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  مطالب فهرست

  

  پیشگفتار

  مقدمه

  

 و تــوجیهی طــرح تعریــف / اول فصــل

  آن نگارش شیوه

  Fesibility study توجیهی طرح مفهوم

  اقتصادي توجیه ـ مالی توجیه ـ فنی توجیه

  1 فنی: توجیه ـ

  فنی توجیه خالصه جدول

  طرح مجري معرفی خالصه

  طرح مجري رزومه خالصه

  پروژه معرفی خالصه

  طرح شناسنامه

 بـراي  الزم امکانـات  و تجهیزات برشماري

  پروژه اجراي

  الزم قانونی مجوزهاي

  فعلی موانع و مشکالت

  منطقه در پروژه رقباي

  پروژه بالقوه مخاطبان برشماري

 بـراي  همنطقـ  دیگـر  هـاي  جاذبه برشماري

  گردشگران

  امکانات کلیه از هزینه حداقل برآورد

  واحد حسب به پروژه

 جمعیــت و منطقــه مــردم درآمــد متوســط

  پروژه محدوه

ــه ــاالنه ارائـ ــداد از آمارسـ ــافرویا تعـ  مسـ

 بازدیـد  پروژه محل شهر از که گردشگرانی

  کنند می

 در مشـارکت  به تمایل که گذارانی سرمایه

  دارند برداري بهره و اجرا

 غیـر  و مسـتقیم  شـغل  ایجـاد  میزان برآورد

  مستقیم

 سـابقه  ماننـد  منطقـه  خیـزي  حادثه برآورد

  . ...و زلزله سیل؛

  منطقه بلفعل و بلقوه مخاطرات

 گردشـگري  و اقـامتی  مکانهاي یربرآوردسا

  منطقه

 بـــراي منطقـــه آشـــنایی میـــزان بـــرآورد

  گردشگران

  2 مالی: توجیه ـ
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  پروژه: عمومی اطالعات جدول

  پروژه عمومی اطالعات

  پروژه: ثابت هاي هزینه جداول

  جدول: درباره توضیحاتی

  پروژه عایدات و درآمد جداول

  درآمدي منابع

  گیري: نتیجه

  

 مقـررات  و قـوانین  مجموعه / دوم فصل

 میـراث  (سازمان گردشگري نمونه مناطق

  گردشگري) و دستی صنایع فرهنگی؛

 میـراث  سـازمان  تشـکیل  قـانون  8 مـاده  ـ

  گردشگري و فرهنگی

 منـاطق  بـه  مربـوط  مقررات و قوانین سایر

  گردشگري نمونه

 و داخلـی  بانکی تسهیالت با مرتبط قوانین

  خارجی

  توسعه: چهارم برنامه قانون

 عـوارض،  در معافیتهـا  بـا  مـرتبط  قوانین ـ

  گمرك و مالیاتها

  خارجی گذاري سرمایه با مرتبط قوانین

  تعاریف

 و اقتصـادي  امـور  وزارت بـا  مرتبط قوانین

  دارایی

  پذیرش ضوابط و روشها

  رشپذی نظام

  خارجی گذاري سرمایه خدمات مرکز

  عمومی مقررات

  تأسیس نامه موافقت صدور لفمخت مراحل

  گردشگري نمونه مناطق

  گردشگري نمونه مناطق تصویب فرآیند

  نمونه مناطق

 اعطــاي و صــدور جهــت الزم مــدارك

  تأسیس نامه موافقت

  موافقتنامه ظهر

  گردشگري نمونه مناطق قرارداد

  گردشگري نمونه مناطق مطالعات

  سنجی: امکان مطالعات

  گذاري: سرمایه هاي بسته تهیه مطالعات

  جامع مطالعات

ــات ــوعیمو مطالع ــهرهاي و ض ــه ش  نمون

  :گردشگري

  منطقه گردشگري هاي ظرفیت بررسی

  منطقه گردشگري توسعه برنامه

 مـالی  و اقتصـادي  وضـعیت  کلـی  ارزیابی

  طرح

 نمونــه شــهر جــامع طــرح نگــارش شــیوه

  گردشگري

  ذیل: اگرافپار همانند مقدمه

  :مسئله طرح ـ الف

  :پژوهش انجام از هدف ـ ب

  :طرح مکانی و فضایی موقعیت ـ ج
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  :پروژه مقیاس و ماهیت ـ د

 نمونـه  شـهر  جامع مطالعات خدمات شرح

  شهمیرزاد گردشگري

  پروژه موضوع طرح و کلیات

  موجود وضع بررسی و شناخت

  پایه هاي داده تحلیل

 توسعه کالن راهبردهاي و سیاستها اهداف،

  گردشگري

  شهرستان گردشگري جامع طرح ارائه

  شهر گردشگري اي نقشه

 طـرح  هـدایتی  و مـدیریتی  چارچوب ارائه

  جامع

  گذاري سرمایه (پکیچ) بسته خدمات شرح

  مقدمه

  گردشگري نمونه مناطق جامع مطالعات

  :معیارها و تعاریف

 جـامع  طرح محیطی زیست اثرات ارزیابی

  گردشگري نمونه منطقه

  »گردشگري نمونه مناطق جامع طرح«

  معیارها: و تعاریف

  خدمات: شرح

  گردشگري نمونه مناطق اعتبارات

  گردشگري نمونه مناطق اعتبارات ـ

 امکــان مطالعــات انجــام جهــت اعتبــارات

  سنجی:

  ها: زیرساخت ایجاد جهت اعتبارات

  توضیحات:

ــابی و نظــارت نحــوه ــاطق ارزی ــه من  نمون

  گردشگري

 (نحــوه نمونــه منــاطق ارزیــابی و تنظــار

  ارزیابی) و نظارت

 زیــر بــرآورد و ارزیــابی هــاي فــرم نمونــه

  نظارتی هاي فرم و ساخت

  سال تفکیک با اعتبارات وضعیت

  

 بررسـی  و تحلیـل  خالصـه  / سوم فصل

  طرح مخاطبین و بازار

  طرح: اجرایی خالصه ـ1

 مشـــابه اجرایـــی ســـوابق و معرفـــی -2

  پروژه. کارفرماي

  انداز: چشم ـ3

  مأموریت: ـ4

  اهداف: ـ5

  ها: برنامه ـ6

  ت:خدما معرفی ـ7

  جایگزین: خدمات بررسی ـ8

  مشابه: موفق خدماتی صنعت تحلیل ـ9

  خود: صنعت تحلیل ـ10

  بازار: تحلیل ـ11

  بازار در مهم روندهاي

  رقبا: تحلیل ـ12

  ها: استراتژي تدوین ـ13
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SWOT  
  S قوت نقاط

  W ضعف نقاط

  O ها فرصت

  SO هاي استراتژي

  WO هاي استراتژي

 بهـره  صدد در قوت نقاط از جستن بهره با

  برآیید. ها فرصت از برداري

 را ضـعف  نقاط ها فرصت از جستن بهره با

  ببرید. بین از

  T تهدیدها

  ST هاي استراتژي

  WT هاي استراتژي

 قــوت نقــاط از تهدیــدها از احتــراز بــراي

  کنید. استفاده

 تهدیـدها  از و دهید کاهش را ضعف اطنق

  بپرهیزید.

  SWOT ماتریس

  WO هاي استراتژي

  ST هاي استراتژي

  WT هاي استراتژي

  SWOT آنالیز ازگیري  نتیجه

  مالک: اختصاصی حقوق ـ14

  : (گریز) خروج استراتژي ـ16

  مالی: تحلیل ـ17

  ریسک: تحلیل ـ18

  ریسک: تعریف

  فصل: بندي جمع

  ها پروژه بازار تحلیل

  پروژه: مکانیابی

 
  

هـاي   مبانی قانونی و شیوه/  فصل چهارم

  مشارکت شهرداریها جذب

  

ـ  /  فصل پنجم زار مـالی و  معرفی نـرم اف

اقتصادي کامفار وکـاربرد آن در حـوزه   

ــالی و      ــل م ــهري ـ تحلی ــدیریت ش م

  اقتصادي مناطق گردشگري

  COMFARافزار  معرفی نرم

  افزار ـ صفحه اصلی ورود به نرم

Clean Development Mechanism:  

  اهداف تحلیل مالی

  Sales programmeشاخه برنامه فروش: 

  Source of financeمالی:  منابع

ــربرگ  (آورده  Equity , risk capitalسـ

  سهامداران)

  Income(corporate) taxسربرگ 

  Comfarگیري از نرم ا فزار  گزارش

  ـ اعالم نتیجه بصورت جدول: 1ـ  1

  summary sheetجدول 

  summary sheetنمایش جدول 
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تـوجیهی و   ارتبـاط طـرح  /  فصل ششم

توســـعه شـــهري و تعریـــف منـــاطق 

  گردشگري

هـاي توسـعه    معرفی برخـی از پـروژه  1ـ  6

  شهري:

 5مراحـل تـدوین برنامـه راهبـردي      2ـ   6

  ها ساله شهرداري

شناخت شرایط استراتژیک مدیریت  3ـ   6

  شهري(شهرداري)

ریــزي و ســند  تعیــین جهــت برنامــه4ـ   6

  شهرداريساله استراتژیک  5برنامه 

  

 5هـا و راهبردهـاي برنامـه     تبیین استراتژي

  ساله بر اساس محورهاي استراتژیک

هـاي ضـروري بـر مبنـاي      فهرست پـروژه 

محورهاي استراتژیک، اهداف میان مدت و 

  کوتاه مدت

  ها تعریف وارائه اهداف کلی پروژه

  )Programmingتدوین برنامه عملیاتی (

بینی درآمـد شـهرداري    ي و پیشآینده نگر

  ساله 5در برنامه 

خالصه گزارش بودجه شهرداري طی دوره 

  پنج ساله

  هاي شهرداري تدوین شناسنامه مالی پروژه

گیري:تهیه بسـته نهـایی    بندي و نتیجه جمع

  طرح توجیهی و ارائه آن

  

  طرح توجیهی نمونه/  1پیوست

  الف)کلیات:

  فنی پروژهب) توجیه 

  گیري: نتیجه

  جداول مالی پروژه:

  گیري: بندي و نتیجه جمع

  

منطقـه نمونـه گردشگــري:    /  2پیوست 

  سدکوثر (نومل)

  کلیات:

  ـ مشخصات منطقه: 1

هـاي موردنیـاز تـا ورودي     ـ زیرسـاخت   2

  منطقه:

هایی از منطقـه نمونـه گردشگــري     عکس

  ر شهرستان گرگانسدکوثر (نومل) د

  منابع
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  شگفتاریپ

 سـرعت  اسـت،  اطالعـات  يفناور روزافزون شرفتیپ و يعصرتکنولوژ که یکنون يایدردن

 در يبعـد  تفکرتـک  وداشتن ،است شیافزا درحال مختلف هاي بروزدرعرصه روز يبشر دانش

ـ با بلکـه  .سـت ینکارا گـر ید یمهندس هاي رشته به مربوط ودانشها ستمیس در یفن مسائل حل  دی

 از یندناشـ یبرا و هـا  هیفرض کرد، قیوتلف بیگرترکیکدی موازات به و زمان راهم یعلم بعد چند

 کـه  گرفـت  کارا و موثرگیري  جهینت کی ها آن سهیمقا و یبررس با و گذاشت شیآزما رابه ها آن

 در بیـ رتت نیبد .باشدیم يگردشگر صنعتي  جامعه در جینتا نیا بودن اثربخش از یحاک خود

 یمـال  تیریمـد  ،یمهندس اقتصاد یعنی عیصنا یمهندس مهم مباحث قیتلف و بیترک با کتاب نیا

 ،است مطرح ایدن در بزرگ و اول تراز يازکشورها ياریبس در امروزه که کیاستراتژ تیریومد

 منحثه به يگردشگر صنعت تیریمد ندیرادرفرا اشاره مورد موضعات قیتلف دیرمفیتاث میخواهیم

 هـاي  پروژه رانیمد يبرا يمتدلوژ کی بعنوان تواند می خود مهم نیا که ،میبرسان اثبات و ورظه

    .باشد بخش اثر کاراو سمیتور صنعت

 متـرادف  يکردهایرو و ها نهیزم سم،یتور صنعت يکار محدوده و کاربرد دامنه نظر نقطه از

 مطـرح  يگردشـگر  عتصن در گرا تحول ییاجرا کردیرو عنوان تحت سم،یتور راهبردجذب با

ـ ا سمیتور صنعت در اول طراز مطالعات ای مراجع از ياریبس در البته که است شده  مطالـب  نی

 عنوان به صنعت نیا از کشورها از ياریبس در که یصورت در است، شده واقع یتوجه کم مورد

 انجـام  يشـتر یب بـرداري   بهـره  یمل افزوده ارزش و اقتصاد تیوتقو رشد جهت در فرصت کی

    .ردیگ یم

ـ  تعـادل  ،سمیتور صنعت تیریمد یاصل فهیوظ ـ فیک و کـارکرد  نـه، یهز نیب  درخـدمات  تی

 یمهمـ  پرسش ..است سمیتور تیریمد نینو يستمهایس یسیساز ادهیپ و جادیا از یناش یرسات

ـ ا شـود  مـی  مطـرح  رابطـه  نیا در که ـ د نظـر  نقطـه  از کـه  اسـت  نی  و ازهـا ین ي،اقتصـاد  دگاهی

 مطلـوب  افـزوده  ارزش جه،ینت در و است برخوردار اي هژیو تیاهم زا گردشگر، هاي تیمطلوب

ـ ا در دیبا البته .باشد یراض گردشگر که شود می حاصل یزمان تنها  بـه  سـت یتور بـه  رابطـه  نی

    .ستین خدمات کننده افتیدر صرفاً گردشگر، از منظور و داشت توجه آن عام مفهوم عنوان

 ذکـر  يحـدود  تـا  آن عملکـرد ي  ونحـوه  مسـ یتور صـنعت  از يمختصر حاتیتوض باال در

 داشـت  میخـواه  آن عملکرد نحوه و نهیهز تیریمد مورد در يمختصر حاتیتوض حال ،دیگرد

    .میکن یابیارز و ییشناسا را مهم مقوله نیا میبتوان شتریب تا
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 است ها نهیهز کنترل وبندي  بودجه برآورد، با مرتبط يندهایفرآ شامل پروژه، نهیهز تیریمد

    .شود لیتکم مصوب، بودجه با بتواند روژهپ تا

   :است لیذ موارد شامل پروژه نهیهز تیریمد يندهایفرا یکل ينما

 هاي تیفعال لیتکم جهت ازین مورد یمال منابع از بیتقر کی توسعه ندیفرآ :ها نهیهز برآورد

   .است پروژه

 جهت يکار هاي بسته ای منفرد هاي تیفعال يبرآورد هاي نهیهز عیتجم ندیفرآ بودجه: نییتع

    .است نهیهز مصوب يمبنا خط تیتثب

 تیریمد و پروژه بودجه یبروزرسان جهت پروژه تیوضع بر نظارت ندیفرآ :ها نهیهز کنترل

   .است نهیهز يمبنا خط در راتییتغ
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  مقدمه

 تـوان  مـی  جـرات  بـه  کـه ( جهان صنعت ترین پولساز عنوان به گردشگري صنعت از امروزه

 میـان  ایـن  در .شود می برده نام )است بیشتر هم نفت و سازي خودرو صنعت از ان درامد گفت

 توسـعه  در گرفتـه  صورت تالشهاي وجود با که باشد می باالیی گردشگري ظرفیت داراي ایران

   .است نشده حاصل مطلوبی نتایج باید که هنوزچنان گردشگري

 چنـد  از و انـد  کرده درك درآمد ایجاد و اشتغال ،تولید نظر از را گردشگري صنعت گسترده ابعاد

 جملـه  از ایـران  اسـالمی  جمهـوري  کشـور  .انـد  پرداختـه  صـنعت  این توسعه به شدت به پیش دهه

 داشـتن  انـد  پرداختـه  صـنعت  ایـن  توسـعه  بـه  شـدت  پتانسـیل  داشتن علت به که است کشورهایی

 داشـته  قـرار  دنیا مختلف طنقا گردشگران توجه مورد همواره ،فرهنگی و تاریخی طبیعی، هاي پتانسیل

 فـراهم  گردشـگري  هاي زیرساخت توسعه و برداري بهره براي را مساعدي شرایط عامل این که است

 ورود بـه  ساالنه آن در که کشور انداز چشم سند در دولت هاي سیاست و اهداف به توجه با .سازد می

 زیـر  ایجـاد  ،است شده تاکید دالر دمیلیار 25 بر بالغ ارزي آمد در ایجاد و خارجی گردشگر میلیون 20

 8 مـاده  براساس .است ناپذیر اجتناب واقعیتهاي از مهم این به دستیابی جهت گردشگري هاي ساخت

 داخلـی  گذاران سرمایه جلب جهت گردشگري و دستی صنایع ،فرهنگی میراث سازمان تشکیل قانون

 بخـش  متقاضـی  به یافته توسعه مترک مناطق بر تاکید با گردشگري هاي قطب و کشور مستعد مناطق و

 بـر  در را منـاطقی  ،گردشـگري  نمونه منطقه .بدهد را گردشگري نمونه مناطق تاسیس اجازه غیردولتی

 ارایـه  منظور به کشور گردشگري و طبیعی مذهبی، ،فرهنگی ،تاریخی هاي جاذبه جوار در که گیرد می

 ،گردشـگري  نمونـه  منـاطق  نامه آیین و 8 ماده براساس دولتی غیر بخش توسط گردشگران به خدمات

  .شوند می اداره و تاسیس

 ویـژه  بـه  و کشـور  گردشگري رونق در گردشگري نمونه مناطق اهمیت و نقش به توجه با

 نهم دولت توسط اي هگسترد حرکت ،فرایند این در دولتی غیر و خصوصی هاي مشارکت جذب

 استانهاي در نمونه منطقه1165 کنون تا و آمد عمل به قابلیت داراي مناطق نمودن مصوب براي

   .است رسیده تصویب به کشور

 )مطالعـات  نحوه خصوص در رسانی اطالع ضرورت و مناطق این گسترده حجم به توجه با

 سـایر  و اصـولی  موافقتنامـه  صـدور  و قـرارداد  انعقـاد  نحـوه ( تفصـیلی  و جامع ،سنجی امکان

 بـه  تا داشت آن بر را دفتر این ،برداري بهره حلهمر تا گردشگري نمونه مناطق اجراي هاي فرایند

    .بپردازد نمونه مناطق اجراي و واگذاري ،تصویب فرایند راهنماي کتابچه تهیه

 و مـدت  بلنـد  اهـداف  داراي توریسـم  کـه  است این گردشگر جذب در مهم نکات از یکی

 جوامـع  و مـردم  يبرا اشتغال ایجاد چون اهدافی دلیل همین به و است مقصد جوامع در پایدار
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    .است بوده پذیر گردشگر مقصدهاي و محلی

 لذیـذ  غـذاي  آن بـا  توانید می !است آتش مانند توریسم:ایتالیایی المثل ضرب یک اساس بر

    !کنید تبدیل سیاه خاکستري به را آن یا کنید درست

 یحصـح  برآورد انجام از قبل و نباشد درایت و فکر پشتوانه با همراه اگر گردشگري صنعت

 مـدیریت  و شرایط درك با باید دلیل همین به .بود خواهد منفی پیامدهاي داراي نگیرد صورت

    .نمود تقویت را آن مثبت هاي جنبه مناسب براورد با همراه صحیح

 در مختلـف  بسـترهاي  ایجـاد  باعـث  و دارد اي هگسـترد  نقش توریسم محلی جوامع در امروزه

 و ورسـوم  اداب ارزشـها  متفاوت فرهنگهاي با مختلف افراد .شود می فرهنگی و گوناگون هاي زمینه

    .افتد می اتفاق فرهنگی تبادل اینگونه و روند می یکدیگر هاي فرهنگ بازدید به متفاوت سنتهاي

 از تـابلویی  ایـران :جهـانگردي  جهـانی  سـازمان  ارشـد  کارشناس تاریانی مارچلو دیدگاه از

 تفـاوت  گردشـگري  درهـاي  گشـودن  و کامـل  شـناخت  با توان می و است متفاوت فرهنگهاي

    .کرد جهانی ارزشهاي به تبدیل حتی را فرهنگی

 فـاکتور  سه نیازمند صحیح مدیریت و باشد می دارا مدیریت را گردشگري صنعت در نقش مهمترین

  مناسب براورد ـ 3 کامل شناخت ـ 2 صحیح اموزش 1:از عبارتند که است مهم این انجام راه در اساسی

 کـه  اسـت  برخوردار اي هویژ اهمیت از مناسب براورد یعنی اخر نکته مورد سه این میان در

    .است پایدار توریسم ایجاد جهت ها زمینه بررسی همان

 باید ابتدا در پولساز گردشگري صنعت یعنی مهم این به دستیابی براي که است این واقعیت

 بـه  نیـاز  راه ایـن  در کـه  بـردارد  قدم ان نمودن تر علمی سمت به مدیریت و کرده تغییر ها نگاه

    .باشد می ها گام ترین اساسی از مناسب طرح داشتن و صحیح براورد

 کـه  هایی پروژه نیهمچن و گرفته انجام نهیزم نیا در که یمطالعات و تجارت از استفاده با لذا

 مودندرباورن نو یگام تا آنند بر مجلد نیا گردآورندگان ؛است دهیگرد محقق خصوص نیا در

 بـه  فـرارو  يفرصـتها  یـی اجرا و یعلمـ  کـرد یرو بـا  و شود کشوربرداشته در بلقوه تیظرف نیا

    .گردد یمعرف خوانندگان

ـ ته در کـه  شیدرو راد زیعبدالعز دکتر يآقا جناب غیدر یب هاي ییراهنما از انیدرپا ـ ا هی  نی

    .میدار را سپاس و تشکر کمال نمودند ياری را ما مجلد

   نهیبه طراحان یمهندس مشاوره شرکت
www. tarahanbehine. com 

  ربدیم دیمج مهندس

  مهرجو رضا محمد مهندس

  ینیحس محمد دیس مهندس
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  اول فصل
   آن نگارش وهیش و یهیتوج طرح فیتعر

  Fesibility study یهیتوج طرح مفهوم

 پـروژه  کی شروع يبرا ازین مورد اطالعات مجموعه )یامکانسنج مطالعه( یهیتوج گزارش

 یاطالعـات  .دهـد  مـی  نشـان  را ...و )یرفـاه  ــ  یعمران ـ یخدمات( يتجار کار و گذاري هیاسرم

ـ ن مـورد  زاتیتجه و ساتیتاس ،الزم هیسرما لیازقب ـ م ،ازی ـ تول زانی ـ م ،انهیسـال  دی  و حقـوق  زانی

 که يافراد يبرا تنها نه یهیتوج طرح کی داشتن .شود می بینی شیپ ها طرح نیا در ...و دستمزد

 يضـرور  کـار  و کسـب  يانـداز  راه يبـرا  بلکه الزم هستند یبانک التیازتسه ستفادها به لیما

    .باشد می

 ایـ  شـرکت  ـ� سـازمان  ـ بانک از اعم( گذار هیسرما نمودن هیتوج يبرا یهیتوج گزارش کی

 تـر  راحـت  گـذار  هیسـرما  ،شـود  نوشته قتریدق هرچه و شود می میتنظ ) ..و کننده مهیب ـ� شخص

ـ نما برآورده را او هاي خواسته تواند می طرح نیا ایآ که ردیبگ میتصم تواند می ـ  دی  در ر؟یـ خ ای

 مرجـع  و منبـع  بـا  ها داده یتمام و شود انیب ها تیواق نمود یسع دیبا یهیتوج طرح کی میتنظ

 سـت ین مشـخص  کـامال  آنهـا  یدرسـت  که یاتیفرض از امکان حد تا نیهمچن و گردد ارائه معتبر

    .جست يدور

 گـزارش  الزمسـت  بخش هر يبرا که است شده لیتشک ریز بخش سه از یهیتوج طرح هر

    .گردد هیته جامع

  

   ياقتصاد هیتوج ـ یمال هیتوج ـ یفن هیتوج

 1 :یفن هیتوج ـ

 اسـت  اجـرا  قابل یفن نظر از کارفرما طرح ؛موجود امکانات با گردد می حیتشر بخش نیدرا

 امکانـات  میـزان  ــ  مناسـب  فضـاي  بـودن  کـافی  قبیل از مواردي گردشگري درحوضه .خیر یا

    .گیرد می قرار بررسی مورد ...و اقلیمی موقعیت ـ محیطی
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 :میینما می عمل لیذ جدول مراحل همانند یفن هیتوج خالصه هیته يبرا

  
 1 ـ 1 جدول

 فیرد یفن هیتوج خالصه جدول

 1 طرح يمجر یمعرف خالصه تیفعال محدوده ـ سیتاس مدت ـ نام

 2 طرح يمجر رزومه خالصه  .....و پروژه با مرتبط سوابق:شابهم هاي پروژه ياجرا

 دهیا وبطورخالصه ) ...و رستوران ـ مثال:استخر( پروژه ياجزا ـ اجرا محل ـ نام
 پروژه ياجرا به میتصم يبرا کارفرما هیاول

  پروژه یمعرف خالصه
 طرح شناسنامه

3 

 پارك زاتیتجه ـ 3 ولهس ساخت زاتیتج ـ 2 نیزم مترمربع ..... ـ 1 بطورمثال:
  ....و یآب

 الزم امکانات و زاتیتجه يبرشمار
 پروژه ياجرا يبرا

4 

 سازمان ـ 3 )ياستاندار( 5 ماده ونیسیکم ـ 2 یعیطب منابع ـ 1مثال: طور
 يادار راستعالماتیسا و يگردشکر

 5 الزم یقانون يمجوزها

 6 یفعل موانع و مشکالت  .....و نیمعارض رفع ـ 1بطورمثال:

 7 منطقه در پروژه يرقبا  منطقه در مشابه یحیتفر يفضا و رستوان وجود مثال:

 8 پروژه بالقوه مخاطبان يبرشمار پروژه محل از يعبور ریمس نیمسافر ـ 2 ـ یخارج گردشگران ـ 1 :بطورمثال

 یدست عیصنا ـ 5 ......بقعه ـ 4 ....عمارت ـ 3 ....پارك ـ 2 ....آبشار ـ 1بطورمثال:
 صخا

 يبرا منطقه گرید هاي جاذبه يبرشمار
 گردشگران
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 کند استفاده پروژه امکانات هیکل از تواند می الیر ....نفر هر :مثال بطور
  امکانات هیکل از نهیهز حداقل برآورد

 واحد حسب به پروژه
10 

 منطقه در نفر ......و ماه در الیر ....خانوار هر يازا به درآمد متوسط مثال: بطور
 دارند نتسکو

  منطقه مردم درآمد متوسط
 پروژه محدوه تیجمع و

11 

  .کنند می دیبازد .....شهر از گردشگر و مسافر ......سال در ......متوسط بطور آمار برابر
 ایمسافرو تعداد از آمارساالنه ارائه

 پروژه محل شهر از که یگردشگران
 کنند می دیبازد

12 

  ......بانک ـ 3 .......ياعتبار و یمال موسسه ـ 2 .......شرکت ـ 1
 مشارکت به لیتما که یگذاران هیسرما

 دارند برداري بهره و اجرا در
13 

 میمستق ریغ شغل ...... ـ 2 میمستق شغل ......... ـ 1
 ریغ و میمستق شغل جادیا زانیم برآورد

 میمستق
14 

 15  منطقه بلفعل و بلقوه اتمخاطر  ....و زلزله ؛لیس سابقه مانند منطقه يزیخ حادثه برآورد

 ؟ دارد وجود يگرید نمونه ایآ میینما جادیا يباز شهر میبخواه اگر :مثال بطور
 و یاقامت يمکانها ریبرآوردسا

  منطقه يگردشگر
16 

 منطقه يبرا( باشد می شده شناخته گردشگران يبرا نظر مورد منطقه زانیم چه به
  )ر؟یخ ای است شده يگردشگر یابیبازار

 يبرا منطقه ییآشنا زانیم برآورد
  گردشگران

17 

  

   .میینما می حیتشر دارد يشتریب حاتیتوض به ازین که بند هر مذکور جدول لیتکم از پس ادامه در

  :مثال بطور

 .....و باشـد  مـی  یفصل بصورت آنها درآمد و بوده يکشاورز تیاکثر مشاغل:14 بند حیتوض

    ...و دارند تیفعال صنعت بخش در درصد

 يبـرا  گردشـگران  اغلـب  و بـوده  .....یخیتـار  نهیشـ یپ لحـاظ  به منطقه نیا :17 بند حیتوض

    ...و ندیآ می نجایا به ......دیبازد



 گردشگري هاي توجیهی کاربردي تهیه طرحآموزش /  14

  2 :یمال هیتوج ـ 

 ؛اسـاس  آن بـر  و مـذکور  فرمـت  مطـابق  یفنـ  جداول هیته و سازي یینها از پس بخش نیا در

 مشـارکت  ازبـا ین مورد التیتسه ها، نهیهز ،میستقرمیغ ـ میمستق يدرآمدها لیقب از هیاول یمال جداول

 سـازي  مـدل  طـرح  یمـال  رفتـار  گـر ید عبـارت  به .گردد می هیته لیذ فرمت به ....و کارفرما ندهینما

    ).گردد ارقام به لیتبد پروژه رفتار االمکان حد که آنست بر یسع بخش نیا در( گردد می

    .میینما می عمل لیذ بیترت به یمال جداول هیته يبرا

  

  :پروژه یعموم اطالعات جدول

 بفرمـت  پـروژه  یزمان اطالعات هیته یمهندس اقتصاد در پول یزمان ارزش قانون به توجه با

   ستیالزام لیذ
  2ـ  1جدول

 فیرد پروژه یعموم اطالعات

  03/10/91مثال:
 ماه شش

 زمان مدت و ساخت آغاز ینیتخم زمان
  پروژه ساخت
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 2  کارفرما نظر مورد برداري بهره زمان مدت باشد می سال 50 یال 20 یعمران هاي پروژه يبرا معمول بطور

 سال نفردر 2000مثال:
 یبخش به مربوط خدمات و رشیپذ تیظرف

 است شده دهید زا درآمد که پروژه از
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 طرح هیته زمان در الیر به لیتبد نرخ و ...وانی ـ هیروپ ـ ورویمثال:
 پروژه در که ی/خارجیداخل یپول يواحدها

 آنها ریتسع نرخ و گردد می استفاده
4 

  

  :پروژه ثابت هاي نهیهز جداول

 يبـرا  و ،پـروژه  سـاخت  دروان در کـه  باشـد  می هایی نهیهز شامل ثابت هاي نهیهز ف:یتعر

    .پروژه ساخت نیزم استمالك نهیهز مانند افتند می اتفاق بار کباری

    .میینما می هیته لیذ بفرمت را ثابت )نهیهز( هیسرما جداول
  

  3ـ  1 جدول

 فیرد  )گردد مشخص دیبا یپول واحد( پروژه ثابت هاي نهیهز

 1 نیزم )تملک( دیخر الیر .....

 2 آن سازي آماده و سازي محوطه الیر .....

 3 هیابن و ساختمانها الیر .....

 4  زاتیتجه و آالت نیماش الیر .....

 5 یجانب امکانات و ساتیتاس الیر .....

 6  یطیمح ستیز يحفاظتها الیر .....

 7  )ثابت هاي ییدارا با مرتبط( پروژه سربار هاي نهیهز الیر .....

 8  )یهیتوج طرح مطالعه مانند( برداري بهره از قبل مخارج الیر .....

 9 یاحتمال هاي نهیهز الیر .....

  



 15/  فصل سوم: خالصه تحلیل و بررسی بازار و مخاطبین طرح   

    .میپرداز می 3 ـ 1 جدول يفهایرد حیتوض به ادامه در

 متحمـل  نیزمـ  استمالك يبرا گذار سرمایه که را هایی نهیهز مجموع قسمت نیا در ـ 1 بند

 تملـک  بـه  خـاص  یطیشـرا  با نیزم کهیصورت در .میینما می وارد یپول واحد حسب بر را شده

ـ ا وارد منطقـه  در نیزمـ  مترمربع متیق )ارث طریق از مثال بطور( باشد درآمده گذار سرمایه  نی

    .گردد می بند

ـ اول سازي آماره ای نیزم بهبود هاي نهیهز به مربوط بند نیا ـ 2بند ـ قب از هی  نیزمـ  حیتسـط  لی

 پـروژه  هر يابتدا در که باشد می ......و سبز يفضا احداث ی،کش جدول ی،کش ابانیخ ، محوطه

    .ردیگ می انجام معموال

 جمـوع م بصورت که باشد می ساختمان و بنا ساخت به مربوط بخش نیا هاي نهیهز ـ 3 بند

    .گردد می جدول وارد

ـ یتجه و آالت نیماش نهیهز بخش نیا در ـ 4بند  را مانـد  خواهنـد  یبـاق  پـروژه  در کـه  یزات

 کودکـان  يباز لیوسا :یحیتفر پارك کی احداث درپروژه مثال بطور میینما می وارد و محاسبه

ـ ته ياضـطرار  برق نیتام بخش در ای داشت خواهد وجود ) .... ،فلک چرخ مانند(  و تـرانس  هی

    .داشت خواهد وجود ثابت زاتیتجه بعنوان آن ينگهدار يبرا یاتاقک و برق موتور

 لیـ گازوئ ـ گاز ـ� برق ـ آب( يانرژ نیتام همانند پروژه سربار هاي نهیهز بند نیا در ـ 5بند

    .گردد می جدول وارد و نیتخم سربار گرید موارد و ) ...و

 قـرار  سـت یز طیمحـ  حفاظت داتیتمه يبرا اي هنیهز که یصورت در بخش نیا در ـ 6 بند

 در يجـار  رودخانه هیحاش در یپارک احداث در مثال بطور .میینما می منظور میباش داشته است

 يبـرا  اي هوارید الزمست میباش شده مکلف ستیز طیمح حفاظت سازمان طرف از که یصورت

 به پارك فاضالب ورودگیري  جلو يبرا ای میینما جادیا پارك محدوده در رودخانه میحر جادیا

    ....و ایم هداشت هایی نهیهز رودخانه

 محـل  بـه  تجهـزات  نقـل  و حمل هاي نهیهز لیقب از سربار هاي نهیهز بخش نیا در ـ 7 بند

    .گردد می جدول وارد و بینی شیپ پروژه

ـ  و نصب هاي نهیهز بخش نیا در ـ 8 بند  منظـور  پـروژه  ثابـت  زاتیـ تجه يانـداز  راه شیپ

 یحـ یتفر زاتیتجه ،موتورخانه ها، بنا هواساز يلرهایچ يانداز راه و نصب نهیهز مانند ددگر می

    دستگاهها ثابت زاتیتجه و ساتیوتاس یبرق

ـ تعو از يریجلوگ يبرا ها پروژه نگونهیا در ـ 9بند  معمـوال  پـروژه  يزمانبنـد  ياجـرا  در قی

 یاحتمـال  نشـده  بینی شیپ و اي هرنامب ریغ مواقع در که رندیگ می نظر در اطیاحت بعنوان را یمبلغ

    )برداري رخاكیمقا و احجام در مثال بطور( .گردد صرف
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  :حیتوض

ـ ن که بخش هر يبرا جدول نیا در  ریـ ز جـدول  میتـوان  مـی  دارد يشـتر یب اتیـ جزئ بـه  ازی

ـ کن فـرض  زاتیـ تجه و آالت نیماش بخش يبرا :مثال بطور میینما فیتعر اي همجموع  چهـار  دی

    میکن می ارائه و هیته ریز اتیجزئ با 1 ـ 5 جدول همانند یجدول لذا میردا مختلف زیتجه
  

  1ـ  5 جدول

 فیرد زاتیتجه و آالت نیماش نهیهز

 1  کننده تیتقو برق ترانس الیر ......

 2 فلک و چرخ  الیر .....

 3  ها آبنما فشار پمپ  الیر ....

 4  پارك مبلمان  الیر ....

 
 رسانی بروز تیقابل جادیوا پروژه روندگیري  یپ يبرا است بهتر که ددگر می يادآوری مجددا

    .میینما هیته مشخص ارجاع با باال مطابق یجدول دارد يشتریب اتیجزئ که بخش .هر يبرا آن
 

  يجار هاي نهیهز جداول
  1ـ  6 جدول

 فیرد گردد مشخص یپول واحد )يجار هاي نهیهز( دیتول هاي هزنه

 1 مجموعه يراهبر هیاول مواد ـ امخ مواد الیر ......

 2 ملزومات الیر ......

 3  )ساتیتاس( utility الیر ......

 4 يانرژ الیر .....

 5  یدکی قطعات الیر ......

 6 راتیتعم و ينگهدار الیر ......

 7 ازیامت حق الیر ......

 8 دستمزد الیر ......

 9 دستمزد اتیمال ،مهیب الیر ......

 10 میسربارمستق هاي نهیهز الیر ......

 11 يادار سربار هاي نهیهز الیر ......

 12 پرسنل یاجتماع و یرفاه هاي نهیهز الیر ......

 13 مدت بلند اجاره هاي نهیهز الیر ......

 14 یابیبازار سربار هاي نهیهز الیر ......
  
    گردد می اضافه حاتیتوض جدول يبرا

  

  :ولجد درباره یحاتیتوض

 مرکـز  ـ� رسـتوران  شـامل  يگردشـگر  منطقه کی يبرا یسنج امکان مطالعه دیکن فرض ـ 1

    جدول کی و خدمات کی محل هر تعداد به لذا ردیگ می انجام ....و نمایس ـ کودکان يباز


