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پیاممعاوناستاندار
وفرماندارنیشابور

خرســندیم کــه در دولــت تدبیــرو امیــد ،فرهیختــگان دیــار
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
حــوزه نیــز پرداختــه ،فضــای اقتصــادی را تبییــن نمــوده و
عالقمنــدان بــه ســرمایه گــذاری در شــهر کهــن نیشــابور
را نســبت بــه حضــور پــر رنــگ در فعالیــت هــای اقتصــادی
ترغیــب و تحریــض مــی نمایــد.
ایــن حرکــت ارزشــمند کــه بــا همــت شــورای اســامی 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
چنیــن حرکــت ارزنــده ای ،اقــدام دســت انــدرکاران همایــش
را ســتودنی و برگــزاری آن را در جهــت اهــداف دولــت تدبیــر
و امیــد دانســته ،لــذا حمایــت از هــر گونــه ســرمایه گــذاری و
کارآفرینــی کــه بــه رونــق اقتصــادی و پویایــی فضــای فعــال
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
از تجــارب ایــن همایــش در تمامــی عرصــه هــای اقتصــادی،
فرهنگــی ،اجتماعــی و آموزشــی باشــیم.
اسفندیار جالیری
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پیـامشهـردار
نیشــابـور

پیـامرئیس
شورایاسالمیشهر
نیشــابـور
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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
ایســتاده تــا مقــدم شــما را در اولیــن همایــش « آرمانشــهر نیشــابور ،فرصــت هــای ســرمایه گــذاری بــرای
توســعه» گرامــی بــدارد .همایشــی کــه حاصــل مــاه هــا تــاش 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 عــاوه 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.
ســرمایه
شــورای شــهر به عنوان تبلور شــهروند مداری و نماد اراده مردم ،رونق اقتصادی و حمایت از

گــذاری را از مطالبــات جــدی تلقــی مــی نمایــد و بــر ایــن بــاور
اســت کــه بســته هــای تشــویقی و مشــوق هــای ســرمایه گــذاری
جــزء الینفــک ابــزار توســعه بــرای جلــب مشــارکت بخــش خصوصی
محســوب مــی گــردد.
انتظــار دارم بــا حضــور ســرمایه گــذاران و مشــارکت آنــان بــرای
بهــره گیــری از فرصتهــای تقدیــم شــده در ایــن همایــش بتوانیــم
مجــددا ً شــهری بــا مجــد و عظمــت تاریخــی بســازیم.
محمد صالح آبادی

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
و اقتصــادی در اســتان خراســان بــزرگ رقــم خــورده نــام نیشــابور مــی درخشــد .شــهر بــزرگ
نیشــابور زادگاه بــزرگان و دانشــمندان زیــادی بــوده اســت مردمــی بــا فرهنــگ و همــت واال ،کــه
دغدغــه ی توســعه شــهر خویــش را دارنــد .مدیریــت شــهری بــا حمایــت شــورای محتــرم شــهر و
شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه صــدرا بــه عنــوان کارگــزار شــهرداری مســاعی خویــش را بــکار
گرفــت تــا در مســیر توســعه همــه جانبــه شــهر و اعتــای مجــد و عظمــت ایــن کهــن شــهر بــزرگ،
همایشــی از فرصــت هــای ســرمایه گــذاری برگــزار نمایــد.
ایــن همایــش بــا هــدف معرفــی جذابیــت هــای ســرمایه گــذاری و ارائــه بســته هــای تشــویقی و
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.
مدیریــت شــهری ضمــن حمایــت از تمامــی ســرمایه گــذاران بــه عنــوان سیاســت راهبــردی و
اســتراتژیک آمادگــی دارد در تمــام طــول اجــرای پــروژه هــا در کنــار کارآفرینــان بــوده و ایــن
مســاعدت مســتمر و فراگیــر را بــرای کلیــه طــرح هــا و پــروژه هــای ســرمایه گــذاری اعمــال نمایــد.
امیــدوارم دســتاورد ایــن همایــش اجــرای پــروژه هــای مشــارکتی شــهرداری بــا ســرمایه گــذاران
محتــرم باشــد تــا نیشــابور بتوانــد بــه کارگاه کار و فعالیــت و تــاش و تولیــد تبدیــل گــردد.
محمدحسن زرندی

پیـامصدرا

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
ســرمایه گــذاری بــرای توســعه » برگــزار مــی نمایــد و اذعــان
دارد توســعه همــه جانبــه در بســتر امیــد ،همدلــی ،هماهنگــی و
تــاش مســتمر شــکل مــی گیــرد کــه بــی تردیــد ایــن همایــش
در بسترســازی بــرای رونــق اقتصــادی نقــش بســزایی ایفــا
مــی نمایــد.
ایــن کارگــزاری اهتمــام بلیــغ خــود را مصــروف بهــره گیــری
از تمامــی اســتعدادها ،توانمندیهــا و منابــع معنــوی و مــادی
شــهروندان گرانقــدر نیشــابور در اقصــی نقــاط کشــور و جهــان
نمــوده تــا طرحــی نــو درانــدازد و معتقــد اســت میتــوان بــا تــوکل
بــه ذات اقــدس الهــی و همــت واالی آحــاد مــردم و دلســوزان
ایــن دیــار کهــن ،طلســم عــدم توســعه را باطــل نمــود تــا پــس از
تجربــه دوره ای از وفــاق و همگرایــی و کار و ســرمایه گــذاری در
همــه عرصــه هــا ،عظمــت تاریخــی نیشــابور را در روزگار مدرنیتــه
بــه نمایــش بگذاریــم.
ایــن همایــش فرصتــی اســت کــه ســرمایه گــذاران محتــرم بــا
حضــور در نیشــابور و بررســی فرصــت هــای ســرمایه گــذاری و
شناســائی منطقــه و دریافــت توجیهــات فنــی -مالــی و اقتصــادی و
ایجــاد تعامــل بــا مدیــران ذیربــط منطقــه ای ،بــا انتخــاب پــروژه
مــورد نظرشــان ،موفــق بــه انعقــاد تفاهــم نامــه شــوند و ســپس
قــرارداد فــی مــا بیــن شــهرداری و ســرمایه گــذار منعقــد گــردد.
شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه صــدرا خراســان نیــز بــه عنــوان
کارگــزار شــهرداری از اولیــن مرحلــه ســرمایه گــذاری تــا زمــان
بهــره بــرداری پــروژه هــا در کنــار ســرمایه گــذار خواهــد مانــد
تــا هــم بــه عنــوان تقویــت ســرمایه گــذاری و حمایــت از اجــرای
پــروژه هــا مســاعی خــود را بــکار گیــرد و هــم بــه عنــوان حافــظ
منافــع طرفیــن عمــل نمایــد و بــه عنــوان مشــاوری امیــن بــرای
تحقــق برنامــه هــای ســرمایه گــذاری تــاش نمایــد.
حسن بکائیان
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ثابــت شــده اســت کــه در دهــه ی حاضــر پیشــرفت
اقتصــادی و اجتماعــی حاصــل نمــی شــود مگــر بــا
توســعه ی کارآفرینــی ,جــذب و مدیریــت ســرمایه.

کتــاب حاضــر خالصــه ی تعــدادی از فرصــت هــای
ســرمایه گــذاری قابــل ارائــه بــه ســرمایه گــذاران محتــرم
مــی باشــد ,امیدواریــم کــه بــا معرفــی و ارائــه ی ایــن
فرصــت هــا گامــی اساســی در راســتای .پیشــرفت و
توســعه ی شــهرکهن و تاریخــی نیشــابور برداریــم.

جدول عالئم
موقعیت پروژه

زیرساخت  /گاز

بازار اصلی هدف

مساحت زمین (عرصه)
(متر مربع)

زیرساخت  /آب

فصل جذب گردشگر

نوع مالکیت زمین

زیرساخت  /جاده

مطالعات

P.O.

serv.

فاصله تا نزدیکترین فرودگاه
(کیلومتر)

زیرساخت  /تلفن

فاصله تا نزدیکترین راه آهن
(کیلومتر)

فاصله تا نزدیکترین راه اصلی
(کیلومتر)

زیرساخت  /برق

جاذبه های گردشگری

برآورد هزینه تقریبی پروژه
(میلیون ریال)

s

امکانات خدماتی موجود

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

برآورد سود تقریبی پروژه
(درصد)
مشوق ها و حمایت ها

مجموعــه  22هکتــاری تجــاری ،تفریحــی و
اقامتــی پــارک ریاضیــات
مجموعــه ی پــارک ریاضیــات نیشــابور بــه عنــوان بزرگتریــن پــارک ریاضــی
کشــور معرفــی شــده اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع پــروژه و نیــاز شــدید
بــه فضاهــای تجــاری ،خدماتــی ،و تفریحــی در ســطح شهرســتان بــرای
ســرمایه گــذاری در ایــن پــروژه ی چنــد منظــوره دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.
ایــن پــروژه از نظرموقعیــت مکانــی در حاشــیه ی کمربنــدی امــام رضــا (ع)
قــرار گرفتــه اســت.
ایــن پــروژه از موقعیــت ممتــازی برخــوردار مــی باشــد امتیــازات ایــن منطقــه
عبارتنــداز :
 -1قـــرارگیری درحاشــیه کمربندی امام رضا
 -2دسترسی مناسب به شریان های اصلی
 -3قرارگیری 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
آبــی /مجتمــع اقامتــی /زمیــن هــای ورزشــی نظیــر اســکیت ،مــاز ،تنیــس،
بدمینتــون و  /...تریــا و کافــی شــاپ /بوســتان ریاضیــات بــا هــدف آشــتی
ریاضیــات بــا معمــاری ،هنــر ،جغرافیــا ،نجــوم ،دیــن ،شــیمی ،فیزیــک و /...
مــوزه و تــاالر ریاضیــات جهــت اجــرای همایــش /کارگاه ریاضیــات و کتابخانــه
تخصصــی /مرکــز خیــام شناســی و نجــوم /خانــه بــازی کــودکان /پارکینــگ/
واحــد هــای اقامتــی ارزان قیمــت /مجتمــع مســکونی
حاشیه کمربندی امام رضا (ع) (مسیر اصلی مشهد-تهران)

P.O.

220000

serv.

سند مالکیت

90

راه اصلی

5

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

s
تجاری  /طبیعی

10

ملی

متامی
فصول

مقدماتی

۱۵۰۰۰۰۰

 60درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

12

مجتمــع تجــاری ،تفریحــی و مســکونی نــور
واقــع در تقاطــع بلــوار فضــل و جــاده صومعــه
پــروژه ی تجــاری ،تفریحــی ،مســکونی نــور از نظــر موقعیــت مکانــی در منطقــه
یــک شــهرداری نیشــابور و در حاشــیه ی بلــوار فضــل و جــاده صومعــه قــرار
گرفتــه موقعيــت پــروژه در تصويــر ذيــل نشــان داده شــده اســت.
امتیازات این منطقه عبارتند از :
 -1نزدیکــی بــه کــــانونهای جمعیتــی پرتراکــم و بــا اهمیتــــی نظیــر شــهرک
فرهنگیــان ،خیابــان نــور ،شــهرک قــدس و  ...بــه نحــوی کــه ایــن منطقــه محــل
تبــادالت تجــاری و خریــدار مایحتــاج عمومــی ســاکنین خواهــد شــد
 -2قـــرار گیری در حاشــیه بلوار فضل و جــاده صـــومعه
 -3دسترسی مناسب به شریانهای اصلی
 -4قرارگیری درمنطــقه رو به رشـد و پر رفت و آمد و جمعیت
 -5موقعیت مناسب آب و هوایی شهر

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

P.O.

22300

serv.

سند مالکیت

92

راه اصلی

6

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

s
تجاری  /طبیعی

14

محلی
استانی

متامی
فصول

امکان
سنجی

750000

 60درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

در این پروژه سه طرح زیر پیشنهاد می شود:
 -1مجتمــع تجــاری ،اداری و مســکونی نــور بــا عرصــه ی پیشــنهادی  5000متــر
مربــع در  13طبقــه
 -2مجتمــع تجــاری تفریحــی پردیــس بــا عرصــه ی پیشــنهادی  22300متــر
مربــع در  5طبقــه
 -3مجتمــع تجــاری فضــل بــا عرصــه ی پیشــنهادی  17000متــر مربــع در 6
طبقــه

مجتمع تجاری و پارکینگ طبقاتی شهید جعفری
پــروژه ی مجتمــع تجــاری و پارکینــگ طبقاتــی از نظرموقعیــت مکانــی درمنطقه  2شــهرداری
نیشــابور و درحاشــیه ی خیابــان شــهید جعفــری قرارگرفته اســت.
امتیازات این منطقه عبارتند از :
 -1نزدیکی به کــانون های پرتراکم و با اهمیتــی نظیر میدان ایران ،خیابان امام و...
 -2قـــرارگیری درحاشــیه خیابان شهید جعفری
 -3دسترسی مناسب به شریان های اصلی
 -4قرارگیری در منطــقه ی شلوغ و پر رفت و آمد
 -5تاثیردرکاهش ترافیک شهری و...
این پروژه در زمینی به مساحت  1540متر مربع در  9طبقه پیشنهاد می شود.

16

حاشیه خیابان شهید جعفری ،جنب اداره ثبت

P.O.

1540

serv.

سند مالکیت

100

راه اصلی

1

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

s
تجاری  /طبیعی
مذهبی

محلی

متامی
فصول

امکان
سنجی

169000

 54درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

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.
شــیوه ی پیشــنهادی جهــت ســرمایه گــذاری ارائــه ی خدمــات
و تســهیالت شــهرداری اعــم از صــدور مجــوزات الزم شــامل
پروانــه هــای ســاختمانی بــا کاربــری هــای تجــاری ،اداری ،مســکونی
و  ...و تغییــر کاربــری زمیــن هــای موصــوف تــا دو برابــر عــرض
معبــر بازگشــایی شــده توســط ســرمایه گــذار مــی باشــد.

این معابر عبارتند از:
 بازگشایی بلوار بعثت به گنبد سبز بازگشایی معبر دانش آموز به گنبد سبز بازگشــایی انتهــای خیابــان  22بهمــن شــرقی و اتصــال بــه بلــوارجمهــوری اســامی
 بازگشایی معبر بی بی شطیطه به اتوبان تهران مشهد بازگشایی معبر  45متری جنوب شهرایــن محــور هــای مواصالتــی بــه لحــاظ موقعیــت ممتــازی کــه دارا
هســتند بــا اســتقبال خوبــی مواجــه مــی گردنــد و ضمنــا اکثــر
اراضــی قــرار گرفتــه در ایــن محــور هــا کاربــری کشــاورزی دارد کــه
تملــک آن آســان مــی باشــد.

عکس هوایی معرب خیابان  22بهمن رشقی به بلوار
جمهوری اسالمی
عکس هوایی معرب بی بی شطیطه به
اتوبان تهران مشهد

کاربری اراضی معرب بی بی شطیطه

کاربری اراضی خیابان  22بهمن رشقی
18

عرصه و اعیان امتداد معرب بلوار بعثت به گنبد سبز

عکس هوایی معرب بلوار بعثت به گنبد سبز

انتهای بلوار بعثت ،منتهی به گنبد سبز

P.O.

راه اصلی

serv.

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی
مذهبی  /تاریخی

20

عکس هوایی و عرصه و اعیان معرب دانش آموز

محلی
استانی

متامی
فصول

امکان
سنجی

850000

 85درصد

مجوز تاسیسات و
پروانه تا دو برابر عرض
معرب باز شده

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

P.O.

1274

serv.

سند مالکیت

100

راه اصلی

2

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

s
تجاری  /مذهبی
تاریخی

مجتمع تجاری IT
پــروژه مجتمــع تجــاری  ITازنظــر موقعیــت مکانــی درمنطقــه  2شــهرداری نیشــابور و در حاشــیه ی
خیابــان فردوســی شــمالی قرارگرفتــه اســت.
امتیازات این منطقه عبارتنداز :
 -1نزدیکــی بــه کــــانون هــای پرتراکــم و بــا اهمیتــــی نظیــر خیابــان امــام (ره) ،چهــارراه امــام،
فردوســی شــمالی و...
 -2قـــرارگیری درحاشــیه خیابان فردوسی شمالی
 -3دسترسی مناسب به شریان های اصلی
 -4بهره برداری از مجتع بصورت تخصصی
22

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

محلی

متامی
فصول

امکان
سنجی

198365

 60درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

مجموعه تجاری ،ورزشی غزالی
پــروژه تجــاری ورزشــی غزالــی از نظرموقعیــت مکانــی در منطقــه  1شــهرداری
نیشــابور و در حاشــیه ی بلــوار غزالــی قرارگرفتــه اســت.
امتیازات این منطقه عبارتنداز :
 -1نزدیکــی بــه کــــانون هــای جمعیتــی پرتراکــم و بــا اهمیتــــی نظیــر
دانشــگاهها و مراکــز آموزشــی بــزرگ شــهر ،شــهرک فرهنگیــان ،خیابــان نــور،
شــهرک قــدس و ...
 -2قـــرارگیری در حاشــیه ی بلوار فضل و جــاده صـــومعه
 -3دسترســی مناســب بــه شــریان هــای اصلــی -نزدیکــی بــه کمربنــدی
نیشــابور مشــهد
 -4قرارگیری در منطــقه روبه رشـد و پر رفت و آمد
 -5تامین سرانه ی ورزشی شهر
 -6پیشرفت فیزیکی پروژه در مرحله ی سفت کاری می باشد
این پروژه در زمینی به مساحت  5000متر مربع پیشنهاد می شود.
حاشیه بلوار غزالی ،جنب دبیرستان فرزانگان

P.O.

5000

serv.

سند مالکیت

95

راه اصلی

6

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان  /بانک

s
تجاری  /طبیعی
 24تاریخی

محلی
استانی

متامی
فصول

مقدماتی

100000

 40درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

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

ایــن پــروژه تلفیقــی از یــک مرکــز تجــاری ،فرهنگــی ،ورزشــی ،خدماتــی
و تفریحــی مــی باشــد کــه مــی توانــد بخــش مهمــی از کمبــود ســرانه ی
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 :
 -1قرارگیری در منطقه ای طبیعی
 -2مطابقت با اراضی طبیعی منطقه
 -3جبران بخشی از کمبود سرانه ی تفریحی در شهر
 -4حفظ دیدنی های زیبای منطقه
 -5رونق اقتصادی و توسعه گردشگری
در این منطقه طرح های زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
 -1مجتمع های اقامتی ،توریستی و پذیرایی
 -2مجتمع تجاری و تله کابین
 -3مجتمع های ورزشی و تفریحی
 -4مجتمع های پرورش گل و گیاه
26

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

P.O.

سند مالکیت

220000

serv.

120

راه اصلی

15

P.O.

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
طبیعی

ملی

متامی
فصول

امکان
سنجی

2000000

 55درصد

serv.
زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

 -1مجتمع های اقامتی ,توریستی و پذیرایی
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:
هتــل ســنتی /رســتوران ســنتی /درمانــگاه یــوگا /تونــل
آبنمــا و آکواریــوم /پــارک کــودک  /فــواره هــای موزیــکال
s
130000

 35درصد

P.O.

serv.

 -2مجتمع 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
s
1000000

28

 45درصد

P.O.

serv.

 -3مجتمع های ورزشی و تفریحی
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:
پــارک آبــی /زمیــن گلــف /اســطبل و مرکــز پــرورش
اســب /پیســت مســابقات اســب دوانــی /زمیــن تنیــس
s

30

640000

 56درصد

 -4مجتمع های پرورش گل و گیاه
در این پروژه کاربری های زیر تعریف شده است:
گلخانه /پایانه گل و گیاه /پرورش ماهی
32

الزم بــه ذکــر اســت هــر یــک از پــروژه هــا بــه تنهایــی قابــل
واگــذاری مــی باشــد.

شهربازي سرپوشيده

ســامت روانــي و جســماني كــودكان كــه آينــده ســازان فــردا تلقــي ميشــوند،
موجــب ســامتي جامعــه ميباشــد و بــا توجــه بــه رواج و توســعه آپارتمــان
نشــيني در شــهرها و كالنشــهرها بــا تفكــر اســتفاده بهينــه از عرصــه و توســعه
عمــودي شــهرها و محــدود نمــودن كــودكان در فضــاي كوچــك آپارتمانــي ،لــذا
بايســتي بســترهاي مناســب جهــت ورزش و شــكوفايي اســتعدادهاي ورزشــي
جوانــان و كــودكان مهيــا گــردد .بــا توجــه بــه عــدم وجــود مــکان مشــابه در
شــهر ،ایجــاد مجموعــه مذکــور دارای توجیــه اقتصــادی مناســب مــی باشــد.

P.O.

محــل اجــرا :قســمتي از محوطــه پــارك هــا يــا تفرجگاههــاي شــهر واقــع در
بافــت نوســاز و متراکــم شــمال شــهر

serv.
s
تجاری  /طبیعی

34

محلی

متامی
فصول

مقدماتی

2000

 50درصد

کافی شاپ و رستوران در پارک ها

کافــی شــاپ و رســتوران از جملــه طرحهــای خدماتــی -شــهری اســت کــه
امــروزه جایــگاه خــود را بیــن فضاهــای شــهری پیــدا نمــوده اســت.
کافــی شــاپ و رســتوران از جملــه خدماتــی هســتند کــه دارای کاربردهــای
مختلــف هســتند .در پراکنــش فضایــی ایــن نــوع خدمــات ،آنهایــی کــه بــه
لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی و نحــوه قرارگیــری از موقعیــت بهتــری و دارای
مطلوبیــت بیشــتر و بــه تبــع آن از ســود آوری زیــادی برخوردارنــد.
P.O.

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

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

تجاری  /طبیعی

محلی

متامی
فصول

امکان
سنجی

20000

 49درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

مجتمــع تجــاری ،مســکونی واقــع در خیابــان
نــور 8
پــروژه مجتمــع تجــاری  -مســکونی نــور از نظــر موقعیــت مکانــی در منطقــه
یــک شــهرداری نیشــابور در خیابــان نــور  8و در حــد فاصــل حجــت  7و  9قــرار
گرفتــه اســت همانطــور کــه در نقشــه مالحظــه مــی گــردد پــروژه از موقعیــت
نســبتا خوبــی برخــوردار مــی باشــد.
امتیازات این منطقه عبارتند از :
 -1نزدیکــی بــه کــــانونهای پرتراکــم و بــا اهمیتــــی نظیــر خیابــان نــور ,بلــوار
فضــل ,شــهرک فرهنگیــان و...
 -2دسترسی مناسب به شریانهای اصلی
 -3قرار گیری درمنطــقه شلوغ و پر رفت و آمد
 -4تامین بازار محله و منطقه

خیابان نور 8

P.O.

934

serv.

سند مالکیت

100

راه اصلی

7

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان  /مراکز آموزشی

s
36

تجاری  /طبیعی

محلی

متامی
فصول

مطالعات
جامع

72000

 45درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

بازار میوه و تره بار

میادیــن میــوه و تــره بــار ،اعــم از میــدان مرکــزی و یــا میادیــن محلــی و
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
بیــن عمــده فروشــان ،خــرده فروشــان و شــهروندان) و حــذف حداقــل چنــد
مرحلــه واســطه گــری از تولیــد کننــده تــا مصــرف کننــده دارنــد .بــه همیــن
خاطــر افزایــش بهــره وری و راندمــان ایــن میادیــن تأثیــر زیــادی در ســاختار
اقتصــادی شــهر و ســازمان شــهرداری و ســهولت دسترســی شــهروندان بــه
میــوه و تــره بــار و همچنیــن بازاریابــی و بــازار رســانی آن دارد.
لــذا شــهرداری در نظــر دارد نســبت بــه ایجــاد میــدان بــزرگ میــوه و تــره بــار
نیشــابور در زمینــی بــه مســاحت  7هکتــار اقــدام نمایــد.
38

مسیر اصلی نیشابور-سبزوار

P.O.

70000

serv.

سند مالکیت

80

راه اصلی

9

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی

استانی

متامی
فصول

مطالعات
جامع

500000

 75درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

نمایندگی فروشگاههای زنجیره ای خارجی

فعالیــت بنگاههــای اقتصــادی داخلــی کشــور و محصــوالت و کاالهــای
تولیــدی توســط ایــن بنگاههــا چنانچــه فقــط از شــاخصها و اســتانداردهای
داخلــی تبعیــت نمایــد بــه مــرور زمــان هــم شــامل شــرایط انحصــار و بــه
تبــع آن مصــرف کننــده ،مجبــور بــه اســتفاده ی ایــن تولیــدات عليرغــم ميــل
باطنــي خــود خواهــد بــود .لــذا جهــت ایجــاد تحــرک در واحدهــای اقتصــادی،
شــهرداری نیشــابور در نظــر دارد از برندهــای معتبــر جهانــی کــه امــکان و
شــرایط ســرمایه گــذاری در کشــور را دارنــد دعــوت بــه همــکاری نمایــد ،تــا
بتوانــد از تجربیــات و کیفیــت محصــوالت و نحــوه توزیــع آنهــا و  ...در شــبکه
اقتصــادی اســتفاده بهینــه نمایــد.
محــل اجــرای پیشــنهادی بــرای ایــن پــروژه هــا بافــت متراکــم و نــو ســاز
شــمال شــهر مــی باشــد.

هتل و هتل آپارتمان وکمپینگ خانواده

بافت مرتاکم و نو ساز شهرک ها

P.O.

10000

serv.

سند مالکیت

راه اصلی

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
40

تجاری  /طبیعی

ملی

متامی
فصول

مقدماتی

100000

 60درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

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
پذیــر ،ایجــاد کمپینــگ هــای مســافرتی دارای کارایــی الزم در تمــام فصــول ســال پیشــنهاد
مــی شــود .لــذا شــهرداری نیشــابور بــا عنایــت بــه اینکــه شــهر نیشــابور از قطبهــای مســافرپذیر
کشــورعزیزمان مــی باشــد در ایــن راســتا شــرایط ویــژه ای را بــرای ســرمایه گــذاران محتــرم
قائــل شــده اســت.
محل اجرای پیشنهادی برای این پروژه پارک های بزرگ سطح شهر نیشابور می باشد.

پارک های بزرگ سطح شهر

P.O.

5000

serv.

راه اصلی

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی

ملی

متامی
فصول

مقدماتی

70000

 67درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

احــداث مجتمــع نمايشــگاهي خــودرو و بــازار
اتومبيــل فروشــان و كاميــون
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.
مزایــای تجمیــع نمایشــگاه هــا ,خریــد و فــروش آســان ,تنــوع در انتخــاب,
افزایــش مشــتری و در نتیجــه خریــد و فــروش و کســب ســود و درآمــد و
اشــتغال زایــی فــراوان را بــه همــراه دارد ,لــذا شــهرداری از احــداث کننــدگان و
ســرمایه گــذاران بــه صــورت مشــارکتی دعــوت بــه عمــل مــی آورد.
P.O.

50000

serv.

پارکینــگ هــای طبقاتــی ســازه ای
بــا تلفيــق تجــاری
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.
امــروزه برنامــه ریــزی حمــل و نقــل و ترافیــک شــهری بــدون در نظرگرفتــن پارکینــگ
طبقاتــی علــی الخصــوص درمراکــز و محورهــای پرجمعیــت شــهری عــاوه برناکارائــی
سیســتم حمــل و نقــل ،موجــب افزایــش معضــات شهرنشــینی و ترافیــک شــهری خواهــد
شــد.
محل اجرا :معابر و خیابانهای مشخص شده درطرح ترافیک شهر
42

راه اصلی

پایانه حمل و نقل  /پلیس و ...

s

نقاط پر رفت و آمد شهر
تجاری  /طبیعی
P.O.

2000

serv.

راه اصلی

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی

ملی

متامی
فصول

مقدماتی

180000

 65درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

استانی

متامی
فصول

مقدماتی

20000

 61درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

بازار طال

شــهر نیشــابور بــا جمعیــت بالــغ بــر  500هــزار 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
طــا 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 طــا و نقــره نیــز از زمینــه هــای ایــن فعالیــت
مــی باشــد.
احــداث بــازار طــا و جواهــر در چنیــن شــهری از ضــرورت هــای غیــر قابــل
انــکار اســت .چنانچــه ســرمایه گــذار ،زمینــی بــه مســاحت حــدود  2000متــر
مربــع را در بافــت فرســوده شــهری کــه توســط شــهرداری تملــک گردیــده
اســت را بــه احــداث ایــن بــازار اختصــاص دهــد از توجیــه بــاالی فنی-مالــی و
اقتصــادی برخــورد اســت.

بازار فیروزه

نیشــابور از دیربــاز بــا نــام فیــروزه عجیــن بــوده و هســت .هرجــا از ســنگ
قیمتــی فیــروزه صحبــت مــی شــود نشــان نیشــابور زنــده مــی گــردد .ســیل
عظیــم گردشــگران خارجــی و داخلــی بــر خــود الزم مــی داننــد از ســنگ
فیــروزه و جواهــرات وابســته بــه فیــروزه ،ســوغات خریــداری نماینــد .آنچــه
امــروز وجــود دارد بــازار ســنتی اســت.
بــازار مــدرن فیــروزه در بافــت مرکــزی شــهر مــی توانــد توجیهــات
فنــی  -مالــی و اقتصــادی باالیــی را تدویــن نمایــد.
بافت فرسوده

بافت فرسوده

P.O.

2000

serv.

P.O.

سند مالکیت

100

راه اصلی

5

3000

serv.

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

90

راه اصلی

5

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی
 44مذهبی

ملی

متامی
فصول

مقدماتی

95000

 59درصد

s
زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

تجاری  /طبیعی
مذهبی

محلی /ملی
استانی

متامی
فصول

مقدماتی

60000

 75درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

مجتمع تجاری و صنایع دستی

بازار زعفران
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.

صنايــع دســتي يكــي از انــدك مــواردي اســت كــه اعتبــار فرهنــگ بومــي را
در مقطعــي جهانــي بازتــاب مــي دهــد .تجربــه گردشــگري بــه ســرعت در
حــال منطقــي و اســتاندارد شــدن اســت .پايــگاه هــاي گردشــگري تقريبــا
در هــر كجــاي دنيــا تجربــه اي شــبيه بــه هــم ارائــه مــي كنــد ,آنچــه يــك
گردشــگر مجــرب بــه دنبــال آن اســت و حاضــر اســت قيمــت مناســبي بــراي
آن پرداخــت كنــد ،حقيقتــا محصولــي اســت كــه ايــن ميــزان تجربــه را بازتــاب
دهــد .گردشــگران بــه دنبــال اشــيا اصــل و معتبــر هســتند و مايلنــد آنهــا را در
محــل و بــوم خــود آنهــا خريــداري كننــد بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شهرســتان
در مســیر پــر تــردد مشــهد تهــران واقــع شــده اســت ایــن کاربــری از لحــاظ
مالــی توجیــه اقتصــادی دارد.
مــکان پیشــنهادی پــروژه حاشــیه اتوبــان نیشــابور مشــهد واقــع در شــرق زمیــن
اتوبوســرانی اســت کــه مکانــی پــر تــردد مــی باشــد.

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

بافت فرسوده

P.O.

P.O.

1800

serv.

100

راه اصلی

5

5000

serv.

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

سند مالکیت

90

راه اصلی

5

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s

s
46

تجاری  /طبیعی
مذهبی

ملی

متامی
فصول

مقدماتی

20000

 58درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

تجاری  /طبیعی
مذهبی

ملی
استانی

متامی
فصول

امکان
سنجی

750000

 50درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

باغ پرندگان

اســتفاده از طبيعــت و زيبائــي هــاي آن بــه همــراه جانــداران موجــود در آن
همــواره يكــي از ســرگرميهاي بشــر بــوده و اوقاتــي را بــراي آن اختصــاص
ميدادنــد ولــي بــا گســترش ســريع شــهرها و ســكونت بيشــتر مــردم در آن و
همچنيــن پيچيدگــي و مشــكالت عديــده ی شهرنشــيني ايــن فرصــت ديگــر
بــراي همــه مقــدور نبــوده و جهــت جبــران آن اقــدام بــه احــداث مجتمعهــاي
بــاغ پرنــدگان در شــهرها مينماينــد تــا از ايــن طريــق زمينــه اســتفاده مناســب
از اوقــات فراغــت شــهروندان را ايجــاد نماينــد.
محــل اجــرای پیشــنهادی پــارك هــا ،مجموعــه تفرجــگاه هــا و ســاير مناطــق
بــا توافــق مــی باشــد.
48

مناطق گردشگری

P.O.

5000

serv.

راه اصلی

پایانه حمل و نقل  /پلیس

s
تجاری  /طبیعی

ملی
استانی

متامی
فصول

مقدماتی

50000

 45درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

مجتمــع تجــاری  6500متــر مربعــی غــرب
شــرکت نفــت نیشــابور
ترافیــک ،آلودگــی هــوا ،آلودگــی صوتــی ،اتــاف وقــت و دههــا مشــکل دیگــر
همگــی زاییــده ی ترددهــای بســیار و شــاید غیــر ضــروری شــهروندان در
طــول ســاعات روز در شــهر اســت و هرچــه از میــزان ایــن آمــد و شــدها
کــم شــود ،تاثیــر مهمــی در کاهــش مشــکالت خواهــد داشــت یکــی از مــوارد
مهــم و تاثیرگــذار در تشــدید مشــکالت شهرنشــینی موضــوع پیــش پــا افتــاده
خریدهــای روزانــه و تامیــن کاالســت کــه بخــش مهمــی از ترددهــای شــخصی
را بــه خــود اختصــاص داده و برنامــه ریــزی بــرای کاهــش ایــن ســفرها بســیار
مهــم اســت .در ایــن میــان ،توســعه فروشــگاههای زنجیــره ای کــه بتواننــد
در یــک مــکان ،نیازهــای مختلــف خریــد شــهروندان را پاســخ داده و البتــه
صرفههــای اقتصــادی آنــان را نیــز در نظــر بگیــرد،
هــم اکنــون فروشــگاههای زنجیــرهای نقــش مهمــی در مدیریــت ســفرهای
شــهری در همــه شــهرهای بــزرگ دنیــا ایفــا میکننــد .در ایــران نیــز در
ســالهای اخیــر طــرح هایــی در ایــن خصــوص انجــام شــده اســت ،در ادامــه
ایــن اقدامــات شــهرداری نیشــابور پــروژه ی  6500متــری غــرب نیشــابور را
بــرای واگــذاری بــه ســرمایه گــذاران محتــرم ارائــه مــی کنــد.
مــکان انتخــاب شــده بــرای ایــن مجتمــع تجــاری بــزرگ واقــع در مســیر بلــوار
جمهــوری اســامی در مجــاورت پمــپ بنزیــن و مســیر منتهــی بــه آرامــگاه
خیــام ،عطــار و کمــال الملــک و جــاده ی نیشــابور -مشــهد مــی باشــد ،رونــق
روز افــزون بــرای ایــن پــروژه پیــش بینــی مــی شــود.

حاشیه بلوار جمهوری اسالمی ،جنب پمپ پنزین خیام

P.O.

6500

serv.

سند مالکیت

100

راه اصلی

6

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

s
50

تجاری  /طبیعی

محلی
استانی

متامی
فصول

امکان
سنجی

500000

 45درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

بافت مرتاکم ،شهرک های نو ساز و بافت فرسوده

ساختمان پزشکان

52

پزشــکان در شــهر کانــون توجــه و مراجعــات آحــاد مــردم محســوب
مــی گردنــد ،پراکندگــی مطــب هــا ،داروخانــه هــا ،آزمایشــگاه هــا و دیگــر
مراکــز مرتبــط بــا درمــان از مشــکالت خدمــات دهنــدگان و خدمــات
گیرنــدگان تقلــی مــی گــردد و هزینــه هــای زیــادی اعــم از پنهــان و آشــکار
بــر شــهروندان تحمیــل مــی گــردد.
احــداث مجتمــع پزشــکان در زمینــی بــه مســاحت حــدودی  4000متــر مربــع
از توجــه باالیــی برخــوردار اســت.

P.O.

4000

serv.

سند مالکیت

100

راه اصلی

5

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی

محلی

متامی
فصول

مقدماتی

100000

 67درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

پروژه ی پارک ارغوان

یکــی از فضاهــای قابــل ســرمایه گــذاری شــهر نیشــابور مربــوط بــه مجتمــع
تجــاری ,خدماتــی  ,تفریحــی ،ورزشــی و فضــای ســبز در بافــت متراکم شــهرک
هــا در کنــار شــبکه هــای ارتباطــی درجــه یــک و درجــه دو شــهری میباشــد
کــه شــرایط و پتانســیل قابــل قبولــی بــرای ســرمایه گــذاری ایجــاد مــی نماید.
پــروژه پــارک ارغــوان از نظــر موقعیــت مکانــی در منطقــه  1شــهرداری 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 :
 -1نزدیکی به کــانونهای جمعیتی پرتراکم و با اهمیت
 -2واقع شده در مسیر دانشگاه نیشابور
 -3دسترسی مناسب به شریانهای اصلی
 -4قرار گیری درمنطــقه رو به رشـد و پر رفت و آمد
در این پارک پروژه های زیر تعریف شده است:
 -1مجتمع تجاری ارغوان به مساحت  6000متر مربع در  6طبقه
 -2مجموعه ورزشی ارغوان به مساحت  1200متر مربع
 -3شهربازی سرپوشیده ارغوان به مساحت تقریبی  3000متر مربع
 -4دریاچه مصنوعی ارغوان
 -5بازارچه های محلی و کافی شاپ
انتهای بلوار جانبازان -بلوار ادیب

P.O.

80000

serv.

سند مالکیت

90

راه اصلی

5

پایانه حمل و نقل  /پلیس  /بیامرستان

s
تجاری  /طبیعی

54

ملی

متامی
فصول

امکان
سنجی

750000

 78درصد

زمین/مجوز تاسیسات
و پروانه

پالن منظرسازی پارک ارغوان

56

58

60

