نام طرح :تولید لوله استیل و ورقهای استیل رنگی و طرحدار و میرور
بخش

صنعت

زير بخش

صنایع فلزی

خدمات/توليدات

 -1لولههای استیل صنعتی و دکوراتیو؛  -2ورقهای استیل دکوراتیو رنگی و طرحدار

محل اجراي طرح

شهرک صنعتی صنایع مصالح ساختمانی تبریز

شرح پروژه

زمین  14500مترمربع ،ساختمان  6000مترمربع ،نحوه تولید با دستگاههای
اتوماتیک و برش

ظرفيت توليد ساالنه

 87000تن در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 5 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 95 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده 5 :درصدزمان مورد نیاز برای اجرای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) :در حال تولید
وضعيت طرح:
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برق رساني ،آب رساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركت هاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ بلی

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
4/075

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

163000

40000

4/075

-

سرمایه در گردش

50000

40000

1/25

5

6/25

کل سرمایهگذاری

213000

40000

5/325

-

10/325

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۰/۷۵ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/۵ :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/۱۳ :میلیون یورو در سال 1395
• نرخ بازگشت داخلي ۶۰ :درصد
• زمان برگشت سرمایه گذاری اولیه ۱ :سال

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت لوله و پروفیل کبیر تبریز
فعالیت جاری شرکت :تولید لوله و ورقهای استیل
آدرس :تبریز جاده صوفیان ،شهرک صنعتی صنایع ساختمانی ،خیابان چهارم
تلفن۰۴۱ - ۴۲۵۴۴۴۷۴ :
فاکس۰۴۱ - ۴۲۵۴۴۴۷۶ :
پست الکترونیکیAzartimas@yahoo.com :
وب سایتwww.goldsteelco.ir :

مطالعه امکان سنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

