
 شناسنامه طرح
  مجتمع گردشگري قلعه موزه ملكي  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
  ساير:  مراكز تفريحي، سرگرمي و گردشگري 

  شرح مختصري از طرح:

 تيو با رعا يعيطب يهاطيدر مح مجتمع گردشگري با كاربري اقامتگاه سنتي ، بازارچه صنايع دستي و.....
تا عالوه بر  شونديمنطقه احداث م يعيطب يمايو س يسازگار با معمار نيهمچن ،يطيمحستيضوابط ز

شده در  فيقابل قبول و تعر يتيفيرا با ك اندگرعتيحضور و اقامت طب نهيزم ،يتعامل با جامعه محل
و  ياصول فن تيضمن رعا اقامتگاه سنتي واقع شده درمجتمع گردشگري   .فراهم كند يعيطب يهاطيمح

 ياندازراه ياز مصالح و دانش بوم يريگها است، با بهرهساكنان ساختمان يمنيكننده ا نيكه تضم يمهندس
 ن،يعالوه بر ا. دهستنخود هماهنگ  رامونيپ يو فرهنگ يعيطب طيبا مح (بوم قلعه ) گاهاقامت ني. اشونديم

از  يبرداربهره كرديبا رو يگردبوم يهاگاهاقامت سنتي و  اقامتگاه هايي همه يو خارج يداخل يطراح
  . رديگميصورت  يو بوم يسنت زاتيمبلمان و تجه

  مزاياي اصلي اجراي طرح:

 عليرغم اينكهو  كننديم يرويخود پ ياز استانداردها مستقر درمجتمع گردشگري قلعه  يسنت هايگاهاقامت
ي خدماتي و ميزباني بسيار باالتري ستانداردهاتمام ا دياند، باساخته شده يو سنت يميقد يهااحتماال در خانه
ي را هاي سنتي نياز و ارزش متفاوتي از بازار گردشگرگاهدر واقع اقامت. كنند تيرعا زيرا ن هاو در ابعاد هتل
  دهدها پوشش مينسبت به هتل

  هدف از اجراء طرح : 

 بيكاري رفع به كمك و شغلي فرصتهاي ايجاد و اشتغالزايي .1

 اقتصادي بازده افزايش جهت طبيعي پتانسيلهاي از بهره برداري .2

  خاتمافزايش مدت اقامت گردشگران در شهر  .3
 زايي مستقيم با بكارگيري نيروهاي محلياشتغال .4

   مردم استان يزد و گردشگران داخلي و خارجي   مشتريان و بازار هدف

مهمترين جاذبه هاي گردشگري 
  منطقه

اثر تاريخي و طبيعي ارزشمند در زمينه ميراث فرهنگي از  250با دارابودن بيش از  شهر قالع شهرستان خاتم
اهميت ويژه اي برخوردار است قلعه محمد باقري ، قلعه مروست ، قلعه چاكري هرات ، قلعه توتك و قلعه 

  حسين آباد هرات از ديگر قلعه هاي ارزشمند خاتم به شمار مي روند
  80 تعداد تخت:  40 تعداد اتاق:  36  زمان اجراي طرح (ماه)مدت 

 پروژه سنجي امكان مطالعات آيا

  خير     بله   است؟ شده انجام

 انجام جهت نياز مورد زمين آيا

  خير     بله   است؟ شده تامين پروژه

  4,000 (متر مربع): سطح  زيربنا  10,000 (متر مربع):مساحت زمين   زمين و ساختمان
امور زيربنايي مجاور محل اجراي

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

  0  0  0  0  0  0  محل اجراي طرح (كيلومتر)

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

410،000 12،000  422،000  
  درآمد سال پنجم  درآمد سال چهارم  درآمد سال سوم  درآمد سال دوم  درآمد سال اول

153،239 165،027  176،815  188،602  212،177  

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

4,7  23%  21،716  



  نفر 10 غير مستقيم:  نفر 40 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 (

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 


