
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 لوله بدون درز دیتول موضوع 

 تن 044,444 ظرفیت

 فسا شهرستان –استان فارس  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 3,660,3,6 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 5,846,945 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 644,446 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 945,,66   گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 4, دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال ,0530,,6,659

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 60346% :(IRR) گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 5.96 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
34.58% 

 نفر 544 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید لوله بدون درز از جنس فوالد کربنی و فوالد کم آلیاژ به ظرفیت اسمی سالیانه 

مورد  را تولید خواهد کرد نیروی انسانیلوله های فوالدی بدون درز  MPMتن می باشد این واحد با تکنولوژی  044,444

روز کاری در سال فعالیت خواهند  644ساعته در روز و  9شیفت کاری  6نفر پیش بینی شده است که در  544نیاز پروژه 

. به طور هکتار کل مجتمع احداث خواهد شد 330شهرستان فسا در زمینی به مساحت  –داشت این واحد در استان فارس 

 کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 کاهش واردات  -,

 تامین نیاز داخلی  -6

 ات به کشورهای همسایه و ارز آوری صادر -6

 ورود به بازارهای جهانی و اختصاص دادن سهمی از بازار منطقه به این شرکت. -0

 معرفی محل اجرای طرح-2

 فسا شهرستان –استان فارس 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 

 



شود. در واقع بدنه این آن بدون هیچ درز جوشی ساخته مینوعی از لوله است که بدنه  ( Seamless Pipe ) لوله بدون درز

لوله ها به صورت همگن و یکدست ایجاد شده و به دلیل عدم وجود هرگونه تنش جوشی در ساختار بدنه لوله, نسبت به 

ث شده لوله های درزدار ) لوله های درز جوش ( استحکام باالتری دارند. همچنین روش ساخت پیچیده تر این لوله ها باع

که قیمت آنها نیز نسبت به لوله های درزدار باالتر باشد. در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به دلیل اهمیت سیستم های 

وله های بدون های فرایندی ( بیشتر از لفرآیندی ) از لحاظ فشار و دمای کاری و همچنین مواد سمی و خورنده در سرویس

 درز استفاده می شود

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

 رقمی محصول طرح 11جدول کدهای آیسیک 

واحد  سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 سنجش
, 

لوله بدون درز خطوط نفت و گاز از انواع 

 فوالد به جز فوالد زنگ نزن

Pipes for oil or gas 

pipelines of iron or 

steel 
 تن 2710512443

6 
بدون درز حفاری از انواع فوالد به جز لوله 

 فوالد زنگ نزن
Drilling pipes of iron 

or steel 2710512445 تن 

6 
لوله بدون درز دقیق ساده کربنی و کم 

 آلیاژی

Precision tubes, of 

iron or not alloyed 

steels 
 تن 2710512446

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 رقمی محصول طرح 8جدول کد آیسیک 

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف
 تن  ,64,4,60 )لوله گاز( لوله های فوالدی وآهنی بدون درزسیاه  ,

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 جدول کدتعرفه محصول طرح

 685,مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 کدتعرفه شرح محصول ردیف
حقوق 

 ورودی

واحد 

 سنجش

, 
 غیرز فوالد ا آهن یا زا بدون درز ,پروفیل های توخالی و لوله ها

 سطح مقطع مدور3 سرد کشیده شده یا سرد نورد شده ممزوج با
 کیلوگرم 4, 73043100

6 
 غیر فوالد زا آهن یا زا پروفیل های توخالی بدون درز و لوله هاسایر 

 مدور سطح مقطع ممزوج با
 کیلوگرم 4, 73043900

http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/730431
http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/730439


 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بازار )بررسی -4

 مبودکهای آتی, در سالپیش بینی آتی محصوالت طرح بیانگر این موضوع است که بررسی عرضه و تقاضا در گذشته و 

تولید در گام اول با هدف تامین نیاز داخلی و در گام های بعدی تولید و عرضه داخلی در کشور مالحظه شده و الزم است تا 

 گیرد. قراردر اولویت  دف صادراتیبا ه

 

 واحد: تنپیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضا                                 تحلیل موازنه جدول 

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح/سال

 354654, 609645, 4,6,64, 859045 9,8534 تولیدات آتی

 6443839 6405846 6460446 543339, 3454,,, تقاضای داخلی آتی

 349 349 349 349 349 تقاضای خارجی آتی

 2111118- 1431138- 1121812- 148133- 231118- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی :

 واحد ظرفیت سالیانه شرح ردیف

 تن 044444 لوله های بدون درز  ,

 

 ظرفیت عملی

 مبنا)تن( سال مختلفدرصد استفاده در صنایع  شرح

 44,444, %54 لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت نفت و گاز

 64,444 %5, لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت ساختمان

 44,444 %65 لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت خودرو سازی و صنعت

 644,444 %44, جمع

 

 



 

 

 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 644 تعداد روز کاری

 نوبت 6 تعداد نوبت کاری

 ساعت 9 زمان هر شیفت

 روزکاری سالیانه تعداد ماه در سال روزهای تولید در ماه  شرح

 53, 6, 6, لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت نفت و گاز 

 09 6, 0 لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت ساختمان

 83 6, 9 لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت خودرو سازی و صنعت

 311 12 21 جمع 

 

 

 

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 چارت مراحل تولید لوله بدون درز از ابتدا تا انباشت در انبار میانی.شکل 



 

 

 مراحل پایانی تولید لوله بدون درزشکل 



 

 

 دانش فنی-8

ابداع گردید.  844,در سال  SMS Demag INNSEبا چیدمان دو غلتك برای نخستین بار توسط شرکت  MPMفرآیند 

اشد. عالوه بتکنولوژی فوق روشی استاندارد جهت تولید لوله بدون درز با کیفیت سطحی مناسب و بهبود هندسه قطعه می

 است. MPMروش  های برجستهبر آن قابلیت تولید باال و بهروری مناسب, از جمله ویژگی

سوراخ کردن  -6گرم شدن شمش در کوره تا دمای نورد, -,عبارت است از:  MPMمراحل تولید لوله بدون درز در روش 

عبور از دستگاه  -MPM,0نورد قطعه فوق به شکل یك پوسته توخالی در دستگاه -6بیلت به شکل یك قطعه توخالی, 

Extracting   لوله  ابعاد نهایی کاهش و سایزینگ(, جهت دستیابی به -)دستگاه کشش  انتقال قطعه به بخش پایانی -5و

 بدون درز. دانش فنی تولید به این روش کامال بومی و در دسترس می باشد.

 

 مواد اولیه  -3

 منبع تامین  مواد اولیه  محصول

 داخلی بیلت  لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت نفت و گاز 

 داخلی بیلت  بدون درز قابل استفاده در صنعت ساختمانلوله های 

 داخلی بیلت  لوله های بدون درز قابل استفاده در صنعت خودرو سازی و صنعت

 



 

 پیش بینی میزان تولید -11

 سال بهره برداری/ شرح 

درصد استفاده 

در صنایع 

 مختلف

 سال سال سال سال

 سال چهارم سال سوم سال دوم اول

%44, %44, %84 %94  تولیددرصد   

لوله های بدون درز قابل استفاده در 

 صنعت نفت و گاز
54% 94,444 84,444 ,44,444 ,44,444 

لوله های بدون درز قابل استفاده در 

 صنعت ساختمان
,5% 60,444 64,444 64,444 64,444 

لوله های بدون درز قابل استفاده در 

 صنعت خودرو سازی و صنعت
65% 53,444 36,444 44,444 44,444 

 644,444 644,444 94,444, 34,444, %44, جمع محصوالت قابل فروش

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 60346% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 69346% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال5396 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال ,6,659,,0530 (NPV)گذاری کل سرمایه خالص جریان نقدیارزش 

 %34358 سال اول شامل هزینه های تامین مالی-(Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 


