


اماکارخانه تولید مخازن گاز طبیعی آسیا ن



ارتباط اهداف آسیاناما شرکتهاي  استراتژي
عاناستراتژیک با ذینف

مشتري/سهامدارانسیلندر در سال 200.000افزایش ظرفیت تولید کارخانه به 

مشتري/سهامدارانافزایش عمق ساخت داخل و خودکفایی در ملزومات و ماشین آالت تولیدي

مشتري/سهامدارانOEMافزایش سهم بازار داخلی

مشتري/سهامدارانراه اندازي مرکز جامع خدمات خودرویی در سایت خاوران در راستاي تکمیل زنجیره ارزش

مشتري/سهامدارانفروش کاپ – ) CISکشورهاي (افزایش صادرات  در  بازارهاي منطقه اي و بین المللی 

مشتري/سهامدارانحفظ و توسعه منابع انسانی

مشتري/سهامدارانراه اندازي خط برشکاري در اهواز در راستاي تکمیل زنجیره ارزش 

کارکنان/ سهام داران انیکاهش هزینه هاي تولید وافزایش بهره وري و کیفیت از طریق داخلی سازي مواد اولیه و قالبها و  بهره وري نیروي انس

مشتري/سهامدارانایجاد تنوع در سبد محصوالت تولیدي

جامعه/ کارکناناحفظ محیط زیست و کاهش جنبه هاي زیست محیطی با تمرکز بر مدیریت پسمانده

مشتري/سهامدارانافزایش سرمایه و ورود به فرابورس -اصالح ساختار مالی سازمان 

روتکل هاي  ارتقاء وضعیت سالمت و بهداشت کارکنان با تمرکز بر بهسازي اماکن عمومی محیط کار ، فاصله گذاري اجتماعی و رعایت پ
جامعه/ کارکنانبهداشتی

جامعه/ کارکنانکاهش حوادث با تمرکز بر آموزش و مشارکت همگانی

جامعه/ کارکناننکارانکاهش ریسکهاي ایمنی با تمرکز بر افزایش ایمنی محیط کار ، ماشین آالت ، تجهیزات و نظارت بر عملکرد پیما

 عمق اهداف استراتژي افزایش
: و خودکفایی داخل ساخت

ش  تضمین استمرار تولید و کاه
کشوروابستگی به خارج از 

  کاهش ارزبري و هزینه ي قیمت
تمام شده



بومی سازيو خودکفایی 
) ازارمهندس پژوهش و توسعه و تحقیق ب کمیتهپیگیري در (کمکی  اصلی و مواد 1.
)مهندسیو  پیگیري در کمیته فنی(قالب  و  ابزار2.
)و مهندسی در کمیته فنی پیگیري( آالت ماشینو  یدکی لوازم3.
) پیگیري در کمیته مهندس پژوهش و توسعه و تحقیق بازار(محصوالت  4.

خودکفایی و بومی سازيسازي، داخلی  خودکفایی و بومی سازيسازي، داخلی 



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي قطعه  
اصلی مشخصات فنی نام قطعات

میلیون یورو 35 0.70 هزار تن 50    ENKشرکت 
کره جنوبی

34CrMo4
- 1.7220

ورق خام

ورق خام –بومی سازي مواد اولیه  ورق خام –بومی سازي مواد اولیه 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

برنامه ریزي
و مدیریت کارخانه  امیر روغنی

1393 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
 عدم وابستگی به واردات در مواد اولیه
  صرفه جویی و پایین آوردن قیمت تمام شده محصول

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 120 0.62 تن 200
شرکت 

ENK   کره
جنوبی

ید اس/اسید فسفریک
اکسید /نیتریک

ارتو فسفات  /روي
نیترات /کلسیم

مولیبدات /نیکل
سدیم

اسید  
فسفاته

اسید فسفاته –بومی سازي مواد اولیه  اسید فسفاته –بومی سازي مواد اولیه 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

QCسرپرست  مهدي کاظمی
انجام سال 1394-1397 :پروژه

:از اجراي طرحهدف 
  عدم وابستگی به واردات در مواد اولیه

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 3 0.44 تن 10
شرکت 

ENK   کره
جنوبی

/   هیدروکسید سدیم
کربنات سدیم

خنثی 
ساز

خنثی ساز –بومی سازي مواد اولیه  خنثی ساز –بومی سازي مواد اولیه 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

QCسرپرست  مهدي کاظمی
انجام سال 1394-1397 :پروژه

:از اجراي طرحهدف 
  عدم وابستگی به واردات در مواد اولیه

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 120 1.83 تن 10
شرکت 

ENK   کره
جنوبی

/ اسید استئاریک 
استئارات سدیم

مواد  
صابونی

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

QCسرپرست  مهدي کاظمی
انجام سال 1394-1397 :پروژه

:از اجراي طرحهدف 
  عدم وابستگی به واردات در مواد اولیه

مواد صابونی فسفاته –بومی سازي مواد اولیه  مواد صابونی فسفاته –بومی سازي مواد اولیه 

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 220 0.83 تن 300
شرکت 

ENK   کره
جنوبی

C:0.8~1.2%,Si:
Min.0.4%,Mn:0.
6~1.2%,P:0.05%
,S:0.05% / HRC 

38~48

شات 
S390

S390شات بال  –بومی سازي مواد اولیه  S390شات بال  –بومی سازي مواد اولیه 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

رئیس تولید مجید سلیمی

QCسرپرست  مهدي کاظمی
انجام سال 1394-1400 :پروژه

:از اجراي طرحهدف 
  عدم وابستگی به واردات در مواد اولیه

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي قطعه  
اصلی مشخصات فنی نام قطعات

- -  ENKشرکت   -
کره جنوبی

34CrMo4
1.7220

ورق 
خام

مبارکههاي فوالد پروژه ورق  مبارکههاي فوالد پروژه ورق 

انجام سال 1399-1400 :پروژه
:هدف از اجراي طرح

 عدم وابستگی به واردات در مواد اولیه
 افزایش تعداد سرس هاي تهیه ورق مواد اولیه

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 

 سید مجتبی
نائینیان

پژوهش و  کارشناس
توسعه سامان احمدي

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o جاري هاي فعالیت

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 140 هزار یورو 140 ست 1 شولر  
آلمان میلیمتر 232قطر  قالب پرس  

232

هزار یورو 32 هزار یورو 32 ست 1 شولر  
آلمان

کشش  232قطر 
سوم سنبه

لیتري از ورق 35پروژه طراحی و اصالح قالب ها جهت تولید مخزن  لیتري از ورق 35پروژه طراحی و اصالح قالب ها جهت تولید مخزن 

1399-1397 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

قدر زمینه تولید مخازن از ورو خودکفایی افزایش سبد محصوالت 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

سرپرست کارگاه  
ساخت مهندسی

سید رضا 
حسینی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

83232 1734 عدد 96 شولر  
آلمان 1.2379 فرم  رولر

دھی

داخلی سازي رولر هاي فرم دهی اسپین نک و باتوم مخازنداخلی سازي رولر هاي فرم دهی اسپین نک و باتوم مخازن

1400-1399 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

دستگاهکاهش هزینه تامین و توقفات  

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 120 یورو 6020 عدد 107 رازوما  
آلمان ابزار محصوص ابزار  

يماشینکار

داخلی سازي هولدر ها و ابزار هاي ماشینکاريداخلی سازي هولدر ها و ابزار هاي ماشینکاري

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

رئیس تولید مجید سلیمی
انجام سال 1400-1396 :پروژه

:از اجراي طرحهدف 
دستگاهکاهش هزینه تامین و توقفات  

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 21 هزار  یورو 34 عدد 3000 سکو و  
سندویک DCMT070204

  اینسرت هاي
ماشینکاري

پروژه داخلی سازي اینسرت هاي  ماشینکاريپروژه داخلی سازي اینسرت هاي  ماشینکاري

انجام سال 1398-1397 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

 در زمینه تولیدو خودکفایی افزایش سبد محصوالت 
مخازن از ورق

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

تولیدرئیس  مجید سلیمی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o جاري هاي فعالیت

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 35 هزار یورو 45 ا ست شولر  
آلمان 356قطر  پانچ مرحله 

سوم

میلیمتري 356قالب پانچ مرحله سوم مخازن قطر ساخت پروژه  میلیمتري 356قالب پانچ مرحله سوم مخازن قطر ساخت پروژه 

انجام سال 1400-1399 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

هزینه تامین قالب واهش ک
خودکفایی در ساخت قالب ها

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o جاري هاي فعالیت

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 200 هزار یورو 300 ست 1 شولر  
آلمان

و   232قطر 
356

Ironning سه 
قالب مرحله

سه مرحله کشش عمیق  Ironningپروژه طراحی و ساخت قالبهاي  سه مرحله کشش عمیق  Ironningپروژه طراحی و ساخت قالبهاي 

انجام سال 1400-1399 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

افزایش سبد محصوالت، کاهش هزینه 
ساخت قالب هاخودکفایی در تامین قالب ها و  

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o جاري هاي فعالیت

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

یورو  هزار 6 هزار یورو 10 دستگاه 1 - Semi Automate 
دستگاه 

اره 
نواری

ساخت دستگاه اره نواريساخت دستگاه اره نواري

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

رئیس فنی رجبی احمد

1400-1397 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
 کاهش مصرف ابزار در ایستگاه ماشینکاري

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



:بندي رفع گلوگاه تولید جهت افزایش تولیداولویت  :بندي رفع گلوگاه تولید جهت افزایش تولیداولویت 

.گرفتمورد بررسی و تحلیل قرار  98آذر  26تا  96آبان  25خرابی بوده ، از  7000دستگاه و در حدود  47توجه به منابع مذکور توقفات کلیه دستگاهها که شامل با 
.از این روش براي بهینه سازي خط تولید استفاده می گرددو ایجاد بستر  TPMآموزشی جهت بهینه سازي خط تولید با برگزاري دوره 
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صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 250 هزار یورو250 دستگاه 1 ENK   کره
جنوبی

15 Probe
Flaw search

 پنل
دستگاه 

UT

ساخت پنل دستگاه تست التراسونیکساخت پنل دستگاه تست التراسونیک

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

رئیس فنی رجبی احمد
1397-1400 :پروژهانجام سال

:از اجراي طرحهدف 
 به دلیل عدم ارائه خدمات و قطعات

از سوي شرکت سازنده خارجییدکی 

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

یورو هزار 4 هزار یورو 4 ا دستگاه ENK
Robot 

Automated 4 
Guns

 دستگاه
رنگ 

پودری

ساخت پنل و دستگاه رنگ پودريساخت پنل و دستگاه رنگ پودري

1400-1397 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
کاهش مصرف مواد بري
حل مشکالت کیفی رنگ مایع براي همیشه

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 5 هزار یورو 5 عدد 2 ENK
Automated 
Mechanism

Support All Sizes

و  لود
انلود 
شات

1شات کاپ ساخت مکانیزم لود و آنلود  1شات کاپ ساخت مکانیزم لود و آنلود 

1400-1397 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
  عدم دسترسی به سازنده
یدکی مورد نیازقطعات تامین

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

رئیس فنی رجبی احمد

رئیس تولید مجید سلیمی

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 70 یورو 190 عدد 350 ENK استیل نسوز 
ھنگر ھای 

 کوره
اسفرودایز

هنگر هاي کوره اسفرودایزینگساخت هنگر هاي کوره اسفرودایزینگساخت 

انجام سال 1400-1397 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

 صرفه جویی اقتصادي در تامین یدکی
 ارتقا دانش سازمان در حوزه ساخت هنگر

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

سرپرست کارگاه  
ساخت مهندسی

سید رضا 
حسینی

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 70 یورو 2800 عدد 24 ENK 420-360-320
قطعات 

 ایمپلیرھای
شات بالست

شات بالست ها ایمپلیر قطعات و مکانیزم ساخت  شات بالست ها ایمپلیر قطعات و مکانیزم ساخت 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

مهندسی   کارشناس
تولید

مصطفی 
سازنده

رئیس فنی رجبی احمد

1400-1398 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
صرفه جویی اقتصادي در تامین یدکی
ارتقا دانش سازمان در حوزه ساخت هنگر

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 21 هزار یورو 21 عدد 814 ENK   کره
جنوبی

 دارای نقشھ مھندسی
معکوس

جیگ 
فشنگی

یورو 2000 یورو 2000 عدد 5 ENK   کره
جنوبی

 دارای نقشھ مھندسی
معکوس یجیگ فلنچ

ساخت قطعات یدکی تجهیزات تست هیدرواستاتیکساخت قطعات یدکی تجهیزات تست هیدرواستاتیک

1400-1398 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
  عدم دسترسی به سازنده
 تامین قطعات یدکی مورد نیاز

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

رئیس تولید مجید سلیمی

کارشناس مهندسی  
تولید مهدي خالقی

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

یورو 1000 یورو 1000 ا دستگاه آلمان گیره ای  تربا گریپر

1کاتر ساخت مکانیزم گریپر ربات پالسما  1کاتر ساخت مکانیزم گریپر ربات پالسما 

1400-1397 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 
  عدم دسترسی به سازنده
 تامین قطعات یدکی مورد نیاز

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

سرپرست کارگاه  
ساخت مهندسی

سید رضا 
حسینی

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

یورو 1600 یورو 1600 عدد 2 ENK  کره
جنوبی متر 8 ماردون 

شات بالست

داخلی سازي ماردون شات بالستداخلی سازي ماردون شات بالست

1400-1399 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

کاهش هزینه و توقفات دستگاه 
صرفه جویی در ارز بري

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

مهندسی   کارشناس
تولید

مصطفی 
سازنده

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 70 هزار یورو 70 ا ست  –ایران 
جهان پرس فرم دھی انتھا  ماشین باتم

پرس

ساخت و نصب دستگاه باتوم پرس به همراه قالب هاي آنساخت و نصب دستگاه باتوم پرس به همراه قالب هاي آن

1400-1397 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

از ساخت قالب ها ناشی هزینه هاي و کاهش افزایش سبد محصوالت 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

سرپرست قالب و  
ابزار

اسماعیل  
حسینپور

رئیس فنی رجبی احمد

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 4 هزار یورو 5 متر 250 شولر  
آلمان - گسکت 

ربات

داخلی سازي گسکت هاي ربات پرسداخلی سازي گسکت هاي ربات پرس

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

رئیس تولید مجید سلیمی

انجام سال 1397 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

دستگاهکاهش هزینه تامین و توقفات  

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



)ورق و لولهتولید از (  مختلفسایزهاي در CNGطراحی وساخت مخازن  )ورق و لولهتولید از (  مختلفسایزهاي در CNGطراحی وساخت مخازن 

انجام سال 1400-1399 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

تکمیل سبد محصوالت شرکت جهت  
رقابت در بازارهاي داخل و خارج

1

MN

MX

X

Y

Z

                                                                                
.483251

106.809
213.135

319.461
425.787

532.112
638.438

744.764
851.09

957.416

MAR  8 2017
16:16:41

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
/EXPANDED
SEQV     (AVG)
DMX =12.4431
SMN =.483251
SMX =957.416

1

MN

MX

X

Y

Z

                                                                                
.483251

106.809
213.135

319.461
425.787

532.112
638.438

744.764
851.09

957.416

MAR  8 2017
16:16:41

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =1
TIME=1
/EXPANDED
SEQV     (AVG)
DMX =12.4431
SMN =.483251
SMX =957.416

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

ROW Volume External 
diameter

APPLIED 
STANDARD

METHOD OF 
PRODUCTION

CONTENT 
GAS

1 35 lit ɸ232 INSO 7598 FROM PLATE CNG

2 52 lit ɸ356 INSO 7598 FROM PLATE CNG

3 65 lit ɸ406 INSO 7598 FROM PLATE CNG

4 80 lit ɸ406 INSO 7598 FROM PLATE CNG

5 90 lit ɸ406 INSO 7598 FROM PLATE CNG

6 135 lit ɸ406 INSO 7598 FROM PLATE CNG

7 75 lit ɸ356 INSO 7598 FROM TUBE CNG

8 90 lit ɸ356 INSO 7598 FROM TUBE CNG

9 70 lit ɸ356 ISO 11439 FROM TUBE CNG

:طراحی هاي انجام پذیرفته در سالهاي جاري به شرح زیر میباشد
لیتري 120-100-75-62-60از ورق با سایزهاي  CNGطراحی و ساخت مخازن 

CNGطراحی و ساخت مخازن  لیتري 113-60-52-28از لوله با سایزهاي  

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



مختلفطراحی وساخت مخازن صنعتی با سایزهاي مختلفطراحی وساخت مخازن صنعتی با سایزهاي 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

1400-1399 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

تکمیل سبد محصوالت شرکت جهت رقابت در بازارهاي 
داخل و خارج

ROW Volume External 
diameter

APPLIED 
STANDARD

METHOD OF 
PRODUCTION

CONTENT 
GAS

1 35 lit ɸ232 INSO 7909 FROM PLATE Industrial
Gas

2 60 lit ɸ356 INSO 7909 FROM PLATE Industrial 
Gas

3 90 lit ɸ406 INSO 7909 FROM PLATE Industrial 
Gas

4 120 lit ɸ406 INSO 7909 FROM PLATE Industrial 
Gas

:طراحی هاي انجام پذیرفته در سالهاي جاري به شرح زیر میباشد
لیتر 50و  40با سایزهاي لوله از  طراحی و ساخت مخازن صنعتی

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار  یورو 3 هزار یورو 3 ست 1 آسیاناما پالت گاز اکسیژن  4اسکید 
تایی ساده

)2*2(ساخت پک اسکید ساده  )2*2(ساخت پک اسکید ساده 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

انجام سال 1400-1399 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

تکمیل سبد محصوالت شرکت جهت رقابت در بازارهاي 
داخل و خارج

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو  4 هزار یورو 4 ست 1 آسیاناما پالت گاز صنعتی  6اسکید 
التایی آپشن

)2*3(آپشنال ساخت پک اسکید  )2*3(آپشنال ساخت پک اسکید 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

1400-1399 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

تکمیل سبد محصوالت شرکت جهت رقابت در بازارهاي داخل و خارج

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

ست 1 آسیاناما قطر  35مخازن 
232

ترولی مخازن 
بیمارستانی

ترولی جهت حمل مخازن بیمارستانی و صنعتیساخت ترولی جهت حمل مخازن بیمارستانی و صنعتیساخت 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

انجام سال 1400 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

جهت استفاده و انتقال مخازن اکسیژن بیمارستانی و
در جهت رفاه مشتریان

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

آسیاناما 1-7909 مخازن 
صنعتی

مختلفطراحی وساخت مخازن صنعتی با سایزهاي مختلفطراحی وساخت مخازن صنعتی با سایزهاي 

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

1400-1399 :پروژهانجام سال
:از اجراي طرحهدف 

تکمیل سبد محصوالت شرکت جهت رقابت در بازارهاي 
داخل و خارج

ROW Volume External 
diameter

APPLIED 
STANDARD

CONTENT 
GAS

1 35 lit ɸ232 INSO 7909 Industrial Gas

2 90 lit ɸ406 INSO 7909 Industrial Gas

3 120 lit ɸ406 INSO 7909 Industrial Gas

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o جاري هاي فعالیت



صرفه جویی
)پس ازخودکفایی( 

قیمت وارداتی
)یورو(

میزان مصرف 
)پس ازخودکفایی( 

سازنده ي 
قطعه اصلی مشخصات فنی نام قطعات

هزار یورو 60 هزار یورو 60 ا دستگاه آسیاناما و   حمل گاز صنعتی
طبیعی

اسکید 
تریلر

ساخت مجموعه اسکید تریلر آسیاناماساخت مجموعه اسکید تریلر آسیاناما

طراح و مجریان پروژه 
تصویر واحد سازمانی نام و نام  

خانوادگی

  رئیس مهندسی
تولید و

پژوهش و توسعه 
 سید مجتبی

نائینیان

کارشناس پژوهش   
و توسعه پوریا امیدوار

کارشناس پژوهش   
و توسعه سامان احمدي

انجام سال 1400-1399 :پروژه
:از اجراي طرحهدف 

ورود به بازارهاي جدید حمل گاز داخل و خارج

فهرست
معرفی

معرفی شرکت
 معرفی تجهیزات و 

ماشین آالت
 وضعیت تولید

 خودکفایی و بومی سازي
مواد اصلی و کمکی

o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

ابزار و قالب
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

 لوازم یدکی و ماشین 
آالت
o دستاوردها
o فعالیت هاي جاري

محصوالت
o دستاوردها
o جاري هاي فعالیت



:مجموع صرفه جویی بدست آمده در شرکت آسیاناما
.میلیون یورو صرفه جویی ارزي در شرکت آسیاناما انجام پذیرفته است 40در مجموع بیش از 

مجموع صرفه جویی هاي ارزي شرکت آسیانامامجموع صرفه جویی هاي ارزي شرکت آسیاناما




