تحقق انتقال دانش فنی و فنآوري با قرارداد ساخت لولههای CRA
رضا ميرمحرابي ،شركت ملي نفت ايران  

قـرارداد سـاخت داخـل لولههـای مغـزی
 CRAهمـراه بـا انتقـال دانـش فنـی و فنآوری
سـاخت ،بیـن شـرکت ملـی نفـت ایـران و
شـرکتهای توباچـک ( )TUBACEXاسـپانیا
و فـوالد اصفهـان بـا حضـور وزیر نفـت امضاء
شد .
ایــن قــرارداد بــه ارزش تقریبــی  ۶۳۰میلیــون
دالر بهعنــوان مهمتریــن قــرارداد خارجــی
شــرکت ملــی نفــت ایــران در دورهي
پســابرجام ،چهارشــنبه ســوم خــرداد میــان
رامیــن قلمبــر دزفولــی؛ مدیــر پشــتیبانی
ســاخت و تأمیــن شــرکت ملــی نفــت ایــران،
محمدعلــی جاننثــاری؛ مدیرعامــل شــرکت
فــوالد اصفهــان و آنتونــی آزلــور؛ رئیــس
هیــأت مدیــره شــرکت توباچــک اســپانیا
امضــاء شــد.
قــرارداد ســاخت لولههــای ( CRAلولــهي
مقــاوم در برابــر خوردگــی) ،بخشــی از طــرح
بومیســازی ده گــروه خانــواده کاالهــای
صنعــت نفــت و پنجــاه و ســومین قــراردادی
اســت کــه در قالــب ایــن طــرح بــه امضــاء
میرســد و زمین ـهي انتقــال ف ـنآوری ســاخت
ایــن کاالی راهبــردی را در کشــور فراهــم
میکنــد .بــا امضــای ایــن قــرارداد بیــن
شــرکت ملــی نفــت ایــران و کنسرســیوم
شــرکتهای توباچــک اســپانیا و شــرکت
فــوالد اصفهــان  ۶۰۰کیلومتــر لولــه مغــزی
 CRAمــورد نیــاز شــرکت نفــت و گاز پــارس
از طریــق مشــارکت ســازندگان داخلــی و
خارجــی تأمیــن میشــود و عــاوه بــر تأمیــن
نیازهــای صنعــت نفــت ،دانــش فنــی تولیــد
لولههــای آلیــاژی بــه ویــژه لولههــای CRA
بهطــور کامــل بــه داخــل کشــور منتقــل و
پــس از اتمــام قــرارداد ،ایــران بــه یکــی از
تولیدکننــدگان ایــن کاالی راهبــردی در دنیــا
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تبدیــل خواهــد شــد.
ایــن اقــدام بــا تجمیــع تقاضاهــای خریــد
بهمیــزان  ۶۰۰کیلومتــر لولــه و بــا پافشــاری
بســیار بــر ایــن موضــوع امکانپذیــر شــد .از
نظــر ف ـنآوری در هــر ســه مرحلــه ی ســاخت
شــمش بــا درصــد کــروم و نیــکل زيــاد تولیــد
لولــهي بــدون درز و ســپس مرحلــهي مهــم
رزوهزنــی لولههــای تولیــدی انجــام میشــود
کــه همــهي مراحــل بهویــژه رزوهزنــی
فــنآوری روزآمــدي دارد و تنهــا تعــداد
معــدودی از شــرکتها در جهــان توانایــی
ایــن کار را دارنــد؛ تــا جایــی کــه حتــی چیــن
امــکان ســاخت کامــل ایــن لولههــا را نــدارد.
پــس از اقدامــی کــه در ســال  ۱۳۷۸بــرای
ســاخت داخــل توربیــن و کمپرســورهای
مــورد نیــاز صنعــت گاز (در قالــب تجمیــع
تقاضاهــای خریــد و ســپس تشــکیل شــرکت
توربیــن و کمپرســور نفــت  )OTانجــام شــد
و ســبب گرديــد در دوران تحریمهــا تــا
حــدود زیــادی کشــور از مشــکالت مصــون
بمانــد ،امضــای ایــن قــرارداد ،بزرگتریــن
گام بــرای خوداتکایــی در تأمیــن تجهیــزات
در ایــن صنعــت تلقــی میشــود.

ف ـنآوری تولی ــد ای ــن ن ــوع لول ـه در انحص ــار
چه ــار ش ــرکت معتب ــر دنیاس ــت و ب ــا توج ــه
بـــه محـــدود بـــودن شـــرکتهای صاحـــب
فـــنآوري در تولیـــد رزوههـــای خـــاص
( )Premiumدر جهـــان ،شـــرکت توباچـــک
اســـپانیا بـــا همـــکاری  JFEژاپـــن بهعنـــوان
یکـــی از شـــرکتهای صاحـــب لیســـانس
رزوههـــای خـــاص ،بـــا عقـــد ایـــن قـــرارداد
و در چارچ ــوب نقشــهي راه تعری ــف ش ــده،
متعهـــد بـــه انتقـــال دانـــش فنـــی کاالی
موضـــوع قـــرارداد در طـــول ســـه ســـال بـــه
شـــریک ایرانـــی خـــود (شـــرکت فـــوالد
اصفهـــان) خواهـــد بـــود.
لولــه مغــزی  CRAاز جملــه تجهیــزات
پرمصرفــی اســت کــه در عمــر بیــش از
صــد ســالهي صنعــت نفــت ایــران ،همــواره
از طریــق واردات تأمیــن شــده و امضــای
قــرارداد بــا صاحبــان فـنآوری در ایــن زمینــه
بــا هــدف انتقــال فــنآوری ،کســب دانــش
فنــی و بینیــازی از واردات طــی ســالهای
آینــده ،از مصادیــق اقتصــاد مقاومتــی اســت
کــه در ســایهي گشــایشهای پســابرجام
امکانپذیــر شــده اســت.
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وزیر نفت :باید از شرایط برجام در تولید
تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت بهخوبی
استفاده کرد

وزیــر نفــت در مراســم امضــای قــرارداد
ســاخت داخــل لولههــای مغــزی CRA
گفــت :هماکنــون شــرایطی فراهــم شــده کــه
میتوانیــم در طــول ســه ســال بــه دانــش فنــی
کاالهــای راهبــردی مثــل لولههــای مغــزی
 CRAدســت يابيــم و بــرای همیشــه در ایــن
زمینــه خودکفــا شــده و حتــی در آینــده
بــه صادرکننــدهي ایــن کاالی اســتراتژیک
تبدیــل شــویم.
زنگنـه بـا بیـان اینکـه تأمیـن لولههـای مغـزی
 CRAدر زمـان تحریـم بـه سـختی ممکـن بود
افـزود :قطعـاً اگـر تحریمهـا ادامه داشـت هنوز
هـم نمیتوانسـتیم ایـن مشـکل را حـل کنیـم.
وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه از حـدود دو و نیـم
سـال قبـل و پـس از بررسـیهای الزم ،تعـداد
ده گـروه کاال بهعنـوان کاالهـای راهبـردی و
مـورد نیـاز صنعـت نفـت معرفـی شـد ،افـزود:
خوشـبختانه در حـال حاضـر قراردادهـای
زیـادی مربـوط بـه ایـن ده گـروه کاال امضـاء
شـده کـه مهمتریـن آنهـا همیـن قـرارداد
لولههـای  CRAبـوده اسـت.
وی افزود :من خوشـحالم کـه امروز قراردادی
بـا ارزش بیـش از  ۵۵۰میلیـون یـورو امضـاء
میشـود کـه در اثـر آن بیش از شـرکت نفت،
شـرکت سازندهي داخلی خوشـحال و خرسند
اسـت؛ باید از شـرایط برجام و توان و تجربهي
شـرکتهای خارجـی ،هـم در بخـش تولیـد و
تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت نفـت و هـم در
بخـش قراردادهـای جدیـد نفتی اسـتفاده کرد.

کاالی راهبــردی در منطقــه خواهــد بــود.
علی کاردر ارزش قرارداد ساخت داخلی
لولههای مغزی  CRAرا  ۶۳۰میلیون دالر
(معادل  ۵۶۶میلیون یورو) اعالم کرد و گفت:
برای ساخت این لولهها در اصفهان یک مجتمع
جدید و در کیش دو مجتمع صنعتی جدید با
سهم مشارکت مساوی شرکت فوالد اصفهان
و شرکت توباچک اسپانیا احداث میشود.
کاردر توضیـح داد :جزیـرهي کیـش بهدلیـل
نزدیکـی بـه عسـلویه بهعنـوان محـل احـداث
مجتمعهـای صنعتـی جهـت توليـد لولههـای
مغـزی انتخـاب شـده اسـت؛ زیـرا عمـدهي
مصـرف ایـن لولههـا در فازهـای پارسجنوبـی
اسـت و در دورهي تعمیـرات نیـز نیازمنـد
جابجایـی کمتـری اسـت.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه ق ــرارداد س ــاخت داخ ــل
لولههـــای مغـــزی بهطـــور مســـتقیم و
غیرمســـتقیم بـــرای  ۷۵۰نفـــر شـــتغال ایجـــاد
میکنـــد ،افـــزود :امضـــای ایـــن قـــرارداد
نخســـتین قـــدم در میســـر تحقـــق شـــعار
اقتصـــاد مقاومتـــی ،تولیـــد و اشـــتغال در
ســـالجاری محســـوب میشـــود.
با انتقال دانش فنی ،بومیسازی حداکثری
ساخت تجهیزات صنعت نفت نیز محقق
خواهد شد

رئیـــس هیـــأت مدیـــرهي کنسرســـیوم

شـــرکتهای توباچـــک در مراســـم امضای
قـــرارداد با شـــرکت صنعت فـــوالد آلیاژی
اصفهـــان و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران
توانمنـــدی كشـــورمان در تمامـــي زمینهها
بهویـــژه نفت و انـــرژی را بالمنـــازع خواند.
آنتونیـــو آزلـــور ضمـــن امضـــای قـــرارداد
ســـاخت داخـــل لولههـــای مغـــزی ،CRA
حض ــور توباچ ــک در ای ــران را خوششانس ــی
خوانـــد و گفـــت :ایـــران از لحـــاظ غنـــای
منابـــع هیدروکربنـــی مثالزدنـــی اســـت و
حض ــور م ــا در اینج ــا دا ّل ب ــر خوششانس ــی
ماســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــکلگیری و
آغـــاز ایـــن همـــکاری ســـهجانبه بـــرای هـــر
دو طـــرف ایرانـــی و اســـپانیایی ســـودمند
اســـت ،عنـــوان کـــرد :بـــا انتقـــال دانـــش
فنـــی و فـــنآوري توباچـــک ،پتانســـیل
ایـــران در زمينههايـــي غيـــر از اکتشـــاف،
تولیـــد و صـــادرات نفتخـــام ،بومیســـازی
حداکثـــری ســـاخت تجهیـــزات و کاالهـــای
صنعـــت نفـــت نیـــز بالفعـــل خواهـــد شـــد.
آزلــور بــا تأکیــد بــر هدفمنــد و بــا انگیــزه
بــودن شــرکت صنعــت فــوالد آلیــاژی
اصفهــان از ایــن همــکاری بهعنــوان ســرآغاز
فعالیتــی مجدانــه و سختکوشــانه یــاد کــرد
و صنعــت نفــت و انــرژی کشــور را دارای
اســتانداردهای بــاال برشــمرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت :ایران نخستین
کشور تولیدکنندهي لولههای  CRAدر
منطقه خواهد بود

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز در
ایــن مراســم گفــت :بــا انتقــال دانــش فنــی
ســاخت لولههــای مغــزی  CRAبــه کشــور،
ایــران نخســتین کشــور تولیدکننــدهي ایــن
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