
  

 رزومه شرکت سمی و اکبل اسپادان هبسمی
نامه های گواهیمعریف امجایل شرکت، شامل 

های شرکت اییهداملللی، تاستاندارد ملی و بنی
های وندور لیست یهدتای ها،وتزیع برق استان

برخی  و هاتقدیرنامه کنندگان محصوالت،تامنی
 مشرتیان



 باسمه تعالی                                            

 
 

 «ادان بهسیـمـرزومه شرکت تولیدی سیم و کابل اسپ»

 

 :تاریخچه شرکت

سپادان بهسیم  شرکت   سال   ا صفهان     سازمان با اخذ موافقت ، 1381در  ستان ا  با هدف تولید، صنایع و معادن ا
موفق به اخذ پروانه بهره برداری  1382 لاتاسیس و در س  ک صنعتی مورچه خورت  سیم و کابل در شهر   انواع

 .گردیده و رسما شروع به کار نموده است

تراز اول صنعت سیم و کابل، خرید    و متخصصین   استفاده از کارشناسان   این شرکت با تکیه بر دانش فنی خود،  
 کیفیت محصییول وسییتمر بهبود مو همچنین تمرکز ویژه بر  ماشییین ت ت پیفییرفته و مدرن با تکنولووی روز

ستاندارد          مدیریت  صو ت، در بدو تولید مزین به ترم ا فترین تنوع مح ست با بی سته ا بهره وری عملکرد، توان
گردد و همچنین طی مدت کوتاهی، محصییو ت خود را مبابق با سییایر اسییتاندارهای معتبر    (ISIRI)ایران 

گواهینامه  تمریکا، BRSشرکت  از  ISO 9001:2008 گواهی سیستم مدیریت کیفیت   جهانی نظیرداخلی و 
همچنین  وی نیرو ی پژوهفییکدهتایید صیییتیت تزمایفییهاه همکاروتکرودیتهز سییازمان ملی اسییتاندارد، تاییده

 مبابقت دهد. ISO/IEC 17025 گواهی تایید صیتیت سیستم مدیریت تزمایفهاه

 

 تنوع محصوالت:

سیم، با افتخار اعیم می دارد،    ستم مدیریتی کارتمد و خبره    شرکت به سی ستقرار  ، پس از یک دهه تولید، با با ا
نوع  160تولید بیش از  تنوعتیش بی وقفه و بهره گیری از دانش فنی و مهندسییی خود، توانسییته اسییت به   

 محصول دست یابد.
 

 محصو ت این شرکت عبارتند از:
 

  کابل های قدرت با هادی مس و تلومینیوم و روکش و عایقPVC 
 کابل های کنترل گرد و تخت و کابل های تسانسوری 
 کابل های قلع اندود اففان و مفتولی 
 کابل های قابل انعباف گرد و تخت 
  کابل های جوش با روکشTPR 

 کابل های با روکش ضدنمک 
  انواع سیم با عایقPVC 

 هادی های هوایی 



 

 

 

 :واحد کنترل و تضمین کیفیت

سه        سیم، در  شرکت به صو ت  سی واتد کنترل کیفیت    مح ستانداردهای مربوطه، مورد برر مرتله، مبابق با ا
 قرار می گیرد که به ترتیب شییامل، کنترل مواد اولیه ورودی، کنترل تین تولید به صییورت پیوسییته و کنترل  

متراوی، کیفیت بسییته می باشیید. این کنترل ها شییامل تزمون های الکتریکی، ابعادی، وزنی، محصییول نهایی 
 و... می باشد.بندی 

ضمین  واتد ستای تفظ  کیفیت ت صیانت  نیز، در را ستم   و   محصول  ارائه و کار، انجام مدیریتی، تسن  های سی
 و باکیفیت، اقدام به استقرار نظام های جامع مدیریتی مبابق با استانداردهای ملی و جهانی نموده است. سالم

 

 :آزمایشگاه آکرودیته بهسیم

فهاه  سیم   تزمای صیتیت    اکرودیته  سومین دارنده گواهینامه تایید  سیم،  سازمان    و کابل به فهاه همکار   تزمای
صاتب              صص و  سانی متخ فرفته و نیروی ان ست که با برخورداری از تجهیزات پی صفهان ا ستان ا ستاندارد ا ا

 .باشدهای ملی میانواع سیم کابل مبابق استاندارد تجربه در زمینه تزمون

سیستم مدیریت کیفیت تاکید داشته     بر بهبود مستمر  ISO/IEC 17025 استاندارد  با استقرار  این تزمایفهاه 
ترین دسییتاورد انبباي یک فنی اسییت. مهم از دو منظر کیفی و  هدف اصییلی تن کنترل فعالیت تزمایفییهاهو 

 .تزمایفهاه با این استاندارد، اطمینان از صحت نتایج تزمون مربوطه است

انجام تزمون های مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در داخل شرکت، برای این تزمایفهاه عیوه بر 
 سایر تولید کنندگان نیز ارائه سرویس می نماید.

 
  



 

 

 

 

 مـادان بهسیـلیست محصوالت تولیدی شرکت اسپ

 تولید کننده انواع سیم و کابل

 

 

 

 
 
 
 
 
  

تولیدات شرکت 
اسپادان بهسیم

سیم

هادی افشان

هادی مفتولی

هادی تک رشته

هادی استرند شده

کابل

مسی

مفتولی

افشان

کنترل-فرمان

جوش

قدرتآلومینیوم



 

 تولیدی شرکت بهسیملیست محصو ت 

 
 

 سیم مسی

 افشان
 مفتولی

 تابیده شده

 مفتولی

 تک رشته 
2mm 2mm 2mm 

1.5 16 1.5 

2.5 25 2.5 
4 35 4 
6 50 6 

10 70 10 
16 95 
25 120 

35 150 

50 185 

70 240 

95 300 

120 400 

150 

185 

240 

300 

 

 کابل مسی مفتولی

 سه رشته تک رشته

1×2.5 3×1.5 

1×4 3×2.5 

1×6 3×4 

1×10 3×6 

1×16 3×10 

1×25 3×16 

1×35 3×25 

1×50 3×35 

1×70 3×50 

 چهار و پنج رشته 95×1

1×120 3×25+16 

1×150 3×35+16 

1×185 3×50+25 

1×240 4×1.5 

1×300 4×2.5 

1×400 4×4 

1×500 4×6 

1×630 4×10 

1×800 4×16 

1×1000 4×25 

 35×4 دو رشته

2×1.5 5×1.5 

2×2.5 5×2.5 

2×4 5×4 

2×6 5×6 

2×10 5×10 

2×16 5×16   

2×25 5×25  

2×35 

 کابل قدرت آلومینیومی

 چهار رشته تک رشته

1×16 3×25+16 

1×25 3×35+16 

1×35 3×50+25 

1×50 3×70+35 

1×70 3×95+50 

1×95 4×10 

1×120 4×10 

1×150 4×16 

1×185 4×25 

1×240 4×35 

1×300 

1×400 

1×500 

1×630 

1×800 

1×1000 



 
  

 تولیدی شرکت بهسیم کابل مسی افشان

 تک رشته
رشته  2،3،4،5

 4 تا مقطع

رشته باالتر  4و3و2

 5/2از مقطع 

رشته باالتر  5و4

 6از مقطع 

تخت رشته  5و4

 5/2فرمان تا مقطع 
 کنترل-فرمان

1×0.75 2×0.75 2×6 4×6 4×1.5  Flat 7×0.75 

1×1 2×1 2×10 4×10 4×2.5  Flat 10×0.75 

1×1.5 2×1.5 2×16 4×16 5×1.5  Flat 12×0.75 

1×2.5 2×2.5 3×6 5×6 5×2.5  Flat 16×0.75 

1×4 2×4 3×10 5×10 
تخت قدرت رشته  5و4

 0.75×20 5/2باالتر از مقطع 

1×6 3×0.75 3×16 5×16 4×4   Flat 10×1 

1×10 3×1 3×25 
کابل تخت 

 آسانسوری
4×6   Flat 16×1 

1×16 3×1.5 3×35 16×0.75 4×10 Flat 20×1 

1×25 3×2.5 3×50 18×0.75 4×16 Flat 30×1 

1×35 3×4 3×70 20×0.75 4×25 Flat 10×1.5 

1×50 4×0.75 3×95 24×0.75 5×4   Flat 12×1.5 

1×70 4×1 3×25+16 16×1 5×6   Flat 14×1.5 

1×95 4×1.5 3×35+16 18×1 5×10 Flat 16×1.5 

 

4×2.5 3×50+25 20×1 5×16 Flat 20×1.5 

4×4 3×70+35 24×1 5×25 Flat 24×1.5 

 1.5×30 کابل جوش 1.5×16 95+50×3 0.75×5

5×1 

 
 

 

18×1.5 1×10 7×2.5 

5×1.5 20×1.5 1×16 

5×2.5 24×1.5 1×25 

5×4 16×2.5 1×35 

 

18×2.5 1×50 

20×2.5 1×70 

24×2.5 1×95 



 

  



  



  



  



  











  



  



 



 



 



 
کنندگان هایی که شرکت اسپادان هبسمی در لیست تأمنینام شرکت 

 ها قرار دارد:مجاز آن
شرکت وتانری )مدیریت وتلید، انتقال و وتزیع  (1

 نریوی برق ایران(

 شرکت وتزیع نریوی برق هتران بزرگ (2

 شرکت وتزیع برق استان اصفهان (3

 شرکت وتزیع نریوی برق شهرستان اصفهان (4

 وتزیع نریوی برق استان الربزشرکت  (5

 شرکت وتزیع نریوی برق استان خراسان رضوی (6



 شرکت وتزیع نریوی برق استان قم (7

 شرکت وتزیع نریوی برق استان گیالن (8

 شرکت وتزیع نریوی برق اهواز (9

 شرکت وتزیع برق استان هرمزگان (10

 شرکت وتزیع برق استان وبشهر (11



 شرکت وتزیع برق استان ی (12



 

  



  



  



  

 شرکت توزیع بري شهرستان اصفهان



  



  



 
  



  



  



 

سازندگان داخلی شرکت ملی نفت ایران لیست  



 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
  



  



 


