
 5های اصلی پیشران منطقه طرح ها و پروژه

 دستگاه همکار دستگاه متولی پروژه عنوان عنوان طرح محور ردیف

1 
صنایع 
دستی، 
میراث 

فرهنگی و 
 گردشگری

طرح جامع گردشگری 
بر حسب مناطق استان 

 ریزیبرنامه

اجرای طرح جامع گردشگری 
شامل زیربخش های  5 منطقه

تاریخی، گردشگری گردشگری 
، طبیعی )کویرگردی، اکوتوریسم

 گردی، رویداد محور(بوم

اداره کل میراث  
فرهنگی، صنایع 

دستی و 
-گردشگری

 محیط زیست

های  فرمانداری
 منطقه

2 
ایجاد مجتمع های قالی 

 واحد تولید مواد اولیهبافی و 
 ایجاد برند فرش دستبافت

میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 
گردشگری و 
 سازمان صمت

فرمانداری 
های شهرستان

نایین و اردستان، 
های اتاق

اصناف، بازرگانی 
 و تعاون

3 

 
صنعت و 

 معدن

 

تکمیل زنجیره های ارزش 
 صنعتی موجود -معدنی

ایجاد صنایع پایین دستی زنجیره 
 ، آهن و سربسنگپتاس، 

 سازمان صمت
های  فرمانداری
 منطقه

4 
تامین زیربناهای واحدهای 

 صنایع تبدیلی فرآوری و
ارتقای زیرساخت  ساماندهی و

 نواحی صنعتی ها وشهرک

شرکت 
های شهرک

صنعتی استان، 
 سازمان صمت

های  فرمانداری
منطقه، 

های دستگاه
 رسانخدمات

5 
عرضه توانمندی های 

 معدنی

 )نخلک( و ایجاد موزه معدنی
می و های دائبرگزاری نمایشگاه

 هاموقتی مرتبط با معدن و کانی

 صمت سازمان

نایین،  فرمانداری
اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع 

دستی و 
 گردشگری

6 
و توسعه زیر ساخت  ایجاد

 معدن
کنسانتره احداث کارخانه تولید 

 مس و صنایع پایین دستی
 صمت سازمان

 فرمانداری
، اردستان

های دستگاه
 رسانخدمات

7 
ایجاد، توسعه، تجهیز و 

تکمیل فضاهای صنعتی و 
 معدنی

 سازمان صمت ایجاد قطب تولید آجر
فرمانداری 

اردستان، منابع 
 طبیعی

 اشتغال و کارآفرینی 8
-ایهای مشاورهایجاد شرکت

سازی )با اولویت توانمندای توسعه
 های تولیدی(تعاونی

تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی

فرمانداری 
اردستان و 

سازمان برنامه و 
 بودجه کشور



2 
 

9 
 
 
 

 کشاورزی
 
 

بهبود و افزایش تولیدات دام 
 طیور و

پرورش شتر و شترمرغ با توجه 
 به موقعیت منطقه

سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

های  فرمانداری
 منطقه

 اصلاح الگوی کشت منطقه 11
تغییر الگوی کشت )کشت پسته 

 (و نخل و گیاهان دارویی
سازمان جهاد 
 کشاورزی استان

های  فرمانداری
 منطقه

 بهسازی و تکمیل کشتارگاه 11
ها و ایجاد ساماندهی مرغداری

 زنجیره تولید )برند ویژه(
 دامپزشکی 

های  فرمانداری
اردستان و نایین 

جهاد و سازمان 
 کشاورزی

12 

 
محیط 

زیست و 
 منابع طبیعی

های مطالعه و اجرای طرح
 گیاهان دارویی

ای هایجاد و تثبیت فرصت
ها استفاده از روان آب -شغلی

 گیاهان دارویی()

اداره کل منابع 
طبیعی و 
 آبخیزداری

های  فرمانداری
منطقه، جهاد 

 کشاورزی

13 

 حمل و نقل
توسعه و تکمیل حمل و نقل  

 ای، ریلی و هواییجاده

 –نایین محور اصلی راه بهسازی
 طبس -خور -انارک

شرکت مادر 
ساخت  تخصصی

 - توسعه و
بناهای حمل زیر

 و نقل کشور

های  فرمانداری
خور و بیابانک و 

راه و ، نایین
   شهرسازی

14 
 -احداث راه اصلی جندق

 گرمسار

شرکت مادر 
ساخت  تخصصی

- توسعه و
زیربناهای حمل 

 نقل کشور و

خور   فرمانداری
و بیابانک، راه و 

 شهرسازی

15 
تکمیل دو خطه کردن راه آهن 

 نایین، کاشان و قم
 راه آهن

های اریفرماند
نایین و اردستان، 

 شهرسازیراه و 

16 
 آب و

 فاضلاب
-آبرسانی به شهرهای نطنز

 صنایع بادرود و –اردستان 

-آبرسانی به شهرهای نطنز
 صنایع بادرود و –اردستان

 آب منطقه ای
 فرمانداری
 اردستان

17 

 انرژی

 تولید انرژی پاک
ایجاد نیروگاه انرژی های 

 تجدیدپذیر
شرکت برق 

 ایمنطقه

های  فرمانداری
منطقه، سازمان 
حفاظت محیط 

 زیست

18 
های نوین تولید توسعه روش

 آب
های کناستفاده از آب شیرین
 خورشیدی

 وزارت نیرو
های  فرمانداری
 منطقه

 


