
  

  آران و بيدگل ويژگي هاي اقتصادي و اجنماعي شهرستان

  

 

برگزاري مراسم قرائت قرآن در ماه مبارك رمضان (پخش  ووجود آستان مقدس حضرت محمد هالل بن علي (ع)  - ۱
از شبكه هاي جمهوري اسالمي) وبرگزاري تجمعات عمومي در مناسبت هاي مذهبي و حضور هيآت مذهبي در ماه 

 محرم

 

وجود  - ۲

 

 علي آباد و قاضي با محوريت توليد فرش ماشيني -انصار -هالل –زرگ ضنعتي سليمان صباحي شهرك ب ۵

 

 م و به  جهت برگزاري مراسم تعزيهبرگزاري اجتماع مردمي در شهر نوش آباد به مناسبت ايام ماه محر -۳

 

ع پسته در مسير جاده رع وسيامعرفي شهرستان بعنوان بزرگترين توليدكننده پسته استان اصفهان با توجه به وجود مز - ۴
 ابوزيدآباد

 

 باد از گويش خاص و شناخته شدن منطقه فوق بعنوان پايتخت  گويش هاي كهناستفاده مردم منطقه ابوزيدآ -۵

 

 اشتغال بخشي از نيروي انساني در شهرستان كاشان و بالعكس با توجه به فاصله بسيار نزديك دو شهرستان -۶

 

روزهاي  بطور خاصو سردفصول معتدل و در ن در طول سال بويژه خارج شهرستا حضور قابل توجه گردشگران از - ۷
 تعطيل و آخر هفته در منطقه مرنجاب و شهر زيرزميني نوش آباد

 

 در منطقه سفيدشهر ونوش آبادو پنبه كشت قابل توجه صيفي جات  - ۸

 

شهرستان با راه آهن و ارتباط از طريق پل هاي زودگذر و زيرگذر (محدوديت دسترسي در  تقاطع راههاي مواصالتي -۹
صورت عدم امكان استفاده از پل بعلت وقوع حوادث احتمالي) صرفا منطقه سفيددشت در قسمت غرب ريل آهن 

 واقع شده است .

 

 طقه كاشان و آران و بيدگلاستقرار كارخانه بازيافت در مسير جاده ابوزيدآباد جهت  بازيافت پسماندمن -۱۰

 

در مسير متعدد وقوع حوادث و سوانح -۱۱

 

و منطقه مرنجاب و مواجهه با مشكالت در زمينه امدادرساني با توجه به  
 شرايط خاص منطقه

 

 عبور خط لوله اصلي انتقال گاز جنوب به شمال در حاشيه شهر آران و بيدگل -۱۲

 

 تمام مناطق شهرستان فعاليت تعداد قابل توجه واحد صنفي توليد نان خشك در - ۱۳

 

  استقرار مديريت ستادي فعاليت هاي حوزه بهداشت و درمان و آب و فاضالب در شهرستان كاشان -۱۴


