
فرصت هاى سرمايه گذارى در هر شهرى مى تواند عامل مهمى 
براى رشد و توسعه اقتصادى آن شهر باشد. از آنجا كه شهرستان 
سيرجان با توجه به ظرفيت هاى بالقوه و ارزشمند اقتصادى در 
حال توسعه و پيشرفت است، فرصت هاى سرمايه گذارى زيادى 
ــود، مى تواند  ــه اگر به آن اهميت داده ش ــود دارد ك در آن وج
ــودمند باشد. اين  ــرمايه گذاران و هم براى عموم س هم براى س
ــر از فرصت هاى  ــت و اگ ــا در هر دوره اى متفاوت اس فرصت ه
سرمايه گذارى در زمان و مكان مناسب به درستى استفاده شود، 
ــتان سيرجان با وجود  ــود را ببريم. شهرس مى توان حداكثر س
ظرفيت هاى بسيار ارزشمند اقتصادى و صنعتى همچون منطقه 
ويژه اقتصادى، معادن غنى سنگ آهن، شهرك هاى صنعتى و 
ــر رونق در حوزه اقتصاد و  ــهرهاى مهم و پ ... بعنوان يكى از ش
ــرمايه گذارى در كشور شناخته شده كه طى سال هاى اخير،  س
ــرمايه گذاران زيادى را به خود جلب كرده و با توجه به اينكه  س
ــتند،  ــال افزايش درآمد مالى خود هس ــرمايه گذاران به دنب س

فرصت هاى رشد، نيروى محركى هستند كه
ــرمايه گذاران يك  پاداش  ــزه ايجاد مى كنند و اين براى س انگي
ــث  موفقيت  ــرايط كنونى باع ــود. آنچه در ش ــوب مى ش محس
ــاى  ــه از فرصت ه ــتفاده بهين ــود، اس ــرمايه گذاران مى ش س
ــرمايه گذارى موجود در سيرجان است كه در اين راستا بايد  س
ــركت ها را شناسايى كرد تا بر توسعه  عوامل موثر بر عملكرد ش
اقتصادى و پيشرفت شهرستان سيرجان كمك كند. همچنين 
ــرمايه گذارى  ــى از فرصت هاى س ــع و منطق ــتفاده به موق اس
واحدهاى تجارى تأثير بسزايى در بهبود عملكرد شركت ها دارد 
و رشد و توسعه شركت هاى سرمايه گذارى متغير مهمى است و 

مى تواند بر عملكرد آن تاثيرگذار باشد 

ــعه آن،  ــهرى و توس ــات ش ــران و خدم ــح عم ــت صحي مديري
ــهر و شهروندان را به دنبال  رضايتمندى در اكثريت جمعيت ش
ــاركتهاى مردمى و حمايت از سرمايه گذاران در  دارد. جلب مش
بخشهاى مختلف شهرى باعث تحقق پروژه هاى شهردارى توسط 
بخش خصوصى و مشاركت همگانى مى گردد؛ فرصت هاى بكر و 
نهفته شهر سيرجان، زمينه خوبى براى سرمايه گذارى در پروژه ها 
ــترك در اين زمينه ايجاد كرده است.  و تعريف همكارى هاى مش
خوشبختانه  در اين زمينه، بيش از 50 پروژه سرمايه گذارى فراهم 
ــيرجان از سرمايه گذاران  ــهردارى و شوراى اسالمى شهر س و ش

جهت مشاركت در اين پروژه ها استقبال مى نمايد.
كسب درآمد پايدار تأثير عمده اى در ارايه خدمات به شهروندان 
ــبب عدم ايجاد  ــر درآمد ناكافى، نه تنها س ــوى ديگ دارد و از س
ــاً اجراى تمامى  ــود بلكه، اساس ــهر مى ش خدمات ضرورى در ش
ــهرى را با مشكل مواجه خواهد ساخت.  طرح ها و برنامه هاى ش
از همين رو شهرستان سيرجان كه يكى از مهمترين و اقتصادى 
ترين شهرهاى استان كرمان و حتى كشور محسوب مى شود، با 
ــنگ  وجود ظرفيت هاى بزرگ اقتصادى همچون معادن غنى س
آهن، شهرك هاى صنعتى، منطقه ويژه اقتصادى و ... بعنوان شهر 
ــرمايه گذارى است. اولويت اصلى را  بزرگ و قابل مطرح براى س
مى توان تقويت اعتماد سرمايه گذاران به مجموعه مديريت شهرى 
دانست و همكارى و مشاركت سرمايه گذاران پيشرفت و آبادانى 
شهر را به دنبال خواهد داشت. سيرجان از ظرفيت سرمايه گذارى 
و پتانسيل اقتصادى بااليى برخوردار است و ما از سرمايه گذاران 
انتظار داريم كه در اجراى پروژه هاى كالن مشاركت داشته باشند 

تا شاهد رونق اقتصادى و گردشگرى در اين شهر باشيم.
ــى جزييات زندگى در شهرها، بدون شك چالش هايى  در بررس
ــتن در راستاى ارتقاى كيفيت زندگى در  وجود دارد و گام برداش
شهر سيرجان نيازمند ارزيابى وضعيت موجود سرمايه گذارى ها و 
بررسى فرايند تصميم گيرى سرمايه گذارى در اين شهر بر اساس 
ــت. شناسايى  ــهرى اس ــتراتژى هاى نوين مديريت پايدار ش اس
استعدادها و مزيت هاى شهر، به معرفى طرح هاى سرمايه گذارى 
ــرمايه مورد نياز، بازده پيش بينى شده،  مانند نوع طرح، ميزان س
ــده  ــرمايه گذارى انجام ش ــرا و مالحظات مربوط به س نحوه اج
ــيرجان نمايان و قابل  ــت كه اين موارد به صورت بالقوه در س اس

بهره بردارى است 

على اكبر كريمى پور
شهردار سيرجان

حسن خدامى
رئيس شوراى اسالمى شهر سيرجان 
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سيرجان شهرى تاريخى، صنعتى و راهبردى مى باشد كه در غرب استان كرمان واقع شده است.
ــيراز از  ــهر با توجه به قرار گرفتن در تقاطع محورهاى مواصالتى تهران، بندرعباس، كرمان و ش  اين ش

گذشته تاكنون، مورد توجه بوده است.
جمعيت شهرى سيرجان بر پايه سرشمارى سال 95 بالغ بر بيش از 200 هزار نفر بوده  است و به لحاظ 

جمعيت دومين شهر استان كرمان بعد از شهر كرمان مى باشد.
سيرجان يكى از شهرهاى صنعتى و اقتصادى كشور به  شمار مى رود و همچنين اين شهر داراى بزرگ ترين 

معدن سنگ آهن خاورميانه يعنى گل گهر است.
ــال از شهر شدن سيرجان مى گذرد؛ شهردارى اين شهر در سال 1306 تاسيس شده  نزديك به 100 س

است.
ــيرجان از سطح دريا 1766 متر است. سيرجان در يك دشت مرتفع قرارگرفته و از آب و  ــهر س  ارتفاع ش
هواى معتدل تر و مناسب ترى نسبت به ساير شهرهاى اقليم نيمه كويرى ايران برخوردار است؛ و يكى از 
بزرگ ترين توليدكنندگان پسته در ايران به شمار مى رود. شهر سيرجان با داشتن زيرساخت هاى ورزشى 

يكى از شهرهاى ورزشى ايران نيز مى باشد.
سيرجان در سال 1396 عنوان شهر جهانى گليم را به دليل بافت گليم شيريكى پيچ در روستاى دارستان، 

به خود اختصاص داد.
اين نوع گليم در ميراث جهانى يونسكو ثبت شده و سيرجان به عنوان شهر جهانى گليم معرفى شده است. 
ــيريكى پيچ، دو نقش همانند يافت؛ چون نقوش، تركيب بندى و  به ندرت مى توان در ميان گليم هاى ش
ــردى و گرمى رنگ تبلور مى يابد و  ــاس بافنده اند و شادى و اندوه او در س ــه و احس رنگ ها بيانگر انديش
نشانه هاى ذهنى يا تقليدى را در شكل دادن نقوش از محيط و طبيعت و از باورها، عقايد، عادات، سنت ها 

الهام مى گيرد.
از ديگر صنايع دستى سيرجان به قالى و پته نيز مى توان اشاره كرد.

ــيرجان مى توان به كوير نمك سيرجان، باغ سنگى، قلعه سنگ،  ــگرى، زيارتى و تاريخى س از مناطق گردش
ــاه فيروز، مقبره ميرزبير، يخدان هاى  ــيرجان، بادگير چپقى، ش امامزاده على، امامزاده احمد، بازار قديمى س

دوقلو، خانه شوكت سعيدى و خانه صدرزاده و همچنين بازارهاى جديد تجارى اشاره كرد.
پسته مهمترين محصول كشاورزى سيرجان مى باشد. كه اكثر باغ داران و كشاورزان اين شهرستان به كشت 
اين محصول مشغول هستند كه باعث شده است بخش مهمى از توليد پسته كشور در اين شهر اتفاق بيافتد و 

سيرجان عنوان بيشترين سطح زير كشت پسته بعد از رفسنجان را به خود اختصاص دهد. 

معرفى سيرجان شهر جهانى گليم
منطقه ى ويژه ى اقتصادى سيرجان، كه الگوى توسعه ى مناطق ويژه ى اقتصادى در سراسر ايران محسوب 
ــت، كه با مجوز فعاليت هاى همه جانبه  ــتين منطقه ى ويژه ى چندمنظوره در ايران اس ــود، نخس مى ش
اقتصادى در بخش هاى صنعت، تجارت و خدمات به سرمايه گذاران فعال خدمات ارائه مى دهد. منطقه ى 
ويژه ى اقتصادى سيرجان، در بهمن ماه سال 1370 بر مبناى تبصره ى 20 قانون برنامه ى اول توسعه ى 
ــيس و از شهريورماه سال 1372 تأسيسات  ــالمى ايران تأس اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اس

گمركى، انبارهاى نگهدارى كاال و فاز اول تأسيسات زيربنايى به بهره بردارى رسيده است. 
براى ارتباط سيرجان با ديگر شهرها مى توان از طريق هوايى، ريلى و زمينى اقدام كرد.

فرودگاه سيرجان در سال 1374 افتتاح شد و دارى مرز هوايى مى باشد كه با انجام پروازهاى منظم روزانه 
جزو فعال ترين فرودگاه هاى كشور قرار دارد. ايرالين هاى فعال در اين شهر شامل ماهان، آسمان، پارس 

اير و زاگرس مى باشد.
ــير  تهران – بندرعباس، مشهد – بندرعباس و  ــهر سيرجان در مس ــتگاه راه آهن ش از نظر ريلى نيز ايس
ــت و طبيعتا مى توان از سيرجان به كليه ى شهرهاى موجود در اين  اصفهان – بندرعباس قرار گرفته اس

مسيرها سفر كرد.
در خصوص را ه هاى ارتباطى زمينى نيز شهر سيرجان در مسير ترانزيتى شمال به جنوب كشور قرار گرفته 
ــتان از جمله هرمزگان، فارس، يزد و كرمان است و تقريبا تمامى   ــت و مركز دسترسى به چندين اس اس
ــتان قرار گرفته شده است به صورت دو بانده و  ــيرهاى ارتباطى بين شهرها كه در حوزه اين شهرس مس
ــند. پايانه مسافربرى بعثت شهردارى سيرجان بيشتر جابجايى مسافر زمينى را بر عهده  بزرگراه مى باش

دارد. 
شهر سيرجان نزديك به 10 دانشگاه را در خود جاى داده است كه مى توان به دانشگاه هاى صنعتى، علوم 

پزشكى، پيام نور، آزاد و فنى و حرفه اى به عنوان مهمترين آنها اشاره كرد.
ــال 1400 خورشيدى، هفده باشگاه ورزشى سيرجان در ليگ هاى برتر رشته هاى گوناگون ورزشى  تا س

ايران فعاليت كرده اند.
باشگاه فرهنگى ورزشى شهردارى سيرجان با در اختيار داشتن تيم فوتبال بانوان توانسته است افتخاراتى 
ــب كند. تيم فوتبال بانوان شهردارى سيرجان تا كنون دو بار موفق به  ــورى و آسيايى كس در زمينه كش
ــده است و همچنين بارها در جايگاه دوم و سوم اين ليگ قرار گرفته كه در  ــور ش قهرمانى ليگ برتر كش

سال گذشته عنوان نايب قهرمانى جام باشگاه هاى آسيا را نيز از آن خود كرد.
ــهردارى، فوتبال گل گهر،  ــيرجان مى توان به حضور تيم هايى چون  فوتبال بانوان ش از لحاظ ورزش س
فوتسال گهرزمين، واليبال فوالد سيرجان ايرانيان، بسكتبال نظم آوران سيرجان، هيئت كشتى سيرجان 
ــگاه فوتبال آرمان گهر  ــاره كرد و همچنين  باش ــيرجان در ليگ هاى برتر اش و وزنه بردارى گهر زمين س

سيرجان در ليگ دسته اول كشور قرار دارند.
همان طور كه گفته شد گليم شيركى پيچ كه شهرت جهانى دارد به همراه پته و قالى از صنايع دستى 
ــند كه مى توان به عنوان سوغات از آنها استفاده كرد اما خوراكى هايى چون  مسقطى،  ــيرجان مى باش س

پسته، قوتو، شيرينى كماچ سهن، باقلوا و كلمپه از سوغاتى هاى شيرين اين خطه  مى باشند 
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پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

مجتمع طبقاتی (تجاری –اداری)عنوان پروژه

تجاری-ادارایکاربری پروژه

تعریف پروژه:  این پروژه در ١٠ طبقه به صورت تجاری و اداری احداث میگردد

سردار جنگل - دهخدا شمالیموقعیت پروژه

مدنینوع مشارکت

عرصه ١٧٠٠ متر مربع اعیانی١٦٠٠٠متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

 آورده شهرداری ١٠٢٠ میلیاردسرمایه گذاری
آورده بخش خصوصی ریال١٤٤٠ میلیارد ریال

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

پردیس سینماییعنوان پروژه

فرهنگی-تجاریکاربری پروژه

این پروژه به صورت دو سالن سینما با ظرفیت هر سالن ١٠٠ نفر و نیز دو طبقه تجاری تعریف شده 
است.

بلوار زندی نیاموقعیت پروژه

مدنینوع مشارکت

٥٠٠٠ متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری
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پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

پارکینگ طبقاتیعنوان پروژه 

پارکینگ -تجاریکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه در ٢ طبقه تجاری و٥ طبقه پارکینگ تعریف شده است

خیابان امام خمینی(ره)موقعیت پروژه

مدنینوع مشارکت

عرصه ١٠٠٠متر مربع اعیانی٥٥٠٠متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

آورده شهرداری صد میلیاردسرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

توسعه بازار قدیمعنوان پروژه

تجاریکاربری پروژه

تعریف پروژه:  بازار قدیم سیرجان به صورت معماری  سنتی که این پروژه به خیابان ١٧ شهریور 
متصل و توسعه می یابد

خیابان امام خمینی(ره)موقعیت پروژه

مدنینوع مشارکت

١٣/٠٠٠متر مربع-٤٥ حجرهمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری
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پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

مجموعه بزرگ گردشگری عنوان پروژه 

تفریحی –ورزشی-گردشگری-آموزشی-سرگرمی-اقامتیکاربری پروژه

تعریف پروژه:  این پروژه ی بزرگ با امکاناتی از قبیل شهربازی رو باز ، شهربازی سرپوشیده ، پارکینگ، پارک تمدن و تاریخ ،پارک 
ژوراستیک ، پارک سینمایی ،پارک ورزش های آبی ، باغ گلها ، اکو کمپ کویری تعریف شده است.

جاده کرمان سایت ١٣١٤ هکتاری مالکیت شهرداریموقعیت پروژه

مدنی-BOT-BOLT-BOOنوع مشارکت

١٠٠ هکتارمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

******سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

مرکز پردازش و بازیافت زبالهعنوان پروژه

خدماتیکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه جهت بازیافت زباله و دفن بهداشتی زباله تعریف شده است.

کیلومتر ١٥ جاده بندرعباسموقعیت پروژه

***نوع مشارکت

٥٥٠متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری



م ی گ ھا مرجان   ی گ ھا رجان  

١٠١١

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

تفرجگاه شبانهعنوان پروژه 

تفریحی – سرگرمیکاربری پروژه

تعریف پروژه:  در این پروژه رستوران ، فست فود ، فود کورت، کافی شاپ و مکان استراحت پیش بینی شده است.

شهربازی قدیمموقعیت پروژه

مدنی _BOT_BOLTنوع مشارکت

٢٤ هکتارمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

مجموعه خدماتی پایانه مسافربری بعثتعنوان پروژه

خدماتی –استراحتگاه کاربری پروژه

تعریف پروژه: در این پروژه کارواش اتومات، جایگاه سوخت، استراحتگاه رانندگان درنظر گرفته شده است

پایانه مسافربری بعثتموقعیت پروژه

مدنی-BOT-BOLT-BOOنوع مشارکت

٥٠٠٠٠متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری



م ی گ ھا مرجان   ی گ ھا رجان  

١٢١٣

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

کارگاه تولید قطعات بتنیعنوان پروژه 

صنعتیکاربری پروژه

تعریف پروژه:  این پروژه جهت تولید قطعات بتنی از قبیل جدول ،کانیوو، دال بتنی، نیوجرسی و...تعریف شده است.

انتهای بلوار شهرک صنعتیموقعیت پروژه

مدنینوع مشارکت

٢ هکتارمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

فرهنگسرای شماره٢عنوان پروژه

فرهنگی -آموزشیکاربری پروژه

تعریف پروژه:  این پروژه به عنوان فرهنگسرای شماره ٢ در امور فرهنگی آموزشی تعریف شده است 

بلوار میرزا سعیدموقعیت پروژه

***نوع مشارکت

مساحت عرصه ٧٠٠٠ متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری



م ی گ ھا مرجان   ی گ ھا رجان  

١٤١٥

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

موزه گلیم و دستبافت هاعنوان پروژه 

فرهنگیکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه جهت شناساندن گلیم و فرشهای دستباف تعریف شده است

گذر گلیم موقعیت پروژه

***نوع مشارکت

٨٠٥ متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

گذر فرهنگی گلیمعنوان پروژه

تفریحی-تجاریکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه به صورت پیاده راه که درآن غرفه های صنایع دستی و اغذیه تعریف شده است

خیابان گلیمموقعیت پروژه

BOTنوع مشارکت

عرصه ١٣/٠٠٠متر مربع تعداد ٣٠باب غرفهمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری
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١٦١٧

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

گذر فرهنگی تفریحی بادگیر چپقیعنوان پروژه

فرهنگی –تفریحیکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه محور حدفاصل بادگیر چپقی به بازار قدیم با طراحی سنتی تعریف شده 

است

کوچه مسجد جامعموقعیت پروژه

***نوع مشارکت

١٥٠٠٠مترمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

گذر اغذیه پیاده راه بهشتعنوان پروژه

تجاری –تفریحی کاربری پروژه

تعریف پروژه:  این پروژه به صورت پیاده راه و طراحی غرفه های اغذیه تعریف شده است.

بلوار بهشت موقعیت پروژه

BOTنوع مشارکت

٢٠٠٠٠ متر مساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری



م ی گ ھا مرجان   ی گ ھا رجان  

١٨١٩

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

پارک سوارعنوان پروژه

خدماتی - پارکینگکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه جهت توقفگاه اتوبوس های برون شهری که سرویس ویژه شرکتها، گل گهر 
و سرچشمه پیش بینی شده است.

جاده شیرازموقعیت پروژه

BOTنوع مشارکت

٤٠/٠٠٠ متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

گذر غذاهای خیابانیعنوان پروژه

تجاری –تفریحیکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه به صورت کیوسک جهت عرضه فست فود تعریف شده است.

حاشیه بلوار قائمموقعیت پروژه

BOTنوع مشارکت

***مساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری



م ی گ ھا مرجان   ی گ ھا رجان  

٢٠٢١

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

پارکینگ کامیون هاعنوان پروژه

خدماتیکاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه به صورت پارکینگ جهت کامیونها و نیز خدمات کارواش ،آپاراتی ، حمام تعریف شده است.

جاده شیرازموقعیت پروژه

BOTنوع مشارکت

٤٠/٠٠٠ متر  مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری

پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی شهرداری سیرجان

نمایشگاه بین المللیعنوان پروژه 

تجاری کاربری پروژه

تعریف پروژه: این پروژه ٢ سالن جهت برگزاری نمایشگاه تعریف شده است

جاده کرمان سایت ١٣١٤ هکتاریموقعیت پروژه

مدنینوع مشارکت

١٥٠/٠٠٠ متر مربعمساحت عرصه

مشخصات مالی پروژه

***سرمایه گذاری



جلک

بز دورس

ابدمو
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خرگوشو

بته شاه

م ی گ ھا رجان  
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نشانى: سيرجان، ميدان انقالب، شهردارى مركزى
034 -41325000 تلفن:
034-420659 فـاكس: 
www.sirjan.ir وب: 
info@sirjan.ir :ايميل
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ن جان رز رجان، 


