
 شناسنامه طرح
  پارك طبيعت گردي  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
  ساير:  مراكز تفريحي، سرگرمي و گردشگري 

  شرح مختصري از طرح:

پارك كه بضاعت هاي موجود در  است آن بيانگر پارك هاي طبيعت گرديبررسي سوابق تاريخي و جهاني 
 ريزي برنامه ازديدگاه رو اين از. گردشگران است به رساني خدمات از فراتر مراتب به هاي طبيعت گردي

 به نيل جهت در ها مجتمع اين هاي پتانسيل از بتوان كه دارد وجود ظرفيت اين اي منطقه و شهري
ها از ابعاد  پاركوازن منطقه اي بهره برد بدين منظور بررسي نقش اين ت و پايدار توسعه همچون اهدافي

  . مختلف مي تواند اين قابليت ها را به نحو بهتري مشخص مي سازد

  مزاياي اصلي اجراي طرح:

ايجاد عدالت و توازن منطقه كند.  مي ايفا مهمي نقشپارك هاي طبيعت گردي ايجاد  از بعد اقتصادي،
محروميت  ايجاد تخصص،، ايجاد صرفه در مقياس وسيعافزايش رقابت ،اشتغال زايي ، كاهش قيمت ،،

 كاستن از حوادث جاده اي،كاستن از حوادث جاده ها ،تقويت بعد گردشگري مناطق و جاده ها، زدايي،
ها پاركافزايش عرضه زمين و به ويژه خلق فرصت هاي جديد شغلي در منطقه بارزترين نقش هاي اين 

  شود. محسوب مي

  هدف از اجراء طرح : 

مانند پيوستگي ساكنان مناطق و بزرگتر شدن واحد هاي  مثبت نتايج تواند مي ها پارك اين احداث
به . همگرايي اجتماعي و پيوند ملي و كاستن از جرايم و بزه و تخلفات قانوني را در پي داشته باشد اجتماعي،

رت ايجاد ثبات سياسي و افزايش نظاعنوان مثال از بعد سياسي گسترش قدرت و قلمر حكومت مركزي ،
 جذب.اين مجتمع ها كند از جمله نقش هايي است كه مي تواند حكومت مركزي را مجاب به احداثدولتي ،

 ناستا براي درآمدزايي و منطقه به گردشگر و توريست بيشتر هرچه
  يزد و مردم شهر گردشگران داخلي و خارجي   مشتريان و بازار هدف

مهمترين جاذبه هاي گردشگري
  جعفركوير حوض   منطقه

  65 تعداد تخت:  30 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

  12,000 (متر مربع): سطح  زيربنا  40,000 (متر مربع):مساحت زمين   زمين و ساختمان
امور زيربنايي مجاور محل اجراي

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

              محل اجراي طرح (كيلومتر)

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

810،000 8،000  818،000  
  درآمد سال پنجم  درآمد سال چهارم  درآمد سال سوم  درآمد سال دوم  درآمد سال اول

229،859 247،541  265،222  282،903  318،266  
  NPVارزش حال خالص   (ROR)سرمايه برگشت نرخ  (PP)سرمايه برگشت دوره

4  25%  19،691  

  نفر 25 غير مستقيم:  نفر 50 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 (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 



 

  


