
:استان قم ي الزم براي ایجاد اشتغال راهبردها
بخش صنعت و معدن استان: الف

ایجاد مراکز رشد و توسعه صنعتی و حمایت از صنایع نوپا و کوچک و ایجاد پارکهاي تحقیقاتی.1
ارائه تسهیالت الزم جهت نوسازي صنایع فرسوده و انتقال  آنها به شهرکهاي صنعتی.2
سعه صنایع بومی استانهاي صنعتی در جهت گسترش توایجاد خوشه.3
شهرکها و نواحی صنعتی مختلف استان تکمیل.4
تامین زیر بناها با شرایط و قیمت مناسب براي توسعه صنعتی ودر جهت حفظ مزیـت نسـبی و   .5

صنعتی استان
توسعه، تجهیز و استفاده بیشتر از قابلیت هاي موجود در منطقه ویژه اقتصادي سلفچگان .6
ایی استان در تمرکز زدایی ارتباطی از تهران استفاده از موقعیت جغرافی.7
توسعه و حمایت از فعالیت هـاي تحقیقـاتی در زمنیـه افـزایش بهـره وري تولیـدات صـنعتی و        .8

معدنی 
حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و هدایت آنها به سمت شهرکهاي موجـود و منطقـه   .9

ویژه اقتصادي سلفچگان 
منطقه اي و بین المللی در استانبرگزاري نمایشگاه هاي ملی ،هاي مالی و اجرایی از حمایت.10
ایجاد سازوکارهاي الزم و حمایت از افزایش بهره وري در بخش هاي اقتصادي و عوامل تولید .11

بخش کشاورزي استان:ب

هـاي  هاي نوین و تقویت دخایر سـفره منابع پایه آب و خاك با استفاده از شیوهوريافزایش بهره.1
آب زیرزمینی 

فراهم نمودن زمینه هاي الزم بـراي جلـب سـرمایه هـاي داخلـی و خـارجی در فعالیـت هـاي         .2
کشاورزي

افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري بخش کشـاورزي در راسـتاي حمایـت    .3
نهاي مالی از تولید کنندگا

گلخانه ايتوسعه مجتمعهاي دامپروري و .4
استفاده بهینه از منابع آب از طریق اصالح روشهاي آبیاري سنتی و توسعه سیسـتمهاي آبیـاري   .5

تحت فشار
سرمایه گذاري الزم در اجراي عملیات زیربنایی آب و خاك و شبکه هاي آبیاري و زهکشی .6
پرداخـت  تلفیق بودجه عمومی با منابع نظام بانکی و استفاده از منابع حاصل از مشارکت جهـت .7

تسهیالت به تولید کنندگان 
پوشش کامل بیمه محصوالت کشاورزي و عوامل تولید با بهره بـرداري از خـدمات فنـی بخـش     .8

خصوصی 



بخش گردشگري و خدمات  استان:ج
زیـارت و  ( انبه و پایدار صنعت گردشگري توسعه ظرفیت هاي بخش گردشگري ارتقاء و توسعه همه ج.1

استان) سیاحت
توسعه و تقویت حفظ هویت صنعت فرش دستباف قم به عنوان یک تولید صنعتی، هنري.2
تجهیز قطـب هـاي تفریحـی و بسترسـازي الزم در زمینـه      ایجاد و توسعه زیرساخت هاي گردشگري ،.3

....هنگی و توسعه مراکز اقامتی سیاحتی، فر
ق مستعد گردشگري تقویت مناط.4
گردشگري و زیارت زمینه هاي الزم براي جلب سرمایه هاي داخلی و خارجی در فعالیت هاي ایجاد .5
زمینـه  در ) هـاي غیـر دولتـی   هـاي و سـازمان  هـا و تعـاونی  اتحادیه(تشکلهانقشوارتقايمشارکتجذب.6

گردشگري و زیارت
بهـره بـرداري از   و یاچه نمک و مناطق کوهستانیفراهم سازي امکانات الزم براي استفاده از کویر ، در.7

دریاچۀ نمک و حوض سلطانجاذبه هاي توریستی 
هاي بخش خصوصـی  توسعه صنعت گردشگري با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و همچنین سرمایه.8

داخلی و خارجی
سیاست هاي تشویقی در جهت خروج کاربري هاي مزاحم از داخل محدوده شهرها .9

.هاي فرسودههاي جدید تامین مالی در بازسازي بافتده از روشاستفا.10


