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 .1خالصه پروژه
معرفی پروژه
 )1عنوان طرح  :گردشگری روستایی-هتل بومگردی
 )2بخش  :گردشگری
 )3تولیدات  /خدمات  :ارائه خدمات اقامتی
 )4مکان  :منطقه آزاد

منطقه ویژه اقتصادی

زمينهای اصلی

شهرك صنعتی

 )5توصیف طرح :
هدف از اجرای این طرح احداث اقامتگاه بومگردی در مناطق روستایی استان لرستان می باشد.
بطورکلی فعاليتهای روستایی مشخصا به شرح زیر می باشند:
 .1تعطيالت برای تمدد اعصاب در محيط روستا (خانه های دوم ،سکوت و ارامش)
 .2مطالعه و لذت بردن از طبيعت (عکاسی از طبيعت ،مطالعه پرندگان و رفتار آنها)...
 .3تماشای مناظر طبيعی (حيوانات ،گل و گياهان کم یاب و پرندگان)
 .4داد و ستد با روستائيان (تجارت توليدات و محصوالت بومی و محلی)
 .5شکار و ماهی گيری (ماهی گيری در رودخانه ها یا دریا چه های مجاور رو ستاها و یا شکار حيوانات وحشی و پرندگان)
 .6نمایش محصوالت کشاورزی /فروش توليدات بومی /صنایع دستی و سوغاتی ها
 .7آموزش فعاليت های گردشگری در مزر عه (آموزش کاشت ،داشت و برداشت محصول ،آمووزش فنوون دامداری ،و )...
 .8فعاليت های اقتصادی سنتی همانند کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،ماهيگيری و ...
 .9بازی های محلی ،آداب و ر سوم محلی (برگزاری نمایشها ،آئينها ،بازیها و رسومات سنتی)
 .10رقص ،موسيقی و جشن های مختلف سنتی (برپایی رقص های محلی ،کنسرت های موسيقی سنتی ،برپایی جشن ها و فستيوال های
فرهنگی)
 .11مطالعه معماری رو ستایی (بافت قدیمی و معماری بومی مساکن روستایی ،منازل قدیمی و تاریخی)
 .12فستيوال های رو ستایی (جشنواره برداشت محصوالت کشاورزی و باغداری همانند گالب گيری،
فندق چينی ،برداشت انگور ،و ) ...
 .13تهيه غذاهای سنتی و محلی (پختن و آزمایش انواع غذاهای محلی و بومی ،نوشيدنی ها ،نانهای محلی)
 .14اقامت در مزر عه ،کمپ و یا منزل کشاورز (خانه های روستایی و یا کلبه های مزرعه)
 )6ظرفیت ساالنه طرح :

منابع درآمد طرح شااامل اجاره واحدهای اقامتی،برگزاری تورهای طبيعت گردی،فروش صاانایع دسااتی روسااتایی،فروش لبنيات و
محصوالت غذایی روستایی.
ظرفيت (نفر در
سال/تعداد)

قيمت واحد
(ریال)

فروش ساليانه (م.ر)

1

واحدهای اقامتی

10،560

1،000،000

10،560

2

برگزاری تورهای طبيعت گردی در منطقه

2،640

500،000

1،320

3

فروش صنایع دستی

16،500

1،000،000

16،500

4

فروش لبنيات و محصوالت غذایی روستایی

3،300

350،000

1،155

-

-

29،535

ردیف شرح

جمع

وضعیت پروژه
 )7میزان دسترسی به مواد خام اولیه در داخل كشور یا استان  %100تامين مواد اوليه داخلی است.
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 )8فروش :
بازار پیشبینی شده داخلی % 100

بازار پیشبینی شده صادراتی %

)9زمانبندی كامل پروژه ( از شروع فعالیت تا عملیات تجاری ) 24 :ماه
شروع فعالیت
زمانبندی

شروع كار در محل
پایان كار
شروع عملیات تجاری

 )10وضعیت پروژه :
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير

بله
آیا طرح دارای امکانسنجی میباشد؟
بله
آیا زمين مورد نياز طرح تهيه شده است؟
بله
آیا مجوزهای قانونی «جواز تأسيس ،محيط زیست و )...گرفته شده است؟
بله
آیا قراردادی با شریك داخلی یا خارجی منعقد گردیده است؟
بله
آیا موافقتنامه فاینانس منعقد گردیده است؟
بله
آیا قراردادی با پيمانکار داخلی و یا خارجی منعقد شده است؟
آیا امکانات زیربنایی طرح (برق ،آب مورد نياز ،سوخت ،ارتباطات ،جاده و )...فراهم گردیده است؟ بله
آیا ليست مهارت ،ماشينآالت ،تجهيزات به همراه شرکتهای سازنده یا فروشنده تعيين شده است؟ بله
بله
آیا قرارداد یا موافقتنامه خرید ماشينآالت ،تجهيزات و تکنولوژی منعقد گردیده است؟

ساختار مالی
 )11تأمین مالی
پول داخلی مورد نیاز
شرح

میلیون ریال

سرمایه ثابت
سرمایه

نرخ تبدیل به

معادل میلیون

(به میلیون

دالر

دالر

دالر)

0.37

0

0.37

0.02

0

0.02

12،081.55

در

گردش
كل
سرمایهگذاری

هر دالر معادل

742.76

ارز مورد نیاز

 32500ریال
12824.31

0.39

0

 ارزش تجهیزات و ماشینآالت خارجی  .......میلیون دالر ارزش تجهیزات و ماشینآالت داخلی  ............میلیون دالر ارزش تکنولوژی خارجی ...................میلیون دالر -ارزش تکنولوژی داخلی .............میلیون دالر

 ارزش فعلی خاص طرح )  5294.9 : ( NPVمیلیون ریال در  10سال نرخ تنزیل %20 -نرخ بازده داخلی ) % 28.93 : ( IRR

 نرخ بازگشت سرمایه :اطـالعات عـمومی

كل به میلیون
دالر

% 35.3

0.39
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 )12نوع پروژه :

تکمیل و توسعه

تأسیس

)13مشخصات شركت :
 نام ( اشخاص حقیقی یا حقوقی ) : فعالیت جاری شركت : آدرس : -تلفن :

فکس :

:email

 -ساختار قانونی شركت  :بخش خصوصی

وبسایت:
بخش عمومی

لطفاً در صورت موجود بودن موارد ذیل را پیوست نمایید.
 مطالعات امکانسنجی اولیه مطالعات امکانسنجی -مجوزهای قانونی (جواز تأسیس) محیط زیست و...

سایر
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نام طرح :هتل بومگری
معرفی خدمات
هدف از اجرای این طرح احداث اقامتگاه بومگردی در مناطق روستایی استان لرستان می باشد.
در رابطه با توسعه گردشگری روستایی و توسعه روستایی سه رویکرد قابل طرح است.
رویکرد اول ،در نظر گرفتن گردشگری به عنوان راهبرد تو سعه روستایی ا ست .در ا ین رویکرد افول کشاورزی
و تخریب روز افزون روستاها عاملی شده تا راهبرد جدید برای احيای مناطق روستایی از طریق انجام فعاليت های
مکمل و یا غنی نمودن این نواحی با توجه به منابع طبيعی و انسانی ارائه شود.
رویکرد دوم ،گردشگری به عنوان سياستی برای بازسازی سکونت گاههای روستایی در نظر گرفته میشود .در این
رویکرد از گردشگری به عنوان عاملی در برابر اتکای بيش از حد به کشاورزی یاد میشود و مشارکت در فر صت
های اقتصادی جد ید را ترغيب میکند .تجربه کشورهای اروپای شرقی نگاه به ا ین رویکرد بوده و از گردشگری
به عنوان ابزاری برای باز سازی محدوده روستاها پس از کاهش فعاليتهای کشاورزی سنتی استفاده شده است.
رویکرد سوم ،گردشگری روستایی ابزار توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبيعی است .در این رویکرد رشد گردشگری
بدون اثرات مخرب بر محيط زیست مد نظر است .این رویکرد معقول ترین نوع توسعه برای مناطق روستایی
است .در ایران هر گونه برنامه ریزی نيز باید از این رویکرد پيروی نماید قبل از اینکه اثرات مخرب بر جای گذاشته
شود.
معرفی كاربردهای خدمات:
بطورکلی فعاليتهای روستایی مشخصا به شرح زیر می باشند:
 .1تعطيالت برای تمدد اعصاب در محيط روستا (خانه های دوم ،سکوت و ارامش)
 .2مطالعه و لذت بردن از طبيعت (عکاسی از طبيعت ،مطالعه پرندگان و رفتار آنها)...
 .3تماشای مناظر طبيعی (حيوانات ،گل و گياهان کم یاب و پرندگان)
 .4داد و ستد با روستائيان (تجارت توليدات و محصوالت بومی و محلی)
 .5شکار و ماهی گيری (ماهی گيری در رودخانه ها یا دریا چه های مجاور رو ستاها و یا شکار حيوانات وحشی و
پرندگان)
 .6نمایش محصوالت کشاورزی /فروش توليدات بومی /صنایع دستی و سوغاتی ها
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 .7آموزش فعاليت های گردشگری در مزر عه (آموزش کاشت ،داشت و برداشت محصول ،آمووزش فنوون
دامداری ،و )...
 .8فعاليت های اقتصادی سنتی همانند کشاورزی ،باغداری ،دامداری ،ماهيگيری و ...
 .9بازی های محلی ،آداب و ر سوم محلی (برگزاری نمایشها ،آئينها ،بازیها و رسومات سنتی)
 .10رقص ،موسيقی و جشن های مختلف سنتی (برپایی رقص های محلی ،کنسرت های موسيقی سنتی ،برپایی
جشن ها و فستيوال های فرهنگی)
 .11مطالعه معماری رو ستایی (بافت قدیمی و معماری بومی مساکن روستایی ،منازل قدیمی و تاریخی)
 .12فستيوال های رو ستایی (جشنواره برداشت محصوالت کشاورزی و باغداری همانند گالب گيری،
فندق چينی ،برداشت انگور ،و ) ...
 .13تهيه غذاهای سنتی و محلی (پختن و آزمایش انواع غذاهای محلی و بومی ،نوشيدنی ها ،نانهای محلی)
 .14اقامت در مزر عه ،کمپ و یا منزل کشاورز (خانه های روستایی و یا کلبه های مزرعه).

برنامه فروش و بازار هدف
برآورد فروش واحدهای اقامتی بومگردی به شرح جدول زیر می باشد.
ظرفیت (نفر در

قیمت واحد

فروش

سال/تعداد)

(ریال)

سالیانه (م.ر)

1

واحدهای اقامتی

10،560

1،000،000

10،560

2

برگزاری تورهای طبيعت گردی در منطقه

2،640

500،000

1،320

3

فروش صنایع دستی

16،500

1،000،000

16،500

4

فروش لبنيات و محصوالت غذایی روستایی

3،300

350،000

1،155

-

-

29،535

ردیف شرح

جمع
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هزینه های سرمایه گذاری طرح
هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح معادل  12،081ميليون ریال ریال و سرمایه در گردش طرح معادل 742.76
ميليون ریال برآورد شده است.
شرح

درصد

جمع كل(م.ر)

زمين

1،200

%9

محوطه سازی

500

%4

ساختمان

6،560

%51

تجهيزات مورد نياز مجتمع

1،600

%12

تأسيسات

800

%6

وسایل نقليه

400

%3

تجهيزات و وسایل اداری ،خدماتی

281

%2

متفرقه و پيش بينی نشده

567

%4

جمع دارایی های ثابت

11،908.05

%93

173.50

%1

12،081.55

%94

742.76

%6

0

%0

12،824.31

%100

هزینه های قبل از بهره برداری
جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت
سرمایه در گردش
سایر دارایی ها
جمع كل هزینه های سرمایه گذاری طرح

هزینه های بهره برداری
هزینه های ساالنه بهره برداری از طرح معادل  13482ميليون ریال برآورد شده است.
ردیف

شرح

1
2

مواد مصرفی
حقوق و دستمزد

8،861
1،968

3
4
5
6
7
8

آب .برق .سوخت ،ارتباطات
بيمه
تعمير و نگهداری
بازار یابی و تبليغات
متفرقه و پيش بينی نشده
استهالك

360
19
393
886
125
870

جمع

هزینه(م.ر)

13،482
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شاخص های اقتصادی
شرح

مقدار  -واحد سنجش

ارزش فعلی خالصNPV
نرخ بازده داخلی IRR
دوره زمانی بازگشت سرمایه )(pbp

 5294.9ميليون ریال
%28.93
 2.83سال

