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 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 احداث واحد تولید سیم بکسل موضوع 

 محصوالت

 و ظرفیت 

 یفوالد میستن،  0111(  91 قطر) 91*8اسانسور بکسل میس

 تن9111(6 قطر)اهیس یفوالد میسو تن 9111( 6 قطر)(زهیگالوان)دیسف

 نیخم یصنعت شهرک -یمرکز استان طرح اجرا محل

ی
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ه گ
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 میلیون ريال 19,،,, کل سرمایه گذاری

 میلیون ريال 011 هزینه های قبل از بهره برداری

 میلیون ريال 96،190 گردش در سرمایه

 ماه 96 : مدت زمان اجرای طرح

 سال 91 دوره بهره برداری  

 نفر 91 میزان  اشتغال زایی   

 IRR 09.96%نرخ بازده داخلی 

 

 

 معرفی پروژه-1

مربع واقع در شهرک صنعتی خمین  متر 111, کسل در زمینی به مساحتکابل باحداث واحد تولید هدف از اجرای طرح،

بری و در گام های بعدی  جهت تأمین نیاز صنايع داخلی کشور و جلوگیری از واردات و ارز شهر اراک استان مرکزی/

مجری طرح قصد دارد درصدی از تولیدات خود را در بازار داخلی و  آوری برای کشور می باشد. در واقع صادرات و ارز

 درصدی ديگر را به بازار جهانی صادر کند. 

 :به طورکلی اهداف زير در اين طرح مد نظر قرار گرفته خواهد شد

 وری نوينآاستفاده از فن -9

 کمک به حفظ منابع معدنی-9

 اشتغال زايی -3

 صادرات و ارز آوری-0

 ارز از کشور کاهش خروج-,



 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 بعدی به توضیح آن پرداخته می شود.باشد که در بخشهای نعتی خمین میشهرک ص -مرکزیمحل اجرای طرح استان 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

  طناب فوالدی )سیم بکسل(

قدرتمندی بکار می رود که در معادن مورد استفاده است  های فوالدیعنوان طناب فوالدی )سیم بکسل( هم در مورد طناب

ها مصرف می شود. اين عنوان هم در مورد طنابهای ثابتی های فوالدی ظريفی که در ترمز دوچرخهو هم در مورد طناب

ها رثقیلهای مورد استفاده در آسانسور و جهای معلق را با نیروی فوق العاده نگهداری می کند و هم درباره طنابکه پل

ع مختلف و کاربردهای گوناگون اهای فوالدی می توانند انورود. بنابراين طنابکه همیشه در حال حرکت هستند بکار می

  داشته باشند.

کلی مجموعه ای از مفتول های فوالدی است که بدنه واحدی را تشکیل می دهند. طناب  رمنظور از طناب فوالدی بطو

شته شود. هر ربنام مغزی است که چند رشته )استرند( بدور آن بصورت مارپیچ تابیده میفوالدی شامل يک بخش مرکزی 

  گیرد، تشکیل می شود.از چند مفتول که بطور مارپیچ دور يک مفتول مرکزی قرار می

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد آیسیک محصول طرح

 واحد سنجش سریال کد التینعنوان  عنوان فارسی ردیف

 رقمی محصول 01کد آیسیک 

 تن ,Towing wire 9811,9930 کابل فوالدی تابیده يا بافته شده 9

 رقمی محصول 8کد آیسیک 

 تن Towing wire 98119999 سیم بکسل  9

 تن 98119990 - سیم بکسل مونتاژشده بابست وقالب 3

  www.behinyab.irيابمأخذ: پورتال بهین

 

http://www.behinyab.ir/


 جدول کد تعرفه محصول طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
واحد 

 سنجش

 KG 03999111 ساير مفتول های به هم تابیده، طناب و کابل 9

 ,931مأخذ: کتاب مقررات واردات و صادرات سال 

 

 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 بررسی بازار -4

 اساس آن نیاز آتی پیش اساس آمار و اطالعات رسمی و مطالعات میدانی در گذشته بررسی و بر بخش عرضه و تقاضا بر در

سال آينده  ,ر د شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار محصول سیم بکسل اينگونه تحلیل میپیش بینی شده است.

سال آينده به طور میانگین  ,آتی طی  حالی است که عرضه اين در. تن در سال برآورد شده است 93038بطور میانگین 

در سال کمبود را  تن ,0,9 تن در سال می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی محصول سیم بکسل، 193,معادل 

رضه ايشی عالزم بذکر است میزان کمبود عرضه يا نیاز بازار برآورده شده در واقع با در نظر گرفتن روند افز .دهدنشان می

که اگر عرضه در سال های آتی افزايش يابد و میزان ظرفیت واحدهای در  و حداقل تقاضا بدست آمده است بدين معنی

دست احداث به ظرفیت واحدهای فعال اضافه گردد در سوی ديگر میزان تقاضای داخلی و تقاضای خارجی )صادرات( در 

که اجرای طرح تن خواهد بود  ,0,9سال آتی حدود  ,به طور متوسط در حداقل وضعیت خود ثابت بماند میزان نیاز بازار 

 حاضر عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد شد.

 سیم بکسل        واحد:تن تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 0011 0933 0938 0931 0931 شرح  /  سال

 910,9 0009 3111 3090 3090 عرضه واحدهای فعال و در دست اجرا

 906,8 93161 ,9391 99669 991,1 تقاضای داخلی سیم بکسل

 999 999 999 999 999 تقاضای خارجی سیم بکسل

 -0101 -1191 -3001 -3141 -8049 کمبود عرضه سیم بکسل

 

 

 

 



 

 
 سیم بکسل  تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه نمودار 

 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 (تن)ظرفیت سالیانه  گروه محصول ردیف

 6111 صنعتی کسلانواع کابل ب 9

 

 ظرفیت عملی:

 سال /    شرح       
0931 0938 0933 0011 

11% 81% 31% 011% 

 6111 011, 0811 0911 انواع کابل بوکسل
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عرضه واحدهای فعال و در دست اجرا تقاضای داخلی سیم بکسل

تقاضای خارجی سیم بکسل کمبود عرضه سیم بکسل



 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 311 تعداد روز کاری

 نوبت 9 تعداد نوبت کاری

 ساعت 8 زمان هر شیفت

 فرایند تولید

 

 مواد اولیه  -7

 کلیه مواد اولیه از داخل کشور قابل تامین می باشد.

 ارقام به میلیون ريال

شرح مواد اولیه )در هر 

 محصول(یک کیلوگرم 
 محل تامین

ظرفیت اسمی 

 سالیانه)تن(

میزان مصرف 

ظرفیت  %011در 

عملی با  

احتساب 

 ضایعات

هزینه هر 

واحد مواد ) 

 ریال(

 
هزینه سالیانه 

تامین 

مواد)میلیون 

 ریال(
 واحد 

 9,8،611 تن 96،111،111 6،911 6،111 داخلی مفتول فوالدی

 داخلی ساير مواد اولیه

مواد کمکی و بسته  90،111 

 بندی 
 داخلی

 084,111   جمع



 

  درآمدپیش بینی -9
 ارقام به میلیون ريال

شرح                                           

 سال 

ظرفیت 

-اسمی

 تن

قیمت واحد 

 فروش)ریال(
 واحد

وزن هر 

 متر)گرم(

0938 0933 0011 

11% 81% 31% 

سیم بکسل 

 91قطر  91*8اسانسور
 936،996 999،189 106،,91 301 متر 90،111 0،111

سیم فوالدی 

 6سفید)گالوانیزه(قطر 
 36،0,1 39،660 83,،98 991 متر 0،111 9،111

سیم فوالدی سیاه)قطر 

6) 
 36،0,1 39،660 83,،98 991 متر 0،111 9،111

 113,101 081,004 019,001       1,111 جمع فروش سالیانه

 

 های اقتصادیتعیین شاخص -11

 ارزش شرح شاخص

 09.96% (IRR)نرخ بازگشت داخلی کل سرمايه گذاری

 60.81% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 میلیون ريال ,00،398.9 (NPV)گذاری کل سرمايه ارزش خالص جريان نقدی

 %31.89 نسبت سود خالص به فروش

 %6.10 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 


