
 شناسنامه طرح
  محور گردشگري ادبي (خانه فرخي و بيات)  عنوان طرح يا پروژه

  پيشنهادي   تكميل و توسعه   جديد  وضعيت طرح

  بخش مربوطه

   مجتمع گردشگري   سفره خانه سنتي   هتل
  اقامتگاه بوم گردي    مركز سالمت   پارك طبيعت گردي

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

  شرح مختصري از طرح:

ترين ميراث هر ملتي، ادبيات آن است. ادبيات تجلي گاه خالقيت و مظهر مهم، و شايد مهم مواريث كي از ي
اند خود باشند و از ابراز خويشتن نهراسند. در اين زمينه نيز خودباوري ملت ها است؛ آنگاه كه تصميم گرفته

در عصر حاضر، منشا  اند كه اين مهمتر عمل كردههايي ديگر ضعيفهايي بهتر و ملتبه طور طبيعي ملت
مندي است. ادبيات حوزه فرهنگي ايران زمين نيز به سبب غنا و تنوع غيرقابل انكار و گسترشش در رقابت

ادبيات كوير تواند اعتالي نام ايران را به دنبال داشته باشد. اي است كه ميشمار، گنجينههاي بيگذر سده
ر ايران زمين وحتي دنيا كمتر يافت مي شود اين نوعي خاص ازادبيات مقاومت است كه درجاهاي ديگ

  اصل است : معرفي وشناساندن مفاخر ادبي يزد وبهره گيري از ادبيات شفاهي مي باشد  2ادبيات بر 

  مزاياي اصلي اجراي طرح:
هاي جغرافيايي اصل شناخته شده گردشگري اصل توريسم بر مبناي مكان بنا شده است. بازديد از مكان

هايي كه با خود فرهنگ و ادبيات يك است. هر مكاني به يك دليل داراي جاذبه گردشگري است. مكان
  كنند، جاذبه گردشگري ادبي هستند. كشور را حمل مي

  هدف از اجراء طرح : 

  كنكاش آثار مفاخر ادبي 
 .ترميم واحياء محل زندگي (خانه هاي سنتي وآرامگاه مفاخر ادبي )

 .هاي هنري و زيبايي شناختيپاسداري از ارزش

 .معرفي تصويري نيرومند و جذاب كه بازتاب فرهنگ، تمدن و ادب غني حوزه فرهنگي ايران زمين باشد

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

  منطقه
خانه فرخي، خانه اميرچقماق )   –شاهزاده فاضل  –حظيره  –(ساعت مسجد جامع ادبي  –محور تاريخي 

  ، موزه صدرالعلماء ، بازارخان ، مسجدجامع  بيات
  -  تعداد تخت:  -  تعداد اتاق:  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

  500 (متر مربع): سطح  زيربنا  1,000 (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 50  متر 1  متر 1  محل اجراي طرح (كيلومتر)

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

130،000 6،000  136،000  
  درآمد سال پنجم  درآمد سال چهارم  درآمد سال سوم  دوم درآمد سال  درآمد سال اول

27،807 32،812  38،718  45،687  53،911  

  NPVارزش حال خالص   (ROR)سرمايه برگشت نرخ  (PP)سرمايه برگشت دوره

5  18%  6,700  

  نفر 3 غير مستقيم:  نفر 7 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 (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 

 

 


