نام طرح :تولید قطعات جلوبندی خودرو
بخش

قطعات الستیکی و کامپوزیتی زمینه پلیمری

زير بخش

بوشها ،گردگیرها ،دسته موتورها ،لنت ترمز

خدمات/توليدات

تولید وسایل نقلیه موتوری

محل اجراي طرح

در یکی از شهرکهای صنعتی تبریز

شرح پروژه

زمینی به مساحت 2500مترمربع شامل:
پنچ واحد بچه سالن  250مترمربع
دو واحد سالن تولید  400مترمربع
یک ساختمان اداری و نگهبانی 300مترمربع
یک فضای سبز و کریدور  1100مترمربع
(کارگاه تهیه کامپوند؛ کارگاه فلزی و جوشکاری؛ کارگاه سندبالست؛ کارگاه رنگ
 -بستهبندی  -سالن تزیق  -پخت و عملآوری نهایی و)...

ظرفيت توليد ساالنه

حد اکثر  51میلیون واحد تولید

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده 70 :درصد بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) :حداکثر  6ماه
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ در یکی از شهرکهای تبریز خریداری و یا به اجاره کارگاه اقدام میشود. مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ مجوز تاسیس اخذ گردیده است. 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 (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ پیش فاکتور تهیه شده و  60درصد تحهیزات در داخلساخته خواهد شد.

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
0/65

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

23064

50700

0/45

0/2

سرمایه در گردش

2321

50700

0/05

0/00

0/05

کل سرمایهگذاری

25385

50700

0/50

0/2

0/70

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۰/۱۱ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/22 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ۰/۲ :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 0/76 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي - :میلیون یورو
• نرخ بازگشت داخلي - :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 1/۴ :سال از ابتدای دوره ساخت
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت ایمن یدک رفیع  /تحت لیسانس (رفیعنیا)
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،اصغرآباد ،باغمعروف ،میدان امام حسین ،کوچه المهدی ،پالک 22
تلفن۰۴۱ - ۳۳۴۳۱۵۳۴ :
فاکس- :
پست الکترونیکیy.roodahooei@yahoo.com :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

