
 4های اصلی پیشران منطقه طرح ها و پروژه

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان عنوان طرح محور ردیف

1 

دستی، صنایع

فرهنگی میراث

 و گردشگری

راهبری توسعه 

 گردشگری طبیعی

های ساختتدوین الگو و ایجاد زیر 

مورد نیاز گردشگری طبیعی منطقه 

 زاگرس

اداره کل 

فرهنگی، میراث

صنایع دستی و 

 گردشگری

های  فرمانداری

، حفاظت منطقه

 زیست محیط

 ساماندهی باغات 2
تدوین الگو و ساماندهی گردشگر 

 محور باغات حریم شهرهای منطقه

اداره کل 

فرهنگی، میراث

صنایع دستی و 

 گردشگری

های  فرمانداری

، منطقه

جهادکشاورزی، 

 راه و شهرسازی

3 

توسعه گردشگری 

مذهبی و دفاع 

 مقدس

های تکمیل و توسعه زیرساخت

زائرپذیر، اماکن مذهبی و مزار سرداران 

 شهید منطقه

اداره اوقاف و امور 

خیریه، بنیاد حفظ 

 ها، بنیاد شهیدارزش

ها و فرمانداری

های  شهرداری

 منطقه

4 

توسعه خدمات 

گردشگری 

 راهیبین

واحد خدمات بین  5ایجاد حداقل 

 راهی در محورهای اصلی منطقه

راهداری و حمل و 

 نقل

های فرمانداری

منطقه، 

 فرهنگیمیراث

5 
توسعه گردشگری 

 روستایی و عشایری

های گردی و کمپتوسعه بوم

 گردشگری عشایری

اداره کل 

فرهنگی، میراث

صنایع دستی و 

 گردشگری

های  فرمانداری

، بنیاد منطقه

مسکن، امور 

 عشایر

 توسعه صنایع دستی 6

ها و توسعه آموزش استاد ایجاد کارگاه

شاگردی صنایع دستی منطقه )با تاکید 

بر سفال شهرضا، گیوه ملکی دهاقان، 

 های عشایری( بافتقالی یلمه، دست

اداره کل 

فرهنگی، میراث

صنایع دستی و 

 گردشگری

ها و فرمانداری

های  شهرداری

منطقه، سازمان 

صمت، فنی و 

 ایحرفه

7 
صنعت و 

 معدن

توسعه صنعت با 

محصولات صادرات 

 محور

ایجاد منطقه ویژه صنایع نفت و گاز 

شهرضا )تبدیلات گازی، تجهیزات 

 صنایع نفت و گاز(

 مناطق آزاد

فرمانداری 

شهرضا، معاونت 

هماهنگی امور 

اقتصادی 

 استانداری
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ایجاد، توسعه،  8

تجهیز و تکمیل 

فضاهای صنعتی و 

 معدنی

تبدیل شهرک صنعتی پوده به شهرک 

تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی و 

 داروسازی

های شرکت شهرک

 صنعتی
 فرمانداری دهاقان

9 

توسعه ناحیه صنعتی جمبزه به عنوان 

ناحیه تخصصی صنایع پایین دست 

 فولاد

های شرکت شهرک

 صنعتی
 فرمانداری دهاقان

11 

 کشاورزی

افزایش تولید آبزیان 

 پرورشی

ایجاد مزارع پرورش ماهی شهرستان 

 سمیرم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 فرمانداری سمیرم

11 
اصلاح الگوی کشت 

 منطقه

تغییر الگوی کشت )کشت زعفران، 

 ای(گیاهان دارویی و کشت گلخانه

سازمان جهاد 

 کشاورزی

های  فرمانداری

 منطقه

12 

تکمیل زنجیره 

ارزش و تولید 

محصولات 

کشاورزی با رویکرد 

 صادرات

تاسیس واحدهای فرآوری، بسته بندی 

و سورتینگ )با تاکید بر سیب، انار و 

 ای(محصولات گلخانه

سازمان جهاد 

 کشاورزی

های  فرمانداری

 منطقه

 توسعه پرورش طیور 13

سازی و ارتقاء واحدهای موجود و بهینه

واحدهای پرورش طیور با تاکید توسعه 

 بر پرورش شترمرغ

سازمان جهاد 

 کشاورزی

های  فرمانداری

 منطقه

 آموزش 14

احداث، توسعه و 

تجهیز 

های فنی آموزشکده

 ایو حرفه

های چند احداث و تکمیل سالن

منظوره برای تربیت نیروی کار فنی و 

های صنعت، ماهر موردنیاز بخش

 کشاورزی و خدمات منطقه

آموزش و پرورش، 

سازمان فنی و 

ای و وزارت حرفه

 علوم

های  فرمانداری

 منطقه

15 

 حمل و نقل

توسعه و تکمیل 

 حمل و نقل

ای، ریلی و جاده

 هوایی

 راه و شهرسازی شیراز -احداث آزاد راه اصفهان
 فرمانداری

 شهرضا

16 
برداری از راه آهن تکمیل و بهره

 شیراز -اصفهان
 آهنراه 

فرمانداری 

شهرضا، راه و 

 شهرسازی

17 
کالبدی و 

 توسعه شهری
 بازآفرینی شهری

بازآفرینی شهری شهرهای منطقه با 

دار های فرسوده و مشکلتاکید بر بافت

 منطقهای شهرهای حاشیه

 راه و شهرسازی

ها و فرمانداری

های  شهرداری

 منطقه

 


