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مورد نیاز
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به میلیون یورو نرخ لیون ریالمی
برابري

معادل به

دالرمیلیون 

7040003500020,1110,2130,32سرمایه ثابت

0,285- 10000350000,285سرمایه در گردش

7140003500020,39510,2130,605کل سرمایه گذاري

لطفاً مستندات زیرا در صورت امکان ارائه فرمایید
مطالعه امکان سنجی طرح        

)جواز تأسیس ، مجوز سرمایه گذاري خارجی و غیره ( زهاي قانونی مجو

اطالعات کلی طرح
توسعه و تکمیلتأسیس :                                           نوع طرح - 12
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http://www.gsrw.ir:وب سایتinfo@gsrw.ir: پست الکترونیکی- 

خصوصی ■دولتی   :      ساختار قانونی شرکت 
دولتی                                :      ساختار قانونی شرکت -



PROJECT PROFILE - SUMMARY SHEET

Project Introduction

1- Project title: Negarestan Dam Tourism

2- Sector :     Tourism

3- Products / Services :

Tourism & Recreation at the local, provincial, national and international

4- location:

around Lake of Kaboodval Dam, Aliabad City

5- Project description :

This project includes amusing components such as a restaurant, pool, dock, track cycling, Telecabin,
chain stores, .... .All the infrastructure is provided. Water, electricity, telephone and gas there.
Opportunity for tourism and investment by private sector activities is provided.

6- Annual capacity :

2310400 tourist per year.

Project Status

7- Local / internal raw material access : 100  %

8- Sale :

- Anticipated local market : 95%

- Anticipated export market : 5%

9 – Project total time (from start of activities to start of commercial operation in years): 2 years.

Start of activities : 2015

Start of works at site :2016

End of Works :2018

Start of commercial operation : 2018

Schedule

10- Project status :



- Feasibility study available? Yes

- Required land provided? Yes

- Legal permissions (establishment license, foreign currency quota, invironment, etc) taken? Yes

- Partnership agreement concluding with local /foreign investor? No

- Financing agreement concluding? No

- Agreement with local /foreign contractor(s) concluding? No

- Infrastructural utilities (electricity water supply, telecommunication, fuel, road, etc) procured? Yes

- List of know- how, machinery, equipment, as well as seller /builder companies defined?      Yes

- Purchases agreement machinery, equipment and know-how concluded? No



Financial Table

11- Financial structure :

Descriptions

Local Currency Required Foreign
Currency
Required
Million $

Total Million
$Million Rials Rate(Rials) Equivalent in

Million $

Fix Capital 704000 35,000 20.11 10.21 30.32
Current
Capital 10000 35,000 .285  - .285

Total
Investment 714000 35,000 20.395 10.21 30.605

- Value of foreign equipment / machinery ……10.21.……….Million $
- Value of local equipment / machinery 1.94 Million $
- Value of foreign technical know-how - Million $
- Value of local technical know-how 22.76 Million $
*- Net present value (NPV) : 21.14 milion $ for 10 year
- Internal Rate of Return (IRR) : 30 %
- Capital Rate of Return %30 at     year

General Information

12 - Project type Establishment

13- Company Profile

- Name ( Legal/Natural persons ) : Golestan Reginol Water Authority

- Company's current activities: Establishing and operation of water supply and transmission
installations

- Address :First of Aqqala road, Gorgan, Iran

- Tel :   +9817-32627886 Fax :   +9817-32627870                            E-mail :
Web Site : http://www.gsrw.ir/

- Company's legal  structure :      governmental



:موقعیت طرح -2
.گلستان: استان : 2-1

استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول، سد کبودوال :شهرستان : 2- 2
:مشخصات فنی طرح - 3

خدمات گردشگري:  محصول -3-1

:نیازهاي طرح -3-2

:فضا و زیرساخت هاي مورد نیاز -1- 3-2
: زمین محل اجراي طرح- 1- 1- 2- 3

)میلیون ریال(قیمت کل )ریال(قیمت واحد)متر مربع(متراژزمین

250,0002,000,000500,000

زمین در مالکیت شرکت آب منطقه اي استان گلستان باقی خواهد ماند.

:محوطه سازي-3-2-1-2
میلیون (هزینه کل )ریال(هزینه واحد )متر مربع(مساحت شرحردیف

)ریال

1

2

3

جمع

:ساختمانها-3-2-1-3
متر (ا مساحت زیربنشرحردیف

)مربع
میلیون (هزینه کل )ریال(هزینه واحد 

)ریال

1

2

جمع

:تجهیزات و ماشین آالت -2- 3-2
:تأسیسات و تجهیزات-3-2-2-1



)میلیون ریال(هزینه کل مشخصات فنیتجهیزاتردیف

1

2

3

4

5

6

:ماشین آالت-3-2-2-2
)میلیون ریال(هزینه کل )ریال(واحد هزینه تعدادشرحردیف

1

2

3

:لوازم اداري و وسائط نقلیه-3-2-2-3
)میلیون ریال(هزینه کل )ریال(هزینه واحد تعدادلوازم اداري و وسائط نقلیهردیف

1

2

جمع



:برداريهاي قبل از بهرههزینه-3-2-2-4
:هاي این طرح بر اساس اجزاي طرح بصورت زیر میباشدهزینه

1393جدول هزینه هاي سرمایه گذاري به تفکیک سهم تجهیزات و ابنیه به قیمت هاي سال - 

ابنیه تجهیزات هزینه هاي احداث
)میلیون ریال( اقالم

1 0 4176 )از محل دکه هاي موجود تا مخزن سد(اصالح مسیرپیاده روي آبشار 
1 0 1500 اصالح دیواره ها و مهندسی رودخانه
0 1 10000 نورپردازي مسیر 

0,8 0,2 6880 احداث اسکله
0,6 0,4 39000 احداث رینگ دوچرخه سواري
0,7 0,3 46400 سالن اجتماعات+ ساختمان ملی آموزش 
0,8 0,2

22000 کلبه هاي اقامتی

0,8 0,2
2000 رستوران کشتی

0,8 0,2
50000 تخر اس

0,9 0,1 2000 )پل+ آبشار مصنوعی (جزیره 

1
0

500 تعریض ورودي به مسیر آبشار

1 0
400 )عدد2(حوضچه آرامش 

1 0
180 )عدد2(پل 

1 0
500 استراحتگاه  استادیومی

1 0
50 مرمت پل

1 0
300 آسیاب آبی

0,8 0,2 6000 واحدهاي خورگشت
1 0

30 آالچیق

1 0
600 سکو

0,9 0,1 10 سرویس بهداشتی
0 1 280 شیرآب

0
1

40 نیمکت

0
1

15 سطل زباله 

0,8 0,2 60000 )سرمایه گذاري بخش خصوصی(هتل و رستوران 



1 0 51406 پارکینگ
0,8 0,2

65000 مرکز خرید و شهربازي
0,8 0,2

60000 ورزشی و فرهنگی
0,6 0,4 20000 رستوران ملل
0,8 0,2

5000 فروشگاه
0,8 0,2

5000 نمایشگاه موقت
0,5 0,5 300000 تله کابین
0,7 0,3 60000 اقامتگاه هاي ویالیی

546835 272432 819267 جمع

:مواد اولیه و قطعات واسطه -3- 3-2
:مواد اولیه-3-2-3-1

میلیون (هزینه کل )ریال(هزینه واحد واحدمصرف ساالنهشرحردیف
)ریال

1

2

جمع

بصورت جدا موجود نیست.

:هزینه سوخت-3-2-3-2
مصرفواحدشرحردیف

ساالنه

)میلیون ریال(هزینه کل )ریال(هزینه واحد 

جمع

:استهالك و تعمیر و نگهداري-3-2-3-3



جدول استهالك ساالنه اقالم سرمایه گذاري در محدوده مطالعاتی
کل پائین دست الدستبا اقالم  عنوان

27299 20550 6749 تجهیزات  میلیون (هزینه استهالك ساالنه
10925)ریال 6904 4021 ابنیه

38223,9 27454,1 10769,9 جمع

: مدیریت و منابع انسانی -4- 3-2

میلیون (حقوق کل 
)ریال

حقوق 
)  ریال(پایه

سطح مهارت

)غیرماهر- ماهر- متخصص(

تعداد ست سازمانیبندي پگروه ردیف

1

2

3

جمع

نفر60: تعدادي نیروي کار ماهر مستقیم مورد نیاز
نفر40:  تعدادي نیروي کار غیرماهر مستقیم مورد نیاز
نفر5:   تعدادي نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز

: مالکیت و مجوزهاي قانونی -4
:مالکیت و مجوزهاي قانونی-4

شرکت آب منطقه اي گلستان: مالکیت زمین- 1- 4

:مالکیت معنوي و امتیازها- 2- 4

شرکت آب منطقه اي گلستان 

:مجوزهاي قانونی- 3- 4

اداره کل منابع طبیعی-محیط زیست

:بررسی بازار و رقابت-5

برگزاري اردوهاي ورزشی- خارجی- گردشگران داخلی: معرفی بازار هدف- 1- 5



ندارد:              رح تاکنون پیشرفت فیزیکی ط-6
: برنامه مالی پروژه -7

:برآورد هزینه ها-7-1

هابرآورد هزینه

)میلیون ریال(هزینهموضوعردیف

704000سرمایه گذاري ثابت1
14/9961)سرمایه در گردش(هزینه هاي عملیاتی2
566/975هزینه تامین مالی3

)ايهاي سرمایههزینه(گذاري ثابت برآورد سرمایه 

)میلیون ریال(هزینه موضوعردیف

به عهده کارفرماهزینه خرید زمین1
محوطه سازي و بهبود زمین2
عملیات عمرانی و احداث ساختمانها3
ماشین االت و تجهیزات تولیدي4
هزینه تجهیزات و تأسیسات عمومی5
مخارج پیش از تولید6
سایل اداري و وسایل نقلیهو7
هزینه هاي پیش بینی نشده8
جمع



)هاي تولیديهزینه(برآورد سرمایه در گردش 

)میلیون ریال(هزینه موضوعردیف

-مواد اولیه1

نیروي انسانی2

سایر هزینه هاي جاري3

هزینه سوخت

هزینه تعمیر و نگهداري

38223,9استهالك
جمع

.هزینه هاي جاري موجود بصورت زیر موجود است
)مبالغ به میلیون ریال(جدول هزینه هاي جاري ساالنه به تفکیک محدوده مطالعاتی -

کل پائین دست باالدست اقالم 
13649,3 10275 3374,3 تجهیزات 
10925,3 6904,1 4021,3 ابنیه
25649,3 16275 9374,3 تیعملیا
50223,9 33454,1 16769,9 جمع

:برآورد درآمدها-7-2

برآورد تعداد مسافران وارد شده به محدوده در فصول مختلف سال
تعداد 
)نفر(مسافرین

روز 
تفریحی

الگوي مسافرت نسبت 
به مقصد فصل تعداد سفر به 

محدوده
435200 34 80% بهار

499200خارج از استان 39 80% تابستان
124800 26 30% پائیز
124800 26 30% زمستان
128000 40 20% بهار

124800داخل استان 39 20% تابستان
436800 39 70% پائیز
436800 39 %70 زمستان
2310400 جمع
92725 )ریال(حداقل درآمد مورد انتظار از هر گردشگر

214230,7 درآمد کل



:بنديجمع- 3- 7
"قتصادي پروژهخالصه مباحث ا"

عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد نوع فعالیت
)isic(ظرفیت اسمی و واحد آننام محصول تولیدي

عرضه خدمات 
نفر در سال2310400تفریح و سرگرمی9321گردشگري

کل سرمایه گذاري ثابتطول دوره اجرا
)میلیون ریال(

سرمایه در گردش 
ساالنه

)میلیون ریال(
مورد نیازنیروي انسانی 

7040007/9961105سال2

22خالص ارزش فعلی در نرخ تنزیل %نرخ بازده داخلی
)میلیون ریال(درصد 

آورده متقاضی
)میلیون ریال(

نسبت منفعت به هزینه در 
)b/c% (22نرخ تنزیل 

37/307450677140004/1

سال 5تقریبا : زمان بازگشت سرمایه. 8

.باشدمی% 20،ساله بازگشت سرمایه5با توجه به دوره :نرخ بازگشت سرمایه


