
 1های اصلی پیشران منطقه طرح ها و پروژه

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان عنوان طرح محور ردیف

1 

دستی، صنایع

میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

های تهیه و اجرای طرح
جامع گردشگری استان 

مناطق بر حسب 
 ریزیبرنامه

تهیه و اجرای طرح جامع 
های در حوزه 1گردشگری منطقه 

گردشگری تاریخی،  طبیعی، 
اکوتوریسم، گردشگری سلامت، 
 گردشگری رویداد محور و ورزشی

اداره کل میراث  
فرهنگی، 

دستی و صنایع
 گردشگری

فرمانداری، 
های منطقه، شهرداری

دانشگاه علوم پزشکی، 
اداره کل محیط 

یست،  اداره کل ز
 ورزش و جوانان

2 
تأمین حفاظت، مرمت و 
 معرفی میراث فرهنگی

، نگهداری و های حفظتکمیل پروژه
مرمت آثار تاریخی و باستانی و 

 شناسی مناطق باستانیکاوش

اداره کل میراث  
 فرهنگی،

دستی و صنایع
 گردشگری

فرمانداری و 
 های منطقهشهرداری

3 

جرای طرح توسعه و ا
دستی ساماندهی صنایع
 بومی منطقه

احداث شهرک صنایع دستی و هنر 
اصفهان و راه اندازی ابر بازار صنایع 

 دستی

 اداره کل میراث
فرهنگی، 

دستی و صنایع
 گردشگری

، فرمانداری
ها، بخشداری
ها،  دهداری

ها،  شهرک دانشگاه
، علمی تحقیقاتی
 سازمان صمت

4 
احداث خانه صنایع دستی در 

 منطقه شهرهای

اداره کل میراث  
فرهنگی، 

دستی و صنایع
 گردشگری

فرمانداری،  
 های منطقهشهرداری

5 

صنعت و 
 معدن

توسعه صادرات صنعتی 
 و معدنی

ث شهرک نمایشگاهی و احدا
 المللینمایشگاه بین

 هاشرکت شهرک

فرمانداری، شهرداری 
، شهرک اصفهان

علمی تحقیقاتی و 
 سازمان صمت

 هاشرکت شهرک شهرک طلا و جواهراحداث  6
، شهرداری فرمانداری

اصفهان و سازمان 
 صمت

7 

گسترش مراکز صنایع 
تبدیلی و تکمیل زنجیره 

تولید صنایع مادر با 
 دستیصنایع پایین

، صنایع تبدیلیگسترش مراکز 
 غذاییصنایع صنایع نساجی و 

 سازمان صمت
فرمانداری، اداره کل 

شهرک استاندارد و 
 تحقیقاتیعلمی 

8 

برنامه توسعه، تکمیل و 
ها، تجهیز زیرساخت

امکانات و تسهیلات 
نیاز توسعه معادن و  مورد

وری افزایش بهره
 اقتصادی معادن

تبدیل منطقه به قطب تولید مصالح 
 نوین ساختمانی کشور

 سازمان صمت
، اداره کل فرمانداری

شهرک استاندارد و 
 علمی تحقیقاتی

9 
های تک  توسعه صنایع

حوزه  یا پیشرفته در
 صنعت و معدن

ایجاد منطقه ویژه علم و 
 فناوری

شهرک علمی 
 تحقیقاتی

سازمان ، فرمانداری
های ، دانشگاهصمت

 استان
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11 

 کشاورزی

توسعه سطح زیر کشت 
محصولات کشاورزی و 

باغداری با در نظر 
گرفتن اقلیم منطقه و 
 محدودیت منابع آب

و  آبیاریهای نوین تجهیز سامانه
 ساماندهی باغات تفرجگاهی

سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

 فرمانداری

 ساماندهی مراکز پرورش ماهی افزایش تولید آبزیان 11
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

 فرمانداری

12 

اصلاح الگوی کشت 
منطقه و هدفمند نمودن 

تحقیقات بخش 
 کشاورزی

اجرای طرح تغییر الگوی کشت در 
 منطقه

سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

 فرمانداری

وری و افزایش بهره 13
تکمیل زنجیره ارزش و 

تولید محصولات 
 کشاورزی

 هایحلقه تکمیل و ایجاد
 محصولات ارزش هایزنجیره

 کشاورزی

سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

 فرمانداری

14 
به روش  1F دیبریه یبذرها دیتول

 یریدو رگ گ ای ونیداسیبریه
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

 فرمانداری

15 

بهداشت و 
 درمان

برنامه توسعه خدمات 
 بهداشتی درمانی

 تکمیل و توسعه شهرک سلامت
دانشگاه علوم 
 پزشکی اصفهان

فرمانداری، شهرداری 
 اصفهان

16 
احداث مرکز جامع سلول درمانی و 

 پزشکی بازساختی
های دانشگاه

 منطقه
فرمانداری، شهرداری 

 اصفهان

 پارک علم و فناوری سلامتتوسعه  17
های دانشگاه

 منطقه
فرمانداری، شهرداری 

 اصفهان

18 

 حمل و نقل
توسعه و تکمیل حمل و 

ای، ریلی و نقل جاده
 هوایی

 اجرای دهکده لجستیک
اداره کل راه و 

 شهرسازی
 فرمانداری

 تکمیل کنار گذر شرق اصفهان 19
اداره کل راه و 

 شهرسازی
 فرمانداری

21 
تکمیل رینگ چهارم ترافیک شهر 

 اصفهان

اداره کل راه و 
شهرسازی، 

 شهرداری اصفهان

 فرمانداری
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21 
 –تکمیل قطار سریع السیر تهران 

 شیراز -اصفهان  –قم 

آهن، اداره کل راه
اداره کل راه و 

 شهرسازی
 فرمانداری

22 
 -داران  -احداث راه آهن اصفهان

 ازنا
 آهنکل راه اداره

اداره کل  -فرمانداری
 راه و شهرسازی

23 
-خمین  -احداث راه آهن اراک

 اصفهان -گلپایگان 
 آهناداره کل راه

اداره کل  -فرمانداری
 راه و شهرسازی

24 
 -اصفهان لیاحداث خط ر

 خوزستان
 یفرماندار آهناداره کل راه

 فرمانداری شهرداری اصفهان تکمیل قطار شهری اصفهان 25

26 
اجرای طرح جامع فرودگاه شهید 

 بهشتی
اداره کل فرودگاه

 های اصفهان
 فرمانداری

27 

 بازرگانی

برنامه توسعه، تجهیز و 

های تکمیل زیرساخت

 مرتبط با بازرگانی

ایجاد مرکز رشد صادرات و ایجاد 

نشان تجاری )برند( اصفهان و 

 معرفی آن به کشورهای دنیا

 اتاق بازرگانی  

،  صمت  فرمانداری

اداره کل گمرک و 

 مراکز آموزش عالی

28 

ساماندهی واحدهای صنفی 

خودروهای سواری و خدمات 

 خودرویی سنگین

صمت، شهرداری 

 اصفهان

فرمانداری، اتاق 

 اصناف شهرستان

29 

 انرژی

 تولید انرژی پاک

تکمیل و به بهره برداری رساندن 

خورشیدی و بادی های نیروگاه

 دارای مجوز

 فرمانداری ایبرق منطقه

31 
جلوگیری از مصرف بی 

 های انرژیرویه حامل

ساماندهی و اصلاح مکانی مراکز 

 اقتصادی تولید انرژی در منطقه
 سازمان صمت

فرمانداری شهرک 

علمی و تحقیقاتی، 

 وزارت علوم  

31 
محیط زیست 

و منابع 

 طبیعی

احیاء، توسعه و 

برداری اصولی از بهره

ها، مراتع و تالابجنگل

 های منطقه

اجرای طرح جلوگیری از پیشروی 

 کویر

اداره کل منابع 

 طبیعی

فرمانداری، شهرداری

 های منطقه

 احیاء تالاب گاوخونی 32

سازمان محیط

زیست، شرکت آب 

 ایمنطقه

 فرمانداری
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33 
اجرای طرح جامع 

 کاهش آلودگی هوا

اجرای طرح جامع بهنگام سازی و 

کلان شهر کاهش آلودگی هوای 

 اصفهان

اداره کل محیط 

زیست، شهرداری 

 اصفهان

فرمانداری و 

های اجرایی دستگاه

 ذیربط منطقه

34 

 منابع آب

تامین و عرضه پایدار و 

مدیریت تقاضای آب و 

های انتقال تکمیل پروژه

 رودآب به حوزه زاینده

اجرای پروژه تعادل بخشی آبخوان

های آبی و احیاء اکوسیستم ها

منطقه با مشارکت ذینفعان و بهره

 برداران منابع آب

شرکت آب منطقه

 ای

فرمانداری و اداره کل 

 محیط زیست

35 
های استحصال آب از توسعه پروژه

 منابع آب غیرمتعارف منطقه

شرکت آب منطقه

ای، شرکت آب و 

 فاضلاب

 فرمانداری

36 
کوهرنگ تکمیل پروژه سد و تونل 

3 

شرکت آب منطقه

 ای
 فرمانداری

37 
تکمیل پروژه سامانه دوم انتقال آب 

 شهرستان استان 14به 

شرکت آب منطقه

 ای
 فرمانداری

 تکمیل پروژه چشمه لنگان 38
شرکت آب منطقه

 ای
 فرمانداری

39 
اجرای پروژه انتقال آب از بهشت 

 آباد

شرکت آب منطقه

 ای
 فرمانداری

41 

ارتباطات و 

 فناوری

نگهداری و طرح 

های پشتیبانی از سرویس

 تحت شبکه

تکمیل و توسعه پروژه دیتا سنتر 

 اصفهان

اداره کل ارتباطات 

 و فناوری اطلاعات

شرکت  فرمانداری،

، ارتباطات زیرساخت

سازمان تنظیم مقررات 

 و ارتباطات رادیویی

 توسعه بازار فناوری 41
ای منطقهاجرای پروژه فن بازار 

 اصفهان

شهرداری 

اصفهان، شهرک 

علمی و تحقیقاتی، 

اداره کل ارتباطات 

 و فناوری اطلاعات

فرمانداری، وزارت 

 علوم، سازمان صمت

42 

 تربیت بدنی
ای گسترش ورزش حرفه

 در منطقه

های المللی ورزشایجاد آکادمی بین

قهرمانی با مشارک موسسات 

 المللیهای بینورزشی و باشگاه

اداره کل ورزش و 

 جوانان
 فرمانداری، شهرداری

 تکمیل ورزشگاه نقش جهان 43
اداره کل ورزش و 

 جوانان
 فرمانداری، شهرداری
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44 

 فرهنگی
طرح حمایت از فعالیت

 های فرهنگی و هنری

 احداث شهر هنر

اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسلامی، 

شهرداری اصفهان 

 و حوزه هنری

 فرمانداری

45 
المللی های بینمرکز همایشتکمیل 

 اصفهان

اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسلامی، 

 شهرداری اصفهان

 فرمانداری

46 
های اجلاس تکمیل مجموعه سالن

 اصفهان
 فرمانداری شهرداری اصفهان


