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  )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  ستاره در اراضی آبادگران 5مشکالت احداث هتل پیرامون شرکت سرمایه و توسعه بین الملل رویان پارس توس  04/02/97مورخ  2039/97طرح نامه شماره  

  اطالعات جامع فعالیت های اقتصادی ارائه شده توسط شرکت بهینه تکوینبررسی طرح سامانه 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 :مطالب زیر در جلسه طرح شد ستاره در اراضی آبادگران 5شرکت سرمایه و توسعه بین الملل رویان پارس توس پیرامون مشکالت احداث هتل درخصوص طرح نامه 

 علیرغم مدتی گذشت زا بعد اما برای آن پروانه صادر شده است 1391تصویب و در سال  5در کمیسیون ماده  1388در سال  آبادگران اراضی ستاره5 هتل پروژه

 .است شده متوقف پروژه به دلیل اختالف مالکیت اولیه موافقت های

 به مربوطه مجوزهای اب زمین و شده آغاز مشهد وقت با مسئوالن هماهنگی طبق آبادگران اراضی ستاره 5 هتل پروژه معتقدند توس پارس رویان شرکت مسئوالن

 است سال سه حدود ماا. است داشته فیزیکی پیشرفت درصد 12 مجموع در و شده انجام فوندانسیون و پروژه خاکبرداری مرحله است. یافت اختصاص گذار سرمایه

 پروژه متوقف شده است.

ورت متعددی ص ازدیدهایو ب نشست ها اکنونت زمینه این رضوی معتقدند در خراسان استانداری عمرانی امور و فنی دفتر جناب آقای مهندس قاسمی معاون محترم

 که تراکمی هرگونه با نآبادگرا پشت اراضی، بررسی شد و پیشنهاد شد بگیرد صورت منطقه آن در گذاری سرمایه برای تواند می که جایگزین هایی وگرفته است 

 .ددارنقرار  مدنظر را ارتفاع در آبادگران تپه به مربوط گزینه فقط پروژه این مسئوالن اما نمایدمی  مساعدتشهرداری  باشد انتظار
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صورت  مالک با که توافقاتی رد و مواجه بودیم طبقه 36 برای ساختمانی پروانه با ابتدا پروژه این برای مشهد معتقدند 8 منطقه محترم شهردارفرقانی جناب آقای  

ن نتیجه رسیده است که در آن شهرداری به ای .دهیم ارجاع 5 ماده کمیسیون به را موضوع ساختمان ها جابه جایی و ساختمان کل در ارتفاع کاهش با گرفت، مقرر شد

 آبادگران طبقه 8 مان هایساخت هم کنارش در و است طبقه 18 دارای یساختماندر آن منطقه  باشد؛ یکسان ساختمان ها با آسمان خط تا شود تعریف منطقه ارتفاعی

 این که کردند مطرح را پروژه مالکیت مشکل کل اداره این اما منعکس شده شهرسازی کل اداره به موضوع این و ق استمواف طبقه 18 با شهرداری مجموع در. قرار دارد

  .است پیگیری حال در موضوع

 گذاری سرمایه تواند می که ها پروژه از بسیاری معتقدند شروع رضوی خراسان شهرسازی و راه کل اداره معماری و شهرسازی مدیر سرکار خانم مهندس بزرگمهر

. است دهنکر طی را کارشناسی حلمرا این پروژه از ابتدا. مشکالتی را ایجاد می نماید گذار سرمایه برای هم و شهری مدیریت برایهم  نادرست هدایت با باشد، موفقی

طرفی  از .شود جابه جا طرح مینز که است اداره کل راه و شهرسازی آن پیشنهاد. باشد داشته مجوز ساخت طبقه سه فقط آبادگران منطقه در است که بوده قرار ابتدا از

 مشکل مالکیت زمین در خصوص این پروژه نیز مطرح است.

 که هایی روژهپ تنهااکید شود. ت نشده مطالعه های پروژه اجرای از جلوگیری برایست می ب گروه دفتر اقتصاد استانداری معتقدند محترم رییسجناب آقای دکتر تقوایی 

 صورت در و مالک سوی از هپروژ جابه جایی قصد صورت در کهو پیشنهاد می شود  شود انجام باید شده گرفته نظر در آن در جوانب همه و شده مطالعه کامل طور به

 های سرمایه گذار جبران گردد. هزینه بخشی از تا نظر گرفته شوددر  برای مالک پروژه امتیازاتی امکان،

می بایست این نکته را در نظر گرفت که اسالمی شهر معتقدند کمیسیون اقتصادی شورای محترم رییس جناب آقای مهندس نوروزی عضو محترم شورای شهر مشهد و 
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 حل برای سرمایه گذاری اقدام کرده است و نباید اعتماد سرمایه گذاران خدشه دار گردد زیرا به اعتماد با گذار سرمایه را نمی توان از صفر در نظر گرفت. پروژه این 

 آن پروانه که وجود دارد متعددی های پروژه. کرد جبران را اعتماد این باید که هستیم شرایطی در هم اکنون. نیست پذیر امکان گذاری سرمایه بدون اجتماعی معضالت

 ادامه کار به دالیل متعددی متوقف شده است.لی و شده صادر

 هواگذارکنند ورت گرفته،ص خالفی اگر و است شده واگذار آبادگران سوی از در نظر گرفته شده برای انجام پروژه زمینی معتقدند توس پارس رویان شرکت مسئوالن

 منجااو نمی توان جابجایی  صورت گرفته آبادگران زمین در زیادی هزینه اما استپیشنهاد شده  جابه جایی برای هاییمکان تاکنونباشد. همچنین  پاسخگو می بایست

 داد.

 مطالب زیر در جلسه طرح شد: طرح سامانه اطالعات جامع فعالیت های اقتصادی ارائه شده توسط شرکت بهینه تکویندر خصوص 

بیرخانه دوضوع به حمایت از سرمایه گذاری استانداری جهت بررسی و طرح مطرح سامانه اطالعات جامع فعالیت های اقتصادی از طریق دفتر محترم جذب و 

 شورای گفتگوی ارجاع شده است.

 رشی از سوی مجری محترم پروژه در خصوص سامانه اطالعات جامع فعالیت های اقتصادی ارائه شد.در ادامه جلسه گزا

 اطالعات و رویکرد مورد نظر نگرش سیستمی می باشد.در این سامانه  هدف اشتغال زایی، ابزار مورد استفاده فناوری 

 قرار دارند.بخش، گروه اصلی، گروه فرعی، فعالیت اقتصادی و شغل  زیر گروه دردر این سامانه مشاغل 

یایی فعالیت های اقتصادی، پراکندگی جغرافدر این سامانه گزینه های جستجوی فعالیت اقتصادی، آشنایی با فعالیت اقتصادی، طبقه بندی فعالیت های اقتصادی، 
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بنگاههای اقتصادی، پژوهشگران و متخصصان و فهرست بنگاههای اقتصادی فعالی در فعالیت اقتصادی و .... قرار دارد.مخاطبین سامانه مورد نظر دولت و مجلس،  

 عموم افراد جامعه می باشد.

فعالیت  توسعه از هر اطالعات دریافت دانش تخصصی و-کارآفرین دارد به شرح زیر است: الفارزشهایی که این سامانه برای دانشجویان و محققان و عالقه مندان به 

 دریافت اطالعات از بنگاههای اقتصادی-هر فعالیت اقتصادی   ج ندریافت انواع مشاوره از متخصصی-اقتصادی  ب

بع انسانی، لی، منادریافت اطالعات و تحلیل های ما-یر است: الفهمچنین مزایایی که این سامانه برای بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ دارد به شرح ز

 برای مبادالت اقتصادی نایجاد فضای آنالی-تکنولوژیکی، بازاریابی و ....   ب

-ب   اریابی و ....بازیکی، دریافت اطالعات و تحلیل های مالی، منابع انسانی، تکنولوژ-الفاز طرفی مزایای این سامانه برای دولت و مجلس به شرح زیر است: 

 دریافت انواع اطالعات آماری از فعالیت های اقتصادی

 به بحث و تبادل نظر در خصوص سامانه مذکور پرداختند. ی حاضر در جلسهدر ادامه جلسه اعضا

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

 پیش از دستور کار

از هر نظر در دبیرخانه  موضوعاتی که در دستور کار جلسات شورای گفت و گو قرار می گیردبا عنایت به اینکه 
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شورا با حضور اعضا و دستگاههای مرتبط و بخش خصوصی و تعاونی و اصناف مورد بررسی های کارشناسی  

ی به اتفاق آرا و بیان نظرات موافقین و مخالفین غالباً به صورت توافققرار گرفته و پس از بحث و تبادل نظر 

ولی بعضاً مشاهده میشود نمایندگان محترم دستگاههایی که عضو دبیرخانه بوده و طرح موضوع  ،تصویب می گردد

، در جلسه شورا مدیران محترم دستگاههای اجرایی نظراتی نموده اند و با تصمیمات اتخاذ شده موافق بوده اند

مطرح می نمایند. لذا پیشنهاد و مقرر شد نمایندگان محترم متفاوت با نمایندگان خود در جلسات دبیرخانه 

-ن جلسه خالصهاو بخش خصوصی و بطور کلی اعضایی که در دبیرخانه حضور دارند در پای دستگاههای اجرایی

را به طور مستمر به مدیران محترم در ای از طرح موضوعات و مصوبات و نظرات بیان شده در دبیرخانه 

با مذاکرات و پیشنهادات  بخش خصوصی ارائه نمایند تا بعضاً به هر شکل تصمیات شورا دستگاههای اجرایی و

 آید.دبیرخانه انطباق بیشتری فراهم 

 

 

کلیه نمایندگان 

دستگاههای اجرایی 

و بخش خصوصی 

 عضو شورا

 

 

 

 مستمر
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1 

اره ست 5احداث هتل طرح موضوع شرکت سرمایه و توسعه بین الملل رویان پارس توس پیرامون مشکالت 

  در اراضی آبادگران

 تان نظراو بی ستاره در اراضی آبادگران 5در خصوص مشکالت احداث هتل  پس از بحث و بررسی و تبادل نظر

شهر،  ریاست کمیسیون اقتصادی شورای اسالمیعضو محترم شورای شهر مشهد و نوروزی مهندس جناب آقای 

 و زیشهرسامحترم  مدیر سرکار خانم مهندس بزرگمهرمشهد،  8 شهردار محترم منطقهجناب آقای فرقانی 

و  شهرسازیجناب آقای مهندس قاسمی معاونت محترم ، رضوی خراسان شهرسازی و راه کل اداره معماری

 دشگری ومیراث فرهنگی، صنایع دستی و گر محترم کارشناس، دفتر فنی و امور عمرانی استانداریمعماری 

 ر جلسهدضمن طرح موضوع  و اعضای حاضر در جلسه توافق و مقرر گردیدژه احداث هتل وپر محترم مسئوالن

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،

های قبلی توسط اداره کل راه و شهرسازی به عنوان موضوع اختالف مالکیت زمین با توجه به صدور مجوز-الف

 

 

 

 ،دبیرخانه شورا

اداره کل راه 

، شرکت وشهرسازی

 رویان پارس توس

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستمر
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 .متولی اصلی پیگیری و حل و فصل گردد 

راکم تدیل و انهای مجاور تعدر حد ساختم ارتفاع و طبقات پروژه، تعداد طبقات این پروژه در ارتباط با-ب

ا بناسب ده، تامین شود. ضمن اینکه توجه ویژه ای به معماری مجموعه مته در همان سطوح تعدیل شمربوط

 ویژگی های مشهد با معماری ایرانی اسالمی صورت گیرد. 

جایی با جاب ندنمود اعالم راه وشهرسازی و دفتر فنی و امور عمرانی استانداری اداره کل گان محترمنمایند)ضمناً 

 (مد نظر آنها نیست ادامه اجرای پروژه و هپروژه موافق بود

2 

 طرح سامانه اطالعات جامع فعالیت های اقتصادی

در خصوص سامانه اطالعات جامع فعالیت های اقتصادی، مقرر گردید پس از بحث و بررسی و تبادل نظر 

دستگاههای اجرایی سه بخش اقتصادی،  اطالعات اولیه طرح مذکور از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی برای

، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و دفتر اقتصاد تشکلهای بخش خصوصی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 آنی دبیرخانه شورا



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

8 
 

 صبح       7:30 ساعت شروع:                                           31/02/1397    تاریخ جلسه:                       6شماره جلسه:      

 نفر 24  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 2ارسال تا حداکثر ظرف مدت و توسعه منابع استانداری، شورای پژوهشی و دفتر تحقیقات بازار اتاق بازرگانی  

 تا متعاقب آن اقدامات الزم صورت پذیرد. هفته نسبت به سامانه مذکور اظهار نظر نمایند

 
 


