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مقدمـه
کشور عزیزمان ایران، سرزمینی شگفت انگیز و بی نظیر است که گوشه گوشه آن 

میزبان موهبات منحصر به فرد الهی است.
در این بین اســتان پهناور کرمان به عنوان پهناورترین بخش کشــور، مساحتی 
نزدیک به 180/000 کیلومتر مربع از خاک ایران را میزبانی می نماید. سرزمینی 
که به لحاظ تنوع تاریخی، فرهنگی و طبیعی، ایرانی کوچک است که ناشناخته 
مانده است. وجود آثار و نشانه های تاریخی و تمدنی فراوان از هزاره های 9 و 10 
قبل از میالد تا دوران معاصر، از اســتان کرمان ویترینی گرانبها ساخته است. در 
این بین شــرایط آب و هوایی فضای دیگری را در این استان رقم می زند. وجود 
گودترین چاله داخلی ایران با ارتفاعی کمتر از 1000 متر از سطح دریا تا قله های 
سر به فلک کشیده از جمله قله هزار که بیش از 4500 متر ارتفاع دارد و سومین 
قله بلند کشور است باعث آن گردیده که چهار فصل سال را همواره در پهنه استان 
کرمان شــاهد باشیم. داشته هایی چون کلوتها، منطقه گندم بریان رود شور و ... 
زیباترین کویر جهان را در بخش شرقی استان به وجود آورده است. وجود 12 قله 
باالی 4000 متر و 86 قله باالی 3000 متر، بازار سرتاسری کرمان )طوالنی ترین 
بازار سرپوشیده جهان(، تمدن 6000 ساله هلیل رود، پارک ملی خبر و چندین 
منطقه حفاظت شــده حیات وحش در کنار وجود 5 فرودگاه فعال، بزرگراهها و 
جاده های دسترســی، مناطق تجــاری و از همه مهمتر اراده مردمی و دولتی به 
عنوان مهمترین حامی و پشتوانه فضای مناسبی را در بیش از 30 منطقه نمونه 
گردشگری استان که در سطوح مختلف بین المللی، ملی و استانی سطح بندی 

شده اند فراهم آورده است . 
و در کنار این داشته های ارزشمند، میهمان نوازی و گردشگر پذیری این استان، 

زبان زد بوده و هست که افتخار دیار کریمان محسوب می گردد. 
خرسندیم که میزبانی شما عزیزان را در گوشه گوشه این استان پهناور به عهده 

داریم.
با آرزوی سفری خوش و به یاد ماندنی در این بخش از کشور عزیزمان ایران.

                                                                             علي مهاجري                                                                   
                                                                              مدیر کل
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اســتان کرمان با وسعت بیش از 180 هزار کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران 
بین53 درجه و 26 دقیقه تا 59 درجه 29 دقیقه طول شرقی و 25 درجه و 55 دقیقه 
تا 32 درجه عرض شمالی واقع شده است. این استان از شمال به استان های خراسان 
جنوبی و یزد، از جنوب به استان هرمزگان، ازشرق به استان سیستان و بلوچستان و 
از غرب به استان فارس محدود می شود. استان کرمان در حال حاضر مشتمل  بر20 

شهرستان است که مرکز آن شهر کرمان می باشد.

شهرستان کرمان

شهرستان کرمان در شمال شرقی استان کرمان واقع شده است.  

جاذبه های گردشگری

 مجموعه بازار:
 پیکــره به هم تنیده بازار در مرکز بافت قدیــم کرمان با مظاهر زیبایی از ادوار 
گذشته به یادگار مانده است و  ویژگیهای  معماریش بینندگان را متحیر می کند. بازار 
کرمان یکی از مهم ترین بازارهای ایرانی به شمار می رود که مجموعه های با  ارزشی   
را در خود دارد از جمله مجموعه گنجعلی خان، ابراهیم خان، وکیل و... در این بخش 

توضیحاتی در خصوص مهمترین قسمتهای بازار آمده است.

 بازار سرتاسری کرمان:
 این راسته بازار از میدان ارگ شروع و به خیابان میرزارضای   کرمانی ختم می شود. 
هربخش از بازار کرمان در زمان یکی از حکام و فرمانروایان این دیار ساخته شده است، 
بازار  سرتاسری کرمان یکی از طوالنی ترین راسته بازارهای ایران محسوب  می شود، 

طول این راسته حدوداً 1200 متر اسـت و جهـت آن شرقی – غربی است.

 بازار میدان ارگ:
 این بخش از بازار غربی  ترین قســمت بازار کرمان است و مانند مستطیل دور 
محوطــه میدان توحید را محاصره کرده، نمای اطراف میدان، در ســال های اخیر 
هماهنگ با معماری قدیم بازسازی و اجرا شده است. در ضلع شرقی بازار میدان ارگ، 

سردر ورودی بازار سرتاسری واقع  است.

 بازار ارگ:
 اولین بخش از بازارهای شرقی - غربی، بازار ارگ است، که از میدان ارگ شروع 

و به چهار سوق گنجعلی خان ختم می شود. 

 بازار نقاره خانه:
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در نخستین قدم از میدان ارگ بازار نقاره خانه آغاز می شود که دارای سقف بلند 
و مزین به کاشیکاری است و چند اتاق در باال دارد. که در گذشته هنگام غروب برای 

تعطیل کردن بازار بر روی آن نقاره نواخته می شد.

 بازار سراجی:
در حرکت به طرف شرق به بازار سراجی می رسیم که از بازار نقاره خانه شروع 
و به چهار سوق ختم می شود. این بازار در گذشته محل سراج ها و چمدان سازها 

بوده است.

 بازار گنجعلی خان:
 این بازار حد فاصل بین چهار ســوق و بازار اختیاری اســت که سبک معماری 
جالبی از عصر صفوی به یادگار گذاشته و در بخش جنوبی میدان گنجعلی خان قرار 
گرفته اسـت، در سمـت  چپ آن 16 طاق نما این بازار را به میدان مربوط می سازد.

 مجموعه گنجعلی خان: 
مجموعه گنجعلی خان از شــگفت انگیزترین آثار تاریخی )عصر صفوی( استان 
کرمان محسوب می شود. معمار زبردســـت این مجموعه سلطان محمد معمار 
یزدی بوده اســت. این مجموعه شــامل: میدان، بازار، حمام، ضرابخانه، مدرسه، 

مسجد، چهارسوق و آب انبار می باشد.

 میدان گنجعلی خان: 
این میدان همانند میادین اصیل ایرانی مستطیل شکل می باشد، در سه ضلع آن 
بازار واقع شده و در ضلع دیگر آن مدرسه گنجعلی خان قرار دارد. این میدان در مرکز 
داد و ستد شهر قدیـــم واقع است، طول آن 99 متر و عرض آن 53 متر و دارای 

مساحت 5247 متر مربع وسعت است.

 حمام گنجعلی خان/ کرمان
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  ضرابخانه گنجعلی خان) موزه سکه(:
 در ضلع شــمال میدان گنجعلی خان، داخل بازار مسگری شمالی و روبروی 
حمام، ضرابخانه گنجعلی خان واقع است که با گـچ بری زیبایی تزئین شده است. 
درگذشته در آن مسکوکات طال و نقره دولتی را ضرب می کردند، در سال 1370 
همزمان با بزرگداشت خواجوی کرمانی، این مکان به عنوان موزه سکه مورد بهره 
برداری قرار گرفـــت. در این موزه مســکوکات متعلق به ادوار مختلف تاریخی از 
قبیل: اشکانی، ساســانی، اموی، عباسی و ... قاجاری و پهلوی به همراه اطالعات 

مربوط در معرض دید بازدید کنندگان قرار دارد.

 حمام گنجعلی خان:
 حمام گنجعلی خان در سمت راسـت بازار گنجعلی خان واقع اسـت. این حمام 
مجموعه ای از تلفیق هنر معماری و کاربرد مصالح گوناگون با فضایی متناسـب و 
مردم وار است. حمام اثری بدیع با کاشی کاری های زیبا، نقاشی ها، گچ  بریها، مقرنـس 
کاری ها و کاربندی هایی است که هر بیننده را به تحسین وا می دارد. حمام گنجعلی 
خان در سال 1005 ه. ق) دوره صفوی( به دستور گنجعلی خان حاکم وقت کرمان 
و معماری سلطان محمد معمار یزدی آغاز و در سال 1020 به پایان رسید.حمام تا 
حدود 75سال پیش دایر بوده است اما درحال حاضر نقش و کارکرد توریستی پیدا 

کرده و به موزه مردم شناسی تبدیل شده است.
 مجسمه هایی توسط اساتید دانشکده هنر و دانشگاه تهران )استاد میربابایی و 
نشان تانیک( طراحی و در قسمـت های مختلـف حمام قرار داده شده تا بدین وسیله 

صحنه هایی از استحمام به شیوه سنتی به معرض نمایش گذاشته شود.

 مدرسه گنجعلی خان:
 این بنا در ضلع شرقی میدان واقع شده، در سال 1007 ساخت آن آغاز و در 
سال 1029 به اتمام می رســد، نمای داخلی و خارجی این مدرسه کاشی کاری 

مسجد گنجعلی خان/ کرمان
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معرق جالبی از عصر صفوی به یادگار گذاشــته است. این مکان تا زمان حمله آقا 
محمد خان قاجار به کرمان مدرسه بوده و پس از ویران شدن به دستور وی، تعطیل 

شده و در اواسط قرن سیزدهم به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفت. 

 مسجد گنجعلی خان:
 این بنا در گوشــه شمال شرقی میدان و هم جوار با مدرسه واقع شده است. 
این مسجد کوچک)خصوصی( اما بی نهایـت زیبا در واقع موزه کوچکی از هنرهای 
تزئینی اسالمی نظیر کاشی کاری، گچ بری و خطاطی است که به سبک زیبایی 

آراسته شده است.

 آب انبار علیمردان خان )گنجعلی خان(: 
  آب انبار علیمردان خان )پسر گنجعلی خان( که در ضلع غربی میدان، داخل بازار 
مسگری غربی و روبروی مدرسه واقع شده، معماری جالبی دارد که توجه هر بیننده 

را به خود معطوف می کند. 

 چهارسوق گنجعلی خان:
 محل متقاطع دو راســته بازار را چهار ســوق می گوینــد. به دلیل برخورد 
متقاطع دو راسته بازار شــمالی- جنوبی و شرقی- غربی، در محل چهار سوق 
گنجعلی خان در گذشته این مکان مهم ترین نقطه شهر محسوب می شده، نمای 
داخل این  چهار سوق با گـچ بری  های جالب و نقاشی های زیبای عصر قاجار که 
چهره شهروندان آن دوره را به تصویر کشیده تزئین شده است. چهار سوق مرکز 

ثقل بازار است. گنبد چهارسوق مرتفع ترین گنبد شهر به شمار می آمده است.

 بازار مسگری شمالی:
 این بازار در شــمال میدان گنجعلی خان قرار دارد و در غرب آن، چهار ســوق 

  حمام ابراهیم خان/ کرمان
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مسگری واقع شده است و شرق آن به بازار کاله مالی متصل می شود. طول این بازار 
88 متر و عرض آن 6 متر است.

 بازار مسگری غربی:
 در جنوب این بازار، چهارســوق گنجعلی خان قرار دارد و شمال آن چهارسوق 

مسگری واقع شده است. ابعاد بازار مسگری غربی 43 متر در 5/5 متر است.

 کاروانسرای هنود )هندوها(:
 این کاروانسرا در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط انگلیسی ها از امام جمعه وقت 
اجاره شــد و در اختیار هندوها قرار گرفت و چون هندوها در آنجا ساکن شده و به 
تجارت پرداختند به کاروانســرای هندوها معروف شد. از آن جایی که تجار هندی 
اجناســی چون ادویه، فلفل، هل و... در این کاروانســرا به فروش می  رساندند، این 
کاروانسرا به کاروانسرای هنود شهرت یافت. در این کاروانسرا معبد هندوها به سبک 

معماری ویژه باقی مانده است.

 مجموعه ابراهیم خان: 
ابراهیم خان ظهیرالدوله که از ســال 1218 تا 1240 ه.ق در دوره فتحعلی شاه 
قاجار حاکم کرمان بوده است مبادرت به ایجاد بناهای بسیار ارزنده در مرکز شهر و 
جنب مجموعه گنجعلی خان نموده است. این مجموعه شامل: بازار )قیصریه(، حمام، 

آب انبار و مدرسه می باشد. 

 بازار ابراهیم خان )بازار زرگرها(:
 ایــن بــازار به صورت یک راســته متقاطع عمود بر بــازار کاله مالی و به 
موازات بازار کفاش ها واقع شده است. در طرفین سردر ورودی، مدرسه، حمام 
و آب انبار واقع شده است که کاشی کاری سردر آن در نوع خود بی نظیر اسـت، این 

 مسجد حاج آقاعلی/ کرمان
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بازار در ابتدا و انتها به دو در بزرگ چوبی که در ســاعات و ایام تعطیل بسته 
می شوند، مجهز است.

 مدرسه ابراهیم خان:
 در مرکز شهر کرمان مدرسه زیبا و وسیعی به نام مدرسه ابراهیـــم خان دیده 
می شود. این مدرسه در داخل قیصریه، شمال بازار قدیم و میدان گنجعلی خان قرار 
گرفته است. ساختمان این مدرسه را شاه نشین، محراب، ایوانچه و غرفه های اطراف 
تشــکیل می دهند. تزئینات نمای داخلی مدرسه، کاشی هفت رنگ با نقش گل و 
بوته، گلدان و مقرنس کاری و گچ  بری است. در این مدرسه همچنین رفیع  ترین و 
زیباترین بادگیر شهر کرمان خودنمایی می کند. ایوان شرقی و برج ساعت این مدرسه 

کاشی کاری و چشم اندازی زیبا دارد.

 حمام ابراهیم خان: 
این حمام در کنار مدرســه و وســط بازار واقع شده و با تغییرات جزئی، خزینه 
بسته شده و با لوله کشی مناسب از محیط بهداشتی برخوردار گردیده اسـت و هـم 
اکنون نیز مورد استفاده می باشد. این حمام به دو بخش رختکن و گرمخانه تقسیـم 

می شود. این حمام از سال 1331 ه.ق تاکنون دایر است.

 مجموعه وکیل:
 محمداسماعیل خان نوری اسفندیاری ملقب به وکیل  الملک از سال 1275 ه.ق 
بر کرمان حکومت کرد  و در زمان فرمانروایی خویش بناهای زیادی در کرمان تعمیر 
کرد و بنیاد نهاد، از آن جمله مجموعه وکیل می باشــد که در سال 1287 ه.ق به 
دستور وی و پسرش مرتضی قلی خان وکیل الملک  ثانی این مجموعه ساخته شد که 

مشتمل بر: بازار، حمام، کاروانسرا و مسجد می باشد.

 بازار وکیل:

 بازار/ کرمان
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 در انتهــای بازار اختیاری، بازار و مجموعه وکیل قد علـــم کرده و از زیباترین 
بازارهاست. بازار وکیل مطابق الگوی بازارهای ایرانی دراز و کشیده ساخته شده است 

و هر صنف در بخش خاصی از آن قرار داشته اند.

 کاروانسرای وکیل:
 در ســمت چپ بازار وکیل بزرگ ترین کاروانســـرای کرمان واقع شده است و 
جزء کاروانسراهای بزرگ ایران محسوب می شـــود. ســردر ورودی آن در بازار با 
کاشـی کاری و گـچ بـری تزئین شده ، کاروانسرا دوطبقه است. بادگیرهـای این بنا 
ساخت استوانـه ای بلندی دارند که عمل سرمـایش اطـاق هـای زیـرین را بـرعهـده 

داشتـه اند. در حال حاضر کاروانسرا در دست بازسازی و مرمـت قرار گرفته است. 

 حمام وکیل: 
اولین بخش از مجموعه وکیل، حمام یا چایخانه سنتی وکیل اسـت که در سال 
1280 ه.ق به شکل بســیار جالب و باشکوه و با اسلوب مهندسی- معماری عصر 
قاجاریه بنا شــده و از کف تا دیوار آن کاشــی کاری است. در سال های اخیر تغییر 

کاربری داده و به چایخانه سنتی تبدیل شده است.

  مجموعه حاج آقا علی:
 مجموعه حاج آقا علی نزدیک مجموعه ابراهیم  خان واقع و در اواخر قرن سیزدهم 
هجری )عصر قاجار( ســاخته شده است. این مجموعه شامل مسجد، آب انبار، بازار 
و کاروانسرا اســت. حاج آقا علی از بازرگانان نامی کرمان بوده است. او عالوه براین 

مجموعه، منزل باشکوهی در رفسنجان احداث کرده که هنوز برقرار است.

 مسجد حاج آقا علی )مسجد چهل ستون(:
 مسجد حاج آقا علی که در خیابان شریعتی کرمان واقع شده، همچنان پررونق 

 بازار مسگری/ کرمان
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باقی مانده است. این مسجد که به سبک مسجد وکیل شیراز بنا گردیده دارای چهل 
ســتون سنگی است که به گونه ای ماهرانه و یکدست تراشیده شده اند. سال اتمام 

بنای ساختمان مسجد 1286 ه.ق بوده است.

 بازار حاج آقا علی:
 این بازار از انتهای بازار کفاشها آغاز می شود و به خیابان شریعتی روبروی بازار عزیز 
خاتمه می یابد. از مکان های دیدنی در طول این بازار می توان از مدرسه معصومیه و 

مجموعه حاج آقا علی نام برد.

 آب انبار حاج آقا علی:
 این آب انبار روبروی مســجد حاج آقا علی قرار گرفته که به لحاظ معماری اجزا 
و روش کار کرد شبیه به دیگر آب انبارها بوده است، از ویژگی های بارز آن می توان 
به سردر با تزئینات گچ  بری، مقرنس کاری و کاشی اشاره کرد که جلوه ی زیبایی به 

آن داده است.

  بازار اختیاری:
 چهارمین قسمت بازار کرمان که از انتهای بازار جنوبی گنجعلی خان شروع و تا 
اول بازار وکیل امتداد می یابد بازار اختیاری است. از عناصر موجود در این بخش بازار 
می  توان مسجد  چهل ستون، کاروانسرای گلشن، سه بازارچه سرداری و در انتهای 
آن حمام )چایخانه سنتی( وکیل را نام برد. این بازار کم عرض را می توان قدیمی 
ترین بخش بازار محسوب کرد زیرا قبل از احداث بازار گنجعلی خان وجود داشته و 

اهمیتش به دلیل واقع شدن بین بازار گنجعلی خان و وکیل می باشد.

 بازار مظفری:
 بازار مظفری از انتهای بازار وکیل شروع و به خیابان میرزارضای کرمانی، محل 
قدیم دروازه مســجد ختم می  شد و جزء مجموعه مظفری است. از پدیده های این 

 کاشی کاری مسجد جامع/ کرمان
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بخش از بازار می  توان از تکیه)صفه(عزاخانه، بازار قدمگاه، و مسجد جامع کرمان نام 
برد. این بازار به سال 750 ه . ق توسط امیر مبارزالدین محمد مظفر بنا شده است.

 سرای گلشن: 
این ســرا در قســمت چپ بازار اختیاری و در غرب مدرسه گنجعلی خان واقع 
شده است. و در قرن یازدهم هجری قمری از درآمد موقوفه گنجعلی خان به سعی 
عبدالباقی تاجر کاشــانی به اتمام رسیده است. این بنای دو طبقه در سال 1370 
توسط سازمان میراث فرهنگی کرمانی و با مشارکت حجره داران مرمت اساسی شد.

 مسجد جامع مظفری:
 مســجد جامع مظفری در ضلع غربی میدان شهدا )مشتاقیه( واقع شده است. 
درهای ورودی آن از جنوب به بازار قدمگاه و از شمال به خیابان دکتر شریعتی و از 
شرق به میدان شهدا باز می شود. این بنا در ضلع شرقی سردری رفیع و عظیـم دارد 
که با کاشی کاری زیبایی تزئین شده و برج ساعت زینت بخش این سردر رفیع است. 
این مسجد در دوران حکومت امیر مبارزالدین محمد مظفر سر سلسله آل مظفر بنا 

گردیده است. تاریخ بنا به موجب کتیبه سردر اصلی 750 ه. ق می باشد.  

  مسجد امام )ملک(:
 از قدیمی ترین مساجد کرمان و شاید ایران، مسجد بزرگ و معروف ملک است، 
مسجد ملک در عهد سالطین سلجوقی کرمان بنا شده است و بنای آن را به ملک 
توران شاه منسوب دانسته اند. این مسجد در خیابان امام واقع شده است. قسمـت های 
مختلف مسجد به ویژه صفه اصلی در زمان وکیل  الملک و ایوان شرقی در قرن اخیر 

به همت مرحوم دیلمقانی بازسازی شده است.

 مشتاقیه:

 مقبره ی مشتاق علیشاه/ کرمان
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 از بناهای دوره قاجاریه در کرمان بنای مشتاقیه است. این بنا از سه گنبد تشکیل 
شده که مقابر»مشتاق علیشاه«،»شیخ اسماعیل«، »کوثر علیشاه« از بزرگان صفویه 
را در خود جای داده اسـت. پس از قتل مشتاق علیشاه در 21 رمضان 1206 ه.ق در 
مدخل مسجد جامع کرمان، او و یار همراهش »درویش جعفر« در این مکان مدفون 
و از آن به بعد، به نام مشــتاقیه معروف گردید. این بنا در میدانی به همین نام که 

مسجد جامع کرمان نیز در ضلع غربی آن واقع شده است قرار دارد.

 قبه سبز )پایگاه علم و دانش 750 ساله(:
 قبه سبز یکی از قدیمی  ترین و زیباترین آثار تاریخی کرمان و از بناهای قرن هفتم 
ه.ق است که ساختمان آن توسط براق حاجب، مؤسـس سلسله قراختاییان کرمان، 
در حدود سال 630 ه.ق آغاز شد و در سال 681 پذیرای ترکان خاتون همسر قطب 
الدین و حاکم دانشمند و محبوب کرمان شد. ترکان خاتون مدرسه قطبیه )ترکانیه( 
را که به دستور قطب الدین محمد آغاز شده بود، به پایان رساند. دارالشافی مجموعه 

نیز به دست پرتوان وی تأسیس شد.

 گنبد جبلیه:
 در منتهی علیه شرقی کرمان گنبد بزرگ و عجیبی قرار دارد، این گنبد هشت 
ضلعی تماماً از سنگ است. در هشت طرف آن هشت درب به عرض 2متر قرار گرفته 
اســـت که اخیراً برای استحکام بنا و جلوگیری از خرابی آن، درگاه ها را با سنگ 
مسدود کرده و فقط یکی را باز گذاشته اند. قدمت این گنبد را می توان به پیش از 

اسالم مربوط دانسـت. این گنبد در سال 1383 به موزه سنگ جبلیه تبدیل شد.

 مقبره خواجه اتابک:
 در محله جنوب شرقی شهر کرمان نزدیک بازار قرار دارد و از بناهای ارزنده 
دوره سلجوقی در قرن ششم هجری است. نمای داخلی و خارجی بنا به وسیله 
گـــچ بری و آجر کاری منظم، تزئین شده اســت. از آثار بــا ارزش بنای مقبره، 

 گنبد جبلیه/ کرمان
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خطوط کوفی و ثلـث آن است.

 امامزاده شاهزاده محمد:
 یکی از بقاع متبرکه شهر کرمان، مرقد امامزاده شاهزاده محمد از نوادگان امام 
موسی کاظم)ع( می باشد. این بنا متشکل از حرم، گنبد و رواق است و فضای مشجر 
و زیبایی، بنای این امامزاده را در برگرفته است. این بقعه متبرکه در چهار راه بهار، 

خیابان شاهزاده محمد کرمان واقع است.

 قلعه دختر:
 قدیمی ترین اثر تاریخی کرمان بنای قلعه معروف به قلعه دختر است. این قلعه 
در مشرق کرمان برفراز صخره هایی از سنگ قرار گرفته و بقایای آن مایه شگفتی 
بینندگان است. راجع به بانی قلعه نمی توان اطالع صحیحی ارائه داد. افسانه ها قلعه 
را به اردشیر بابکان نسبت می دهند و فردوسی در شاهنامه بنای قلعه را به کسی قبل 

از اردشیر به نام هفتواد نسبت می دهد. 

 آتشکده کرمان:
 این معبد در خیابان زریسف )شهدا(، خیابان میراز برزو آمیغی قرار دارد و آخرین 
آتشکده کرمان به شمار می رود. آتشکده در باغ مصفایی واقع است که قبال منزل 
مسکونی جهانگیر اشیدری بوده و با تغییراتی به صورت آتشکده درآمده اسـت. آتش 
موجود در این آتشکده براساس نظر موبدان زرتشتی، همان آتش چند هزار ساله ای 
اســـت که از هند به آتشکده محله شهر و از آن جا به این آتشکده، به روز سروش 
از ماه شــهریور 3652 یزدگردی انتقال یافته است. قدمت این آتشکده بیش از نود 
سال اســـت )1390 خورشیدی مصادف با 3749 یزدگردی(. در حال حاضر موزه 

زرتشتیان در این محل برقرارمی باشد.

 آتشکده زرتشتیان/ کرمان
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 یخدان مؤیدی:
 در گذشته یخدان مؤیدی خارج از شهر کرمان قرار داشت و بر اثر توسعه شهری 
اکنون داخل شــهر )خیابان شهید کامیاب( جای گرفته و اطراف آن فضای سبز 
جالبی احداث شده است. عناصر تشکیل دهنده یخدان عبارتند از مخزن، حصار، 
اســتخر و چاله یخ. پالن یخدان دایره ای و پوشــش آن از خشــت و مالت رس 
اسـت و به صورت گنبدی بزرگ نمایان است. در حال حاضر  یخدان مؤیدی دفتر 

مرکزی ستاد تسهیالت سفر استان کرمان می باشد.

 کتابخانه ملی کرمان:
 این اثر ارزشمند در خیابان شهید رجایی )خورشید( واقع اسـت. دارای سردری 
مرتفع و زیبا، فضایی مشجر و باصفا و نیز مکان مطالعه، مخزن کتاب و بخش های 
تحقیق و پژوهش و رایانه است. سالن 4000 متری موجود با سقف های گنبدی زیبا 
دارای 66 ستون هشت ضلعی می باشد. بنای کتابخانه به سال 1308 خورشیدی باز 
می گردد که معمار آن محمدعلی راوری این بنا را به سفارش جمعی از سرمایه داران 
کرمان، رفسنجان و یزد احداث کرد تا کارخانه ریسندگی و بافندگی خورشید در آن 

فعالیـت خود را شروع نماید. 

 تخت درگاه قلی بیگ:
این بنا در جنوب شرقی کرمان در زاویه جنوبی کوه قلعه دختر واقع شده است 
و منسوب به یکی از نوادگان بیرام بیگ به نام درگاه قلی بیگ )جد  خاندان درگاهی( 

است. سنگ قبر آن در عهد صفوی نوشته شده است.

 باغ فتح آباد:
 این باغ که در روستایی در 25 کیلومتری شهر کرمان قرار دارد و الگوی احداث 
باغ شاهزاده  ماهان بوده، از آثار عصر قاجاریه و از یادگارهای فضلعلی خان بیگلربیگی 

 یخدان مؤیدی/ کرمان
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است و به همین دلیل  آن را باغ بیگلربیگی می گویند. عبور آب فتـــح آباد از میان 
این باغ، به آن صفا و طراوت خاصی می  بخشیده است. این باغ توسط سازمان میراث 

فرهنگی در دست مرمت قرار دارد.

 باغ موزه هرندی:
 باغ هرندی و ساختمان آن از بناهای جالب توجه دوران اخیر است بانی این باغ 
عدل السلطان است. این باغ که به مناسبت توقف تاریخی رضاخان در مسیر آخرین 

سفر تبعیدی  اش اهمیت تاریخی یافته است حدود یکصد سال قدمت دارد.
ســاختمان مرکزی در دو طبقه و در میان باغ بنا شــده و امروزه به عنوان موزه 
منطقه  ای استان کرمان مورد بهره  برداری قرار گرفته اسـت. در حال حاضر در طبقه 
همکف این ساختمان موزه سازهای سنتی و در طبقه فوقانی آن موزه باستان  شناسی 
قرار دارد. استاد حسین مسعود یکی از هنرمندان عرصه موسیقی با اهداء 21 عدد 
ســاز انگیزه ایجاد موزه سازهای سنتی را در محل باغ هرندی تقویـــت کرد و به 
کوشش مسئولین وقت در سال 1380 این موزه افتتاح گردید. هدف اصلی این موزه 
آشنا نمودن بازدیدکنندگان با سازهای بومی و سنتی این مرز و بوم و همسایگان 
کشور ایران است. از اهداف مهـم موزه باستان  شناسی معرفی تمدن های کهن منطقه 

جنوب شرق ایران و ارتباط آنان با تمدن های همجوار می باشد.

  
 موزه صنعتی:

 این بنا که در خیابان شهید بهشتی )دکتر شریعتی( قرار دارد نمونه ای از همت 
و حمیت حاج علی اکبر صنعتی از خّیرین کرمانی اسـت که بنای پرورشگاهی برای 
نگهداری ایتام را پی  ریخـت، در جوار آن موزه  ای بنا نهاد که امروزه آثار ارزشمندی 
از استاد علی اکبر صنعتی یکی از فرزندان همین پرورشگاه در آن به نمایش درآمده 
اسـت.  موزه صنعتی در سال 1356 افتتاح شد و بعد از انقالب  به مدت 17 سال 

 موزه هرندی/ کرمان
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تعطیل بود و در سال 1372 بازگشایی شد. موزه هنرهای معاصر از سال 1386 در 
این محل مورد بهره  برداری قرار گرفت.

 موزه شهید باهنر:
 موزه شهید باهنر کرمان از آثار ماندگار و ارزشمند کنگره بزرگداشت شهید دکتر 
محمد جواد باهنر است که در بیستمین سالگرد شهادت آن شهید واالمقام با هدف 
حفظ و احیای نام آن شهید به همت سردار سرتیپ پاسدار دکتر عبدالمحمدرئوفی  نژاد 
فرمانده وقت لشکر 41 ثاراهلل بنا گردید و در تاریـــخ هفتـم شهریور 1380 افتتاح 

گردید.

 موزه دفاع مقدس:
این موزه یکی از نتایـج ماندگار و پدیده  های منحصر به فرد کنگره ی بزرگداشت 
سرداران و هشت هزار شهید استان های کرمان و سیستان و بلوچستان اســـت که 
به همـــت و تدبیر فرمانده ی وقت لشکر 41 ثاراهلل سرتیپ پاسدار قاسم سلیمانی 
در کرمان بنا شد. این موزه را آقای مهندس خان  محمدی از استادان دانشگاه علم و 
صنعت تهران طراحی کرد که در زمینی به مساحت 23 هزار متر مربع و زیربنای 
2550 متر مربع ساخته شده است و در تاریـــخ 3 خرداد 1377 در سالروز فتـــح 

خرمشهر افتتاح شد. قسمت های مختلـف موزه عبارتند از:
- ساختمان اصلی موزه )در سه طبقه و هشت تاالر(

- مرقد مطهر هشت شهید گمنام دفاع مقدس
- ماکت بزرگ عملیات کربالی 5
- ماکت پویای عملیات والفجر 8

- تاالر عبرت و تاالر بصیرت
- ورودی موزه

- مزار شهدا
- بوستان شهدا

 موزه ی دفاع مقدس/ کرمان
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 موزه ارتش:
این موزه در سال 1388 در ساختمان باشگاه قدیم ارتش که دارای قدمتی بیش از 
100 سال است افتتاح شد. این بنای تاریخی دارای 800 متر مربع زیربنا و بدون ستون 
است. موزه دارای 4000 تجهیزات نظامی از زمان قاجاریه است که از استانهای زاهدان، 
تهران، اهواز و گرگان جمع آوری شده اند. همچنین 50 قطعه عکس از رهبر در زمان 
جنگ، 50 قطعه عکس از تجاوز رژیم عراق در سال 1358، اسنادی از شهادت مردم 
کرمان، وصیت نامه ها و آثار باقیمانده از شهیدان، 2 تابلوی نفیس با بیش از 100 سال 

قدمت در این موزه به نمایش گذارده شده اند. 

 گلزار  مطهرشهداء:
گلزار مطهر شهداء یکی از جاذبه های معنوی کرمان می باشد که در شمال شرق 

شهر و در حاشیه ی جنگل قائم واقع شده است.
 

  پارک جنگلی قائم:
 یکی از مناظر زیبا در شهر کرمان پارک جنگلی قائم می باشد این پارک به صورت 
مصنوعی در جنوب شهر کرمان ساخته شده است. این پارک شامل کوهستان های 
طبیعی زیبا، درختان سرو و کاج و آبشار می باشد. پارک بازی کودکان یکی از امکانات 

این پارک بزرگ می باشد.

  ییالق کوهپایه:
 کوهپایــه در 30  کیلومتری انتهای شــرق کرمان قــرار دارد، در دامنه های 
کوهستانی منطقه ی مذکور تعداد زیادی چشمه آب شــیرین و زالل وجود دارد. 
کوهپایه منطقه ای خوش آب و هواست که روزهای تعطیل و فصل تابستان مهمانان 

 موزه ارتش/ کرمان
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زیادی دارد. از این رو جزء روســتاهای هدف گردشگری به شمار می رود. برفراز ده 
باالی کوهپایه، آبشاری بـس زیبا با چشم اندازی دلفریب وجود دارد. در این منطقه 
تعــدادی مجتمع تفریحی، اقامتی جهت ارائه ی خدمات بهتر به میهمانان احداث 

شده است.

 بخش ماهان

 یکی از مهم ترین نقاط بازدید و گردشگری استان، شهر ماهان است که در 30 
کیلومتری جنوب شرقی کرمان و در دامنه ارتفاعات تیگران واقع اسـت و چشمه  های 

متعددی دارد. 

  آستانه شاه نعمت اهلل ولی ماهان:
 از آثار باشکوه، زیبا و بسیار دیدنی ایران می توان مزار شاه نعمـت اهلل ولی را نام 
برد. آستانه شاه نعمـت اهلل ولی، زیارتگاه اهل دل و میعادگاه شوریدگان وادی عشق، 
قریـب هفـت قرن قدمـت دارد. سنگ بنای هسته مرکزی این مجموعه را احمدشاه 
دکنی با ارسال وجوهی به ایران پی ریخـت. سال احداث بنا در کتیبه ورودی، 840 
ه.ق ذکر گردیده است. نام صحن های این بنا به ترتیـب از خیابان اصلی، صحن اتابکی، 
صحن وکیل الملکی، رواق مدیرالملکی، حرم، رواق شاه عباسی، صحن میرداماد و 
صحن حسینیه است. شاه ولی معاصر حافظ   لسان  الغیب بود و حافظ توجه خاصی 
به اشعار وی داشت و بسیاری از غزلیات شاه را جواب گفـت، از جمله حافـظ غزل 

زیر را:   
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بودکه گوشه چشمی  به ما کنند

درجواب این غزل شاه ولی سروده است: 
ما خاک را به نظر کیمیا کنیـم

صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم

از جمله بخش های دیگر آستانه، کتابخانه و موزه شاه ولی اسـت.
 شــاه نعمـــت اهلل عارف، ادیب و شاعر بزرگ قرن هشــتم ه.ق به سال 731 در 
کوهبنان به دنیا آمد و به سال 834 در کرمان درگذشت و بنا به خواست خود در 

ماهان به خاک سپرده شد.

  باغ شاهزاده:
 باغ زیبا و مصفایی که با بیش از یک قرن قدمت و پیشــینه تاریخی، در دامان 
کوه های سر به فلک کشیده هزار )تیگران( آرمیده و چشم و چراغ باغ های کنونی 
ایران به شــمار می رود به ســال 1297 ه.ق به وسیله عبدالحمید میرزا فرمانفرما 

 آستانه ی شاه نعمت اهلل ولی/ ماهان
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ناصرالدوله شاهزاده قاجار بنا گردید. این باغ دارای دو عمارت دو اشکوبه در قسمـت 
غرب و شرق اســـت و حوضها و فواره های متعدد، این دو عمارت را به هم ارتباط 
می دهند. حمام کوچکی نیز درضلع جنوبی باغ وجود دارد که با برداشتی از حمام 
گنجعلی خان احداث شده اســت. درختان سربه فلک کشیده، داستانهای بسیاری 
از روزگاران گذشــته به یاد دارند. این باغ در ســال1370 بازسازی شده و امروز با 
عرضه خدمات و پذیرایی از میهمانان و ایرانگردان و جهانگردان، یکی از جاذبه های  
ارزشمند و گرانبهای کرمان به شمار می رود. باغ شاهزاده در 5 کیلومتری جنوب 

ماهان قرار دارد.

 شترگلو:
 این بنا در محور آستانه شاه نعمـت اهلل ولی و در ضلع شرقی آن واقع شده است و 
از آثار دوران قاجاریه به شمار می رود. بنا دارای چند حیاط است، که حیاط شمالی 
انارستان و حیاط  جنوبی نارنجستان بوده اسـت. میراث فرهنگی در صدد بازسازی 

و احیاء این اثر ارزنده است.

  دره تیگران:
 دره تیگــران در دامنــه کوه جوپار و در ضلع جنوبی باغ شــاهزاده ماهان واقع 
شده است، این دره مسیر راهپیمایی بسیار زیبایی برای خانواده  ها می باشد. آب جاری 
باغ شاهزاده از چشمه  های این دره تأمین می شود. در انتهای دره آبشارهای مخملی 
و جلوه های زیبایی از طبیعت را می  توانیم ببینیم. در امتداد دره 2 چنار تنومند قرار 

دارد که تنه خالی هر یک گنجایش 10نفر را دارد.

 سکنج:
 یکی از روستاهای هدف گردشگری است که در 15 کیلومتری جنوب شرقی ماهان 
و شــمال جاده بم- کرمان قرار دارد. سکنج تا شهر کرمان 50 کیلومتر فاصله دارد. 

 باغ شاهزاده/ ماهان
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منطقه ای است کوهستانی و خوش آب و هوا که آبشاری زیبا با حدود 6 متر ارتفاع دارد.
کوه های مجاور آن مناسب کوهنوردی اسـت. در این آبادی در امتداد نهری بزرگ به 
طول چند کیلومتر چنارهایی سر به فلک کشیده وجود دارد که پاره ای از آن ها آن 

چنان تنومندند که بینندگان را مبهوت عظمـت و قدمـت خود می سازد .
 جوپار:

 شهرییالقی جوپار با مناظر بدیع و زیبا در فاصله 30 کیلومتری جنوب کرمان 
واقع اســت و باغ های بســیار دیدنی دارد. زیارت امامزاده حسین هر ساله باعث 

مسافرت تعداد زیادی زائر به این شهر می گردد.

  منطقه کوهنوردی جوپار:
 یک منطقه بین  المللی اسـت که هرساله کوهنوردان بسیاری از سراسر کشور 
و بعضاً از کشورهای دیگر به آن وارد می شوند. این منطقه به لحاظ زیبایی به آلپ 

ایران شهرت یافته و دارای ستیغ  ها و دیواره  های زیبایی است.

  مقبره امامزاده شاهزاده حسین:
شــاهزاده حسین یکی از بقاع متبرکه بخش جوپار از توابع کرمان است. بنای 
این زیارتگاه به دوره صفویه مربوط است که در دوره قاجاریه تعمیر و تکمیل شد. 
بنای شاهزاده حسین متشکل از حیاط، حرم، گنبد و رواق است. ارزش زیارتی این 

زیارتگاه با شاهچراغ شیراز برابر است.

بخش راین

شهر تاریخـی و خـوش آب و هـــوای رایـن  در 100 کیلــومــتری جنــوب 
شهــر کــرمــــان و 115 کیلومتری شمال جیرفت قرار دارد. این شهر بر دامنه 

 کوه هزار/ راین
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هزار بـا ارتفـاع 4501 مـتر، مرتفع ترین کـوه جنـوب ایــران و ارتفاعات مرکزی 
کـشور آرمیـده است. از مناطق سـردسیـر اسـتان کرمان محسوب می شود. رایـن 
در زمـــان سـاسـانیـان بـه واسـطه قرار گرفـــتن در بزرگراه غرب به شرق و راه 
کرمان به جیرفت و بندرعبـــاس، موقعیتی مناسب داشته و یکی از مـراکز داد و 
سـتد کـاال وهمچنین بافت پارچه های ارزشمندی بوده است که حتی بـه مناطق 
دور ماننـد مصـر نیز صـادر مـی شد. ایـن منـطقه در گذشته یکی از مراکز ساخت 
صنایع دفاعی مانند شمشیـر و تفنگ نیز بوده است وزیری مؤلف کتاب جغـرافیـای 
کـرمـان، رایـن را چنیـن توصیـف کـرده است: بـاغســتانــی فسیــح، مرغزاری 

نزه و بدیع، آبش با سلسبیل بـرادر و هـوایش بـا فردوس برابر.

جاذبه های گردشگری

  ارگ راین )ورودی حاکم نشین(:
مهم ترین جاذبه تاریخی این دیار کهن، ارگ راین اســت. ارگ راین، بزرگ ترین 
بنای خشتی بعد از ارگ بم با مساحتی بیش از بیست و دو هزار متر مربع، نشسته 
بر تارک تاریخ، میراث ارزشمند و ثروت فرهنگی- تاریخی که سالیانه میزبان هزاران 
گردشــگر داخلی و خارجی است. این ارگ در جنوب غربی شهر کنونی راین و بر 
بلندای تپه ای قرار گرفته اســت. دور تا دور قلعه را حصاری در برگرفته که ارتفاع 
آن بیش از 10 متر است. تنها ورودی قلعه از جبهه شرقی است که با سردر بزرگ 
و باشــکوه به محوطه داخلی راه دارد. قلعه، عناصری چون بازار، مسجد، زورخانه و 

عامه نشین دارد.
قلعــه راین یکی از مهم ترین آثاری اســت که می تواند بر تاریخ کهن این خطه 
گواهی دهد و برسند موجودیت راین قبل از اسالم مهر تائید نهد. این قلعه مدرک 
گویایی است که گفته می شود قدمت و سابقه این دیار را به دوره ساسانیان می رساند. 
قلعه هایی با قدمت و سابقه بیشتر در این محل وجود داشته که بر اثر حوادث طبیعی 

از بین رفته اند.
در زمان یزدگرد سوم، اعراب به فرماندهی مجاشع ابن مسعود سلمی، هنگام 
فتح ایالت کرمان، نتوانســتند به قلعه راین که دژی مستحکم بود، وارد شوند. در 
قرن ششم هجری قمری، جنگ بهرام شاه با ملک ارسالن در نزدیکی همین قلعه 
بوقوع پیوست که راینی ها از قلعه خارج شدند و به نفع ملک ارسالن جنگ را به 

پایان رساندند.

 مکان های مذهبی:
 مرقد مطهر امامزاده شیـرخـــدا، امامزاده سیـد علـی و امامزاده زیـد در 
شهــر رایــن است. نســب شیـرخـدا بـــا 9 واسـطه بـه امـام صـادق)ع(، 
نسب امامزاده سیـــد علـی بـا 10 واسـطه بـــه امـام حسـن مجتبـی)ع( و 
نسب امامزاده زیـــد بـا 7 واسـطه بـــه امـام موسی کاظم)ع( می  رسد. مرقد 
شیـرخـــدا در خیـابـان امـام خمینی )میدان شیرخـــدا(  و مرقد امامزاده 

ارگ/ راین   
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سیـدعلـی وامامزاده زید در خیابان طالـقانـی می باشد.
 

 درختان:
از جاذبه های طبیعی شــهر راین می توان به چنارهای هزار ساله ی مسجد 
جامع و سرو 400 ساله که در مقابل حرم امامزاده زید )انتهای خیابان شریعتی( 

واقع است اشاره کرد. 

 صنایع دستی:
 مهم ترین و مـــعروف ترین صنایع دستی راین، صنایع فلزکاری است. کـارد 
و چـــاقوی ساخت صنگتعران راین، معروف و مشهور می باشد. بـــافت فـرش 

دستبـاف هـم در ایـن منـقطه رواج دارد. 

 دهانه آتشفشانی:
 از  دیگر جاذبه  های طبیعی راین می توان به بزرگ ترین دهانه آتشفشــانی در 
نزدیکی روســتای قلعه حســن  علی به همراه 14 دهانه کوچک تر و چشمه  های 
آب معدنی اشــاره کرد. در حدود 30 کیلومتری جنوب راین و در مســیر یکی 
از رودخانه  های کوه هزار، چشــمه  های آب معدنی از دسته آبهای کلورید سدیک 
بیکربنات کلسیـم سنگین و شبیه آب معدنی اریاژ ایزره فرانسه وجود دارد و برای 
درمان بیماری های راشیتیسـم و روماتیسم مؤثر است. در خصوص معادن نیز الزم 
است به معدن مرمر راین اشاره کرد که شهرت جهانی دارد. حرم حضرت علی)ع( 
و عمارت تاج محل، زیباترین بنای تاریخی هند، گویای مرغوبیت مرمر راین است.

 کوه هزار: 

کوه هزار، به دلیل داشتن هزار نـــوع گیـاه گونـاگون، هزار نامیده شده است 

 دهانه ی آتشفشانی/ راین
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و با ارتفاع 4501 متر، مرتفع ترین کـــوه جنـوب ایــران و ارتفــاعات مــرکزی 
کــشور است . روستاهای دامنـه کـوه هزار مـاننـد دودران زیـارتگاه، بـاب زنگی 
و گیشیگان، بـا آب و هـوایـی بسیـار دلپذیر و آبـشاری زیبا کـه در دل آن کـوه 
قرار دارد در فصـــل بهـار وتابسـتان پذیرای دوسـتداران طبیعت هستنـد. هزار 
بــا وسعت 900 کیلومتر مربع، سرچشمه رودخانه هایی چـون هلیل رود، هفت 
کوسک، چاری و تهرود است.  یکی از مهم ترین جاذبه های طبیـــعی کـوه هزار، 

آبـشار زیبـایی است کــه در 14کیلومتری شهر راین قرار دارد.

 بلندترین مناطق مسکونی ایران: 
در بخش های غربی و جنوبی رشته کوه هزار روستاهایی چون اردیکان و باب 
زنگی با ارتفاعی نزدیک به 3300 متر از سطح دریا با توجه به اینکه در تمام طول 
سال سکنه  دارند به گونه ای بلندترین مناطق مسکونی ایران محسوب می گردند. 
روستاهایی که تصویر زمستانی آنها حال و هوای خاصی در این بخش از رشته کوه 
هزار حاکم می سازد. همچنین در فاصله ی 2 کیلومتری اردیکان آبشار دیگری از 

دیواره های این بخش از هزار، جاری است.

 بخش گلباف

بخش گلباف در فاصله 125 کیلومترجنوب شــرقی کرمان در میان کوه های 
مرتفع قرار دارد و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می باشد. از شمال به بخش 
شهداد، از جنوب به شهرستان بم، از شرق به کویر لوت و از غرب به جاده ماهان 
– بم وصل گردیده، هزار ســال پیش نام خبق بر تارک این شــهر می درخشید. 

  آبشار ُحرمک/ گلباف
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گودعلی از دیگر نامهای گلباف بوده است آن هم بدلیل واقع شدن در درون گودی 
بوده است. نام دیگر این بخش گوک بوده که به دو معنی، یکی به معنی پهلوانان 
) از شجاعت و دالوری تفنگچیان گوکی سخن می گفته( و دیگر  گود به معنی 

گودال کوچک است.گوک در سال 1348 تغییر نام داده است.
 وجــود زمینهای حاصلخیز و آب  فــراوان تمدنی را پای  ریزی کرد که هزار و 
اندی سال بعد گلباف نام گرفت، گلباف آخرین نام این بخش است و دلیل نامیده 

شدنش به خاطر مرغوبیت فرش آن بوده و رواج صنعت قالیبافی است. 
بنا به اســتناد کتب تاریخی گلباف در ازمنه قدیم قلعه و برج و بارویی عظیم 
داشــته و به تصرف سپاهیان محمود افغان نیز در آمده است همچنین در زمان 
حکومت زندیه از گلباف در تاریخ کرمان نامی به میان آمده است. قدمت گلباف به 
گفته بسیاری از مردم شهر بیش از هزار سال می باشد. در زمان حاضر تنها وجود 
درختان کهنسال ســرو و چنار در گوشه و کنار شهر که ثروتهای آن به حساب 
می  آیند نمادهایی هستند که می توان آثار دوران گذشته را در آن دید. وجود شبکه 

بسیار پیچیده قنوات نشانه یک نظام اقتصادی کهن و با سابقه است.

جاذبه های گردشگری

  سرو تاریخی:
ســرو کهنسال با قدمتی قریب به هزار سال با قطر 6 متر و درازای 40 متر از 
دیرباز از دیدنی های منطقه بوده اســت. و در گذشــته این سرو تقدس عظیمی 
داشته و در مراسم تعزیه، تنه سرو را سیاه پوش می کردند و در عروسی ها عروس را 
برگرداگرد آن می  گرداندند. این تقدس گویا به خاطر کاشت این سرو توسط عارف 

نامی ابوسعید ابوالخیر بوده است. 

آبشار دریا)کشیت(:

 طبیعت جوشان/ گلباف
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آبشار دریا با ارتفاعی حدود 20 متر در حوضچه ای با شعاع 5 متر می ریزد و 
در وســعت خشک و بی انتهای کویر، دریایی را رقم می زند. در کتاب جغرافیای 
کرمان تصریح شده اســت که آقا محمد علی کالنتر آن جا سیصد ذراع طناب با 
اسباب الزمه در آن فرو کرد و به ته آن نرسید و گفته است که عمق وسط آن را 

جز خدای تعالی کسی نمی داند.

 آثار تاریخی گلباف:
1( قلعه گلباف و آب خندق واقع در محله شاهپری

2( قلعه روستای کشیت
3( مقبره امامزاده زید محمود واقع در روستای حرمک

4( مقبره سلطان حسن شاه واقع در روستای آبگرم
5( مقبره شاه شمس الدین واقع در محله رزنو گلباف

6( مقبره شیخ جنید واقع در گلباف جنب قلعه
7( مقبره شیخ مرتضی نیشابوری واقع در گلباف جنب منبع آب

8( مقبره سلطان ابوسعید ابوالخیر واقع در بهشت زهرا گلباف
9( مقبره حاج سید حسن خراسانی معروف به حاج آقا
10( قلعه تاریخی هشتادان واقع در روستای هشتادان

11( تپه های گزعلی مراد در شرق کشیت
12( آثار کوره های لعاب در شرق کشیت

 جاذبه های طبیعی:

 قلعه  کشیت/ گلبافت



1( آبشار بیدوئیه گلباف
2( روستای آبگرم: دارای چندین حوض آب گرم که از خواص زیادی برخوردار است.

3( آبشار بندر جوشان
4( آبشار آبگرم کشیت

بخش شهداد 

جاذبه های گردشگری

  محوطه باستانی شهداد: 
بر اساس کاوش های انجام شده توسط هیئت باستان شناسی تهران به سرپرستی 
دکتر علی حاکمی در ســال 1349، گروه اعزامی به منطقه شــرق شــهداد به 
مجموعه ای دست یافت که منازل مسکونی، کارگاه های ریخته گری و ذوب فلزات 
مردم شــهر را در هزاره سوم و چهارم قبل از میالد آشکار ساخـــت. عالوه برآن 
قدیمی ترین پرچم فلزی جهان موسوم به درفش شهداد، تعداد بسیار زیادی شی 
سفالی، فلزی و سنگی، مجسمه های گلی مرد و زن و... از دل ریگزارهای منـطقه 

باستانی شهداد کشف شد.

 امامزاده زید:
 یکی از اماکن متبرکه استان کرمان بارگاه مقدس امامزاده زید شهداد اسـت، 
که با هفت واســطه به امام ششم منصوب است. قدمت بنای این امامزاده به قرن 

هفتـم هجری می رسد. 

 کلوت ها / شهداد
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 از دیگر جاذبه های تاریخی شهداد:
- شهرک باستانی دشت لوت

- آب انبار حاج محمدتقی
- آسیاب آبی دوقلو

- خانه صادقی ها 
- قلعه رموک و کهنه شفیع آباد 

 گندم بریان:
 وجود منطقه گندم بریان شــهداد به عنوان یکی از گرم  ترین نقاط کره زمین 
در فاصله 15 کیلومتری شمال کلوت ها که درجه دمای آن در تابستان بـه بیش 
از 55 درجـه سانتیگراد می رسد، جریان رود شور با غلظت باالی نمک، سکوت و 
سراب بی مانند کویر، آسمان پرستاره و مهتابی، گودترین نقطه کشور بزرگ ایران 

در این منطقه از جاذبه های شگفت کویر شهداد به شمار می رود.

 کویر شهداد)کلوت ها(:
 از جمله جاذبه های طبیعی کرمان و کشــور که عظمـــت آن هرگز در باور 
ناآشنایان نمی  گنجد، کویر است. کویرهای کرمان جذابیت های ویـژه ای دارد که 
آن ها را در شمار مناطق شگفت انگیز توریستی قرار می دهد. از زیباترین بخش های 
کویر که تماشای آن به یک رؤیا شباهت بیشتری دارد، دیدار از کلوت های کویر 
اســـت. کلوت ها زیباترین عارضه طبیعی کلوخی دنیا و زیباترین و جذاب ترین 
پدیده ی کویر به شــمار می روند و در هیـــچ یک از بیابان های دنیا نظیر ندارند. 
کلوت ها ســر تا سر قســمت غربی کویر لوت مرکزی را پوشانده و از دور به شهر 
بزرگی می  ماند که ماه ها و سال ها، ده ها بنا و کارگر نسبـــت به ساخت آن اقدام 
کرده  اند. این شهر کلوخی در فاصله ی 40 کیلومتری شرق و شمال شرق شهداد 
قرار گرفته و مساحـــت آن بیش از 11 هزار کیلومتر مربع است. در حال حاضر 

 رود شور / شهداد
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عالوه بر جاده ی آسفالته بین شهداد و کلوت ها، کمپ های کویری ای ساخته شده 
که می تواند برای اســکان شبانه مورد استفاده قرار گیرد. عالوه بر این وجود آب، 
برق، تلفن، آشــپزخانه و سرویس بهداشتی هرگونه نگرانی را در این مورد مرتفع 

می سازد.

 سیرچ:
 دهستان سیرچ در 55 کیلومتری شهر کرمان و 35  کیلومتری جنوب شرقی 
شهداد )بر سر راه کرمان- شهداد( قرار گرفته است. درختان سر به فلک کشیده، 
هوای خنک تابستان، ارتفاعات پربرف زمستان، پیست اسکی، رودخانه و بخصوص 
سرو هزار ساله و تماشایی این روستا از جاذبه های گردشگری آن اســـت. وجود 
چشمه آب گرم جوشان با خواص درمانی قابل توجه در فاصله 8 کیلومتری سیرچ 
و نصـب تعدادی آالچیق در محوطه آب گرم از دیگر جاذبه های منطقه به شمار 
می رود. کوه های بلند با چشــم اندازهای زیبا پوشیده از توده های انبوه درختان، 
جاذبه های گردشگری منطقه را دو چندان می کند. قرار گرفتن سیرچ در مجاورت 
شــهداد و منطقه ی کلوت ها که جاذبه های بکر سیرچ – شهداد را فراهم نموده و 
وجود دو نوع ســاختار طبیعی متفاوت )ییالق سرد و گرم و سوزان( در مجاورت 
یکدیگر که کم نظیر و بسیار جذاب می باشد. منطقه فوق را به منطقه ی نمونه ی 

گردشگری تبدیل کرده است.

 شهرستان بردسیر

شهرســتان بردسیر در فاصله ی 61 کیلومتری جنوب غربی مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

گندم بریان/ شهداد
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 جاذبه های گردشگری
  مناره مسجد نگار:

 مناره نگار، نزدیک بردســیر، در مسیر بافت- بزنجان قرار گرفته اســـت. این 
برج یکی از برج های برجامانده از دوره ســلجوقی است. مناره ی نگار آجرچینی 
بسیار زیبایی دارد و کتیبه ای به خط کوفی از کاشی فیروزه ای بر روی آن نصب 

شده است.

 بقعه پیر برحق )جارسوز(:
 بقعه پیربرحق، یادگاری از قرن هفتم هجری اســت که نقشــه آن از داخل 
هشت گوش و از خارج چهارگوش اسـت. تزئینات گـچ بری، مقرنس کاری خطوط 

کوفی و کاشی کاری، شکوه و جالل خاصی به گنبد داده است.

 خانه بهادرالملک:
 این خانه بازمانده یکی از چهره های سیاســی و متمکنین بردســیر سرتیپ 
عبدالمظفرخان  معروف به بهادرالملک متوفی به سال 1329 شمسی اسـت و در 
حاشیه خیابان دکتر شریعتی واقع شده، در ساخت آن از خشت خام و در برخی 
از قسمت های آن آجرهای چهارگوش به کار رفته است. بنای مذکور زیبایی خاصی 
دارد. این بنای زیبا مرمت و بازسازی شده و در حال حاضر دفتر نمایندگی سازمان 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و پایگاه حفاظتی شهرستان بردسیر 

در این محل مستقر می باشد.

 الله زار بردسیر:
 الله زار در 75 کیلومتری جنوب شــرقی بردسیر واقع شده است. آب و هوای 
کوهستانی منطقه، باغستان های زیبا و متعدد، تنوع شگفـت  انگیز پوشش گیاهی و 

 خانه بهادر الملک / بردسیر
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همچنین همجواری با آب گرم معدنی، بخش الله زار را به یکی از جاذبه های مهم 
گردشگری )بهار و تابستان( برای مردم استان تبدیل نموده است. در گذشته )تا 
اوایل قاجار( نام این محل کارزار بوده است که محمد اسماعیل خان وکیل الملک 
با الهام از جلوه های کوهستان بلند و سرشار از الله و طبیعت زیبا، آن را الله زار 
می نامند. این منطقه به دلیل فراوانی شکار، شکارگاه حاکمان کرمان بوده است، از 
جاذبه های تاریخی منطقه می توان به امامزاده سید شمس الدین، گرمابه قدیمی، 
برج سیـــف علی، تپه های باستانی، مسجد قدیمی، کاروانسرا، آب گرم معدنی و 
سد خاکی اشاره کرد، در ضمن این منطقه به عنوان یک منطقه ملی گردشگری 

به ثبت رسیده است.

 بیدخوان بردسیر:
 منطقه بیدخوان در 42 کیلومتری جنوب بردسیر واقع شده است. آب و هوای 
منطقه معتدل کوهستانی است و از رودخانه های فصلی مهمی برخوردار می باشد. 
کوه گدار، به همراه میل عقیل و غار یخی در 7 کیلومتری جنوب شرقی این آبادی 

مناظر بسیار زیبا و جلوه ای ناب از طبیعت رابه تصویر کشیده است.
 آثــار فرهنگی، تاریخی، طبیعی منطقه: آثار باقیمانده از دوره ی هخامنشــیان، 

مجموعه ی تاریخی خوشاب، قلعه ی دیو، قبرستان تاریخی گیو )1300 ساله(.
 یخدان های طبیعی و غارهای شگفت انگیز که در تمام فصول سال خیل عظیمی از 
کوهنوردان و غارنوردان را به سوی خود جذب می کند، استعدادهای مذکور باعث گردیده 

بیدخوان مورد توجه گردشگران واقع و به منطقه ی نمونه گردشگری تبدیل شود.

شهرستان سیرجان

 طبیعت / الله زار بردسیر
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شهرستان ســیرجان در فاصله ی 175 کیلومتری جنوب  غربی مرکز استان 
کرمان واقع شده است.

جاذبه های گردشگری

 آرامگاه شاه فیروز:
 این بنا در فاصله 14 کیلومتری جنوب شــرقی ســیرجان برفراز صخره ای از 
سنگ سبز تیره به ارتفاع 30 متر واقع شده و در محل به شاه فیروز معروف است. 
بنای این آرامگاه عبارت است از یک بنای هشت ضلعی که بقایای قبری در کف 
آن به جا مانده است. با توجه به شیوه معماری به نظر می رسد که این بنا متعلق 

به دوره ایلخانی )قرن هشتم و نهم( باشد.

 آرامگاه میر زبیر:
 این بنا در شرق روستای شــریف آباد سیرجان در کنار قبرستان روستا قرار 
دارد. آرامگاه به صورت مربعی با قلوه سنگ و مالت گچ ساخته شده است. فضای 
داخی بنا تزئینات و کتیبه های متعددی دارد که هرکدام در نوع خود زیبایی های 

منحصر به فردی دارند.

 امامزاده علی)ع(: 
در فاصله 9 کیلومتری جنوب شــرقی ســیرجان، در کنار قلعه سنگ، آستان 
مقدس امامزاده علی ) از نوادگان امام موسی کاظـم)ع(( واقع و از افتخارات مـردم 
شهرستان سیرجان است. شهر ســیرجان در قدیم در اطراف همین قلعه )قلعه 
ســنگ( بود و در زمان تیموریان، به علت مقاومت مردم با خاک یکســان شد و 

مردمش ناچار به محل جدید منتقل شدند.

 باغ سنگی/ سیرجان
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 باغ سنگی بلورد )سیرجان(:
 این باغ که از شاهکارهای تاریخی اسـت، در فاصله 45 کیلومتری جنوب شرقی 
سیرجان قرار دارد و به دسـت فردی ناشنوا به نام درویش خان گنگ اسفندیارپور 
که به کشاورزی اشتغال داشته حدود 35 سال پیش ساخته شده است. این باغ در 
حقیقت یادگار گلستانی است که وی روزگای از دســـت داده و به خیال خودش 
بوســتانی از سنگ و چوب را به این منظور ساخته است، با این اندیشه که دیگر 
ظلم باغ ســنگی او را نمی گیرد. درویش خان فروردین ماه 1386 دار فانی را وداع 

گفت و اکنون در باغش به خاک سپرده شده است.

شهرستان شهربابک

شهرستان شــهربابک در فاصله ی 247 کیلومتری غرب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

جاذبه های گردشگری

 عمارت موسی خانی: 
 از بناهای با اهمیـــت شــهربابک که یکی از جاذبه های توریستی این شهر 
محسوب می شود، عمارت موسی خانی است. به سبب فضا سازی اطراف ساختمان 
یکی از نقاط پرجاذبه شهربابک اسـت که تاکنون نیز پذیرای بسیاری از میهمانان 
خارجی و داخلی بوده است، این اثر ارزشمند معماری متعلق به 190 سال پیش 

است.

 روستای صخره ای میمند:
روستای تاریخی میمند با قدمتی چند هزار ساله در 36 کیلومتری شمال شرق 
شهرستان شهربابک واقع می باشد. مجموعه ای با 400 واحد مسکونی دستکند به 
نام کیچه که در مجموع بیش از 2000 اتاق را شامل می شود و همچنین دارای 
مسجد- حسینیه - حمام قدیمی و مدرسه می باشد که همگی در دل کوه کنده 
شده اند، اقامتگاه زمستانی مردم کوچ نشینی اســـت که فصل بهار را در دشتها 
به دامداری و تابســتان را در آبادی های سرســبز اطراف به باغداری می پردازند. 
فصل های مناسب بازدید از روستا، بهار و تابستان می باشد ولی زمستان های زیبای 
میمند نیز جذابیـت خاص خود را دارد. پایگاه میراث فرهنگی روستای میمند از 
سال 1380 با تحقیق و پژوهش در زمینه های مختلف و همچنین مرمت و احیای 
فضاها و با زنده سازی صنایع دستی از قبیل نجاری، آهنگری، نمدمالی، نساجی 
و... فعالیت خود را آغاز نمود. همچنین ایجاد مهمانســرا، سفره سرا، مرکز اسناد ، 
فروشگاه صنایع دستی، موزه مردم شناسی و نمایشگاه عکس در درون خانه های 

  بادگیر ُچُپقی/ سیرجان
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دستکند و امکانات دیگری که برای گردشگران پیش بینی شده از دیگر فعالیـت 
های این پایگاه به شــمار می رود. آثار طبیعی و تاریخی چون ســنگ نگاره ها، 

استودان، آسیاب ها و غارها نیزدر منطقه پراکنده اند.

 روستای پیش استا:
این روستا در فاصله 45 کیلومتری شرق میمند با جمعیتی بالـغ بر 35 خانوار 
قرار دارد، در ضلع شرقی این روستا و در دیواره عمودی پای »کوه استا« )اوستا(

تعداد 17 واحد دســتکند وجود دارد. این کوه به این دلیل به »اســتا« مشهور 
گردیده اسـت که محل و مکان نیایش گران و موبدان و هیربدان زرتشتی بعد از 
زرتشت بوده، مخصوصاً این نام را بر این معبد و این کوه گذاردند که برای همیشه 

استا را در خاطره ها و اذهان زنده نگه دارد.

 غار ایوب:
 ایوب نام کوهی است از رشته کوههای مرکزی ایران که در جنوب شرقی شهر 
دهج با ارتفاعی حدود 3308 متر واقع شده است و غاری در آن قرار دارد که جزء 
رشته کوه های مرکزی ایران اسـت در درون این غار محلی گود شده شبیه به رد 
پای انســانی با فیزیک بدنی قوی وجود دارد که آن را منتسب به ردپای حضرت 

ایوب می دانند و به واقع عامل جذب معتقدین به این غار همین مکان می باشد.

 از دیگر جاذبه های گردشگری شهربابک:
 مسجد شهر، قلعه کمر مرج،  خانه صمدخان ، خانه ساالری ها، آرامگاه خواجه 

حسن شکاری، گنبد مال حیدر و روستاهای گردشگری آبدر، ریسه و جوزم .

شهرستان رفسنجان

 عمارت موسی خانی / شهربابک
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شهرستان رفســنجان در فاصله ی 100کیلومتری غرب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

جاذبه های گردشگری

 خانه حاج آقا علی )رفسنجان(:
 بزرگ ترین و زیباترین خانه خشتی جهان با هفـت هزار متر مربع زیربنا در شهر 
رفسنجان واقع گردیده که در بخش های مختلـف آن ظرافتی از سبک معماری 
خاص خود به چشــم می خورد. طراحی، تاالرها ، اطاق ها و  بنا دیدنی و جذاب 
می باشــد، هر یک  از اطاق ها در فصل خاصی مورد استفاده قرار می گرفته اند. 
گـــچ بری های زیبا و تماشایی، طاق نماهای باشکوه، کاله فرنگی و آجر نماهای 
حیاط همه و همه دیدنی است. تزئینات داخلی حیاط را طرح هایی از گل و گلدان 
و درخت تشکیل می دهند که در نوع خود کم نظیرند. این مجموعه مشتمل بر 8 

قسمت است که قدمتی قریب به 130 سال دارد.

آب انبار:
این آب انبار تامین کننده آب اهالی بوده و دارای ســردری با آجرهای تزئین 

شده می باشد. 
مسجد ، کاروانسرا، حمام، حسینیه و یخدان از دیگر بناهای مجموعه حاج آقا 

علی می باشند.

 موزه مردم شناسی رفسنجان:
 از جمله اماکنی که تماشــای آن خاطره  انگیز خواهد بود، موزه مردم شناسی 
رفسنجان می باشد. این موزه با مساحـــت 1000 متر مربع و زیربنای 700 متر 
مربع در خیابان شــهید بهشتی، جنب مســجد امام واقع شده است. کاربری آن 

 کاروانسرای وهاب زاده/ رفسنجان
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درگذشته حمام بوده )حمام آقا سیدمهدی( و در حال حاضر مجسمه های مردان 
و زنان قدیــــم رفسنجان و همچنین ظروف قدیمی، کتاب های دست نویس و 

نوشته های تاریخی و غیره را در این محل به نمایش در آورده اند.

  از دیگر جاذبه های تاریخی رفسنجان: 
عالوه برموارد فوق، معادن عظیم مس سرچشمه، مناظر و چشم اندازهای بسیار 
زیبای کویری، جنگل های مصنوعی 120 هزار هکتاری پسته، دهکده صخره  ای 
اُوَدرج، ســنگ نگاره های 12000 ساله ، باغ سرای باقری، ساختمان کاله فرنگی 
ســعادت آباد، کاروانســرای کبوتر خان، قلعه و مقبره نوش آبــاد، قلعه آقا، برج 
فردوســیه نوق و محوطه های تاریخی که بیش از 500 اثر می باشند در دل کویر 

همچون نگین می  درخشند.
همچنین جاذبه های طبیعی بسیاری نظیر:

- خنامان
- سرچشمه

- داوران
- غار میرزا 

- غار توتیای جوادیه فالح
- راویز و آبشار زیر کوه سرخ این منطقه

- اودرج 
- چشمه های آب گرم ده ظهیر و آب جوشان راویز

- رودخانه شاهزاده عباس  
- آبشار لولی کش

شهرستان انـار

شهرســتان انار در فاصله ی 207 کیلومتری شمال غرب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

 وجه تسمیه و پیشینه تاریخی:
 در مورد نام این شهر )انار( اقوال مختلفی وجود دارد که معتبرترین آن ها در 
کتاب »وجه تسمیه شهرهای ایران« حکایت از این موضوع دارد که به علت وجود 
آتش و آتشکده در این محل در قرون اولیه اسالمی، اعراب نام نار یا آتش را بر آن 
گذاشتند و به مرور زمان الـف زینـت به ابتدای آن الحاق گردید. به علـت پیشینه 
تاریخی این منطقه که به قبل از اسالم بر می  گردد، آثار و ابنیه فراوانی در سراسر 
شهرستان انار پراکنده است که مهم ترین آن ها عبارتند: قلعه تاریخی )ارگ( انار، 
امامزاده محمد صالح، خانه ابوالحسن خان، یخدان، مجموعه تاریخی روستای بیاض، 

کاروانسرا و کارخانه پنبه بیاض می باشد.
 خانه ی حاج آقاعلی/ رفسنجان
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جاذبه های گردشگری

  امامزاده محمد صالح: 
این امامزاده فرزند ابراهیم مجاب ) از نوادگان حضرت علی )ع(( برادر امامزاده 
علی در سیرجان است، ساختمان این امامزاده در محله پایین انار جنب کاروانسرا 
قرار دارد. قدمت بنا به دوره صفویه بر می گردد. اما بخش عمده آن در ســالهای 
اخیر بازســازی شده. ســنگ قبر این زیارتگاه از پنج تکه تشکیل شده و به قرن 

هشتم هجری مربوط است.

کاروانسرای انار:   
این کاروانسرا در جوار امامزاده صالح واقع شده قدمت این مجموعه به قبل از 
صفویه باز می گردد. آجرنمای بسیار زیبا در سقف ورودی و گنبد این مجموعه، 
آدمی را به تحسین وا می دارد. در چهار سوی این سقف گل نماهای زیبایی وجود 

دارد حیاط کاروانسرا آجر فرش با وسعتی قریب 600 متر مربع است.

 قلعه انار:
 این قلعه بر فراز تپه ای در وسط شهر قرار گرفته و دارای قدمتی بیش از 400 

سال است.

  مقبره بشر حافی : 
این بنا در ضلع شرقی شهر انار واقع شده است و قدمتی بیش از 700سال دارد. 
در نوشــته ای که بر دیوار رواق نصب شده می خوانیم » مقبره بشربن حارث بن 
عبدالرحمن بن عطا بن هالل« معروف به بشر حافی که در سال 227 هجری دار 

فانی را وداع کرد.
از دیگر آثار و بنا های تاریخی شــهر انار می توان به برج بشــرآباد – آب انبار 
حسن آباد –مسجد خواجه شریف- یخدان انار-اداره طرق-مدرسه سعدی-قلعه 

 قلعه باستانی/ انار
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داوودآباد- خانه ابولحسن خان – عمارت قول هوالهی- خانه مهدوی و خانه های 
سه گانه اشاره کرد.

شهرستان زرند

شهرســتان زرند در فاصله ی 75 کیلومتری شمال مرکز استان کرمان واقع 
شده است.

جاذبه های گردشگری

از جاذبه های تاریخی شهرستان زرند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 بــازار زرند متعلــق به دوران صفوی )پس از بازار کرمــان این بازار بلندترین 
بازار اســتان به شمار می  رود(، مسجد 700 ساله حسینیه قلعه،  خانه و برج سید 
علی خــان، امامزاده عبداهلل )در 5 کیلومتری محور زرند -کرمان  (، برج زندوئیه، 
قلعه ختم سربنان، قلعه دختر سرکوه حصن، چهار برج یزدان آباد، غار کم دهنه 
عبدل آباد )بیدل آباد(، خانه و قلعه اصفهانی، مقبره خواجه فقیه )از عرفای نامدار 

و استاِد شاه نعمـت اهلل ولی.( 
در ضمن شهر زرند در سال 2002 به عنوان زیباترین شهر کشور از سوی 

یونسکو معرفی شده  است.

 گیسک:
 روستای گیسک زرند که در فاصله 10 کیلومتری شمال شهر و در محور زرند 

  روستای گیسک/ زرند  
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- راور واقع شــده یکی از بی نظیرترین مجموعه های دیدنی شمال استان کرمان 
می باشــد. قرار گرفتن در دامنه کوه، داشتن چشم اندازهای زیبا و طبیعتی بکر، 
شکل استقرار روستا، طریقه رنگ بندی ها، وجود بازارچه های زیرزمینی، تاالرها، 
معماری قدیم و منحصر به فرد، آوار مربوط به زلزله سال 1356 که تاکنون دسـت 
نخورده باقی مانده، خالی بودن روســتا از سکنه، سابقه کتابت قرآن از 500 سال 
پیش و... در مجموع این روســتا را به تنها اکوموزه ی روستایی در استان کرمان 

تبدیل کرده است.

 جای پای دایناسور:
 زرند یکی از مناطق اعجاب انگیز برای بررسی و شناسایی گسل ها و فسیل ها 
و نیز حیات جانداران در میلیون ها سال قبل اسـت. در چند سال اخیر دانشمندان 
و زمین شناسان متعددی منطقه شمالی شهر را مورد بازدید قرار داده و هر بار به 
یافته های جدیدی دســت می یابند. پس از کشف رد پای دایناسور در منطقه ده 
علی رضا، اکنون تیمی از کارشناسان موفق به کشف سه ردپای دیگر و نیز فسیل 
دندان دایناسور شده اند. این مسئله بی تردید زرند را در جهان نام آور خواهد کرد.

شهرستان راور

شهرســتان راور در فاصله ی 130 کیلومتری شمال مرکز استان کرمان واقع 
شده است.

جاذبه های گردشگری

  زرند
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خانه فخری: 
از جمله بناهای زیبا و تاریخی استان به شمار می رود. براساس کتیبه سر در 
ورودی، بنای مذکور در سال 1327 شمسی و در عصر پهلوی ساخته شده و مانند 

خانه های  آن عصر از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده است.

خانه نو:
این بنا از آثار دوران قاجاریه )1286( ه. ق  به شــمار می رود، ســاختمان آن به 
صورت چهار فصلی و مصالح آن خشت خام است و دارای گچ بریهای ساده و معمولی 

و نمای کاهگلی است.

یخدان راور:
 از بناهای عصر قاجار به شمار می رود، دارای دیواری به طول 60 متر و ارتفاع 
6/5 متر است. این یخدان دارای دو پوشش که با ارتفاع بیش از 9 متر برفراز چاله 

یخ ساخته شده و قطر گنبد  آن بیش از 14 متر می باشد.

آب انبار غیاث:
 این آب انبار معروف به حوض غیاث و از قدیمی ترین آب انبارهای راور است 

که در حدود سالهای 1240 هجری قمری احداث شده است.
از دیگر بناهــای تاریخی و جاذبه های گردشــگری راور می توان خانه های 
وکیلی- گبری- یزدانپناه- قلعه قهقهه- قلعه کوه جهر- قلعه زنگی – قلعه یوسف 
آباد – گاوگرد یاور – دخمه گبری- آبشــار فیض آباد و مکی – چشمه و اردوگاه 

خورند- روستای حرجند- بخش کوهساران و ... را نام برد.

  روستای طرز:

 طبیعت / راور
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 روستای طرز به عنوان یکی از روستاهای دارای جاذبه و هدف گردشگری در 
استان تعیین گردیده است. این روستا در 38 کیلومتری شمال غرب شهرستان 
راور واقع اســت. دارای آب و هوای معتدل و فضای سرســبز و زیبایی می باشد. 
سروهای معروف طرز که سن آن ها بین 1000 و 2000 سال است مؤید این نکته 
می باشد که قدمت این روستا حداقل به زمان ساسانیان بر می  گردد. چشمه هایی 
کــه از تپه های جنوبی آن جریان دارند، از عوارض طبیعی روســتا می باشــند. 
جاذبه های تاریخی روستا مجموعه وکیلی )خانه ویالیی( و آسیاب آبی می باشد. 

فصول مناسـب بازدید از منطقه بهار و تابستان است.

شهرستان کوهبنان

شهرســتان کوهبنان در فاصله ی 165کیلومتری شمال مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

 این منطقه هوایی خشک و طبیعتی زیبا دارد، روزگاری رونق بسیار داشت و 
شــهری پرجمعیت با دروازه ها، حمام ها و کاروانسراهای بزرگ بود. مارکوپولو از 
آن دیدن کرده و از آینه های بزرگی نام برده که در آن جا ساخته می شده توتیای 
کرمان که در گذشته شهرت جهانی داشت و بازارهای جهان را تسخیر کرده بود، 
درکوهبنان تولید می شد. کوهبنان مأمن عذفا و بزرگانی بوده است که گفته می 

شود هفتادو دو عارف در این سرزمین آرمیده اند. 

جاذبه های گردشگری

 آرامگاه آخوند )کوهبنان(:
مقبره آخوند، بنای آجری گنبد داری است با 9 دهنه ایوان، ورودی آرامگاه از 
قسمت جنوبی از طریق دو شاه نشین و پلکان به محوطه فوقانی منتهی می  گردد. 
گنبد بر روی ساقه آجری استوار شده و زیر آن قبری از مرمر وجود دارد. با توجه 
به سبک معماری به احتمال قوی مقبره آخوند به قرن یازدهم هجری تعلق دارد.

 خانقاه شیخ ابوسعید ابوالخیر:
 این خانقاه در دامنه کوهی به همین نام بنا شده است. این مکان محل ریاضیات 
و چله نشینی های عارفان بزرگی چون شاه نعمـــت اهلل ولی و شیـخ برهان الدین 
و مریدان ایشان بوده است. در این خانقاه  سالکان و فقیران خلوت نشین نیز مانند 

شیخ خانقاه، زاویه ی خاص خویش داشته اند.

خانه آل طه:
این خانه در شمال شهر کوهبنان قرار گرفته و دارای ورودی 8 ضلعی، فضای 

 سروهای کهنسال/ طرز راور
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مشجر و چنارهای چند ده ساله در حیاط مرکزی است. دو سرو آجری تزیین شده 
در دو طرف ورودی خانه و بادگیر چهار سویه از ویژگی های دیگر این خانه است.

 آسیابهای آبی:
در شــمال شــهر کوهبنان در زمینی با شــیب تند در دو طرف جاده ای که 
کوهبنان را به روستای فید کوئیه و ده علی و امتداد آن به بافق )استان یزد( وصل 

می کند آسیاب هایی قرار گرفته اند. 

 طغرالجرد :
یکی از زیباترین مناطق روستایی شهرستان کوهبنان منطقه طغرالجرد است. 
ایــن منطقه در 40 کیلومتری جنوب کوهبنان و در دامنه ارتفاعات رشــته کوه 
کوهبنان قرار گرفته اســت. رشته کوهی که تا شمالی ترین نقاط استان کشیده 
شــده است. مسیر زرند به کوهبنان به خصوص پس از عبور از دشتخاک، چشم 
اندازهای جالب توجه ای را در فصول مختلف سال به نمایش می گذارد. عبور از 
البه الی تپه ها و کوهها، تماشای قله های برف گیر، دره ها، روستاها، مزارع و باغها 
بخشی از این جاذبه ها می باشند. » چشمه پونه ای« که پوشیده از پونه زارهای 
خوش رایحه است، » باب بلوچی« که نقطه اتصال بیابان و کوهستان است و یا » 
قدرت آباد« که دره ای زیبا و به یاد ماندنی می باشد. طغرالجرد در گوشه گوشه 
خود، دلربایی طبیعت را در اشکال مختلف به رخ هر گردشگری می کشد تا شهر 
کیانشــهر با داشتن این منطقه در نزدیکی خود، اصلی ترین نقطه برای طبیعت 

روستای کوهبنان محسوب گردد.
تخت لطیفی، قلعه دختر، قلعه خان مکان ، قلعه سلطان آباد، قلعه هشت برج، 
قلعه نو شعبجره، قلعه ده علی، حمام چماه و آسیابهای آبی از دیگر آثار و بناهای 

تاریخی کوهبنان محسوب می شوند.

 مقبره ی آخوند / کوهبنان
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 شهرستان بافت

شهرستان بافت در فاصله ی 166 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان واقع 
شده است.

جاذبه های گردشگری

  قلعه غنجعلیخان هشون: )شماره ثبـت تاریخی 13061(
 این قلعه در کیلومتر 25 جاده بافت- سیرجان  قراردارد، در روستای هشون و 
در مجاورت جاده اصلی قرار دارد، این بنا مربوط به دوره صفویه بوده و ساخت آن 
را به برادران هشونی نسبت می دهند. پس از هشونی ها غنجعلیخان افشار ایلخانی 

در این قلعه حکمرانی نموده است. این قلعه در دو طبقه ساخته شده است.

  تپه باستانی یحیی: 
این تپه در دره صوغان از توابع بخش ارزوئیه و در فاصله 150 کیلومتری جنوب 

شهر بافـت واقع شده است.
کاوشهای باستان شناســی این تپه از سال 1347 طی چند فصل در این تپه 
صورت گرفته اســت. این محوطه باستانی از نیمه اول هزاره پنجم پیش از میالد 
تا حدود 400 ســال پس از میالد مسکونی بوده است. مهم ترین آثار مکشوفه در 
تپه یحیی، اشیائی است که از سنگ صابون ساخته شده اند که در قالـب مهرهای 
اســتوانه، مهره های ساده- ساغرهای زیبا- مجسمه های سنگی و ... می باشند از 
دیگر آثاری که در تپه یحیی کشــف گردیــده اند می توان به لوحهای گلی پرتو 

ایالمی اشاره کرد.

 طبیعت / بافت
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 بقعه متبرکه امامزاده سیدعلی موسی:
 این بقعه متبرکه در فاصله 30 کیلومتری جنوب شهربافت و در روستایی به نام 
زیارت واقع در دهستان دشتاب از توابع بخش مرکزی قرار دارد این بقعه متبرکه 
مکان تدفین یکی از برادران حضرت امام رضا)ع( می باشــد که در دوره تیموریان 

ساخته شده و دارای پالنی هشت ضلعی می باشد.

 برج مهرآباد:
 این برج در بخش ارزوئیه و در 2 کیلومتری جنوب روســتای محمدآباد واقع 
شده اســت. این بنا مربوط به دوره قاجاریه بوده، شامل یک برج دوطبقه و بنائی 
خشتی در جوار آن است. طبقه همکف برج شامل هشت فضای مستطیل شکل 
طاق پوش می باشد. عمده مصالح به کار رفته در این بنا، خشت، مالت کاهگل و 

گچ می باشد.

  پناهگاه حیات وحش خبر و روچون:
 این پناهگاه در 67 کیلومتری جنوب شهرســتان بافت واقع است، از مناطق 
کمیاب و نادر کشور و همچنین منطقه نمونه گردشگری استان محسوب می شود. 
مساحت این منطقه حدود 169200 هکتار تعیین و اعالم شده و در سال1354 
تحت همین عنوان در فهرست مناطق حفاظت شده سازمان ملل اعالم شده است، 
الزم به توضیح است که 110 هزار هکتار از مساحـــت پناهگاه مورد نظر تحت 
عنوان پارک ملی ارتقاء یافته است. در این منطقه گونه های جانوری بسیار متنوعی 
زندگی می کنند و زیستگاه پستاندارانی چون پلنگ، گربه، کل و بز، قوچ و میش، 
شغال، کفتار، گراز، گرگ، آهو، خرگوش و... اســـت. انواع شکاریها از جمله عقاب 
طالیی، عقاب دوبــرادر، هما، کرکس و... و همچنین پرنده جیرفتی که از جمله 

پرندگان کمیاب محسوب می شود در پناهگاه خبر و روچون زندگی می کنند.

 منطقه ی حفاظت شده ی َخْبر/ بافت
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 قلعه گوشک: 
 این قلعه در ضلع جنوب شــرقی روستای گوشک و در فاصله 70 کیلومتری 
جنوب شهرستان بافـت واقع شده، قلعه فوق دارای کاربری نظامی بوده و از حصار 
و تعداد 12 برج برروی تپه ای با شیـب مالیـم تشکیل می شود، عمده مصالح بکار 
رفته در ســاخت این بنا سنگ و مالت گل و ساروج می باشد، این بنا مصادف با 

حکومت آل بویه توسط عبدالرحیم خان گوشکی ساخته شده است.

شهرستان ارزوئیه

 چهارتاقی های دوره ساسانی ارزوئیه: 
این چهارتاقی ها که در حقیقت کاربری آتشکده داشته اند و دارای پالنی مربع 
شکل می باشند که در چهارگوشه با چهار جرز قطور محدود و با یک گنبد سنگی 
پوشیده شده اند. این گنبدها برروی چهار فیل پوش در چهار کنج فضای داخلی 
تاقی استوار بوده اند. گنبد چهار تاقی ده شیـخ هنوز پابرجا و سالـم اسـت. مصالـح 
این بناها ترکیبی است از سنگهای قواره شده و مالت گچ که سختی فوق العاده ای 
دارد. ایــن احتمال وجود دارد که این بناها در زمــان آبادانی بعنوان تقویم های 

خورشیدی استفاده می شدند.

 شهرستان رابر

 تخت سرتشتک/ رابر
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شهرســتان رابر در فاصله ی 165 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان واقع 
شده است.

 ییالق رابر:
 رابر در 24 کیلومتری بافت و در مسیر ارتباطی جاده آسفالته جیرفت به بافـت 
و کرمان واقع شده است. رابر دارای آب و هوایی مناسـب، مناظری زیبا و دیدنی و 
چشمه سارهای فراوان است و به قولی رامسر  جنوب ایران است. مرکز ییالقی رابر 

در دامنه کوه شاه واقع شده است و هوایی خنک و کوهستانی دارد. 

 بُندر هنزا )رابر(:
 یکی از روســتاهای هدف گردشــگری، روســتای بُندرهنزا از توابع رابر )29 
کیلومتری شــرق رابر و 195 کیلومتری کرمان( می باشــد. درختان کهنسال، 
چمنزارها، چشمه سارهای فراوان و قلل مرتفع، جنگلهای انبوه سرو وحشی )ارس( 
از جاذبه های طبیعی این روستا به شمار می روند. از جاذبه های تاریخی این منطقه 
می توان از آسیاب های متعدد آبی در مسیر رودخانه، امامزاده سلطان محمد، ییالق 

عشایری و... نام برد. این روستا از تنوع جانوری و گیاهی غنی برخوردار است.

گلی هوک:
 این دره زیبا در باال دست رودخانه کندرتیل )سرمشک( و حدوداً 22 کیلومتری 
جنوب شرقی رابر قرار گرفته است. درون دره آبشارهای متعدد، النه های پرندگان 
وحشی و مارها زیبایی آن را چندین برابر نموده که به یکی از مناطق گردشگری 

منحصر به فرد کرمان تبدیل شده است.

تنگل هونی:
 این دره در شمال روستای قنات ملک و حدود 6 کیلومتری جنوب شرقی رابر 

 گِلی هَوک / رابر
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قرار گرفته و درون آن عالوه بر باغهای میوه و درختان گردو از درختان کوهستانی 
مانند اورس، بنه، بادام کوهی، کهکم و قوسک نیز پوشیده شده است.

تنگ کرو:
 این دره زیبا در مرز شهرستان رابر و دهستان اسفندقه از شهرستان جیرفت 
واقع شــده که آب پس از جوشیدن از زمین و فرو ریختن از آبشار و جاری شدن 
در تنگه های مســیر در بیرون آن باز به زمین فرو می رود. وجود درختان زیتون 
وحشــی، اِورس، بنه و بادام پوشش جانوری بز، کل، قوچ و میش و انواع پرندگان 

نظیر کبک، تیهو و عقاب زیبایی آن را چندین برابر کرده است.

چشمه عروس:
یکی از مکان های فراموش ناشدنی رابر، چشمه عروس است که در 3 کیلومتری 

شمال  و نزدیک رودخانه قرار دارد.
وجود باغهای فراوان میوه و سپیدار آن را بسیار زیبا کرده است.

 از دیگر نقاط گردشگری رابر می توان به عشق آباد، آبشار دو رودخانه، تخت 
سرطشتک، گردو درکا و ... اشاره نمود.

شهرستان جیرفت

شهرســتان جیرفت در فاصله ی 225 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

 عقاب و جام سنگی/ جیرفت
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جاذبه های گردشگری

  موزه باستان شناسی جیرفت:
 در موزه شــهر جیرفت اشــیا منحصر به فردی از سنگ کلوریت به نمایش 
گذاشته شده است این اشیا از نظر تفکیک ساخت و تزئین در نوع خود کم نظیر 
و گاه بی نظیرند. برخی از اشیا موزه متعلق به دوره های مختلف تاریخ است.که با 
مطالعه آن ها می توان ســیر تحول و سبکهای گوناگون صنعت سفالگری و هنر و 

تزئین آن در دوران اسالمی را مشاهده کرد.

  محوطه باستانی شهر قدیم جیرفت )شهردقیانوس(:
 در فاصلــه 5 کیلومتری شــهر جیرفـــت )جاده جیرفت - بلــوک( یکی از 
شــهرهای آباد ایران تا اواخر دوره سلجوقیان قرار دارد. طی سه فصل کاوش های 
باستان شناسی در منطقه بقایای چند منزل مسکونی وحمام شهر نمایان شده است.

مسجد جامع دقیانوس:
قدمت این مسجد به اوایل دوره اسالمی سده ی سوم باز می گردد و در حاشیه ی 
هلیل رود در محوطه شــهر تاریخی جیرفت )دقیانوس( واقع شده، مساحت کل 
مسجد 6000 متر مربع است که 4000 متر مربع آن از شهر دقیانوس کاوش شده 
و صحنی دارد که وسعت آن به 2000 متر مربع می رسد . مسجد دارای محراب، 
گچ بریهای منقوش، وضو خانه، یک مدار با قطر 4 متر و یک شبســتان اســت. 

محراب این مسجد دارای گچ بریهای ارزنده با رنگهای الجوردی و قرمز است. 

 مقبره میرحیدر )گور خان(: 
امیرحیدر از مشایخ صوفیه و بزرگان طایفه مهنی دولـت آباد در اسفندقه بوده 
است. این مقبره یادگاری از دوره صفویه اسـت که در باغی بسیار زیبا و محصور از 

درختان مختلـف در اسفندقه جیرفـت قرار دارد.

 مسجد جامع دقیانوس / جیرفت
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   دیگر جاذبه های تاریخـی شهرستان جیرفت: 
- قلعه اسفندقه 

- کاروانسرای مسکون
- قلعه سموران

- قلعه سلیمان واقع در روستای قرقطوئیه
- منطقه ی باستانی قلعه کوچک واقع در قلعه کوچل

تپه های کنار صندل:
براساس نتایـج حاصله از شش فصل کاوش علمی باستان شناسی در تپه های 
کنار صندل عنبرآباد تپه کنار صندل جنوبی بقایای یک قلعه اســت که در مرکز 
شهر دنیای باستان احداث شده است و در طی کاوش ها بخشی از حصار و فضاهای 
معماری مسکونی شهرنشینی آشکار شد. تپه کنار صندل شمالی را می  توان بقایای 
یک بنای عظیم و باشکوه مذهبی برشمرد که به لحاظ ابعاد و اندازه بسی بزرگ تر 
از زیگورات های شــناخته شده در میان رودان و ایران است. این سازه باشکوه که 
دو ســکوی عظیم آن آشکار شده است به احتمال قریب به یقین در سه طبقه و 
با میلیونها قطعه خشت برپا شده است. کشف یک کتیبه شاهی متعلق به اواسط 
هزاره سوم پ.م.  از درون دژ، دیدگاههای پیشین در باستان شناسی )جنوب شرقی 
ایران، در زمان هخامنشــیان به دوران تاریخی گام نهاد( را دگرگون می ســازد. 
بی  تردیدکاوش های آینده باستان شناســی در حوزه هلیل رود نکات ناشــناخته 

بسیاری از این تمدن کهن بشری را آشکار خواهدساخت.

 ییالق اسفندقه:
ناحیه ی خوش آب و هوای اسفندقه در 72 کیلومتری جیرفت قرار گرفته است. 

 مقبره ی میرحیدر/ اسفندقه جیرفت
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اسفندقه به معنای جایگاه رویش اسفند اسـت و لذا بوته های اسفند آن نیز معروف 
است. اسفندقه یک بنای با ارزش تاریخی به نام مقبره میرحیدر دارد. آب معدنی 
آن به آب باد گیشکی معروف است و برای مداوای امراض پوستی و مفصلی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

 ییالق مسکون:
 منطقه ی ییالق مسکون در مسیر ارتباطی بـم به جیرفـت و به فاصله ی 30 
کیلومتری جیرفت قرار دارد. این منطقه با مناظر زیبا و هوای خوب یکی از مرکز 

تفرجگاهی بزرگ تابستانی استان کرمان به شمار می رود.

 ییالق دلفارد:
 ییالق دلفارد از دیگر ییالق های زیبا و شگفـــت انگیز طبیعی استان در 30 
کیلومتری مسیر جیرفت- ساردوئیه واقع شده است. یکی از نقاط بازدید و گردشگری 
در سطح استان آبشارهای واقع در دره گلم دخترکش این ییالق می باشد که بسیار 
دیدنی و جاذب توریســـت اسـت و در تابستان محل ییالق مناطق گرمسیری و 

جزء مناطق هدف گردشگری جنوب استان محسوب می شود.

 ییالق درب بهشت:
 این ییالق در مرکز بخش ســاردوئیه از بخش های شهرستان جیرفـــت در 
مسیر جاده جیرفت- بافت قرار دارد. فاصله مرکز بخش ساردوئیه تا کرمان 160 
کیلومتراست. درب بهشت در تابستان مرکز ییالق عشایر رودبار است. ساردوئیه 
پوشــیده شده از درخت و جنگل است و چشــمه های آب آن در هر گوشه 
می جوشد. خانه های روستائیان آن از سنگ و چوب ساخته شده است که جلوه ای 

خاص به این ییالق بخشیده است.

  دیگر جاذبه های طبیعی شهرستان جیرفـت: 

 قله نشانه ساردوئیه / جیرفت
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- آبگرم مسکون
- آبشار درین 

- ییالق ساردوئیه 
- سد جیرفت 

- جنگل حفاظت شده انار شیطان و کوچه باغ های میانچیل
- باغهای نخل و مرکبات کشت و صنعت

شهرستان عنبرآباد

شهرســتان عنبرآباد در فاصله ی 270 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

جاذبه های گردشگری

 روستای دوساری:
 در ضلع شرقی جاده عنبرآباد- کهنوج روستای زیبای دوساری واقع شده است. 
باغات مرکبات و نخلهای خرما زیبایی خاصی به این روســتا داده اســت. در ایام 
اسفند و فروردین رایحه بهار نارنج و پرتقال از گوشه و کنارش به مشام می  رسد، 
در شمال این روستا جریان آب طبیعی گوارایی است به نام بندری که از البه  الی 

صخره ها می  جوشد و به این منطقه زندگی و طراوت می بخشد.

 روستا و آبشار رودفرق:

 چنارهای تاریخی / امجز عنبرآباد
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با ورود به روستای رودفرق و پس از حدود یک ساعت و نیم پیاده روی در طبیعت 
زیبای این منطقه، به انشعاب رودخانه می رسیم. با انتخاب انشعاب سمت چپ و 
یک ساعت و نیم راهپیمایی دیگر در این مسیر آبشار زیبای رودفرق نمایان می شود. 

این آبشار باحدود150 تا 180 متر ارتفاع، بلندترین آبشار ایران می باشد.

 دهستان امجز:
از جمله مناطق خوش آب و هوای عنبرآباد، روســتای امجز اســت که به قول 
مؤلــف جغرافیای کرمان »ییالق خوانین بــوده و وجود همزمان برف و رطب بر 

سفره های آنان نشان دهنده ی هوای کم نظیر این روستا می باشد.«

 دهستان گرم رضا:
این دهستان نیز از دو بخش دامنه ی کوهستانی و بخش گرم تشکیل شده است 
و با برخورداری از قلعه و مقبره ی ساالر رضا، به عنوان یکی از مراکز گردشگری در 

زمستان و تابستان مطرح می باشد.

 چشمه آب باد رودفرق:
این چشمه نزدیک آبادی رود فرق از آبادی های کوهستانی عنبرآباد می باشد و 

راه دسترسی آن از جاده جیرفت به کهنوج است.

 قلعه سموران:
این قلعه به گوربند نیز معروف اســت و به دلیل ســابقه ی تاریخی و موقعیت 
اســتراتژیک در میان قلعه های شهرستان جیرفت و عنبرآباد از موقعیت ویژه ای 
برخوردار اســت. دیوار کوه حدود هــزار متر ارتفاع داشــته و دارای صخره ها و 
پرتگاه های طبیعی اســت. این قلعه به دلیل ســاختمان قلعه در دوران حکومت 
سلجوقیان قلعه ای مشهور بوده است. به دلیل استحکام و موقعیت طبیعی شباهت 

زیادی به قلعه ی اسماعیلیه دارد.

 مردهک) استارم( / عنبرآباد
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شهرستان بم 
شهرســتان بم در 180 کیلومتری جنوب شرق مرکز استان کرمان واقع شده 
است و تنها شهرکشور اســت که منظر فرهنگی آن در سازمان یونسکو به ثبت 

جهانی رسیده است.

جاذبه های گردشگری

 ارگ بـم:
ارگ بم مجموعه ای افسانه ای و بزرگترین بنای خشتی جهان با قدمت 6000 
سال که به ثبت جهانی رسیده است. بر فراز تپه ای سنگی و در زمینی به مساحت 
بیش از 200000متر مربع بنا شــده است. مصالح به کاررفته در ساخت این بنا 
خشــت خام و گل رس می باشــد و تا 200سال پیش مسکونی بوده است. ارگ 
قدیم دارای 4دروازه و 38 برج دیده بانی بزرگ و کوچک با ارتفاع 6 تا 7 متر می 
باشد دور تا دور ارگ خندقی به عرض 5 متر حفر گردیده که در مواقع خطر از آب 
پر می شــده و راه را بر مهاجمان می بسته است. ارگ از 3 قسمت مجزا تشکیل 
شــده است که شامل 1- بخش عامه نشین که محل سکونت افراد عادی بوده و 
تمام تاسیســات شهرک سنتی ایرانی مانند بازار، میدان ، مسجد جامع ، مدرسه 
،کاروانســرا ، آب انبار ،حمام ، زورخانه و... را دارا بوده است 2- قسمت نظامی که 
شامل اصطبل شاهی ، سربازخانه و منزل مسکونی فرمانده قشون بوده 3 – قسمت 
حاکم نشین که مهمترین ، مرتفع ترین و قدیمی ترین بخش ارگ بوده و شامل 
بقایای زندان ، منزل مســکونی حاکم ،امارت چهار فصل و.... بوده است می باشد 

 ارگ قدیم / بم
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. هم اکنون کارشناســان متعددی از سراسر جهان در حال مرمت این اثر جهانی  
می باشند .

 مجموعه ارگ جدید:
مجموعه توریســتی ارگ جدید بم که در 10 کیلومتری شهرستان بم واقع شده 
اســت  یکی از مجهز ترین مناطق توریســتی صنعتی ایران محسوب می شود. 
شهرک عظیم و مدرن ارگ جدید با برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات، دارای 
دهکده توریســتی مدرن، تاسیسات رفاهی و فضاهای توریستی متعدد و... است 
انواع واحد های مســکونی و خدماتی منطقه کویر به شــکل سنتی خود احداث 
گردیده و وجود چند باغ ایرانی بر جذابیت آن افزوده اســت در این منطقه هتل 
با اســتانداردهای ممتاز اقامت، فضای سبز، امکانات ورزشی و رفاهی وجود دارد 
عالوه بر آن مکان های پذیرایی شامل رستوران، چایخانه، کافی شاپ، پیست اسب 
سواری ، دوچرخه سواری، استخر شنا، دریاچه و آالچیق و دیگر تسهیالت پذیرایی 

از دیگر امکانات این مجتمع تفریحی و توریستی محسوب می شود.

 امامزاده اسیری:
از نوادگان امام حسن مجتبی و امام حسین )ع( و پسر فاطمه صغری دختر امام 
حسین )ع( می باشد که در سال های اول و دوم هجری به شهادت رسید و مرقد 

آن بزرگوار در بم خیابان طبا طبایی قرار دارد .

 امامزاده زید:
امامزاده زید زیدبن زید العابدین فرزند امام زید العابدین است به روایتی بعد از 
شهادت سر این حضرت در این مکان مدفون گردید و تن آن در شهداد به خاک 
سپرده شده است وجود این مرقد مطهر در ایام تعطیل زائران بسیاری را به سوی 

بم می کشاند .

 ییالق دهبکری / بم
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 ییالق ده بکری:
ده بکری ییالق مهم اســتان اســت که در دامنه کوه شــیر و جبال بارز واقع 
شــده و از توابع شهر بم اســت .کوه های ده بکری از درختان پسته ،بادام و بادام 
وحشی پوشیده شده است .این منطقه تفرجگاه مردم کرمان ،جیرفت ،بم و استان 
سیبســتان و بلوچستان اســت دهبکری به دلیل آب و هوای معتدل از مناطق 
شگفت انگیز استان به شمار می رود که در مناطق بسیار گرم جیرفت و بم واقع 

شده است .

شهرستان فهرج

شهرستان فهرج در فاصله ی 260 کیلومتری جنوب  شرق مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

جاذبه های گردشگری

 قلعه سنگ: 
این قلعه روی تپه سنگی مرتفعی بنا شده قلعه سنگ در 3 کیلومتری شمال 

شرق فهرج قرار گرفته و قدمتی 200 ساله دارد.

قلعه فهرج:   
قدمت این قلعه به قبل از اسالم باز می گردد. و یکی از زیباترین بناهای تاریخی 

این شهرستان محسوب می گردد.

 قلعه برج معاذ/ فهرج



64

مان
نكر

ستا
يا

گر
دش
يگر

نما
راه ب

كتا

کلوتهای فهرج: 
این منطقه به دلیل دارا بودن حجم عظیمی از کلوت ها که جاذبه های منحصر 
به فردی می باشند در ایام تعطیل پذیرای عالقمندان بسیاری است که تجربه ی 
طلوع و غروب خورشــید در این منطقه تصویری فراموش نشدنی برای آنان رقم 

می زند.

 میل قاوردی)نادری( :
 یکی از کمیاب ترین برج های باقیمانده از دورة ســلجوقیان میل قاوردی به 
شــماره ثبت 143 می باشد که در مسیر راه بم - زاهدان در 30 کیلومتری فهرج 
قرار دارد )برای راهنمایی کاروانیان( به میل نادری معروف اسـت و ارتفاع آن 18 
متر و دارای 45 پله می باشد که انسان را به باال هدایت می کند. علـــت اینکه به 
میل نادری شــهرت یافته شاید دستوری است که نادرشاه جهت تعمیر آن داده 
اســـت. در حال حاضر فقط یک میل باقی مانده و بقیه تخریب و یا زیر تپه های 

شنی مدفون شده اند.

قلعه خاکی فهرج:
 این قلعه مشرف بر منازل شهر فهرج و جاده، روی پشته قطور گلی که اطراف 
آن با خندق محصور شده بنا گردیده است. این اثر مربوط به دورة ساسانیان بوده 
و در آن استحکامات نظامی زیادی رعایت شده است، چهار برج در اطراف آن قرار 
داشــته که برای حفاظت قلعه از آن استفاده می شده ، این قلعه در دورة صفویه 
بسیار آباد بوده است.از دیگر جاذبه های تاریخی این شهرستان می توان به قلعه 

برج معاذ و قلعه محمدآباد پشت ریگ  اشاره کرد.

شهرستان ریگان

 مقبره شاه خورشید/ ریگان
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شهرســتان ریگان در فاصله ی 280 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

 
جاذبه های گردشگری 

مقبره شاه خورشید:
 این منطقه در روستای جزان خاص از توابع ریگان واقع شده فاصله آن تا شهر 
قدیم ریگان 500 متر و بنا به صورت مربع در اضالع 7/5 ×7/5 متر ساخته شده 

است و گویا به دختر بهمن بن اسفندیار تعلق دارد.

ویرانه های شهر قدیمی ریگان: 
در 5 کیلومتری جنوب غربی محمدآباد ریگان خرابه های شهری دیده می شود 
که متعلق به قبل از اسالم بوده و تاریخ دقیق آن مشخص نیست بنای آن شهر را 
به بهمن بن اسفندیار نسبت داده اند.از دیگر جاذبه های دیدنی این شهرستان می 
توان به ریگ زار ریگان و باغ طالیی )که در آن بقایایی از ضرابخانه سکه های دوره 

اسالمی کشف شده(. اشاره نمود.

تپه های شنی و کمپ کویری)بلندترین تپه های شنی ایران(: 
از جمله مناظر بدیع و چشم اندازهای زیبای ریگان تپه های شنی است که در 
وسعتی قریب به 50 کیلومتر مربع و ارتفاع قریب به 75 متر می باشد که از جمله 

بزرگترین تپه های شنی جهان به شمار می رود.

  تپه های شنی/ ریگان
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 جنگل کهور:
 بزرگ تریــن جنگل طبیعی درختان کهور 300 ســاله دنیا در منطقه ریگان 
بم واقع گردیده، این نمونه درخت کهور در منطقه از نظر ارتفاع و ســطح کشت 

بی  نظیر است. 

 روستای هدف گردشگری و کوهستانی زیارت شاه:
این روستای سیاحتی و زیارتی در 65 کیلومتری جنوب غربی مرکز شهرستان 
قرار دارد و در طول ســال خصوصاً فصل تابســتان پذیــرای تعداد زیادی از 

گردشگران می باشد. و جز بخش گنبکی شهرستان ریگان می باشد.

شهرستان نرماشیر
این شهرستان با حدود 2993 کیلومتر مربع برابر 1/6 درصد از پهنه استان را 
به خود اختصاص داده است. نرماشیر از شمال به کرمان، از خاور به فهرج، از باختر 

به بم و از جنوب به ریگان کرانمند است.
در پایان سال 1391 شهرستان نرماشیر دارای 2 بخش، 4 دهستان، 2 نقطه ی 
شهری، 83 آبادی دارای سکنه و 79 آبادی خالی از سکنه است. شهرستان نرماشیر 

دارای آب و هوای صحرایی است که منطقه ی پست کویری را در برمی گیرد.
براساس سرشماری سال 1390 شهرستان نرماشیر 58229 نفر جمعیت دارد 
که 8216 نفر در شهرها و 50013 نفر در روستاها زندگی می کنند و 30479 نفر 

آنها مرد و 27750 نفر زن هستند. 
نرماشیر دارای موقعیت مناسب کشاورزی بوده و تولیدات مختلف باغی و زراعی 
آن دارای شهرت است وجود ارگ باستانی، تل آتشی دارستان، کلوت های علی آباد 

 طبیعت فاریاب / کهنوج
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و ضیاء آباد، میل نادری، قلعه ی خان، سد نساء یادگار تادود خاتون دختر اردشیر 
بابکان و نیز شخصیت هایی چون محمد ُرهنی نرماشیری از پیشینه ی تاریخی و 

ارزش های فرهنگی آن سخن می گوید.
نرماشیر 28502 هکتار عرصه های جنگلی و 2588 هکتار فضای سبز دارد.

الزم به ذکر اســت که نرماشیر در گذشته به عنوان یکي از پایگاه هاي معتبر 
تجاري به شمار مي رفته است. به گونه اي که هر روز کاروان هاي متعددي از آن 
به مقصدهاي گوناگون به راه مي افتاد و کاروان هاي تجاري دیگري به این شهر 

وارد مي شد.

شهرستان کهنوج

شهرستان کهنوج در فاصله ی 320 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان واقع 
شده است.

جاذبه های گردشگری

  قلعه تاریخی کهنوج:
 قلعه تاریخی کهنوج که برباالی تپه ای در حاشــیه شهر کهنوج واقع گردید 
یکی از مهم ترین آثار تاریخی و فرهنگی شهرستان می باشد و به نگین شهر کهنوج 

تعبیر گردیده است. 

 نازدشت / کهنوج
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 زیارت بی بی طیبه: 
در 8 کیلومتری جنوب شهرکهنوج )کوه های جنوب کهنوج( زیارت بی بی طیبه 
از فرزندان امام موســی کاظـــم)ع( قرار دارد و با توجه به اینکه زیارتگاه فوق در 
منطقه ای زیبا واقع گردیده، مکان جالب توجهی جهت زیارت و سیاحت می باشد.

 منطقه حفاظت شده مهروئیه:
جنگل و منطقه حفاظت شــده مهروئیه که از آثار ثبت شده ملی می باشد در 
حاشــیه کوه های کلمرز در بخش فاریاب واقع شده و یکی از زیباترین جنگلهای 

استان محسوب می  شود.

 تنگ زرچین: 
دره  ای پر از نخل و رودخانه  ای فصلی که به وقت زمستان  و بهار جاری می  شود 

و در شمال غربی شهر کهنوج و ابتدای کوه های کلمرو واقع است. 

 درگز:
یک آبادی کوهستانی بدون سکنه، در جنوب روستای چاه زیارت بخش مرکزی 
کهنوج واقع اســت، دره  ای بســیار زیبا و پر از نخل می باشــد و اکنون یک سد 

آبخیزداری، چندسالی در آن جا احداث گردیده که بر زیبایی آن افزوده اسـت.

 زیارت دیوان مراد:
یک آبادی برگرده کوه کلمرز که هنوز دســت کم 15خانوار در آن جا زندگی 

می  کنند، امامزاده  ای دارد که از همه نقاط شهرستان به زیارت آن می  روند. 

 زیارت شیث: 
در شمال روستای بنگود و در دره  ای از کوه های کلمرز قرار گرفته اسـت. 

 قلعه/ کهنوج
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 قلعه ضرغام:
این قلعه در کنار تپه  های حاشیه ی ناصرآباد قرار دارد و توسط ضرغام  السلطنه 

ساخته شده است.

 قلعه گالشکرد:
- در حاشیه کوه و دهنه دره شور واقع شده که چندین تپه و محوطه باستانی 

اطراف آن قرار دارند و دره  ای از انبوه نخل  ها به زیبایی آن افزوده اسـت. 
- نخلستان های بارگاه که در دره  های پیرامون آن قرار دارند.

- منطقه دیدنی آب باریک که ایام عید افراد زیادی از آن جا دیدن می  نمایند. 
- باغ های مرکبات روستای دهکهان و داشته های طبیعی و دلپذیر در این روستا. 

 تنگ آبشوئیه: 
این آبادی در موردان اسـت، تنگه  ای که به تونل سبز شهرت یافته، جایی که 

در تابستانها خوش آب و هواترین جای در این شهرستان اسـت.

 جنگل کنار عشقی:
این جنگل در محدوده ی روســتای چاه ریگان  واقع شــده و در کنار باغ های 
مرکبات و نخلســتان ها و مزارع کشــاورزی که البته در تمام روستاهای کهنوج، 
فضای ســبزی از مزارع کشاورزی) با کشــت خیار، گوجه و هندوانه و.... (چشم 
اندازی بسیار زیبا  و متنوع را به تماشا می  گذارد، با حضور در این مزارع کشاورزی 

می  شود به حد وفور از طبیعت خدادادی لذت برد.

 گرگ سلیمانی:
در 10 کیلومتری جنوب غربی شهر کهنوج برگرده کوهی اسـت که می توان از 
آن شهر کهنوج را مشاهده نمود، دارای چند چشمه آب گرم و یک رشته قنات و 

محوطه باستانی/ رودبار جنوب
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یک باغ بسیار زیبا با درختان کهنسال جم و انبه و مرکبات و نخلیات و چند دره 
پر از نخل با  چشمه سارهایی شیرین در مجاورت خود دارد. همچنین امامزاده  ای 
بنام پیرگرگ در آن جا واقع است که کتیبه آن چندین سال پیش به سرقت رفته 
اســـت، طبق تحقیقات بعمل آمده متعلق به صدر اسالم و به خط کوفی نوشته 
شــده بوده که نام علی   بن   حســین بن علی بن قبیله آل طاهان مؤذن مسجد 

کوملین برآن حک شده بوده. 

 رزان:
 دره  ای سرسبز، به درازای 2کیلومتر، که بیش از سه هزار نخل دارد و در وسط 
کوهســتان گروک واقع شــده و پر از پرندگان کبگ، تیهو و...  است، در قسمت 

ارتفاعات غربی آن معدن کروم می باشد. 

 گیشکندر: 
در فاصله 3 کیلومتری شــهر کهنوج که امامزاده بی بی طیبه از نوادگان امام 
موســی بن جعفر)ع( در آن جا مدفون اســـت و در حاشــیه جنوبی شهر ابتدای 
ارتفاعات موسوم به دمیلک واقع است. روزهای جمعه خانواده  های بسیاری از اهالی 
شــهر کهنوج و روستاهای مجاور به این پارک طبیعی می آیند، پارکی که در آن 

نخلستان های کهنسالی سر به آسمان می  سایند.

شهرستان رودبار جنوب 

شهرســتان رودبار جنوب  در فاصله ی 330 کیلومتری جنوب مرکز اســتان 
کرمان واقع شده است.

 محور کهنوج - منوجان
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جاذبه های گردشگری
- قلعه خرگ مختارآباد 

- قلعه اسالم آباد
- قلعه نورکهنه هشتوگان

- زیارت چهل تن
- زیارت پنج تن و زیارتگاه میرتعداد

 تاالب جازموریان:
در زمان خشکی، بستر تاالب برای برگزاری تورهای کویرگردی، ماجراجویانه، 
کایت سواری و اتومبیل رانی در زمین های هموار استفاده می  شود و در زمان ترسالی 
و شکل  گیری دریاچه، برای برگزاری تورهای تفریحی جهت تماشای حیات وحش 
خصوصاً پرندگان مهاجر، تورهای تحقیقاتی، صید و ورزشی. استفاده از تپه های 
شنی اطراف تاالب در بخش جنوبی، جهت ورزش های مناسب در تپه های شنی 
که نمونه ی این تورها درکشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار  می شود و درآمد 

کالنی را هـم نصیـب این کشورها می  کند، مناسب می باشد.

شهرستان منوجان

شهرســتان منوجان در فاصله ی 423 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

جاذبه های گردشگری

 قلعه تاریخی/ منوجان
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 قلعه تاریخی منوجان:
از جاذبه های گردشــگران این شهرستان می  توان به قلعه تاریخی منوجان که 
در مرکز شهرستان واقع شده و قدمـــت آن به دوران تیموریان می  رسد نام برد، 
این قلعه بواسطه موقعیت خاص آن همیشه مورد توجه حکام و پادشاهان منطقه 
بوده اســـت. از بررسی سفال  های موجود در قلعه چنین استنباط می  شود که از 
اوایل اسالم تا قرن هفتم و هشتم هجری این قلعه مسکونی بوده و زندگی در آن 

تداوم داشته است.
-  منطقه )محوطه( باستانی تجدانو که در جنوب غربی منوجان واقع می باشد.

- تپه های تاریخی و باستانی کهن داووتی )جنوب منوجان(. 
- تپه های باستانی کهنک در شرق منوجان.

- تپه باستانی گل سرخ )چیل دهنو منوجان(. 
- محوطه باستانی کهینشاهان که دارای قنات بوده و گذرگاهی تاریخی می باشد 
که بنا به قولی نادرشــاه افشار زمانی که به هندوستان عزیمت  می  نموده در این 
منطقه مدتی اقامت داشــته و سنگ بندهای آن ها هنوز باقیست و قنات موجود 

هنوز آباد و دارای نخلستانی  است سرسبز که دارای سکنه می باشد. 
- قلعه باستانی کنر در 8 کیلومتری منوجان که بنا به روایتی کنر نام فردی قوی بوده 

که در این قلعه حکومت می  نموده و جای استبل اسب های وی همچنان باقی است.
- باغ روضه ارم در 12 کیلومتری منوجان.

-  محوطه های باستانی جگستان و ککستان در 30 کیلومتری شرق منوجان. 
- محوطه های باستانی کوه شهر بنک و سرگرو که دارای 7 تپه باستانی می باشد 

و در جنوب منوجان واقعند. 
- محوطه باستانی سوختگان  بازگردو مغ مهر که در جنوب شرقی منوجان واقع می باشد.

- زیارتگاه عباس بن موسی بن جعفر در شرق منوجان.
- زیارت شاه اشرف )شیخ جالل الدین شاه اشرف نورانی( واقع در قلعه )مرکز( منوجان.

- زیارت بی بی مریـم واقع در قلعه منوجان )مرکز شهر(. 
- زیارت حاجی ابراهیم از نوادگان امام محمدباقر)ع( در نزدیکی محوطه باستانی 

مغ  مهر در شرق منوجان. 
- آبگرم منوجان بعد از اورژانس منوجان.

- آبگرم دبران واقع در روضه ارم. 
- آبگرم بی بی سانیمه واقع در روضه ارم. 

- آبگرم گنو در 20 کیلومتری منوجان جاده قلعه گنج - منوجان. 
- طاق سنگی که به گفته بعضی افراد در زمان شاه عباس کبیر ساخته شده است.

 باغ روضه ارم:
باغ روضه ارم در فاصله 12کیلومتری جنوب واقع شده است. باغی است پوشیده از 
درختان تنومند انبه و جـم و نخل های خرما، که دیدن آن خالی از لطف نخواهد بود.

شهرستان قلعه گنج



شهرستان قلعه گنج در فاصله ی 430 کیلومتری جنوب مرکز استان کرمان 
واقع شده است.

نــام قلعه گنج از دو بخش قلعه به معنــای برج و بارو و گنج به معنای دفینه و 
ارزشــهای باقیمانده از گذشته های دور آمده است. وجود قلعه های متعدد در این 
شهرستان و آثار به دست آمده از تپه های تاریخی و زمینهای این منطقه حتی در 

روزگاران گذشته موجب شده تا این نام برای منطقه انتخاب شود. 

جاذبه های گردشگری

چشمه آبگرم مرتفع علی چاه نوروز :
این چشــمه در منطقه ی قلعه گنج نزدیکی آبادی چاه نوروز در سمت راست 
جاده قلعه گنج به منوجان قرار دارد. و از جهت حوضه آب ریز به جازموریان تعلق 

می گیرد. 
از دیگر جاذبه های این شهرستان می توان شهر تاریخی هزاره رمشک، شهر حیدر 

در زیر دامنه ی مارز، تپه تاریخی کالت نادر را نام برد.

شهرستان فاریاب

شهرستان فاریاب با مساحتی حدود 2268 کیلومتر مربع با فاصله 340 کیلومتری 
مرکز استان واقع شده اســت از شمال به شهرستانهای ارزوئیه، بافت از جنوب به 
هرمزگان شهرستان رودان از مشرق به شهرستان عنبرآباد و جیرفت و از مغرب به 
شهرستان حاجی آباد مجاور و دارای 4 دهستان به نامهای 1- مهروئیه 2- گالشگرد 

3- هور 4- زهمگان می باشد.

جاذبه های تاریخی

نقوش برجسته تنگ موردان با قدمت 3000 ساله  از شاخص ترین آثار باستانی 
این منطقه به شمار می رود.

جاذبه های طبیعی

جنگل مهروئیه با وسعت 6000 هکتار )ثبت یونسکو( گدار، جنگل بادام وحشی، 
تنگ آبشوئیه از جمله جاذبه های طبیعی این منطقه می باشند.
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مارکوپولو:
مارکوپولو جهانگرد معروف ونیزی که در قرن هفتم هجری )در سال 1655 م( 
به کرمان آمده شــرح می دهد دختران و زنان کرمانی پارچه های ابریشمی را با 
ظرافت و بســیار پر رنگ و به اشکال حیوانات و یا سایر نقوش می بافند این پرده 

ها آن قدر زیباست که دیدنشان انسان را جادو می کند.

تاورنیه:
تاورنیه جهانگرد و بازرگان فرانســوی به کرمان آمد تا پشــم مرغوب کرمان را 
برای بافت پارچه های ماهوت خریداری کرده و به فرانســه ببرد. او در ســفرنامه 
خود جمعیت زردشتیان کرمان را در دوره صفویه ده هزار نفر تخمین زده است.

هنری پاتینجر:
یکی از جهانگردان معروف هنری پاتینجر انگلیســی است که در سال 1224 
ه.ق برابر با 1819 م ) در زمان فتحعلی شاه قاجار( به ایران و کرمان آمد. پاتینجر 
کتابی به نام سفرنامه پاتینجر منتشر کرده که یک قسمت سفرنامه حاکی از شرح 
عادات و سنن مردم و جماعات و مسیر مسافرت و خالصه اوضاع جغرافیایی است 
و قسمتی دیگر مشتمل بر تاریخ بلوچستان و کرمان است او ماجرای فتح کرمان 
و دستگیری لطفعلی خان زند را چنین شرح می دهد پس از آنکه کرمان چند ماه 
به محاصره آقا محمدخان قاجار افتاد بســیاری از ساکنان شهر از بی غذایی و بی 
آبی به هالکت رسیدند. لطفعلی خان پس از مشاهده این وضع به کمک چند تن 
از هواداران رشــید و شجاع خود در تاریکی شهر از میان صف محاصره کنندگان 
موفق به فرار گشــت و از کرمان به شــهر بم رفت در این شهر حکمران بم به او 
خیانت کرده و دســتگیرش نموده نزد آقا محمدخان فرستاد و او با دستان خود 
دو چشــم لطفعلی خان زند را درآورد و در تهران او را به هالکت رساند. پاتینجر 
در مورد این واقعه چنین ادامه می دهد برای اینکه آقا محمدخان ســقوط کامل 
زندیه را جشــن بگیرد تصمیم گرفت که در محلی که لطفعلی خان دستگیر شده 
مناره ای از کله مقتوالن بر پا سازد لذا 600 نفر از اسرا را سربریده و سر آنها را به 
وسیله 300 اسیر دیگر که هر یک حامل دو سر از رفقای خود بودند به بم فرستاد 
و در آنجا این بیچاره ها دچار همان سرنوشت رفقای خود شده  و به محض ورود 
طبق حکم آقا محمدخان به قتل رســیدند و هرمی از ســرهای آنان بر پا شد که 

کرمان از دیدگاه سیاحان و جهانگردان
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در سال 1225 ه.ق برابر با )1801 میالدی( من که به آن شهر رفتم هنوز وجود 
داشت و این نشان از طبع خوانخوار و تشنه به خون این فاتح بود.

سایکس:
ســایکس جهانگرد دیگر انگلیســی که در همان دوره قاجاریه به کرمان آمده 
است)سفر او به این منطقه در سال 1281 ه.ق برابر با 1920 میالدی( بوده است 
به تهیه نقشــه از کرمان مبادرت کرده و آثار تاریخی کرمان و همچنین شــال و 
قالی بافی و رونق آن در کرمان را توصیف کرده اســت سایکس در سفرنامه خود 
از محالت کرمان از جمله باغ زریســف، تندستان و همچنین از محله زردشتیان 
کرمان نام می برد و می نویســد. این محله به دســت مهاجران افغان ویران شد، 
همچنین در ســفرنامه خود از آثار و خرابه هایی که قشون آقا محمدخان هنگام 
محاصره کرمان به وجود آورده نام می برد و در جایی ذکر می کند که ُقبه ســبز 
در ســال 1313 ه.ق )برابر با 1896 م( از برجسته ترین ابنیه کرمان به شمار می 
رفت و در آن تاریخ زلزله بقای آن را که رو به ویرانی نهاده به کلی منهدم و ویران 
ســاخت و ادامه می دهد در کرمان روی هم رفته 96 مســجد و 16 باب مدرسه 

دایر است و شهر 50 حمام و 8 کاروانسرا دارد.

ادوارد براون:
ادوارد براون مستشرق معروف انگلیسی که در زمان قاجاریه به ایران و کرمان 
آمد )در ســال 1304 ه.ق برابر با 1887 میالدی( مانند ســایکس از آثار تاریخی 
و بافت شــالهای بسیار زیبا به وسیله زنان کرمان سخن به میان آورده و توقف او 
در کرمان چنان برایش دلچســب بوده که خیال مداومت داشته بر اون با بسیاری 
از مردم کرمان حشــر و نشر داشته و اطالعات جالبی از آنان به دست داده است 
کتاب و ســفرنامه او به نام )یک ســال در میان ایرانیان نام دارد که این کتاب به 

وسیله ذبیح ا... منصوری ترجمه و چاپ شده است(.

مریت هاکس:
مریت هاکس بانوی سیاح انگلیسی است که در اواخر قرن 319 به ایران آمد و 
ســفرنامه او با این عنوان می باشد )ایران، افسانه، واقعیت( این سفرنامه به وسیله 
استان قدس رضوی منتشر گردیده و در سال 1368 ه.ش به چاپ رسیده است.

مریت هاکس در ســفرنامه اش اهمیت قنــات را در نقاط کم آبی چون یزد و 
کرمان مورد مطالعه قرار داده حاج سیاح محالتی که در زمان قاجاریه می زیسته 
اســت )دوران محمد شاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه( و 92 سال عمر کرده 
در ســفرنامه و یا ســیاحت نامه اش از ظلم و ستم که در دوران قاجاریه بر مردم 

ایران و کرمان گذشته سخن به میان آورده.
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میل قاوردی)نادری( /فهرج  
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خرس سیاه آسیایی  
) گونه حفاظت شده(



اطالعات ضروری سفر
 استان کرمان
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اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
2220429)034(تلفاکس ستاد هماهنگي خدمات سفر

32816505)034(اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

32816706)034(معاونت گردشگری

32816504)034(معاونت حفظ و احیاء

32816504)034(معاونت توسعه و مدیریت

32447074)034(معاونت صنایع دستی

2-32455151)034(امور فرهنگی و ارتباطات

32816503)034(مدیریت حراست

332816705)034(فرماندهی یگان حفاظت

32816712)034(مدیریت روابط عمومی

32816701)034(پاسخگویی و رسیدگی به شکایت معاونت گردشگری

واحدهای اقامتی )هتل و مهمانسرا(
نشانیتلفن*هتل یا مهمانسرا

کرمان، چهارراه فرهنگیان532119301هتل پارس

کرمان، نبش چهارراه شفا432445203مهمانسرای جهانگردی

کرمان، روبروی اداره بازرگانی332510734هتل گواشیر

کرمان، خیابان سعدی، کوچه 2324504985هتل هزار

کرمان، چهارراه فیروزه232441411هتل اخوان

کرمان، پایانه مسافربری )ترمینال(232513070هتل کرمان

جیرفت، خیابان دولت32210340هتل جام جم

کرمان، خیابان شمال جنوبی232250666هتل امین

کرمان، چهارراه فیروزه232450498هتل ناز

کرمان، میدان قرنی، خیابان ناظرزاده132223198هتل صحرا

بم، بلوار جانبازان3هتل آزادی

بم، کیلومتر 10 اتوبان بم - زاهدان3ارگ جدید

بم، منطقه خودروسازی ارگ جدید2مجتمع اقامتی ارم

بم، بلوار امام خمینی1مهمانسرای بم

رفسنجان، میدان علی بن  ابیطالب2الماس

رفسنجان، خیابان امام خمینی2مهمانسرای رفسنجان

رفسنجان، میدان امیرکبیر2آبنوس
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ادامه ی واحدهای اقامتی )هتل و مهمانسرا(
سیرجان، بلوار سیدجمال اسدآبادی2سروش

سیرجان، بلوار سیدجمال   اسدآبادی2کهکشان

سیرجان، خیابان ابن سینا2فدک

سیرجان، خیابان امام خمینی2مهمانسرای سیرجان

ماهان، میدان ژاندارمری1مهمانسرای ماهان

جیرفت، خیابان نور شمالی2دقیانوس

انار، میدان پمپ بنزین2مالئکه

واحدهای اقامتی )مهمانپذیرها(

نشانیتلفن*مهمانپذیر

کرمان، خیابان شهید مطهری32226244ممتازابوذر

کرمان، خیابان شهید صدوقی32520802ممتازسعدی

کرمان، خیابان شهید صدوقی32450617ممتازمیالد

کرمان، چهارراه طالقانی332227007آزادی

کرمان، خیابان قرنی332220571امید

کرمان، میدان توحید32224590ممتازبهار

کرمان، خیابان قدس32264012ممتازرضا

کرمان، میدان بیرم آباد209192928206محراب

کرمان، خیابان طالقانی332224912ولی عصر

کرمان، خیابان قدس232223984ایران

کرمان، خیابان میرزارضای کرمانی232224548رضوان

کرمان، خیابان قدس32220413ممتازحافظ

کرمان، ابتدای خیابان ناصریه209139877236مهدی

 بم، خیابان 22 بهمن 09139551056ممتازشبستر بم

بردسیر، خیابان امام خمینیممتازسجاد

بم، خیابان سیدجمال اسدآبادی2جهانگرد

جیرفت، بلوار هلیل ضلع غربی2بلوار

رفسنجان، خیابان شهید مطهری3پیمان

راین، خیابان مدرسممتازارگ راین

زرند، خیابان فلسطین2سعادت

سیرجان، خیابان آیت  ا... مطهری3پارس

سیرجان، بلوار سیدجمال اسدآبادی3ناز

سیرجان، خیابان امام خمینی2کسری



واحدهای بین راهی
نشانیفاصله تا  مرکزدرجهنوع واحدنام واحد

کیلومتر 1 باغین–  رفسنجان120رستورانقاسم زاده

جاده کرمان- ماهان125رستورانصحرا

ابتدای جاده کرمان- ماهان–1چلوکبابیاعظم

کمربندی ماهان235کبابیانقالب

واحدهای پذیرایی

ماهان - محور هفت باغ  - کیلومتر 11پذیراییمتل گلسار

کرمان - محور هفت باغ - کیلومتر 25پذیراییبردیا

کرمان - محور هفت باغ - کیلومتر 23پذیراییشقایق

شهربابک - روستای گردشگری میمند2پذیراییمیمند

بافت - روستای گردشگری خبر2پذیراییشاندیز

بافت - روستای گردشگری خبر2پذیراییمیالد

کرمان - روستای گردشگری ده لولو1پذیرایینادر

کرمان - محور هفت باغ سه راهی محی آباد2پذیراییالله

کرمان - ترمینال جنب پاسگاه3عمومیچهار فصل

کرمان - ترمینال جنب تعاونی 24عمومیمیهن

کرمان - ترمینال جنب سیر و سفر2عمومیسیر سفر

کرمان - ترمینال جنب تعاونی 7-عمومیعدل

کرمان - ترمینال جنب تعاونی 4-عمومیکویر

کرمان - ترمینال جنب تعاونی 7-عمومیزیتون

کرمان - ترمینال جنب فروشگاه معلم2عمومیکویر

کرمان - ترمینال جنب تعاونی 38عمومیچهار فصل

کرمان - ابتدای محور گردشگری هفت باغپذیراییکاخ

سیرجان - منطقه ویژه اقتصادی1پذیراییقصر

انار - نرسیده به پلیس راه مسجد امام سجاد 3 بین راهیسجادیه

رفسنجان - بهرمان1پذیراییبعثت 

ماهان - کمربندی ماهان -  بم2کامیونتوحید

سیرجان - جاده زید آباد2کامیوندلپذیر

رفسنجان - کیلومتر 25 جاده انار1 کامیون چهار فصل

رفسنجان - ابتدای جاده انار 2پذیراییشکوفه

کرمان - حد فاصل چهارراه بهداری و میدان قرنی 2پذیراییتوپ 

بم - خیابان مدرس نرسیده به سه راه فردوسی1پذیراییایرانیان

کرمان خیابان ابوحامد روبروی یخدان مویدی1پذیراییسرزمین رویایی
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ادامه ی واحدهای بین راهی
ابتدای جاده ماهان- بم235چلوکبابیمهران

جاده ماهان- بم340کبابیکارآموزیان

ابتدای جاده ماهان- بم240چلوکبابیقلعه زنگی

جاده ماهان- بم240چلوکبابیسکنج

جیرفت - نرسیده به پلیس راه-1رستورانچلیپا

ماهان جاده باغ شاهزاده235رستورانشب های تیگران

ماهان، خیابان امام235رستورانتوتیا

ماهان، بلوار تیگران235رستورانارم

ماهان، باغ شاهزاده135رستورانباغ شاهزاده

سیرجان - بندرعباس1160چلوکبابیگلستان

دوراهی بم- جیرفت3160کبابیزندوکیلی

بم- دهبکری1185کبابیخواجویی

محور جیرفت - بم - روستای سغدر-3چلوکبابیسغدر

بم- دهبکری3185چلوکبابیاستقالل

بم- رستم  آباد3175چلوکبابیمشکی

بم - زاهدان3255چلوکبابیسیف

بم- زاهدان3250کبابیبعثت

بم- زاهدان2110چلوکبابیسپید

کرمان- بم- فهرج1260رستوراننسیم کویر

بم- زاهدان1240رستورانکویر جنوب

 بم- فهرج1260رستورانشهمراد

محور جیرفت - بم - روستای دهبکری-3کبابیتونل

جیرفت، بعد از پلیس  راه1225رستورانزیتون

محور بم - جیرفت- دهبکری-3چلوکبابیگلستان

جیرفت - بم  روستای  مسکون--3کبابیتوکلی

باغین325چلوکبابیچهارفصل

باغین120رستورانامیرکبیر

کرمان- رفسنجان2200چلوکبابیکویرفدایی
ابتدای جاده ماهان- بم240چلوکبابیقلعه زنگی

جاده ماهان- بم240چلوکبابیسکنج

جیرفت - نرسیده به پلیس راه-1رستورانچلیپا

ماهان جاده باغ شاهزاده235رستورانشب های تیگران

ماهان، خیابان امام235رستورانتوتیا

ماهان، بلوار تیگران235رستورانارم
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ادامه ی واحدهای بین راهی
ماهان، باغ شاهزاده135رستورانباغ شاهزاده

سیرجان - بندرعباس1160چلوکبابیگلستان
دوراهی بم- جیرفت3160کبابیزندوکیلی
بم- دهبکری1185کبابیخواجویی

محور جیرفت - بم - روستای -3چلوکبابیسغدر
سغدر

بم- دهبکری3185چلوکبابیاستقالل
بم- رستم  آباد3175چلوکبابیمشکی

بم - زاهدان3255چلوکبابیسیف
بم- زاهدان3250کبابیبعثت
بم- زاهدان2110چلوکبابیسپید

کرمان- بم- فهرج1260رستوراننسیم کویر
بم- زاهدان1240رستورانکویر جنوب

 بم- فهرج1260رستورانشهمراد
محور جیرفت - بم - -3کبابیتونل

روستای دهبکری
جیرفت، بعد از پلیس  1225رستورانزیتون

راه
محور بم - جیرفت- دهبکری-3چلوکبابیگلستان

جیرفت - بم  روستای  --3کبابیتوکلی
مسکون

باغین325چلوکبابیچهارفصل
باغین120رستورانامیرکبیر

کرمان- رفسنجان2200چلوکبابیکویرفدایی
شهربابک- انار2250چلوکبابیکویر
شهربابک- انار2240چلوکبابیبهرام
کیلومتر 5 شهربابک – انار2240چلوکبابیامید

کیلومتر 5 شهربابک- انار2290چلوکبابیصحرا
شهربابک- انار2290چلوکبابیامید جوزم

شهربابک- انار2290چلوکبابیصفا
شهربابک- انار3240چلوکبابیمقدم

انار، ابتدای جاده شهربابک1200رستورانآذربایجانی ها
سیرجان- شهربابک3200کبابیعدالت

سیرجان- شهربابک2200چلوکبابیسیدامین
سیرجان- شهربابک2210چلوکبابیمناف

کباب و جوپاری
جگر

سیرجان- شهربابک3200

سیرجان- شهربابک1190رستورانستاره ساحلی
سیرجان- شهربابک2220چلوکبابیحسن

سیرجان- کرمان2165چلوکبابیسمنگان
باغین- رفسنجان2100قهوه  خانهرباط
دوراهی مس سرچشمه1100رستورانکویر
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ادامه ی واحدهای بین راهی
رفسنجان- انار1155رستورانفانوس کویر

رفسنجان- انار3120چلوکبابیچهارفصل

جوزم2250چلوکبابیدرویش

شهربابک1240رستورانمجتمع رفاهی

شهربابک- انار1290رستورانگلستان

شهربابک- انار2250چلوکبابیکویر

شهربابک- انار2240چلوکبابیبهرام
کیلومتر 5 شهربابک – انار2240چلوکبابیامید

کیلومتر 5 شهربابک- انار2290چلوکبابیصحرا

شهربابک- انار2290چلوکبابیامید جوزم

شهربابک- انار2290چلوکبابیصفا

شهربابک- انار3240چلوکبابیمقدم

انار، ابتدای جاده شهربابک1200رستورانآذربایجانی ها

سیرجان- شهربابک3200کبابیعدالت

سیرجان- شهربابک2200چلوکبابیسیدامین

سیرجان- شهربابک2210چلوکبابیمناف

سیرجان- شهربابک3200کباب و جگرجوپاری

سیرجان- شهربابک1190رستورانستاره ساحلی

سیرجان- شهربابک2220چلوکبابیحسن

سیرجان- کرمان2165چلوکبابیسمنگان

سیرجان- بندرعباس1235رستورانچهل ستون

سیرجان- بندرعباس2175چلوکبابیسعدی

سیرجان- بندرعباس1215چلوکبابیگلستان

سیرجان- بندرعباس215--رستورانآذربایجانی ها

سیرجان- بندرعباس2235چلوکبابیناز

راور- مشهد1110رستورانقمر بنی هاشم

کمربندی راور--1رستورانامام رضا

کرمان - میدان بیرم آباد--1رستورانارشیا

جیرفت نرسیده به پلیس راه--1کامیونیچلیپا

محور جیرفت - بم--2کامیونیقمر بنی هاشم
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ادامه ی واحدهای بین راهی
محور بم - جیرفت--3کامیونیتونل

بم کیلومتر 07 جاده ایرانشهر--3کامیونیهجرت

ماهان -  تقاطع کمربندی کرمان - بم--2کامیونیگلسرخ

شهربابک - ابتدای جاده سیرجان--1عمومیمجتمع رفاهی

شهربابک - جاده انار کیلومتر 5--2کامیونیکویر

شهربابک - جاده انار کیلومتر 56--2کامیونی - سواریخلیج فارس

انار - ابتدای بلوار خلیج فارس--2کامیونی - سواریبابا بزرگ

انار - نرسیده به پلیس راه--2اتوبوسیکویر
انار - نرسیده به پلیس راه--3کامیونیسجاد

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
آدرستلفننام دفتر

کرمان، خیابان شهید نامجو )اقبال(32441192کرمان باالن

کرمان،  ابتدای خیابان بهمنیار، جنب بانک ملت32457154کرمان تور

کرمان،  بلوار فردوسی،  ساختمان 121، جنب داروخانه32225977کرمان زمین

کرمان،بلوار جمهوری، خیابان نادر32450828کرمان شرق

کرمان، بلوار صدوقی،  نبش کوچه 324460027پارسه

کرمان، بلوار جهاد،  نبش  کوچه3245502286پربال

کرمان، خیابان شریعتی،  نبش کوچه  بیمارستان  ا رجمند32261061پرنده سفید

کرمان، خیابان شهید چمران ،  هتل  امین32250214تاپ سیر

کرمان، خیابان امام ، خیابان پیروزی4-32262701جنوب  شرق

کرمان،  میدان بسیج32267658ستاره کارمانیا

کرمان، خیابان پروین  اعتصامی، نبش کوچه 3245970115محیا

کرمان،  بلوار جهاد، نبش کوچه 0913635773421چیستا گشت

کرمان، چهارراه سمیه ، روبروی  کرمان  درمان32454602رایا

کرمان، خیابان طالقانی، روبروی تکیه فاطمیه32237423کرمان گلچین

کرمان، خیابان امام جمعه، نبش کوچه 324525278جاذبه کویر

بافت، خیابان امام، جنب بانک ملت34222647ایلیا

ماهان، خیابان امام، جنب بانک کشاورزی326228003آرشیا
کرمان،   خیابان حافظ،  نبش چهارراه اقبال32726298کرمان گشت

کرمان،  خیابان اقبال،  روبروی فروشگاه بسیج7-32454606سپندآسا

سیرجان، بلوار سید جمال الدین09137451592ایرسا
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ادامه ی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

کرمان،  بلوار شیراز، خیابان بوستان، کوچه 716-32441005سیاحان نسیم

کرمان،  شهرک باهنر، خیابان بحرالعلوم32459727کمیل

کرمان، بلوار امام حسین، نبش کوچه 325280617کرمان هجرت

کرمان،  خیابان شهاب،  سه راه رازی32237291آران  کویر

کرمان، ابتدای بلوار فارابی32132566کلوت

کرمان،  پارک مطهری، جنب رستوران کبریا32528801اختر سیر

کرمان،  خیابان خواجو، سه راه مالک اشتر2-32524141اریکه پرواز

کرمان، بلوار نصر، جنب ساختمان 324440152000اطلس گشت 

کرمان،  خیابان شهید باهنر32225000بشارت

کرمان،  بازار وکیل، مجتمع تجاری فدک32261991بینا سیر

کرمان،  خیابان 17شهریور، جنب بانک صادرات33316469بوتیای سبز

کرمان،  مجتمع تجاری هتل پارس32119375پارس  نیک

کرمان، خیابان شهید رجائی جنب کوچه3272286522بوتیا

کرمان، پارک مطهری نبش کوچه 3252222413بردیا

کرمان،  بلوار جمهوری، نبش شهید الری، پ 3245735717زیتون

-09131972065هفتواد

کرمان،  بلوار امام، نرسیده به چهارراه جوپاری33238280سیاحت صنایع
کرمان،  بلوار آزادگان، روبروی بانک ملی32474871شادستان

کرمان،  میدان ولیعصر، ساختمان اطلس8-32233327شایگان
کرمان،  خیابان استقالل، جنب بیمارستان32525605صباسیر

کرمان،  خیابان بهمنیار، روبرو زهره کرمانی32523606طراوت سحاب
کرمان،  خیابان مولوی، جنب کوچه 322215963وصال بقیع

کرمان، خیابان فابریک روبه روی پمپ بنزین33322011کبوتران حرم
کرمان،  خیابان شفاطلوع شرق

کرمان، خیابان فلسطین جنب پست بانک32221124خواجه خضر
کرمان، خیابان فیروزه، نبش کوچه 091242782048ماهان سیر فیروزه

کرمان، خیابان خورشید-هفت آسمان

انار، خیابان امام، جنب بانک صادراتکویر آسمان
بردسیر، خیابان امام پاساژ توحیدره آفرین

بم، خیابان امام، نبش کوچه درمانگاه قاسم زادهسامانه نخل
بم، خیابان امیر کبیر09132460970پیش  قراوالن گردشگری

بم، خیابان امامارگ جدید

کرمان، بلوار جمهوری، بلوار پزشک32610322اسپند سیر
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ادامه ی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

جیرفت، خیابان طالقانی جنوبی، نبش کوچه 2راهیان سفر

جیرفت، خیابان 17 شهریور غربیسیاحت سبزه واران

راور، خیابان ولیعصر، روبروی دادگستریسردیس گشت

رودبار، اسالم آبادسرای گلشن رودبار

رفسنجان، خیابان مدرس، روبروی کلینیکرهیار

رفسنجان، سرچشمه، خیابان مریم، پالک 12کویران نوق

رفسنجان، خیابان طالقانی، نبش کوچه 43رودان تور

رفسنجان،خیابان امام جنب بانک تجارتنورکویر

رفسنجان، خیابان ثاراهلل پیشرو پرواز

رفسنجان، بلوار طالقانی، بعد از طالقانی 13شریف

رفسنجان،  بلوار 30 متری خیابان شهدارهاد

رفسنجان،  خیابان شریعتی، روبروی بانک رفاهگوهر کویر

رفسنجان،  خیابان امام نرسیده به چهارراه سپاهماهان تور

رفسنجان،  خیابان امیرکبیر شرقیلیل و نهار

رفسنجان، خ شهدا ، 14 متری شهید محمدی نژادمهرگان گشت

زرند، خیابان مصلی، چهارراه مصلیمشعر

زرند، خیابان بهشتی، روبروی مبل احسانستاره جنوب

زرند، چهارراه باهنر، روبروی مرکز بهداشتزرند سیر

زرند، خیابان معلم، چهارراه حسینیه، کوچه 5امیر

سیرجان،  خیابان قریب، روبروی صندوق مشیزپایا

سیرجان، خیابان قدسسیرجان تور

سیرجان،  خیابان طالقانیآسمان سمنگان

سیرجان، خیابان ابن سینا، جنب فروشگاه تهامیآراتا

سیرجان، خیابان دکتر شریعتی، مجتمع میالدآیبک

سیرجان، خیابان حافظ، روبه روی تعاونیعلیا

سیرجان، خیابان شهید نصیری، جنب بانک ملیسها سیر جان

شهربابک، نبش چهارراه نجفیسیمرغ بابک

شهربابک، ابتدای بلوار جهاد، نبش کوچه 16میمند زمین

شهربابک، میدان امام علیعارف رئوف

کهنوج، خیابان باهنر، چهارراه جانبازانشوباد

کهنوج، خیابان امام، پاساژ آزادیکهنو

کوهبنان، خیابان امام، روبروی بانک ملیتوتیا کوهبنان

رفسنجان، خیابان عباسیه، روبه روی اداره بازرگانینسیم سحر
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مناطق حفاظت شده
محدودة رابر23000 هکتارشکار ممنوع انجرک

45 کیلومتری شمال رفسنجان250000 هکتارشکار ممنوع نودرهنگ

محدودة شهرستان بافت142982 هکتارپارک ملی خبر

محدودة شهرستان شهربابک100000 هکتارشکار ممنوع شهربابک

محدودة شهرستان بافت28171 هکتارحیات  وحش روچون

100 کیلومتری جنوب کهنوج5583 هکتارحیات وحش مهروئیه

کیلومتر 45 جاده کرمان- بردسیر160534 هکتارحفاظت شده بیدوئیه

نزدیک شهر راین230 هکتارمنطقه سیاهونی

محدودة شهرستان سیرجان50000 هکتارشکار ممنوع گودغول

موزه ها

کرمان، میدان گنجعلیخان32225577مردم شناسی گنجعلیخان

کرمان، میدان گنجعلیخان32231879موزه سکه

کرمان،  میدان گنجعلیخان32231879مسجد گنجعلیخان

کرمان، چهارراه طهماسب آباد 32455151باغ هرندی

کرمان، خیابان معلم-موزه ارتش

کرمان، خیابان شهدا33122000سنگ جبلیه

کرمان،  خ شریعتی نرسیده به باغملی32221882استاد صنعتی

کرمان، ابتدای خیابان شهدا33126686زرتشتیان

کرمان، خیابان شهید باهنر32229344شهید باهنر

کرمان، بلوار پارادیس، جنب مصلی32717710دفاع مقدس

کرمان، چهارراه انقالب، پارک انقالب33222032دیرینه  شناسی

کرمان،  دانشگاه شهید باهنر33222032سنگ شناسی

کرمان،  دانشگاه شهید باهنر33222035جانورشناسی

کرمان،  بلوار هوانیروز32810131محیط  زیست

کرمان،  خ شریعتی جنب مسجد شیوخ-مطبوعات

کرمان، خ قرنی، جنب پژوهشکده تعلیم و تربیت32611545  آگیرا )آموزش و پرورش(

ماهان، آستانه شاه نعمت ا... ولی  شاه نعمت  ا... ولی

دشتخاک )زرند(موزه دیرینه شناسی

جیرفت، بلوار هلیل رود، پارک دلیریباستان شناسی جیرفت

رفسنجان، خیابان شهید بهشتیباستان شناسی رفسنجان

رفسنجان، میدان امیرکبیرریاست جمهوری

سیرجان، ابتدای خیابان ولیعصرمردم شناسی سیرجان

36 کیلومتری شهربابک، آتشکده روستا09131403695مردم  شناسی میمند
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درختان تاریخی استان کرمان

ارتفاعسن )سال(درختموقعیت

––سروشهرستان جیرفت،  جبالبارز، سروتمین

60012چنارشهرستان بافت

100012چنارشهرستان بافت، شهر بزنجان

100020– 800چنارشهرستان کرمان، بخش ده باال

100015/20چنارشهرستان کرمان، بخش ده باال

50012چنارشهرستان کرمان، بخش ده باال

20015چنارشهرستان کرمان، باغ بیرم آباد

100022/30سروشهرستان کرمان، بخش سیرچ

غارها و موقعیت آن ها

50 کیلومتری جنوب شرقی بافت، نزدیک روستای ترنگغار ترنگ

بم، روستای ده بکریغار دهبکری

50 کیلومتری بافتغار چشم سبز گوغر

بافت، منطقه ی حفاظت شده ی خبرغار شب پره َخبر

جیرفتغار شعیب

شهربابکغار ایوب

رابرغار جواران

رفسنجانغار داوران

کرمان، قله ی کوه جوپارغار یخ

رفسنجانغار اودرج

کوه ها و ارتفاعات

4501 متر114 کیلومتری شمال غرب، شهر راینکوه هزار

4135 متر43 کیلومتری جنوب شرقی کرمانکوه جوپار

4093 متر55 کیلومتری جنوب شرقی کرمان، دهستان ماهانهکوه گلچین

3775 متر30 کیلومتری شمال شرقی کرمانکوه باغ باال

3765 متر80 کیلومتری شمال شرقی سیرجان، روستای باغ سرخکوه کل کوهی

3650 متر20 کیلومتری شمال شرقی بافت، دهستان بزنجانکوه شاهزاده

3520 متر38 کیلومتری جنوب غربی بم، دهستان آبگرمکوه قدمگاه

3473 متربین شهربابک و رفسنجانکوه بابک

3443 متر32 کیلومتری شمال شرقی شهربابک و غرب رفسنجانکوه پورکان

3230 متر41 کیلومتری جنوب غربی شهدادکوه بیدوئیه

2500 مترجنوب غربی کویر لوتکوه پلور

3547 مترحد فاصل تنگل راور و رود کر فیض آباد واقع در غرب راورکوه گاو
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ادامه ی درختان تاریخی استان کرمان

70016چنارشهرستان کرمان، بخش سیرچ

–400چنارشهرستان کرمان، بخش سیرچ

60010/50چنارشهرستان کرمان، کوهپایه، دران

80020چنارشهرستان کرمان، کوهپایه

5007چنارشهرستان کرمان، سکنج

–1000گردوشهرستان بافت، دره کار

10007/5گردوشهرستان بافت، بندر گوغر

–400چنارشهرستان بافت، انجرک

250032سروشهرستان راور، طرز

40014بیدشهرستان راور، آب کوهی

–400سبلشهرستان کوهبنان

–1000چنارشهرستان بم، ده باغ

30030نخلشهرستان بم

–1100پستهشهرستان رفسنجان، اودرج

––سروشهرستان سیرجان، امامزاده احمد

باغ ها

کرمان، چهارراه سمیه )طهماسب  آباد(باغ هرندی

35 کیلومتری کرمانباغ شاهزاده

ماهان، جنب آستانه شاه نعمت  ا... ولیباغ متولی  باشی

25 کیلومتری کرمانباغ فتح  آباد

35 کیلومتری سیرجانباغ سنگی

12 کیلومتری جنوب منوجانباغ روضه ارم

میدان بیرم آبادباغ بیرم آباد

سه راهی بم- زاهدان- ایرانشهرمجموعه مهر نرماشیر

آبشارها

60 کیلومتری جنوب شرق عنبرآبادآبشار رودفرق

40 کیلومتری شمال غرب شهر جیرفتآبشار دلفارد

30 کیلومتری شمال کرمانآبشار سیمک

20 کیلومتری غرب راین، 100 کیلومتری کرمانآبشار راین

30 کیلومتری کرمانآبشار کوهپایه

13 کیلومتری عنبرآبادآبشارهای دوساری
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خانه های معلم
میدان شهدا، خیابان شهدا )زریسف(خانه معلم کرمان

بلوار جمهوری، روبروی دانشکده فنیمهمانسرای فرهنگیان

خیابان امام، روبروی تبلیغات اسالمیخانه معلم بافت

میدان امام حسینخانه معلم بم

چهارراه کلینیک دامپزشکیخانه معلم جیرفت

خیابان امام، کوچه شهید نیک آیینخانه معلم راور

روبروی بانک ملی، کوچه شهید یوسفیخانه معلم رابر

بلوار باهنر، میدان شهید پرتویخانه معلم رفسنجان

جنب اداره آموزش و  پرورشخانه معلم رودبار

بلوار سردار جنگل، جنب اداره ارشادخانه معلم سیرجان

میدان امام حسینخانه معلم شهربابک
جنب مدیریت آموزش و  پرورشخانه معلم کهنوج

روبروی اداره برقخانه معلم ماهان

خیابان امام، کوچه بانک ملیخانه معلم منوجان

بلوار جمهوری اسالمیخانه معلم ریگان

خیابان مهدی )عج(خانه معلم فهرج

شعبه مرکزی بانک ها

کرمان، خیابان شهید کامیاب، روبروی اداره کل ارشادتجارت

کرمان، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به قدمگاهسپه

بلوار جمهوری، نرسیده به چهارراه شفاصادرات

بلوار جمهوریصنعت و معدن

خیابان شریعتی، روبروی قدمگاهرفاه کارگران

خیابان سپه، روبروی بیمارستان شهید باهنرکشاورزی

میدان قرنی، خیابان سعدیمسکن

چهارراه طالقانی ملت

خیابان عدالتملی

میدان آزادی اقتصاد نوین

خیابان شهید رجایی)خورشید(، روبروی کتابخانه ملیپاسارگاد

بلوار جمهوری، نبش بلوار حمزهپارسیان

خیابان قرنی، جنب فروشگاه تیمچهسامان

ابتدای بلوار جمهوری، نبش خیابان نادرکارآفرین
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بیمارستان ها
کرمان، خیابان شریعتی، کوچه 322251501ارجمند

کرمان، جنب دانشگاه شهید باهنر9-33222250افضلی  پور

کرمان، خیابان ابوحامد 32260041آیت ا... کاشانی

کرمان، خیابان سپه32233057حضرت فاطمه)س(

کرمان، میدان علی  بن  ابیطالب 32228484راضیه فیروز

کرمان، بلوار جمهوری، خیابان شفا 32115780سوانح سوختگی

کرمان، خیابان استقالل 32526280سیدالشهدا 

کرمان، بلوار جمهوری، خیابان شفا 32115780شفا

کرمان، میدان ولیعصر، خیابان قرنی 32235011شهید باهنر

انار، بلوار جمهوری اسالمیولیعصر)عج(

بیاض، نرسیده به شهرک راه آهنمرکز اورژانس

بافت، خیابان امام، نبش میدان آزادیآیت ا... کاشانی

بافت، بلوار پیامبر اعظمجدید

بردسیرشهید یاوری

بردسیرقائم

بم، اتوبان بم-کرمانافالطونیان

بم، اتوبان بم-کرمانپاستور

جیرفت، خیابان مدرسآیت  ا...کاشانی

جیرفت، چهارراه بیمارستانامام خمینی

راور، خیابان امامعلی  بن  ابیطالب

راین، خیابان بیمارستانمرکز بهداشتی و درمانی

رفسنجان، میدان علی بن  ابیطالبعلی  بن  ابیطالب

رفسنجان، خیابان غفاریمرادی

زرند، خیابان فلسطینسینا

سیرجان، انتهای خیابان ابن سیناامام رضا)ع(

سیرجان، بلوار مالک اشتر، خیابان شفادکتر غرضی

شهداد، میدان پاسداران، خیابان شفاعلی ابن موسی الرضا

شهربابک، بلوار جهادولیعصر

کهنوجمرکز بهداشت و درمان

ماهان، بلوار شهدا، روبروی پارک شهدااورژانس جاده ای

کوهبنان، میدان آزادیمرکز درمانی
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داروخانه های شبانه روزی
کرمان، چهارراه طهماسب آباد، ساختمان خاتم النبیاءآزادی

کرمان، خیابان امام جمعه، جنب بانک مسکنامام رضا

کرمان، خیابان ابوحامد، روبروی بیمارستان کاشانیامید

کرمان، سه راه احمدی، روبروی تکیه فاطمیهبختیاری زاده

کرمان، ابتدای بهمنیار، پشت ایستگاه خط واحددکتر بهبودی

کرماندکتر پارسایی

کرمان، چهارراه خواجو، مجتمع پزشکی ولیعصردکتر زعیم

کرمان، خیابان طالقانیفاطمیه

بیاض)انار(، جاده اصلی، نرسیده به شهرک راه آهنولیعصر

بافت، خیابان امام، جنب کلینیک فرهنگیاندکتر حبیبی

بافت، خیابان امام خمینیهالل احمر

بردسیر، بلوار 22 بهمندکتر هوشمند

بم، خیابان امام خمینیدکتر مهنی

بم، خیابان امامدکتر عمیدی

بم، خیابان شهید شریعتیهالل احمر

جیرفت، خیابان شهید رجائیشبانه روزی

راور، خیابان امام، بیمارستان علی بن ابیطالبعلی بن  ابیطالب

راین، میدان انقالبپاستور

رفسنجان، میدان بیمارستانعلی بن ابیطالب

رفسنجان، خیابان شهدا هالل احمر

زرند، جنب بازاردکتر یگانه پور

شهداد، خیابان طالقانی، جنب بانک ملتدکتر رضایی

کهنوجدکتر حسینی

شهربابک، خیابان امامشهربابک

ماهان، خیابان امامماهان

کوهبنان، بلوار امام خمینیکوهبنان

سیرجان، چهارراه فرهنگیانفرهنگ

سیرجان، خیابان تختیهالل احمر

تعاونی های مسافربری )سیرجان(
-تعاونی 1 )ایران پیما(: خیابان حافظ

-تعاونی سیروسفر: خیابان قدس، بعد از پمپ بنزین
--تعاونی پیروزی: خیابان قدس، روبروی پمپ بنزین
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تعاونی های مسافربری )رفسنجان(
تعاونی1 )ایران پیما(: بلوار آزادی ترمینال

تعاونی 4 )میهن نور(: بلوار آزادی ترمینال

تعاونی 7 )عدل(: میدان شهدا 

تعاونی سیروسفر: بلوار آزادی ترمینال

تعاونی 15: میدان شهدا 

تعاونی 8: میدان شهدا 

تعاونی های مسافربری )کهنوج(
تعاونی مسافربری: بلوار شهید بهشتی

تعاونی های مسافربری )بافت(
تعاونی 4: خیابان امام خمینی

تعاونی 7: خیابان ارشاد اسالمی،  جنب بازار ولیعصر

تعاونی های مسافربری )بم(

09131442079تعاونی 1: ارگ ترمینال
09131440612تعاونی 6: ارگ ترمینال
09131440702تعاونی 7: ارگ ترمینال
09133408147تعاونی 8: ارگ ترمینال

پایانه مسافربري آدینه
تلفنتعاونی

4-32152672پایانه مسافربري آدینه کرمان

تعاونی های مسافربری )راور(

تعاونی علی بن موسی الرضا: بلوار ورودی شهر

تعاونی های مسافربری )انار(

تعاونی مسافربری اطمینان: میدان امام خمینی



تعاونی های مسافربری )شهداد(

تعاونی امین: چهارراه امامزاده زید، خیابان قوامین

موسسه نخل آرام کویر: خیابان طالقانی، کوچه 11

تعاونی های مسافربری )شهربابک(
تعاونی 3: ترمینال، جنب جاده اصلی

تعاونی 15: ترمینال، جنب جاده اصلی

تعاونی 16: ترمینال، جنب جاده اصلی

تعاونی های مسافربری )کوهبنان(
تعاونی ولیعصر: چهارراه امام، روبروی اداره برق

تعاونی گیتی نورد: بلوار آزادی، جنب میدان شهدا 

تعاونی های مسافربری )جیرفت(
تعاونی2: بلوار هلیل رود

تعاونی 4: خیابان دولت

تعاونی7: میدان شهدای گمنام

تعاونی های مسافربری )راین(

تعاونی 16 )وطن پیما(: ابتدای خیابان مدرس

تعاونی 3 )جهان پیما(: خیابان امام

تعاونی های مسافربری )منوجان(
شرکت مسافربری: خیابان امام جنب مرکز مخابرات

تعاونی های مسافربری )بردسیر(
شرکت مسافربری حجت: بلوار 22 بهمن

شرکت مسافربری ره آفرین: خیابان امام، روبروی بانک ملی

تعاونی میهن نور: خیابان امام
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مراکز خرید )مرکز(
میدان ارگ، میدان مشتاقیه)شهدا(مجموعه بازار قدیم

میدان آزادیپاساژ بزرگ آزادی

میدان آزادی، ابتدای خیابان شهید بهشتی پاساژ میالد

بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به چهارراه امام جمعهپاساژ گلستان

خیابان شهید بهشتی، نرسیده به چهارراه طهماسب آباد پاساژ رضا

خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه طهماسب آبادپاساژ ولیعصر

میدان ولیعصر)باغملی(پاساژ تربیت بدنی

مراکز خرید انار
بازار انار: سرتاسر خیابان امام خمینی

مراکز خرید بافت
بازار ولیعصر: خیابان ارشاد

بازار میثم: خیابان مفتح

مسیر پروازهای هواپیمایی استان
کرمان - کرمانشاهرفسنجان – تهرانکرمان – کیشکرمان – تهران

کرمان - شیرازجیرفت – تهرانکرمان – مشهدکرمان- دبی

سیرجان – تهرانبم – تهرانکرمان – دمشق

فرودگاه های استان
انتهای بلوار جمهوری اسالمی32110113فرودگاه کرمان

کیلومتر 10 اتوبان بم - زاهدان33462643فرودگاه بم

جاده سدفرودگاه جیرفت

جاده سرچشمهفرودگاه رفسنجان

ب امام رضافرودگاه سیرجان

راه آهن های استان
بلوار شهید صدوقی )جاده تهران(، قبل از پل راه آهن32110762کرمان

میدان ارگ، جنب دانشگاه آزاد3-32104301بم

–35224021رفسنجان

–2-34222810زرند

بلوار امام رضا، جاده شهربابک3-34310901سیرجان



مراکز خرید بردسیر
بازار مرکزی: خیابان امام روبروی بانک سپه

مراکز خرید بم
مراکز خرید بم: چهارراه امام خمینی

بازار سجاد االئمه: بازار روز

مراکز خرید جیرفت
مراکز خرید: خیابان شهید رجایی)لرها( و خیابان طالقانی

پاساژ ملت، پاساژ قائم، پاساژ سیدی، پاساژسهندی

مراکز خرید راور

مرکز خرید: مرکز شهر- چهارراه حسینیه خیابان امام

مراکز خرید رفسنجان
پاساژ بزرگ شهر: خیابان شهدا 

پاساژ کوثر: خیابان امام

مجتمع تجاری برج شیشه ای: میدان امیرکبیر

فروشگاه سپه: بلوار طالقانی

بازار سرپوشیده: بین خیابان فردوسی و بهشتی

فروشگاه رفاه: خیابان مصال

مراکز خرید سیرجان
بازارهای سرپوشیده: خیابان امام خمینی

مهیا شهر: بلوار سید جمال  الدین اسدآبادی

پاساژ کندو: بلوار دکتر صادقی، نرسیده به چهارراه رضوی

پاساژ کوثر: خیابان امام، نرسیده به مسجد جامع

مراکز خرید کهنوج
مراکز خرید: سرتاسر خیابان امام خمینی

پاساژ آزادی و پاساژ قائم: خیابان امام خمینی

پاساژ امیری: خیابان امام خمینی

مراکز خرید ریگان

مرکز خرید: مرکز شهر- خیابان جمهوری اسالمی - پاساژ    شهریاری و نارویی
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جایگاه های پمپ بنزین استان
کرمان، بلوار شهید صدوقی روبروی انبار نفتشرکتی

کرمان، بلوار شهید صدوقیصدف

کرمان، میدان سرآسیاب ابتدای جاده بمجواداالئمه192

کرمان، بزرگراه امامنخل

کرمان، ابتدای خیابان خواجوبرادران انجم شعاع

کرمان، خیابان شهابشهاب

کرمان، چهارراه خورشیدخورشید

کرمان، بلوار قدس جنب ترمینالقدس

جاده کرمان- رفسنجان جنب کارخانه سیمانسیمان

کرمان، باغینباغین

کرمان، بزرگراه امامولیعصر

کرمان، خیابان کمربندی روبروی شهرک صنعتیحبیبی

ریگان، ورودی های شهرستانریگان

بردسیرامین  زاده

راورطالبی  زاده

راور، خیابان امامکرباسی

کمربندی راورمجتمع امام رضا

کیلومتر 150 به طرف جاده راور- مشهددیگ رستم

بردسیربهنام

ماهانماهان

کرمان، شهدادشهداد

راینراین

جوپارجوپار

زرند، بلوار آزادیذکایی

زرند، کمربندی زرند، رفسنجانولیعصر
زرند، خیابان معلمچراغی

مراکز خرید منوجان
بازارمنوجان: سرتاسر خیابان امام خمینی

مراکز خرید شهداد
مراکز خرید: میدان امام حسین و خیابان طالقانی
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ادامه ی جایگاه های پمپ بنزین استان
کوهبنانکوهبنان

بافت، جنب ناحیه بافتشرکتی

بافت، صوغانصوغان

بم، کیلومتر50 جاده بم، کرمانابارق

بم، جنب بهشت زهرارنجبر

بم، ابتدای ارگ جدیدارگ جدید

بم، رستم آبادرستم  آباد

سیرجان، جاده شهربابک بعد از دوراهی110 صدر

سیرجان، جاده شهربابکزید آبادی

سیرجان، جاده بافتبلورد

سیرجان، جاده بندعباس بعد از پلیس راه جنب انبار نفتشرکتی

شهربابک، جاده کمربندیهادی  نیا

کیلومتر 17 جاده شهربابک به سیرجانمالحسنی

شهربابکعباسی

منوجان دهنودوراندیش

بم، مرکز شهرمهدی

رفسنجان، بلوار مطهری22 بهمن

رفسنجان، خیابان شریعتی غربی جنب پارکاسماعیلی

رفسنجان، انتهای خیابان مصطفی خمینیحسنی

رفسنجان، جاده کمربندی یزد، کرمانکمالی

رفسنجان، جاده نوقمحمدرضایی

رفسنجان، بلوار امام رضا نرسیده به میدان قدسمرشد

رفسنجان – شهرک مس سرچشمهمس سرچشمه

رفسنجان، ورودی شهر دوراهی سرچشمهشاه حسینی

جیرفت، ورودی شهرمیرکمالی

ابتدای جاده جیرفت، کهنوجپورحمیدی

جیرفت، چهارراه کشاورز جنب زندانمشایخی

جیرفت، عنبرآباداخالقی

کهنوج، خیابان نخلستانزابلی

سیرجان، کیلومتر 60 جاده بندرعباس، پوزه خونقدس

سیرجان، بلوار دکتر صادقی نرسیده به کمربندیخواجویی

سیرجان، بلوار سیدجمال  الدین اسدآبادیاستوار
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تلفن های ضروری
125آتش نشانی

115اورژانس

110پلیس

118اطالعات مخابرات

139اطالعات راه آهن

199اطالعات پرواز

2-32110031اطالعات فرودگاه

114اطالعات سپاه

113وزارت اطالعات

193خدمات تلفنی پست

148صدای مشاور

141اطالعات راه

136بازرسی کل کشور

137راهنمای شهر

150روابط عمومی استانداری

205روابط عمومی شهرداری

134هواشناسی

119اوقات شرعی

32222901تعزیرات حکومتی

32113192بهداشت

5-32111371پست

18-3208111مخابرات
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فهرست منابع:
مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی استان کرمان، حسن زنده  دل/ نشر ایرانگردان.

جاذبه های اکوتوریستی استان کرمان، محمد جهانشاهی/ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان

سیمای جهانگردی استان کرمان، شمس الدین نجمی،علی محمدرفیعی/ سازمان 
ایرانگردی و جهانگردی استان کرمان.

تاریخ کرمان،  محمد  متدین)همت( کرمانی/ چاپ ششم.
رفسنجان ، تمدن فرو رفته در کویر و برآمده از کویر، عباس فتحی  پور.

سفرنامه سایکس، سرپرسی سایکس، نشر لوحه/ 1363
جغرافیای کرمان، احمدعلی خان وزیری، نشر آثار و مفاخر فرهنگی/ 1372

سالنامه آماری، معاونت برنامه ریزی استانداری/ 1387
فرهنگ آبادی های استان، سازمان جغرافیایی ارتش/ 1382

مجموعه اطالعات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان /کتابخانه سازمان
مقاله کرمان از دیدگاه سیاحان و جهانگردان / افضل الدین محزونی
کتاب کرمان در آینه گردشگري، سید محمد علي گالبزاده/ 1394
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کلوت شهداد
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باغ شاهزاده ماهان
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ارگ بم بعد از زلزله
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ارگ راین
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روستاي صخره اي میمند



112

مان
نكر

ستا
يا

گر
دش
يگر

نما
راه ب

كتا

کرمان از دیدگاه شما
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کرمان از دیدگاه شما
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کرمان از دیدگاه شما
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کرمان از دیدگاه شما


