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سردبیر

ــدت گرفتن تحریم های  ــال های گذشته، ش طی س
ــاد جدیدی در  ــدن ابع ــوده ش بین المللی و نیز گش
ــور  ــن تحریم ها، از جمله تحریم نظام بانکی کش ای
ــمی، تقریباً  ــل و انتقال پول را از مبادی رس که نق
ــاخت، و کاهش فروش نفت ایران که  غیرممکن س
ــد،  ــان قیمت ارز ش ــدید و نوس موجب افزایش ش
ــرکت های پیمانکار بخش خصوصی  ــیاری از ش بس
ــه ی کار و عمل به  ــا چالش های جدی در ادام را ب
ــن رهگذر صنوفی  ــان مواجه نمود. در ای تعهداتش
ــش عمده ای از تجهیزات مورد نیاز  که به اجبار بخ
ــور تأمین می کنند،  پروژه های خود را از خارج کش
ــیون صنعتی، بیش از  ــرکت های اتوماس از جمله ش
دیگران دچار صدمه و زیان های سنگین مالی شدند؛ 
ــدن شرایط نامتعارف  تا جایی که به دلیل حادث ش
ــل پیش بینِی اثرگذار بر روند قراردادها، در  و غیرقاب
ــیاری از قراردادهای پیمانکاری که عمدتاً  عمل بس
با کارفرمایان دولتی منعقد شده بودند از حاشیه ی 
ــده و در برخی موارد، عمل به مفاد  ــود خارج ش س
ــده در آن، عماًل   ــرارداد، با قیمت و زمان لحاظ ش ق
غیرممکن شد. در این شرایط کارفرمایان دولتی نیز 
اگرچه در مذاکرات غیررسمی بر حقانیت توجیهات 
ــور وی در بروز تأخیرات تأکید  پیمانکار و عدم قص
ــور  ــه که قوانین کش ــا این توجی ــد؛ اما ب می کردن
ــان  ــارج از مفاد قرارداد را به ایش ــازه ی اقدام خ اج
ــدن با تنبیهات قانونی،  نمی دهد و از بیم مواجه ش
ــرارداد، اقدام به جریمه و  ــوارد متعدد، طبق ق در م
ــط ضمانت نامه های پیمانکاران نمودند. این نوع  ضب
برخورد غیرمنطقی و غیرمسؤوالنه نتیجه ای نداشت 
ــاندن تعداد  ــتگی رس جز تضعیف و به مرز ورشکس
ــرکت های فنی و مهندسی بخش  چشمگیری از ش
ــرمایه های  خصوصی که به حق می توان آن ها را س

ملی قلمداد نمود. 
ــدن  ــور؛ تباه ش تضعیف بدنه ی پیمانکاری کش
ــی و مدیریتی  ــا و اندوخته های علمی، فن تجربه ه
شرکت های بخش خصوصی که خود حاصل سال ها 
ــدائد است؛ افزایش بیکاری  تالش توأم با تحمل ش
و در عوض ایجاد شغل برای نیروی کار کشورهایی 
ــت، جز تأمین  ــتین دوس ــت، در پوس که سال هاس
منافع ریز و درشت خودشان در ایران، به هر طریق 
ــر نمی کنند؛ مهاجرت  ــه چیز دیگری فک ممکن، ب
ــورها و به  نیروی کار متخصص و نخبه به دیگر کش
ــتی سرمایه های اصلی و  عبارت دیگر تقدیم دو دس
واقعی کشور به کسانی که ایشان را همواره دشمن و 
بدخواه خوانده ایم؛ بر زمین ماندن پروژه های عمده 
ــای عظیم  ــور و وارد آوردن ضرره ــی کش و زیربنای
ــن منظر، همانند  ــور از ای و غیرقابل جبران به کش

ــته در  ــال های گذش عقب افتادگی هایی که طی س
ــت از میادین نفت و گاز مشترک در غرب و  برداش
جنوب کشور شاهد بودیم؛ افزایش مجدد وابستگی 
ــه به حق طی دو دهه ی  ــه پیمانکاران خارجی، ک ب
ــتگی کاهش یافته  ــته تا حد زیادی این وابس گذش
است؛ خروج منابع ارزی کشور و ... از جمله تبعات 
منفی ادامه ی این روند است که پرداختن به تمامی 

آن ها مثنوی هفتاد من می خواهد. 
ــرای پیمان ها،  ــرایط در روند اج ــن ش ــروز ای ب
ــاده ی »فورس  ــکاران به م ــه پیمان ــد ک موجب ش
ــا پیش از این  ــدرج در قراردادها، که ت ــاژور« من م
بیشتر یک بند تشریفاتی تلقی می شد، بیشتر توجه 
ــرایط نامتعارف و غیرقابل  کنند و تالش کنند تا ش
ــا را به یک  ــر قرارداده ــده ب پیش بینی تحمیل ش
ــاژور تعبیر کرده و کارفرما را مجاب  عامل فورس م
ــرایط  ــه تعدیل یا بازبینی قراردادها با توجه به ش ب

نامتعارف جدید نمایند. 
ــه »قوه ی  ــی ب ــاژور« که در فارس ــورس م »ف
ــده، اصطالحی  قاهره« یا »قوه ی قهریه« ترجمه ش
حقوقی است که ریشه در زبان فرانسه دارد و ظاهراً 
نخستین بار نیز در قانون مدنی این کشور بکار رفته 
ــپس در دیگر کشورها همین لفظ یا ترجمه ی  و س
ــده است. در حقوق بین الملل نیز همین  آن رایج ش
اصطالح حتی در متون حقوقی انگلیسی زبان مورد 

استفاده قرار گرفته است.
ــاژور به این صورت  ــون حقوقی فورس م در مت
تعریف شده است: »وقوع هر حادثه یا وضعیتی که 
ــه شرط کلی  ــده و دارای س مانع از اجرای تعهد ش
ــه ی قدرت متعهد(،  ــی بودن )خارج از حیط خارج
ــودن و غیرقابل اجتناب بودن  غیرقابل پیش بینی ب

باشد. 
ــت گنجاندن  ــش خصوصی جه ــالش بخ اما ت
ــی از  ــارف و غیرقابل پیش بینی ناش ــرایط نامتع ش
ــور در مصادیق  ــی کش ــرایط اقتصادی و سیاس ش
ــرد و در هر محفل  ــه جایی نب ــورس ماژور، راه ب ف
ــش خصوصی،  ــا و پیمانکار بخ ــکل از کارفرم متش
ــیل و زلزله و جنگ  کارفرما، فورس ماژور را تنها س

معنی کرد! 
از همین رو چهار تشکل اصلی بخش خصوصی 
ــندیکای صنعت برق ایران، انجمن  کشور شامل س
صنفی پیمانکاران خطوط و پست های نیرو، انجمن 
ــرکت های صنعت آب و فاضالب و انجمن  صنفی ش
ــی، بنابر  ــیون صنعت ــرکت های اتوماس ــی ش صنف
ــروع و  وظیفه ی ذاتی خود در حمایت از منافع مش
ــت به اهمیت حیاتی موضوع  قانونی اعضا و با عنای
ــی در اقدامی  ــش خصوص ــرکت های بخ ــرای ش ب

منسجم و نظام مند به جستجوی راهکارهای قانونی 
رفع این معضل پرداختند که نتیجه ی آن پیشنهاد 
اضافه شدن ماده ی »هاردشیپ«، که در فارسی به 
ــود، به شرایط عمومی  »عسر و حرج« تعبیر می ش

پیمان بود. 
ــوی چهار تشکل پیش  در درخواستی که از س
ــاره به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  اش
ــرایط، اوضاع و  ــون تغییر ش ــد مواردی چ ارایه ش
ــان عقد قرارداد؛  ــوال غیرقابل پیش بینی در زم اح
تغییر شرایط، اوضاع و احوالی که در اجرای قرارداد 
مؤثر باشد؛ تغییر شرایط، اوضاع و احوال که پس از 
ــد؛ قرارداد، صعب  برگزاری مناقصه اتفاق افتاده باش
ــد و وقوع  ــته باش ــوده و زیان فاحش داش االجرا ب
تغییراتی که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد 
ــد به عنوان مصادیق هاردشیپ مطرح شده اند.  باش
ــده که در صورت بروز موارد  ــنهاد ش در ادامه پیش
ــاره، پیمانکار یا فروشنده متعهد شود که  پیش اش
مراتب را به کارفرما و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
ــالم نماید و در صورت  ــردی رییس جهمور اع راهب
احراز وقوع هاردشیپ از سوی معاونت برنامه ریزی 
ــالع کارفرما و  ــب به اط ــارت راهبردی، مرات و نظ
ــانده شود و کارفرما نسبت به برگزاری  پیمانکار رس
ــناد و مدارک پیمانکار اقدام  ــی اس ــه و بررس جلس
ــبت به تغییر برخی  ــته به شرایط یا نس نماید و بس
ــاس شرایط و مقررات حاکم  مفاد قرارداد و یا براس
بر ماده ی خاتمه ی قرارداد، با پیمانکار تسویه نماید. 
ــت از زحمات  ــته اس ــوص شایس ــن خص در ای
ــت برق ایران به  ــندیکای صنع کمیته ی حقوقی س
ــت،  دلیل تبیین دقیق مبانی حقوقی این درخواس
که موجب استحکام استدالل های ارایه شده گردیده 
ــود. در این راستا تعاریف  است تشکر و قدردانی ش
ــی بین المللی و  ــوی اتاق بازرگان ــده از س مطرح ش
قوانین فیدیک در خصوص موضوع »هاردشیپ« با 
ــور،  مبانی حقوقی مرتبط همچون قانون مدنی کش
ــالمی به عنوان  ــون تجارت و آن چه در فقه اس قان
ــده، تطبیق داده شده و  ــر و حرج« مطرح ش »عس
پشتوانه ی حقوقی محکمی برای این درخواست به 

حق بخش خصوصی ارایه گردیده است.
ــه ی پیگیری های انجام  ــت در نتیج گفتنی اس
ــتیبان این طرح و  ــکل های پش ــده از سوی تش ش
ــاس اعالم دبیرخانه ی شورای گفتگوی دولت  براس
و بخش خصوصی، مقرر است این موضوع در اولین 
ــورای گفتگو، که با حضور نمایندگان  ــه ی ش جلس
تشکل های پیشنهاد دهنده از جمله انجمن صنفی 
ــرکت های اتوماسیون صنعتی برگزار خواهد شد،  ش
ــای صورت  ــه به رایزنی ه ــه با توج ــود ک مطرح ش
ــه، امید می رود طرح مذکور مورد تصویب این  گرفت

شورا قرار گیرد.
     

هاردشیپ، 
عسر و حرج یا شرط مذاکره ی مجدد
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اخذ گواهینامه ی صالحیت پیمانکاران 
اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی به 

 )EPC( روش طرح و ساخت
توسط شرکت فراموج پویا

ــرکت فراموج پویا  ــاس اعالم روابط عمومی ش براس
این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ی صالحیت 
ــیون  ــرای پروژه های اتوماس ــه2 پیمانکاران اج پای
ــاخت )EPC( از دفتر  ــی به روش طرح و س صنعت
ــت برنامه ریزی و  ــا در معاون ــام اجرایی طرح ه نظ

نظارت راهبردی رییس جمهور گردید. 
ــرکت، که از اعضای فعال  ــت این ش گفتنی اس
ــیون صنعتی  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش انجم
ــز گواهینامه ی صالحیت  ــد، پیش از این نی می باش
ــیون  ــاوره ی پایه 2 در تخصص اتوماس خدمات مش
ــت  صالحی ــه ی  گواهینام ــن  همچنی و  ــی  صنعت
ــیون صنعتی  ــته ی اتوماس پیمانکاری پایه 2 در رش
ــر نظام اجرایی طرح ها دریافت کرده  خود را از دفت

است.
ــس از اعمال  ــون و پ ــه هم اکن ــی ک از آن جای
ــدی  رتبه بن ــای  آیین نامه ه در  الزم  ــرات  تغیی
ــاوران و پیمانکاران طرح و ساخت،  پیمانکاران، مش
ــته ی  ــت در رس ــه صالحی ــذ گواهینام ــکان اخ ام
ــده  ــرکت ها فراهم ش ــیون صنعتی برای ش اتوماس
ــت؛ شرکت های عضو انجمن و سایر شرکت های  اس
ــی می توانند  ــیون صنعت ــال در حوزه ی اتوماس فع
ــل پرونده ی  ــاجات و تکمی ــایت س با مراجعه به س
ــبت به اخذ گواهینامه ی صالحیت در این  خود نس

رسته ی تخصصی اقدام نمایند.

طرح درخواست گنجانده شدن ماده »عسر 
و حرج« در قرارداد ها در شورای گفتگوی 

دولت و بخش خصوصی
ــه  ــه ای ب ــران در نام ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع س
غالمحسین شافعی، ریاست اتاق ایران و دبیر شورای 
ــت کرد تا  موضوع گنجانده  گفتگو، از وی درخواس
ــر و حرج )هاردشیپ(  ــدن ماده ای با عنوان عس ش
ــاً در قالب قراردادهای تیپ  در قرارداد ها و ترجیح
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی را در شورای 

گفتگو مطرح نماید. 
ــت:  ــرق آمده اس ــندیکای ب ــت س در درخواس
ــدید تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایران از  »تش
جمله محدویت فروش نفت وگاز و مواد پتروشیمی 
ــی بهای ارز  ــر قابل پیش بین ــبب افزایش غی که س
گردید و همچنین ممنوعیت کامل معامالت بانکی 
ــزات مورد  ــتقیم تجهی ــران و عدم فروش مس با ای
ــرکت های بزرگ بین المللی  ــط ش نیاز پروژه ها توس
ــور و  ــرایط اقتصادی حاکم بر کش ــن ش و همچنی
ــر هم خوردن  ــه ی خود موجب ب ــی به نوب ... همگ
ــا گردیده و آن ها  ــادل و توازن حقوقی قرارداد ه تع
ــت؛ به نحوی که  را از عدل حقوقی خارج نموده اس
ــی از این موارد ادامه ی اجرای قرارداد ها  عواقب ناش

ــنامه ی  ــاس بخش را حتی با اعمال تعدیل ارز براس
ارزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس 
ــنگین و  ــاخته و زیان های س ــور، ناممکن س جمه
ــادی این  ــه بنگاه های اقتص ــری را ب ــران ناپذی جب
ــت  ــت که بعضاً ورشکس ــوزه تحمیل نموده اس ح
ــتانه ی ورشکستگی قرار  شده و برخی دیگر در آس

گرفته اند.«
در این نامه مواردی چون تغییر شرایط، اوضاع 
ــل پیش بینی در زمان عقد قرارداد؛  و احوال غیرقاب
تغییر شرایط، اوضاع و احوالی که در اجرای قرارداد 
مؤثر باشد؛ تغییر شرایط، اوضاع و احوال که پس از 
ــد؛ قرارداد، صعب  برگزاری مناقصه اتفاق افتاده باش
ــته باشد و وقوع تغییراتی  االجرا و زیان فاحش داش
ــد به  که خارج از اراده و کنترل طرفین قرارداد باش

عنوان مصادیق هاردشیپ مطرح شده اند. 
ــورت بروز  ــده که در ص ــنهاد ش در ادامه پیش
ــنده متعهد  ــاره، پیمانکار یا فروش ــوارد پیش اش م
ــه کارفرما و  ــب را به صورت کتبی ب ــود که مرات ش
ــردی اعالم  ــارت راهب ــزی و نظ ــت برنامه ری معاون
ــوی  ــیپ از س نماید. در صورت احراز وقوع هاردش
ــارت راهبردی، مراتب به  معاونت برنامه ریزی و نظ
ــده و کارفرما/ ــانده ش اطالع کارفرما و پیمانکار رس

خریدار متعهد گردد ظرف مدت یک هفته ی کاری 
نسبت به برگزاری جلسه و بررسی اسناد و مدارک 
ــنده اقدام نماید و بسته به شرایط یا  پیمانکار/فروش
ــاس  ــبت به تغییر برخی مفاد قرارداد و یا براس نس
ــرایط و مقررات حاکم بر ماده خاتمه ی قرارداد،  ش
با پیمانکار/فروشنده تسویه حساب نماید. درصورت 
عدم توافق بر روی یکی از دو وضعیت فوق، طرفین 
ــده در قرارداد  ــد به حکمیت پیش بینی ش می توانن

مراجعه کنند.
ــندیکا به کمیته ی موضوع  ــت س این درخواس
ــعه نیز ارجاع  ــون برنامه ی پنجم توس ماده 76 قان
ــاس گزارش دبیرخانه ی  ــت و براس ــده اس داده ش
ــندیکا واجد جنبه ی منطقی و  ــنهاد س مذکور پیش
ــده است. در این گزارش  حقوقی تشخیص داده ش
ــرایط اقتصادی کشور  ــت که با توجه به ش آمده اس
ــت  ــرورت حمایت از بخش خصوصی الزم اس و ض
ــه با توجه  ــوند ک ــه قراردادها به نوعی تنظیم ش ک
ــوع قراردادها، منافع  به ماهیت الحاقی بودن این ن
ــز به نحو منطقی  ــش خصوصی و پیمانکاران نی بخ
ــتگاه  ــن گردد؛ البته تحصیل نظرات و آراء دس تأمی
اجرایی متولی امر و همچنین سایر ذی نفعان اصلی 

برای نیل به جمع بندی ضروری به نظر می رسد. 
ــاس هماهنگی های صورت  ــت براس گفتنی اس
ــیون  ــرکت های اتوماس ــن صنفی ش ــه، انجم گرفت
ــرکت های صنعت آب  ــن صنفی ش ــی، انجم صنعت
ــکاران خطوط و  ــالب و انجمن صنفی پیمان و فاض
پست های نیرو، سندیکای صنعت برق را در راستای 
ــار در  ــدن بند اعس ــت گنجانده ش تحقق درخواس

قراردادها همراهی می کنند.  

فراهم شدن امکان تمدید موقت 
گواهینامه های تشخیص صالحیت 

پیمانکاران و مشاوران 
ــد معاونت برنامه ریزی  ــتورالعمل جدی با صدور دس
ــور، امکان تمدید  ــارت راهبردی رییس جمه و نظ
ــاوران،  ــکاران و مش ــای پیمان ــت گواهینامه ه موق

حداکثر  به مدت دو سال، فراهم شده است. 
ــتورالعمل جدید، موارد زیر به عنوان شروط  در دس
تمدید گواهینامه ی تشخیص صالحیت پیمانکاران 

و مشاوران آمده است: 
ــت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در  • اکثری
ــذ گواهینامه تغییر  ــبت به زمان اخ زمان فعلی نس
ــند. حالت چرخشی هیأت مدیره و مدیر  نکرده باش

عامل مانعی در این راستا ایجاد نمی کند.
ــش از دو  ــت بی ــای صالحی ــخ انقض • از تاری
ــقف زمانی  ــد. با رعایت این س ــال نگذشته باش س
گواهینامه های صالحیت شرکت هایی که پرونده ی 
ــاجات ثبت و ارسال نموده  ــامانه ی س خود را در س
ــال و در غیر این  ــدت دو س ــر به م ــند حداکث باش

صورت به مدت یک سال تمدید خواهد شد.

تداوم همکاری انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی با شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی، صننفی، حرفه ای 

کشور
ــن صنفی  ــی انجم ــط عموم ــالم رواب ــر اع ــا ب بن
ــیون صنعتی، در پی درخواست  شرکت های اتوماس
ــکل های مهندسی، صنفی،  ــورای هماهنگی تش ش
حرفه ای کشور، مهندس وحید تیموری دبیر انجمن 
اتوماسیون به عنوان نماینده ی انجمن جهت حضور 
ــورای عالی فنی  ــی تخصصی ش در گروه کارشناس
ــون عالی کارفرمایی به  ــن همکاری با کان و همچنی

شورای هماهنگی معرفی شد. 
شایان ذکر است براساس سیاست انجمن مبنی 
بر استفاده از پتانسیل های باالی شورای هماهنگی 
ــات صنفی اعضا، پیش از این  جهت پیگیری مطالب
ــعود  ــین فرهادی و مهندس مس نیز مهندس حس
ــره ی انجمن، به  ــای  هیأت مدی ــرداد، از  اعض مه
عنوان نمایندگان انجمن به ترتیب جهت حضور در 
کارگروه تشخیص صالحیت و رتبه بندی پیمانکاران  
ــورای هماهنگی،  ــتراتژی ش ــروه تعیین اس و کارگ

همکاری خود را با این شورا آغاز نمودند.
ــی،  ــکل های مهندس ــی تش ــورای هماهنگ ش
ــور با هدف ایجاد هماهنگی و  صنفی، حرفه ای کش
ــاعی میان تشکل های بخش خصوصی  تشریک مس
ــازی  ــارکت فعال در فرآیند تصمیم س در جهت مش
ــن برنامه های جامع  ــر تدوی ــری در ام و تصمیم گی
ــا و تالش  ــور و اجرای این برنامه ه ــعه ی کش توس
ــکالت پیش روی شرکت های  برای رفع موانع و مش
ایرانی در اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی کشور 

تشکیل شده است.
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حسگر فشار الکترونیکی 1م
HYDAC با اتصال همسطح

ــار HYDAC مدل   ــی فش ــمیتر الکترونیک ترانس
ــوییچ  HDA 4000 و HDA 7000 همچون س
ــدل EDS 3000 دارای  ــی م ــاری الکترونیک فش

اتصال همسطح یا فالش می باشد.
ــه طور خاص  ــطح ب ــوع اتصال فالش یا همس ن
ــت که در آن ها  ــده اس برای کاربردهایی طراحی ش
ــت اتصال فشار از نوع استاندارد به دلیل  ممکن اس
ــدود شده، لخته  ــیال تحت اندازه گیری مس نوع س
ــود. کاربردهای دیگر  ــده، و یا دچار یخ زدگی ش ش
ــامل فرآیندهایی است که  این نوع ترانسمیترها ش
در آن ها سیال مرتب تغییر می کند و باقیمانده های 
ــت منجر به اختالط ناخواسته مواد  مواد ممکن اس
ــود. بنابراین با بهره گیری از ساختار  یا آالیندگی ش
ــدن و مسدود  ــطح، از لخته ش نصب فالش یا همس
ــور قابل  ــگر بط ــار به حس ــدن محل اعمال فش ش
ــه کار کردن با آن ها  ــی حتی در موادی ک اطمینان
ــود و احتمال عدم  ــت جلوگیری می ش ــخت اس س

موفقیت کاهش می یابد.
ــگرهای این خانواده از  ــت حس ــایان ذکر اس ش
ــیال متعارف نیز  ــا اتصاالت پورت س محصوالت، ب
ــوند. عالوه بر آن انواع اتصال های مذکور  ارایه می ش
ــه همراه یک بدنه ی خنک کننده برای کاربردهای  ب
ــتاندارد، در دمای  ــژه و همچنین کاربردهای اس وی
باالی سیال تا 150 درجه ی سانتیگراد ساخته شده 

است.
ویژگی های دیگر این محصول عبارتند از: 

• FS max%0.1±≤ دقت؛

• خروجی های سوییچینگ و آنالوگ؛
• دارای انواع متعارف اتصاالت؛ 

ــانتیگراد به  ــیال تا 150 درجه ی س • دمای س
دلیل بهره گیری از ساختار خنک کننده؛

.IECEx و ATEX دارای تأییدیه ی •
 www.hydac.com.au

سوییچ های ارتعاشی سطح 2
Sitron V-Tork

این نوع سوییچ سطح برای کاربردهایی که نیازمند 
ــتند و  ــت و پاکیزگی هس ــی از بهداش ــطح باالی س
ــزای بدون حرکت و   ــت که در آن ها از اج الزم اس

فیتینگ های CIP 1 استفاد شود، تجهیزی مناسب 
و قابل اطمینان برای تشخیص سطح و نقطه است. 
ــیال خاصی  ــوییچ ها برای یک س هر یک از این س
تدارک دیده شده اند و تغییرات چگالی، گران روی، 
هدایت، ایجاد کف، آشفتگی و ارتعاش تانک بر روی 

عملکرد آن ها تأثیری ندارد.
از  ــب  نص در  ــوییچ ها،  س از  ــواده  خان ــن  ای
پیکربندی های متنوعی برخوردارند و مواردی چون 
میزان غوطه وری در سیال تحت اندازه گیری و نوع 
ــتی در  ــال از قبیل رزوه، فلنج و اتصال بهداش اتص
آن ها قابل انتخاب است. همچنین مدل های متنوع 
ــتور یا  ــوییچ ها دارای خروجی رله، ترانزیس این س
ــتقیم است. تغذیه ی این  خروجی سوییچینگ مس
ــا DC و از مدل های عمومی  ــز از نوع AC ی تجهی
ــت. برخی از مدل های این وسیله قابلیت  تغذیه اس
ــط و باال را دارند.  ــه حرارت های متوس کار در درج
ــز از تنوع باالیی  ــوییچ ها نی ــال کابل به این س اتص

برخوردار است. 
ــه در تماس  ــن تجهیز ک ــمت های ای ــی قس تمام
ــیال هستند از جنس فوالد ضد زنگ  مستقیم با س
ــر می تواند  ــده و به انتخاب کارب ــاخته ش 316 س
روکشی از اپوکسی، Halar  و PFA برای کار در 
محیط های خورنده داشته باشد. برای جلوگیری از 
ــته یا اشتباه، این سوییچ ها دارای  کلیدزنی ناخواس

یک زمان تأخیر پاسخ قابل تنظیم هستند.
www.sitron.com

1. Clean-In-Place 

 MS2 ــمیترهای فشار تفاضلی در خانواده ی ترانس
ــنجش اثر هال که  Magnesense II فناوری س
ــت با  ــری MS اس از ویژگی های ذاتی تجهیزات س
ــبب کاهش زمان نصب  ــای دیگری که س ویژگی ه

و تسهیل سفارش دهی می شوند توأم شده است.
ــدوده ی  مح ــمیتر،  ترانس از  ــل  نس ــن  ای در 
ــتفاده و  ــار می تواند در محل اس ــری فش اندازه گی
ــط کاربر تعیین شود. در نتیجه هر مدل دارای  توس
ــت که به  4 محدودهی اندازه گیری قابل انتخاب اس
تبع آن چهار محدوده ی مضاعف دوسویه در اختیار 

کاربر قرار می گیرد.
ــی با  ــگر تکمیل ــتفاده از نمایش ــورت اس در ص
ــگر غیر محلی  ــازی یا نمایش قابلیت نصب و جداس

ترانسمیتر فشار تفاضلی  3
Dwyer Magnesense II

ــی  ــای اندازه گیری مهندس ــل، واحده ــل حم قاب
ــده روی آن  ــه ش ــای DIP تعبی ــق کلیده از طری
ــود. دو خروجی جریان و ولتاژ  ــد انتخاب ش می توان
ــمیتر به کاربر این امکان را می دهد که با  این ترانس
استفاده از یکی از این خروجی ها سیگنال فرآیند را 
ــامانه ی کنترل فرآیند ارسال کند و با استفاده  به س
ــیگنال  ــی دیگر به صورت محلی مقدار س از خروج
فرآیند را مشاهده و از آن برای  تأیید و چک کردن 

خروجی  استفاده کند.
ــتره های  ولتاژ خروجی می تواند در یکی از گس
5VDC-0 یا VDC 0-10 انتخاب شود. جریان 
ــت. همچین  خروجی نیز در بازه ی 20mA-4 اس
هر دو خروجی جریان و ولتاژ نیز می توانند معکوس 

شوند.
ــک از  ــر ی ــا ه ــن ب ــد همچنی MS2 می توان
 Modbus یا BACnet ــی ــای خروج پروتکل ه
ــاختار ــکان قرارگیری در س ــمیتر ام ــه به ترانس  ک
daisy-chained را می دهد؛ سفارش داده شود.

ــمیترها می توانند به عنوان  ــری از ترانس این س
ــرعت خطی  ــار خطی و یا خروجی س خروجی فش
ــمیتر  ــط ترانس ــه ی دوم توس ــی که ریش و در حال
ــوند. پارامترهای  ــتفاده ش ــود اس ــبه می ش محاس
ــه ی دوم  ــط ریش قابل تنظیم دیگری همچون بس
ــه می توانند برای  ــمیتر وجود دارد ک در این ترانس

اندازه گیری جریان نیز مورد استفاده قرار گیرند.
www.dwyer-inst.com

 HDA 4700 ــار توسعه یافته ی سری حسگر فش
اندازه گیری تا bar 2000 را پشتیبانی می کند و به 
ــار باال مناسب  همین دلیل برای کاربردهای در فش

است.
ــمیتر و حذف اثر  ویژگی های دقت باالی ترانس
ــاالی آن، این  ــرات دما بر روی آن و صحت ب تغیی
ــیله ای مناسب جهت کاربردهای  دستگاه را به وس

جدید در فناوری های فشار باال تبدیل می کند.

حسگر فشار سری
HYDAC HDA 4700 4
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Fluke 9کالیبراتور فشار دقیق

ــمیتر، ثبات  ــطح باالی EMC در این ترانس س
سیگنال خروجی را در سخت ترین محیط های کاری 
ــاال و تداخل الکترومغناطیس  دارای فرکانس های ب

تضمین می کند.
ویژگی های این محصول به قرار زیر است:
• FS typ%0.25±≤ دقت اندازه گیری؛

• گستره ی اندازه گیری تا bar 2000 )جدید(؛ 
• دارای سلول حسگر قوی؛ 

• خطای دمایی پایین؛ 
• سطح باالی EMC؛

• پایداری طوالنی مدت؛
• طراحی جمع و جور.

 www.hydac.com.au

توسعه دهنده ی سیگنال 
Motrona شفت انکودر 6

ــعه   توس از   GV481و  GV480 ــری های  س
ــفت انکودر، به خانواده ی  ــیگنال ش دهنده های س
ــده اند. این وسیله  محصوالت Motrona اضافه ش
ــی را از یک به چهار  ــفت انکودر افزایش خروجی ش
ــعه  ــیگنال انکودر ایزوله ی مجزا توس ــت س یا هش
ــچ اتصال الکتریکی ای  می دهد. بدین معنی که هی
ــن ورودی یا هر یک از گروه های انکودر خروجی  بی
ــیگنال های انکودر  ــروه از س ــدارد و هر گ ــود ن وج
می تواند با منبع تغذیه جداگانه ای عمل کند. بعالوه  
ــعه دهنده قادر به حذف نویزی است که ممکن  توس

است بر روی کابل های خیلی بلند ایجاد شود. 
ــترش  ــاژول GV دارای دو اتصال D9 برای گس م
ــت. حلقهی اتصال بوسیله ی حلقه کردن  آسان اس
ــر  یک کابل ریبونی کوتاه که با دو اتصال DB9 س

جای خود ثابت شده، ایجاد می شود.
 www.pca-aus.com.au

حفاظت در برابر تغییر ناگهانی 
SHDSL ولتاژ در سامانه های 8

ــی  محافظت ــیله ی  وس   Phoenix Contact
 SHDSL ــامانه های جدیدی را برای حافظت از س
ــت. این وسیله طوری طراحی شده  عرضه کرده اس
ــال داده ی SHDSL را برآورده  ــات ارس ــه الزام ک
ــتگاه محافظ حداکثر امنیت داده ها و  می کند. دس

حداقل میرایی سیگنال را تضمین می کند.
ــر اضافه ولتاژ به  ــتگاه حفاظت در براب این دس
شکل یک آداپتور است که براحتی میان کابل های 
ــود. این روش  ورودی مخابراتی و مودم نصب می ش
ــریع را تضمین  ــاف و س ــب قابل انعط ــال، نص اتص
ــک اتصال زمین  ــتگاه فقط به ی ــد. این دس می کن
ــل DIN نیاز دارد. از  ــیله ی کابل یا پایه ی ری بوس
دیگر ویژگی های این وسیله می توان به بدنه ی قوی 
ــاره  ــی برای دو درگاه SHDSL اش فلزی با فضای

نمود.
 www.phoenixcontact.com.au

پوزیشنرهاي پنوماتیك
PSV Mitech 5

پوزیشنرهاي پنوماتیک و الکتروپنوماتیک متعارف 
ــي  ــرکت PSV Mitech داراي طراح ــاخت ش س
ــراي کاربرد  ــاً آن ها را ب ــتند که تقریب ماژوالر هس
ــیر پنوماتیک تا فشار 10 بار، ایده آل  در هر نوع ش
ساخته است. این پوزیشنرها که توسط یک محفظه 
ــده تحت فشار با  از جنس آلومینیوم ریخته گري ش
ــده اند، در مقابل  ــي پوشانده ش روکش پودر اپوکس
ــان مي دهند  ــي مقاومت خوبي از خود نش خوردگ
ــکال و  ــا 100 کیلوپاس ــارهاي 20 ت ــراي فش و ب
ــب هستند.  ــیگنال هاي 4 تا 20 میلي آمپر مناس س
ــا عملگرهای  ــراه ب ــتگاه ها مي توانند هم ــن دس ای
پنوماتیک خطي 6 تا 1000 میلیمتري و عملگرها 
ــد. همچنین این  ــتفاده قرار گیرن ــی مورد اس دوران
پوزیشنرهای بسته به نیاز کاربر می توانند به گیج ها 
ــیگنال بازخورد موقعیت مجهز شوند. تنظیم و  و س
ــیار ساده است و  ــتگاه ها بس کالیبره کردن این دس
ــیگنال  ــع تغذیه و دو درگاه انتقال س داراي دو منب
ــنرهای مذکور دارای تأییدیه ی  ــند. پوزیش مي باش
ATEX هستند. در صورت نیاز کاربر، مجموعه ی 
 NAMUR ــتاندارد مکانیکی نصب منطبق بر اس
ــتریان قرار  ــز به همراه این تجهیز در اختیار مش نی

می گیرد. 

www.instrumentation.co.za

ــطح LFP Cubic TDR دارای هیچ  ــوییچ س  س
قسمت متحرک مکانیکی نیست و دارای یک پراب 
ــا 2000mm  با قابلیت تعویض و  با طول  200 ت

جدا شدن دستی است.
ــکیل رسوب مصون است  این حسگر که از تش
می تواند تا دمای 100 درجه سانتی گراد و فشار 10 

بار را تحمل کند.
حسگر مذکور به دلیل داشتن مناطق غیرفعال 
ــیار کوچک، برای استفاده در ظرف های کوچک  بس
بسیار مناسب  است و اندازه گیری دقیق انواع مایع 

را امکان پذیر می کند.
ــگر با امکانات چندگانه  LFP دارای یک نمایش
 NAMUR( است. این حسگر هم خروجی آنالوگ
ــه ی حفاظت  ــری دارد. درج ــم باین NE 43( و ه
ــه ی قابل چرخش  ــت و بدن فیزیکی آن IP67 اس

دارد.
www.sick.com

7Sick حسگر سطح

ــدل 721 که محصول  ــار دقیق م ــور فش  کالیبرات
دارای  ــد  می باش  Fluke ــرکت  ش از  ــدی  جدی
حسگرهای ایزوله شده ی دوگانه برای کالیبراسیون 
ــار و اندازه گیر دما در تجهیزات اندازه گیری به  فش
ــد. این ویژگی این اجازه را  قصد فروش گاز می باش
می دهد که بصورت همزمان اندازه گیری فشارهای 

ثابت و تفاضلی با یک ابزار صورت پذیرد.
ــار 700G31 که  ــق کالیبراتور فش ــج دقی گی
ــیار مقاوم و با کیفیت می باشد، نتایج  یک گیج بس
ــر قرار می دهد.  ــی را در اختیار کارب ــریع و دقیق س
ــتفاده از این دستگاه بسیار آسان بوده و ساختار  اس
ــار  ــان آن این اجازه را می دهد که فش قابل اطمین
ــا دقت مؤثر 0.05%  ــور دقیق از bar 690-1 ب بط
اندازه گیری شود. این تجهیز با اکثر پمپ های تست 
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دستگاه دیجیتال ضبط 
داده های دما و فشار 

Instrotech

 ماژول تغذیه ی رایانه ی 
)flow computer( جریان

گسترش خانواده ی مبدل های 
 HART SWA70 بی سیم

 Phoenix فناوری بی سیم
Contact

ــازگاری دارد و می توان  پنوماتیک و هیدرولیک س
 Fluke ــپ ــت پم ــی از کیت های تس ــا یک آن را ب
ــت  )700PTPK یا700HTPK( برای انجام تس
700G/ فشار و کالیبراسیون ترکیب کرد. نرم افزار

ــش از 8000  ــز امکان بارگذاری بی TRACK نی
داده از سنجش های فشار ذخیره شده در حافظه ی 

خود دستگاه را روی لپ تاپ یا PC ارایه می دهد.
 www.comtest.co.za

ــرکت ــول ش ــر LEO Record محص ــا الگ  دیت
Instrotech یک تجهیز مستقل است که توسط 
ــود و دارای یک صفحه نمایش  ــری تغذیه می ش بات
دیجیتال بوده که میزان فشار و دما را  در دوره های 

زمانی طوالنی  ذخیره می کند.
ــی(  مقاومت ــزو  )پی  LEO Record ــدل  م
ــدل LEO Record capo )خازنی(  ــد م هماننن
ــب بوده و  ــارهای کم مناس ــدوده ی فش ــرای مح ب
ــب  ــری دقیق با تفکیک پذیری مناس یک اندازه گی
ــار امنیت داده ای باال   ــب  را در کن و پایداری مناس
ــتفاده از حافظه ی موقت ایجاد می کند.  به دلیل اس
ــار  ــار این تجهیزات فش ــت دما و فش ــان ثب در زم
ــان این وضعیت را  ــش داده و همزم ــی را نمای واقع
ضبط می نمایند. فشار در بازه های زمانی1 ثانیه ای 
ــود )کوتاه ترین  ــش داده می ش ــری و نمای اندازه گی

فاصله ی زمانی(.
ــن )LEO Record )IS و  ــای ذاتاً ایم مدل ه
ــتفاده در صنایع  LEO Record capo برای اس
نفت و گاز که در آن ها عموماً تجهیزات اندازه گیری 
ــز وجود دارد.  ــتند نی از جنس  فوالد ضدزنگ هس
ــر دوی این مدل ها دارای گواهینامه ی IS بوده و  ه
ــای II 2 G EEX و II T4 طبقه بندی  در گروه ه
 PTB 05 ــماره پرونده ی گواهینامه می شوند. )ش
ATEX 2012x( که از الزامات  صنایع نفت و گاز 

می باشد. دیگر ویژگی های این تجهیز  عبارتند از:
ــاده و نرم افزار قرائت  ــاختار س • پیکربندی و س

)logger 4.x( برای PC یا PDA؛ 
ــازی مبتنی بر رویداد  • ترکیب روش ذخیره س
ــای  ــت داده ه ــه از ثب ــازی دوره ای ک و ذخیره س
ــه عبارت دیگر  ــروری جلوگیری  می کند )ب غیرض
صرفاً تغییرات فشار اندازه گیری می شود(. اطالعات 
ــل بکارگیری )و توضیحات( ــوط به نصب و مح مرب

می تواند در خود دستگاه ذخیره شود.

ــایز  ــا اتصال رزوه ای س ــار ب • دارای درگاه فش
ــت  "G1/4 )اتصاالت دیگر با توجه به نوع درخواس

قابل ارایه است(.
• برخورداری از  3 کلید عملکردی:

ــر اجازه می دهد تا هر  ــرد صفر به کارب 1. عملک
مقداری را به عنوان مرجع صفر تنظیم کند.

ــق  ــی ابزاردقی ــی: تمام ــای مهندس 2. واحده
استاندارد بر حسب bar کالیبره می شوند.

ــط کلیدهای  3. ثبت: ثبت داده ها می تواند توس
ــروع شود و پایان یابد. پیکربندی ثبت  راه اندازی ش

داده ها توسط نرم افزار/ اینترفیس انجام می شود.
قرائت  پیکربندی  برای   Logger 4.x نرم افزار 
می شود  ارایه  رابط  کابل  همراه  به  داده  ثبات های 

یا امکان دانلود آن از طریق اینترنت وجود دارد.
www.instrotech.co.za

ــوان تحویلی را افزایش  ماژول تغذیه یPM-30 ت
ــض ماژول در زمان تغییر منبع  داده و نیاز به تعوی
ــوده  ــرف نم ــه VDC 24 را برط از VDC 12 ب
ــیله ی  ــاژول PM-30 به عنوان یک وس ــت. م اس
ــرکت Emerson، عماًل یک   مدیریت فرآیند از ش
 ROC800 ــرای رایانه های جریان ماژول جدید ب
ــزان  می ــه  ک ــد  می باش  ROC800L RTU و 
ــود افزایش داده و  ــوان تحویلی را در خروجی خ ت
ــب ROC800 در  ــی در نص ــری باالی انعطاف پذی
 24V 12 خورشیدی و نیز تأسیساتV تأسیسات
بدون نیاز به تعویض ماژول قدرت ایجاد کرده است.

ــن VDC 30-11 را بطور  PM-30 ولتاژهای بی
 ROC800 خودکار تنظیم کرده و توان تحویلی به
ــوان W 60 در  ــانده که از ت ــه 70W رس I/O را ب
 PM-24 30 در مدل W ــوان ــدل PM12 و ت م
ــت. همچنین این ماژول کنترل بصری  ــتر اس بیش
ــانگرهای LED نصب شده روی رک  را توسط نش
ــت VDC 12 و  VDC 3/3  را  ــی که وضعی اصل

نشان می دهد افزایش داده است.
ــای جریان برای  ــری ROC800 از رایانه ه س
ــیعی از  ــتره ی وس ــای گوناگونی نظیر گس کاربرده
مایعات هیدروکربنی خام، محصوالت پاالیشگاهی، 
ــاص، روغن های روانکاری و  محصوالت کاربردی خ

هیدروکربن های سبک ایده آل است.
www.automation.com

ــرای آداپتورهای  ــه ب ــع تغذی ــوع مناب ــش تن افزای
ــرکت  ش ــط  توس  WirelessHART
Endress+Hauser، کاربردهای جدیدی را برای 
محصوالت خانواده ی  SWA70 ایجاد کرده است.

ــر برخورداری  ــر عالوه ب ــال حاض SWA70 در ح
ــع تغذیه ای  ــری، دارای منب ــه بات ــک مجموع از ی
ــای ــه ولتاژه ــال آن را ب ــکان اتص ــه ام ــت ک  اس

ــا این مزیت  ــم می کند؛ ب V DC/AC 230 فراه
ــیله ی HART دیگر در  که قابلیت تغذیه ی 4 وس
ــعابی را نیز دارد. نصب آسان و عدم  حالت چندانش
ــتفاده  نیاز به منابع تغذیه اضافی از دیگر مزایای اس

از این وسیله می باشد.
ــیم  ــال بی س ــور SWA70  اجازه ی ارس آداپت
ــیگنال های mA HART 20-4  از وسیله های  س
فیلد به WirelessHART Fieldgate را فراهم 

می کند.
ــوم آداپتورهای انعطاف پذیر عالوه بر ایجاد  مفه
امکانات جدیدی که به واسطه ی تنوع تغذیه ایجاد 

شده اند مزایای دیگری را نیز در پی دارد: 
تجهیزات HART بدون در نظر گرفتن وجود 
ــرعت به  ــا عدم وجود منبع تغذیه می توانند به س ی

فناوری WirelessHART ارتقا یابند.
ــی به  ــختی دسترس ــی رغم دور بودن یا س عل
ــا، اتصال به اتاق  ــیله ی HART در کارخانه ه وس

کنترل بدون نیاز به کابل کشی صورت می گیرد.
ــازی  برنامه ریزی، طراحی و نصب و یکپارچه س

آن سریع و آسان است.
www.za.endress.com

ــن  تأمی از  ــی  Phoenix contact یک ــرکت  ش
کنندگان اصلی فناوری های زیربنایی اتوماسیون و 
همچنین محصوالت بی سیم صنعتی است که برای 
استفاده کنندگان قابلیت اطمینان و امنیت باالیی را 
ــیگنال های I/O مهیا کرده  برای انتقال داده ها و س
ــیاری از چالش های  است. سامانه های بی سیم، بس
ــی را  ــات صنعت ــان در ارتباط ــش روی مهندس پی

برطرف کرده اند.
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حسگرهای فوتو الکتریك 
 AutomationDirect جدید

مبدل های فشار تفاضلی رنج 
GP:50 محدود مدل های جدید کنترل 

کننده ی دما با توانایی کار با 
Autonics ولتاژ پایین

حسگر گشتاور دوار متصل به 
ترانسفورمر برای تست های 

برخط

مجموعه ی جدید  QM از حسگرهای فوتوالکتریک  
ــرکت AutomationDirect  دارای درجه ی  ش
 PNP بوده و در انواع سه سیمه ی IP67 حفاظتی
ــادون قرمز و نور مرئی  ــخه ی م و NPN در دو نس
ــده است. این مجموعه دارای  قرمز به بازار عرضه ش
ــا امکان حذف پس  ــور واگرا،  نور واگرا ب ــواع با ن ان
retrorefle retroreflective  و نوع -  ممینه،

 through-beam برای اشیاء شفاف و نوع tive
 retroreflective ــای ــی مدل ه ــد. تمام می باش
ــتند  ــتطیلی هس دارای یک منعکس کننده ی مس
زوج  ــورت  بص   through-beam ــای  مدل ه و 
ــوند.  ــه می ش ــده ارای ــاطع کننده و منعکس کنن س

ویژگی های دیگر این حسگرها به شرح زیر است:
• محفظه ی پالستیکی؛ 

ــل خروجی 2 متری با یک کانکتور  • دارای کاب
ــته کردن آن به سرعت امکان پذیر  M8 باز که بس

  SensorData Technologies ــرکت  ش
مجموعه ی محصوالت سری T261 را به بازارهای 

جهانی معرفی نمود.
ــتاور  ــگرهای گش ــری از خانواده ی حس این س
ــای موجود در  ــخگویی به نیازه ــی برای پاس دوران
ــط )inline( موتورهای  ــه ی آزمون های برخ زمین
ــا، توربین ها و  ــورها، فن ه کوچک، پمپ ها، کمپرس
دیگر تجهیزاتی که توان کاری آن ها در حد کسری 

از اسب بخار می باشد طراحی شده اند.
ویژگی های مهم این وسیله عبارتند از:

ــه ظرفیت استاندارد 5000،  • ارایه شده در س
10000 و RPM 20000؛  

• دارای سه حالت پیکربندی نصب؛
• سرعت اسمی RPM  10000؛

ــترزیس معادل با %  ــودن و هیس • غیرخطی ب
0/05± خروجی اسمی؛

ــتیل SAE 4340 با  ــس بدنه از آلیاژ اس • جن
روکش نیکل؛

ــهولت در  ــنت داخلی برای س • دارای مدار ش
انجام کالیبراسیون از راه دور.

www.sensordata.com

ــب  ــرل کننده های دمای PID با قیمت مناس کنت
ــگر   ــگر )TC( و دو نمایش ــری تک نمایش در دو س
)TCN( شرکت آتونیکس، بزرگ ترین تولیدکننده 
ــگرهای  و صادرکننده ی انواع کنترل کننده و حس
ــی مدل های ولتاژ  ــی در کره جنوبی به تازگ صنعت
ــروش TC و  ــوالت پرف ــری محص ــن را به س پایی
TCN )کنترل کننده های دما( اضافه نموده است.

ــری های TC و  هم اکنون تمامی محصوالت س
 24VAC و ولتاژ AC/DC ــرق TCN با منبع ب

Hz 50/60 و 48VDC-24 موجود می باشند.

ــیم برای  ــی از اصلی ترین الزامات فناوری بی س یک
ــورداری از  ــای صنعتی، برخ ــتفاده در محیط ه اس
ــامانه های  مقاومت و قابلیت اطمینان باال در حد س
ــیم، داده ها به  ــت. توسط ارتباطات بی س کابلی اس
ــی در فضای باز  ــواج الکترومغناطیس ــیله ی ام وس
ــیم تابع  ــن رو اتصال بی س ــوند. از ای ــال می ش ارس
ــت که تأثیر منفی روی این  تداخل میدان هایی اس
انتقال می گذارند. به عالوه احتمال بروز پدیده هایی 
نظیر انعکاس، فیدینگ، تداخل و سایه ی امواج نیز 

وجود دارد.
Pho - Blutooth ــامانه های ــود س ــن وج  اا ای
،Trusted Wireless  ،nix Contact"

ــه  Wireless HART و WLAN 802.11  ب
ــژه در طراحی و  ــای وی ــری روش ه ــل بکارگی دلی

عملکرد، کاماًل بدون تداخل هستند. 
www.phonixcontact.com.cn

است؛
• خروجی انتخابی روی حالت روشن شونده در 

نور/ روشن شونده در تاریکی؛
.cULus,CE,RoHS دارای تأییدیه های •

 www.automationdirect.com

ــوالت ولتاژ پایین جدید آتونیکس تمامی  محص
ــری های TC و TCN هم  ــتاندارد س امکانات اس
ــی ثانیه ای،  ــری 100 میل ــرعت نمونه گی چون س
ــی  ــا بودن، صفحه نمایش ــم PID، کم ج الگوریت
 ،SSR ــاب خروجی رله ای یا عریض و توانایی انتخ

را دارند.
ــد  ــای جدی ــن کنترل کننده ه ــای ای ویژگی ه

عبارتند از:
 ،24VAC 50/60 Hz :مدل های ولتاژ پایین •

48VDC-24؛
ــان  ــرفته و زم ــیار پیش ــم PID بس • الگوریت

نمونه گیری 100 میلی ثانیه؛
• امکان انتخاب خروجی رله ای و یا SSR؛

• کارایی SSRP -کنترل فاز و کنترل چرخه از 
طریق خروجی SSR؛

ــی کم جا و صفحه نمایش عریض برای  • طراح
دید بهتر.

ــن کنترل  ــای ای ــن کاربرده ــه مهم تری از جمل
کننده ها می توان به کنترل دمای فرآیند تولید تایر 

اشاره نمود.

از  ــه  ک را  ــود  خ  216/316 ــدل  مب  GP:50
ــتره ی  ــار تفاضلی، با گس خانواده ی مبدل های فش
ــازار معرفی  ــت به ب ــع و جور اس ــاال و جم کاری ب
 G:P50 ــرکت نمود. مدل 216/316 محصول ش
ــار ــه در محدوده ی فش ــت ک ــزء مبدل هایی اس  ج

 bar( 200 PSID ــدوده ی "WCD 2/5 در مح
ــط bar( 5000 PSI 345( در  ــار خ ــا فش 14( ب
ــتند. خروجی مدل 216 از نوع ولتاژ  دسترس هس
ــت  در محدوده ی VDC 5-0 یا VDC 10-0 اس
 mA در حالی که مدل 316 دارای خروجی جریان
20-4 است. این دو مدل با خروجی های یک جهته 

تلفن: 021-33961010
نمابر: 021-33961011

www.MousaviGroup.ir
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ــده اند همچنین میزان  و دو جهته به بازار عرضه ش
ــده  ــت آن ها تا FSO% 05 /0 ± بهبود داده ش دق

است.
ویژگی های دیگر این مبدل ها شامل: 

ــه از مدارات  ــک طراحی wet-to-wet ک • ی
تصحیح دیجیتال خود این شرکت بهره می گیرد.

• تمامی قطعاتی که با سیال در تماس هستند 
ــوالد ضد زنگ و  ــز لوله های اتصال از جنس ف و نی
ضد خوردگی 316L ساخته شده اند. اتصاالت این 

مبدل تماماً جوشی است.
ــر از ms 50 برای ــریع، کم ت ــخ س  • زمان پاس

 90%FSO
 www.gp50.com

ــرکت  ش ــول  محص  Centum VP R5.04
ــامانه ی  ــخه ی ارتقاء یافته ی س Yokogawa، نس
ــت که  ــرکت اس ــرل تولید یکپارچه ی این ش کنت
ــه در تولید آالرم و  ــعه یافت دارای قابلیت های توس
نیز عملکردهای مورد نیاز تولید دسته ای1 می باشد.

 Centum VP R5.04 ــد  تولی و  ــی  طراح
نتیجه ی یک تالش مستمر برای بهبود این سامانه 
ــنگ بنای چشم انداز  ــت. این نسخه ی جدید س اس
ــت عنوان ــه تح ــت ک ــوگاوا اس ــب و کار یوک  کس

ــده است. قابلیت های  VigilantPlant تعریف ش
توسعه یافته ی تولید آالرم R5.04، ایمنی عملیات 
تولید را باال برده و قابلیت های ارتقاء یافته ی آن در 
ارتباط با تولید دسته ای، پاسخگوی نیازهای خاص 
صنعتی فرآیندهای خاص شیمیایی می باشد که به 
ــرکت یو  ــب و کار ش ــوان هدف میان مدت کس عن

کوگاوا تا سال 2015 در نظر گرفته شده است.
ــی  ــای رنگ ــامانه ی Centum عالمت ه در س
ــار  ــه ی HMI در کن ــی روی صفح ــیار واضح بس

1. Batch

ارایه ی نسخه ی ارتقاء یافته ی 18
Centum VP از سوی 

Yokogawa

ــده که خارج از رنج نرمال قرار  اعداد اندازه گیری ش
ــود. این عالیم رنگی  ــد نمایش داده می ش می گیرن
ــکال گوناگونی هستند که شناسایی آن ها  دارای اش
را آسان نموده و اهمیت آیتم های اندازه گیری شده 
ــا )بحرانی،  ــادی بودن آن ه ــدت غیر ع و میزان ش
ــک کم و ...( را  ــک باال، ریسک متوسط، ریس ریس

مشخص می کنند.
ــرای درک بهتر از  ــد ب ــای صوتی جدی آالرم ه
ــت تجهیزات به این  ــادی بودن وضعی میزان غیرع
ــتفاده از رنگ ها،  ــت. با اس ــامانه اضافه شده اس س
عالیم و صداها اپراتورها قادر خواهند بود به سرعت 
ــت آن، هر آالرم خاص را  ــتقیم اهمی و با درک مس
تشخیص دهند و بدین وسیله ایمنی عملیات تولید 

را باال ببرند.
ــتورالعمل  دس ــته ای  دس ــد  تولی ــد  فرآین در 
ــود. این  ــخص ش ــد برای هر محصول باید مش تولی
ــیون  فرموالس و  کار  روش  ــامل  ش ــتورالعمل  دس
می باشد؛ روش کار به معنی توضیح هر جزء فرآیند 
نظیر خوراک ورودی و کنترل دما می باشد در حالی 
ــیون میزان حجم خوراک و دما و ... را  که فرموالس

مشخص می کند.
ــته ای  ــامانه زمانی در فرآیند دس برتری این س
مشخص می شود که فرموالسیون و دستورکاری که 
بطور جداگانه تهیه شده بصورت همزمان و در یک 

صفحه نمایش نشان داده می شود. 
عملکرد Centum Vp R5.04 با اضافه شدن 
این قابلیت بهبود یافته است و این به کاربران نهایی 
ــکل ممکن نیازهای  اجازه می دهد تا به بهترین ش

مهندسی را برای هر روش خاص اجرا کنند.
ــورم اصلی  ــه پلتف ــا Centum ک ــوگاوا ب یوک
ــامانه های کنترلی خود  ــت، به بهبود تمامی س اوس
ــرگرم  ــرکت س ادامه می دهد. در حال حاضر این ش
ــعه ی نسل بعدی Centum VP های خود بر  توس

پایه ی چهار مفهوم زیر می باشد:
ــرای بهره برداری  • عملکرد بصری فوق العاده ب

ایمن همراه با افزایش تولید در پلنت ها؛
ــی  ــیون جامع برای مهندس • مدیریت اتوماس

بهینه ی کلیه ی تجهیزات ابزاردقیق؛
ــمند که  ــت هوش ــاندن پلن ــق رس ــه تحق • ب

هزینه های بهره برداری را به حداقل برساند؛
ــاال را با پایین  ــدگار که بهره وری ب • پلنت مان
ــر و نگهداری در طی  ــتن هزینه های تعمی نگهداش

دوره ی حیات خود حفظ نماید.
www.yokogawa.com

ــول محص  M23 ــرد  گ ــدی  هیبری ــور   کانکت
ــت  Phoenix Contact  یک کانکتور کامل اس
که امکان ارسال سیگنال، داده و تغذیه را به شکلی 

19  M23 کانکتور هیبریدی
Phoenix Contact  محصول

ارتعاش/موقعیت  ترانسمیتر 
ــل  ــک راه ح CSI 9360  ی
ــه کاربران و  ــادی را ب اقتص
ــتای  راس در  تولیدکنندگان 
ــت  حفاظ ــطح  س ــای  ارتق
از تجهیزاتی چون  ــادی  بنی
کمپرسورها، پمپ ها و فنها 

ارایه می دهد.
ــاس مشخصات اعالمی از  ــمیتر که براس  این ترانس
ــوی OEM طراحی و ساخته می شود، از طریق  س
ــکالت در  ــت اطالعات لرزش و موقعیت مش دریاف
حال بروز در یاتاقان ها را تشخیص داده و اطالعات 
مربوطه را به سیگنال mA 20-4 تبدیل میکند و  
ــالمت تجهیزات  از این طریق امکان پایش مداوم س
و ماشین آالت را فراهم می کند. این نوع هشداردهی 
ــرفته به مشتریان امکان می دهد تا پیش از رخ  پیش
ــارت جدی برای تجهیزات و تحت تأثیر  دادن خس

قرارگرفتن تولید آن ها را متوقف کنند.
                                                                           www.maintenancetechnology.com

ایمن فراهم می کند. کانکتور فشرده ی M23 قادر 
  850 VDC   30 و ولتاژ تا A به تحمل  جریان تا

و  VAC 630  است.
ــور برخورداری از یک  از ویژگی های این کانکت
محافظ زمین )PE( که در مرکز قرار گرفته، همراه 

با 4 اتصال تغذیه و 4 اتصال سیگنال می باشد. 
ــای داده با قطر mm 0/8 قادر به فرآهم  پین ه
 CAT 5e ــال اترنت اختیاری مطابق با آوردن اتص

هستند.
ــال کابلی، کاپلر و  ــن کانکتورها در انواع اتص ای
قابل نصب بر روی پانل و برای اتصال کابل به کابل 
و کابل به ماشین موجود می باشند.  این کانکتورها 
ــت IP65/67 بوده و  برای  ــه ی حفاظ دارای درج
کار در دماهای 40-  تا 125 + طراحی شده است.

ــودر و  ــای انک ــرای کاربرده ــور M23 ب کانکت
ــت. همچنین در  ــروودرایو گزینه ای ایده آل اس س
ــین ابزار و دیگر کاربردهای صنعتی  رباتیک و ماش
ــم حجم و چند  ــه کانکتورهای مقاوم، ک ــه نیاز ب ک

منظوره دارند انتخابی مناسب است.
www.automation.com

ترانسمیتر ارتعاشی جهت 20
حفاظت از دارایی ها محصول 
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ــاعت ها کار کارشناسی،  ــرانجام پس از انجام س س
ــواد 1 تا 7 قانون  ــتورالعمل نظارت بر اجرای م دس
ــدی و خدماتی در  ــتفاده از توان تولی ــر اس حداکث
تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات 
ــط  ــتقیم« توس و اصالح ماده 104 مالیات های مس
»مجمع انجمن ها و تشکل های صنعتی« تدوین، و 
جهت سیر مراحل تصویب و اجرا، به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت )صمت( ارایه گردید. 
در بهمن ماه سال 92 و در ماه های آغازین شروع 
ــرکت های  ــه کار دولت یازدهم، انجمن صنفی ش ب
ــکاری و همراهی چند  ــی با هم ــیون صنعت اتوماس
ــای مثبت  ــور، فض ــکل بزرگ و تأثیرگذار کش تش
ــد را مغتنم  ــدن دولت جدی ــل از روی کار آم حاص
ــه در قانون  ــا درک ظرفیت های نهفت ــته و ب دانس
ــدی و خدماتی در  ــتفاده از توان تولی »حداکثر اس
تأمین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات 
ــتقیم«،  ــالح ماده 104 قانون مالیات های مس و اص
ــاد این قانون  ــدن مف عزم خود را جهت اجرایی ش
ــاتی با مدیرکل  ــزم نمود. پیرو این تصمیم جلس ج
ــور زیربنایی معاونت  ــی و نظارت ام ــر هماهنگ دفت
هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور و نیز 
مسؤوالن بلندپایه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برگزار شد که حاصل آن تشکیل »مجمع انجمن ها 
ــکل های صنعتی« با محوریت انجمن صنفی  و تش
ــیون صنعتی، انجمن سازندگان  شرکت های اتوماس
تجهیزات صنعتی ایران )ستصا(، انجمن سازندگان 
ــتصنا(، سندیکای  تجهیزات صنعت نفت ایران )اس
صنعت برق ایران و انجمن شرکت های مهندسی و 
پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی )اپک( و واگذاری 

ــارت بر اجرای  ــتورالعمل نظ مأموریت تدوین »دس
مواد 1 تا 7 قانون حداکثر« به این مجمع بود. 

ــا و  ــع انجمن ه ــه ی مجم ــتین جلس در نخس
ــؤولیت  ــن واگذاری مس ــکل های صنعتی، ضم تش
ــن صنفی  ــه انجم ــور ب ــع مذک ــه ی مجم دبیرخان
شرکت های اتوماسیون صنعتی، مقرر شد کارگروهی 
ــکل از نمایندگان ذی صالح و آگاه انجمن های  متش
ــتورالعمل مورد نظر را  ــو مجمع کار تدوین دس عض
برعهده گیرد که مسؤولیت هدایت کارگروه مذکور 
نیز بر عهده ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون 

صنعتی گذاشته شد. 
ــارکت و  ــتورالعمل را، که با مش تدوین این دس
ــکل اصلی کشور در  ــش تش همکاری تنگاتنگ ش
ــرانجام رسید، به حق می توان  حوزه ی صنعت به س
ــکاری و همدلی میان  ــودی از وجود اراده ی هم نم
ــکل های بزرگ و اثرگذار بخش خصوصی کشور  تش
ــتیفای حقوق و خواست های مشترک  در جهت اس

ایشان قلمداد نمود.
ــاع کارهاي  ــتورالعمل، ارج ــاس این دس براس
ــرکت هاي  ــا و طرح ها، فقط به ش ــف پروژه ه مختل
ــتگاه  ــت و تنها در صورتی که دس ــي مجاز اس ایران
ــزاري مناقصه ی عمومي به این  اجرایي پس از برگ
ــرکت هاي ایراني توانمند وجود  نتیجه برسد که ش
ــتندات کافي و  ــن ارایه ی دالیل و مس ندارند، ضم
ــي و تأیید وزیر  ــیون اجرای ــس از تصویب کمیس پ
ــروژه ی  خود را  ــت معدن و تجارت مي تواند پ صنع
ــرکت هاي ایراني– خارجي،  با رعایت اولویت، به ش
ــرکت هاي  ــي و یا ش ــي– ایران ــرکت هاي خارج ش
ــد. همچنین تمامی  ــي ذي صالح ارجاع نمای خارج

ــی، موظفند در   ــکاران، اعم از ایرانی و خارج پیمان
ــنهادات خود، انجام حداقل 51 درصد کار در  پیش
ــد و اولویت  ــد و رعایت نماین ــور را تعه داخل کش
واگذاري و ارجاع کار با پیمانکاراني است که ارزش 
ــته و از حداکثر  ــور باالتري داش ــل کش کار در داخ

تولیدات داخلي در پروژه استفاده مي نمایند. 
ــتورالعمل آمده است: »رعایت انجام  در این دس
ــده در این قانون، شرط الزم  حداقل 51% تعیین ش
ــت ولي کافي نیست. به عبارت  براي ارجاع کار اس
ــتفاده  دیگر هدف و منظور اصلي قانون حداکثر، اس
و بکارگیري حداکثر توان و امکانات ساخت و تولید 
ــده  ــت و نه تحقق حداقل 51% گفته ش داخلي اس

در این قانون. 
همچنین براساس دستورالعمل مذکور استفاده 
ــي در صورتي که  ــا محصوالت خارج ــات ی از خدم
ــتفاده از تولیدات و خدمات داخلي وجود  امکان اس
داشته باشد به هر نحو ممنوع است؛ حتي اگر بیش 
از 51% هزینه ی آن طرح و پروژه به صورت کار در 

داخل کشور باشد.
ــتورالعمل تدوین شده  یکی از نکات بارز در دس
ــون حداکثر، آن  ــا اتکا به مفاد قان ــت که، ب این اس
ــق فاینانس یا  ــی را که از طری ــته از پروژه های دس
ــوند نیز  ــرمایه گذاری خارجی تأمین مالی می ش س
ــمول قانون حداکثر دانسته و ملزم به تبعیت از  مش

مفاد این دستورالعمل شناخته است. 
ــر  ــارت ب ــتورالعمل نظ ــی »دس ــرد اصل رویک
ــون حداکثر« فراهم نمودن  ــرای مواد 1 تا 7 قان اج
ــکان حضور  ــدن ام ــازوکارهایی جهت فراهم ش س
ــارت بر  ــی در فرآیند نظ ــش خصوص ــذار بخ اثرگ

تهیه کننده: مهندس وحید تیموری

تدوین »دستورالعمل نظارت بر اجرای 
مواد 1 تا 7 قانون حداکثر« 

توسط بخش خصوصی



93
ور 

هری
 ش

 / 1
59

ی 
ـاپ

 پی
/ 6

ره 
ـما

 ش
/17

ال
سـ

10

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

ــور و تأمین تجهیزات  روند واگذاری پروژه های کش
ــری حداکثری از توان  ــه منظور بهره گی صنعتی، ب
ــور می باشد. بدین منظور با  تولیدی و خدماتی کش
ــیونی  اتکا به ظرفیت های موجود در قانون، کمیس
ــیون اجرایی« با حضور سه نفر از  با عنوان »کمیس
ــکل های صنعتی مرتبط با  ــران انجمن ها و تش مدی
ــازندگان تجهیزات  ــاوران، پیمانکاران و س امور مش
ــت که  ــده اس ــتورالعمل پیش بینی ش ــن دس در ای
ــتگاه های  وظیفه ی اصلی آن نظارت بر عملکرد دس
ــت که قانون  اجرایی در خصوص انجام تکالیفی اس
حداکثر برای ایشان مقرر نموده است. دیگر اعضای 
ــد از: معاون امور صنایع  ــیون اجرایی عبارتن کمیس
ــازي و  ــین س ــت، مدیر کل صنایع ماش ــر صم وزی
ــور نظام  ــر کل ام ــت، مدی ــزات وزارت صم تجهی
ــزی و نظارت  ــاي معاونت برنامه ری ــي طرح ه اجرای
ــه همراه یکي از مدیران  راهبردی رییس جمهور ب
ــاد و دارایي به انتخاب  ــط از وزارت اقتص کل مرتب
ــتگاه اجرایي ذي ربط  وزیر اقتصاد و نماینده ی دس
ــتگاه اجرایي به عنوان  ــا معرفي باالترین مقام دس ب

عضو غیرثابت.
ــیون اجرایی می توان به  از دیگر وظایف کمیس

موارد زیر اشاره نمود:
ــخگویي به  ــار نظر و  پاس ــام زدایي، اظه • ابه
استعالم هاي دریافتي و پرسش هاي مطرح شده در 

خصوص اجراي قانون؛
• بررسي و رسیدگي به شکایات واصله پیرامون 
ــتگاه هاي  ــدم رعایت و نقض قانون در دس موارد ع
اجرایي و ارایه ی گزارش هاي الزم به شوراي نظارت؛ 
ــم در خصوص تعیین  ــي و اتخاذ تصمی • بررس

مصادیق و موارد شمول و یا عدم شمول قانون؛
ــت توانمندي هاي  ــن فهرس ــي و تعیی • بررس
ــا در زمینه ها  ــاخت داخل و ظرفیت تولید آن ه س
ــتگاه هاي  ــاي مختلف و اعالم آن به دس و بخش ه
اجرایي و عموم مردم )در تطبیق با ماده 3 قانون(؛

• بررسي و اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع کار 
ــي، ایراني–خارجي، خارجي–  ــرکت هاي ایران به ش
ــد و میزان کار در  ــي یا خارجي و تعیین درص ایران
داخل کشور پروژه  ها و طرح ها به تفکیک بخش هاي 

مختلف طراحي و مهندسي، کاال و تجهیزات، نصب 
ــتیباني و نگهداري(  ــدازي، بهره برداري، پش و راه ان
ــیون  ــته هاي مختلف )برق، اتوماس و به تفکیک رش
ــکال غیرثابت و  ــت، مکانی ــي،  مکانیکال ثاب صنعت
ــین هاي دوار و واحدهاي فرایندي( و اعالم به  ماش
ــتگاه هاي اجرایي و مراجع ذیربط )در تطبیق با  دس

ماده 4 قانون(؛
ــي و تعیین فهرست بلند از شرکت هاي  • بررس
واجد صالحیت جهت ارجاع کار و واگذاري طرح ها 
و پروژه هاي کشور در زمینه ها و بخش هاي مختلف 
ــي )در تطبیق با  ــتگاه هاي اجرای و اعالم آن به دس

ماده 5 قانون(؛
از  دوره اي  و  ــوردي  م ــاي  گزارش ه ــه  تهی  •

چگونگی اجراي قانون و ارایه به شوراي نظارت. 
ــور،  مذک ــتورالعمل  دس ــاس  براس ــن  همچنی
ــتقیم زیر نظر  ــورای نظارت« که به صورت مس »ش
ــت  ــارت و تحت ریاس ــت، معدن و تج ــر صنع وزی
ــخصیت  ــت می کند، به عنوان باالترین ش وی فعالی
ــناخته شده  حقوقی متولی اجرای قانون حداکثر ش

است و وظایف زیر را بر عهده دارد:
ــکالت  ــایل و مش • اتخاذ تصمیم درباره ی مس
ــي در خصوص اجراي  ــتگاه هاي اجرای و موانع دس

قانون؛
ــتورالعمل و  ــات دس ــکالت و ابهام ــع مش • رف
ــاي اجراي قانون، اتخاذ تصمیم در خصوص  روش ه
گزارشات ادواري و موردي نظارت بر اجراي قانون،؛

ــتورالعمل هاي الزم به  ــالغ دس ــي و اب • بررس
ــي موارد نقض  ــوراي نظارت و بررس دبیرخانه ی ش
ــط  ــورت گرفته توس ــاع تخلفات ص ــون و ارج قان
دستگاه هاي اجرایي به مراجع قضایي موضوع ماده 

22 قانون.
ــتفاده از توان  ــت »قانون حداکثر اس گفتنی اس
تولیدی و خدماتی در رفع نیازهای کشور و تقویت 
ــاده ی104 قانون  ــا در امر صادرات و اصالح م آن ه
ــتقیم« در مرداد ماه سال 91 پس  مالیات های مس

ــورای اسالمی  از طی مراحل تصویب در مجلس ش
ــد اما  به جهت اجرا به رییس جمهور وقت ابالغ ش
ــازمان ها و نهادهای مرتبط  ــه امروز عملکرد س تا ب
ــون چندان مطلوب  ــت در خصوص این قان با صنع

نبوده است.
گفتنی است پیش نویس دستورالعمل مذکور هم 
اکنون در معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن 
ــه ی این معاونت در  ــارت و دفاتر زیر مجموع و تج
دست بررسی است و مقرر است در آینده ی نزدیک 
ــدس صالحی نیا  ــور آقای مهن ــه ای با حض در جلس
ــای مهندس فروتنی مدیر  ــاون امور صنایع و آق مع
ــازی و تجهیزات وزارت  ــر صنایع ماشین س کل دفت
ــن نمایندگان  ــدن و تجارت و همچنی ــت، مع صنع
ــکل های  ــع انجمن ها و تش ــکل های عضو مجم تش
ــای اجرایی نمودن  ــی، در خصوص راهکاره صنعت
ــتورالعمل و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز  این دس

اجرای آن بحث و تبادل نظر شود.
ــده از  ــالم ش ــای اع ــه برنامه ه ــت ب ــا عنای ب
ــون  ــور پیرام ــه ی کش ــؤوالن عالی رتب ــوی مس س
ــرمایه گذاری های آتی در صنایع مختلف، اعم از  س
نفت، گاز، پتروشیمی نیرو و... انتظار می رود اجرای 
ــت قانون حداکثر، که به طور کلی بر  بی کم و کاس
لزوم واگذاری پروژه های کشور به شرکت های ایرانی 
ــعه ی قابل توجهی را در  ذی صالح تأکید دارد، توس
ــته های صنعتی کشور  ــیون و سایر رش بازار اتوماس
ایجاد نماید. از همین رو انجمن صنفی شرکت های 
ــرکت های عضو این  ــیون صنعتی به تمام ش اتوماس
ــرکت هایی که به نوعی در مورد  ــایر ش انجمن و س
ــتند  اجرای تمام و کمال قانون حداکثر ذی نفع هس
ــق قانون و  ــد ضمن مطالعه ی دقی ــه می نمای توصی
آگاهی از ظرفیت های موجود در آن، هرگونه موارد 
ــتگاه های  ــوی دس احتمالی نقض قانون را که از س
ــی رخ می دهد به معاونت امور صنعتی وزارت  اجرای

صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند. 

تدوین »دستورالعمل نظارت بر اجرای... 
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هشتمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
ــگاه بین المللی فوالد  ــتمین نمایش همزمان با هش
اصفهان پس از چهار روز برگزاری در روز 25 مرداد 

ماه در قالب رویدادی تخصصی، پایان یافت.   
از آن جا که این نمایشگاه با نمایشگاه ملی فوالد 
همزمان بود محوریت نمایشگاه اتوماسیون صنعتی 

در این دوره بر صنعت فوالد قرار داشت.   
این نمایشگاه با حضور 30 شرکت از استان های 
ــای  ــع فض ــزار مترمرب ــان در 2 ه ــران و اصفه ته

نگاهی بر هشتمین نمایشگاه اتوماسیون 
صنعتی و ابزاردقیق اصفهان

نمایشگاهی دایر بود. 
ــی ویژگی بارز  تقویت زیرگروه خدمات مهندس
ــد و پیش بینی  ــمار می آی ــتم به ش ــگاه هش نمایش
ــازی بتوان این زیرگروه را  ــود با این زمینه س می ش
در حد اضافه شدن به عنوان نمایشگاه در سال های 

آتی ارتقاء داد.  
حضور شرکت های مطرح اتوماسیون صنعتی و 
ــه انجمن صنفی  ــور از جمل انجمن های صنفی کش
ــیون صنعتی در کنار همکاری  شرکت های اتوماس

ــی مطرحی چون  ــریات تخصص ــور فعال نش و حض
ــه زار که در  ــرو الل ــمند و س ماهنامه صنعت هوش
ــیون صنعتی و ابزاردقیق، در کشور  زمینه ی اتوماس

سرآمد هستند به اعتبار این نمایشگاه افزود. 
ــگاه با  ــن نمایش ــی ای ــر همزمان ــوی دیگ از س
ــک زمینه ی تبادل  ــگاه ملی فوالد، بدون ش نمایش
ــران و تقویت بخش  ــی با صنعتگ اطالعات مهندس
ــیون صنعتی در عرصه ی صنعت را به دنبال  اتوماس

داشت.  
ــتان های  اس از  ــی  تجاری-تخصص ــای  گروه ه
ــان شمالی برای  ــمنان، قم و خراس تهران، یزد، س
ــگاه به اصفهان سفر کردند و به  بازدید از این نمایش
ــگاه، مذاکره با مسؤولین و تعامل با  بازدید از نمایش

غرفه داران پرداختند. 
ــای  هیأت ه ــان  میزب ــگاه،  نمایش ــن  همچنی
ــراق، چین،  ــورهای ع ــی و بازرگانی از کش تخصص

هند، مجارستان و ترکیه بود.

تعامالت نمایشگاهی اصفهان و بصره 
ــاک عبدا...« رییس اتاق صنعت بصره و  »ماجد رش
مسؤول یونیدو در بصره عراق در حاشیه ی نمایشگاه 
ــول محققیان  ــی با رس ــره ی مفصل ــدار و مذاک دی
ــرکت نمایشگاه های بین المللی استان  مدیرعامل ش

اصفهان داشت. 
ــتر  ــدار بر تعامالت هر چه بیش ــن دی وی در ای
تجاری، فرهنگی و اقتصادی میان دو شهر اصفهان 
ــگاه های متقابل در  و بصره از طریق برگزاری نمایش

این دو شهر تأکید کرد. 

مقایسه با نمایشگاه های اروپا 
ــتانی که از این  ــت هیأت مجارس همچنین سرپرس
ــته و خود در زمینه ی برپایی  نمایشگاه بازدید داش
ــگاه ها نیز فعال می باشد پس از بازدید گفت:  نمایش
ــگاه های زیادی را مورد بازدید قرار  »ساالنه نمایش
ــه جز برخی تجهیزات و  می دهم و تصور می کنم ب
ــگاه با آن چه در  ــطح کیفی این نمایش خدمات، س

اروپا دیده ام، برابری می کند.«
خانم کریستیانا طراحی غرفه های این نمایشگاه 
ــت و افزود:  ــول و حرفه ای دانس ــیار قابل قب را بس
ــگاه ها برای  ــانه ها و نمایش »دولت ایران باید از رس
رفع موارد منفی که علیه ایران وجود دارد، استفاده 

کند.«  

تهیه کننده: نفیسه قانیان
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ــبزی و  ــت: »از سرس وی همچنین اظهار داش
ــیار شگفت زده شده و به  ــهر اصفهان بس نظافت ش

فرهنگ مردم ایران پی بردم.«
ــهردار  ــتاندار قم به اتفاق معاونین خود و ش اس
ــورای اسالمی  ــهرداری و اعضای ش قم، مدیران ش

شهر قم نیز از این نمایشگاه بازدید کردند.  
ــرمایه  ــه با هدف جذب س ــأت بلندپای این هی
ــتان اصفهان و استفاده از تجربیات  گذاری های اس

این استان از نمایشگاه بازدید داشتند.  
ــل و رییس هیأت مدیره ی  همچنین مدیر عام
ــتان قم در بازدید  ــرکت شهرک های صنعتی اس ش
ــی از مهم ترین اهداف  ــگاه گفت: »یک از این نمایش
ــتان  ــگاه آن هم در اس ما برای بازدید از این نمایش
ــرکت های فعال در زمینه ی  ــنایی با ش اصفهان، آش
نصب تجهیزات، اتوماسیون صنعتی و تولید ماشین 
ــرایط  ــت. همچنین تصمیم داریم ش آالت بوده اس
ــرمایه گذاری در استان قم را برای سرمایه گذاران  س
تشریح و جذابیت های سرمایه گذاری در این استان 

را معرفی کنیم.«    

بازدید بیش از 6 هزار نفر متخصص از 
نمایشگاه  

ــت اطالعات بازدیدکنندگان، 6442  مطابق آمار ثب
ــتند  ــگاه بازدید داش ــص از این نمایش ــر متخص نف
ــگاه طبق  ــدی آنان از نمایش ــه درصد رضایت من ک
ــده 76/88 درصد بوده  ــام ش ــنجی های انج نظرس

است. 

مشاوران هندی در نمایشگاه اصفهان 
هیأت هندی بازدیدکننده از این نمایشگاه متشکل 
ــران عامل چند  ــاوران و مدی ــأت مدیره، مش از هی
شرکت بودند که از سطح کیفی تولیدات ارایه شده 
ــگاه ابراز رضایت کرده و تعامالت اولیه در  در نمایش

خصوص عقد قراردادهای خود را انجام دادند.  
ــل یکی از  ــینگ« مدیرعام ــدرا هاس س »چان
ــه پس از  ــال در این زمین ــدی فع ــرکت های هن ش
ــی آن را باالتر از  ــطح کیف ــگاه، س بازدید از نمایش
ــت و گفت: »با توجه  تصویر مورد انتظار خود  دانس
به بازار فوق العاده ی ایران، شرکت های خارجی باید 

ــتری در این نمایشگاه داشته  حضور بیش
باشند.« 

تخصصی،  ــمینار  س ــه  س ــزاری  برگ
ــور مدیر  ــی با حض ــم اندیش ــت ه نشس
مسؤول روزنامه ی دنیای اقتصاد، نشست 
ــی مدیران عامل صنعت فوالد  هم اندیش
ــگاه  ــان و همچنین معرفی نمایش اصفه
ــه برنامه های  ــان از جمل ــازی اصفه مج
ــگاه بود که به شدت مورد  جانبی نمایش
ــتقبال بازدیدکنندگان متخصص و به  اس

ویژه دانشگاهیان قرار گرفت.  
ــگاه در ایام  ــه نمایش ــا وجود آن ک ب
ــده است،  ــگاه ها برگزار ش تعطیلی دانش
ــگاه صنعتی اصفهان،  گروه هایی از دانش
ــه ویژه  ــگاه های آزاد ب ــور و دانش پیام ن
ــالمی واحد نجف آباد  ــگاه آزاد اس دانش
ــتند که عطش  ــگاه حضور داش در نمایش
ــب اطالعات تجربی از  این افراد برای کس
فضای واقعی کسب و کار، شور و پویایی 

خاصی به نمایشگاه بخشیده بود. 

استقبال مسؤوالن بانك ها از 
نمایشگاه 

معاون بانک ملی و برخی از مدیران شعب 
ــیون  این بانک و همچنین رییس کمیس
ــوالد مبارکه از دیگر  ــرکت ف معامالت ش
ــگاه بودند  ــن نمایش ــدگان ای بازدیدکنن
ــریح وام ها  ــان بازدید به تش ــه در جری ک
ــهیالت ویژه ی صنعت پرداختند و  و تس
ــن اطالعات مربوط  صنعتگران نیز آخری
به نحوه و میزان تسهیالت قابل پرداخت 
صنعتی را از زبان این مسؤولین شنیدند. 

حضور انجمن صنفی شرکت های 
اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه 

هشتم
ــیون صنعتی با  ــرکت های اتوماس انجمن صنفی ش
ــیون  ــگاه اتوماس ــه به اهمیت و جایگاه نمایش توج
صنعتی و ابزاردقیق اصفهان و برگزاری آن در یکی 

ــال نیز همچون  ــور امس ــای صنعتی کش از قطب ه
ــال های گذشته در این نمایشگاه اقدام به برپایی  س
ــگاه نمود.  ــای حاضر در نمایش ــه در کنار اعض غرف
ــرکت های معظم  ــی برخی ش ــر اصل ــتقرار دفات اس
ــوالد تکنیک،  ــیون از جمله ف ــو انجمن اتوماس عض
ــرل آپادانا یکی از  ــیا و کیان کنت ــزار کنترل ارش اب
ــاله ی انجمن  انگیزه های اصلی برای حضور همه س
ــت. انجمن اتوماسیون همواره  در این نمایشگاه اس
ــگاه های  تالش می کند تا از فرصت برگزاری نمایش
ــتان های مختلف کشور برای تعامل  تخصصی در اس
ــی از نظرات،  ــا و آگاه ــک با اعض ــوی نزدی و گفتگ
ــان پیرامون وظایف و  ــکالت و دیدگاه های ایش مش

عملکردهای انجمن استفاده نماید.
ــه ی صنعت  ــال نیز ماهنام ــگاه امس در نمایش
ــن صنفی  ــازی انجم ــب امتی ــه صاح ــمند ب هوش
ــیون صنعتی همچون همیشه  ــرکت های اتوماس ش
مورد اقبال بازدیدکنندگان و غرفه داران قرار گرفته 
ــریه در بین  ــخ این نش ــداد قابل توجهی از نس و تع

حاضران در نمایشگاه توزیع شد.    

ابزار کنترل ارشیا

فوالد تکنیک

کیان کنترل آپادانا

انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

نگاهی بر هشتمین نمایشگاه اتوماسیون صنعتی...
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م در برخی پروژه ها اگر امکان واگذاری به شرکت های 

خارجی بود، به نیروهای داخلی کمتر اعتماد می شد

صنعت هوشمند: جناب آقای مهندس نخاولی 
از این که دعوت صنعت هوشمند را پذیرفتید 
از ش�ما سپاس�گزاریم. لطف�ًا ب�رای ش�روع، 
مختصری از خود و تاریخچه ی ش�رکت پارت 

کنترل خراسان برایمان توضیح دهید.
ــتم کارشناس برق قدرت  نخاولی: رضا نخاولی هس
ــه ی برق و  ــت که در زمین ــال اس و بیش از 20 س
ــال 73  ــیون صنعتی فعالیت می کنم. در س اتوماس
ــیس مؤسسه ی برق صنعتی  فعالیت خود را با تأس
ــت عمده ی این  ــروع کردم. فعالی زیمنس ایران ش
ــه تأمین تجهیزات برق صنعتی برای صنایع  مؤسس

مختلف بود.  
ــترش زمینه های  ــدف گس ــا ه ــال 83 ب در س
ــرکت پارت کنترل خراسان به ثبت رسید  کاری، ش
ــس ایران  ــای زیمن ــام فعالیت ه ــال 88 تم و از س
ــزات برق و  ــروش تخصصی تجهی ــای ف در زمینه ه
ــرای پروژه ها و  ــیون صنعتی، طراحی و اج اتوماس
ــیون  ــای تخصصی برق و اتوماس ــه ی آموزش ه ارای

توسط شرکت پارت کنترل به انجام می رسد.

صنع�ت هوش�مند: زمین�ه ی اصل�ی فعالیت 
ش�رکت پارت کنترل چیست و چه پروژه های 
عمده ای تاکنون توسط این شرکت اجرا شده 

است؟
ــال  ــرکت تا س نخاولی: زمینه ی اصلی کار این ش
ــه از همان  ــرق قدرت بوده ک ــته ی ب 1380 در رش

سال با تغییر زمینه ی کاری وارد عرصه ی کنترل و 
اتوماسیون صنعتی شد. یکی از موارد هدف گذاری 
ــرکت در بومی سازی صنعت  ــده، ایفای نقش ش ش
ــتن گام هایی در راستای تولید  اتوماسیون و برداش
ــی مرتبط بوده و تولیداتی از قبیل دانگل  محصوالت
  Cp341 ــکل مودباس برای ماژول نرم افزاری پروت
ــای کنترلی  ــاخت تابلوه ــی و س ــس، طراح زیمن
منطبق با استانداردهای روز دنیا، طراحی و ساخت 
ــی براساس تجارب آموزشی و  مجموعه های آموزش
ــبیه ساز جریان و  صنعتی، تولید منبع تغذیه ی ش
ــتم های کنترل داشته است.  ــتاندارد سیس ولتاژ اس
ــرکت در صنایعی  ــای کاری این ش ــتر پروژه ه بیش
ــیمی بوده، اما در صنایع  ــون نفت و گاز و پتروش چ
ــیمان و  ــی و آهن و فوالد، صنعت خودرو، س تبدیل
ــکر و  ــن، صنعت غذا، کارخانجات تولید قند و ش بت
ــور هم پروژه هایی به  ــز صنعت خوراک دام و طی نی
ــیده است. برخی از پروژه های این شرکت  انجام رس

به شرح زیر است:
ــاي بانک  ــاخت و مونتاژ تابلوه ــرا، س ــي، اج طراح
ــر( و  ــدرت )3600 آمپ ــرق ق ــوي ب ــي و تابل خازن
ــاخت و  ــنایی و همچنین س تابلوهاي توزیع و روش
ــارقوي 20KV مربوط به شرکت  مونتاژ تابلوي فش
آریا مبتکر شرق )تولید پِت، نوشابه و آب معدنی(؛ 
ــداز مربوط به پرس  ــاختار موتور و راه ان تبدیل س
ــور Sleep Ring به موتور  2500 تن )تبدیل موت
ــنجابي و نصب کنترل دور  160 کیلووات قفس س
)درایو ATV71 اشنایدرالکتریک(و ارتباط درایو با 
سیستم اتوماسیون مرکزي متعلق به شرکت فورج 

پارت سازان؛
طراحی و اجرای پروژه ی اتوماسیون و مانیتورینگ 
ــگ تاور،  ــای کولین ــای واحده ــرل دور فن ه کنت
ــه ی گاز )GTU-2( در  ــار و واحد تصفی آب و بخ
ــهید هاشمی نژاد )سرخس(  شرکت پاالیش گاز ش

سال1388؛  
ــي  آموزش ــه ی  مجموع  12 ــاخت  س و  ــي  طراح
ــازی  ــفارش اداره ی نوس ــیون صنعتي به س اتوماس

مدارس خراسان رضوی؛
ــي  ــاخت چندین مجموعه ی آموزش ــي و س طراح
 PLC ــگاه کارگاهي- صنعتي جهت تجهیز آزمایش

به سفارش مرکز فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد؛
ــب و راه اندازي 8  ــاخت تابلو، مونتاژ، نص خرید، س
عدد درایو KW 315 متعلق به تصفیه خانه ی آب 
زهک- سازمان آب و فاضالب روستایي سیستان و 

بلوچستان؛
ــیون،  ــتم اتوماس ــاوره، طراحی و اجرای سیس مش
ــط تولید قالب های  ــگ و کنترل دمای خ مانیتورین

سگمنت مربوط به خط 2 قطار شهری مشهد؛
ــرل،  ــتم کنت ــرای سیس ــی و اج ــاوره، طراح مش
ــیلوها و تخلیه  ــیون و مانیتورینگ بخش س اتوماس
و بارگیری )شامل تابلوی کنترل PLC و تابلوهای 
ــرکت تولید  ــی از توزیع در ش ــک خازن و بخش بان

خوراک دام و طیور کیمیادان؛
ــالح برنامه ی  ــح، طراحی جدید و اص ــن مصال تأمی
ــه  ــوط ب ــبکه مرب ــات ش PLC و HMI و ارتباط
سیستم کنترل، مانیتورینگ مربوط به الکتروموتور 
ــا عملکرد کنترل تزریق  113.5MW و 3/5KV ب

گفتگو با مهندس رضا نخاولی، مدیر عامل شرکت پارت کنترل خراسان

تهیه کننده: ماریه جان بزرگی
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گاز به چاه نفت به سفارش شرکت بهره برداری نفت 
و گاز آغاجاری؛

و...

صنع�ت هوش�مند: در اخ�ذ پروژه ه�ا ب�ا چه 
مشکالتی مواجه هستید؟

ــذ پروژه ها  ــه در زمان اخ ــکالتی ک نخاول�ی: مش
ــی کنیم در بخش  وجود دارند را اگر بخواهیم بررس
ــردد به زمان  ــاً برمی گ ــی تقریب ــیون صنعت اتوماس
ــوی کارفرمایان و تیم مشاور.  تعریف پروژه ها از س
ــایل در اخذ پروژه، توجه بیشتر  اما از مهم ترین مس
ــا به قیمت و عدم توجه الزم به ضریب فنی  کارفرم
ــت. گاهی هم عدم آشنایی کارفرما  پیشنهادات اس
ــان تعریف کننده ی پروژه به پروسه ی  یا کارشناس
ــی را برای خود  ــه معضالت ــک و ... ک کاری و الجی
ــکل دیگری  و هم برای پیمانکار ایجاد می کند. مش
ــده ایم، عدم  ــه در این زمینه بارها با آن مواجه ش ک
درک جامع کارفرما از حجم کار و نیروی الزم برای 
اجرای آن است که این باعث می شود عالوه بر این 
که موارد کار پیمانکار کم دیده شود در نتیجه برای 
اجرای آن به تعدیل هایی متعدد بر می خوریم، این 
ــه ی برآورد  ــکالتی در زمین ــوع همچنین مش موض
ــروژه برای پیمانکار و کارفرما ایجاد  زمانی اجرای پ

می کند.  
ــن انجام پروژه ها  ــکالت در حی اما بخش اعظم مش
ــد. بعضی از  ــوع و متعدن ــوند که متن حادث می ش
ــی و فنی  ــه عملیات اجرای ــه مربوط ب معضالت ک
ــوند و معموالً مهم تر به نظر می رسند، برخی  می ش
ــه قراردادها بوده و  ــی و مربوط ب ــوارد هم حقوق م
ــایل مالی بر می گردند. مشکالت  بعضی هم به مس
اجرایی در پروژه هایی که مشاور دارد تقریباً حداقلی 
است و البته این در شرایطی است که مشاور دارای 
ــه و منطق  ــات کافی و درک خوبی از پروس اطالع
ــتگاه نظارت از  ــی هم که دس ــد، پروژه های آن باش
ــوی کارفرما تعیین می شود در مرتبه ی بعدی و  س
ــاور و دستگاه نظارت را  پروژه هایی که کارفرما مش
ــتند. و اما از جمله معضالتی که  ندارد پرتنش هس
ــورد کرده ایم، خصوصاً در  ــا با آن ها برخ در پروژه ه
ــتند، طوالنی  کارهایی که کارفرما دوایر دولتی هس
ــت و از آن جایی که در  ــه ی کاری اس شدن پروس
ــع کارفرما تنظیم  ــا، مفاد آن به نف ــب قرارداده اغل
ــای تأخیرات به جانب کارفرما  می گردد غالباً بنده
ــف جهت احقاق  ــا درجات تنبیهی مختل بوده، و ب
ــردد و تاکنون این  ــم می گ ــا تنظی ــوق کارفرم حق
ــاهد لحاظ  ــته، ش ــرکت در قراردادهایی که داش ش
ــت، چه از  ــرات طرفینی نبوده اس ــدن بند تأخی ش
ــوی کارفرما،  ــرایط کار از س لحاظ عدم آمادگی ش
ــود و چه  که به معطل ماندن پیمانکار منجر می ش
ــرات در پرداخت های مالی و صورت  از لحاظ تأخی

وضعیت های پیمانکار. 
موارد انتقادات گوناگونند اما اهم آن ها بیشتر به 

سازمان ها و نهادهای دولتی مربوط است. تأخیرات 
ــیار  ــی به پیمانکار بس ــای مال ــا در پرداخت ه آن ه
ــت و نیز عدم توجه به ارزش کار از سوی  زیانبار اس
ــدن  کارفرمایان )خصوصاً دولتی( و بعضاً طوالنی ش

پروسه ی کار که واقعاً مشکل سازند.
ــرکت های خصوصی بر پایه ی  با توجه به این که ش
تالش های تخصصی و پیگیری های منسجم سازمان 
ــتند. در صورتی که  می یابند اکثراً دانش بنیان هس
صنعت، چه در الیه ی مدیران ارشد و مدیران میانی 
ــند که  و متخصصین آن به دانش و جمع بندی برس
ــرف هزینه های  ــای ارتقای بهره وری با ص راهکاره
ــت  ــیار مفید اس خود در نتایج آن برای صنعت بس
ــروژه و جذب بودجه  ــه در زمان تعریف پ در نتیج
ــکالت کمتری  ــان و هزینه به مش ــص زم و تخصی
ــه کار تخصصی و  ــتن ب ــم. ارزش گذاش برمی خوری
ــزاری پروژه های برق و  ــی و نرم اف ــه ی طراح مرحل
اتوماسیون، حلقه ی مفقوده ای است که قابل هضم 

برای بعضی از مدیران نمی باشد. 

صنعت هوش�مند: مش�تریان عمده ی شرکت 
پ�ارت کنت�رل را چه ش�رکت هایی تش�کیل 

می دهند؟
نخاولی: این شرکت عمدتاً با شرکت های نفت، گاز 
ــیمی ارتباط دارد. اما با توجه به وجود سه  و پتروش
ــد فروش، بخش اجرای  ــه ی کاری فعال »واح زمین
ــاً با اغلب صنایع  ــروژه و نیز واحد آموزش« تقریب پ
ارتباط خوبی داریم؛ از جمله، آهن و فوالد و صنایع 
تبدیلی، سیمان و بتن، صنعت خودرو، صنایع دفاع، 

صنایع غذایی، خوراک دام و طیور و ...

صنعت هوش�مند: آموزش ه�ای تخصصی در 
شرکت پارت کنترل چه جایگاهی دارد؟

نخاولی: از سال 85 این شرکت اقدام به راه اندازی 
ــن انگیزه که  ــت و با ای ــوده اس ــد آموزش نم واح
ــره وری آموزش های  ــت را برای ارتقاء به باید صنع
ــاعت  تخصصی داد، تاکنون قریب به 4500 نفر س
ــت.  ــان متقاضی ارایه داده اس آموزش به کارشناس
ــه صورت تخصصی در  ــرکت ب واحد آموزش این ش
حیطه ی برق و اتوماسیون صنعتی و با تمرکز روی 

برند زیمنس می باشد. اعتقادمان بر این است که با 
ــق و اصولی به صنعتگران  ــه ی آموزش های دقی ارای
ــد در بهره گیری و  ــا را توانمن ــوان آن ه عزیز می ت
ــوع صنعتی با برندهای  به کارگیری محصوالت متن
ــرل دوره های  ــارت کنت ــرکت پ ــف نمود. ش مختل
ــطوح مختلف مقدماتی،  ــیون در س مختلف اتوماس
پیشرفته و تکمیلی شامل پیکربندی و برنامه نویسی 
ــاب، نصب و  ــی )PLC(، انتخ ــای صنعت کنترلره
تنظیم درایوهای موتور )القایی، پله ای، DC، سروو 
و MV(، برنامه نویسی HMI، سنسور و ابزاردقیق 

تخصصی و شبکه های صنعتی را برگزار می کند. 

صنعت هوش�مند: آی�ا در زمین�ه ی بازرگانی، 
اخذ نمایندگی و تأمین تجهیزات اتوماس�یون 

صنعتی نیز فعالیت دارید؟
ــرکت، برند  ــروع به کار ش ــدای ش نخاول�ی: از ابت
ــی و تأمین  ــای بازرگان ــور فعالیت ه ــس مح زیمن
ــا توجه به  ــرار گرفت. ب ــرای صنایع ق ــزات ب تجهی
ــن و پرکاربردترین  ــه این برند یکی از بهتری این ک
ــع ایران به  ــیون در صنای ــرق و اتوماس ــای ب برنده
ــد بخش  خصوص صنایع مادر و نفت و گاز می باش
ــا و نیز آموزش  ــرای پروژه ه ــی در اج فنی مهندس
شرکت متمرکز بر این برند است. از سال 87 تا 90 
)انتهای زمان حضور زیمنس در ایران( این شرکت 
ــروش تجهیزات زیمنس از نماینده ی  عامل مجاز ف

رسمی آن در ایران بود.
ــران که  ــه مکانیک ای ــرکت تل ــال 2008 ش در س
ــمی اشنایدرالکتریک را دارد از پارت  نمایندگی رس
ــی محصوالت  ــول نمایندگ ــت قب کنترل درخواس
ــود. پس از  ــک را نم ــنایدر الکتری ــیون اش اتوماس
ــرکت  ــال 2012 این ش ــدای 2009 تا س آن از ابت
نماینده ی تخصصی محصوالت اتوماسیون صنعتی 
ــمی  ــا انتهای حضور رس ــنایدرالکتریک بود )ت اش
اشنایدرالکتریک در ایران(. با توجه به سابقه ی این 
ــد معتبر اروپایی،  ــرکت در نمایندگی این دو برن ش
ــت آموزش های  ــا دریاف ــرل ب ــارت کنت ــرکت پ ش
ــی  ــل تیم های بازرگانی، مهندس تخصصی و تکمی
ــارب ذی قیمتی در  ــی تج فروش و فنی- مهندس
حوزه ی تأمین تجهیزات برق و اتوماسیون صنعتی 

در اغلب پروژه ها اگر امکان واگذاری به...
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ــنایدرالکتریک از  ــای معتبر زیمنس و اش با برنده
طریق واردات مستقیم کاال از خارج کشور )با وجود 

تحریم های چند سال اخیر( داشته است. 

صنعت هوش�مند: با تغییر دولت چه تغییراتی 
در فضای کسب و کار شرکت شما ایجاد شده 

است؟
نخاولی: یکی از مسایلی که در اخذ پروژه های فنی 
و بازرگانی این شرکت با آن مواجه است، وابستگی 
ــیون  ــرخ ارز در تأمین تجهیزات برق و اتوماس به ن
می باشد. که در این صورت اگر شرایط اقتصادی به 
ــانات و ناپایداری در حوزه ی  گونه ای باشد که نوس
ــرکت و هم کارفرمایان  ــد، هم این ش ارز حاکم باش
در زمینه ی برآوردهای مالی به مشکالت عدیده ای 
ــازار ارز طی یک  ــبی در ب برمی خورند. با ثبات نس
ــال اخیر به لطف خدا مشکالت قبلی این شرکت  س
ــده است. در نتیجه می توان  در این زمینه مرتفع ش
ــه داد. در حالی که  ــتریان ارای برآورد ریالی به مش
ــازه ی زمانی ناپایداری در بازار ارز،  قبل از این در ب
ــتی برآورد مالی ارزی ارایه می دادیم  به اجبار بایس
که بعضاً از سوی مشتریان قابل قبول نبود ولی علی 

رغم میل باطنی چاره ای جز این نداشتیم.
ــود دارد رکود  ــه هنوز وج ــواردی ک ــا یکی از م ام
ــت که  فوق العاده در فضای صنعت و کم تحرکی اس
خیلی از پروژه های ممکن را به منصه ظهور در بازار 

نمی رساند.

منف�ی  و  مثب�ت  آث�ار   هوش�مند:  صنع�ت 
تحریم های اخیر بر فعالیت های ش�رکت پارت 

کنترل خراسان چگونه بوده است؟
نخاولی: یکی از آثار مثبت تحریم ها در فضای کالن 
ــت، رجوع به توان داخلی در طراحی و اجرای  صنع
ــتا با توجه به عدم عمل به  پروژه ها بود. در این راس
تعهدات از سوی پیمانکاران خارجی و یا عدم قبول 
اجرای پروژه توسط آن ها، صاحبان صنعت به سراغ 
ــن عرصه را برای  ــن داخلی آمدند که ای متخصصی
ــرکت های مهندسی  حضور و بروز توان بالقوه ی ش

داخل کشور فراهم کرد. 
ــراً در فضایی  ــرکت اکث ــن ش ــر ای ــای اخی پروژه ه

ــه اگر امکان  ــرکت قرار گرفت ک ــار این ش در اختی
واگذاری به نیروهای خارجی بود به نیروهای داخلی 
ــد. یکی از مشکالتی که به واسطه ی  اعتماد نمی ش
ــمی برندهای  ــم و عدم حضور نمایندگان رس تحری
ــنایدر الکتریک( برای  معتبر )از جمله زیمنس و اش
این شرکت و صاحبان صنعت به وجود آمد، حضور 
ــای غیر اصلی و بی کیفیت با  بدون دغدغه ی کااله
ــایی  ــای معتبر بود که روز به روز شناس ــام برنده ن
ــود. از همان  ــکل تر می ش آن برای کارفرمایان مش
ــی فروش پارت کنترل سعی در  ابتدا واحد مهندس
شناسایی این اقالم و آگاهی بخشی به مشتریان در 
خصوص روش های شناخت کاالی تقلبی )از طریق 
ــالم غیر اصلی  ــتفاده از اق ــایت( و نیز تبعات اس س
ــعی می کند با پیگیری تأمین  ــرکت س بود و این ش
ــیون از تأمین کننده های  ــرق و اتوماس ــزات ب تجهی
معتبر خارجی و داخلی، همچنان مرجعی مطمئن 

برای صنعتگران باشد.
مانع دیگری که در زمان تحریم نمود زیادی داشت 
ــاً بازار ارز بود که  ــانات در اقتصاد خصوص بروز نوس
ــکل و بعضاً توقف در  ــت را دچار مش ــاً صنع متعاقب
ــا دچار  ــرای پروژه ه ــمت ها نمود و اج ــی قس برخ
ــکالتی تا سرحد تعطیلی شد که آثار آن به این  مش

شرکت و مجموعه های مشابه وارد می شد. 
 

صنعت هوش�مند: انگیزه ی شما از عضویت در 
انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی 
چه بوده اس�ت؟ چه انتظارات�ی از این انجمن 
دارید؟ این انتظارات تا چه حد برآورده ش�ده 

است؟
ــور در یک انجمن برای  نخاول�ی: به طور کلی حض
ــیدن به نتایجی است که در اقدامات  پیگیری و رس
ــد. این شرکت با هدف  انفرادی قابل انجام نمی باش
ــتفاده از  ــای کالن صنعت و اس ــذاری در فض اثرگ
ــده است  ــرکت های عضو وارد انجمن ش اجتماع ش
ــزه ی اصلی از حضور در این انجمن اهداف و  و انگی
ــط هیأت محترم مؤسس  وظایف ترسیم شده توس
می باشد. در نتیجه انتظار این شرکت به عنوان یک 
عضو در وهله ی اول پیگیری بندهای اعالم شده در 
ــنامه ی انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون  اساس

ــزارش انجام اقدامات عملی در  صنعتی و ارایه ی گ
ــت. دریافت نظرات شرکت های عضو و  آن راستاس
ایجاد یک نظام تصمیم سازی در حوزه ی تخصصی 
اتوماسیون صنعتی می تواند اثرات مطلوب و بسزایی 
در فضای صنعت ایجاد کند که خوشبختانه رویکرد 
ــر همین منوال  ــران محترم آن مجموعه هم ب مدی

می باشد.

صنع�ت هوش�مند: چ�ه پیش�نهاداتی ب�رای 
عملکرد بهتر انجمن دارید؟

نخاولی: در بخش کالن تصمیمات، از سوی انجمن 
ارتباطات با مدیران ارشد جامعه و در بخش صنعت 
به نحو شایسته ای گسترش یابد که خروجی آن به 
حمایت و اهمیت دادن کارفرمایان به این صنعت و 
ارزش کار منجر شود و متعاقباً پرداخت هزینه های 
ــتی صورت پذیرد. با توجه به این که  آن بنحو درس
ــترین افراد جامعه ی هدف اتوماسیون صنعتی،  بیش
ــازی )اینترنت( به  ــتجو در فضای مج از طریق جس
ــته های خود می رسند و با وبسایت سر  برخی خواس
ــنهاد می شود اهتمام بیشتری  و کار دارند، لذا پیش
ــریه و انجمن و معرفی نشریه  ــایت نش بر تقویت س
ــان  ــایت به مدیران و کارشناس ــال لینک س و ارس
ــود( کنترل در تمامی صنایع از  )جامعه ی هدف خ

طریق ارسال ایمیل و کمپین های تبلیغاتی شود.

صنع�ت هوش�مند: آیا صنع�ت هوش�مند را 
مطالع�ه می فرمایی�د؟ نظرت�ان در م�ورد این 
نش�ریه چیست؟ چه پیش�نهاداتی برای بهتر 

شدن آن دارید؟
ــریه در زمینه ی  نخاول�ی: تخصصی بودن این نش
ــرکت ها و معرفی محصوالت و راهکارها،  فعالیت ش
ــریات مطرح در حوزه ی  ــریه را در میان نش این نش
ــی هدفمند  ــت. آگاهی بخش ــرق ممتاز کرده اس ب
ــگاه ها برای  ــاتید دانش ــت و اس ــه صاحبان صنع ب
ــده ی کاری در  ــبت به آین ــت نس جهت گیری درس
ــی راهکارها و  ــیون با معرف ــوزه ی برق و اتوماس ح
ــور و ارایه ی  تجهیزات مورد نیاز این صنعت در کش
ــات متخصصین در  ــا تجربی ــات و ی ــج مطالع نتای
ــتم های گذشته از اموری  ــکالت سیس زمینه ی مش
ــیدن به  ــه را در رس ــد این مجل ــت که می توان اس

اهدافش یاری کند.
ــم را از  ــود و همکاران ــکر خ ــه مراتب تش در خاتم
ریاست محترم انجمن اتوماسیون و دیگر مدیران و 
دست اندرکاران انجمن و نیز بنیانگذاران این انجمن 
اعالم میدارم  و از خداوند متعال توفیق روزافزون را 
برای ایشان مسألت دارم. امیدوارم همه ی ما شاهد 
ــیون،  ــیم که تولیدات در صنعت اتوماس روزی باش
تجاری شده و به باالترین سطوح کمال خود دست 

یابد.

در اغلب پروژه ها اگر امکان واگذاری به...



93
ور 

هری
 ش

 / 1
59

ی 
ـاپ

 پی
/ 6

ره 
ـما

 ش
/17

ال
سـ

ت
ری

ــ
دیـ

مـ

16

مالحظاتی پیرامون 
HAZOP برگزاری جلسات

ــات خطر–کار، )HAZOP(، کارشناسان  واژه هاي کلیدي: جلس
فرآیند، کارشناسان کنترل و ابزار دقیق، دستورالعمل های عملیاتی ش

�ار
��

مهندس منصور محسنی اصلنگ
)شرکت طراحی و مهندسی صنایع 

پتروشیمی- پیدک(

ــه ی کلم دو  از  ــی  ترکیب واژه ای   HAZOP"
و  ــت  اس  OPERABILITY و   HAZARD
مقصود از آن، جلساتی است که طی آن کارشناسان 
ــازی یک پروژه ی فرآیندی ضمن شناسایی  پیاده س
ــعی در یافتن ابزارها و  ــرات مختلف فرآیند س خط
ــرات و نیز امکان  ــی جهت حذف این خط رویه های
ــری عملیات بهره برداری می کنند. در این  انجام پذی
گفتار سعی بر آن است که نکاتی پیرامون جلسات 
ــاید در  ــود که ش خطر–کار)HAZOP( مطرح ش
کم تر مرجعی بدان ها اشاره شده است. دلیل اصلی 
ــه ی تخصصی صنعت  ــار این گفتار در ماهنام انتش
هوشمند آشنایی با مسایل و نکات جلسات خطر–

ــت که می تواند تأثیر بسزایی در فعالیت های  کار اس
کارشناسان ابزاردقیق و کنترل درگیر با پروژه های 

فرآیندی داشته باشد.
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1. مقدمه
ــک  ی ــرای  اج ــای  فعالیت ه ــن  مهم تری از  ــی  یک
ــات خطر-کار یا ــروژه ی فرآیندی برگزاری جلس  پ

1HAZOP است.
و  ــت  اس  OPERABILITY و   HAZARD
ــان  ــت که طی آن کارشناس ــاتی اس  مقصود جلس
ــایی  ــازی یک پروژه فرآیندی ضمن شناس پیاده س
ــعی در یافتن ابزارها و  ــرات مختلف فرآیند س خط
ــرات و نیز امکان  ــی جهت حذف این خط رویه های
ــاید  ــری عملیات بهره برداری می کنند. ش انجام پذی
اگر بخواهیم معادلی در زبان فارسی برای آن بیابیم 
ــه کلمه ی خطر–کار انجام پذیری– شناسی  باید س
را با هم ترکیب نماییم و در این صورت شاید بتوان 
ــای خطر–کار یا خطر– انجام به عنوان  از ترکیب ه
اختصار استفاده کرد. به اعتقاد نگارنده شاید خطر–

ــرا در عین روان بودن  ــد، زی کار بهترین گزینه باش
ــی  تلفظ می توان آن را خالصه خطر–کار – شناس
در نظر گرفت که تقریباً به مقصود مورد نظر نزدیک 
ــر اختصار خطر–  ــد. خطر –کار را حتی اگ می باش
کارشناسی نیز در نظر بگیریم کاماًل درست خواهد 
بود. زیرا که HAZOP را به عنوان یکی از روش های 
شناسایی خطر نام می برند. از این رو از خوانندگان 
 محترم تقاضا می شود در حین مطالعه ی این مطلب 
خطر–کار را به عنوان معادل فعلی HAZOP در 
ــراغ دارند آن  نظر بگیرند و اگر جایگزین بهتری س

را ارایه نمایند.
ــده است برگزاری  طی آن چه در تاریخ ثبت ش
ــات خطر–کار برای اولین بار در سال 1963  جلس
ــه و در طی 4  ــه روز از هفت ــر در س ــط 3 نف توس
ــد فنل  ــروژه ی جدی ــی یک پ ــرای طراح ــه ب هفت
ــون بتدریج تکامل  ــده و از آن زمان تاکن ــام ش انج
ــک  ــه یکی از اجزای اصلی مدیریت ریس یافته و ب
ــت. در  ــده اس ــر پروژه  های فرآیندی تبدیل ش اکث
ــاتی پایه ی اصلی  ــح چنین جلس ــع انجام صحی واق
کاهش خطرات و آسیب های احتمالی یک پروژه ی 
فرآیندی می باشد. همچنین کیفیت کار و محصول 
نهایی چنین پروژه هایی بستگی بسیاری به انتخاب 
صحیح سامانه های توقف اضطراری )2ESD( و نیز 
ــط  ــی و رویه های انجام کار توس ــای اجرای ترفنده
ــات خطر-کار ــی جلس ــه خروج ــا دارد ک اپراتوره

HAZOP .1 در مقدمه استاندارد
ــه  ب  )IEC-61882 )HAZOP Studies Application Guide

صورت زیر تعریف شده است:
HAZOP is a structured and systematic technique for 
examining a defined system, with the objective of:
-Identifying potential hazards in the system. The 
hazards involved may include both those essentially 
relevant only to the immediate area of the system and 
those with a much wider sphere of influence, e.g. 
some environmental hazards;
-Identifying potential operability problems with the 
system and in particular identifying causes of opera-
tional disturbances and production deviations likely 
to lead to non-conforming products.
2. Emergency Shut Down 

ــواردی را مهیا می کند. در  پیکره ی اصلی چنین م
ــتقیم روش برگزاری  ــریح مس ــن گفتار قصد تش ای
ــم و عالقمندان این  ــات خطر – کار را نداری جلس
بحث را به مطالعه ی مقاالت و کتاب های مختلف و 
ــماری که در این زمینه منتشر شده اند توصیه  بی ش
ــت که )ضمن  ــعی بر آن اس می کنیم. در عوض س
اشاراتی  به قالب کلی آن ها( نکاتی پیرامون جلسات 
ــود که شاید در کم تر مرجعی  خطر– کار مطرح ش
ــد. و اما دلیل اصلی انتشار  ــاره شده باش بدان ها اش
ــت  ــمند آن اس این گفتار در مجله ی صنعت هوش
ــایل و نکات جلسات خطر–کار  ــنایی با مس که آش
ــزایی در فعالیت های کارشناسان  می تواند تأثیر بس
ــا پروژه های فرآیندی  ــق و کنترل درگیر ب ابزاردقی
داشته باشد )البته چنین کارشناسانی یا خود عضو 
ــات خطر–  کار هستند یا بنوعی درگیر  اصلی جلس
ــود( و البته  ــات خواهند ب ــای این جلس خروجی ه
طیف اصلی خوانندگان این نشریه ی وزین را چنین 

کارشناسانی تشکیل می دهند. 
ــکات ذیل  ــر ن ــه ذک ــد آن ک ــر روی امی ــه ه ب
ــازی  ــه ای زمینه های بحث توانمندس بتواند به گون
ــق در اجرای هر چه  ــان کنترل و ابزاردقی کارشناس
ــات خطر–کار را فراهم نموده و بهانه ای  بهتر جلس
ــزد  ــد برای آن که متخصصان فن با ذکر و گوش باش
ــن راهنمایی  ــن مقاله ضم ــتی های ای ــردن کاس ک
نگارنده دیدگاه های ارزشمند خود را به خوانندگان 

محترم ارایه نمایند. 
  

2. نکاتی پیرامون خطر–کار
1.2. تکیه بر هر دو جزء

ــت که جلسات خطر– کار شامل دو  باید توجه داش
ــایی خطرات  و در نظر گرفتن راه های  هدف شناس
ــزوم فرآیند ــری بهینه ی عملیات مورد ل  انجام پذی

 است. بنابراین بررسی های مد نظر در جلسات خطر 
-کار همواره باید هر دو هدف را شامل شود و غافل 
ــدف، گروه را از نتایج  ــدن از هر یک از این دو ه ش
مطلوب این بررسی ها دور خواهد نمود. البته بدیهی 
ــت که کم توجهی به هدف اول یعنی شناسایی  اس
ــارات جبران ناپذیری در  ــد خس ــرات، می توان خط
ــد و کم تر انتظار می رود که مغفول  ــته باش پی داش
ــد، اما کم توجهی به هدف دوم می تواند کارآیی  مان

و بازده کل فرآیند را کاهش دهد.

2.2. تعداد و تخصص نفرات جلسات 
ــات خطر–کار جلساتی  ــت که جلس باید توجه داش
ــند و حضور نفرات  ــر و گاه طوالنی می باش زمانگی
ــات می تواند باعث افزایش  بیش از حد در این جلس
ــی بحث های  ــای بی مورد و یا حت ــال جدل ه احتم
انحرافی باشد. از سوی دیگر اگر نفرات کافی مرتبط 
ــات حضور نداشته باشند  با موضوعات در این جلس
بررسی ها ناقص بوده و به ویژه از جنبه ی بهره گیری 

از خرد جمعی نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد. 
ــات خطر  ــل از برگزاری جلس ــه ی حاص تجرب
ــداد افراد  ــه بهینه ترین تع ــان می دهد ک –کار نش
ــات تعدادی بین 6 تا 9 می باشد. آن چه  اصلی جلس
ــان  ــور کارشناس ــه حض ــت این ک ــلم اس مس
ــی، و ابزاردقیق و کنترل  ــد، ایمن ــه ی فرآین باتجرب
ــه مورد،  ــته ب ــت و بس ــات الزامی اس در این جلس
ــانی از دیگر رشته ها شامل مکانیک، برق،  کارشناس
ــات  ــت در این جلس ــین آالت نیز ممکن اس و ماش
ــان عملیاتی و آشنا  شرکت کنند. حضور کارشناس
به بهره برداری و تعمیرات )حتی گاهی از پروژه های 
ــابه( از دیگر الزامات اساسی این جلسات است.  مش
ــری برمی خوریم که  ــا به یک تناقض ظاه در این ج
ــان باتجربه کسانی هستند که قبل از این  کارشناس
در جلسات خطر–کار مشابه شرکت کرده باشند و 
حال آن که این افراد قاعدتاً در آن جلسات قبلی از 
جایی با حالت تازه وارد )بار اولی( وارد این جلسات 
ــرط مهارت و تجربه در آن  ــده اند که مغایر با ش ش
ــت. از طرفی اگر فرض کنیم در  ــات بوده اس جلس
ــامل حداقل دو نفر  ــؤول ش ــات افراد مس این جلس
ــند )یک فرد باتجربه و یک فرد کم تجربه(  نیز باش
ــرکت کننده در جلسات زیاد شده و  تعداد نفرات ش
همانطور که گفته شد زمان تلف شده بشدت فزونی 
ــای بی مورد افزایش می یابد.  یافته واحتمال بحث ه
ــت میز  ــه افراد اصلی پش ــت ک یک راه حل آن اس
ــات محدود به افراد باتجربه  )ناطق و مؤثر( در جلس
باشند و افراد کم تجربه در حاشیه ی جلسه و بدون 
ــکوت کامل به  ــق اظهارنظر حضور یابند و در س ح
ــای آینده  ــات پروژه ه ــدوزی برای جلس ــه ان تجرب
ــد در فواصل  ــند. البته آن ها می توانن ــغول باش مش
ــه تبادل نظر نموده و  ــات با افراد باتجرب میان جلس
حتی موارد مغفولی را نیز آشکار نمایند ) شکل 1(.  
راه حل دیگر آن است که سازمان ها و شرکت های 
ــر از گاهی جهت  ــات خطر– کار ه ــر با جلس درگی
آموزش افراد کم تجربه ی خود یک موضوع خطر– 

کارشناسان عملیاتی بهتر از همه خطرات کار را می شناسند.

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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ــده را با ترکیب نیروهای باتجربه و کم  کار انجام ش
تجربه ی خود به عنوان تمرین تکرار نموده و نتایج 
آن را با نتایج واقعی جلسات اصلی مقایسه نمایند. 
ــی  ــات آموزش ــتفاده از مؤسس راه حل دیگر اس
ــات  ــزاری دوره های عملی جلس ــق جهت برگ موف
ــد. به  ــان مبتدی می باش خطر– کار برای کارشناس
هر روی هر چه امکان شرکت کارشناسان درگیر با 
ــات خطر–کار، یا مانورهای مشابه،  فرآیند در جلس
ــات خطر–کار آتی با کیفیت  ــد جلس ــتر باش بیش
ــان کمتری انجام  ــر و در زم ــیار بهت و راندمان بس
خواهد شد. در این جا قابل ذکر است که در برخی 
ــاس افرادی به عنوان مستمع و  پروژه های فوق حس
ــاهد و بدون هیچ گونه اظهار نظری در حاشیه ی  ش
ــا بر اجرای  ــور می یابند ت ــات خطر–کار حض جلس
ــات صحه بگذارند. کامل و تضمین اعتبار این جلس

3.2. دو جبهه ی اصلی جلسات
جلسات خطر–کار معموالً شامل دو جبهه ی اصلی 
کارفرما و پیمانکار طراح می باشد. جبهه ی کارفرما 
ــان بهره بردار نهایی3،  ممکن است از بین کارشناس
تیم ها یا شرکت های کارفرما4، کارشناسان مشاور5، 
ــرکت های  ــان قراردادی از ش ــا حتی کارشناس و ی
ــند. اما جبهه ی پیمانکار طراح  ــوم6 باش ــت س دس
ــت از بین کارشناسان شرکت های مالک  ممکن اس
ــرکت های طراحی مهندسی پایه و  دانش فنی7، ش
ــازنده و  ــرکت های س یا تفصیلی8، نمایندگانی از ش
ــا تأمین کننده ی تجهیزات و واحدهای عملیاتی9و  ی
ــت سوم  ــرکت های دس ــانی از ش یا حتی کارشناس
نماینده و یا مشاور جبهه ی پیمانکار طراح باشند. 

ــرکت کنندگان در  اگر چه هدف نهایی تمام ش
ــیدن به حد ایمنی مطلوب و کارکرد  ــات رس جلس
ــت اما تفاوت نگرش و دیدگاه کارشناسان  بهینه اس
این دو جبهه گاهی اوقات منجر به تعابیر و تفاسیر 
ــی خواهد بود که  ــای احتمال ــی از راه حل ه مختلف
ممکن است مجادالت و یا حتی مشاجره هایی را نیز 
ــته باشد. این تفاوت نگرش ها از آن جا  به دنبال داش
ناشی می شود که جبهه ی کارفرما خواهان دریافت 
ــا ارزش ترین تجهیزات و باکیفیت ترین  بهترین و ب
3. End user
4. Client 
5. MC = Managing Contractor
6 Third party 
7. Licensor
8 Basic and detail engineering 
9. Package and equipment manufacturer or supplier

ــت و تمایل به دستیابی  راه حل های امکان پذیر اس
ــت10و حال آن که جبهه ی  ــاهکار طالیی اس به ش
ــه باصرفه ترین  ــیدن ب ــکار طراح خواهان رس پیمان
ــل ممکن چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ  راه ح
ــت و با توجه به آن که  ــروی کار و زمان الزم اس نی
ــدر هم که دقیق  ــده هر چه ق قراردادهای امضا ش
ــند باز در جاهایی قابل تفسیر و تعبیر خواهند  باش
ــن جدل هایی دور از انتظار  ــود، بنابراین بروز چنی ب
ــا آن چه که باید هر دو جبهه به آن  نخواهد بود. ام
توجه داشته باشند اصل غیرقابل عدول رسیدن به 
ــت که  ــت و این به آن معنی اس ایمنی مطلوب اس
ــی صحه بگذارد جبهه ی  ــه بر مطلب اگر راهبر جلس
ــازی کمتر از آن  ــد بر پیاده س ــکار طراح نبای پیمان
ــه ی کارفرما اگر  ــمت دیگر جبه اصرار ورزد و از س
خواسته ای بیش از آن مد نظر دارد باید بپذیرد که 
ــتر را پرداخت نماید.  ــته ی بیش باید هزینه ی خواس
ــهور است این است که جلسات خطر  آن چه که مش
–کاری که در جبهه ی پیمانکار طراح آن، ژاپنی ها 
حاضر باشند تجربه ی سخت و گرانباری خواهد بود. 
ــه ی احتماالت خطرها  ــرا آن ها ضمن آن که هم زی
ــن راه حل ها را  ــا کمینه تری ــی می کنند ام را بررس
پیشنهاد می دهند و جبهه ی کارفرما معموالً مجبور 
است برای خواسته ای مطلوب بیش از حالت کمینه، 
ــت که  هزینه پرداخت کند. نکته ی جالب تر آن اس
ــت کنید آن ها از نکته ای ایمنی و یا  اگر بتوانید ثاب
ــه قرار داد( در  ــی غافل مانده اند )با توجه ب عملیات
برابر پیاده سازی چنین خواستی مقاومت نمی کنند.

10. Gold plant 

4.2. انتخاب مناسب افراد اصلی جلسات
با توجه به نیاز کارشناسان مختلف متخصص برای 
جلسات، توافقات الزم بین هر دو جبهه ی فوق الذکر 
ــه اوالً در این تیم  ــد به گونه ای صورت پذیرد ک بای
حضور کارشناسانی که تجربیات عملی بهره برداری، 
ــورد بحث )یا  ــی در موضوع م ــی و تعمیرات عملیات
ــوی  ــابه( دارند حتمی بوده و از س ــای مش پروژه ه
ــم با هم هماهنگ  ــر روحیات افراد مختلف تی دیگ
باشد تا احتمال بروز جدل به حداقل برسد. بدیهی 
ــت که ترکیب افراد اصلی و حاشیه ای باید قبل  اس
ــود. ولی برای انجام جلسات  از جلسات مشخص ش
ــدوده ی زمانی و  ــا دارای مح ــاس ی خطر–کار حس
ــت تصمیم گیر  ــدود، مدیری ــخص و مح مکانی مش
ــاً افراد ذخیره ای  ــاب افراد )متولی(، باید حتم انتخ
ــته باشد تا در صورت رخداد حوادث  را مد نظر داش
ــی )برای مثل  ــل پیش بینی برای افراد اصل غیرقاب
ــا جایگزینی در  ــاری(، بتوانند برای آن ه ــروز بیم ب
ــزی حضور  ــر برنامه ری ــوی دیگ ــر بگیرند. از س نظ
ــرایط  ــریح فرآیندهای خاص )و ش افرادی برای تش
ــازندگان تجهیزات و دستگاه های  پیرامونی( و یا س
ــل و خطرات احتمالی  ــده برای بیان طرز عم پیچی
ــازی افراد اصلی تیم  آن ها جهت رفع ابهام و آگاه س

جلسات، بسیار ضروری است.               
  

5.2. خستگی و اثرگذاری تقابل ها در 
روزهای پایانی جلسات

ــر–کار  ــات خط ــد جلس ــه گفته ش ــه ک همان گون
ــتند و هر چه پروژه  معموالً زمان گیر و طوالنی هس
ــتر رخ  ــد این موضوع بیش بزرگ تر و پیچیده تر باش
می نماید. حال اگر حجم مجادالت بیهوده نیز زیاد 
ــتگی ها بصورت مضاعف نمود  باشد اثرات این خس
ــات و  می یابد. و بنابراین باید تا حد امکان با مماش
ترفندهای مناسب حجم این مجادالت را به حداقل 
رساند. از طرف دیگر در پروژه های بزرگ بهتر است 
ــوند و حتی  ــیم ش ــات به چند وعده تقس این جلس
ــوند.  ــورت امکان با تیم های متفاوت انجام ش در ص
ــات آن است  مهم ترین نکته در برگزاری این جلس
ــات باید بهصورت  که قالب تضارب آرا در این جلس
ــرکت  ــوده و افراد ش ــازی ذهن11ب ــیال س روش س

11. Brain Storming 

شکل 1. حضور افراد کم تجربه در حاشیه ی جلسات HAZOP به منظور تجربه اندوزی

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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کننده، رویه ی ذهن باز12را در تفکرات، استدالالت 
و نتیجه گیری های خود مد نظر قرار دهند.

6.2. زمان و مکان جلسات
ــک پروژه  ــات خطر–کار ی ــی، جلس ــاظ زمان از لح
فرآیندی از مراحل اولیه ی طراحی و پس از مشخص 
ــان فرآیند13PFDتا  ــرام جری ــدن مدرک دیاگ ش
ــرداری از فرآیند )و بهبود آن(  مراحل پایانی بهره ب
ــت، ولی بهترین زمان ممکن پس از  قابل انجام اس
آماده شدن ویرایش های اولیه ی مدرک14P&ID و 
نیز انجام جلسات ارزیابی طراحی15می باشد. در این 
 PFD زمان بلوک ها و واحدهای مختلف مورد نیاز
ــاختار و پیکره ی  ــده و طرح اولیه ی س مشخص ش
ــای اندازه گیری  ــی ابزاره ــز برخ ــد و نی کل فرآین
ــه  ــت اولی ــرل و حفاظ ــای کنت ــی و حلقه ه اساس
ــده اند. بدین ترتیب جلسات خطر–کار  مشخص ش
ــاز اندازه گیری ها  ــل ابزاردقیق مورد نی ضمن تکمی
ــتر مناسب  و حلقه های کنترل و حفاظت الزم، بس
ــبات  ــی، محاس برای طراحی های جزیی تر مهندس
ــاختن داده برگ های فرآیندی  ــی و مهیا س تکمیل
ــن در این زمان معموالً  را فراهم می آورند. همچنی
ــز انتخاب  ــاخت، و نی ــه ی خرید و س ــل اولی مراح
سازندگان شروع شده و ضمن محک خوردن موارد 
قابل دسترسی و امکان پذیری تأمین، از دانش قابل 
حصول سازندگان در جهت تکمیل کیفیت جلسات 
ــات  ــود. هرچه جلس ــر–کار بهره گرفته می ش خط
ــاخت ــرفته تر خرید و س خطر–کار در مراحل پیش

12. Open Mind 
13. PFD = Process Flow Diagram 
14. P&ID = Piping and Instrument Diagram, Process 
and Interlock Diagram 
15. Review Meeting 

ــه تصمیمات و  ــتری ب ــود محدودیت بیش انجام ش
ــات خطر–کار اعمال  ــای امکان پذیر جلس راه حل ه
ــود که مطلوب نبوده و در برخی مواقع ناگزیر  می ش
تغییراتی به فرآیند و یا تجهیزات و دستگاه های در 
ــده( تحمیل می کند  ــاخت )و یا ساخته ش حال س
ــه بار مالی و زمانی قابل توجهی به همراه خواهد  ک
ــه گرفت که  ــوان نتیج ــا این وصف می ت ــت. ب داش
ــرداری فرآیند  ــات خطر– کار در زمان بهره ب جلس
که همه ی ابزارها، تجهیزات، دستگاه ها و مسیرهای 
ــده اند دشوارترین و پرهزینه ترین  ارتباطی نصب ش
ــکیل چنین جلساتی خواهد بود. ولی باید  زمان تش
ــت که با وجود این موضوع گاهی اوقات  توجه داش
تشکیل این جلسات حتی در این زمان برای حذف 
ــا بهبود فرآیند و  ــیب و ی یا کاهش خطرات پر آس
ــیار  کیفیت تولید و محصول نهایی نیز می تواند بس
ــد. نتیجه آن که برنامه ریزی صحیح  مثمر ثمر باش
ــات خطر–کار و حتی تخمین  ــکیل جلس زمان تش
صحیح از دوره ی زمانی الزم که از وظایف مدیریت 
ــیار اهمیت دارد و در  ــد بس پروژه )متولی( می باش
ــات بسیار  کیفیت، بازده و خروجی نهایی این جلس
ــت. گاهی اوقات محدودیت زمانی در  تأثیرگذار اس
نظر گرفته شده برای انجام جلسات خطر–کار روند 
مالیم و منطقی جلسات را مختل کرده و ضمن تأثیر 
در سرعت بررسی ها، روند جلسات را با شتاب زدگی 
ــیار مهمی در مطالعات  ــراه می کند که آفت بس هم
امور ایمنی محسوب می شود. برای تخمین دوره ی 
ــات باید توجه  زمانی و یا وعده های انجام این جلس
ــات انسان هایی  ــت که عامالن اصلی این جلس داش
ــتند با توان جسمی و روحی محدود و نیازمند  هس
ــن در نظر گرفتن  ــازی فکری و بدنی؛ بنابرای بازس
وقفه های زمانی الزم برای تمدد اعصاب و تازه سازی 

و نشاط فکری بسیار ضروری است. در همین راستا 
مکان جلسات نیز بر روی کیفیت برگزاری جلسات 
)و در نتیجه خروجی جلسات( مؤثر بوده و انتخاب 
مناسب مکان و مسایل پیرامون آن می تواند ضمن 
ــاط مورد نیاز افراد، خستگی های مترتب  حفظ نش
ــش دهد. برای مثال می توان  در طول زمان را کاه
به مواردی ازجمله نور مناسب و قابل کنترل سالن، 
پنجره ها و درها و راهروها، آرایش میز و صندلی ها، 
تهویه مناسب و تأمین هوای تازه، کیفیت و راحتی 
ــارج از  ــد مزاحمت افراد خ ــکان س ــا، ام صندلی ه
ــری و حتی میز  ــه، آلودگی های صوتی و بص جلس

سرویس نوشیدنی و تغذیه اشاره کرد.
 

7.2. تدارکات جلسات
ــر–کار باید  ــات خط ــراد عضو اصلی جلس ــام اف تم
ــدون هیچ مانعی در جریان  همواره بطور کامل و ب
ــد. بنابراین تأمین  ــات مورد بحث قرار گیرن موضوع
ــتفاده از ویدئو  ــدارک کاغذی به تعداد کافی، اس م
ــه رایانه، فراهم  ــی ب ــور، وایت برد، دسترس پروژکت
ــامانه ی بلندگو و  ــودن قلم های مارکر رنگی، و س ب
ــزو ملزومات اصلی  ــون )در صورت نیاز( ج میکروف
برگزاری جلسات خوب و موفق خطر–کار می باشد. 
ــورد  زمان و  ــانی دقیق در م ــن اطالع رس همچنی
ــکالت و وقفه های احتمالی  مکان جلسات و یا مش
ــات نیز  ــزی کامل رفت و آمد افراد جلس و برنامه ری

نقش مؤثری در انجام موفق این جلسات دارد.

8.2 . مهیا و به روز بودن مدارک و 
اطالعات

ــروژه و نیز  ــودن مدارک پ ــی که مهیا ب از آن جای
ــات جانبی الزم از موارد مختلف فرآیند مورد  اطالع
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ــابه( نقشی اساسی  بحث )و یا حتی فرآیندهای مش
در کیفیت جلسات خطر–کار دارد، باید مراقب بود 
که حتماً این اطالعات به روز بوده و دقیقاً براساس 
وضعیت جاری پروژه باشد. نکته ی مهم تر از فراهم 
ــای اطالعات و مدارک آن  بودن زونکن ها و فایل ه
ــات نسبت  ــرکت کننده در جلس ــت که افراد ش اس
ــند تا در  ــته باش به محتوای آن ها وقوف کامل داش
مواقع لزوم حتماً مورد رجوع قرار گیرند. قابل ذکر 
است مطالعه ی قبلی مستندات تجربیات گذشته و 
ــط اعضای جلسات  عبرت های حوادث رخ داده توس
ــد زیادی کیفیت  ــه آن ها، می تواند تا ح و ارجاع ب

خروجی جلسات را افزایش دهد. 

9.2. جلسات خطر – کار و جلسات مطالعه 
SIL

ــات خطر– ــت که خروجی و نتایج جلس باید دانس
ــات  ــواد اولیه ی جلس ــوان ورودی و م ــه عن کار ب
ــه کیفیت  ــود و هر چ ــد ب ــه ی16SIL خواه مطالع
ــج آن کامل تر و دقیق تر  ــات خطر-کار و نتای جلس
باشد مطالعه ی حلقه های ایمنی و حفاظت و بررسی 
ــالل در این  ــب بر اخت ــیب های مترت ــات و آس تبع
حلقه ها با دقت و سرعت بیشتری صورت می پذیرد. 
ــتگی زیاد این دو نوع جلسات برخی  به دلیل وابس
ــات مطالعه ی SIL باید همزمان  معتقدند که جلس
ــات خطر–کار انجام شود.  و یا بالفاصله بعد از جلس
ــات و یا  ــی عملی ــی از بررس ــرا حضور ذهن ناش زی
ــالالت فرآیندی بطور قابل مالحظه ای می تواند  اخت
بر روی پیشرفت جلسات مطالعه ی SIL اثر بگذارد 
ــات با  ــکیل این جلس ــر عکس هر چه زمان تش و ب
فاصله ی بیشتر انجام شود به دلیل نیاز به بازسازی و 
یادآوری بررسی ها، زمان بیشتری تلف شده و زمان 
ــتری صرف خواهد شد. اما برخی معتقدند اگر  بیش
فاصله ی زمانی کمی بین این دو نوع جلسات وجود 
ــته باشد نتیجه بهتری حاصل خواهد شد؛ زیرا  داش

16. SIL Study 

ــن فاصله می توان موضوعات ناتمام را پیگیری  در ای
ــازندگان  ــاوره هایی از س کرده و با بهره گیری از مش
ــتگاه ها و  ــره( ابزاردقیق، دس ــان خب ــا کارشناس )ی
ــازی  ــتری امکان پیاده س تجهیزات، با توانایی بیش
ــای مطمئن ایمنی را فراهم نمود. همچنین  حلقه ه
ــات خطر–کار  در این فاصله ی زمانی می توان جلس
ــده را با استفاده از تمام ظرفیت گروه های  انجام ش
ــود. در هرصورت از آن جایی که  متخصص مرور نم
ــات مطالعه ی SIL نیز بشدت بر نوع  خروجی جلس
درخواست های خرید ابزاردقیق و همچنین آرایش 
ــت هر  ــی و حفاظت تأثیرگذار اس ــای ایمن حلقه ه
ــات سریع تر مشخص شود  چه نتایج این نوع جلس
ــده کم تری را بر  ــای مالی و زمانی تلف ش هزینه ه

پروژه تحمیل خواهد کرد.

10.2. نقش اساسی در خرید ابزاردقیق و 
سامانه های وابسته

ــات خطر–کار  ــه خروجی جلس ــه به آن ک با توج
ــای ابزاردقیق پروژه  ــر روی خریده ــور عمده ب بط
ــخت افزاری  س و  ــزاری  نرم اف ــای  پیکربندی ه و 
 )ESD( ــراری ــع اضط ــرل و قط ــامانه های کنت س
ــه نتایج  ــود ک ــت، مجدداً تأکید می ش ــذار اس اثرگ
ــراد اثرگذار تیم  ــط اف ــده حتماً باید توس حاصل ش
ــق و کنترل پیمانکار طراح به دقت مطالعه  ابزاردقی
شده و با رجوع پیوسته به آن ها در حین مهندسی 
تفصیلی پروژه، پیاده سازی شوند )شکل 3(. در این 
ــود که جلسات خطر–کار  جا مجدداً یادآوری می ش
ــق فرآیند در مرحله ی  ــرای تعیین کامل ابزاردقی ب
ــات الزم  ــت، بلکه اطالع ــی نیس ــی تفصیل مهندس
ــر انتخاب ابزاردقیق الزم در  برای مطالعه ی دقیق ت

مهندسی تفصیلی را فراهم می آورد.

11.2. ارتباطات و توان تصمیم گیری
 از آن جایی که خروجی های اصلی جلسات خطر–

ــه ی کارفرما و پیمانکار طراح  کار از توافق دو جبه

ــی  ــات خطر–کار در مهندس ــتفاده از نتایج جلس ــد اس ــکل 2. فرآین ش
تفصیلی، خرید ابزاردقیق و سامانه های کنترل پروژه

ــت در برخی موارد  ــوند که ممکن اس حاصل می ش
ــر نمایندگان  ــند، اگ ــته باش بار مالی به همراه داش
ــند  ــا از اختیار17 کافی برخوردار نباش ــن جبهه ه ای
ــه کاری، ضعف در تصمیم گیری  یا به دلیل محافظ
ــکالت حتمی  ــند روند جلسات با مش ــته باش داش
زیادی برخورد کرده و ضمن افزایش احتمال موارد 
ــد. بنابراین  ــام، زمان زیادی نیز تلف خواهد ش ناتم
نمایندگان این جبهه ها باید ضمن مطالعه ی دقیق 
ــل به محدوده ی  ــراف کام قراردادها و آگاهی و اش
ــازمان خود از حمایت کامل  ــؤولیت جبهه یا س مس
ــند. بهترین کار آن  مدیریت های خود بهره مند باش
است که مدیریت های مربوطه پیوسته روند اجرای 
ــته و از نمایندگان خود  ــر داش ــات را زیر نظ جلس
گزارش بگیرند و بدیهی است این امر مستلزم فراهم 
بودن امکانات کافی ارتباطی اعم از تلفن و اینترنت 

و ایمیل در مکان برگزاری جلسات می باشد.

2. 12. راهبر )داور( جلسات18
ــاره شد جلسات خطر–کار در واقع  همانگونه که اش
ــام افراد گروه های  ــیدن به نوعی توافق بین تم رس
ــد و  ــروژه ی فرآیندی می باش ــر اجرای یک پ درگی
ــات، کنترل و  ــکیل این جلس طبق آیین نامه ی تش
ــی و اطمینان از  ــات و ایجاد همگرای ــت جلس هدای
ــل بهینه از وظایف اصلی راهبر )داور(  حصول راه ح
جلسه می باشد. به بیانی ساده تر، تجربه، بی طرفی، 
ــه در »راهبر« نقشی  درایت و توانایی کنترل جلس
ــات خطر–کار  ــی در درجه ی موفقیت جلس اساس
ــرات مختلف و  ــتر ابراز نظ ــارت ایجاد بس دارد. مه
ــول توافق و  ــتای حص ــرا نمودن آن ها در راس همگ
ــی در  ــای مختلف روان شناس ــتفاده از ترفنده اس
ــای بیهوده و یا حتی توقف  جهت پرهیز از جدل ه
ــه زمانی دیگر هنر  ــی بحث ها و انتقال آن ها ب برخ
ــت. معموالً ذکر می شود که  اصلی راهبر جلسه اس
ــه لزوماً متخصص حرفه ای فرآیند مورد  راهبر جلس
17. Authority 
18. Leader 

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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ــاس  براس  HAZOP ــه ی  مطالع روال   .3 ــکل  ش
IEC-61882 استاندارد

بحث نیست و اشراف کلی او به شرایط فرآیندهای 
ــت و مهم ترین تخصص او آگاهی  ــابه کافی اس مش
ــرکت در  ــات خطر–کار و ش ــن اجرای جلس از آیی
ــد. بدیهی است که هر  ــات این چنینی می باش جلس
ــنایی عملی بیشتری با فرآیند  چه راهبر جلسه آش
مورد بحث و شرایط و خطرات مترتب بر آن داشته 
ــات کامل تر و بهتر خواهد بود.  باشد خروجی جلس
ــت که صرف داشتن تجربه  ولی نکته ی مهم آن اس
ــص او را الیق راهبر  ــه ی کافی یک متخص و مطالع
ــرط مهم تر که  ــاتی نمی کند و ش بودن چنین جلس
راهبرهای شایسته را متمایز می سازد مهارت کنترل 
جلسه در عین بی طرفی کامل و اعمال قدرت نفوذ 
ــب، قدرت بیان  ــت. فیزیک بدنی مناس در افراد اس
ــح از قوه ی  ــتفاده ی صحی ــا، اس خوب، صدای رس
بینایی و شنوایی در جهت زیر نظر گرفتن حرکات 
ــی،  ــرویی و بدیهه گوی ــراد، خوش ــای اف و گفتگوه
استفاده ی بجا از زبان بدن19، و مواردی از این قبیل 
عواملی هستند که این مهارت را تقویت می کنند. 
19. Body Language 

13.2. ثبت و مستندسازی نتایج جلسات
از وظایف اصلی راهبر جلسات ثبت و مستندسازی 
ــد. بدین منظور راهبر  ــات می باش کامل نتایج جلس
ــا برنامه های  ــا و ی ــوالً از نرم افزاره ــات معم جلس
ــه ضمن خودکار کردن  ــتفاده می کند ک ویژه ای اس
ــی توابع مورد بحث،  ــد اجرای چرخه های بررس رون
امکان ردیابی چرخه های بحث شده را فراهم کرده 
ــات چاپ کاغذی نتایج  ــادگی در پایان جلس و بس
جلسات را فراهم می کند. بطور معمول گرفتن چاپ 
کاغذی و مهر و امضاء کردن آن ها به نتایج جلسات 
ــوارد اصلی خروجی  ــمی می دهد و از م اعتبار رس
ــود. از آن جایی که کنترل  ــات محسوب می ش جلس

ــات و ثبت همزمان نتایج بسیار دشوار بوده و  جلس
ــات، خستگی بیش از  ضمن کند کردن روند جلس
حدی برای راهبر ایجاد می کند، معموالً از یک دبیر 
ــتیار  ــی با توانایی کار با نرم افزار بعنوان دس یا منش
ــتفاده می شود. الزم به ذکر است  راهبر جلسات اس
ــده در طی انجام جلسات  ــتندات حاصل ش که مس
ــر–کار باید همواره از طریق ویدئو پروژکتور به  خط
ــرکت کنندگان جلسات رسانده شود  اطالع کامل ش
ــری در جهت اصالح و یا تکمیل این  تا هرگونه نظ
ــود. هرگونه اهمال و یا ضعف  مستندات دریافت ش
ــات بشدت از ارزش و  ــازی نتایج جلس در مستندس

کارآیی جلسات خطر–کار می کاهد )شکل3(.

مراجع :

ــز تجربیات نگارنده از  ــب و مقاالت موجود در زمینه HAZOP و نی ــه با مطالعه برخی کت ــن مقال 1. ای
ــر کت پیدک به تحریر در آمده است. همچنین  ــات واقعی HAZOP فرآیندهای اجرا شده در ش جلس
Successful HAZOPs )Part One( – by FLEMING Profe - ــب موجود در مقاله  زز مطال

sional بسیار ایده گرفته شده است.
ــاور "آفتاب ایمن پرتو" به آدرس زیر می توانید تصاویر  ــین مش ــرکت مهندس ــایت ش 2. با مراجعه به س

بسیاری از فضای واقعی جلسات خطر – کارمشاهده نمایید:
http://www.aipceco.com/e/index.php?option=com_igallery&view=gallery&id

=25&Itemid=239

HAZOP مالحظاتی پیرامون برگزاری جلسات
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ــکار عمومی، پروژه های  واژه ه�اي کلیدي: پیمان
بزرگ، قابلیت های پیمانکاران عمومی ش

�ار
گ�

ن

ــرکت هاي  جهت اجراي پروژه هاي بزرگ نیاز به ش
ــت. این که پیمانکار عمومي  پیمانکاري عمومي اس
چه ویژگي هایي باید داشته باشد تا بتواند مسؤولیت 
ــده بگیرد موضوع  ــزرگ را بر عه ــراي پروژه ی ب اج
ــیدن به این  ــت. جهت رس ــتار اس ــي این نوش اصل
هدف سعي شده است تا اطالعات کلي در زمینه ی 
ــکاري عمومي، و ویژگي هاي  پروژه ی  بزرگ، پیمان

یک پیمانکار عمومي ارایه شود.

پیمانکاران بزرگ؛ 
سازندگان آینده ی جوامع 

بشري

مهندس علی فاضلی
مدیر توسعه بازار شرکت تام ایران خودرو

afazely@tam.co.ir
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1. مقدمه  
ــر  نظ از  ــه  ــت ک اس ــروژه اي  پ ــزرگ  ب ــروژه  ی  پ
سرمایه گذاري مقیاس بزرگي دارد. این نوع پروژه  ها 
در حوزه  هاي مختلف تعریف مي شوند از حوزه هاي 
ــاختمان  هاي  ــاختي مثل ساخت بزرگراه، س زیرس
ــهرهاي جدید، سد،  بندر و فرودگاه  بلند مرتبه، ش
ــرداري از معادن،  ــاي صنعتي مثل بهره  ب تا حوزه ه
احداث کارخانجات صنعتي بزرگ، ایجاد تأسیسات 
ــره جزو  ــع نظامي و غی ــاد صنای ــت و گاز، ایج نف
ــوند. پروژه هاي  ــوب می  ش ــای بزرگ محس پروژه  ه
ــت محیطي  بزرگ داراي جنبه  هاي اجتماعي، زیس
و بودجه اي هستند. اگر  رقم بودجه  ی پروژه از یک 
میلیارد دالر بیشتر شود به آن مگا پروژه مي  گویند.

2. ویژگي پروژه هاي بزرگ 
پروژه  هاي بزرگ پروژه  هایي هستند که سرمایه  بري 
آن  ها زیاد است. در کنار این عامل مهم و تأثیرگذار، 
ــتند و از این  این پروژه  ها حتماً چند حوزه اي1 هس
ــي خاص خود را  ــاي فني و مدیریت رو پیچیدگي  ه
ــک  ــه همین دلیل این نوع پروژه  ها ریس ــد و ب دارن
ــه فاز اصلي هر  باالیي جهت اجرا دارند. از میان س
ــيE( 2(، تأمین3 )P( و اجرا4  ــامل مهندس پروژه ش
ــاي  بزرگ تحت تأثیر زمان فاز تأمین  )C(، پروژه ه
هستند. معموالً در این پروژه ها به منظور استفاده  ی 
ــب، اقتصادي و بلندمدت از سرمایه گذاري در  مناس
ــاي جدید هم در محصول  حال انجام، از فناوري  ه
ــتفاده مي  شود. از این  پروژه و هم در اجراي آن اس
رو در این نوع پروژه  ها  آگاهي از جدیدترین سطوح 
ــي به منابع تأمین آن  ها از  علم و فناوري و دسترس

الزامات کار است.
 معموالً وظایف مهندسي و مدیریت حداکثر تا 
5% حجم پروژه است که در این بین مباحث مربوط 
ــري فناوري از اهمیت  ــه مدیریت انتقال و بکارگی ب
ــن در این پروژه  ها  ــت. همچنی زیادي برخورداراس
ــت و  ــیار حایز اهمیت اس ــم و انضباط مالي بس نظ
ــاي مالي پروژه هاي  ــه همین دلیل براي فعالیت  ه ب

1. Multidisciplinary 
2. Engineering
3. Procurement 
4. Construction 

ــي مالي« را به جاي   ــزرگ برخي عبارت »مهندس ب
»مدیریت مالي« بکار مي برند.

 از دیگر ویژگي  هاي پروژه  هاي بزرگ این است 
ــه به غیر از کارفرماي پروژه ذي  نفعان دیگري نیز  ک
دارد. این ذي  نفعان افراد یا سازمان  هایي هستند که 
ــتند و فرآیند اجراي پروژه و  تحت تأثیر پروژه  هس
ــود و یا زیان  یا محصول نهایي پروژه براي آن  ها س
ــل این ذي  نفعان در  ــاد مي کند و به همین دلی ایج
روند اجراي پروژه تأثیر گذارند و باید به آن  ها توجه 

ویژه  داشت.

3. پیمانکار عمومي
ــرکتي  ــزرگ نیازمند وجود ش ــراي پروژه  هاي ب اج
ــت تا بتواند به  ــه عنوان پیمانکار اصلي اس بزرگ ب
موقع، با کیفیت مورد نظر و با بودجه  ی پیش بیني 
ــه  ی مدیریت  ــد. در لغتنام ــده پروژه را اجرا کن ش
ــاي بزرگ را  ــه بتواند پروژه ه ــرکتي ک پروژه به ش
ــيGC( 5( و یا پیمانکار  ــد پیمانکار عموم اجرا کن
ــرکت  ها  ــد. این نوع از ش ــيMC( 6( مي  گوین اصل
ــوند نوعي  ــار GC  نیز نامیده مي  ش ــه اختص که ب
ــتند که بواسطه  ی  ــرکت  هاي پیمانکاري هس از ش
ــاي  ــا و ظرفیت  ه ــا، توانمندي  ه ــتن قابلیت  ه داش
خاصي مي  توانند پروژه  هاي بزرگ را اجرا کنند. یک 
ــي وارد چرخه  ی اجراي یک  ــکار عمومي وقت پیمان
پروژه مي شود مسؤولیت بزرگي را بر عهده مي گیرد 
ــه تأمین نیروي  ــؤولیت  فقط محدود ب که این مس
ــت. مجموعه  اي از  ــتن دانش فني نیس کار و یا داش
ــرکت  ــت تا یک ش ویژگي  ها و توانمندي  ها الزم اس

بتواند به عنوان پیمانکار عمومي فعالیت کند.
ــکار عمومي  ــتاندارد ISO 6707-2  پیمان اس
ــکار عمومي،  ــف مي  کند: »پیمان ــه تعری را این  گون
ــازي،  ــاده س ــؤول آم ــه مس ــت ک ــکاري اس پیمان
ــت.« ــل کارهاي یک پروژه اس ــي و تکمی هماهنگ

 این تعریف در دل خود شایستگي  هایي را براي 
یک پیمانکار عمومي متصور است. این شایستگي  ها 
از جنس ارتباطي، کارآفریني، ارزیابي و فني می  باشد. 
در حقیقیت یک پیمانکار عمومي در نقش یک مدیر 
ــبکارانه8   ــا ویژگي امکان  پذیر کننده7 و کاس مدبر ب
ــیدن به نتیجه  ی مورد نظر کارفرما است.   براي رس
5. General Contractor
6. Main Contractor
7. possibly
8. tradesman

4. قابلیت هاي پیمانکار عمومي
پیمانکار عمومي به منظور اجراي پروژه هاي بزرگ 
ــن زمینه را  ــورد نیاز در ای ــاخت  هاي م باید زیرس
داشته باشد. چنین سازماني باید قابلیت  هایي را به 

عنوان مزیت رقابتي9 کسب کرده باشد. 
مهم  ترین این قابلیت  ها به شرح زیر است:

1.4. مدیریت پروژه
ــتن  ــرط براي انجام پروژه  هاي بزرگ داش اولین ش
ــازماني  ــاختار س ــت. س قابلیت مدیریت پروژه اس
ــتن دفتر مدیریت پروژه و متخصصان  مناسب، داش
ــن روال  ها و  ــروژه و همچنی ــت پ ــوزه  ی مدیری ح
ــن الزامات  ــب از مهم تری ــازماني مناس رویه  هاي س
ــتاوردها و  ــت. آگاهي از آخرین دس ــن حوزه اس ای
ــوزه و چگونگی اجراي آن  ها  ــتانداردهاي این ح اس

نیز جزء ضروریات است.

2.4. قابلیت انتقال و استفاده از فناوري هاي 
روز

ــروژه و هم به  ــن اجراي پ ــان هم در حی کارفرمای
ــاز دارند تا  ــتاوردهاي پروژه نی ــوان یکي از دس عن
ــت یابند  ــن فناوري  هاي روز دنیا دس ــه جدیدتری ب
ــاز را باید پیمانکار  ــتفاده کنند و این نی و از آن اس
ــتفاده از فناوري روز در  اصلي پروژه مرتفع کند. اس
ــهولت در اجراي پروژه  حین اجراي پروژه باعث س
ــرف دیگر تجهیز  ــود. از ط و کاهش هزینه  ها مي ش
ــاي روز باعث  ــه فناوره ــروژه ب ــول نهایي پ محص

جذابیت و کارایي بیشتر آن خواهد شد.

3.4. مدیریت مالي
ــه حوزه  ی  ــي پروژه که در س ــایل مال مدیریت مس
ــا، پیمانکار اصلي و پیمانکاران فرعي جریان  کارفرم
دارد بسیار حایز اهمیت است. یک پیمانکار عمومي 
باید به اصول حسابداري مدیریت پروژه آگاه باشد. 
ــه کارفرما  ــد در زمان  هایي ک ــي  باید بتوان از طرف
ــا حد قابل  ــاي خود دارد ت ــکلي در پرداخت  ه مش
قبولي کسري نقدینگي پروژه را تأمین کند تا پروژه 

بتواند در مسیر خود حرکت کند. 

9. Core Business

پیمانکاران بزرگ؛ سازندگان آینده ی جوامع...
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4.4. قابليت تأمين كاال
ــاخت، بخش  مهم  ترین جزء از یك پروژه طرح و س
ــزء زمان بري و هزینه  بري  ــت. این ج تأمین كاال اس
ــر دارد. تأمین به  ــبت به دو جزء دیگ ــتري نس بیش
ــتلزم  موقع و با هزینه  ی قابل قبول براي پروژه مس
ــناخت كافي از اصول بازرگاني، داشتن  ــتن ش داش
ــب، دفاتر خارج  ــات و اعتبارات بانكي مناس ارتباط
ــان  ــب، كارشناس ــور، تأمین  كنندگان مناس از كش
ــي خارجي و داخلي و  ــرب در حوزه ی بازرگان مج

كارشناسان فني متخصص است.

5.4. قابليت حقوقي
بعد از این  كه یك شركت پیمانكار عمومي توانست 
ــب كند باید  ــراي گرفتن كار جل ــر كارفرما را ب نظ
ــایل حقوقي را حل و  ــكل مناسبي مس بتواند به ش
ــكل  ــد تا در حین اجراي پروژه دچار مش فصل كن
ــتن یك قرارداد متناسب با شرایط پروژه  نشود. بس
ــدن در یك  ــن كار و یا برنده ش ــه اندازه  ی گرفت ب
ــرف دیگر باید  ــت. از ط ــه حایز اهمیت اس مناقص
ــرایط این قرارداد را به  ــكل مناسبي ش بتوان به ش
قراردادهاي با پیمانكاران فرعي و دست دوم تسري 
ــرار گیرد.  ــروژه در حداقل ق ــك  هاي پ داد تا ریس
ــروژه نیز از  ــایل حقوقي ذي  نفعان پ ــي از مس آگاه

دیگر جنبه هاي این قابلیت است.

6.4. قابليت تقسيم پروژه ی بزرگ به 
بسته هاي كوچك تر

یك پیمانكار عمومي باید بتواند به شكل قابل قبولي 
ــیم كند تا  ــته هاي كوچك  تري تقس پروژه را به بس
زمان اجراي پروژه و هزینه  ی آن كاهش یابد. براي 
ــي از كلیه  ی جوانب فني،  ــام چنین امري آگاه انج
ــت. همچنین  ــي و زمان  بندي پروژه ضروري اس مال
ــكاران فرعي كه  ــخیص و ارزیابي پیمان ــدرت تش ق
ــورد نظر صاحب تجربه  ــر یك از حوزه  هاي م در ه
ــت و پیمانكار اصلي مي  تواند  ــتند ضروري اس هس
ــركت  هاي صاحب صالحیت  با ایجاد رقابت بین ش
ــیار زیادي هزینه و زمان را كاهش دهد و  تاحد بس

البته به اهداف دلخواه نیز برسد.

7.4. قابليت مدیریت ذي نفعان
شاید تصور این امر سخت باشد كه ایجاد ارتباطات 
مناسب با همه ی ذي  نفعان یك پروژه جزء الزامات 
اجراي یك پروژه است. یك  ذي  نفع مي  تواند مدیر 
ــناس و یا اپراتور شركت  ــد، مدیر میاني، كارش ارش
ــت. كلیه  ی  ــد. اما محدود به آن  ها نیس كارفرما باش
ــروژه براي آن  ها  ــازمان  ها و افرادي كه اجراي پ س
ــان باشد یا به  ــت، خواه به سودش داراي اهمیت اس
ــند و باید با آن  ها ارتباط  ــان، ذي  نفع مي باش زیانش
ــهري، نمایندگان  ــود. مدیران ش مناسب برقرار ش
ــاكن و شاغل در محدوده ي اجراي  دولتي و افراد س
ــتفاده از  ــند. اس ــز جزء ذي  نفعان مي  باش پروژه نی

ــایت اینترنتي  ــن اطالعاتي )مثل س فناورهاي نوی
ــاني نصب شده در محل  پروژه، تابلوهاي اطالع رس
ــف و ...( در  ــات مختل اجراي پروژه، ارایه  ی گزارش
كنار برگزاري جلسات رو در رو در این زمینه مثمر 

ثمر خواهد بود.

8.4. قابليت مدیریت مهندسي
اینكه یك شركت پیمانكاري عمومي بتواند اشراف 
ــي پروژه داشته باشد  ــبي بر حوزه  ی مهندس مناس
ــت. در این صورت است كه  مطلوب كارفرمایان اس
كارفرما مي  تواند خیال خود را از جانب مسایل فني 
ــد كه تأثیر مسایل  پروژه راحت كند و مطمئن باش
فني بر جنبه هاي زمان  بندي، هزینه و كیفیت پروژه 
به صورت همزمان و توسط پیمانكار عمومي لحاظ 
مي شود. البته پیمانكاراصلي مي  تواند از  پیمانكاران 
ــتفاده  ــي پروژه اس فرعي در بخش  هایي از مهندس
ــكار اصلي به مدیریت  ــراف پیمان كند. ولي عدم اش
ــي پروژه مي  تواند مشكالت زیادي  حوزه  ی مهندس

در آینده  ی پروژه به همراه داشته باشد.

9.4. قابليت انعطاف پذیري
در حین اجراي پروژه مواقعي پیش مي  آید كه همه 
چیز مطابق با برنامه  ها پیش نمي رود. در این زمان 
انعطاف  پذیري پیمانكار عمومي براي كارفرما بسیار 
ــتن تیم  هاي اماني جهت  ــت. داش حایز اهمیت اس
جبران فعالیت  هاي عقب افتاده  ی پیمانكاران فرعي 
نوعي انعطاف  پذیري است. همچنین ظرفیت برنامه 
ــتر از نیاز كاركنان  ریزي جبراني، وجود تعداد بیش
ــروژه در مواقع  ــري در پ ــراي بكارگی ــي ب مهندس
ضروري، تأمین قسمتي از كسري نقدینگي كارفرما 
ــي از  و انعطاف  پذیري براي تغییرات فني و مهندس

ــپردن  دیگر نیازمندي  هاي كارفرمایان در هنگام س
كار به یك شركت پیمانكاري بزرگ است.

10.4. قابليت یكپارچه سازي پروژه
یك پیمانكار اصلي همه كارها را انجام مي  دهد تا به 
ــد لذا باید بتواند  هدف نهایي و محصول پروژه برس
كلیه فعالیت  هاي پروژه را هم  راستا كرده و به نتیجه 
ــازي تاكید مي كند كه  ــاند. قابلیت یكپارچه  س برس
ــد انجام و یا عدم انجام هر  پیمانكار عمومي مي  دان
فعالیتي چه تاثیري در آینده پروژه خواهد داشت و 
ــي را كه منجر به نتایج نامطلوب  جلوي فعالیت  های
مي شود خواهد گرفت و بر اجراي فعالیت  هاي مؤثر 

در روند پروژه تاكید مي  كند.

5. نتيجه گيري
ــي دارند. بنابراین   ــاي بزرگ جوانب مختلف پروژه ه
ــركت  هایي است  براي اجراي این پروژه  ها نیاز به ش
ــبي دارند و از  ــاي مناس ــا و قابلیت  ه ــه ویژگي  ه ك
ابزارهاي مختلفي بهره  مند شوند تا پروژه در زمان، 
ــب اجرا شود. این ویژگي  ها و  هزینه و كیفیت مناس
ــتر در زمینه  هاي راهبري است تا فني.  ابزارها بیش
ــركت  هاي پیمانكار عمومي باید بتوانند با آگاهي  ش
ــن ابزارها و بكارگیري صحیح آن  ها نقش خود  از ای
ــه عنوان راهبر اجراي پروژه به خوبي ایفا كنند.  را ب
ــركت  هاي پیمانكاري بزرگ  ــراق بدون ش بدون اغ
ــاختمان  ها، كارخانجات و  ــاخت  ها، س ــاد زیرس ایج
ــع امكان  پذیر   ــاز جوام ــدرن مورد نی ــات م تأسیس
نیست. بي  شك پیمانكاران بزرگ مسؤولیتي بزرگ 
ــاختن آینده ی جوامع  ــؤولیتي در حد س دارند مس

بشري.

پيمانكاران بزرگ؛ سازندگان آينده ی جوامع...

آگهی استخدام
يك شركت فعال در زمينه پروژه هاي نفت و گاز جهت تكميل 

كادر خود نياز به افرادی با مشخصات زير دارد:

مدير پروژه: با حداقل 10 س��ال سابقه فعاليت در زمينه ی پروژه هاي نفت و گاز 
داراي مدرك مهندسي كنترل يا مكانيك از دانشگاه هاي معتبر.

مدير مهندس��ي: با حداقل 8 س��ال س��ابقه فعاليت در زمينه ی اتوماس��يون 
صنعتي مس��لط به سيس��تم هاي F&G,ESD,DCS داراي مدرك مهندسي 

كنترل از دانشگاه هاي معتبر.
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمند است رزومه كاري خود را به آدرس ايميل 

jobs@cpec.ir  ارسال نمايند.
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بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر 
افزایش آن

ــواع بهره وری،  واژه ه�اي کليدي: بهره وری، ان
بهره وری در ایران ری

آو
رد

��
گ

مهندس سید موسی میر قربانی گنجی
معاونت بازرگانی گروه صنعتی و بازرگانی آپادانا

group.apadana@yahoo.com

ــی توانایی صرف  ــره وری در مفهوم عام آن، یعن به
ــروی کار و مواد مصرفی و  مقدار کم تری انرژی، نی
ــتر.  ــل تولید یا ارایه ی خدمات بهتر و بیش در مقاب
ــی زحمت کم تر،  ــاده تر بهره وری یعن به عبارت س
ــه  ــتر و بهتر. با این که بهره وری ریش نتیجه ی بیش
ــفانه  ــی ما دارد ولی متأس در فرهنگ و مبانی ارزش
هنوز در کشور ما اهمیت و ارزش بهره وری و بهبود 
ــت. بنابراین الزم  ــتی شناخته نشده اس آن به درس
ــی در جهت فرهنگ سازی و  ــت اقدامات اساس اس
ایجاد بسترهای مناسب به منظور ارتقای بهره وری 
ــود. برای پیشبرد بهره وری، باید  در کشور انجام ش
ــمت بهره وری  بهره وری را ترویج کرد، حرکت به س
ــره وری را  ــود. رویکردهای موفق به ــهیل نم را تس
ــت ها و راهکارهای  ــرد و در نهایت سیاس معرفی ک

مناسبی را در این راستا تدوین و اجرا نمود. 
ــتار با توجه به موارد فوق، عالوه بر  در این نوش
اشاره به فرآیند کاهش هزینه های تولید و همچنین 
ــازمان ها برای حفظ بقا در  تقویت توانمندسازی س
ــی و تجارت خارجی، به  ــه ی رقابت بازار داخل عرص
ــریح مفاهیم بهره وری و عوامل مؤثر بر  آن نیز  تش
ــی این عوامل  خواهیم پرداخت و همچنین اثربخش
را در واحدهای صنعتی بررسی و بیان خواهیم کرد.

ت اول
قسم
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1. مقدمه
عوامل بسیار زیادي بر بهره وري شرکت هاي صنعتي 
مؤثر هستند. ولی براساس بررسي هاي انجام شده، 
ــبت به سایر گروه هاي مؤثر بر بهره وري  نوآوري نس
ــتري دارد و گروه های بعدی از نظر تأثیر  تأثیر بیش
ــد از: فناوری تولید و تجهیزات،  بر بهره وری عبارتن
ــت، قوانین و مقررات،  ــواد اولیه، مدیری انگیزش، م

فناوری اطالعات و سازمان دهی.
ــت  عوامل مؤثر بربهره وری را  محققان به  هش

گروه تقسیم بندی نموده اند.
این هشت  گروه عبارتند از:

• مدیریت؛
• سازمان دهی؛

• انگیزش؛
• نوآوری؛

• قوانین و مقررات؛
• مواد اولیه؛

• فناوری تولید و تجهیزات؛
• فناوری اطالعات.

ــت که بر رسالت  نوآوري یك نظام مدیریتي اس
سازمان تأکید دارد و به دنبال فرصت هاي استثنایي 
ــیر  ــب مس ــن مي کند که آیا مناس ــت و تضمی اس
ــازمان است یا خیر؛ معیارهاي موفقیت  راهبردی س
ــوم مي کند و  نیز به دنبال فرصت هاي جدید  را معل
ــي در ایجاد رقابت  ــت. نوآوري یك عامل اساس اس
ــت که منجر به رشد سازماني  ــطح جهاني اس در س

مي شود.]2و4[
ــنا براي همه است. گفته ها  بهره وري واژه اي آش
ــنیده و  ــته هاي زیادي در مورد بهره وري ش و نوش
ــنیدن و خواندن  ــم، اما احتماالً هنگام ش خوانده ای
ــاید نمي دانیم که  ــر نمي کنیم. ش ــورد آن فک در م
ــتر از نصف رشد تولید ناخالص داخلي  مي توان بیش
ــل تولیدTPF( 1( تأمین  را از محل بهره وري عوام
ــت کنید: در آمریکا  ــه این آمارها خوب دق نمود. ب
که رتبه ی نخست رقابت پذیري در عرصه ی تجارت 

1. The Productivity Factory   

جهاني را دارد 75 درصد تولید ناخالص داخلي آن 
از محل بهره وري عوامل تولید تأمین مي شود.

ــه از منابع داخلي و  ــفانه گزارش هایي ک متأس
ــورمان و سازمان  خارجي )مرکز ملي بهره وري کش
ــر مي شود بسیار  ــیایي APO( منتش بهره وري آس
ــه بهره وري در  ــت. آن ها مي گویند ک مالل آور اس
ــطح در بین کشورهاي  ــور ما در پایین ترین س کش

آسیایي قرار دارد.
ــتاد  ــان مي دهد که طي دهه ی هش آمارها، نش
ــور تنها یك  ــره وري عوامل کل در کش میالدي به
ــال از 10 سال  ــال از عدد )1( فراتر رفته و 6 س س
مورد نظر، این شاخص منفي بوده است. ما فقط در 
ــبت خوبي  ــاني وضعیت به نس بهره وري نیروي انس
ــال آخر دهه ی نود  ــته ایم که آن هم طي 6 س داش
ــال  ــت و حتي در س هیچگاه از  1/5 فراتر نرفته اس
1994 منفي هم بوده است. در برنامه ی چهارم نیز 
ــاس ماده )5( قانون برنامه قرار بوده است که  بر اس
نرخ رشد بهره وري به 2/5درصد و سهم بهره وري از 
متوسط رشد اقتصادي ساالنه به 31/3 درصد برسد 
که نرخ رشد بهره وري تاکنون به )1( درصد نرسیده 
و سهم بهره وري نیز از تولید نا خالص داخلي از 10 

درصد فراتر نرفته است.
ــس مرکز  ــان ریی ــا را از زب ــت آماره ــر اس بهت
ــه ایران در  ــه طی میزگرد روزنام ملي بهره وري ک
ــادي 1387/6/3 بیان  ــول اقتص ــه با طرح تح رابط
ــت  ــنویم: »براي این که موضوع را درس نمودند بش
ــاله را مد نظر  ــك دوره ی 40 س ــم، ی ــریح کنی تش
ــتقل از رفتار  ــم. در این دوره که مس ــرار مي دهی ق
ــت، ما وضعیت قابل قبولي در بهره وري  دولت هاس
ــاخص  بهره وري کل را در  نداشته ایم. یعني اگر ش
ــال 1344 برابر 100 بگیریم، بهره وري کل ما در  س
ــت 89، یعني ما در وضعیت  ــال 1384 شده اس س
بهره وري تنزل داشته ایم. به لحاظ بهره وري سرمایه 
وضعیت ما فوق العاده نگران کننده است. یعني اگر 
ــال 1344، 100 باشد، عدد سال 1384 به  عدد س
ــت. یعني یك  ــت 1376 برابر 47/6 اس ــت ثاب قیم
عدد فوق العاده نگران کننده و بهره وري نیروي کار 

ــت، اما در  ــر چند به 144 واحد افزایش یافته اس ه
یك دوره ی طوالني ما شاهد رشد بسیار محدودي 
ــت. به  ــانات زیادي برخوردار اس بوده ایم که از نوس
ــور علي رغم فراز و  هر حال از نظر بهره وري در کش
نشیب هایي که داشته ایم، اما روندمان نزولي است. 
ــته ایم بهره وری را به یك  متأسفانه ما هنوز نتوانس

جریان تأثیر گذار در کشور تبدیل کنیم.«
ــاخص  ــه افزایش ش ــت ک ــه توضیح اس الزم ب
ــتفاده ی بهینه ی  ــره وری نیروی کار به معنی اس به
ــانی نبوده، بلکه به این معنی  مدیریت از نیروی انس
ــت که برای ارتقای این شاخص، سرمایه گذاری  اس
ــت. تنزل در شاخص بهره وری سرمایه نیز  شده اس
به معنی استفاده بیهوده از پول وسرمایه های آسان 

در کشور بوده است.
از آمارها، خارج می شویم و به فکر فرو می رویم 
ــت اندرکاران امور  ــت؟ البته دس که چرا چنین اس
ــانی و  ــع انس ــور )اداره ی کل مناب ــره وری کش به
بهره وری نیروی کار وزارت کار ومرکز ملی بهره وری 
ــت آن را ذکر کرده اند. آن ها می گویند که  ایران(عل
ــت سخن  تا زمانی که در چاه های نفت و گاز باز اس
ــی ندارد. آن ها  ــره وری ، چندان مصداق گفتن از به
ــت از هم اکنون  ــاره دارند که بهتر اس همچنین اش
ــور به فکر  ــیدن ذخایر نفتی کش و تا قبل از ته کش
ــرمایه های  ــرداری از چاه های س ــاف و بهره ب اکتش
ــتی است. اما،  ــانی کشور باشیم که حرف درس انس
ــود هم نفت داشت  ــؤال این است که آیا نمی ش س
ــه نرخ بهره وری در  ــم بهره وری؟ آیا علت این ک و ه
ــی، هند ودیگر  ــن، کره جنوب ــورهایی مثل ژاپ کش
ــورهای جنوبی آسیا باالست به خاطر این است  کش

که آن ها نفت ندارند؟
ــد که باید مهم ترین راهبرد ما در  به نظر می رس
برنامه های توسعه، بهره وری توام با نفت باشد ماباید 
ــیم که بهره وری را منبع  به دنبال راهکارهایی باش
ــان قرار دهیم تصور  ــی از تولید ناخالص ملی م نیم
ــتن نفت به عنوان سرمایه و نهاده،  کنید که با داش

بهره وری کشورمان، چه می شود؟
در این نوشتار نیز تالش شده است تا تصویری 
هر چند مختصر از بهره وری در کشورمان و اهمیت 
و ضرورت ارتقای آن ارایه شود. زیرا ما معتقدیم که 

باید بیشتر در مورد بهره وری تعمق کنیم.
ــت. نیاز به  ــتوری نیس ــك امر دس ــره وری ی به
فرهنگ سازی دارد. بهره وری یك فرهنگ و نگرش 
به زندگی و کار است.باید آحاد مردم چه در موضع 
ــازمان( و جامعه  یك عضو در خانواده، محل کار )س
ــتگذار و قانونگذار آن  ــك سیاس ــه در موضع ی و چ

بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر...
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ــد. در هر حال ایران  ــس کنند و به کار ببندن را ح
ــدت نیازمند ارتقای بهره وری  در حال توسعه به ش
ــام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  در تم
ــت و این نیاز باید به یك دغدغه ی ملی در تمام  اس

سطوح تبدیل شود. ]1و2و4[

2. تعریف بهره وری
ــه ی کلم ــه ی  ترجم ــه  ک ــره وري  به  واژه ی 

ــي به معني  ــت در زبان فارس Productivity اس
باروري، سودمندي و استعداد تولیدي مي باشد.

ــط فرانسوا  ــتین بار در مقاله اي توس این واژه نخس
ــاددان طرفدار مکتب  ــي دان و اقتص کویزني2ریاض
ــد.  ــي )حکومت طبیعت( به کار برده ش فیزیوکراس
ــادي، اقتدار هر  ــرح یك جدول اقتص کویزني با ط
ــی را منوط به افزایش )بهره وري( در بخش  حکومت
ــال 1883 یعني بیش  کشاورزي مي دانست. در س
ــه نام لیتره3  ــوي دیگري ب ــك قرن بعد، فرانس از ی
بهره وري را دانش و فن تولید، تعریف کرد. از اوایل 
ــتم این واژه داراي مفهوم دقیق تري شد و  قرن بیس
ــر و کلي تري پیدا کرد  ــه تدریج جنبه ی عمومي ت ب
ــال 1900  و در ادبیات مدیریت رایج گردید. در س
میالدي ارالي بهره وري را ارتباط بین بازده و وسایل 
ــتانده و  کار به کار رفته براي تولید )ارتباط بین س
داده( مطرح کرد و از آن پس شخصیت هاي حقیقي 
و حقوقي بسیاري، تعاریف دیگري از بهره وري ارایه 
ــاره  ــه برخي از آن ها اش ــه اختصار ب ــد که ب کردن

مي شود:
ــازمان در تولید  • عیار عملکرد و یا قدرت هر س

کاال و خدمات؛
ــه ی عملیات  ــه هزین ــازده ب ــبت میان ب • نس

تولیدی؛
ــدار محصول در  ــت آمده در مق • تغییر به دس

ازای منابع مصرف شده؛
• نسبت بازده سامانه ی تولیدی به مقدار یك یا 

چند عامل تولید استفاده شده.
سه تعریف اساسی درباره ی بهره وری را به شرح 

زیر می توان ارایه نمود:

2. Quesnay
3. Littre

ــدار  ــبت ارزش و مق به�ره وری جزی�ی: نس
محصول به یك طبقه از نهاده را گویند؛ برای مثال 
ــاعت )معیار بهره وری  ــه ازای هر نفر س محصول ب
ــده  ــروی کار( یا ارزش و مقدار محصول تولید ش نی
به ازای هر تن مواد اولیه ی مصرفی)بهره وری مواد( 

یا بهره درآمد.
ــبت خالص  بهره وری کلی عوامل توليد: نس
محصول بر مجموع نهاده های نیروی کار و سرمایه؛ 
ــول، ارزش افزوده و  ــه جای خالص محص معموالً ب
ــای نیروی کار و  ــر، مجموع ارزش ه در مخرج کس
ــار برای برخی از  ــرمایه را قرارمی دهند، این معی س
ــر تلویزیون و رایانه که بیش  کاالهای مصرفی نظی
ــا را مواد مصرفی  ــه ی تولید آن ه ــی از هزین از نیم

تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.
ــبت کل ارزش محصول  به�ره وری کل�ی: نس
ــه ی نهاده های  ــوع اررش کلی ــده به مجم تولید ش
مصرفی است. این شاخص تأثیر مشترک و همزمان 
ــانی،  ــا و منابع )از قبیل نیروی انس همه ی نهاده ه
مواد، قطعات، ماشین آالت، سرمایه و نظایر آن( در 
ــده را اندازه  ــت آم ارتباط با ارزش محصول به دس

گیری می کند.
ــوع ومختلفی از بهره  ــالوه براین، تعاریف متن ع

وری بدین شرح نیز بیان شده است:
ــه به زندگی  ــی واقع گرایان • بهره وری، نگرش
ــت که در آن انسان با فکر  ــت و یك فرهنگ اس اس
ــش را با ارزش ها و  ــمندی خود، فعالیت های و هوش
ــن نتیجه را در  ــاخته تا بهتری ــات منطبق س واقعی

جهت اهداف مادی و معنوی، حاصل کند؛
ــه یکی از  ــمت بازده ب ــره وری، خارج قس • به
عوامل تولید است. بدین ترتیب می توان از بهره وری 

سرمایه، بهره وری مواد و... نام برد؛
ــبت ستاده به  ــت از نس • بهره وری، عبارت اس
ــرمایه، نیروی کار و  یکی از عوامل تولید، زمین، س
ــت« به طور ویژه  ــت. در این تعریف »مدیری مدیری
ــت.  ــده اس ــی از عوامل تولید در نظر گرفته ش یک
نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای 
ــود. بهره وری،  ــوب می ش ــنجش بهره وری محس س
ــتفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و  حداکثر اس
سایر عوامل به روش های علمی است، به طوری که 
بهبود بهره وری به کاهش هزینه ی تولید، گسترش 
ــطح زندگی  ــتغال و باال رفتن س بازارها، افزایش اش

همه ی آحاد ملت، منجر شود؛
ــول به  ــتر یا حص ــت بیش ــره وری، برداش • به
نتیجه ای بهتر در مقابل استفاده از حجم کار، فکر، 

زمان و طبیعت و دارایی ها است.
ــتفاده ی  ــاده، یعنی اس ــه زبان س ــره وری، ب به

صحیح از منابع و امکانات موجود.
با توجه به تعاریف فوق بهره وری صرفاً یك بحث 
مرتبط با تولید و منحصر به شرکت ها و کارخانجات 
ــره وری باید یك نگاه عمومی  ــت. نگاه ما به به نیس
ــگاه عمومی یعنی  ــره وری از ن ــد. به و فراگیر باش

نگرش واقع بینانه به زندگی. بااین نگرش بهره وری 
ــان را در بر می گیرد که هر  ــام ابعاد زندگی انس تم
ــرد باید در امور روزانه ی خود به فکر بهتر کردن  ف
وضعیت زندگی و کار خود باشد و حداکثر استفاده 
را از نیروی فکر و زمان و امکانات ببرد. بهره ور نیز 
ــی است که بهتر فکر می کند، درست ترین راه  کس
ــد و از حداقل امکانات، حداکثر  را انتخاب می نمای

استفاده را می نماید ]4 و 6[.

3. رقابت پذیري 
مفهوم واژه ی رقابت پذیري به معناي وجود قابلیت 
ــاي مورد انتظار جهت  ــي رقابت در عرصه ه و توانای
ــور حفظ و  ــرکت ها به منظ ــد. ش ــروزي مي باش پی
ارتقای خود در اقتصاد بازار نیاز به پویایي و حرکت 
ــاختار و در نتیجه بهبود عملکرد  در جهت بهبود س
ــرکت ها ناچار به رعایت اصول و  دارند. همچنین ش
ــوزه ی عملکردي  ــررات مربوط به تجارت در ح مق
ــا و فعالیت ها  ــتند تا ثمره ی این تالش ه خود هس
ــودآوري شده و رشد و بالندگي شرکت  منجر به س

را به ارمغان آورد.
شرکت ها همواره به دنبال افزایش سهم بازار به 
وسیله ی تبلیغات مؤثر، افزایش کیفیت محصوالت 
ــند.  ــاد قیمت هاي رقابتي مي باش ــات و ایج و خدم
ــترس بودن محصوالت  ــهولت در دس همچنین س
ــازمان ها یك عامل  ــده توسط س و خدمات ارایه ش
ــرکت ها در بازار  مهم و تعیین کننده ی موفقیت ش

رقابتي امروز مي باشد. 
عملکرد مطلوب واحد بازاریابي شرکت در اخذ 
ــتریان،  فرآوري محصول یا عرضه ی  سفارشات مش
ــوب کاالها به  ــب و مطل ــاز و توزیع مناس ــورد نی م
ــتریان  ــیار مؤثري در جذب مش ــتري نقش بس مش

بالقوه و حفظ و نگهداري مشتریان کنوني دارد.
ــرکت ها براین  ــروزه باید تفکر ش ــن ام همچنی
ــد که عالوه بر تأمین نیاز مشتریان در  ــاس باش اس
بازارهاي داخلي به سمت بازارهاي بالقوه ی منطقه 
ــتیابي به این هدف مستلزم  نیز گام بردارند که دس
ایجاد و نگهداري سامانه هاي مناسب جهت معرفي 
شرکت به داخل و خارج از کشور و دارا بودن بستر 
ــب جهت جذب تقاضاهاي بالقوه و همچنین  مناس
ــخگویي  ــود قابلیت و توانایي داخلي جهت پاس وج
ــت و مهم تر از این موارد  ــتریان اس به نیازهاي مش
توانایي بازاریابي و فروش و توزیع کاالها و خدمات 
به مشتریان مي باشد که شرکت باید این توانایي را 
ــیله بتواند عالوه  ــود ایجاد نموده تا بدین وس در خ
ــب و به موقع به نیازهاي مشتریان،  ــخ مناس بر پاس
ــرکت  موفق به جلب وفاداري آنان به محصوالت ش
ــهم بازار خود را حفظ  ــردد تا عالوه بر این که س گ
نموده،  آن را افزایش دهد و بقای خود را در شرایط 

رقابتي بازار تضمین نماید]4 و 5[.

بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر...
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4. مزیت رقابتی
ــك بنگاه یا  ــت که ی ــی4 وضعیتی اس ــت رقابت مزی
شرکت را قادر می سازد با کارآیی باالتر و بکارگیری 
ــول را با کیفیت باالتر عرضه  روش های برتر، محص
نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری را برای بنگاه 

فراهم آورد.
ــك واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی  ی
ــی از  ــل خاصی که ناش ــد به دالی ــه بتوان ــت ک اس
ــت )مانند وضعیت مکانی،  ویژگی های آن واحد اس
فناوری، پرسنلی و ...( به طور مداوم تولیدات خود را 
ــبت به رقبای خود با هزینه ی پایین تر و کیفیت  نس
ــدن تولید موجب شده  باالتر عرضه کند. جهانی ش
ــیاری از  ــین آالت و بس ــواد اولیه، ماش ــت که م اس
ــترس  ــطح بین المللی در دس خدمات مرتبط در س
ــرمایه ی نیز  ــانی و س ــند. جابجایی نیروی انس باش
مشکل کمبود آن ها را در سطح بسیاری از کشورها 
ــی کاربرد عوامل  ــت. اکنون چگونگ از بین برده اس
ــه آن ها نقش تعیین  ــی ب و نه صرفاً امکان دسترس

کننده در موقعیت رقابتی دارد.
شرکت های چند ملیتی و شرکت های فراملیتی5 
ــرای بهره مندی از  ــتگی جغرافیایی و مکانی ب وابس
ــر گذاشته و از مزیت های  ــت س عوامل تولید را پش
ــبی کشورها سود می برند و فعالیت های مختلف  نس
خود را براساس مزیت های نسبی کشورها در جهان 
ــرکت ها حتی برای مخارج  مستقر می کنند. این ش
ــه مزیت های  ــعه ی )R&D( خود ب تحقیق و توس
ــورهای مختلف توجه دارند و از منافع ناشی از  کش

دسترسی به مهارت ها بهره می برند.
ــامانه ای ایجاد  ــت رقابتی در یك فرآیند س مزی
ــاختار اقتصاد ملی، فرهنگ،  می شود. تفاوت در س
ــورها در رقابت مندی  ــا، نهادها و تاریخ کش ارزش ه
ــه بتواند از این  ــوری ک ــرکت ها تأثیر دارد و کش ش
عوامل در توسعه ی نقش شرکت ها و بنگاه های خود 
ــرایطی را فراهم می آورد  استفاده ی مؤثر نماید، ش
ــود را در اقتصاد  ــای اقتصادی خ ــه نقش بنگاه ه ک

بین الملل افزایش می دهد.]2 و 4 و 5[ 

5.انواع بهره وری 
1.5. بهره وری کار یا بهره وری نیروی 

انسانی
ــه چگونه با  ــت ک ــره وری کار این اس ــور از به منظ
ــانی می توان میزان  ــرداری بهتر از نیروی انس بهره ب
ــره وری کار هدف این  ــد را افزایش داد. در به تولی
است که نسبت مذکور به حداکثر رسانده شود. این 
ــازی و رهبری صحیح  ــر از طریق آموزش و بهس ام

نیروی انسانی، امکان پذیر است ]3 و 4[.

4. Competitive advantage
5. Transnational Companies

2.5. بهره وری سرمایه
ــرمایه به  ــی کاربرد س ــرمایه، چگونگ ــره وری س به

منظور رسیدن به حداکثر بازده است.

3.5. بهره وری عامل منفرد )منحصر(
ــت از نسبت بین  بهره وری عامل منفرد، عبارت اس
ــتانده به یك نوع داده، به عنوان مثال بهره وری  س
ــده(  ــزان کار انجام ش ــتانده به می ــبت س کار )نس
ــت. به همین ترتیب  یك مورد بهره وری منفرد اس
ــرمایه )نسبت ستانده به میزان سرمایه  بهره وری س
به کار رفته( و بهره وری مواد )نسبت ستانده به مواد 
ــری از بهره وری عامل  ــه کار رفته( مثال های دیگ ب

منفردند.

4.5. بهره وری مجموع عوامل
ــازده به  ــبت کل ب ــوع عوامل، نس ــره وری مجم به
ــت. بدین ترتیب، مقیاس  مجموع منابع مصروفه اس
بهره وری مجموع، مبین جمع عوامل و منابع به کار 

رفته برای ایجاد بازده است.

5. بهره وري، کلید صرفه جویي در مصرف 
انرژي

ــي از  ــد اقتصادي ناش ــدا مي خواهیم بدانیم رش ابت
چیست و چگونه حاصل مي شود؟

ــتفاده ی بیشتر از  ــي از اس ــد اقتصادي ناش رش
ــد  ــرمایه، انرژي و ...( به عالوه رش ــع )کار، س مناب
بهره وري صنایع است. در سند چشم انداز 20 ساله 
ایران آمده است: رشد اقتصادي ایران باید هر سال 
ــتفاده  ــد کند که  5/5 درصد آن با اس 8 درصد رش
ــد بهره وري  ــد با رش ــع و 5/2 درص ــتر از مناب بیش

بدست مي آید.
ــرژي، فرصتي عظیم براي  ــش بهره وري ان افزای
ــم انداز اقتصادي آینده است. کشورهاي  تقویت چش
ــد بهره وري انرژي مي توانند  ــعه با رش در حال توس
ــت یابند؛ اما چگونه؟ تقاضاي  به منابع عظیمي دس
ــد  ــاالنه 4/3 درصد رش ــورها س انرژي در این کش
ــرژي، این تقاضا به  ــد. با افزایش بهره وري ان مي کن

کمتر از نصف کاهش مي یابد.
ــره وري یعني  ــد به ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
ــده با  ــري میزان کاالها و خدمات تولید ش اندازه گی
استفاده از مجموعه ی معیني از نهاده ها و بهره وري 
ــي که یك واحد  ــي میزان کاالها و خدمات کار یعن
ــوان بهره وري  ــد و می ت ــد مي کن ــروي کار تولی نی
ــا و خدماتي که یك واحد  ــرمایه را میزان کااله س

سرمایه تولید مي کند در نظر گرفت.
ــزان کاالها  ــرژي را مي توان می ــا بهره وري ان ام
ــود  ــه با یك واحد انرژي تولید مي ش و خدماتي ک

تعریف نمود.
در رابطه با تعریفي دیگر از بهره وري مي توانیم 
بگوییم: نسبت ارزش افزوده ی تولید شده به مقدار 
مصرف نهاده هاي انرژي، به عبارت دیگر، بهره وري 

را مي توان معکوس شدت انرژي دانست.
ــراي تجزیه و  ــرژي، ابزار مفیدي ب بهره وري ان
ــتن تقاضا و افزایش  ــداف دولت در کاس تحلیل اه
ــت، چون که هر دوي آن ها را در  کارایي انرژي اس
خود گنجانده است. اگر فقط به جنبه کاهش تقاضا 
ــردن مصرف کنندگان  توجه کنیم، خطر محروم ک
ــس به جاي  ــود وجود دارد. پ ــاي موج از فرصت ه
ــعي در کاهش تقاضاي مصرف کننده ی نهایي و  س
ــاه مصرف کننده باید  ــایش و رف کاهش راحتي، آس
سعي در استفاده ی بهره ورتر از منابع انرژي داشت. 
ــاي انرژي و  ــاط بین تقاض ــراي درک عمیق ارتب ب
ــد اقتصادي از بهره وري انرژي استفاده مي شود.  رش

بهره وري انرژي از دو طریق حاصل مي شود:
ــش نهاده ی انرژي مورد نیاز براي تولید  1. کاه

همان سطح از خدمات انرژي؛
ــت تولید اقتصادي.  ــش کمیت یا کیفی 2. افزای
ــر کدام از این ها، چندین عنصر وجود دارد  درون ه

که طي زمان قابل تغییرهستند.
درحالت اول، امکان تولید همان میزان خدمات 
انرژي، با نهاده هاي کمتر هست اگر وسیله ی مورد 
ــد و اگر  ــته باش ــتفاده، انرژي بري کمتري داش اس

کارایي فني بهبود یابد ]1 و2[.

6. سطوح بهره وری
بهره وری غالباً در سطوح مختلف مورد بررسی قرار 
می گیرد. باالترین سطح بررسی، سطح بین المللی و 

کوچك ترین سطح، سطح فردی است.

1.6.  بهره وري در سطح بین المللي
ــطح بین المللي از دیرباز مورد توجه  بهره وري در س
ــعه و اندازه گیري  ــت. اقتصاد دانان در توس بوده اس
ــطح بین المللي و مقایسه ی کشورها  بهره وري در س
ــته اند. در حال  ــهم را داش ــترین س با یکدیگر، بیش
ــر بین المللي به نام هاي  ــه ی معتب حاضر دو مؤسس
و  ــت6  مدیری ــعه ی  توس ــي  بین الملل ــه ی  مؤسس
مؤسسه ی بازار جهان اقتصاد7 که در کشور سوئیس 
ــتند تعداد قابل مالحظه اي  مالک را  ــتقر هس مس
ــه ی رقابت پذیري برخي از کشورهاي  جهت مقایس
ــي را در اختیار  ــهمي از تجارت جهان جهان که س
ــبه ی یك  ــري مي کنند و با محاس ــد اندازه گی دارن
ــاخص ترکیبي به نام رقابت پذیري، توان رقابتي  ش
ــبه و آن ها را از  ــورهای مورد مطالعه را محاس کش
این منظر رتبه بندي مي کنند. در سال هاي اخیر نیز 
ــازمان بهره وري آسیایي8 در این ارتباط پروژه اي  س
ــورهاي عضو به مرحله ی  را تعریف و در سطح کش

اجرا درآورده است.

6. International Institute for Management Develop-
ment
7. World  Economic Forum
8. Asia Productivity Organization

بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر...
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2.6. بهره وري در سطح ملي 
ــي(  پیش  ــطح کالن )مل ــره وري در س ــي به بررس
ــیب شناسي اجتماعي و نیز راهي براي  زمینه ی آس
ــي  ــت. معموالً بررس ــت هاي صحیح اس اخذ سیاس
ــت:  ــطح کالن داراي دو جنبه اس ــره وري در س به
ــطح کل اقتصاد مانند  ــه بهره وري در س اول آن ک
ــرمایه و .... این امکان را  ــره وري نیروي کار و س به
ــد آن با سایر  ــطح یا میزان رش فراهم مي آورد تا س
کشورها، مورد بررسي تطبیقي قرار گیرد و جایگاه 
کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم 
ــت و  این که تحلیل بهره وري یك تحلیل دروني اس
ــتفاده از شاخص هاي بهره وري  سعي مي شود با اس
ــا توجه به  ــده وضع موجود تبیین و ب ــبه ش محاس
ــده، راهبرد حرکت براي  ــداف از پیش تعیین ش اه

تحقق اهداف، مشخص گردد.

3.6. بهره وري در سطح بخش
ــاي مختلف تولید  ــك اقتصاد ملي به بخش ه تفکی
ــات و همچنین  ــاورزي، صنعت و خدم ــد کش مانن
ــه بخش عمده ی دولتي، خصوصي و تعاوني،  به س
ــي هاي گوناگون در زمینه ی بهره وري  مبناي بررس
ــي در  ــل توجه ــات قاب ــروزه تحقیق ــند. ام مي باش
ــرمایه و بهره وري  خصوص بهره وري نیروي کار، س
ــاي اقتصادي صورت  ــطح بخش ه کل عوامل در س

مي گیرد.                               
  

4.6. بهره وری در سطح سازمان یا شرکت
ــطح سازمان برابر است با نسبت کار  بهره وری در س
ــد کاال یا ارایه ی  ــازمان برای تولی ــده ی س انجام ش
ــول یك زمان معین به منابع مصرف  خدمات در ط
ــته اند. بنابراین برای  ــده که در تولید نقش داش ش
ــازمان نسبت به  ــبه ی بهره وری در سطح س محاس
ــتفاده  ــادی از عوامل ملموس تری اس ــش اقتص بخ

می شود.

5.6. بهره وری در سطح واحدهای تولیدی
ــت که  ــرکت اس ــی از یك ش ــد تولیدی، بخش واح
ــد قطعه یا ارایه ی  ــه تکمیل محصول نهایی، تولی ب
ــطح از تولید  ــردازد. این س ــی می پ ــت خاص خدم
ــدی، خط تولید و  ــزء واحد، گروه تولی می تواند ج
ــی بهره وری در این  ــالن تولید لحاظ شود. بررس س
ــطح، عالوه بر نیروی کار، سرمایه، انرژی عوامل  س
ــین آالت و حتی یك ماشین  خاص و فنی مثل ماش
ــامل شود. بررسی بهره وری  خاص را نیز می تواند ش
ــی بهره وری زمان، همواره با  یك خط تولید و بررس
مطالعات کنترل کیفیت همراه است که در حوزه ی 

مطالعات عمومی مهندسی صنایع قرار می گیرند.

6.6. بهره وری فرد شاغل
میزان بهره وری فردی شاغلین تحت عوامل مختلف 
ــرایط کار، فرآیندها،  ــزات، ش ــر اندازه ی تجهی نظی
ــت که  انگیزش و آگاهی قرار دارد. اعتقاد بر این اس
رشد بهره وری در سطح بخش اقتصادی و در نهایت 
رشد بهره وری در سطح سازمان می شود. با توجه به 
این واقعیت می توان تصور نمود که هر فرد و به ویژه 
ــاغلین، چه نقش کلیدی ای در فرآیند بهره وری  ش

در سطوح مختلف، دارد.
ــره وري باید توجه  ــبات مربوط به به در محاس
داشت که گاهي افزایش یا کاهش بهره وري حاکي 
ــت. به ویژه در  ــعه یا برعکس نیس ــود و توس از بهب
ــزل یا ترقي ارزش پول  ــام اقتصادي پولي که تن نظ
ــه خاطر تورم یا رکود  ــش یا کاهش قیمت ب و افزای
ــبات باید با توجه به نرخ تورم  اتفاق مي افتد، محاس

ــب تغییرات  ــوند تا بدین ترتی ــا رکود تصحیح ش ی
ــوند و تغییرات فیزیکي در بازده و  قیمت خنثي ش
ــبت هاي بهره وري به گونه ی  منابع مصروفه در نس

صحیحي اندازه گیري شوند.
ــت.  افزایش تولید الزاماً به معنای بهره وری نیس
ــد به معنای فرآیند تبدیل منابع به محصوالت  تولی
ــت )محصول عبارت است از  )کاالها و خدمات( اس
ــب عوامل تولید و  ــتاده ای که در نتیجه ی ترکی س
استفاده از آن ها حاصل می شود( و معموالً برحسب 
ــداد در واحدهای زمان تعریف  ــدار یا تعداد برون مق
ــری است که  ــود، در حالی که بهره وری کس می ش
نسبت محصوالت تولیدی را به نهاده های مصرفی، 

نشان می دهد.
ــره وری را تضمین  ــای به ــی ارتق ــود کارای بهب
ــود که اگر کارایی  نمی کند. غالباً چنین تصور می ش
ــد. کارایی  ــتر خواهد ش ــود یابد، بهره وری بیش بهب
شرط الزم بهره وری است؛ اما کافی نیست. در واقع 
ــی الزم  برای بهره  ور بودن هم کارایی و هم اثربخش
ــت. کارایی نسبت محصول واقعی تولید شده به  اس
ــت. در حالی که اثربخشی  محصول مورد انتظار اس

درجه ی تحقق اهداف در سازمان است.
ــه بهای تنزل کیفیت  افزایش بهره وری نباید ب
ــره وری و کیفیت  ــاره ی به ــود. وقتی درب انجام ش
ــت می کنیم، نباید آن ها را به جای هم به کار  صحب

ببریم، یا متناقض با یکدیگر بدانیم.
ــت و در  ــره وری فقط مختص به صنعت نیس به
همه ی امور زندگی شخصی و کاری می تواند کاربرد 

داشته باشد.]4 و 5 و 6[
ادامه دارد

منابع و ماخذ:
]1[. آرشیو نشریه بهره وری)مرکز ملی بهره وری ایران(.

]2[. مجموعه مقاالت کنگره های بهره وری )مرکز ملی بهره وری ایران(.
]3[. شیوه های علمی ارتقاء نیروی انسانی)موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی(.

]4[. بهره وری شاخص سنجش توسعه، محمد نقی مهدوی، انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع 
و معادن.

]5[. انقالب کیفیت و بهره وری، جیمز ووماک، ترجمه کاظم موتابیان، نشرآموز
[6]. Berman, Evan .performance and productivity in public and Nonprofit 
Organizations.publisher:ME.sharp.2Edition.2006.

بهره وری و شناسایی عوامل مؤثر بر...
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ــاخت، تحلیل  ــکادا، امنیت بحرانی زیرس ــبکه ی اس واژه هاي کليدي: امنیت ش
پروتکل اسکادا، دیوارهای آتش، سامانه های تشخیص نفوذ، رمزنگاری اسکادا

امنیت در شبکه های اسکادا

ان
رد

رگ
ــ

ب

ت اول
قسم

مهندس نیره مؤمنیان
دانشجوی کارشناسی ارشد 
مهندسی فناوری اطالعات

ــکادا1 )کنترل  ــبکه های اس ــترش روزافزون ش گس
ــرض  مع در  را  ــا  آن ه داده(  ــب  کس و  ــی  نظارت
ــبکه  ــکالت امنیتی ش ــیعی از مش ــتره ی وس گس
ــر کلیه ی  ــه مروری ب ــن مقال ــت. ای ــرار داده اس ق
ــط با تقویت  ــیار مهم مرتب ــایل تحقیقاتی بس مس
ــکادا  ــبکه های اس امنیت فضای تبادل اطالعات ش
ــبکه های  ــی ش ــاری عموم ــد. معم ــه می نمای ارای
ــتفاده ترین  ــی از پراس ــای برخ ــکادا و ویژگی ه اس
ــای ارتباطی آن نیز در این مقاله توصیف   پروتکل ه
ــیب پذیری های  ــه تهدیدها و آس ــود. در ادام می  ش
ــبکه ها با استفاده از بررسی چالش های  کلی این ش
ــی خواهد  ــکادا بررس ــبکه های اس ــش روی ش پی
ــاری در چندین  ــای ج ــن فعالیت ه ــد. همچنی  ش
ــود کنترل  ــد بهب ــکادا مانن ــی اس ــوزه   ی امنیت ح
ــی، دیوار های آتش و سامانه   های تشخیص  دسترس
ــکادا، رمزنگاری  ــکل  اس ــای پروت ــوذ، تحلیل ه نف
ــتم  ــتگاه و سیس ــت دس ــد، امنی ــت کلی و مدیری
ــیاری از  ــرار می گیرد. بس ــورد بحث ق ــل را م عام
ــاری در حال تالش  ــازمان های تحقیقاتی و تج س
ــکادا  ــازی فناوری های امنیتی اس برای استانداردس
ــن تالش های  ــا مروری بر ای ــتند؛ این مقاله ب هس

استانداردسازی به پایان می   رسد.

1. SCADA - Supervisory Control And Data Acquisi-
tion
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1. مقدمه
کارخانه های صنعتی پیشرفته مانند پاالیشگاه های 
نفت، کارخانه های شیمیایی، نیروگاه های تولید برق 
و کارخانه های تولیدی، مجموعه های توزیع شده ی 
ــته  ــتند. متصدیان کارخانه  باید پیوس ــی هس بزرگ
ــه را برای  ــای مختلف کارخان ــیاری از بخش ه بس
ــرد آن ها پایش و  ــول اطمینان از صحت عملک حص
ــال  ــبکه ، ارس ــعه ی فناوری ش کنترل نمایند. توس
ــت.  ــاخته اس فرمان  و پایش از راه دور را ممکن س
ــبکه های کنترلی اولیه، شبکه های ساده ی نقطه  ش
به نقطه ای بودند که یك دستگاه پایش یا فرمان را 
ــگر یا محرک راه دور متصل  می کردند.  به یك حس
این شبکه ها به شبکه های پیچیده ای تکامل یافتند 
ــه ارتباط بین یك واحد کنترل مرکزی و چندین  ک
ــترک  واحد راه دور روی یك گذرگاه1 ارتباطی مش
را پشتیبانی می کنند. گره های این شبکه ها، معموالً 
ــوره  ای مانند  ــك منظ ــباتی ت ــتگاه های محاس دس
ــرل کننده های منطقی  ــگرها، محرک ها و کنت حس
ــتند. این شبکه های  قابل برنامه ریزیPLC( 2( هس
ــبکه های اسکادا  فرمان و کنترل صنعتی، معموالً ش

نامیده می شوند.
ــانی  به  روزرس ــروز،  ام ــی  رقابت ــای  بازاره در 
ــکادا دیجیتال برای کاهش هزینه ها  شبکه های اس
ــت. بسیاری از  و افزایش کارآیی، امری ضروری اس
شبکه های اسکادا فعلی، همچنین به شبکه  ی بنگاه 
ــتند؛ این اتصال  ــت متصل هس ــادی و اینترن اقتص
ــازی فرآیندهای  ــه، می تواند به بهینه س بهبود یافت
ــالوه بر آن،  ــد؛ اما ع ــك کن ــع کم ــاخت و توزی  س
شبکه  ی صنعتی ایمنی محور 3را در معرض بسیاری 
از مسایل امنیتی اینترنت قرار می دهد. اگر فرآیندها 
ــبکه  ی اسکادا،  ــتگاه های متصل به ش ــط دس توس
ــه  ی  بدخواهانه به  ــوند، یك حمل پایش و کنترل ش
شبکه  ی اسکادا، می تواند خسارت قابل مالحظه ای 
ــارت های  ــه وارد کند. صرف نظر از خس ــه کارخان ب
اقتصادی و فیزیکی وارد به شرکت، یك حمله علیه 
ــبکه  ی اسکادا، ممکن است محیط زیست را  یك ش
هم تحت تأثیر قرار  دهد و ایمنی عمومی را به خطر 
 اندازد. بنابراین امنیت  شبکه های اسکادا، دغدغه ای 

حیاتی شده است.

2. معماری شبکه  ی اسکادا
ــرای  ــی ب ــی داخل ــکادا، اتصال ــبکه  ی اس ــك ش ی
ــه فراهم  ــود در کارخان ــد4 موج ــتگاه های فیل دس
ــگرها و  ــتگاه های فیلد مانند حس می کند. این دس
ــکادا به   وسیله   ی یك  محرک ها در یك شبکه  ی اس
ــش و کنترل  ــك PLC پای ــخصی یا ی رایانه  ی ش
می شوند. در بسیاری از موارد، کارخانه ها یك مرکز 
کنترل اختصاصی هم برای حفاظت از کل کارخانه 

1. Bus
2. Programmable Logic Controller 
3. Safety-critical
4. Field device

شکل 1 . معماری شبکه  ی اسکادا معمولی

ــمتی مجزا  ــد. این مرکز کنترل معموالً در قس دارن
ــده و دارای امکانات پیشرفته  ی  از کارخانه واقع ش
محاسباتی و ارتباطی است. مراکز کنترل پیشرفته 
دارای سرورهای داده، مراکز واسط انسان-ماشین5 
ــه متصدیان در  ــرورهای دیگری برای کمك ب و س

مدیریت کلی شبکه  ی  کارخانه هستند. 
ــق  طری از  ــوالً  معم ــکادا  اس ــبکه  ی  ش ــن  ای
دروازه6 هایی مخصوص به شبکه  ی خارجی شرکت 
ــطی بین  ــت. دروازه ها واس ــا اینترنت متصل اس ی
ــبکه های مبتنی بر پروتکل اینترنت7 در خارج و  ش
ــکادای فیلدباس8 در کارخانه فراهم  شبکه های اس
می کنند. دروازه، مکانیسم های تبدیل پروتکل برای 
ــبکه  ی مختلف را  توانایی برقراری ارتباط بین دو ش
ــن دروازه به منظور بهبود  فراهم می نماید. همچنی
ــی ءهای داده  ای که بین  ــرای ش ــود، ب ــرد خ عملک
ــوند مکانیسم های نهان سازی  شبکه ها تبادل می ش
فراهم می نماید. نمونه ای معمولی از شبکه ی اسکادا 

در شکل 1 نشان داده شده است. 
صرف  نظر از مالحظات کارایی، الزامات طراحی 
ــرایط  ــکادا همچنین با ش ــبکه ی اس ــرای یك ش ب
ــرایط  ــد. این ش ــکل می گیرن ــبکه ش ــی ش عملیات
ــر می گذارند.  ــبکه تأثی ــوژی و پروتکل ش بر توپول
شبکه های اسکادا حاصل ویژگی های یکتای خاصی 
ــتگاه های پایانی9 در  ــتر دس دارند. برای مثال بیش
ــامانه های محاسباتی تك  ــبکه های فیلدباس س ش
ــده10 با توانایی محاسباتی  منظوره ی جایگذاری ش
ــتند. برخالف شبکه های  و عملیاتی محدودی هس
ــتفاده در شرکت ها،  ــلوغ مورد اس ــیار ش اداری بس
ــع مانند  ــیاری از صنای ــکادا در بس ــبکه های اس ش
ــوالً در ناحیه   ی جغرافیایی  ــع نیروی برق معم توزی
وسیعی پراکنده شده اند. همچنین، شرایط فیزیکی 
ــیار متفاوت از محیط یك شرکت  یك کارخانه بس
ــبکه های  ــم صنایع بزرگ و هم ش ــت. ه اداری اس
ــعات  کارخانه اغلب در معرض تغییرات دما، تشعش
الکترومغناطیس و حتی تجمع ساده ی مقدار بسیار 
ــرایط، نویز  کمی غبار قرار می گیرند. همه ی این ش
روی  شبکه را افزایش داده و همچنین عمر سیم ها 
ــه ی فیزیکی  ــد. ویژگی  های الی ــش می دهن را کاه
ــه در برابر چنین  ــد ک ــبکه باید به گونه ای باش ش
ــختی مقاومت کند و نویز روی شبکه را  ــرایط س ش
مدیریت کند. ارتباطات معمولی روی یك شبکه ی 
ــامل پیام  های کنترلی مبادله شده بین  ــکادا ش اس
ــتگاه  ــت. یك دس ــه و پیرو11  اس ــتگاه های پای دس
ــایر  ــت که می تواند عملکرد س ــتگاهی اس پایه دس
ــتگاه ها را کنترل نماید. یك رایانه   ی شخصی یا  دس
ــتگاه پایه هستند.  یك PLC مثال هایی از یك دس

5. Human–Machine Interface (HMI)
6. Gateway
7. Internet protocol (IP)
8. Fieldbus
9. Terminal devices
10. Embedded 
11. Master and slave

ــگر یا محرک  ــرو معموالً یك حس ــتگاه پی یك دس
ــاده است که می تواند پیام ها را به دستگاه فرمان  س
ــتگاه  ــد و فرمان های مورد نظر یك دس ــال کن ارس
ــبکه باید  پایه را اجرا نماید. با این وجود، پروتکل ش
همچنین ویژگی هایی برای ارتباط بین دستگاه های 
ــای خود ارتباط  ــی که می خواهند با همت فیلدباس
ــد فراهم نماید. برای برآورده کردن این  داشته باش
ــد پروفیباس12 یك  نیازمندی ها پروتکل هایی مانن
ــامل یك مدل  ــاط چندگانه دارند که ش مدل ارتب
ارتباطی نظیر به نظیر13 بین دستگاه های پایه و یك 
مدل ارتباطی کارخواه-کارگزار14 بین پایه و پیروها 
ــن می تواند  ــتگاه ها همچنی ــت. ارتباط بین دس اس
ــد. برای مثال، پیام های فرستاده شده  نامتقارن باش
ــال  ــرو به پایه معموالً بزرگ  تر از پیام های ارس از پی
ــتگاه ها  ــتند. بعضی دس ــه به پیرو هس ــده از پای ش
ــدار ها  ــا از طریق هش ــت تنه همچنین ممکن اس
ــرار کنند. چون  ــت، ارتباط برق ــای وضعی و پیام ه
ــتگاه ها یك  گذرگاه مشترک را به  ــیاری از دس بس
اشتراک می گذارند، پروتکل باید ویژگی هایی برای 
اولویت دهی به پیام ها داشته باشد. این به تشخیص 
ــم و غیرمهم کمك می کند. برای  بین پیام های مه
ــدار درباره ی یك نقض امنیتی   مثال یك پیام هش
ــتر از یك پیام عادی به  روزرسانی  باید اولویتی بیش
ــکادا باید  ــد. پروتکل های شبکه   ی اس ــته باش داش
ــی دریافت و  ــه ای از اطمینان بخش همچنین درج
صحت فراهم نماید. بسیاری از فرآیندهای کارخانه 
ــتگاه های فیلد نیاز  ــه ارتباطات بی درنگ بین دس ب
ــبکه باید ویژگی هایی داشته باشد  دارند. پروتکل ش
ــه پیام های مهم  ــان می دهد ک ــه تنها اطمین که ن
ــده اند بلکه با رعایت محدودیت های  تحویل داده ش

زمانی تحویل داده شده اند. 

3. پروتکل های اسکادا
گاز  ــن  انجم   AGA-12 ــتاندارد  اس ــق  طب
ــکادا  ــکای15، تقریبا 150 تا 200 پروتکل اس آمری

12. PROFIBUS
13. Peer to peer
14. Client-server
15. American Gas Association (AGA)

امنیت در شبکه های اسکادا
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ــتانداردهای  ــود دارد. بیش تر این پروتکل ها اس وج
ــط شرکت های خصوصی  مالکیتی هستند که توس
ــمت  ــال ها، صنعت به س ــعه یافته اند. طی س توس
پذیرش پروتکل های استاندارد باز مشترک حرکت 
کرده است. حتی با پروتکل های باز، تعداد زیادی از 
سازمان های حرفه ای مختلف برای کسب مقبولیت 
بیش تر برای استانداردسازی پروتکلشان در صنعت 
رقابت می کنند. جدول 1 تعداد کمی از مشهورترین 
و پر استفاده ترین پروتکل ها را فهرست کرده است. 

4. تهدیدهای امنیتی و آسیب پذیری ها
زمانی که پروتکل های اسکادا برای اولین بار توسعه 
ــوب بود و  ــردن کارایی خ ــد، هدف فراهم ک یافتن
ــد بر فراهم کردن ویژگی هایی بود که تضمین  تأکی
کند الزامات یك وظیفه در شبکه رعایت شده است. 

ــدن شرایط طراحی، امنیت شبکه  از زمان آماده ش
به ندرت مورد توجه قرار گرفته است.   

ــش، متداول ترین تصور غلط  تا مدت زمانی پی
ــبکه های اسکادا این بوده که این  در مورد امنیت ش
شبکه ها به صورت الکترونیکی از همه  ی شبکه های 
دیگر جدا شده اند  و بنابراین مهاجمان نمی توانند به 
آن ها دسترسی داشته باشند. کارخانه های صنعتی 
ــت فیزیکی  ــر افزایش امنی ــان را ب ــتر تالشش بیش
ــای روزافزون صنعت برای  متمرکز کردند. تقاضاه
ــط کارخانه و  ــه ی بین محی ــش یافت ــاط افزای ارتب
ــبکه  ی ساده  ی  کنترلی مجزا را  شبکه ی شرکت، ش
ــی پیچیده تبدیل  ــبکه  ی داخل به عضوی از یك ش
ــبکه ها  ــت. این ارتباط افزایش یافته ی ش کرده اس
ــکادا را  ــبکه های اس نگرانی پیرامون امنیت این ش
ــت که  ــت. درک این مطلب مهم اس زیاد کرده اس

ــی می توان چندین  ــبکه بندی فعل با فناوری  های ش
نقطه  ی دسترسی به هر شبکه ای شامل شبکه های 
ــازی فیزیکی، امنیت شبکه  اسکادا داشت و جداس
ــه وجود  ــد. این احتمال همیش ــن نمی کن را تضمی
ــبکه  ی محلی  ــتن یك اتصال از ش ــه با داش دارد ک
ــط تلفن یا یك اتصال  ــه دنیای خارج از طریق خ ب
اینترانت، شبکه ی محلی به شبکه  ی گسترده تر یك 
ــبکه  ی رقیب تجاری متصل شود. یك  شرکت یا ش
ــم مصمم می تواند از هر کدام از این اتصاالت  مهاج
ــتفاده کرده و به ماشین های درون شبکه  ی  سوءاس

کارخانه دسترسی پیدا کند. 
طی سال ها، صنعت اتوماسیون برای پروتکل های 
ــی به  ــتانداردهای خصوص ــکادا از اس ــی اس ارتباط
ــت.  ــتانداردهای بین المللی باز حرکت کرده اس اس
ــی  ــن، اعتقاد قبل که  بیان می کرد دسترس بنابرای

ویژگی های اصلیسازمان/استانداردپروتکل

Ethernet/IP
(Industrial Protocol)

Open DeviceNet Vendors
 Association(ODVA)

(www.odva.org)
شی ء گرا، قابلیت کار روی شبکه های اترنت و فیلدباس را فراهم کرده است.

DeviceNet
Open DeviceNet Vendors

Association (odva) (www.odva.
org)

 CAN پروتکل ،)CIP( متعلق به خانواده  ی پروتکل کنترل و اطالعات
  CIP و DeviceNet  الیه  ی 1 و 2 را تعریف کرده و بقیه  ی الیه ها توسط

تعریف شده اند.

ControlNet
ControlNet International

(www.controlnet.org).الیه  ی فیزیکی جدید با سرعت باالتر، تکرارپذیری با دامنه ای وسیع تر

PROFIBUS
Type 3 protocol of IEC Standard

11674 and 61158
 (www.profibus.org)

مدل سه الیه ای  OSI ، دارای ضمیمه هایی برای ویژگی های ایمنی، نسخه-
 ی ProfiNet سازگاری با اترنت را فراهم کرده است.

MODBUS
 TCP/IP MODBUS-IDA

(www.modbus.org)
بسته های فیلدباس را در TCP لفافه بندی می کند. سعی می کند تبدیل به 

یك استاندارد IETF شود.

DNP3
(IEC) Technical Committee 57,

Working Group 03 standard.OSI مبتنی بر مدل سه الیه ای

 Foundation
Fieldbus

The Fieldbus Foundation/open
 standard protocol
(www.fieldbus.org)

بسیاری از ویژگی های ایمنی را یکی می کند که باعث شده یك انتخاب 
مناسب برای کاربردهای با مأموریت بحرانی شود.

جدول1. برخی از پروتکل های اسکادا

امنیت در شبکه های اسکادا
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ــکادا  ــبکه های اس ــم به اطالعاتی درباره  ی ش مهاج
مشکل است دیگر پابرجا نیست. استانداردهای باز، 
ــی عمیق درباره طرز کار این  ــت آوردن دانش بدس

شبکه های اسکادا را بسیار آسان نموده اند. 
ــبکه های  عامل دیگر مؤثر در کمبود امنیت ش
ــخت افزار و نرم افزار تجاری  ــکادا، استفاده از س اس
ــتگاه هایی برای کار کردن  آماده16 در توسعه  ی دس
ــی بر  ــی مبتن ــت. طراح ــکادا اس ــبکه  ی اس در ش
تجهیزات تجاری آماده در هزینه صرفه جویی کرده 
ــش می دهد، اما نگرانی های  و زمان طراحی را کاه
ــی امنیت محصول نهایی را نیز افزایش می دهد.  کل
نرم افزار تجاری آماده اغلب خیلی امن نیست و هدفی 
ــه برانگیز برای حمله است. دستگاه هایی که  وسوس
ــاس امنیتی در نظر  ــرای کار در محیط های حس ب
ــوند معموالً طوری طراحی شده اند که  گرفته می ش
در برابر خرابی ایمن باشند17، اما آسیب پذیری های 
امنیتی می توانند توسط مهاجمی مورد سوءاستفاده 
ــی را غیرفعال نمایند.  ــم ایمن قرار گیرند تا مکانیس
ــد برای ایمنی  ــتگاه ها نه تنها بای ــن این دس بنابرای
ــوی  ــوند. از س بلکه برای امنیت هم باید طراحی ش
دیگر، گرایش به استفاده از تجهیزات تجاری آماده 
باعث توسعه ی تعدادی از پروتکل های اسکادا شده 
ــبکه های اترنت سنتی و  ــت که می تواند روی ش اس
پشته18 ی TCP/IP کار کند. این پروتکل ها اغلب 
ــریالی موفقی  ــر خطوط س ــای مبتنی ب پروتکل ه
ــته ی  ــرار گرفتن در یك بس ــتند که قبل از ق هس
ــتاندارد ارایه  TCP، از طریق برخی فرآیندهای اس
ــر ارتباط  ــیاری از این پروتکل ها ه ــوند. بس می  ش
ــخت گیرانه  ی پایه/پیرو که در شبکه های اسکادا  س
ــنتی دیده شده است را رها می کنند و  به صورت س
دستگاه هایی که برای این شبکه ها طراحی شده اند 
ــط های الیه ی کاربرد اضافه تری عالوه بر  اغلب واس
پروتکل پیام رسانی اسکادا فراهم می نمایند. این ها 
ــط وب باشد که زمانی  ــامل قابلیت واس می تواند ش
که با شبکه  ی شرکت همراه شود به مدیریت سطح 
ــات را می دهد.  ــان اطالع باال اجازه جمع آوری آس
البته شمول این خدمات باعث می شود هر دستگاه 
ــکادا که از آن  ها پشتیبانی  ــبکه  ی اس موجود در ش
ــبت به حمالت عمومی الیه  ی کاربرد و  می کند نس

مبتنی بر TCP/IP آسیب پذیر باشد.
ــت که تعداد  ــی های اخیر نشان داده اس بررس
ــال ها به  ــکادا طی س ــبکه های اس حمالت علیه ش
ــت. برای داشتن  ــته ای افزایش یافته اس طور پیوس
ــبکه های  ــیب پذیری های ش ــر دقیقی از آس تصوی
اسکادا، مؤسسه ی فناوری بریتیش کلمبیا در کانادا 
ــکادا ایجاد  پایگاه داده ای از رویدادهای امنیتی اس
ــت. پایگاه داده با حمالت علیه شبکه های  کرده اس
صنعتی پر شده و تحلیل آن، نتایج نگران کننده ای 
را نشان داده است. قبل از سال 2000 تقریبا 70 % 
16. COTS
17. Fail-safe 
18. stack

رویدادهای گزارش داده شده تصادفی رخ داده اند یا 
کارکنان ناراضی بدخواهانه عمل کرده اند. گزارش، 
همچنین نشان داده که تا سال 2001 صرف نظر از 
ــده  ــش کلی تعداد رویدادهای گزارش داده ش افزای
تقریباً 70% رویدادها ناشی از حمالت نشأت گرفته 

از خارج شبکه ی اسکادا بوده است.
ــبکه  ی اسکادا  یك مهاجم که بدون مجوز به ش
ــام دادن  ــت، قابلیت انج ــی پیدا کرده اس دسترس
ــبکه را دارد.  این حمالت   ــه ش ــواع حمالت علی ان
ــت  ــبب از دس ضررهای مالی قابل توجهی را به س
رفتن قابلیت های محصول به بار می آورد. در موارد 
ــت حتی باعث  ــدیدتر چنین حمالتی ممکن اس ش
ــود. بسیاری از حمالت ممکن در  خسارت جانی ش

مقاالت توصیف شده اند.
مهاجمان قصد دارند که به مشخصه های امنیتی 
شبکه های اسکادا مانند جامعیت، محرمانگی، احراز 
ــی لطمه وارد کنند. شنود  هویت یا قابلیت دسترس
ــبکه مثالی از یك  ــده از طریق ش داده ی منتقل ش
ــی به اطالعات محرمانه  تالش مهاجم برای دسترس
ــکادا از  ــیاری از پروتکل های اس ــون بس ــت. چ اس
ــتیبانی نمی کنند، شنود  هیچ نوع رمزنگاری  ای پش
ــبکه ممکن است؛ به شرط آن که  ارتباطات روی ش
ــود. یك مهاجم  ــبکه ش مهاجم موفق به ورود به ش
ــده و در حال  ــته از همه ی داده ها آگاه ش می توانس
ــرل کند و از این  ــتورها را کنت ــنود ترافیك، دس ش
ــال پیام های غلط استفاده  دستور ها بعداً برای ارس
ــد داده های  ــم همچنین می توان ــد. یك مهاج نمای
ــد و بدین  ــتکاری نمای ــبکه را دس انتقالی روی ش
ــرای مثال،  ــه بزند. ب ــه جامعیت آن لطم ــق ب طری
مهاجم می تواند سیگنال های کنترلی را تغییر دهد 
تا یك دستگاه درست کار نکند که در نهایت ممکن 
ــت قابلیت دسترسی به شبکه را تحت تأثیر قرار  اس
ــد همچنین  ــه جامعیت می توان ــد. حمالت علی ده
ــرار دهد.  ــده را مورد هدف ق ــای ذخیره ش داده ه
ــورت غیر مجاز به  ــت به ص یك مهاجم ممکن اس
ــتگاه ها دسترسی پیدا کند و مجموعه داده های  دس
اصلی آن ها را تغییر دهد. این مطلب می تواند باعث 
ــیار پایینی  ــتانه  ی بس ــتگاه ها در حد آس توقف دس

ــار داده  ــان مورد انتظ ــدار در زم ــود یا یك هش ش
ــت مهاجم پس از بدست آوردن  ــود. ممکن اس نش
دسترسی غیرمجاز بتواند مقادیر نمایش داده شده 
ــر دهد که وقتی یك  ــرای متصدی را طوری تغیی ب
ــرد متصدی از آن  ــود ف ــدار واقعاً باید داده ش هش
ــد. این مطلب می تواند باعث تأخیر پاسخ  آگاه نباش
ــود که ممکن است  ــان به شرایط اضطراری ش انس
ــردم نزدیك به کارخانه را تحت تأثیر قرار  امنیت م
ــت ارتباطات را به منظور  دهد. همچنین ممکن اس
ــدود یا مسیریابی مجدد  حمالت منع خدمت، مس
نماید. چون بسیاری از دستگاه ها سیستم عامل های 
ــم  می توانند تالش کنند  ــی ندارند، افراد مهاج امن
ــد که می تواند یا به  ــا کد بدخواهانه ای ایجاد کنن ت
ــبکه دهد یا باعث  ــی بیش تری به ش آن ها دسترس

وارد کردن خسارت های دیگری به شبکه شود.

5. چالش های تحقیقاتی امنیت اسکادا
ــه تقویت امنیت  ــل زیادی ب ــال حاضر، تمای در ح
ــود دارد. این  ــات صنعتی وج ــای تبادل اطالع فض
ــای تحقیقاتی اصلی در  ــروری بر چالش ه بخش م
ــم می کند. همچنین  ــکادا فراه زمینه  ی امنیت اس
ــی و روش های تحقیق اتخاذ  برخی راه حل های فن
ــورد بحث قرار  ــط جامعه  ی امنیت را م ــده توس ش

می دهد.
ــکادا مورد  ــرای تقویت اس ــد ب ــه چالش بای س
مالحظه قرار گیرد. اولین چالش بهبود کنترل های 
ــی به شبکه های اسکادا است. یك راه حل،  دسترس
ــبکه  ی اسکادا را دشوارتر خواهد  ورود  مهاجم به ش
ــت داخل یك  ــود امنی ــن چالش، بهب ــرد. دومی ک
ــعه  ی ابزارهای پایش امنیت  شبکه  ی اسکادا و توس
مؤثر است. مکانیسم های امنیتی، توسعه داده شدند 
تا این چالش را مورد مالحظه قرار دهند به گونه ای 
ــه تضمین می کند حتی اگر یك مهاجم موفق به  ک
ــبکه  ی اسکادا  شد،  انجام هرگونه حمله  ورود به ش
ــود. ابزارهای پایش به تشخیص  ــوار ش برایش دش
نفوذها و سایر فعالیت های شك برانگیز روی شبکه 
ــود مدیریت  ــومین چالش، بهب کمك می کنند. س
امنیت شبکه   ی اسکادا است. زیربخش بعد در مورد 

امنیت در شبکه های اسکادا
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هر یك از این سه چالش با جزئیات بیش تری بحث 
می کند.

ــه  ــخ به این س ــه در پاس ــمی ک ــر مکانیس ه
ــت باید همچنین شرایط  ــده اس چالش طراحی ش
ــرایط  ــر بگیرد. ش ــاس را در نظ ــبکه های فیلدب  ش
ــرخ پایین  ــامل ن ــوالً ش ــاس معم ــبکه  ی فیلدب ش
ــرایط عمل  ــته های کوچك پیام و ش ارتباطات، بس
ــت. برای مثال، طبق استاندارد  کردن بی  درنگ اس
ــکل  ــتانداردهای IEC، پروت IEC 61158 از اس
ــاس در مد انتقال همزمان نرخ داده ای فقط  پروفیب
ــه اندازه  ی 3125 کیلوبیت بر ثانیه دارد و بیش تر  ب

پیام ها پهنایی با تعداد اکتت19 کم دارند.

1.5 کنترل دسترسی
ــبکه، اطمینان  ــه در امن کردن هر ش اولین وظیف
ــت که موجودیت های غیرمجاز  ــی به این اس بخش
ــد. بنابراین بهبود  ــی پیدا نکنن ــبکه دسترس به ش
ــی شبکه های اسکادا  مکانیسم های کنترل دسترس
ــواری در تعریف  ــت. متأسفانه، دش ــیار مهم اس بس
ــکادا کنترل  ــبکه  ی اس ــرای یك ش ــدوده ای ب مح
ــاخته است. بیش تر  ــی صحیح را چالش س دسترس
ــبکه ی خارجی شرکت یا  ــکادا به ش شبکه های اس
اینترنت از طریق یك دروازه متصلند. برای بیش تر 
شبکه های اسکادا این دروازه ها تنها وسیله  ی اتصال 
ــت همچنین  ــتند. ممکن اس ــه دنیای خارج نیس ب
ــر ارتباطات  ــره  ی دیگری نظی ــاالت غیرمنتظ اتص
ــند. بنابراین صرف نظر از  ــته باش تلفنی وجود داش
ــی، خط مشی های  راه حل های فنی کنترل دسترس
ــورت واضحی  ــبکه باید به ص ــی ش کنترل دسترس
ــرکت تعریف شود و  ــی های امنیتی ش در خط مش
این خط مشی ها باید بوسیله  ی شیوه های مدیریت 

امنیتی خوب پشتیبانی شود. 
ــکادا محلی و شبکه  ی  دروازه، بین شبکه  ی اس
خارجی شرکت تطبیق پروتکلی فراهم می کند. اما 

19. Octets 

ــخصه های امنیتی  ــیاری از دروازه ها شامل مش بس
ــعه ی دروازه هایی که مکانیسم های  ــتند. توس نیس
ــت، محرمانگی،  ــراز هوی ــه اح ــی صحیح ک امنیت
ــی داده را تضمین کنند الزم  ــت و محرمانگ جامعی
است. این مشخصه ها باید به اندازه  ی کافی منعطف 
ــیاری از پروتکل های مختلف اسکادا را  باشند تا بس

پشتیبانی کند.  
ــت اولین گام در جهت انجام  احراز هویت درس
ــت معموالً با  ــت. احراز هوی ــی اس کنترل دسترس
ــازی که  ــرای کاربران مج ــاب   ورود ب ــن حس تعیی
ــان  ــتفاده از گذرواژه ش ــبکه با اس ــد به ش می توانن
دسترسی داشته باشند انجام می شود. در شبکه های 
ــبکه ها احراز هویت مبتنی  ــکادا همانند سایر ش اس
ــود را دارد. مردم  ــای خ ــذرواژه محدودیت ه بر گ
ــی اجتماعی20  ــی حمالت مهندس ــه راحتی قربان ب
می شوند یا از گذرواژه های نا امن که شکستن آن ها 
ــتفاده می کنند. برای برخورد با این  آسان است اس
ــتفاده از مکانیسم های  ــنهاداتی به اس مسأله، پیش
ــمند برای  ــراز هویت های مبتنی بر کارت هوش  اح
ــبکه های اسکادا  ــازی کنترل دسترسی ش پیاده س
ــمند می توانند به طور  وجود دارد. کارت های هوش
ــرده و حتی به بهبود  ــی گذرواژه ها را ذخیره ک امن
ــبکه کمك کنند. با این وجود،  مدیریت کلید در ش
ــکل احراز هویت را  ــمند کاماًل مش کارت های هوش
ــایل معمولی  ــم همه  ی مس ــل نمی کنند. باز ه ح
ــوز حتی در  ــانی هن ــراز هویت کاربران انس در اح
ــکادا مانند هر محیط  دیگری وجود  ــبکه های اس ش

دارد.

2.5.  دیوار های آتش و سامانه های 
تشخیص نفوذ

ــدود نمودن  ــی دیوار آتش مس ــك وظیفه ی اصل ی
ترافیك غیرمجاز از ورود به شبکه ی محافظت شده 
ــتقیم  ــت. دیوار آتش از برقراری یك اتصال مس اس

20. Social engineering attacks

ــکادا محلی  ــبکه ی اس ــی به ش ــت خارج از اینترن
ــد. دیوارهای آتش می توانند برای  جلوگیری می کن
ــخیص دادن و مجوزدهی ترافیك هایی که فقط  تش
ــتند پیکربندی  ــق به پروتکل هایی خاص هس متعل
ــبکه ی اسکادا محلی  ــوند. برای مثال اگر یك ش ش
فقط از پروفیباس استفاده کند دیوار آتش می تواند 
ــود که همه ی ترافیك های دیگر،  طوری تنظیم ش
ــوند. دیوارهای آتش می توانند  غیرمجاز شناخته ش
ــوند که فعالیت های  همچنین طوری پیکربندی ش
ــی  ــبکه دسترس ــای مجازی که به ش موجودیت ه
ــت برخی  دارند را کنترل و پایش نمایند. ممکن اس
موجودیت های شبکه ی شرکت فقط برای خدمات 
ــی  ــکادا اجازه دسترس ــبکه ی اس ویژه ای درون ش
ــند. دیوار آتش می تواند طوری تنظیم  ــته باش داش
شود که تضمین کند این موجودیت ها از مجوزشان 

سوءاستفاده نمی کنند. 
ــاخت ملی دولت  مرکز هماهنگی امنیت زیرس
ــی های  بریتانیا  )CCSIN( چندی پیش خط مش
خود برای استفاده از دیوارهای آتش در شبکه های 
ــت. صرف نظر از فراهم  ــکادا را منتشر کرده اس اس
کردن خط مشی هایی برای پیاده سازی، پیکربندی 
ــبکه های اسکادا  و مدیریت دیوارهای آتش برای ش
ــر معماری های  ــن تحلیلی ب ــزارش همچنی این گ
مختلف دیوار آتش مبتنی بر امنیت، مدیریت پذیری 
ــت. گزارش،  ــا ارایه داده اس ــری آن ه و مقیاس پذی
استفاده از معماری سه ناحیه ای را برای نتیجه های 
ــه ناحیه ای شبکه  بهتر توصیه می کند. معماری س
ــه قسمت مجزای فیزیکی و منطقی تقسیم  را به س
ــبکه ی اسکادا یا کنترل   ــه ناحیه ش می کند. این س
ــرکت و یك منطقه ی بی طرف   فرآیند، شبکه ی ش
به عنوان یك بافر بین دو منطقه ی دیگر هستند. 

فواید آشکاری در استفاده از دیوارهای آتش در 
شبکه های اسکادا وجود دارد، اما تعداد بسیار کمی 
ــود دارند که قادرند ترافیك  دیوار آتش تجاری وج
ــخیص دهند. سامانه های به  ــکادا را تش پروتکل اس
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ــش متن باز  ــکو یك دیوار آت ــیده ی سیس ثبت رس
ــته های  ــی بر لینوکس را که قادر به فیلتر بس مبتن
ُمدباس  است توسعه داده  اند. دیوار آتش، طرز کار 
ــبکه ی لینوکس اضافه  ــاس را به ابزار فیلتر ش ُمدب
ــت. این تنها دیوار آتشی است که مطلعیم  کرده اس
ــکادا را مورد توجه قرار داده است.  یك پروتکل اس
برای افزودن عملکردهای بیش تری از پروتکل های 
ــکادا به دیوارهای آتش، الزم است فعالیت های  اس

بیش تری انجام شود. 
از  ــیاری  بس ــن  همچنی  CCSIN ــزارش  گ
ــرای پروتکل های  ــه ب ــدی را ک ــای جدی فناوری ه
ــده اند مورد تأکید قرار داده  ــکادا توسعه داده ش اس
ــش میکرو که  ــعه ی دیوارهای آت ــت مانند توس اس
ــکادا جاسازی شوند.  ــتگاه اس می توانند در هر دس
ــود که  دیوار آتش میکرو می تواند طوری تنظیم ش
ــخیص دهد  ــتگاه را تش فقط ترافیك مربوط به دس
ــکوک را مسدود نماید به  ــایر ترافیك های مش و س
ــور مؤثری به عنوان یك  ــن ترتیب می تواند به ط ای
الیه ی دفاعی دیگر در شبکه ی اسکادا عمل نماید. 
ــل از آن که دیوارهای آتش  ــایل زیادی باید قب مس
ــوند  ــازی ش ــرو بتوانند به طور مؤثری پیاده س میک
ــتگاه های اسکادا  ــیاری از دس ــود. چون بس حل ش
ــباتی کافی برای پشتیبانی از هر نوع  قابلیت محاس
ــی را ندارند. بنابراین یك ارزیابی ریسك  دیوار آتش
صحیح برای تشخیص دستگاه های بسیار مهم روی 
ــکادا که از دیوارهای آتش افزوده بهره  شبکه ی اس

می گیرد باید انجام شود. 
ــامانه های  ــال با  س ــش در اتص ــای آت دیواره
ــد. همانند  ــی کار می کنن ــوذ به خوب ــخیص نف تش
ــخیص  ــامانه های تش ــکل س ــای آتش، مش دیواره
ــکادا آن است که بیش تر  ــبکه های اس نفوذ برای ش
ــخیص نفوذ تجاری قادر به پایش  ــامانه های تش س
ــکوک  ــرای رفتارهای مش ــکادا ب ــای اس پروتکل ه
ــتند. راه حل های مسأله  ی توسعه  ی سامانه های  نیس
تشخیص نفوذ برای شبکه های اسکادا پیچیده تر از 
ــعه ی دیوارهای آتش برای آن است. دیوارهای  توس
آتش می توانند فقط با دانستن ساختار پروتکل های 
اسکادا توسعه یابند. از طرف دیگر، توسعه ی قوانین 
ــخیص نفوذ برای تشخیص حمالت  ــامانه ی تش س
نیازمند دانستن آسیب پذیری های پروتکل ها است. 
این دانش با هزینه ی بررسی های گسترده ی آسیب 

پذیری پروتکل های اسکادا حاصل می شود.

3.5 ارزیابی آسیب پذیری پروتکل
ــکادا،  ــبکه های اس ــت کلی ش ــت امنی ــرای تقوی ب
ــکادا  ــخصه های امنیتی پروتکل های اس بهبود مش
ــت. ابتدا ضروری است که پروتکل های  ضروری اس
ــیب پذیری های موجود  ــود و آس موجود تحلیل ش
ــود. این کار به توسعه ی  ــناخته ش در پروتکل ها ش
ــخصات  ــی که می تواند با مش ــم های امنیت مکانیس
ــد کرد. پروتکل  ــود کمك خواه پروتکل ها یکی ش

ــتانداردهای بین المللی شناخته  ــکادا، اس فعلی اس
و  ــارت  تج ــت  مدیری و  ــرل  کنت ــت  تح ــده ی  ش
ــتند. اعمال تغییرات به  ــازمان های حرفه ای هس س
ــتانداردهای شناخته شده ای می تواند هم  چنین اس
ــی از مقاومت  زمان بر و هم همراه با تأخیرهای ناش
ــتاندارد باشد. بنابراین مهم است  در برابر تغییر اس
ــخصه ی امنیتی جدیدی  قبل از وارد کردن هر مش
به استانداردهای پروتکل بیش تر آسیب پذیری های 
ــناخته شوند. این اعمال تغییرها بازبینی  امنیتی ش

بسیار کم استاندارد را ممکن می سازد. 
ــیب پذیری های پروتکل، همچنین  شناخت آس
ــامانه ی تشخیص نفوذ را  ــعه ی قوانین برای س توس
ــان خواهد کرد. توسعه ی امضای حمله برای هر  آس
ــر خواهد بود،  ــتفاده ی بالقوه ای امکان پذی سوءاس
ــخیص  ــامانه ی تش ــه می تواند یکی از اجزای س ک
ــکادا این امضاهای  ــود. راهبران شبکه ی اس نفوذ ش
ــش امنیت  ــوذ را برای پای ــخیص نف ــامانه ی تش س

شبکه هایشان مفید خواهند دید. 
ــخیص بین  ــگام تحلیل هر پروتکل، تش در هن
ــیب پذیری مفید است: آن هایی که از  دو دسته آس
مشخصه های ذاتی پروتکل بوجود آمده اند و آن هایی 
ــازی نادرست پروتکل هستند.  که نتیجه ی پیاده س
ــازی  ــی از پیاده س ــیب پذیری های ناش ــالح آس اص
ــت آسان تر از اصالح آسیب پذیری های ناشی  نادرس
ــخصه های پروتکل است. هر دو دسته آسیب  از مش
ــبکه مورد  ــد برای بهبود امنیت کلی ش پذیری بای
ــأله ی  ــت مس مالحظه قرار گیرند. ابتدا ضروری اس
ــورد  ــکل م ــیب پذیری های پروت ــردن آس ــدا ک پی
ــای بالقوه و  ــی ذات رخنه ه ــرار گیرد. وقت توجه ق
سوءاستفاده های ممکن از آن ها شناخته شود، دفاع 
ــود. در حال  ــان تر انجام می ش در برابر حمله ها آس
ــیوه ای برای  حاضر طبق جدیدترین اطالعات ما، ش
ــکادا وجود  ــیب پذیری پروتکل های اس ارزیابی آس

ندارد.
ارزیابی آسیب  پذیری معموالً یك فرآیند ذهنی 
است و تحقیق برای پیدا کردن شیوه ا ی خوب جهت 
ارزیابی آسیب پذیری پروتکل های اسکادا مورد نیاز 
ــعه  ی طبقه بندی  ــندگان در حال توس است. نویس
ــیب پذیری های پروتکل های اسکادا برای فراهم  آس

کردن چارچوبی جهت ارزیابی امنیت این پروتکل ها 
ــیب پذیری ها  ــعه ی طبقه بندی آس ــتند. توس هس
ــت.  ــیب پذیری ها اس ــد پایگاه داده ای از آس نیازمن
ــامانه ها مانند  ــیب پذیری های سایر س برخالف آس
سیستم های عامل، پایگاه داده ای عمومی از آسیب 
پذیری های پروتکل اسکادا وجود ندارد. بنابراین کار 
ــا انجام یك تحلیل  ــعه ی طبقه بندی ب بر روی توس
ــروع  ــکادا ش ــی عمیق یك نمونه پروتکل اس امنیت
می شود به طوری که نتایج می تواند برای توسعه ی 
ــتفاده  ــیب پذیری ها اس یك طبقه بندی کلی از آس
ــیوه هایی برای ارزیابی آسیب پذیری  شود. چون ش
پروتکل های اسکادا وجود ندارد، برای تولید فهرستی 
ــیب پذیری های بالقوه در پروتکل هدف، ما از  از آس
ــای ارزیابی امنیتی  ــیوه ها و طبقه بندی ه برخی ش
ــیوه ی  ــتفاده می کنیم، مانند ش عمومی موجود اس
فرضیه ی رخنه. سپس آزمون نفوذهای واقعی را بر 
ــبکه ی اسکادا نمونه برای تعیین امکان  روی یك ش
ــیب پذیری  ها اجرا می کنیم. این  سوءاستفاده از آس
ــیب پذیری هایی که می  توانند  ــتی از آس کار فهرس
ــرار گیرند را  ــدی در یك طبقه ق ــك طبقه بن در ی
ــیب پذیری  های  ــد. توجیه تعمیم آس ــد می کن تولی
ــی  ــیاری از پروتکل ها، در بررس یك پروتکل به بس
ــکادا پر  ــاختاری پروتکل های اس ــخصه های س مش
ــترک یافت  ــن الگوهای مش ــرای تعیی ــتفاده ب اس
ــیب پذیری هایی  ــدی نهایی، آس ــود. طبقه بن می ش
ــخصه ی  ــد که مبتنی بر مش ــته بندی می کن را دس
امنیتی هستند که توسط یك حمله با سوءاستفاده 
از آسیب پذیری خاصی نقض شده اند. مشخصه های 
ــامانه ای عبارتند از: محرمانگی،  امنیتی اصلی هر س
ــراز هویت و نفی  ــی، اح جامعیت، قابلیت دسترس
ــث نقض حداقل یکی از این  انکار. هر حمله ای باع
ــخصه ی امنیتی،  ــود. در هر مش ــخصه ها می ش مش
ــیب پذیری ها همچنین بر اساس الیه ی پروتکل  آس
ــود دارند  ــیب پذیری ها وج ــه در آن آس ــبکه ک ش
ــته بندی به تعیین  ــوند. این دس دسته بندی می ش
آسیب پذیری های خاص یك پروتکل اسکادا کمك 

می کند.
 ادامه دارد

امنیت در شبکه های اسکادا
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مهندس علی رحیمی
کارشناس ابزاردقیق تام ایران خودرو

a.rahimi@tam.co.ir

قسمت دوم

پایانی

ــته به روش به  ــامانه های اندازه گیری مخازن بس س
ــتفاده از اندازه گیری های  ــه در آن ها، با اس کار رفت
ــط تجهیزات ابزاردقیق نصب شده  انجام شده توس
ــباتی و جداول  ــای محاس ــزن، الگوریتم ه روی مخ
ــیال ذخیره شد را به صورت حجم  مرجع، مقدار س

استاندارد یا جرمی تعیین می کنند.
ــش دوم و پایانی آن  ــن مقاله که در ادامه بخ در ای
ــون انواع مخازن ذخیره،  آمده پیرامون مباحثی چ
ــای  روش ه ــواع  ان ــازن،  مخ ــري  اندازه گی واژگان 
ــازن، چگونگی انتخاب تجهیزات و  اندازه گیری مخ
ــرریز مخازن صحبت  ــازوکارهای جلوگیری از س س

شده است. 
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آشنایي با سامانه هاي اندازه گیري مخازن

 7. ایمني و پیشگیري از سرریز شدن 
مخازن

ــي از مهم ترین  ــازن ذخیره یک ــرریز مواد از مخ س
ــایت هاي ذخیره ی مواد  ــاي موجود در س دغدغه ه
ــت. ایجاد مخاطرات ایمني براي محیط و  نفتي اس
نیروي انساني، احتمال ایجاد آتش سوزي و تخریب 
دارایي ها و نیاز به بازسازي سایت، هدررفت مواد با 
ــازي محیط و توقف  ــي، هزینه هاي پاکس ارزش نفت
ــل اهمیت  ــازن از دالی ــته به مخ ــاي وابس پلنت ه
ــرریز در مخازن ذخیره مواد نفتي  ــگیري از س پیش

است. 
ــتاندارد IEC61511-1 براي  ــاس اس ــر اس ب
پیشگیري از سرریز مواد از مخازن ذخیره و کنترل 
تبعات ناشي از وقوع آن باید از چند الیه ی حفاظتي 
مستقل از هم استفاده شود. احداث دیوارهاي مانع1 
ــازن ذخیره یکي از روش هاي حفاظت  پیرامون مخ
ــیو است که در صورت وقوع سرریز، از گسترش  پس
ــگیري کرده و  ــایت پیش ــواد نفتي در محیط س م
انتشار مواد را به داخل محوطه محصور درون دیواره 
محدود مي کند. اگرچه استفاده از دیوار مانع باعث 
ــود؛ اما در صورت  ــگیري از سرریز مواد نمي ش پیش
ــرریز تبعات ناشي از آن را کاهش مي دهد. وقوع س

ــگیري از  ــامانه هاي پیش ــنایي با س قبل از آش
ــنایي با حدود پرشدگي مخزن ضروري  سرریز، آش
ــتاندارد API2350 ]4[، هر  ــاس اس است. بر اس
ــدگي با اهمیت  ــه حد پر ش مخزن ذخیره داراي س
است که آشنایي با آن ها ضروري است. حد پرشدگي 
ــرریز4. حد  ــدگي ایمن3 و حد س معمول2، حد پرش
ــرریز را حداکثر ظرفیت5 مخزن و حد پرشدگي  س
ــز مي گویند. حد  ــن را ظرفیت مجاز6 مخزن نی ایم
ــدگي معمول پایین تر از حد پرشدگي ایمن و  پرش
حد پر شدگي ایمن پایین تر از حد سرریز قرار دارد. 
ــدگي  ــدگي معمول به مقداري از پرش حد پرش
ــزن اجازه ی دریافت  ــود که در آن، مخ گفته مي ش
ــك بازه ی  ــي ممکن براي ی ــینه ی دب ــواد با بیش م
ــیدن به حد پرشدگي  ــخص قبل از رس زماني مش
ــن هم به مقداري  ــدگي ایم ایمن را دارد. حد پرش
ــزن  ــه در آن، مخ ــود ک ــه مي ش ــدگي گفت از پرش
ــینه ی دبي ممکن  ــا بیش ــت مواد ب ــازه ی دریاف اج
ــیدن  ــخص، قبل از رس براي یك بازه ی زماني مش
ــرریز به حدي گفته  ــرریز را دارد. حد س به حد س
مي شود که اگر در آن حد مواد بیشتري وارد مخزن 
ــرریز رخ مي دهد. در مخازن سقف شناور  ــود س ش
ــه پر کردن  ــود ک ــرریز به حدي گفته مي ش حد س
مخزن بیش از آن، باعث صدمه دیدن سقف شناور 
ــقف متحرک با  ــه مخزن به دلیل برخورد س یا بدن
محدود کننده هاي مکانیکي درون مخزن مي شود. 
1. Dike Wall
2. Normal Fill Level
3. Safe Fill Level
4. Overfill Level
5. Maximum Capacity
6. Rated Capacity

ــدگي با حد  بنابراین فاصله بین هر حد از پرش
ــد که در یك  ــدگي باالتر باید به اندازه اي باش پرش
ــینه ی دبي ورودي،  ــخص و با بیش ــازه زماني مش ب
ــدگي باالتر نرسد. بازه ی  ــطح مواد به حد پر ش س
ــان واکنش  ــان زم ــده در واقع هم ــاد ش ــي ی زمان
ــامانه پس از  ــت که طول مي کشد تا س سامانه اس
ــتن ورودي، دبي مواد ورودي  ــاذ تصمیم به بس اتخ
ــاند. حدود  ــه صفر برس ــزن را از حداکثر ب ــه مخ ب
ــده است.  ــان داده ش ــکل 11 نش ــدگي در ش پرش
ــاع مخزن  ــامانه T، ارتف ــان واکنش س اگر زم
ــینه ی دبي حجمي  ــزن C و بیش ــت مخ H، ظرفی
ــد، حداقل فاصله بین  ورودي به مخزن Qmax باش
ــر از مقدار زیر  ــدگي،hmin ، نباید کمت ــدود پرش ح
ــد. یکاهاي انتخابي براي هر یك از کمیت هاي  باش
ــند. ــته باش ــازگاري داش رابطه ی زیر باید با هم س

ــات مورد  ــع آوري اطالع ــه جم ــي ک در صورت
ــدگي مخزن  ــدود پرش ــبه ی ح ــراي محاس نیاز ب
ــر جدول 1 را  ــد، API 2350 مقادی ــن نباش ممک
ــنهاد مي کند.  ــواع مخزن پیش ــراي هر کدام از ان ب
ــان  ــه ی کارکن ــال API 2350 تجرب ــن ح ــا ای ب
ــابه را بر پیشنهاد خود  بهره بردار در پلنت هاي مش
ــب درصدي  ــن مقادیر بر حس ــد. ای ــدم مي دان مق
ــوند.  ــف مي ش ــزن تعری ــت مخ ــر ظرفی از حداکث
هر مخزن ذخیره ی مواد نفتي باید به سامانه ی 
ــرریز با قابلیت تشخیص سطح تك  پیشگیري از س
ــامانه ی  ــد. در س نقطه اي یا دو نقطه اي مجهز باش
تشخیص سطح تك نقطه اي فقط یك سطح وجود 
ــیال درون مخزن به  ــطح س ــیدن س دارد که با رس
ــود. در سامانه ی  ــب ایجاد مي ش آن، واکنش مناس
ــود  ــطح وج ــه اي دو س ــطح دو نقط ــخیص س تش
ــیال درون مخزن به  ــطح س ــیدن س دارد که با رس
ــود.  ــب ایجاد مي ش هر کدام از آن ها واکنش مناس
ــامل قطع مواد ورودي  واکنش مناسب مي تواند ش
ــیر ورودي مواد به  ــتن ش ــزن از طریق بس ــه مخ ب
مخزن، خاموش کردن پمپ مربوط به مواد ورودي 
ــد. و یا هدایت مواد ورودي به یك مخزن دیگر باش

ــگیري از سرریز  ــامانه ی پیش در صورتي که س
ــه باید بین  ــد، این نقط ــه اي باش ــزن تك نقط مخ
ــته  ــدگي ایمن قرار داش ــد پرش ــرریز و ح ــد س ح
ــه اندازه اي  ــرریز ب ــه ی آن با حد س ــد و فاصل باش
ــب  ــد که زمان کافي براي ایجاد واکنش مناس باش
ــود.  ــع ورود مواد به مخزن انجام ش ــه منظور قط ب
ــته  ــی High-High نام داش ــه، نقطه ــن نقط ای
ــري مخزن  ــامانه ی اندازه گی ــتقل از س ــد مس و بای
ــوییچ هاي سطح  ــود. معموالً از س ــازي ش پیاده س
ــخیص رسیدن سیال به این نقطه استفاده  براي تش
ــوییچ سطح مربوط به نقطه ی  مي شود. خروجي س

ــامانه ی7ESD منتقل خواهد  High-High به س
ــامانه ی ESD هم وظیفه ی ایجاد واکنش  ــد. س ش
ــت. در خصوص  ــده خواهد داش ــب را بر عه مناس
ــامانه ی  ــگر، س درجه ی 8SIL مورد نیاز براي حس
ــت  ــه، اگرچه بهتر اس ــاي مربوط ESD و عملگره
ــن SIL انجام  ــك و تعیی ــات مربوط به ریس مطالع
ــتفاده  ــتاندارد API 2350 اس ــود اما طبق اس ش
 SIL2 ــا ــاي ب ــق و عملگره ــزات ابزاردقی از تجهی
ــواد نفتي کفایت مي کند. براي مخازن ذخیره ی م

ــگیري از سرریز  ــامانه ی پیش در صورتي که س
ــه  ــر ک ــه ی باالت ــد، نقط ــه اي باش ــزن دو نقط مخ
ــرریز و حد  High-High نام دارد باید بین حد س
ــد و فاصله ی آن با  ــدگي ایمن قرار داشته باش پرش
ــد که زمان کافي براي  ــرریز به اندازه اي باش حد س
ــع ورود مواد  ــب به منظور قط ایجاد واکنش مناس
ــد. نقطه ی پایین تر در  ــته باش به مخزن وجود داش
ــته  ــامانه ی دو نقطه اي، نقطه ی High نام داش س
ــدگي  ــدگي ایمن و حد پر ش ــد بین حد پرش و بای
ــه ی بین نقطه ی  ــد. فاصل ــته باش معمول قرار داش
ــه اندازه اي  ــدگي ایمن باید ب ــد پرش ــا ح High ب
ــد که زمان کافي براي ایجاد واکنش مناسب به  باش
منظور قطع ورود مواد به مخزن وجود داشته باشد. 
ــازوکار  ــامانه ی دو نقطه اي هم باید از یك س در س
مستقل از سامانه ی اندازه گیري مخازن براي تولید 
ــیگنال High-High استفاده شود. استفاده از  س
ــطح SIL2 براي تولید سیگنال یاد  سوییچ هاي س
 API 2350 ــت. استاندارد شده راهکار رایجي اس
ــامانه ی  ــطح س ــي س ــتفاده از خروج ــازه ی اس اج
 High ــیگنال اندازه گیري مخازن را براي تولید س
ــامانه ی اندازه گیري مورد استفاده  مي دهد. البته س
ــد داراي گواهي  ــیگنال High بای ــراي تولید س ب
ــیگنال High بر خالف سیگنال  ــد. س SIL2 باش
ــود، به  ــال مي ش High-High که به ESD ارس
ــرل فرآیند در  ــامانه ی کنت ــوان ورودي براي س عن
ــگیري از  ــامانه ی پیش ــود. در س نظر گرفته مي ش
ــرریز دونقطه اي اگر BPCS نتواند به هر دلیلي  س
ــزن را بگیرد، ESD وارد  ــوي ورود مواد به مخ جل
ــه مخزن را قطع مي کند.  ــده و ورود مواد ب عمل ش
ــرریز دونقطه اي به  ــگیري از س ــامانه ی پیش س
ــي افزونگي9 از قابلیت اطمینان باالتري  دلیل ویژگ
7. Emergency Shutdown System
8. Safety Integrity Level
9. Redundancy

شکل11. حدود پرشدگي مخزن

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶  
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آشنایي با سامانه هاي اندازه گیري مخازن

حد پرشدگي نوع مخزن
معمول

حد پر شدگي ایمن

%97%90سقف ثابت

%95%85سقف شناور خارجي

%90%80سقف شناور داخلي

ــرریز تك  ــگیري از س ــامانه ی پیش ــه س ــبت ب نس
ــأله از نقطه نظر  ــت. این مس نقطه اي برخوردار اس
ــامانه ی  ــت. در س روابط ریاضي هم قابل اثبات اس
ــرریز دو نقطه اي، سرریز زماني رخ  پیشگیري از س
ــه وظیفه ی  ــامانه ی BPCS ک ــد که هم س مي ده
ــطح High را بر  ــواد به مخزن در س قطع ورود م
عهده دارد و هم سامانه ی ESD که وظیفه ی قطع 
ــطح High-High را بر  ورود مواد به مخزن در س
ــوند. با توجه  ــده دارد، همزمان دچار خرابي ش عه
ــتقل از  ــامانه ی BPCS مس به این که عملکرد س
 SIL2 ــرض ــت، با ف ــامانه ی ESD اس عملکرد س
ــي همزمان هر  ــال خراب ــامانه، احتم ــر س براي ه
ــت: ــبه اس ــه صورت زیر قابل محاس ــامانه ب دو س

ــبات فوق  ــه در محاس ــید ک ــته باش توجه داش
ــال خرابي از بازه ی PFD مربوط به  باالترین احتم
ــت. بنابراین مجموعه ی  ــده اس هر SIL انتخاب ش
ــامانه ی  ــد یك س ــامانه ی BPCS و ESD مانن س
ــا SIL4 کار مي کند! این  ــرریز ب ــگیري از س پیش
ــت. ــده اس ــان داده ش ــکل 12 نش ــأله در ش مس

ــگیري  ــامانه ی پیش ــي س ــال خراب ــا این ح ب
ــي رخ مي دهد که  ــه اي زمان ــك نقط ــرریز ت از س
ــن  ــود. بنابرای ــي ش ــار خراب ــامانه ی ESD دچ س
ــرریز تك نقطه اي  ــامانه ی پیشگیري از س SIL س
ــود. ب ــد  خواه  ESD ــامانه ی  س  SIL ــا  ب ــر  براب

ــتاندارد API 2350، سامانه ی  ــاس اس بر اس
ــس از نصب و  ــرریز باید یك بار پ ــگیري از س پیش
سپس در بازه هاي زماني مشخص بر اساس رویه هاي 
ــده و معتبر، مورد آزمایش قرار گیرد تا از  تأیید ش
ــود. آزمون  ــت عملکرد آن اطمینان حاصل ش صح
ــت که  ــنجي عملکرد10 به این صورت اس صحت س
شرایط وقوع سرریز با تحریك حسگرهاي سامانه ی 
10. Proof Test

پیشگیري شبیه سازي مي شود تا از عملکرد صحیح 
آن اطمینان حاصل شود. اگرچه در صورت استفاده 
از اجزاي با قابلیت عیب یابي خودکار11 فواصل زماني 
ــنجي افزایش مي یابد؛ اما  بین آزمون هاي صحت س
ــود. ــال ش ــتر از یك س این فاصله هرگز نباید بیش

ــراي کنترل ورود  ــه کار رفته ب ــیر کنترلی ب ش
ــت به عملگرهاي12  مواد به مخزن ذخیره ممکن اس
ــده باشد.  برقي، هیدرولیك و یا پنوماتیك مجهز ش
ــاس استاندارد API 2350 این عملگرها باید  براس
داراي فلکه ی دستي13 باشند تا در صورت نیاز و در 
هنگام خرابي عملگر، باز و بسته بودن شیر به صورت 
ــیر باید به نشانگر  ــتي کنترل شود. به عالوه ش دس
ــد. همچنین  محلي میزان باز بودن14 هم مجهز باش
ــد 15FC انتخاب  ــورت امکان، نوع عملگر بای در ص
شود تا در صورت هرگونه خرابي عملگر، شیر بسته 
ــود. با  ــده و از ورود مواد به مخزن جلوگیري ش ش

11. Self Diagnostic
12. Actuator
13. Hand Wheel
14. Position Indicator
15. Fail Close

ــگیري  ــامانه ی پیش ــه اهمیت وظیفه ی س توجه ب
ــي الزم براي این  ــازن، توان الکتریک ــرریز مخ از س
ــد. به همین دلیل  ــامانه باید همیشه برقرار باش س
ــتیبان هم مجهز باشد. ــامانه باید به برق پش این س

8. جمع بندي و نتيجه گيري
در این مقاله سامانه هاي اندازه گیري مخازن که غالباً 
ــودي فرآورده هاي مایع نفتي در  براي کنترل موج
مخازن ذخیره مورد استفاده قرار مي گیرند، معرفي 
ــامانه هاي نوین  ــپس یك طبقه بندي از س ــد. س ش
ــا و الگوریتم هاي  ــزن، ابزاردقیق ه اندازه گیري مخ
ــاي ابزاردقیق  ــباتي مربوطه ارایه و ویژگي ه محاس
ــد. مطالبي هم پیرامون  به کار رفته توضیح داده ش
اهمیت پیشگیري از سرریز در مخازن ذخیره ارایه 
ــث اندازه گیري  ــتردگي مبح ــد. با توجه به گس ش
ــد.  ــن به جزئیات خودداري ش ــازن، از پرداخت مخ
ــامان یافته  تمرکز این مقاله بر ایجاد یك ذهنیت س
ــده مي تواند براي  ــت. خوانن براي خواننده بوده اس
آگاهي از جزئیات به استانداردهاي مربوطه و اسناد 
ــامانه هاي  ــط سازندگان س ــر شده توس فني منتش

اندازه گیري مخازن مراجعه کند.

جدول 1. مقادیر پیشنهادي API2350 براي حدود پرشدگي بر حسب درصدي از حد سرریز )حداکثر ظرفیت مخزن(

 SIL ــبه ی  ــرام محاس ــکل 12. دیاگ ش
سامانه ی پیشگیري از سرریز دونقطه اي

𝑃𝑃(𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∩ 𝐸𝐸𝑆𝑆𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
= 𝑃𝑃(𝐵𝐵𝑃𝑃𝐵𝐵𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓) × 𝑃𝑃(𝐸𝐸𝑆𝑆𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐸𝐸𝐵𝐵𝐸𝐸
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆2 × 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆2
= 10−2 × 10−2 = 10−4
= 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐵𝐵𝑆𝑆𝑆𝑆4

 

منابع:
]1[ Enraf B.V, “The Art of Tank Gauging”.
]2[ A. Ashtiani, F. Robinson and B. Weber, “Think Tanks”, Hydrocarbon En-
gineering Magazine, September 2004. 
]3[ American Petroleum Institute, “Manual of Petroleum Measurement Stand-
ards, Chapter3: Tank Gauging, Section 1.A: Standard Practice for the Manual 
Gauging of Petroleum and Petroleum Products” API MPMS CH.3.1.A, 2nd 
Edition, Aug 2005.
]4[ American Petroleum Institute, “Overfill Protection for Storage Tanks in 
Petroleum Facilities” API RP 2350, 3rd Edition, Jan 2005.

ــتانداردهاي کمي نفت و گاز – قسمت دوم"، صنعت هوشمند،  ــن موحدي، "آشنایي با اس ]5[ محمد حس
سال 17، شماره1-2، پیاپي 154-155، فروردین و اردیبهشت 93.
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در نیروگاه های حرارتی، با استفاده از حرارت ایجاد 
ــوختن سوخت های فسیلی از جمله  شده توسط س
ــنگ، توربین بخار برای تولید الکتریسیته  ذغال س
به حرکت در می آید. بازده تولید بخاری که توسط 
ــود به  ــن نیروگاه ها تولید می ش ــار در ای ــگ بخ دی
ــان هوای محیط  ــیله ی تنظیم دقیق دبی  جری وس
ــط دو کانال مجزا  ــوای پیش گرم توس و جریان ه
ــدام از این  ــود. همچنین دبی هر ک ــرل می ش کنت
جریان ها، توسط دریچه هایی که درون کانال ها قرار 
ــود. اندازه گیری دقیق و سریع  دارند، کنترل می ش
ــودکار دریچه ها و  ــی جریان هوا برای کنترل خ دب
ــیار حیاتی می باشد. مهندسان  بازده  دیگ بخار بس
ــن ــی چی الکتریک ــوان  ــی ت ــه ی تحقیقات  مؤسس

از  ــی  انواع  Guohua ــروگاه  نی و   )CEPRI(
ــه ی فناوری های  ــف جهت مطالع روش های مختل
ــرعت در  ــیدن به بهترین دقت و س ــرای رس الزم ب
ــخگویی برای تعیین دبی جریان هوا را مطالعه  پاس
ــرحی را بر نتایج آزمون های  کردند که این مقاله ش

انجام شده در این خصوص ارایه می کند. 

واژه هاي کليدي: نیروگاه حرارتی، فناوری اندازه گیری دبی 
هوا، دبی سنج گرمایی، لوله ی پیتوت

ان
رد

��
رگ

ب

مهندس محمدعلی عبدوس

 استفاده از دبی  سنج گرمایی در

سامانه ی کنترل دیگ بخار نیروگاه برق
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1. مقدمه
ــد انرژی  ــه افزایش تولی ــرآوردن نیاز رو ب ــرای ب ب
 Guohua ــروگاه ــور چین، نی ــی در کش الکتریک
ــاز اول خود برای تولید توانی برابر  Ninghai در ف

با 600×4 مگاوات برنامه ریزی شده است.
ــی Shanghai در  ــمت جنوب ــروگاه در قس نی
ــتای Ninghai و در شهر Ningbo، استان  روس
ــرژی الزم برای این  ــده تا ان ــع ش Zhejiang واق

منطقه را تأمین کند.
در این نیروگاه، با استفاده از حرارت ایجاد شده 
ــنگ، توربین بخار برای  ــوختن ذغال س ــط س توس
ــد. نیروگاه  ــیته به حرکت در می آی تولید الکتریس
ــیاب ذغال سنگ  ــتن 6 دستگاه آس مذکور با داش
ــط1 حرکت  ــرعت متوس از نوع HP-983 که با س
ــگ بخار را تأمین  ــوخت الزم برای دی می کنند، س
ــن نیروگاه  ــوه ی عملکرد ای ــح نح ــد.  توضی می کن

پیچیده است.
ــدن باید از  ــودر ش ــنگ ابتدا برای پ ــال س ذغ
ــتگاه های  ــروگاه به دس ــتقر در نی ــیلوهای مس س
ــود. یك  ــتاده ش ــنگ2 فرس ــده ی ذغال س پودرکنن
بادزن3 مخلوطی از هوای محیط و هوای پیشگرم را 
به سمت دستگاه آسیاب ذغال می فرستد که در آن 
ــنگ، برای احتراق  جا با عبور از روی پودر ذغال س
ــرارت دادن به آب درون دیگ بخار و  در کوره و ح
در نتیجه برای تولید بخار برای گرداندن توربین ها 
استفاده شود. سامانه ی کنترلی مصرف انرژی دیگ 
ــریع دبی جریان  بخار نیاز به اندازه گیری دقیق و س

هوای ورودی دارد.

2. توضیح مسأله
ــار تولید  ــط دیگ بخ ــازده تولید بخاری که توس ب
می شود به وسیله ی تنظیم دقیق دبی جریان هوای 
ــط دو کانال  محیط و جریان هوای پیش گرم توس
مجزا کنترل می شود. همچنین دبی هر کدام از این 
ــه درون کانال ها  ــط دریچه هایی4 ک جریان ها، توس
ــود. جریان هوای پیشگرم  قرار دارند، کنترل می ش
ــده و برای ترکیب  با جریان هوای محیط ترکیب ش
ــه دیگ بخار  ــپس ب ــده و س با پودر ذغال آماده ش
ــود. اندازه گیری دقیق و سریع دبی  فرستاده می ش
جریان هوا برای کنترل خودکار دریچه ها و بازده ی 
دیگ بخار بسیار حیاتی می باشد. در نتیجه، عملکرد 
ــار و کاهش هزینه های نیروگاه با  مطمئن دیگ بخ

کنترل خودکار دریچه ها فراهم می شود.
دمای هوای پیش��گرم ش��ده برابر ب��ا 270 درجه ی 
سانتی گراد )518 درجه ی فارنهایت( و دمای هوای 
محیط برابر با 30 درجه ی سانتی گراد )86 درجه ی 
ــد. اندازه ی دریچه ی اصلی هوا و  فارنهایت( می باش
پیشگرم برابر با 1200 در 1200 )47×47 اینچ( و 

1. Medium speed
2. Coal mill Pulverizers
3. Fan
4. Dampers

دریچه ی هوای محیط که به منظور رساندن هوای 
ــود برابر با 500×800  ــتفاده می ش محیط از آن اس

میلی متر )20×31 اینچ( است.
ــمت دیگ بخار  ــی که به س ــی جریان هوای دب
ــروگاه تنظیم  ــامانه ی DCS نی ــط س می رود توس
ــؤول اندازه گیری دقیق و  ــود. این سامانه مس می ش
ــت و  ــریع دبی جریان هوا و کنترل دریچه ها اس س
به وسیله ی آن ها می تواند، دبی جریان اصلی هوا را 
در سطوح مختلف و به طور مؤثر و دقیق برای ورود 
ــکل 2  جهت ترکیب با پودر ذغال کنترل نماید. ش
ــوا در بخش ورودی  ــان دهنده ی کانال اصلی ه نش

دستگاه آسیاب ذغال می باشد
مهندسان مؤسسه ی تحقیقاتی توان الکتریکی 
ــروگاه Guohua انواعی  ــنCEPRI( 5( و نی چی
ــت مطالعه ی فناوری های  از روش های مختلف جه
ــرعت در  ــیدن به بهترین دقت و س ــرای رس الزم ب
ــخگویی برای تعیین دبی جریان هوا را مطالعه  پاس
ــامل دبی سنج های6 گرمایی،  کردند. این روش ها ش
ــوت و اندازه گیری دبی با کمك اختالف  لوله ی پیت
ــاس موارد صنعتی استفاده  ــوند. بر اس فشار می ش
شده در نیروگاه های دیگر کشور چین، فناوری های 

منتخب به دو نوع کاهش یافت.
فناوری ای که مهندسان برای اندازه گیری دبی 
ــریع )در  ــان از آن بهره می برند باید دقیق، س جری
ــانات دمایی باال مقاوم  ــخگویی( و در برابر نوس پاس
ــد به طور خودکار دبی  ــد. این فناوری باید بتوان باش
ــامانه ی  جریان هوای درون دریچه ها را از طریق س
DCS نیروگاه، کنترل کند. دستیابی به مالحظات 
ــزرگ بودن مقطع عرضی کانال هوا  فوق به دلیل ب
و تغییرات دما در این مقطع، به علت ترکیب هوای 

پیشگرم و هوای محیط، می تواند سخت باشد. 
ــری  ــای اندازه گی ــون روش ه ــه ی آزم در برنام
ــنج ها در  ــوع مختلف از دبی س ــی جریان، دو ن دب
ــی C و D در ورودی دیگ بخار  ــیاب های ذغال آس
شماره ی 3 قرار می گیرد. دبی سنج های گرمایی، با 
ــتن چندین نقطه ی حس کننده در هر کدام از  داش
ــگرم و هوای محیط قرار می گیرند.  کانال های پیش
ــانات دمایی باال را که  ــنج ها، نوس نصب این دبی س
ــدن هوای  در جریان اصلی هوا و به علت ترکیب ش
پیشگرم و هوای محیط رخ می دهد حذف می کند. 
ــریع  ــق کنترل دقیق و س ــن طری ــن از ای همچنی
ــای هوایی محقق  ــه ی کنترلی درون کانال ه دریچ
ــنج گرمایی که در ورودی کانال  ــود. دبی س می ش
هوای محیط قرار داده شده است را نشان می دهد.

ــنج لوله پیتوتی در کانال اصلی هوا و در  دبی س
پایین دست کانال های پیشگرم و هوای محیط قرار 
گرفته است. شکل 3 نشان دهنده ی دبی سنج لوله 

پیتوتی در کانال اصلی هوا می باشد.
ــنج  ــده از دو دبی س مقادیر خروجی خوانده ش
ــنج لوله پیتوتی و  ــط دبی س گرمای با مقدار متوس
5. China Electric Power Research Institute
6. Flowmeter

تغییر بوجود آمده در دریچه ها مقایسه می شود. بر 
ــنج های گرمایی  ــاس نتایج بدست آمده، دبی س اس
ــمار  ــامانه ی کنترل بش ــرای س ــه ب ــن گزین بهتری
ــی در کانال ورودی  ــنج های گرمای می روند. دبی س
ــی را به صورت  ــماره 3، مقداری دب ــگ بخار ش دی
ــب با مکان  ــخ باال، متناس ــرعت پاس ــق و با س دقی
ــکل 4، نتایج ثبت شده  ــان می دهند. ش دریچه نش
ــیاب  ــتگاه آس برای اندازه گیری دبی هوا را در دس

ذغال D نشان می دهد.
در این آزمون، هر دوی دبی سنج لوله پیتوتی و 
دبی سنج های گرمایی، تغییرات پدید آمده در محل 
ــت  ــه را دنبال کرده و نتایج حاکی از آن اس دریچ
ــنج دارای 1  که دقت اندازه گیری دبی در دو دبی س
درصد اختالف می باشد. در حالی که لوله ی پیتوتی 
ــابه در پاسخ می باشد،  ــرعتی مش دارای دقت و س
ــکل  ــار، افت می کند. ش ــت آن با کاهش در فش دق
5 اندازه گیری دبی هوا را برای دیگ بخار شماره 3 

در آسیاب ذغال C در فشار پایین نشان می دهد.
ــت که،  ــان دهنده ی آن اس ــون نش ــج آزم نتای
ــان  ــنج های گرمایی نش ــط دبی س جریانی که توس
ــود با مکان دریچه های پیشگرم و هوای  داده می ش
ــنج گرمایی زمان پاسخ  محیط تطابق دارد و دبی س
 DCS ــامانه ی حلقه بسته ی کنترلی الزم برای س
ــد، تأمین  ــودکار عمل می کن ــورت خ ــه به ص را ک
می نماید. پاسخ زمانی دبی سنج گرمایی با استفاده 
از الگوریتم انتظار7 در DCS بهبود می یابد. فاکتور 
ــده ی PID در DCS از 0/3  ــبی کنترل کنن تناس
ــور انتگرالی از 300  ــده و فاکت به0/4 تغییر داده ش
ــت. دقت عملکرد دبی سنج  به150 کاهش یافته اس
ــار و  ــه پیتوتی تا حد زیادی با پایین آمدن فش لول

دبی هوا تحت تأثیر قرار می گیرد.
ــار در آزمون که در  ــر پایین بودن فش ــه خاط ب
ــیاب ذغالی C نشان داده شده  ــکل 5، برای آس ش
ــت، اندازه گیری دبی سنج لوله پیتوتی نمی تواند  اس
ــرات دریچه را پیش بینی کند. عالوه  به خوبی تغیی
ــاز به نگهداری و  ــنج لوله پیتوتی نی بر این، دبی س
ــه خاطر نوع طراحی  ــتری دارد که ب تعمیرات بیش
ــوای کم  ــا ورودی ه ــه ب ــت ک ــگرهای آن اس حس
ــت و با عبور هوای غلیظ و دود آلود از  ــازگار اس س
ــنج گرمایی، دارای  کار می افتد. در حالی که دبی س
ــوای ورودی نبوده و  ــت عبور مقدار کم ه محدودی
ــت، بنابراین  ــرک نیز نیس ــای متح دارای بخش ه
مشکلی در عبور دادن هوای غلیظ و دودآلود ندارد.

3. روش حل مسأله
بعد از کامل شدن برنامه ی آزمون، دبی سنج گرمایی 
ــه از نوع  ــدل MT86 ک ــرکت )LLC )FCI م ش
دبی سنج های Multi-Point است، برای استفاده 
در نیروگاه Guohua Ninghai انتخاب شد. این 
نوع از دبی سنج های با دقت، جهت اندازه گیری دبی 

7. Anticipator algorithm

استفاده از دبی سنج گرمایی در سامانه ی...
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هوا، در سرتاسر جهان و در نیروگاه های تولید توان 
الکتریکی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. این 
ــاال، پایداری و اندازه گیری مطمئن  به خاطر دقت ب
ــترده و فشارهای مختلف  در محدوده ی دمایی گس

می باشد.
 FCI شرکت MT86 ــنج گرمایی مدل دبی س
ــتقل جهت اندازه گیری دبی  ــگر مس دارای 8 حس
ــرار گرفته اند.  ــت که به صورت خطی ق جریان اس
ــته ای و گرمایی  ــای هس ــری MT در نیروگاه ه س
ــع مختلف دارای کاربرد  ــایر فرآیندها در صنای و س
ــامانه توانایی اندازه گیری عالی در  می باشد. این س
فرآیندهای احتراقی که دارای لوله هایی با قطر باال 
ــتم های  ــتند، یا در واحدهای HVAC )سیس هس
ــزرگ، مجموعه ای از  ــوع(، کانال های ب تهویه مطب
لوله ها و هر جایی که شرایط ناپایدار فرآیندی سایر 

فناوری ها را فلج می سازد، دارای کاربرد می باشد.
ــواع  ان دارای   MT ــری  س ــنج های  دبی س
ــدوده ی عملکردی 5:1  ــی بوده و دارای مح مختلف
 SFPS ــدوده ی ــیتی در مح ــا 1000:1 و حساس ت
 NMPS( 150 SFPS تا )0/08 NMPS( 0/25
ــند. این دبی سنج با داشتن سامانه ی  45/7( می باش
ــگرهای  ــی اندازه گیری دبی از طریق حس دیجیتال
ــری MT86 برای شرایط  ــرفته ی گرمایی، س پیش

گوناگون محیطی در سراسر جهان کاربرد دارد.
ــرک، روزنه  ــود بخش متح ــل عدم وج به دلی
ــن  ــدل MT86، ای ــنج های م ــره در دبی س و حف
ــنج  ــی می تواند به عنوان دبی س ــنج به خوب دبی س
گرمایی با جبران سازی حرارتی، )اشاره به چگونگی 
عملکرد وسیله دارد که با جبران کردن اثر دما دبی 
ــیار پایدار و با  را اندازه گیری می کند( به صورت بس
ــنج مدل FCI با  تکرارپذری باال عمل کند. دبی س
 ،RTD ــگر دمایی پالتینیومی ــتفاده از دو حس اس
ــد. یکی از RTD ها  ــیال عمل می کن در جریان س
ــری دمای  ــده و درحالی که دیگ ــرارت داده ش ح
ــیال را اندازه می گیرد. اختالف دمای بین  واقعی س
این حسگرها مستقیماً با نسبت دبی جرمی جریان 

گذرنده ی سیال ارتباط دارد. )شکل 6(

4. جمع بندی
ــر دو فناوری  ــات و ارزیابی ه ــد از انجام آزمایش بع
ــیال، مهندسین از CEPRI و  اندازه گیری دبی س
نیروگاه Guohua Ninghai موفق شدند مشکل 
ــه بتواند با باالترین دقت و  پیداکردن فناوری ای ک

شکل 2. کانال اصلی هوا و ساختار آن جهت ورود به دستگاه آسیاب ذغال

شکل 3. دبی سنج لوله ی پیتوتی در کانال اصلی هوا

ــده برای  ــکل 4 . مقادیر اندازه گیری ش ش
D آسیاب ذغال

ــکل 5. مقادیر اندازه گیری شده برای دبی سنج  ش
ــار  ــیاب ذغالی C در فش ــه پیتوتی )برای آس لول

پایین(

شکل6. نحوه ی عملکرد دبی سنج گرمایی

ــخ زمانی کنترل خودکار دریچه ای   سریع ترین پاس
ــگرم ترکیب، و  ــوای ورودی را با هوای پیش ــه ه ک
ــیاب ذغال می فرستد را  این هوای ترکیبی را به آس
ــرعت باال در اندازه گیری دبی  حل کنند. دقت و س
هوای الزم با کمك دبی سنج گرمایی FCI، کنترل 
ــازده ی دیگ بخار  ــودکار دریچه ها و باال بردن ب خ
ــماره 3 نیروگاه Guohua Ninghai را امکان  ش

پذیر ساخت. 
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ــیاری  موتورهای القایی یکی از ابزارهای مهم در بس
از فرآیندهای صنعتی هستند. برای افزایش استفاده 
از این موتورها نیازمند روش هایی برای کنترل و نیز 
ــتیم که  ــی برای پایش وضعیت آن ها هس روش های
برای نایل شدن به این اهداف، شناسایی پارامترهای 
ــت. در  ــی حائز اهمیت اس ــی موضوع ــور القای موت
ــایی  ــون برای شناس ــه روش های گوناگ ــن مقال ای
ــود و مزایا و  ــور القایی بیان می ش ــای موت پارامتره
ــرح داده می شود. معایب هر یک نیز تا حدودی ش

ــای قطع خط  ــور القایی، روش ه واژه ه�اي کلي�دي: موت
تخمین پارامترها، روش های وصل خط تخمین پارامترها ش

�ار
گ�

ن

دکتر جواد پشتان
دانشیار، دانشکده مهندسی برق، 

 دانشگاه علم و صنعت ایران

مهندس پگاه رخ فروز
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی 

برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

روش های تخمین پارامترهای 
موتور القایی
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1. مقدمه
امروزه در بسیاری از کاربردهای صنعتی تقاضای رو 
ــدی برای افزایش کارآیی و همچنین قابلیت  به رش
ــامانه های الکتریکی وجود دارد  ــان باالی س اطمین
ــی از ابزارهای مهم در  ــین های الکتریکی یک و ماش

سامانه های الکتریکی به شمار می آیند.
ماشین های الکتریکی را می توان به دو دسته ی 

جریان متناوب1 و جریان مستقیم2 تقسیم کرد.
ــینهای جریان  ــل دهه ی1980 از ماش در اوای
ــتفاده  ــیع در صنعت اس ــورت وس ــتقیم به ص مس
می شد؛ زیرا دارای فناوری پیشرفته و کنترل ساده 
بودند. اما این موتورها دارای قدرت الکتریکی کم و 
بازده پایین هستند، همچنین ساختار آن ها نیازمند 
ــد. در طول سه دهه ی  جاروبک و کاموتاتور می باش
گذشته موتورهای جریان متناوب به دلیل هزینه ی 
ــت اطمینان باال و امکان  ــن، مقاوم بودن، قابلی پایی
ــن موتورهای  ــرعت های باال جایگزی عملکرد در س

جریان مستقیم شده اند]1[. 
ــیگنال  ــاوری پردازش س ــعه ی فن امروزه توس
ــرل برداری  ــرفت الگوریتم کنت ــال به پیش دیجیت
منجر شده است تا کنترل موتورهای القایی توسعه 
یابد، بنابراین عملکرد موتورهای القایی بهبود یافته 
ــا دارای بازده باال و دینامیک  ــروزه این موتوره و ام
ــریع می باشند. به همین دالیل میزان استفاده از  س

آن ها در صنعت افزایش یافته است.
ــگرهای  ــور القایی از حس ــرل موت ــر در کنت اگ
ــار الکتریکی و سرعت استفاده شود  اندازه گیری ش
ــه و قابلیت  ــش یافت ــورت هزینه افزای ــن ص در ای
ــت  ــان نیز کاهش می یابد، بنابراین بهتر اس اطمین
ــا از روش های کنترل  ــتفاده از این موتوره برای اس
بدون حسگر استفاده شود که برای این منظور باید 

پارامترهای موتور القایی تخمین زده شوند ]2[.

2. دالیل و اهمیت تخمین پارامترهای 
موتور القایی

ــروزه، موتورهای القایی به دلیل هزینه ی پایین و  ام
ــیار  قابلیت اطمینان باال در کاربردهای صنعتی بس
ــتفاده قرار می گیرند، اما کنترل موتورهای  مورد اس
ــت. زیرا این موتورها چند  ــکل اس القایی کمی مش
ــدیداً کوپل شده هستند که  متغیره، غیرخطی و ش
برای طراحی سامانه های کنترل با عملکرد باال باید 

مقدار دقیق پارامترهای موتور را بدانیم. 
ــامل پارامترهای موتور  ــه ی داده ای که ش برگ
ــازنده ی موتور  ــه ی س ــط کارخان ــد و توس می باش
ــود همواره موجود نمی باشد و  الکتریکی ارایه می ش
ــود  ــه موتور القایی در مکانی نصب می ش هنگامی ک
ــرایط کاری  ــب با ش باید پارامترهای موتور متناس
ــوند. روش های کالسیک کنترل  آن تخمین زده ش
موتور مانند کنترل برداری نیازمند حسگر موقعیت 

1. Alternative Current (AC)
2. Direct Current (DC) 

برای کنترل موتور القایی می باشد و در این شرایط 
مقادیری که توسط کارخانه داده شده است مناسب 
ــگر هزینه ی باالیی را در پی دارد  می باشد. اما حس
ــت، برای  ــی موارد غیر قابل اطمینان اس و در برخ
جلوگیری از این مشکالت و همچنین برای کاهش 
ــگر را حذف  ــرل برداری حس ــه در روش کنت هزین
کرده و از کنترل بدون حسگر استفاده می شود که 
ــرعت و شار تخمین زده شود  در واقع باید میزان س
ــر پارامترهای موتور القایی  ــه برای این کار مقادی ک
ــتاتور باید  ــد مقاومت و ثابت زمانی روتور و اس مانن
ــه میزان این  ــند و از آنجایی ک ــترس باش در دس
ــی تغییر می کنند  ــرایط محیط ــا تحت ش پارامتره
بنابراین باید از تکنیک های شناسایی برای تخمین 

پارامترهای موتور استفاده شود]3[.
ــل توجهی با  ــای موتور به صورت قاب پارامتره
دما، فرکانس و اشباع مغناطیسی تغییر می کنند و 
ــامانه تأثیر می گذارند.  به صورت زیاد بر عملکرد س
ــرایط عملکرد موتور  پارامترهایی که در اثر تغییر ش

به شدت تغییر می کنند عبارتند از: 
ــش دما مقدار  ــه در اثر افزای ــت روتور ک مقاوم
ــل توجهی تغییر می کند و ممکن  آن به صورت قاب
ــت در اثر گرما 100% مقدار آن تغییر کند که با  اس
ــتفاده از مدل های گرمایی و حسگرهای حرارتی  اس

به سختی می توان مقدار مقاومت را بدست آورد.
ــر نمی کند  ــه با دما تغیی ــس روتور ک اندوکتان
ــدار آن  ــی مق ــار مغناطیس ــباع ش ــی در اثر اش ول
ــت آوردن مقادیر  تغییر می کند. بنابراین برای بدس
پارامترهای موتور از تکنیک های شناسایی استفاده 

می شود.]4[

3. انواع روش های شناسایی پارامترهای 
موتور القایی

ــور القایی  ــای موت ــایی پارامتره ــای شناس روش ه
ــط3 وصل خ ــای  روش ه ــی  کل ــته ی  دس دو  ــه   ب

و روش های قطع خط4 تقسیم می گردند.

1.3. روش قطع خط 
ــت و بار  ــن روش وقتی موتور در حالت توقف اس ای
ــدارد و معموالً  ــتاوری نیاز ن ــی به هیچ گش مکانیک

3. Online Methods 
4. Offline Methods

ــاز می گردد  ــرل موتور آغ ــه فرآیند کنت ــی ک زمان
ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــایی پارامتره ــرای شناس ب

ــط را می توان به  ــایی قطع خ روش های شناس
ــته خود تنظیمی و تنظیمی تقسیم کرد. در  دو دس
روش خود تنظیمی تمام پارامترهای موتور که برای 
ــت تعیین می شوند بدون این که  کنترل آن نیاز اس
ــبت به پارامترها استفاده کند، در  از دانش قبلی نس
روش تنطیمی دانش قبلی نسبت به پارامترها باید 

داشته باشیم.

2.3. روش وصل خط
ــرایطی که  ــای موتور را در ش ــن روش پارامتره ای
ــت، شناسایی  در حال عملکرد به صورت نرمال اس
ــه روش قطع خط این  ــبت ب می کند. مزیت آن نس
است که می تواند تغییرات اندک پارامترهای موتور 
ــن عملکرد آن را دنبال کند ولی روش وصل  در حی
ــوری اثبات  ــه از نظر تئ ــی نیز دارد ک ــط معایب خ
پایداری و همگرایی الگوریتم تخمین پارامتر بسیار 
ــت و همچنین به حافظه برای گنجایش  مشکل اس
ــد]5,6[. این روش به چهار  ــبات نیاز می باش محاس

دسته کلی تقسیم می شود.

1.2.3. آنالیز طیفی
در این روش پارامترها با استفاده از هارمونیک های 
ــن زده  ــاژ تخمی ــان و ولت ــف جری ــود در طی موج
می شوند. جریان یا ولتاژ استاتور نمونه برداری شده 
ــده و پارامترهای موتور  ــی آنالیز ش ــل طیف و تحلی

بدست می آیند]5[.

2.2.3. تخمین بر پایه مشاهده گرها
ــاهده گرهای مد لغزشی، فیلتر  در این روش از مش
کالمن و فیلتر کالمن توسعه یافته استفاده می شود.

3.2.3. مشاهده گر مد لغزشی
ــن پارامترها  ــرای تخمی ــی ب ــاهده گرمد لغزش مش
ــاده و مقاوم  ــود. این مشاهده گر س ــتفاده می ش اس
ــان و ولتاژ  ــتفاده از اندازه گیری جری ــت و با اس اس
ــتاتور پارامترها را تخمین میزند و از روش های  اس
قطعی نه تصادفی برای تخمین پارامترهای سامانه 

استفاده می کند. 

شکل 1: انواع روش های وصل خط تخمین پارامترهای موتور القایی

 
خطهای وصلروش  

 

 مشاهده گرها آنالیز طیفی

 

 هوشمند سیستم تطبیقی مدل مرجع
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4.2.3. فیلتر کالمن
در چند دهه ی اخیر، فیلتر کالمن یک ابزار قدرتمند 
برای تخمین خطی و غیرخطی پارامترهای سامانه 

و حالت های سامانه می باشد. 
ــت که فیلتر  ــر کالمن یک نوع رؤیتگر اس فیلت
بازگشتی با قابلیت مشاهده حاالت سامانه می باشد. 
ــور تخمین حاالت  ــوان به منظ ــن فیلتر می ت از ای
ــاهده و پارامترهای سامانه های خطی  غیر قابل مش
استفاده نمود. تئوری فیلتر کالمن بر پایه ی تخمین 
ــتفاده از اندازه گیری  ــی با اس ــامانه، خط حاالت س
مقادیر ورودی و خروجی سامانه بنا نهاده شده است.

نوع فیلتر کالمن توسعه یافته )EKF( که برای 
تخمین حاالت و پارامترهای سامانه های غیرخطی 
ــتفاده قرار می گیرد، در محیط های نویزی  مورد اس
ــای روش های  ــد و بر مبن ــب می باش ــیار مناس بس
ــاش  ــامل اغتش ــت که این روش ها ش تصادفی اس
ــازی، دقیق نبودن محاسبات  رندم، خطای مدل س
و خطای اندازه گیری سامانه می باشد. این روش به 
محاسبات زیادی نیاز دارد که در برخی مواقع فیلتر 
ــعه یافته درجه ی کامل با درجه ی تقلیل یافته  توس

جایگزین می شود. 
ــا و حاالت موتور القایی  برای تخمین پارامتره
ــعه  یافته استفاده کرد  می توان از فیلتر کالمن توس
ــی از موتور القایی  ــاس یک مدل غیرخط که بر اس
است، جریان های استاتور، شارها و سرعت موتور را 
ــت در بر می گیرد و عمل  ــه عنوان متغیرهای حال ب
ــر را انجام می دهد و  ــن کمیت های مورد نظ تخمی
در کنترل غیرمستقیم شار الکتریکی مورد استفاده 

می باشد ]7,8[.
در شکل2 ساختار تخمین حاالت و پارامترهای 
ــامانه توسط فیلتر کالمن توسعه یافته نشان داده  س

شده است:

4. روش سامانه ی تطبیقی مدل مرجع
 )MRAS( 5ــامانه ی تطبیقی مدل مرجع روش س
ــتفاده  ــامانه اس برای تخمین پارامترها و حاالت س
ــا را با دقت  ــن روش تخمین پارامتره ــود. ای می ش
باالیی انجام می دهد ولی سرعت همگرایی آن کند 
ــرایطی که نویز داخلی، اغتشاش  ــد و در ش می باش
زیاد و واریانس زیاد پارامترها وجود دارد نمی تواند 
عملکرد مناسبی داشته باشد. اما پیاده سازی روش 
ــد و  ــاده می باش ــامانه ی تطبیقی مدل مرجع س س
ــه روش های دیگر  ــبت ب ــبات کمتری نس به محاس
ــاختار این روش نشان  نیازمند است. در شکل3 س
ــت، اساس آن به این گونه می باشد که  داده شده اس
ــیگنال  ــدل مرجع و یا از روی س ــر از روی م مقادی
ــوند و سپس با  ــبه می ش ــده محاس اندازه گیری ش
ــل تنظیم )تطبیقی(  ــری که از روی مدل قاب مقادی
ــت آمدهاند مقایسه می شوند و تفاوت بین این  بدس
دو مقدار به عنوان خطای پارامترها شناخته شده و 

5. Model Refrence Adaptive System 

شکل 4. ساختار سامانه ی شبکه ی عصبی برای تخمین پارامترهای موتور

شکل 2. تخمین حاالت و پارامترهای سامانه توسط فیلتر کالمن توسعه یافته 

شکل 3. شناسایی پارامترها با استفاده از روش سامانه تطبیقی مدل مرجع 
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خطای ایجاد شده در مکانیزم تطبیقی که می تواند 
ــد  ــبی- انتگرالی باش ــده ی تناس ــک کنترل کنن ی
ــتفاده می گردد و پارامترهای مدل قابل تنظیم  اس

اصالح می شود. 
ــداد معادالتی  ــی تع ــور القای ــامانه ی موت در س
ــیار  ــوند بس ــه برای اهداف تطبیق انتخاب می ش ک
ــر پایه ی  ــد از: روش ب ــند که عبارتن ــاد می باش زی
ــکاف هوایی،  ــدرت موجود در ش ــور، ق قدرت موت
ــتاور اعمالی به موتور، شار روتور القایی، انرژی  گش
ــور و... که  ــده، مقاومت روت ــی ذخیره ش مغناطیس
ــایی پارامترهای موتور معموالً از روش  برای شناس

تطبیقی مقاومت روتور استفاده می شود]9[.

5. روش های هوشمند
ــبکه ی عصبی، فازی،  روش های هوشمند شامل ش
ــبکه ی  ــدگان، الگوریتم ژنتیک و ش ــم پرن الگوریت
ــح مختصری  ــه توضی ــد. در ادام ــت می باش ویولی
درباره ی برخی از این روش ها آورده شده است]6[.

1.5. شبکه های عصبی
ــرل  ــایی و کنت ــرای شناس ــی ب ــبکه های عصب ش

ــامانه های دینامیک غیرخطی استفاده می شوند  س
ــتره ی  ــع غیرخطی را در گس ــد تواب ــرا می توانن زی
ــن بزنند. دو  ــت دلخواهی تخمی ــیعی با هر دق وس
نوع روش برای طراحی شبکه های عصبی مصنوعی 
وجود دارد که یکی بر مبنای مدل ماشین و دیگری 
بر مبنای ولتاژ و جریان استاتور می باشد]10,11[. 
در شکل4 ساختار این روش نشان داده شده است.

2.5. الگوریتم ژنتیک
ــت که از  ــازی اس ــن الگوریتم یک روش بهینه س ای
ــد. روش های غیر  نوع روش های غیرتحلیلی می باش
تحلیلی بر اساس قوانین احتماالت بوده و می توانند 
ــدا کنند. ولی  ــت باالیی پی ــر بهینه را با دق مقادی
ــت که به کندی به نقطه ی  عیب این روش این اس
بهینه همگرا می شود و زمان اجرای آن نیز طوالنی 

می باشد. 
ــا را کمینه  ــای پارامتره ــع خط ــن روش تاب ای
ــرایط  ــت و تحت ش ــم( می کند و مقاوم اس )مینیم
ــه کار می رود. این  ــزی و غیر کامل ب داده های نوی
ــت نیاز  ــی و حدس اولیه درس ــات کّم روش اطالع
ــاس روش  ــدارد و برخالف روش های دیگر بر اس ن

ــور را  ــای موت ــدودFEM( 6( پارامتره ــان مح الم
ــت و  تخمین می زند. روش المان محدود دقیق اس
ــباتی زیاد است و فقط  نیازمند تکرار و زمان محاس
ــت  ــا عملکرد باال قابل انجام اس ــت رایانه های ب تح

.]12,13[

6. جمع بندی
ــی روش های مختلف تخمین  در این مقاله به بررس
ــایی پارامترهای موتور القایی پرداخته شد،  و شناس
ــی قطع خط و  ــته ی کل ــه این روش ها به دو دس ک
وصل خط تقسیم می شوند. روش قطع خط می تواند 
همه ی پارامترهای موتور را شناسایی کند که برای 
ــیگنال  ــایی نیاز به تزریق س ــام فرآیند شناس انج
ــد و فرآیند شناسایی در فضای زمان و یا در  می باش
ــتفاده از الگوریتم های مختلف  فضای فرکانس با اس
ــام می گیرد. روش  ــازی و تخمین خطا انج بهینه س
ــه ی پارامترهای موتور  ــز می تواند هم وصل خط نی
ــت تنظیم دقیق حلقه های  ــایی کند و جه را شناس
ــامانه های کنترل موتور مورد استفاده  کنترل در س

قرار می گیرد.

6. Finite Element Method

روش های تخمین پارامترهای موتور القایی
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فناوری »مگنا تاچ اسکین1« داخل اتاق خودرو را به 
یک iPod بزرگ تبدیل مي کند. همانند پانل هاي 
ــفینه هاي فضایي، در حال حاضر فناوری  کنترل س
ــي در برخي از لوازم مرسوم استفاده  صفحات لمس
ــي و  ــد تلفن هاي همراه صفحه لمس ــده اند، مانن ش
ــودرو که کاربرد  ــامانه  های ناوبري ماهواره اي خ س
ــت. هرچند  ــه روز در حال افزایش اس ــا روز ب آن ه
ــبیه به صفحات  ــاوری کاماًل ش ــاس این فن که اس
ــوم در خودروها یا موبایل ها مي باشد،  ــي مرس لمس
ــه با صفحات  ــي در این فناوری جدید در مقایس ول
لمسي مرسوم، نگاه کردن به صفحه ی لمسي »تاچ 
ــد  ــه اعتقاد مدیران ارش ــکین« لزومي ندارد. ب اس
شرکت Magna Electronics به زودي فناوری 
صفحات لمسي در بیشتر خودروها وارد خواهد شد. 
ــال ها در حال بررسي و  ــرکت الکترونیکي س این ش
ــت که به عنوان  ــر روي پروژه اي بوده اس تحقیق ب
ــمند2« نامیده مي شود و در  ــطح هوش »فناوری س
خصوص »قطعات الکترونیکي و مواد مجتمع بدون 
مرز« بحث مي کند. بنا بر اعالم یکي از شرکت هاي 
ــور  مح  Wards Auto ــام  ن ــه  ب ــده  تأمین کنن
ــمند، مفهومي با عنوان »تاچ  ــطوح هوش فناوری س
ــکین« مي باشد. در این فناوری جدید قرار است  اس
خازن هاي الکترونیکي جایگزین سوییچ ها، دکمه ها، 
ــوم گردد، البته نه  ــتي ها و دستگیره هاي مرس شس
آن خازن هایي که در iPod دیده اید. تمام عملکرد 
ــت بنا به نوع کاربردي  ــوییچ ها و کلیدها قرار اس س
ــي مانند  ــیله ی انواع عملیات لمس که دارید، به وس
ضربه زدن، انگشت مالیدن و فشردن کنترل شوند.

ــکین« شرکت »مگنا« اولین بار      مفهوم »تاچ اس
ــال 2011 در کمپاني Fukama در اتریش  در س
مطرح شد. این شرکت از قطعات پالستیک، موادي 
ــاس به لمس کردن  ــا فعل و انفعال داخلي و حس ب
ساخت. این فناوری در واقع، انقالبي براي تجربه ی 
ــودرو خواهد  ــینان در ارتباط با خ ــده و سرنش رانن
ــا افراد بدون نیاز به  ــود. همانطور که در برخورد ب ب
ــت یا سر و صورت با  صحبت کردن، با حرکات دس
ــد، در آینده اي نزدیک  ــا ارتباط برقرار مي کنی آن ه
ــاس به لمس کردن،  ــتیک هاي حس به لطف پالس
ــرار کنید،  ــودروي خود ارتباط برق ــد با خ مي توانی
ــما منظورتان را از یک  ــه صورتي که خودروي ش ب
ــردد. در این نوع  ــت متوجه گ حرکت کوچک انگش
ــت و شرکت مگنا آن فناوری، امکانات نامحدود اس

1. Magna Touchskin
2. Intelligent Surface Technology

ــین  ــان و ماش را عکس العمل طبیعي و متقابل انس
ــتارت زدن  ــرای مثال اس ــت. ب ــر گرفته اس در نظ
ــط مالیدن ساده ی انگشت بر  خودرو مي تواند توس
ــردد، یا درجه حرارت  ــه ی ویژه انجام گ روي صفح
ــت بر  ــط حرکت انگش داخل خودرو مي تواند توس
ــا حتي آینه هاي  ــود و ی روي صفحه کم یا زیاد ش
ــیله ی حرکت دست بر روي  جانبي مي توانند به وس
صفحه ی سمت راست دستگیره ی در تنظیم شوند. 
ــا توجه به نوع طراحي داخلي خودرو، این فناوری  ب
مي تواند امکانات بسیاري را در داشبورد، کنسول و 
پانل خودروها با افزایش ایده هاي ارگونومیک ارایه 
ــتقرار سایر  دهد، بدون آن که محدودیتي جهت اس
دکمه ها و یا نیازي براي سیم کشي تجهیزات دیگر 

وجود داشته باشد.
ــکین« کاماًل بر پایه ی لمس  ــامانه  ی »تاچ اس     س
ــي  ــبت به صفحات لمس ــد که نس ــردن مي باش ک
ــر  ــده را کمت ــواس رانن ــا، ح ــوم در خودروه مرس
ــتن  ــده نیازي به برداش ــون رانن ــرت مي کند، چ پ
ــه صفحه ی  ــاده و نگاه کردن ب ــم از ج ــل چش کام
ــروعي براي  ــدي مي تواند ش ــي ندارد. گام بع لمس
ــه باشد که در  ــطح حساسیت المس ــیدن به س  رس
شرکت  هایی مانند Renault محدوده ی حساسیت 
آن ها براي خودروهاي کانسپت مشخص شده است 
ــي این گونه  ــه در طراح ــت ک ــن در حالي اس و ای
ــي اصلي  ــاي کنترل ــي دکمه ه ــا، جانمای خودروه
ــکین باید  ــامانه  ی تاچ اس ــده اند. س ــخص نش مش
ــیم به سامانه - ــتنده  ی Qi بي س ــط یک فرس توس

ــا آن را »برنامه ی  ــرکت مگن ای متصل گردد که ش
ــت.  ــع تجهیزات« )IDMP( نامیده اس قالب جام
ــتنده اي است که براي انتقال  فرستنده  ی Qi فرس
بي سیم انرژي الکتریکي در فواصل نزدیک استفاده 
ــتنده یک اتصال میدان کوچک  ــود. این فرس مي ش
ــارژ وسایلي مانند تلفن همراه  الکتریکي را براي ش
ــتفاده مي نماید و همچنین مي توان  ــمند اس هوش
ــیله ی  ــات را بین یک وس ــیله ی آن اطالع ــه وس ب
ــرکت مگنا  ــودرو منتقل نمود. ش الکترونیکي و خ
ــالف اینترنت و  ــوص مي گوید: »برخ ــن خص در ای
ــوند و از  ــاالت Qi نمي توانند هک ش بلوتوث، اتص
ــاخته است. اگر  این رو آن را مطمئن تر و ایمن تر س
ــه اي بیاندازید، نه تنها  ــطح شیش آن را روي یک س
ــات را منتقل مي کند، بلکه همواره خود را از  اطالع
ــیدگي حفظ مي نماید  ذرات گرد و غبار و یا خراش
ــما با آن چه  و نماي داخل اتاق خودروي آینده ی ش
ــتفاده مي کنید، بسیار متفاوت خواهد  که امروز اس
ــع دکمه ها،  ــاوری، به جاي تجم ــود«. در این فن ب

ــول و  ــوییچ ها در بخش مرکزي کنس ــا و س کلیده
ــته دنده یک پانل شفاف کاماًل صاف  در نزدیک دس
ــه اي و شفاف آن در  وجود دارد که صفحه ی شیش
ــتگي ها از خود محافظت  ــل خراش ها و شکس مقاب
 IDMP ــته دنده، منطقه ی مي کند. در اطراف دس
مي باشد که محل گذاشتن تلفن همراه مي باشد. در 
ــما بدون نیاز به هیچگونه  این محل، تلفن همراه ش
اتصالي به وسیله ی فرستنده ی Qi به سامانه  ی تاچ 

اسکین خودرو وصل شده و شارژ مي گردد. 
ــل مطرح  ــال قب ــکین از اکتبر س ــاوری تاچ اس فن
گردیده است و حال به مرحله اي رسیده که شرکت 

مگنا آن را به خودروسازان بفروشد.  
مطمئن باشید که در آینده بدون این نوع از کنترل 
تجهیزات، نمي توانید زندگي کنید. در حقیقت تاچ 
اسکین روش جدیدي از عملکرد تجهیزات و وسایل 
الکترونیکي خواهد بود. تعریف این فناوری به زبان 
ــطح بیروني  ــگرها بر روي س ــاع حس ــاده، اجتم س
قطعات پالستیکي قالب گیري شده مي باشد. مفهوم 
سطح حسگر در قالب گیري تزریقي و توسط تزریق 
ورق هاي مسي با خاصیت الکتریکي بر روي سطوح 
ــردد. در این روش، کلیدها  ــتیکي تولید مي گ پالس
ــا مي توانند  ــا کنترل ه ــي و ی ــاي عملیات و دکمه ه
ــتیک جاگذاري شوند.  ــتقیماً در الیه هاي پالس مس
ــاوری، فضاي زیادي  ــتفاده از این فن در صورت اس
ــبوردهاي  ــیله ی حذف داش ــاق خودرو به وس از ات
ــوم، دکمه ها و سوییچ هاي کنترلي و همچنین  مرس
ــردد. کنترل »تاچ  ــي آن ها باز مي گ حذف سیم کش
اسکین« شبیه کنترل یک موس رایانه  ای مي باشد، 
با این تفاوت که این سطح ثابت مي ماند و دکمه یا 
حرکتي ندارد. برای مثال به وسیله ی چرخش نوک 
انگشت بر روي سطح، راننده مي تواند موتور خودرو 
ــط ضربه اي به سطح درهاي  ــن نماید، توس را روش
ــت  ــیله مالیدن انگش ــودرو را قفل نماید، به وس خ
ــاس، آینه هاي خودرو را تنظیم  بر روي سطح حس

نماید و یا دنده را تعویض کند.

منابع:
 www.cardesignnews.com; Jonathon
Ramsey; May 2012
www.digitaltrends.com; Stephen Edel-
stein; March 2012

بهبود فناوری صفحات لمسي هوشمند 
خودروها

ترجمه: مهندس اشكان معصومي
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1. كامپیوتری برگ
آقای مسعود مهرداد

اتوماسیون صنعتی ابزاردقیق، تأمین تجهیزات، 
اجرای پروژه، برگزاری دوره های آموزشی، 

 PRelectronics, Autrol,(نماینده انحصاری
)Burket,Brainchild,epro

تلفن: 021-26200300
www.bargco.com :وب سایت

2. متدالكترونیك سپاهان
آقای رضا حسینی

اتوماسیون صنعتی و برق، ساخت
تجهیزات الکترونیک صنعتی:

)UPS, Battery Charger,…(

تلفن:031-36627832
www.smeir.com :وب سایت

3. مهندسي كنترل هاي صنعتي
)HITEC(حنیف 

آقاي رافي گالوستانیان
مهندسی و تأمین 

PLC,CND,Mon,F&G,esd,dcs,Instr برای 
سیستم های جدید و نوسازی

تلفن: 021-88785144
www.hitecautomation.com :وب سایت

4. بادران پنوماتیك
آقای هدایت گلكار

قطعات پنوماتیک و قطعات اتوماسیون

تلفن: 021-66922170
www.badranpneumatic.com :وب سایت

5. تبریز پژوه
آقای محمود امنابی

تولید انواع سنسورهاي صنعتي شامل: القایی، 
خازنی، نوری، مغناطیسی، کدرنگ و ...

تلفن: 041-33330490
www.tabrizpeguh.com :وب سایت

6. بین المللی مهندسی سیستم ها
 و  اتوماسیون )ایریسا(

آقای محمدرضا آقاجوهری
طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و راه 
اندازی سیستم های اتوماسیون صنعتی، برق و 

ابزاردقیق
تلفن: 031-36660730

www.irisaco.com :وب سایت

7. فستو پنیوماتیك
آقای محمدتقی الموتی نیا

مشاوره مهندسی، فروش و آموزش تجهیزات 
آموزشی و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 44522409 -021
www.festo.ir :وب سایت

8. كوپا صنعت
آقای سپهر آل رسول

سیستم های کنترل و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 22657400 -021
www.copa-sanat.com :وب سایت

9. گروه صنعتی ندا
آقای فرزاد سرلتی

طراحی، تأمین، راه اندازی سیستم های کنترل 
شامل: dcs ،esd ،fcs، برق ابزاردقیق و شیرآالت 

کنترلی صنایع 

تلفن: 88611902 -021
www.nedaco.com :وب سایت

10. مركز تحقیقات كامپیوتر و
 الكترونیك دانشگاه

آقای هادی قدوسیان
اتوماسیون صنعتی، رکوردر بدون کاغذ، سیستم های 

مانیتورینگ صنعتی، آشکار ساز پالس های تخلیه 
جزئی در ترانس های قدرت و ژنراتور

تلفن: 021-88771112
www.UECRC.com :وب سایت

11. بازرگانی صنعتی كاراروش صبا
آقای حسین كاظمی

سیستم های مدیریت، حفاظت و ایمنی
هوشمند ساختمان و تجهیزات اتوماسیون تأسیسات 

مکانیکی

تلفن: 021-88100149
www.sabakcic.com :وب سایت

12. راهبردهاي هوشمند
 )سهامی خاص(

آقای محسن نوری
پیمانکار EPC در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی

تلفن: 021-22921850
www.isi.ir :وب سایت

13. پتسا صنعت
آقای میرحامد شجاعی

اتوماسیون صنعتی و روزمره، تله متری و اسکادا، 
تولید کامپیوترهای صنعتی

تلفن: 021-88047626
www.patsaind.com :وب سایت

14. بهینه سازان توان
آقای علی شاهین فر

فروش مولدهای برق بدون وقفه )UPS(، شارژهای 
باتری، استابالیزر و دستگاه های ثبت اطالعات

تلفن: 88064643 -021
www.bestco-ir.com :وب سایت

15. مهندسی برق و الكترونیك
 قشم ولتاژ

آقای اصغر بارزی
فروش و آموزش سیستم های اتوماسیون صنعتی و 
ابزاردقیق زیمنس، طراحی و تولید تابلوهای کنترل 

)EPC(
تلفن: 66733040 -021

www.qeshmvoltage.com :وب سایت

اعضای انجمن صنفی شرکت های
اتوماسیون صنعتی 
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16. حس فرایند گستر
آقای نوید سجادي

اتوماسیون صنعتي، ساخت دستگاه هاي تست،
بهینه سازي خطوط تولید

تلفن: 88931286 -021

17. البرز میكرو سیستم
آقای محمد عبابافها

اتوماسیون صنعتي، تله متری
و SCADA، پیمانکاری پروژه های آب و فاضالب، 

تابلوهای راه انداز و توزیع برق

تلفن: 028-32243521
www.alborzmicrosystem.com :وب سایت

18. مهندسین مشاور كنترل نگار
خانم افسون شیدرنگ

ابزاردقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی، طراحی و 
اجرای پروژه های برق و الکترونیک

تلفن: 021-88333628
www.controlnegar.com :وب سایت

19. راهگزین رایانه
آقای جمال غضنفری نصرآباد
تکنولوژی اطالعات، شبکه های

هوشمند، طراحی الکترونیک

تلفن: 021-44456068
www.rahgozin.com :وب سایت

20. درخش الكترونیك
آقای رضا حیدری مقدم

مشاوره، طراح و سازنده بوردها و 
سیستم های کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

تلفن: 88900983 -021
www.derakhshelectronic.com :وب سایت

21. توسعه تأمین پرشیا
آقای محمد باقر دستمالچیان

PLC,DCS,ESD,F&G
Valve,Vibration,Instrument,SCADA,

تلفن: 021-44536110
www.tosetamin.com :وب سایت

22. فن آوری و اطالع رسانی
 آی.تی.ای

آقای همایون بیاتی كرمانشاهی
اتوماسیون انرژی، RTU، کنترل از راه دور

تلفن: 26602170 -021
www.itaco.net :وب سایت

23. فرینه صنعت
آقای افشین حریری

انواع سیستم های کنترل پیشرفته، اسکادا، میترینگ 
 گاز و مایع، تابلوهای برق MCC و تأمین 

بسته های تخصصی ابزاردقیق

تلفن: 88787133 -021
www.farineh.com :وب سایت

24. ایران مدار
آقای عباسعلی مشكسار

 فلومترهای الکترومغناطیسی مگاب،
ارتفاع سنج ها، تله متری و اتوماسیون دستگاه های 

اندازه گیری مایعات کانال های باز

تلفن: 88909103 -021
www.iranmadar.com :وب سایت

25. پرتو صنعت
آقای كاظم دولت آبادی

 تولید کننده ی کنترل کننده دور موتور AC و 
AC راه انداز نرم موتور

تلفن: 88662288 -021
www.partosanat.com :وب سایت

26. پایكار بنیان
آقای محمودرضا محمودی

نماینده انحصاری:
  Omron - Rittal - Phoenix Contact

در ایران - فعال در زمینه سیستم های کنترل و 
اتوماسیون صنعتی- نصب و راه اندازي دیتا سنتر

تلفن: 82440 -021
www.paykarbonyan.com :وب سایت

27. هواي فشردة پارس )پارس پنوماتیك(
آقای محمد غفارزاده

تولید  تجهیزات مدارهاي نیوماتیک

تلفن: 46865095 -021
www.parspneumatic.com :وب سایت

28. مهندسی بین المللی 
فوالد تكنیك

آقای محمد ابكاء خواجویی
پیمانکار عمومی )EPC( در زمینه ی برق، 

الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 031-36268001
www.fooladtechnic.ir :وب سایت

29. مهندسی سیستم های ناظر فرزان
آقای غالمحسین جعفری نسبیان

طراحی، ساخت و تأمین و اجرای سیستم های عالیم 
الکتریکی)سیگنالینگ( ریلی

تلفن: 021-88930161
www.nazerfarzan.com :وب سایت

30. نیك مهر گستر تهران
آقای امیر محمد شركا

اتوماسیون صنعتی، طراحی سیستم

تلفن: 88675308 -021
www.nicmehr.com :وب سایت

31. گلزا
آقای ایرج نجمي

تأمیـن و اجـرای سیسـتم هـای ابـزار دقـیق، 
کنــترل  و مانیـتورینـگ  نمایندگي  انحصاری 
Eurotherm   ، Müller  و  Primayer  از 

اروپا
تلفن: 88002040 -021

www.golza.co.ir :وب سایت

32. اتوماسیون صنعت سیستم ماد
آقای امید خدیویان آذر

اجرای پروژه های برق، کنترل و اتوماسیون صنعتی 
EPC، نماینده شرکت ABB، نصب و راه اندازی 

الکتروموتور و درایو

تلفن: 22374017 -021
www.maadautomation.com :وب سایت

33. مهندسی برق آوران
آقای احمد قوانلو قاجار

اجرای پروژه های برق و تأسیسات، اتوماسیون 
صنعتی، ساخت انواع تابلوهای برق و کنترل

تلفن: 22849908 -021
www.Barghavaran.com :وب سایت
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34. طراحی و مهندسی
 نیرو كنترل سامان)نیكسا(

آقای پژمان تراكمه
پیمانکار EPC در زمینه تاسیسات و تجهیزات و 
اتوماسیون صنعتی و سیستم تله متری در صنعت 

نفت و نیرو
تلفن: 021-88526642

www.nicsaco.com :وب سایت

35. زیست اندیش پیشگام
آقای بهنام پیامی

عرضه ی سیستم های آنالیز گاز و تجهیزات 
ابزاردقیق

تلفن: 021-22226768
www.zistap.com :وب سایت

36. سنجش افزار آسیا
آقای آرش قیالو

طراحی و تولید دستگاه ها و نرم افزارهای تست و 
قرائت کنتورهای برق، آب و گاز

تلفن: 021-88799914
www.saa.ir :وب سایت

37. مهندسی برق و الكترونیك
كرمان تابلو

خانم عفت ایزد خواه كرمانی
ارایه دهنده ی راه حل هاي جامع صنعتي و مدیریت 

EPC پروژه هاي

تلفن: 021-82163000
www.kermantablo.com :وب سایت

38. ابزاردقیق فن آوران
آقای علیرضا دیهول

مادربوردها و شاسی های فنی، بوردهای ورودی و 
خروجی آنالوگ و دیجیتال، صفحات تاچ اسکرین، 

کامپیوترهای شبکه

تلفن: 021-88692389
www.abzar.com :وب سایت

39. نارون آرا
آقای كامران كاویان پور

 خدمات طراحی مهندسی، واردات قطعات
و تجهیزات صنعتی

تلفن: 021-22043410
www.narvanarra.com :وب سایت

40. فراگامان كنترل
آقای ناصر احمدی

 مشاوره، اجراء، نصب و راه اندازی
انواع سیستم های کنترل صنعتی، خرید و  فروش 

انواع تجهیزات صنعتی

تلفن: 021-22053089
www.fgcontrol.com :وب سایت

41. سامان انرژي
آقای سعید خادمي

پیمانکار پروژه هاي EPC در زمینه ی نفت، گاز و 
انرژي، سازنده ی انواع تابلوهاي برق و کنترل

تلفن: 021-88289179
www.samanenergy.com :وب سایت

42. بهپژوه
آقای سعید ماجد

مجری پروژه های EPC در زمینه برق، اتوماسیون 
صنعتی، ابزاردقیق

تلفن: 031-36604002
www.behpajooh.net :وب سایت

43. رهپویان اندیشه دنا
آقای محمدرضا نادری

تولیدی، مهندسی،بازرگانی،اجرا در زمینه برق-
الکترونیک، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

تلفن: 73051 -021
www.rahpooyanco.com :وب سایت

44. مهندسی گسترش صنایع نیكان
آقای كیانوش حسینی نوشیروانی
INVERTERS )LV& MV( •

PLC & HMI• SOFT STARTERS •
LOAD CELLS & INDICATORS •

RFID SYSTEMS •
تلفن: 88767114 -021

www.nikaneng.com :وب سایت

45. فنی و مهندسی سایبر
آقای فرخ طایفی

اجرای EPC پروژه های برق، اتوماسیون و 
ابزاردقیق و تأسیسات و تجهیزات

تلفن: 021-88606201
www.cyberind.com :وب سایت

46. آسان كاالی صنعت
آقای حمید معدنی نیشاپوری

 خرید و فروش قطعات، ابزار و 
ماشین آالت، و سیستم های مربوط به اتوماسیون 

صنعتی

تلفن: 021-22313512
www.optimail.net :وب سایت

47. طراحی و مهندسی فرانگر صنعت
FIDEC

آقای احمد نصری مهاجری
مشاور و پیمانکار EPC در زمینه های نفت، گاز و 

پتروشیمی

تلفن: 22696826 -021
www.fidec.org :وب سایت

48. فراموج پویا
آقای حسین فرهادی

آب و فاضالب، نفت و گاز و 
پتروشیمی، برق و انرژی، صنایع و معادن

تلفن: 66043700 -021
www.faramowj.com :وب سایت

49. مهندسی آریا كنترل پیشرو
آقای محسن گل خواه 

طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، اتوماسیون،تأمین 
تجهیزات ابزاردقیق

تلفن: 021-88617414
www.ariacontrol.com :وب سایت

50. تام ایران خودرو
آقای علی شیخ زاده

اتوماسیون صنعتی، راه اندازی خطوط مونتاژ، 
پیمانکار عمومی صنایع

تلفن: 021-44525773
www.tam.co.ir :وب سایت

51. فرا صنعت بسامد
آقای منوچهر شیشه گری

مهندسی، ساخت، نصب و اجرای پروژه های صنعتی 
)به صورت EPC( و ساخت تابلوهای برق و 

اتوماسیون صنعتی

تلفن: 021-88719408
www.farasanat.com :وب سایت

 
                                                                                                            Asan 

Kalaye 
  Sanat                                                                            ت محدود (ي) بامسئول
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52. فرآیند سازان ابتكار
آقای محمدرضا رزم آرا

طراحی، اجرا و راه اندازی پروژه های 
EPC)اتوماسیون-برق-مکانیک(، فناوری اطالعات

تلفن: 021-66798325
www.fseco.com :وب سایت

53. لیان صنعت پویا
آقای داور آصف

مشاوره، طراحی و نصب و راه اندازی تجهیزات 
برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 021-22068015
www.lyanco.com :وب سایت

54. دیبا كنترل سپاهان
آقای سعید انتشاری

اتوماسیون ماشین آالت نساجی

تلفن: 031-33329493

55. فرینه فناور
آقای محمد امیراحمدی

پژوهش، توسعه و تولید سیستم های
کنترل فرآیند و سیستم های اسکادا

تلفن: 88773861 -021
www.farinehtech.com :وب سایت

56. مهندسی كنترل پویان
آقای آرش روحی

سیستم های کنترل شامل: 
PLC,F&G,FCS,ESD,DCS

تلفن: 021-26420757
www.cpec.ir :وب سایت

57. آزمون متمم
آقای رضا شیتره 

1طراحی و مشاوره، اجرای پروژه،
 تأمین تجهیزات اتوماسیون،

integration system

تلفن: 021-44251690
www.azmoon-flow.com :وب سایت

58. سامانه های بهینه آرمان
آقای سید حامد اطهاری 

سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری

تلفن: 021-88530047
www.armanoptimized.com :وب سایت

59. بهین ریزكو
آقای مصطفی ثامنی راد

تهیه و تأمین تجهیزات مراکز حساس نظیر 
 ،ups مراکز داده و کامپیوتر شامل:دستگاه های

دستگاه های خنک کننده، رک و تابلوهای برق و 
ساخت و طراحی و اجرای آ ن ها

تلفن: 22220094 -021
www.behinraiseco.com :وب سایت

60. مهندسین فراز تراشه گستر
آقای عبدالرسول رسولی

انواع سیستم های توزین نوار نقاله ) بلت وییر و 
ویفیدر(، انواع لودسل سیستم های انتقال مواد و 

سیستم های توزین بار ماشین آالت

تلفن: 021-66934031
www.faraz-gostar.com :وب سایت

61. كنترل گستر جاهد
آقای حسن محمدیان

 طراحی، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی 
سیستم های برق، کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 021-44098353
www.control-gostar.com :وب سایت

62. صنعت هوشمند آسیا )صهاكو(
آقاي مهدي شهابي

اتوماسیون صنعتی، نماینده رسمس شرکت های 
Ordel ,Comat ,Elco ,Emko، فروش 

کنترل کننده های صنعتی، بریرها و ترنسمیترها، 
سنسورهای دما و رطوبت، منابع تغذیه سوئیچینگ

تلفن: 021-88947717
www.sahaco.com :وب سایت

63. ارتباط داده ایتا
آقای كیخسرو مزدیسنی

خرید، فروش، نصب و راه اندازی سیستم های 
مخابراتی

تلفن: 021-26602170
www.itaco.net :وب سایت

64. صنایع الكترونیك زعیم
آقای محمداحسان حمیدیا

سیستم های الکترونیکی، ارتباطی، مخابراتی،
کنترلی، ایمنی و فناوری اطالعات

تلفن: 88773551 -021
www.Zaeim.co.ir :وب سایت

65. مهندسی كیان كنترل آپادانا
آقای علی سبوحی

آموزش، اجرای پروژه، فروش، اتوماسیون صنعتی، 
هیدرولیک، پنوماتیک

تلفن: 031-37713101
www.kiancontrol.com :وب سایت

66. كنترل دینامیك پارس
آقای داوود عامری

مشاوره طراحی، فروش، نصب و راه اندازی،
آموزش و خدمات پس از فروش درایو، 

ABBو سافت استارتر PLC ،الکتروموتور

تلفن: 33113351 -021
www.codypars.com :وب سایت

67. ایفا صنعت غرب
آقای یاشار ناظر عدل

تولید انواع فلومتر التراسونیک و الکترومغناطیسی 
و دیتاالگر به اتوماسیون صنعتی و پروژه های 

ابزاردقیق

تلفن: 041-33366430
www.Ifasanat.com :وب سایت

68. كنترل و پردازش هوشمند
خانم فرناز لیالزی

ارایه ی خدمات فنی و مهندسی
و بازرگانی در زمینه های برق، کنترل و ابزار دقیق

تلفن: 88368818 -021
www.icp.co.ir :وب سایت

69. خودكار مواد بسامد
آقای مسعود حسنی برزی

تأمین عملگرهای برقی جهت شیرهای صنعتی

تلفن: 22862407 -021
www.mbautomation.ir :وب سایت

Apr.21.2011

Oct.23.2010

88201

                         Faraz Tarashe Gostar Eng            

Aug.22.2008
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70. شاخص كنترل اسپادان
آقای محمد طاهری

برق صنعتی، ابزاردقیق، اتوماسیون صنعتی

تلفن: 031-36630690
www.sce-co.com :وب سایت

71. رسم آرا
آقای سید كاظم اعتصامی

طراحی و اجرای پروژه های صنعتی )EPC( در 
زمینه ی کنترل، اتوماسیون و ...

تلفن: 021-22039780
www.rasmara.com :وب سایت

72. صنایع الكترونیك شریف تراشه
آقای سهند بهنام

طراحی و تولید تجهیزات و 
نرم افزارهای ابزاردقیق و سنجش از راه دور

تلفن: 021-88282650
www.shariftarasheh.com :وب سایت

73. مهندسي و ساخت برق و
كنترل مپنا - مكو

آقاي محمدحسین رفان
طراحي و ساخت تابلوهاي کنترل

و الکتیک نیروگاهي

تلفن: 026-36638031
www.mapnaec.com :وب سایت

74. خدمات مهندسی اندیشه های
برتر اطالع رسانی

آقای فرخ احمد خانلو
 تامین تجهیزات، مشاوره، طراحی و اجرای

پروژه های کامپیوتری، کنترل، اتوماسیون و 
مخابراتی

تلفن: 021-88723636
www.siiteam.com :وب سایت

75. سپهر كنترل فرآیند
آقای آرمان بارزی

 :KINCO نماینده انحصاری
VFD ,SERVO ,STEPPER,PLC,HMI

تلفن: 021-66717550
www.scf-c.com :وب سایت

76. تدبیر سازان سیال
آقای شهریار بابایی نیا

تأمین، مهندسی، نصب و راه اندازی
انواع شیرآالت صنعتی و عملگرها 
)VALVE& ACTUATOR(

تلفن: 021-22871689
www.tss-ir.com :وب سایت

77. كارفن كنترل آریا
آقاي مهدی دهشت

اتوماسیون، کنترل، ابزاردقیق و برق در صنایع نفت، 
گاز و پتروشیمی

تلفن: 22510108 -021
www.kafco.ir :وب سایت

78. شركت مهندسی و بازرگانی
 شگرد گستران یكتا

آقاي فرهاد سنگتراش
تأمین تجهیزات ابزاردقیق، مکانیکال، برقی و 

قطعات یدکی جرثیقل از برندهای معتبر

تلفن: 021-88875771
www.iekta.com :وب سایت

79. درنا صنعت مهر
آقاي حسین ریاحی

اتوماسیون صنعتی، کنترل دیزل ژنراتور، اتوماسیون 
ساختمان، تجهیزات اندازه گیری تابلویی-آموزش

تلفن: 021-22883169
www.dornamehr.com :وب سایت

80. آریا تكام
آقاي غالمحسین مزارعی

 طراحی، آموزش، خرید، نصب و راه اندازی 
سیستم های اتوماسیون

تلفن: 0611-2237824
www.aryatekam.com :وب سایت

81. آرمان صنعت ویرا
آقاي بابک فرحی فر 

تأمین تجهیزات ابزاردقیق، اجرای
پروژه های اتوماسیون صنعتی، تامین تجهیزات 

کلرزنی

تلفن: 021-88015436
www.vira-co.com :وب سایت

82. دیزل مولد امید
 آقاي ماشااله عصار كاشانی

ساخت تابلوهای اتوماسیون دیزل ژنراتور، تامین 
دیزل ژنراتور، ساخت اطاقک های سایلنت دیزل 

ژنراتور و تامین قطعات یدکی و خدمات تعمیر و 
نگه داری

تلفن: 021-22909609
www.DMOpower.com :وب سایت

83. پارس پویا كنترل بینالود
آقای احسان پورحسینی

طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی، 
اسکادا، ابزاردقیق، تامین کاالهای اتوماسیون و 

ابزاردقیق

تلفن: 0551-2215900
www.pooya-control.com :وب سایت

84. ایزی ارتباط پارس
آقای سیدمحمد مرعشی

شبکه های صنعتی، مشاوره اتوماسیون صنعتی، 
ارتباطات رادیویی

تلفن: 88935400 -021
www.easyertebat.com :وب سایت

85. انرژی كویر پایا
آقای  فرشید ساكی خالص

مهندسی و تأمین تجهیزات و اجرای
پروژه های صنعتی و ساختمانی و ابزاردقیق:

           )Pms, Pdcs, Scada, Dcs, Esd,                                                                                                                                             
            F& G, Bms(

تلفن: 021-22727604
www.energykavir.com :وب سایت

86. الكترونیكی بردهای 
هوشمند ایرانیان

آقای مصطفی صالح گوهری
طراحي و پیاده سازي سیستم های اتوماسیون، 

سازنده تجهیزات کنترل و مانیتورینگ

تلفن: 0341-2477799
www.ib-eco.com :وب سایت

87. آریا ابزاردقیق پیشرو
آقای علیرضا اسالمی

ارائه خدمات ابزار دقیق:آموزش-طراحی مهندسی-
تأمین تجهیزات-نصب و راه اندازی-کالیبراسیون-

تعمیر و نگهداری-انجام پروژه-تانک گیجینگ-
نماینده انحصاری Endress+Hauser در ایران

تلفن: 021-88033966
www.aryainstrument.com :وب سایت
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88. مهندسی ارسا فرآیند
آقای مهرداد مهربان راد

مجری پروژه های اتوماسیون صنعتی، برق، 
کنترل،ابزاردقیق، اعالن و اطفاء حریق، در 

صنایع نفت،گاز، پتروشیمی و صنایع نیروگاهی و 
کارخانجات سیمان و معدن

تلفن: 021-88361380
www.afec.ir :وب سایت

89. دی پارت سان آسیا
آقای علیرضا فتاحی

طراحی و تولید سیستم های کنترل پروسس صنعتی 
اعم از کنترلر حرارت، رطوبت و فشار

تلفن: 66062006 -021

90. پارس اتوماسیون سرای
آقای حسین سرایانی بهابادی

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق، آموزش، مشاوره، 
 اجرا، ساخت ماشین آالت تحت سفارش، 

سیستم های کنترل حرکت

تلفن: 021-66381345
www.parsautomation.com :وب سایت

91. مولد گشتاور ایرانیان
آقای غالمحسین برادران

تولید و مونتاژ انواع عملگر قابل
نصب بر روی تجهیزات صنایع مختلف اعم از 

صنعت برق،آب ، نفت، گاز

تلفن: 021-44545654
www.itg-co.ir :وب سایت

92. صنایع راژمان پرداز
آقای فرشید طرزدار

طراحی و ساخت سیستم های کنترل مانیتورینگ 
و سیستم های الکترونیک، قطعات و بردهای 

الکترونیکی

تلفن: 44230219 -021
www.rajmanpardaz.com :وب سایت

93. فناوران اطالعات سیوان
آقای محمدتقی خاكی 

ارائه دهنده راهکارهای ارتباط رادیویی،شبکه 
صنعتی، CCTV،VOIP و تجهیزات شبکه

تلفن: 88534401 -021
www.cone.co.ir :وب سایت

 94. مهندسی مشاورین هوشمند 
پردازشگر نیرو

آقای افشین مصباح مرجانی
ارائه مشاوره، خدمات و محصوالت مرتبط با 
 ،POWER IPC با برند UPS دستگاه های

باتری و سیستم های کنترل و حفاظت برق
تلفن: 88610324 -021

www.pardazeshgarniroo.com :وب سایت

95. كنترل توزین پند
آقای شهرام معتمد 

کنترل توزین-واردات لودسل و نمایشگر توزین

تلفن: 88503311 -021
www.pandtec.com :وب سایت

96. ابزار كنترل ارشیا
آقای غالمرضا فتحی

تولید و تامین تجهیزات اندازه گیری
و کنترل دبی، فشار، دما و سطح

تلفن: 021-88220675
www.abzar-control.com :وب سایت

97. پارت كنترل خراسان
آقای سید حسین میرزایی زهان

فروش-آموزش-اجرای پروژه-سیستم کنترل-
DCS-SCADA-اتوماسیون

تلفن: 051-37279258
www.partcontrol.ir :وب سایت

98. پیشرو صنعت ویژن آسیا
آقای احسان سمیعی

اتوماسیون صنعتی و پروژه های کنترل و ابزاردقیق

تلفن: 88337488 -021
www.pishrosanatco.ir :وب سایت

99. مهندسی فراسیس تهران 
آقای اسمعیل الهیاری

ارایه خدمات مهندسی-مشاوره-آموزش و بازرگانی 
در زمینه احداث و بهره برداری و نگهداری و 

بهسازی کارخانجات صنعتی

تلفن: 66593517 -021
www.farasys.ir :وب سایت

100. آریا روش ماهشهر 
آقای روح اله حیاتی

طراحی-فروش-نصب و راه اندازی و آموزش 
سیستم های اتوماسیون

تلفن: 0611-2930595

101. پیمان خطوط گستر  
خانم الهه مشتاق 

انجام خدمات طراحی تولید نرم افزار و تأمین 
تجهیزات سخت افزاری-امور بازرگانی و خدمات 

واردات و صادرات

تلفن: 48076000 -021
www.peimann.com :وب سایت

102. منابع انسانی مهندسی
ایراث طرح 

آقای مهران باباپور 
اتوماسیون صنعتی و کنترل فرایند و ابزار دقیق

تلفن: 887419842 -021 
www.ideh.ir :وب سایت

103. مهندسی پایشگران برق آب
نیروی البرز  

آقای محمود سالم زاده  
تله متری و اسکادا و اتوماسیون شبکه های 

برق-آب-نفت و گاز و فروش تجهیزات تخصصی 
نیروگاهی و پاالیشگاهی

تلفن: 88543949 -021
www.payeshgaran.com :وب سایت

104. ایورد آریا 
آقای سید محسن حالج نژادی  

طراحی، مشاوره، نصب و راه اندازی، تعمیر، اخذ 
و اعطای نمایندگی، شبکه های صنعتی، تجهیزات 

مخابراتی، اتوماسیون صنعتی

تلفن: 88919265 -021
www.eworld.cc :وب سایت
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ــاوره، تولید و تأمین تجهیزات اتوماسیون صنعتی و  .مش
ابزار دقیق

Autrol،Finetek،seojin نماینده ی شرکت های.
.ثبت شده در وندورلیست شرکت های نفت، پتروشیمی 

و گاز
021-88343692-3      
021-88343692-3      

    www.difa-co.com      
info@difa-co.com      

• اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق، مهندس کنترل
• برگزاری دوره های آموزش صنعتی )مقدماتی تا پیشرفته(

• مشاوره، طراحی و اجرای پروژه های صنعتی، دانشگاهی
ــاب،  ــف )آب و فاض ــع مختل ــات صنای ــن احتیاج • تأمی
ــازی، معدن،  ــته بندی، داروس ــی و بس ــازی، غذای خودروس

پتروشیمی، آلومینیم، صنایع سنگین و غیره(
021-44522409      
021-44522408      

    www.festo.ir      
mailroom@festo.ir      

و  ــی  صنعت ــیون  اتوماس ــزات  تجهی ــع  توزی و  .واردات 
ــاوره و اجرای  ــه زیمنس .طراحی ،مش ــتم های محرک سیس
پروژه های اتوماسیون صنعتی )EPC( .تولید ست وآموزش 
ــک،  ــق، رباتی ــی، ابزاردقی ــیون صنعت ــتم های اتوماس سیس
ــرات و خدمات فنی  ــو .تعمی ــای ن ــک و انرژی ه مکاترونی

سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزاردقیق 
021- 66760558-66733040      

021-66760281      
www.Qeshmvoltage.com      
info@Qeshmvoltage.com      

مهندسي برق و الكترونيك قشم ولتاژ فستو پنوماتيك 

ایورد آریا

صنایع الكترونيك شریف تراشه

کامپيوتری برگ مهندسی سفيران صنعت

دقيق فرآیند کنترل

آزمون متمم

مهندسي دیباگران فرآیند

1. تولید فلومترهای مغناطیسی،
 فلومتر بدنه فلزی، شیشه ای و اوریفیس 2.تأمین تجهیزات 
اندازه گیری)فلو، دما، فشار، سطح( 3. تأمین انواع شیرهای 
ــیون)فلومترهای مایع  ON-OFF و کنترلی 4. کالیبراس
ــیون  و گاز( 5. طراحی، تأمین و اجرای پروژه های اتوماس

)EPC(صنعتی
021-44244971      
021-44221969      

    www.azmoon-flow.com      
info@azmoon-flow.com      

.طراح و سازنده سامانه های سنجش و هدایت از راه دور  
021-88282650      
021-88282650      

    www.shariftarasheh.com      
info@shariftarasheh.com      

.اتوماسیون صنعتی
.ابزار دقیق

.تأمین تجهیزات 
.اجرای پروژه

.دوره های آموزشی
021-26200300       
021-22057629       

    www.bargco.com       
info@bargco.com       

تأمین تجهیزات سیستم های کنترل و ابزار دقیق شامل:
.فشار، دما، فلو، سطح، تیوب فیتینگ، و ولو منیفولد

و ساخت
.دیافراگم سیل، لول گیج، لول سوئیچ و ترموول

021-88718840      
021-88715290      

    www.dfc-co.com      
info@dfc-co.com      

.نمایندگی انحصاری کمپانی های               و 
ــرای پروژه های خاص  ــاوره و اج ــیون صنعتی.مش .اتوماس
کامپیوتری.کامپیوترهای صنعتی.نظارت تصویری هوشمند

سوئیچ های صنعتی.اطاع رسانی دیجیتال.تأمین تجهیزات 
کامپیوتری

       )10خط( 36 36 72 88 -021 
021- 88 71 46 15       

www.siiteam.com      
info@siiteam.com      

مهندسی اندیشه های برتر
اطالع رسانی

کنترل دیجيتال نوین

      88843025 و 88843088 و 021-88848075
021-88843137      

www.HLCgroup.ir      
info@HLCgroup.ir      

شاخص کنترل اسپادان

• اتوماسیون صنعتي، ابزار دقیق و برق صنعتي 
• اجراي پروژه ها

• ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهي و عالیه
• تأمین و فروش تجهیزات

  031-36630690-5       
031-36630688       

     www.sce-co.com       
info@sce-co.com       

• برق و اتوماسیون صنعتی
• طراحی 
• مشاوره 

• اجرا 
• تعمیرات و نگهداری

• تأمین قطعات و تجهیزات 
• آموزش

34447962-031و 09386078595
safiransanatco@gmail.com

.اتوماسیون صنعتی و برق
.ساخت تجهیزات الکترونیک قدرت

...،UPS ،Battery Charger.
 031-36627832      

  031-36622512      
    www.smeir.com      

info@smeir.com      

متد الكترونيك سپاهان

نيك مهر گستر تهران

 BECKHOFF ــرکت های ــاری  ش ــده انحص • نماین
آلمان، ROTRONIC و STS سوییس در ایران

• اتوماسیون صنعتی ـ طراحی سیستم 

    021-88675308-9      
 88714142 021-      

  www.nicmehr.com      
info@nicmehr.com      

021-88919265
021-88937470

www.eworldco.cc
eworldco@eim.ae

 Westermo و Moxa نماینده انحصاری کمپانی های •
در خاورمیانه 

• اتوماسیون و شبکه های صنعتی
• کامپیوترهای صنعتی

اولین و تنها فروشگاه اینترنتی
تجهیزات ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

Shop.HLCgroup.ir

انواع لودسل، پروکسی میتر، دما، 
فشار و خالء، شفت انکودر، رطوبت، 

تجهیزات پرتابل و ..
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راهبردهای هوشمند

مشاوران راه انرژی دنیا

کنترل هوشمند زیمنس

ــیمی  .پیمانکار EPC در پروژه های نفت و گاز و پتروش
و سایر صنایع

       6 - 22909595و 53 - 021-22921849
 021-22254076       

    www.isi.ir       
 info@isi.ir       

.وارد کننده و توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی 
و درایو زیمنس

031 -32227711-32200666       
 031-32230374       

 www.siemensco.com      
 info@siemensco.com      

مشاوره در زمینه های انرژی و اتوماسیون صنعتی 

 021-88376330       
021-88368256       

www.enermonde.com       
info@enermonde.com       

نگین اتوماسیون صنعتی تبریز

پایکار بنیان

تکنوکلید

توزیع کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس 
PLC S7 200-S7300-S7400-S71200

HMI _DRIVE

021-33901200       
      021-33942768       

   www.teknoklid.com       
info@teknoklid.com       

ــرکت هاي امرن اتوماسیون- فونیکس  نماینده انحصاري ش
کنتاکت و ریتال در ایران 

ارائه دهنده راه حل هاي جامع در زمینه سیستم هاي کنترل 
و اتوماسیون صنعتي و نصب و راه اندازي دیتا سنتر

 
021-82440       

021-88779707        
  www.paykarbonyan.com       
info@paykarbonyan.com       

شرکت فنی مهندسی با مسئولیت محدود
پیمانکاری اتوماسیون صنعتی، کنترل و ابزاردقیق

همکار Joint Venture شرکت SENKRON ترکیه 
در ایران

ــات فوالد و صنایع  ــیون صنعتی کارخانج مجری اتوماس
فلزی  

0411– 4479757       
0411–4479758       

   www.negintia.com       
info@negintia.com       

پارت کنترل خراسان

ــرکت Schneider Electric در  ــمی ش • نماینده رس
ــیون صنعتی و  ــه فروش و اجرای پروژه های اتوماس زمین

راه اندازها 
ــرق و  ــزات ب ــده تجهی ــع کنن ــاز و توزی ــده مج • نماین

اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق SIEMENS در ایران
ــیون صنعتی،DCS و  ــری پروژه های برق، اتوماس • مج

SCADA  )مشاوره، طراحی، برنامه نویسی، اجرا(
 PLC، Drive،ــاخت پکیج های آموزشی • طراحی و س

 Instrumentation،Mechatronic
ــی تخصصی کنترل و  ــای آموزش ــده دوره ه • برگزارکنن

اتوماسیون در تمام سطوح 
ــرت صاحب الزمان  ــدس، میدان حض ــهد مق آدرس: مش

)عج(، مجتمع سبحان، طبقه سوم، واحد 303 و 304

      7-37238305-051 و 051-37279258
051-37243508      

        www.partcontrol.ir      
    info@partcontrol.ir      

ایزی ارتباط پارس

021-88935400       
021-88935257       

www.easyertebat.com       
    info@easyertebat.com       

مانا اندیش

نسل جدید و نوآوري هاي:
Rear Mount Embedded HMI •

wifi و ارتباط HDMI با خروجي HMI •
• HMI با مدار کنترل و نمایشگر مجزا

Cloud HMI •
  021-88100300       

021-88701883       
www.imenista.com       
info@imenista.com       

نماينده رسمي در خاورميانه
HMI پيشرو در تکنولوژي

• طراحی، مشاوره، ساخت و راه اندازی
 پروژه های برق، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

ــاختمان BMS • طراحی، تأمین، نصب و  ــیون س • اتوماس
راه اندازی سیستم های اعالم و اطفا حریق • طراحی، تأمین، 

Heat Tracing نصب و راه اندازی سیستم های

       6543324- 0711و 88533470-2- 021
0711- 6542083       

www.eramtec.ir       
eramtec@eramtec.ir       

مهندسی ارم طرح صنعت پارس            مهندسی ایمن تابلو

.نماینده ی انحصاری اتوماسیون صنعتی LS کره  جنوبی:
)Servo ،IGBT ،inverter ،RFID ،PLC ،HMI(
.ابزار دقیق و سیستم های انرژی خورشیدی و آموزش

87734      
87734      

    www.eamentablo.com      
info@eamentablo.com      

• نماینده رسمی کمپانی های                         ،                    
                      و تنها نماینده رسمی                 

در ایران
ــتفاده از  ــبکه های صنعتی با اس ــراح و مجری ش • ط

تجهیزات                 ،                 و 
• نماینده انحصاری تجهیزات رادیویی            در ایران

• ارتباطات رادیویی بی سیم )Wireless( با استفاده 
از تجهیزات 

• اتوماسیون سیستم های صنعتی
• طراحی و اجرای سیستم های کنترل

فنی مهندسی سورن صنعت دقیق

تأمین، مشاوره و اجرای ابزاردقیق، آناالیزر، 
سیستم های میترینگ و شیرآالت 

  021-66593352-3       
021-66592936-7       

  www.sorensanaat.ir       
   info@sorensanaat.ir       
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In The Name of God
a drop is a sea if it is with the sea

if not, it is a drop, and the sea is the sea
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