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قانون احكام   32قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران و ماده  26به استناد جزء يك بند الف ماده 
سند آمايش استان  ،11/12/1399مورخ دائمي برنامه هاي توسعه كشور، شورايعالي آمايش سرزمين در جلسه 

  را در دو قسمت راهبردي و اجرايي به شرح زير تصويب نمود: 1414كرمان در افق 
 

 كرمان استان آمايش سند
 تعاريف و مفاهيم -1ماده 

 روند:در اين سند اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي
 شورايعالي آمايش سرزمين  :شورايعالي
 يعالي آمايش سرزمين دبيرخانه شورا دبيرخانه:

ي، هاي اجتماعي، فرهنگهاي جامعه در حوزهاهداف بنيادين غايت خواست اهداف بنيادين توسعه فضايي استان:
ــادي و زيســـت ــي و مبتني بر ارزشاقتصـ م بر هاي حاكها و آرمانمحيطي بوده كه در قالب رويكرد تفكر ارزشـ

ها و احصاء مسائل جامعه استخراج شده و اي، شناخت قابليتهمنطق -جامعه، احكام و الزامات اسناد فرادست ملي  
 باشد. انداز توسعه استان ميمبنايي براي طراحي چشم

حليل روندها و اي مبتني بر تنقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه اي:نقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه
اي هي و بررسي دقيق بر روي منابع، استعدادها و شايستگياگرايشات پيشين، الزامات اسناد فرادست ملي و منطقه

(متناسب با  ايهاي فعلي يا آتي استان در دو سطح جداگانه ملي و منطقهها و مزيتبالقوه يا بالفعل و نيز تخصص
 شود.شعاع عملكردي هر نقش يا تخصص) شناسايي و تعريف مي

ستان و مأموريت      سعه ا شم انداز تو داز، تصــوير آينده مطلوب و دلپذير يك جامعه بوده كه انچشــم هاي آن:چ
سبب اجماع، ترغيب و جهت    شفافيت، جذابيت، يكپارچگي، جامعيت و برانگيزانندگي آن،  هي به دباورپذيري، 

 -انداز توسعه استان مبتني بر الزامات اسناد فرادست ملي    شود. چشم  همه نيروهاي توسعه در راستاي تحقق آن مي  
شده، شناخت قابليت     داف بنيادين، عدم قطعيتاي، اهمنطقه شناسايي  اي هها و احصاء مسائل استان، ديدگاه   هاي 

نخبگان و مقامات ارشد استاني و منبعث شده از نقاط لنگرگاهي (عملكردهاي اصلي استان، آوازه يا بِرند استان و 
ــتخراج مي...) در چارچوب رويكرد آينده ــود. ماموريتنگاري اس ــش ــازوكار  هاي توس ــتان نيز منبعث از س عه اس

هاي توســعه اســتان و ها و تخصــصگيريدهنده جهتانداز، بازتابشــناســايي اهداف بنيادين و اســتخراج چشــم
 باشد.دار توسعه استان ميها يا قلمروهاي اولويتعرصه
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اشد، متعدد ممكن ب هايتواند پاسخگوي آيندهراهبردهاي پابرجا راهبردهايي هستند كه مي راهبردهاي پابرجا:
ها، موجب خسارت شديدي شود. در سند آمايش استان، اين راهبردها، راهبردهايي كه در برخي آيندهبدون آن

هستند كه مبتني بر كاربست تكنيك سناريونگاري، از بيشترين پابرجايي (ثبات، كارايي و كاربردپذيري) در تمامي 
دار سازي تحقق سازمان فضايي افق توسعه يافتگي استان برخورنهسناريوهاي مختلف توسعه فضايي استان و زمي

 هستند.

اي بندي كالن نظام فضايي يا همان طرح پايه آمايش استان، مبتني بر راهبردهشكل بندي كالن نظام فضايي:شكل
هاي اصلي پابرجا و استنتاج الزامات فضايي اين راهبردها، قلمروهاي اصلي و مراكز عمده زيست و فعاليت، شبكه     

سب       زيربنايي و كريدورهاي ارتباطي و قلمروهاي اولويت ستقرار جمعيت و قلمروهاي نامنا سعه فعاليت و ا دار تو
 نمايد.توسعه فعاليت و استقرار جمعيت استان را مشخص مي

ها ر فعاليتتهاي نواحي(مناطق) استان در قالب كُدهاي تفصيلي  تخصص  هاي توسعه استان:  ها و اولويتتخصص 
 گردد. بندي كالن نظام فضايي طرح ميدار توسعه در اين نواحي (مناطق) در راستاي شكلهاي اولويتو عرصه

ن هاي معيني كه در جهت رسيدمجموعه اقدامات و دستورالعمل ها در استان:هاي سرزميني توسعه بخشسياست
ستان، در چارچوب  شده تعيين و به اجرا     هايبه هدف يا اهداف موردنظر در برنامه آمايش ا شخص  راهبردهاي م

 شود. گذاشته مي

ي الگوي بندهاي مختلف شــكلاز رويهم گذاري اليه تصــوير ســازمان فضــايي اســتان در افق توســعه يافتگي:
ها، الگوي نظام ســـكونتگاهي، الگوي نظام خدمات اجتماعي، الگوي نظام خدمات برتر، الگوي اســـتقرار فعاليت

ــبكه ــوي بنديهاي پهنههاي پايه نظير اليهبه همراه اليه هاي زيربناييش ــوري و ... تص ــيمات كش ر هاي طبيعي، تقس
 گيرد.بندي سازمان فضايي استان را شكل ميشكل

ستان: برنامه ستا كه در چارچوب يك  هاي هماهنگ و همها و پروژهاي از طرحمجموعه هاي اجرايي آمايش ا را
هاي هاي كالن و روشگيريها در چارچوب جهتگيرند و با اجراي آنبرنامه(بخشــي يا ســرزميني) شــكل مي  
 شود.هاي برنامه آمايش استان محقق مياجرايي از پيش انديشيده شده، هدف

گانه كشــور كه ســي 2هاي آبريز درجه ســهم آب اســتان از منابع آب تجديدپذير حوضــه ريزي:آب قابل برنامه
تان منتقل اي، منابع آب به اسهاي انتقال بين حوضهيز بوده و يا از طريق طرحاستان يكي از ذينفعان آن حوضه آبر

شامل منابع متعارف(سطحي و زيرسطحي) و منابع آب غيرمتعارف (پساب و      شود. منابع آب قابل برنامه مي ريزي 
 باشد.زدايي دريا) ميشور درون سرزميني و منابع آب نمكشور و لبمنابع آب

 كرمان به قرار زير است: استان آمايش هبرديرا سند -2ماده 
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 اهداف بنيادين -2-19

ي اقتصادي از طريق افزايش سهم ارزش افزوده هاسهم بخش منطقي نمودناستان و ي ساختار اقتصاد اصالح -
 ؛و كاهش سهم بخش كشاورزي صنعت و معدنو  خدمات هايبخش

در بخش كشاورزي و دانش محوري توسعه در وري پذيري اقتصادي استان از طريق افزايش بهرهارتقاء رقابت -
 ؛بخش صنعت  و معدن و خدمات

  ؛اناستمعدني  هايبهينه از قابليتاستفاده  از طريق كشور يقطب معدن تبديل استان به مهمترين -
تقويت قطب كشاورزي استان باالخص جنوب استان از طريق توسعه و تكميل زنجيره ارزش محصوالت اصلي  -

 ؛وري عوامل توليداء بهرهبا تاكيد بر ارتق

اي هسازي سهم بخشآب با تاكيد منطقي وريبهره افزايش و استان آب مصارف و منابع مديريت پايدار -
  ؛اقتصادي استان

هاي گردشگري و صنايع دستي استان با هدف افزايش ارزش افزوده اين بخش در توسعه و گسترش ظرفيت -
  ؛اقتصاد استان

 ؛يو مصرف انرژ يدتول يوررهبه يشو افزا يساز ينهبه -
 ؛تقويت و ارتقاء خدمات برتر در سطح منطقه با توجه به مركزيت استان در منطقه -
 ؛هاي استانيت و سكونتگاهمتوازن و متعادل جمع يعو توز يتوانمندساز -
 ؛ها و دوگانگي اقتصادي، اجتماعي، تكنولوژيكي و جغرافيايي شمال و جنوب استانكاهش عدم تعادل -

 ؛اي مكرانهمتوازن خدمات و توسعه شبكه هاي زير بنايي درون و برون استاني جهت پشتيباني از پسكرانه نظام -

اي توسعه ههاي بازرگاني با توجه به قابليتها و فعاليتتوسعه خدمات نوين بازرگاني و تقويت زيرساخت -
 ؛مبادالت ملي و فراملي

ست هاي زيو مديريت جامع پسماند و كاهش آالينده محيطيحفاظت فعال از منابع طبيعي و ذخائر زيست -
 محيطي؛

ارتقاء سطح امنيت استان از طريق بكارگيري الزامات دفاعي، امنيتي، پدافندغيرعامل و مديريت بحران در  -
 اي استان؛هاي توسعهبرنامه
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 اينقش استان در تقسيم كار ملي و منطقه -2-20

 نقش و وظايف تخصصي استان در تقسيم كار ملي
 اورزيكش

هاي جيرفت،كهنوج، رودبار، فارياب، قلعه گنج، منوجان، بم، نرماشير و شهرستان اي درمحصوالت گلخانه -
 ارزوئيه

 هاي رفسنجان، انار، زرند، راور، كرمان، سيرجان وشهربابكدرشهرستان پستهتوليد  -
گان، گنج، نرماشير، ريهاي بم، جيرفت،كهنوج، منوجان، رودبار، فارياب، قلعهتوليد مركبات در شهرستان -

  ، ارزوييهفهرج
 ،هاي بم، جيرفت،كهنوج، منوجان، رودبار، فارياب، قلعه گنج، نرماشير، ريگان، فهرجتوليد خرما درشهرستان -

  ارزوييه
 هاي بافت، رابر، بردسير و شهربابكتوليد گردو در شهرستان -

 هاي بافت، رابر، بردسير و شهربابكتوليد بادام در شهرستان -
 هاي بردسير، بافت و رابروليد گل محمدي در شهرستانت -

 نانگنج، شهربابك، زرند وكوهبهاي بافت، جيرفت، رودبار،  قلعهتوليد زيره و گياهان دارويي درشهرستان -

 هاي بافت، سيرجان، بردسير و رابرتوليد كرك در شهرستان -

  صنعت و معدن
 و رابر، جيرفت ك، عنبرآباد هاي رفسنجان، شهربابمس و فرآوري آن در شهرستان -
 هاي كوهبنان، زرند و راورسنگ و فرآوري آن در شهرستانزغال -
 هاي سيرجان، بردسير، كرمان و بافت سنگ آهن، فوالد و فرآوري آن در شهرستان -
 هاي كهنوج و فاريابتيتانيوم و فرآوري آن در شهرستان -
 شهربابكهاي كرمان و هاي قيمتي و فرآوري آن در شهرستانسنگ -
 هاي فارياب، منوجان و ارزوئيهكروميت و فرآوري آن در شهرستان -

 منگنز و فراوري آن در شهرستان جيرفت -

 طال و فراوري آن در شهرستان فارياب -
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 شهرستان بم در توليد خودرو -

 هاي بم و رفسنجانساخت وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلردر شهرستان -

 هاي كرمان، بم و سيرجانشهرستان ساخت تجهيزات الكتريكي در -

  هاي كرمان، بم و سيرجاندر شهرستان مخابراتي توليد تجهيزات -

 هاي كرمان، بم و سيرجانتوليد تجهيزات پزشكي در شهرستان  -

 هاي كرمان و رفسنجانتوليد رنگ، توليد روغن جال، توليد جوهر چاپ در شهرستان -

استفاده در داروسازي و محصوالت گياهي دارويي در ساخت محصوالت دارويي، موادشيميايي مورد  -
 هاي كرمان و رفسنجانشهرستان

رمان، هاي كساخت الستيك رويي (تاير) و تويي (تيوپ)، روكش مجدد و بازسازي الستيك در شهرستان -
 جيرفت و راور

 هاي سيرجان وبمانباركردن و انبارداري در شهرستان -

پياز و سيب زميني، فراوري خرما و افشره مركبات در چيپسفراوري محصوالت كشاورزي مانند رب،  -
 هاي جيرفت و عنبرآبادشهرستان

 هاي كرمان ،زرند صنايع غذايي سنتي مانند كلمپه، كماچ سهن، قاووت، سوهان زرندي درشهرستان -
 گردشگري

 و جيرفت  راشي، ارزوييه، نرمهاي كرمان، بم، شهربابك، رفسنجان، سيرجان گردشگري تاريخي در شهرستان -
 هاي كرمان، جيرفت، بم و سيرجانگردشگري سالمت در شهرستان -
 رو بردسي ، ارزوييههاي بافت، رابر، ريگان، راور، رفسنجان،كرمان گردشگري طبيعي در شهرستان -

اي راور، هصنايع دستي خصوصاً صنايع فرش دستباف، پته و صنايع مس و گليم شريكي پيچ در شهرستان -
 ، جيرفت و سيرجانكرمان، زرند

 خدمات
-، مهندسي، خدمات حقوقي و حسابرسي و...) در شهرستانخدمات برتر(بورس، مالي، بيمه، خدمات طراحي -

 هاي كرمان، سيرجان، رفسنجان، بم و جيرفت
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 آموزش عالي در شهرستان كرمان -

رفت ، بم و جان ، جيهاي كرمان، سيرارائه خدمات لجستيك و پشتيباني توليد به سواحل مكران در شهرستان -
 ريگان

 نجان،رفس سيرجان، هايشهرستان در شرق به غرب و جنوب به شمال مواصالتي هاب و بازرگاني نقش ارائه -
 جيرفت و زرند،كرمان فهرج، بم، انار،
 زيربنايي

 هاي كرمان، شهربابك، بردسير، بافت و سيرجانتوليد انرژي پاك(خورشيدي) در شهرستان -
 گنجاد) درشهرستان رودبار جنوب، بردسير، نرماشير، فهرج و قلعهتوليد انرژي پاك(ب -
هاي سيرجان، رفسنجان، انار، بم، فهرج، زرند، كرمان، جيرفت و اي در شهرستانمحورهاي مواصالتي جاده -

 شهربابك
 هاي كرمان، سيرجان، زرند و بم محورهاي مواصالتي ريلي در شهرستان -
 هاي كرمان، سيرجان، رفسنجان، بم و جيرفتانمحورهاي مواصالتي هوايي در شهرست -

 اينقش و وظايف تخصصي استان در تقسيم كار منطقه

 كشاورزي
 هاي رفسنجان، انار، زرند، راور، كرمان، سيرجان و شهربابكشهرستان در پستهتوليد  -
ر، ريگان، شيهاي بم، جيرفت،كهنوج، منوجان، رودبار، فارياب، قلعه گنج، نرماشهرستان در توليد مركبات -

 و كرمان ، ارزوييهفهرج 
 ،هاي بم، جيرفت،كهنوج، منوجان، رودبار، فارياب، قلعه گنج، نرماشير، ريگان، فهرجشهرستان در توليد خرما -

 و كرمان ارزوييه
 هاي بافت، رابر ، بردسير، شهربابك و سيرجانشهرستان در توليد گردو و بادام -
 كرمان، سيرجان ، بافت، بردسير و كوهبنانهاي زرند، توليد زعفران در شهرستان -

 هاي جيرفت، زرند و سيرجانشهرستان درتوليد زيتون  -

 هاي بردسير، بافت و رابرشهرستان در توليد گل محمدي -
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 هاي كرمان، بم، جيرفت، شهربابك، راور بافت، زرند و رابرشهرستان در توليد زيره و گياهان دارويي -

ير هاي بافت، سيرجان، شهربابك، رودبار، بردسشهرستان محصوالت دامي درو ساير  توليد كرك، پشم، عسل -
 و رابر

 صنعت و معدن 
 صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به كشاورزي خصوصا توليد انواع خشكبار -

 هاي رفسنجان جيرفت، رابر و شهربابكشهرستان و فرآوري آن در مس -
 زرند و راورهاي كوهبنان، شهرستان درو فرآوري آن  زغال سنگ -
 شهرستان سيرجان، بردسير و كرمان ) درسنگ آهن و فرآوري آن (فوالد -
 شهرستان كهنوج و فارياب درو فرآوري آن  تيتانيوم -
 شهرستان شهربابك، رفسنجان، جيرفت و كرمان درو فرآوري آن  هاي تزئيني، ساختماني و قيمتيسنگ -
 و ارزوئيه هاي فارياب، جيرفتو فرآوري آن در شهرستان كروميت -

 جيرفت شهرستان در آن و فراوري منگنز -
 فارياب شهرستان در آن فراوري و طال -

 توليد خودرو در شهرستان بم -

فراوري محصوالت كشاورزي مانند رب، چيپس پياز و سيب زميني، فراوري خرما و افشره مركبات در  -
 هاي جيرفت و عنبرآبادشهرستان

 رفسنجان و بم هايشهرستان تريلردرمني و تريلر موتوري، نقليه وسايل ساخت -
 سيرجان و بم كرمان، هايشهرستان در الكتريكي تجهيزات ساخت -
  سيرجان و بم كرمان، هايشهرستان در مخابراتي تجهيزات توليد -
 سيرجان و بم كرمان، هايشهرستان در پزشكي تجهيزات توليد  -
 رفسنجان و كرمان هايشهرستان در چاپ جوهر توليد جال، روغن توليد رنگ، توليد -
 در دارويي گياهي محصوالت و داروسازي در استفاده مورد موادشيميايي دارويي، محصوالت ساخت -

 رفسنجان و كرمان هايشهرستان
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 كرمان، هايشهرستان در الستيك بازسازي و مجدد روكش ،)تيوپ( تويي و) تاير(رويي الستيك ساخت -
 راور و جيرفت

 وبم سيرجان هايشهرستان رد انبارداري و انباركردن -
 ،زرند كرمان هايدرشهرستان زرندي سهن، قاووت، سوهان كماچ كلمپه، مانند سنتي غذايي صنايع -

 گردشگري
هاي بافت، رابر، بردسير، رفسنجان، ريگان، جيرفت و شهرستان هاي درطبيعي در شهرستان گردشگري -

 هاي راور وگردشگري مذهبي در شهرستانهاي كرمان، بم، سيرجان و گردشگري تاريخي در شهرستان
 كرمان 

اي راور، كرمان، هصنايع دستي خصوصاً صنايع فرش دستباف و صنايع مس و گليم شريكي پيچ در شهرستان -
 زرند، جيرفت و سيرجان

 سايرخدمات
 شهرستان در ، مهندسي، خدمات حقوقي و حسابرسي و...)خدمات برتر(بورس، مالي، بيمه، خدمات طراحي -

 رمانك
 شهرستان كرمان، سيرجان و رفسنجان در ياو حرفه يو خدمات فنآموزش عالي  -
 هاي كرمان،بم، جيرفت و رفسنجانشهرستان ارائه خدمات بهداشتي و درماني در -
وجان، هاي بم، جيرفت،كهنوج، منارائه خدمات لجستيك و پشتيباني توليد به سواحل مكران در شهرستان -

 نج، نرماشير، ريگان و فهرجرودبار، فارياب، قلعه گ
، هاي سيرجان، رفسنجانارائه نقش بازرگاني و هاب مواصالتي شمال به جنوب و غرب به شرق در شهرستان -

 انار، بم، فهرج، زرند،كرمان و جيرفت

 زيربنايي
 هاي كرمان، بردسير، كهنوج و سيرجانپذير در شهرستانهاي تجديدتوليد و تامين انرژي برق و انرژي -

هاي سيرجان، رفسنجان، انار، بم، فهرج، زرند، كرمان، جيرفت و اي در شهرستانورهاي مواصالتي جادهمح -
 شهربابك
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 هاي كرمان، سيرجان، زرند و بم محورهاي مواصالتي ريلي در شهرستان -
 هاي كرمان، سيرجان، رفسنجان، بم و جيرفتمحورهاي مواصالتي هوايي در شهرستان -

 

 اناست توسعه اندازچشم -2-21

 عالف مشاركت پويا و خالق با مردماني عنوان به استان مردم كوشش پرتو در 1414انداز  چشم افق در كرمان استان
 پتانسيل و هاظرفيت از ظرفيت خردمندان و نخبگان استان با استفاده مدبرانه از تمامي منديبهره و ذينفعان تمامي

استاني  وردار از عدالت همه جانبه با پيوندهاي درون استاني و فرايافته، برختوسعه استان، استاني است: موجود هاي
اي به ويژه به عنوان مهمترين پسكرانه سواحل مكران و دست يافته به قوي ، پاسخگو به نيازهاي ملي، منطقه

اقتصادي پيشتاز و پررونق با تكيه بر توليد و صادرات فراورده هاي معدني ، محصوالت صنعتي و كشاورزي و 
ارائه خدمات گردشگري، بازرگاني و ترانزيت بين الملل كه با رعايت الزامات و مالحظات دفاعي، امنيتي و 

 :است زير ويژگي هاي داراي پدافندغيرعامل
 ير) و فراگيو اقتصاد ياجتماع يايي،جغرافيي، جانبه (فضاو برخوردار از عدالت همه يدارپا ،آباد يافته،توسعه -

با  يو رقابت شتازيپ يا،پو يبه اقتصاد يافته دست ،دم تعادل و توازن شمال و جنوب استانبر كاهش ع يدبا تأك
 دستييعو صنا يگردشگري،كشاورز،صنعت، معدن يتاولو

يافته به صنايع و تكنولوژي برتر كشف، استخراج و فراوري معدني به عنوان قطب اصلي معدني ايران دست -
برداري، فرآوري و صادرات ذخائر ارزشمند مس، سنگ آهن، توسعه بهرهدر مقياس ملي و فراملي با تكيه بر 

هاي زينتي و غيره با تكميل زنجيره تامين محصوالت در سطح نواحي، سنگ، كروميت، تيتانيوم، سنگذغال
 استان و منطقه.

ي و عآفرين به عنوان قطب كشاورزي دانش بنيان با تأكيد بر توليد و صادرات محصوالت باغي، زرانقش -
 اي، كشت جاليزي، و گياهان دارويي و ....) در سطح ملي و فراملي دامي (پسته، خرما، مركبات، كشت گلخانه

ايفاي نقش پشتيبان با ايجاد زيرساختهاي الزم در جنوب استان براي ايجاد پسكرانه فعال در توسعه منطقه  -
 اي و غيره الت باغي و گلخانهمكران با تاكيد بر تامين مواد و محصوالت دامي و لبني و محصو
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ي هاي نو و تجديدپذير، صنايع متالوژبنيان، انرژيتك و دانشبرخوردار از صنعت ممتاز، با تكنولوژي هاي -
و ذوب فلزات، صنايع خودروسازي، صنايع شيميايي و پتروشيمي و صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و 

 صنايع دستي (با تاكيد فرش، گليم، پته و ..)
ايفاي نقش به عنوان يكي از مراكز گردشگري تاريخي و طبيعي كشور در سطح ملي و فراملي با محوريت  -

شهرهاي كرمان، بم و جيرفت و در پيوند با استان هاي يزد، هرمزگان و سيستان و بلوچستان در درون منطقه 
 و تشكيل مربع گردشگري شيراز، اصفهان، يزد، كرمان در سطح ملي

، مهندسي، خدمات حقوقي اي در ارائه خدمات برتر (بورس، مالي، بيمه، خدمات طراحينطقهايفاي نقش م -
 و حسابرسي و...) با محوريت شهر كرمان

حلي و المللي، ملي و مهاي با عملكرد بينپيوند حمل و نقلي با برخورداري از فرودگاهبرخوردار از شبكه هم -
قه شرق ، غرب استان و نيز شبكه زميني توسعه يافته در سطح منطنيز شبكه ريلي پيوند دهنده شمال، جنوب و 

 با امكان تبديل شبكه ها به يكديگر
جهيز ويژه تجارت الكترونيك) با تكيه بر تهاي مورد نياز به منظور رونق بازرگاني (بهبرخوردار از زيرساخت -

 انمقياس ملي) و منطقه ويژه جازموريمراكز تخليه و توزيع كاال در كرمان (مقياس ملي و فراملي) و سيرجان (
ايفاي نقش به عنوان يكي از مراكز خدمات پزشكي و توريسم درماني (گردشگري سالمت) در سطح ملي و  -

 فراملي با تكيه بر مراكز درماني تخصصي و فوق تخصصي پيشرفته
پشتيبان  وردار از نقشآفريني شهرهاي كرمان، سيرجان، جيرفت و بم به عنوان مراكز توسعه نواحي و برخنقش -

 در ارتقاء عملكرد شهرهاي پيراموني و ناحيه
تجارت  قطب يريگبا هدف شكل ريذپديتجد يهايانرژبه ويژه  يانرژ هاب تيمركزنقش آفرين به عنوان  -

 ي در منطقهانرژ

 نيب و ياضهمهار و انتقال آب(درون حو ،از منابع آب نهيبه يبرداربهرهبرخوردار از توانمنديهاي الزم براي  -
اكيد بر تو  عيتوز يهاشبكهوري در و ارتقاي بهره تيريمد ،بهداشت و صنعت ،شرب تي) با اولوياحوضه

 متعارف. ريغ يهااستفاده از آب

 هاي توسعه استانماموريت -2-22
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 يسنگها و نسوز خاك تيتانيوم، كروم، آهن، سنگ، زغال مس، استخراج و فرآوري مواد معدني از قبيل -
 و جلوگيري از خام فروشي مواد معدني قيمتي و تزئيني

ك و اقتصاد تهاي توليد صنعتي، معدني و كشاورزي با تاكيد بر صنايع هايها و زنجيرهتكميل و توسعه خوشه -
 دانش بنيان

اكتشاف مواد معدني با توجه به قرارگيري استان در كمربند معدني به خصوص در جنوب استان با توجه به  -
 ين منطقهپتانسيل هاي ا

 حفظ و ارتقاء صنايع بزرگ موجود و در حال اجراي فوالد و پتروشيمي و استفاده از فناوري نوين -
 محصوالت رب تاكيد و ايگلخانه هايكشت به بر آب هايكشت از كشت الگوي تغيير و وريبهره افزايش -

شم، حفظ پ و كرك دارويي، نگياها محمدي، گل بادام، خرما،گردو، مركبات، پسته، مثل صادراتي و رقابتي
 و احياء قنوات

برداري و مصرف بهينه منابع آب و انتقال آب هاي الزم براي بهرهوري و ايجاد توانمنديمديريت و ارتقا بهره -
 اي) با اولويت شرب و صنعتاي و بين حوضهدرون (حوضه

 لي استانتقويت بخش خدمات در راستاي افزايش سهم بخش خدمات از توليد ناخالص داخ -

 فرهنگي و طبيعي و تشكيل مربع گردشگري شيراز، اصفهان، يزد هاي گردشگري تاريخي،استفاده از مزيت -
 و كرمان در سطح ملي

 استان هاييلپتانس و هاظرفيت وجود با بنيان دانش و برتر فناوري واحدهاي و تحقيقاتي استفاده از مؤسسات -
 شغلي جديد هايفرصت ايجاد بستر عنوان به

اي استان با توجه به نقش ترانزيتي استان و لزوم اتصال سواحل مكران و ايجاد تقويت شبكه حمل و نقل جاده -
 شبكه هم پيوندي قوي و كارآمد در منطقه

 هاي موجود از طريق احداث محورهايپيوند هوايي و ريلي استان به توجه به زيرساختمتنوع سازي شبكه هم -
 ريلي استان و استفاده از ظرفيت باربري هوايي جديد و اتصال آنتي محورهاي

ل ها در پهنه استان با توجه به حادثه خيز بودن استان (زلزله، سيمديريت كنترل و نظارت بر بارگذاري فعاليت -
 و...) و توجه به نقش محوري استان با توجه به مركزيت آن در تقويت پدافند غير عامل در منطقه
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اي انرژي براي تامين نيازهاي استان و صادرات از دپذير و تشكيل هاب منطقهتوليد و توسعه انرژي تجدي -
 استان و كشور

هاي روستايي جهت ايجاد اشتغال پايدار و تقويت سلسله مراتب نظام سكونتگاهي ساماندهي و تقويت منظومه -
 استان با توجه به درصد جمعيت قابل مالحظه استان

 برخوردار و منطقه و نواحي توسعه مراكز عنوان به بم و رفسنجان ت،جيرف سيرجان، كرمان، تقويت شهرهاي -
 ناحيه و پيراموني شهرهاي عملكرد ارتقاء در پشتيبان نقش از

ي با نشينهاي درون استاني و جلوگيري از حاشيهتقويت شهرهاي مياني براي مديريت و كنترل مهاجرت -
 هاي روستا، شهرهاي استانساختتقويت زير

 هتوسع شكاف كاهش براي اشتغال هايفرصت جهت ايجاد خدمات و فعاليت توزيع در وازنت و تعادل -
 مناطق هايمزيت بر تمركز طريق از استان شرق و جنوب در ويژه به يافته توسعه كمتر هايپهنه

ادي و هاي اقتصجويي مردم استان در فعاليتهاي اجتماعي استان و تقويت روحيه مشاركتتقويت سرمايه -
 هاي ملي و مذهبياسبتمن

 پابرجا راهبردهاي -2-23

 صنعت
عدني، هاي مافزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي استان با تاكيد بر قابليت -

اي ههاي صنعتي با محوريت زنجيرهها و خوشهكشاورزي و صنايع دستي از طريق توسعه و تكميل زنجيره
 هاي صنعتي متوسط ه مس و خودرو و... با تاكيد بر ايجاد واحدفوالد، پتروشيمي و صنايع وابسته ب

 معدن
افزايش سهم ارزش افزوده بخش معدن از توليد ناخالص داخلي استان از طريق افزايش توليد و فرآوري  -

 جديد هايمحصوالت معدني و حفظ ارزش افزوده اين بخش با جلوگيري از خام فروشي با توجه به فناوري
هاي اكتشاف به خصوص در جنوب استان با توجه به هاي معدني استان و اجراي طرحه از قابليتاستفاده بهين -

 هاي نهفته در اين منطقهها و ظرفيتقابليت
 آب وكشاورزي
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 ايهاي ارزش و توليد محصوالت كشاورزي با تاكيد بر محصوالت گلخانهتكميل زنجيره -
و بهينه سازي ساختار اقتصادي (افزايش  الگوي كشتاصالح با كشاورزي  بخش وري آب دربهرهافزايش  -

 سهم صنعت و خدمات و كاهش سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص داخلي)
 دريا براي مصارف شرب و صنعتانتقال آب  -

 انتقال آب بين حوضه اي براي مصارف شرب -
 محيط زيست و منابع طبيعي

 محيطي توسعه و تقويت حفاظت از منابع طبيعي و ذخائر زيست   -
 هاي زيست محيطي جامع بر پسماند و كاهش آالينده افزايش مديريت -

 انرژي
 يدپذيرتجد و (خورشيدي و بادي) پاك يهايانرژ وري باال با تاكيد برتوسعه و تقويت توليد انرژي با بهره  -
 وري در خطوط انتقال انرژي و در بخش مصرفبهره افزايش -
 حمل و نقل 
 تيتقوو  ناستا ينقش مواصالت تيتقويي از طريق و هوا يلير -ياجاده ييبناريو توسعه شبكه ز تيتقو -

 منطقه  يمراكز اصل نيب ونديپ
 عالنقش پسكرانه ف يفايا يبا منطقه مكران برا ( با تاكيد بر جنوب استان) استان ارتباط يتتقو -
 ارتباطات و فناوري اطالعات 

 عاتهاي بخش ارتباطات و فناوري اطالتوسعه زير ساخت -

 گردشگري
اي     هافزايش ماندگاري گردشگران داخلي و خارجي از طريق ايجاد محور هاي گردشگري، توسعه اقامتگاه -

بوم گردي، آموزش و تقويت نهاد ها و ساختارهاي بخش گردشگري استان و استفاده بهينه از ظرفيت هاي 
 صنايع دستي استان به خصوص فرش دستباف و توسعه گردشگري سالمت

 نظام سكونتگاهي و توزيع فضايي جمعيت
 تعادل در سلسله مراتب نظام شهري با تاكيد بر تقويت شهرهاي مياني استان -
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ا تاكيد هاي روستايي بتوسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي از طريق ساماندهي و تقويت منظومه -
 بخشي سلسله مراتب نظام سكونتگاهي روستاهاي استانبر تعادل
 بازرگاني

 و اي، مليمنطقه اقتصادي پيوندهاي و روابط تعميق و استان و توسعه بازرگاني خدمات توان افزايش -
 فراملي
 اقتصادي

 ياصالح ساختار اقتصاد ياستان در راستا يهارساختيز زيتوسعه و تجه -
 خدمات برتر

 توسعه خدمات برتر و دانش بنيان در سطح منطقه -

 استان) توسعه اندازچشم استان(تصوير فضايي نظام كالن بنديشكل -2-24
 قلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت واستقرار جمعيت 

 قلمرو هاي اولويت دار استقرار جمعيت
 زرند -سيرجان و كرمان -رفسنجان، كرمان-اولويت اول استقرار جمعيت شهري در محور كرمان -
ر و منوجان به عنوان كانون اولويت دار اولويت اول استقرار جمعيت روستايي در محور جيرفت تا رودبا -

 جمعيت روستايي استان 
 هاي بم، نرماشير، فهرج و ريگاناولويت دوم استقرار جمعيت شهري در پهنه شرقي استان شامل شهرستان -
اولويت دوم استقرار جمعيت روستايي در پهنه چنوب غربي استان شامل شهرستان هاي بافت، ارزوئيه، فارياب  -

 و رابر
 دار توسعه فعاليتروهاي اولويتقلم

 هاي بخش كشاورزيدار توسعه فعاليتقلمروهاي اولويت

داري و هاي مرتبط با باغاولويت اول در پهنه جنوبي استان به عنوان قلمرو اصلي بخش كشاورزي و فعاليت -
 ايمحصوالت جاليزي و دامپروري با تاكيد بر كاشت محصوالت گلخانه

 دار توسعه كشاورزي با تاكيد بر محصول پسته و غرب استان از قلمروهاي اولويتاولويت دوم پهنه شمال  -
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اولويت سوم پهنه شمال غربي (شهرستان شهربابك)، غرب استان(بافت و رابر)، جنوب استان (رودبار جنوب)  -
 با تاكيد بر محصوالت دامي و فرآورده هاي مرتبط با آن

فت، رابر، بافت، بردسيرو كوهبنان در توليد گياهان دارويي، هاي كرمان، جيراولويت چهارم در شهرستان -
 عسل و زيره

 هاي صنعتي ومعدنيدار توسعه فعاليتقلمروهاي اولويت

 هاي سيرجان، رفسنجان، كرمان و زرنداولويت اول در شمال و شمال غرب استان شامل شهرستان -
 با تمركز بر صنايع فرآوري محصوالتاولويت دوم ايجاد صنايع متوسط وكوچك در پهنه جنوبي استان،  -

 كشاورزي به خصوص خشكبار
 هاي معدني در جنوب استان با توجه به كانسارهاي معدني موجود در منطقه اولويت سوم اكتشافات پهنه -

 هاي بخش گردشگريقلمروهاي اولويت دار توسعه فعاليت
، محور گردشگري با توان و ظرفيت بااللوت به عنوان يكي از مقاصد اولويت اول توسعه گردشگري دركوير  -

 -راين، بم (تاريخي/ فرهنگي)، كرمان-ماهان (تفريحي/تاريخي)، كرمان -شهداد (طبيعي)، كرمان -كرمان
 -ساردوئيه  -كوهپايه(تفريحي)، كرمان-رابر(طبيعي)، كرمان -بافت  -شهربابك(طبيعي/ تاريخي)، كرمان
 تاريخي)-جوپار(مذهبي) و ارزوئيه(تپه يحيي -كرمانراور و  -جيرفت(طبيعي و تاريخي)، كرمان

اي هاولويت دوم توسعه صنايع دستي استان خصوصاً صنايع فرش دستباف، پته و صنايع مس در شهرستان -
 راور، كرمان، زرند، جيرفت و سيرجان

 هاي بخش خدماتدار توسعه فعاليتقلمروهاي اولويت
 شامل شهرستان سيرجان، شهربابك، انار و كرمان 10و  9خدمات حمل ونقل وترانزيت در نواحي  -

 هاي كرمان، بم وجيرفت شامل شهرستان 6و3 خدمات بهداشتي درماني در نواحي -
 هاي كرمان و رفسنجانشامل شهرستان 5و  1خدمات آموزشي و فنآورانه در نواحي  -

 1ي و...)  در نواحي ، مهندسي، خدمات حقوقي و حسابرسخدمات برتر(بورس، مالي، بيمه، خدمات طراحي -
 هاي كرمان و جيرفتشامل شهرستان 6و 

 قلمروهاي نامناسب توسعه فعاليت و استقرار جمعيت
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 حفاظتي و ...)-ها، حرايم امنيتيهاي ناشي از قوانين و مقررات (از جمله حرايم رودخانهها و ممنوعيتمحدوديت
 قلمروهاي نامناسب استقرار جمعيت 

 هزار كيلومتر مربع بعنوان مهمترين قلمرو نامناسب استقرار جمعيت 60رلوت) با بيش از پهنه شرقي استان (كوي -

 كانون عمده فرسايش بادي 25هاي جازموريان، كفه نمك سيرجان و بيش از پهنه -

ها و اراضي داراي ارزش حفاظتي و مناطق با شيب مناطق چهارگانه حفاظت شده، حريم گسل و رودخانه -
 زياد

  هاناسب توسعه فعاليتقلمروهاي نام
 هاي فرسايش باديها به خصوص تاالب جازموريان،كفه نمك سيرجان وكانونكويرلوت، تاالب -
هاي انساني به مانند حريم شهرها و روستاها،حريم ها و نيز حفظ حريم زيرساختها، رودخانهحريم گسل -

 ها و خطوط انتقال انرژي، برق، گاز و...راه
  ديت توسعه فعاليت كشاورزيقلمروهاي داراي محدو

ان و ها، كويرلوت، كفه نمك سيرجمحدوديت طبيعي (شيب باال، نواحي كوهستاني، بيابان داراي قلمروهاي -
 در پهنه شمالي، غربي و شرق استان  تاالب جازموريان)

و داراي  نهاي مطالعاتي ممنوعه استاقلمروهاي با كاهش شديد كميت و كيفيت منابع آب به ويژه در محدوده -
 هاي شمالي و غربي استانفرونشست، عمدتا در پهنه

  هاي صنعتي ومعدنيهاي توسعه فعاليتقلمروهاي داراي محدوديت
هاي طبيعي در استان از قبيل كويرلوت،كفه نمك سيرجان، تاالب جازموريان و قلمروهاي داراي محدوديت -

 تانهاي فرسايش بادي در پهنه شمالي و شرق و غرب اسكانون
 اهها و درياچهها، رودخانههاي ناشي از بالياي طبيعي از قبيل حفظ حريم گسلقلمروهاي داراي محدوديت -
-هاي ناشي از قوانين و مقرارت، شامل حريم شهرها و روستاها، مناطق حفاظتقلمروهاي داراي محدوديت -

ها وگاز قبيل خطوط برق، راه ها ازها، مراتع و مناطق داراي ارزش حفاظتي و حريم زيرساختشده جنگل
 و...

 :استان كرمان به قرار زير است سند اجرايي آمايش -3ماده 
 هاي توسعه استانها و اولويتتخصص -3-10
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 يبخش كشاورز
 پسته ، زعفران ، دامپروري صنعتي و پرورش قارچ شهرستان كرمان در توليد -
 بردسير در توليد دامپروري صنعتي، گردو و غالت شهرستان -
 وابسته  يليتبد عيخرما و صنا ديقطب تولبه عنوان  گانير وفهرج  ،رينرماش، بمهاي انشهرست -
  هاي زرند،كوهبنان و راور در توليد پسته و زعفرانشهرستان -
  آن فراوري و شهرستان رفسنجان و انار در توليد پسته -
 ، ذرت و مركبات جو، گندمشهرستان ارزوئيه در توليد  -
  دارويي گياهان و ذرت، زعفران، عسل طيور،گردو، و ابر  در توليد دامبافت و ر هاي شهرستان -
  طيور دامي وپرورش ، محصوالتبادام ،پستهدر توليد  شهرستان شهربابك -
 ياگلخانهمحصوالت خرما و  ،مركباتدر توليد  شهرستان جيرفت وعنبرآباد -
 فارياب در توليد خرما، محصوالت جاليزي و گلخانه اي  شهرستان  -
كشاورزي زراعي، جاليزي،  محصوالت گنج ورودبارجنوب در توليد رستان كهنوج، منوجان، قلعهشه -

 آنها فراوري و دامپروري اي، خرما،گلخانه
 شهرستان سيرجان در توليد زعفران ، پسته، بادام، گردو و غالت -

 صنعت و معدن بخش
 (فوالد) يمحصوالت معدن يورفرا يهارهيو توسعه معادن و توسعه زنج ليتكمدر  رجانيسشهرستان  -

 شهرستان كرمان و بردسير به عنوان قطب صنعتي و صنايع پايين دستي پتروشيمي -
 يمرتبط با خودروساز عيصنادر  گانير و فهرج، رينرماش، بم هايشهرستان -
هاي زرند ،كوهبنان و راور در صنايع دستي (فرش)، استخراج معدن(ذغال سنگ) و صنايع بزرگ شهرستان -

 مادر
هاي رفسنجان و انار در صنايع معدني، تكميل و توسعه واحدهاي صنعتي و فراوري محصوالت شهرستان -

 معدني (مس)
 آن فرآوري فارياب در استخراج مواد معدني و هاي جيرفت، عنبرآباد وشهرستان -
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 بخصوص مس و كروم  يمعدن عيصنا در رابرو  بافت، هيارزوئهاي شهرستان -
گنج و رودبارجنوب در اكتشاف مواد معدني و صنايع وابسته به نوجان، قلعههاي كهنوج، مشهرستان -

 آن(تيتانيوم)، فراوري محصوالت كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي

 )روزهيمرتبط با معدن ( مس و ف يهاخوشه جاديتوسعه معادن و ا در شهربابك شهرستان -

  ييربنايز بخش
از طريق نيروگاه سيكل تركيبي، توليد انرژي پاك خورشيدي، حمل و نقل  شهرستان كرمان درتوليد برق -

 اي و حمل و نقل هواييريلي، حمل و نقل جاده

 اي شهرستان بردسير در توليد انرژي پاك خورشيدي، حمل و نقل جاده -
 اي و ريگان در حمل و نقل جاده فهرج،  رينرماش، بم هايشهرستان -

 اي و حمل و نقل ريلي جادهشهرستان زرند در حمل و نقل  -

 ايشهرستان راور در حمل و نقل جاده -

 اي هاي رفسنجان و انار در حمل و نقل جادهشهرستان -
 ايشهرستان جيرفت در حمل و نقل جاده -

 اي در حمل و نقل جاده رابرو  بافتهاي شهرستان -
 هاي كهنوج در توليد برق از طريق نيروگاه سيكل تركيبي شهرستان -

 اي هاي منوجان در حمل و نقل جادهنشهرستا -

 شهرستان رودبارجنوب در توليد انرژي پاك بادي  -

 ايدر حمل و نقل جاده شهربابك شهرستان -

 ايدر توليد انرژي پاك خورشيدي ، حمل و نقل ريلي و جاده رجانيسشهرستان  -

 خدمات  بخش
و ...)  يمال ،دمات برتر ( بورسخشهرستان كرمان در گردشگري طبيعي و اكوتوريسم ،گردشگري سالمت،  -

 و يعلم و فن آور يبر پارك ها ديبا تاك يو خدمات آموزش يو درمان يخدمات بهداشت ،در سطح منطقه
 انياقتصاد دانش بن
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ي، خدمات گردشگري تاريخي خدمات آموزش ي،و درمان يخدمات بهداشت در ارائهبم  شهرستان -
 وگردشگري سالمت

 طبيعيشهرستان ريگان در گردشگري  -

 اف)بفرش دست( يدست عيصنا وهاي زرند، كوهبنان و راور در ارائه خدمات گردشگري معدني شهرستان -

ي و خدمات گردشگري تاريخي و و خدمات آموزش يو درمان يخدمات بهداشت شهرستان رفسنجان در ارائه -
 معدني

ردشگري تاريخي و ي، خدمات گخدمات آموزش ي،و درمان يخدمات بهداشت شهرستان جيرفت در ارائه -
 گردشگري سالمت

 در ارائه خدمات گردشگري طبيعي و اكوتوريسم رابرو  بافتهاي شهرستان -
 هاي منوجان و قلعه گنج در ارائه گردشگري تاريخي و طبيعيشهرستان -

 در ارائه خدمات گردشگري تاريخي  شهربابك شهرستان -

 وي ، خدمات گردشگري تاريخي ت آموزشخدما ي،و درمان يخدمات بهداشت در ارائه رجانيسشهرستان  -
 االك تيمرتبط با حوزه حمل و نقل و ترانز، خدمات  يدست عيصنا ، ،گردشگري سالمتسمياكوتور

 ها در استانهاي سرزميني توسعه بخشسياست -3-11

 بازرگاني
 بسترسازي جهت بهبود فضاي كسب و كار بخصوص تسهيل در امر صادرات و بازرگاني در استان -

 يو خارج يداخل يه گذاريان مبادالت و سرماارتقاء تو -

 يو فرامل يمنطقه ا ياقتصاد يوندهايروابط و پ يقتوسعه و تعم -

 استان و منطقه يصادرات يكاالها يتگمركات استان در ترانز يتتقو -

 در استان يابورس منطقه يهايتاز فعال يتحما -

 ها و خدمات در استانكاال يعتوز يهاو اصالح شبكه يسامانده -
 و سردخانه يلوس يزه،مكان يهاكاال شامل انبار يمراكز نگهدار يتوسعه و سامانده -
 يكو توسعه تجارت الكترون يننو يدر بازرگان يتوان تخصص يشفزاا -
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 صنعت و معدن

 هاي صنعتي(فوالد) گيري خوشههاي توليد و شكلتكميل زنجيره -

 حقيق و توسعه هاي تهاي پيشرفته صنعتي و گسترش واحدگيري فناوريشكل -

 سازي صنايع كوچك و متوسط و افزايش توان رقابتي آنها در پيوند با صنايع بزرگتوانمند -

 هاي تخصصي صنعتي و افزايش نقش آنها در تصميم سازيگسترش تشكل -

 توسعه صنايع قطعه سازي، پشتيبان حمل و نقل، تجهيزات حمل و نقل ريلي و هوايي -

 پايدار يابي به كشاورزي تجاري مدرن ووالت كشاورزي در راستاي دستتوسعه صنايع تبديلي و جنبي محص -

 معدن بخش در خارجي و داخلي گذاري سرمايه جذب افزايش -

 استخراج معدن بخش در نوين هاي تكنولوژي از استفاد -

 نتوليدي در بخش معد آالت ماشين بازسازي ونوسازي و سطح تكنولوژي ارتقاي عوامل، وري بهر ارتقاي -

 ارزش در بخش معدن استان زنجير و توسعه تكميلي هاي طرح از حمايت -

 يكشاورز

ترويج توليد محصوالت كشاورزي خارج از فصل، تغيير الگوي كشت و امكان توسعه كشت متراكم و  -
 ايگلخانه

 يصنعت يرتوسعه دامپروهاي فناوري دانش بنيان در بدنه كشاوزي استان و ترويج مؤسسات تحقيقاتي و واحد -
 يمحصوالت دام يوفراور يصنعت مهينو 

برداران كشاورزي به پيروي از اندازه هاي فني و نوسازي ادوات كشاورزي با بهره گيري از دانش ترويج بهره -
 نوين

 بخش صنعت يبانمكمل و پشت يكشاورز يتهايو فعال يرهزنج يلتكم -

 آب
 ايجاد نظام جامع مديريت چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار -

 ي جهت تامين آب شرب استاناال آب بين حوضهانتق -

 انتقال آب دريا جهت تامين آب شرب و صنعت -
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 هاي بابيالن منفيهاي زيرزميني در دشتتغذيه مصنوعي سفره -

 هاي انتقال و توزيع آب فرسوده بخصوص در مناطق شهريسازي شبكهباز -

 استان يهاهمه سكونتگاه يآب شرب برا يريپذيو دسترس يفيتارتقاء ك -

 به مصارف آب با توجه به منابع يمنابع آب و تعادل بخش يريتمد -
 منافع مشترك در حفاظت از منابع آب يدارا يهاجلب مشاركت استان -
 يدارتوسعه پا يدر راستا ي)خاك و انرژ ،آب(كاهش هدررفت منابع -

 محيط زيست
 نهاي صنعتي و معدني بزرگ استافعاليت واحداز  يناش هاييكاهش آلودگ -

ها ي بزرگ صنعتي و معدني در پهنه سرزمين با توجه به توان اكولوژيك و گزيني فعاليتلزوم مكان -
 مالحظات زيست محيطي

 مراتع و ها جنگل از حمايت و حفاظت توسعه -
 هاي فرسايش باديغبار و كنترل كانون و گرد پديده با مقابله افزايش -
 آبخوانداري و آبخيزداري توسعه -
 محلي جوامع مشاركت با طبيعي منابع فرهنگ ترويج و آموزش گسترش -

 انرژي
ت هاي تجديد شونده باد، زيسگيري از انرژيهاي فراوان انرژي خورشيدي و امكان بهرهاستفاده از پتانسيل -

 توده و توسعه آن به ويژه در نواحي شمال و شرق

 گاز هاي استان از نعمتوستامندي رتوسعه شبكه گاز به كل استان بخصوص جنوب و شرق استان و بهره -

 اي و كاهش ريسك نوسان و قطعي برقهاي برق و گاز با افزايش اتصاالت شبكهتوسعه و اصالح شبكه -

 هاي همجواربراي صدور برق پاك به منطقه مكران و استان تقويت و تكميل شبكه انتقال انرژي -

 حمل و نقل
 يتوسعه و اتصال به كانون حمل و نقل چندوجه ،جاديا -

 ايتوسعه محورهاي راستاي در استان نقلي حمل و شبكه هاي تقويت -
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 استان فراملي و ملي اي،منطقه نقش تثبيت براي مسافر و كاال نقل و حمل امكانات تجهيز و تامين -

هاي       كانون به روستايي سكونتگاهي مراكز پيوند تقويت و روستايي هايراه شبكه مرمت و تجهيز اصالح، -
 شهري

 در خصوصاً ريلي نقل و حمل الملليبين شبكه به اتصال جهت تسهيل و ريلي نقل و ت شبكه حملتقوي -

 كشور جنوب -شمال  محور
 گسترش عملكرد باربري و فرودگاهي امكانات تقويت و توسعه -

 ارتباطات -
 هاروستا هاي كوچك ودرشهر ICT , IT هايشبكه توسعه -
 افزايش پهناي باند و سرعت خطوط انتقال اطالعات و اينترنتهاي مخابراتي و توسعه  و بهبود زيرساخت -

 نظام سكونتگاهي
 تعارض از ناشي آسيب معرض در سكونتگاههاي و غيررسمي هاي سكونتگاه و ها حاشيه ساماندهي -

 توسعه زيري برنامه در اراضي مالكيت اهميت به توجه ها پهنه  تمامي در استان سراسري كاداستر طرح تهيه -
 استان خشكسالي و كاربري تغيير كنترل و

 شهرها حاشيه و روستاها در ملي اراضي تصرف از جلوگيري و  ساز و ساخت بر نظارت و  كنترل -

 شهرها رويه بي گسترش از جلوگيري و افقي توسعه از پرهيز -

 مالس و بهسازي سازي، توانمند و بم و سيرجان ، رفسنجان كرمان هاي شهر در رسمي غير اسكان ساماندهي -
  اجتماعي اهنجارن رفتارهاي گيريشكل از جلوگيري منظور به شهرها نشينيحاشيه مناطق اجتماعي بافت سازي

 ازهاس و ساخت در نوين فنآوري و دانش بر مبتني شهرسازي معماري مقررات تدوين و موجود ضوابط اعمال -
 محيطي مخاطرات برابر در سازي مقاوم براي

 فرهنگ و هنر
 يو هنر يگفرهن يهايو توسعه توانمند ييالزم به منظور شناسا يرساختهايو بهبود ز تيتقو ،يگذار هيسرما -

 استان
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 ميان فرهنگي و اجتماهي مذهبي، پيوندهاي تحكيم براي هاتشكل و مراكز تجهيز و گسترش و ايجاد -

 استان ديني و مذهبي جوامع و كانونها
  .تماعي و گسترش و مشاركت مدني آحاد مردمايجاد تمهيدات و امكانات الزم به منظور توسعه اج -
 يفرهنگ -ياجتماع يها يبا هدف رفع نابرابر توزيع عادالنه درآمد و ثروت و خدمات در سطح استان -

 گردشگري
 در شرق، جنوب و مركز استان يگردريو كو يعيطب يالزم جهت توسعه گردشگر يهاساختريز جاديا -

ها بخصوص در جنوب و شرق استان و هتل يگردبوم هايقامتگاهااز جمله  يگردشگر يهاتيظرف يارتقا -
 بخش خصوصي يگذارهيسرما قيبا تشو

ها، كارگاه جادياز ا تيحماحفظ و صيانت و استفاده بهينه از هنرهاي سنتي و صنايع دستي و بومي استان و  -
 يدست عيصنا يموقت و دائم يهاچهها و بازارشگاهينما

رزش تاريخي و هاي با استان با اتكا به گسترش و تقويت اكوتوريسم و ظرفيتتوسعه صنعت گردشگري ا -
 فرهنگي استان.

 آموزش
 يپژوهش يهامراكز آموزش نيارتباط كارآمد و مستمر ب يمناسب برا يهاكاروو ساز طيفراهم نمودن شرا -

 استان )صنعت و دانشگاه( يديو تول يياجرا يهاو بخش

 استان عالي و عمومي آموزشي فضاهاي زياستانداردسا به ويژه توجه -

 رسمي غير و رسمي اي حرفه و فني مراكز رساني روز به و گسترش براي الزم تسهيالت سازي فراهم -

 بهداشت
و ايجاد عدالت فضايي در ارائه خدمات بهداشتي و درماني  در استان يو درمان يتوان خدمات آموزش يتتقو -

 در سطح استان
 سطح كيفيت جهت رسيدن به ارتقاء درماني، و بهداشتي خدمات هايختسا زير بهبود و گسترش -

 ملي استاندارد
 ياجتماع هيسرما

 ياجتماع ياستان و ارتقاء اعتماد و همبستگ يريگميها و سطوح تصمدر تمام بخش يارتقاء مشاركت اجتماع -
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 يبدن تيترب

 اندر سراسر است يورزش ساتيسالمت و تاس يهارساختيز تيو تقو جاديا -
 تقويت ورزش قهرماني با توجه به قابليت هاي استان -
 هاي همگاني جهت ايجاد شور و نشاط و ارتقاء سالمت عموميتوسعه ورزش -

 عامل ريو پدافند غ يتيامن ،يدفاع
 استان كرمان يخدمات امداد يارتقا -
 ييبحران و توسعه امداد و نجات هوا يهازمان درعامل ريمالحظات پدافند غ -
اخت و ساز و كسب اطمينان از مهندسي بودن سازه ها و تاسيسات با توجه به مخاطره آميز بودن نظارت بر س -

 استان
 يگذار هياقتصاد و سرما

  كسب و كار يبهبود فضاهاي مرتبط با ارتقا شاخص -
 هايتو مز يبا توجه به توانمند ياقتصاد هاييتبه فعال يتوسعه و تنوع بخش -
 يتمز ياتوسعه صادرات در محصوالت دار -
 يدجد هاييهو جذب سرما يهسرماج به منظور كاهش خرو يمال يهابه بازار يبخش تنوع -
 هاي اقتصاديوري در بخشارتقاي بهره -

 ينهاد تيريمد
 هاي اقتصاديبرنامه ريزي مستمر براي اصالح ساختار اقتصادي استان و متعادل سازي سهم بخش -

زي ناي اسناد باالدستي از طريق تقويت شوراي توسعه و برنامه ريريزي استان و حركت برمبتقويت نظام برنامه -
 هاي تخصصي ذيل شوراگروهاستان و كار

 يشاهداف آمادستيابي به  يدر راستا 8منطقه  يهاتعامل و جلب مشاركت استاناي با هماهنگي منطقه يشافزا -
  يمل

هاي كاري هگرو يتاستمرار فعال يقطر استان از يهادستگاه ينتعامل سازنده ب يجادو ا نگرييكاهش بخش -
 يشگروه آماكار تخصصي

 تصوير سازمان فضايي استان در افق توسعه يافتگي -3-12
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 استان در هافعاليت استقرار الگوي و ريزيبرنامه مناطق اصلي هايتخصص

 رفسنجان و بردسير) ،كوهبنان،زرند ،راور ،ناحيه شمال (كرمان
 زغال سنگ و ... و صنايع مرتبط با عملكرد فراملي و مليقطب توليد مواد معدني مس،آهن،  -
 قطب توليد پسته با عملكرد فرا ملي و ملي و ايجاد خوشه صنعتي پسته  -
 اي و استانيقطب خدمات اداري و مالي با عملكرد منطقه -
 اي و مليهاي تجاري و خدماتي استان با عملكرد منطقهمركز پيوند -
يت هاي باالي جذب گردشگر در منطقه و توليد صنايع دستي متنوع با قابلتمقصد گردشگري با توجه به ظرفي -

 صادراتي و وجود مزار مطهر سردار سليماني 

 ايارائه دهنده خدمات آموزشي و بهداشتي با عملكرد منطقه -

 اي و مليپذير با عملكرد منطقهقطب توليد انرژي پاك و تجديد -

 كهنوج و رودبار جنوب ) ،فارياب ،عنبرآباد، جيرفت ،منوجان ،گنجناحيه جنوب (قلعه
 اي و مليقطب كشاورزي در توليد محصوالت جاليزي و كشت گلخانه اي با عملكرد منطقه -
 ي و ملي اقطب صنعت به ويژه صنايع تبديلي مرتبط با فراوري محصوالت كشاورزي با عملكرد منطقه -

 ايكرد منطقهفراوري محصوالت معدني از جمله تيتانيوم و كروم با عمل -

 ايپرورش دام سبك و سنگين بصورت صنعتي و نيمه صنعتي با عملكرد ملي و منطقه -

 ايقطب گردشگري تاريخي، فرهنگي و اكوتوريسم با عملكرد منطقه -
 فهرج و ريگان)، نرماشير ،ناحيه شرق (بم

-لكرد منطقها با عمهاي صنعتي خرمصنعت و به طور عمده صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در قالب خوشه -

 اي 
 اي و مليقطب صنعت خودروسازي منطقه به عنوان يك محرك توسعه در ناحيه با عملكرد منطقه -

ي و انقش كريدور ارتباطي با مرز پاكستان در ميرجاوه و بندر چابهار و سيستان و بلوچستان با عملكرد منطقه -
 ملي

 لييت باالي جذب گردشگر با عملكرد ملي و فرامقطب گردشگري با توجه به وجود آثار ثبت جهاني و ظرف -
 ناحيه غرب (بافت، ارزوئيه، رابر، سيرجان و شهربابك)
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 تقويت بخش صنعت با تكيه بر صنايع فرآوري مواد معدني و صنايع صادراتي -
 قطب خدمات بازرگاني و حمل و نقل (با تأكيد بر بازرگاني خارجي) -
 مهمترين مكان مبادي ورود و خروج كاال در كشورايفاي نقش سيرجان به عنوان بندر خشك و  -
 تكميل زنجيره مواد معدني بخصوص تكميل زنجيره فوالد با عملكرد ملي و فراملي -
 يامنطقه با عملكرد ملي و منطقه در گردشگر جذب باالي هايظرفيت به توجه با گردشگري مقصد -

 ايمنطقهتوليد محصوالت زراعي به خصوص ذرت و گندم با عملكرد ملي و  -

 ايپرورش دام بصورت صنعتي و نيمه صنعتي با عملكرد ملي و منطقه -

 هازيرساخت توسعه مستعد مناطق
-انار، آزاد راه سيرجان -شهربابك -آزاد راه سيرجان اعم از )ايجاده( نقل و هاي حملزيرساخت توسعه -

 -پوربم -گنج قلعه -جاسك يطلوپ ارتبارفسنجان و انار، -كرمان-بم -نرماشير -آزاد راه فهرج كرمان،
 يانه م يايآس-خراسان -چابهار يدجد ترانزيتي راه به تهران –موجود بندرعباس  يتيشبكه ترانز، اتصال  رچابها

 جيرفت هاي سيرجان، بم وشهرستان در..)  و سردخانه انبارداري،( لجستيك و توليد پشتيبان خدمات توسعه -
 -رفسنجان -بافق، خط احمدآباد –زرند  –اعم از خط كرمان  توسعه زيرساخت حمل و نقل (راه آهن) -

كرمان، اتصال جنوب استان به راه آهن و اتصال به بندرعباس، توسعه خطوط آنتني در استان كرمان از طريق 
 سيرجان-بافت-بردسير –اتصال راه آهن كرمان 

 ك، جيرفت،كرمان و بمهاي سيرجان، شهربابشهرستان در نقل و حمل پشتيبان هايزيرساخت توسعه -

 جنوبي پهنه در نوري فيبر هاي زيرساخت توسعه -

 استان هاي جنوبيشهرستان اكثر در گازرساني  تاسيسات و هازيرساخت توسعه -

 هاي گردشگريتوسعه زيرساخت -
 روستايي و شهري توسعه مستعد مناطق

 تاكيد با استان ربيغ جيرفت، پهنه شهري مناطق بر تاكيد با استان جنوبي پهنه در شهري هايسكونتگاه توسعه -
 ر رفسنجانشه بر تاكيد با استان شمالي شهر بم و پهنه بر تاكيد با استان شرقي شهرسيرجان، پهنه بر

 هاي روستايي با توجه به نقش و كاركرد  ساماندهي سلسله مراتب نظام سكونتگاه -

 هاي كشاورزيمناطق مستعد توسعه فعاليت
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 در توليد پسته، دامپروري صنعتي و پرورش قارچ )سيربرد كرمان و( 1 ناحيه -
  آن يليتبد عيو صنا، مركبات خرما ديقطب تول )گانير وفهرج  ،رينرماش، (بم 2 هيناح -
  توليد پسته و زعفران در )زرند،كوهبنان و راور( 4ناحيه -
  در توليد پسته و فراوري آن) انار رفسنجان و( 5ناحيه  -

 ايمركبات، خرما، محصوالت جاليزي و گلخانه در توليد )فارياب وعنبرآباد  جيرفت،( 6 ناحيه -
 طيور  و و پرورش دام دارويي گياهان گندم، جو، ذرت، در توليد گردو،) بافت و رابر ارزوئيه،( 7 ناحيه -

 زراعي، جاليزي،گلخانه اي، خرما، محصوالت در توليد )رودبارجنوب گنج و قلعه منوجان، كهنوج،( 8ناحيه  -
 كشاورزي محصوالت فراوري و ريدامپرو

 طيور،توليد پسته و بادام و پرورش دامي در توليد محصوالت) شهربابك( 9 ناحيه -
 در توليد پسته، بادام، گردو و غالت )سيرجان( 10 ناحيه -

 هاي صنعتي و معدنيمناطق مستعد توسعه فعاليت
 (كرمان و بردسير) به عنوان قطب صنعتي  1ناحيه  -
 يسازمرتبط با خودرو عيصنادر توليد ) گانير وفهرج  ،رياشنرم، (بم 2 هيناح -
(زرند،كوهبنان و راور) در توليد صنايع دستي (فرش)، استخراج معدن(ذغال سنگ) و صنايع بزرگ  4ناحيه -

 مادر
 هاي صنعتي و فراوري محصوالت معدني (مس)(رفسنجان و انار) صنايع معدني،تكميل و توسعه واحد 5ناحيه -
 آن وفرآوري صنايع معدني) فارياب عنبرآباد و رفت،جي( 6 ناحيه -
 مس و كروم  يمعدن عيرابر) صناو  بافت ،هي(ارزوئ 7 هيناح -
 مرتبط با تيتانيوم  يمعدن عيصنا(كهنوج، منوجان، قلعه گنج و رودبارجنوب)  8ناحيه  -

 روزهيمرتبط با معدن  مس و ف يخوشه ها جادي(شهربابك) توسعه معادن و ا 9 هيناح -
 ( فوالد) يمحصوالت معدن يفراور يها رهيو توسعه معادن و توسعه زنج لي) تكمرجاني(س 10 هيناح -

 مناطق مستعد توسعه خدمات و بازرگاني
(كرمان و بردسير) در منطقه شهري مدرن با هويت مستقل(در عرصه ملي)، قطب خدماتي، دانشگاهي  1ناحيه  -

 آوري و مراكز رشد علوم پزشكي) پارك علوم و فنهاي علم و فنآوري، مراكز رشد و پژوهشي (پارك
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 حمل و نقل  در(شهربابك) ا 9 هيناحو ) گانير وفهرج ، رينرماش ،(حوزه بم 2 هيناح -
 بازرگاني  -(رفسنجان و انار) در ارائه خدمات تجاري 5ناحيه -
نوب) در صادرات (كهنوج، منوجان، قلعه گنج و رودبارج 8و ناحيه ) فارياب عنبرآباد و جيرفت،( 6 ناحيه -

 محصوالت كشاورزي و دامپروري 
(بندر يكاال در سطح مل يكاال و ارائه خدمات نگهدار تيو ترانز يارتباط ژهيو تي) موقعرجاني(س 10 هيناح -

 خشك) 
 هاي گردشگريمناطق مستعد توسعه فعاليت

 (كرمان و بردسير) مقصد گردشگري طبيعي،تاريخي و مذهبي   1ناحيه  -
 مقصد گردشگري تاريخي (بم)  2ناحيه  -
 تفريحي وتاريخي  -طبيعي گردشگري(شهر شهداد) مقصد  3ناحيه  -
 طبيعي،تاريخي و مذهبي   (زرند،كوهبنان و راور) مقصد گردشگري 4ناحيه -
 طبيعي، معدني وتاريخي  (رفسنجان و انار) مقصد گردشگري 5ناحيه -
 تاريخي و فرهنگي مقصد گردشگري) جيرفت( 6 ناحيه -
 و مناطق حفاظت شده  سمياكوتور كرديبا رو ي طبيعيگردشگرمقصد رابر) و  افت(ب 7 هيناح -
  يو خارج يو جذب گردشگران داخل ي تاريخيگردشگرمقصد شهربابك)  شهرستان( 9 هيناح -
 مقصد گردشگري تاريخي ، معدني وتاريخي  )رجانيسشهرستان ( 10 هيناح -

 هيسكونتگا مراكز مراتبي سلسله نظام و استقرار الگوي
 كرمان ملي) در شهر سطح يك (شهر -
  بم و جيرفت رفسنجان، سيرجان، شهرهاي ملي) در سطح دو (شهر -
  بابك شهر بردسير و راور، بافت، كهنوج، زرند، اي) در شهرهايمنطقه سطح سه (شهر -
گنج، قلعه رودبار، عنبرآباد، بروات، رابر، ماهان، انار، كوهبنان، شهرهاي اي) درناحيه سطح چهار(شهر -

 ريگان و منوجان
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 فارياب، گلزار، بهرمان، نودژ، يزدانشهر، كيانشهر، بلوك، دهج، شهرهاي سطح پنج(شهر محلي) در -
 گلباف، ورسند،خ پاريز، كشكوئيه، نگار، گنبكي، زهكلوت، جبالبارز، آباد،خاتون چترود، شهداد، سرچشمه،

 آباداختيار آباد وزيد آباد،زنگي
 اندوهجرد، دوساري، شهر، امين زار،الله بزنجان، ريحانشهر، جوزم، شهرهاي در شهر) -سطح شش (روستا -

 ،صفائيه شهر،نظام مردهك، خانوك، شهر،خواجو دشتكار، بلورد، هماشهر، جوپار، آباد،محي آباد،كاظم
 هجدك و هنزا

 الگوي توزيع خدمات اجتماعي در سطح مناطق
 جيرفت، رفسنجان، بم و سيرجانهاي كرمان، خدمات اداري و سياسي در شهر -
 هاي كرمان، جيرفت، رفسنجان، بم و سيرجانو مالي در شهر خدمات بانكي -
 هاي كرمان،  رفسنجان، سيرجان، بم و جيرفتخدمات آموزش عالي در شهر -
 هاي كرمان، رفسنجان، سيرجان، بم و جيرفتارتباطات در شهر و ترابري خدمات شبكة -
 كرمان، بم، جيرفت، سيرجان و شهربابك هايگردشگري در شهرخدمات  -

 خدمات اداري و سياسي
 هاي كرمان و جيرفتهاي سطح نخست در شهركانون -
 هاي رفسنجان، بم و سيرجانهاي سطح دوم در شهركانون -
نج، فارياب، گهاي بردسير، نرماشير، فهرج، ريگان، عنبراباد، رودبار جنوب، قلعههاي سطح سوم در شهركانون -

 ه، رابر، راور، كوهبنان، كهنوج، بافت، منوجان، انار، شهربابك و زرندارزوئي

 خدمات بانكي و مالي
 هاي سطح نخست در شهر كرمانكانون -
 هاي جيرفت، رفسنجان، بم و سيرجانهاي سطح دوم در شهركانون -
 بافت) بابك و زرند، شهر هاي بردسير،كهنوج،هاي سطح سوم در شهركانون -

 عالي موزشآ و فرهنگي خدمات
 هاي كرمان و جيرفتهاي سطح نخست در شهركانون -
 هاي رفسنجان، بم و سيرجانهاي سطح دوم در شهركانون -
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نج، گ جنوب، قلعه فهرج، ريگان، عنبراباد، رودبار هاي بردسير، نرماشير،هاي سطح سوم در شهركانون -
 نوجان، انار،كوهبنان، شهربابك، زرندارزوئيه، رابر، راور،كوهبنان، عنبراباد،كهنوج، بافت، م فارياب،

 خدمات ورزشي
 هاي سطح نخست در شهر كرمانكانون -
 بردسير سيرجان، بم، رفسنجان، هاي جيرفت،هاي سطح دوم در شهركانون -
 ،فارياب گنج، قلعه جنوب، رودبار عنبراباد، ريگان، فهرج، هاي نرماشير،هاي سطح سوم در شهركانون -

 كوهبنان راور و رابر، ارزوئيه،
 خدمات بهداشتي درماني

 جيرفت و سيرجان هاي كرمان، بم، رفسنجان،هاي سطح نخست در شهركانون -
 زرند، شهربابك و بردسير هاي بافت،هاي سطح دوم در شهركانون -
 هاي زرند، بردسير، فهرج،كهنوج، منوجان، شهداد، انار، زرند،كوهبنان، بافت، هاي سطح سوم در شهركانون -

 بردسير گنج و جنوب، راور، قلعه رودبار
 خدمات ترابري و ارتباطي

 هاي سطح نخست در شهر كرمانكانون -
 هاي جيرفت، رفسنجان، بم و سيرجانهاي سطح دوم در شهركانون -
هاي بافت، زرند، شهربابك، بردسير، فهرج،كهنوج، منوجان، شهداد، هاي سطح سوم در شهركانون -

 گنج و بردسيرجنوب، راور، قلعه بافت، رودبارشهربابك، انار،زرند،كوهبنان، 

 خدمات فناوري و تحقيق و توسعه
 كرمان سطح نخست در شهر كانون -
 سيرجان هاي جيرفت، رفسنجان، بم وسطح دوم در شهر كانون -

 خدمات گردشگري 
 هاي كرمان، جيرفت، بم وشهربابكسطح نخست در شهر كانون -
 بافت ن،سيرجان وهاي رفسنجاسطح دوم در شهر كانون -
 راور و هاي بردسير، رابر، زرند، عنبراباد، منوجان،كوهبنان، زرندسطح سوم در شهر كانون -
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 سازمان فضايي شبكه هاي اصلي زيربنايي
 شبكه ارتباطات جاده اي

  مكران سواحل و كشور جنوب با موثر ارتباط اي جهتجاده نقل و حمل اصلي شبكه تقويت -
تان (محور اس در يكديگر از مجزا و اصلي محور دو به توجه با يكديگر به آهنراه كهدر شب هاي آنتياتصال -

  جاسك)-جيرفت-سيرجان و بم-بافت-بردسير-هاي كرمان
والت محص صادرات براي  بم جيرفت و خصوص به استان هايفرودگاه در هوايي باربري ظرفيت تقويت -

  كشاورزي
 ندرعباسب –تهران  راه ارتباطي ترانزيت انار جهت تقويت محور –شهربابك  –ايجاد محور ارتباطي سيرجان  -

 بندرعباس -ايجاد محور ارتباطي كرمان -

رفسنجان و انار جهت تقويت محور غرب به شرق استان  -كرمان  -بم  -نرماشير  -ايجاد محور ارتباطي فهرج  -
 و راه ارتباطي استان سيستان و بلوچستان به مركز كشور

 تهران –باس موجود بندرع يتياتصال شبكه ترانزو  رچابها – بمپور – گنج قلعه –جاسك  يلوپ ارتباط يجادا -
 يانه م يايخراسان آس -چابهار يدجد ترانزيتي راه به

 شبكه ارتباطات ريلي 
 استانبه مراكز صنعتي  خطوط ريلي راه آهن استان بااتصال  -
 بافق -زرند  –تقويت خط راه آهن كرمان  -

ن به راه آهن و اتصال به بندرعباس و ايجاد خطوط آنتني در استان كرمان از طريق اتصال اتصال جنوب استا -
 كرمان  -رفسنجان –سيرجان و اتصال راه آهن احمد آباد  –راه آهن كرمان 

  سرعت و ايمني افزايش جهت استان ريلي فرسوده خطوط بازسازي -

 شبكه ارتباطات هوايي 
تان براي حمل و نقل بار با توجه به تنوع توليدات و محصوالت استان هاي اساستفاده از ظرفيت فرودگاه -

 بخصوص توسعه فرودگاه جيرفت 

  بزرگ يبه مقصد شهرها يو داخل يخارج يفرودگاه كرمان و گسترش پروازها يفعل ينالتوسعه ترم -

  ستان در افق توسعها يبار و ....در فرودگاه ها ينالدر حوزه ساخت هتل، ترم گذارييهسرما هاييتظرف يجادا -
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 آب 
 احداث خطوط انتقال آب بين حوضه اي جهت تامين آب شرب و صنعت در شمال و جنوب استان -

 احداث خطوط انتقال آب از دريا براي مصارف شرب و صنعت -

  آب ذخيره بندهاي و سد احداث و و زهكش آبياري شبكه آبرساني، هايزيرساخت توسعه -

 شبكه گاز
جيرفت و اتصال خط گاز شرق به -ه شمال استان از طريق احداث خط انتقال بماتصال خط گاز جنوب ب -

 رابر-ساردوئيه-غرب استان از طريق احداث خط انتقال جيرفت
 انرژي برق و شبكه انتقال 

 حفظ و ارتقاء جايگاه استان به عنوان صادر كننده انرژي (برق در كشور) از طريق افزايش توليد  -
 هاي تجديد پذير خورشيدي و بادينيروگاهافزايش توليد از طريق  -

-هاي انتقال انرژي به خصوص در جنوب و شرق استان با توجه به لحاظ نمودن نقشاحداث و افزايش پست -

 هاي جديد صنعتي و معدني به اين مناطق

 انرژي خورشيدي و بادي
و  ريگان و شهربابك ،نوهبناهاي كرمان، سيرجان، رفسنجان، كهاي برق خورشيدي در شهرايجاد نيروگاه -

 مگاوات برق در افق طرح 200به ميزان توليد جنوب كرمان  هايشهرستان
هاي كوچك و كم ظرفيت خورشيدي براي روستاهاي كوچك و دورافتاده بصورت گيري از نيروگاهبهره -

 محلي و موردي

 ز محيط زيست.هاي اكوتوريسم استان در راستاي حفاظت ااستفاده از نيروگاه خورشيدي در حوزه -
 هاي بادي در شهرستان رودبار جنوبايجاد نيروگاه -

 معدن و صنعت بخش پيشنهادي ساختار
 ان،رفسنج-كرمان محورهاي شامل استان معدني و صنعتي و ملي توسعه فراملي محورهاي تقويت و حفظ -

 بم-سيرجان و كرمان-بردسير-زرند، كرمان-كرمان
 نعتيص توسعه محوريت با استان مناطق هايمزيت به توجه با صنعتي توسعه ايمنطقه محورهاي تقويت -

 مناطق اين در متوسط صنعتي واحدهاي تقويت و بردسير و كرمان كهنوج، جيرفت،
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 با بطمرت صنايع ايجاد بر تاكيد با محلي و ايمنطقه سطح در متوسط و كوچك صنعتي واحدهاي ايجاد -
 شرق رد استان بزرگ صنعتي واحدهاي نيازهاي با طمرتب صنايع و جنوب در كشاورزي محصوالت فرآوري

 استان غرب و
ه در اين هاي نهفتها و ظرفيتهاي اكتشاف معادن به خصوص در جنوب استان با توجه به قابليتاجراي طرح -

 منطقه
 خدمات پيشنهادي فضايي سازمان ساختار

 شورك نياز مورد كاالهاي رداريانبا و نگهداري و ترانزيتي مركزيت و خشك بندر عنوان به سيرجان شهر -
 قويتت و كرمان شهر بر عالوه سيرجان و رفسنجان جيرفت، بم، شهرهاي در درماني و بهداشتي خدمات ارائه -

 مجاور استانهاي درماني خدمات پذيرش جهت جيرفت و بم شهرهاي
 ردشگريگ جديد ايهپهنه و محورها پيشنهاد طريق از استان گردشگري مسيرهاي و هاپهنه توسعه و تقويت -

 نآ اطراف مناطق و كرمان شهر گردشگري محورهاي بر عالوه شهربابك و جيرفت بم، شهرهاي اهميت و
 و موزشآ گردي،بوم هاياقامتگاه  توسعه كشور، گردشگري مثلث ديگر ضلع به كرمان نمودن اضافه و

 استان دستي صنايع و گردشگري بخش ساختارهاي و هانهاد تقويت
برتر(بورس، مالي، بيمه،  خدمات ارائه جهت بم و رفسنجان سيرجان، جيرفت، شهرهاي تقويت و توسعه -

 هپهن در شهرها اين متعادل توزيع به توجه با ، مهندسي، خدمات حقوقي و حسابرسي و...) خدمات طراحي
 بازرگاني و مالي آموزشي، خدمات ارائه خصوص به استان جغرافيايي

 :به قرار زير استايي آمايش استان كرمان هاي اجربرنامه -4ماده 
 بازرگاني

 يبازرگان يها و شبكه ها رهي، زنجساختارها، خوشه ها ليتوسعه و تكمبرنامه  -

و  دورهايا، كرهقطب ،يبازرگان يربناهاي(ز يمرتبط با بازرگان يرساختهايز ليو تكم زيتوسعه، تجه برنامه -
(... 

  يو خارج يداخل و توسعه تجارت لياز تسه تيحما برنامه -
 صنعت و معدن

 يفعال صنعت مهيفعال و ن يها و واحدها يها، خوشه ها، تعاون رهيزنج زيو تجه ليتوسعه، تكم برنامه -



وری             ت   ریا
ور ود   سازمان  و 

رخا  ند رز ش  ی آما عا  ورا

721 
 

 عيمرتبط با صنا التيها، فضاها و تسه رساختيز ليو تكم زيتوسعه، تجه جاد،يا برنامه -

 يو معدن يصنعت ديتول بانيتوسعه و گسترش خدمات پشت برنامه -

 آب و ...) نهي(مصرف به عيصنا يبهره ور يارتقا مهبرنا -

 و ...) نينو يها يجذب فناور د،يجد يمعدن يها تيقابل ييمعادن (شناسا يبهره ور يارتقا برنامه -

 معدني و صنعتي هاي فعاليت از منتج هاآلودگي كاهش و زيستمحيط از صيانت و حفاظت برنامه -

 رضه محصوالت صنايع پيشرفته و دانش بنيان.دسترسي، نظارت و توسعه سامانه ع برنامه -

 كشاورزي و امنيت غذايي

 يمحصوالت كشاورز ديارزش و تول يهارهيزنج ليتكم برنامه -

 ها و مراتع كشوراز جنگل يتوسعه بهره بردار اياح برنامه -

 برنامه افزايش محصوالت باغي و زراعي با تاكيد بر محصوالت داراي مزيت نسبي استان -

 اي و محصوالت ارگانيك گلخانه كشت عهبرنامه توس -

 وري آب و اصالح الگوي كشتبرنامه بهبود بهره -

 سازي مديريت بازار و بازاريابي محصوالت كشاورزيبرنامه تجاري -

 برنامه مديريت صادرات محصوالت كشاورزي -

 برنامه مديريت مخاطرات محصوالت كشاورزي -

 برنامه ساماندهي زندگي عشايري -

 كانيزاسيون كشاورزيبرنامه توسعه م -

 سازي توليد محصوالت كشاورزي و گسترش كشاورزي هوشمندوري و بهينهبرنامه ارتقاء بهره -

 برنامه توسعه كشت و فرآوري گياهان دارويي -

 برداران كشاورزيهاي و بهرهبرنامه توسعه و توانمندسازي تعاوني ها، تشكل -

 برنامه توسعه پرورش دام و طيور -

 آب
 آب از منابع متعارف و نامتعارفبرنامه تأمين  -
 برنامه مديريت تقاضاي آب -
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 برنامه ارائه خدمات آب شرب و بهداشتي شهري و روستايي -
 برنامه بهسازي و توسعه تأسيسات آب و فاضالب و بازچرخاني آب -

 هاي مختلفوري آب در بخشبرنامه ارتقاء بهره -

 زيرزمينيهاي سطحي و برنامه حفاظت و پايش كمي و كيفي منابع آب -

 برنامه احيا و اليروبي قنوات استان -

بهره گيري از مشاركت و ظرفيت هاي بخش خصوصي ، سمن ها و تشكيالت مردمي در مديريت و حكمراني  -
 منابع آب

 محيط زيست و منابع طبيعي

 و تاالب ها جنگلها ،از مراتع ياصول يتوسعه و بهره بردار اء،ياح برنامه -

 داريبرنامه آبخيزداري و آبخوان -
 برنامه حفاظت خاك -
 حفاظت و احياء زيست بوم هاي خشكي -

 ساماندهي مالكيت اراضي ملي -

 مقابله با كانون هاي بحراني، كانون هاي فرسايش و ريزگردها با توجه به تحوالت اقليمي -

 انرژي

 ريدپذيو تجد نينو يهايبرنامه توسعه انرژ -

 يانرژ عيانتقال و توز د،يدر تول وريبهره شيافزا برنامه -

 حمل و نقل

 يليحمل و نقل ر يساخت ها ريز يساز يتجار برنامه -

 حمل و نقل يمنيارتقاء ا برنامه -

 يليحمل و نقل ر زيتوسعه و تجه برنامه -

 يتوسعه  حمل و نقل چند وجه برنامه برنامه -

 يحمل و نقل جاده ا زيتوسعه و تجه -
 اطالعات يارتباطات و فناور
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 اطالعات يارتباطات و فناوربخش  يساخت ها ريتوسعه ز برنامه -

 يمجاز يهاتياطالعات و فعال يبخش ارتباطات و فناور يهايفناور توسعه برنامه -

 برنامه ارتقاء امنيت فضاي ارتباطات و فنآوري -

 تيجمع ييفضا عيو توز يسكونتگاه نظام

 هاسكونتگاه ييفضا يتعادل بخش برنامه -

 ي توسعه پايدار روستاييمنظومه هاي روستايي در راستا يسامانده برنامه -
 فرهنگ و هنر

 يو خدمات فرهنگ داتيتوسعه تول برنامه -

 يهنر - يفرهنگ يفضاها زيو تجه هارساختيتوسعه ز برنامه -
 گردشگري

 يو خدمات مرتبط با  گردشگر ساتيو تأس هارساختيبرنامه توسعه ز -

 يعيطب يتوسعه گردشگر برنامه -

 سالمت يتوسعه گردشگر برنامه -

 يدست عيصنا يعه و ساماندهتوس برنامه -

  يگردشگر يهاتيها و فعالجاذبه غاتيو تبل يابيبازار برنامه -

 يفرهنگ - يخيتار يتوسعه گردشگر برنامه -
 آموزش، علم و فناوري

 ياستان يهاتيها با مز) دانشگاهي(محورييگرا تيمامور برنامه -

 برنامه ساماندهي مراكز و موسسات آموزش عالي -

 هاي آموزش و پرورشاماندهي زيرساختبرنامه توسعه و س -

 ايبرنامه توسعه و ساماندهي آموزش فني و حرفه -

 بهداشت و درمان

  يو فوق تخصص يتخصص يهامارستانيتوسعه ب برنامه -

 يدرمان يتوسعه خدمات بهداشت برنامه -
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 يدرمان - يبهداشت يهارساختيتوسعه ز برنامه -

 ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

 حمايت از توليد و صادرات صنايع دستي برنامه -

 برنامه حفظ و احياء آثار تاريخي -

 ياجتماع هيسرما

 ريپذبياقشار آس يسازو توانمند يتوسعه منابع انسان برنامه -

 يتوسعه مشاركت، تعهد و اعتماد اجتماع برنامه -

 يبدن تيترب
 يورزش يفضاها زيتوسعه خدمات و تجه برنامه -

 عامل ريغو پدافند  يتيامن ،يدفاع
 ها، امكانات و تسهيالت مرتبط با مديريت بحرانبرنامه ايجاد، توسعه، تكميل و تجهيز زيرساخت -
ــون           - ــايِي تهديدات و مصـ ــناسـ ــيب   برنامه هدايت، راهبري، پايش و شـ ــازي و كاهشِ آسـ پذيري مردم،  سـ

ول، الزامات و (از طريق رعايت اصهاي جمعيت و فعاليت و اســـتمرار خدمات ضـــروري ها و كانونزيرســـاخت
 مالحظات دفاعي، امنيتي و پدافندغيرعامل)

 برنامه جامع پدافند غيرعامل و مديريت بحران -

ساخت    - سعه زير ستان       هاي الزم مديريت بحران برنامه تو شتيباني از ا ستان در پ سب با نقش ا در مواقع  هاي مجاور(متنا
 بحران)

 كونيبرنامه خروج تدريجي مراكز خطرزاي غيرشهري از نقاط مس -

ائل افزايي اطالعاتي و امنيتي در مس برنامه اشراف، صيانت، مقابله، تحليل و بررسي، معماري و مهندسي و هم     -
 و اهداف راهبردي وزارت اطالعات در محيط امنيت ملي

 يگذار هيو سرما اقتصاد

 و جلب مشاركت ها يو خارج يداخل يگذا هيو جذب سرما ليتسه برنامه -

 ب و كاركس يبهبود فضا برنامه -

 هاي صادراتيبرنامه توسعه زيرساخت -

 هاي مرزي( براي استان هاي مرزي)برنامه تسهيل تجارت با تاكيد بر بازگشايي بازارچه -

 برنامه توسعه اشتغال و كارآفريني -
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 ينهاد تيريمد

  تيريمد ستميبهبود س يالزم برا يضوابط، دستورالعمل ها و مالحظات و ارائه آموزشها نيتدو برنامه -

 دولت ينهاد تياصالح و تقو برنامه -

 نيسرزم شيبر آما يها مبتن يگذار استيس تيو اصالح و تقو ينهاد راتييتغ جاديا برنامه -

 در اداره امور يمشاركت مردم تياز ظرف يحداكثر يريو بهره گ يتوانمندساز برنامه -

 باشند.ند ميهاي اجرايي ملي و استاني مكلف به رعايت مفاد اين ستمامي دستگاه -5ماده 
ــده در بخشفعاليت كليه -6ماده  ــند بايد به گونههاي تعريف ش ــد كه مجموع نيازهاهاي مختلف اين س و  اي باش

صارف آبي آن  سقف آب قابل برنامه م ستان ها محدود به  صوبه  ريزي ا شورايعالي آب در چارچوب پانزدهمين م  ي 
اســت آب قابل  فباشــد. وزارت نيرو مكل -گرددغ ميكه توســط وزارت نيرو ابال– 2هاي آبريز درجه در حوضــه

به برنامه   ــده  ريزي  بازنگري     5هاي زماني   را در دوره هنگام شـ ــاله  ــرف و  به تفكيك بخش  و سـ هاي مختلف مصـ
 ها ابالغ نمايد.به استان ،2هاي آبريز درجه حوضه
ه تحقق اين سند را در پايان هر  سازمان مديريت و برنامه ريزي استان موظف است، گزارش عملكرد ساالن     -7ماده 

ــتان  ــناد آمايش همه اسـ ــال نموده و دبيرخانه نيز گزارشـــي از ميزان تحقق پذيري اسـ ــال به دبيرخانه ارسـ ه ها را بسـ
 دهد.شورايعالي ارائه مي

ستان سازمان مديريت و برنامه  -8ماده  ست تمهيدات الزم به منظور تحقق  ريزي ا سند و هم چنين موظف ا  پذيري 
 در سطح استان را فراهم آورد. طالعات آمايش استانم

موظف اســت به منظور تحقق عملياتي ســند؛ پيوند بين اين ســند با  ريزي اســتانســازمان مديريت و برنامه  -9ماده 
هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت از جمله بودجه سنواتي در استان را با   مطالعات آتي در سطح استان و برنامه  

 مل و همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور برقرار نمايد.تعا
ريزي استان موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال، سند آمايش استان را بر سازمان مديريت و برنامه -10ماده 

 اساس سند ملي آمايش سرزمين بازنگري، بروزرساني و اسناد مربوطه را به دبيرخانه ارسال نمايد.

 


