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 دستگاه متولی پروژه عنوان عنوان طرح محور ردیف
دستگاه 

 همکار

صنایع  1

دستی، 

میراث 

فرهنگی و 

 گردشگری

راهبری توسعه 

 گردشگری داخلی

های مورد نیاز گردشگری ایجاد زیر ساخت

)تاریخی، طبیعی )کویرگردی و...(، 

 اکوتوریسم، سلامت مذهبی و رویداد محور(

اداره کل میراث  

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

های  فرمانداری

 منطقه

2 
ساماندهی و تعمیر 

 بناهای مهم تاریخی

حفظ و نگهداری بناهای تاریخی )شهر 

زیرزمینی، سایت ویگل، محوطه باستانی 

 اریسمان، بازار کاشان و ...(

اداره کل میراث  

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

 گردشگری

های  فرمانداری

 منطقه

3 

صنعت و 

 معدن 

عرضه 

های توانمندی

 صنعت فرش

ایجاد نمایشگاه دائمی و بین المللی فرش 

 ماشینی و دستبافت )و ایجاد برند(

اداره کل میراث 

فرهنگی، صنایع 

دستی و 

گردشگری و 

 سازمان صمت

های  فرمانداری

کاشان و آران و 

 بیدگل

4 
تکمیل زنجیره تولید 

 فولاد
 سازمان صمت تکمیل زنجیره تولید فولاد

های  فرمانداری

آران و بیدگل و 

 نطنز

5 

ایجاد، توسعه، تجهیز 

و تکمیل فضاهای 

 صنعتی و معدنی

 سازمان صمت ایجاد قطب تولید آجر
فرمانداری آران 

 و بیدگل

6 

تکمیل زنجیره تولید 

 مواد معدنی

های ایجاد پهنه استقرار صنایع معدنی کانی

نمک )محور استحصالی از کویر و دریاچه 

 آران و بیدگل و گرمسار(

 سازمان صمت
آران  فرمانداری

 و بیدگل

7 

احداث و فعال نمودن واحدهای فرآوری 

های ساختمانی و تزیینی و ضایعات سنگ

حاصل از صنایع سنگ در راستای 

 جلوگیری از خام فروشی محصولات معدنی

 فرمانداری نطنز سازمان صمت

8 
 کشاورزی

ان آبزیافزایش تولید 
 پرورشی

 احداث شهرک ماهیان زینتی کاشان
سازمان جهاد 

 کشاورزی 
فرمانداری 

 کاشان

 پرورش ماهیان خاویاری 9
سازمان جهاد 

 کشاورزی 
آران  فرمانداری

 و بیدگل
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11 
اصلاح الگوی کشت 

 منطقه

تغییر الگوی کشت )کشت زعفران، گل 
محمدی، پسته، گیاهان دارویی و کشت 

 ای(گلخانه

سازمان جهاد 
 کشاورزی

های  فرمانداری
 منطقه

11 

تکمیل زنجیره 
ارزش و تولید 

محصولات کشاورزی 
 با رویکرد صادرات

تاسیس واحدهای فرآوری، بسته بندی و 
سورتینگ )زعفران، پسته ،انار، گل 

 های طبیعی(محمدی و اسانس

سازمان جهاد 
 کشاورزی

های  فرمانداری
 منطقه

12 
 هایپرورش گونه

 خاص جانوری

پرورش انواع جانوران خاص در منطقه 
نظیر عقرب، تیهو، اسب، شتر، شترمرغ و 

... 

سازمان جهاد 
 کشاورزی

های  فرمانداری
 منطقه

 آموزش 13

احداث، توسعه و 
تجهیز 

های فنی آموزشکده
 ایو حرفه

 های چند منظورهاحداث و تکمیل سالن
ماهر فنی و برای تربیت نیروی کار 

متناسب با تکنولوژی، تولید موردنیاز 
ت ریسندگی، تعمیر و نگهداری ماشین آلا

 آن ها.

آموزش و 
پرورش، سازمان 

ای و فنی و حرفه
 وزارت علوم

های  فرمانداری
کاشان و آران و 

 بیدگل

14 

بهداشت و 
 درمان

ایجاد مراکز اورژانس 
های و فوریت

 پزشکی

 ایاحداث اورژانس هوایی و هسته

دانشگاه علوم 
پزشکی کاشان و 

 هلال احمر

 فرمانداری
 کاشان

15 
ای فوق احداث مرکز درمان هسته

 تخصصی
دانشگاه علوم 
 پزشکی کاشان

 فرمانداری
 کاشان

16 
احداث مرکز درمانی سوانح سوختگی 

 شمال استان
دانشگاه علوم 
 پزشکی کاشان

آران  فرمانداری
 و بیدگل

17 

 حمل و نقل
تکمیل توسعه و 

حمل و نقل  جاده
 ای، ریلی و هوایی

 راه و شهرسازی تکمیل جاده آران و بیدگل به گرمسار
آران  فرمانداری

 و بیدگل

18 
تکمیل دو خطه کردن راه آهن نایین، 

 کاشان و قم
 آهنراه

 هایفرمانداری
کاشان و نطنز، 
 راه و شهرسازی

19 
 –احداث خط ریل آنتنی )گمرک کاشان

 سایپای کاشان(
 راه آهن

 فرمانداری
 کاشان

 راه آهن احداث خط ریل آنتنی سیلوی کاشان 21
 فرمانداری

 کاشان

 بازرگانی 21

برنامه توسعه، تجهیز 
و تکمیل 

های زیرساخت
 مرتبط با بازرگانی

ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشان در 
 بخش خودرو و صنایع وابسته

مناطق آزاد و 
اقتصادی ویژه 

 ریاست جمهوری

 فرمانداری
کاشان، 

استانداری و 
 سازمان صمت

 ایجاد نیروگاه خورشیدی تولید انرژی پاک انرژی 22
شرکت برق 
منطقه ای 

 اصفهان

های  فرمانداری
منطقه، سازمان 

 محیط زیست
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23 
های توسعه روش

 نوین تولید آب
 وزارت نیرو های خورشیدیکناستفاده از آب شیرین

آران  فرمانداری
 و بیدگل

 


