طرح توسعه صنایع کاشی تبریز
ب ـخ ـ ـ ــش :صنعت ساختمان
زیر بخـش :صنایع کانی غیرفلزی
تولی ــدات :تولید انواع کاشی و سرامیک در طرح و رنگ و سایزهای متنوع
محلاجرا :محل کارخانجات صنایع کاشی تبریز
شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و)...
زمین 15:هکتار

ساختمان51،376:

ظرفیت تولید ساالنه
 4میلیون مترمربع کاشی دیواری و  5میلیون مترمربع کاشی کف

Sqr/

وضعیت پروژه

 ۱۵هکتار

 ۵۱،۳۷۶متر مربع

-

دسترسی به مواد اولیه

 ٪۱۰خارجی

 % ۹۰داخلی

پیش بینی بازار فروش

 ٪۴۰خارجی

 % ۶۰داخلی

زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) :پروژه درحال فعالیت
وضعیت طرح
امكان سنجی طرح در دسترس است؟
زمین مورد نیاز تهیه شده است؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟
قرارداد مشاركت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟
قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟
با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟
تسهیالت زیربنایی (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟
فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شركتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟
قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟

مــرکــز خــدمــات ســرمــایــه گـ ــذاری اس ـتــان آذربــای ـجــانشــرقــی
فرصت های  سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی

پول داخلی مورد نیاز

ساختار مالی

اطالعات کلی

پول خارجی مورد

میلیون ریال

نرخ برابری

به میلیون یورو

كل مبلغ

نیاز به میلیون یورو به میلیون یورو

سرمایه ثابت

120،000

40،000

3

22

25

سرمایه در گردش

120،000

40،000

3

۲

۵

کل سرمایهگذاری

240،000

40،000

۶

۲۴

۳۰

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی

۲۱

میلیون یورو

ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی

۲

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی

۱

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی

۱

میلیون یورو

خالص ارزش فعلی

-

میلیون یورو

نرخ بازگشت داخلی

-

درصد

دوره بازگشت سرمایه

۳/۵

سال

حداقل نرخ سود مورد انتظار

-

درصد

نوع طرح

تاسیس

توسعه و تکمیل

ساختار قانونی شرکت

دولتی

خصوصی

خالصه وضعیت شرکت

• QRCODE BUSINESS CARD

!• Scan the code to get our contact details

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی)

شرکت صنایع کاشی تبریز

فعالیت جاری شركت

تهیه مواد اولیه ،آمادهســازی مواد اولیه برای تولید ،تولید انواع کاشــی و ســرامیک کف و
دیوار ،فروش داخلی و خارجی با حفظ بازار موجود و افزودن مشتری

تبریز ،کیلومتر  24جاده تهران ،منطقه سعیدآباد ،مجموعه صنایع کاشی تبریز

041-36306375-84

041-36306787-8

info@tabriztile.com

www.tabriztile.com

