
 2های اصلی پیشران منطقه طرح ها و پروژه
 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان عنوان طرح محور ردیف

1 

 حمل و نقل

توسعه و 
حمل و  لیتکم

و  یلینقل ر
 یاجاده

 یاقطار  حومه یهاپروژه لیو تکم جادیا
 اصفهان

 یهایشهردار
 یهاشهرستان

فلاورجان، لنجان، 
 مبارکه

 یهایفرماندار
فلاورجان، لنجان، 

 مبارکه

2 
 یپروژه قطار شهر لیو تکم جادیا

 شهرینیخم
 یشهردار

 شهرینیخم
 فرمانداری

 شهرینیخم

3 
 -زدیدوخطه کردن راه آهن  لیکمت

 لنجان و مبارکه -اصفهان
 راه آهن

 یهایفرماندار
فلاورجان، لنجان، 

 مبارکه

 راه آهن خوزستان -اصفهان لیاحداث خط ر 4
 یهایفرماندار

 لنجان، مبارکه

 راه و شهرسازی کنارگذر غرب اصفهان لیتکم 5
 یهایفرماندار

 لنجان، مبارکه

 یبازرگان 6
توسعه خدمات 

 یبازرگان
 راه و شهرسازی صنعت کیپارک لجست جادیا

مبارکه،  فرمانداری
سازمان صمت، 

 آهنراه

7 

 کشاورزی

 یاصلاح الگو
 کشت منطقه

منطقه  میاصلاح الگوی کشت متناسب با اقل
و  یو باغ یابر محصولات گلخانه دی)با تأک

 (یاریآب نینو یهاروش

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 یهایفرماندار
 منطقه

8 

 یدر راستا انیبندانش یهاپروژه
و  یسازی ژنتیکی محصولات زراعآماده

 دیدر شرایط تنش آبی )از جمله تول یباغ
 در دانشگاه آزاد مبارکه( یبذر مل

سازمان جهاد 
کشاورزی، 

و  یشهرک علم
 یقاتیتحق

 اصفهان

  یهایرماندارف
 مبارکه شهر،ینیخم

 توسعه پرورش اسب پرورش دام 9
سازمان جهاد 

 کشاورزی 
 یهایفرماندار

 منطقه

11 

 لیتکم
 یهارهیزنج

ارزش در 
بخش 
 یکشاورز

 داتی)تول یلیو تکم یلیتبد عیگسترش صنا
بسته  ،یفرآور ی( واحدهایو دام یباغ
، ، هلوی)محصولات باغ نگیو  سورت یبند

 بادام و ... ( ،آلو

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 یهایفرماندار
سازمان منطقه و 

صنعت ، معدن و 
 )صمت( تجارت



2 
 

11 
 ستیزطیمح

و منابع 
 طبیعی

کنترل 
 هوا یهاندهیآلا

منطقه با  عیصنا ونیلتراسیف ستمیارتقاء س
 یندگیاستفاده از منابع عوارض آلا

 ستیز طیمح

 یهایفرماندار
و  لنجان، مبارکه

سازمان فلاورجان، 
صنعت، معدن و 

 )صمت( تجارت

12 

صنعت و 
 معدن

 عیاستقرار صنا
پاک و 

 انیبندانش

 یعلم و فناور ژهیمنطقه و جادیا
و  یعلم شهرک
 یقاتیتحق

 اصفهان

 هاییرماندارف
 و لنجان

 شهر،ینیخم
 هادانشگاه

 یپساب صنعت هیتصف یهارساختیز یارتقا 13
شرکت آب 

  استان یامنطقه

 یهایفرماندار
 و لنجان و مبارکه

شهر،  ینیخم
 یشرکت آبفا

استان، صمت، 
 یهاشرکت شهرک

 یصنعت

14 
( و ITاطلاعات ) یفنآور ژهیمنطقه و جادیا

 Hi-Tech عیصنا
- 

 ،لنجان یفرماندار
 صمت،سازمان 

مدیریت فناوری 
اطلاعات و 

شهرک ارتباطات، 
و  یقاتیتحق یعلم

 هادانشگاه

15 
و  ینوساز

 یبازساز
 همنطق عیصنا

 عیصنا یو بازساز ینوساز ،یسامانده
 دار منطقهتیمز

معدن و  صنعت،
 )صمت( تجارت

 یهایفرماندار
منطقه، شرکت 

 یصنعت یهاشهرک

16 

صنایع 
دستی، 
میراث 

فرهنگی و 
 گردشگری

توسعه 
 یهارساختیز

 یگردشگر

با هدف  یبومگرد یهااقامتگاه یاندازراه
در کنار  یکشاورز یگسترش گردشگر

 محور دادیرو یهاجشنواره یبرگزار

میراث فرهنگی، 
و  یدستعیصنا

 گردشگری

 یهایفرماندار
منطقه، 

 یکشاورزجهاد

 

 

 

 


