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  سیاست ها  راهبردها  اهداف
پیش بینی زمین هایی با کاربري حوزوي در برنامه هاي توسعه شهر، نقشه جامع و تفصیلی  به خصوص در محدوده حرم مطهر، مسجد 

 ن و بلوار پیامبر اعظم براي سطوح عالی حوزهمقدس جمکرا
  مشابه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی... حمایت از توسعه زیرساختهاي حوزه علمیه قم، با اختصاص زمین و معافیت هاي عوارض وانشعابات و
 عتبارات ملی  فراهم کردن امکانات کمک آموزشی، خوابگاهی و ایجاد صندوق وام هاي طالب به کمک ردیف هاي ا

 براي ایجاد شهرکهاي جدید حوزوي، مؤسسات تخصصی و پارك 1404شناسایی و پیش بینی کاربریهاي حوزوي در سطح استان تا افق 
 هاي علمی و تحقیقاتی حوزوي 

 توسعه مراکز تربیت طالب، متخصصان علوم دینی و مبلغین از سایر کشورها 

یر ساخت هاي توسعه ز
سطوح حوزه علمیه قم  در  

ش و گسترش عالی آموز
موسسات تخصصی، با هدف 
افزایش تعداد  متخصصین، 
محققین  و نظریه پردازان 

علوم دینی و  تربیت 
مروجان شیعی  براي جهان 

  اسالم و تشیع
امین امکانات و فن آوري وم اسالمی براي متقاضیان داخلی و بین المللی به زبانهاي پر جمعیت دنیا و ت تأسیس دانشگاههاي مجازي در عل

  ...، خطوط اینترنت وهاي الزم
 ازپژوهش هاي محققین حوزوي و ستاديه ریزي و حمایت هاي مالی و تاسیس بنیاد پژوهشهاي علوم انسانی در استان قم، بمنظور برنام

 دانشگاهی
تأمین اعتبار براي توسعه زیر ساخت هاي پژوهشی و ایجاد مراکز بزرگ خدمات اطالعاتی از قبیل کتابخانه هاي فیزیکی و الکترونیکی، 

 ...بانکهاي اطالعاتی و
 هش هاي حوزوي توسعه فرهنگ تخصیص منابع مالی مردمی و حوزوي براي ایجاد مراکز و پژو

دایر کردن کرسی هاي نقد و نظریه پردازي در حوزه علوم انسانی اسالمی با مشارکت حوزه و دانشگاه و توسعه مراکز نظریه پردازي راهبردي 
 و مهندسی فرهنگی 

  هاي علوم انسانیاستفاده از ظرفیت حوزه علمیه و مزیتهاي تعامل دانشگاه و حوزه، براي تحول و بسط تفکر اسالمی در رشته
 ایجاد مرکز بین المللی گفتگوي ادیان و مذاهب و کمک به تعامل فعال صاحبنظران حوزه  با مراکز مختلف علمی فرهنگی خارج کشور

و حمایت از حضور مؤثر نخبگان حوزوي در عرصه هاي علمی بین المللی، از طریق اعتبارات ملی پژوهشی، صندوق ها و بنیادهاي پژوهشی 
 مراجع عظام 

توسعه ظرفیت هاي 
پژوهشی علوم اسالمی و 

  انسانی قم

  تأسیس معتبرترین مجالت علمی بین المللی در جهان اسالم
 توسعه مراکز تخصصی آموزش و تربیت و اعزام مبلغین دینی 

 )علیهم السالم(رف اسالم و مکتب اهل بیتهاي اینترنتی براي نشر معااي و سایتتوسعه شبکه هاي تلویزیونی ماهواره
 محصوالت فرهنگی در تراز و معیار کیفیت بین المللی و ایحاد مراکز عرضه و فروش اینترنتی آنهاایجاد قطب بزرگ تولید و عرضه 
 اهواره ايهاي م اي جهت نشر اسالم ناب در اینترنت و رسانهفیلمها و محصوالت رسانهحمایت از تولید و پخش بهترین 
  تولید محصوالت سینمایی دینی

توسعه زیرساختهاي 
نشرعلوم و معارف، ترویج و 

  تبلیغ اسالم و تشیع

 توسعه مراکز الکترونیکی و اینترنتی جهانی براي پاسخگویی به سؤاالت و شبهات دینی

 ایجاد مرکز تخصصی ترجمه کتب و مقاالت دینی
ایجاد نهضت ترجمه جهت  

نشر معارف اسالمی از 
فارسی و عربی به زبانهاي 

 جمعیت دنیات ترجمه متون دینی به زبانهاي پر طالب خارجی جهاستفاده از  پر جمعیت دنیا

نشر تولیدات علمی اسالمی  توسعه و ساماندهی صنعت  چاپ و نشر و استفاده از جدیدترین فن آوري چاپ و ایجاد شهرك چاپ و نشر
و تبلیغ مکتوب دین در 
 سالمی در سرتاسر جهان، بویژه ایجاد مراکز توزیع و فروش اینترنتیتوسعه شبکه هاي عرضه و فروش آثار مکتوب ا  سطح ملی و بین المللی

  توسعه مراکز الکترونیکی و اینترنتی جهانی براي پاسخگویی به سؤاالت و شبهات دینی
 ...وزوي، صنعتی وآوري اطالعات در کلیه سطوح اداري، دانشگاهی، حتوسعه فن

 ...توسعه زیرساختهاي اطالع رسانی از جمله فیبر نوري و افزایش سرعت و پهناي باند و

 بانک هاي اطالعاتی، موتورهاي جستجو و پورتال اسالمی و شیعی  اینترنت ملی، مترواینترنت شهري، اندازيراه

 هی ایجاد شبکه الکترونیکی مشترك بین مراکز حوزوي و دانشگا
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اهتمام به توسعه 
زیرساختهاي الکترونیکی و 
  شبکه هاي  اینترنتی

 ایجاد شهرك آي تی

 حفظ ردیف بودجه عمرانی ملی براي توسعه زیر ساخت هاي زیارتی استان قم
کلیه زیرساخت هاي توسعه 

زیارتی بر اساس برنامه 
حرم کالن و جامع توسعه 

  مقدسمطهر و مسجد
 جمکران

  مسجد مقدس جمکران و اماکن مقدسه،نیت و آثار قدسی حرم مطهرأ با حفظ شتوسعه زیرساخت هاي زیارتی و تجاري
  

 طراحی نظام جامع حمل و نقل زائر و تقلیل آثار تزاحمی حضور زائرین بر حمل و نقل ساکنین شهر

  و مراکز اطالع رسانی)...راکز خرید واسکان، پارکینگ، اماکن بهداشتی، م(برنامه ریزي جامع امکانات رفاهی
تسهیل امور  ین وتکریم زائر

  ها آن
 توسعه فرهنگ تکریم زائر 
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وحدت مدیریت در امور 
 زیارتی استان 

 ایجاد نهادي مستقل براي یکپارچه سازي و مدیریت زیر ساختهاي زیارتی و امکانات رفاهی زائرین

 
 



 
  سیاست ها  راهبردها  اهداف

 در فرآیند تصمیم سازي و تصمیم گیري) حوزوي، دانشگاهی و تشکل هاي تخصصی(مشارکت نخبگان 

 اصالح نظام هاي مدیریتی بازطراحی ساختارهاي مدیریتی با هدف کارآمد کردن دستگاههاي اجرایی در اداره امور استان و شهر  

 استاناي در بین مدیران  هم افزایی بین دستگاهی و مقابله با تفکر و مدیریت جزیره

 توسعه صنعت محصوالت فرهنگی با هدف ایجاد بهترین و بزرگترین مرکز تولید و عرضه محصوالت فرهنگی اسالمی در جهان 

مسافرین، با مزیت و قابلیت در مسیرهاي مواصالتی زائرین و ) درون شهري و برون شهري(توسعه قطبهاي تجاري و مراکز فروش مدرن 
رقابت اقتصادي، با شهرهاي دیگر، رشد سریع در کیفیت و کمیت خدمات زائر، حمل ونقل و تسهیالت اقامتی، به منظور رونق تجاري شهر و 

 استان و افزایش اشتغال و درآمد سرانه 

 ذب سرمایه گذاري صنعتی در استانتوسعه سریع زیر ساختهاي شهرك هاي صنعتی مصوب و برنامه ریزي شده بمنظور ج

 بر و مبتنی بر فناوري هاي نو، صنایع با ارزش افزوده باال و صنایع کوچک اشتغال زا  توسعه صنایع دانش

رویه کارگري از مناطق  هاي بی پرهیز از سرمایه گذاري در صنایع بزرگ آالینده و ناسازگار با محیط زیست و صنایعی که منجر به مهاجرت
 و استانهاي دیگر خواهد شد روستایی

 روشهاي تقلیدي از استانهاي دیگر توسعه صنایع مبتنی بر ماموریتها و مزیت هاي استان و نه با

 باال رفتن درآمد سرانه روستاییان  مدرن کردن سیستمها و روشهاي کشاورزي و دامپروري بمنظور افزایش کمی و کیفی محصوالت و

رشد سریع اقتصادي و 
  عدالت محور 

بدیلی دامپروري و کشاورزي و نیز صنایع بسته بندي محصوالت غذایی با توجه به مزیت مهم مرکزیت استان قم و دسترسی توسعه صنایع ت
 به استانهاي دیگر 

سازهاي بی رویه و  عماري اسالمی و ایرانی و مقابله جدي با ساخت ونگري برنامه جامع توسعه عمرانی شهر، رعایت هویت، قداست و مباز
 بلند مرتبه سازي ناموزون در تدوین ضوابط ساخت و ساز، توجه جدي به مالحظات فرهنگی اجتماعی شهر قم  و گسترش فضاي سبز شهر

اي توسعه شهر و نقشه جامع، با هدف ایجاد جلوه پیش بینی کاربریهاي فضاهاي حوزوي، آموزشی و فرهنگی در کالبد شهري و در برنامه ه
 غالب علمی و فرهنگی در سیماي شهري

ایجاد فضاهاي تفریحی، ورزشی و هنري با جهت گیري اسالمی براي گذران سالم اوقات فراغت و پرهیز از تقلید از فضاهاي غربی و برخی 
 .وابط اجتماعی نامتجانس با فرهنگ قم استشهرهاي داخل کشور که مبتنی بر اختالط حداکثري مرد و زن و ر

انتظامی، (تمرکز شهرداري بر ایجاد یک شهر بسیار نظیف و زیبا و بکارگیري روشهاي پیشرفته در جمع آوري و تفکیک زباله و مبارزه قاطع
 و میادین غیر بهداشتی با تخلیه پسماندها و نخاله ها و نیز آالیندگی منظر مغازه ها و خرده فروش ها ) جریمه اي و قضایی

 اي و ایجاد عدالت در برخودداري از امکانات هاي منطقه رشد سریع تاسیسات شهري، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهر، رفع تبعیض

توسعه عمرانی، با هدف 
ایجاد شهري پیشرفته، آباد 
 و نمادي از مدنیت اسالمی 

 تثبیت جمعیت روستایی از طریق توسعه خدمات و تاسیسات پیشرفته در روستاها

تهیه نقشه جامع علمی استان با توجه به نقش ملی و استانی مراکز آموزش عالی و مزیت هاي استان در استفاده از صاحبنظران حوزه در علوم 
 انسانی

 تحول و رايباولویت دادن به مقاطع تحصیالت تکمیلی و پژوهشهاي بنیادي در رشته هاي علوم انسانی و استفاده از ظرفیت حوزه علمیه 
 بسط تفکر اسالمی در رشته هاي علوم انسانی 

 )عملکرد استانی(توسعه رشته هاي دانشگاهی براساس نیازهاي علمی و فن آوري استان با رویکرد کارآفرینی و اشتغال 

توسعه آموزش عالی و 
 موسسات عالی آموزشی و

 پژوهشی 

  از سطح ملیمین زمین، تاسیسات شهري، زیرساختهاي اطالع رسانی و حمایتهاي بودجه ايأکمک به ایجاد شهرك دانشگاهی، ت

  تعاون، اخوت، دوستی و احترام متقابل از طریق نهادهاي فرهنگی و آموزشیترویج فرهنگ

 قرار دادن تکریم زائرین اهل بیت و ارباب رجوع ادارات به عنوان سرلوحه مدیران استان 

 محیطهاي اطراف اماکن مقدسه و الزام به رعایت شؤنات اسالمی در ادارات و اماکن عمومیتقدیس شئونات اسالمی در 

 ... مسکن، اشتغال و: تقویت همه جانبه عناصر ثبات آفرین خانواده از جمله

 ترویج روحیه درستکاري و انصاف در همه اصناف و مشاغل

 براي مقابله با هر گونه ناامنی و ناهنجاري هاي اجتماعی) فرهنگی،اجتماعی و انتظامی(ریزي همه جانبه برنامه

 ترویج فرهنگ نظم، بهداشت و آرامش در محیطهاي عمومی، از طریق نهادهاي فرهنگی و آموزشی 

آور ارائه خدمات و تسهیالت مناسب به شهروندان در کلیه زمینه ها و فراهم کردن امکانات رفاهی و تفریحی سالم و محیط هاي نشاط 
 اسالمی 
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حاکمیت مناسبات اسالمی 
ن اجتماعی و ئوبر کلیه ش

 اداري 

 محوریت دادن به مساجد در توسعه فرهنگی 

 


