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دفترهچ توضیحی استخراج

چشم اندا ز شهرداری قم
رد افق 4141

شهرداری قم
معاونت برنامه ریز ی و سرمایه انسانی
اداره کل برنامه و بودجه
فروردین 59

شیپ گفتار:
با توجه به الزامات قانونی و ضرورت حرکت هدفمند شهر بسوی اهداف و آینده ترسیم شده و پرهیز از تصمیمات
مقطعی و سلیقه ای ،شهرداری قم به عنوان متولی اصلی بخش مهمی از تصمیمات شهری بر آن شد  ،برنامه
راهبردی  5ساله شهرداری قم را مطابق با دستورالعمل و راهکارهای نوین علمی و با نظارت نهادهای علمی،
اجرایی و دانشگاهی آماده نماید.
برنامه راهبردی توسعه شهری پاسخی به نیاز مدیریت شهری در کشور در مورد تدوین برنامهای فراگیر است؛ به
گونهای که بتواند در کنار برنامههای توسعه شهری متداول در ایران ،مانند برنامه (طرح) جامع – تفصیلی ،که
اغلب ناظر بر ساماندهی کالبدی  -فضایی شهر است و سایر برنامههایی که با هدف رفع بخشی از مسایل روزمره
شهر مورد استفاده قرار میگیرند ،در چارچوبی علمی ،به آینده محتمل توسعه شهر به شکلی هدفمند و با اتکا به
مشارکت همه بهرهوران بپردازد.
در این مجلد نتایج اولیه چشم انداز شهرداری قم  ،به عنوان خط مشی و دورنگاه اصلی تمامی اهداف و فعالیت
های شهرداری ارائه و جهت جلب نظرات و پیشنهادات نخبگان شهری ارسال می گردد.
این چشم انداز حاصل بررسی تمامی اسناد باالدستی ملی  ،منطقه ای و شهری موجود در خصوص استان و
شهر قم و همچنین بهینه کاوی از اسناد و مطالعات سایر کالنشهرهای دارای شرایط مشابه در مقیاس ملی و بین
اللملی می باشد.
در این چشم انداز سعی شده تمامی ظرفیت های بالقوه و مزیتهای رقابتی شهر قم در نظر گرفته شود و به
عبارت دیگر این چشم انداز وضعیت شهر قم در سال  4141در صورت استفاده از تمامی ظرفیت های بالقوه را
نشان می دهد.
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مفهوم چشم اندا ز
 چشم انداز یك عامل کلیدی در رهبری و یك جنبش ذهنی از شناخته ها به ناشناخته ها است که
رهبران اثر بخش را قادر می سازد ،با در کنار هم قرار دادن حقایق ،آرزوها ،ایده آلها ،فرصتها و تهدیدها،
آینده ای جذاب و تقریباً دست یافتنی را تصویر کنند(Hickman & Silva).
 چشم انداز وضعیتی را معرفی می کند که پس از اجرای کامالً موفقیت آمیز برنامه ها و استراتژیها ،به
آن دست خواهیم یافت.
 آینده مطلوب مبتنی بر ظرفیت های بالقوه و مزیت های رقابتی

وژیگی اهی چشم اندا ز
 دارای متنی کوتاه
 واقع گرایانه

()Brief

()Realistic

 واضح و قابل فهم

)(Clear and understandable

 مطلوب و برانگیزاننده
 تعهد زا


)(Desirable and motivating

)(Making commitment

جامع )(Broad

 بلندپروازانه

)(Ambitious- it should not be easily achieved

 جهت دهنده

)(Provide a general sense of direction

 بیانی روشن از مقصد

چشم اندا ز یک شهر
 چشم انداز یك شهر بیان واضح و مختصر یك شهر درآینده می باشد در صورت فعلیت یافتن تمامی
ظرفیت های شهر و به عبارت دیگر چشم انداز یك شهر نمایش آینده بالقوه یك شهر می باشد.
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چهار ویژگی اصلی چشم انداز شهر:


روشن و فشرده بودن

 معطوف به آینده بودن
 به فعلیت درآمدن توان ها و ظرفیت های بالقوه
 تمرکز بر مزیت های رقابتی شهر

تفاوت اهی چشم اندا ز شهر با چشم اندا ز شهرداری
درشهر های توسعه یافته که مدیریت یکپارچه شهری در آنها بطور کامل اجرا می شود برنامه راهبردی و چشم
انداز شهرداری بخش یا زیر دستی از سند توسعه شهر می باشد .اما در ایران با توجه به عدم محقق شدن
مدیریت واحد شهری  ،این امکان بطور کامل فراهم نشده و با توجه به جامعیت فعالیت شهرداری نسبت به سایر
متولیان شهری غالباً از چشم انداز شهرداری به عنوان چشم انداز شهر نیز یاد می شود.
(البته در پاره ای از موارد پروژه های محدودی با همکاری سایر دستگاهها جهت تهیه سند چشم انداز شهر
صورت گرفته که با توجه به جامعیت فعالیتهای شهرداری در سطح شهر این چشم انداز همگام وهمسان با چشم
انداز شهرداری بوده است).
بر این اساس و مبتنی بر دستورالعمل های ارسالی وزارت کشور در خصوص تهیه برنامه راهبردی شهرداری ها
تفکیك حوزه وظایف شهر و شهرداری به این صورت است .این سند حوزه وظایف ذیل را در سطح شهر پوشش
می دهد:
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق آن راهبرد بر عهده شهرداری است.
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق آن در سطح شهر به طور مشترک برعهده شهرداری و سایر دستگاهها
است.
 راهبردهایی که مسئولیت تحقق با سایر دستگاهها ست اما نیاز به اقداماتی از سوی شهرداری دارد.

با این ادبیات و در نظر گرفتن حجم باالی فعالیتهایی مرتبط با شهرداری ( فعالیت هایی که
شهرداری مسئول مستقیم اجرای آنها می باشد یا در اجرای آن همکاری نموده و یا نهایتاً تسهیل
گر آن می باشد) می توان به این نکته اشاره کرد که چشم انداز شهرداری قم می تواند به عنوان
آیینه تمام نمای چشم انداز شهر قم در افق  4141مورد استفاده قرارگیرد.
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الگوی چند چشم اندا زی:
بطور کلی دو الگوی اصلی برای تنظیم چشم انداز توسعه شهری در نظر گرفته می شود:
ا -الگوی تك چشم اندازی
 -2الگوی چند چشم اندازی
در الگوی تك چشم اندازی قبل از رسیدن به راهبردها یك سطح دیگر به عنوان اهداف کالن یا
اهداف راهبردی مطرح می شود اما در الگوی چند چشم اندازی از آنجا که اهداف کلی در بندهای
مختلف چشم انداز مستتر است بعد از بیان چشم انداز ها به ارائه راهبردها پرداخته می شود.
با توجه رواج بیشتر الگوی چند چشم انداز در تهیه اسناد راهبری کالنشهر ها ی بین المللی و ملی
و نظر به اینکه در الگوی چند چشم اندازی هر یك از چشم اندازها خود به تنهایی نیز چشم انداز
بوده و به منظور دستیابی به چشم اندازی با مفهموم ،روان و سلیس که قابل فهم و جذب برای
تمام شهروندان باشد و با توجه به دستورالعمل وزارت کشور برای کالنشهرها سند راهبردی
شهرداری قم بر مبنای الگوی چند چشم اندازی تدوین شده است.
گام اهی اصلی تدوین چشم اندا ز:
درتهیه چشم انداز شهرداری قم گام های ذیل طی شده است:
 بررسی اسناد باالسری و مطالعات پیشین و شناسایی نکات محوری اسناد در نگارش چشم انداز
 بررسی ظرفیت های بالقوه توسعه شهری بر اساس طرح های جامع و تفضیلی
 بررسی و جمع بندی نظر سنجی های موجود در شهرداری از ذینفعان
 بهینه کاوی در سطح ملی و بین المللی

ربرسی اسناد باالدستی
در فرایند بررسی اسناد و مطالعات باالسری ،اسناد ذیل مورد بررسی قرارگرفت:
 سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 4141
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 بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شهر قم
 سند توسعه استان قم
 سند راهبردی حوزه علمیه قم
 سند چشم انداز جامعه المصطفی
 سند چشم انداز استان قم
 برنامه پنجم توسعه
 نظرات علمای عظام در خصوص قم
 پروژه مطالعاتی پیشین سند راهبردی شهر
همچین طرح راهبردی ساختاری (جامع ) شهر قم و همچنین طرح تفصیلی مناطق و طرح تفصیلی جمع بندی
شده شهر قم بر اساس اخرین پیشنهادات مهندس مشاور به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت ،
همچنین طرح جامع حمل و نقل و ترافیك و سند راهبردی معاونت فرهنگی شهرداری قم نیز مورد بررسی
قرارگرفت که نتایج بسیار مهمی در خصوص تحلیل وضعیت فعلی و آینده شهر و استخراج پتانسیل های کالبدی
توسعه شهر استخراج که در تهیه چشم انداز و راهبردها مورداستفاده قرار می گیرد.
گزارشات تفضیلی مربوط به نتایج این بررسی های در سند جامع راهبردی شهرداری قم ارائه می گردد.

ن کات کلیدی اسناد باالسری و مطالعات نیشیپ:
بعد از بررسی تمامی اسناد و مطالعات مرتبط صورت گرفته نکات و کلمات کلیدی هر یك از این
اسناد که در ترسیم دورنمای شهرقم مدنظر قرارگیرد استخراج گردید.
در جدول ذیل لیست نکات کلیدی استخراج شده ارائه گردیده است .در ادامه مسیر تنظیم چشم
انداز با دسته بندی و تلفیق این نکات کلیدی که همگی از مزیتهای و ظرفیتهای مختلف شهر قم
برگرفته شده اند و همچنین بهره گیری از تجارب سایر کالنشهرها در مقیاس ملی و بین المللی
چشم اندازهای نهایی شهرداری قم استخراج گردیده است.
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ن کات ربگرفته از اسناد باالسری رد چشم اندا ز شهرداری قم:

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

توسعه یافته با جاي گاه اول علمی و فناوری

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

هويت اسالمی و انقالبی

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

الهام بخش رد جهان اسالم

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

ربخوردار از دانش پيشرفته ،تواان و تولید علم و فناوری متكی رب سهم ربرت منابع انسانی و سرماهي اجتماعی

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

امن

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

بهرهمند از محيط زيست مطلوب

سند چشمانداز جمهوری اسالمی اریان

فعال ،مسووليتپذری ،ايثارگر ،مؤمن ،رضايتمند ،ربخوردار از وجدا ن کاری ،انضباط ،روحيهی تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد هب
انقالب و نظام اسالمی و شكوافيی اریان و مف ختر هب اریانی بودن

بیاانت مقام معظم رهبری
بیاانت مقام معظم رهبری

شهر جهاد

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

بیاانت مقام معظم رهبری
بیاانت مقام معظم رهبری

شهر بصیرت

بیاانت مقام معظم رهبری
بیاانت مقام معظم رهبری

شهر علم

شهر آگاهی دهنده
صنعت کشاورزی و صناعی دستی
معماری اسالمی

بیاانت مقام معظم رهبری
بیاانت مقام معظم رهبری

پاي گاه اهل بیت

بیاانت مقام معظم رهبری

سرچشمه ربرتین معارف اسالمی و اریانی

عدالت رد دسترسی هب خدمات
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بیاانت مقام معظم رهبری
بیاانت مقام معظم رهبری

پاي گاه انقالب و روحانیت

سند توسعه ملی استان

امالقرای جهان تشيع

سند توسعه ملی استان

احیای و توسعه فرهنگ و معارف اسالمی و علوم اهل بیت رد سطوح ملی و فراملی

سند توسعه ملی استان

قطب زیارتی و معنوی

فراهمسازی زریساختاهی ارتباطی و رساهنای مناسب ربای توسعه رد کليه رعهصاه هبوژیه فرهنگ و علوم اسالمی و گسترش ارتباطات
فرهنگی و مذهبی با کشوراهی اسالمی

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

سند توسعه ملی استان

افزايش مشا کرت زانن رد فعاليتاهی اجتماعی و اقتصادی

سند توسعه ملی استان

کاهش انهنجاریاهی اجتماعی و فرهنگی
عدم تعادلاهی م طنقهای موجود از حيث توزعی جمعيت و فعاليتاهی خدماتی
فراهم نمودن فضای مناسب سكونت و حذف حاشيهنشینیودسترسی عادالهن شهروندا ن هب خدمات شهری(ساماندهی حاشيهنشینی)
رتویج و بهبود رباربی جنسیتی و توانمندسازی زانن

سند توسعه ملی استان

دستیابی هم گانی هب آموزش ابتدا يی

سند توسعه ملی استان

ارتقای نقش ورزش رد اتمین سالمت جسمی و روحی و تقويت توانمندیاهی افراد و گروهاهی اجتماعی

سند توسعه ملی استان

محدوديت منابع آب و مصرف بهینه آب و بازیافت آن

سند توسعه ملی استان

حفظ ،احیاء و بهرهربدای بهینه از منابع طبيعی و جلوگیری از شیپروی کوری

سند توسعه ملی استان
سند توسعه ملی استان
سند توسعه ملی استان

سند توسعه ملی استان

سند باالسری

ارتقاء و توسعه همه جانبه و پایدا ر صنعت گردشگری (زیارت و سیاحت)

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم
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سند توسعه ملی استان

توسعه و تقويت صناعی دستی بومی استان و حفظ هويت صنعت فرش دستباف قم هبعنوان یک تولید صنعتی ،هنری و بازاریابی

سند توسعه ملی استان

ارتقای سطح شاخصاهی ورزشی ،تفریحی و هنری
ساماندهی مراکز سكونتی ربای سررزی جمعيت قم

سند توسعه ملی استان

وجود شرايط اقلیمی متنوع ربای تولید انواع محصوالت کشاورزی و ام کان توسعه کشتاهی محصوالت گلخاهنای
متخ
تعهد سازمانی نیرواهبهرهمندی از نیرواهی صص و ماره بومی.

سند توسعه ملی استان

فراهم بودن زمینه توسعه مراکز صنعتی و معدنی

سند توسعه ملی استان

وجود فضای معنوی و فرهنگی

سند توسعه ملی استان

سرماهي انسانی مستعد جهت امر توسعه

سند توسعه ملی استان

كمبود زریساختاهی بازرگانی نوین (.انبار ،سردخاهن و)..

سند توسعه ملی استان

كمبود اتسيسات و ام کاانت ااقمتی و رافهی ربای زارئین و گردشگران.

سند توسعه ملی استان

انمناسب بودن وضعيت پایاهناهی مسافرربی و فرسوده بودن انوگان حمل و نقل مسافر وکاال

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

سند توسعه ملی استان

رهم سنی انموزن(جوانبودن ساختار سنی)

سند توسعه ملی استان

ایجاد مراکز ااقمتی و تفریحی

سند توسعه ملی استان

وجود مراکز صنعتی آالينده محيط شهری رد محدوده شهر

سند توسعه ملی استان

شهر گردشگری
رپاکندگی جغرافیايی حوزه اهی مختلف اداری

سند توسعه ملی استان

واقع شدن شهر قم رب روی گسل زلزهل

چشم اندا ز حوزه علميه

قوانین و مقررات جامع ،شفاف و روان متناسب با نیازاه

سند توسعه ملی استان
سند توسعه ملی استان

سند توسعه ملی استان

چشم اندا ز حوزه علميه

نظام رتبیتی رپورش دهنده انسان اهی آگاه و معتقد هب مبانی اسالم ،متخلف هب اخالق و ارزش اهی دينی ،مسئوليت پذری و مدا فع حریم
اسالم و شيعه
8

چشم اندا ز حوزه علميه

مدا فع و مروج فرهنگ غنی و ممتاز اسالمی و شيعی با حفظ وحدت و انسجام اسالمی و مقابله با تهاجم فرهنگی

چشم اندا ز حوزه علميه

مدریيت توانمند و متكی رب دانش و مهارت

چشم اندا ز حوزه علميه

تشکیالت و سازمانی متوازن و تناسب با کارکرداه

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

چشم اندا ز حوزه علميه

نظام ربانهم رزیی کارامد و ارث بخش متناسب با نیازاهی و واقعيت اهی عینی

چشم اندا ز حوزه علميه

منابع و ام کاانت و فضااهی متناسب با ربانهم و فعاليت اه

چشم اندا ز حوزه علميه

نیروی انسانی مستعد ،خالق ،متعهد و توانمند رد زمینه اهی علمی ،فرهنگی و اخالقی و آشنا با زبان روز و انديشه اهی مرتبط با دین

چشم اندا ز حوزه علميه

روش اه و فناوری اهی کارامد سنتی و نو

چشم اندا ز حوزه علميه

نظام نظارتی فعال و هدا يتگر رد ابعاد کارکردی
صح
اتمین کننده نیازاهی نظام اسالمی رب اساس مبانی یح اجتهاد هب شیوه فقه جوارهی متناسب با مقتضیات زمان و م کان و اراهئ دهنده الگويی

چشم اندا ز حوزه علميه
چشم اندا ز حوزه علميه

حكومت اسالمی ربای بهره ربداری رد سطح ملی و فراملی
صح
معرف فرهنگ یح مهدويت با مالحضه ااقتعد هب منجی رد ساری ادیان و مذاهب
متون و محتوای غنی ،ممتاز و متناسب با نیاز جوامع مخاطب

چشم اندا ز حوزه علميه
لم
جامعه ا صطفی
لم
جامعه ا صطفی

معارف قران و اهل بیت

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

لم
جامعه ا صطفی
لم
جامعه ا صطفی
لم
جامعه ا صطفی
لم
جامعه ا صطفی

استقرار فرهنگ انب محمدی

تجدید حیات تمدن اسالمی
بسط علوم اسالمی
الهام بخش
اتثیر گذا ر رد گفتمان اهی علمی و فرهنگی نیب المللی
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اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور
اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور
اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور

توسعه فضااهی مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از بقاع متبرهك ،گلزار شهدا و اماكن مذهبی و تثبیت جاي گاه مسجد هب عنوان اصلیرتین پاي گاه
عبادی و رتبیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
توانمندسازی افراد و گروهاهی نیازمند هب وژیه زانن سررپست خانوار و معلوالن نیازمند با اتکید رب ربانهماهی اجتماع محور و خانواده محور
اتمین مالی رپوژهاهی زریبنايی توسعهای از دولت

اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور
اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور

مقاومسازی ساختماناه

اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور

اصالح الگو مصرف هب وژیه مصرف ارنژی

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور
اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور

بهسازی و نوسازی رد بافتاهی فرسوده

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی از دولت

مدریيت جامع شهری

اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور
اقنون ربانهم پنجم توسعه کشور

مدریيت سبز

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

وجود حوزهاهی علميه و حضور علما و مراجع تقلید هب منظور رتبیت طالب و فضالی علوم دينی ربای جهان تشيع
جلوگیری از افزايش بیروهي جمعيت و توزعی متعادل فعاليتاه

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

احیاء و ایجاد تحرك رد اقتصاد شهر و ایجاد فرصتاهی شغلی و افزايش رد آمدشهرداری
جلوگیری از افزايش بیروهي جمعيت و کاهش مهاجرپذریی

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

توسعه فضای سبزشهری و حفاظت از اراضی کشاورزی و باغدا ری

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

نظام ردآمداهی پایدا ر شهرداریاه

توسعه توريسم زیارتی
ارتقاء نقشخدماتی شهرقم ردمنطقه
توسعه و گسترش تأسيساتزریبنايی با توهج هب اصول بهینهسازی و صرهفجويی رد مصرفارنژی
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سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

توسعه نقش بازرگانی و ابيتشپنی صناعی رد شهر قم

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

ایجاد انگیزه سرماهيگذا ری جهت بهبود كيفيت محيطشهری از طريق ایجاد رانتاهی فضايی
نس
ارتقاء سطــح بهــرهوری و کارآـيی از امکـان ـات و پتا يلاهی شهر از طریــق توهج هب روشاهی مدریيـتی نویــن
توهج هب نقش  NGOاهی قم باهدفافزایـش مشارکتاهی مردمی
تعادلبخشی فضايی شهـ ـ ــر
ارتقاء كيفــی زندگــی شهـ ــری
تقويت و بهبود زندگی اجتماعی
بهبود كيفی و ارتقاء محيطزيست

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

انتقـال کاربـری اه و صناعی مزاحم و آالينده

طرح تفصیلی

ایجاد صناعی پاك

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

طرح تفصیلی
طرح تفصیلی

ایجادهماهنگینیب کارربیاه( وجود کارربی اه انمتناجس)
حفظاراضیکشاورزیوباغی هب عنوان فضای سبز آتی

طرح تفصیلی

خروج واحداهی رپواربندی و دامپروری

مطالعات نیشیپ
مطالعات نیشیپ

توسعه و بهبود امور فرهنگی -اجتماعی ،شهروندی رد راستای ح کرت هب سمت جامعه دین محور
ارتقای سطح فرهنگ شهر نشینی

مطالعات نیشیپ

نشاط عمومی

مطالعات نیشیپ

حرکت از یک سازمان خدماتی هب سمت نهاد اجتماعی

تقويت ساختار شهر ،ایجاد هويت و خواانيی

11

مطالعات نیشیپ

ارتقاء سطح مدریيت و حکمرانی شهری

مطالعات نیشیپ

ایجاد مدریيت علمی و دانش بنیان ربفناوری اهی روز

مطالعات نیشیپ

توسعه سرماهي انسانی و مشا کرت حدا کثری مردم و نخب گان

مطالعات نیشیپ

توسعه منابع  ،سرماهي گذا ری و اقتصاد پایدا ر شهری  ،رد راستای توسعه پایدا ر و همه جانبه شهر
شهر ایمن

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

مطالعات نیشیپ

سالمت و محيط زيست شهری رد راستای ایجاد شهری پاك  ،آرام و سبز
مح
حفاظت و ارتقای سطح توانمندیاهی يطی و انسانی رد راستای توسعه پایدا ر

مطالعات نیشیپ

شهرسازی و بهبود كيفيت کالبد شهری رد راستای ایجاد کالبد شهری زيبا ،جذا ب و معنوی با معماری اسالمی – اریانی
حمل و نقل روان و جاهب جايی راحت رد راستای ایجاد آرامش و آسايش و توسعه متوازن با بهبود عبور و مرور شهری

مطالعات نیشیپ

ام کان جذب منابع ملی و استانی رد رپوژهها

مطالعات نیشیپ

ام کان سرماهي گذا ری اتباع خارجی رد قم

مطالعات نیشیپ

جلوگیری از توسعه شهر ربروی اراضی انمناسب ازنظرطبيعی

مطالعات نیشیپ

قرارگیری رد مسیر چهار راه مواصالتی استانهای کشور و زندیک بودن هب پايتخت

مطالعات نیشیپ

وجود حرم مطهر کریمه اهل بیت و اماكن شاخص مذهبی)وجود اماكن زیارتی ،وجود مراکز حوزوی و مراجع

مطالعات نیشیپ

وجود مسجد جمکران

سند باالسری

ن کات اقبل استناد رد چشم اندا ز شهرداری قم

مطالعات نیشیپ

مطالعات نیشیپ
مطالعات نیشیپ

مطالعات نیشیپ

مح
وجود زریساختها و پتانسیلهای يطی مناسب رد ربانهم رزیی توريسم مذهبی

مطالعات نیشیپ

تصدی گری و عدم ربون سپاری
ضعف رد زری ساخت اه و طرح اه ،فراينداه جهت مدریيت واحد ( ممیزی-حسایدا ری -طرح موضوعی و)...

مطالعات نیشیپ

12

مطالعات نیشیپ

عبور ریل راه آهن سراسری از داخل شهر قم

مطالعات نیشیپ

وجود آرامستانهای فعال متعدد رد داخل محدوده شهر

مطالعات نیشیپ

وجود مراکز و پادگانهای نظامی رد محدوده شهر

بر اساس بررسی های صورت گرفته دراسناد باالسری و مطالعات سایر کالنشهر ها  ،چشم انداز ذیل در ستاد
راهبری شهرداری قم متشکل از شهردار محترم  ،نمایندگان شورای اسالمی شهر قم  ،قائم مقام و کلیه معاونین
شهردار تصویب گردیده است.
همانگونه که اشاره شد چشم انداز شهرداری قم در قالب الگوی چند چشم اندازی  ،برای افق  4141می باشد و
با توجه به حوزه وظایف شهرداری ها قابل تسری به عنوان چشم انداز شهر قم در افق  4141می باشد.

13

چشم اندا ز شهرداری قم

شهر قم رد سال : 4141


جهانشهر دينی ،پاي گاه تولید و رتویج فرهنگ  ،تفکر و معارف اهل بیت ،سرشار از هويت اسالمی و

انقالبی  ،الهام بخش و الگوی تمدن نوین اسالمی


شهری زیارتی و سیاحتی  ،قطب گردشگری دينی و مرکز تعامالت علمی ،فرهنگی و سیاسی جهان اسالم



شهری است خدا محور و شهروند مدا ر رب پاهي اتمین متوازن و متعادل حقوق شهروندی



شهری است چشم نواز و اتب آورمبتنی رب معماری اسالمی – اریانی رد بستر محالت و فضااهی شهری

تعالی بخش انسان بسوی حیات طیبه
 شهری است خ ّرم و روان ربخوردار از محيط زيستی پاید را


شهری است هوشمند ،جهانی و خالق و ربخوردار از اقتصادی مقاومتی

14

درادامه به منظور شفاف سازی عبارات و کلید واژه های استفاده شده در چشم انداز
تعاریفی مختصر در خصوص هر یک از کلمات ارائه گردیده است:

 .4جهانشهر دينی :

شهههری بهها عملکههرد دینههی در مقیههاس جهههانی بهها هههدف تبیههین ،تههرویج و حف ه اسههالم دارای نظههام
تربیتی پرورش دهنده انسان های آگهاه و معتقهد بهه مبهانی نجهات دهنهده دینهی ،پایبنهد بهه اخهال
و ارزش هههای دینههی ،تههامین کننههده نیازهههای نظههام اسههالمی بههر اسههاس مبههانی صههحیح اجتهههاد بههه
شیوه فقهه جهواهری متناسهب بها مقتضهیات زمهان و مکهان و ارائهه دهنهده الگهوی حکومهت اسهالمی
برای بهره برداری در سطح جهانی.
با توجهه بهه وجهود حهوزه علمیهه قهم و همچنهین سهایر مراکهز بهزر دانشهگاهی علهوم دینهی نظیهر
جامعه المصهطفی و همچنهین مراجهع بهزر جههان اسهالم بهه عنهوان مرکهز اصهلی تولیهد ،تبیهین و
تههرویج علههوم دینههی و همچنههین وجههود ره جویههان و دانههش پژوهههان دینههی متعههدد از کشههورهای
مختلف و همچنهین جایگهاه ویهژه ایهن شههر در تقریهب مهذاهب مختلهف اسهالمی و نقهش شههر قهم
در افق چشم انداز بهه عنهوان مرکهز اصهلی گفتمانههای دینهی و تقریهب مهذاهب در کهل جههان و بهه
ویژه جهان اسالم متبلور خواهد بود.

.2شهری سرشار از هويت اسالمی و انقالبی
هویههت ،عبههارت از مجموعههه خصوصههیات و مشخصههات اصههلی اجتمههاعی  ،فرهنگههی  ،روانههی  ،فلسههفی
 ،زیستی و تاریخی همسهان اسهت کهه بهه رسهایی و روانهی بهر ماهیهت یها ذات یهك مجموعهه داللهت
می کند و آنها را در یك طهرف زمهانی و مکهانی معهین بهه طهور مشهخ و قابهل قبهول و آگاهانهه از
سایر گروهها و افراد متعلق به آنها متمایز می سازد.
در فرهنهه دهخههدا ذیههل واژه ی هویههت آمههده اسههت« :ویژگهه یهها کیفیتهه کههه موجههب تمههایز و
شناسای کس از دیگران شود.
در ادبیههات مههدیریت شهههری  ،هویههت یههك شهههر نمههادی از فرهن ه و تمههدن آن شهههر اسههت .بههرا
شناخت هویهت یهك شههر مهی بایهد مؤلفهه هها سهازنده شخصهیت یهك شههر را در بسهتر تهاری و
جریانهای حادثه ساز شناخت.
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شهههر مقههدس قههم بواسههطه وجههود حههرم مطهههر حضههریت معصههومه (س) و همچنههین مسههجد مقههدس
جمکههران و همچنههین مراکههز متعههدد حههوزوی و ترویجههی علههوم دینههی همههواره در بسههتر تههاری بههه
عنوان شهری متمایز بها هویهت اسهالمی شهناخته شهده اسهت و در بسهتر تهاری ایهن شههر بهه ماننهد
فانوس هدایت  ،به تبیین و روشنگری علوم اسالمی پرداخته است.
نقش و جایگاه ویژه شهر قم در انقالب شهکوهمند اسهالمی بهه گونهه ای اسهت کهه همهواره نهام شههر
قههم بهها انقههالب اسههالمی ایههران پیونههدی ناگسسههتنی داشههته اسههت .شهههر قههم یههادآور مجاهههدتههها و
اسههتقامتهههای علمههای بزرگههی در طههول قههرنههها مههیباشههد .هههر چنههد ایههن سههرزمین همههواره
جوشش گاه مبارزه و قیام علیهه سهتمگران بهوده اسهت ،ولهی نهضهت اسهالمی کهه از سهالههای 4۴14
آغاز و در  22بهمن  4۴5۱به ثمهر رسهید ،تنهها نهضهت تهاری تمهدن بشهری اسهت کهه ماننهد نهوری
تمام دنیا را روشن ساخت و به نتیجه رسید.
موقعیت شهر مقهدس قهم در تهاری انقهالب اسهالمی برکسهی پوشهیده نیسهت ،چهه در طهول نهضهت
انقالب اسهالمی و چهه پهس از پیهروزی آن ،قهم زادگهاه حهواد مههم تهاریخی بهوده اسهت .لهیکن دو
حادثههه بسههیار مهههم آن از ویژگههی خاصههی برخههوردار اسههت؛ یکههی جرقههه انقههالب (قیههام  45خههرداد
 )4۴12و دیگههری آتههش انقههالب (قیههام  4۱دی  )4۴5۱کهه هههر دو در بسههتر تههاری ایههن شهههر زاده و
رشد یافت و به عنوان هویت این شهر شناخته می شود.
هویت اسالمی و انقالبهی شههر قهم همهواره در بیانهات مقهام معظهم رهبهری مهورد تاکیهد بهوده اسهت
در ایههن مجههال بههه بخشهههایی از بیانههات گههوهر بههار امههام خامنههه ای در خصههوص هویههت انقالبههی ایههن
شهر اشاره خواهیم کرد:
"بعههد کههه مسههائل سههال  5۱پههیش آمههد ،آنجهها قههم خههودش را نشههان داد .حقیقتهاً بههه معنههای واقعههی
کلمههه ،رهبههری حرکههت مههردم در خیابانههها و حضههور در میههدانها و ایسههتادگی در مقابههل پنجههههههای
چدنی و خشن دسهتگاه را قهم شهرو کهرد .همهین جوانههای قمهی آمدنهد تهوی خیابانهها ،خونهاشهان
بههر زمههین ریختههه شههد؛ البتههه مههومورین نظههام طههاغوت را حسههابی هههم اذیههت کردنههد! آن زیرکههی
جوانهای قم و شیطنت آنها ،مومورین را حسابی سردرگم هم میکرد ".
"بعد مسئله ی انقالب پیش آمد .همهه جها قهم در صهفوف مقهدم بهود .ایهن لشهکر علهی بهن ابهی طالهب
جههزو لشههکرهای موفههق در دفهها مقههدس و در خطههوط مقههدم بههود .در همهههی امتحانهههای بههزر ،
قمههیههها از عهههدهی امتحههان ،خههوب برآمدنههد؛ صههف مقههدم هههم جوانههها بودنههد .مههن میخههواهم شههما
جوان امهروز کهه احسهاس داریهد ،اندیشهه داریهد ،شهور و شهعور داریهد ،ایهن شناسهنامه ی پهر افتخهار
نسل جوان قمی را از چند دهه پیش به این طرف ،در مقابل چشم داشته باشید".
"قمی ها در انقالب نقهش آفرینهی کردنهد .در دفها مقهدس نقهش آفرینهی کردنهد؛ بعهد از تمهام شهدن
جنهه  -بخصههوص بعههد از رحلههت امههام بزرگههوار کههه سههایهی ایشههان از سههر مهها کوتههاه شههد -
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نقشآفرینی جوانههای قمهی بهارزتر ههم بهوده اسهت؛ ایهن نکتههی مهمهی اسهت ( ".بیانهات در دیهدار
دانشجویان و جوانان استان قم )4۴0۱/40/41 -
به همین لحاظ در افق چشهم انهداز قه م بایهد چنهین ههویتی را حفه نمهوده و فضهای گسهترش آنهرا
نیز در خود داشته باشد.

 .2تمدن نوین اسالمی و الهام بخشی

تمههدن در فرهنهه واژگههانی بههه معنههای شهرنشههینی ( لغههت نامههه دهخههدا  ،ج  1ص  )۱44۱آمههده
اسههت .شهرنشههینی بههه معنههای اجتمهها انسههانی در یههك منطقههه بهها خانههه ههها و خیابههان ههها و کههوی و
برزن های پیوسته نیست ،هر چنهد کهه بخشهی از معنها را مهی رسهاند ،بلکهه شههر نشهینی و مهدنیت
به معنای وجود قوانین مکتوب و سنت های نوشته شده و مدیریت شهری است.
تمدن و مهدنیت در اصهطالح ،نهو خاصهی از توسهعه مهادی و معنهوی اسهت کهه در جامعهه ویهژه رخ
می نماید .تمهدن مجموعهه ای پیچیهده از پدیهده ههای اجتمهاعی قابهل انتقهال ،شهامل جههات دینهی
و مذهبی  ،اخالقهی  ،زیباشهناختی  ،فنهی یها علمهی مشهترک در همهه اجهزای یهك جامعهه وسهیع و
یا چندین جامعه مرتبط با یك دیگر است.
در دنیای امروز روابط حاکم بر دنیهای بهه ظهاهر پیشهرفته غربهی بهه گونهه ای اسهت کهه در آن ظلهم
و ستم یه جهای عهدالت و شهفقت ،منهافع شخصهی بهه جهای منهافع جمعهی ،تفرقهه بهه جهای اتحهاد،
استعمار و استثمار به جای کمهك و دسهتگیری ،جنه افهروزی بهه جهای صهلح طلبهی ،خشهونت بهه
جای مدارا و سهبك زنهدگی مهادی بهه جهای سهبك زنهدگی دینهی و معنهوی نشسهته اسهت .ایهن در
حالی اسهت کهه مها یهك میهرا فرهنگهی و تمهدن غنهی و بسهیار ارزشهمند برخاسهته از اسهالم نهاب
محمههدی (ص) را در اختیههار داریههم کههه مههیتوانههد بههرای مسههائل و مشههکالت جهههان امههروز راه حههل
ارائه کند و این ظرفیهت در جههان فعلهی مهی توانهد مبنهایی بهرای پهی ریهزی تمهدن نهوین اسهالمی
باشد.
تمدن نوین اسالمی و ایجاد یك الگهوی مهدیریت بهر اسهاس ایهن تمهدن موضهوعی اسهت کهه همهواره
دغدغه بزرگان و دلسوزان نظام و به ویژه مقام معظم رهبری می باشد.
در موضو اهمیت تمهدن نهوین اسهالمی و پایهه ریهزی فرهنه و تمهدن شههری بهر مبنهای اصهول و
آموزههای گوهربار اسالم می توان به فرازهایی از بیانات مقام معظم رهبری اشاره نمود.
"امروز ،وظیفه ی امّهت اسهالمی تنهها ایهن نیسهت کهه بهه یهاد بهود والدت پیغمبهر یها بعثهت پیغمبهر
جشن برپا کنهد؛ ایهن کهار کوچهك و کمهی اسهت نسهبت بهه آنچهه وظیفهه ی او اسهت .دنیهای اسهالم
امههروز وظیفههه دارد مثههل خههود اسههالم و مثههل خههود پیغمبههر ،روحههی در ایههن دنیهها بدمههد ،فضههای
جدیدی ایجاد کند ،راه تازه ای را بهاز کنهد .مها بهه ایهن پدیهده ای کهه در انتظهار آن هسهتیم میگهوییم
«تم هدّن نههوین اسههالمی» .مهها بایههد دنبههال تم هدّن نههوین اسههالمی باشههیم بههرای بشههریّت؛ ایههن تفههاوت
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اساسی دارد با آنچه قهدرتها دربهاره ی بشهریّت فکهر میکننهد و عمهل میکننهد؛ ایهن بهه معنهای تصهرفف
سرزمینها نیست؛ ایهن بههمعنهای تجهاوز بهه حقهو ملفتهها نیسهت؛ ایهن بههمعنهای تحمیهل اخهال و
فرهن خود بر دیگر ملفتها نیسهت؛ ایهن بهه معنهای عرضهه کهردن هدیّهه ی الههی بهه ملفتهها اسهت ،تها
ملفتها بها اختیهار خهود ،بها انتخهاب خهود ،بها تشهخی خهود راه درسهت را انتخهاب کننهد .راههی کهه
امروز قهدرتهای جههان ملفتهها را بهه آن راه کشهانده انهد ،راه غلهط و راه گمراههی اسهت .ایهن وظیفهه ی
امروز ما است".
"یك روزی مردم اروپها بها اسهتفاده از دانهش مسهلمین و فلسهفه ی مسهلمین توانسهتند از ایهن دانهش
و فلسههفه اسههتفاده کننههد و یههك تم هدّنی را بههرای خودشههان شههالودهریههزی کننههد .ایههن تم هدّن البتفههه
تمدّن مهادّی بهود .از قهرن شهانزدهم و هفهدهم مهیالدی اروپهایی هها شهرو کردنهد بهه شهالوده ریهزی
یك تمهدّن جدیهد ،و چهون مهادّی بهود از ابزارههای گونهاگون بهی محابها اسهتفاده کردنهد؛ [از طرفهی]
بهه سهمت اسهتعمار رفتنههد ،بهه سهمت مغلهوب کههردن ملفتهها رفتنهد ،بهه سههمت غهارت کهردن ثههروت
ملفتههها رفتنههد؛ از یههك طههرف هههم خودشههان را در درون تقویههت کردنههد بهها علههم و بهها فنفههاوری و بهها
تجربه ،و این تمدّن را بر عالم بشریّت حهاکم کردنهد .ایهن کهاری بهوده اسهت کهه اروپهاییهها در طهول
چهار و پنج قهرن انجهام دادنهد .ایهن تمهدّنی کهه آنهها بهه دنیها عرضهه کردنهد ،جلهوه ههای زیبهایی از
فنفاوری و سهرعت و سههولت و ابزارههای زنهدگی را در اختیهار مهردم گذاشهت امّها خوشهبختی انسهانها
را تههومین نکههرد ،عههدالت را برقههرار نکههرد؛ بعکههس ،بههر فههر عههدالت کوبیههد ،ملفتهههایی را اسههیر کههرد،
ملفتهههایی را فقیههر کههرد ،ملفتهههایی را تحقیههر کههرد؛ در درون خههود هههم دچههار تضههادها شههد ،از لحههاظ
اخالقی فاسد شدند ،از لحاظ معنوی پوک و پهو شهدند .امهروز خهود غربهی هها بهه ایهن معنها گهواهی
میدهند .یهك سیاسهتمدار برجسهته ی غربهی بهه مهن گفهت دنیهای مها دنیهای پهو و پهوکی اسهت و
این را حس میکنهیم .راسهت میگویهد؛ ایهن تمهدّن ظهاهر پُهرزر وبرقهی داشهت امّها بهاطن خطرنهاکی
بههرای بشههریّت داشههت .امههروز تضههادهای تمههدّن غربههی خههود را دارد نشههان میدهههد؛ در آمریکهها
یكجور ،در اروپا یكجور ،در مناطق تحت سلطهی اینها در سراسر دنیا هم یكجور".
"امهروز نوبههت مهها اسهت ،امههروز نوبههت اسههالم اسهت .وَ تِلهكَ االَیّههامُ نُههداوُلُها بَهینَ النفههاس؛ امههروز نوبههت
مسههلمین اسههت کههه بهها همّههت خههود ،تم هدّن نههوین اسههالمی را شههالودهریههزی کننههد .همچنههانکههه
اروپههاییههها آنروز از دانههش مسههلمین اسههتفاده کردنههد ،از تجربهههی مسههلمین اسههتفاده کردنههد ،از
فلسفه ی مسهلمین اسهتفاده کردنهد ،مها [ههم] امهروز از دانهش جههان اسهتفاده میکنهیم ،از ابزارههای
موجود جهانی اسهتفاده میکنهیم بهرای برپها کهردن تمهدّن اسهالمی ،منتهها بها روح اسهالمی و بها روح
معنویّهت .ایههن وظیفههی امههروز مهها اسهت(".بیانههات مقهام معظههم رهبههری در دیهدار مسههئوالن نظههام و
میهمانان کنفرانس وحدت )۱1/44/40
همچنههین ایشههان ضههمن تببههین ضههرورت ایههن بح ه در دیههدار جوانههان اسههتان خراسههان شههمال در
بیست و سهوم مهرمهاه نهود و یهك تمهدن نهوین اسهالمی را همهان احیها تمهدن اسهالمی برشهمردند
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کههه اوج و شههکوفایی آن در سههده چهههارم هجههری بههود کههه بهها عنههوان «رنسههانس اسههالمی» شههناخته
مههیشههود.پیشههرفت همهههجانبههه را بهههعنههوان تمههدن نههوین اسههالمی در نظههر گرفتههه و هههدف انقههالب
اسالمی و ملت ایران را ایجاد یك تمدن نوین اسالمی میدانند.
با توجهه بهه اهمیهت ایهن موضهو و تاکیهدات مقهام معظهم رهبهری بهر پیهاده سهازی ایهن تمهدن در
درون کشههور  ،شهههر قههم بواسههطه ظرفیههت هههای مههادی و معنههوی و همچنههین پتانسههیل هههای نهفتههه
در خود مسهتعد سهاخت و الههام بخشهی ایهن تمهدن در کشهور و جههان اسهالم مهی باشهد .موقعیهت
جغرافیههایی  ،ابعههاد شهههری  ،مرکزیههت تولیههد علههوم دینههی و بسههیاری دیگههر از ظرفیههت ههها و مزیههت
های رقابتی شهر قم امکان ساخت این الگو را در این شهر در افق چشم انداز محقق می سازد.
بههر ایههن اسههاس و بههه فرمههایش مقههام معظههم رهبههری ،شهههر قههم مههی بایسههت زمینههه اسههتقرار الگههوی
پیشرفت اسالمی متناسب با نیازهای کشور را در مقابل مفهوم توسعه غربی پیاده سازی نماید.
همانگونه کهه رهبهری در نشسهت اندیشهه ههای راهبهردی تبیهین نمودنهد ،تمهدن نهوین اسهالمی بهه
معنای پیشرفت همههجانبهه معنهی شهده بنهابراین بهرای رسهیدن بهه ایهن پیشهرفت بایهد عرصههههای
آن را شههناخت .رهبههر انقههالب چهههار عرصههه اساسههی بههرای پیشههرفت و رسههیدن بههه تمههدن نههوین
اسالمی بیان کردهاند که عبارتاند از:
عرصه فکر
عرصه علم
عرصه زندگی
عرصه معنویت
احیای تمدن اسالمی امری است که توجه تمهام ملهت ههای اسهالمی را مهی طلبهد.کهه تجلهی واقعهی
ایههن چهههار عرصههه را میتههوان در سههاختار مههدیریت شهههری مجسههم نمههود .در ایههن بههین شهههر قههم بههه
عنوان پایگاه اصهلی انقهالب اسهالمی بهه عنهوان الگهویی بهرای بازشهکوفایی تمهدن اسهالمی مهی توانهد
راهنما و راهگشا باشد که این مهم در چشم انداز شهر دیده شده است.

 .3قطب گردشگری دينی
گردشگری ،سیاحت یا توریسم به طهور کلهی بهه عنهوان مسهافرت تفریحهی در نظهر گرفتهه مهی شهود.
ههر چنهد کهه در سهالههای اخیهر شهامل هرگونهه مسهافرتی مهیشهود کهه شهخ بهه واسهطه آن از
محیط کار یا زندگی خود خارج شود
گردشگری دینهی از شهاخه ههای مههم صهنعت جههانگردی در حهوزه گردشهگری فرهنگهی اسهت.ایهن
صههنعت بههه لحههاظ موقعیههت مههذهبی و زیههارتی کههه در جوامههع وجههود دارد موجههب توسههع فرهنگههی
پایدار آن جامعه می شود.
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گردشگری دینی باعه ایهن شهده کهه مهردم دنیها فهار از هرگونهه تهنش ههای سیاسهی و اجتمهاعی
بتوانند فرهن هها و شهیوه زنهدگی رایهج میهان قومیهت ههای مهذهبی یهك ملهت یها قهوم میزبهان را
بهتههر درک کننههد و از نظههر سههازمان جهههانی جهههانگردی مههذهب و زیههارت امههاکن مقههدس در هههر
جامعه ای به عنوان یکهی از اصهلی تهرین انگیزههای سهفر در عصهر حاضهر بهرای گردشهگران شهناخته
شده است.
با توجه به وجود حهرم مطههر حضهرت معصهومه (س) و مسهجد مقهدس جمکهران بهه عنهوان دومهین
مرکههز زیههارتی کشههور و خاسههتگاه انقههالب اسههالمی و همچنههین وجههود حههوزههههای علمیههه و حضههور
علما و مراجع تقلید به منظهور تربیهت طهالب و فضهالی علهوم دینهی بهرای جههان تشهیع ،بهه عنهوان
قطب گردشگری دینی در سند توسعه ملی استان و سایر اسناد مورد توجه قرار گرفته است.
الزم بههذکر اسههت جاذبههههههایطبیعههی نههواحی پیرامههون شهههر قههم ،وجههود  214بنههای تههاریخی444 ،
زیارتگاه و  14بقعه متبرکه که سبب توسعه توریسم در این شهر است
توریسههم زیههارتی و دینههی یکههی از مهمتههرین اولویههت و سیاسههت هههای توسههعه پایههدار کالنشهههر
مذهبی قم می باشد ایهن موضهو همهوراه بهه عنهوان پتانسهیل شههر قهم مهورد تاکیهد بهوده اسهت و
مقههام معظههم رهبههری نیههز همههواره پتانسههیل شهههر قههم را قطههب زیههارتی و معنههوی در سههطح بههین
المللی مهورد تاکیهد قهرار داده انهد .ایهن پتانسهیل کهه مهی توانهد نقهش بسهیار بهارزی در گردشهگری
حههالل و همگرایههی فرهنگههی بهها جهههان اسههالم را بههه معههر نمههایش گههذارد.ایههن نههو گردشهگری بهها
خههود منههابع و منههافع کشههف نشههده ای را بههه همههراه مههی آورد؛ نقههش بههارزی در ایجههاد فرصههت هههای
تجههاری و بازرگههانی بههرای جامعههه مهها از جملههه شهههر قههم دارد.در واقههع توسههعه توریسههم زیههارتی در
کالنشهر قم ،موجب شناخت فرهنه معنوی،تحهول اقتصهادی و اشهتغال زایهی مهی شهود ،و بها ارائهه
تمهیههدات و برنامههه ریههزی هههای فرهنگههی و اجتمههاعی نقههش بههارزی در زودودن تصههاویر نامناسههب و
غیر واقعی که برخهی از کشهورهای غربهی بها تبلیغهات گسهترده خهود علیهه کشهورمان ترسهیم کهرده
اند ،می تواند داشته باشد.
توسههعه توریسههم دینههی در کالنشهههر قههم در احیههای غههرور اسههالمی و ملههی ،تقویههت مههنش فرهن ه
منطقههه ای و پاسداشههت میههرا اسههالمی و فرهنگههی جامعههه نقههش بههارزی بههرای جامعهه میزبههان
دارد،در کالنشهر قم پتانسهیل زیهارت نهوعی اعتمهاد بهه نفهس فرهنگهی و دینهی را بهه جامعهه تزریهق
می کند .ایهن مسهئله از طریهق احیها پایهدار و توسهعه همهه جانبهه در منطقهه باعه بهروز تبهادالت
بههین فرهنگههی خواهههد شههد ،ایههن امههر سههبب آشههنایی مههردم میزبههان و میهمههان از طریههق شههناخت
فرهنه هههای یکههدیگر شههده و راه را بههرای گفتگههوی تمههدن هههای دینههی و مههذهبی در عصههر حاضههر
هموار می سازد.
بههدون شههك در عصههر حاضههر گردشههگری مههذهبی یکههی از محورهههای اصههلی بههرای ارتبههاط برابههر و
مستقیم بها فرهنه هها و سهایر تمهدن هها اسهت ،کهه منجربهه متعهادل سهاختن نگهرش هها شهده و
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موارد مثبتی را هم به فرهنه خهود اضهافه مهی گردشهگری دینهی از شهاخ ههای فرهنگهی اسهت.
بر این اسهاس بایهد بیهان کهرد کهه ههدف اصهلی گردشهگری فرهنگهی(تماشها و مشهاهده جلهوه ههای
فرهنگههی یههك مقصههد از قبیههل مراسههم،رفتارها ،نمایشههنامه ههها ،نمایشههگاه ها،مسههابقات،هنرها،
موسیقی ها ،و ...آن است؛ ضهمنا در منهاطق در حهال توسهعه امهاکن مهذهبی یها کارگهاه ههای صهنایع
دستی ،از جمله جاذبهه ههای فرهنگهی را بهرای گردشهگران اسهت .بهه همهین دلیهل یکهی از شاخصهه
های شهر قم در افق چشم اندز 4141مرکزیت گردشگری دینی می باشد.

 .1مرکز تعامالت علمی  ،فرهنگی و سیاسی

شهههر قههم بواسههطه وجههود بارگههاه ملکههوتی حضههرت معصههومه (س) و مسههجد متبههرک جمکههران و
قرارگرفتن مراکز علمی بسهیار بهزر در سهطح بهین المللهی نظیهر حهوزه علمیهه  ،جامعهه المصهطفی
همههواره میزبههان و مرکههز بسههیاری از همههایش هههای علمههی  ،فرهنگههی در سههطح بههین المللههی مههی
باشههد .وجههود  54444دانههش پههژوه دینههی از بههیش از  422کشههور و همچنههین وجههود بیههوت مراجههع
عالیقدر جهان اسالم در شهر قم به این شهر از بعد سیاسی جایگاه ویژه ای بخشیده است.
در افق چشم انداز شههر قهم بها بههره گیهری از تمهامی ایهن پتانسهیل هها یهك شههر جههانی  ،الگهو و
تصمیم ساز تبدیل گشهته بهه گونهه ایهی کهه ابعهاد مرکزیهت علمهی  ،فرهنگهی و سیاسهی ایهن شههر
در تمامی زیر ساخت ها و سیمای شهری قابل مشاهده باشد.

 .5شهر خدا محور
خههدامحوری بههه معنههی تنظههیم تمههامی افکههار و اعمههال زنههدگی در مههدار توحیههد کههه شههامل شههناخت
خههدا ،ایمههان بههه خههدا ،شههناخت دسههتورات خههدا ،عمههل بههه دسههتورات خههدا و اسههتقامت در مسههیر
بندگ می باشد.
با توجه به اینکه توحید به عنوان اصهلی تهرین محهور دیهن مطهرح اسهت و بها عنایهت بهه اینکهه شههر
قم به عنوان یك جهانشهر دینی در چشم انهداز مهد نظهر قهرار گرفتهه شهده اسهت مهی بایسهت اصهل
خدا محوری به عنوان مهترین رکن یك شهر دینی در مقیاس جهانی مدنظر قرارگیرد.
در ایهن راسههتا بههه منظهور تبیههین جامعههه دینهی و خههدامحور بههه فرازههایی از بیانههات مقههام معظههم در
این خصوص پرداخته می شود.
"جامعهای الههی ،جامعههای اسهت بها دل انسهانی؛ جامعههای اسهت بها احساسهات و عواطهف صهحیح و
سههالم؛ جامعهههای اسههت کههه در آن ،کسههی بههه کسههی و آن جامعههه بههه جوامههع دیگههر ظلههم نکنههد؛
جامعه ای است که در آن ،هر کاری با ایهن احسهاس کهه «خهدا مهی بینهد و مؤاخهذه مهی کنهد» انجهام
مههیگیههرد؛ جامعهههای اسههت کههه آحههادش دچههار غفلههت نیسههتند؛ غههر در مادیههت نیسههتند؛ غههر در
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خودخههواهی و خودپرسههتی نیسههتند و کههار بههرای خههدا و بههرای رسههیدن بههه آسههتان لقههای او انجههام
می گیرد .چنین جامعه ای کامل است و انسهانی کهه در ایهن جامعهه زنهدگی کنهد ،در نیهل بهه کمهال،
موفق است(".بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی )۱4/44/45
شهر قم با فعلیت یهافتن تمهامی ظرفیهت هها در افهق چشهم انهداز شههری الههی و خهدامحور خواههد
بود.

 .6شهر شهروند مدا ر
در هر کشور  ،شهر و حکومتی صهاحبان ولهی نعمتهان اصهلی مهردم یها همهان شههروندان مهی باشهند
در ادبیات مدیریت اسالمی  ،شهرشههروند مهدار بهه شههری گفتهه مهی شهود محهور کلیهه تصهمیمات
توجه به منافع توده شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی بر پایه تعالیم دینی می باشد.
در افق چشم انداز زیر ساخت های شههر قهم بهه گونهه ای طراحهی و تکمیهل مهی گیهرد کهه رضهایت
شههروندان بهه عنههوان رکهن اصهلی برنامههه ریهزی ههای شهههری بهه صهورت کههامال عملیهاتی مهد نظههر
قرارگیرد.
در یههك شهههر شهههروند مههدار اسههتفاده از خههرد جمعههی ،تکثرگرایههی ،مسههوولیت پههذیری ،مشههارکت
شهههروندان ،عههدالت و حقههو شهههروندی ،پاسهه گههویی بههه شهههروندان ،در راس همههه تصههمیمات
قراگرفتههه بههه گونههه ایههی کههه شهههروندان نقههش خههود را در تصههمیمات شهههری بههه صههورت محسههوس
مشههاهده نماینههد .و مطههابق بهها تعبیههر مقههام معظههم رهبههری در یههك جامعههه مههدنی و مههردم سههاالر ،
قههوانین و مقههررات حههاکم بههوده (بیانههات  )02/5/45و مبنههای تصههمیم گیریههها ،شههفاف و ب هر اسههاس
مصههالح شهههر و شهههروندان خواهههد بههود .در افههق چشههم انههداز شهههر قههم شهههری شهههروند مههدار و بهها
شهههروندای مسههئولیت پههذیر متصههور شههده بههه گونههه ایههی کههه بهها احسههاس مسههئولیت و مشههارکت
شهروندان نقش شههروندان در تحقهق پهذیری و مهدیریت برنامهه ههای شههری پهر رنه و تاثیرگهذار
خواهد بود.

 .7اتمین متوازن و متعادل حقوق شهروندی
در تعریف مفهوم تهومین متهوازن بهه طهور کلهی مهی تهوان بهه فهراهم شهدن امکانهات بهرای مهردم در
مناطق مختلف شهری بدون در نظر گهرفتن تبعهی درامهدی و منطقهه ای نگهاه کهرد بهه گونهه ایهی
که سرانه های دسترسهی بهه خهدمات و حقهو شههری در منهاطق مختلهف شههری در مقیهاس ههای
همسهههایگی  ،محلهههی و منطقهههه ای دارای شهههکاف شهههدید نباشهههد همچنهههین مفههههوم متعهههادل در
مههدیریت شهههری داللههت بههر تههامین امکانههات و حقههو شهههری بههرای کلیههه شهههروندان مطههابق بهها
استنادارد و سرانه های تعریف شده ملهی و منطقهه ایهی مهی باشهد کهه بهر ایهن اسهاس مهی بایسهت
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در افق چشم انهداز حقهو شههروندی منطبهق بهر اسهتاندارد و پتانسهیل یهك کالنشههر پایهدار وبها در
نظر گرفتن امکان دسترسی برابر برای شهروندان فراهم گردد.
مفهههوم "عههدالت اجتمههاعی" در شهههر ،در نگهههداری منههافع گههروه هههای مختلههف اجتمههاعی ،بههه طههور
عههام وگههروه هههای هههدف بههه طههور خههاص ،از طریههق گسههترش بهینههه ی منههابع شهههری ،درآمههدها و
هزینه ها است.
در برنامه ریهزی شههری ،عهدالت شهامل مفهاهیم زیهر مهی باشهد :عهدالت بهه معنهای توزیهع مناسهب
عملکردههها و خههدمات ،دسترسههی مناسههب بههه مراکههز خههدمات دهههی و فعههالیتی ،بههدون تبعههی و
تفههاوت گههذاری بههین سههاکنین یههك شهههر و منطقههه شهههری اسههت کههه میههزان بههرآورد ایههن اصههل بهها
معیارهای زیر مشخ

می شود.

•

انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری

•

تامین امکانات (فرصتهای) دسترسی برای همه اجتماعات شهری

تامین دسترسهی کهافی بهه خهدمات و تسههیالت شههری ماننهد امکانهات آموزشهی ،تفریحهی
•
و فرهنگی برای همه ساکنین شهر
با توجهه بهه عهدم تعهادل ههای منطقهه ای موجهود از حیه توزیهع جمعیهت و فعالیهت ههای خهدماتی
وهمچنین لهزوم فهراهم نمهودن فضهای مناسهب سهکونت و حهذف حاشهیه نشهینی و دسترسهی عادالنهه
شههروندان بههه خهدمات شهههری(سهاماندهههی حاشهیهنشههینی) و دسترسهی عادالنههه همههشهههروندان و
زائههران بههه خههدمات مههورد نیههاز از طریههق تعههادلبخشههی فضههایی شهههری و ارتقهها کیفههههی زنههدگی و
بهبود و تقویت زندگی اجتمهاعی اسهتفاده از واژه توزیهع متعهادل و متهوازن در چشهم انهداز شههر قهم
ضهروری اسهت .همچهین حقهو شههروندی مشههتمل بهر کلیهه حقهو مهادی و معنهوی شهههروندان از
نهاد حاکمیت شهری ( شهرداری به عنوان دولت محلی ) می باشد.

.9شهر چشم نواز
چشههم نههوازی شهههری بههه مفهههوم ایجههاد شهههری زیبهها و دلنشههین در دیههد شهههروندان و گردشههگران
شهری می باشد .ایهن مفههوم معهادل بها پیراسهتن چههره شههر از عوامهل نهاهمگون و نازیبها و ایجهاد
مناظر و نماهای زیبها و مفهرح و دلنشهین مهی باشهد بهه گونهه ای کهه خهاطره ای از شههری همگهون
و زیبا در ذهن بهره برداران نقش بندند.
یکههی از مهمتههرین جنبههه هههای چشههم نههوازی شهههری افههزایش حههس تعلههق و رضههایت در شهههروندان
نسبت به شهر می باشد.
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بههه عبههارت دیگههر شهههری چشههم انههواز اسههت کههه بههر اسههاس شههرایط محیطههی و نیازهههای انسههانی بههه
صورت منطقی و متناسهب شهکل گرفتهه باشهد .شههری کهه بهه کیفیهت زنهدگی و روح و روان انسهان
احترام بگذارد.
از آ نجایی که زیبایی در شههر میتوانهد بهه عنهوان یکهی از مهمتهرین امهور در جههت پاسهخگویی بهه
نیازهای روحی و روانی شههروندان بهه شهمار آیهد ،در برنامهه نیهز توجهه بهه امهر زیبهایی در شههر بهه
عنوان عهاملی در ایجهاد هویهت متمهایز در شههری و افهزایش حهس تعلهق در شههروندان مهورد توجهه
قرارگرفته است.

.41شهر اتب آور

1

واژه تهاب آور از عبههارات پرکههاربرد در ادبیههات مههدیرت شهههری بههوده و در مفهههوم جههامع تههر از مفهههوم
امههن و ایمههن بکههار گرفتههه مههی شههود .تههاب آوری عبههارت اسههت از مقههدار آشههفتگی و تههنش هههای
محیطهی کههه یههك سیسههتم بتوانههد جههذب کنهد و همچنههان در همههان حههوزه و وضههعیت پایههدار قبلههی
باقی خود بماند.
در جوامع امهروزی یهك ازشهاخ ههای اصهلی جهذابیت یهك شههر بهرای زنهدگی  ،سهرمایه گهذاری
میهزان تههاب آوری و قهدرت کنتههرل و مهدیریت یههك شههر در برابههر پیامهدها و تهدیههد ههای مختلههف
اقتصادی  ،اجتماعی و سیاسی و ...می باشد.
شهر تاب آور  ،شهری اسهت امهن بها سهطح ایمنهی بهاال کهه در برابهر تهدیهدات و مخهاطرات محیطهی
که امروزه تمامی شههرهای دنیها آن مواجهه هسهتند بهه صهورت هدفمنهد و بها برنامهه مقابلهه کهرده و
فضایی جذاب برای زندگی و پیشرفت فراهم آورد.

.44معماری اسالمی – اریانی
معمههاری اسههالمی و ایرانههی بههه مفهههوم توسههعه کالبههد و سههاختار شهههری در قالههب همگههون  ،خههال و
الهام بخش می باشهد .اهمیهت نحهوه و سهبك گسهترش کالبهد و پیکهره شههری ،تها جهایی اسهت کهه
معماری هر شهر بهه عنهوان نمهاد فرهنگهی ،سیاسهی و اجتمهاعی آن شههر شهناخته مهی شهوند و بهه
عبارت جامع تر معماری شهری تجلی هویت شهر می باشد.
طراحههی معمههاری در اصههل اسههتفاده خالقانههه از تههوده ،فضهها ،بافههت ،نههور ،سههایه ،مصههالح ،برنامههه و
عناصر برنامهه ریهزی بهه منظهور دسهتیابی بهه اههداف زیباشهناختی ،عملکهردی و کالبهدی مهی باشهد
به گونه ایی ضمن فهراهم آوردن احتیاجهات زنگهی مهادی بهه نحهوه بهینهه  ،بسهتر پهرورش وتسهکین
روح و روان ساکنین را نیز فراهم آورد.
Resilient City
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معمههاری اسههالمی شههامل یههك محههدودهی وسههیعی از دو سههبك دنیههوی و مههذهبی از زمههان پیههدایش
اسههالم تهها حههال حاضههر اسههت کههه ،مههؤثر در طراحههی و سههاختار شهههری ،سههاختمانههها و بناههها در
فرهن اسالمی است.
 .معماری در جهان اسالم یکی از بزرگتهرین جلهوه ههای ظههور یهك حقیقهت هنهری در کالبهد مهادی
بشههمار مههیرود .از لحههاظ تههاریخی معمههاری اولههین هنههری بشههمار مههیآیههد کههه توانسههت خههود را بهها
مفههاهیم اسههالمی سههازگار نمههوده ،از طههرف مسههلمانان مههورد اسههتقبال قههرار گیههرد .معمههاری اسههالمی
بعنوان یکی از موفق ترین شیوههای معماری در تاری معماری جهان قابل بازشناسی است.
بهها توجههه بههه هویههت اسههالمی شهههر مقههدس قههم و سههابقه تههاریخی ایههن شهههر و همچنههین ارزشهههای
تاریخی و فرهنگهی و وجهود عناصهر باهویهت کهه سهبب بها ارزش شهدن کالبدشههر مهی گهردد) وجهود

 214بنههای تههاریخی 444 ،زیارتگههاه و  14بقعههه متبرکههه منههتج از معمههاری ایرانههی اسههالمی( و بهها
توجه بهه تهاثیر معمهاری در شههر توجهه بهه ایهن سهبك معمهاری در شههر ضهرورت دارد بهه صهورتی
که باید معماری شههر قهم بهه گونهه ای باشهد کهه ههر کسهی بها دیهدن آن متوجهه هویهت اسهالمی و
ایرانی شهر شود.

.42شهر خالق
خالقیههت عبههارت اسههت از بههه کههارگیری کامههل توانههایی هههای بههرای ایجههاد یههك فکههر یهها راه حههل یهها
مفهوم نهو نسهبت بهه مسهاله ..خالقیهت اصهیل دربردارنهده تجربهه ،ابتکهار ،ظرفیهت بازنویسه قواعهد،
نامتعههارف بههودن ،نگههاه تههازه بههه مسههایل انههداختن ،تصویرسههاز بههدیع از سههناریوها ممکههن در
آینههده و راه حلههها محتمههل مسههایل ،کشههف نقههاط مشههترک از میههان نقههاط افتههرا و تفههاوت ههها و
داشتن دیدگاه انعطاف پذیر نسبت به مسایل می باشد.
شهر خال می کوشد با استفاده بهینهه از ظرفیهت ههای بهالقوه شههری و بها نگهاه متفهاوت و تهوام بها
نههوآوری بههه مسههائل شهههری نگریسههته و راه حلهههای بههومی و مبتنههی بههر مزیههت هههای رقههابتی ارائههه
نماید .در شهر خال  ،ایهده ههاو نهواوری ههای شههروندان در مباحه مهدیریت شههری رصهد گشهته
و فضههای نخبهه پههروری و اسههتفاد از خههرد جمعههی در تصههمیم گیریههها توسههعه مههی یابههد .خالقیههت در
فضاسههازی شهههری  ،جلههب مشههارکت مههادی و معنههوی شهههروندان  ،پیشههرفت مبتنههی بههر منههابع و
فرصههت هههای شهههری و ایجههاد خالقیههت در اقتصههاد شهههری از زمههره زیههر مجموعههه هههای یههك شهههر
خال می باشند.
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.43شهر پایدا ر
مقوله توسعه شههری پایهدار در سهالهای اخیهر بهه عنهوان یهك موضهو مههم علمهی در کلیهه جوامهع
مطرح بوده و بخش وسیعی از ادبیات توسعه شهری را به خود اختصاص داده است.
مطههابق بهها تعریههف کمیسههیون بروتلنههد 2شهههر پایههداری شهههری اسههت کههه نیازهههای نسههل حاضههر را
بههرآورده میکنههد ،بههی آنکههه توانههایی نسههلهای آینههده را بههرای رفههع نیازهههای خههود بههه مخههاطره
انهدازدهمچنین بهر اسهاس تعریهف اتحادیهه حفاظهت جههانی در ههدف شههر پایهدار ارتقهای کیفیهت
زنههدگی انسههانی در عههین توجههه بههه ظرفیههت اکوسیسههتمهای حمایههت کننههدهای کههه در آنههها زنههدگی
میکنیم  .در بیانیه مجمع جههانی ریهو ویژگهی شههر پایهدار را برخهورداری انسهان هها از حیهات سهالم
و پربار و هماهن با طبیعهت ،توسهعه و پیشهرفت درضهمن توجهه بهه نیهاز نسهلهای کنهونی و آینهده،
کههاهش نههابرابری در اسههتانداردهای زنههدگی ،از میههان برداشههتن فقههر ،محافظههت و احیههای روحیههه
مشههارکت جهههانی توسههط کشههورها ،کههاهش الگوهههای تولیههد و مصههرف ناپایههدار ،ارتقههای سههطح
آگاهیهههای علمههی از طریههق تبههادل دانههش و فنههاوری و افههزایش تههوان نیههل بههه توسههعهی پایههدار بههه
وسیله افزایش رشهد ،سهازگاری ،توزیهع و انتقهال فنهاوری اعهم از فناوریههای جدیهد و ابتکهاری ،وضهع
قوانین کارآمد در زمینه محیط زیست  ،برشمرده است.
یههك شهههرپایدار بههر پایههه  1اصههل توجههه بههه محههیط زیسههت  ،آینههده نگههری  ،عههدالت و مشههارکت بههه
عنوان اصول اصلی استوار می باشد.
در شهر قهم بها توجهه بهه قرارگهرفتن در اقلهیم خشهك و نیمهه خشهك ضهرورت نگهاه داشهت محهیط
زیست به عنوان اصل زیست پذیری شهری مورد تاکید ویژه می باشد.
در شهههر پایههدار حمایههت از محههیط زیسههت بههه منظههور ایجههاد شهههری بههرای زنههدگی نسههل فعلههی و
آینده با مشارکت و همکاری شهروندان مورد تاکید می باشد.

ّ
.41شهر خرم
خرم در لغت نامه دهخدا به معنی شادمان  ،خوشوقت مسرور تعریف شده است.
شهههر خههرم شهههری اسههت بهههره منههد از فضهها هههای شهههری بهها طههراوت و شههاداب کههه مههردم احسههاس
سههرزندگی نماینههد .سههرزندگی عههاملی اسههت کههه در نتیجههه جههذابیت فضههاها و رضههایت شهههروندان
حاصل می شود و در نهایت منجر به ایجاد فضایی زیست پذیر می گردد (لینچ).

Brundtland

2

26

در شهههر خههرم فضههاهای شهههری بههه گونههه ای مههی باشههد کههه ضههمن همخههوانی بهها شههرایط بههومی و
محههدودیت ههها  ،سههرزندگی الزم را بههه شهههروندان منتقههل نمایههد.برخورداری از فضههای سههبز متناسههب
با شرایط اب و هوایی و فضاهای شهری مفرح از ویژگی های شهر خرم می باشد.
بهها افههزایش سههرزندگی فضههاهای شهههری ،جههذابیت بههرای گههذران زنههدگی ،کههار و تفههریح بیشههتر مههی
گههردد ،میههزان و دوام حضههورپذیری شهههروندان و گردشههگران در فضههاهای شهههری و حههس تعلههق
آنان نسبت به شهر افزایش یافته و گردشگران بیشتری خواهان بازدید خواهند بود.

.45شهر هوشمند

3

شهر هوشهمند بهه شههری گفتهه مهی شهود کهه داری شهش معیهار اصهلی زنهدگی هوشهمند جدیهد از
جملههه :اقتصههاد هوشههمند ،حمههل نقههل هوشههمند ،محههیط هوشههمند ،شهههروندان هوشههمند ،روش
زندگی هوشمند و در آخر یك مدیریت اداری هوشمند باشد.
شهرها دارای زیرسهاخت یها سهرمایه فیزیکهی1هسهتند .شههرها در عهین حهال بهه دانهش ارتبهاطی یها
زیرساخت اجتماعی که به آن سرمایه فکری 5هم میگویند احتیاج دارند.
سههرمایه فکههری در جهههان معاصههر بههرای رقابههت شهههرها بهها یکههدیگر یههك عامههل تعیههین کننههده بههه
حساب میآید و به همین خاطر اسهت کهه شههر هوشهمند بهه تهدریج بهه عنهوان یهك مفههوم مههم و
یك ابزار راهبردی در روند ضرورتهای تولید مدرن شهری مطرح شده است.
شهههر هوشههمند مکههانی ممتههاز بههرای توسههعه پایههدار اقتصههادی ،صههنعتی و  ...بههوده کههه در آن بههه
مسههائلی ماننههد ترافیههك ،مصههرف انههرژی ،آلههودگی ،تخریههب سههرزمین ،بههروز رسههانی و بهینهههسههازی
زیرساخت ههای شههری ،بهبهود کیفیهت زنهدگی و  ...از طریهق یهك رویکهرد نوآورانهه و سیسهتماتیك،
بر اساس ارتباط و تبادل اطالعهات بها ههدف بهینههسهازی فرآینهدهای مهدیریت شههری پرداختهه مهی
شود.
بر اساس ادبیات مدیریت شهری" ،شههری هوشهمند" اسهت کهه قهادر بهه پیونهد سهرمایه فیزیکهی بها
سرمایه اجتمهاعی بهه منظهور توسهعه خهدمات بهتهر و زیرسهاخت الزم در یهك شههر بهوده و تنهها در
ایههن صههورت اسههت کههه مههدیران شهههری و اسههتانی ،قههادر بههه تجمیههع فههنآوری ،اطالعههات ،و دیههدگاه
فرهنگی و اجتماعی برحسب یك برنامه منسجم و بهبود خدمات شهری خواهند بود.

.46اقتصاد مقاومتی
Smart city
physical capital
5
Itellectual capital
3
4
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اقتصهاد مقههاومتی مطهابق بهها بیانههات مقهام معظههم رهبههری یهك الگههوی علمههی متناسهب بهها نیازهههای
کشههور است.اقتصههاد مقههاومتی اقتصههادی درونزا اسههت .بههدین مفهههوم کههه متکههی بههر ظرفیّتهههای
منطقه و شهر و شهرومندان می باشد.
اقتصاد مقاوتی اقتصهادی اسهت مهردم نههاد  ،دانهش بنیهان و عهدالت محهور و بهه همهین خهاطر ایهن
الگو در پهنه مدیریت و اقتصاد شهری کاربرد فراوانی دارد.
در الگههوی اقتصههاد شهههری مقههاومتی شهههر بهها پایههه مشههارکت شهههروندان و مبتنههی بههر ظرفیتههها و
پتانسیل ها شهر به تولیهد ثهروت همگهانی پرداختهه و بها توجهه بهه سهاختار مهردم نههاد ایهن اقتصهاد
تمامی شهروندان در این ثروت و ارزش افزوده سهیم می باشند.
تعریههف منههابع درامههدی جدیههد پایههدار مبتنههی بههر مزیههت هههای شهههری و افههزایش میههزان مشههارکت
مردم در اقتصاد شهر مشخ های اصلی اقتصاد مقاومتی شهری می باشد.
شهر قم بواسطه قهرار گهرفتن در کریهدور مواصهالتی شهمال جنهوب و ،منهابع طبیعهی و معهدنی غنهی
و بههه مرکزیههت گردشههگری دینههی در منطقههه دارای پتانسههیلها و مزیههت هههای اقتصههادی فراوانههی
است .شهر قهم در افهق چشهم انهداز بها بههره گیهری از مزیتههای اقتصهادی درون زای خهود بها تولیهد
ثروت پایدار برای شهر الگویی از اقتصاد مقاوتی در مدیریت شهری خواهد بود.
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