
 
  قم سنـد ملی توسعه استان

  
 

  اصلی ترین قابلیت هاي توسعه
و مسجد مقدس جمکران به عنوان دومین مرکز زیارتی کشور و خاستگاه ) س(وجود حرم مطهرحضرت معصومه   -1

  انقالب اسالمی

ي جهان تشیع فضالي علوم دینی برا وجود حوزه هاي علمیه و حضور علماء و مراجع تقلید به منظور تربیت طالب و  -2
 آموزش عالی و گستردگی رشته هاي علوم انسانی درمراکز

وجود مراکز انتشار و چاپ کتاب، مراکز ( مذهبی  بهره مندي از زمینه ها و زیر ساخت هاي مناسب فرهنگی و -3
 )نرم افزارهاي فرهنگی تحقیقاتی علوم اسالمی و تولید

  ستعد جهت امر توسعهوجود فضاي معنوي و فرهنگی و سرمایه انسانی م -4

کشور، همجواري با قطبهاي صنعتی،  برخورداري از موقعیت جغرافیایی ویژه و استقرار در مسیر چهارراه مواصالتی  -5
، و واقع )ره(، نزدیکی به فرودگاه بین المللی امام خمینی )اصفهان و اراك تهران،(نزدیکی به بازارهاي بزرگ مصرف 

  تهرانکیلومتري  120در شعاع  شدن

 ، قابلیت هاي فناوري اطالعاتی و تولید نرم افزار)فیبرنوري( برخورداري از زیرساخت هاي مناسب مخابراتی   -6

جغرافیایی مناسب جهت بارانداز  وجود منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان با تأسیسات بازرگانی، صنعتی و موقعیت -7
 تجاري و نگهداري و صادرات کاال

  نعت بافت فرش به ویژه فرش ابریشم و سایر صنایع دستیبهره مندي از ص -8

 وجود دریاچه نمک و حوض سلطان و امکان استحصال فرآورده هاي معدنی و پرورش آبزیان زیست نمک  -9

 )نمک، آهک ، گچ و سنگهاي تزئینی (، غیر فلزي ) منگنز، منیزیم و باریت( وجود منابع کانی فلزي   -10

شرایط مناسب براي احداث  گاز شیرین منطقه البرز و سراجه، امکان پذیري ذخیره گاز و وجود ذخایر نفت و -11
  تأسیسات نفتی پاالیشگاه و پتروشیمی

  برخورداري از توانائی هاي تولید و مبادله دام و فرآورده هاي دامی و پرورش طیور و آبزیان -12

 اي گلخانه کشاورزي و امکان توسعه کشت هاي محصوالت وجود شرایط اقلیمی متنوع براي تولید انواع محصوالت -13

 
  بهره مندي از نیروهاي متخصص و ماهر بومی  -14

  وجود جاذبه هاي کویري و میراث طبیعی جهت توسعه گردشگري  -15

ورزشی ، گرایش بخش خصوصی  وجود زمینه هاي قانونی براي توسعه ورزش ، نگرش مثبت جامعه به فعالیتهاي  -16
  و خدمات رسانی در توسعه ورزش به سرمایه گذاري (NGO) کل هاي داوطلب غیردولتیو تش

 
  عمده ترین تنگناها و محدودیت هاي توسعه

نظر کمی و کیفی و  کاهش سطوح سفره هاي آب زیرزمینی، کاهش منابع آب و خاك از( کمبود جدي آب  -1
 و کمبود آب آشامیدنی سالم) کمبود آبهاي سطحی

  بافت کالبدي منظم و ضعف زیر ساخت هاي خدماتی و حاشیه نشینی در شهر قم فقدان  -2

  صنعتی آالینده محیط زیست در سطوح شهر قم و حاشیه شهر -استقرار ناموزون و نامناسب واحدهاي صنفی  -3



  شرایط سخت محیطی، وسعت اراضی بیابانی و پیشروي کویر  -4

  واقع شدن شهر قم بر روي گسل زلزله  -5

 کمبود انبارهاي ذخیره کاال، سردخانه و کشتارگاه هاي صنعتی دام و طیور( کمبود زیر ساخت هاي بازرگانی نوین -6

( 
   وابستگی شدید منابع مالی بخش ورزش به درآمدهاي عمومی 7- 

 
  اصلی ترین مسائل

 ب جمعیتی و فعالیتهاي خدماتیفقدان قلمرو جغرافیایی مناسب براي استان و عدم امکان توزیع و بارگذاري مناس-1

  کمبود تأسیسات و امکانات اقامتی و رفاهی براي زائرین و گردشگران  -2

 کمبود آب مورد نیاز براي شرب و توسعه بخش صنعت و کشاورزي -3

 کمبود امکانات تفرجگاهی و مراکز مناسب تفریحی ، فرهنگی ، هنري و ورزشی -4

  ارائه خدمات مناسب اجتماعی، آموزشی، درمانی، بهداشتیکمبود زیر ساخت هاي الزم براي  -5

  عدم تناسب بین نیاز شهرها و درآمد شهرداري هاي استان قم -6

 ناهنجاري هاي اجتماعی ، اقتصادي و کالبدي ناشی از مهاجرتهاي بی رویه به استان  -7

 و نقل مسافر و کاالنامناسب بودن وضعیت پایانه هاي مسافربري و فرسوده بودن ناوگان حمل  -8

 فقدان نظام شناسایی استعدادهاي ورزشی -9

 
  اهداف بلند مدت

قم استانی خواهد بود توسعه یافته  راستاي تحقق چشم انداز توسعه جمهوري اسالمی ایران و براساس الگوي اسالمی در
 بدین ترتیب با توجه به قابلیت ها و  اسالمی برخورداري از فضاي معنوي و امن ، ، توانا در تولید علم و فن آوري و علوم

عالی بویژه در زمینه هاي علوم انسانی و  تنگناها، توسعه استان حول محور خدمات با تأکید بر زیارت و سیاحت، آموزش
 بنابراین اهداف بلند مدت. کشاورزي با تأکید بر کشت متراکم استوار خواهد بود و توسعه حوزوي و فعالیتهاي صنعتی

 :تان عبارتند ازتوسعه اس

  دستیابی به سیماي کالبدي توسعه یافته به عنوان ام القراي جهان تشیع و نماد کارآمدي نظام جمهوري اسالمی1- 

 ارائه یک شهرنمونه شیعی از حیث عمران، توسعه شهري و روابط حاکم بر اقتصاد، اجتماع شهروندان -2

استان در زمینه احیاء و توسعه  هاي هویتی استان و ارتقاء نقشاعتالء معرفت دینی ، ارزشهاي فرهنگی و ویژگی  3-
 در این ارتباط ICT سطوح ملی و فراملی و بهره گیري وسیع از فرهنگ و معارف اسالمی و علوم اهل بیت در

  کاهش ناهنجاري هاي اجتماعی و فرهنگی4 -

کشاورزي و  صنعت وتأمین آب مورد نیاز با اولویت مصارف شرب ، محیط زیست و بخش هاي 5 -
  اولویت آبخوانهاي با بیالن منفی مطلوب ازآبهاي سطحی و تقویت ذخایر آبهاي زیرزمینی با برداري بهره

منابع  منابع پایه و ارتقاء کیفی و بهره وري فعالیت هاي کشاورزي متناسب با ظرفیت صیانت و بهره برداري مناسب از -6
  بع آب حوضه آبریزهاي مدیریت منا آب در استان و برنامه

) زیارت و سیاحت( توسعه ظرفیت هاي بخش گردشگري ارتقاء و توسعه همه جانبه و پایدار صنعت گردشگري  -7
 استان

ارتقاء و توسعه صنعت استان و افزایش سهم ارزش افزوده آن در کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور و بهره 8- 



  برداري مناسب از منابع معدنی

 ح خدمات برتر با اولویت آموزش عالی و درمان تخصصیارتقاء سط -9

 توسعه و تقویت صنایع دستی بومی استان و حفظ هویت صنعت فرش دستباف قم به عنوان یک تولید صنعتی، هنري -10

  حفظ و احیاء و بهره برداي بهینه از منابع طبیعی و جلوگیري از پیشروي کویر -11

  با استفاده از زیر ساخت هاي موجود نوین سازي بخش بازرگانی استان -12

  ارتقاء عملی همکاري حوزه و دانشگاه -13

 کاهش عدم تعادلهاي منطقه اي موجود از حیث توزیع جمعیت و فعالیتهاي خدماتی -14

 افزایش مشارکت زنان در فعالیت هاي اجتماعی و اقتصادي -15

  راستاي توسعه پایدارحفاظت و ارتقاء سطح توانمندیهاي محیطی و انسانی در -16

  نهادینه سازي بهره وري و افزایش آن در بخش هاي اقتصادي و عوامل تولید -17

  ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندیهاي افراد و گروه هاي اجتماعی ارتقاء نقش -18

 در استان (M.D.G) دست یابی به هدف هاي توسعه هزاره -19

  خش تعاونی براي ایفاي فعالیت هاي گسترده و اداره بنگاه هاي اقتصادي بزرگتوانمندسازي ب -20

 توسعه نقش و جایگاه زنان در سطوح تصمیم سازي و تصمیم گیري استان -21

  
  راهبردهاي بلند مدت توسعه

جرایی کردن نظام اداري و ا اصالح قلمرو جغرافیایی استان در جهت کاهش عدم تعادلهاي منطقه اي، کارآمد -1 
  نقش اصلی ملی و فراملی قم فراهم نمودن زمینه هاي الزم جهت ایفاي  استان،

تجهیز قطب هاي تفریحی و بسترسازي الزم در زمینه توسعه مراکز  ، ایجاد و توسعه زیرساخت هاي گردشگري -2
و احیاء اثار حفظ  سیاحتی، فرهنگی و هنري، تفریحگاهی و ورزشی و تقویت مناطق مستعد گردشگري و اقامتی

  فرهنگی و تاریخی

  ساماندهی حاشیه نشینی و اصالح محیط شهري براساس طرح هاي نوین توسعه شهري -3

  . انتقال آب مورد نیاز از حوزه هاي آبریز مجاور برخوردار به استان و تقویت ذخایر آبهاي زیرزمینی -4

توان زیست محیطی استان ،  صنعتی موجود با حفظافزایش بهره وري تولیدات صنعتی، توسعه شهرکها و نواحی  -5
  فناوریهاي برتر ایجاد شهرك هاي صنعتی جدید تخصصی مبتنی بر

  معدنی ، نساجی ، پوشاك و قطعات خودرو توسعه صنایع غذایی و دارویی ، -6

فرهنگ و علوم عرصه ها به ویژه  فراهم سازي زیر ساخت هاي ارتباطی و رسانه اي مناسب براي توسعه در کلیه -7
  کشورهاي اسالمی اسالمی و گسترش ارتباطات فرهنگی و مذهبی با

 اجتماعی -فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي جلب سرمایه هاي داخلی و خارجی در فعالیت هاي اقتصادي -8

  توسعه، تجهیز و استفاده بیشتر از قابلیت هاي موجود در منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان -9

  هاي آب زیرزمینی هاي نوین و تقویت دخایر سفره منابع پایه آب و خاك با استفاده از شیوه وري ایش بهرهافز -10

  ارتقاء شاخص هاي بهره وري حمل و نقل و جاده اي استان -11

هاي دانشگاهی و گسترش  در زمینه علوم انسانی و سایر رشته) دانشگاهی و حوزوي( توسعه آموزش عالی  -12
  ضرورت هاي استان ها و اي با توجه به قابلیت ي فنی و حرفهها آموزش

  حفاظت، احیاء و بهره برداري بهینه از منابع طبیعی -13



  توسعه و ترویج و بازاریابی صنعت فرش دستباف -14

 توسعه گسترش زیر ساخت ها و تأسیسات نگهداري و انتقال کاال -15

  تمرکز زدایی ارتباطی از تهران استفاده از موقعیت جغرافیایی استان در -16

  گسترش بهره برداري از معادن و توسعه صنایع فن آوري آن -17

  مصرف بهینه آب و بازیافت آن -18

 در فرآیند توسعه پایدار) هاي غیر دولتی هاي و سازمان ها و تعاونی اتحادیه (تشکلها نقش وارتقاي مشارکت جذب -19

  سر ریز جمعیت قم ساماندهی مراکز سکونتی براي -20

  فراهم نمودن زمینه هاي الزم براي همکاري حوزه و دانشگاه -21

  بسترسازي مناسب براي حضور زنان در فرآیند توسعه -22

 ارتقاء سطح شاخص هاي ورزشی، تفریحی و هنري -23

  یدایجاد سازوکارهاي الزم و حمایت از افزایش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل تول -24

  اي در استان گسترش ورزش هاي پرورشی ، همگانی ، تفریحی ، قهرمانی و حرفه -25

  مندي همگانی از مواهب توسعه اقتصادي و اجتماعی ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی و بهره -26

 و توانمندسازي زنان دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و بهبود برابري جنسیتی -27

  مرگ ومیر مادران و کودکانکاهش  -28

 (... ماالریا و ، سل ، H.I.V / ایدز(مبارزه با بیماري هاي عمده  -29

  حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد و گسترش شهرك ها و مجتمع هاي تعاونی -30

  د توسعه استاناقتصادي ،فرهنگی و سیاسی زنان در رون بسترسازي براي افزایش مشارکت اجتماعی ، 31- 

  و تقاضا و افزایش سطح آگاهی عمومی درمدیریت بهینه مصرف آب عرضه رویکردمدیریت کردن نهادینه -32

 ایجاد زمینه هاي الزم براي جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در بهره برداري و مدیریت آب -33

  ثگسترش پوشش بیمه هاي اجتماعی و کاهش تلفات انسانی در اثر حواد -34

  
  سیاست هاي اجرائی

  تشویق سرمایه گذاري براي احداث و ایجاد سایت گردشگري و استراحتگاه هاي موقت

  فراهم سازي امکانات الزم براي استفاده از کویر ، دریاچه نمک و مناطق کوهستانی

  توسعه و اصالح راههاي فرعی منتهی به نقاط داراي جاذبه هاي گردشگري

  ساخت هاي مخابرات و دیتاتوسعه امکانات و زیر

  IT تشویق مراکز تحقیقات اسالمی در جهت استفاده از اعتبارات و تمهیدات

  توسعه تولید و صدور نرم افزارهاي فرهنگی علوم اسالمی

  مهندسی و مراکز آموزشی تشویق و مساعدت الزم براي تشکیل دفاتر مشاوره فنی ، تقویت ، 

  گی استان در جهت ارتقاء کیفی آموزش و پژوهشحمایت از مؤسسات پژوهشی و فرهن

  ارتقاء سطح هماهنگی و همکاري بین مراکز درمانی دولتی و غیردولتی

  توسعه و حمایت از فعالیت هاي تحقیقاتی در زمنیه افزایش بهره وري تولیدات صنعتی و معدنی

  موجود و منطقه ویژه اقتصادي سلفچگانحمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و هدایت آنها به سمت شهرکهاي 



  ایجاد و تقویت تشکل هاي صنعتی و معدنی در استان

  ارتقاء کیفیت و استاندارد سازي محصوالت صنعتی و معدنی استان

  فراهم نمودن بستر سرمایه گذاري مشترك بخش خصوصی و دولتی در زمینه تأمین و گسترش شبکه توزیع آب شرب

  نی از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مرتبط با مصرف و توزیع آبحمایت هاي مالی و ف

  ایجاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون تولید و صادرات فرش دستباف

  اختصاص تسهیالت حمایتی براي تولید کنندگان فرش دستباف

  تقویت و توسعه عملیات آبخیزداري

  اصالح روش هاي آبیاري سنتی

  کشتهاي مقاوم در برابر شوري و کم آبی تغییر الگوي کشت و توسعه

  بهره برداري از منابع آب شور دریاچۀ نمک و حوض سلطان جهت آبزي پروري

  ضابطه مند نمودن ساخت و ساز شهري و روستایی متناسب با هویت فرهنگی قم

  و بازسازي بافتهاي تاریخی شهر احیاء  برقراري تسهیالت الزم براي حفظ ،

  جریانهاي مهاجرتی از روستا به شهرکنترل و هدایت 

راه اندازي مراکز و  منابع مالی بخش خصوصی و استفاده از تسهیالت ارزان قیمت بانکی جهت احداث و تجهیز
  امکانات فرهنگی ، آموزشی و بهداشتی

  تقویت و سازماندهی تشکل هاي صادراتی استان

  زمینه هاي مبادله با کشورهاي هدفتقویت اتاق هاي بازرگانی و تعاون براي فراهم نمودن 

  منطقه اي و بین المللی در استان هاي مالی و اجرایی از برگزاري نمایشگاه هاي ملی ، حمایت

  توسعه شبکه هاي ارتباطی سریع

 حمایت هاي مالی و اجرایی از مؤسسات و مراکز تحقیقاتی مرتبط با همکاري حوزه و دانشگاه

  ي بین مراکز حوزوي و دانشگاهیارتقاء سطح هماهنگی و همکار

  توسعه تشکل هاي غیردولتی زنان در جهت افزایش حضور زنان در فرآیند توسعه

  اجتماعی –ارتقاء سطح فرهنگ مردم در زمینه حضور زنان در فعالیت هاي اقتصادي 

  ارتقاء مهارت هاي حرفه اي زنان

  ستان مؤثر بر امنیت و سالمت زیست محیطیمحیطی ا زیست وتهدیدات بحران کانونهاي وکنترل شناسایی

  مدیریت بهره برداري ازمراتع بر پایه توان اکولوژیک مراتع

  توسعه عملیات تثبیت شن و بیابان زدائی در استان

  توسعه تشکل هاي غیردولتی زیست محیطی از میان جامعه روستایی و عشایري

اعم از ساخت سازها، بهداشت و نظافت عمومی ( عمران شهري  تقویت و تعمیق فرهنگ اسالم شیعی در فرآیند توسعه،
 )و توسعه معابر

  ارتقاء سطح فرهنگ و روابط اجتماعی حاکم برسطح جامعه با تاکید بر الگوي رفتار اسالمی

طریق ایجاد مراکز  آوردن زیر ساخت هاي فرهنگی، مذهبی جهت نهضت آزاد اندیشی و گفتگوي ادیان از فراهم
 ان و مرکز نهضت آزاد اندیشیگفتگوي ادی

بهسازي و سالم سازي مناطق حاشیه نشینی شهرها به منظور جلوگیري از شکل گیري رفتارهاي ناهنجار اجتماعی و 



 زیباسازي منظر شهري

  تقویت بنیانهاي اقتصادي و خدماتی شهرهاي کوچک استان در جهت تمرکز زدائی از شهر قم

عمومی از کل سفرها و تشویق  جهت اجراي طرح هاي افزایش سهم حمل و نقلدر  تقویت منابع مالی شهرداري قم
  تسهیالت مناسب و بهسازي پیاده روها فرهنگ پیاده روي و دوچرخه سواري با ایجاد

 ارتقاء کیفیت اجراي پروژه هاي عمران شهري

حوزه و دانشگاه در خصوص  ارتقاء سطح آموزش علوم اسالمی تاحد دانشگاه و گسترش مراکز تحقیقاتی مشترك
  روانشناسی و فقه علوم نجوم ، طب اسالمی ، 

 ارتقاء سطح خدمات شرکتهاي حمل و نقل مسافربري و کاربرد فن آوریهاي جدید در کاهش تلفات

 بهره برداران و تولید کنندگان با اعمال استفاده از شیوه هاي نوین بهره برداري کشاورزي و توسعه مهارت هاي حرفه اي
  دامداري مبتنی بر افزایش بهره وري عوامل و نهادهاي تولید روشهاي نوین مدیریت مزرعه و واحدهاي

  صدور اسناد مالکیت اراضی جهت رفع موانع سرمایه گذاري و حفظ مالکیت دولت

  بهبود الگوي ساخت و ساز مسکن روستایی و مقاوم سازي مسکن و تأسیسات خدمات روستایی

  بهداشتی و سالمت در تولیدات دامی ارتقاء شاخص هاي

  گسترش زمینه هاي مطالعه و پژوهش براي استفاده از انرژي خورشیدي

 اولویت به توسعه و تجهیز قطب ویژه اقتصادي سلفچگان

 تفکیک دقیق وظایف بین دستگاه هاي اجرایی ، نظارتی و سیاست گذار

  .جذب و استقرار مهاجران نخبه جهت رشد و بالندگیساماندهی مهاجرین خارجی جهت کاهش ناهنجاري فرهنگی و 
 

  اقدامات اولویت دار

 : وزارت نیرو -1

  تسریع در انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قم-1-1

 (با توجه به فرسودگی شدید شبکه آب(اصالح گسترش شبکه توزیع آب -1-2

 اصالح و توسعه شبکه برق داخل شهري قم-1-3

 ضالب شهريتسریع در اجراي فا-1-4

  اجراي شبکه دوگانه آب شرب شهر قم -1-5

براساس (توسعه شبکه آبرسانی از منابع مجاور به منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان و شهرکهاي صنعتی استان -1-6
 (تخصیص آب از وزارت نیرو

  مطالعه ساماندهی رودخانه قمرود خارج از محدوده شهر-1-7

  از انرژي خورشیدي با توجه به نزدیکی به کویرمطالعه و پژوهش براي استفاده -1-8

  احداث پست هاي الزم تقویت شبکه برق استان-1-9

 :وزارت جهاد کشاورزي-2

  هاي صنعتی دام و طیور زمینه سازي ایجاد کشتارگاه-2-1

اري و غنی بیابان زدایی ، خروج دام از مراتع ، آبخیزداري ، جنگل ک(اجراي طرح هاي حفاظت از منابع طبیعی -2-2
  (سازي جنگل

  اجراي طرح هاي افزایش راندمان آبیاري-2-3



  وري عوامل و نهادهاي تولید براي کشاورزي برارتقاء بهره مبتنی ترویجی آموزشی هاي اجراي دوره-2-4

  توسعه و تجهیز مراکز تحقیقات کشاورزي-2-5

 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي-2-6

 اث مجتمع هاي گلخانه ايتوسعه و احد-2-7

 : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی -  3

 تجهیز بیمارستان فرقانی و شهید بهشتی

  سال14و زنان سالمند و کودکان ذهنی زیر  ایجادمراکز نگهداري و توانبخشی مردان سازي زمینه

  توسعه و تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی در قم-3-3

 : ورشوزارت آموزش و پر-4

  بررسی و مطالعه احداث ساختمان آموزشکده فنی دختران و پسران در قم-4-1

  IT تأسیس مراکز اطالع رسانی-4-2

  در مقطع فوق دیپلم) انستیوفتی( توسعه و تجهیز مراکز آموزش  -4-3

 : وزارت صنایع و معادن -5

  واحدهاي وابستهبرداري،استحصال و فرآوري ذخایر دریاچه نمک قم و احداث  بهره -5-1

  و سلولزي،صنایع تبدیلی کشاورزي و کفش سازي،شیمیایی   صنایع فلزي،قطعه هاي خوشه  توسعه -5-2

زمینه سازي براي ایجاد صنایع معدنی با اولویت منگنز و فرومنگنز و پودرهاي معدنی و احداث کارخانه سیمان -5-3
  پرتلند و سفید و رنگی

  صنایع بزرگ غیرآالینده و کم آب برزمینه سازي براي ایجاد -5-4

  زمینه سازي براي ایجاد و توسعه شهرك هاي صنعتی تخصصی-5-5

  سرمایه گذاري زیربنایی براي انتقال مشاغل صنعتی مزاحم و آالینده شهري به شهرکهاي صنعتی موجود-5-6

  زمینه سازي ایجاد بازارچه صنایع دستی-5-7

 ع تبدیلی و تکمیلیگسترش صنای زمینه سازي براي-5-8

 : وزارت کشور-6

  هاي بهبودعبور و مرور و حمل و نقل شهري واجراي طرح مطالعه-6-1

  پایدار نمودن ایجاد ردیف اعتباري اقدامات عمرانی شهرداري قم-6-2

اجراي طرحهاي ساماندهی مهاجرین خارجی جهت کاهش ناهنجاري فرهنگی و جذب و استقرار مهاجران نخبه -6-3
  شد و بالندگیجهت ر

 مطالعه و پیشنهاد اصالح قلمرو جغرافیایی استان-6-4

 زمینه سازي براي تشکیل تشکل هاي غیردولتی زنان-6-5

 :وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات-7

  و پارك فناوري اطالعات IT احداث شهرك -7-1

  (تباطات دادههمراه ، ار تلفن ثابت ،(  مخابراتی هاي و زیرساخت  امکانات توسعه -7-2

 (دیتاسنتر(ایجاد پایگاه بین المللی اطالعات علوم اسالمی -7-3

 : وزارت راه و ترابري-8



 (نیزار و قم کاشان –اتصال محور قم سلفچگان به قم (تکمیل رینگ کمربندي قم -8-1

  تهران –مطالعه تعریض بزرگراه قم -8-2

  قم –تسهیل در تأمین روشنایی بزرگراه تهران -8-3

  گرمسار –تسریع در تکمیل راه قم -8-4

  اصفهان –تهران در قالب طرح تهران  –و برقی کردن راه آهن قم  مطالعه-8-5

  توسعه خطوط راه آهن از ایستگاه زواریان به منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان-8-6

  ساماندهی پایانه مسافربري و تسریع در راه اندازي پایانه باربري استان-8-7

  جاد پایانه هاي حمل و نقل در مبادي ورودي شهر قمای-8-8

  احداث راه فرعی به دریاچه نمک-8-9

 : وزارت نفت-9

 گذاري داخلی و خارجی با استفاده از سرمایه سازي ایجاد پاالیشگاه و پتروشیمی زمینه -9-1

  توسعه بهره برداري از منابع گاز شیرین سراجه-9-2

 )دستجرد(ویژه اقتصادي سلفچگان و مجتمع گلخانه اي کوثر  منطقه نی بهمطالعه توسعه شبکه گازرسا-9-3

 : سازمان تربیت بدنی-10

  هزار نفري قم 15تسریع در تکمیل استادیوم -10-1

کوچک اطراف قم به  احداث فضاي ورزشی الزم در شهر قم و مطالعه و احداث فضاهاي ورزشی در شهرهاي-10-2
 رانه فضاي ورزشی کشورمنظور رسیدن استان به متوسط س

 : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-1 1

  زمینه سازي براي ایجاد نمایشگاه دائمی کتاب و بازارچه نرم افزارهاي اسالمی-11-1

  زمینه سازي براي ایجاد شهرك تخصصی چاپ و نشر-11-2

 تأسیس مرکزاسناد و آثار علمی علماي اسالم-11-3

 داراي اعتبار بین المللی در علوم اسالمی زمینه سازي و انتشار مجالت-11-4

  ساماندهی مراکز پژوهشی علوم اسالمی در جهت جلوگیري از موازي کاري در پژوهش ها-11-5

 المللی بین وفرهنگی علمی درمجامع اي هاي حوزه حضور بخش جهت الزم هاي سازي زمینه فراهم-11-6

 : سازمان گردشگري و میراث فرهنگی-12

  یرساختهاي مناسب در کنار قطبهاي گردشگري براساس طرح جامع توسعه گردشگري استانایجاد ز-12-1

  احداث سایت گردشگري قم و توسعه حمایت از ساخت مراکز اقامتی و هتل در سطح استان-12-2

 : وزارت بازرگانی-13

 احداث انبارهاي ذخیره کاال و تجهیز و تکمیل سردخانه هاي موجود استان-13-1

  جاد مراکز پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون تولید وصادرات فرش دستباف قم به ویژه فرش ابریشم قمای-13-2

 ایجاد نمایشگاه بین المللی بازرگانی ، موزه فرش و صنایع دستی-13-3

 : وزارت کار و امور اجتماعی-14

  احداث آموزشکده حفاظت و ایمنی کار-14-1

 : وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري-15



 (نیاز به مجوز شوراي گسترش آموزش عالی(تأسیس دانشگاه جامع علوم پزشکی -15-1

  ایجاد دانشکده هاي فنی و مهندسی و توسعه علوم پایه-15-2

نیاز به اخذ مصوبه از شوراي (اي  حرفه هاي تخصصی در رشته ویژه کاربردي استان به –علمی  جامع دانشگاه گسترش-15-3
  (گسترش آموزش عالی

  ایجاد پارك و شهرك علمی و فناوري-15-4

  ایجاد و توسعه رشته هاي مدیریت بیمارستان و مدیریت بهداشت عمومی-15-5

 : وزارت مسکن و شهرسازي-16

  اصالح و بازسازي بافت فرسوده مرکز شهر قم-16-1

  شهر جدید سلفچگان کمک به ایجاد تأسیسات زیربنایی-16-2

  ي بهسازي و بازسازي اطراف حرم مطهرتسریع در اجراي طرح ها -16-3

  مقاوم سازي و بهسازي بخش فرسوده شهري-16-4

  مطالعه و ساماندهی بافت هاي حاشیه اي و اسکان غیرمتعارف-16-5

  تعیین تکلیف مالکیت اراضی خدماتی پیش بینی شده در طرح جامع شهري-16-6

 
 
 : وزارت امور اقتصادي و دارایی-17

  بورس اوراق بهادار ایجاد تاالر-17-1

 : سازمان حفاظت محیط زیست-18

  ایجاد و تجهیز مرکز تحقیقات محیط زیست-18-1

  ایجاد ایستگاه پایش کیفی آلودگی آب و هوا-18-2

  (خوداظهاري(پایش زیست محیطی صنایع بزرگ  ON-Line ایجاد سیستم-18-3

  استان» ري پایدار از محیط زیستو بهره و  حفاظت ، حمایت مدیریت «جامع  طرح   تدوین-18-4

  اجراي طرح ساماندهی و انتقال واحدهاي مزاحم و آلوده کننده محیط زیست-18-5

  پسماندهاي شهري و صنعتی (Integrated Wastemanagment) جامع مدیریت ایجادنظام-18-6

  زیست محیطی براي استقرار فعالیتها) برد(تعیین ظرفیت تحمل -18-7

، بررسی و شناسایی آثار و پسماندهاي فعالیت هاي صنعتی و کشاورزي برکیفیت و کمیت آبهاي مطالعه -18-8
  زیرزمینی استان

  تدوین برنامه حفاظت و بهره برداري پایدار از تنوع زیستی استان-18-9

  جهت ارتقاي آگاهی و فرهنگ محیط زیستی اقشار مختلف آموزشی هاي برنامه واجراي تدوین-18-10

  ایجاد نظام اطالعات محیط زیستی استان-18-11

 (...همچون کود و سم و آب و(استقرار الگوهاي تولید و مصرف پایدار -18-12

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي هدف کمی در برنامه چهارم شاخص قم: استان 

 ردیف هاي هدف شاخص واحد اندازه گیري)1383(سال )1388(سال 

 1 نرخ رشد جمعیت درصد 2.13 1.8

 2 نسبت شهرنشینی از کل جمعیت درصد 94.31 95.08

 3 نرخ بیکاري درصد 8/1 7.3

 4 تجدید شونده از منابع آب سطحی به کل حجم آبهاي قابل) برداشت(برداري  نسبت بهره درصد 77 80

  از منابع آب زیرزمینی به کل حجم) برداشت(برداري  نسبت بهره درصد 101 100

 5 زیرزمینیتجدید و استحصال  آبهاي قابل

 6 نسبت آب قابل تنظیم به آب تجدید شونده درصد 23.26 23.89

 7 نسبت حجم مخزن به آب تجدید شونده درصد 42.28 43.34

 8 کل تولید محصوالت زراعی در سال افق هزار تن - 440

 9 کل تولید محصوالت باغی در سال افق هزار تن - 111

 10 افق تولید محصوالت دامی در سال هزار تن - 226

 11 سهم بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلی استان درصد 10.46 10.43

 12 سهم بخش کشاورزي در اشتغال استان درصد 5.9 5.5

 13 سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی استان درصد 20.56 21.56

 14 سهم بخش صنعت و معدن در اشتغال استان درصد 26.85 27.1

 15 زیستی به کل مساحت استان نسبت مساحت مناطق تحت کنترل محیط صددر 6.58 10.44

 16 ارزش ساالنه صادرات غیر نفتی میلیاردریال 54.8 92.3

 17 ساله و باالتر 6ساله و باالتر به کل جمعیت  6نسبت جمعیت باسواد  درصد 85.6 87.9

 18 ساله 6 - 18پوشش تحصیلی جمعیت  درصد 87.9 97

 19 سبت دانشجو به یکصد هزار نفر جمعیتن نفر 1600 2550

 هاي تعداد موسسات، مراکز، کانونهاي فرهنگی و هنري، و اردوگاه عدد 97 147

 20 پرورش کودکان و نوجوانان و جوانان

 مهم تجهیزشده،بناهاي جهانگردي هاي تعدادمراکز،کانونها،وقطب عدد 36 89

 21 شده حریم تعمیروساماندهی وفرهنگی تاریخی 



 22 در کل جمعیت) سرپوشیده و باز(سرانه فضاهاي ورزشی  متر مربع 0.17 0.23

 23 ها و مراکز رشد علم و فناوري هاي پژوهشی، پارك تعداد مراکز ملی، قطب عدد 1 3

 24 ها هاي با مصالح بادوام به کل ساختمان نسبت ساختمان درصد 89.5 92

 25 ر هزار نفر جمعیتتولید ساالنه مسکن به ازاي ه واحدمسکونی 5.1 5.6

 26 ضریب نفوذ تلفن ثابت درصد 26.9 53

 27 ضریب نفوذ تلفن همراه درصد 6 40

 28 ضریب نفوذ اینترنت درصد 9.97 29.36

 29 تعداد مشترکین گاز طبیعی مشترك 186716 234716

 30 ظرفیت عملی نیروگاههاي تولید برق مگاوات 660 660

 31 نهادهاي مدنی براي هر یکصد هزار نفر جمعیت ها و نسبت تعداد تشکل عدد 123 133

 32 هاي روستایی هاي روستایی آسفالته به کل طول راه نسبت طول راه درصد 41.7 71

 33 هاي فرعی هاي فرعی آسفالته به کل طول راه نسبت طول راه درصد 86 100

 34 ها خیزي در جاده رفع نقاط حادثه درصد 29 100

 35 از برق) شهري و روستایی(رداري جمعیت نسبت برخو درصد 100 100

 36 گذاري ساالنه براي حمل و نقل عمومی درون شهري سرانه سرمایه هزار ریال 126 334

 شدگان نسبت بیمه(هاي اجتماعی  گسترش پوشش بیمه درصد 29.48 50

 37 )اصلی به جمعیت فعال

 38)شهري(سال وزنی متوسط و شدید در کودکان زیر پنج  شیوع کم درصد 4.6 2.5

 39 )روستایی(وزنی متوسط و شدید در کودکان زیر پنج سال  شیوع کم درصد 8 3

 40 تعداد سوانح و حوادث حمل و نقل) به نصف رسانیدن(کاهش  مورد 2889 1400

 41 )شهري(ساله  49تا  10سوادي در زنان همسردار  میزان بی درصد 26 9

 42 )روستایی(ساله  49تا  10سردار سوادي در زنان هم میزان بی درصد 32.1 11

 43 امید به زندگی در بدو تولد سال 68 72

 44 (HDI) شاخص توسعه انسانی میزان 0.795 0.84

 45 شاخص رفاه اجتماعی میزان 372.5 598.8

 46 جمعیت زیر خط فقر نسبی درصد 20.4 11

 47 )شهري(ها  نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین خانواده برابر 16 14

 48 )روستایی(ها  نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین خانواده برابر 15 13

 49 ها نسبت هزینه دو دهک ثروتمندترین به دو دهک فقیرترین خانواده برابر 8.42 5

 50 )شهري(هاي خانوار  نسبت هزینه غیرخوراکی به کل هزینه درصد 65.8 73

 51 )روستایی(هاي خانوار  نه غیرخوراکی به کل هزینهنسبت هزی درصد 54.9 62

 52 )هاي کمرشکن درمانی هزینه(درصد هزینه خانوار  40هاي درمانی بیش از  نسبت جمعیت داراي هزینه درصد 2.2 1

 ردیف شاخص هاي هدف واحد اندازه گیري 1388 - 83طی سال هاي 

 53 کاهش تعداد کارکنان دولت درصد 5



 تعداد واحدهاي دولتی اداره گردیده به روشافزایش  درصد 50

 54 قیمت تمام شده

 55 هاي اجتماعی، فرهنگی واگذار شده به بخش غیردولتی حجم تصدي درصد 15

 56 هاي دولتی از امکانات اینترنتی نسبت برخورداري دستگاه درصد 100

 57 متوسط سرانه آموزش ساالنه مدیران و کارکنان دولت ساعت 40

 58 کنند هش در جمعیتی که حداقل انرژي غذایی الزم را دریافت نمیکا درصد 25

 59 نرخ ثبت نام خالص در مدارس ابتدایی درصد 98.5

 60 نسبت دختران به پسران در سطوح تحصیلی درصد 97

 61 کاهش در نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هزار تولد زنده درصد 30

 62 ادران در یکصد هزار تولد زندهکاهش در نرخ مرگ و میر م درصد 40

 HIV63 / کاهش در موارد جدید ابتال به ایدز درصد 50

 ردیف شاخص هاي هدف واحد اندازه گیري 1388 - 83طی سال هاي 

 64 افزایش درصد جمعیت تحت پوشش آب شهري درصد 0.1

 65 افزایش درصد جمعیت تحت پوشش فاضالب شهري درصد 22.4

 66 مندي از آب آشامیدنی روستایی ص بهرهافزایش شاخ درصد 32.4

 67 افزایش شاخص جمعیت تحت پوشش فاضالب روستایی درصد 7

 68 سطح توسعه، اصالح و جایگزینی باغات هزار هکتار 6

 69 عملیات آبخیزداري هزار هکتار 96

 70 عملیات آب و خاك هزار هکتار 15

 71 متوسط افزایش اشتغال ساالنه نفر 11751

 72 نرخ رشد ساالنه ارزش افزوده کلیه فعالیتهاي اقتصادي درصد 8.2

 73 گذاري مورد نیاز از کل کشور سهم سرمایه درصد 1.45

 74 وري سرمایه نرخ رشد ساالنه بهره درصد 2

 7 وري نیروي کار نرخ رشد ساالنه بهره درصد 4.5


