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 خالصه گزارش -الف

 

 ساختار کلی طرح 

 مجتمع گردشگری باش کالته( عنوان پروژه: 1

 گردشگری: بخش زیر خدماتي( بخش: 2

 ارائه خدمات اقامتي، پذیرایي و محصوالت سنتي( نوع تولیدات / خدمات: 3

 (حاشیه محور اصلی)روستای باش کالته –مانه و سملقان مکان:  (4

 فضای بازی کودکانو سوغات، واحدهای پذیرایي،  دستيصنایعمجتمع گردشگری شامل: بازارچه ( شرح پروژه: 5

 مسافر عبوری از استان 777/777/35وجود جاده آسیایي و پتانسیل ( دالیل توجیهی طرح: 6

 نفر 177777( ظرفیت ساالنه پروژه: 7

 هکتار 1زمین:  متراژ( 8

 نفر 25( اشتغال مستقیم: 9

 

 .باشديمبدون احتساب هزینه زمین طرح  یگذارهیسرماتوضیح: مبالغ 

 

 

 

 

 

 

 (میلیون ریال) طرح: هایهزینه

 12366   های ثابتجمع هزینه

  سرمایه در گردش 
 1732 

 15384   طرح گذاریسرمایه هایهزینهجمع کل 
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 ( محصول/ خدمات 1فصل 

 خدماتمعرفي  -1-1

 کاربرد خدمات  -1-2

 ISICمعرفي کدهای  -1-3

 ها و تعاریف علميمشخصات، ویژگي -1-4

 )در صورت وجود(استانداردهای ملي  -1-5

کالن  یهااستیسدر  یموردبررس طرح و محصوالتجایگاه  ( تحلیل 2فصل 

 کشور اقتصادی یگذارهیسرما

 گذاری های سرمایهدر اولویت طرحبررسي جایگاه  -2-1 

 مالیاتي، یهاتیمعافخاص،  یهامشوق :ازجمله موردنظر خدمات از دولت حمایتي هایسیاست بررسي   -2-2 

  و افزایش تعرفه گمرکي، پرداخت تسهیالت و ... کاهش

 نقاط قوت و فرصت() موردنظر حوزه در گذاریسرمایه هایمزیت  -2-3 

 

  خدماتفعلی و آتی تقاضای  بررسی روند(  3فصل 

 تقاضای داخلي بررسي -3-1 

 صادرات()خارجي  بررسي تقاضای -3-2 

 داخلي و خارجيتقاضای  ينیبشیپ -3-3 

 

 موردنظر خدمات( بررسی روند عرضه فعلی و آتی  4فصل 

 (موجود و در دست احداث یهاطرح)ولید داخلي محصول بررسي میزان ت -4-1 
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 (واردات)بررسي عرضه خارجي  -4-2 

 عرضه داخلي و خارجي ينیبشیپ-4-3 

 

 

 مطالعات بازار یبندجمعتحلیل نهایی و (  5فصل 

 

 یطیمحستیز( بررسی مسائل  6فصل 

 

  پروژه یابیمکان(  7فصل 
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 خدمات(  1فصل 

 خدماتمعرفی -1-1

 هایسوئیت رستوران، قبیل: از تفریحي و پذیرایي گردشگری، خدمات ارائه باهدف گردشگری باش کالته مجتمع 
شهرستان مانه و  بخش سملقاندر واقع  باش کالتهو ... در روستای  تجاری هایغرفهو  پارک بازی کودکان اقامتي،

 .شد خواهد تأسیس سملقان

 

 خدماتکاربرد  -1-2

 مجتمع این فعالیت رفاهي بوده و لذا – خدماتي و تفریحي -توریستي خدمات ارائه باهدف ،موردنظر توریستي مجتمع 

 .باشدمي)مصرفي (نهائي نوع از ماهیت ازلحاظ که نمود بندیدسته خانوارها به مستقیم خدمات قالب در توانمي را

 یموردبررسمتعلق به محصول  ISICمعرفی کدهای  -1-3 

 کدبندی وندارند  قرار ISIC کدهای فهرست در خدمات، حیطه در گرفتن قرار دلیل به فرهنگي و تفریحي هایمجتمع
 و فرهنگي گردشگری، میراث سازمان طریق از را خود مجوزهای هایيمجموعه چنین است، ذکر به الزم .اندنشده

 .نمایندمي کسب دستيصنایع

 ها و تعاریف علمیمشخصات، ویژگی -4-1         

 32111استان خراسان شمالي با مساحتي حدود 

، )استان مرکز ( بجنورد شهرستان 2 از کیلومترمربع

گرمه و  ،، فاروججاجرم ، مانه و سملقان،اسفراین شیروان،

 یتموقع ازنظر استان این. است شدهتشکیل گالن جرراز و 

با کشور ترکمنستان، از شرق و جنوب  شمال از جغرافیایي،
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 .است مرزهمبا خراسان رضوی، از جنوب غربي با استان سمنان و از غرب با استان گلستان 

هن، مختلف، تمدن ک هایقومیتاز قبیل: موقعیت جغرافیایي مناسب، وجود  هایيپتانسیلخراسان شمالي با داشتن  

. قرار گیری این استان در مسیر زائران باشدميرا در جذب گردشگر دارا  ایویژهغنای فرهنگي و منابع طبیعي موقعیت 

 ریزیبرنامهایجاد نموده که در صورت  ایویژه، موقعیت کنندميور امام رضا )ع( که از جاده کناره دریای خزر عبور و مر

مسافر از جاده  هامیلیون عبور ترسیم نمود.جذب توریسم  ٔ  درزمینهروشني  اندازچشم توانميو مدیریت صحیح 

 .باشدمياز عوامل بسیار مهم رونق این استان آسیایي 

باش در روستای  مترمربع ....عرصه و زیربنای  مترمربع 17777در زمیني به مساحت  گردشگری باش کالتهمجتمع 

 خدمات ،که در طرح حاضر سعي شده باشدميمتقاضي  گذارانسرمایهخصوصي و  هایبخشآماده واگذاری به  کالته

د، لذا در تغییر یاب گذارسرمایهتوسط  تواندميفوق بر اساس یک الگوی استاندارد باشد که الگو  شدهارائهو مشخصات 

 :باشدمي به شرح ذیل هایيدپارتماندر این مجتمع شامل  ارائهقابلجهت خدمات  آمدهعملبه بینيپیشحال حاضر 

 از: اندعبارت رفاهي –تفریحي و خدماتي –این مجتمع توریستي  هایدپارتمان

 مترمربع 377 مجموعاًبه مساحت  غرفه تجاری 2 

 مترمربع 357 به مساحت سنتي رستوران 

 مترمربع 177 زیربنایواحد و  2اقامتي معمولي با تعداد  هایسوئیت 

 مترمربع 377پارک بازی کودکان به مساحت  
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 استانداردهای ملی-3-5

و  نامهآیینملي در این بخش وجود نداشته، لیکن  استانداردهای ،باشدميبه لحاظ ماهیت طرح که ارائه خدمات 

 است که شدهتهیه دستيصنایعاجرایي مشخصي توسط سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و  هایدستورالعمل

 به شرح ذیل هانامهآئیناز  بخشي اقدام نماید. هانامهآئینو  هادستورالعملبا توجه به این  گذارسرمایه بایستمي

 :باشدمي

 هاآنو نظارت بر  گردشگری تأسیسات گذارینرخبندی و نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجهآیین 

 تأسیسات گردشگری بندیدرجه نامهشیوه 

 ضوابط معماری و ساختماني هتل 

 

کالن  یهااستیسدر  یموردبررس طرح و محصوالتجایگاه  ( تحلیل 2فصل 

 کشور اقتصادی یگذارهیسرما

 گذاریهای سرمایهدر اولویت طرحبررسی جایگاه  -2-1

در آن کشور استخراج نمود. در کشور  شدهتصویب باالدستيتوان از طریق اسناد یک کشور را ميهای کالن استراتژی

های ط دولتکه باید توس باشدمي ایران سالهبیستانداز چشماسناد باالدستي یا اسناد بلندمدت کشور سند  ازجملهایران 

 3121نماید و از سال ترسیم مي 3171سال مختلف اجرا و عملي گردد. این سند افق بلندمدت کشور ایران را در 

بوده است. جهت کمي سازی و ارائه جزئیات بیشتر این صنعت، اسناد راهبردی مختلفي طراحي گردید که  اجراقابل

یان ب ورقميکمي  صورتبهباشد. در این صنعت کلیات سند بخش گردشگری مي اندازچشمیکي از این اسناد، سند 

 گردد:های مهم این سند اشاره ميه بخشگردیده است. در زیر ب

 

  14441 کشور ایران گردشگری وتوسعه بخش میراث فرهنگی  اندازچشمسند 

                                                           
 

 



 
 

                                                                                              فصل اول                                                                                                                      

 مطالعه بازار 

00 

شورای عالي میراث فرهنگي و  1/7/21مصوب جلسه مورخ  کالن بخش میراث فرهنگي و گردشگری هایسیاست

 :گردشگری

ردشگری به بازار گ بخشيتنوعبه سهم مناسب از بازار جهاني گردشگری با  یابيدستو  افزایش گردشگری داخلي -5 بند

خالص افزایش تولید نا منظوربه فرهنگي و طبیعي ،زیارتي با اولویت جذب گردشگران هاظرفیتایران و استفاده از همه 

 داخلي و توسعه اشتغال.

 امنیت گردشگران. تأمینرعایت حقوق و  -7  بند

 :کیفي و راهبردهای بخش میراث فرهنگي و گردشگریاهداف  -31 بند  

های مربوطه در سازمان دارای اهداف مختلفي است که برنامه اندازچشمبخش میراث فرهنگي و گردشگری طبق سند 

 شود:های این اهداف اشاره ميجهت تحقق این اهداف باید هماهنگ و همسو گردد. در ذیل به سرفصل

 میراث فرهنگي و گردشگریاهداف کیفي توسعه  -الف 

 و تحکیم موقعیت سیاسي نظام. توسعه روابط فرهنگي    -3

 .هاملتایجاد تفاهم بین معرفي تاریخ و تمدن ایران به جهانیان و     -3

 .نیازهای روحي و رواني جامعه تأمین    -1

 تحکیم وحدت ملي و ارتقاء هویت فرهنگي.    -1

 ایجاد اشتغال و درآمد ارزی.    -5

 .اجتماعي هایتعادلکاهش عدم افزایش درآمد سرانه و کمک به     -5

 .الملليبینگرفتن سهم مناسب از بازار گردشگری  -7

 راهبردهای حوزه گردشگری -ب

ن و فعاالجامعه  نظام برای توسعه گردشگری و انتقال آن به گیریتصمیمایجاد باور و عزم ملي در ارکان     -3

 صنعت گردشگری.

 .پاسخگو بودن به سطح انتظارات جامعهکشور و  شأناتخاذ تصمیماتي متناسب با اهداف و     -3

 حذف دیدگاه امنیتي در برخورد با گردشگران ورودی و داخلي.    -1

 مقررات زدایي و به حداقل رساندن دخالت دولت.    -1
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 ترویج کد جهاني اخالق گردشگری.    -5

 داخلي و خارجي و فراهم کردن زمینه جذب این منابع. هایگذاریسرمایهحمایت قانوني از     -5

 تبلیغات. مناسب در گذاریسرمایهتغییر نگرش نسبت به کشور ایران در بازارهای هدف از طریق     -7

 آزادسازی اقتصاد گردشگری و تکمیل نهادهای این بازار و اصالح مناسبات آن.    -2

 

  1444در افق  خراسان شمالیو گردشگری  دستیصنایعمیراث فرهنگی،  اندازچشمبررسی 

در سند  شدهبینيپیشفرهنگي آن و اهداف  هایسیاستنظام مقدس جمهوری اسالمي و  ایآرمانهدر مسیر تحقق 

 ترینکهن، نتریغني ازیکي  عنوانبهبا نگاه آرماني به دست یافتن به جایگاه واقعي ایران در جهان  سالهبیست اندازچشم

 بخشهامالو برخوردار از تعاملي سازنده و  نظیرکمطبیعي  هایویژگيبشری، با  هایتمدنو  هافرهنگو تأثیرگذارترین 

 :است ایمجموعه و گردشگری خراسان شمالي دستيصنایعمیراث فرهنگي، ، الملليبیندر عرصه 

ر بین د بخشالهام، با هویت ایراني و اسالمي، کشوراقتصادی، علمي و فناوری در سطح  مناسببا جایگاه  یافتهتوسعه

 .المللبینکشوری و با تعامل سازنده در روابط  هایمجموعهاستاني و  هایبخش

 ایيهویژگي، چنین اندازچشمو گردشگری استان خراسان شمالي در افق این  دستيصنایعمجموعه میراث فرهنگي، 

 داشت:خواهد 

 هایارزشاخالقي و  اصول بر، متناسب با مقتضیات فرهنگي، جغرافیایي و تاریخي خود متکي یافتهتوسعه 

و  هاانسانمشروع، حفظ کرامت و حقوق  هایآزادیاسالمي و ملي با تأکید بر نقش مردم، عدالت اجتماعي، 

 از امنیت. مندبهره

  متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي آوریفنبرخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و ،

  در تولید ملي.

  از محیط مطلوب مندبهرهفساد، تبعیض و  دورازبه برابر، توزیع مناسب درآمد هایفرصتبرخوردار از. 

 ،ری اجتماعي، متعهدسازگا و تعاون روحیه انضباط، کاری، انوجد از برخوردار ،رضایتمند ،پذیرمسئولیت فعال 

 به انقالب و نظام اسالمي و شکوفایي ایران و مفتخر به ایراني بودن.

 در  و گردشگری دستيصنایعمیراث فرهنگي،  ٔ  درزمینه آوریفنبه جایگاه دوم اقتصادی، علمي و  یافتهدست

و تولید علم،  افزارینرمبا تأکید بر جنبش  (مجاور و کشورهای های همسایه هایاستانشامل ) منطقهسطح 

درصدی از کل  37رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبي سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال 

 اشتغال استاني.
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 سازنده و مؤثر با، فعال و مؤثر در سطح استان و کشور با پویایي فکری و اجتماعي و دارای تعامل بخشالهام 

 .هادستگاهسایر 

 انساني منابعتوانمندسازی پایه و صیانت و  طبیعي منابعبا حفاظت از  توسعه پایدار کشاورزی. 

 تولید از منابع داخلي و نیل به خودکفایي در محصوالت اساسي، ارتقاء سطح  برتکیهبا  تأمین امنیت غذایي

 از تولید و صادرات مؤثرسالمت مواد غذایي تا استاندارد جهاني، اصالح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت 

هت ها در جهدفمند نمودن یارانه ازجملههای جدید )های نسبي و ایجاد مزیتدر محصوالت دارای مزیت

 تولید و صادرات(.

 اقتصادی -های فنيبا تشویق کشاورزان به رعایت اندازه برداری بخش کشاورزیاصالح ساختار و نظام بهره

واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعي، اقتصادی و اقلیمي کشور و تأکید بر 

 .وخاکآبگذاری منابع در وا ویژهبهها گیری حمایتي دولت از این سیاستجهت

 های روز، تربیت، حفظ و تجهیز سازی فناوریو بومي نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین

های اقتصادی، اجتماعي، صنفي و تخصصي با ها و سایر تشکلموردنیاز، توسعه و تقویت تعاوني انساني نیروی

 بخش.ها در مشارکت آحاد جامعه و رقابتي نمودن فعالیت

 های برداری بهینه از سایر نهادهوری از آب در تولید محصوالت کشاورزی و استفاده علمي و بهرهارتقاء بهره

 تولید.

 گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایهگسترش زیرساخت

و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با های حمایتي بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست

 های اقتصادی.سایر بخش

  بهبود رابطه مبادله  باهدفو اصالح نظام بازار محصوالت کشاورزی  فرآیند تولید دهيسازماناز  مؤثرحمایت

محصوالت اساسي،  شدهتمامرعایت قیمت  های تولید،کاهش هزینه وری،افزایش بهرهها، بخش با سایر بخش

 های غذایي.بهبود کیفیت مواد و فرآوردهکنندگان و تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف

  ،مراعات تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایي، حمایت از ساخت زیربناها

 محیطي،معیارهای زیست

   المللي.قدرت رقابت در بازارهای داخلي و بینقابلیت انعطاف در شرایط محیطي مختلف و ارتقاء 
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  توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع  روستائیان، کشاورزان و عشایر، وزندگيارتقاء سطح درآمد

 ویژهبههای مکمل و اقتصادی و گسترش فعالیت بخشيتنوعهای مناسب تولید و فقر با تقویت زیرساخت

 دماتي نوین.صنایع تبدیلي و روستایي و خ

 

 یهاتیمعافخاص،  یهامشوق :ازجمله موردنظر صنعت از دولت حمایتی هایسیاست بررسی   -2-2 

 و افزایش تعرفه گمرکی، پرداخت تسهیالت و ... کاهش مالیاتی،

و ایجاد بستری مناسب جهت  گذارسرمایهبا توجه به سیاست کاری و اقتصادی حاکم بر استان، حمایت دولت در جذب 

 وردنظرمبه متقاضي به همراه تأمین امکانات  موردنظرو تخصیص زمین  نامبيبا توجه به صدور مجوزهای  گذاریسرمایه

 ترینمهمرفع معارض موجود در احداث مجتمع گردشگری اکو کمپ اسپاخو یکي از  تأمین آب، گاز و برق و ... و ازجمله

 .باشدميحمایتي از طرح حاضر  هایشاخصه

 نقاط قوت و فرصت()نظر  مورد صنعت در گذاریسرمایه هایمزیت  -2-3

 

 رشد آن تغییرات اجتماعي کهطوریبهاست،  شدهشناختهدرآمدزایي  ازنظرصنعت خدماتي جهان  ترینبزرگگردشگری 

چون  يمعضالتکه با  توسعهدرحالو اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای 

ر . از طرف دیگاست برخوردار الیي، از اهمیت بااندمواجه محصوليتک، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد النرخ بیکاری با

 هایالسیک صنعت اقتصادی توانمند تأثیر بسیار زیادی بر تولید ملي و اشتغال کشور در  عنوانبهتواند  -گردشگری مي

شکل م تریناصلي عنوانبهپي آن افزایش بیکاری  در وما کاهش تولید ملي که در کشور  جهتازآنآتي داشته باشد. 

زان ری و برنامه گذارانسیاست موردتوجه تریجدی صورتبهصنعت گردشگری  روزروزبهاقتصادی کشور مطرح است، 

 به یک خواست ملي و همگاني است. شدنتبدیلو توسعه صنعت گردشگری کشور در حال  قرارگرفتهکشور 

 هایطرحلذا در بررسي انداز برای اقتصاد کشور نیز دانست.  چشمیک عنوانبه توانميصنعت گردشگری را  روازاین 

نان با اطمی گذارانسرمایهموجود در منطقه پرداخته شود تا  هایفرصتالزم است به بررسي نقاط قوت و  گذاریسرمایه

 نیز با اولویت ویژه به این بخش توجه نمایند. رانگذاسیاستخاطر بیشتری در این راه حرکت نمایند و 
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ارای دباید گفت صنعت گردشگری در ایران گردشگری،  در صنعت شدهانجامات مختلف تحقیق هاییافتهبر اساس 

 رجذببباید با شناسایي عوامل مؤثر  روازاین، بودهمناسبي برای افزایش تولید ملي و اشتغال کشور  هایپتانسیل

 نماییم.برای ورود گردشگران خارجي و داخلي را فراهم  الزمشرایط گردشگران، 

 

 :باشدميبخش توسعه گردشگری به شرح ذیل  موجود در هایفرصتبخشي از 

 بخش جهانگردی توسط بخش خصوصي توسعهبرای  موردنیازتأمین سرمایه  امکان .3

 جهت ایجاد اشتغال در گردشگری گذاریسرمایهبودن نرخ  پایین .3

 نرخ باالی بیکاری در کشور وجود .1

 موجود در منطقهباستاني و آثار و بناهای تاریخي  تمدن .1

 در منطقهآب و هوایي و وجود فصول منظم چهارگانه  تنوع .5 

 در منطقهطبیعي متنوع و جذاب  هایمکانمناظر و  وجود .5 

 نزدیکي به مشهد مقدس لحاظ بهپتانسیل حضور گردشگر در استان  وجود .7 

 در بخش صنعت گردشگری گذاریسرمایهباالی بازگشت  نرخ .2

 کشور برای گردشگران داخلي و خارجي دستيصنایع جذابیت .9 

 اشتراکات فرهنگي مانند زبان مشترک با کشورهای همسایه وجود .37

 

 

 

 

 محصوالتفعلی و آتی تقاضای  بررسی روند(  3فصل 

  

 ()سرانه مصرف، ضریب مصرف و..تقاضای داخلی  بررسی -3-1 
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 دو بخش به شرح ذیل را در نظر گرفت: بایستميبرای بررسي تقاضا داخلي 

 تقاضای مربوط به گردشگران ورودی به استان 

 تقاضای ساکنین در شهر مانه و سملقان 

استان خراسان شمالي  گردشگری و دستيصنایعاز سوی اداره کل میراث فرهنگي،  شدهارائهدر این بخش به آمار 

 .باشدمي 3192-3191 هایسالو طي  نفر هر؛ این آمار بیانگر تعداد گردشگران ورودی به استان به ازای پردازیممي

 

 

 خراسان شمالی گردشگران ورودی به استان تعداد :1جدول 

 تعداد گردشگران ورودی به استان )نفر( سال

3191 393/257/37 

3195 293/513/35 

3195 337/131/35 

3197 773/757/11 

3192 251/373/37 

 توسط سازمان میراث فرهنگي و گردشگری استان شدهارائهمأخذ: آمار 

 

 

 

 

 

 : تعداد گردشگران ورودی به استان خراسان شمالی1نمودار 
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 3مأخذ: جدول 

 

 

 

 

 

 تقاضای ساکنین در شهرستان مانه و سملقان 

 جمعیت استان:

نفر برآورد شده که با  11535 سملقان ودر مرکز آمار ایران جمعیت شهرستان مانه  3195بر طبق سرشماری سال 

بیني جمعیت شهرستان  پیشبهاست  %31/3استفاده از نرخ رشد جمعیت اعالمي از سوی مرکز آمار ایران که برابر 

 :پردازیمميآتي  هایسالمانه و سملقان در طي 

 5931 سالدر سرشماری  استان خراسان شمالی هایشهرستان: جمعیت 2جدول 

 جمعیت شهر ردیف

 71916 اسفراین 1

 299352 بجنورد 2

 13962 جاجرم 3

 9219 گالن جرراز و  4

1

5111111

01111111

05111111

11111111

15111111

11111111

15111111

01940195019601970198

(نفر)تعداد گردشگران ورودی به استان 
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 59349 شیروان 9

 19597 فاروج 7

 19593 گرمه 6

 33917 مانه و سملقان 5

 454347 جمعیت کل استان خراسان شمالی

 5933 تیرماهمرکز آمار ایران  5931منبع: سرشماری سال  

 جمعیتی شهرهای استان خراسان شمالی نسبت :2 نمودار

 

 
 منبع: سالنامه آماری مرکز آمار ایران و محاسبات طرح

 

رح به ش و سملقانجمعیت شهرستان مانه  بینيیشپتوسط مرکز ملي آمار ایران،  شدهاعالمطبق نرخ رشد جمعیت 

 :باشديمذیل 

 سملقان و: جمعیت شهرستان مانه 9جدول 

 جمعیت سال ردیف

1 1397 33941 

2 5931 96949 

3 1395 34659 

 

اسفراین
01%

بجنورد
48%

جاجرم
5%

راز و جرگالن
0%

شیروان
09%

فاروج
1%

گرمه
4%

مانه و سملقان
7%

جمعیت
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و دریافت نظرات کارشناسي از سازمان میراث فرهنگي و گردشگری استان به نظر  آمدهعملبه هایيبررسبا توجه به 

 سالههمهمیزان حضور گردشگران با توجه به اینکه استان خراسان شمالي در مسیر شمالي کشور واقع بوده و  رسديم

 نندکيم عبور و سملقاناز جاده اصلي و شهر مانه  وبرگشترفتشاهد حضور مسافرین و زائرین امام رضا که در مسیر 

حالت  ترینینانهبدبدر  ، لذاباشديمافرین را دارا از حضور مس یریگبهرهجذب گردشگر و  یلپتانسو این شهرستان 

از گردشگران ورودی  %37و مدیریت گردد تا الاقل  یزیربرنامه یبه نحواستان  اندازچشماستراتژی و سند  بایستيم

جهت جذب مسافرین ورودی  گذارییهسرماهرگونه  صورت یناگردشگری شوند در غیر  یهامجموعهبه استان جذب 

اس چنین بر اس یجهدرنتنخواهد بود،  پذیریهتوجو  صرفهبهمقرونن در کمتر از این ظرفیت برای بخش خصوصي به استا

پتانسیل بالفعل گردشگران ورودی به استان در نظر گرفته و سپس  عنوانبهرا  3از آمار جدول شماره  %37استداللي 

از خدمات مجتمع  کنندهاستفادهگردشگران  عنوانبهاز این جمعیت را  %37 بایستيمبینانه ترین حالت حداقل  درواقع

 از توجیه حداقلي برخوردار باشد. موردنظردر نظر بگیریم تا طرح  گردشگری باش کالته

 در حال حاضر سملقان ومانه  شهرستان وگردشگران در استان  (: میزان تقاضا )پتانسیل بالفعل4جدول 

 ورودیتعداد گردشگران 

 به استان

 %24جذب  ینیبشیپ

 گردشگران ورودی

 میزان تقاضا گردشگران

 (%14) مجتمع باش کالته

11757773 5531551 553155 

به  3192پایان سال  توسط کارشناس طرح و توجه به این نکته که در آمدهعملبهاست با توجه به بررسي  ذکرانیشا

در  ا، لذگذشته تفاوت زیادی داشته یهاسالشیوع بیماری کرونا و ایجاد قرنطینه و.. تعداد گردشگران با آمار  علت

 تعیین خواهد گردید. 3197و سال شاخص سال  گرددينممحاسبات این تعداد لحاظ 

لذا  ست،گردیده ا ينیبشیپاز تقاضا از بین افراد بومي منطقه  مفروضات طرح، بخش دیگریاز سوی دیگر با توجه به 

تقاضا در حال حاضر کل متقاضیان بومي در نظر گرفت لذا میزان  عنوانبهاین گروه را  %17 توانيم رسديمنظر  به

 طبق جدول ذیل خواهد بود.
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 : میزان تقاضا کل در حال حاضر1جدول  

 1میزان تقاضا گردشگران ورودی 
 تقاضا داخلی شهرستان

 2 و سملقانمانه 
 جمع تقاضا داخلی

553155 37179 259753 

 1از جدول  شدهمحاسبه: 3

 1طبق جدول  و سملقانجمعیت شهرستان مانه  %17: محاسبه 3

 صادرات()خارجی  بررسی تقاضای -3-2 

رفاهي که به ارائه خدماتي چون تاالر، رستوران،  –گردشگری و اقامتي  –خدمات توریستي  دهندهارائه هایمجتمع

مربوط به یک منطقه خاص  پردازد و با عنایت به نوع ارائه خدمات کهاقامتي، فضاهای بازی کودکان و... مي هایسوئیت

توان در نظر گرفت تقاضای ورود به کشور از طرف مي . لذا تنها تقاضای خارجي کهنیست کردن صادربوده و قابل 

 و گیردبعضي از کارشناسان در زمره کاالها و خدمات صادراتي قرار نمي زعمبه مورد نیز گردشگران خارجي است. این

در طرح  اگرچهگردد. دهند این موضوع در بخش صادرات کشور درج نميهای آماری نشان ميکه سالنامه طورهمان

 يدستعصنایحاضر با توجه به ارائه آمار گردشگران خارجي به استان توسط سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و 

 محاسبه گردیده است: باشدمي ذیلاستان که به شرح 

 : تعداد گردشگران خارجی به استان6جدول 

 تعداد گردشگران خارجی به استان )نفر( سال

1396 994 

1397 1647 

1398 986 

 از سازمان میراث فرهنگي و گردشگری خراسان شمالي شدهاعالممأخذ: آمار 
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 گردشگران خارجی به استان: تعداد 3نمودار 

 

 با توجه به تعداد کم گردشگران خارجي، در طرح حاضر گردشگران خارجي محاسبه نشده است.

  

 داخلی و خارجیتقاضای  ینیبشیپ -3-3 

بیني مقدار تقاضا  پیشبه باشدمي رؤیتقابل 3که در جدول شماره  درگذشته موجود هایدادهدر این بخش با توجه به 

و میانگین متحرک و رگرسیون  غیرخطيرگرسیون  ازجملهموجود  هایروش؛ با توجه به پردازیممي 3175تا سال 

که در اینجا و با  ایمنمودههر روش  بینيپیشدر دسترس، اقدام به برآورد خطای  هایسالخطي، با استفاده از آزمون 

از  جهتبدینبوده که  بینيپیشروش رگرسیون خطي دارای کمتری خطای  ظرموردنجامعه آماری  هایدادهتوجه به 

 :گیریمميروش رگرسیون خطي و معادله خط رگرسیون بهره 

که با  هستقدرت تخمین باال  دهندهنشانکه  𝑅3=92/7 دارایمعادله خط رگرسیون  گرددميکه مالحظه  طورهمان

 است. درصد 92توجه به اطالعات موجود بکار رفته قدرت تخمین 

 

1

111

411

611

811

0111

0111

0411

0611

0811

019601970198

تعداد گردشگران 

تعداد گردشگران 
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تقاضا با استفاده از خط رگرسیون بینیپیش: 4نمودار    

 

 1جدول شماره منبع:  

 

 .باشدميمدل به شرح جدول ذیل  بینيپیشاز  آمدهدستبهاعداد و ارقام 

 

 

 تعداد گردشگر ورودی به استان بینیپیش :7 جدول

 تعداد گردشگران ورودی به استان )نفر( سال

1399 13125791 

1444 11215737 

1441 15171331 

1442 19139352 

1443 13125313 

1444 15593115 

1445 19355519 

 منبع: محاسبات طرح 

y = 1E+17e1.1751x

R² = 1.5084

1

5111111

01111111

05111111

11111111

15111111

11111111

15111111

0194 0195 0196 0197 0198
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سال  7 تعداد گردشگران ورودی به استان خراسان شمالي طيکه  شودمي بینيپیش ،گرددميحظه که مال طورهمان

که این نشان از ضرورت ایجاد بسترهای مناسب جهت پذیرش و ارائه خدمات به مسافرین  بوده، 2آینده طبق جدول 

 .باشدميبه استان  واردشده

 سال آتی 7میزان تقاضا گردشگران در  بینیپیش :8 جدول 

 سال
 تعداد گردشگران ورودی

 به استان )نفر(

 %24جذب  بینیپیش

 گردشگران ورودی

 میزان تقاضا گردشگران

 (%14)مجتمع باش کالته 

1399 13125791 5377159 537715 

1444 11215737 5757771 575777 

1441 15171331 7391211 739121 

1442 19139352 7251251 725125 

1443 13125313 2177312 217731 

1444 15593115 9312129 931212 

1445 19355519 9253172 925317 

 تعداد متقاضیان بومی منطقه: بینیپیش

با توجه به رشد جمعیت ایران طبق اعالم در سازمان آمار ایران، لذا جمعیت در شهرستان مانه و سملقان به شرح ذیل 

 .هست

 سملقان وجمعیت شهرستان مانه  بینیپیش :9 جدول

 جمعیت سال ردیف

3 3199 15337 

2 3177 15557 

1 3173 15799 

1 3173 15517 

5 3171 15597 

5 3171 17711 

7 3175 17571 
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 :شودميجدول میزان تقاضا به شرح ذیل  آمدهعملبه هایبیني پیشبهلذا با توجه 

 سال آتی 7در میزان تقاضا  بینیپیش :14 جدول

 سال ردیف
 تقاضا شهرستان

 1مانه و سملقان  

 تقاضا گردشگران

 1ورودی به استان  

 جمع تقاضا

1 3199 37555 537715 512173 

1 3177 37597 575777 527197 

3 3173 37217 739121 717131 

4 3173 37951 725125 797119 

9 3171 37977 217731 252773 

7 3171 33331 931212 931953 

6 3175 33353 925317 995123 

 جمعیت شهرستان مانه و سملقان %17، 9: طبق جدول 3

 2: طبق جدول 3

 

 موردنظربررسی روند عرضه فعلی و آتی محصوالت (  4فصل 

 (موجود و در دست احداث یهاطرح) خدماتداخلی  بررسی میزان عرضه -4-1 

مجتمع  37استان تعداد  دستيصنایعدر بخش میزان عرضه داخلي طبق آمار سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و 

 .باشدميکه به شرح جدول ذیل بوده در حال حاضر در استان فعال  توریستي و گردشگری –تفریحي 
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گردشگری استان خراسان شمالی هایمجتمع: لیست 11جدول   

 

 عنوان پروژه ردیف
 پیشرفت فیزیکی

 درصد
 موجود هایدپارتمان مکان

 خانهسفره بجنورد 144 مهان خانهسفره 5

 بجنورد 144 هتل داریوش 2

-کافی شاپ-تاالر –هتل 

آمفی –زمین تنیس –رستوران 

 تأتر

 خانهسفره بجنورد 144 جیران خانهسفره 9

 کافی شاپ–رستوران –اقامتی  مانه و سملقان 144 ولي منصوری آپارتمانهتل 6

 آشخانه 144 اماني دستيصنایعبازارچه  1
– دستیصنایعفروشگاه 

 پارکینگ

 رستوران و آالچیق –اقامتی  اسفراین 144 اقامتگاه قربان وصالي 4

 رستوران و آالچیق –اقامتی  فاروج 144 اقامتگاه قاسمعلي حیدری 1

 شیروان 144 مکرمي راهيبینمجتمع  3
–آالچیق –رستوران –اقامتی 

 پارکینگ و ...–بازی کودکان 

 آالچیق –رستوران –اقامتی  بجنورد 144 کمالي محمدرضابوم گردی  3

 سنتی خانهسفره کمر شیپروستا  144 سنتي علي صالحي خانهسفره 52

 گرمه 144 اجاللي راهيبینمجتمع  55
- آالچیق - پذیرایی -اقامتی

 پارکینگ - کودکان بازی

 آالچیق - پذیرایی - اقامتی روستا باغچق 144 بوم گردی علوی فرد 52

 آالچیق - پذیرایی - اقامتی روستا آبچور 144 اقامتگاه بومگردی طالب زاده 59

 آالچیق - پذیرایی - اقامتی روستا گز 144 اقامتگاه بومگردی سجادی 56

 و سملقانمانه  144 مجتمع گردشگری ابراهیم نوروزی 51

 - یدستعیصنا بازارچه

 - آالچیق - پذیرایی واحدهای

 کودکان بازی-

 آالچیق - پذیرایی - اقامتی روستای دشت 144 اقامتگاه بومگردی خان احمدی 54
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اقامتي، رستوران  یهاتیسوئاکو کمپ اسپاخو که شامل غرفه تجاری،  ارائهقابلدر حال حاضر با توجه به نوع خدمات 

 توانيم خواهد بود باش کالتهو روستا  و سملقاناین پروژه که در مانه  یيجانماو پارک بازی کودکان هست و همچنین 

مشابه خدمات این  کنندگانعرضه عنوانبهگردشگری حاضر در منطقه مانه و سملقان را  یهامجتمعگاه و گفت اقامت

 .دینمايممجتمع در نظر گرفت لذا جدول عرضه خدمات به شرح ذیل تغییر 

منطقه مانه و سملقان گردشگری فعال در هایمجتمع: لیست 12جدول   

 

 (واردات)بررسی عرضه خارجی  -4-2 

حضور در مکان و استفاده از خدمات رفاهي و  صورتبهو ارائه خدمات  باشديمبا عنایت به اینکه طرح حاضر خدماتي 

 .باشدينمو اظهار نظر  يموردبررسگردشگری بوده، لذا عرضه خارجي برای طرح حاضر 

 پیش بینی عرضه داخلی و خارجی-4-3 

سازمان میراث  از اخذشده؛ جهت ادامه انجام کار به اطالعات پردازیمميبیني امکانات عرضه  پیشبهدر این بخش 

تفریحي، سرگرمي و  هایمجتمعآمار واحدهای  خصوص درو گردشگری استان خراسان شمالي  دستيصنایع فرهنگي،

 .کنیمميرح پیشرفت فیزیکي استناد گردشگری بر اساس ش

 بجنورد 144 مجتمع دشت بهشت 51

 کافی - رستوران -خرید مرکز

 هایپرمارکت - فودکورت- شاپ

 کودکان بازی - پذیرایی تاالر -

 عنوان پروژه ردیف

پیشرفت 

 فیزیکی

 درصد

 موجود هایدپارتمان مکان

 شاپکافی–رستوران –اقامتی  مانه و سملقان 144 ولي منصوری آپارتمانهتل 5

 پارکینگ– دستیصنایعفروشگاه  آشخانه 144 اماني دستيصنایعبازارچه  2

 آالچیق - پذیرایی - اقامتی روستا گز 144 اقامتگاه بومگردی سجادی 9

 و سملقانمانه  144 مجتمع گردشگری ابراهیم نوروزی 6

 بازارچه - متیقارزان کمپینگ

 - پذیرایی واحدهای - یدستعیصنا

 - آالچیق - درمانی – ورزشی یهابخش

 کودکان بازی-

 آالچیق - پذیرایی - اقامتی روستای دشت 144 اقامتگاه بومگردی خان احمدی 1
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در استان برداریبهرهو دارای مجوز  ساختدستدر  هایپروژه: 13جدول   

 

ف
دی

ر
 

 ظرفیت عنوان طرح گذارهیسرمانام  شهرستان
پیشرفت 

 فیزیکی

 95 1137 اقامتگاه بوم گردی عبدا... تقي پور جاجرم 3

 95 2517 اقامتگاه بوم گردی شهرام علیزاده گرمه 3

 97 5777 کمپینگ گردشگری ابراهیم نوروزی و سملقانمانه  1

 75 37357 يراهنیبمجتمع اقامتي و  غفار علي جعفر زاده فاروج 1

 بجنورد 5
شرکت آرمان ضیافت 

 امیرخانلو و پسران
 77 33957 هتل

 77 39277 مجتمع گردشگری و ولي رهیده مهدی ذبیحي و سملقانمانه  5

 77 5127 اقامتگاه بوم گردی هادی جویني و سملقانمانه  7

 پور رمضانحسینعلي  بجنورد 2
مرکز تفریحي سرگرمي 

 گردشگری
33577 57 

 57 35377 هتل رضا صادقي جاجرم 9

 55 31177 هتل حمید بهمدی و سملقانمانه  37

 شرکت آریا جهش شرق بجنورد 33
مرکز تفریحي سرگرمي 

 گردشگری
94222 55 

 بجنورد 33
شرکت مهام جاده ابریشم 

 نگین بجنورد

مرکز تفریحي سرگرمي 

 گردشگری
11377 57 

 گرمه 31
شرکت گردشگری سرای امید 

 هم نوردیاران 
 57 32277 هتل

 52 25422 مجتمع گردشگری شادمهر محمدحسن بجنورد 31

 37 37327 يراهنیبمجتمع اقامتي و  محمود طاهری و سملقان مانِ 35

 37 33537 يراهنیبمجتمع اقامتي و  میثم نجم گرمه 35
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 شرح و تحلیل آماری جدول فوق:

 نوعيبهبه خدمات رفاهي و اسکان موقت مشغول خواهند شد و یا  عمدتاًمذکور در جدول فوق  هایمجتمعالف( 

 هستند. راهيبینخدمات رفاهي 

 17واحد دیگر پیشرفت فیزیکي زیر  5برابر صفر است و  (مجوزهامورد از  5) 31تا  39 هایردیفج( پیشرفت فیزیکي 

واحدهای رقیب و اثرگذار در نظر  عنوانبهعرضه،  بینيپیشواقع بینانه در محاسبات  هایتحلیلدرصد دارند، فلذا در 

 .گیریمنمي

فت ی و با پیشرواحد جدول فوق که در قالب مجوز مجتمع تفریحي، سرگرمي و گردشگری و یا اقامتگاه بوم گرد 31د( 

قرار گیرند تا چه وضعیتي از منظر نوع خدمات  موردبررسيبیشتر  بایستمي طبیعتاًدرصد دارند که  57فیزیکي باالی 

و با توجه به اینکه طرح حاضر در  شدهانجامپیرو واکاوی  رقیب جدی تلقي خواهند شد یا خیر که عنوانبهدارند و آیا 

گردشگری واقع در منطقه مانه و  هایمجتمع توانمي، لذا باشدميا اسپاخو واقع منطقه مانه و سملقان و در روست

ب رقی عنوانبهرا  شدهواقعگردشگری واقع در بجنورد که در مسیر حرکتي گردشگران  هایمجتمع ادامهسملقان و در 

 .باشدميگرفت، لذا جدول به شرح ذیل  جدی در نظر

 

 

 37 37727 يراهنیبمجتمع اقامتي و  حبیب کمالي گرمه 37

 37 3727 گردیاقامتگاه بوم  خسرو اکبر زاده شیروان 32

 7 5127 اقامتگاه بوم گردی علي صفایي بجنورد 39

 7 5127 اقامتگاه بوم گردی فاطمه جاویدان و سملقانمانه  37

 7 7557 اقامتگاه بوم گردی رضا شرفي گرمه 33

 7 - سنتي خانهسفره زادهحسنصفیه  شیروان 33

 7 5127 اقامتگاه بوم گردی محسن حسین پور شیروان 31
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موردنظردر منطقه  برداریبهرهو دارای مجوز  ساختدستدر  هایپروژه: 14 جدول  

 

، شرایط انتقال خدمات )صادرات خدمات (اقامتي )هتل و مسافرخانه و ... جزبهگردشگری  هایطرحبا توجه به اینکه در 

ی تولید هایطرحوجود ندارد؛ لذا بررسي ظرفیت عرضه مشابه  (الملليبین، کشوری و ایمنطقهگردشگری در حوزه 

شاره ا رسانياطالع منظوربه صرفاًدر بررسي چنین گزارشاتي به تعداد واحدهای خدماتي  صرفاًمحلي از اعراب نداشته و 

 .گرددمي

 مطالعات بازار یبندجمعتحلیل نهایی و  (5فصل 

 محل هایپتانسیلوضعیت عرضه و تقاضا به جهت شناخت  بررسي تفریحي خدماتي، هایطرحبا توجه به اهمیت 

 .باشدمياحداث طرح بسیار الزم و ضروری 

ف
دی

ر
 

 پیشرفت فیزیکی عنوان طرح گذارهیسرمانام  شهرستان

 97 کمپینگ گردشگری ابراهیم نوروزی مانه وسملقان 3

 بجنورد 3
شرکت آرمان ضیافت 

 امیرخانلو و پسران
 77 هتل

 77 گردشگریمجتمع  و ولي رهیده مهدی ذبیحي و سملقانمانه  1

 77 اقامتگاه بوم گردی هادی جویني و سملقانمانه  1

 پور رمضانحسینعلي  بجنورد 5
مرکز تفریحي سرگرمي 

 گردشگری
57 

 55 هتل حمید بهمدی و سملقانمانه  5

 شرکت آریا جهش شرق بجنورد 7
مرکز تفریحي سرگرمي 

 گردشگری
55 

 بجنورد 2
شرکت مهام جاده ابریشم 

 نگین بجنورد

مرکز تفریحي سرگرمي 

 گردشگری
57 
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 میراث و به جهت بررسي آمار گردشگران ورودی به استان، با استناد به مکاتبات صورت گرفته با سازمان ادامه در

شمالي اقدام به بررسي وضعیت گردشگران ورودی و سنجش مقدار  خراسان استان دستيصنایع و گردشگری فرهنگي،

 نمودیم. بینيپیش 3175ارائه خدمات موجود در طرح پرداختیم و این روند را تا سال  هایپکیجدر خصوص  هاآنضا تقا

رو به رشد برای استان خراسان شمالي در خصوص تقاضا برای خدمات تفریحي و  روندیکبا توجه به گزارش موجود 

از ظرفیت بازار این استان دانست.  مندیبهرهآن را یک پتانسیل بسیار مناسب جهت  توانميرفاهي وجود دارد که 

اسب من بسترسازینیازمند  از این بازار و هدایت آن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی مندیبهرهالزم به ذکر است که 

 .باشدمي ناپذیراجتناب باشدميکه در این حوزه  هایطرحاست که جهت تحقق آن حمایت از 

 گردشگری منطقه هایجاذبهارائه خدماتي مناسب و به لحاظ وجود  دلیل به گردشگری باش کالته طرح احداث مجتمع

بازار خدمات بسیار مناسبي را در استان خراسان شمالي و شهرستان مانه و سملقان ایجاد نماید که موجب  تواندمي

نکه ای مضافاًافزایش نرخ گردشگر و رونق بیشتر اقتصاد استان خراسان شمالي و منطقه مانه و سملقان خواهد بود 

 .نمایدميجمعیت استان را فراهم  موجبات ارتقا فرهنگي و رشد و بالندگي هاطرح گونهازاینحمایت 

 یطیمحستیز( بررسی مسائل  6 فصل

گذراندن ) باشدمينیز  زیستمحیطغیرمستقیم محافظ  بساچهنیست  زیستمحیطآسیبي برای  تنهانهطرح مذکور 

نابجا و نادرست از  هایاستفادهو آسیب کمتر رسانیدن به طبیعت در اثر  هامکان گونهایناوقات فراغت جوانان در 

، با توجه به ضوابط و تحت نظارت کارشناسان و بازرسان محیطيزیستهای این مجموعه از بُعد طبیعت(؛ فعالیت

و غیره(  زیستمحیطاداره بهداشت و آموزش پزشکي، مجامع امور صنفي، سازمان حفاظت از ) مربوطههای سازمان

 ای وجود ندارد.نگراني گونههیچصورت خواهد پذیرفت و از این بابت 

 پروژه یابیمکان(  7فصل 

 زیبا و اندازیچشماست با  شدهواقعشهرستان مانه و سملقان باش کالته در بخش سملقان  یاین پروژه در روستا 

 .باشدمي، بسیار مناسب یابيمکان به لحاظکه  نخوردهدستطبیعت بکر و 

صد را به شهر شهر  اینهای فراوان، و نیز چشمه "قورخود" شدهحفاظتهای سر به فلک کشیده منطقه وجود کوه

 .چشمه تبدیل کرده است
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 قرخود شدهحفاظتدر روستای باش کالته در منطقه  سالکهنبه وجود چنارهای  توانميمنطقه های از دیگر زیبایي

 اشاره نمود.

دره زوی جنان، چشمه زوی جنان، آبشار کزوی جنان،  متر، پوشش جنگلي متراکم و انبوه، 3957خود با ارتفاع قله قور

وش، زیستگاه از جاهای دیدني مانه و سملقان با تنوع وح قور خود شدهحفاظتو منطقه  دودهنهغارهای طبیعي به نام 

 .باشدمي نظیرکم ایقهوهخرس 
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 اجرای طرح گذاریسرمایه هایهزینهبرآورد -1

 

های مربوط به زمین، شامل مواردی از قبیل هزینه " باش کالته"گردشگری  گذاری مجموعههای ثابت سرمایههزینه

و اثاثه اداری و خدماتي و ...  لوازم ونقلیه  وسایط، ابزارآالت، تأسیساتسازی، تجهیزات، ، ساختمانسازیمحوطه

 ها در جدول ذیل آمده است.باشد که کلیات و سرفصل این هزینهمي

گذاری طرحهای سرمایه: هزینه15 جدول  

  مبالغ: میلیون ریال

شدهانجام شرح ردیف  جمع موردنیاز 

 - - - زمین 3

 1357 1357  سازیمحوطه 3

 3327 3327  ساختمان 1

 3575 3575  مبلمان سوئیتها 1

 577 577  و تجهیزات بازی هادستگاه 5

 3377 3377  تأسیسات 5

 7 7  ابزارآالت 7

 957 957  نقلیه وسایط 2

 277 277  لوازم و مبلمان اداری 9

 12366 12366  ثابت گذاریسرمایهجمع  *

 1732 1732  سرمایه در گردش 37

گذاری طرحجمع کل سرمایه *   15384 15384 
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 زمین -2

 متراژ زمین-2-1 

است  شدهواقع باش کالتهدر روستا  مترمربع 757 ربنایزو با  (مترمربع 17777هکتار ) 1با متراژ  موردنظرزمین طرح 

 .دینمايمنسبت به واگذاری زمین به متقاضي اقدام  يدستعیصناکه سازمان میراث فرهنگي، گردشگری و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیمت زمین-2-2 

 اجرای طرح زمین ایهزینهمشخصات  :16جدول 

 

 شرح 
 مساحت

 )مترمربع(

 قیمت واحد

 )ریال(

)میلیون ریال( هزینه  

شدهانجام  جمع موردنیاز 

 - - - - 17777 زمین 3
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 سازیمحوطه -3

یا سطوحي که برای کار  ردیگيمکلیه عملیات خاکي یا ساختماني که خارج از دیوارهای محیطي ساختمان انجام 

 .ندیگويم یسازمحوطهرا  شوديممعیني زیرسازی 

، تسطیح و کوبیدن، دیوارکشي و فنس کشي، نصب درب یا یزیرخاک، یبردارخاکشامل:  یسازمحوطهعملیات 

 کانیو،اجرای -نهرکشي -بندی، جدولیروسازادهیپو  يکشابانیخارتباطي مانند  یرهایمسورودی، احداث  یهادرب

 یبندستهدکلیه عملیات ساختماني غیر مسقف را در  توانيم گریدعبارتبهباشد؛ فالورباکس، فضای سبز و روشنایي مي

و  یزیربرنامهدر این طرح طبق جدول ذیل  یسازمحوطهکه بر اساس همین تعریف، عملیات  قرارداد یسازمحوطه

 است. شدهمحاسبه

رساند، در فاز اول  یبرداربهرهدر دو فاز پروژه را به  توانيم رسديماست با توجه به مساحت زمین به نظر  ذکرانیشا

 یهایيتوانااقدام نمود و در فاز توسعه از سایر  مترمربع 5777نسبت به ایجاد فضاهای مناسب گردشگری به مساحت 

 شد. مندبهره یگذارهیسرما یهافرصتمنطقه و نیز ایجاد 

 ورودی یهادربدیوار و -3-1

 هادرب است. شدهمحاسبهجدول ذیل است که برآورد هزینه آن در  شدهگرفتهدرب ورودی در نظر  3برای پروژه فوق 

 .باشديماز نوع فلزی 

 یروسازادهیپو  یکشابانیخ-3-2

و در برخي از  يکشابانیخ ستیبايمو در کل سطح پروژه  باشديم مترمربع 1557 با توجه به محوطه پروژه که

 است. شدهاشارهبه آن  یسازمحوطهانجام پذیرد که در جدول  یروسازادهیپ یهامحدوده
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 یکاردرختفضای سبز و -3-3

از  در حد امکان ستیبايمدارد. کارفرما  یکاردرختهر پروژه گردشگری و تفریحي نیاز مبرم به ایجاد فضاهای سبز و 

پیش ببرد که از فضای سبز و درختان بومي منطقه بهترین استفاده  یاگونهبهشده و پروژه را  مندبهرهطبیعت منطقه 

صورت  یزیربرنامهو ایجاد فضای سبز نیز در  یکاردرخت ستیبايمصورت پذیرد و البته که با توجه به مساحت پروژه 

 برآورد گردیده است. یسازمحوطهپذیرد که محاسبات مربوطه در جدول 

 و ساخت دپارتمانهای غیرمسقف سازیمحوطهمیزان و هزینه عملیات  :17جدول 

ف
دی

 ر

 شرح

 مقدار/میزان

عملیات   

 واحد

 هزینه واحد

 )هزار ریال(

 هزینه ساخت )میلیون ریال(

شدهانجام  جمع کل موردنیاز 

ریزیخاکو  برداریخاک 1  1444 1444 - 244 مترمربع 5444 

 94 94 - 344 متر طول 344 دیوار و فنس کشی 2

 144 144 - 54444 باب 2 درب ورودی 3

روسازیپیادهکشی و خیابان 4  424 424 - 544 مترمربع 844 

فالورباکس -کشیجدولجوی و  5  154 154 - 544 متر طول 344 

 544 544 - 544 مترمربع 1444 پارکینگ 6

 244  پارک بازی کودکان 7
 مترمربع

844 - 164 164 

نماهاآبو  هاحوضچه 8  14 
 مترمربع

2444 - 44 44 

کاریدرختو  کاریچمن 9  2444 
 مترمربع

454  - 1444 1444 

(مترمربعی 14 آالچیق 14  244 
 مترمربع

2444 - 444 444 

نورپردازیروشنایی و  11  

 پر

344 
 متر طول

- - 344 344 

 4164 4164  - جمع کل
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 عملیات ساختمانی -4

و خالصه مشخصات فني  هاساختمانمیزان عملیات و هزینه اجرای  موجود یهاسرفصلدر گزارش حاضر و طبق 

 است. مالحظهقابلگذاری بخش ساختماني میزان سرمایه است که بر اساس آن، ذکرشده هاآن

 ساختمان اداری -4-1

که جهت  شوديمنظر گرفته  ساختمان اداری، مالي و پشتیباني در عنوانبهگردشگری، ساختماني  یهامجتمعدر 

 دشدهیق مشخصات آن متراژ و که در جدول ساختماني شدهیزیربرنامه مدیریت و کارکنان اداری، مالي و خدماتي

 است.

 ساختمان رفاهی و خدماتی-4-2

 باشديم مربوط به خدمات رفاهي و گردشگری یهاساختمانبخش هر مجتمع گردشگری و رفاهي، وجود  نیترمهم

است که در جدول ذیل  شدهیزیربرنامهتجاری  یهاغرفهنمازخانه و ، اقامتي یهاتیسوئکه در طرح حاضر رستوران، 

 است. شدهدادهشرح  یسازساختمانبرآورد اولیه 

 ساختمیزان عملیات ساختمانی و خالصه مشخصات فنی دپارتمانها و هزینه  :18 جدول

ف
دی

 شرح ر
 میزان عملیات

(مترمربع)  
 خالصه مشخصات فنی

 هزینه واحد

 )هزار ریال(
 

سازیساختمانهزینه   
)میلیون ریال(   

شدهانجام  جمع کل موردنیاز 

3 
-مالي –ساختمان اداری 

 پشتیباني

 

57 
 پي: شناژ بتني

 اسکلت: فلزی سبک و متوسط

یا خرپا با پوشش تایل  بلوک سقف: تیرچه،

 و پنل کناف شیشهپشمطرح سفال و عایق 

 دیواره خارجي: آجر

 چوبکناف یا  پنل پارتیشن داخلي:

 کولرآبيسرمایش: 

 گرمایش: بخاری

17،777 - 3277 3277 

3 
اقامتي هایسوئیت  

واحد( 2)  
177 17،777 - 33777 33777 

 1577 1577 - 17،777 357 رستوران سنتي 1

تجاری هایغرفه 1  377 35777 - 3577 3577 

 3777 3777 - 35777 17 نمازخانه و سرویس بهداشتي 5

 21844 21844    754 جمع کل
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 به همراه قیمت تجهیزات( ازیموردنماشین آالت و تجهیزات )لیست ماشین آالت و تجهیزات  -5

، و در بخش تجهیزات (هاتیسوئکه در بخش اقامتي ) ارائهقابلو تجهیزات با توجه به نوع خدمات  آالتنیماشدر بخش 

 تجهیزات فضای بازی کودکان را طبق جداول ذیل برآورد شده است.

 سوئیتها مبلمان-5-1

 واحد( 8) ها: لیست و هزینه مبلمان سوئیت19جدول  

 تعداد شــرح کاال
 قیمت واحد

 )میلیون ریال(

 قیمت کل

 )میلیون ریال(

 95 33 2 به همراه بالشت، روتختي، روبالشي و .... نفرهیکتخت 

 377 35 1 ، روتختي، روبالشي و ....بالشت وتخت دو نفره به همراه میز آرایش 

 27 37 1 نفره/ دست 1مبل 

 327 15 2 فوت 5یخچال میني بار 

 27 37 2 دست 2-نفره 1ظروف غذاخوری ست 

 317 57 1 اینچ 33سي دی  آلتلویزیون 

 127 57 2 فرش، پرده و ....

 317 17 2 توکار گازاجاق

 27 درصد( 5)حدود سایر 

 1676 جمع کل

 

 هادستگاه-2-5

تفریحي امکان و ایجاد فضای بازی کودکان بوده که عالوه بر تفریح  –گردشگری  هایمجموعه هایجاذبهیکي از  قطعاً

 .شودميو سرگرمي با نگاه ویژه به حوزه سالمت روان و ورزش نیز پرداخته 
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ش            ضای تونل بازی، نقا ستي، ف شامل فوتبال د ضای بازی کودکان، امکاناتي  ست در بخش ف شده ا سعي  یواری  د يلذا 

 گردد. یزیربرنامهو ... عالوه بر امکانات معمولي بازی نیز 

سي که پیرو  ستعالم و  شده انجام هایبرر سایتهای مختلف، مبلغي در   هایا دود  حتلفني و اطالعات قیمتي مندرج در 

 برآورد گردیده است.میلیون ریال  544

 ساتیتأس-6

رود. طراحي مناسب و اجرای صحیح تأسیسات منجر های هر مجموعه به شمار ميبخش ترینمهمیکي از  تأسیسات 

ي که یک شودميتقسیم  دودستهجهت تأسیسات این واحد، به  گذاریسرمایه هایهزینهبه عملکرد بهتر خواهد شد. 

دولتي بابت اخذ حق انشعابات آب و برق و گاز و تلفن و خرید  هایشرکتارگانها و  حساببهواریزی  هایهزینه

: هازجمل تأسیساتمربوط به عملیات اجرایي  هایهزینهو دیگری،  باشدميکنتورهای مترتب با هر یک از انشعابات 

-کابل و سیم کشي-سیني گذاری-خرید و نصب تابلوهای اصلي و فرعي برق -آب سرد و گرم هایکشيلوله

باشد که شرح خرید یا ساخت و نصب مخازن و... مي -رسانيآببابت سرچاه و خط  موردنیاز هایپمپ -ماتورترانسفور

 است. شدهبیانهریک از تأسیسات در ادامه جدول  ترتکمیليدر قالب جدول زیر آمده است و توضیحات  هاآن
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 برقی و مکانیکی و... تأسیسات: هزینه 24 جدول 

میلیون ریالارقام:   

 ردیف
نوع 

 تأسیسات
 شرح کلی عملیات

هزینه 

 شدهانجام

هزینه 

 موردنیاز

جمع 

 کل

 برق 3

کابل بابت -خرید کنتور و تابلوهای اصلي و فرعي

 -هاساختمانو سیم  هادستگاهروشنایي محوطه و 

 نوری و... برجهي -پارکي هایچراغپایه 

 577 577 

 آب 3
لوله جهت آبیاری سیستم -نصب کنتور -حفر چاه

 و... نماهاآبآبیاری و  هایپمپخرید -قطره ای
 577 577 

 گاز 1
جهت گرمایش و  هاساختمانلوله -خرید کنتور

 وپزپخت
 177 177 

1 
سرمایش و 

 گرمایش

 و کولرآبي) سرمایشخرید تجهیزات -لوله سرد و گرم

 (بخاری) گرمایش
 577 577 

5 
و اطفاء اعالم 

 حریق

تجهیزات  خرید-سیستم اعالم و قطع برق و گاز

 (نشانيآتشکپسول ) حریق اطفای
 57 57 

5 
حفاظتي و 

 تصویری-صوتي

. سیستم صوتي بابت آمفي مداربسته هایدوربین

صوتي و تصویری و  هایسیستمخرید  -تئاتر

 پیجینگ و...

 377 377 

 ارتباطات 7
 ارتباطيخرید و نصب تجهیزات  -خرید انشعاب

 و...( وایفا تلفن،)
 57 57 

 3377 3377  جمع کل
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 برق -6-1

صلي برق از  ینتأم س ترین ترین و زیربنایيا سات تأ شد.  مي این طرح ی شنایي   کنندهینتأمبرق،  چراکهبا حوطه و مرو

س های سایر بخش  یازموردنو انرژی  هاساختمان  سات تأ شد مي ی رق، ب ینتأمو گزاف نخواهد بود اگر بگوییم بدون  با

 شکست است. بهمحکومپروژه 

که   اخذ گردیده،شرکت توزیع برق  برق از  صادر گردیده است، لذا مجوز   ناميببا توجه به اینکه برای پروژه فوق مجوز 

س البته با توجه به  س عملیاتي  هایینههزو نیاز پروژه،  آمدهعملبه هایيبرر ساتي تأ محوطه محل  ) یتسا در محل  ی

 آمده است. یساتتأسسرجمع در قالب هزینه  صورتبهو اجرای طرح( طبق برآورد کلي 

 آب-6-2

برکسي پوشیده نیست که آب مایه حیات است و نکته دیگر اینکه شاید بتوان جهت برق شهری و گاز به ترتیب با دیزل 

قبل از هر  پس آب جایگزیني ندارد. یقیناً، ولي کرد پیدانفت و گازوییل( جایگزین ) فسیلي هایسوخت سایر وژنراتور 

در  الخصوصعلي، آن را جدی گرفت تأمینآب و  مسئلهاصولي و قانوني  کامالً صورتبه بایستمي ایپروژهچیز در هر 

 .است شدهتبدیلو گاها سیاسي در کشور  محیطيزیستآب به یک چالش بزرگ اجتماعي و  مسئلهشرایطي که 

 استان و شهرستان اخذ گردیده است. ایمنطقهالزم از اداره آب  هایتأییدیهصادره،  نامبيالبته با توجه به مجوز 

 گاز -6-3

  آورزیانات و اثر باشدميبسیار کم دردسر  هاسوختگاز تمیزترین سوخت فسیلي بوده و استفاده از آن نسبت به سایر 

سیلي دارد و        سوخت ف سایر  سبت به  هان و  ذخایر گازی ج ترینبزرگاینکه ایران یکي از دارندگان  دلیل بهکمتری ن

 .هاستسوختاز سایر  ترصرفهبهو مرقون  ترراحتلذا دسترسي به آن  باشدميازتامین کنندگان عمده این انرژی 

نیاز دارد از سوخت گاز استفاده کند که    ...سنتي و   خانهسفره ر د وپزپختجهت مصارف گرمایشي و    موردنظرمجموعه 

ست این   سات   بدیهي ا سی شعاب    نی تأ شامل: هزینه اجرای خط ان شي  ولولهز  شد مي هاک ستای اخذ مجوز    با که در را

 الزم از شرکت گاز استان و شهرستان اخذ گردیده است. هایتأییدیه، نامبي

 

 سیستم سرمایش و گرمایش -6-4
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  در تواندميمطبوع،  یتهویهاصاولي و مهندساي سایساتم سارمایش و گرمایش و       ساازی پیادهبدون تردید طراحي و 

شتر برای     تأمینمطلوب و  برداریبهره سایش بی ستفاده آ سیار   کنندگانا شد و   تأثیرگذاراز یک مکان، ب سا هچبا   اگر ب

شد،     سایش مطلوبي را به کمک   وانتميضعفي در طراحي و معماری یک پروژه اتفاق افتاده با سات   آ سی سب  تأ   منا

ستفاده سرمایشي و گرمایشي و تهویه مطبوع جهت      شت دفعات بعد نیز  کنندگانا  از آن محیط، ایجاد کرد و انتظار دا

 مشتری به مجموعه مراجعه نماید.

، جهت  باشد ميمعتدل و خنک  وهوایآببا  ایمنطقهالزم به توضیح است با توجه به موقعیت محل احداث پروژه که   

استفاده خواهد شد و     کولرآبيو سوئیتها از   : اداری، پذیرایيهایساختمان در فصول گرم در   موردنیازسرمایش   تأمین

ستفاده         تأمینجهت  سال از بخاری گازی ا سرد  صول  ستي   شود ميگرمایش در ف   پس از گذارسرمایه که البته بای

 ناسي طرح نهایي را ارائه نماید.و بررسي کارش هاساختمانطراحي 

 سیستم اعالم و اطفا حریق-5-6

از آن مجموعه و جلوگیری  برداریبهرهدر علم مدیریت، حساسیت و ارزش احداث یک مجموعه با مدیریت صحیح در 

 دشوارتر از مدیریت برداریبهرهمدیریت  بساچهو  کنندمياز هرگونه تنش و خدای ناکرده اتفاق ناگوار، باهم برابری 

 ساخت نیز باشد.

ریق ح صحیح نیاز به الزامات و تجهیزاتي است که سیستم اعالم و اطفاء برداریبهرهجهت مدیریت و نظارت در  طبیعتاً

 به تعداد مناسب جهت پروژه در نظر نشانيآتشبر این اساس بایستي کپسول . باشدميیکي از این تجهیزات الزامي 

 گرفت.

 

 تم حفاظتیسیس-6-6

حفاظتي  هایدوربینالزم است از ایجاد فضای ایمن و کنترل مناسب پروژه به لحاظ امنیت و ایمني، در راستای 

 ربوطهمدر جدول  تأسیساتي هایهزینهسرجمع در قالب  صورتبهاین بخش نیز  هایهزینهکه  گردداستفاده  مداربسته

 است. شدهدرج
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 ارتباطات-6-7

شرفت جوامع،     عوامل ازیکي  صلي در پی صوص عليا ست که         الخ شد دانش در حوزه ارتباطات ا صنعتي، ر شورهای  ک

نیست اگر   ربطبيسال گذشته و ظهور موبایل در چند دهه اخیر است.     377، اختراع تلفن در هاموفقیتاین  ازجمله

  پذیرکانام، بدون تلفن و موبایل و اینترنت و... وکارکسااابدر دنیای  الخصاااوصعليبگوییم زندگي در دنیای کنوني 

 نیست.

ستم ارتباطاتي     سی سیم یا   ازجملهوجود  ضر نیز از تجهیزات    و تلفن همراه و وای (سیم بيتلفن )با فا و... در طرح حا

و خرید و نصااب  کشاايساایمخط تلفن ثابت خریداری شااود که هزینه  1که نیاز اساات حداقل  باشاادميمورد لزوم 

 در جدول فوق لحاظ شده است. تأسیساتي هایهزینهات نیز در سرجمع تجهیز

 نقلیه یطوسا-7

 میلیون ریال 954مبلغ  هاآنکه بابت خرید  باشديمیک دستگاه وانت پراید  پروژه ازیموردننقلیه  طیوسا ازجمله

 خواهد بود. ازیموردن

 اثاثیه و منصوبات اداری-8

 

-وترکامل کامپی یستمس :ازجمله به لوازم اداری و ملزوماتي خدماتيغیر  نیروی انسانيهر ، آمدهعملبههای طبق بررسي

ه تعداد کارمندان پروژه کبا توجه به احتیاج خواهد داشت. ماشین حساب و... -رومیزی یرالتحرلوازمست -تلفن-پرینتر

 کارکنانمجموع هزینه خرید لوازم اداری و ملزومات ، لذا باشدمي و... اداری، مالي کارکنانشامل: مدیریت مجموعه، 

 گردد.برآورد مي میلیون ریال 844 مبلغ ،یدیتول یرغ

 یبرداربهرهقبل از  هایینههز -9

  ثالًم. گردنديمدرصدی از مبلغ تسهیالت پیشنهادی لحاظ     صورت بهبرداری، معموالً های قبل از بهرهبخشي از هزینه 

مبلغ تسااهیالت پیشاانهادی و هزینه    777/7های قبوض، کارمزد و بیمه تسااهیالت برابر های دفترخانه، هزینههزینه

ساختماني، هزینه مشاوره و     یهانقشه ، هزینه تهیه تسهیالت پیشنهادی طرح   7735/7برابر  توسط بانک  ارزیابي طرح

 .باشديممیلیون ریال  3777مبلغ  یاربردبهرهقبل از  هایینههز بینيیشپ... که در طرح حاضر 
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 نیروی انسانی-14

و میزان نیاز به با توجه به اساااتراتژی و اهداف مدیریت  گردشاااگری و رفاهي یهامجتمع ازیموردننیروی انسااااني 

  جزو الزامات این موضوع محسوبقانون کار  بدیهي است رعایت ضوابط که شوديم یزیربرنامهپاسخگویي به مشتریان 

 .شودمي

شامل:      الزم ساني  ست، نیروی ان سوئیت، انتظامات   ) یادارواحد  کارکنانبه ذکر ا مدیریت، مالي و...( و بخش خدماتي 

 و... خواهند بود.

 .باشديمنیروی انساني طبق جدول ذیل  یهانهیهزشرح 

 

 

 : لیست و هزینه نیروی انسانی21 جدول

 سمت ردیف
 موردنیاز

 نفر()

 حقوق ماهانه هر نفر

 )م.ر(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 127 17 3 مدیریت 3

 3515 13 1 حسابدار و کارمند اداری 3

 1993 13 31 خدماتي 1

 3353 13 1 حراست و نگهبان 1

 121 13 3 راننده 5

 3353 13 1 باغبان 5

 9696 - 35 جمع

 5727 - - حقوق دریافتي 77سنوات(، بیمه و پاداش= %) شغليمزایای 

 16483 - 25 جمع کل
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 سرمایه در گردشبرآورد  -11

سب یک  وریبهرهسرمایه در گردش معیاری برای میزان کارآمدی و   سوب   وکارک شان و  شود ميمح سالمت   دهندهن

که برای امور روزانه   شاااودمياسااات. بنا به تعریفي دیگر، سااارمایه در گردش به پولي اطالق  مدتکوتاهمالي آن در 

سااازندگان  ) اندوابسااتهبه هم  ایزنجیره طوربهکه  وکارهایيکسااب. الزم به توضاایح اساات گرددميخرج  وکارکسااب

  طول ردبیشتری نیاز دارند زیرا باید   گردش در، به سرمایه  کنندميفروش کولر( کار ) فصلي  طوربهقطعات خودرو( یا 

ار کنند ولي در فصل فروش محصول خود را به فروش برسانند.    سال با خرید مواد اولیه و تبدیل آن به کاالی نهایي ک 

یه مي          معموالًخدماتي    های طرح یه در گردش کمتری احتیاج دارند زیرا در اغلب موارد خرید مواد اول ند   سااارما توا

ته  در رس  موردنظرکه خوشبختانه طرح   باشد مينقدی  صورت بهاقساطي صورت پذیرد ولي فروش محصول     صورت به

که ساارمایه در گردش   چنینياین هایطرح باشااد که با توجه به شاارایط نقدینگي در جامعه، خدماتي مي یهاطرح

شته  شد و  نقدی مي صورت بهو فروش کاال نیز  کمتری احتیاج دا سرمایه    عمالًبا سک  شتر   ری گذاری کمتری دارند بی

 شوند.نوسانات قیمت مواد اولیه و...کمتر دچار زیان مي براثرباشد چون مي هابانکگذاران و سرمایه موردتوجه

و تعداد روزهای کاری و   موردنظرو بنا به ماهیت پروژه  پردازیمميدر ادامه گزارش، به بررسي اقالم سرمایه در گردش 

حاسااابه    هر یک از اقالم سااارمایه در گردش را م    موردنیاز (، میزان دارمدت خرید نقدی یا    ) اولیه مواد  تأمین نحوه 

 .نویسیمميو در جدول زیر  نماییممي

 بندیمواد اولیه، کمکی و بسته -11-1

سنتي و تاالر ...   ) پذیرایياز واحدهای  برداریبهرهبا عنایت به اینکه  ستوران  شد مي ایاجارهواگذاری  صورت به( ر   با

 عهده مجری طرح نخواهیم داشت. بربخشدر این  ایمصرفيمواد و اقالم  درنتیجه

از افراد   هانوشاایدنيو  هاخوراکياقالم مصاارفي شااامل:   هرگونه*در خصااوص سااوئیتها نیز با توجه به اینکه مبلغ  

جزء کاالهای مصاارفي محسااوب نخواهند شااد فلذا در این زمینه نیز هزینه  درنتیجه شااودميدریافت  کنندهاسااتفاده

 جاری نخواهیم داشت.
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صرفي   ستفا *در مورد اقالم و مواد م ستگاه در  دهموردا صنعتي یا گریس یا    هابازیو  هاد قطعات   هرگونهشامل: روغن 

ر  د درنتیجهدر بخش هزینه تعمیر و نگهداری و تعویض لحاظ شااده  هاهزینهمصاارفي نیز باید یادآوری شااود که این 

 .شودنميدر نظر گرفته  مجدداًاین بخش 

صرف اقالم و مواد م   ضیحات فوق تنها مورد م شتي صرفي مربوط به  با توجه به تو  و شویي رختشامل: پودر   مواد بهدا

  ها، شااامپو،ها و توالتها و دسااتشااویيمصاارفي جهت پاکیزه نمودن اشاایاء، مواد شااوینده کف کنندهضاادعفونيمواد 

شویي و ...      ساختمان اداری  دستمال و حوله کاغذی و مایع دست سوئیتها و  صرفي    مواد و التحریرلوازم و در  خوراکي م

مواد بهداشااتي و  تأمینبرای  موردنیاز هزینه ساااالنه شاادهانجامبرآوردهای  اساااس برباشااد. مي در ساااختمان اداری

 است. شدهگرفتهدر نظر  میلیون ریال 177خوراکي 

 و در جریان ساخت شدهساختهکاالی  -11-2

 با توجه نوع طرح، چنین سرفصلي موضوعیت نخواهد داشت.

 مطالبات -11-3

و فروش  هاسوئیتبا توجه نوع طرح، چنین سرفصلي موضوعیت نخواهد داشت زیرا فروش خدمات حاصل از اجاره 

 نقدی خواهد بود. صورتبه هاسرگرميو  هابازیبلیط 

 

 گردانتنخواه -11-4

: حقوق و دساااتمزد، قبوض برق و آب و ازجمله های روزانه جاری شااارکت     بابت هزینه    موردنظرتنخواه  ازآنجاکه  

روز در نظر گرفته   57این آیتم  زمانمدتباشااد؛ لذا در محاساابات ساارمایه در گردش،  مي موردنیازسااوخت و غیره 

 .شودمي

 بستانکاران -11-5

صاافر   شاادهگرفتهدر نظر  زمانمدتبه مشااتریان، در محاساابات کامفار، رقم بدهي و  های مجری طرحبابت بدهي

  شدهخریدارینقدی  طوربه کالًکه کلیه اجناس و کاال و مواد اولیه و...  شودميباشد؛ زیرا در محاسبات چنین فرض مي

 از زمان به کسي بدهکار نخواهد بود. هرلحظهو مجری طرح بابت موارد مذکور در 
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 های سرمایه در گردشهزینه :22 جدول

 مبلغ: میلیون ریال 

 جمع کل موردنیاز شدهانجام روز شـــــرح

 57 57 7 57 مواد اولیه

 7 7 7 7 مطالبات

 3952 3952 7 57 گردانتنخواه

 7 7 7 7 بستانکاران

 3418 3418 جمع
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 اجرای پروژه بندیزمانبرنامه -12

سي    ارکان از یکي ،آیدبرمي پروژه تعریف از که گونههمان سا ست؛  آن بودن موقتي پروژه ا   معنای به بودن موقتي ا

ست  طرح انجام زمان بودن محدود شخص  زمانیک در پروژه اجرای شروع  یعني این و ا   زمانیک در آن اتمام و م

 .دهدمي نشان را پروژه یک اجرای بندیزمان اهمیت تعریف این شکبي که معین؛

شرفت  بر نظارت و کنترل طرح، اجرای بندیزمان برنامه ارائه از هدف صمیم  با پروژه ایهزینه و فیزیکي پی   ریگیت

  کمترین و هزینه ترینمناسب  با ساخت  زمان ترینکوتاه به دستیابي  جهت منابع بهینه تخصیص  و موقعبه و صحیح 

 است. خسارت و خطا

  پروژه بایستي پس  بندیزماناست، لذا برنامه   شده طراحي نامبيحاضر بر اساس مجوزهای    هایطرحبا توجه به اینکه 

به شااارح ذیل   بندیزمانکلیات جدول برنامه  اگرچه و در زمان اساااتارت پروژه اعالم گردد.  گذار سااارمایه  از جذب  

 .باشدمي

 بندی اجرای طرحبینی برنامه زمانپیش: 23 جدول

 شرح
 

3 3 1 1 5 5 7 2 9 37 33 33 

             گذاریانجام مطالعات سرمایه

             مجوزهای الزم و اقدام برای تأمین مالي طرحکسب 

             )زمین، محوطه، ساختمان( عملیات ساختماني

             تجهیزاتخرید  وسفارش 

             تأسیسات

             لوازم کارگاهي

             نقلیه یطوسا

             خدماتيلوازم اداری و 

             نشدهبینيیشپتأخیرهای 

             استخدام و آموزش کارکنان



 
 

                                                                              فصل  دوم                                                                                                                     

 مطالعات فنی

10 

 

 

 های جاریهزینه -13

 (1443های جاری سالیانه )سال مبنا هزینه :24 جدول

 میلیون ریال ارقام: 

 هزینه شــــرح ردیف

 177 مواد و اقالم مصرفي 3

 35121 (نفر 35) حقوق و دستمزد 3

 231 آب، برق، سوخت و ارتباطات 1

 535 تعمیر و نگهداری 1

 975 جاری نشدهينیبشیپمتفرقه و  5

 35 ثابت یهایيدارابیمه  5

 3515 استهالک 7

 1391 هزینه بازاریابي و فروش 2

 277 هزینه اداری 9

 26771 مجموع
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 هزینه آب، برق، سوخت و ارتباطات -13-1

 :گرددميآب، برق، سوخت و ارتباطات به شرح جدول ذیل برآورد  هایهزینه، آمدهعملبهطبق برآورد اولیه 

 هزینه آب، برق، سوخت و ... :25 جدول

 م.ر() کلهزینه  شرح ردیف

 31 مترمکعب() مصرفيآب  3

 177 (kw) مصرفيبرق  3

 317 مترمکعب() گازسوخت/ 1

 357 ارتباطات 1

 813 جمع

 

 هزینه تعمیر و نگهداری:-2-13
 

ای  هزینه هرسال در آن، در طول  مورداستفاده تفریحي و خدماتي و وسایل  –با توجه نوع فعالیت مجتمع توریستي 

سایل و تجهیزات مي   ستفاده زیاد از   صرف تعمیر و نگهداری برخي از و گردد. برخي از لوازم و تجهیزات نیز در اثر ا

مطابق    ضیو تعوتعمیر، نگهداری   یها نه یهزو تعویض گردند که    شااادهیداری خر مجدداً بایسااات  بین رفته و مي 

 جدول ذیل است:
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 : تعمیر و نگهداری26 جدول

 مبالغ: میلیون ریال 

 شرح ردیف
 میزان

 گذاریسرمایه

 درصد تعمیر

 و نگهداری
 هزینه کل

 21 3 1357 سازیمحوطه 3

 11 3 3327 ساختمان 3

 21 5 3575 سوئیتهامبلمان  1

 35 5 577 و تجهیزات بازی هادستگاه 1

 375 5 3377 تأسیسات 5

 7 37 7 ابزارآالت 5

 95 37 957 نقلیه وسایط 7

 27 37 277 لوازم و مبلمان اداری 2

 516 -  جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                              فصل  دوم                                                                                                                     

 مطالعات فنی

14 

 

 

 

 

 هزینه استهالک بینیپیش-3-13
 

ستورالعمل  ضوابط    طبق قواعد و د سابداری و  ستهالک مطابق جدول ذیل    هایهزینه، هابانکهای موجود در علم ح ا

 است. محاسبهقابل

                                              

 : هزینه استهالک27 جدول
ریال مبالغ: میلیون   

 شرح ردیف
 میزان

گذاریسرمایه  

درصد 

 استهالک
 نرخ قراضه

هزینه 

 استهالک

 393 37 7 1357 سازیمحوطه 3

 3535 37 7 33277 ساختمان 3

 352 37 37 3575 هاسراچهمبلمان  1

 57 37 37 577 و تجهیزات بازی هادستگاه 1

 337 37 37 3377 تأسیسات 5

 7 37 37 7 ابزارآالت 5

 397 37 37 957 نقلیه وسایط 7

 377 37 35 277 لوازم و مبلمان اداری 2

 2635 - - 31986 جمع

 جاری نشدهبینییشپمتفرقه و  هایینههز -4-13

ستورالعمل  شده بینيپیشهای موجود، هزینه متفرقه و طبق قواعد و د های جاری بدون در  هزینه جمع %5در حدود  ن

 میلیون ریال است. 975باشد که در این طرح، مقدار آن برای سال مبنا نظر گرفتن هزینه استهالک مي

 

 هزینه تبلیغات و بازاریابی -13-5
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که این رقم در سال مبنا به   است  شده گرفتههزینه بازاریابي و فروش در نظر  عنوانبه هرساله دو درصد از رقم فروش  

 میلیون ریال برآورد شده است. 1391 مبلغ

 ثابت هایییداراهزینه بیمه  -13-6

که این رقم در سااال   اساات شاادهگرفتههزینه بیمه در نظر  عنوانبه هرسااالهثابت طرح  هایدارایيدو در هزار از رقم 

 میلیون ریال برآورد شده است. 35مبلغ 

 

 درآمد بینییشپ-14

ضا   ستفاده از خدمات گردشگری    شده بینيپیشبا توجه به میزان تقا د به شرح   درآم بینيپیش، روستا باش کالته در ا

 :باشدميذیل 

 :گرددميدرآمد محاسبه  بینيپیشتقاضا،  بینپیشدر بخش  37با توجه به جدول شماره 

 3171در سال مبنا  شدهبینيیشپنفر میزان تقاضا  252773

از خدمات  کنندگانمراجعه %57برآورد نماییم که  توانیميماز این میزان تقاضا ، حالت ترینینانهبدبدر : توضیح

 .کننديمریال نیز به ازاء هر نفر خرید  577،777معادل  یباًتقرو  کننديممختلف اکو کمپ استفاده 

 لذا داریم:

میلیون ریال 331،575 =( نفر 3حداقل خرید )ریال  577،777 × نفر 139157
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قرار خواهند  مورداستفادهورودی بخش اقتصادی  عنوانبهدر بخش مطالعات بازار و مطالعات فني  آمدهدستبه هایداده

و  دهشبیانکمي  صورتبههای صورت گرفته در قالب جداول مربوطه و گرفت. در این بخش چکیده مطالعات و بررسي

 طرح بر اساس مفروضات مستخرج از مطالعات فني و مطالعات بازار صورت خواهد پذیرفت. ارزیابي اقتصادی

 کامفار افزارنرمآنالیز مالی پروژه با  -1

 مالی بر اساس خروجی کامفار هایشاخصتحلیل  -2

 گیرینتیجهو  بندیجمع  -3
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