
استان كرمان به عنوان پهناورترين استان كشور با داشـــتن تنوع اقليمي منحصر به فرد، امكانات صنعتي و معدني، محصوالت 
كشاورزي و صنايع دســـتي ويژه با شهرت جهاني و در كنار همه اينها وجود تمدنهاي هليل، ارت،… كه با تمدنهاي بزرگي چون 

تمدن بينالنهرين همپايي ميكند، تمامي زمينههاي الزم را براي توسعه دارد.
در راستاي طرح توسعه صنعت گردشگري و جذب توريست به عنوان يكي از محورهاي توسعه پايدار پروژههاي عمراني بسياري 
به اجرا درآمد كه پروژه بزرگ «بزرگراه هفت باغ و دهكده جهانگردي كرمان» يكي از آنهاست. اين طرح كه به دنبال ضرورت ايجاد 
يك مجموعه معماري ماندگار و انديشه خلق اثري جديد در ادامه آثار تمدنهاي دور و نزديك در ديار كريمان كه بيانگر مجد و عظمت 
كرمان باســـتاني و هم نمادي از گرايش، تفكر و انديشه واالي اسالمي باشد، در اواسط دهه هفتاد ذهن مسئولين استان را به سمت 

سرمايهگذاري در مسير كرمان به ماهان معطوف ساخت.
درهمين راســـتا در سال 1378 مكان يابي مســـير كرمان – ماهان كه از نظر آب و هوايي، استحكام زمين، آبهاي زيرزميني و ... 
گزينهمناســـبي بود آغاز شد و مســـير هفت باغ علوي به عنوان يك طرح ملي تحت مديريت «شركت عمران علوي ماهان» قرار 
گرفت تا بتواند با جذب ســـرمايهگذاران داخلي و خارجي براي ايجاد مراكز تفريحي، تجاري و باغ و ويالي مسكوني در جهت توسعه 

گردشگري استان گامهاي موثري بردارد.
مشخصات كلي طرح

كيلومتر و عرض 122 متر مشـــتمل برباندهاي تندرو و پياده رو، دوچرخه سواري، باند  اين طرح شـــامل بزرگراهي به طول 27
مخصوص اســـب و درشكه و فضاي سبز ميباشد كه قطعه بندي زمين براي احداث بيش از 4000 ويال دو طرف بزرگراه در دو تيپ 

«الف» و «ب» انجام شده است. 
طرحهاي اجرا شده در هفت باغ

در حال حاضر اشـــخاص حقيقي و حقوقي متقاضي اجراي طرحهاي بزرگ گردشگري، تفريحي، توريستي و خدماتي نسبت به 
دريافـــت زمين در محور هفت باغ علوي اقدام نموده وعدهاي نيز عمليات اجرايي را آغاز كرده اند كه از جمله ميتوان به پروژههاي 

زير اشاره كرد:
2- مجتمع پذيرايي شقايق1- مجتمع پذيرايي كاخ

4- رستوران برديا3- بزرگترين مركز فروش و خدمات پس از فروش خودرو 
6- مجموعه تفريحي و پذيرايي گلسار5- دهكده تفريحي توريستي مهرابي پناه 

8- موسسه خيريه بچههاي ما 7- هتل چهار ستاره هزار 
10- پيست دوچرخه سواري9- مركز اميد ستان سالمت (نورولوژي)

12- ويالهاي مسكوني11- ميدان تيراندازي

فرصتهاي سرمايهگذاري تعريف شده در هفت باغ علوي 
فرصتهاي سرمايهگذاري تعريف شده در اين محور شامل فرصتهاي تجاري، تفريحي، ورزشي، رفاهي و آموزشي ميباشد كه در 
حال حاضر سرمايهگذاران مختلفي براي ايجاد مراكزي چون city center (مركز خريد)، پارك آبي، شهربازي سرپوشيده و روباز، 
پارك صحرايي، مجتمع تفريحي، باغ پرندگان، كارتينگ، پيست موتور سواري، سالنهاي بولينگ، بيليارد، اسكواش، پيست اسكوتر، 
پيســـت شترسواري، حياط وحش مرتبط با گردشگري ،ميدان تيراندازي، ميدان اســـب سواري، سالنهاي چند منظوره، مجموعه 
بازيهاي ســـاحلي، هتل آپارتمان، هتل، متل، اقامتگاههاي بين راهي، شهرك هاي مسكوني، باغ وياليي، مجتمعهاي توريستي، 
رصدخانه، آموزش خلباني، كمپهاي عشايري و… پيشنهادات خود را به شركت عمران علوي ارايه نموده و درحال اجراي پروژههاي 

خود دراين مسير ميباشند. 
چگونگي واگذاري زمين به متقاضيان 

درحال حاضر متقاضيان خريد زمينهاي وياليي ميبايســـت به بخش ســـرمايهگذاري شركت مراجعه و قطعه زمين مورد نظر را 
انتخاب و ســـپس قرارداد منعقد نمايند. خريداران زمينهاي تجاري نيز پس از مراجعه به بخش سرمايهگذاري و دريافت مشاوره، در 

صورت انتخاب زمين و تعيين كاربري، قيمت آن به نرخ روز تعيين و محاسبه ميشود.
هفت باغ علوي و مشاركت مردم

اجراي طرح هفت باغ علوي از ابتدا با مشـــاركت بخش خصوصي و ســـرمايههاي اندك مردم آغاز شـــد تا با تشويق مردم به 
ســـرمايهگذاري در بخش گردشگري و جمعآوري سرمايههاي كوچك و ســـرگردان و تبديل آنها به سرمايههاي پويا و درآمد زا، 
فرصتهاي شغلي جديدي ايجاد شود و به مركز گردشگري براي مردم استان و گردشگران خارج از استان و كشور تبديل شود. اكنون 
نيز كه به عنوان طرح ملي گردشگري مصوب شده است ميطلبد تا با مشاركت مردم و جذب سرمايهگذاران از سراسر كشور و خارج 
از كشور تنها منطقهاي كه به عنوان بزرگترين محور دست كشت كشور و شايد بتوان گفت دنيا محسوب ميشود هرچه زودتر آباد و 
توســـعهيابد. اميد آن ميرود تا با همكاري مردم و مساعدت مسئولين امر گامهاي بلندتري براي به سرانجام رسيدن اين ايده بزرگ 

برداشته شود.
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