


2



4

ــار  ــگان دی ــد، فرهیخت ــرو امی ــت تدبی ــه در دول ــندیم ک خرس
تاریخــی علــم و اندیشــه و دیــن و فرهنــگ اهتمــام نمــوده و بــا 
برگــزاری همایــش » آرمانشــهر نیشــابور،فرصت هــای ســرمایه 
گــذاری بــرای توســعه « ضمــن معرفــی فرصــت هــای ســرمایه 
گــذاری، بــه تحلیــل تهدیدهــا و نقــاط قــوت و ضعــف در ایــن 
ــوده و  ــن نم ــادی را تبیی ــای اقتص ــه، فض ــز پرداخت ــوزه نی ح
ــابور  ــن نیش ــهر که ــذاری در ش ــرمایه گ ــه س ــدان ب عالقمن
ــادی  ــای اقتص ــت ه ــگ در فعالی ــر رن ــور پ ــه حض ــبت ب را نس

ــد. ــی نمای ــض م ــب و تحری ترغی
ایــن حرکــت ارزشــمند کــه بــا همــت شــورای اســالمی شــهر 
و شــهرداری نیشــابور و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و 
حمایــت همــه جانبــه ی مدیریــت شهرســتان در حــال انجــام            
مــی باشــد خــود مــی توانــد نقطــه عطفــی بــرای ایجــاد وفــاق 
و همدلــی، هــم افزایــی، تحــرک بخشــی محلــی و منطقــه ای و 
بهــره گیــری از تمامــی تــوان و ســرمایه و اســتعداد شــهروندان 
نیشــابوری بــرای توســعه پایــدار و همــه جانبــه و رســیدن بــه 

جایــگاه واقعــی خــود یعنــی » ابرشــهر« باشــد.
مدیریــت سیاســی شهرســتان نیــز ضمــن ارج نهــادن بــه 
ــدرکاران همایــش  ــده ای، اقــدام دســت ان چنیــن حرکــت ارزن
را ســتودنی و برگــزاری آن را در جهــت اهــداف دولــت تدبیــر 
و امیــد دانســته، لــذا حمایــت از هــر گونــه ســرمایه گــذاری و 
ــال  ــی فضــای فع ــق اقتصــادی و پویای ــه رون ــه ب ــی ک کارآفرین
کســب و کار مــی انجامــد را بــر خــود فــرض مــی داند.گرچــه 
ایــن حرکــت مبــارک، محــدود بــه شــهر نیشــابور اســت ولــی 
رجــاء واثــق دارم در آینــده ای نزدیــک شــاهد برگــزاری 
همایــش ســرمایه گــذاری در مقیــاس شهرســتان بــا بکارگیــری 
ــای اقتصــادی،  ــی عرصــه ه ــش در تمام ــن همای از تجــارب ای

ــیم. ــی باش ــی و آموزش ــی، اجتماع فرهنگ
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شــهر کهــن نیشــابور بــه عنــوان مهــد تمــدن و فرهنــگ کــه از دیربــاز عرصــه ای کــم نظیــر بــرای 
فعالیــت هــای اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی بــوده اســت بــه گونــه ای کــه هــر جــا تحــول تاریخــی 
ــزرگ  ــهر ب ــد. ش ــی درخش ــابور م ــام نیش ــورده ن ــم خ ــزرگ رق ــان ب ــتان خراس ــادی در اس و اقتص
ــه  ــا فرهنــگ و همــت واال، ک ــی ب ــوده اســت مردم ــادی ب ــزرگان و دانشــمندان زی نیشــابور زادگاه ب
ــا حمایــت شــورای محتــرم شــهر و  ــد. مدیریــت شــهری ب دغدغــه ی توســعه شــهر خویــش را دارن
شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه صــدرا بــه عنــوان کارگــزار شــهرداری مســاعی خویــش را بــکار 
گرفــت تــا در مســیر توســعه همــه جانبــه شــهر و اعتــالی مجــد و عظمــت ایــن کهــن شــهر بــزرگ، 

همایشــی از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری برگــزار نمایــد. 
ــه بســته هــای تشــویقی و  ــا هــدف معرفــی جذابیــت هــای ســرمایه گــذاری و ارائ ــن همایــش ب ای
حمایتــی شــورا و شــهرداری و بهــره گیــری از اســتعداد و تــوان بــاالی کار آفرینــان نیشــابور در داخــل 
و خــارج کشــور در مهرمــاه ســال جــاری برگــزار مــی گــردد. باعــث افتخــار اســت کــه شــهر نیشــابور 

میزبــان مهمانــان ارجمنــدی اســت کــه دل در گــرو توســعه شهرشــان دارنــد.
مــا بــه عنــوان خدمتگــزاران ایــن ابــر شــهر اذعــان داریــم کــه بــا مشــارکت و همــکاری و همدلــی 
بخــش خصوصــی و ســرمایه گــذاران حقیقــی و حقوقــی مــی تــوان از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری 

بهــره بــرد. ســاختن شــهری آبــاد و پویــا و ســرزنده جــز بــا مــدد شــهروندان امــکان پذیــر نیســت.
ــردی و  ــت راهب ــوان سیاس ــه عن ــذاران ب ــرمایه گ ــی س ــت از تمام ــن حمای ــهری ضم ــت ش مدیری
ــن  ــوده و ای ــان ب ــار کارآفرین ــا در کن ــروژه ه ــرای پ ــول اج ــام ط ــی دارد در تم ــتراتژیک آمادگ اس
مســاعدت مســتمر و فراگیــر را بــرای کلیــه  طــرح هــا و پــروژه هــای ســرمایه گــذاری اعمــال نمایــد.
ــا ســرمایه گــذاران  ــروژه هــای مشــارکتی شــهرداری ب ــن همایــش اجــرای پ امیــدوارم دســتاورد ای

ــل گــردد. ــد تبدی ــه کارگاه کار و فعالیــت و تــالش و تولی ــد ب ــا نیشــابور بتوان ــرم باشــد ت محت
مهمانان عزیز، صاحب نظران فرهیخته و کارآفرینان ارجمند 

امــروز شــهر تاریخــی و کهــن نیشــابور بــا آیینــه داری از فرهنــگ و خــرد و دیــن و اندیشــه و تمــدن بــه پــای 
ــرای  ــذاری ب ــرمایه گ ــای س ــت ه ــابور، فرص ــهر نیش ــش » آرمانش ــن همای ــما را در اولی ــدم ش ــا مق ــتاده ت ایس
توســعه« گرامــی بــدارد. همایشــی کــه حاصــل مــاه هــا تــالش و برنامــه ریــزی اســت تمامــی دلســوزان نیشــابور 
از همــه نگــرش هــا، ســلیقه هــا و دیــد گاه هــا را در بخــش هــای دولتــی، عمومــی و حقوقــی گــرد هــم آورد و 
دســتاوردهای ارزشــمندی چــون وفــاق و همدلــی و همــکاری، توســعه محــوری و کالن نگــری را بــه ارمغــان آورد.
ایــن همایــش عــالوه بــر معرفــی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و تدویــن طــرح هــای توجیهــی ســرمایه گــذاری 
در شــهر نیشــابور نیــز از محضــر بــزرگان و اندیشــمندان بــرای ارائــه رهنمودهــای اقتصــادی و تحلیــل چالشــهای 
توســعه بهــره مــی گیــرد و فرصتــی اســت کــه شــورای شــهر و شــهرداری نیشــابور و کارگــزاری صــدرا بــا همدلــی 

و وفــاق همــت خــود را بــرای جلــب و جــذب ســرمایه گــذاری در ایــن شــهر بــزرگ بــکار گرفتــه انــد.
شــورای شــهر به عنوان تبلور شــهروند مداری و نماد اراده مردم، رونق اقتصادی و حمایت از                  ســرمایه 

ــاور  ــن ب ــر ای ــد و ب ــی نمای ــی م ــدی تلق ــات ج ــذاری را از مطالب گ
اســت کــه بســته هــای تشــویقی و مشــوق هــای ســرمایه گــذاری 
جــزء الینفــک ابــزار توســعه بــرای جلــب مشــارکت بخــش خصوصی 

محســوب مــی گــردد.
ــرای  ــان ب ــارکت آن ــذاران و مش ــرمایه گ ــور س ــا حض ــار دارم ب انتظ
بهــره گیــری از فرصتهــای تقدیــم شــده در ایــن همایــش بتوانیــم 

ــا مجــد و عظمــت تاریخــی بســازیم. مجــدداً شــهری ب

پیـا م رئیس
شورای اسالمی شهر 
نیشــابـور

پیـا م شهـردار
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مایــه بســی مباهــات اســت کــه شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه 
صــدرا خراســان بــه عنــوان کارگــزار شــهرداری نیشــابور منطبــق 
بــا منویــات و سیاســت هــای شــورای محتــرم شــهر و شــهرداری و 
بــا همــکاری ایــن دو نهــاد و در راســتای جلــب و جــذب ســرمایه 
گــذاران اولیــن همایــش» آرمانشــهر نیشــابور، فرصــت هــای 
ــان  ــد و اذع ــی نمای ــزار م ــعه « برگ ــرای توس ــذاری ب ــرمایه گ س
ــی، هماهنگــی و  دارد توســعه همــه جانبــه در بســتر امیــد، همدل
تــالش مســتمر شــکل مــی گیــرد کــه بــی تردیــد ایــن همایــش 
در بسترســازی بــرای رونــق اقتصــادی نقــش بســزایی ایفــا                    

ــد. مــی نمای
ــری  ــره گی ــروف به ــود را مص ــغ خ ــام بلی ــزاری اهتم ــن کارگ ای
از تمامــی اســتعدادها، توانمندیهــا و منابــع معنــوی و مــادی 
ــان  ــور و جه ــاط کش ــی نق ــابور در اقص ــدر نیش ــهروندان گرانق ش
نمــوده تــا طرحــی نــو درانــدازد و معتقــد اســت میتــوان بــا تــوکل 
ــوزان  ــردم و دلس ــاد م ــت واالی آح ــی و هم ــدس اله ــه ذات اق ب
ایــن دیــار کهــن، طلســم عــدم توســعه را باطــل نمــود تــا پــس از 
ــی و کار و ســرمایه گــذاری در  ــاق و همگرای ــه دوره ای از وف تجرب
همــه عرصــه هــا، عظمــت تاریخــی نیشــابور را در روزگار مدرنیتــه 

ــم. ــش بگذاری ــه نمای ب
ــا  ــرم ب ــذاران محت ــرمایه گ ــه س ــت ک ــی اس ــش فرصت ــن همای ای
ــذاری و  ــرمایه گ ــای س ــت ه ــی فرص ــابور و بررس ــور در نیش حض
شناســائی منطقــه و دریافــت توجیهــات فنــی- مالــی و اقتصــادی و 
ایجــاد تعامــل بــا مدیــران ذیربــط منطقــه ای، بــا انتخــاب پــروژه 
ــه شــوند و ســپس  ــاد تفاهــم نام ــه انعق ــق ب ــورد نظرشــان، موف م
قــرارداد فــی مــا بیــن شــهرداری و ســرمایه گــذار منعقــد گــردد.
شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه صــدرا خراســان نیــز بــه عنــوان 
ــا زمــان  کارگــزار شــهرداری از  اولیــن مرحلــه ســرمایه گــذاری ت
ــد  ــد مان ــذار خواه ــرمایه گ ــار س ــا در کن ــروژه ه ــرداری پ ــره ب به
تــا هــم بــه عنــوان تقویــت ســرمایه گــذاری و حمایــت از اجــرای 
پــروژه هــا مســاعی خــود را بــکار گیــرد و هــم بــه عنــوان حافــظ 
ــرای  منافــع طرفیــن عمــل نمایــد و بــه عنــوان مشــاوری امیــن ب

تحقــق برنامــه هــای ســرمایه گــذاری تــالش نمایــد.

پیـا م صدرا

حسن بکائیان

ــرفت  ــر پیش ــه ی حاض ــه در ده ــت ک ــده اس ــت ش ثاب
ــا  ــر ب ــود مگ ــی ش ــل نم ــی حاص ــادی و اجتماع اقتص

ــرمایه. ــت س ــذب و مدیری ــی, ج ــعه ی کارآفرین توس

serv.

P.O.

s

موقعیت پروژه

جدول عالئم

بازار اصلی هدفزیرساخت / گاز

مساحت زمین )عرصه(
)متر مربع(

فصل جذب گردشگرزیرساخت / آب

مطالعاتزیرساخت / جادهنوع مالکیت زمین

فاصله تا نزدیکترین فرودگاه
)کیلومتر(

برآورد هزینه تقریبی پروژهزیرساخت / تلفن
)میلیون ریال(

فاصله تا نزدیکترین راه آهن
)کیلومتر(

فاصله تا نزدیکترین راه اصلی
)کیلومتر(

برآورد سود تقریبی پروژه
)درصد(

مشوق ها و حمایت هاجاذبه های گردشگریزیرساخت / برق

امکانات خدماتی موجود

کتــاب حاضــر خالصــه ی تعــدادی از فرصــت هــای 
ســرمایه گــذاری قابــل ارائــه بــه ســرمایه گــذاران محتــرم                   
ــن  ــه ی ای ــی و ارائ ــا معرف ــه ب ــم ک ــد, امیدواری ــی باش م
ــرفت و  ــتای .پیش ــی در راس ــی اساس ــا گام ــت ه فرص

ــم. ــابور برداری ــی نیش ــهرکهن و تاریخ ــعه ی ش توس

برخی از عکس ها و طرح هایی که در ادامه خواهند آمد، تصویر ایده آل پروژه بوده و نهایی نیست.
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serv.

P.O.

s

ــی و  ــاری، تفریح ــاری تج ــه 22 هکت مجموع
ــات ــارک ریاضی ــی پ اقامت

ــارک ریاضــی  ــن پ ــه عنــوان بزرگتری ــارک ریاضیــات نیشــابور ب مجموعــه ی پ
کشــور معرفــی شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع پــروژه و نیــاز شــدید 
ــرای  ــتان ب ــطح شهرس ــی در س ــی،  و تفریح ــاری، خدمات ــای تج ــه فضاه ب
ســرمایه گــذاری در ایــن پــروژه ی چنــد منظــوره دعــوت بــه عمــل مــی آیــد. 
ــا )ع(  ــام رض ــدی ام ــیه ی کمربن ــی در حاش ــت مکان ــروژه از نظرموقعی ــن پ ای

قــرار گرفتــه اســت.

ایــن پــروژه از موقعیــت ممتــازی برخــوردار مــی باشــد امتیــازات ایــن منطقــه 
عبارتنــداز :

1- قـــرارگیری درحاشــیه کمربندی امام رضا
2- دسترسی مناسب به شریان های اصلی

3- قرارگیری در منطــقه روبه رشـد 

به تعدادی از فضاهای پیشنهادی در این مجموعه ذیل اشاره می شود:
مجتمــع تجــاری/ هتــل/ دریاچــه مصنوعــی و اســکله ی قایــق رانــی و تفریحــات 
ــس،  ــاز، تنی ــکیت، م ــر اس ــای ورزشــی نظی ــن ه ــی/ زمی ــع اقامت ــی/ مجتم آب
ــتی  ــدف آش ــا ه ــات ب ــتان ریاضی ــاپ/ بوس ــی ش ــا و کاف ــون و .../ تری بدمینت
ــک و .../  ــیمی، فیزی ــن، ش ــا، نجــوم، دی ــر، جغرافی ــاری، هن ــا معم ــات ب ریاضی
مــوزه و تــاالر ریاضیــات جهــت اجــرای همایــش/ کارگاه ریاضیــات و کتابخانــه 
ــازی کــودکان/ پارکینــگ/  ــه ب ــام شناســی و نجــوم /خان تخصصــی/ مرکــز خی

واحــد هــای اقامتــی ارزان قیمــت/ مجتمــع مســکونی

سند مالکیت220000

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی ملی

فصول

مقدماتی

حاشیه کمربندی امام رضا )ع( )مسیر اصلی مشهد-تهران(

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان و ...

راه اصلی905

60 درصد۱۵۰۰۰۰۰
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serv.

P.O.

s

ــور  ــکونی ن ــی و مس ــاری، تفریح ــع تج مجتم
واقــع در تقاطــع بلــوار فضــل و جــاده صومعــه

پــروژه ی تجــاری، تفریحــی، مســکونی نــور از نظــر موقعیــت مکانــی در منطقــه 
ــرار  ــه ق ــاده صومع ــل و ج ــوار فض ــیه ی بل ــابور و در حاش ــهرداری نیش ــک ش ی

ــل نشــان داده شــده اســت.  ــر ذی ــروژه در تصوی ــت پ ــه موقعی گرفت

امتیازات این منطقه عبارتند از :
ــا اهمیتــــی نظیــر شــهرک  ــه کــــانونهای جمعیتــی پرتراکــم و ب 1- نزدیکــی ب
فرهنگیــان، خیابــان نــور، شــهرک قــدس و ...  بــه نحــوی کــه ایــن منطقــه محــل 

تبــادالت تجــاری و خریــدار مایحتــاج  عمومــی ســاکنین خواهــد شــد 
2- قـــرار گیری در حاشــیه بلوار فضل و جــاده صـــومعه

3- دسترسی مناسب به شریانهای اصلی
4- قرارگیری درمنطــقه رو به رشـد و پر رفت و آمد و جمعیت

5- موقعیت مناسب آب و هوایی شهر

در این پروژه سه طرح زیر پیشنهاد می شود:
1- مجتمــع تجــاری، اداری و مســکونی نــور بــا عرصــه ی پیشــنهادی 5000 متــر 

مربــع در 13 طبقــه 
ــر  ــا عرصــه ی پیشــنهادی 22300 مت ــس ب ــع تجــاری تفریحــی پردی 2- مجتم

ــه ــع در 5 طبق مرب
ــع در 6  ــر مرب ــا عرصــه ی پیشــنهادی 17000 مت ــع تجــاری فضــل ب 3- مجتم

طبقــه

سند مالکیت22300

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

محلی

استانی

متامی 

فصول

امکان

سنجی

تقاطع بلوار فضل و جاده صومعه )محل فعلی انبار شهرداری(

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / دانشگاه / آتش نشانی / پمپ گاز و ...

راه اصلی926

60 درصد750000
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serv.

P.O.

s

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی شهید جعفری
پــروژه ی مجتمــع تجــاری و پارکینــگ طبقاتــی از نظرموقعیــت مکانــی درمنطقه 2 شــهرداری 

نیشــابور و درحاشــیه ی خیابــان شــهید جعفــری قرارگرفته اســت.

امتیازات این منطقه عبارتند از :
1- نزدیکی به کــانون های پرتراکم و با اهمیتــی نظیر میدان ایران، خیابان امام و... 

2- قـــرارگیری درحاشــیه خیابان شهید جعفری
3- دسترسی مناسب به شریان های اصلی 

4- قرارگیری در منطــقه ی شلوغ و پر رفت و آمد 
5- تاثیردرکاهش ترافیک شهری و...

این پروژه در زمینی به مساحت 1540 متر مربع در 9 طبقه پیشنهاد می شود.

سند مالکیت1540

تجاری / طبیعی

مذهبی

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

متامی محلی

فصول

امکان

سنجی

حاشیه خیابان شهید جعفری، جنب اداره ثبت

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / آتش نشانی / بانک / ادارات دولتی و ...

راه اصلی1001

54 درصد169000
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بازگشایی معابر
شــهرداری نیشــابور در نظــر دارد تعــدادی از معابــر شــهر را بــا هــدف 
بهبــود وضعیــت رفــت و آمــد مــردم و نیــز احیــای بافــت فرســوده در 
شــهر را بازگشــایی نمایدکــه در یــک ســال اول تملــک و آزاد ســازی 

بطــور کامــل انجــام خواهــد شــد.
ــات  ــه ی خدم ــذاری ارائ ــرمایه گ ــت س ــنهادی جه ــیوه ی پیش ش
و تســهیالت شــهرداری اعــم از صــدور مجــوزات الزم شــامل           
پروانــه هــای ســاختمانی بــا کاربــری هــای تجــاری، اداری، مســکونی 
ــرض  ــر ع ــا دو براب ــوف ت ــای موص ــن ه ــری زمی ــر کارب و ... و تغیی

ــد. ــی باش ــذار م ــرمایه گ ــط س ــده توس ــایی ش ــر بازگش معب

این معابر عبارتند از:
- بازگشایی بلوار بعثت به گنبد سبز

- بازگشایی معبر دانش آموز به گنبد سبز
- بازگشــایی انتهــای خیابــان 22 بهمــن شــرقی  و اتصــال بــه بلــوار 

جمهــوری اســالمی
- بازگشایی معبر بی بی شطیطه به اتوبان تهران مشهد

- بازگشایی معبر 45 متری جنوب شهر

ایــن محــور هــای مواصالتــی بــه لحــاظ موقعیــت ممتــازی کــه دارا 
ــر  ــا اکث ــد و ضمن ــی گردن ــه م ــی مواج ــتقبال خوب ــا اس ــتند ب هس
اراضــی قــرار گرفتــه در ایــن محــور هــا کاربــری کشــاورزی دارد کــه 

تملــک آن آســان مــی باشــد.

 عکس هوایی معرب بی بی شطیطه به

اتوبان تهران مشهد

 عکس هوایی معرب خیابان 22 بهمن رشقی به بلوار

جمهوری اسالمی

کاربری اراضی معرب بی بی شطیطه

کاربری اراضی خیابان 22 بهمن رشقی
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serv.

P.O.

s

تجاری / طبیعی

مذهبی / تاریخی

مجوز تاسیسات و 

پروانه تا دو برابر عرض

معرب باز شده

محلی

استانی

متامی 

فصول

امکان

سنجی

انتهای بلوار بعثت، منتهی به گنبد سبز

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

راه اصلی

85 درصد850000

عرصه و اعیان امتداد معرب بلوار بعثت به گنبد سبز

عکس هوایی و عرصه و اعیان معرب دانش آموز

عکس هوایی معرب بلوار بعثت به گنبد سبز
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IT مجتمع تجاری
پــروژه مجتمــع تجــاری IT ازنظــر موقعیــت مکانــی درمنطقــه 2 شــهرداری نیشــابور و در حاشــیه ی 

خیابــان فردوســی شــمالی قرارگرفتــه اســت.

امتیازات این منطقه عبارتنداز :
1- نزدیکــی بــه کــــانون هــای پرتراکــم و بــا اهمیتــــی نظیــر خیابــان امــام )ره(، چهــارراه امــام، 

فردوســی شــمالی و... 
2- قـــرارگیری درحاشــیه خیابان فردوسی شمالی

3- دسترسی مناسب به شریان های اصلی
4- بهره برداری از مجتع بصورت تخصصی

این پروژه در زمینی به مساحت 1274 متر مربع در 6 طبقه پیشنهاد می شود.

serv.

P.O.

s

سند مالکیت1274

تجاری / مذهبی

تاریخی

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

متامی محلی

فصول

امکان

سنجی

حاشیه خیابان فردوسی شاملی، محل فعلی سازمان پارک و فضای سبز

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / رستوران / بازار کاال /آژانس مسافرتی / بانک

راه اصلی1002

60 درصد198365
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مجموعه تجاری، ورزشی غزالی
پــروژه تجــاری ورزشــی غزالــی از نظرموقعیــت مکانــی در منطقــه 1 شــهرداری 

نیشــابور و در حاشــیه ی بلــوار غزالــی قرارگرفتــه اســت.

امتیازات این منطقه عبارتنداز : 
ــر  ــی نظی ــا اهمیتــ ــم و ب ــی پرتراک ــای جمعیت ــانون ه ــه کــ ــی ب 1- نزدیک
دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی بــزرگ شــهر، شــهرک فرهنگیــان، خیابــان نــور، 

ــدس و ...  ــهرک ق ش
2- قـــرارگیری در حاشــیه ی بلوار فضل و جــاده صـــومعه 

ــدی  ــه کمربن ــی ب ــی- نزدیک ــای اصل ــریان ه ــه ش ــب ب ــی مناس 3- دسترس
ــهد  ــابور مش نیش

4- قرارگیری در منطــقه روبه رشـد و پر رفت و آمد
5- تامین سرانه ی ورزشی شهر

6- پیشرفت فیزیکی پروژه در مرحله ی سفت کاری می باشد

این پروژه در زمینی به مساحت 5000 متر مربع پیشنهاد می شود.

serv.

P.O.

s

سند مالکیت5000

تجاری / طبیعی

تاریخی

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

محلی

استانی

متامی 

فصول

مقدماتی

حاشیه بلوار غزالی، جنب دبیرستان فرزانگان

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / بانک

راه اصلی956

40 درصد100000
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منطقــه ی تفریحــی توریســتی، شــمال شــهر 
نیشــابور واقــع در منطقــه ی گردشــگری ملی

ــی  ــی، خدمات ــی، ورزش ــاری، فرهنگ ــز تج ــک مرک ــی از ی ــروژه تلفیق ــن پ ای
ــرانه ی  ــود س ــی از کمب ــش مهم ــد بخ ــی توان ــه م ــد ک ــی باش ــی م و تفریح
تفریحــی تجــاری شــهر را برطــرف نمایــد. ایــن پــروژه از نظــر موقعیــت مکانــی 
در شــرق تپــه پایــه ی یــک واقــع در اراضــی بشــرآباد  نیشــابور  قــرار گرفتــه 

اســت.

امتیازات این منطقه عبارتند از :
1- قرارگیری در منطقه ای طبیعی
2- مطابقت با اراضی طبیعی منطقه

3- جبران بخشی از کمبود سرانه ی تفریحی در شهر
4- حفظ دیدنی های زیبای منطقه 

5- رونق اقتصادی و توسعه گردشگری

در این منطقه طرح های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
1- مجتمع های اقامتی، توریستی و پذیرایی

2- مجتمع تجاری و تله کابین
3- مجتمع های ورزشی و تفریحی
4- مجتمع های پرورش گل و گیاه

1- مجتمع های اقامتی, توریستی و پذیرایی
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:

ــل  ــوگا/ تون ــگاه ی ــنتی/ درمان ــتوران س ــنتی/ رس ــل س هت
ــکال ــای موزی ــواره ه ــودک / ف ــارک ک ــوم/ پ ــا و آکواری آبنم

serv.

P.O.

s

سند مالکیت220000

زمین/مجوز تاسیسات طبیعی

و پروانه

متامی ملی

فصول

امکان

سنجی

منطقه تفریحی توریستی شامل شهر نیشابور واقع در اراضی برشآباد - تپه پایه یک

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

راه اصلی12015

55 درصد2000000

serv.

P.O.

s

35 درصد130000
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2- مجتمع تجاری و تله کابین
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:

مجتمــع تجــاری خدماتــی/ مجتمــع تجــاری تفریحــی/ 
مجتمــع خدماتــی و رســتوران/ مجتمــع اقامتــی موقــت 

و پارکینــگ serv.

P.O.

s

45 درصد1000000



30

3- مجتمع های ورزشی و تفریحی
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:

ــرورش  ــز پ ــف/ اســطبل و مرک ــن گل ــی/ زمی ــارک آب پ
اســب/ پیســت مســابقات اســب دوانــی/ زمیــن تنیــس serv.

P.O.

s

56 درصد640000
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4- مجتمع های پرورش گل و گیاه
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:

ــل گلخانه/ پایانه گل و گیاه/ پرورش ماهی ــی قاب ــه تنهای ــا ب ــروژه ه ــک از پ ــر ی ــر اســت ه ــه ذک الزم ب
ــد. ــی باش ــذاری م واگ
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شهربازي سرپوشیده 
ســالمت روانــي و جســماني کــودکان کــه آینــده ســازان فــردا تلقــي مي شــوند، 
ــان  ــعه آپارتم ــه رواج و توس ــه ب ــا توج ــد و ب ــه مي باش موجــب ســالمتي جامع
نشــیني در شــهرها و کالن شــهرها بــا تفکــر اســتفاده بهینــه از عرصــه و توســعه 
عمــودي شــهرها و محــدود نمــودن کــودکان در فضــاي کوچــک آپارتمانــي، لــذا 
بایســتي بســترهاي مناســب جهــت ورزش و شــکوفایي اســتعدادهاي ورزشــي 
ــا توجــه بــه عــدم وجــود مــکان مشــابه در  جوانــان و کــودکان مهیــا گــردد. ب

شــهر، ایجــاد مجموعــه مذکــور دارای توجیــه اقتصــادی مناســب مــی باشــد.

ــا تفرجگاههــاي شــهر واقــع در  محــل اجــرا: قســمتي از محوطــه پــارک هــا ی
بافــت نوســاز و متراکــم شــمال شــهر

کافی شاپ و رستوران در پارک ها
ــه  ــت ک ــهری اس ــی- ش ــای خدمات ــه طرحه ــتوران از جمل ــاپ و رس ــی ش کاف

ــوده اســت.  ــدا نم ــای شــهری پی ــن فضاه ــود را بی ــگاه خ ــروزه جای ام
ــای  ــه دارای کاربرده ــی هســتند ک ــه خدمات ــتوران از جمل ــاپ و رس ــی ش کاف
ــه  ــه ب ــی ک ــات، آنهای ــوع خدم ــن ن ــی  ای ــف هســتند. در پراکنــش فضای مختل
ــری و دارای  ــت بهت ــری از موقعی ــوه قرارگی ــی و نح ــت جغرافیای ــاظ موقعی لح

ــد. ــادی برخوردارن ــود آوری زی ــع آن از س ــه تب ــت بیشــتر و ب مطلوبی

محل اجرای پیشنهادی پارکها و فضاهای سبز بزرگ شهری می باشد serv.

P.O.

s

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی محلی

فصول

50 درصد2000مقدماتی

serv.

P.O.

s

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی محلی

فصول

امکان

سنجی
49 درصد20000
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مجتمــع تجــاری، مســکونی واقــع در خیابــان 
نــور 8

ــور از نظــر موقعیــت مکانــی در منطقــه  پــروژه مجتمــع تجــاری - مســکونی ن
یــک شــهرداری نیشــابور در خیابــان نــور 8 و در حــد فاصــل حجــت 7 و 9 قــرار 
گرفتــه اســت همانطــور کــه در نقشــه مالحظــه مــی گــردد پــروژه از موقعیــت 

نســبتا خوبــی برخــوردار مــی باشــد.

امتیازات این منطقه عبارتند از :
1- نزدیکــی بــه کــــانونهای  پرتراکــم و بــا اهمیتــــی نظیــر خیابــان نــور, بلــوار 

فضــل, شــهرک فرهنگیــان و... 
2- دسترسی مناسب به شریانهای اصلی

3- قرار گیری درمنطــقه شلوغ و پر رفت و آمد
4- تامین بازار محله و منطقه

serv.

P.O.

s

سند مالکیت934

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی محلی

فصول

مطالعات

جامع

خیابان نور 8

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / مراکز آموزشی

راه اصلی1007

45 درصد72000
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بازار میوه و تره بار
ــی و  ــن محل ــا میادی ــزی و ی ــدان مرک ــم از می ــار، اع ــره ب ــوه و ت ــن می میادی
منطقــه ای نقــش مهمــی در کنتــرل قیمــت بــازار میــوه و تــره بــار و همچنیــن 
توزیــع و پخــش میــوه و تــره بــار در ســطح شــهر نیشــابور و مناطــق مجــاور )در 
ــل چنــد  بیــن عمــده فروشــان، خــرده فروشــان و شــهروندان( و حــذف حداق
مرحلــه واســطه گــری از تولیــد کننــده تــا مصــرف کننــده دارنــد. بــه همیــن 
خاطــر افزایــش بهــره وری و راندمــان ایــن میادیــن تأثیــر زیــادی در ســاختار 
ــه  ــهروندان ب ــی ش ــهولت دسترس ــهرداری و س ــازمان ش ــهر و س ــادی ش اقتص

ــازار رســانی آن دارد. ــار و همچنیــن بازاریابــی و ب میــوه و تــره ب
لــذا شــهرداری در نظــر دارد نســبت بــه ایجــاد میــدان بــزرگ میــوه و تــره بــار 

نیشــابور در زمینــی بــه مســاحت 7 هکتــار اقــدام نمایــد.

serv.

P.O.

s

سند مالکیت70000

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی استانی

فصول

مطالعات

جامع

مسیر اصلی نیشابور-سبزوار

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

راه اصلی809

75 درصد500000
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نمایندگی فروشگاههای زنجیره ای خارجی

هتل و هتل آپارتمان وکمپینگ خانواده

فعالیــت بنگاههــای اقتصــادی داخلــی کشــور و محصــوالت و کاالهــای 
ــتانداردهای  ــاخصها و اس ــط از ش ــه فق ــا چنانچ ــن بنگاهه ــط ای ــدی توس تولی
ــه  ــار و ب ــرایط انحص ــامل ش ــم ش ــان ه ــرور زم ــه م ــد ب ــت نمای ــی تبعی داخل
تبــع آن مصــرف کننــده، مجبــور بــه اســتفاده ی ایــن تولیــدات علیرغــم میــل 
باطنــي خــود خواهــد بــود. لــذا جهــت ایجــاد تحــرک در واحدهــای اقتصــادی، 
ــکان  و  ــه ام ــی ک ــر جهان ــای معتب ــر دارد از برنده ــابور در نظ ــهرداری نیش ش
ــا  ــه همــکاری نمایــد، ت شــرایط ســرمایه گــذاری در کشــور را دارنــد دعــوت ب
بتوانــد از تجربیــات و کیفیــت محصــوالت و نحــوه توزیــع آنهــا و ... در شــبکه 

ــد. ــه نمای اقتصــادی اســتفاده بهین
ــاز  ــو س ــم و ن ــت متراک ــا باف ــروژه ه ــن پ ــرای ای ــنهادی ب ــرای پیش ــل اج مح

ــد. ــی باش ــهر م ــمال ش ش

آســتانه جمعیتــی و دامنــه خدمــات عامــل اصلــی در مــکان یابــی فضاهــای قابــل ســرمایه گــذاری 
درتمــام بخشــها بــه شــمار مــی آینــد. در ایــن بیــن از فضاهــای بســیار مناســب و جــذاب بــرای 
ســرمایه گــذاری در شــهرهای تاریخــی و بــا قدمــت زیــاد و دارای آب و هــوای مناســب و مســافرت 
ــنهاد  ــال پیش ــول س ــام فص ــی الزم در تم ــافرتی دارای کارای ــای مس ــگ ه ــاد کمپین ــر، ایج پذی
مــی شــود. لــذا شــهرداری نیشــابور بــا عنایــت بــه اینکــه شــهر نیشــابور از قطبهــای مســافرپذیر 
ــرم  ــذاران محت ــرای ســرمایه گ ــژه ای را ب ــن راســتا شــرایط وی ــی باشــد در ای کشــورعزیزمان م

قائــل شــده اســت.
محل اجرای پیشنهادی برای این پروژه پارک های بزرگ سطح شهر نیشابور می باشد.

serv.

P.O.

s

serv.

P.O.

s

100005000 سند مالکیت

تجاری / طبیعیتجاری / طبیعی زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

ملیملی متامی 

فصول

متامی 

فصول

مقدماتیمقدماتی

پارک های بزرگ سطح شهر

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

بافت مرتاکم و نو ساز شهرک ها

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

راه اصلیراه اصلی

10000070000 67 درصد60 درصد
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پارکینــگ هــای طبقاتــی ســازه ای 
بــا تلفیــق تجــاری

احــداث مجتمــع نمایشــگاهي خــودرو و بــازار 
اتومبیــل فروشــان و کامیــون

پارکینــگ طبقاتــی عنصــری از فضــای شــهری اســت کــه بدلیــل مســائل ترافیکــی و تعــداد 
خودروهــا در مــدت کوتــاه، اهمیــت خــود را در بیــن فضاهــای شــهری پیــدا نمــوده اســت. 
ــدون در نظرگرفتــن پارکینــگ  ــزی حمــل و نقــل و ترافیــک شــهری ب امــروزه برنامــه ری
ــی  ــالوه برناکارائ ــهری ع ــت ش ــای پرجمعی ــز و محوره ــوص درمراک ــی الخص ــی عل طبقات
سیســتم حمــل و نقــل، موجــب افزایــش معضــالت شهرنشــینی و ترافیــک شــهری خواهــد 

شــد.
محل اجرا:  معابر و خیابانهای مشخص شده درطرح ترافیک شهر 

احــداث یــا ایجــاد شــهرک یــا مجتمــع بــازار خــودرو در ســطح شــهر یکــی از 
نیــاز هــای شــهر در جهــت پاســخگویی بــه خریــداران خــودرو ســبک و ســنگین 
و ماشــین آالت مــی توانــد حجــم زیــادی از مراجعــه ی شــهروندان به شــهرهای 
دیگــر را کاهــش داده و ایــن مرکــز را بــه بــازار خــودوری منطقــه تبدیــل نمایــد. 
ــاب,  ــوع در انتخ ــان, تن ــروش آس ــد و ف ــا, خری ــگاه ه ــع نمایش ــای تجمی مزای
ــد و  ــود و درآم ــب س ــروش و کس ــد و ف ــه خری ــتری و در نتیج ــش مش افزای
اشــتغال زایــی فــراوان را بــه همــراه دارد, لــذا شــهرداری از احــداث کننــدگان و 

ســرمایه گــذاران بــه صــورت مشــارکتی دعــوت بــه عمــل مــی آورد.

serv.

P.O.

s

serv.

P.O.

s

2000

50000

تجاری / طبیعی

تجاری / طبیعی

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

ملی

استانی

متامی 

فصول

متامی 

فصول

مقدماتی

مقدماتی

نقاط پر رفت و آمد شهر

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

پایانه حمل و نقل / پلیس و ...

راه اصلی

راه اصلی

180000

20000

65 درصد

61 درصد
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بازار طال

بازار فیروزه

شــهر نیشــابور بــا جمعیــت بالــغ بــر 500 هــزار نفــر و خیــل گردشــگران داخلی 
و خارجــی موقعیــت ممتــازی در عرصــه ی جــذب توریســم کســب نموده اســت، 
از طرفــی ســاکنین نیشــابور نیــز بــه لحــاظ ســابقه فرهنگــی، بهــره گیــری از 
جواهــرات قیمتــی را مــورد نظــر خــود قــرارداده اند.کثــرت واحدهــای صنفــی 
طــال و جواهــر و تقاضــای زیــاد بــرای ایجــاد واحدهــای ایــن صنــف گویــای نیــاز 
منطقــه مــی باشــد. فعالیــت هــر طالســازی، جواهــر ســازی، کاربــرد فیــروزه و 
دیگــر ســنگ هــای قیمتــی در طــال و نقــره نیــز از زمینــه هــای ایــن فعالیــت 

مــی باشــد.
ــل  ــازار طــال و جواهــر در چنیــن شــهری از ضــرورت هــای غیــر قاب احــداث ب
انــکار اســت. چنانچــه ســرمایه گــذار، زمینــی بــه مســاحت حــدود 2000 متــر 
ــده  ــک گردی ــهرداری تمل ــط ش ــه توس ــهری ک ــوده ش ــت فرس ــع را در باف مرب
اســت را بــه احــداث ایــن بــازار اختصــاص دهــد از توجیــه بــاالی فنی-مالــی و 

اقتصــادی برخــورد اســت.

ــنگ  ــا از س ــت. هرج ــوده و هس ــن ب ــروزه عجی ــام فی ــا ن ــاز ب ــابور از دیرب نیش
ــده مــی گــردد. ســیل  قیمتــی فیــروزه صحبــت مــی شــود نشــان نیشــابور زن
ــنگ  ــد از س ــی دانن ــود الزم م ــر خ ــی ب ــی و داخل ــگران خارج ــم گردش عظی
ــد. آنچــه  ــداری نماین ــوغات خری ــروزه، س ــه فی ــرات وابســته ب ــروزه و جواه فی

ــت. ــنتی اس ــازار س ــود دارد ب ــروز وج ام
توجیهــات                      توانــد  مــی  مرکــزی شــهر  بافــت  در  فیــروزه  مــدرن  بــازار 

نمایــد. تدویــن  را  باالیــی  اقتصــادی  و  مالــی   - فنــی 

serv.

P.O.

s

serv.

P.O.

s

20003000 سند مالکیت

تجاری / طبیعی

مذهبی

تجاری / طبیعی

مذهبی

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

محلی/ ملیملی

استانی

متامی 

فصول

متامی 

فصول

مقدماتیمقدماتی

بافت فرسودهبافت فرسوده

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستانپایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / مراکز تجاری / مراکز مذهبی / مراکز اداری و ...

10090 55 راه اصلیراه اصلی

9500060000 75 درصد59 درصد
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بازار زعفران

مجتمع تجاری و صنایع دستی

خراســان از دیربــاز بــا نــام زعفــران گــره خــورده و هرجــا از زعفــران  صحبــت 
مــی شــود نشــان خراســان مــی درخشــد. ســیل عظیــم گردشــگران خارجــی و 
داخلــی بــر خــود الزم مــی داننــد از زعفــران نــاب خراســان، ســوغات خریــداری 

نماینــد. آنچــه امــروز وجــود دارد بــازار ســنتی اســت.
بــازار جدیــد زعفــران در بافــت مرکــزی شــهر مــی توانــد توجهــات فنــی- مالــی 

و اقتصــادی باالیــی را تدویــن نمایــد.

ــار فرهنــگ بومــي را  ــدک مــواردي اســت کــه اعتب ــع دســتي یکــي از ان صنای
ــرعت در  ــه س ــگري ب ــه گردش ــد. تجرب ــي ده ــاب م ــي بازت ــي جهان در مقطع
ــا  ــگري تقریب ــاي گردش ــگاه ه ــت. پای ــدن اس ــتاندارد ش ــي و اس ــال منطق ح
ــد, آنچــه یــک  ــه مــي کن ــه هــم ارائ ــه اي شــبیه ب ــا تجرب در هــر کجــاي دنی
گردشــگر مجــرب بــه دنبــال آن اســت و حاضــر اســت قیمــت مناســبي بــراي 
آن پرداخــت کنــد، حقیقتــا محصولــي اســت کــه ایــن میــزان تجربــه را بازتــاب 
دهــد. گردشــگران بــه دنبــال اشــیا اصــل و معتبــر هســتند و مایلنــد آنهــا را در 
محــل و بــوم خــود آنهــا خریــداري کننــد بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شهرســتان 
در مســیر پــر تــردد مشــهد تهــران واقــع شــده اســت ایــن کاربــری از لحــاظ 

ــه اقتصــادی دارد. ــی توجی مال
مــکان پیشــنهادی پــروژه حاشــیه اتوبــان نیشــابور مشــهد واقــع در شــرق زمیــن 

اتوبوســرانی اســت کــه مکانــی پــر تــردد مــی باشــد.

serv.

P.O.

s

serv.

P.O.

s

سند مالکیت18005000

تجاری / طبیعی

مذهبی

تجاری / طبیعی

مذهبی
زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه

زمین/مجوز تاسیسات 

و پروانه
ملیملی

استانی
متامی 

فصول

متامی 

فصول
امکانمقدماتی

سنجی

حاشیه کمربندی امام رضا )ع( )مسیر اصلی نیشابور-مشهد( ، جنب اتوبورسانیبافت فرسوده

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستانپایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / مراکز تجاری / مراکز مذهبی / مراکز اداری و ...

10090 55 راه اصلیراه اصلی

20000750000 50 درصد58 درصد
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باغ پرندگان
ــداران موجــود در آن  ــراه جان ــه هم ــاي آن ب ــي ه ــت و زیبائ ــتفاده از طبیع اس
ــاص  ــراي آن اختص ــي را ب ــوده و اوقات ــر ب ــرگرمي هاي بش ــي از س ــواره یک هم
مي دادنــد ولــي بــا گســترش ســریع شــهرها و ســکونت بیشــتر مــردم در آن و 
همچنیــن پیچیدگــي و مشــکالت عدیــده ی شهرنشــیني ایــن فرصــت دیگــر 
بــراي همــه مقــدور نبــوده و جهــت جبــران آن اقــدام بــه احــداث مجتمع هــاي 
بــاغ پرنــدگان در شــهرها مي نماینــد تــا از ایــن طریــق زمینــه اســتفاده مناســب 

از اوقــات فراغــت شــهروندان را ایجــاد نماینــد.
محــل اجــرای پیشــنهادی پــارک هــا، مجموعــه تفرجــگاه هــا و ســایر مناطــق 

بــا توافــق مــی باشــد.

serv.

P.O.

s

5000

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

ملی

استانی

متامی 

فصول

مقدماتی

مناطق گردشگری

پایانه حمل و نقل / پلیس 

راه اصلی

45 درصد50000
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ــرب  ــی غ ــر مربع ــاری 6500 مت ــع تج مجتم
ــابور ــت نیش ــرکت نف ش

ترافیــک، آلودگــی هــوا، آلودگــی صوتــی، اتــالف وقــت و ده هــا مشــکل دیگــر 
ــهروندان در  ــروری ش ــر ض ــاید غی ــیار و ش ــای بس ــده ی تردد ه ــی زایی همگ
ــد ها  ــد و ش ــن آم ــزان ای ــه از می ــت و هرچ ــهر اس ــاعات روز در ش ــول س ط
کــم شــود، تاثیــر مهمــی در کاهــش مشــکالت خواهــد داشــت یکــی از مــوارد 
مهــم و تاثیرگــذار در تشــدید مشــکالت شهرنشــینی موضــوع پیــش پــا افتــاده 
خرید هــای روزانــه و تامیــن کاالســت کــه بخــش مهمــی از ترددهــای شــخصی 
را بــه خــود اختصــاص داده و برنامــه ریــزی بــرای کاهــش ایــن ســفرها بســیار 
ــد  ــه بتوانن ــره ای ک ــگاه های زنجی ــعه فروش ــان، توس ــن می ــت. در ای ــم اس مه
ــه  ــخ داده و البت ــهروندان را پاس ــد ش ــف خری ــای مختل ــکان، نیازه ــک م در ی

ــرد، ــر بگی ــز در نظ ــان را نی ــادی آن ــای اقتص صرفه ه
ــفرهای  ــت س ــی در مدیری ــش مهم ــره ای نق ــگاه های زنجی ــون فروش ــم اکن ه
ــز در  ــران نی ــد. در ای ــا می کنن ــا ایف ــزرگ دنی ــهرهای ب ــه ش ــهری در هم ش
ســال های اخیــر طــرح هایــی در ایــن خصــوص انجــام شــده اســت، در ادامــه 
ــابور را  ــرب نیش ــری غ ــروژه ی 6500 مت ــابور پ ــهرداری نیش ــات ش ــن اقدام ای

ــد. ــه مــی کن ــرم ارائ ــه ســرمایه گــذاران محت ــرای واگــذاری ب ب
مــکان انتخــاب شــده بــرای ایــن مجتمــع تجــاری بــزرگ واقــع در مســیر بلــوار 
ــگاه  ــه آرام ــی ب ــن و مســیر منته ــوری اســالمی در مجــاورت پمــپ بنزی جمه
خیــام، عطــار و کمــال الملــک و جــاده ی نیشــابور- مشــهد مــی باشــد، رونــق 

روز افــزون بــرای ایــن پــروژه پیــش بینــی مــی شــود.

serv.

P.O.

s

سند مالکیت6500

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

محلی

استانی

متامی 

فصول

امکان

سنجی

حاشیه بلوار جمهوری اسالمی، جنب پمپ پنزین خیام

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان / پمپ بنزین / پارک و ...

راه اصلی1006

45 درصد500000
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ساختمان پزشکان 
پزشــکان در شــهر کانــون توجــه و مراجعــات آحــاد مــردم محســوب               
ــر  ــا و دیگ ــا، آزمایشــگاه ه ــه ه ــا، داروخان ــد، پراکندگــی مطــب ه ــی گردن م
مراکــز مرتبــط بــا درمــان از مشــکالت خدمــات دهنــدگان و خدمــات 
گیرنــدگان تقلــی مــی گــردد و هزینــه هــای زیــادی اعــم از پنهــان و آشــکار 

ــردد.  ــی گ ــل م ــهروندان تحمی ــر ش ب
احــداث مجتمــع پزشــکان در زمینــی بــه مســاحت حــدودی 4000 متــر مربــع 

از توجــه باالیــی برخــوردار اســت. 

serv.

P.O.

s

سند مالکیت4000

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی محلی

فصول

مقدماتی

بافت مرتاکم، شهرک های نو ساز و بافت فرسوده

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

راه اصلی1005

67 درصد100000
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پروژه ی پارک ارغوان
ــه مجتمــع  ــوط ب ــل ســرمایه گــذاری شــهر نیشــابور مرب یکــی از فضاهــای قاب
تجــاری, خدماتــی , تفریحــی، ورزشــی و فضــای ســبز در بافــت متراکم شــهرک 
هــا در کنــار شــبکه هــای ارتباطــی درجــه یــک و درجــه دو شــهری می باشــد 
کــه  شــرایط و پتانســیل قابــل قبولــی بــرای ســرمایه گــذاری ایجــاد مــی نماید. 
پــروژه پــارک ارغــوان از نظــر موقعیــت مکانــی در منطقــه 1 شــهرداری نیشــابور 
و در حاشــیه ی بلــوار دانشــگاه و بلــوار ادیــب اول  قــرار گرفتــه اســت همانطــور 

کــه مالحظــه میگــردد پــروژه از موقعیــت ممتــازی برخــوردار مــی باشــد.

امتیازات این منطقه عبارتند از :
1- نزدیکی به کــانونهای جمعیتی پرتراکم و با اهمیت

2- واقع شده در مسیر دانشگاه نیشابور
3- دسترسی مناسب به شریانهای اصلی

4- قرار گیری درمنطــقه رو به رشـد و پر رفت و آمد

در این پارک پروژه های زیر تعریف شده است:
1- مجتمع تجاری ارغوان به مساحت 6000 متر مربع در 6 طبقه

2- مجموعه ورزشی ارغوان به مساحت 1200 متر مربع
3-  شهربازی سرپوشیده ارغوان به مساحت تقریبی 3000 متر مربع

4- دریاچه مصنوعی ارغوان
5- بازارچه های محلی و کافی شاپ

serv.

P.O.

s

سند مالکیت80000

زمین/مجوز تاسیسات تجاری / طبیعی

و پروانه

متامی ملی

فصول

امکان

سنجی

انتهای بلوار جانبازان- بلوار ادیب

پایانه حمل و نقل / پلیس / بیامرستان

راه اصلی905

78 درصد750000
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