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CRA تحقق انتقال دانش فنی و فن آوري با قرارداد ساخت لوله های

رضا میرمحرابي ، شركت ملي نفت ايران   

مغـزی  لوله هـای  داخـل  سـاخت  قـرارداد 
CRA همـراه بـا انتقـال دانـش فنـی و فن آوری 

و  ایـران  نفـت  ملـی  شـرکت  بیـن  سـاخت،  
شـرکت های توباچـک )TUBACEX( اسـپانیا 
و فـوالد اصفهـان بـا حضـور وزیر نفـت امضاء 

. شد
ــون  ــی ۶3۰ میلی ــه ارزش تقریب ــرارداد ب ــن ق ای
دالر به عنــوان مهم تریــن قــرارداد خارجــی 
دوره ي  در  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
پســابرجام، چهارشــنبه ســوم خــرداد میــان 
پشــتیبانی  مدیــر  دزفولــی؛  قلمبــر  رامیــن 
ــران،  ــی نفــت ای ــن شــرکت مل ســاخت و تأمی
ــرکت  ــل ش ــاری؛ مدیرعام ــی جان نث محمدعل
فــوالد اصفهــان و آنتونــی آزلــور؛ رئیــس 
اســپانیا  توباچــک  شــرکت  مدیــره  هیــأت 

ــد. ــاء ش امض
)لولــه ي   CRA لوله هــای  ســاخت  قــرارداد 
مقــاوم در برابــر خوردگــی(، بخشــی از طــرح 
کاالهــای  خانــواده  گــروه  ده  بومی ســازی 
ــراردادی  ــومین ق ــاه و س ــت و پنج ــت نف صنع
ــاء  ــه امض ــرح ب ــن ط ــب ای ــه در قال ــت ک اس
می رســد و زمینــه ي انتقــال فــن آوری ســاخت 
ایــن کاالی راهبــردی را در کشــور فراهــم 
بیــن  قــرارداد  ایــن  امضــای  بــا  می کنــد. 
کنسرســیوم  و  ایــران  نفــت  ملــی  شــرکت 
شــرکت  و  اســپانیا  توباچــک  شــرکت های 
فــوالد اصفهــان ۶۰۰ کیلومتــر لولــه مغــزی 
CRA مــورد نیــاز شــرکت نفــت و گاز پــارس 

و  از طریــق مشــارکت ســازندگان داخلــی 
ــن  ــر تأمی ــن می شــود و عــالوه ب خارجــی تأمی
ــد  ــی تولی ــش فن ــت، دان ــت نف ــای صنع نیازه
  CRA ــای ــژه لوله ه ــه وی ــاژی ب ــای آلی لوله ه
به طــور کامــل بــه داخــل کشــور منتقــل و 
پــس از اتمــام قــرارداد، ایــران بــه یکــی از 
تولیدکننــدگان ایــن کاالی راهبــردی در دنیــا 

ــد. ــد ش ــل خواه تبدی
بــا تجمیــع تقاضاهــای خریــد  اقــدام  ایــن 
به میــزان ۶۰۰ کیلومتــر لولــه و بــا پافشــاری 
ــد. از  ــر ش ــوع امکان پذی ــن موض ــر ای ــیار ب بس
نظــر فــن آوری در هــر ســه مرحلــه ی ســاخت 
شــمش بــا درصــد کــروم و نیــکل زیــاد تولیــد 
ــم  ــه ي مه ــپس مرحل ــدون درز و س ــه ي ب لول
ــود  ــام می ش ــدی انج ــای تولی ــی لوله ه رزوه زن
رزوه زنــی  به ویــژه  مراحــل  همــه ي  کــه 
تعــداد  تنهــا  و  دارد  روزآمــدي  فــن آوری 
معــدودی از شــرکت ها در جهــان توانایــی 
ایــن کار را دارنــد؛ تــا جایــی کــه حتــی چیــن 
ــدارد. امــکان ســاخت کامــل ایــن لوله هــا را ن

پــس از اقدامــی کــه در ســال 13۷8 بــرای 
کمپرســورهای  و  توربیــن  داخــل  ســاخت 
مــورد نیــاز صنعــت گاز )در قالــب تجمیــع 
ــد و ســپس تشــکیل شــرکت  تقاضاهــای خری
ــن و کمپرســور نفــت  OT( انجــام شــد  توربی
تــا  تحریم هــا  دوران  در  گردیــد  ســبب  و 
ــون  ــکالت مص ــور از مش ــادی کش ــدود زی ح
بمانــد، امضــای ایــن قــرارداد، بزرگ تریــن 
ــزات  ــن تجهی ــی در تأمی ــرای خوداتکای گام ب

در ایــن صنعــت تلقــی می شــود.

ـــه  در انحصـــار  ـــوع لول ـــن ن ـــد ای ـــن آوری تولی ف
ـــه  ـــا توج ـــت و ب ـــر دنیاس ـــرکت معتب ـــار ش چه
ــب  ــرکت های صاحـ ــودن شـ ــدود بـ ــه محـ بـ
خـــاص  رزوه هـــای  تولیـــد  در  فـــن آوري 
)Premium( در جهـــان، شـــرکت توباچـــک 
ــوان  ــن به عنـ ــکاری JFE ژاپـ ــا همـ ــپانیا بـ اسـ
یکـــی از شـــرکت های صاحـــب لیســـانس 
رزوه هـــای خـــاص، بـــا عقـــد ایـــن قـــرارداد 
ـــده،  ـــف ش ـــه ي راه تعری ـــوب نقش و در چارچ
فنـــی کاالی  دانـــش  انتقـــال  بـــه  متعهـــد 
موضـــوع قـــرارداد در طـــول ســـه ســـال بـــه 
شـــریک ایرانـــی خـــود )شـــرکت فـــوالد 

ــود. ــد بـ ــان( خواهـ اصفهـ
تجهیــزات  جملــه  از   CRA مغــزی  لولــه 
از  بیــش  عمــر  در  کــه  اســت  پرمصرفــی 
ــواره  ــران، هم ــت ای ــت نف ــاله ي صنع ــد س ص
امضــای  و  شــده  تأمیــن  واردات  طریــق  از 
قــرارداد بــا صاحبــان فــن آوری در ایــن زمینــه 
ــش  ــب دان ــن آوری، کس ــال ف ــدف انتق ــا ه ب
فنــی و بی نیــازی از واردات طــی ســال های 
ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــده، از مصادی آین
پســابرجام  گشــایش های  ســایه ي  در  کــه 

اســت. شــده  امکان پذیــر 



5 

144

وزیر نفت: باید از شرایط برجام در تولید 
به خوبی  نفت  صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات 

استفاده کرد
قــرارداد  امضــای  مراســم  در  نفــت  وزیــر 
 CRA مغــزی   لوله هــای  داخــل  ســاخت 
گفــت: هم اکنــون شــرایطی فراهــم شــده کــه 
می توانیــم در طــول ســه ســال بــه دانــش فنــی 
کاالهــای راهبــردی مثــل لوله هــای مغــزی 
ــن  ــه در ای ــرای همیش ــم و ب ــت یابی CRA دس

آینــده  در  حتــی  و  شــده  خودکفــا  زمینــه 
بــه صادرکننــده ي ایــن کاالی اســتراتژیک 

ــویم. ــل ش تبدی
زنگنـه بـا بیـان اینکـه تأمیـن لوله هـای مغـزی 
CRA در زمـان تحریـم بـه سـختی ممکـن بود 

افـزود: قطعـاً اگـر تحریم هـا ادامه داشـت هنوز 
هـم نمی توانسـتیم ایـن مشـکل را حـل کنیـم.

وزیـر نفـت بـا بیـان اینکـه از حـدود دو و نیـم 
سـال قبـل و پـس از بررسـی های الزم، تعـداد 
ده گـروه کاال به عنـوان کاالهـای راهبـردی و 
مـورد نیـاز صنعـت نفـت معرفـی شـد، افـزود: 
قراردادهـای  حاضـر  حـال  در  خوشـبختانه 
زیـادی مربـوط بـه ایـن ده گـروه کاال امضـاء 
قـرارداد  همیـن  آنهـا  مهم تریـن  کـه  شـده 

اسـت. بـوده   CRA لوله هـای 
وی افزود: من خوشـحالم کـه امروز قراردادی 
امضـاء  یـورو  میلیـون  از 55۰  بیـش  ارزش  بـا 
می شـود کـه در اثـر آن بیش از شـرکت نفت، 
شـرکت سازنده ي داخلی خوشـحال و خرسند 
اسـت؛ باید از شـرایط برجام و توان و تجربه ي 
شـرکت های خارجـی، هـم در بخـش تولیـد و 
تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت نفـت و هـم در 
بخـش قراردادهـای جدیـد نفتی اسـتفاده کرد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت: ایران نخستین 
در   CRA لوله های  تولیدکننده ي  کشور 

منطقه خواهد بود
مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران نیــز در 
ــی  ــش فن ــال دان ــا انتق ــت: ب ــم گف ــن مراس ای
ســاخت لوله هــای مغــزی CRA بــه کشــور، 
ایــران نخســتین کشــور تولیدکننــده ي ایــن 

کاالی راهبــردی در منطقــه خواهــد بــود.
داخلی  ساخت  قرارداد  ارزش  کاردر  علی 
دالر  میلیون   ۶3۰ را   CRA مغزی  لوله های 
)معادل 5۶۶ میلیون یورو( اعالم کرد و گفت: 
برای ساخت این لوله ها در اصفهان یک مجتمع 
جدید و در کیش دو مجتمع صنعتی جدید با 
سهم مشارکت مساوی شرکت فوالد اصفهان 

و شرکت توباچک اسپانیا احداث می شود.
به دلیـل  داد: جزیـره ي کیـش  کاردر توضیـح 
نزدیکـی بـه عسـلویه به عنـوان محـل احـداث 
لوله هـای  تولیـد  جهـت  صنعتـی  مجتمع هـای 
عمـده ي  زیـرا  اسـت؛  شـده  انتخـاب  مغـزی 
مصـرف ایـن لوله هـا در فازهـای پارس جنوبـی 
نیازمنـد  نیـز  تعمیـرات  دوره ي  در  و  اسـت 

اسـت. کمتـری  جابجایـی 
ـــل  ـــاخت داخ ـــرارداد س ـــه ق ـــان اینک ـــا بی وی ب
و  مســـتقیم  به طـــور  مغـــزی  لوله هـــای 
غیرمســـتقیم بـــرای ۷5۰ نفـــر شـــتغال ایجـــاد 
می کنـــد، افـــزود: امضـــای ایـــن قـــرارداد 
نخســـتین قـــدم در میســـر تحقـــق شـــعار 
در  اشـــتغال  و  تولیـــد  مقاومتـــی،  اقتصـــاد 

می شـــود. محســـوب  ســـال جاری 

با انتقال دانش فنی، بومی سازی حداکثری 
محقق  نیز  نفت  صنعت  تجهیزات  ساخت 

خواهد شد
کنسرســـیوم  مدیـــره ي  هیـــأت  رئیـــس 

شـــرکت های توباچـــک در مراســـم امضای 
قـــرارداد با شـــرکت صنعت فـــوالد آلیاژی 
اصفهـــان و شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران 
زمینه ها  تمامـــي  در  توانمنـــدی کشـــورمان 
به ویـــژه نفت و انـــرژی را بالمنـــازع خواند.

ـــرارداد  ــای ق ــن امضـ ــور ضمـ ــو آزلـ آنتونیـ
 ،CRA ســـاخت داخـــل لوله هـــای مغـــزی
ـــران را خوش شانســـی  حضـــور توباچـــک در ای
ــای  ــاظ غنـ ــران از لحـ ــت: ایـ ــد و گفـ خوانـ
منابـــع هیدروکربنـــی مثال زدنـــی اســـت و 
ـــی  ـــر خوش شانس ـــا داّل ب ـــا در اینج ـــور م حض

ماســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه شـــکل گیری و 
آغـــاز ایـــن همـــکاری ســـه جانبه بـــرای هـــر 
دو طـــرف ایرانـــی و اســـپانیایی ســـودمند 
اســـت، عنـــوان کـــرد: بـــا انتقـــال دانـــش 
پتانســـیل  توباچـــک،  فـــن آوري  و  فنـــی 
ایـــران در زمینه هایـــي غیـــر از اکتشـــاف، 
ــازی  ــام، بومی سـ ــادرات نفت خـ ــد و صـ تولیـ
حداکثـــری ســـاخت تجهیـــزات و کاالهـــای 
ــد. ــد شـ ــل خواهـ ــز بالفعـ ــت نیـ ــت نفـ صنعـ

ــزه  ــا انگی ــد و ب ــر هدفمن ــد ب ــا تأکی ــور ب آزل
آلیــاژی  فــوالد  صنعــت  شــرکت  بــودن 
ــوان ســرآغاز  ــن همــکاری به عن اصفهــان از ای
ــرد  ــاد ک ــانه ی ــه و سخت کوش ــی مجدان فعالیت
و صنعــت نفــت و انــرژی کشــور را دارای 

اســتانداردهای بــاال برشــمرد.


