طرح ها و پروژههای اصلی پیشران منطقه 2
عنوان پروژه

دستگاه متولی

دستگاه همکار

ردیف

محور

عنوان طرح

ایجاد و تکمیل پروژههای قطار حومهای
اصفهان

شهرداریهای
شهرستانهای
فلاورجان ،لنجان،
مبارکه

فرمانداریهای
فلاورجان ،لنجان،
مبارکه

ایجاد و تکمیل پروژه قطار شهری
خمینیشهر

شهرداری
خمینیشهر

فرمانداری
خمینیشهر

تکمیل دوخطه کردن راه آهن یزد-
اصفهان -لنجان و مبارکه

راه آهن

فرمانداریهای
فلاورجان ،لنجان،
مبارکه

4

احداث خط ریل اصفهان -خوزستان

راه آهن

فرمانداریهای
لنجان ،مبارکه

5

تکمیل کنارگذر غرب اصفهان

راه و شهرسازی

فرمانداریهای
لنجان ،مبارکه

ایجاد پارک لجستیک صنعت

راه و شهرسازی

فرمانداری مبارکه،
سازمان صمت،
راهآهن

اصلاح الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه
(با تأکید بر محصولات گلخانهای و باغی و
روشهای نوین آبیاری)

سازمان جهاد
کشاورزی

فرمانداریهای
منطقه

1

2
حمل و نقل
3

6

بازرگانی

توسعه و
تکمیل حمل و
نقل ریلی و
جادهای

توسعه خدمات
بازرگانی

7
اصلاح الگوی
کشت منطقه

پروژههای دانشبنیان در راستای
آمادهسازی ژنتیکی محصولات زراعی و
باغی در شرایط تنش آبی (از جمله تولید
بذر ملی در دانشگاه آزاد مبارکه)

سازمان جهاد
کشاورزی،
شهرک علمی و
تحقیقاتی
اصفهان

9

پرورش دام

توسعه پرورش اسب

سازمان جهاد
کشاورزی

11

تکمیل
زنجیرههای
ارزش در
بخش
کشاورزی

گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی (تولیدات
باغی و دامی) واحدهای فرآوری ،بسته
بندی و سورتینگ (محصولات باغی ،هلو،
آلو ،بادام و ) ...

سازمان جهاد
کشاورزی

8
کشاورزی

فرمانداریهای
خمینیشهر ،مبارکه

فرمانداریهای
منطقه
فرمانداریهای
منطقه و سازمان
صنعت  ،معدن و
تجارت (صمت)

11

محیطزیست
و منابع
طبیعی

کنترل
آلایندههای هوا

12

13
صنعت و
معدن

استقرار صنایع
پاک و
دانشبنیان

14

نوسازی و
بازسازی
صنایع منطقه

15

16

صنایع
دستی،
میراث
فرهنگی و
گردشگری

توسعه
زیرساختهای
گردشگری

ارتقاء سیستم فیلتراسیون صنایع منطقه با
استفاده از منابع عوارض آلایندگی

محیط زیست

ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری

شهرک علمی و
تحقیقاتی
اصفهان

ارتقای زیرساختهای تصفیه پساب صنعتی

شرکت آب
منطقهای استان

ایجاد منطقه ویژه فنآوری اطلاعات ( )ITو
صنایع Hi-Tech

-

ساماندهی ،نوسازی و بازسازی صنایع
مزیتدار منطقه

صنعت ،معدن و
تجارت (صمت)

راهاندازی اقامتگاههای بومگردی با هدف
گسترش گردشگری کشاورزی در کنار
برگزاری جشنوارههای رویداد محور

2

میراث فرهنگی،
صنایعدستی و
گردشگری

فرمانداریهای
لنجان ،مبارکه و
فلاورجان ،سازمان
صنعت ،معدن و
تجارت (صمت)
فرمانداریهای
لنجان و
خمینیشهر،
دانشگاهها
فرمانداریهای
لنجان و مبارکه و
خمینی شهر،
شرکت آبفای
استان ،صمت،
شرکت شهرکهای
صنعتی
فرمانداری لنجان،
سازمان صمت،
مدیریت فناوری
اطلاعات و
ارتباطات ،شهرک
علمی تحقیقاتی و
دانشگاهها
فرمانداریهای
منطقه ،شرکت
شهرکهای صنعتی
فرمانداریهای
منطقه،
جهادکشاورزی

