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هفت باغ علوي و چند نكته 
سـپاس به درگاه خداوند بلند مرتبهاي كه ما را به انديشـه ايجاد محور تمدن هفت باغ علوي رهنمون سـاخت و در شـرايطي كه 
ضعف اراده. تنگ نظري و ياس مانع هر كار ناچيزي ميگرديد مسـئوالن وقت را به تحقق اين ايده رهنمون ساخت. هفت باغ علوي 
يكي از محورهاي توسـعه آينده كرمان و جنوب شـرق ايران خواهد بود، در هفت باغ علوي آنچه كه بايد بشود بسيار وسيعتر از آن 

است كه انجام شده است.
ارتباط كرمان با باغ شـهرزيباي ماهان و آثار تاريخي آن از جمله آسـتانه شـاه نعمت اهللا ولي و باغ شـازده، دسترسـي سريع به 
ارتفاعات بلند جوپار و كوتاه كردن فاصله شـهر علمي ماهان و مركز بين المللي علوم و تكنولوژيهاي پيشرفته در قالب يك اتوبان 
چنـد منظـوره تنها و تنها بهانهاي بـراي آغاز طرح بود. ايجـاد دهها و بلكه صدها هتـل. مركز تفريحي طبيعت گـردي، انواع مراكز 
ورزشـي از جمله ايجاد يك قطب بزرگ گلف، مركز تجاري براي جذب چندين ميليون نفر توريست به كرمان و منطقه جنوب شرق،

 آينده اين محور گردشگري بين المللي را رقم خواهد زد.
صنعت گردشـگري از جمله صنايعي است كه به داليل بسيار غيرموجه در تمامي سالهاي سرافراز پيروزي انقالب اسالمي مورد 
بيمهري قرار گرفته اسـت. تذكرات پيدرپي مقام معظم رهبري به مسـئوالن محترم كشور در سـالهاي گذشته باعث توجه به 
مسـئله گردشگري درسالهاي پاياني دولت آقاي خاتمي گرديد. دير يا زود مردم و مسئوالن كشور متوجه اهميت اين صنعت عظيم 

خواهند شد.
كرمان ميتواند و بايد سـهم مهمي از اين صنعت را به خود جذب كند جذب ميليونها گردشـگر داخلي و خارجي بدون داشـتن 
طرحهاي مناسب امكان پذير نميباشد و هفت باغ علوي آغازي براي اجراي صدها طرح جذاب و مناسب براي دعوت از گردشگران 
است. ايجاد يك صافري پارك چند ده هزار هكتاري. ايجاد مراكز خريد متنوع و بزرگ، ايجاد بزرگترين مركز گلف خاور ميانه، ايجاد 

مراكز تفريحي متعدد و ايجاد صدها هتل بايد مورد توجه جدي قرارگيرد.
شـركت عمران علوي با عشـق و اقتدار در كنـار همه سـرمايهگذاران داخلي و خارجي تـا تحقق اين اهداف بـزرگ خواهد بود.

بياييم باهم به آينده ايران سربلند و كرمان بزرگ بينديشيم. 
فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم بياتا گل برافشانيم و مي درساغر اندازيم 
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