
 شناسنامه طرح
  دفتر اطالع رساني برج سماوري  عنوان طرح يا پروژه

  پيشنهادي   تكميل و توسعه   جديد  وضعيت طرح

  بخش مربوطه

   مجتمع گردشگري   سفره خانه سنتي   هتل
  اقامتگاه بوم گردي    سالمتمركز    پارك طبيعت گردي

   واحد پذيرايي بين راهي   هتل بيمارستان   اقامتگاه سنتي
   دفتر اطالع رساني ساير:  مراكز تفريحي، سرگرمي و گردشگري 

  شرح مختصري از طرح:

كانون هاي رونق گردشگري درتورهاي گردشگري باعث  برگزاري طالع رساني و به دنبال آن ادفاتر 
اطالع رساني در تحوالت زيرساختاري كانون هاي گردشگري و فرصت  دفاترشده است.  يزدگردشگري 

 مثابه به يزد شهر اطالع رساني  رودفات مسافرتي خدمات دفاتر سهم نقش مهمي دارند وهاي پيش روي آن 
كردي آن بيشتر از نقش سازمان كار	- ساختاري تحوالت و يزد گردشگري فضايي نظام در زا درون عوامل

هاي دولتي متولي گردشگري به مثابه عوامل برون زاد بوده است. راهكار برون رفت، توجه به توسعه درونزا 
در سطح ناحيه و منطقه و تنوع بخشي آن ها در قالب ظرفيت  گردشگري استان يزدو پايدار زيرساخت هاي 

 ست.سكونتگاه هاي شهري و روستايي در اين زمينه اسازي توان هاي محلي و توانمندسازي ساكنان 

  مزاياي اصلي اجراي طرح:

گردشگري ،برآورد تقاضا يا ايجاد تقاضاي مثبت  دفاتر خدمات مسافرتي ودفاتراطالع رساني مهم ترين كار 
اطالع نسبت به جاذبه هاي گردشگري و به نوعي پيش بيني انگيزه هاي مردم براي مسافرت است.دفاتر 

نقش تسهيل كننده در كانال توزيع خدمات صنعت گردشگري و تدارك زمينه مناسب مواجهه  رساني 
  است. متقاضيان و عرضه كنندگان

  هدف از اجراء طرح : 
   آگاهي هاي مردم و توسعه صنعت گردشگري افزايش

   بهبود ارايه خدمات و پاسخ گويي به نيازهاي گردشگران
 	نو و يا پديده اي بكرجاذبه اي جديدومعرفي

   استان يزد و مردم گردشگران داخلي و خارجي   مشتريان و بازار هدف
مهمترين جاذبه هاي گردشگري 

  منطقه
شهرجهاني يزد ، باغ جهاني دولت آباد ، اميرچقماق ، محالت تاريخي شهريزد ، آتشكده زرتشتيان ، مسجد 

  جامع يزد 
  -  تعداد تخت:  -  اتاق: تعداد  36  مدت زمان اجراي طرح (ماه)

 پروژه سنجي امكان مطالعات آيا

  خير     بله   است؟ شده انجام

 انجام جهت نياز مورد زمين آيا

  خير     بله   است؟ شده تامين پروژه

  300 (متر مربع): سطح  زيربنا  100 (متر مربع):مساحت زمين   زمين و ساختمان
امور زيربنايي مجاور محل اجراي

   ارتباطات   سوخت   تلفن   جاده   برق   آب  طرح
ميزان فاصله امور زيربنايي از 

  متر 1  متر 1  متر 1  متر 1  متر 1  متر 1  محل اجراي طرح (كيلومتر)

  (ميليون ريال) نياز مورد مالي منابع بيني پيشب) 
  سرمايه كل  سرمايه در گردش  سرمايه ثابت

10،000 1،000  11،000  

  درآمد سال پنجم  درآمد سال چهارم  درآمد سال سوم  سال دوم درآمد  درآمد سال اول

5،561 6،562  7،744  9،137  10،782  
  NPVارزش حال خالص   (ROR)سرمايه برگشت نرخ  (PP)سرمايه برگشت دوره

4,5  22%  4,200  

  نفر 2 غير مستقيم:  نفر 4 مستقيم:  پيش بيني اشتغال زايي طرح

 برداري واگذاري  و بهره    BOTمشاركت  ساختار سرمايه گذاري



 تصوير با كيفيت از نماي پروژه/چشم انداز پيراموني و ...) :  4تصاوير (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

 


