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مقدمه 
وجود مردمانی مهمان نواز در طول تاریخ، حماسه سازان در پیروزی انقالب اسالمی و فداکاری در طول هشت 
بر  دیگر  زّرینی  برگ  افزودند،  مقدس  این سرزمین  و عظمت  عّزت  بر  مال خود  و  نثار جان  با  که  مقدس  دفاع  سال 

افتخارات مردم دیار کریمان است.
و  تهدیدات  وجود  با  و  اسالمی  جمهوری  نظام  پربرکت  عمر  از  سال  سی و پنج  از  بیش  گذشت  با  امروزه 
توطئه های دشمنان، با هّمت واالی مردمان سخت کوش این دیار، توسعه همه جانبه در بخش های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی شهرها و روستاهای این استان صورت گرفته است که در این فصل با گزیده ای از آنها آشنا 

می شویم.

 درس چهاردهم   : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان 

دستاوردهای انقالب اسالمی
در این درس سعی داریم دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در طول سی سالٔه انقالب اسالمی را در سه فصل 

1( امور تولیدی
2( امور زیر بنایی

3( امور اجتماعی و فرهنگی برای شما دانش آموزان عزیز بیان کنیم. 
١ــ امور تولیدی

کشاورزی: همان طوری که در درس قبل آموختید استان کرمان یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی ایران محسوب می شود 
که در تأمین بخش قابل مالحظه ای از مواد غذایی کشور نقش مؤثری دارد )جدول 1ــ6(.
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بیشتر بدانیم  
در سال های اخیر به دلیل موارد زیر کاشت محصوالت کشاورزی در استان با کاهش رو به رو بوده است:

الف(خشکسالی های متوالی چندین سال اخیر 
ب(محدودیت منابع آبی استان 

ج( افت سطح آب های زیر زمینی به دلیل بهره برداری نادرست 
د( نوسانات سطح زیر کشت به دلیل تناوب زراعی 

زراعت و باغداری: از مهم ترین محصوالت زراعی استان می توان به گندم، جو، محصوالت جالیزی )هندوانه ، خیار و...( 
نباتات علوفه ای )یونجه ، ذرت علوفه ای و...(، انواع سبزیجات و حبوبات اشاره کرد. توان کشاورزی که استان کرمان دارد در کمتر 
جایی از کشور ایران یافت می شود که در یک سال زراعی 3 نوبت سیب زمینی و پیاز، 4 نوبت خیار، 3 نوبت هندوانه، 2 نوبت گوجه 

فرنگی، 2  نوبت ذرت و... کاشت و برداشت صورت گیرد.

جدول 1ــ6ــ عمده ترین محصوالت کشاورزی استان )سال 1388(

رتبه در کشورشهرستان های عمده تولید کنندهمیزان تولید به تننام محصولردیف
1رفسنجان ــ زرند ــ سیرجان و...90856پسته1
6ارزوئیه ــ بردسیرــ سیرجان و...417959/5غالت2
6جیرفت ــ بردسیر و...1371/6حبوبات3
2  جیرفت ــ رودبار جنوب ــ کهنوج ــ عنبر آباد  ــ فاریاب ــ ارزوئیه1171728محصوالت جالیزی4
4بم ــ شهربابک و...194388نباتات علوفه ای5
1جیرفت ــ بردسیر و...735722/5سبزیجات6
9ارزوئیه ــ بافت3911پنبه7
3 بم ــ جیرفت و شهداد و کهنوج ــ ارزوئیه ــ عنبرآباد476894مرکبات8
3شهربابک10968بادام9

1بافت ــ رابر18774گردو10
1بم ــ منوجان ــ رودبارــ کهنوج ــ جیرفت212789خرما11
2بردسیر )الله زار(6818پرورش گل12
1کوهبنان ــ زرند689سنجد13
2 کرمان ــ بافت ــ اسفندقه4489انجیر14
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گردو                                                         خرما                                                            پسته                                                      پرتقال

خیار                                                             پنبه                                                        گل محمدی                                                  حبوبات

گندم                                                      لیموشیرین                                                     نارنگی                                                  هندوانه

زنبور عسل                                                         انجیر                                                        سنجد                                                              زیره

شکل1ــ6 ــ مهم ترین تولیدات بخش کشاورزی استان
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

دامداری و دامپروری: از مهم ترین عوامل توسعٔه دامپروری  و دامداری در استان می توان به تنوع اقلیمی، وسعت مراتع، 
وجود مناطق ییالقی و قشالقی مناسب و نزدیک به هم، سطح زیر کشت قابل توجه محصوالت نباتی و علوفه ای و وجود دامپرورانی 

سخت کوش و قانع اشاره کرد.

فعالیت
1ــ مهم ترین مشکالتی که کشاورزان شهرستان شما برای تولید محصول خود دارند چیست؟

2ــ شما برای برطرف کردن این مشکالت چه راهکارهایی  را ارائه می دهید؟

است.  داده  اختصاص  به خود  را  کشور  دام های  کل  از  درصد   5 استان حدود  دامی  مجموع جمعیت  در 
بیشترین آمار گوسفند و بز متعلق به شهرستان بافت با 1032650 رأس و بیشترین گاو متعلق به شهرستان بم با 35533 

رأس و بیشترین شتر، خاص شهرستان رودبار است که تعداد 11600 نفر شتر در این شهرستان وجود دارد.   
تولید  عسل  کیلوگرم  میزان 562501  که  دارد  وجود  زنبور عسل  کندو  میزان 66284  به  کرمان  استان  در 
ـ رابر ــ شهربابک است. در استان کرمان 122 واحد پرورش ماهی  می کنند. مهم ترین شهرستان های تولید کننده بافتـ 
وجود دارد که 1076 تن انواع آبزیان را تولید می کنند. در بین شهرستان های استان جیرفت با 468 و کرمان با 140 

تن بیشترین تولید را دارند. 
زیره: از محصوالت خودرو و طبیعی کرمان بوده و زیستگاه اصلی اش نیز کرمان است.بیش از 80 درصد 
کوه های  سیرچ،  جوشان،  مانند  مناطقی  در  همچنین  می شود.  حاصل  جوپار  کوه های  از  کرمان  مرغوب  محصول 
صاحب الزمان، دهبکری، بحر آسمان، جبال بارز  ،  اسفندقه    ،  کوهبنان   ، ارتفاعات جنوبی قریه ده نو و سنگ سی ریز 
زرند مشهور به کوه زیرو، ارتفاعات حد غربی کفه نمک سیرجان مشهور به کوه خواجویی، ارتفاعات خبر، دهسرد، 
قادر آباد، منطقٔه کوهستانی لنگر و سه بنه رابر، کوه هزار، کوه الله زار و کوه شاه  وجود دارد. سه نمونه محصول از 
این منطقه حاصل می شود: 1ــ  زیرٔه هفتادم: رویش در دامنه های کوه و در مناطق گرم تر ــ برداشت  70 روز پس از 
عید، 2ــ زیرٔه نودم: رویش درارتفاعات باالتر و برداشت 90 روز پس از عید درشت تر و معطرتر،  3ــ زیرٔه کبکو: 
رویش درنزدیکی یخچال ها و در ارتفاعات باالی 3000 متر، بدون عطر و درشتتر از نوع اول است و معموالً خوراک 

کبک ها و سایر پرندگان می شود.
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دارای  زیره  رویش  گاه های  اکثر 
میلیمتر   200 از  بیش  سالیانه  بارندگی 
تا   1700 ارتفاع  بین  گیاه  این  می باشند. 
کرمان  استان  در  دریا  سطح  از  متر   3500
بین  سالیانه  کرمان  استان  در  می شود.  دیده 
10 تا 25 تن زیره از حدود 100000 هکتار 
مناطق زیره خیز استان برداشت می شود.                                          

شکل 2ــ6  ــ گل های زیره کوه های جوپار کرمان

شکل 4ــ6 ــ فرودگاه کرمان شکل 3ــ6 ــ محور ارتباطی کرمان ــ باغین

2ــ امور زیر بنایی
توسعه  نوع  هر  ارکان  از  و  بزرگ ترین سرمایه های کشور محسوب می شود  از  یکی  نقل  و  تسهیالت حمل  ترابری:  راه و 
محسوب می شود؛  نمودار 1ــ6 میزان رشد بزرگراه های استان را نشان می دهد. از مهم ترین عوامل توسعٔه راه ها در استان می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
الف(افزایش اعتبارات عمرانی 

ب( تفکیک ادارهٔ کل راه و ترابری جنوب استان و افزایش حجم فعالیت های عمرانی
ج( ایجاد ستاد راهبردی جنوب استان 

د( افزایش اعتبارات پس از سفر مقام معظم رهبری و همچنین سفر هیئت محترم دولت به استان.
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

جدول2ــ6 ــ مقایسۀ فعالیت راه  سازی استان در سال های 1357و 1387

میانگین رشد ساالنهسال 1387سال 1357نوع راه ارتباطیردیف

27/5 کیلومتر0826طول بزرگراه1

12/53 کیلومتر11831559راه اصلی آسفالته2

77/53 کیلومتر3042630راه فرعی آسفالته3

137/6 کیلومتر1034233راه روستایی آسفالته4

فعالیت
از بررسی نمودار1ــ6 و جدول 2ــ٦ رشد راه های استان کرمان چه نتیجه ای می گیریم؟

راه آهن: تا پیروزی انقالب اسالمی تنها محور زرند به کرمان از حمل و نقل ریلی برخوردار بود، در حالی که اکنون قسمتی از 
شبکٔه مهم و حیاتی ریلی شمال به جنوب ) تهران ــ سیرجان ــ بندر عباس ( و خط آهن جنوب شرق کشور ) که قادر است بندر سنگاپور 
را در جنوب شرق آسیا به فرانسه در اروپا متصل نماید  ( در استان کرمان واقع شده است که 994 کیلومتر طول دارد و 20 ایستگاه در 
این محدودٔه ریلی قرار دارد. این خطوط ریلی که از مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی است نقش مهمی در ترانزیت کاال از آسیای 

مرکزی به آب های آزاد دارد.
فرودگاه: قبل از پیروزی انقالب اسالمی فقط در مرکز استان یک فرودگاه معمولی وجود داشت که بعد از پیروزی انقالب 
فرودگاه های بم، سیرجان و جیرفت به فرودگاه های قبلی اضافه شد و فرودگاه کرمان نیز به سیستم ناوبری جدید مجهز و به فرودگاه 

نمودار 1ــ6  ــ بزرگراه های 
استان از سال 1357 تا 1388

متر
یلو

ه ک
اه ب

رگر
 بز

ان
میز
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بین المللی مبّدل شد.
مخابرات: بی شک مخابرات در پیشرفت تکنولوژی، شکوفایی اقتصادی، روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کاهش آلودگی 
هوا، ترافیک و تبادل اطالعات نقش با اهمیت و مؤثری دارد. شاخصه های ارتباطی در استان بعد از پیروزی انقالب رشد قابل توجه ای 
داشته که این رشد در 5 سالٔه اخیر بسیار چشمگیر بوده است به نحوی که ضریب نفوذ تلفن همراه با واگذاری 1450000 خط از 18 
درصد در سال 85 به 44/5 در صد در سال 88 رسیده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت از 8 درصد در سال 85 به 34/9  درصد 

در سال 88 رسیده است. 
انرژی: تعداد مشترکین برق قبل از انقالب برابر با 122358 بوده است که این میزان در سال 87 به 727160 افزایش یافت. از 
مهم ترین دستاوردهای انقالب، با تالش دولت مردان، برق دار شدن تمامی روستاهای با 20 خانوار در استان در سال 1389 است. بیشترین 

میزان مصرف برق در سال های اخیر مربوط به بخش کشاورزی بوده که  به دلیل برقی کردن چاه های آبی بوده است.

 برای مطالعه 
قبل از انقالب ظرفیت تولید برق استان کرمان 60 مگاوات بوده که در حال حاضر 2022 مگاوات است و این 

میزان با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.
نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان بزرگ ترین نیروگاه ترکیبی گاز و بخار کشور با تولید 1912  مگاوات برق  در سال 
می تواند بیش از ظرفیت مورد نیاز،  برق تولید  کند و اگر معادن فراوانی که در این استان وجود دارد  مورد بهره برداری 

قرار گیرند، از لحاظ برق مشکلی پیش نخواهد آمد. 

شکل 6ــ6  ــ نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

شکل 5ــ6  ــ سد جیرفت ) ساالنه 80 مگا وات ساعت انرژی برق تولید می کند (
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 برای مطالعه 

آب: در سال 87  بخش قابل توجهی از مناطق شهری )  93 درصد ( و مناطق روستایی ) تقریباً 72 درصد از کل روستاهای 
باالی 20 خانوار ( دارای شبکٔه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بوده اند.

بیشتر بدانیم  
در بین شهرستان های استان بیشترین میزان مصرف آب در شبانه روز متعلق به کیانشهر  )پابدانا(  در شهرستان 
با  به ازای هر انشعاب  مصرف دارند و در جایگاه های بعدی سرچشمه و جیرفت  لیتر  کوهبنان است که 1300 
نظر مصرف کم، شهرستان سیرجان و ریحانشهر  )ریگ آباد( زرند  از  قرار دارند. همچنین  لیتر  1200 و 1133 

با 400 لیتر در شبانه روز قرار دارند.
شهرهای رودبار با 74 درصد، قلعٔه گنج با 73 درصد، منوجان  با 68 درصد، بیشترین پرت آب در شبکٔه 

آشامیدنی را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که متوسط استان 31 درصد است.  

صنایع و معادن: استان کرمان را بهشت معادن ایران می دانند و به دلیل پتانسیل باالی معدنی امکانات بالقوه زیادی برای 
ایجاد صنایع وابسته به محصوالت معدنی دارد. بعضی از این معادن از غنی ترین معادن در سطح کل کشور می باشند. هم اکنون در 
این استان بیش از 150 نوع معدن شناسایی شده است. شناخت منابع معدنی استان جهت استفاده مفید و مؤثر آنها و ایجاد و توسعٔه 
صنایع کوچک و بزرگ وابسته به آن می تواند نقش مهمی در برنامه ریزی های صنعتی و عمرانی و نیز بهبود وضع اقتصادی استان 

داشته باشد.

 این استان از لحاظ زمین شناسی و ذخائر معدنی دارای موقعیت ویژه ای است. بهره برداری از معادن فلزی 
مانند:آهن، مس، سرب و روی دارای سابقٔه چند هزار ساله در استان اند. عمده ترین معادن استان شامل معادن مس 
به ذخیره 45  تن، مس چهارگنبد  میلیون  به ذخیره 80  بابک  میدوک شهر  میلیارد تن، مس  به ذخیرٔه یک  سرچشمه 
میلیون تن و همچنین هشت معدن ذغال سنگ با ذخیره ای معادل 200 میلیون تن  ،10معدن سرب و روی و معادن 
سنگ آهن گل گهر سیرجان به ذخیره ای بیش از یک میلیارد تن    و جالل آباد زرند با ذخیره ای معادل 150 میلیون تن 
کرومیت بافت و اسفندقه و فاریاب جیرفت با ذخائری معادل یک میلیون تن همچنین ذخائر غیر فلزی سولفات دوسود 
راین، باریت رفسنجان، دولومیت سیرجان و سیلیس شهربابک و رفسنجان است. عالوه بر آن معادن سنگ تزیینی 
استان کرمان به لحاظ میزان ذخیرٔه انبوه و تنوع و کیفیت دارای جایگاه ویژه ای است. در سال های اخیر پروانه های 
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فعالیت
1ــ در محل زندگی شما کدام یک ازطرح های زیر بنایی گفته شده اجرا شده است؟ 

بازدیدی  یا در حال اجرا در محل سکونت خود  از طرح های اجرا شده  یکی  از  دبیر خود  به کمک  2ــ 
بعمل آورید. از مجریان طرح،هدف از اجرای آن را جویا شوید.

بهره برداری معادن در استان رشد چشمگیری داشته به نحوی که سال 88 نسبت به سال 8٦ از رشد 4٦/5 درصدی 
برخوردار بوده است. استان کرمان از نظر  ارزش تولیدات معدنی 45 درصد از کل تولیدات معدنی کشور را به خود 
اختصاص داده که از این نظر رتبٔه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. همچنین از نظر شاغلین در معدن و 

سرمایه گذاری در معادن مقام اول کشور را دارا است. 

کارخانۀ زغال شویی زرند آباد شهربابکشکل7ــ6  ــ  خاتون  کارخانۀ مس  شکل8  ــ6  ــ 

3ــ امور فرهنگی واجتماعی
با  آموزش و پرورش به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی، رسالتی خطیر در تربیت نسل جوان دارد.  آموزش و پرورش: 
نگاهی عمیق به اهداف آموزش و پرورش می توان دریافت که: تقویت و تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی، رشد فضایل اخالقی، ارتقای 
اجتماعی،  انضباط  و  نظم  به  پایبندی  مردم،  به  فرهنگ خدمت  ترویج  عدالت،  و  روحیٔه شجاعت  ایجاد  سیاسی،  و  اجتماعی  بینش 

قانون گرایی و... که تمامی دوره فعالیت آن وزارتخانه در طول شکوفایی انقالب اسالمی در جهت تحقق این اهداف بوده است. 
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 برای مطالعه 
در سال تحصیلی 88  ــ1387 تعداد 545696 نفر دانش آموز در 6226 آموزشگاه دولتی و غیرانتفاعی مشغول 

به تحصیل بودند. نمودار 2ــ6 درصد دانش آموزان را در مقاطع مختلف نشان می دهد. 
آیا می دانید در دورٔه متوسطه تعداد 1001 آموزشگاه در استان وجود دارد که 5267 کالس درس است و تعداد 
123245 دانش آموز تحصیل می کنند. بیشترین تراکم دانش آموز در کالس متعلق به منوجان و رودبار جنوب  با 
28/1  و 29/6 و کم تراکم ترین کالس ها دورٔه متوسطٔه متعلق به کوهبنان و راور با 18/6 و 19/5 دانش آموز است. 

از دستاوردهای مهم آموزشی در سطح استان می توان به موفقیت دانش آموزان در قبولی دانشگاه ها اشاره و 
کسب   6 رتبٔه تک رقمی ،79 رتبٔه دو رقمی، 445رتبٔه سه رقمی وکسب رتبه های اول در گروه آزمایشی هنر و ادبیات 

و علوم انسانی در کنکور 88 اشاره کرد.
 درصد باسوادی استان در ابتدای انقالب اسالمی 45 درصد بوده، در حالی که این عدد به 86 در صد در 
سال 87 رسیده است، که نشان از درایت و همت نظام مقدس جمهوری اسالمی جهت کاهش بیسوادی و ریشه کنی 
آن است.با این روند انتظار می رود که در طول 5 ساله اول دهٔه 90 شاهد جشن ریشه کن شدن بیسوادی در استان 

کرمان باشیم. 
آموزش عالی

برای  مناسب  بستری  ایجاد  به سوی  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  اهداف  گیری  کرمان جهت  استان  در 
آموزش ، تحقیق و فّناوری طی 30 سالٔه پس از پیروزی انقالب اسالمی بوده است.

در سال تحصیلی 88 ــ1387 در مجموع 99025 نفر دانشجو در مراکز آموزش عالی استان مشغول به تحصیل 
بودند که با توجه به تعداد دانشجو در سال های اولیه انقالب1132 نفر، نشان از رشد قابل توجه آن دارد.

نمودار 2ــ6  ــ درصد تعداد  دانش آموزان استان در مقاطع مختلف تحصیلی
ابتداییراهنماییمتوسطهفنی حرفه ای و کاردانش
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از شاخص ترین دانشگاه های استان می توان به شهید باهنر کرمان، علوم پزشکی کرمان  و... اشاره کرد. 

 شکل 9ــ6 ــ دانشگاه شهید باهنر کرمان     

ـ 6    ــ دانشگاه ولی عصر رفسنجان شکل 10ـ

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

 نمودار 3ــ6 ــ تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی 
تحصیلی  سال  طی  تحصیلی  مقطع  تفکیک  به  استان 

88ــ1387

25518

3951

67492

2046
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    جدول3ــ6  ــ  مشخصات مهم ترین مراکز آموزش عالی استان

یف
نام دانشگاهرد

 تعداد
 دانشکده /

مرکز

 تعداد
رشته

 تعداد
دانشجو

دوره های تحصیلی

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا1410216275شهید باهنر کرمان1

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا5256300دانشگاه ولی عصر رفسنجان2

10824100علوم پزشکی کرمان3
کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا ــ دکترای تخصصی 

ــ دکترای فوق تخصصی

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا3101349علوم پزشکی رفسنجان4

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد306840349 مرکزدانشگاه پیام نور کرمان5

کاردانی ــ کارشناسی51919386 انستیتودانشگاه شهید چمران6

 دانشگاه پیامبراعظم )واحد7
خواجه نصیر کرمان(

کاردانی ــ کارشناسی121035دو مرکز

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد79514940دانشگاه آزاد اسالمی کرمان8

بهداشت و درمان
در سال 87 به ازای هر صد هزار نفر در استان کرمان 21پزشک عمومی 18پزشک متخصص 5/5 دندانپزشک 
هر  ازای  به  و  داشت.  بیمارستان وجود  تخت  نفر یک  هر 802  ازای  به  است. همچنین  بوده  نفر  داروساز  و 1/2 
16500 نفر یک واحد آزمایشگاهی، هر 10800 نفر یک داروخانه، به ازای هر 34000 نفر یک پایگاه اورژانس در 

استان وجود داشت.
با توجه به جمعیت روستایی استان )1163930 ( تعداد 828 خانه روستایی در استان وجود داشت که به ازای 

1400 نفر یک خانه روستایی در استان وجود داشت.
در سال 59 در سطح استان 18 بیمارستان و زایشگاه با 1308 تخت 151 درمانگاه و تعداد 30 آزمایشگاه و 
41 داروخانه وجود داشت  و در این سال در استان تعداد 318 نفر پزشک )عمومی و متخصص ( و 35 دندان پزشک 

بوده است. 
مقایسٔه آمار سال 1359 با سال 1387 نشان از رشد چشمگیر خدمات بهداشتی و درمانی طی 30 ساله انقالب 
اسالمی در استان کرمان داشته است. که بارزترین آنها را می توان به گسترش میزان پایگاه های اورژانس به ویژه اشاره 

کرد.
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تربیت بدنی
سرانٔه ورزشی در استان کرمان در سال 57 تنها 16 سانتی متر برای هر نفر  بود که این عدد در سال 84 به 30 
سانتی متر رسید و با تالش و همت مسئوالن  به 56 سانتی متر در سال 88 رسید.با توجه به میانگین کشوری که یک 
متر است هنوز استان فاصله دارد. در سال 59 در استان 16 زمین چمن فوتبال، 27 استادیوم، 17 سالن ورزشی و 
15 استخر وجود داشت که این میزان در سال 87 به 101 سالن ورزشی ، 38 زمین چمن فوتبال و 262 زمین ورزشی 

روباز رسیده است. 

شکل 11ــ6  ــ استادیوم ورزشی شهید باهنر کرمان
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 درس پانزدهم   : چشم انداز آیندۀ استان 

در درس قبل با دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در استان کرمان آشنا شدیم؛ استان کرمان به جهت داشتن استعدادهای 
خدادادی و توان باال درعرصه های طبیعی و نیروی انسانی فعال و متخصص سزاوار این است که از جایگاهی واال برخوردار باشد ما 
در این درس سعی داریم که چالش های فراروی توسعه استان را بیان کنیم وامید است با برطرف شدن  این محدودیت ها و تنگناها در 

یک افق 20ساله شاهد توسعه وشکوفایی استان مان باشیم. 
             

برخی از مهم ترین مشکالت ومحدودیت های توسعۀ استان
الف (کمبود ریزش های جوی و نبود بارش کافی در استان 

ب( وجود مخاطرات طبیعی فراوان در استان )زلزله ــ خشکسالی ــ سرمازدگی ــ هجوم ماسه های روان (
ج( کاهش سطح آب های زیرزمینی در اکثر دشت ها به ویژه نواحی  شمالی استان 

د( عدم توجه به صنایع جنبی مربوط به کشاورزی و معادن موجود دراستان
هـ( عدم توجه به بافت شهری مناسب و هجوم بی رویّه روستاییان به شهرها

بیشتر بدانیم  
در سال 1385 حدود 1/5 میلیارد دالر کاالی صادراتی در استان کرمان تولید شده که تنها 700 میلیون دالر، 
یعنی کمتر از نصف آن از طریق گمرکات این استان صادر شده است در زمینٔه تولیدات صنعتی و پتروشیمی استان کرمان 
در ردٔه پنجم کشور است در حالی که در صادرات این بخش رتبٔه 27 کشور را داراست. در بخش معدن جزء سه استان 
اول کشور هستیم. اما صادرات معدنی استان کرمان یک صدم تولیدات آن و در رتبٔه 2٦ کشور قرار دارد. در زمینٔه  
فرش نیز کرمان دچار افت قابل مالحظه  ای شده است و در تولید، در رتبه های برتر کشور ولی در صادرات در رتبٔه 
2٦ کشور قرار دارد که جای بررسی و کنکاش زیادی دارد. تنها در بخش کشاورزی است که هم در تولید و هم در 
صادرات رتبٔه اول کشور به استان کرمان اختصاص دارد. شایان ذکر است که در 3 سال اخیر با پیگیری های مستمر 

و جدیت مسئوالن مختلف این وضعیت رو به بهبود است.
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برای  پیشنهادی  راهبردهای  و  اهداف  مهم ترین 
توسعۀ پایدار استان 

 اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی 
و منابع طبیعی

الف( استفـاده از شیوه هـای نویـن آبیـاری جهت کاهش 
مصرف آب

ب( بـازاریـابی محصوالت کشاورزی در داخل و خـارج 
از کشور

ج( استفاده از شیوه های کشاورزی جدید همراه با اصالح 
گونه های گیاهی

د( بارور کردن ابرها جهت ایجاد باران مصنوعی با توجه 
به خشکسالی چندین ساله استان

هـ( تثبیت شن هـای روان بـرای جلوگیـری از گسترش 
بیابان ها در شهرستان های ریگان و بم

شکل 12ــ6ــ شیوه های نوین آبیاری )بارانی(   

شکل13ــ6 ــ احیای پوشش گیاهی جهت تثبیت شن های روان

شکل14ــ6  ــ هجوم ماسه های روان و ایجاد مشکل برای خطوط راه آهن
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 اهداف و راهبردهای توسعه در بخش آب
عالوه بر اهداف پیشنهادی توسعه پایدار آب که در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیان شد در اینجا نیز به طور جداگانه به برخی 

دیگر از موارد توسعه آب به شرح زیر می پردازیم:
راه حل کوتاه مدت: که همان جلوگیری از حفر چاه و بستن چاه های غیر مجاز، کنترل و جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز 

است. 
راهکار میان مدت: آبخیزداری و سد  سازی 
است که از جمله اقدامات در این خصوص ساخت 
چند سد مهم مانند نساء بم، سد بافت، و سد شهیدان 

امیر تیموری )صفا رود رابر( و... است. 
از راهکارهای بلند مدت: انتقال آب حوضه 

به حوضه برای شهرهای شمالی است.

شکل 15ــ6  ــ سد سیرجان

شکل 16ــ6  ــ سد سنگریزه ای  نساء بم
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 اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش صنعت و معدن 
ــ ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی بیشتر در بخش کشاورزی

ــ تجهیز و توسعٔه شهرک های صنعتی و مطالعٔه شهرک های صنعتی جدید در استان
ــ احداث و راه اندازی صنایع مادر با توجه به توان باالی معدنی استان 

ــ پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و کاهش آن از طریق اجرای طرح های زیست محیطی
ــ گسترش فعالیت های اکتشافی به منظور دستیابی به پتانسیل های جدید

ــ ایجاد کارخانه های فراوری جهت جلوگیری از ارسال مواد خام به سایر استان ها
ــ آموزش و باال بردن توان نیروی انسانی و ایمنی محیط کار جهت جلوگیری از بروز خطرات احتمالی 

شکل 17ــ6  ــ کارخانۀ سیمان کرمان

شکل 18ــ6  ــ کارخانۀ سیم و کابل کرمان
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 اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش میراث فرهنگی و گردشگری 
ــ احیا و مرمت بناهای تاریخی و دیدنی

ــ شناساندن مناطق دیدنی و جاذبه های استان به توریسم داخلی و خارجی
ــ احداث و راه اندازی هتل ها و مراکز فروش تولیدات محلی و صنعتی، در مناطق توریستی استان

ــ ایجاد زیر ساخت های الزم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی 
ــ ایجاد پروازهای داخلی و خارجی بیشتر در سطح استان جهت سهولت رفت و آمد

ــ ایجاد دفاتر خدماتی گردشگری و راه اندازی تورهای استان گردی
ــ اجرای هر چه سریع تر طرح فاضالب شهر کرمان که باال آمدن آب سبب تخریب اماکن دیدنی شده است. 

شکل 20ــ6  ــ مسجد جامع کرمان    شکل 19ــ6  ــ باغ شاهزاده ماهان
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فعالیت

بخش  در  پایدار  توسعه  راهبردهای  و  اهداف   
بازرگانی و حمل و نقل 

ــ تسریع در احداث بزرگراه ها  و جاده های دو بانده استان 
ــ تسریع در احداث خطوط ریلی و ارتباط با سایر استان ها 
ــ توسعه و ارتقای فرودگاه های استان، طراحی و مطالعه 

فرودگاه های جدید در سایر شهرستان ها
ـ ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در مناطقی از استان ـ

زمینۀ  در  پایدار  توسعه  راهبردهای  و  اهداف   
آموزش عالی و آموزش و پرورش

فضاهای  ساخت  در  دقیق  و  علمی  نظارت  و  توسعه  ــ 
آموزشی به ویژه در روستاهای استان

ــ به کارگیـری و سامانـدهی نیـروی انسانی متخصص در 
آموزش و پرورش و آموزش عالی 

نگاه  با  امکانات  و  فرصت ها  منابع،  عادالنه  توزیع  ــ 
عدالت آموزشی مخصوصاً در مناطق محروم استان 

مراکز  و  عالی  آموزش  فضاهای  تجهیز  و  توسعه  ــ 
تحقیقاتی

ــ توسعٔه تحصیالت تکمیلی با توجه به نیاز و توان های 
استان

ــ توسعٔه مراکز فنی و حرفه ای در سطح استان
شکل 22ــ6  ــ اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان

شکل 21ــ6  ــ منطقۀ ویژۀ اقتصادی ارگ جدید بم ) کارخانۀ خودرو سازی (

ــ از طرح های انجام شده در محل سکونت خود در زمینٔه بهداشت و درمان توسط دولت جمهوری اسالمی 
نمونه هایی را ذکر کنید.
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شکوفایی استان کرمان پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در زمینۀ بهداشت و درمان

ــ ایجاد مراکز درمانی و بهداشتی مناسب به ویژه  در مناطق محروم استان
ــ توجه به وضعیت  سالمت خانواده ها به ویژه با طرح پزشک خانواده

ــ تقویت بیمارستان های نواحی جنوبی به پزشک متخصص و فوق تخصص و ایجاد مراکز تشخیص طبی
ــ برنامه ریزی جهت ایجاد سهمیٔه پذیرش دانشجوی بومی برای دانشگاه های علوم پزشکی استان

ــ ساماندهی 150 هزار افاغنه موجود در استان که ناقل بسیاری  از بیماری ها می باشند.
ــ کاهش استفاده از کودها و سموم دفع آفات نباتی که در استان 5 برابر میانگین جهانی است.

ــ سرمایه گذاری و ورود بخش خصوصی و پزشکان در طرح های درمانی استان 
اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش اجتماعی، فرهنگی

ــ گسترش مراکز فرهنگی در استان )سینما ــ کتابخانه و...( 
ــ ایجاد فرصت های شغلی برای کاهش نرخ بیکاری 

از جمعیت 14/9  را  هزار شغل  و 90  داده اند  تشکیل  را  استان  که 10 درصد جمعیت  افاغنه  ــ ساماندهی 
درصدی بیکار استان در اختیار دارند.

اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در زمینۀ تربیت بدنی
ــ تکمیل پروژه های ورزشی

ــ سرمایه گذاری در رشته های ورزشی متناسب با هر منطقه
ــ احداث سالن های ورزشی چند منظوره 

ــ توجه به ورزش بانوان و تقویت رشته های مخصوص بانوان
ــ راه اندازی و فعال کردن هیئت های رشته های مختلف ورزشی در سراسر استان  

اهداف و راهبردهای توسعه پایدار در بخش عمران شهری و روستایی
ــ تسریع در عملیات گاز رسانی به تمامی  مناطق استان به ویژه نواحی سردسیر

ــ اصالح و ترمیم  شبکٔه آب آشامیدنی 
ــ ساماندهی و مرمت بافت های فرسوده و محالت قدیمی شهرها

ــ اجرا و ساماندهی طرح های هادی روستایی
ــ ایجاد تسهیالت الزم جهت بهبود وضعیت )مسکن ــ اشتغال( روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها

ــ برنامه ریزی جهت باال بردن کیفیت راه های روستایی و شهری
ــ جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی و  باال بردن کیفیت ابنیٔه روستاها و شهرها

ــ توسعٔه مراکز ICT روستایی، خانه بهداشت در سطح روستاهای استان
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مواد مخدر به عنوان چهارمین تهدید مهم جهان بزرگ  ترین مشکل کرمان است و سال هاست مردم این سرزمین 
بار سنگین فرهنگی و اجتماعی این پدیده شوم را به دوش می کشند. مواد مخدر چهارمین تهدید بزرگ جهان بعد از 
فقر، آلودگی محیط زیست و بمب هسته ای است. یکی از آسیب هایی که کرمان را به شدت مورد تهدید قرار داده، 
بحث قاچاق مواد مخدر از افغانستان و استان های شرقی به سایر مناطق کشور و اروپا از مسیر کرمان است و استان 
کرمان تنها به این دلیل مدت هاست که بار سنگین فرهنگی و اجتماعی قاچاق مواد مخدر را به دوش می کشد و متحمل 

خسارات زیاد مالی و تقدیم هزاران شهید برای مقابله با این بالی خانمان   سوز شده است.
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