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مقدمه 
عزيزمان ايران است که با  استان کرمان يکی از مهم ترين مراکز کشاورزی، فرهنگی، اقتصادی، علمی کشور 

داشتن وسعت زياد و تنوع اقليمی گوناگون و جاذبه های فراوان ديدنی از اهميت وافری برخوردار است.
وجود مردمانی مهمان نواز با سابقه ای کهن به درازای تاريخ و حماسه ساز در طول هشت سال دفاع مقدس که با 

نثار جان خود بر عزت و عظمت اين سرزمين مقدس افزودند، برگ زرين ديگری بر افتخار مردمان اين سرزمين است.
امروزه با گذشت بيش از سی سال از عمر پر برکت نظام جمهوری اسالمی و با تمام تهديدات و توطئه هايی که 
بر عليه اين سرزمين مقدس صورت گرفت با همت واالی اين دلير مردان توسعه ای همه جانبه در بخش های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در شهرها و روستاهای استان کرمان صورت گرفته است که در اين فصل با گزيده ای 

از آنها آشنا می شويم.

 درس چهاردهم   : دستاوردهای انقالب اسالمی در استان 

دستاوردهای انقالب اسالمی
در اين درس سعی داريم دستاوردهای جمهوری اسالمی ايران در طول سی سالٔه انقالب اسالمی را در سه فصل 

۱) امور توليدی
۲) امور زير بنايی

۳) امور اجتماعی و فرهنگی برای شما دانش آموزان عزيز بيان کنيم. 
١ــ امور توليدی

مواد  از  زيادی  بخش  تأمين  در  که  می شود  محسوب  ايران  کشاورزی  قطب های  مهم ترين  از  يکی  کرمان  استان  کشاورزی: 
غذايی ايران نقش مؤثری دارد. (جدول ۱ــ۶) 
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

بيشتر بدانيم  
در سال های اخير به دليل موارد زير کاشت محصوالت زراعی در استان با کاهش رو به رو بوده است:

الف)خشکسالی های متوالی چندين سال اخير 
ب)محدوديت منابع آبی استان 

ج) افت سطح آب های زير زمينی 
د) نوسانات سطح زير کشت به دليل تناوب زراعی 

زراعت: از مهم ترين محصوالت زراعی استان می توان به گندم ، محصوالت جاليزی (هندوانه ، خربزه ، خيار و...) نباتات 
علوفه ای (يونجه ، ذرت علوفه ای و...)، انواع سبزيجات، جو و حبوبات اشاره کرد. پتانسيلی که استان کرمان دارد در کمتر جايی از 
ايران يافت می شود که در يک سال زراعی ۳ نوبت سيب زمينی و پياز، ۴ نوبت خيار، ۳ نوبت هندوانه، ۲ نوبت گوجه فرنگی، ۲  نوبت 

ذرت و... کاشت و برداشت صورت گيرد.

جدول ۱ــ۶ــ عمده ترين محصوالت کشاورزی استان (سال ۱۳۸۸)

رتبه در کشورشهرستان های عمده توليد کنندهميزان توليد به تننام محصولرديف
۱رفسنجان ــ زرند ــ سيرجان و...۹۰۸۵۶پسته۱
۶ارزوئيه ــ بردسيرــ سيرجان و...۴۱۷۹۵۹/۵غالت۲
۶جيرفت ــ بردسير و...۱۳۷۱/۶حبوبات۳
۲رودبار جنوب ــ کهنوج ــ عنبر آباد۱۱۷۱۷۲۸محصوالت جاليزی۴
۴بم ــ شهربابک و...۱۹۴۳۸۸نباتات علوفه ای۵
۱جيرفت ــ بردسير و...۷۳۵۷۲۲/۵سبزيجات۶
۹ارزوئيه ــ بافت۳۹۱۱پنبه۷
۳ بم ــ جيرفت و شهداد و کهنوج۴۷۶۸۹۴مرکبات۸
۳شهربابک۱۰۹۶۸بادام۹
۱بافت۱۸۷۷۴گردو۱۰
۱بم ــ منوجان ــ رودبارــ کهنوج ــ جيرفت۲۱۲۷۸۹خرما۱۱
۲بردسير (الله زار)۶۸۱۸پرورش گل۱۲
۱کوهبنان ــ زرند۶۸۹سنجد۱۳
۲ کرمان ــ بافت۴۴۸۹انجير۱۴
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گردو                                                         خرما                                                            پسته                                                      پرتقال

خيار                                                             پنبه                                                        گل محمدی                                                  حبوبات

گندم                                                      ليموشيرين                                                     نارنگی                                                  هندوانه

زنبور عسل                                                         انجير                                                        سنجد                                                              زيره

شکلشکل۱ــــ۶ ــ مهم ترين توليدات بخش کشاورزی استان ــ مهم ترين توليدات بخش کشاورزی استان
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

دامداری و دامپروری: از مهم ترين عوامل توسعٔه دامپروری  و دامداری در استان می توان به تنوع اقليمی، وسعت مراتع، 
سطح زير کشت قابل توجه محصوالت کشاورزی و وجود دامپرورانی سخت کوش و قانع اشاره کرد.

فعاليتفعاليت
۱ــ مهم ترين مشکالتی که کشاورزان شهرستان شما برای توليد محصول خود دارند چيست؟

۲ــ شما برای برطرف کردن اين مشکالت چه راهکارهايی  را ارائه می دهيد؟

است.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور  دام های  کل  از  درصد   ۵ حدود  استان  دامی  جمعيت  مجموع  در 
بيشترين آمار گوسفند و بز متعلق به شهرستان بافت با ۱۰۳۲۶۵۰ رأس و بيشترين گاو متعلق به شهرستان بم با ۳۵۵۳۳ 

رأس و بيشترين شتر، خاص شهرستان رودبار است که تعداد ۱۱۶۰۰ نفر شتر در اين شهرستان وجود دارد.   
توليد  عسل  گرم  کيلو   ۵۶۲۵۰۱ ميزان  که  دارد  وجود  عسل  زنبور  کندو   ۶۶۲۸۴ ميزان  به  کرمان  استان  در 
ـ رابر ــ شهربابک است. در استان کرمان ۱۲۲ واحد پرورش ماهی  می کنند. مهم ترين شهرستان های توليد کننده بافتـ 
وجود دارد که ۱۰۷۶ تن انواع آبزيان را توليد می کنند. در بين شهرستان های استان جيرفت با ۴۶۸ و کرمان با ۱۴۰ 

تن بيشترين توليد را دارند. 
زيره: از محصوالت کرمان بوده و زادگاه اوليه اش نيز کرمان است.بيش از ٨٠ درصد محصول مرغوب کرمان 
دهبکری،  الزمان،  صاحب  کوه های  سيرچ،  جوشان،  مانند  مناطقی  در  همچنين  می شود.  حاصل  جوپار  کوه های  از 
بحر آسمان، جبال بارز  ،  اسفندقه    ،  کوهبنان   ، ارتفاعات جنوبی قريه ده نو و سنگ سی ريز زرند مشهور به کوه زيرو، 
ارتفاعات حد غربی کفه نمک سيرجان مشهور به کوه خواجويی، 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 اين منطقه حاصل می شود: 
١ــ  زيرٔه هفتادم: رويش در دامنه های کوه و در مناطق گرم تر ــ برداشت  ٧٠ روز پس از عيد، ٢ــ زيرٔه نودم: رويش 
درارتفاعات باالتر و برداشت ٩٠ روز پس از عيد درشت تر و معطرتر،  ٣ــ زيرٔه کبکو: رويش درنزديکی يخچال ها و 

در ارتفاعات باالی ٣٠٠٠ متر، بدون عطر و درشتتر از نوع اول است و معموالً خوراک کبک ها می شود.
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دارای  زيره  رويش  گاه های  اکثر 
ميليمتر   ٢٠٠ از  بيش  ساليانه  بارندگی 
تا   ١٧٠٠ ارتفاع  بين  گياه  اين  می باشند. 
کرمان  استان  در  دريا  سطح  از  متر   ٣٥٠٠
بين  ساليانه  کرمان  استان  در  می شود.  ديده 
١٠ تا ٢٥ تن زيره از حدود ١٠٠٠٠٠ هکتار 
مناطق زيره خيز استان برداشت می شود.                                          

شکل شکل ۲ــــ۶  ــ گل های زيره کوه های جوپار کرمان  ــ گل های زيره کوه های جوپار کرمان

شکل شکل ۴ــــ۶ ــ فرودگاه کرمان ــ فرودگاه کرمان شکل شکل ۳ــــ۶ ــ محور ارتباطی کرمان ــ باغين ــ محور ارتباطی کرمان ــ باغين

نمودار نمودار ۱ــــ۶  ــ بزرگراه های   ــ بزرگراه های 
استان از سال استان از سال ۱۳۵۷۱۳۵۷ تا  تا ۱۳۸۸۱۳۸۸
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

۲ــ امور زير بنايی
راه و ترابری: تسهيالت رفت و آمد يکی از بزرگ ترين سرمايه های کشور محسوب می شود و از ارکان توسعٔه اقتصادی آن 
محسوب می شود؛  نمودار ۱ــ۶ ميزان رشد بزرگراه های استان را طی ۳۰ سال پيروزی نشان می دهد. از مهم ترين عوامل توسعٔه راه ها 

در استان می توان به موارد زير اشاره کرد:
الف)افزايش اعتبارات عمرانی 

ب) تفکيک ادارٔه کل راه و ترابری جنوب استان و افزايش حجم فعاليت های عمرانی
ج) ايجاد ستاد راهبردی جنوب استان 

د) افزايش اعتبارات پس از سفر مقام معظم رهبری و همچنين سفر هيئت محترم دولت به استان.

جدول۲ــ۶ ــ مقايسۀ فعاليت راه  سازی استان در سال های ۱۳۵۷و ۱۳۸۷

ميانگين رشد ساالنهسال ۱۳۸۷سال ۱۳۵۷نوع راه ارتباطیرديف
۲۷/۵ کيلومتر۰۸۲۶طول بزرگراه۱
۱۲/۵۳ کيلومتر۱۱۸۳۱۵۵۹راه اصلی آسفالته۲
۷۷/۵۳ کيلومتر۳۰۴۲۶۳۰راه فرعی آسفالته۳
۱۳۷/۶ کيلومتر۱۰۳۴۲۳۳راه روستايی آسفالته۴

فعاليتفعاليت
از بررسی نمودار۱ــ۶ رشد راه های استان کرمان طی ۳۰ سال از پيروزی انقالب چه نتيجه ای می گيريم ؟

راه آهن: با پيروزی انقالب اسالمی تنها محور زرند تا کرمان از حمل و نقل ريلی برخوردار بود، در حالی که اکنون قسمتی از 
شبکٔه مهم و حياتی ريلی شمال به جنوب ( تهران ــ سيرجان ــ بندر عباس ) و خط آهن جنوب شرق کشور ( که قادر است بندر سنگاپور 
را در جنوب شرق آسيا به فرانسه در اروپا متصل نمايد  ) در استان کرمان واقع شده است که ۹۹۴ کيلومتر طول دارد و ۲۰ ايستگاه در 
اين محدودٔه ريلی قرار دارد. اين خطوط ريلی که از مهم ترين دستاوردهای انقالب اسالمی است نقش مهمی در ترانزيت کاال از آسيای 

مرکزی به آب های آزاد دارد.
مخابرات: بی شک مخابرات در پيشرفت تکنولوژی، شکوفايی اقتصادی، روابط اجتماعی، سياسی، فرهنگی، کاهش آلودگی 
هوا، ترافيک و تبادل اطالعات نقش با اهميت و مؤثری دارد. شاخصه های ارتباطی در استان بعد از پيروزی انقالب رشد قابل توجه ای 
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داشته که اين رشد در ۵ سالٔه اخير بسيار چشمگير بوده است به نحوی که ضريب نفوذ تلفن همراه با واگذاری ۱۴۵۰۰۰۰ خط از ۱۸ 
درصد در سال ۸۵ به ۴۴/۵ در صد در سال ۸۸ رسيده است. همچنين ضريب نفوذ اينترنت از ۸ درصد سال ۸۵ به ۳۴/۹  درصد در 

سال ۸۸ رسيده است. 
انرژی: تعداد مشترکين برق در قبل از انقالب برابر با ۱۲۲۳۵۸ بوده است که اين ميزان در سال ۸۷ به ۷۲۷۱۶۰ مشترک افزايش 
يافت. از مهم ترين دستاوردهای انقالب، با تالش دولت مردان برق دار شدن تمامی روستاهای با ۲۰ خانوار در استان در سال ۱۳۸۹ است. 

بيشترين ميزان مصرف برق در سال های اخير مربوط به بخش کشاورزی بوده که  به دليل برقی کردن چاه های آبی بوده است.

 برای مطالعه 
قبل از انقالب ظرفيت توليد برق استان کرمان ۶۰ مگاوات بوده که در حال حاضر ۲۰۲۲ مگاوات است و اين 

ميزان با قبل از انقالب قابل مقايسه نيست.
نيروگاه سيکل ترکيبی کرمان بزرگ ترين نيروگاه ترکيبی گاز و بخار کشور با توليد ١٩١٢  مگاوات برق  در سال 
می تواند بيش از ظرفيت مورد نياز،  برق استان کرمان را تأمين  کند و اگر معادن فراوانی که در اين استان وجود دارد  

مورد بهره برداری قرار گيرند، از لحاظ برق مشکلی ندارند. 

شکل شکل ۶ــــ۶  ــ نيروگاه سيکل ترکيبی کرمان  ــ نيروگاه سيکل ترکيبی کرمان

شکل شکل ۵ــــ۶  ــ سد جيرفت ( ساالنه   ــ سد جيرفت ( ساالنه ٨٠٨٠ مگا وات ساعت انرژی توليد می کند ) مگا وات ساعت انرژی توليد می کند )
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 

آب: در سال ۸۷  بخش قابل توجه ای از مناطق شهری (  ۹۳ درصد ) و مناطق روستايی ( تقريباً ۷۲ درصد از کل روستاهای 
باالی ۲۰ خانوار ) دارای شبکٔه آب آشاميدنی سالم و بهداشتی اند.

بيشتر بدانيم  
در بين شهرستان های استان بيشترين ميزان مصرف آب در شبانه روز متعلق به کيانشهر  (پابدانا)  در شهرستان 
با  جيرفت  و  سرچشمه  بعدی  جايگاه های  در  و  دارند  مصرف  انشعاب   هر  ازای  به  ليتر   ۱۳۰۰ که  است  کوهبنان 
زرند  ريحانشهر  (ريگ آباد)  و  سيرجان  شهرستان  کم   مصرف  نظر  از  همچنين  دارند.  قـرار  ليتر   ۱۱۳۳ و   ۱۲۰۰

۴۰۰ ليتر در شبانه روز قرار دارند. با 
۶۸ درصد آب  ۷۳ درصد منوجان  با  ۷۴ درصد قلعٔه گنج با  همچنين از نظر ِپرت آب، شهرهای رودبار با 

درصد است.    ۳۱ استان  متوسط  در حالی است که  اين  هدر می رود.  آشاميدنی  شبکٔه  در  موجود 

صنايع و معادن: استان کرمان را بهشت معادن ايران می دانند و به دليل پتانسيل باالی معدنی امکانات بالقوه زيادی برای 
ايجاد صنايع وابسته به محصوالت معدنی دارد که بعضی از اين معادن از غنی ترين معادن در سطح کل کشور است. هم اکنون در 
اين استان بيش از ١٥٠ نوع معدن شناسايی شده است. شناخت منابع معدنی استان جهت استفاده مفيد و مؤثر آنها و ايجاد و توسعٔه 
برنامه ريزی های صنعتی و عمرانی و نيز بهبود وضع اقتصادی استان  صنايع کوچک و بزرگ وابسته به آن می تواند نقش مهمی در 

داشته باشد.

 اين استان از لحاظ زمين شناسی و ذخائر معدنی دارای موقعيت ويژه ای است. بهره برداری از معادن فلزی 
مانند:آهن، مس، سرب و روی دارای سابقٔه چند هزار ساله در استان اند. عمده ترين معادن استان شامل معادن مس 
 ٤٥ ذخيره  گنبد به  چهار  تن، مس  ميليون   ٨٠ ذخيره  بابک به  شهر  ميدوک  مس  تن،  ميليارد  يک  ذخيرٔه  سرچشمه به 
معادن  و  روی  و  سرب  تن  ،١٠معدن  ميليون   ٢٠٠ معادل  ذخيره ای  با  سنگ  ذغال  معدن  هشت  همچنين  و  تن  ميليون 
سنگ آهن گل گهر سيرجان به ذخيره ای بيش از يک ميليارد تن    و جالل آباد زرند با ذخيره ای معادل ١٥٠ ميليون تن 
کروميت بافت و اسفندقه و فارياب جيرفت با ذخائری معادل يک ميليون تن همچنين ذخائر غير فلزی سولفات دوسود 
راين، باريت رفسنجان، دولوميت سيرجان و سيليس شهربابک و رفسنجان است. عالوه بر آن معادن سنگ تزئينی 
استان کرمان به لحاظ ميزان ذخيرٔه انبوه و تنوع و کيفيت دارای جايگاه ويژه ای است. در سال های اخير پروانه های 
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فعاليتفعاليت
شده است؟  اجرا  شده  گفته  بنايی  زير  ازطرح های  يک  کدام  شما  زندگی  محل  در  ١ــ 

بازديدی  خود  سکونت  محل  در  اجرا  حال  در  يا  شده  اجرا  طرح های  از  يکی  از  خود  دبير  کمک  به  ٢ــ 
مجريان طرح،هدف از اجرای آن را جويا شويد. بعمل آوريد. از 

بهره برداری معادن در استان رشد چشمگيری داشته به نحوی که سال ٨٨ نسبت به سال ٨٦ از رشد ٤٦/٥ درصدی 
برخوردار بوده است. استان کرمان از نظر  ارزش توليدات معدنی ٤٥ درصد از کل توليدات معدنی کشور را به خود 
اختصاص داده که از اين نظر رتبٔه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. همچنين از نظر شاغلين در معدن و 

سرمايه گذاری در معادن مقام اول کشور را دارا است. 

زرند شويی  زغال  کارخانۀ  زرند  ــ  شويی  زغال  کارخانۀ  شهربابکشکلشکل۷ــــ۶  ــ  آباد  خاتون  مس  کارخانۀ  شهربابک  ــ  آباد  خاتون  مس  کارخانۀ  شکلشکل۸  ــ  ــ۶  ــ 

۳ــ امور فرهنگی واجتماعی
با  دارد.  جوان  نسل  تربيت  در  خطير  رسالتی  اجتماعی،  نهاد  بنيادی ترين  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  پرورش:  و  آموزش 
نگاهی عميق به اهداف آموزش و پرورش می توان دريافت که: تقويت و تحکيم مبانی اعتقادی و معنوی، رشد فضايل اخالقی، ارتقای 
اجتماعی،  انضباط  و  نظم  به  پايبندی  مردم،  به  خدمت  فرهنگ  ترويج  عدالت،  و  شجاعت  روحئه  ايجاد  سياسی،  و  اجتماعی  بينش 

قانون گرايی و... که تمامی دوره فعاليت آن وزارتخانه در طول شکوفايی انقالب اسالمی در جهت تحقق اين اهداف بوده است. 
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
در سال تحصيلی ۸۸  ــ۱۳۸۷ تعداد ۵۴۵۶۹۶ نفر دانش آموز در ۶۲۲۶ آموزشگاه دولتی و غيرانتفاعی مشغول 

به تحصيل بودند. نمودار ۲ــ۶ درصد دانش آموزان را در مقاطع مختلف نشان می دهد. 
آيا می دانيد در دورٔه متوسطه تعداد ۱۰۰۱ آموزشگاه در استان وجود دارد که ۵۲۶۷ کالس درس است و تعداد 
۱۲۳۲۴۵ دانش آموز تحصيل می کنند. بيشترين تراکم دانش آموز در کالس متعلق به منوجان و رودبار جنوب  با 
۲۸/۱  و ۲۹/۶ و کم تراکم ترين کالس ها دورٔه متوسطٔه متعلق به کوهبنان و راور با ۱۸/۶ و ۱۹/۵ دانش آموز است. 

از دستاوردهای مهم آموزشی در سطح استان می توان به موفقيت دانش آموزان در قبولی دانشگاه ها اشاره و 
کسب   ۶ رتبٔه تک رقمی ،۷۹ رتبٔه دو رقمی، ۴۴۵رتبٔه سه رقمی وکسب رتبه های اول در گروه آزمايشی هنر و ادبيات 

و علوم انسانی در کنکور ۸۸ اشاره کرد.
 درصد باسوادی استان در ابتدای انقالب اسالمی ۴۵ درصد بوده، در حالی که اين عدد به ۸۶ در صد در 
سال ۸۷ رسيده است، که نشان از درايت و همت نظام مقدس جمهوری اسالمی جهت کاهش بيسوادی و ريشه کنی 
آن است.با اين روند انتظار می رود که در طول ۵ ساله اول دهٔه ۹۰ شاهد جشن ريشه کن شدن بيسوادی در استان 

کرمان باشيم. 
آموزش عالی

برای  مناسب  بستری  ايجاد  سوی  به  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  اهداف  گيری  جهت  کرمان  استان  در 
آموزش ، تحقيق و فّناوری طی ۳۰ سالٔه پس از پيروزی انقالب اسالمی بوده است.

در سال تحصيلی ۸۸ ــ۱۳۸۷ در مجموع ۹۹۰۲۵ نفر دانشجو در مراکز آموزش عالی استان مشغول به تحصيل 
بودند که با توجه به تعداد دانشجو در سال های اوليه انقالب۱۱۳۲ نفر، نشان از رشد قابل توجه آن دارد.

نمودار نمودار ۲ــــ۶  ــ درصد تعداد  دانش آموزان استان در مقاطع مختلف تحصيلی  ــ درصد تعداد  دانش آموزان استان در مقاطع مختلف تحصيلی
ابتدايیابتدايیراهنمايیراهنمايیمتوسطهمتوسطهفنی حرفه ای و کاردانشفنی حرفه ای و کاردانش
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از شاخص ترين دانشگاه های استان می توان به شهيد باهنر کرمان، علوم پزشکی کرمان  و... اشاره کرد. 

 شکل  شکل ۹ــــ۶ ــ دانشگاه شهيد باهنر کرمان      ــ دانشگاه شهيد باهنر کرمان     

ـ ۶    ــ دانشگاه ولی عصر رفسنجان    ــ دانشگاه ولی عصر رفسنجان ـ ـ شکل شکل ۱۰۱۰ـ

کاردانیکاردانی

کارشناسیکارشناسی

کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد

دکتریدکتری

 نمودار ۳ــ۶ ــ تعداد دانشجويان مراکز آموزش عالی 
تحصيلی  سال  طی  تحصيلی  مقطع  تفکيک  به  استان 

۸۸ــ۱۳۸۷

۲۵۵۱۸

۳۹۵۱

۶۷۴۹۲

۲۰۴۶
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    جدول۳ــ۶  ــ  مشخصات مهم ترين مراکز آموزش عالی استان

يف
نام دانشگاهرد

 تعداد
 دانشکده /
مرکز

 تعداد
رشته

 تعداد
دوره های تحصيلیدانشجو

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا۱۴۱۰۲۱۶۲۷۵شهيد باهنر کرمان۱
کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا۵۲۵۶۳۰۰دانشگاه ولی عصر رفسنجان۲

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا ــ دکترای تخصصی ۱۰۸۲۴۱۰۰علوم پزشکی کرمان۳
ــ دکترای فوق تخصصی

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد ــ دکترا٣١٠۱۳۴۹علوم پزشکی رفسنجان۴
کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد٣٠۶۸۴۰۳۴۹ مرکزدانشگاه پيام نور کرمان۵
کاردانی ــ کارشناسی٥۱۹۱۹۳۸۶ انستيتودانشگاه شهيد چمران۶
 دانشگاه پيامبراعظم (واحد۷

کاردانی ــ کارشناسی١٢۱۰۳۵دو مرکزخواجه نصير کرمان)

کاردانی ــ کارشناسی ــ کارشناسی ارشد۷۹۵۱۴۹۴۰دانشگاه آزاد اسالمی کرمان۸

بهداشت و درمان
در سال ۸۷ به ازای هر صد هزار نفر در استان کرمان ۲۱پزشک عمومی ۱۸پزشک متخصص ۵/۵ دندانپزشک 
هر  ازای  به  و  داشت.  وجود  بيمارستان  تخت  يک  نفر   ۸۰۲ هر  ازای  به  همچنين  است.  بوده  نفر  داروساز   ۱/۲ و 
۱۶۵۰۰ نفر يک واحد آزمايشگاهی، هر ۱۰۸۰۰ نفر يک داروخانه، به ازای هر ۳۴۰۰۰ نفر يک پايگاه اورژانس در 

استان وجود داشت.
با توجه به جمعيت روستايی استان (۱۱۶۳۹۳۰ ) تعداد ۸۲۸ خانه روستايی در استان وجود داشت که به ازای 

۱۴۰۰ نفر يک خانه روستايی در استان وجود داشت.
در سال ۵۹ در سطح استان ۱۸ بيمارستان و زايشگاه با ۱۳۰۸ تخت ۱۵۱ درمانگاه و تعداد ۳۰ آزمايشگاه و 
۴۱ داروخانه وجود داشت  و در اين سال در استان تعداد ۳۱۸ نفر پزشک (عمومی و متخصص ) و ۳۵ دندان پزشک 

بوده است. 
مقايسٔه آمار سال ۱۳۵۹ با سال ۱۳۸۷ نشان از رشد چشمگير خدمات بهداشتی و درمانی طی ۳۰ ساله انقالب 
اسالمی در استان کرمان داشته است. که بارزترين آنها را می توان به گسترش ميزان پايگاه های اورژانس به ويژه اشاره 

کرد.
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تربيت بدنی
سرانٔه ورزشی در استان کرمان در سال ۵۷ تنها ۱۶ سانتی متر برای هر نفر  بود که اين عدد در سال ۸۴ به ۳۰ 
سانتی متر رسيد و با تالش و همت مسئوالن  به ۵۶ سانتی متر در سال ۸۸ رسيد.با توجه به ميانگين کشوری که يک 
متر است هنوز استان فاصله دارد. در سال ۵۹ در استان ۱۶ زمين چمن فوتبال، ۲۷ استاديوم، ۱۷ سالن ورزشی و 
۱۵ استخر وجود داشت که اين ميزان در سال ۸۷ به ۱۰۱ سالن ورزشی ، ۳۸ زمين چمن فوتبال و ۲۶۲ زمين ورزشی 

روباز رسيده است. 

شکل شکل ۱۱۱۱ــــ۶  ــ استاديوم ورزشی شهيد باهنر کرمان  ــ استاديوم ورزشی شهيد باهنر کرمان
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 درس پانزدهم   : چشم انداز آيندۀ استان 
در درس قبل با دستاوردهای انقالب شکوهمند اسالمی در استان کرمان آشنا شديم؛ با توجه به پتانسيل بسيار باالی اين استان، 
موقعيت خاص،  وجود پديده های طبيعی و نيروی انسانی ماهر وکارآمد، جای آن دارد که اين استان از آينده ای بسيار مطلوب وشکوفا 
طبيعی و  درعرصه های  باال  توان  خدادادی و  استعدادهای  داشتن  کرمان به جهت  استان  باشد.  برخوردار  توسعه  زمينه های  اکثر  در 
چالش های  که  داريم  سعی  درس  اين  در  ما  باشد  برخوردار  واال  جايگاهی  از  که  است  اين  سزاوار  متخصص  و  فعال  انسانی  نيروی 
فراروی توسعه استان را بيان کنيم واميد است با برطرف شدن  اين محدوديت ها و تنگناها در يک افق ۲۰ساله شاهد توسعه وشکوفايی 

استان مان باشيم. 
             

برخی از مهم ترين مشکالت ومحدوديت ها برسرراه توسعۀ استان
الف )کمبود ريزش های جوی و نبود بارش کافی در استان. 

ب) وجود مخاطرات طبيعی فراوان در استان (زلزله ــ خشکسالی ــ سرمازدگی ــ هجوم ماسه های روان ).
ج) کاهش سطح آب های زيرزمينی در اکثر دشت های به ويژه نواحی  شمالی استان. 

د) عدم توجه به صنايع باال دستی مربوط به معادن موجود دراستان. 

بيشتر بدانيم  
در سال ١٣٨٥ حدود ١/٥ ميليارد دالر کاالی صادراتی در استان کرمان توليد شده که تنها ٧٠٠ ميليون دالر، 
يعنی کمتر از نصف آن از طريق گمرکات اين استان صادر شده است در زمينٔه توليدات صنعتی و پتروشيمی استان کرمان 
در ردٔه پنجم کشور است در حالی که در صادرات اين بخش رتبٔه ٢٧ کشور را داراست. در بخش معدن جزء سه استان 
اول کشور هستيم. اما صادرات معدنی استان کرمان يک صدم توليدات آن و در رتبٔه ٢٦ کشور قرار دارد. در زمينٔه  
فرش نيز کرمان دچار افت قابل مالحظه  ای شده است و در توليد، در رتبه های برتر کشور ولی در صادرات در رتبٔه 
٢٦ کشور قرار دارد که جای بررسی و کنکاش زيادی دارد. تنها در بخش کشاورزی است که هم در توليد و هم در 
صادرات رتبٔه اول کشور به استان کرمان اختصاص دارد. شايان ذکر است که در ٣ سال اخير با پيگيری های مستمر 

و جديت مسئوالن مختلف اين وضعيت رو به بهبود است.
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برای  پيشنهادی  راهبردهای  و  اهداف  مهم ترين 
توسعۀ استان 

الف) استفادٔه بهينه از آب های سطحی با اجرای طرح های 
آبخيزداری.

عميق  نيمه  و  عميق  های  چاه  از  بهره برداری  کنترل  ب) 
کشاورزی و کاهش بيالن منفی آب

ج) تـقـويت شبکـه هـای زير بنايی (حمل و نقل ريلـی ــ 
هوايی    ــ زمينی ــ انرژی ــ مخابرات و... )

د) باال بردن ميزان ورود گردشگران داخلی و خارجی به 
استان با توجه به ظرفيت های باالی استان

به  توجه  با  استان  در  صنعت  رشد  و  متوازن  توسعٔه  هــ) 
توان های محيطی

 اهداف و راهبردهای توسعه در بخش کشاورزی و 
منابع طبيعی

استفاده از شيوه های نوين آبياری جهت کاهش مصرف 
آب.

از  خارج  و  داخل  در  کشاورزی  محصوالت  بازاريابی 
کشور.

اصالح  با  همراه  جديد  کشاورزی  شيوه های  از  استفاده 
گونه های گياهی.

بارور کردن ابرها جهت ايجاد باران مصنوعی با توجه به 
خشکسالی چندين ساله استان.

تثبيت شن های روان برای جلوگيری از گسترش بيابان ها 
در شهرستان های ريگان و بم.

شکل شکل ۱۲۱۲ــــ۶ــ شيوه های نوين آبياری (بارانی)   ــ شيوه های نوين آبياری (بارانی)   

شکلشکل۱۳۱۳ــــ۶ ــ احيای پوشش گياهی جهت تثبيت شن های روان ــ احيای پوشش گياهی جهت تثبيت شن های روان

شکلشکل۱۴۱۴ــــ۶  ــ هجوم ماسه های روان و ايجاد مشکل برای خطوط راه آهن  ــ هجوم ماسه های روان و ايجاد مشکل برای خطوط راه آهن
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اهداف و راهبردهای توسعه در بخش آب
راه حل کوتاه مدت: که همان جلوگيری از حفر چاه و بستن چاه های غير مجاز، کنترل و جلوگيری از اضافه برداشت چاه های مجاز. 

راهکار ميان مدت: سد  سازی است که از جمله اقدامات در اين خصوص ساخت چند سد مهم مانند نساء بم، سد بافت، و سد 
شهيدان امير تيموری (صفا رود رابر) و... است. 

از راهکارهای بلند مدت به انتقال آب حوضه به حوضه برای شهرهای شمالی

شکل شکل ۱۵۱۵ــــ۶  ــ سد سيرجان  ــ سد سيرجان

شکل شکل ۱۶۱۶ــــ۶  ــ سد سنگريزه ای  نساء بم  ــ سد سنگريزه ای  نساء بم



١٤٠

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش صنعت و معدن 
ــ ايجاد صنايع تبديلی و بسته بندی بيشتر در بخش کشاورزی

ــ تجهيز و توسعٔه شهرک های صنعتی و مطالعٔه شهرک های صنعتی جديد در استان
ــ احداث و راه اندازی صنايع مادر با توجه به توان باالی معدنی استان 

ــ پيشگيری از آلودگی های زيست محيطی و کاهش آن از طريق اجرای طرح های زيست محيطی
ــ گسترش فعاليت های اکتشافی به منظور دستيابی به پتانسيل های جديد

ــ ايجاد کارخانه های فراوری جهت جلوگيری از ارسال مواد خام به ساير استان ها
ــ آموزش و باال بردن توان نيروی انسانی و ايمنی محيط کار جهت جلوگيری از بروز خطرات احتمالی 

شکل شکل ۱۷۱۷ــــ۶  ــ کارخانۀ سيمان کرمان  ــ کارخانۀ سيمان کرمان

شکل شکل ۱۸۱۸ــــ۶  ــ کارخانۀ سيم و کابل کرمان  ــ کارخانۀ سيم و کابل کرمان
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش ميراث فرهنگی و گردشگری 
ــ احيا و مرمت بناهای تاريخی و ديدنی

ــ شناساندن مناطق ديدنی و جاذبه های استان به توريسم داخلی و خارجی
ــ احداث و راه اندازی هتل ها و مراکز فروش توليدات محلی و صنعتی، در مناطق توريستی استان

ــ ايجاد زير ساخت های الزم جهت سرمايه گذاری بخش خصوصی 
ــ ايجاد پروازهای داخلی و خارجی بيشتر در سطح استان جهت سهولت رفت و آمد

ــ ايجاد دفاتر خدماتی گردشگری و راه اندازی تورهای استان گردی
ــ اجرای هر چه سريع  تر طرح فاضالب شهر کرمان که باال آمدن آب سبب تخريب اماکن ديدنی شده است. 

شکل شکل ۲۰۲۰ــــ۶  ــ مسجد جامع کرمان      ــ مسجد جامع کرمان    شکل شکل ۱۹۱۹ــــ۶  ــ باغ شاهزاده ماهان  ــ باغ شاهزاده ماهان



١٤٢

فعاليتفعاليت

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش بازرگانی و 
حمل و نقل 

بانده  دو  جاده های  و  بزرگراه ها   احداث  در  تسريع  ــ 
استان 

ساير  با  ارتباط  و  ريلی  خطوط  احداث  در  تسريع  ــ 
استان ها 

ــ توسعه و ارتقای فرودگاه های استان، طراحی و مطالعه 
فرودگاه های جديد در ساير شهرستان ها

ـ ايجاد مناطق ويژه اقتصادی در مناطقی از استان ـ

آموزش  زمينۀ  در  توسعه  راهبردهای  و  اهداف 
عالی و آموزش و پرورش

در  به ويژه  آموزشی  فضاهای  سازی  مقاوم  و  توسعه  ــ 
روستاهای استان

ــ به کار گيری و ساماندهی نيروی انسانی متخصص در 
آموزش و پرورش 

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

مراکز  و  عالی  آموزش  فضاهای  تجهيز  و  توسعه  ــ 
تحقيقاتی

ــ توسعٔه تحصيالت تکميلی با توجه به توان های استان
شکل شکل ۲۲۲۲ــــ۶  ــ اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان  ــ اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانــ توسعٔه مراکز فنی و حرفه ای در سطح استان

شکل شکل ۲۱۲۱ــــ۶  ــ منطقۀ ويژۀ اقتصادی ارگ جديد بم ( کارخانۀ خودرو سازی )  ــ منطقۀ ويژۀ اقتصادی ارگ جديد بم ( کارخانۀ خودرو سازی )

ــ از طرح های انجام شده در محل سکونت خود در زمينٔه بهداشت و درمان توسط دولت جمهوری اسالمی 
نمونه هايی را ذکر کنيد.
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شکوفايی استان کرمان پس از پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی

 برای مطالعه 
اهداف و راهبردهای توسعه در زمينۀ بهداشت و درمان

ــ ايجاد مراکز درمانی و بهداشتی مناسب به ويژه  در مناطق محروم استان.
ــ توجه به وضعيت  سالمت خانواده ها به ويژه با طرح پزشک خانواده.

ــ تقويت بيمارستان های نواحی جنوبی به پزشک متخصص و ايجاد مراکز تشخيص طبی.
ــ برنامه ريزی جهت ايجاد سهمئه پذيرش دانشجوی بومی برای دانشگاه علوم پزشکی استان. 

ــ ساماندهی ۱۵۰ هزار افاغنه موجود در استان که ناقل بسياری  از بيماری ها می باشند و در محل سکونت آنها 
که باعث بروز بعضی مشکالت بهداشتی شده اند.

ــ کاهش استفاده از سموم دفع آفات نباتی که در استان ۵ برابر ميانگين جهانی است.
ــ سرمايه گذاری و ورود بخش خصوصی و پزشکان در طرح های درمانی استان 

اهداف و راهبردهای توسعه در بخش اجتماعی، فرهنگی
ــ گسترش مراکز فرهنگی در استان (سينما ــ کتابخانه و...) 

ــ ايجاد فرصت های اشتغال زايی برای کاهش نرخ بيکاری 
 ۱۴/۹ جمعيت  از  را  شغل  هزار   ۹۰ و  داده اند  تشکيل  را  استان  جمعيت  درصد   ۱۰ که  افاغنه  ساماندهی  ــ 

درصدی بيکار استان در اختيار دارند.
اهداف و راهبردهای توسعه در زمينۀ تربيت بدنی

ــ تکميل پروژه های ورزشی
ــ سرمايه گذاری در رشته های ورزشی متناسب با هر منطقه

ــ احداث سالن های ورزشی چند منظوره 
ــ توجه به ورزش بانوان و تقويت رشته های مخصوص بانوان

ــ راه اندازی و فعال کردن هيات های رشته های مختلف ورزشی در سراسر استان  
اهداف و راهبردهای توسعه در بخش عمران شهری و روستايی

ــ تسريع در عمليات گاز رسانی به تمامی  مناطق استان به ويژه نواحی سردسير
ــ اصالح و ترميم  شبکٔه آب آشاميدنی 

ــ ساماندهی و مرمت بافت های فرسوده و محالت قديمی شهرها
ــ اجرا و ساماندهی طرح های هادی روستايی

ــ ايجاد تسهيالت الزم جهت بهبود وضعيت (مسکن ــ اشتغال) روستاييان و جلوگيری از مهاجرت آنها
ــ برنامه ريزی جهت باال بردن کيفيت راه های روستايی و شهری

ــ جلوگيری از ساخت و ساز غير اصولی و  باال بردن کيفيت ابنئه روستاها و شهرها
ــ توسعٔه مراکز ICT روستايی، خانه بهداشت در سطح روستاهای استان



١٤٤

مواد مخدر به عنوان چهارمين تهديد مهم جهان بزرگ  ترين مشکل کرمان است و سال هاست مردم اين سرزمين 
بار سنگين فرهنگی و اجتماعی اين پديده شوم را به دوش می کشند. مواد مخدر چهارمين تهديد بزرگ جهان بعد از 
فقر، آلودگی محيط زيست و بمب هسته ای است. يکی از آسيب هايی که کرمان را به شدت مورد تهديد قرار داده، 
بحث قاچاق مواد مخدر از افغانستان و استان های شرقی به ساير مناطق کشور و اروپا از مسير کرمان است و استان 
کرمان تنها به اين دليل مدت هاست که بار سنگين فرهنگی و اجتماعی قاچاق مواد مخدر را به دوش می کشد و متحمل 

خسارات زياد مالی و تقديم هزاران شهيد برای مقابله با اين بالی خانمان   سوز شده است.

بيشتر بدانيم  

تقدير وتشکر
در پايان مراتب  تقدير  خود را از همکاری نهادها، سازمان ها و ارگان های زير که مؤلفان را ياری کرده اند،اعالم می داريم و از 
گذاشتند،  ميان  در  ما  با  را  خود  سازندٔه  و  ارزشمند  پيشنهادهای  و  نظرات  که  استان  سراسر  در  جغرافيا  سرگروه های  و  فرهيخته  دبيران 

سپاسگزاری می نمائيم .
معاونت مديريت وبرنامه ريزی استانداری استان کرمان                 اداره کل حفظ آثار ونشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان

سازمان جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان                سازمان صنايع ومعادن استان کرمان 
سازمان هواشناسی  کرمان                   سازمان آب منطقه ای استان کرمان

اداره کل راه و ترابری شمال و جنوب استان                 مرکز کرمان شناسی 
بخشداری شهداد                   سازمان فضايی ايران

از رياست محترم و معاون محترم آموزش متوسطٔه اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان به خاطر حمايت های مجدانه، رئيس 
گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان به جهت برنامه ريزی و هماهنگی الزم و از شرکت خدمات 
رايانه ای رايان گستر ساينا برای انجام طراحی و امور گرافيکی  اين اثر سپاسگزاريم و موفقيت همٔه اين عزيزان را در خدمت به گسترش 

علم و توسعٔه فرهنگ اسالمی در کشور از خداوند متعال خواستاريم.
از کلئه صاحب نظران و دبيران محترم و دانش آموزان و اوليای آنان خواهشمنديم نظرات اصالحی  دربارهٔ  مطالب اين کتاب را به نشانی 
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