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دکترسجادیمدیرعاملمجموعهدهکدهشاندیز:

دهکدهشاندیز؛فضاییبرایآرامش،فرصتیبرایسرمایهگذاری
و 9300متــر مربــع زیربنــا و حــدود 30هــزار درخــت بــه عنــوان اولیــن
پــارک خصوصــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.
دهکــده شــاندیز یکــی از بزرگتریــن مجموعــه هــای گردشــگری
کشــور در حــوزه ســالمت محســوب مــی شــود ضمــن ایــن کــه تــالش
مــی کنــد شــعار خــود یعنــی « لــذت واقعــی گردشــگری ،آنچــه در
رویاهایمــان بــود» را محقــق کنــد .دکتــر ســجادی ضمــن تشــریح
امکانــات ،تجهیــزات و وســایل رفاهــی و خدماتــی ایــن مجموعــه بــزرگ
گفت:دهکــده شــاندیز بــا برخــورداری از ســالن هــای پذیرایی،همایــش
و ســمینار ،انــواع آالچیــق ها،بــاغ عشــایر ،ایســتگاه تیــر و نشــانه،جاده
سالمت،عکاســخانه ســنتی ،رســتوران ،دریاچــه ماهیگیری،محیــط
اســب ســواری بازارچــه هنــر و ســنت و ...روزانــه تــوان پذیرایــی از
5هــزار نفــر مهمــان را دارد .ایــن مجموعــه در اولیــن همایــش عشــایری
کشــور پذیــرای 6هــزار مهمــان بــود و از  4500نفــر در مراســم بــا
صــرف شــام پذیراییشــد کــه ایــن تعدادپذیرایــی بــرای چنیــن مجموعــه
هایــی امــکان پذیــر نیســت امــا دهکــده شــاندیز بــا امکانــات منحصــر بــه
فــرد خــود موفــق بــه انجــام ایــن مهــم شــد.

اشــاره
مشــهد مقــدس بــا توجــه بــه وجــود مرقــد منــور حضــرت ثامــن االئمــه (ع)
و پذیرایــی ســاالنه  30میلیــون زائــر و مســافر از داخــل و خــارج کشــوربه
عنــوان پایتخــت معنــوی ایــران ســعی کــرده اســت در پذیرایــی از زائــران
و مجــاوران خــود بــه بهتریــن وجــه عمــل کنــد .وجــود مناطــق ییالقــی
و خــوش آب و هــوا ،فضاهــای گردشــگری،مجموعه هــای تفریحــی و
پرنشــاط و آثــار تاریخــی و فرهنگــی تنهــا بخشــی از جاذبــه هــای مشــهد
اســت کــه بــه نوبــه خــود گردشــگران را جلــب کــرده اســت.
امــا در میــان تمامــی جاذبــه هــای گردشــگری وجــود مجموعــه ای نظیــر
شــرکت فرهنگــی گردشــگری ،پذیرایــی دهکــده شــاندیز (ســهامی
خــاص) بــه شــماره ثبــت  20127ایــن شــهر را نســبت بــه ســایر
شــهرهای ســیاحتی کشــور متمایــز نمــوده اســت.
امکانــات ،تجهیــزات ،فضایــی پــر نشــاط همــراه بــا آرامــش ،نــوآوری و
محیــط کامــال ســر ســبز و طبیعــی در مجموعــه دهکــده شــاندیز باعــث
شــده تــا نــگاه گردشــگران ،مســافران و شــهروندان مشــهد بــه آن
نگاهــی خــاص باشــد و امــروز دهکــده شــاندیز فضایــی بــرای آرامــش و
از ســوی دیگــر فرصتــی بــرای ســرمایه گــذاری اســت.
ایــن گــزارش ضمــن تشــریح موقعیــت ،ویژگــی و امکانــات منحصــر فرصتی برای سرمایه گذاری
بــه فــرد دهکــده شــاندیز ســعی کــرده بــه بیــان فرصــت هــای ســرمایه دکتــر ســجادی درادامــه بــا اشــاره بــه ایــن کــه دهکــده شــاندیز بــه
دلیــل وســعت زیــاد و موقعیــت جغرافیایــی آن و از ســوی دیگــر بــا
گــذاری ایــن مجموعــه بپــردازد کــه بــا هــم مــی خوانیــم.
توجــه بــه شــرایط خــوب کالن شــهر مشــهدو ورود ســاالنه  30میلیــون
زائــر و مســافر بــه ایــن شــهر و ضــرورت توســعه طــرح هــای گردشــگری
ویژگی دهکده شاندیز
دکتــر مجتبــی معمــار مسجد(ســجادی)مدیر عامــل مجموعــه فرهنگــی گفــت :دهکــده شــاندیز بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مجموعــه هــای
گردشــگری ،پذیرایــی دهکــده شــاندیز در رابطــه بــا ویژگــی هــای گردشــگری در حــوزه ســالمت و اولیــن پــارک خصوصــی ایــران همــواره
ایــن مجموعــه گفت:دهکــده شــاندیز در ســال  92بــه صــورت رســمی دنبــال اجــرای طــرح هــای توســعه ای بــوده اســت و در ایــن زمینــه از
افتتــاح شــد و در حــال حاضــر بــا  52هــزار و500متــر مربــع مســاحت شــرایط خوبــی برخــور دار مــی باشــد.

رستورانبزرگدهکدهشاندیز

در رســتوران بــزرگ دهکــده شــاندیز طعمــی از غــذا هــای اصیــل را کــه
ســال هــا تداعــی کننــده خاطــرات مــان در مشــهد الرضــا خواهــد بــود
تجربــه مــی کنیــد.
از آنجــا کــه مجموعــه دهکــده شــاندیز بــه مقولــه غــذا بــه عنــوان یــک

پارک عشایری
وی بــه یکــی از برنامــه هــای توســعه دهکــده شــاندیز اشــاره نمــود و
گفت:پــارک عشــایری از طــرح هــای توســعه ایــن مجموعــه اســت.
فضایــی بــزرگ بــا امکانــات چشــمگیر و جــذاب کــه هــر تــاز ه واردی را
جلــب خواهــد کــرد.
در پــارک عشــایری دهکــده شــاندیز عــالوه بــر نصــب چادرهــای
عشــایر و حضــور افــراد بــا لبــاس هــای ســنتی ،میهمانــان مــی تواننــداز
غــذای عشــایری ،نــان ســنتی و بســیاری دیگــراز موضوعــات مرتبــط
بــا عشــایربهره مندشــوندضمن ایــن کــه از نزدیــک بــا نحــوه زندگــی
عشــایرنیز آشــنا خواهنــد شــد.دهکده شــاندیز بــرای اجــرای ایــن طــرح
از ســرمایه گــذاران دعــوت بــه عمــل مــی آورد.
بالن هوایی
دکتــر ســجادی از طــرح بالــن هوایــی در دهکــده شــاندیز خبــر داد و
گفــت :ایــن مجموعــه ضمــن دعــوت از ســرمایه گــذاران بــرای اجــرای
ایــن طــرح کــه یــک کار منحصــر بــه فــرد در اســتان مــا محســوب
مــی شــود آمــاده همــکاری و مشــارکت در بحــث در آمــدی و تبلیغــی ایــن
طــرح مــی باشــد.مجوز الزم بــرای بالــن پیگیــری شــده و در ایــن طــرح ،
بالــن تــا ارتفــاع  150مترهمــراه 4مســافرو یــک خلبــان بــه پــرواز در مــی
آید.همچنیــن راه انــدازی بالــن بــا سبدرســتورانی و بــه ظرفیــت 16نفــر
از دیگــر برنامــه هــای توســعه ای دهکــده شــاندیز اســت کــه مــی توانــد
درآمــد زا و فرصتــی بــرای تبلیغــات باشــد.

و مجالــس ازدواج و  ...خبــر داد و گفت:بزرگتریــن ســالن
استانداردشــهر مشــهدبه وســعت 2500متــر و ظرفیــت 1600صندلــی
در ایــن مجموعــه قــرار دارد.ضمــن ایــن کــه ســالن هــای حصیــری
بــا ظرفیــت 500نفــر و ســالن ســنگی بــه ظرفیــت 300نفــر از
جملــه ســالن هایــی هســتند کــه از بهتریــن امکانــات و تجهیــزات
برخوردارنــد .وجــود آشــپزخانه منحصــر بــه فــرد ،ســردخانه هــای
مجهــز ،آشــپزهای مجــرب،کادر پذیرایــی بــا تجربــه و طبــخ انــواع
غذاهــا بــه ویــژه غذاهــای ســنتی از ویژگــی ایــن ســالن هاســت.
دهکــده شــاندیز طــی  2ســال پیاپــی موفــق بــه طبــخ بلندتریــن
شیشــلیک دنیــا بــه طــول 360متــر و بــرای پذیرایــی از حــدود 900نفــر
شــده اســت کــه یــک رکوردخــاص در دنیــا محســوب مــی شــود.
بــا توجــه بــه ایــن ســالن هــا و امکانات،دهکــده شــاندیزدر طــرح هــای
توســعه ای آمــاده همــکاری بــا ســرمایه گــذاران بــرای طراحــی جدیــد
ســالن 3000متــری خــود بــه عنــوان بزرگتریــن و مجلــل تریــن تــاالر
عروســی در ســطح اســتان اســت.
ســرمایه کــذاران مــی تواننــد در ایــن مجموعــه و درجــوار ســالن هــا و
مــکان هــای جــذاب دهکــده شــاندیز بــه ایجــاد غرفــه هــا و دفاتــر فــروش
بــرای کاال و محصــوالت و برندهــای معتبــر خــود بپردازند.فضــای
مــزون ،عکاســی،عرضه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی،کلیه فعالیــت
هــای مرتبــط بــا جشــن ازدواج و عروســی،راه انــدازی محضــر ازدواج بــا
امکانــات کامــل و پذیرایــی ویــژه ،رســتوران ،VIPرســتوران عربــی و بــاغ
تــاالر از جملــه طــرح هایــی اســت کــه به توســعه گردشــگری کمــک کرده
و ســرمایه گــذاران مــی تواننــد در آنهــا همــکار ی و مشــارکت کننــد.

محیطــی کامــال طبیعــی و فضــای ســبز و بــا نشــاط اســت.
وجــود گلخانــه بــا 700متــر مربــع زیــر ســازی کــه آمــاده نصــب تجهیزات
و بهــر بــرداری اســت و وجــود 30هــزار قطعــه درخــت  ،فرصــت خوبــی
بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش از دهکــده شــاندیز اســت.ما بــرای
ســرمایه گــذاران در حــوزه تفریحــات ســالم نظیــر مجموعــه پینــت بــال،
پــارک وحشــت ،تلــی ســیژ و ایجــاد زیپالیــن کــه هریــک مــی توانــد
جــذاب و پرنشــاط و درآمــد زا باشــد آمــاده همــکاری هســتیم.
ایستگاه ماهیگیری
دکترســجادی بــه یکــی دیگــر از امکانــات چشــمگیر ایــن مجموعــه
اشــاره کــرد و گفت:یکــی از برنامــه هــای توســعه مــا درمجموعــه دهکــده
شــاندیز ایجــاد ایســتگاه ماهــی گیــری اســت .در ایــن ایســتگاه ســرمایه
گــذاران مــی تواننــد مشــارکت کنندتــا عــالوه بــر وجــود فضایــی بــا
نشــاط ،میهمانــان از امکاناتــی نظیــر قــالب ماهــی گیری،تخــت هــای
ویــژه ماهــی گیری،طبــخ ماهــی و  ..اســتفاده کنند.ایــن اســتخر
بــا ظرفیــت 6میلیــون لیتــر آب مــی توانــد پتانســیلی مناســب بــرای
ســرمایه گــذاری باشــد.

اشتغال زایی
مدیرعامــل دهکــده شــاندیز بــا اشــاره بــه اهمیــت اشــتغالزایی در جامعه
و توجــه ایــن مجموعــه بــه اشــتغال جوانــان گفــت:در حــال حاضــر 60
نفــر نیــروی مجــرب و کارآزمــوده در ایــن مجموعــه در بخــش هــای
امورمالــی ،خدمــات ،انتظامــات ،تاسیســات ،انبــار ،آشــپزخانه و...
مشــغول فعالیــت هســتندو ایــن پرســنل بــا ســرعت و تــوان بــاال کار
سالن های مجهز و بزرگ
مــی کننــد کــه بــا توجــه بــه اجــرای طــرح هــای توســعه تعــداد آنهــا بــه
وی از وجــود ســالن هــای بــزرگ و مجهــز در ایــن مجموعــه بــرای فضایی سبز و پرنشاط
برگــزاری مراســم مختلــف بــه ویــژه همایــش هــا ،ســمینارها،گردهمایی یکــی از ویژگــی هــای مجموعــه دهکــده شــاندیز برخــورداری از  400نفــر افزایــش خواهــد یافــت.

تــاالر ســنتی :بــا گنجایــش 400نفــر بــاغ ســنگی بــا دارابــودن انــواع ماهیگیــری یکــی از فعالیــت هــای محبــوب گردشــگران جهــان اســت کهــن ،گــردش بــا اســب ،ســوار بــر اســب آرام و زیبا،تجربــه ای نــاب و
شیشلیکویژهدهکده
کــه عــالوه بــر هیجــان و نشاط،اســتفاده از تغذیــه ســالم از گوشــت ماهی خاطــره انگیــز اســت.
آالچیــق و گنجایــش 1000نفــر
شیشــلیک فرمــی از شــیش کبــاب اســت کــه از راســته گوســفند تهیــه
را بــه آنهــا هدیــه مــی کند.میهمانــان عزیــز مــی تواننــد صیــد خــود را بــه گــردش بــا اســب پونی(ویــژه کودکان)تحقــق رویایــی زیباســت کــه بــا
مــی شــود و معمــوال تکــه هــای دنــده بــه صــورت منظــم در ســیخ قــرار
دلخــواه طبــخ نماینــد.
لبخنــد پرچهــره کــودکان نقــش مــی بنــدد.
مــی گیــرد.در شیشــلیک گوشــت از مــدت هــا قبــل در موادخــاص و رستوران ملل و کافی شاپ
طعــم هــای متنــوع غذاهــای ملــل را در دهکــده شــاندیز بایــد تجربــه
ادویــه نــاب خوابانــده و پــس از آمــاده شــدن بــرروی منقــل تهیــه مــی
نشانه
و
تیر
ایستگاه
عکاسخانه سنتی
کرد.رســتوران ملــل دهکــده شــاندیز بــرای عالقــه منــدان بــه غذاهــا ی
شود.شیشــلیک دهکــده بــا بکارگیــری بهتریــن دســتور پخــت و گوشــت
متنــوع ســایر نقــاط جهــان فرصتــی را فراهــم آورده تــا در محیطــی آرام و در ایســتگاه تیــرو نشــانه ضمــن پرداختــن بــه یــک ورزش جــذاب و لحظــات شــاد و بــه یــاد ماندنــی خــود را در دهکــده شــاندیز بــا چــاپ
فــوق العــاده هــم اکنــون بعنــوان یکــی از بهتریــن شیشــلیک هــای
زیبــا لــذت طعــم برتریــن غذاهــای بیــن المللــی را تجربــه کننــد.از گونــه محبــوب ،میهمانــان از لــذت رقابــت و نشــاط غلبــه بــر اهــداف خــاص زیباتریــن عکــس هــای ســنتی عشــایری و قاجــاری جــاودان ســازید.
جهــان شــناخته شــده و بــه میهمانــان عرضــه مــی گــردد.
هــای غذایــی ایــن رســتوران مــی تــوان بــه انــواع غذاهــای عربی،آســیای بهرمنــد مــی شــوند.

هنــر و لذتــی اجتنــاب ناپذیــر مــی نگــرد همــواره تهیــه برتریــن غذاهــا
را توســط نامدارتریــن ســر آشــپزان بعنــوان یــک افتخــار در دســتور
کار خــود قــرار داده واز میــان فهرســت غذایــی فاخــر دهکــده شــاندیز
میتــوان بــه عناویــن فهرســت قیمــت ویــژه اشــاره کــرد.
شــرقی ،اروپایــی و غذاهــای دریایــی اشــاره کــرد.
گوشــت(گردن)چلو
شیشــلیک دهکــده شــاندیز ،چلــو ماهیچه،چلــو
چایخانه
در کافــی شــاپ ایــن مجموعــه مــی توانیــد لحظــات شــاد و خاطــره
لقمــه
کبــاب
بختیاری،چلــو
فیله،چلوکبــاب بــرگ مخصوص،چلــو
درطبیعــت زیبــا و روح نــواز دهکــده شــاندیز،میهمانان بــه یــک فنجــان
انگیــزی را همــراه بــا دوســتان و آشــنایان و فامیــل رقــم بزنیــد.
مخصــوص ،چلــو کبــاب بــدون اســتخوان و چلوقرقــاول بــا اســتخوان در چــای قنــد پهلــو دعوتنــد تــا روز رویاییشــان طعــم خاطــره گیرد.چــای
ایــن رســتوران بــه بهتریــن وجــه طبــخ مــی شــود.
کوهی،انــواع دم نــوش و شــربت هــای ایرانــی از نوشــیدنی هــای
باغعشایر
منحصــر بــه فــرد دهکــده شــاندیز مــی باشــد.
باغ عشایر جلوه گاهی از زندگی عشایر و اقوام کهن ایرانی است.
میهمانــان دهکــده بــا حضــور در ایــن فضــای اســتثنایی مــی تواننــد
سالنهایپذیرایی
بــا تمــام وجــود لــذت زندگــی عشــایری ،طعــم خــوش غــذای ســالم
بزرگتریــن ســالن مســقف خصوصــی در شــرق کشــور بــا گنجایــش
روســتایی و جلــوه هــای زیبــای آداب و رســوم ،البســه و ســبک زندگــی
 1600صندلــی ،مناســب بــرای ویــژه برنامــه هــا ،همایــش هــای
اقــوام ایرانــی را درک کنند.ایــن بــاغ زیبــا در ارتفاعــات دهکــده بــا
ســازمانی ،برنامــه هــای هنــری و...
گنجایــش قابــل توجــه ســیاه چادرهــای عشــایری میزبــان گردشــگران
ســالن وی آی پی:ســالن مــدور بــا طراحــی خــاص ســنتی دارای ســن بــا
سراســر دنیــا مــی باشــد.
گنجایــش 300نفــر
وی آی پــی چوبــی :محوطــه اختصاصــی ســنتی ،بادکورچوبــی مشــرف
بــه برکــه زیبــای دهکــده بــا گنجایــش  80نفــر

ایستگاهماهیگیری

نمایش آب و لیزر

بازارچههنروسنت
شــب هــای بــی نظیــر دهکــده شــاندیز را بــا نمایــش هیجــان انگیــز
ایــن
کهــن
تمــدن
و
هنر،فرهنــگ
از
ای
جلــوه
صنایــع دســتی ایــران
کنســرت مجــازی و لیــزر شــو بــر روی پــرده آب جشــن خواهیــم گرفــت.
ســرزمین اســالمی اســت کــه روح هــر بیننــده ای را درنقــوش و ظرافــت شــاهکاری از هنــر ،طبیعــت و فــن آوری.
خــود غــرق مــی ســازد .تمــدن غنــی چندیــن هــزار ســاله ایــران در برابــر
تمــدن هــای نــه چنــدان دور ،هــر گردشــگری را متحیــر مــی ســازد و اورا
ترغیــب مــی کنــد تــا تکــه ای از ایــن ســرزمین کهــن رابــه عنــوان خالصــه
ای از تاریــخ ایــران زمین،بــه ســوغات ببــرد و ایــن تکــه ارزشــمند بــرای
گردشــگران،همان صنایــع دســتی اســت کــه روح و عشــق انســان در آن
پیونــد خــورده و ایــن اعجــاب ســرزمین ایــران اســت کــه گردشــگران را
متمایــل مــی ســازد تــا از هرگوشــه ای ســوغاتی ارزشــمند بــه ارمغــان
ببرنــد .دهکــده شــاندیز بعنــوان نگینــی پــر افتخــار قســمتی از گنجینــه
گــران بهــای هنــر و ســنت را در خــود جــای داده اســت.

گردشبادرشکه

لــذت یــک تفریــح مهیــج و بیــاد ماندنــی در کنــار اســتخر بــزرگ دهکــده
گــردش در دهکــده شــاندیز و تماشــای طبیعــت زیبــا ســوار بــر مرکبــی
شــاندیز بــا ماهیگیــری کامــل مــی شــود.

مشهد ،کیلومتر  10جاده شاندیز ،سمت چپ ،دهکده شاندیز

تلفن31522:ـ 051همراه09154030850 :

هیچکجایایرانشعبهاینداریم

CMYK

