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  سیم و کابل   نام محصول
   تن در سال 600  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  تأمین روشنایی، گرما، نیروي محرکه صنایع  موارد کاربرد

  .... ، روغن کشش و PVCمفتول مس ، گرانول   مواد اولیه مصرفی عمده

  مازاد عرضه وجود دارد  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 

  40  )نفر(اشتغال زایی 
  5000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  100  )مترمربع(اداري 
  1700  )مترمربع(تولیدي 

  1100  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  300تاسیسات و سایر 
   لیتر در سال600 تن و 315، 330به ترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   11579  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  11579  )میلیون ریال(مجموع 

  استان یزد  محل پیشنهادي اجراي طرح
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 ۱ صفحه

  

  مقدمه

  م و کابلیت سیاهم •

ت یت هـدا یـ  مـس، قابل یکـ یزیت فین خاصیمهمتر.  باشدی هر فلز تابع خواص آن مییکاربرد نها 

بـه  .  را داردیکـ یت الکتریت هـدا ین قابلیمس بعد از نقره باالتر.  باشدی آن م ی و حرارت  یکیالکتر

 70 در ی مـس يهـا اژی درصد مصرف مس در جهان و با در نظر گرفتن کاربرد آل    50ل  ین دل یهم

 مـس   یت حرارتـ ین هـدا یهمچنـ .  و مخـابرات اسـت  یکـ یع الکتریدرصدآن مربوط به بخش صنا 

. ده اسـت یـ ل گردیـ اتور اتومبیـ  و بخـصوص راد   ی حرارتـ  يد مبدلها یمنجر به کاربرد آن در تول     

 و ي، اسـکله سـاز  ي سازیع کشتی آن در صنا مناسب مس منجر به کاربرد  یمقاومت به خوردگ  

کـا را   ی در آمر  یل عمـده مـوارد مـصرف محـصوالت مـس          یجدول ذ . شده است  ییایمیع ش یصنا

  : دهدینشان م
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 ۲ صفحه

   انواع کاربرد محصوالت مسی در بخشهاي مختلف صنعت در امریکا-1جدول شماره 

  نوع کاربرد
  درصد

   از کل مس
  محصوالت نیمه تمام

  مورد استفاده
  علت اصلی
  انتخاب مس

  یکیخواص الکتر  م مسیس  13,9  مخابرات

، انتقال حرارت، خواص یمقاومت به خوردگ  یم مسی سی و برنجیتسمه مس  13,8  حمل و نقل
  یکیالکتر

  ينکاری، ماشیمقاومت به خوردگ  یختگی، ری، مفتول برنجیلوله مس  12,2  زات گرم کنیتجه
  یکیخواص الکتر  یم مسیس  10,4  می سیمصارف ساختمان

  یکیش و خواص الکتری، سایومت به خوردگمقا  ی مواد مسیتمام  7,5  نیل صنعت سنگیوسا

 و مقاومت به يریانتقال حرارت، شکل پذ  ی مسيلوله ها  6,4  ه هوایتهو
  یخوردگ

  ينکاریماش  یختگی ری برنجيمفتولها  5,1  یرآالت صنعتیش
  یکیخواص الکتر  لگردیم مس و میس  4,1  مصارف قدرت

  نتقال حرارت، ایکیخواص الکتر  یم و لوله مسیس  3,8  ی عموميکاربردها
 کنترل و يمهایس

  یکیخواص الکتر  یم مسی و سياژیتسمه آل  3,1  ییروشنا

  یکیخواص الکتر  یم مسی و سياژیتسمه آل  2,3  کیالکترون
  ی، مقاومت به خوردگينکاریماش  یم برنجیس  2,2  بستها

   و ساختيریت شکل پذیقابل  یتسمه و لوله  برنج  1,7  یع نظامیصنا
  یکی، خواص الکتریمقاومت به خوردگ  ياژی و آلیتسمه مس  1,3  ضرب سکه

  یانتقال حرارت، مقاومت به خوردگ  ياژی آليصفحه ولوله ها  1  ی حرارتيمبدلها
  يری، شکل پذیمقاومت به خوردگ  یمفتول و تسمه برنج  1,2  یزات ساختمانیتجه

  )ع(ن ی دانشگاه امام حس-م و کابل و مفتول در کشوری صنعت سیبررس: مرجع
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 ۳ صفحه

، و ی، مقاومـت بـه خـوردگ   یکـ یت الکتری شود که خـواص هـدا  یجه به جدول باال مالحظه م     با تو 

  . مورد کاربرد بوده اند16 انتخاب از ی مورد عامل اصل5، و 8، 9ب در ی مس به ترتیت حرارتیهدا

 يبـه طـور  . ش داده اسـت ی افـزا یکیع الکتریژه در صنای مطلوب مس مصرف آن را بو      يهایژگیو

  .وم بوده استینین فلز پر مصرف جهان بعد از آهن و آلومیسومستم یکه در قرن ب

  یکی الکتريم وکابل در انتقال انرژیمصارف س •

 منتقـل  یلوولت بفواصـل طـوالن  ی ک63ش از ی معموالً بيروگاهها با فشار قوی از ن  یکی الکتر يانرژ

ل و در ی تبـد لوولـت ی ک63 تـا    1 مراکز و شهرها به فشار متوسط معمموالً         ي ورود يشده و در مباد   

ع یـ  توز ی، و خـانگ   ي، کـشاورز  یلوولت جهت مصارف صـنعت    یک ک یف کمتر از    یت با فشار ضع   ینها

ابـه  یع و یـ  انتقـال و توز يستمهای خون جوامع در نظر گرفته شود س     یکیتری الک ياگر انرژ .  شود یم

 . شوندی محسوب می جامعه و جهان صنعتيم و کابل رگهایگر سیعبارت د

ن مـس و  یم و کابل بـرق رقابـت موجـود بـ    ی سير مصرف مس بعنوان هاد عامل موثر و عمده ب    

مت عوامـل عمـده در      ی وزن مخصوص، نوع محصول وق     یکیت الکتر یب هدا ی باشد ضر  ینوم م یآلوم

 درصـد مـس، وزن   63وم یـ نیی آلوم یکـ یت الکتر یهـدا .  باشـند  یم وکابـل مـ    ی سـ  يانتخاب جنس هاد  

اسـتفاده  . باشـد یمت مس می درصد ق60آن مت  ی درصد مس و ق    30وم در حدود    ینیمخصوص آلوم 

جـه  ی و در نتيش سطح مقطع هادی سبب افزا یان مشخص ی عبور جر  ي مس برا  يوم به جا  ینیاز آلوم 

وم اسـتفاده از  یـ نیم و کابل الومی تمام شده کمتر سينه های شود اما هز  یق م یش مقدار مواد عا   یافزا

. دیـ  نمایه مـ یـ ف توجیکابـل فـشار ضـع   م و ی در سـ ی مسيهای هاد ي را به جا   یومینی آلوم يهایهاد
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 ۴ صفحه

ت نداشـته  یـ  کـه حجـم اهم     ی در صورت  ي اعم از فشار متوسط وقو     یین در خطوط انتقال هوا    یهمچن

سه یـ داده و در مقا  و استقرار خطـوط را کـاهش  ينه هادیوم هزینیباشد وزن مخصوص کمتر آلوم

در خطـوط  .  سـازد یراهم مـ  امکان استفاده گسترده آن را فـ یمت مسی استاندارد و گرانق  يبا کابلها 

د یوم به شـدت اکـس     ینیگر سطح آلوم  یاز طرف د  .  مرجح هستند  ی مس ي کابلها ینیر زم ی ز يفشار قو 

 يهـا یت سـطح مقطـع هاد  یابد با توجـه  بـه محـدود   ی یش می شود و مقاومت مخصوص آن افزا     یم

 يوکابلهـا م ید سـ یـ  تولي بـرا  یومیـ نی آلوم يد مقرون بصرفه رشته ها    ی و عدم امکان تول    ینومیآلوم

 ی مـس يهـا یل بـه اسـتفاده از هاد      یـ  تما یکـ ینده مـصارف الکتر   ی فزا يو تقاضا ) افشان(ریانعطاف پذ 

  . داردي صعوديروند
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 ۵ صفحه

  معرفی محصول -1

 )3آیسیک (نام و کد محصوالت  - 1- 1

م و کابـل بـا روکـش    یسـ (ف یم و کابـل بـرق فـشار ضـع     ینام محصول مورد نظر طرح، انواع س      

 بـرق  يرویـ ع نیـ  در انتقـال وتوز ي واسـطه ا  يلو ولت بعنوان کـاال    یک ک یکمتر از   ) PVC(ک  یپالست

 .ردی گیمورد استفاده قرار م

 
  م و کابلی سيطبقه بند •

 انجـام  يهایبر طبق بررسـ . ردی گ ی صورت م  ي متعدد ي الگوها يم و کابل برمبنا   ی س يم بند یتقس

   شوندی ميم بندیر تقسی زیژگی پنج  ويم وکابل بر مبنایشده، س

  کابلم و یپوشش س -1

 يمواد سازنده هاد -2

  در کابليتعداد هاد -3

 ق و پوشش محافظینوع عا -4
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 ۶ صفحه

 نوع مصرف -5

 ي رده هـا ی تمـام يرد که حاو  ی گ ی صورت م  يم و کابل به نحو    ی س يم بند ی، تقس ین بررس یدر ا 

ه یـ  اول يم بنـد  ین مبنـا تقـس    یبرا.  باشد یصادرات و مصرف م   -، واردات یدات داخل یم و کابل تول   یس

  . باشدین قرار میع مصرف بدم و کابل بر اساس نویس

  ی مسيم و کابل برق با هادی س–الف 

  یر مسی غيم و کابل برق با هادی س-ب

  یم الکی س-ج

  یم وکابل مخابراتی س-د
  

  )فیفشارضع(لوولت و کمتریک کیم و کابل برق ی سيم بندیتقس •

  می س-1

  کی با روپوش از پالست- 

  کی با روپوش از الست-

  اغذ و مواد مشابها کی با روپوش از پنبه -

  یی لخت هوا-

  ر مواردی سا-
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 ۷ صفحه

   کابل-2

  کی با روپوش از پالست-

  کی با روپوش از الست-

  ا کاغذ و مواد مشابهی با روپوش از پنبه -

  ا غالف محافظیبا روپوش دار با هرنوع زره -

  ر مواردی سا-

  )ISIC (یکد هشت رقم •

 وزارت  يس صادره از سـو    ی تأس يمحصوالت طرح مطابق با جوازها     مربوط به    یکد هشت رقم  

 روکــش دار ی کابــل مــسي و بــرا31301111 روکــش دار یم مــسی ســيع و معــادن بــرایصــنا

  . باشدی م31301115

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

سیم وکابلطرح تولید   
1386 هریورش   

 

 ۸ صفحه

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

 محـصوالت طـرح فـوق براسـاس سـالنامه مقـررات صـادرات و واردات         یشماره تعرفه گمرکـ   

  : باشدیل میمطابق جدول ذ

  تعرفه و حقوق ورودي انواع سیم و کابل فشارضعیف شماره-2جدول شماره 

 SUQ  حقوق ورودي  شرح  شماره تعرفه  ردییف

1  85444100  
جور شده با ( ولت 80 ولتاژ حداکثر ي برق برايهایهاد

 Kg  40  )قطعات اتصال

 Kg 40  )ریسا( ولت 80 ولتاژ حداکثر ي برق برايهایهاد  85444900  2

3  85445100  
جور شده با قطعات ( ولت 1000 و 80 يها برایر هادیسا

 Kg 40  )اتصال

 Kg 40  )ریسا(  ولت1000 و 80 يها برایر هادیسا  85445900  4

  1385 –سالنامه مقررات صادرات و واردات : مأخذ

  

  شرایط واردات محصول -3-1

 ی خـارج ی وزارت بازرگـان يمطابق بـا سـالنامه مقـررات واردات و صـادرات منتـشره از سـو             

ن یبـد .  بـوده اسـت  12ن محـصوالت  یـ ط واردات ا ی شـرا  1383ران در سال    ی ا ی اسالم يجمهور

کن ی باشـد، لـ  یع مـ ی و وزارت صنایمعنا که واردات آن منوط به اخذ موافقت از وزارت بازرگان    

 جهــت یطیچگونــه شــرای، ه1385در ســالنامه مقــررات صــادرات و واردات منتــشره در ســال 

 البته هرچنـد قیمـت کاالهـاي    .ات آن بال مانع استن معنا که وارد یبد. ده است یواردات ذکر نگرد  

خارجی از جمله محصوالت چینی با قیمت پایین تر نسبت بـه تولیـد داخلـی عرضـه مـی شـود،           
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 ۹ صفحه

د یـ ت از تولیـ ک عامـل بازدارنـده عمـل کـرده و موجـب حما     یـ  باال، بعنـوان     يکن حقوق ورود  یل

  . شودی میکنندگان داخل

  جود در مورد محصولبررسی و ارائه استانداردهاي مو -4-1

  :ی ملياستانداردها •

 ی ملـ ين کننـده اسـتانداردها  یران به عنوان سازمان تدوی ایقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق  

 ي را بـرا   ي متعـدد  ي، اسـتانداردها  ی جهـان  ي استانداردها يربط و بر مبنا   ی کارشناسان ذ  يبا همکار 

، کمـک   ی داخلـ  يت کاالها یفی باال بردن ک   ن استانداردها به منظور   یتدو.  کند ین م یع مختلف تدو  یصنا

ج ی کــشور، تــروییع در جهــت خــود کفــای در صــناییش کــاراید و افــزایــ توليبــه بهبــود روشــها

 ی صـادرات  ي کاالهـا  یفـ ی، کنتـرل ک   ي اجبـار  ي اسـتانداردها  ي، نظـارت بـر اجـرا      ی مل ياستانداردها

موسـسه  . ردیـ  گی نـامرغوب صـورت مـ   ي از صدور کاالهـا يری و جلوگيمشمول استاندارد اجبار 

 ی و فنـ   ی علم يشرفتهاین پ ی استاندارد بوده و از آخر     ین الملل ی سازمان ب  يران از اعضا  یاستاندارد ا 

  . کندین استانداردها استفاده مین ایجهان در خصوص تدو

ران، یـ  ایقـات صـنعت  ی موسـسه اسـتاندارد و تحق  ين شـده از سـو  ی تـدو  يمطابق با استانداردها  

ن ی اسـتاندارد بـ  ي بر مبنا1349 باشد که در سال ی م607 طرح حاضر  شماره استاندارد محصوالت  

 ین المللـ ی استاندارد بـ يد نظر مجدد بر مبنای با تجد1367ن شده است و در سال       ی تدو CEE یالملل

IEC م و کابلهـا  ی را در خـصوص انـواع سـ   ی مل ي استانداردها یست تمام یل ل یجدول ذ . دیه گرد ی ته

 : دهدیک نشان میبه تفک
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 ۱۰ صفحه

  )سیم و کابل( شماره استانداردهاي مرتبط با تولید محصول مورد نظر طرح -3  شمارهجدول

  نوع سیم وکابل  ردیف
  عالمت

  اختصاري
  استاندارد

  ملی
  تعداد و قطر رشته

  )میلیمتر(

 تا NYA 01)607(  1×1.13  کیق و روپوش پالستیم با عایس  1
61×2.85 

 0.85×7 تا NYAB  01)607(  7×0.4  مه افشانیک نیق و روپوش پالستیم با عایس  2

 تا NYAF  06)607(  16×0.2  ک قابل انعطافیق و روپوش پالستیم با عایس  3
396×0.4 

ق و روپوش ی با عاییم بند تخت دوتایس  4
 تا NYZ  42)607(  28×0.15  یکیپالست

42×0.15 

 تا NYMHY  53)607(  16×0.2  یکیکابل قابل انعطاف پالست  5
59×0.3 

 1.7×7 تا 1.13×1  )607(55    یکیکابل تخت پالست  6

 تا NYM 10)607(  1×1.13   سبکیکیکابل پالست  7
19×1.53 

 تا NXY-O 13)607(  1×1.38  مهیمه تا پنج سی دوسینی زمیکیکابل پالست  8
19×1.53 

 رانی ایقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق: مأخذ

  :ین المللی بياستانداردها •

 یاسـتفاده مـ  ) می سـ يرشـته هـا   (يه هـاد یاز ماده اول) بلم وکا یس (ییه محصوالت نها  ی ته يبرا

 يمحـصول کارگاههـا  (ه ی لخت اوليمهایس.  شکل استيره ای دای مصرفيهایمقطع اغلب هاد . شود

رات ییـ  تغيبـر مبنـا  ) American Wire Gage (AWG ییکـا یدر اسـتاندارد آمر ) میکـشش سـ  

کـاهش   % 20,7 سـطح مقطـع   AWGک شماره یش یبا افزا.  گردندی ميم بندیم تقس یسطح مقطع س  

  .ابدی یم
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 ۱۱ صفحه

 ي تـوان بـه اسـتانداردها   یم و کابل مـ ی در خصوص صنعت سین المللی بياز جمله استانداردها 

ــانگل ــتاندارد آلمــان BS6346 و BS604 ،BS6500 یسی  و VDE0271 و VDE0250 ی ، اس

  . اشاره کردIEC502 ین المللیاستاندارد ب

  

  در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی و ارائه اطالعات الزم -5-1

ل یـ مت انواع مختلف کابل به شرح جدول ذ   ین محصوالت ق  ی از فروشندگان ا   یکیطبق استعالم از    

  :ارائه شده است

  قیمت انواع سیم و کابل  -4شماره جدول

   ریال–قیمت   شرح کابل  ردیف

  155000  2*0,75کابل   1
  189500  2*1کابل  2
  246000  2*1,5کابل  3
  426000  2*2,5کابل  4
  630000  2*4کابل  5

  ینترنتی فروش اي هایآگه: مرجع

 صـورت  یدانیـ قـات م یف با توجه به تحق یم و کابل برق فشار ضع     ی انواع س  یمت جهان یمتوسط ق 

  . باشدی دالر م10لوگرم محصولی هر کيگرفته، به ازا

  معرفی موارد مصرف وکاربرد -6-1
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 ۱۲ صفحه

 و قابل دسترس دارد و به اشکال و یان فلزات معمولی م را دریکیت الکترین هدایمس باالتر

 يروی در انتقال نیم و کابل مسیاز س.  رودی بکار می ميد کابل و هادی در تولی مختلفياندازه ها

ت منجر ی شود که در نهایگر استفاده میزات دیسها و تجهی، الکترومغناطی مخابراتيگنالهایبرق، س

  . گرددیم...  و یکی الکترين هاید برق، ماشیع تولیسات و صنایأسبه استفاده و کاربرد آنها در ت

 انتقال برق فشار ي، در شبکه هایکی الکتري انتقال انرژيف، برایم و کابل برق فشار ضعیاز س

.  گرددیر بخشها استفاده میع و سای محرکه صنايروی، گرما، نیین روشنایف به منظور تأمیضع

ف و محل ی فشار ضعيم و کابلهایب کاربرد هر کدام از انواع س روشنتر شدن مطليدر ادامه برا

  :ک آورده شده استیمصرف آنها به تفک

 )PVCق یبا عا( روکش دار يم هایس -1

 باشد که با ی، افشان و بند تخت می ساختمانی معموليمهاین گروه اغلب شامل سیمحصوالت ا

ن محصوالت مربوط به ی ازایکمد بوده و بخش ی قابل تولین آالت ساده داخلیزات و ماشیتجه

 و ی و نظامییمای، هواپيل سازیع اتومبیژه عمدتاً در صنایت ویفی و با کیمحصوالت تخصص

ران یع کابل کرمان، ایل صنای از قبیین رابطه واحدهایدر ا.  باشدی میشگاهی آزمايکاربردها

 دهند ی پوشش می حد قابل قبولاز بازار را تایمها نین گونه سیا. ت دارندیفعال..  برق و يپرتو، هاد

  . باشندیمها مین نوع سیو جزو پرمصرفتر

 ییم لخت هوایس -2
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 ۱۳ صفحه

روند مصرف یبکار م) لوولتی ک1کمتراز (ي برق داخل شهريرویع و انتقال نیستم توزیدر س

  . استیروو جهاد سازندگین محصول وزارت نیکنندگان عمده ا

 ف سبکیکابل فشار ضع -3

  . باشد و به کابل سبک مصطلح استیلوولت می ک0,5ر از ن نوع کابل در محدوده کمتیا

 نیف سنگیکابل فشار ضع -4

اعم از ( بزرگي و پروژه های دولتي باال بوده، مصرف آن عمدتاً در بخشهايمستلزم تکنولوژ

  ) استیا دولتی یخصوص

 

  بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7-1

ع یـ ستم انتقـال و توز یـ ف در سیم و کابـل بـرق فـشار ضـع     یاسـتفاده سـ   ل نوع کاربرد و     یبه دل 

  .ن آن شود، تا کنون مشخص نشده استیگزی که بتواند جای، محصولیکی الکتريانرژ

وم باشـد  ینیان مس و آلوم  یم وکابل رقابت م   ی س ين در بخش هاد   یگزی جا يتنها ممکن است کاال   

د مقرون بـصرفه    ی و عدم امکان تول    ینومی آلوم يهایت سطح مقطع هاد   یکن با توجه  به محدود     یل

نـده  ی فزا يو تقاضـا  ) افـشان (ری انعطـاف پـذ    يم وکابلهـا  ید سـ  ی تول ي برا یومینی آلوم يرشته ها 

  . داردي صعودي روندی مسيهایل به استفاده از هادی تمایکیمصارف الکتر
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 ۱۴ صفحه

  بررسی اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز -8-1

ن عوامل و ی از مهمتریکی یکی الکتريژه انرژی بوي امروز مصرف سرانه انرژيایدر دن

ک کشور محسوب شده و مور د توجه قرار ی ي و توسعه اقتصادیشرفت صنعتی پيشاخصها

 مستلزم ي اققتصاديتهایع و فعالی صنای باالتر و گستردگيگرفته است استفاده ازتکنولوزژ

 ي در کشورهایکیالکتر ي متوسط مصرف سرانه انرژ1990 است در اسال يشتر انرژیمصرف ب

 در يلووات ساعت بوده اما در کشورهای ک7420 و 6944ب یشرفته شامل ژاپن و آلمان به ترتیپ

، 1531، 1017، 1026، 2775ب یه، کوبا و عراق به ترتیران، ترکی، ایحال توسعه شامل کره جنوب

  .لووات ساعت بوده استی  ک1541

 و يط اقتصادیانگر شرای مختلف بيدر بخشهاع آن ی و نحوه توزيان مصرف سرانه انرژزیم

 ي عقب مانده و در حال توسعه بخش عمده مصرف انرژيدر کشورها. ک کشور استی یصنعت

 ی جهاني شورايمارهاآ وحرارت است، یی  شامل روشنای مربوط به مصارف عمومیکیالکتتر

 یژه صنعتی و بوی در بخش خدماتیکی الکتري مصرف انرژير صعودیدهنده س  نشانيانرژ

 يجه گرفت که خون رگهایتوان نتیشرفته میع پی در صناين انرژیژه ایبا توجه به نقش و. است

 برق يرویع و کنترل نید انتقال توزی است و نقش سازنده تولیکی الکتري انرژیجهان صنعت

  . باشدیمشخص م

 یکیت استراتژی مذکور اهيم و کابل در بخش هایع سیتوجه به مطالب فوق الذکر و کاربرد وس

  . سازدیان می امروز نمايایم و کابل را در دنیس
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 ۱۵ صفحه

  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

 یم) فیم و کابل برق فشار ضعیس(ن گونه محصوالت ید کننده ای عمده تولياز جمله کشورها

ن مصرف کنندگان ینش و فرانسه اشاره کرد، همچیا، اتریتالی انگلستان، آلمان، ايتوان به کشورها

 ي باشند، چرا که به منظور استفاده از انرژی جهان مي کشورهایباً تمامین محصوالت، تقریا

 مصرف ين حال از جمله کشورهای با ا.می باشین محصوالت میر از استفاده ای ناگزیکیالکتر

قا و ی شمال آفري آلمان، کشورها، ژاپن،هیژه روسی بویی اروپاي توان به کشورهایکننده م

  . اشاره کردی امارات متحده عرب عراق و از جملهی عربيکشورها

  

   شرایط صادرات- 1- 10

ه از موسسه یدیی توان به اخذ تأین گونه از محصوالت می صادرات ايط الزم برایاز شرا

ت ی با توجه به اهميگریت خاص دیران اشاره نمود و محدودی ایقات صنعتیاستاندارد و تحق

 با ید کنندگان داخلینکه تولیکن با توجه به ای ل. وجود نداردیر نفتی غيالهاموضوع صادرات کا

مت تمام یمت تمام شده محصوالت آنها باالتر از قی شوند، لذا قیه روبرو میمت مواد اولیش قیافزا

 ی کاهش مي تا حديدیت تولیفی محصوالت بوده و امکان صادرات را صرفنظر از کیشده جهان

ه از جمله عراق ی همساي کشورهاي توان به بازارهای هدف می صادراتيارهااز جمله باز. دده

  .اشاره کرد
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 ۱۶ صفحه

  وضعیت عرضه و تقاضا -2

   بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

ت یـ  روکـش دار بـا ظرف  یمـس م ی  واحد فعال در زمینـه تولیـد انـواع سـ      22درحال حاضر تعداد    

 یت اسـم  یـ  روکـش دار بـا ظرف      ید کابل مـس   ینه تول ی واحد فعال در زم    21 تن و تعداد     65925 یاسم

 در یت اسـم یـ ک اسـتان و ظرف یـ نـد کـه بـه تفک   ی نماید می تن در سال در کشور اقدام به تول     42710

  :ل آورده شده اندیجدول ذ

  اسمی  واحدهاي فعال به تفکیک استان و ظرفیت -5جدول 

  استان ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

  روکشدار مسی سیم انواع
  یشرق آذربایجان 760 تن  2
 اصفهان 1203 تن  2
 بختیاري چهارمحال 3100 تن  3
   رضوي خراسان  4200 تن  2
 زنجان 2000 تن  1
 سمنان 3370 تن  4
 فارس 6000 تن  1
 قزوین 5000 تن  1
 کردستان 2000 تن  1
 گیالن 35000 تن  1
 مازندران 2892 تن  3
 مرکزي 400 تن  1

  جمع  65925 تن  22
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 ۱۷ صفحه

  اسمی  واحدهاي فعال به تفکیک استان و ظرفیت -5جدول 

  استان ظرفیت  واحدسنجش  تعداد

 روکشدار مسی کابل
 شرقی آذربایجان 25 تن  1
 اصفهان 3455 تن  4
 تهران 2100 تن  2
   رضوي خراسان  1400 تن  1
 سمنان 2300 تن  3
 فارس 7200 تن  3
 کرمان 3000 تن  1
 مازندران 1520 تن  1
 کزيمر 1130 تن  2
  یزد  19800 تن  2
 گیالن 7800000 متر  1
  جمع  142710 تن  21

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ

  

ل اشـاره  یـ  ذي تـوان بـه واحـدها   ی در خور توجـه مـ  ی اسميتهای فعال با ظرف ياز جمله واحدها  

  :کرد

 د سیم و کابل فهرست اسامی برخی واحدهاي فعال در زمینه تولی-6جدول شماره 

 ردیف نام واحد محل واحد ظرفیت اسمی  واحد سنجش

 1 کابل افشان تهران تهران 6000  تن

                                       
 .هرمتر مربع سیم و کابل بطور متوسط صد گرم در نظر گرفته شده است 1
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 ۱۸ صفحه

 د سیم و کابل فهرست اسامی برخی واحدهاي فعال در زمینه تولی-6جدول شماره 

 ردیف نام واحد محل واحد ظرفیت اسمی  واحد سنجش

 2  برقيهاد نیقزو 5000 تن
 3 زدیم و کابل فروزان یس زدی 4800 تن
 4 ک خراسانین الکتریمیع سیصنا يخراسان رضو 4200 تن
 5 مکویس النیگ 3500 تن
 6 رو کرمانشیم وکابل پیس کرمان 3500 تن
 7 م و کابل زنجانیس زنجان 2000 تن
  8 ک سمنانیرابط الکتر سمنان 2000 تن
  9 م وکابل رسایس شهرکرد 1900 تن

   فعال صرفنظر شده استيه بدلیل تعدد واحدهاي فعال، از ذکر نام تمام واحدهایالزم بذکر است که از ذکر کل

  

 یل مـ  یـ د محصوالت فوق به شـرح جـدول ذ        یلنه تو ی فعال در زم   ي به طور خالصه آمار واحدها    

  :باشد

   واحدهاي فعال در زمینه تولید انواع سیم و کابل مسی روکش دار ظرفیت-7جدول 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت اسمی  محصول  ردیف

  43 تن  108635  سیم و کابل مسی روکش دار  1
  ی مرکز آمار واطالع رسان-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 

  فعالي واحدهایعملت یظرف -2-1-2

 در حال حاضـر در     یم و کابل مس   ی هزارتن س  100ش از   ی ب یت اسم ی واحد فعال با ظرف    43تعداد  

 وجـود  یت اسـم ید برابر با ظرفیم که عمالً امکان تولیدانیم. ندی نماید محصول میکشور اقدام به تول   

 از ياریعات بـس یضـا  مـا  ید کـه متأسـفانه در کارخانجـات داخلـ    یـ عات تولیبا توجه به ضـا  . (ندارد



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

سیم وکابلطرح تولید   
1386 هریورش   

 

 ۱۹ صفحه

ز بـا توجـه بـه سـطح     یـ  شـود و ن  یجـاد مـ   یه تا خروج محصول از کارخانه ا      یمرحله ورود مواد اول   

 يد واحـدها یـ  توليبـرا % 70 يلذا با فـرض رانـدمان کـار   ) رهی و غید و عوامل انسان ی تول يتکنولوژ

 ي واحـدها نیید پـا یـ تول(. گـردد ی تن بـرآورد مـ  76045 قابل دسترس آنها حدود  یت عمل یفعال ظرف 

م ی موجـود در بـازار سـ   ی نبوده، بلکه به سبب رکود نسب     ی و فن  یکی تکنولوژ يفعال به سبب ضعفها   

 یمـت فـروش داخلـ   ین تـر از ق یی پـا یمتی با قی خارجيمت فروش کاالهای باشد، چرا که قیو کابل م 

بهتـر   بعـضاً  يدیـ  توليت کاالهـا یفین واحدها شده است، گرچه که ک   ین ا یید پا یمحصوالت سبب تول  

  .) باشدی می وارداتياز کاالها

  تن-  توسعه تا کنونم از آغاز برنامه سومحصوالتروند تولید  -8جدول شماره 

 سال 1381 1382 1383 1384 1385

  تولیدات گذشته 58985 63345 72356 74235 76045

   مرکز آمار واطالع رسانی-وزارت صنایع ومعادن: مرجع 
  

نمودار روند تولید گذشته سیم و کابل فشار ضعیف
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 گزارش امکان سنجی مقدماتی

سیم وکابلطرح تولید   
1386 هریورش   

 

 ۲۰ صفحه

  اي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجراه  بررسی وضعیت طرح-2-2

  پیش بینی امکانات عرضه واحدهاي در حال احداث طی پنج سال آتی -12-2-

   واحدهاي در حال احداث محصوالت طرح حاضر به تفکیک پیشرفت فیزیکی-9جدول شماره 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت اسمی  پیشرفت فیزیکی

  49 تن  60055   درصد24 الی 0
  3 تن  3780  درصد 49 الی 25
  1 تن  15500   درصد74 الی 50
  2 تن  3575   درصد99 الی 75

  ی مرکز آمار واطالع رسان-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 

  

  درصد99 الی 75 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -10جدول شماره 

 استان ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

   روکش داریکابل مس
 شرقی آذربایجان 575 تن  1
  یزد  3000 تن  1
  جمع  3575 تن  2

  ی مرکز آمار واطالع رسان-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 
  

  : درصد99 الی 75تولید آتی محصول توسط واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی  •

از .  باشـند  ی مـ  يم وکابل در حـال راه انـداز       ی تن س  3575 یت اسم ی واحد با مجموع ظرف    2تعداد  

ش ی باشـند، لـذا پـ   ی مـ یشیـ د آزمایـ اناً تولی و اح  يل و راه انداز   یها در مرحله تکم   ن واحد یآنجا که ا  

  . گردندي راه انداز86ن واحدها در سال ی گردد که ای مینیب
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 ۲۱ صفحه

  درصد74 الی 50 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -11جدول شماره 

 استان ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

   روکش داریکابل مس
 کرمان 15500 تن  1
  جمع  15500 تن  1

  ی مرکز آمار واطالع رسان-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 

ش ی تن در حال احداث در کـشور وجـود دارد کـه پـ    15500 یت اسمیک واحد با ظرف   یتنها تعداد   

  . گرددي راه انداز87 گردد در سال ی مینیب
  

  درصد49 الی 25 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -12جدول شماره 

 استان ظرفیت  سنجش واحد  دتعدا

   روکش داریم مسیس
 شرقی آذربایجان 600 تن  1
   رضوي خراسان  3000 تن  1
  جمع  3600 تن  2

 دار روکش مسی کابل

 فارس 180 تن  1
  جمع  180 تن  1

  ی مرکز آمار واطالع رسان-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 

  : درصد49 الی 25رفت فیزیکی تولید آتی محصول توسط واحدهاي در حال احداث با پیش •

 گـردد در  ی مـ ینـ یش بی درصد وجود دارند که پ     49 و   25ن  ی ب یکیزیشرفت ف ی واحد با پ   3تعداد  

  . برسندي و به بهره برداري راه انداز88سال 
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 ۲۲ صفحه

  

  درصد24 الی 1 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی ما بین -13جدول شماره 

  استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

روکشدارانواع سیم مسی   

   شرقی آذربایجان 500 تن 1
  تهران 3000 تن 1
  سمنان 300 تن 1
  کردستان 800 تن 2
  جمع 4600 تن 5

 کابل مسی روکشدار
   شرقی آذربایجان 500 تن 1
  تهران 3000 تن 1
  مرکزي 1000 تن 1
  جمع 4500 تن 3

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: مأخذ

  

  : درصد24 الی 1تولید آتی محصول توسط واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی  •

 گـردد در  ی مـ ینـ یش بی درصد وجود دارنـد کـه پـ     24 و   1ن  ی ب یکیزیشرفت ف ی واحد با پ   8تعداد  

  . برسندي و به بهره برداري راه انداز89سال 
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 ۲۳ صفحه

  درصد0 واحدهاي با پیشرفت فیزیکی -14جدول شماره 

  استان  ظرفیت  سنجش واحد  تعداد

 انواع سیم مسی روکشدار
   شرقی آذربایجان 4925 تن 5
   غربی آذربایجان 2000 تن 1
  اردبیل 4500 تن 1
 بوشهر 6000 تن 1
  رضوي خراسان 450 تن 2
  زنجان 1000 تن 1
  سمنان 9500 تن 2
  قم 50 تن 1
  کرمان 452 تن 3
  گلستان 1500 تن 2
  نگیال 8000 تن 2
  مازندران 1185 تن 3
 یزد 900 تن 2

  جمع 40462 تن 26

 کابل مسی روکشدار
   شرقی آذربایجان 4800 تن 5
   غربی آذربایجان 500 تن 2
  سمنان 100 تن 1
  فارس 1500 تن 1
  کرمان 108 تن 1
  گلستان 1000 تن 1
  لرستان 1000 تن 1
  مازندران 1485 تن 3

  جمع 10493 تن 15
  ی مرکز آمار واطالع رسان-ع ومعادنیوزارت صنا: مرجع 
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 ۲۴ صفحه

 : درصد0تولید آتی محصول توسط واحدهاي در حال احداث با پیشرفت فیزیکی  •

پـیش بینـی    کـه   گـردد ی م ینیش ب ی درصد وجود دارند که پ     0 یکیزیشرفت ف ی واحد با پ   41تعداد  

 و بـه بهـره   ي راه انـداز 90 و89 يها در سـال  درصـد واحـدهاي مـذکور   10در حـدود  می شود کـه     

  . برسنديبردار

  معـادل  نـده ی محـصوالت در پـنج سـال آ        یعرضـه آتـ   حال باتوجه به مطالب اشاره شـده در بـاال،           

 باشـد کـه   ی در حـال احـداث مـ   ي فعال و عرضـه توسـط واحـدها        يمجموع عرضه توسط واحدها   

  : دهدیت را نشان مین وضعیل ایجدول ذ

   تن-توسط واحدهاي فعال و طرح ) انواع سیم وکابل( عرضه آتی محصوالت -15جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387 1386  سال
 76045 76045 76045 76045 76045  فعال

   درصد24 ی ال0
0 0 0 8619 9724 

 3213 2754 2295 0 0   درصد49 ی ال25
 13175 13175 11293 9411 0   درصد74 ی ال50
 3039 3039 3039 2605 2171   درصد99 ی ال75

 105196 103632 92672 88060 78216  جمع

  

در  یت اسمیظرف% 85 در حال احداث پس از سه سال به يراندمان واحدهاشایان ذکر است که 

 همچنین کلیه واحد هاي در دست احداث طی سه سال و به ترتیب با .نظر گرفته شده است

 از اینرو در .خواهند رسید) ه شدهبا احتساب راندمان اشار(راندمانهاي به حداکثر ظرفیت عملی 

  : محصوالت آمده استیبطور خالصه برآورد عرضه آتادامه 
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 ۲۵ صفحه

  

  تن- عرضه آتی محصوالت فعال و در حال احداث در سالهاي آتی -16جدول شماره 

 سال 1386 1387 1388 1389 1390

  عرضه 78216 88060 92672 103632 105196

 
  ماشین آالت سازندگان  2-2-2- 

 pischelsdorfهـوف و  ی ني تـوان بـه شـرکتها   یم و کابل مین آالت سی جمله سازندگان ماش از

  .2کا قرار دارندین صنعت در آمرین آالت اید کنندگان ماشیشتر تولی اساساً ب.ش اشاره کردیاتر

  

  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -3-2

ران، آمـار واردات انـواع   ی ای اسالمي گمرك جمهوري منتشره از سو   ي آمار يمطابق سالنامه ها  

  : باشدیل می گذشته به شرح جدول ذي مربوطه در سالهايم و کابل مطابق شماره تعرفه هایس

  

   واردات انواع سیم و کابل فشارضعیف در سالهاي گذشته-17جدول شماره 

  يدالرارزش   ریالی ارزش  کیلوگرم-وزن  تعرفه شماره  ردیف
  79سال 

1  854441  177176  1619395688  922733  
2  854449  282049  220390829  1255789  
3  854451  59253  503348774  286809  

                                       
 تحقیقات اینترنتی 2
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 ۲۶ صفحه

   واردات انواع سیم و کابل فشارضعیف در سالهاي گذشته-17جدول شماره 

  يدالرارزش   ریالی ارزش  کیلوگرم-وزن  تعرفه شماره  ردیف
4  854459  726565  7291180486  4154513  

  80سال 
1  854441  146321  1643282434  936346  
2  854449  653845  6170144856  3515749  
3  854451  90233  1684995013  960111  
4  854459  608828  6175229238  3518648  

  81سال 
1  854441  124554  7058776452  896100  
2  854449  1653905  51604762688  6522957  
3  854451  82578  3729959284  470953  
4  854459  2532089  39364422551  4989886  

  82سال 
1  854441  235690  9495008290  1198867  
2  854449  3864976  120653206616  15233986  
3  854451  302640  7508755005  948072  
4  854459  4994214  91085930789  11500755  

  83سال 
1  854441  235684  9177982285  1079762  
2  854449  1720025  75094008550  8834589  
3  854451  202220  8056090343  947774  
4  854459  2039375  108818046137  12802123  

  رانی ای اسالمي جمهوری خارجی بازرگانيسالنامه آمار: أخذم

ل یـ  توان مطـابق جـدول ذ  ی گذشته ميم و کابل را در سالهایبطور خالصه آمار واردات انواع س  

  :نشان داد
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 ۲۷ صفحه

   تن- واردات انواع سیم و کابل در سالهاي گذشته -18جدول شماره 

  1383  1382  1381  1380  1379  سال

 4197 9397 4393 1499 1245  واردات

  رانی ای اسالمي جمهوری خارجی بازرگانيسالنامه آمار: مأخذ

  .ن بدست آمده استیش بیق پی از طر1385  بذکر است که آمار واردات سالالزم

  

نمودار روند واردات سیم و کابل فشارضعیف در سالهاي گذشته
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 ۲۸ صفحه

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون-4-2

  : شودیاقدام مق ی گذشته عمدتاًبه دو طري روند مصرف محصول در سالهایجهت بررس

زان یـ ربط در خـصوص م یـ  ذی دولتـ ي سازمانهاي و منتشره از سو  ی رسم ي استفاده از آمارها   -1

   گذشتهيمصرف محصوالت در سالها

ن یـ  در ای که اطالعات مستند و قابل ارجـاع    یهنگام( محصول   ي روش استفاده از مصرف ظاهر     -2

  )نه وجود نداشته باشدیزم

 محـصول از    يمـصرف ظـاهر   .  اسـتفاده شـده اسـت      يدر طرح حاضر از روش مصرف ظـاهر       

  :دی آیر بدست میرابطه ز

  يمصرف ظاهر = ید داخلیتول+  واردات –صادرات +  انبارها ياختالف موجود

  

ک ی حـساس و اسـتراتژ  ي کاالهـا ي کـشور در خـصوص تعـداد     ی داخل ي انبارها يزان موجود یم

  . باشدیمطرح م... مانند گندم و شکر و 

صـفر در نظـر گرفتـه    ) م و کابـل یانواع س( محصوالت مورد نظر ي برا یاخل د ي انبارها يموجود

  .شده است

 ی گذشته بر حسب تن نشان مـ ي محصوالت طرح را در سالها    يزان مصرف ظاهر  یل م یجدول ذ 

  :دهد
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 ۲۹ صفحه

   تن- مصرف ظاهري انواع سیم و کابل برق فشارضعیف در سالهاي گذشته -19جدول شماره 

  مصرف ظاهري  دراتصا  واردات  تولید داخلی  سال
1379  56821  1245  1664  56402 
1380  57766  1499  1587  57678 
1381  58985  4393  1377  62001 
1382  63345  9397  2232  70510 
1383  72356  4197  1033  75520 
1384  74235  8287  1394  81128 
1385  76045  9667  1332  84380 

  .است حاصل شده ینیش بیق پیر از ط85ه سال الزم بذکر است که ارقام مربوط ب
  

 گذشـته  ي صـادره در سـالها  ي بهـره بـردار  ي گذشته با توجه به اخذ مجوزهـا يد در سالها یتول

  .ن واحدها، برآورد شده استید ای فعال و با توجه به درصد راندمان تولي واحدهايبرا

  

  1385 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه تا آخر سال -5-2

ران، آمـار صـادرات     یـ  ا ی اسـالم  ي گمـرك جمهـور    ي منتشره از سو   ي آمار يامه ها مطابق سالن 

 یل مـ یـ  گذشـته بـه شـرح جـدول ذ    ي مربوطه در سالهايم و کابل مطابق شماره تعرفه ها   یانواع س 

  :باشد
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 ۳۰ صفحه

  

   صادرات انواع سیم وکابل در سالهاي گذشته-20جدول شماره 

  ردیف
  شماره
  تعرفه

  وزن
  کیلوگرم

  ارزش
  ریالی

  ارزش
  دالري

  79سال 
1  854441  3833  12901005  7351  
2  854449  733080  3522524101  2007136  
3  854451  0  0  0  
4  854459  927273  1826839891  1040935  

  80سال 
1  854441  0  0  0  
2  854449  257371  839293650  478230  
3  854451  0  0  0  
4  854459  1329908  3589575072  2045342  

  81سال 
1  854441  0  0  0  
2  854449  167282  3052202703  385379  
3  854451  0  0  0  
4  854459  1210078  18977414764  2415943  

  82سال 
1  854441  49912  5566138020  702795  
2  854449  409517  6125069521  773370  
3  854451  18283  194808240  24597  
4  854459  1754046  28218934378  3562995  

  83سال 
1  854441  0  0  0  
2  854449  327665  5831619721  686074  
3  854451  0  0  0  
4  854459  705014  12424620131  1461721  
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 ۳۱ صفحه

  رانی ای اسالمي جمهوری خارجی بازرگانيسالنامه آمار: مأخذ

 تـوان مطـابق جـدول    ی گذشـته مـ  يم و کابل را در سـالها یبطور خالصه آمار صادرات انواع س     

  :ل نشان دادیذ

   تن-صادرات انواع سیم و کابل در سالهاي گذشته روند  -21شماره جدول 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال
 1332 1394 1033 2232 1377 1587 1664  صادرات

  رانی ای اسالمي جمهوری خارجی بازرگانيسالنامه آمار: مأخذ

  

نمودار روند صادرات سیم و کابل فشارضعیف در سالهاي گذشته
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 ۳۲ صفحه

  امه توسعه چهارم بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برن-6-2

 بـرآورد کـرده و   ی آتـ يم و کابل را در سالهای انواع س  ی داخل يزان تقاضا ین قسمت ابتدا م   یدر ا 

 محصوالت طرح فـوق در سـطح کـشور و تفاضـل عرضـه و            یزان عرضه آت  ی م ینیش ب یسپس با پ  

آورد  بـر ی آتـ ي طرح، در سـالها يدیاز محصوالت تولیا مازاد بر ن یزان کمبود   ی کل امکان م   يتقاضا

  : شودیم
  

  ی داخليتقاضا •

 ي، رونـد مـصرف ظـاهر      ) محـصول  ی آتـ  يزان تقاضا ین م ییتع(از به محصول    ی ن ی جهت بررس 

  :می دهی قرار می گذشته را مورد بررسيمحصول در سالها

  : دهدی گذشته نشان مي محصول را در سالهايزان مصرف ظاهریل میجدول ذ

   تن- برق فشارضعیف در سالهاي گذشته  مصرف ظاهري انواع سیم و کابل-22جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال
  84380  81128  75520 70510  62001 57678  مصرف ظاهري

  

  ی آتی داخلي تقاضاینیش بیپ •

  :ل عمل شده استی کشور به شرح ذیاز داخلی برآورد نيبرا
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 ۳۳ صفحه

 يقـدام بـه بـرآورد سـاختمانها     گذشته، ا ي احداث شده در سالها    يبا استفاده از آمار ساختمانها    

 يم و کابـل در سـاختمانها  یب مصرف سـ ی نموده و با استفاده از ضرا  ی آت ياز جهت سالها  یمورد ن 

  :می پردازی می آتياز در سالهای مورد ني به تقاضای و صنعتیمسکون

 گذشـته را  ي در سـالها یی و روسـتا يل شده بر حـسب شـهر      ی تکم يل آمار ساختمانها  یجدول ذ 

  :د دهینشان م
  

   میزان ساخت وساز مسکن در مناطق شهري و روستایی در سالهاي گذشته-23جدول شماره 

  مجموع  سطح کل زیربناي روستایی  سطح کل زیر بناي شهري  سال

1380  44482  9492  53974 
1381  57956  7666  65622 
1382  59802  11254  71056 
1383  55572  -  55572 
 246224  28412  217812  جمع
  هزارمترمربع: واحد .-رانیمرکز آمار ا: مأخذ

  

 ي گذشته با استفاده از روشهايد بنا در سالهای آمار تولیش و خطیحال با توجه به رشد افزا

ن ی شده است که در ای آتياز در سالهای مورد نير بنای اقدام به برآورد سطح زینیش بیمناسب پ

 ی آتير بنای زینیش بیل پیجدول ذ.  استفاده شده استینیش بی پيون برایطرح از روش رگرس

  : دهدی را نشان میی و روستايدر مناطق شهر

  



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

سیم وکابلطرح تولید   
1386 هریورش   

 

 ۳۴ صفحه

   پیش بینی میزان ساخت و ساز مسکن در مناطق شهري و روستایی طی سالهاي آتی-24جدول شماره 

  مجموع  سطح کل زیربناي روستایی  سطح کل زیر بناي شهري  سال

1386  70255 13876 84131 
1387  73767 14757 88524 
1388  77278 15638 92916 
1389  80790 16519 97309 
1390  84302 17400 101702 
  هزارمترمربع: واحد

 يطبق طرحها( باشد،یم میلوگرم سی ک0,35ازمند یر بنا نینکه هر متر مربع زیبا توجه به ا

از بخش یمورد ن یم مسیس) ع و معادنی انجام شده توسط کارشناسان وزارت صنایهیتوج

ر ی غي مصارف ساختمانهايبرا% 30با فرض . میی نمایل برآورد می را مطابق جدول ذیساختمان

  : گرددیل برآورد می به شرح جدول ذی آتي سالهايزان تقاضای، میمسکون

در سالهاي آتی ) انواع سیم( برآورد میزان تقاضاي داخلی محصول -25جدول شماره 

   تن-

  1390  1389  1388  1387  1386  سال
 35596 34058 32521 30983 29446  مسکونی

  غیر مسکونی
8834 9295 9756 10217 10679 

  جمع
38280 40278 42277 44275 46275 

  

 ی وصـنعت ي تجـار ي باشد، کابل عموماً در واحدها    ی م یم مس یزان تقاضا مربوط به س    ین م یا

 مـصرف  1,4ن مصرف کابل حدود    زای دارد، م  يزی کاربرد ناچ  ی مسکون ي باشد و در واحدها    یم
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 ۳۵ صفحه

بـا توجـه بـه      ). قات صـورت گرفتـه توسـط کارشناسـان مربوطـه          یتحق( باشد یم در کشور م   یس

  : گرددیل برآورد میاز کابل کشور به شرح جدول ذیموارد فوق ن

   تن-در سالهاي آتی ) انواع سیم و کابل( برآورد میزان تقاضاي داخلی محصول -26شماره جدول 

  1390  1389 1388  1387  1386  سال
 35596 34058 32521  30983 29446  تقاضاي سیم
 49834 47681 45529 43376 41224  تقاضاي کابل

 85430 81739 78050 74359 70670  جمع
  

 محـصول   ي بـرا  ی داخلـ  ي تقاضـا  یآت يد، در سالها  ی آ ی بر م  16و26شماره  ول  اکه از جد  یبطور

 سـازند، اگـر   ی را بـرآورده مـ  یاز آتـ یـ  نی داخلـ يها باشد و لذا واحد   یزان عرضه آن م   یز م  ا کمتر

 را  ی صـادرات  ي صـرفاً بازارهـا    یستیـ ونـدد، با  ین محـصول بپ   یدکنندگان فعال ا  ی به جمع تول   يواحد

مـت تمـام شـده    ین آوردن قییز مـستلزم تـالش در جهـت پـا    یـ ن امـر ن یـ مورد هدف قرار دهـد کـه ا   

  . باشدی میب خارجی رقي نسبت به کاالهايدی توليت بهتر کاالیفیمحصول و ک
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 ۳۶ صفحه

د و عرضه محصول در کشور و ی تولي و روش هاي تکنولوژی اجمالیبررس -3

  گر کشورهایسه آن با دیمقا

  رانی گذشته در ايم و کابل در سالهاید سی تولیبررس •

 گردد و تا قبل از ی دوم بر می قبل از جنگ جهانيران به سالهایم و کابل در اید سیسابقه تول

ن واحدها با مشارکت سهامداران یاغلب ا. ران فعال بوده استی واحد در ا9ها  تن1357سال 

 ين سالها و درآمدهای برق و مخابرات در ايرغم توسعه شبکه هایعل. س شده بودندی تاسیخارج

از کشور ی نشده بود و غالب نيه گذارین صنعت سرمای از صدور نفت، متاسفانه در ای ناشيارز

 مجتمع مس ي و با راه اندازی انتقالب اسالميروزیبعد از پ.  شدی منیق واردات تامیاز طر

که هم اکنون یبطور. افته است یش یم و کابل به سرعت افزاید کننده سی توليسرچشمه واحدها

  .م و کابل در کشور وجود داردید سینه تولی واحد فعال در زم43تعداد 

  د مفتول مس در جهانیت تولیوضع •

 گرم شامل نورد، یکی، کار مکانيخته گری گوناگون ري با روشهایمسمه ساخته یمحصوالت ن

لگرد، ورق، تسمه ، لوله و مقاطع از جنس ی گردد و شامل مفتول، میه میکشش و اکستروژن ته

 ییه و اساس ساخت محصوالت نهایمه ساخته پایمحصوالت ن.  باشندی می مسياژهایا آلیمس و 

در .  باشندیم...  و یکیزات الکتریاتورها، تجهی، رادیرارت حيم و کابل، مبدلهایل سی از قبیمس

  . باشدیک میع برق و الکترونی درصد از مصرف مس مربوط به صنا50حدود 



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

سیم وکابلطرح تولید   
1386 هریورش   

 

 ۳۷ صفحه

 و ی مخابراتيم و کابلهایرو، سیع عمدتاً شامل خطوط انتقال نین صنایبازار مصرف مس در ا

مه ساخته را مفتول یمحصوالت ن درصد از 50ن در حدود یبنابرا.  باشدی میکی الکتريموتورها

مه ساخته یون تن محصوالت نیلی م10,5 دهد که ی نشان می جهانيآمارها.  دهدیل میمس تشک

 بوده یون تن مفتول مسیلی م5,1در حدود ) 1991در سال ( عمده جهان يد شده در کشورهایتول

  .است

ت یظرف. ن بوده استون تیلی  م9,89د مفتول جهان غرب در حدود یت تولی ظرف1993در سال 

  . باشدید مفتول جهان متعلق به ژاپن میتول% 16 باشد و ی جهان م37%ا ید آسیتول

ا، یتالی کشور آلمان، ا5 آن به ¾ک به ی باشد که نزدی مید جهانیتول% 30د اروپا یت تولیظرف

ش یه ب است کی شماليکایت متعلق به آمریظرف% 20ش از یب. س تعلق داردیک، فرانسه و انگلیبلژ

ت ی درصد ظرف8ن در حدود ی التيکایسهم امر. شودید میکا تولیاالت متحده امریآن در ا% 90از 

  .ک استیل و مکزیش از دوسوم آن متعلق به برزی است که بید جهانیتول

 يواحدها.  مداوم انجام شده استيخته گری به روش ر1993تولد مفتول سال % 95در حدود 

ج ی کنند و به تدرید می تن در سال مفتول تول450000گرم در حدود د مفتول به روش نورد یتول

د شده به روش یون تن مفتول تولیلی م9,5از .  شوندین آنها میگزی مداوم جايخته گری ريواحدها

، Contirodبا روش % 50ش از ی، بSouthwire يآن با تکنولوژ% 30ش از ی مداوم بيخته گریر

د با روش اتوکمپو یتول% 5، و properziبه روش % 6تر از ، کمDipformبه روش % 7در حدود 

 .ردی گیصورت م
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 ۳۸ صفحه

  م وکابلید سیروش تول •

ده و ی گرديداری خری باشد، از بازار داخلیمتر میلی م8ه که بصورت مفتول با قطر یمواد اول

له عبور یند کشش بوسیفرآ( شود یده  میمتر کشیلیم1ه تا قطر یسپس توسط دستگاه کشش اول

 ي که در انتهایده شده توسط المنت حرارتیمفتول کش) ردی گیا قالب انجام میده یاز حدمفتول 

م نرم یا شده و سی آن دوباره احیگردد و به اصطالح شبکه مولکولینگ میلیه شده آنیدستگاه تعب

ده دستگاه کشش عبور کرده تا به قطر ین مرحله از حدی چندیم طی سيدر مرحله بعد.  گرددیم

 تنش بوده و ي دارایر شکل مولکولییاد وتغیم بعلت کشش زین مرحله سیبرسد، در امورد نظر 

ل قرار گرفته و پس یگ آنیا دیم در داخل محفظه ی سي حاوي شود که قرقره هايری تنش گیستیبا

  .ل شودیگ، داخل کوره قرار گرفته تا آنیجاد خأل در دیاز ا

م ید شدن سطح سیط خأل از اکسیردن در محل کیآن.  باشدی درجه م350نگ حداکثر یلی آنيدما

 به نوع ی باشد که بستگیم می دسته کردن سيمرحله بعد. دی نمای ميریر رنگ آن جلوگییو تغ

 ییمرحله نها.  شودیده و دسته مین دستگاه تابیم به توسط ایم داشته و تعداد مشخص سیس

م روپوش دار توسط یس. م را داردی سي سطح ظاهريق بندی باشد که نقش عایاکسترودر م

 يلن بسته بندی پروپی پلیل شده و در داخل گونی تبدي متر100 ي به حلقه هايدستگاه بسته بند

  . شودیم

 به تعداد الزم دسته شده يق شده قبل از دستگاه بسته بندی از قبل عايمهاید کابل، سی توليبرا

  . شودیالک استفاده مق از پودر تی دو جداره عایی جدايبرا.  گرددیو دوباره پوشش م
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 ۳۹ صفحه

آورده ) OPC(ات محصول یند عملید محصوالت، نمودار فرآیند تولیدر ادامه جهت درك بهتر فرآ

   .شده است

  )OPC(ات یند عملینمودار فرآ

 

 کشش مغتول

 آنیلینگ
)نرم کردن سیم(  

 کشش تا رسیدن
  به قطر مطلوب

 آنیلینگ
)نرم کردن سیم(  

 اکسترودر

 تابانیدن سیم

 برش و بسته بندي

 اکسترود غالف کابل

) ل سازکاب(استرندر   

  میلی متري8مفتول مس 

 PVCگرانول 

 پودر ضد چسبندگی

۹ 

۸ 

۷ 

۶ 

۵ 

۴ 

۳ 

۲ 

۱ 

۲ 

۳ 

۷ 

۸ 



 

 
 گزارش امکان سنجی مقدماتی

سیم وکابلطرح تولید   
1386 هریورش   

 

 ۴۰ صفحه

  هاي مرسوم در تولید  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

 ي قرقره هايروده شده را ابتدا یم، پس از هر مرحله کشش، مفتول کشید قدیدر روش تول

، ی حرارتي مذکور در داخل کوره هاي از قرقره هايادیده و سپس با قراردادن تعداد زیچی پيفلز

  .شوند) نرم(ل یبه مدت چند ساعت، آنها را در حرارت ثابت نگهداشته و سپس خنک کرده تا آن

اه ده شده وارد دستگید، پس از هر مرحله کشش، بالفاصله مفتول کشید جدیدر روش تول

 یده میچی جمع کننده پي قرقره هاي آزاد خشک شده و بر روينگ شده، سپس توسط هوایلیآن

  .شوند

  : است که در ادامه آورده شده استییتهای مزيروش دوم نسبت به روش اول دارا

 ي فلزياز به قرقره هایل عدم نینه ها بدلی در هزییصرفه جو .1

 رقره ها به داخل کورهزات حمل و نقل قیل و تجهیاز به کوره آنیعدم ن .2

 نگیلی انجام عمل آنیکنواختیل یت محصول در روش دوم، بدلیفیباال بودن ک .3

 قرقره ها از ی درونيه های قرقره ها نسبت به الی سطوح خارجيم هایم سیدر روش قد: حیتوض

  . ندارندیکسان و مشابهیت یط و وضعیلحاظ درجه حرارت و زمان سرد شدن شرا

 نگیلید بعلت حذف مراحل جداگانه آنیش راندمان تولیو افزا در زمان ییصرفه جو .4

 در یتفاوت چندان... دن، اکسترودر و یل تابانید از قبیه مراحل تولیالزم بذکر است که در بق

  . موجود وجود ندارديهایتکنولوژ
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 ۴۱ صفحه

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه گـذاري             -5

 ثابت مورد انتظار

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-1-5

ت یز با توجه به ظرفی آنها و نی اسميتهایع فعال موجود و ظرفی صنایبا توجه به بررس

 ین میی تعي اقتصاديدیت تولید، حداقل ظرفیند تولین گلوکاه فرآیی و تعيدین آالت تولیماش

قادر ن آالت یت ماشیرفم و کابل با توجه به ظید سی خط تولبر اساس اطالعات موجود. شود

 8فت ی درصد در دو ش85د که با راندمان ید نمای تولمحصول لوگرمی ک165است در ساعت 

 تن 600ک دستگاه برابر ید یتول یت عملی ظرفيروز کار روز 270ساعته کار روزانه و 

که البته در سال اول و  شود یطرح را شامل م مورد نظر يت اقتصادیخواهد شد که ظرف

د یل سوم به تول شده نبوده و در سایادد رقم یت قادر به تولیل شروع فعالیتماال به دلدوم اح

  .دی خواهد رسیینها

   برنامه تولید طی سالهاي آتی-27جدول شماره 

  برنامه تولید طی سال هاي
  واحد  ظرفیت نهایی  نام محصول  ردیف

  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول

  600  600  600  500  420  تن  600  سیم و کابل  1
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 ۴۲ صفحه

   آورد حجم سرمایه گذاري ثابت-2-5

 
هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

  :گردد که عبارتند از می

 

o زمین 
o  محوطه سازي 
o ساختمانهاي تولیدي واداري 
o آالت و تجهیزات ماشین 
o  تاسیسات عمومی  
o اثاثیه و تجهیزات اداري 
o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون شینما  
o برداريهاي قبل از بهرههزینه 
o هاي پیش بینی نشده هزینه 

  

ذیل  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول هاي فوق هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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 ۴۳ صفحه

  بت طرح  هزینه هاي سرمایه گذاري ثا-28جدول شماره 

  )هزار ریال(قیمت   شرح  ردیف
  1250000  نیزم  1
  260000  ي محوطه سازينه هایهز  2
  5225000   ساختمانهاي تولیدي و اداريينه هایهز  3
  2800000  دیزات خط تولین آالت و تجهیماش  4
  1071000   یسات عمومیتاس  5
  50000  لوازم اداري  6
  330000  وسائط حمل و نقل  7
  50000  يبل از بهره بردار قينه هایهز  8
  551800  ) درصد موارد فوق5( نشدهینیش بی پينه هایهز  9

  11587800   ثابتيه گذاریجمع سرما
  

   زمین-1-2-5

 مترمربع بوده که بر اساس استعالم انجام گرفته 5000زمین تهیه شده جهت اجراي طرح، معادل 

باشد ریال می هزار 250جانبی قیمت روز آن از قرار متري هاي و همچنین با احتساب دیگر هزینه

  . باشد میلیون ریال می1250که در مجموع ارزش خریداري شده معادل  

 
    هزینه خرید زمین-29جدول شماره 

  شرح
مساحت 
  مترمربع

  مت واحد یق
  )هزار ریال(

  نه کل یهز
  )هزار ریال(

  1250000  250  5000  نیزم
  1250000  جمع
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 ۴۴ صفحه

  
  سازي  محوطه-2-2-5

هاي  عملیات... کشی و آسفالت محوطه و  تسطیح و خاکبرداري، دیوارکشی اطراف کارخانه، خیابان

هاي آن در  باشد که شرح کامل این موارد به همراه هزینه سازي طرح می الزم در بخش محوطه

  . جدول ذیل آورده شده است

  
  ي محوطه سازينه هایهز  -30جدول شماره 

  شرح  فیرد
مساحت 
  مترمربع

  مت واحد یق
  )هزار ریال(

  نه کل یهز
  )هزار ریال(

  50  800   سبزيفضا  1
40000 

  80  1000  نگی و پارکیابان کشیخ  2
80000 

  200  700  یوار کشید  3
140000 

  260000  ي محوطه سازينه هایجمع کل هز
 

  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-2-5

ش به بیان فضاهاي مورد نیاز کارخانه از قبیل فضاهاي تولیدي ،انبار، اداري در این بخش از گزار

  .و خدماتی به تفکیک و بهمراه هزینه هر یک پرداخته شده است 
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 ۴۵ صفحه

    هزینه هاي ساختمانهاي تولیدي و اداري-31جدول شماره 

  شرح  ردیف
مساحت 
  مترمربع

  قیمت واحد 
  )هزار ریال(

  هزینه کل 
  )هزار ریال(

 2890000  1700  1700  دیالن تولس  1
 1650000  1500  1100  انبارها  2

 225000  1500  150  ساتیرگاه وتأسیتعم  3
 250000  2500  100  يساختمان ادار  4

 60000  1200  50  یساختمان نگهبان  5
 150000  1500  100  سهای و سروينمازخانه، نهارخور  6
  5225000  -  3200  جمع

 

  ین آالت مورد نیاز ماش-4-2-5

  : آمده استذیل در جدول ین آالت همراه با مشخصات فنیست ماشیل

    هزینه تامین ماشین آالت و تجهیزات خط تولید-32جدول شماره 

کاربرد/مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف  
منبع 
 تأمین

 قیمت
)هزارریال(  

8کشش مفتول   دستگاه1 دستگاه کشش 1  
USD802 

یداخل  
یداخل DHLC 1.25  دستگاه2 دستگاه کشش متوسط 2  
نیدستگاه کشش فا 3 یداخل  خطه4  دستگاه1   

نیدستگاه کشش فا 4   مهیتک س  دستگاه3 
WG400 

یداخل  

میدستگاه اکسترود روکش س 5 80مدل   دستگاه1  یداخل   
120مدل   دستگاه1 دستگاه اکسترودر غالف 6 یداخل   
با متعلقات) میتاباننده س(بانچر 7 یداخل  رشته22  دستگاه2   

2800000 
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 ۴۶ صفحه

    هزینه تامین ماشین آالت و تجهیزات خط تولید-32جدول شماره 

کاربرد/مشخصات فنی تعداد نام دستگاه ردیف  
منبع 
 تأمین

 قیمت
)هزارریال(  

م و کابل لخت ی سيبرا( رشته 7  دستگاه1 استرندر 8
)ییهوا یداخل   

) کنترلي کابلهايبرا( رشته 19  دستگاه1 استرندر 9 یداخل   

نگیلیدستگاه کو 10  
)دستگاه کالف ساز( یداخل  کابلي بسته بنديبرا  دستگاه1   

 دستگاه جوش گرم 11
کنو نازك  می جوش مفتول سيبرا  دستگاه1  یداخل   

نگیندیوایدستگاه ر 12 چ جهت قرقره هایدرباره پ  دستگاه2  یداخل   
می جوش مفتول سيبرا  دستگاه2 دستگاه جوش سرد 13 یخارج   
زات تستیتجه 14 ي سر1  تیفیمورد استفاده در کنترل ک  یخارج   

 2800000 جمع
  .نه در بر داردی هزار دالر هز115طرح حدود  یزات خارجیالزم بذکر است که تجه

  

   تأسیسات عمومی-5-2-5

در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان برپایی هر کارخانه و واحد 

این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي انسانی، . باشند صنعتی مطرح می

هاي کارخانه  فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطهآالت تولیدي، میزان  ماشین

حال به تفکیک به بررسی هریک از تأسیسات مصرفی مورد نیاز پرداخته شده . گردند بینی می پیش

  .است
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 ۴۷ صفحه

    برآورد هزینه تاسیسات عمومی-33جدول شماره 

  تعداد  مشخصات فنی  نام تجهیزات  ردیف
  قیمت کل

هزار  (
  )ریال

  1000000  ک انشعابی  لوواتی ک1000   به همراه تجهیزات مربوطهیبرق رسان  1
  30000  ک خطی    اینچ1انشعاب    به همراه لوله کشییآبرسان  2
  20000   دستگاه10  يکولر و بخار  سیستم سرمایش و گرمایش  3

ق و اطفاء یستم اعالم حریس  یستم آتش نشانیس  4
  کیاتوما ت

  15000  یک سري

  6000  ط خ3  ---  انشعاب تلفن  5
  1071000  مجموع

  

  اثاثیه و تجهیزات اداري  -6-2-5

 و غیره می ی ،لوازم اداري ، لوازم طراحیز، صندلیجهت تجهیزات اداري این طرح که شامل م

  . میلیون ریال در نظر گرفته شده است 50باشد مجموعا مبلغ 

 
  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-7-2-5

تجهیزات حمل و نقل هر واحد تولیدي به دو دسته تجهیزات حمل و نقل درون کارگاهی و برون 

کارگاهی تقسیم میشود که بسته به نوع محصوالت و زمینه فعالیت واحد صنعتی مورد بحث ، نوع 

  .وسائط نقلیه نیز کاهش می یابد 

رسی، یک دستگاه نیسان از اینرو در خصوص تجهیزات حمل و نقل برون کارگاهی طرح مورد بر

آنها وانت در نظر گرفته شده است تا در مواقع لزوم بتوان براي فعالیت هاي خارج از کارخانه از 
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 ۴۸ صفحه

محصوالت در و  جابجا نمودن مواد اولیه ي برای تن2,5فتراك یکدستگاه لیهمچنین . استفاده نمود

ده است که در جدول ذیل به تحت عنوان وسائط نقلیه درون کارگاهی در نظر گرفته ش انبارها ،

  . تفکیک بیان شده است

 
    هزینه وسائط حمل و نقل-34جدول شماره 

  تعداد  مشخصات فنی  نام تجهیزات  ردیف
  قیمت کل

  )هزار ریال(
  80000 1  نیسانوانت   وانت   1
  250000 1  ی تن2,5  فتراكیل  2

  330000  مجموع

  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-8-2-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پـیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ                هاي قبل از بهره     هزینه

 میلیـون  50هـاي آن معـادل    ها و بازدیدها و غیره خواهـد بـود کـه هزینـه        تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-9-2-5

ثابـت لحـاظ مـی گـردد کـه       اضر معادل پنج درصد کل سرمایههاي پیش بینی نشده در ح هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  551,8معادل 
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 ۴۹ صفحه

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن، قیمت و بررسی تحوالت                 -6

  اساسی در روند تامین اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده

ق و مفتـول  یلن بعنـوان عـا    ی اتـ  ی و پل  PVCابل،  م وک ی در صنعت س   یه مصرف ین مواد اول  یمهمتر

ن مـواد  ی در کشور از لحاظ تـام  یمیع پتروش یبا رشد و توسعه صنا    .  باشند ی م يمس به عنوان هاد   

 ی بازرگـان ي قابـل عرضـه توسـط شـرکتها     ی سـ  ي و یمـت پـ   یق.  وجود ندارد  يق مشکل عمده ا   یعا

 بـا متوسـط    ی داخل يز از بازارها  یناز  ی مورد ن  یمفتول مس .  باشد یال م ی ر 5474 ییلوی ک یمیپتروش

  3. باشدین میلوگرم قابل تامیک/الی ر75880مت یق

 

  )تن( مواد اولیه مورد نیاز و ضریب مصرف آنها در واحد محصول -35  شمارهجدول

  ردیف
  نام و مشخصات

  ماده اولیه

میزان مصرف در یک تن 
  محصول

  )با احتساب ضایعات(

مقدار مورد نیاز 
  سالیانه

  نمحل تامی

  داخلی 330  0,55   میلیمتري8مفتول مس   1
  داخلی PVC 0,525  315گرانول   2
 داخلی 9.6  0,016  پودر ضد چسبندگی  3
 داخلی 1.2  0,002  نایلون و برچسبها  4
 داخلی 600   لیتر1  روغن کشش  5
  خارجی 120   عدد0,2  حدیده هاي کشش  6
  داخلی 48   عدد0,08  قرقره هاي فلزي باالنس شده  7

  

                                       
 رانینایع مس اشرکت ملی ص 3
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 ۵۰ صفحه

 

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  -7

 دارد که در ادامه به ذکر چند ی هر طرح، به چند فاکتور بستگيانتخاب محل مناسب جهت اجرا

  :مورد اشاره شده است

ا ی یمی پتروشی به شرکت بازرگانیکیبعنوان مثال نزد(ه ی به مواد اولیدسترس -

  )م و کابلیسد ی در طرح تولی مسيد کننده مفتولهایکارخانجات تول

  به بازار مصرفیدسترس -

 طرح ي که تکنولوژیدرصورت( کار ماهر و متخصص در منطقه يروی به نیدسترس -

 .) داشته باشدي قابل مالحظه ایده و دانش فنیچیپ

 به جاده یکیمانند نزد( طرح ي مناسب در محل اجرای و ارتباطی مراسالتيوجود راهها -

 ...)، راه آهن و یاصل

 ... از جمله آب، برق، گاز و ییر بنایانات ز به امکیدسترس -

 در نظر گرفته شده و موارد يشنهادی، چند مکان پیبا توجه به موارد فوق بسته به هر صنعت

. می دهی را اختصاص میبیتشان ضریت و اولویک برحسب درجه اهمیز کرده و به هریفوق را آنال

 نسبت ياز باالتری که از امتی، محليهادشنی پي بدست آمده از مکانهايازهایسه امتیسپس با مقا

  . شودینه ها برخوردار است، انتخاب میرگزیبه سا
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 ۵۱ صفحه

 ی شدن کامل حرکت می صنعتي که بسویمه صنعتیک استان نی توان بعنوان یزد را میاستان 

 ی صنعتي از قطبهایکی منطقه با استان اصفهان که در واقع یکی برد، با توجه به نزداستانکند، 

ه محصوالت ی که عمده ماده اولی به مس سرچشمه با توجه به مسیکین نزدیت و همچنران اسیا

 ی محل احداث در نظر گرفته ميداین استان، بعنوان کاندی اي دهد، شهرستانهایل میطرح را تشک

  .شوند

زد، یشهرستان : ب عبارتند ازی طرح به ترتيشنهادی محل پمذکور يت هایبا توجه به اولو

  . باشندیز میاردکان و مهر
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 ۵۲ صفحه

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

ل بـرآورد  یـ  باشد که به شرح جـدول ذ ی نفر م40 طرح حاضر    ياز برا ی مورد ن  ی انسان يرویتعداد ن 

  :شده اند

   طرحياز جهت اجرای مورد نی انسانيرویجدول ن

   برآورد نیروي انسانی مورد نیاز طرح-36جدول شماره 

  قسمت  ردیف
  تعداد

  رد نیازمو
  سطح تسهیالت

  ا باالتری یکارشناس  1  ت کارخانهیریمد  1
  یکارشناس  3  یمهندس  2
  پلمیر دیپلم و زید  30  دیتول  3
  پلم و کارشناسید  3  ي و اداریمال  4
  پلمید  3  خدمات و انتظامات  5

  40  جمع
  

ت و انبـاردار،  یـ فی کنتـرل ک يانهید، تکنسی دستگاهها، سرپرست توليالزم بذکراست که اپراتورها 

د، یـ  تول و يزیت برنامه ر  یری نفر جهت مد   3 ین در بخش مهندس   یهمچن.  باشند ید م یرمجموعه تول یز

  .ت در نظر گرفته شده اندیفیرات و کنترل کی و تعمينگهدار
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 ۵۳ صفحه

  بررسی و  تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی  -9

  از و چگونگی تأمین آن برآورد برق مورد نی-1-9

  ندی برآورد توان برق فرآ–الف 

ه دستگاهها و ید با در نظر گرفتن توان برق کلیند تولیاز جهت فرآیبرآورد توان برق مورد ن

 شود که از اطالعات مربوط به یرگاه برآورد میشگاه و تعمیزات آزماین آالت و تجهیماش

   شودیرآورد ملووات بی ک880که حدود . شودیدستگاهها گرفته م

  راتیسات و تعمی برق تأس- ب

ش، یش و گرمای، سرما)ازیدرصورت ن( فشرده يق، هوای اطفاء حريستمهایشامل انواع س

 50 گردند که حدود یزات نصب شونده، برآورد می باشد که با توجه به تجهیم... ه پساب و یتصف

  . شودیلووات برآورد میک

   برق ساختمانها و محوطه- ج

 3200 شود، بعنوان مثال ی در نظر گرفته مي وات انرژ20 مترمربع ساختمان ،  هريبه ازا

  .برق مورد نیاز داردلووات ی ک64ساختمان برآورد شده در طرح حدود مترمربع 

لووات در نظر گرفته ی ک1000حدود  ازی مورد نیبا توجه به موارد فوق توان برق مصرفبنابراین 

ی از شبکه برق سراسري کشور و در کلیه استان ها قابل تأمین  شود که این توان برق به راحتیم

  .است
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 ۵۴ صفحه

از، با مالحظه توان برق یزان توان برق مورد نیالزم بذکر است که در طرح حاضر، برآورد م

ع صورت گرفته ی انجام شده توسط کارشناسان وزارت صنايها  فعال و طرحي و احدهایمصرف

  .است

  نگی تأمین آن برآورد آب مورد نیاز و چگو-2-9

  :ردی گیل صورت می روزانه با توجه به موارد ذیبرآورد آب مصرف

  ازی مورد نی برآورد آب صنعت–الف 

   و قابل شستشویدنی برآورد  آب آشام- ب

 شود که یتر در نظر گرفته می ل150 هر نفر يفت به ازای روزانه، در هر شیبرآورد آب مصرف

  . شودی متر مکعب در روز برآورد م6ا یتر ی ل6000 حدود ی انسانيروی نفر ن40با احتساب 

   محوطهياری جهت آبی برآورد  آب مصرف- ج

که در طرح .  گرددیتر در روز منظور می ل150 سبز، حدود يمتر مربع فضاصد  هر يبه ازا

 متر مکعب در روز برآورد 1,2 شودکه ی سبز در نظر گرفته مي متر مربع فضا800فوق حدود 

  . شودیم

 مترمکعب در 7از روزانه طرح حدود ی مورد نیبا توجه به موارد فوق کل آب مصرفن بابرای

 محل 4کشی شهرك صنعتی که این میزان آب از طریق شبکه لوله شود یروز در نظر گرفته م

  .اجراي طرح قابل تأمین است

  
                                       

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 4
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 ۵۵ صفحه

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

بهتـرین  . ي تأمین گرمایش مورد استفاده قـرار خواهـد گرفـت          سوخت در طرح حاضر صرفاً برا     

کـشی گـاز    هـا داراي لولـه    سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ولی نظر بر اینکه برخی شهرك     

بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیـل بـه عنـوان سـوخت انتخـاب       

کـشی گـاز شـهري     ب شده براي اجراي طرح از لولهشده است ولی در صورتی که محل نهایی انتخا 

  . برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت

 هر يشگاه، به ازای و آزماي اداري و ساختمانهايدی توليش سالنهایش و سرمای گرمايبرا

 800زان حدود ین می گردد که درطرح حاضر ایل مصرف میتر گازوئی ل25 متر مربع، روزانه 100

  . شودیل در روز در نظر گرفته میوئتر گازیل

  

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

الزم بذکر است، چنانچه طرح، در شهرکها  . گرددی خط تلفن در طرح حاضر، برآورد م3تعداد 

 برق  به آب ویل دسترسی از قبییربنای از امکانات زياری احداث گردد، بسی صنعتیا نواحیو 

نگونه ین در این خصوص وجود نخواهد داشت، همچنی درایموجود بوده و مشکل چندان... و

  .ردی گی صورت ميشتریز با سهولت بی نی اصلي به جاده های دسترسینواح
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 ۵۶ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت -10

  ی جهانيسه با تعرفه هایو مقا) ن آالتیمحصوالت و ماش (یت تعرفه گمرکیحما -

 ه گذاری سرماي شرکتها–بانکها )  موجود و طرحهايواحدها (ی ماليهات یحما -

 و ی دولت، در خصوص خروج از اقتصاد تـک قطبـ  ي توسعه ايبا توجه به چشم انداز برنامه ها      

ت کننـده  یـ  دولـت حما ياستهایران، سی در اقتصاد ایر نفتیش سهم صادرات غ   ی بر نفت و افزا    یمبتن

  :ل اشاره نمودی توان به موارد ذیا متهین حمایاز جمله ا. خواهد بود

  یز صادراتی جواي اعطا-

 صـورت نخواهـد گرفـت و مـورد     ی آن، واردات چنـدان يل تعرفه باالیز بدلی در بخش واردات ن    -

  . واقع خواهد شدي تعرفه ايتهایحما

 بـوده و  يداریـ ن و خریاز در داخل قابل تـأم یزات مورد نین آالت و تجه یز ماش ی ن ی به لحاظ فن   -

  . وجود نخواهد داشتیشکالت چندانم

ه دار بـودن طـرح، در   یـ  درصـورت توج ي و اعتباریز، بانکها و موسسات مالی نی در بخش مال   -

 یالیـ  و ريالت ارزیع کوچـک، تـسه  یت از صنای و حمایالت به بخش خصوصی تسهي اعطا يراستا

  .ان قرار خواهند دادیار متقاضیدر اخت
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 ۵۷ صفحه

دي و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـد هـاي              تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بن       -11

  جدید 

مفتول ( و مس ی سي وی طرح، از جمله پيدیه محصوالت تولی بودن مواد اولیبا توجه به داخل

لکرده در جامعه، استفاده ی متخصص و تحصيروهای کار ارزان، وجود نيروی، استفاده از ن)یمس

ف، یم و کابل فشار ضعید انواع سینه تولیم موجود کارخانجات فعال در زيتهای ظرفیاز تمام

ه ی همسايبخصوص کشورها( را درمنطقه ی، بازار مناسبيدیت محصوالت تولیفیش کیبهمراه افزا

 ین صنعت به چشم میز در ای نیالبته مشکالت. فراهم خواهد ساخت) مانند عراق و افغانستان

  :خورد که در ادامه بدان اشاره شده است

  :د کنندگانیدگاه تولیو کابل از دم یمشکالت صنعت س

ن معادن ی تری غنيران دارای که ای در حالی جهانيمتهای باالتر از قیمتید مس با قیخر -

  )یمت جهانی درصد باالتر از ق10 ی ال8د با یخر. (مس است

  به کشورینیم و کابل نامرغوب چیواردات انواع س -

 بوده و لذا امکان رقابت با  محصولیمت جهانیشتر از قیمت تمام شده محصوالت بیق -

 . سازدی را فراهم نمی خارجيکاال

  :شنهادیپ

ل مواد ی از قبی با توجه به مشکالتين واحدی صورت گرفته احداث چنيهایبا توجه به بررس

، ینی چي از جمله کاالهاین تر خارجییمت پایت و قیفی با کيمت و ورود کاالهایه گران قیاول
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 ۵۸ صفحه

د کننده محصول ی فعال توليوستن به جمع واحدهای درصدد پيواحدکن اگر ی ل. گرددیه نمیتوص

 را ی صادراتيمت تمام شده محصول را داشته باشد و بازارهای کاهش قیی توانایستی باشد، بایم

  .ش قرار دهدیهدف خو
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