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صفحه 2

با سالم و احترام ،بسيار مفتخرم كه به لطف خدا ي ک نوب ت
ديگر فرصت يافتم گزارش عملكرد يکساله مجموعه کارکنان
و مديران مجرب شركت موتورسازان تراکتورس ازي اي ران را
كه نتيجه اجراي سياستهاي اعضاي محترم هيات مديره بوده
است ،خدمت سهامداران محترم ارائه نمايم.
ما در سالي که گذشت با توکل به الطاف خداوند و با همت و
تالش هوش مندانه  ،بک ارگيري عل م و عم ل و پاي داري در
مسير تحقق اهداف ارزشمندمان ،همپيمان شده ب ودیم ت ا
به تمام اهداف تعيينشده در بخشهاي مختلف اعم از توليد
و فروش ،توسعه محصول و ارتقاي کيفيت و حفظ و ص يانت
از سرمايههاي انساني ،نوسازي و بهس ازي محيطه اي ک اري
جامه عمل بپوشانیم پرسنل تالش گر و فه یم موتورس ازان
در اجراي برنامه ها و استراتژيهاي شرکت فعاالن ه ما ارکت
نمودند و با اعتماد و همدلي ،بنده را در اج راي برنام هه ا و
تحقق اه داف و ح ل مس ائل و ما کالت همراه ي کردن د.
ش ركت موتورس ازان تراکتورس ازي اي ران ب ا اس تعانت از
پروردگار قادر و متعال و همت و ت الش همك اران متعه د و
سختكوش خود و با حمايت همهجانبه گروه تراکتور س ازي
ايران موفق شد سال مالي گذشته را با كمترين اثرپ ذيري از
ركود عميق در ساير بازارها و صنايع و ب ا بک ارگيري تم امي
مساعي و ظرفيتهاي داخلي و همچنين استفاده از تکنيکهاي
روز علم مديريت ،با س ربلند و افتخ ار و نی ل ب ه اه داف
برنامه ریز شده به پايان برساند .الزم به توضيح است ک ه
تعداد پرسنل شرکت طی یک دوره ده ساله از تع داد 923
نفر در سال  1387ب ه  608نف ر در س ال  97ک اهش پي دا
کرده است و اين امر در حالي اتفاق افتاده اس ت ک ه س رانه
توليد شرکت در سال  ،97به تعداد  31ب ال گردي ده اس ت.
شايان ذکر است ک ه اي ن ع دد در س ال  96ب ه تع داد 32
دستگاه و در سال  95به تعداد  27دستگاه بوده است.
در اينجا جا دارد به بخاي از دستاوردهايي که در سال
 1397حاصل گرديده ،اشارهاي اجمالي داشته باشم:



تحقق اهداف و برنامه هاي شرکت در زمينه توليد و
فروش محصوالت.



ارتقاء شاخص هاي سالمت جسماني و رواني و ايمني
و بهداشت کارکنان با نوسازي و به سازي ساختمان و
تاسيسات و ساير امکانات کارگاههاي توليدي .



بهبود کيفيت قطعات و محصوالت توليدي و افزايش
مدت گارانتي محصوالت از يک سال به دو سال.



تداوم اجراي تفکر توليد ناب ( )TPSو اجراي
پروژهاي بهبود در راستاي شناسايي و حذف اتالفها
.



بازسازي و نوسازي ساختمان و تاسيسات کارگاههاي
توليدي شامل :رنگكاري سقف و کف سالنهاي
توليدي و بهبود روشنايي آنها با نصب بيش از
دويست نورگير در سقف سالنها ،راهاندازي سيستم
جديد تهويه سالن مونتاژ (موتورهاي  3و  6سيلندر) ،



طراحي ،خريداري و نصب راه اندازي سيستم جديد
هواي فارده در راستاي بهبود کیفیت هوا فارده
و پیاگیر از خرابی ابزارها مونتاژ و همچنین
مستهلک شدن تجهیزات تولید هوا فارده در
شرکت خدمات صنعتی .







انتقال خطوط مونتاژ موتورهاي سه و شش سيلندر به
سالن جديد و استقرار تکنيک هاي توليد ناب در
جريان ارزش موتورهاي سه و شش سيلندر .
نوسازي ناوگان حمل و نقل داخلي با جايگزيني انواع
ليفتراکهاي دوگانه سوز بنزيني و گازي و همچنين
ليفتراکهاي برقي با ليفتراکهاي مستعمل ديزلي در
راستاي بهبود فضاهاي کاري و کاهش آاليندگي
هواي کارگاههاي توليدي.
مطالعه  ،بررسي و انجام اقدامات اساسي در زمينه
استقرار نظام مديريت عملکرد با هدف توسعه مستمر
توانمنديهاي همکاران و توزيع عادالنه پرداخت پاداش
و مهمتر از همه ايجاد بستر مناسب براي به گزيني و
شايسته ساالري.

صفحه 3

 تداوم نهضت داخليسازي قطعات خارجي با طراحي و
توليد قطعات مهمي همچون ،ميل بادامک موتورهاي
 4و  6سيلندر ،دسته و کپ شاتون موتورهاي
6سيلندر و موتورهاي 4سيلندر توربو ،سوپاپهاي
دود و هواي موتورهاي 6سيلندر  ،مجموعه فاارشکن
 ،واترپمپ موتورهاي 3سيلندر و  ..در راستاي ايجاد
اشتغال و کاهش وابستگي به منابع خارجي.
ما اعضاي خانواده بزرگ موتورسازان به دوردستها نظر افکنده-
ايم و به افقهاي روشن و آرمانهايي بزرگ ميانديايم .ما مي
خواهيم شرکت موتورسازان در آيندههاي دور نيز ،همچون
امروز سربلند و با افتخار در عرصه توليد و صنعت به خلق ارزش
براي جامعه بپردازد .ما خود را موظف ميدانيم که موتورسازان
عزيز را به بهترين شکل ممکن به فرزندان آینده مهين
عزيزمان بسپاریم تا آنها نيز مسير رشد و تعالي را طي نمايند.
چام انداز ما موتورسازاني مدرن است که محصوالتي با
کيفيت و کارکناني شايسته و متخصص دارد و در مسير توسعه
و بهبود مستمر قرار گرفته و برندي شناخته شده و خوشنام در
بازارهاي جهاني بامار ميرود .اين آرمان و چامانداز ارزشمند،
فقط بدست کارکنان شايسته ،توانمند ،متخصص و با انگيزه و
همدل و همپيمان ساخته خواهد شد .در پايان مهمترين
اهدافمان را در سال  1398ياد آور ميشوم که براي تحقق آنها
با اتکال به خداوند متعال ،همدل و هم پيمان ميشويم:



تحقق اهداف و برنامههاي تعيينشده بر اساس برنامه
و بودجه ساالنه .



تقويت و توسعه فعاليت هاي تحقيقاتي با هدف
طراحي و توليد موتورهاي نسل جديد.








تداوم نهضت استقرار رويکرد توليد ناب در تمام
سطوح و بخاهاي سازمان.
اجراي پروژه هاي متعدد در زمينه بهبود مستمر
کيفيت محصوالت .
افزايش ماارکت همکاران در زمينه نگهداري و
تعميرات ماشين آالت و تجهيزات و همچنين ارتقاء
کيفيت محصوالت .
ارتقاء تکنولوژي و اتوماسيون خطوط توليد.
ارتقاء تکنولوژي فرآيندهاي توليدي با خريداري و
نوسازي ماشين آالت و تجهيزات توليد.



بهبود سيستم تهويه سالن هاي توليدي.



بازنگري و بهبود سيستمهاي انگيزشي در راستاي
شايسته ساالري ،ارتقاء رفاه و انگيزه همکاران شايسته
و تالشگر.




استقرار کامل نظام مديريت عملکرد .
تداوم و تقويت پروژه هاي خودکفايي قطعات خارجي
و کاهش وابستگي ارزي.
سربلند ،شاد و پيروز باشيدمحمد شهباز
نائب رئيس هيئت مديره و مديرعامل
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شركت موتورسازان بهعنوان يكي از پروژههاي طرح مجتمع
تراكتورسازي ايران بهمنظور تأمين موتورهاي موردنياز
شركت تراكتورسازي ايران احداث گرديد و پس از آن در
راستاي سياست كوچكسازي صنايع از شركت مادر تفكيك
و در سال  1371پروانه بهرهبرداري مستقل تحت عنوان
"شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران" را دريافت نمود.
شركت موتورسازان بهعنوان بزرگترين توليدكننده موتورهاي
ديزلي كاور با در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات الزم در
ساخت انواع موتورهاي سه ،چهار و ششسيلندر با
كاربردهاي مختلف كااورزي ،خودرويي ،صنعتي ،ماشين-
آالت راهسازي و  ...فعاليت نموده و تأمينكننده بخش اعظم
نياز واحدهاي صنعتي كاور به نيروي محركه بامار ميآيد.
در شرايط موجود ،شركت تراكتورسازي ايران همچنان
بزرگترين ماتري شركت موتورسازان محسوب مي شود،
الزم به ذكر است كه شركت با توجه به اينكه جهاني شدن را
در دستور كار خود قرار داده ،اهداف صادراتي را نيز تعيين
نموده و برنامهريزي عملياتي را براي جامة عمل پوشاندن به
اين اهداف تدوين نموده است .توليد موتورهاي  4و 6
سيلندر گازسوز اين شركت از چندين سال قبل آغاز شده
است كه اين موتورها امكان كار با گاز شهري را داشته و
قابليت نصب در تمامي آپارتمانها و مجتمعهاي مسكوني،
اداري و جايگاههاي سوخت را دارا مي باشند .اين موتورها
براي استفاده بهعنوان برق اضطراري كاربرد داشته و تا بحال
توسط پيمانكاران ساختماني و توليد كنندگان ،خريداري و
نصب شده است.
ش ركت موتورس ازان ب ه عن وان بزرگت رين توليدكنن ده
موتورهاي ديزلي و گازسوز كاور با بيش از  30سال سابقه و
با در اختيارداشتن امكانات و تجهيزات مدرن و پيا رفته در
س اخت ان واع موتوره اي س ه ،چه ار و ش ش س يلندر ب ا
كاربردهاي مختل ف كا اورزي (تراكت ور) ،خ ودرو ،ص نعتي
(پم پ و ژنرات ور) ،ماش ينآالت راهس ازي و ...از ق درت 20

كيلووات ( 27اسب بخار) تا  120كيلووات ( 160اسب بخار)
فعاليت مينمايد و هم اکنون تامينكننده بخش اعظ م ني از
واحدهاي صنعتي كاور به نيروي محركه بامار ميآيد.
 700نفر سرمايه انساني در سطوح مختلف سازماني ش رکت
موتورسازان فعاليت مينمايد .ظرفي ت اس مي اي ن ش رکت،
 36.000دستگاه موتور در دو شيفتکاري ميباشد که شامل
بيش از 50نوع موتور با كاربردهاي مختلف مياود.
شايان ذکر است که بال بر يکصد تأمينكنن ده (قطع هس از)
داخلي با اين شركت همكاري دارن د ك ه ح دود  45درص د
قطعات موتور را تأمين مينمايند .همچنين حدود  40درصد
قطع ات موت ور از نظ ر ارزش ري الي در داخ ل مجتم ع
تراکتورساز ایران و شركت موتورسازان تولید گردي ده و
 15درص د قطع ات از ت امین کنن دگان خ ارجی خ ارجي
تأمين ميشوند.
توان الكتريكي موتور ژنراتورهاي توليدي اين شركت از
 23 KVAالي  135 KVAبوده كه محصوالت كامل
كوپلشده اين شركت با اصول استاندارد و مهندسي و طبق
درخواست ماتري  ،طراحي و ساخت مي شوند .رونمايي از
موتورهاي ديزلي تراكتور سنگين  ITM1500و موتور
ژنراتور  ، 135 KVAموتور شش سيلندر گاز سوز ، NG
موتور  120 hpبراي تراکتورهاي نيمه سنگين و تراكتور
برنجي (شاليزار) ،اخذ مجوز آزماياگاه در زمينه آزمون انواع
موتورهاي خودرو ،صنعتي و كااورزي و مواد اوليه و قطعات
آنها براساس استاندارد ايزو  17025از مهمترين
دستاوردهاي سال هاي اخير بوده است.
همچنين اين شركت مؤفق به صادرات به كاورها متع دد
جه ان از جمل ه كا ورهاي لهس تان  ،آذربايج ان ،ايتالي ا،
افریقا جنوبی  ،تركيه ،سودان شده است.
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بكارگيري روشهاي نوين مديريتي از جمله ترويج و استقرار
نظام مديريت استراتژيك ،سيستمهاي مديريت كيفيت و
زيست محيطي و مهمتر از همه توجه به جايگاه ويژه منابع
انساني و توسعه مااركت و انگيزش آنها در كنار توجه به
مصالح تمامي ذينفعان شركت از جمله عوامل موفقيتهاي
اين شركت بامارميرود.
درسال  1386براساس سياستهاي اقتصادي كا ور براس اس
اصل  44قانون اساسي اين شركت در س ازمان ب ورس اوراق
بهادر تهران بعنوان شركت سهامي ع ام پذيرفت ه ش د .ه م-
اكن ون ب يش از  87درص د س هام آن متعل ق ب ه ش ركت
تراكتورس ازي اي ران و  13درص د متعل ق ب ه كاركن ان و
سهامداران جزء ميباشد.
شركت موتورسازان از بدو شروع فعاليت خود استراتژي
حفظ رهبري بازار داخلي در بخش موتورهاي كااورزي را
در كنار استراتژي تنوع محصول و توسعه بازار در پيش
گرفته و ضمن اولويت دادن به تامين موتورهاي مورد نياز
شركت تراكتورسازي ايران (بهعنوان بزرگترين ماتري) با
جديت برنامه ايجاد تنوع در محصوالت توليدي و افزايش
منابع درآمد شركت از طريق توليد و عرضه انواع محصوالت
با كاربردهاي متنوع كااورزي ،پمپ ،ژنراتور و قطعات
وابسته براي بازارهاي داخلي و خارجي را پيگيري نموده
است.
اين شرکت از سال  1375به عنوان اولين توليدكننده نيروي
محركه كاور موفق به اخذ گواهينامههاي استانداردهاي
سيستم هاي مديريت کيفيت شامل (14001 ،ISO 9001
 ، ISO10002 ،OHSAS 18001 ، ISOايزو 16949
 TSو گواهينمامه نظام آراستگي محيط كار ( ))5Sگرديده
است .هماكنون همه استانداردهاي يادشده در شركت حفظ
و الزامات آنها جاري و نهادينه شده است .در اوايل سال
 1384شركت توانست گواهينامه استاندارد ISO\TS
 16949را دريافت نمايد و در سال  1388موفق به اخذ
استاندارد ايزو  10002در زمينه دريافت و رسيدگي به
شكايت ماتريان از موسسه توف نورد آلمان گرديد .از سال

 1391استقرار سيستمهاي برگرفته از تكنيكهاي توليد ناب
از قبيل نظام مااركت و پيانهادها ،حلقههاي كيفيت و
گروههاي بهبود و كانبان قطعات را جهت همسويي با روند
جهاني و ايجاد ارزش براي ماتري و ساير ذينفعان شركت
آغاز نموده است.

شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران بمنظور توليد و
عرضه انواع موتورهاي كااورزي و صنعتي در تاريخ
 1366/6/15به صورت سهامي خاص تأسيس يافته و در
تاريخ  1381/2/25به شركت سهامي عام تبديل
 1381/12/26در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده
است در حال حاضر شركت جزو واحدهاي تجاري فرعي
شركت تراكتورسازي ايران (سهامي عام) ميباشد.

شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران تحت شماره  4064و
شناسه ملي  10200101232در اداره ثبت شركتها و
مالكيت صنعتي تبريز به ثبت رسيده است.

طرح ايجاد پروژه موتور در سال  1354تصويب و متعاقب آن
عمليات ساختمان ،احداث و نصب ماشينآالت بعضي از
كارگاهها آغاز و از تاريخ ( 1366/10/1پس از تفكيك)
بصورت يك شركت مستقل فعاليتهاي توليدي خود را ادامه
و گسترش ميدهد .پروانه بهرهبرداري اين شركت بهشماره
 13764در تاريخ  1393/03/27صادر گرديده است و تاريخ
بهرهبرداري آن مورخه  1397/10/26مي باشد.

صفحه 7

آدرس دفتر مركزي :تهران ،كيلومتر  10جاده مخصوص
كرج ،روبروي شهابخودرو ،جنب پارسخودرو ،نبش خيابان
نخ زرين ،گروه صنايع تراكتورسازي
تلفن 021-44539200 :كدپستي1389745411 :
آدرس كارخانه :استان آذربايجان شرقي ،شهرستان تبريز،
جاده سردرود ،كيلومتر  ،5بخش مركزي ،بلوار ملت ،پالك
 ،0مجتمع تراكتورسازي ،طبقه همكف
تلفن041-34248000 :
كدپستي 5197815863 :دورنگار34245945-46 :
وبسايتwww.motorsazan.ir :
ايميلmail@motorsazan.ir :
در حال حاضر وضعيت شركت موتورسازان از لحاظ مساحت
زمين و ساختمانها به شرح زير مي باشد:
الف  -مساحت عرصه شركت 251.944 :مترمربع
ب  -مساحت زيربنا  50.413مترمربع شامل:
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عالوه بر ابنیه و محوطه زیر  ،زميني به مس احت تقريب ي
 180.000مترمرب ع واق ع در ض لع غرب ي ش ركت بمنظ ور
اجرا طرح ها توسعه موجود ميباشد و ه م اکن ون انب ار
آتازا  ،انبار قراضه و پاركينگ در آن احداث شده است .

صفحه 9

.1
موضوع فعاليت شركت طبق ماده  2اساسنامه عبارت است از
خريد و واردات انواع موتور و مواد اوليه و قطعات نيمهساخته
و ساختهشده انواع موتورهاي خودرو ،صنعتي و كا اورزي و
ساير كاربرده ا و همچن ين تولي د و نص ب آنه ا ب ه ادوات
مختلف و فروش و صادرات آنها ،واردات و ساخت و خريد و
فروش انواع ماشينآالت صنعتي و تجهيزات مربوط به توسعه
شركت و ساير صنايع ماابه و اق دام در زمين ه نص ب و راه-
اندازي و مباشرت و مااوره در انتخاب آنها ،انج ام هرگون ه
عمليات و عقد هرگونه قرارداد مربوط به موض وع ش ركت ب ا
اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج از كاور و مااركت
و سرمايه گ ذاري ب ا آنه ا ب ا توج ه ب ه ق وانين و مق ررات
موضوعه مملكتي و خريد سهام ساير شركتها.

.2
.3

.4

انجام هر گونه عمليات و عقد هرگونه قرارداد مربوط ب ه
موضوع شركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و
خارج از كاور و ما اركت و س رمايهگ ذاري باآنه ا ب ا
توجه به قوانين و مقررات موضوعه مملكتي
خريد سهام س اير ش ركتها و انج ام عملي ات س رمايه-
گذاري در آنها
واردات و خريد و فروش انواع ماش ينآالت و تجهي زات
مربوط به توسعه شركت و ساير صنايع ماابه و اقدام در
زمينه نصب ،راهاندازي ،مباشرت و ما اوره در انتخ اب
آنها
انجام فعاليته اي آزمايا گاهي در زمين ه آزم ون ان واع
موتورهاي خودرو ،صنعتي و كا اورزي و م واد اولي ه و
قطعات آنها براساس استانداردهاي مرتبط.

سرمايه شركت مبل  714.420ميليون ريال (صد در صد پرداختشده) و صاحبان سهام و درصد مالكيت آنها در ت اريخ 1397/12/29
بهشرح زير ميباشد:

625,715,321

625,715,321.000

% 87.58

5.582.143

5.582.143.000

% 0.78

1.577.953

1.577.953.000

% 0.22

1.553.001

1.553.001.000

% 0.22

79.991.582

79.991.582.000

% 11.20

.714,420,000

714.420.000.000

% 100
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راهبري شركت براساس تصميمات اتخاذ شده در جلسات هيئت مديره و با الهام گي ري از رهنموده اي اعض اء هيئ ت م ديره انج ام
ميگيرد .اطالعات مربوط به اعضاء هيئت مديره به شرح جدول زير ميباشد.
نام و نامخانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)

سمت
عضو و مديرعامل

تحصيالت/
مدارک حرفهاي

تاريخ شروع

تعداد

عضويت در

سهام در

هيئتمديره

شرکت

عضويت قبلي
عضويت همزمان در هيئت

در هيئتمديره

مديره ساير شرکتها

ساير شرکتها
در  5سال اخير

فوقليسانس

90/5/21

 1،000سهم

شرکت ريختهگري

-

فوقليسانس

89/2/1

 4.410سهم

-

-

آقاي ناصر يکتن

عضو غيرموظف

ليسانس

94/12/19

 3.500سهم

شرکت ريختهگري

-

آقاي جواد نجفي آذر

عضو غيرموظف

فوقليسانس

96/5/18

-

آقاي حسن مطلب زاده خانميري

عضو غيرموظف

فوقليسانس

96/5/18

 3.500سهم

محمد شهباز نجفعليزاد

حسين مدرس خياباني

عضو موظف
رئيس هيئتمديره
عضو غيرموظف

شرکت ريختهگري و تأمين
قطعات
شركت تامين قطعات و
خدمات صنعتي

-

افزودن موضوع "انجام فعاليتهاي آزماياگاهي در زمينه آزمون انواع موتورهاي خودرو ،صنعتي و كااورزي و مواد اوليه و قطع ات آنه ا
براساس استانداردهاي مرتبط " درمورد موضوع ش ركت موتورس ازان (موض وعات فرع ي) ،تنه ا تغيي ر اس اسنام ه ش ركت م يباش د.
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صفحه 12

مطابق مصوبه مجمع عمومي عادي ساالنه مربوط به سال
 ،1396موسسه حسابرسي فراز مااور (حسابداران رسمي)
به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلي و موسسه
حسابرسي كوشامنش به عنوان بازرس عليالبدل شركت
براي مدت يكسال انتخاب گرديده بودند.

مط ابق برنام ه ري زي اس تراتژيك ش ركت همانن د س اليان
گذشته تداوم توسعه محصول و ايجاد تنوع و اف زايش مي زان
منابع درآمد شركت از مهمترين اهداف شركت بوده و اين امر
با اجراي استراتژيهاي توسعه محص ول و از طري ق گس ترش
فعاليت ه اي تحقيق اتي در زمين ه طراح ي ،تولي د و عرض ه
محصوالت جديد تعقيب شده است.
جهت همسويي با تكنول وژي روز جه اني و حف ظ و توس عه
سهم بازار ،شركت همانند سال گذشته اقدامات خود را براي
توليد محصوالت جديد متمرک ز نم وده اس ت .ض من آنک ه
افزايش انتظارات ماتريان از يك سو و ورود رقباي جدي د و
تاديد روزافزون شرايط رقابتي ايجاب ميكن د ك ه ش ركت
همچنان نسبت به بهبود مستمركيفيت و عملكرد محصوالت
خود اهتمام ويژه داشته باشد .براي اين منظور سرمايهگذاري
در زمينه نوسازي ماشين آالت و تجهيزات توليدي و ارتقا و
بهروزآوري تکنولوژي محصوالت بسيار ضروري بوده و اهتمام
ويژه سهامداران محترم را ميطلبد.
ما اعتقاد راسخ داريم كه بقا و ت دوام اثربخا ي در ش ركت
مرهون بهرهگيري از ابزارها و تكنيكهاي م ديريتي كارآم د و
جلب مااركت عم ومي كاركن ان ب وده و در جه ان رق ابتي
كنوني موفقيت از آن س ازماني اس ت ك ه در حرك ت هم ه
جانبه و چابك بتواند محصوالت خود را منطبق ب ر خواس ته
ها و انتظارات ماتريان و بازار ارائه نمايد.
مجدداً تاکيد ميگردد که با توجه به عم ر ب اال و فرس ودگي
بخاي از ماش ين آالت و تجهي زات و همچن ين ب اال رف تن

هزينه ه اي نگه داري و تعمي رات و مهمت ر از هم ه ايج اد
ش كاف تكنول وژيكي ض رورت دارد ك ه ش ركت در جه ت
جايگزيني ماشينآالت و ب هروزآوري تکنول وژي محص والت
توليدي نسبت به انجام سرمايهگذاري مناسب اقدام عاج ل
بهعمل آورد.
آنچه سازمان را در مسير بقاي بلندمدت و اعتال قرار ميدهد
و موجب رشد و سودآوري پايدار ميگردد ،افق روشن و
شفاف ميباشد و آن افق آرماني در بعد اندياه سازماني
نهفته است و براي ماخص شدن راه هدايت و چراغ
راهنماي شركت ،تعيين دقيق و مناسب آرمان و ماموريت
سازمان ضرورت دارد كه در زير به آن اشاره شده است.
حضور موفق و پويا در عرصه رقابت جهاني در زمينه طراحي.
ساخت و عرضه موتورهاي درونسوز
موتورسازان تفسير سبز پويايي
شركت موتورسازان به عنوان يكي از شركتهاي گروه صنعتي
تراكتورسازي ايران ،مسئوليت طراحي ،ساخت و عرضه انواع
موتورهاي ديزلي ،گازسوز و قطعات وابسته به آن را برعهده
دارد .در اين راستا شركت با استفاده از سرمايه انساني
متخصص و مجرب و درك صحيح نيازهاي حال و آتي
ماتريان و مصالح ساير ذينفعان و برآورده كردن آنها از
طريق تمركز بر ماتري ،نابسازي فرآيندهاي سازمان،
استقرار سيستم مديريت كيفيت براساس استانداردهاي بين-
المللي ،IATF 16949:2016 ،ISO 9001:2015
ISO
14001:2015,OHSAS
18001:2007
 ISO10002و گواهي انطباق  5Sو توليد محصوالت با
كيفيت در پرتو مديريت كارآمد ،مأموريت خود را محقق
ميسازد .اعتبار شركت موتورسازان بهعلت صداقت و حسن
روابطي ميباشد كه با ماتريان و بين كاركنان ايجاد شده
است .اين شركت پايبند اصول حرفهاي كار بوده و منافع
كليه ذينفعان را مدنظر قرار داده است و همواره كوشيده تا

صفحه 13

محيطي پرانگيزهاي براي كاركنان خود فراهم سازد .محيطي
كه در آن افراد تاويق شوند و در راستاي توانمندسازي آنان
قدم برداشته شود و براي همه افراد در تمام سطوح احترام و
ارزش قائل شود .همچنين براي كاهش اثرات زيانبار
محيطي و افزايش ايمني و بهبود آن ،شركت موتورسازان از
هيچ كوشاي فروگذار نخواهد بود.
با اعتقاد قلبي به اين كه خدواند در همه حال حاضر و ناظر
بر اعمال و رفتار ماست به ارزشهاي زير پايبند هستيم.
 – 1كاركنان را به عنوان مهمترين سرمايه شركت مي دانيم:
 ارج نهادن به افكار نو ،ايدههاي خ الق و حماي ت از
مااركت كاركنان
 حفظ بهداشت و سالمتي رواني و جسماني كاركنان
 توسعه دانش و حمايت از يادگيري و بهبود مستمر
عملكرد كاركنان
 افزايش انگيزش و ارتقاء سطح رض ايتمندي و رف اه
كاركنان
 -2به ماتري محوري اعتقاد راسخ داريم:

 احترام به ماتري و تالش براي ارتقاء رض ايتمندي
و كسب خانودي آنها
 شناخت دقيق نيازها و خواسته ه اي ح ال و آت ي
ماتريان
 صداقت در ارتباط و پاسخگويي سريع و مناسب ب ه
خواسته هاي ماتريان .
 تالش براي ايجاد بياترين ارزش براي ما تريان و
بهبود مستمر كيفيت محصوالت و خدمات.
 – 3حفظ منافع سهامداران را وظيفه اصلي خود مي دانيم.
 تداوم سودآوري و حفظ منافع بلندمدت سهامداران
 امان تداري و كوش ش در نگه داري از ام وال و
دارائيهاي شركت
 – 4به حفظ منافع و مصالح جامعه پايبند مي باشيم.
 رعايت استانداردها  ،قوانين و مقررات جامعه
 حفظ محيط زيست و تالش براي كاهش آاليندگي
محصوالت توليدي شركت
 ايجاد ارتباط سودمند دوطرفه با همكاران تجاري
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 )4موتورهاي ديزلي خودرو :توليد موتور ديزلي خودرو از
اهداف و برنامه هاي شركت براي سال آتي در قالب برنامه و
بودجه ساالنه و در راستاي اهداف و برنامه هاي استراتژيك و
متناسب با تحوالت فضاي كسب و كار و منطبق بر نيازهاي
روز ماتريان و ايجاد ارزش براي كليه ذينعان شركت از
طريق بهره گيري از قوي ترين ابزارها و تكنيكهاي دنيا از
قبيل سيستم توليد ناب تنظيم گرديده است .بر اين اساس
در تدوين برنامه و بودجه سال  1397و تعيين اهداف ساالنه
شركت تالش گرديده است تا ضمن حمايت و پاتيباني از
اجراي استراتژيها با اتخاذ رويكردي واقع بينانه و در عين
حال چالش برانگيز نسبت به هدفگذاري و برنامه ريزي
جهت تحقق آنها اقدام گردد .در سال  1397جهتگيري
اصلي شركت منطبق بر استراتژيها و خلق ارزش براي
ذينفعان بوده و بر توسعه محصوالت شامل موتورهاي
كااورزي  ،صنعتي  ،خودرويي ،قطعات وابسته و ارتقاء
تكنولوژي و كيفيت محصوالت و خدمات تمركز خواهد نمود.
جهت گيريهاي شركت در زمينه هاي مزبور بارح زير بيان
ميگردد.
 )1موتورهاي كشاورزي :در اين گروه شركت بياتر بر
نيازهاي ماتري اصلي خود (شركت تراكتورسازي ايران)
متمركز شده و در جهت اهداف و استراتژيهاي آن شركت
حركت ميكند .همچنين در اين زمينه شركت بر موضوع
افزايش توان و استانداردهاي آاليندگي نيز تمركز نموده و
برنامه هاي الزم در اين زمينه را براي سال  97تدوين نموده
است.
 )2محصوالت صنعتي :در اين زمينه جهت گيري اصلي

زمينه هاي جديدي است كه شركت از سالهاي اخير وارد
اين كسب و كار شده و درصدد است بازار اين محصول را
توسعه دهد.
 )5كيفيت محصوالت و خدمات :ما همواره معتقديم
ارتقاء كيفيت محصوالت و خدمات در تقويت توان رقابتي
شركت و افزايش رضايتمندي و وفاداري ماتريان نقش
اساسي دارد ،به همين جهت يكي از جهت گيريها و
استراتژيهاي اصلي شركت بهبود مستمر كيفيت ميباشد.
 )6ارتقاي تكنولوژي :ارتقاء تكنولوژي محصوالت و ماشين
آالت يكي ديگر از مواردي است كه شركت بر آن اهتمام
ويژه دارد و جهت گيري اصلي شركت در اين زمينه بر
نوسازي ماشين آالت و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي متمركز
گرديده است.
براساس ديدگاه و رويکرد مديريت ارشد شرکت ايجاد تحول
و حرکت پيوسته جهت بهبود مستمر ،تمرکز منابع سازماني
در دو محور شامل طراحي و اجراي پروژه هاي استرتژيک و
بهبود و ديگري تمرکز منابع سازماني بر بهبود عملکرد
فرآيندهاي جاري شرکت ميباشد .براين اساس شرکت طرح
زير را بعنوان "رويکرد مديريتي و طرح جامع" خود قرارداده
است .بمنظور اجراي موفقيت آميز استراتژيها و برنامه هاي
اجرايي شرکت ،براين باوريم كه سازمان بمنظور دستيابي به
اهداف بلند مدت و افزايش توان رقابتي بايستي در دو محور
ياد شده بطور هماهنگ حركت نمايد .شايان ذكر است

شركت تمركز بر تقاضاي بازار داخلي و خارجي بوده و تالش
دارد از طريق مطالعات بازار و تكميل سبد محصول و معرفي
محصوالت جديد سهم بياتري را نصيب خود نمايد.

مبتني برهمين طرح در شركت انجام ميگيرد و مالك

 )3قطعات يدكي محصوالت :در اين زمينه جهت گيري

ميزان دستيابي شركت به اهداف تعيين شده در حوزه هاي

اصلي شركت افزايش سهم بازار قطعات يدكي محصوالت

مختلف و در كل سازمان براساس اين طرح ماخص ميگردد.

ميباشد.

همانطوريكه در شكل زير نيز ترسيم گرديده است،

ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف و مديران اجرايي شركت

همچنين معتقديم كه دستيابي به پيارفت هماهنگ در دو

صفحه 15

محور يادشده شرکت نيازمند پرسنل توانمند و با انگيزه بوده

هاي توسعه منابع انساني و سيستم هاي مديرتي نيز اشاره

و توسعه سيستمهاي مديريتي نيز ميتواند راهگااي

خواهد شد.

دستيابي به اهداف عاليه سازمان باشد كه در ادامه به برنامه

صفحه 16

ISO/TS 16949:2009

TUV NORD IRAN

ISO 9001:2008

TUV NORD IRAN

OHSAS 18001:2007

TUV NORD IRAN

ISO 14001:2004

TUV NORD IRAN

ISO10002:2004

IMQ

5S

MIC

شرح نقاط ضعف داخلي
لزوم ارتقاء تکنولوژی محصوالت تولیدی
عمر باالی ماشین آالت و تجهیزات تولیدی شرکت ( 25الي  35سال)
وابستگي باال به مشتری اصلي
اثربخشي پايین استقرار سیستمهای مديريت کیفیت
ضعف زنجیره تامین
هزينه باالی نگهداری و تعمیرات ماشین آالت
مشکل جذب پرسنل متخصص
مشکل برقراری ارتباط با خودروسازان داخلي

صفحه 17

شرح نقاط قوت داخلي
قیمت مناسب محصوالت تولیدی
حسن شهرت موتورهای تولیدی موتورسازان (برند پرکینز)
قرارگرفتن در مجتمع تراکتورسازی ايران و امکان بهرهمندی از توانمنديهای آن
وجود مرکز تحقیقات کارآمد و اجرای پروژه های تحقیقاتي
دارا بودن سابقه و حسن تجربه در تولید و افزايش سبد محصوالت و صادرات
امکان دسترسي به نیروهای تحصیلکرده ممتاز دانشگاهي
استقرار شبکه توزيع و خدمات پس از فروش مناسب و گسترده
استقرار سیستم تولید ناب ( ) Lean Production
زيرساختهای مناسب آزمايشگاهي
نزديک بودن کارخانه به حوزه های توزيع و مصرف
استقرار سیستم مناسب و کارا جهت ارزيابي عملکرد کارکنان (توافق نامه عملکرد)

شرح تهديدها
افزايش قیمت تمامشده محصوالت بدلیل افزايش هزينه های مواد و دستمزد
تداوم شرايط تورمي و پافشاری تامین کنندگان شرکت به افزايش قیمت ها
اعمال تحريم های ظالمانه و وجود محدوديت در عملیات بازرگاني خارجي

باال بودن نرخ بهره بانکي (وام)
افزايش و نوسان شديد نرخ ارز
کمبود نقدينگي

صفحه 18

شرح فرصتها
کاهش واردات محصوالت مرتبط بدلیل افزايش نرخ ارز
وجود بازارهای بالقوه کشورهای همسايه
توجه مسئولین ارشد کشور به رونق تولید
افزايش تقاضای بازار داخلي به محصوالت شرکت
تقاضای قابل توجه برای قطعات يدکي محصوالت در بازار داخلي

1

طراحي و تولید موتورهای نسل جديد ( کشاورزی و صنعتي)

2

تداوم رهبری بازار داخلي در زمینه موتورهای کشاورزی

3

بازسازی و نوسازی تجهیزات خطوط تولیدی

4

پیادهسازی اتوماسیون صنعتي در خطوط تولیدی

5

استقرار مديريت عملکرد و بهبود سیستمهای انگیزش و توانمندسازی

6

ارتقا و بهبود توانمنديهای زنجیره تامین شرکت ()SCM

7

ارتقاء بهره وری عوامل تولید و تداوم رويکرد استقرار سیستم تولید ناب

8

ارتقای مستمر کیفیت محصوالت تولیدی

9

افزايش درصد قطعات ساخت داخل و سرمايهگذاری در جهت تقويت قطعهسازان داخلي

10

افزايش تبلیغات محصوالت شرکت و تالش جهت برندسازی

11

ايجاد و تقويت نمايندگيهای فروش در بازارهای هدف شرکت

صفحه 19

فعالیت ها مرتبط با استقرار سیستم تولید ناب ( TPS
) بطور جد از سال  1393آغاز گردید  .این سیستم که
برا اولین نوبت توسط شرکت تویوتا طراحی و بکارگرفته
شد  ،امروزه در اغلب کاورها صنعتی و شرکت هایی که
در سطح کالس جهانی فعالیت می کنند مورد اقبال قرار
گرفته است و بعنوان یک سیستم مدیریت کارآمد برا
خلق باالترین ارزش برا ماتریان و سایر ذینفعان
شناخته می شود .
شایان ذکر است که مهمترین هدف سیستم توليد ناب ،
خلق بیاترین ارزش با بکارگیر حداقل منابع می باشد
این کار از طریق شناسايي و حذف مستمر اتالف ها در
کل جریان ارزش صورت می گیرد .
به دنبال برگزار دوره ها آموزشی و آشنایی تیم
مدیریت شرکت با مفاهیم سیستم تولید ناب در کنار
استفاده از خدمات مااوران داخلی فعالیت ها گسترده
ا برا استقرار این مفاهیم در جریان ها ارزش
شرکت آغاز گردید  .سازماندهی و ایجاد واحد مهندسي
صنايع با هدف راهبر فعالیت ها استقرار سیستم
تولید ناب به این حرکت سرعت و انسجام بیاتر
بخاید  .ما با مطالعه کتاب ها متعدد و رعایت گامها
توصیه شده در آنها اقدامات وسیعی در کل جریان ها
ارزش به عمل آوردیم و به دستاوردها بسیار ارزشمند
نایل شدیم  .در ادامه به اختصار به آنها اشاره شده است :

-

تامین شرکت و برقرار
کنندگان  .با اجرا

ارتباط آنالین با تامین

این پروژه به دنبال تحقق سه

هدف بودیم :
 دریافت آنچه مورد نیاز است . به تعدادی که مورد نیاز است در زمانی که مورد نیاز است ) 3اصالح لی اوت ماشین آالت و خطوط مونتاژ و
ماشینکار

 :طی این پروژه حجم وسیعی از

ماشین آالت و تجهیزات تولید

با رعایت اصول

مهندسی صنایع  ،آموزه ها و تکنیک ها ناب جابجا
گردید و مهمترین نتایج آن شامل موارد زیر می
شود :
-

 ) 1اجرا پروژه انتقال خطوط مونتاژ  3و  6سيلندر به
سالن جديد و تولید همزمان آنها در یک خط مونتاژ .
ماحصل اجرا این پروژه عبارتنداز :
 افزایش  %40بهره وری نیروی انسانی -آزادسازی فضای وسیعی از کارگاه مونتاژ

کاهش شدید موجودی در جریان ساخت () WIP
خطوط مونتاژ از یک هفته موجودی به دوساعت .
باالنس نمودن حجم کار در ایستگاه های کاری و
کاهش حوادث
بازبینی استانداردهای کاری و بهبود کیفیت عملیات
مونتاژ
طراحی پالت های مخصوص و تعریف دقیق روش
و مسیرهای تغذیه خطوط مونتاژ
کاهش چشم گیری حمل و نقل های اضافی
افزایش انعطاف خطوط مونتاژ و پاسخگویی سریع
به نیازهای مشتریان و نوسان تقاضای آنها .
استفاده بهره ور از تجهیزات مومنتاژ شامل انواع
ابزارها  ،فیکسچرها و جرثقیل ...
 ) 2طراحی و استقرار سیستم کانبان در زنجیره

-

-

کاهش شدید حمل نقل و جابجایی های بی مورد
قطعات و مواد در بین کارگاه های تولیدی .
بهبود ایمنی و کاهش آلودگی هوای سالن های
تولیدی  ،کاهش شدید صدا و بهبود سایر شاخص
های ایمنی و بهداشت محیط کار
استفاده یهینه از ماشین آالت و تجهیزات تولیدی
افزایش چشم گیر روحیه و نشاط همکاران
واحدهای صف و پشتیبانی تولید .

صفحه 20

نقشه جريان ارزش وضع قبل از پروژه محصول اصلي (موتور  6سيلندر كشاورزي)

صفحه 21

نقشه جريان ارزش وضع آتي محصول اصلي (موتور  6سيلندر كشاورزي)

صفحه 22
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35 kW- 2250 rpm

32 kW- 2250 rpm Stage III A -MN 325 D

54 kW- 2000 rpm

24 صفحه

56 kW- 2000 rpm

81.5 kW- 2200 rpm
61 kW- 2000 rpm

25 صفحه

MT4.244

61 kW- 2000 rpm Stage II

MT440C

78 kW- 2200 rpm MTI440C-105AD

74 kW- 2200 rpm MTI440D-99AD

112.5 kW- 2200 rpm MT660A-150AD

26 صفحه

20.8 kW- 1500 rpm

27 صفحه

صفحه 28

رديف

كد محصول

تعداد

نوع موتور

في

مبلغ كل فروش

Stage

برنام ه و بودج ه س ال 1397
براس اس عملك رد س الهاي اخي ر،
برنامه توليد شركت تراكتورس ازي،
ب رآورد تقاض اي ب ازار داخل ي و
خ ارجي و همچن ين ب ا توج ه ب ه
ظرفيتهاي توليدي شركت مطابق
جدول مقاب ل تهي ه گردي ده ب ود.
مطابق اي ن برنام ه ،ب راي ما تري
اصلي (شرکت تراکتورسازي) تعداد
 19.020دس تگاه ان واع موت ور و
قطعات همگن پيشبيني شده و ب ر
اي ن اس اس ني ز مبل ف روش
ش ركت ني ز مع ادل 267،860،1
ميليونريال تعي ين و برنام هري زي
گرديده بود.
با مراجعه به آمار عملك رد ش ركت
در حوزه توليد ،ف روش و ص ادرات
مالحظه ميگردد كه در سال مورد
گزارش ،شركت موفق گرديده است
عل يرغ م ما كالت و تنگناه اي
متعدد ب ا تولي د  17.372دس تگاه
ان واع موت ور و  1.305دس تگاه
قطع ات همگ ن ك ه در مجم وع
 18.677دستگاه ،معادل  80درصد
پيشبيني خود را تحقق بخاد .همچنين با فروش تعداد  590،17دستگاه انواع موتور و تعداد  1.328دستگاه معادل قطع ات (همگ ن
موتور) 83 ،درصد برنامه تعدادي ( 22.691دستگاه) و نيز با كل مبل فروش مع ادل  2.207.570ميلي ون ري ال (مجم وع داخل ي و
صادراتي) 99 ،درصد برنامه پيشبيني مبل فروش سال  2.234.047( 1397ميليون ريال) را محقق نموده است.
الف) در جداول زير مرور كلي بر پيشبيني و توليد واقعي سه سال متوالي بر اساس تعداد و مبل تولي د و ف روش داخل ي و ص ادرات
بعمل آمده و در ادامه بمنظور ماخص شدن وضعيت فعاليت شركت در زمينه انواع توليدات شركت ج داول مقايس ه تولي د و ف روش
بتفكيك نوع محصوالت ناان داده شده است.
AD

C

MT

ITM

ITM

A

AD

MT

MN

TG1

KVA

MT660A-130GD-01
kVa

kva
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سال 1395

دوره

سال 1396
درصد

عنوان

برنامه

عملكرد

تعداد توليد

19.530

17.728

91

تعداد فروش داخلي

18.845

17.116

91

تعداد فروش صادراتي

685

616

90

دوره

برنامه

تحقق

عملكرد

درصد

برنامه

19.399 18.086

107

22.691

18.700

82

18.195 17.626

103

21.051

17.493

83

90

600

97

16

460

تحقق

415

سال 1396
درصد

عنوان

برنامه

عملكرد

مبلغ فروش داخلي

1.410.110

1.262.997

90

مبلغ صادرات

50.263

43.087

86

34.337

جمع كل

1.439.373

1.306.084

91

1.450.360

تحقق

سال 1397
درصد

برنامه

عملكرد

1.436.022

1.674.376

117

39.255

114

53.217

1.713.632

118

2.159.984

تحقق

درصد

عملكرد

سال 1395

تحقق

درصد

برنامه

عملكرد

2.106.767

2.196.244

104

11.327

21

2.207.570

102

تحقق

ظرفيت

ظرفيت

سال

سال

سال

سال

سال

اسمي

دردسترس

1393

1394

1395

1396

1397

1.000

1.538

899

1.086

752

811

16.180

7.324

11.459

11.345

11.095

4.907

3.610

5.908

5.466

13.130

16.155

18.005

17.372

رديف

نوع محصول

واحد

1

موتور 3سيلندر

دستگاه

3.500

2

موتور 4سيلندر

دستگاه

26.500

21.000

3

موتور 6سيلندر

دستگاه

6.000

3.500

5.447

36.000

25.500

23.165

مجموع كل

سال 1397
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دوره

سال 1397

سال 1396
مبلغ فروش

درصد رشد

درصد رشد

تعدادي

ريالي

754

53.055

% 33

% 64

90.350

-

% 17

-% 2

% 21
% 35
% 44

مبلغ فروش

رديف

نوع محصول

تعداد

1

موتور  3.152كشاورزي

565

32.273

2

موتور  4.248كشاورزي

1.139

76.834

1.141

3

موتور  4.244كشاورزي ()MN

9.194

635.181

9.059

770.240

4

موتور  6.60كشاورزي

5.672

657.831

5.172

892.899

-% 9

5

ساير موتورها

1.634

197.492

1.445

284.590

-% 12

6

برگشت از فروش و تخفيفات

()9

()13.253

()78

()26.037

مجموع موتور

7

2.065.097 17.493 1.586.358 18.195

قطعات يدكي و خدمات
مجموع موتور با قطعات

(ميليون ريال)

تعداد

(ميليون ريال)

88.020

-

131.147

-

2.196.244 17.493 1.674.376 18.195

دوره

سال 1396

رديف

نوع محصول

تعداد

مبلغ فروش
(ميليون ريال)

سال 1397
تعداد

مبلغ فروش
(ميليون ريال)

-

-% 4

% 30

-

% 48

-% 4

% 31

درصد رشد
تعدادي

درصد
رشد
ريالي

1

موتور  3.152كشاورزي

28

1.912

-

-

-

-

2

موتور  4.248كشاورزي

45

2.926

35

3.181

-% 23

%8

3

موتور  4.244كشاورزي ()MN

283

23.988

6

714

-% 98

-% 98

4

ساير موتورها

59

5.766

56

6.069

-% 6

%7

5

برگشت از فروش و تخفيفات

-

()384

-

()12

مجموع موتور

6

قطعات يدكي و خدمات
مجموع موتور با قطعات

-

415

34.208

97

9.952

-% 77

-% 71

-

5.047

-

1.374

-

-% 73

415

39.255

97

11.326

-% 77

-% 72
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دوره

سال 1397

سال 1396
مبلغ فروش

رشد

مبلغ فروش

رديف

نوع محصول

تعداد

1

موتور  3.152كشاورزي

593

34.185

2

موتور  4.248كشاورزي

1.184

79.760

1.176

3

موتور  4.244كشاورزي ()MN

9.477

659.169

9.065

770.954

4

موتور  6.60كشاورزي

5.672

657.831

5.172

892.899

-% 9

5

ساير موتورها

1.693

203.140

1.501

290.659

-% 11

6

برگشت از فروش و تخفيفات

()9

()13.637

()78

()26.049

8

(ميليون ريال)

1.620.566 18.610

مجموع موتور
قطعات يدكي و خدمات

-

ريالي

(ميليون ريال)

تعدادي

754

53.055

% 27

% 55

93.531

-% 1

% 17

-% 5

% 16
% 35
% 43
-

2.075.049 17.590

93.067

1.713.631 18.610

مجموع موتور با قطعات

تعداد

درصد

درصد رشد

-

132.521

2.207.570 17.590

-% 5

% 29

-% 6

% 59

-% 6

% 28

رديف

نوع محصول

واحد

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

سال 1397

1

موتور 3سيلندر

دستگاه

1.525

886

1.123

760

878

2

موتور 4سيلندر

دستگاه

15.958

7.593

11.451

11.985

11.219

3

موتور 6سيلندر

دستگاه

5.439

4.790

3.585

5.865

5.491

22.922

13.269

16.159

18.610

17.588

رديف

نوع محصول

واحد

سال 1393

سال 1394

سال 1395

سال 1396

سال 1397

1

موتور 3سيلندر

دستگاه

76.634

55.496

74.051

49.686

73.169

2

موتور 4سيلندر

دستگاه

852.077

571.673

832.085

989.274

1.041.525

3

موتور 6سيلندر

دستگاه

503.436

514.087

399.948

688.310

970.886

1.432.147

1.141.257

1.306.084

مجموع كل

مجموع كل

2.085.580 1.713.631

صفحه 32

صفحه 33

صفحه 34

صفحه 35

صفحه 36

صفحه 37

با عنايت به توليد موتورهاي ديزلي در محدوده قدرت
) 25-140 )KVAتوسط شركت موتورسازان ،بازار هدف
محصوالت را مي توان به شرح زير بيان نمود:
 .1ماتریان بازار داخلی برا موتورها صنعتی از طریق
نمایندگی ها فروش .
 .2شركتهاي توليدكننده نظير كمباين ،ماشينآالت راه-
سازي ،ليفتراك  ،كمپرسور و ...
 .3ادارات و سازمانهاي دولتي ( نفت ،برق و فاضالب و
داناگاههاي علوم پزشكي و متفرقه و )...

الف) از نظر امكان تحويل موتورها در زمان مورد تقاضاي
ماتري.
ب) از لحاظ موجودي قطعات و مواد اوليه مورد نياز جهت
توليد موتورهاي در خواست شده .
در نهايت نتيجه بررسيها طي فرم مربوطه به واحد بازاريابي
و فروش اطالع داده مي شود .واحد بازاريابي و فروش در
صورت انعقاد قرارداد قطعي فروش مراتب را به صورت كتبي
به امور برنامهريزي و كنترل توليد اطالع مي دهد.

 .1شركت در سومين نماياگاه توانمنديهاي صادراتي ايران
در تهران
 .2مذاكره با  FSMتركيه در خصوص ارسال محموله هاي
از آنجائيكه بخش اعظم ما تريان ش ركت را كارخانج ات و
مؤسسات توليدي و ص نعتي تا كيل م ي دهن د ل ذا واح د
بازاريابي و فروش شركت ضمن برقراري ارتب اط مس تقيم ب ا
اي ن مؤسس ات اق دام ب ه درياف ت سفارش ات و ت أمين
نيازمنديهاي آنها مي نمايد.

صادراتي به مقصد ساير كاورها بخصوص كاور آفريقاي
جنوبي
 .3مذاكره با پارس تك آفريقاي جنوبي بمنظور افزايش
صادرات به آن كاور
 .4مذاكره با شركتهاي هارس و اوزگور تراكتور تركيه و
اورسوس لهستان  ATS ،دوبي  ،رايكو ايتاليا و APEX
 SERVICEبلغارستان
 .5مذاكره با چند شركت افغاني جهت صادرات به آن كاور
 .6مذاكره و مكاتبه با سفارتخانه كاورهاي ليبي،
تركمنستان  ،قزاقستان و سوريه

-

 .7مذاکره با شرکت سوريه اي جهت توزيع محصوالت
شرکت موتورسازان در سوريه
 .8ادامه صادرات به كاور آفريقاي جنوبي ،سودان ،تركيه،
عراق و بلغارستان عليرغم تاديد تحريم ها و وجود ماكالت
بانكي

صفحه 38

 .1شركت در نماياگاه اتوميكانيكاي روسيه بمنظور نفوذ به
بازار كاورهاي CIS
 .2تالش براي انتخاب نماينده براي كاورهاي عراق  ،سوريه
و ساير كاورهاي همسايه
 .3اخذ تضمين هاي كافي و محكم از خريداران براي فروش
هاي مدتدار
 .4افزايش همكاري با شركتهاي  FSMتراكتورتركيه و ساير
شركتهاي واسطه بمنظور دور زدن تحريم ها

در تداوم فعاليتهاي انجامگرفته طي سالهاي گذش ته برنام ه
هاي ذكرشده زير براي سال آتي در نظر گرفته شده است.
 .1اعطاي نمايندگي نصب و راهاندازي براي محصوالت .
 .2تعيين نمايندگيهاي جديد عرضه محصوالت در استانها و
شهرهاي داراي پتانسيل.
 .3استقرار سيستم  CRMكه مستلزم تهيه نرمافزار
مخصوص آن ميباشد.

 .1حضور در نماياگاههاي تخصصي و صنعتي كه در
شهرهاي مهم ،برگزار مي شوند( .نماياگاه بينالمللي نفت،
گاز ،پااليش و پتروشيمي (تهران) ،نماياگاه بينالمللي
صنعت برق (تهران و ماهد) ،نماياگاه بينالمللي صنعت
ساختمان (تهران و اصفهان) ،نماياگاه بينالمللي ماشين
آالت راهسازي و راهداري  ،معدني  ،ساختماني ( اصفهان ))
 .2چاپ تبليغات در مجالت تخصصي و روزنامههاي
كثيراالنتاار كاور و همچنين اقتصادي
 .3بهبود و بروزآور اطالعات سايت شركت
 .4ترغيب نمايندگيها جهت افزايش خريد با استفاده از
انواع روشهاي انگيزشي از قبيل اعطاي پاداش درصد
بازاريابي به نمايندگان ،در صورتي كه با شركت و يا سازماني
قرارداد فروش محصوالت موتورسازان انعقاد نمايند .در اين
صورت نمايندگي فقط درصدي از قرارداد را به عنوان پاداش
از شركت دريافت مي نمايد بدون آنكه اسمي از او به دارايي
ارسال گردد.
 .5تعريف مكانيزمهاي اعطاي پاداش و تخفيف با توجه به
تعداد خريد نمايندگان.
 .6افزايش سهم فروش محصوالت از طريق افزايش ايجاد
شبكه نمايندگي توزيع و فروش محصوالت جهت پوشش كل
مناطق كاور
 .7افزايش سهم شركت در زمينه فروش محصوالت جديد و
داراي ارزش افزوده باال از طريق شناسايي ماتريان عمده
جديد.

با توجه به شرايط فعلي و ماكالت تامين و افزايش قيمت
تمام شده محصوالت  ،به نظر ميرسد در سال آينده شركت
با چالشهاي زير روبرو خواهد بود :
 .1كاهش واردات بهعلت افزايش نرخ ارز و افزايش تقاضا
داخلي .
 .2افزايش درخواست سازمانها و ادارات دولتي به علت
تاکید دولت براي تامين محصوالت موردنياز از توليد
كنندگان داخلي.
 .3افزايش تمايل مصرفكنندگان نهائي به سمت موتورهاي
كاركرده (دست دوم) با توجه به افزايش قيمتها و كاهش
توان خريد كه براي تاويق به امر خريد بايستي  ،مزايايي
براي نمايندگان از بابت خريد در نظر گرفته شود.
 .1عالقه تجار كاور عراق براي همكاري با ايران
 .2بهبود شرايط كاور سوريه و امكان صادرات به آن كاور
 .3افزايش نرخ ارزهاي خارجي و ايجاد فرصت براي صادرات
 .4روابط خوب ايران با كاورهاي  CISو تسهيل معامله با
آن كاورها
 .5بهره بردار بیاتر از امکانات صادراتی شركت
تراكتورسازي براي صدور موتورها صنعتی و قطعات
یدکی .

 .1تادید تحريم هاي آمريكا

صفحه 39

 .2وجود ماكالت بانكي و نقل و انتقال وجه
 .3افزايش هزينه ها و افزايش قيمت تمام شده محصوالت
 .4ادامه روند نوسانات نرخ ارز

 .5ماكالت تامين قطعات و ماكالت توليد سفارش
ماتريان
 .6تغيير مكرر مقررات و بخانامه هاي گمركي و سازمانهاي
مختلف دولتي در خصوص امر صادرات و واردات

صفحه 40

رديف

نوع محصول

1

موتور  4.236صنعتي با فاليويل پمپ

واحد

ميزان فروش

تعداد

سنجش صادرات ميليون ريال

دالر
23,530

نام كشور

درصد
سهم بازار

نام رقيب

عراق

Lovol

عراق

C ummins

عراق
عراق

دستگاه

10

2,118

2

موتور MT440C-75GDژنراتور

دستگاه

1

206

2,290

3

موتور 6/60ژنراتور  -كوپلينگدار بدون تابلو برق  -كوپلينگدار بدون تابلو برق

دستگاه

4

1,308

14,535

4

موتور MT440C-75GDژنراتور

دستگاه

6

1,466

16,284

5

موتور  4/248ژنراتور با فاليويل پمپ

دستگاه

10

2,210

24,550

عراق

6

موتور  - 3/152ژنراتور (بدون كوبلينگ و تابلو)  -ژنراتور (بدون كوبلينگ و تابلو)

دستگاه

4

771

8,564

عراق

3

7

قطعات

59

660

عراق

8

موتور تراكتور ITM800

دستگاه

2

446

4,956

آفريقاي جنوبي

Lovol

9

موتور  MTI4.244 - 105ADكشاورزي  105AD -كشاورزي

دستگاه

2

567

6,300

آفريقاي جنوبي

C ummins

10

موتور  - 6/60با پمپ انژكتور بوش  -با پمپ انژكتور بوش

دستگاه

2

603

6,700

آفريقاي جنوبي

D eutz

11

موتور  4/41تراكتور ملي 840 - 840 -

دستگاه

2

446

4,956

آفريقاي جنوبي
آفريقاي جنوبي

12

موتور  4/236كشاورزي با بور صنعتي

دستگاه

1

198

2,200

13

موتور 6/60كشاورزي MT660A-150AD-01

دستگاه

2

966

 10,732آفريقاي جنوبي

14

موتور  MTI4.244باسطح STAGE3

دستگاه

2

516

5,738

آفريقاي جنوبي

15

قطعات

462

5,134

آفريقاي جنوبي

16

قطعات

17

موتور  - 4/236ليفت تراك  - SDHليفت تراك SDH

18

قطعات

19

موتور نيم موتور  4/248 - 4/248نيم موتور كشاورزي  4/248 -نيم موتور كشاورزي

دستگاه

20

موتور 4.248دوديفرانسيل  -تراكتور  -تراكتور

دستگاه

20

21

موتور 4.248دوديفرانسيل  -تراكتور  -تراكتور

دستگاه

15

2,936

97

24,065

جمع كل:

دستگاه

654

7,263

بلغارستان

2,540

28,226

بلغارستان

1,552

17,240

سودان

3

186

2,070

سودان

3,856

42,840

تركيه

11

32,625

تركيه

1

2
1
1

Mahandra
شركتهای چیني

267,393

صفحه 41

امور برنامه ريزي و كنترل توليد درجهت نيل به اهداف شركت  ،در هماهنگي براي توليد مطابق با برنامه و حركت بسوي بهبود،
انجاموظيفه مينمايد .
براساس برنامه و بودجه سال  1397تا پايان سال  ،97تعداد توليد  22.691دستگاه انواع موتور پيشبيني گرديده بود ،كه تعداد
 18.672دستگاه توليد شده است .از اين تعداد نيز  16.198دستگاه براي پاسخگويي به تقاضاي شركت تأمين قطعات تراكتورسازي
(ماتري اصلي شركت موتورسازان) و تعداد  1.169دستگاه براي پاسخگويي به ساير بخش هاي بازار داخلي و خارجي توليد شده
است.

 . 1تقویت فعالیت ها ناب ساز واحدها ستاد و پاتیبانی .
 .2بهبود فرآيند لوپ تغذيه در سالن جديد ( مونتاژ موتورها سه و شش سیلندر ) .
 .3تداوم اقدامات در زمینه ایجاد حرکت پیوسته در جریان ارزش خانواده محصول شش و سه سیلندر .
 .4طراحي و پياده سازي لوپ تغذيه خط مونتاژ . 4
 .5بازبینی و اصالح باالنس کار در ایستگاه ها خط مونتاژ موتورها چهار سیلندر .
 .6ایجاد حرکت پیوسته در جریان ارزش خانواده محصول موتورها چهار سیلندر .
.7شناسایی و انجام پروژها بهبود شامل کایزن ها فرآیند و عملیات

صفحه 42

 .1استقرار سيستم كششي مابين خط مونتاژ  3و6سيلندر و
كارگاه تست موتور
 .2نهايي كردن نقشه جريان ارزش محصول  6سيلندر
 .3اجراء سيستم  TOP5در سطوح  1و  2و3
 .4طراحي و ايجاد محل مشخصي براي سوپرماركت پايكار
كارگاه تست موتور
 .5طراحي و ايجاد محل مشخصي براي سوپرماركت قطعات
سنگين و نيمه سنگين موتورهاي سه و شش سيلندر در كنار
انبار BOFدر سالن مونتاژ و تست
 .6انتقال خطوط مونتاژ موتور هاي  3و  6سيلندر به سالن
جديد و استقرار تكنيک هاي توليد ناب در جريان ارزش براي
موتورهاي سه و شش سيلندر

در داخل تست موتور با ادغام دو سلول غير فعال و حذف
عامل آلودگي
بي ترديد يكي از بزرگترين اقدامات و دستائردهاي شركت
در سال مورد گزارش اجراي پروژه اصالح لي اوت خطوط
مونتاژ در سالن مونتاژ و رنگ كاري سقف  ،ديوارها و كف
سابي و رنگ كاري كف سالن مونتاژ و انبار  BOFو احداث
كارگاه تعمير موتور بوده است  .اين اقدامات همزمان با انجام
فعاليت هاي جاري در سالن هاي مونتاژ و ماشينكاري به
اجرا گذاشته شد و مشاركت و همراهي پرسنل يكي از نكات
بارز در اين پروژه به شمار مي آيد  .طي اين پروژه اقدامات
زير به اجرا گذاشته شده است :
 انتقال خط مونتاژ موتورهاي سه و شش سيلندر بهسالن جديد مونتاژ

 .1جابجايي شستشوي عمومي و نيز شستشوي بدنه و
سرسيلندر هاي  4سيلندر از سالن مونتاژ و تست و استقرار
در محل جديد كه باعث گرديد ميزان آلودگي صوتي در سالن
مونتاژ به شدت كاهش پيدا كند.
 .2استفاده از ليفتراك گازسوز و برقي جهت جلوگيري از ورود
ليفتراك گازوئيلي از سالن ماشينكاري به داخل سالن مونتاژ
كه منجر به حذف يكي ازمنابع آلودگي محيطي سالن مونتاژ
گرديد.
 .3شناسائي شبه حوادث در كليه خطوط و كارگاهاي امور
مونتاژ و تست و رفع موارد شناسائيشده
 .4آگاهسازي كاركنان از حوادث شناسائي شده در جلسات
روزانه  TOP5سطح  1و 2
 .5ساخت زيرپايي در ايستگاههاي موردنياز
 .6نصب تعداد  72عدد نورگير سقفي در سالن مونتاژ كه
باعث افزايش روشنايي و كاهش مصرف انرژي در سيستم
گرديد .
 .7انتقال تعميرگاه تست موتور كه به عنوان يكي از منابع
آلودهكننده سالن مونتاژ شناسايي شده بود به محل جديد

-

جابجايي و انتقال دستگاه هاي شستشو قطعات بلوك
سيلندر  ،سرسيلندر و قطعات عمومي  ،اصالح

-

جابجايي بخش مونتاژ اوليه خط چهار سيلندر  ،اصالح
لي اوت مونتاژ فرعي سرسيلندر  ،كارگاههاي لوله خم
كني  ،مونتاژ مجموعه هاي باالنسر  ،واترپمپ و شفت
اسبک

-

اصالح لي اوت كارگاه مونتاژ تكميلي (  ) SESو كارگاه
مونتاژ تابلو برق

-

پس از رنگ كاري سقف سالن مونتاژ و تست و
همچنين كف سابي و سپس رنگ كاري كف سالن
مونتاژ وكارگاه تست موتور و مشخص كردن قفسه ها و
كمد ها و تجهيزات ،دو اصل نظام آراستگي محيط كار
( )S1 & S2در كليه خطوط و كارگاه هاي سالن به اجرا
گذاشته شد.

صفحه 43

 .1استقرار سيستم مديريت ديداري  5Sدر كليه خطوط
مونتاژ و تست در زمينه استقرار تجهيزات مونتاژي و

 مشاركت گسترده پرسنل در عملیات اجرايي .-

ابزارآالت
 .2آزادسازي فضايي به مساحت  1000مترمربع با
رعايت اصول  5Sيكي ديگر از دستاوردهاي امور
مونتاژ و تست مي باشد
 .3طراحي و جانمايي جديد محل كارگاه )  ( SESطي
لي اوت جديد ورنگ اميزي محل جديد
 .4آغاز اجراي ( S2نظم و ترتيب) در سالن مونتاژ و
تست
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

استقرار سيستم باركد براي قطعات بدنه و ميللنگ
يكي ديگر از دستاوردها مي توان شمرد.
استقرار سيستم نرمافزار ثبت عملكرد پرسنل امور و
تست
طراحي و بازسازي خط مونتاژ اوليه سرسيلندر موتور
هاي چهار سيلندرطي لياوت جديد
طراحي و بازسازي خط مونتاژ اوليه بدنه موتورهاي
چهار سيلندرطي لي اوت جديد
طراحي و بازسازي خط جديد موتورهاي سفارشي با
تيراژ كم بنا به نياز مشتري
طراحي و ايجاد محل مشخصي براي سوپر ماركت
كارگاه پمپ انژكتور
طراحي و ايجاد محل مشخصي براي عمليات نهايي
تست موتور از  300مترمربع به  150متر مربع
خريد يک دستگاه شستشوي كف صنعتي .
با اجراي اين پروژه كي طي آن تالش گرديد تا
آخرين استانداردهاي روز دنيا در زمينه جانمايي و
استفاده از عاليم استانداردهاي ايمني و حفاظت فني
و استاندارد  5Sرعايت گردد  ،شركت موتورسازان
به اذعان تمام بازديد كنندگان داخلي و خارجي چهره
شركت پيشرو و در كالس جهاني را پيدا كرده است
مهم ترين نكات اين پروژه عبارتند از :

الگو برداری از شركت های پیشرو در سطح كالس
جهاني .

-

اصالح لي اوت بخش اعظم تجهیزات و ماشین
آالت سالن مونتاژ .

 اجرای پروژه در كوتاه ترين زمان ممکن .-

اجرای پروژه هم زمان انجام فعالیت های جاری
خطوط و كارگاههای تولیدی .

-

بهبود محیط های كاری و ارتقاء استانداردهای
ايمني و بهداشت محیط كار .

 -اجرای پروژه با حداقل هزينه ممکن .

صفحه 44

صفحه 45

 .1نصب نورگيرهاي مختلف در سقف سالن مونتاژ و

كاركنان امور براي  100نفر

تست
 .2طراحی  ،خرید و نصب کمپرسورها هوا فارده
 .3طراحی  ،خرید و راه انداز سیستم تهویه سالن
مونتاژ موتورها سه و شش سیلندر
 .4اصالح لی اوت کارگاهها

 .1برگزاري كارگاه هاي بازنگري و آموزش حين كار به

مونتاژ و ماشینکار

در

راستا کاهش حمل و نقل قطعات و محصوالت .
 .1استقرارسيستم توليد ناب در خط مونتاژ  4سيلندر
 .2استقرارسيستم توليد ناب دركارگاه پمپ انژكتور
 .3تهيه نقاه جريان ارزش محصول  4سيلندر
 .4تهيه نقاه جريان ارزش محصول  3سيلندر
 .5تهيه نقاه جريان ارزش پمپ انژكتور
 .6بازنگري اجراي سيستم  TOP5در سطوح  1و  2و3
 .7اعطاي پاداش هاي انگيزشي به پرسنل جهت تحقق
اهداف شاخص هاي فرآيندي
 .1استقرارسيستم ارزيابي عملكرد كاركنان بر اساس
راندمان و ساير پارامترهاي تعريفشده

 .1اجراي تكنيکهاي ارزيابي و مديريت ريسک در
سيستم مديريت محيط زيست و ايمني و بهداشت حرفه-
اي براساس  ISO 14001:2015و ISO 45001:2018

 .1مديريت استفاده از چراغ هاي روشنايي در سالن مونتاژ
و تست با توجه به محل هاي حساس مونتاژي
 .2استفاده از المپ هاي كم مصرف در سلول هاي تست
 .1افزايش مشاركت كاركنان در ارائه پيشنهادات در زمينه
حذف اتالف ها و در راستاي استقرار پيوستگي در راستاي
اجراء سيستم توليد ناب
 .2ارائه پيشنهاد جهت بازبيني مكانيزم اعطاي پاداش در
سيستم پيشنهادات
 .1تعمير گاريهاي تست
 .2اپكسي  1000مترمربع

 .2بازنگري و بهبود سيستمهاي انگيزشي در راستاي
افزايش اثربخشي سيستم پرداخت پاداش .

صفحه 46

-1نصب روكش براي زيرپايي ها
-2تجهيز و راه اندازي سلولهاي تست سالن
-3تهيه حداقل5عدد اچاربادي اضطراري
-4تعمير يكي از سايبان ها
-5نصب جعبه كمكهاي اوليه در سالن
-6تعويض شيلنک هاي معيوب هواي فشرده
-7نصب باالنسر براي برداشتن پمپ انژكتورخطي
-8نصب باالنسر براي برداشتن تايمينگ كيس

 -1تهيه دستگاه مكش براي گرد و غبارههاي حاصل از برش
لوله هاي سوخت فشار قوي
 -2تهيه آچار شارژ برقي
 -3خريد زير پايي هاي الستيكي براي كارگاه باالنسر
 -4خريد مانيتور جديد به علت قديمي بودن وآسيب
رساندن به چشم هنگام كار
 -5تهيه كولر آبي براي كارگاه باالنسر به علت نبودن
سيستم سرمايشي در تابستان

-1تهيه چرخ گاريهاي تست
-2پيگيري اصالح پمپهاي گازوئيل
-3تعمير بارانيهاي تست شاپ
-4خريد تجهيزات الترونيكي مرتبط با سيستم بار دهي
دينامومتر
-5تعمير صندليهاي اپراتورها كه در وضعيت نامناسبي
هستند
-6رسوب گيري سيستم بار دهي و رادياتورهاي سلولهاي
تست
-7خريد چارشاخ گاردان
-8خريد گلويي اگزوز
-9خريد ساعت جهت كارگاه تست
-10خريد آكرولون براي محل عمليات نهايي تست موتور و
سوپر ماركت تست

-1تعويض شيلنگهاي آچاربادي
-2خريد مانيتور
-3ثهيه زيرپايي براي مونتاژسيلندر وسرسيلندر
-4تهيه ورق(سيني)زير رولرسيلندر

 -1انژكتورهاي دستگاههاي هارتريج تست پمپ انژكتور
 -2تعويض مانيت ور سيستم نرم افزاري كارگاه به شماره
درخواست 283
 -3خريد ساعت ديجيتالي براي استفاده در كارگاه پمپ
انژكتور
 -4سيستم مكنده (تهويه) دستگاه انژكتور 10-70-03
 -5نصب استيل و لبه برروي ميزهاي پمپ انژكتور پايكار
تست و همچنين تعويض رويه و لبه ميزهاي مونتاژ اوليه و
نهائي.
 -6اصالح ميزو صندليهاي صبحانه و نهارخوري

صفحه 47
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صفحه 48

 .1طراحي و س اخت فيكس چر جه ت رف ع اي راد خم ش
حاصل از عمليات نيتروكاربورايزينگ مي ل لن گ ه اي
موتورهاي پرتوان  4و  6سيلندر0
از آن جايي که بر روي قطعات ميل لنگ موتوره اي پرت وان
4و 6س يلندر در کارگ اه عملي ات حرارت ي عملي ات
نيتروکربورايزينگ انجام مي گيرد ،حدود  12الي  % 14ت ين
قطعات به صورت ميانگين دچار خمش خارج از تلرانس م ي
گردند .با بررسي هاي انجام گرفته ماخص گرديدکه عل ت
ر ياه اي موضوع وجود تنش هاي پس ماند در اي ن قطع ات
مي باشد که در اين راستا با توجه به مقاوم ت بس يار ب االي
اين قطعات نسبت به نيروهاي کااي  ،فيکسچري طراح ي
و ساخته شد که با اي ن روش کا ش مس تقيم در راس تاي
طولي قطعه در دمايي زير دماي بحراني ف والد يعن ي ح دود
 400درجه سانتي گراد و با نيرويي بسيار پاييني حدود 500
نيوتن طي دو مرحله کاش به ان دازه تل رانس م ورد قب ول
کنترل کيفي رسيد .با اجراي اين پروژه ب يش از  90درص د
قطعات ميل لنگ اس کرپ ش ده ناش ي از خم ش دار ب ودن
اصالح خواه د ش د .الزم ب ه توض يح م ي باش د فيکس چر
مربوطه از ضايعات نوسازي تهيه شده و هزينه هاي پروژه
تنها به هزينه حقوق و دستمزد پرسنل ما ارکت کنن ده در
اين پروژه مربوط مي شود) .
 .2شروع و اج را  %50از عملی ات ک ف س ابی و رن گ
آميزي سقف و ديوارها و كف سالن ماشينكاري.

 .3کانالکاي اطراف ماشين ه اي خ ط مان دلي  1جه ت
جلوگيري از ناتي هاي احتمالي آب صابون به بيرون از
خط و انتق ال آن ب ه مخ زن قاب ل بازياف ت و اس تفاده
دوباره از آب صابون مربوطه.
 .4طراحی و ساخت دستگاه شستاو ي خط باالنسر.
دستگاه مذکور از صفر تا ص د ب ازطراحي و س اخت گردي ده
است( .نسبت به دستگاه قبلي ک م حج م و پرق درت و ک م
مصرف مي باشد).
 .5اج راي  PMماش ين آالت خط وط مان دلي  1و 2
مطابق استاندارد تعريف شده تعميرات .
اين پروژه در بنره اي  A1تهي ه و در تم امي ماش ين ه اي
خطوط ماندلي نصب گرديده است( .وظايف محوله به اپراتور
از بابت  5اس ماشين از قبيل محل هاي تميزک اري ،پري ود
تميزکاري ،زمان تميزک اري ،نح وه تميزک اري در اي ن بن ر
ماخص گرديده است) .
 .6تعيين تكليف تعداد  451قطعه ميل لنگ سال ه اي
قبل در ماشينهاي . AMC
 .7استقرار مديريت عملكرد :اجراي توافقنام ه عملك رد در
سطوح مدير  ،رئيس  ،سرپرست  ،فرمن و ارشد.
 .8در راستاي استقرار م ديريت عملک رد ،ارزي ابي ماهان ه
عملكرد كاركنان امور ساخت و توليد براس اس ش اخص
هاي جديد بازنگري اساسي گرديده است.

صفحه 49

امور "مهندسي ساخت و تأمين" از ادغام دو امور "تداركات
داخلي" و "ساخت و خودكفايي" در سال  1397به منظور
يكسانسازي خريدهاي انجامگرفته و افزايش راندمان نيروي
انساني با تعداد  17نفر پرسنل سازماندهي گرديد .مأموريت
اين امور خريد كليه قطعات توليدي و غيرتوليدي از منابع
تأمين داخل كاور مي باشد كه در حوزه قطعات توليدي،
كليه قطعات موتور ،ابزارآالت و قطعات يدكي را شامل مي
شود .تأمينكنندگان داخلي شامل حدود  120سازنده و 80
فروشگاه و پيمانكار مي باشند .امور مهندسي ساخت و تأمين
شركت موتورسازان در سال  1397در حوزه تأمين داخلي با
چالشهاي اشارهشده در زير روبرو شد و توانست با استعانت
از پروردگار متعال و همت ،تالش ،جديت و پاتكار
كارشناسان محترم تأمين ،راهكارهاي مناسبي براي مقابله با
اين چالشها تعريف و اجرايي نمايد.
امور مهندسي ساخت و تامين يكي از واحدهاي تاثيرگذار در
شركت ميباشد كه با تامين بهموقع قطعات با كيفيت مطابق
با برنامه توليد شركت ،همواره تالش مينمايد تا اهداف و
استراتژيهاي كالن شركت را محقق سازد .يكي از الزامات
تحقق اين مهم ،تامين بموقع مالي تامين كنندگان و ارتقاي
سطح كيفي آنها ميباشد كه در اين گزارش به عملكرد و
برنامه هاي اجرايي در اين خصوص پرداخته شده است.

 .1تداوم استقرار سيستم كااي تامين كنندگان با استفاده
از سيستم كانبان و ايجاد ستون حداقل تعداد قابل تامين
جهت بهبود عملكرد سيستم كانبان
 .1با توجه به وضعيت بازار و نوسانات ارز و جهت كاهش
ريسك توليد در سال  98تالش گرديد تا ميزان ذخيره انبار
برا مواد اولیه از جمله آلومینیوم  ،فوالد و ورق به ميزان
 6ماه افزايش يابد و در اين جهت با افزايش تعداد كانبان ،
ميزان خريد قطعات و مواد اوليه افزايش يافت.
 .2افزايش ساخت داخل موتورهاي شش سيلندر با ساخت
قطعات مانند پيچهاي سرسيلندر ،تايپت ،سوپاپ ،سوپاپ
فاارشكن ،واشرهاي نسوز ،واشرهاي آببندي و ميل بادامك
 .3افزايش ساخت داخل موتورهاي چهار سيلندر با ساخت
قطعات مانند واشر نسوز سر سيلندر و تمامي واشرهاي نسوز
 .4افزايش ساخت داخل موتورهاي چهارسيلندر با ساخت
قطعات مانند ميلبادامك ،تايپت ،سوپاپ ،واشرهاي نسوز،
ميلتاپيت ،فنرها و مهره شاتون
 .5افزايش ساخت داخل موتورهاي سه سيلندر با ساخت
قطعات بدنه سيلندر و سر سيلندر ،پيستون و واتر پمپ.
 .1كاهش زمان پرداخت طلب تامينكنندگان به كمتر از 4
ماه و افزايش رضايتمندي تامينكنندگان
 .2تخصيص مبالغي جهت خريد مواد اوليه به تامينكنندگان
جهت كاهش در نوسان قيمتها عالوه بر كاهش زمان
پرداخت مطالبات تامين كنندگان ،با پيش بيني ميزان
مصرف مواد براي توليد قطعات (غير از قطعات ماشينكاري)
 .3ايجاد نرم افزار ارتباط با تامين كنندگان  ،بهبود و تسريع
ارسال و دريافت اطالعات با تامين كنندگان و آنالين بودن
اطالعات و كاهش هزينه هاي ارسال اطالعات به صورت
كاغذي و همچنين كاهش مراجعات حضوري كارشناسان به
تامينكنندگان و ايجاد داشبورد اطالعات تامينكنندگان.

صفحه 50

 .1تداوم پيگيري مدارك  PPAPاز تامين كنندگان و بروز
آوري اين مدارك و رفع مغايرتها جهت افزايش كيفيت
قطعات و در نتيجه افزايش كيفيت محصوالت
براساس اقدامات انجامگرفته در سالهاي گذشته و خودكفايي
واشر سرسيلندر و واشرهاي نسوز در حال حاضر حدود %83
از قطع ات اي ن موت ور س اخت داخ ل گردي ده و همچن ين
خودكفايي پمپ ان ژكتور و رينگهاي پيستون جزو برنامه هاي
واحد تامين مي باشد.فهرست قطعات تامين از منابع خارجي
در موتورهاي تيپ  4/248به همراه درص د ارزش ي آنه ا در
جدول زير ارائه گرديده است.

معاونت محترم وزير صنعت ،معدن و تجارت،
توانستيم نياز آلومنيوم براي شش ماه آتي را
خريداري نماييم.
 .2ماكل اساسي ديگر ،ماكل تأمين قطعات استراتژيك
خارجي از قبيل مجموعه پمپانژكتور ،قطعات ميل-
لنگ ،سرسيلندر ،واشرسرسيلندر ،فاارشكن ،انواع
واشرهاي نسوز ،پيچهاي شاتون ،مهره شاتون،
واشرهاي اورينگدار ،واترپمپ موتورهاي 3سيلندر،
اويلپمپ 6سيلندر بود كه با تعريف پروژهاي جهت
داخليسازي اين قطعات توانستيم به غير از پروژههاي
قطعات سرپمپ پمپانژكتور و اويلپمپ 6سيلندر كه
در حال اجرا مي باشند ،داخليسازي بقيه قطعات به
اتمام رسيده و در مرحله توليد انبوه ميباشد.
چالشهاي داخلي و راهكارهاي اجرايي آن:

در حال حاضر با خوكفايي قطع ات پيچه اي س ر س يلندر و
تايپ ت و س وپاپ  % 73از قطع ات موتوره اي  6س يلندر از
منابع داخلي تامين ميگردد و همچنين خودكف ايي قطع ات
اويل پمپ و سوپاپ فاار شكن و ميل بادامك و مهره شاتون
موتورهاي  6سيلندر در حال انجام مي باشد.براي موتوره اي
 3سيلندر با خودكف ايي بدن ه و س ر س يلندر و پيس تون و
برخي از ياتاقانها و مجموعه واتر پم پ و تع دادي از واش رها
هم اكنون ميزان  %61از قطعات اين موتورها س اخت داخ ل
مي باشد و براي مان ده قطع ات خ ارجي برنام ه خودكف ايي
ادامه خواهد داشت.
چالشهاي خارجي منتج از تحريمهاي ارزي امريكا و
راهكارهاي اجرايي آن:
 .1اولين و مهمترين ماكل اساسي در حوزه تأمين،
ماكل تأمين مواد اوليه وارداتي قطعات تأميني از
قبيل آلومنيوم ،برنج ،مواد اوليه فنر ،سوپاپ ،انواع
پيچ و  ...بود كه در اين راستا ،طي مذاكرات ،مكاتبات
و مراجعات حضوري انجامگرفته با شركتهاي ايرالكو،
شركت فوالد آلياژي ايران و شركت فوالد مباركه
اصفهان ،توانستيم حدود  % 80اين مواد اوليه را
داخليسازي نماييم و با كسب دستور كتبي از

 .1يكي از اين چالشها ،ماكل كانال ارتباطي بين
شركت موتورسازان با تأمينكنندگان داخلي بود كه
تنها از طريق تلفن و فاكس اين امر صورت ميگرفت
و از جمله ماكالت شاخص هاي عملكردي اين امور
بهشمار ميرفت كه با طراحي و ايجاد نرمافزار تحت
وب "ارتباط با تأمينكنندگان" ،امكان ارسال اطالعات
مربوط به اقدامات اصالحي ،اطالعات مالي و اطالعات
كيفي فراهم گرديد كه موجبات مديريت زمان توسط
كارشناسان تأمين و رفع بهموقع ماكالت كيفي
توسط تأمينكنندگان را باعث گرديد.
 .2عدم وجود تأمينكنندگان آلترناتيو براي قطعات
حساس و استراتژيك ،از جمله چالشهاي داخلي امور
مهندسي ساخت و تأمين محسوب ميشد كه در اين
خصوص تعداد  12تأمينكننده آلترناتيو براي قطعات
ميللنگ ،پالستيك ،پيستون ،دايكست ،پيچ و
متالوژي پودر ،شناسايي ،ارزيابي و انتخاب گرديد.
 .3عدم وجود نظام پرداخت براي مطالبات مالي ت أمين-
كنن دگان ني ز از ديگرما كالت اجراي ي اي ن ام ور
محسوب ميشد كه با تعريف مكانيزمي مناسب ،رون د
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توليد و تحويل به موقع تأمينكنندگان بهبود اساس ي
يافت.
سياست شركت در زمينه افزايش ميزان ساخت داخ ل ان واع
محصوالت  ،بر س ه محور اساسي زير استوار گرديده است:



ساخت قطعات اصلي موتور شامل  :بلوك س يلندر ،
سرسيلندر ،ميللنگ ،ميلبادامك و شاتون (.) C5
ساخت قطعاتيكه درصد ارزشي بااليي دارند .

 ساخت قطعات استراتژيك موتور .
ك اهش وابس تگي ارزي و اف زايش درص د س اخت داخ ل
محصوالت توليدي با اولويت دادن به حفظ و ارتقاء كيفي ت
و صرفه اقتصادي آن  ،از برنامه هاي استراتژيك ش ركت ب ه
شمار مي آيد  .خوشبختانه در نتيجه تالشهاي انج ام يافت ه
در سالهاي اخير نتايج بسيار ارزشمندي در سه مح ور ف وق
حاصل شده است  .بطوريكه ط ي س الهاي گذش ته ش ركت
توانسته است درصد ساخت داخل محصوالت عمده خود را تا
حد ممكن افزايش دهد.
شركت براساس برنامه توسعه تامين كنندگان خود ،همچون
سالهاي گذشته به برقراري ارتباط و تعامل در زمينه هاي
مختلف ،ارائه خدمات و مااركت فني با تعدادي از تامين
كنندگان عمده بمنظور ارتقاء توان فني و توليدي آنان اقدام
مينمايد و همچنان تالش دارد در شرايط مختلف تامين
كنندگان را تحت حمايت خود نگه دارد تا از اين طريق
امكان تامين بموقع و كيفي قطعات فراهم گردد.
امور مهندسي ساخت و تامين يكي از واحدهاي تاثيرگذار در
شركت ميباشد كه با تامين بموقع قطعات با كيفيت مطابق
با برنامه شركت ،همواره تالش مينمايد تا اهداف و
استراتژيهاي كالن شركت تحقق يابد .لذا الزمه اين كار
تامين بموقع مالي تامين كنندگان و ارتقا سيستم كيفي آنها
ميباشد.
 .1ايجاد سيستم گزارشات دوباره كاري و ضايعات تامين-
كنندگان با هماهنگي امور فنآوري اطالعات طي  6ماه

 .2ايجاد سيستم هماهنگ پرداخت مطالبات تامينكنندگان
جهت انضباط مالي و تسهيل فضاي كسب و كارتامين-
كنندگان
 .3پرداخت مبل پيش بيني مواد اوليه جهت تسهيل در
امرتوليد عالوه بر مطالبات عادي تامينكننده
 .1آديت فرآيند تأمين كنندگان طي  1سال
 .2ويرايش دستورالعمل ارزيابي تامين كنندگان طي  3ماه
 .3ويرايش چك ليست هاي ارزيابي تامين كنندگان
 .4بررسي نتايج آديت و تهيه جدول گريدبندي  1سال
 .5آموزش تكنيكهاي كيفي و سيستم كانبان و نرم افزار
ارتباط با تامينكنندگان براي تامينكنندگان شامل خدمات
كاليبراسيون و تجهيزات اندازهگيري و ارائه آخرين اطالعات
فني به تامينكنندگان به صورت مستمر
 .6پياده كردن روش منبعيابي توسط اينترنت ،بازديد از
نماياگاهها و استفاده از مجالت جهت ايجاد و فعالسازي
منابع جديد براي قطعات تك منبعي با كيفيت مطلوب در
راستاي كاهش ريسك در زنجيره تامين
 .7ارايه همكاريهاي فني و علمي براي بهبود كيفيت
محصوالت و خدمات طي  1سال
 .8برگزاري كالسهاي آشنائي با مباحث سيستمهاي مديريت
كيفيت و توليد ناب براي تامينكنندگان و الزام نمودن آن
ها طي  1سال
 .9افزايش ساخت داخل موتورهاي شش سيلندر با ساخت
قطعات مانند پمپ روغن و سوپاپ فاار شكن طي  1سال
 .10افزايش ساخت داخل قطعات موتورهاي سه  4سيلندر با
ساخت واشر سرسيلندر و مجموعه واشر هاي نسوز (شامل 5
نوع واشر) طي  1سال
 .11افزايش ساخت داخل قطعات موتورهاي سه سيلندر با
ساخت مجموعه واترپمپ طي  1سال
 .12اتمام پروژه ساخت داخل مجموعه پمپ انژكتور شامل
 104نوع قطعه مختلف طي  1سال
 .13دريافت مدارك  PPAPاز تامين كنندگان و صحه
گذاري مدارك و رفع مغايرت ها و ايرادات به صورت مستمر
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اهداف راهبردي:
پروژه موتور نسل جديد موتورسازان به عنوان يكي از
پروژه هاي استراتژيك شركت در حوزه توسعه محصول
توسط امور تحقيق ،توسعه و آزماياگاه و با همكاري ساير
امورها در دست اقدام ميباشد .اين پروژه با هدف توسعه
موتور ديزلي ( MTI440D-99ADموتور  4سيلندر سري
 1000با استاندارد آاليندگي  Stage3Aو نصب شده بر
روي تراكتور  )ITM-1000بر اساس اهداف زير تعريف

گرديده است.








اهداف عملکردي پروژه:





ارتقاي عملكردي توان و گاتاور موتور
كاهش مصرف سوخت
كاهش صدا و ارتعاش موتور
بهره مندي از مزاياي سيستمهاي الكترونيكي در
كاربري و بهره برداري

اهداف كاهش آاليندگي بر اساس استاندارد بين
المللي  ECE-R96در فازهاي زير:






تضمين پايداري و توسعه شركت براي سالهاي آتي
توسعه بازار داخلي و افزايش سهم صادرات در
بازارهاي جهاني
دستيابي به دانش ارتقاي فنآوري هاي نوين در
موتورهاي ديزل جديد
بومي سازي دانش فني سطح باالي ريل ماترك و
كنترل الكترونيكي
توسعه همكاري با اساتيد ،داناگاهها ،مراكز علمي و
شركتهاي دانش بنيان
ارتقاء تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري در راستاي
اجراي پروژه
ارتقاء توانمندي پرسنل تحقيقاتي با برگزاري دوره
هاي مرتبط و افزايش ارتباط با مراكز تحقيقاتي
معتبر داخلي و خارجي در راستاي توسعه موتور
دستيابي به سطوح باالترعملكردي و استانداردهاي
آاليندگي به منظور رقابت با شركت هاي بين المللي
امكان ارتقاء سطح آاليندگي موتور براي مطابقت با
استانداردهاي بين المللي آتي

 فاز اول  :تجهيز موتور به سيستم سوخت رساني ريل
ماترك با كنترل الكترونيكي
 فاز دوم  :ارتقاي سطح آاليندگي به استاندارد
Stage IIIB
اهداف هزينهاي:






استفاده حداكثري از امكانات توليدي موجود با
حداقل تغييرات درمجموعه ها و قطعات به منظور
كاهش حجم سرمايه گذاري و قيمت تمام شده
حفظ حداكثري از قطعات موتور پايه با استفاده از
قطعات ساير موتورهاي توليدي
تامين قطعات از مجموعه سازندگان توليد انبوه
كاهش ارزبري براي هزينه هاي توسعهاي تا توليد
انبوه
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در راستاي دستيابي ب ه تکنول وژي تولي د موتوره اي نس ل
جديد مجهز به سيس تم After treatment,Common
 Rail, ECU,ب ا اس تاندارد آالين دگي  Stage3Bت ا
 Stage5مراحل ذيل اقدام گرديده است:
.1در خص وص پ روژه توس عه موت ور توس ط ش رکت ط راح
خارجي ،پيانهاد ش رکت  FEVآلم ان از ب ين  6پيا نهاد
دريافتي انتخاب و مکاتبات و اق دامات جه ت ش روع پ روژه
انجام گرفت که بهعلت تحريمهاي جدي د ،فع الً اي ن پ روژه
معوق مانده است.
 .2بهمنظور اجراي اين پروژه با اتکا ب ه توانمن ديهاي داخ ل
کاور ،پيانهاد ب ه  2ش رکت داخل ي ارائ ه و پ س از ط ي
جلسات مذاکره ماترک ،پيانهاد آن  2شرکت دريافت و در
مرحله ارزيابي مي باشد.
 .3توانمندي تحقيق اتي ام ور تحقي ق ،توس عه و آزمايا گاه
شركت موتورسازان از طريق افزايش مراودات ب ا  2دانا گاه
تبريز و صنعتي سهند و استفاده از مااوره اساتيد داناگاهي
در حوزه مکانيک ،مواد ،ساخت و توليد در حال توس عه م ي
باشد
 .4در اين راستا همچنين برقراري ارتباط با سازندگان اص لي
مورد نياز براي اجراي پروژه و دريافت پيانهادات آنها جهت
همکاري در اين پروژه با محوريت جايگزيني ش رکتهايي ک ه
امکان کار در اين پروژه پ س از تحريمه اي جدي د را دارن د
ادامه يافته است.
 .5اقدامات در راستاي تجهيز موتور  4س يلندر ب ه سيس تم
 Common Rail, ECUب ا کمت رين اعم ال تغيي ر و ب ا
ه دف اس تاندارد  Stage3Aب ا تکي ه ب ر تجهي زات و
توانمنديهاي داخل امور و مااوره اساتيد داناگاهي در دست
اقدام ميباشد که اهم آن :شامل مدلس ازي و ص حه گ ذاري
نتايج شبيه سازي نرم افزارهاي  FIRE,GTبا نت ايج تس ت
به منظور طراح ي محفظ ه احت راق و انژکت ور متناس ب ب ا
سيستم مذکور با اعمال کمترين تغييرات در ساختار موتور و
قطعات مي باشد .توضيح اينکه مدت زمان اجراي پروژه  3تا
 5سال خواهد بود.

طي بازديد بهعمل آمده توس ط آق اي دکت ر س تاري و ت يم
همراه از مجتم ع تراکتورس ازي و دس تور م ديريت محت رم
عامل در خصوص ثبت نام شرکت موتورسازان بعنوان شرکت
دانش بني ان ب ا توج ه ب ه پتانس يلها و محص والت جدي د و
اقدامات تحقيقاتي انجاميافته ،مراحل اينکار آغاز شده و پس
از جمعآوري مدارک و ثبت نام در سايت دانشبنيان ،ارزيابي
توسط تيم ارزيابان انجام گرفته است ک ه منتظرتايي د ثب ت
شرکت بعنوان دانش بنيان مي باشد.
درپي اج راي  5Sدر ک ل ش رکت ،ام ور س تادي ،کارگ اه و
آزماياگاه موتور اين امور نيز نوسازي ،رن گ ک اري و مرت ب
سازي و استاندارد سازي گرديده که تا پايان سال  1397اين
پروژه به اتمام خواهد رسيد.
 .1اعمال تغييرات در ليستهاي  CKDبهتعداد  4765رديف
در قالب 1090مجوز و بهروزرساني مسترليستهاي مرتبط
 .2تهي ه و بررس ي فرمه اي  Design Changeب راي
تغييرات موثر بر فرآيندها به تعداد  46رديف
 .3تهيه ليست  5 CKDدستگاه موتور جديد توس عه يافت ه
به همراه به روز رساني هاي مربوطه در ساير مسترليستها
 .4بهروزرساني برنامه  CKDجهت نم ايش تس ت ك ارت و
منحني پرفورمانس موتورها در برنام ه و تس هيل اس تفاده از
اطالعات در سلولهاي تست
 .5تهيه مستر ليستهاي جديد براي RAS
 .6بررسي نقاه ج ات ش ركتهاي خ ارجي و داخل ي جه ت
تاييد و اع الم گ زارش نت ايج (پيس تون و رين گ پيس تون
فدرال مغول -IPMC ،ATS ،مواد مي ل تايپ ت ،ش اتون و
كپ شاتون)
 .7بررسي حدود  40رديف مجوز درخواستي و ارائه پاسخ در
اسرع وقت جهت جلوگيري از توقف خطوط
 .8بررسي و رف ع ع دم انطب اق ه اي داخل ي و ب ه ح داقل
رساندن آن
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 .9بررسي و رفع عدم انطباق هاي مميزي هاي خارجي و ب ه
حداقل رساندن
 .10بررسي و اقدام در مورد صورتجلسات بازنگري مديريت
 .11انجام اقدامات مقتضي در مورد تغييرات CKD
 .12اقدامات  5Sبراي هماهنگي بياتر با اس تانداردهاي 5S
در زمينه آراستگي
 .13پا تيباني فن ي از ام ور ذي ربط در ط ول س ال از نظ ر
اطالعات فني ،نقاه و مدارك
 .1ادامه مراحل تکوين محصول جديد  6سيلندر توربو ب راي
تراکتور جديد 4120
 .2توليد انبوه موتوره اي  6س يلندر کا اورزي ب ا سيس تم
سوخترساني BOSCH
 .3تحويل نمونه هاي موتور  4س يلندر تورب و کا اورزي ب ا
توربو شارژ جديد منجر به کاهش مص رف س وخت موت ور و
تراکتورهاي  800و  485به ماتريان
 .4همکاري با امور كنترل کيفيت در خص وص رف ع مس ائل
کيفي توليدات جاري شرکت
 .5بررسي و رياهي ابي ما كل خن كك اري تراكتوره اي 6
سيلندر
 .6تكميل و بهروزرساني مدارك فني كليه موتورهاي توليدي
فعال
 .7معرفي محصول جديد موتور كمباين با پمپ بوش
 .8پروژه كاهش ارتعاش موتور و معرفي محصوالت جدي د 4
سيلندر با نيوباالنسر
 .9نهاييسازي مدارک موتورهاي  4و  6گازسوز ب راي تولي د
انبوه
 .10تبديل و عودت بيش از  20دستگاه از موتوره اي راك د
كارگاه تحقيق و توسعه به عنوان محصول قابل فروش
 .11ارائه پاتيباني فني و خدماتي براي تراكتورهاي ITM-
 1500فروختهشده به ماتريان

تايمينگکيس موتورهاي سهسيلندر و  6.60و بدن ه س وپاپ
فاارش کن و قطع ه  Cam Ring,Linerپم پانژکت ور 4
سيلندر -نقاههاي انژکتور و پم پ انژکت ور ب وش – نقا ه
هاي توربو و ...
 .2پيانهاد و اجراي يکسانسازي شيت فرمت نقاهها ب راي
دو امور شامل  38عدد Template
 .3مدلسازي دقيق سه بعدي مجموعه مونتاژي کامل موت ور
به منظور تعيين حجم دقيق محفظه احتراق موتورهاي فعلي
جهت محاسبات موتور نسل جديد
 .4مطالعه و بررسي و نصب و ارتقاء ن رم اف زار طراح ي ب ه
 Solidworks 2018تهيه مدل و نقاه
 .5کار بر روي تنظيم دس تورالعملهاي طراح ي و همچن ين
فرمهاي طراحي و حلول  APQPدر آنه ا و ب ازبيني آنه ا و
تنظيم و تغيير سربرگ فرمها
 .1ارتقاي تجهيزات نرمافزاري و سختافزاري سلول شماره 2
تحقيق ،توس عه و آزمايا گاه جه ت دس تيابي ب ه دقته اي
اندازهگيري باالتر
 .2طراحي و راهاندازي سيس تم ن رماف زاري ثب ت دادهه اي
آزمون آزماياگاه در سرور شرکت
 .3انجام تستهاي عملکردي و آالين دگي م ورد ني از پ روژه
هاي تحقيقاتي
 .4انجام تستهاي عملک ردي و آالين دگي م ورد ني از ام ور
كنترل کيفيت و تراکتورسازي
 .5تدوين دستورالعملهاي کاري و روشهاي اجرايي در تطابق
يا استانداردهاي اداره استاندارد

 .1تهيه  67مدل و نقاه و مجموعه ش امل :قطع ات ک پ و
ش اتون سريا ندار موت ور 4.40و نقا هه اي خ ام آنه ا،
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 .1نهايي سازي و تحويل پروژههاي دردست اقدام
 .2نهايي سازي محصوالت سري صفر و تبديل به توليد انبوه
آنها و پاتيباني آنها در امر توليد
 .3ب هروزرس اني و کاليبراس يون دورهاي تجهي زات تس ت و
اندازهگيري آزماياگاه موتور
 .4همکاري در پروژههاي داخليس ازي قطع ات خ ارجي ب ا
امور ذيربط
STAGE-3A

 .1ص حهگ ذاري نت ايج ش بيهس ازي در ن رمافزاره اي
 FIRE,GTبا هدف طراحي محفظه احتراق جديد متناسب
با سيستم Common Rail

 .توسعه ارتباط ات دانا گاهي در راس تاي تس ريع اج را و
بهبود کيفيت اجرا خصوصا" با داناگاههاي تبري ز و ص نعتي
سهند در روند توسعه موتور
 .3انتخاب و خريد سيس تم  Common Railاز من ابع در
دسترس در شرايط حاضر.
 .4جذب نيروي انساني جديد براي تسريع اجراي پروژه
STAGE-3B

 .1تست و  Benchmarkموتورهاي روز خريداريشده
 .2خريداري يک دستگاه سلول تست  ( ACمنابع چيني 1
ميليون يورو –منابع غربي  2.2ميليون يورو)
 .3خريد يک دستگاه آناليزر گاز (حدود  1ميليون يورو)
 .4ارتباط با سازندگان  :سيستم س وخترس اني ،کاتاليس ت،
توربو شارژر ،ريختهگري ،پيستونسازي و1( ...ميلي ون ي ورو
براي کل پروژه)
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امور مهندسي کاربردي در سال  97همانند سالهاي گذشته و
طبق وظيفه سازماني خود بر انجام کارهاي جاري از جمله:
انجام طرحهاي جديد براي بهبود کيفيت ،رضايت و نياز
ماتري ،بررسي قطعات نا منطبق و صدور مجوزهاي مهندسي،
راهنمايي ماتريان در انتخاب و رفع ماکالت موتور ،بررسي و
رفع ماکالت به وجود آمده در خطوط توليد ،تهيه BOM
هاي تبديلي و ايجاد ليست موتور براي موتورهاي جديد و....
اقدام نمود .همچنين انجام تعدادي پروژههاي بهبود و طراحي
محصول جديد که به شرح ذيل ميباشند از:
در اين پروژه براي کالچ نمونهسازي شده طرح جديد که
مراحل تست را با موفقيت سپري نموده و مورد تاييد قرار
گرفته بود ،نقاه و مدارک فني جهت توليد سري صفر و انبوه
تهيه شد و امکان استفاده از قطعات راکد از جمله صفحه
کالچهاي موجود در انبار راکد شرکت موتورسازان ميسر شده و
عالوه بر استفاده از اين قطعات ،بهبود کامل در عملکرد کالچ
حاصل خواهد شد .در حال حاضر فيکسچرهاي مربوطه جهت
توليد قطعات ،روشکار و ساير مدارک فني توسط امور مهندسي
کاربردي در حال آماده سازي مي باشند.

انواع کاربردهاي جديد براي موتورهاي موجود تعريف و تحويل
ماتري گرديد .موتور بيل بکهو شرکت هلي خودر با موتور
مبناي 4.40غلتک  ،HC100موتور بيل بکهو شرکت سنوپارس
با موتور مبناي موتور  ، ITM 800 .موتور کمباين برنج
شرکت راهداري شهاب با تبديل از موتور 4.4کااورزي و ...
نمونه سازي شدند و بعد از تحويل به ماتري ارزيابي نصب و
تست خنک کاري آنها نيز صورت گرفت .الزم به ذکر است که
راهکارهاي پيانهادي و مااوره فني براي بهبود وضعيت خنک
کاري و همچنين نصب موتور به ماتريان ارائه شده است.
در بخش موتورهاي تراکتورسازي نيز تستهاي مختلفي با پروانه
و رادياتورهاي نمونه سازي شده بر روي تراکتور جديد ITM
4120و همچنين تست رادياتورهاي آلومينيومي بر روي
محصول  ITM399انجام و نتايج حاصل پس از تحليل و ارائه
راهکار جهت بهره برداري تحويل فني و توسعه گروه گرديد.
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اين پروژه به منظور طراحي و ساخت دستگاهي که هم قابليت
استفاده به عنوان موتور جوش و هم به منظور تامين برق
اظطراري مورد استفاده قرار بگيرد ،تعريف شد .ماتريان اصلي
اين دستگاه شرکت هاي نفتي و حفاري ميباشند .در اين پروژه
قابليت دستگاه در مقايسه با نمونه خارجي ارتقاء يافته و قيمت
آن در مقايسه با نمونه هاي وارداتي کامال توجيه پذير ميباشد.

هدف از اجراي اين پروژه طراحي و ساخت وسيله اي براي
انتقال پدستال هاي مونتاژ موتور مابين ابتدا و انتهاي خط
مونتاژ موتور و همچنين حمل قطعات شارژ و تحويل آن در
ايستگاههاي متعدد از قبل تعريف شده بود .اين ربات در
حال حاضر در امور مهندسي کاربردي طراحي و ساخته شده
است و هم اکنون بعد از تستهاي موفق اوليه در حال اجراي
کامل آن در خط مونتاژ ميباشد .طراحي و ساخت سيستم
جابجا كننده خودران براي حمل و توزيع شارژ خطوط
مونتاژي در راستاي مكانيزه كردن و ناب سازي فرآيند تغذيه
قطعات طراحي و ساخت اين دستگاه مبتني بر ساختار
متداول شركتهاي معتبر توليدكننده روباتهاي توزيعكننده
قطعات در دنيا شامل شركت  Clear pathآمريكا و
 KUKAآلمان و  ...ميباشد كه با بهرهگيري از موتورهاي

جريان مستقيم با تكنولوژي  SPGكره جنوبي و با پياده-
سازي الگوريتمهاي پايدار و ساختار يافته كه با اجرا در
سخت افزاري مهندسي شده كه از قطعات و ابزارها و
سيستمهاي توانمند و توسعه پذير بهره ميبرد پايداري و
طول عمر بي اتري را براي هوش مصنوعي اين ربات فراهم
خواهد اورد  .كل سيستم با بهره گيري از دو چرخ پياران و
چهار چرخ توزيع كننده وزن و متعادل كننده تاكيل شده
است كه با استفاده از درايورهاي موتور جريان مستقيم راه
اندازي و از طريق الگوريتم منطبق كننده و خود تنظيم
شونده ،موقعيت روبات متناسب با خطوط فلزي راهنما كه
روي سطح نصب شدهاند  ،كنترل ميگردد  .تاخيص خطوط
توسط القاي ميدان مغناطيسي بر روي خطوط فلزي راهنما
و سپس دريافت پاسخ از آنها انجام مياود  ،سيستم
تاخيص مانع و جلوگيري از تصادف روبات با اجسام ثابت و
متحرك توسط سنسورهاي فرا صوت كه در محيطهاي
صنعتي پاسخ دهي پايداري دارند صورت ميگيرد و با برنامه
سازي صورت گرفته روبات در فاصله نيم متري از مانع
متوقف و با ايجاد هادار صوتي مسدود شدن مسير خود را
اعالم مينمايد  .اين روبات قابليت حمل بار با اثر بارگذاري
مستقيم  500كيلوگرم و كايدن نيروي بازدارنده 200
نيوتني را دارد كه با بهره گيري از تكنولوژي كنترل گاتاور
و دور موتور بصورت بدون سنسور و با اندازهگيري جريان
آرميچر موتور و كنترل آن  ،سرعت حركت روبات تحت تاثير
افزايش بار نخواهد گرفت  .اين ربات با ساختاري متفاوت از
رباتهاي طراحي شده توسط مراكز داناگاهي و تحقيقاتي و
با الگوريتم كنترلي پيش بين كه آن را به عنوان يك ربات
صنعتي متمايز ميكند  .اماده انجام وظايف محوله خود
ميباشد.
تيم طراحي و ساخت اين روبات اميدوار است با بهينه سازي
بخش مكانيكال و الكتريكال اين دستگاه پايداري و
هوشمندي هر چه بياتري را تا زمان پياده سازي اين طرح
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در خطوط مونتاژي و يا در نمونه هاي بعدي ايجاد نمايد.

با توجه به ماکل ترخيص کمپرسورهاي وارداتي و همچنين
وجود قطعات يدکي جهت تعمير کمپرسورهاي موجود در انبار
ضايعات که باالي  244دستگاه کمپرسور بود .کمپرسورهاي
انبار ضايعات با استفاده از قطعات يدکي موجود در انبار BOF
تعمير و پس از تست و تاييد عملکرد و رنگ کاري به انبار
BOFتحويل داده مياوند که در بعضي موتورها از قبيل
کمباين و جاروب استفاده مي شود .در حال حاضر در حدود
94دستگاه کمپرسور باد در کارگاه امور مهندسي کاربردي
تعمير و احياء شده است و در حدود  134دستگاه ديگر در حال
تعمير مي باشند.

کاربردي تعمير و احياء شده است و حدود  55دستگاه ديگر
پس از تهيه قطعات ضروري از جمله سرپمپ ،تايمينگ کيس،
اسبک ،تعمير و بازسازي شده و تحويل امور فروش داده
خواهند شد

به منظور تهيه کاتالوگ محصوالت شرکت به صورت دوزبانه و با
فرمت جديد ،محصوالت به کاربرد کلي تقسيم شدند و عکاسي
حرفه اي از محصوالت مورد نظر توسط پيمانکار تهيه و پس از
اصالح ماخصات و اطالعات و منحني هاي پرفورمانس موتور
توسط اين امور ،اطالعات در اختيار پيمانکار قرار گرفت .در
حال حاضر عکسها و اطالعات موتورها آماده شده و تحويل
بخش طراحي پروژه) پيمانکار (شده است و انتظار ميرود تا آخر
ارديبهات سال جاري کاتالوگ جديد محصوالت شرکت آماده
ارائه به ماتريان گردد.

IMR

موتورهاي)  IMRسه سيلندر (که توسط شرکت تراکتورسازي
خريداري شده بودند و به صورت بال استفاده مانده بودند که
پس از تعمير و بازرسي کامل موتورها و تغيير دور موتور با
تنظيمات در پمپ انژکتور موتورها و طراحي قطعات مورد نياز
براي موتور ژنراتور  ،قطعات نمونه سازي و بر روي موتورهاي
مذکور نصب و پس از تکميل موتورها تحويل امور فروش داده
شد و در حدود 25دستگاه موتور در کارگاه امور مهندسي
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با توجه به قيمت پايين و توجيه فني استفاده از استارترهاي
گيربکس دار بجاي استارترهاي فعلي با ايجاد تغييرات در
محفظه فاليويل و فاصله انداز استارتر ،در ابتدا موتورهاي
تراکتورسازي اروميه نمونه سازي و پس از تست و تاييد ،نقاه
قطعات محفظه فاليويل تهيه و در مرحله توليد قرار گرفته
است) .توضيح اينکه با توجه به موجودي راکد قطعه فاصله
انداز استارتر موتورهاي  . 423 .سوريه اين امور قطعات فوق را
از انبار راکد تهيه کرده و پس از ماشين کاري و تبديل به قطعه
جديد فاصله انداز جهت استفاده در موتورهاي  3سيلندر
تراکتورسازي اروميه ،تحويل امور برنامه ريزي و کنترل توليد
مينمايد و بدين طريق از هزينه قالب و ريخته جديد قطعات
جلوگيري مي شود) در حال حاضر کليه موتورهاي صنعتي
شرکت نيز با استارتر و دينام تحويل ماتريان مي گردند ،مجهز
به استارترهاي گيربکس دار شده اند.

مختلف ماتريان را انجام داده و باعث تسهيل در امور
ماتريان مي گردد.
 .2در همین ارتباط اين امور با توجه به رسالت خود به
عنوان نماينده مشتری تمامي مشاوره های فني در
انتخاب محصوالت تولیدی جهت فروش به مشتری از
قبیل موتور پمپ و  ...را ارائه مینمايد.
 .1انجام مطالعات در زمينه  QFDدر راستاي پاسخ به
نيازهاي ماتري و تاريح نياز ماتريان به زبان فني
با توجه به موجودي  110دستگاه موتور کااورزي  IMRکه
در شرکت بصورت بال استفاده مانده بود ،در سال  97تعداد
 20دستگاه از اين موتورها با تغيير كاربرد از كااورزي به
ژنراتور ،احيا شده و عالوه بر تامين نياز بازار موجب سود
دهي به شركت خواهند شد.
 .1احيا و تحويل مابقي موتورها  IMRبه امور فروش
 .2بال بر  200دستگاه كمپرسور باد در انبار ضايعات موجود
مي باشد كه با توجه به وجود قطعات يدكي در انبار ،BOF
تمامي کمپرسورهاي موجود تعمير و احيا شده و به انبار
 BOFتحويل خواهند شد.
 .1پروژه طراحي و ساخت مجموعه کالچ دو صفحهاي (طرح
جديد) :با توجه به ماکالت طرح قبلي اين پروژه در سال
 97بازنگري شده و کالچ نمونه با طرح جديد آماده و در
مرحله انجام تست عمر مي باشد.

 .1ارزيابي نصب و تست خنک كاری محصوالت جديد:
در ادامه پروژه هاي تعريف شده در زمينه توسعه کاربرد و
توليد محصول و در راستاي اخذ پروژه هاي جديد با توجه به
نياز ماتريان ،اين امور همواره با بهره گيري از دانش فني و
امکانات سخت افزاري ،تمامي فرآيندهاي نصب ،راه اندازي،
ارزيابي و تست خنک کاري موتور بر روي کاربردهاي

با توجه به موفقيت اخذشده در پروژه پارالل کردن موتور
ژنراتورها در سال  ،97در ادامه تصميم به خريد دو دستگاه
موتور ژنراتور با توان حدود  500کيلو وات شده است که با
پارالل کردن و سنکرونيزه با برق شبکه سراسري امکان توليد
يک مگا وات برق جهت استفاده در قسمت هاي مختلف
توليدي شرکت فراهم خواهد شد .بدين ترتيب در مواقع
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قطعي برق در زمانهاي پيک مصرف از توقف توليد و نيز
ماکالت ناشي از قطعي ناگهاني برق در شرکت جلوگيري
خواهد شد.
در راستاي کاهش مضرات جابجايي اجسام و اقالم سنگين
توسط منابع انساني ،کاهش اتالف زمان و کاهش آلودگي
محيط در اثر تردد ليفتتراکها و مسائل ايمني که کارکنان
را تهديد مي کند و همچنين جلوگيري از اتالف منابع
انساني توسط کارهاي تکراري ،پروژه ي طراحي و ساخت
ربات توسط اين امور طرح و معرفي گرديده است.

شرکت با بهره گيري و نمونه برداري از کاتالوگ ساير شرکت
ها در سال  97در دستور کار قرار گرفته و با بهبود کيفيت
در طراحي کاتالوگ ها در سال  98نيز ادامه يافته و مورد
بهره برداري قرار خواهد گرفت .با توجه به هزينه هاي پيش
رو در اجراي پروژه هاي فوق ،بودجه مورد نياز جهت پيابرد
اهداف امور و شرکت  ،حدود يازده ميليارد ريال برآورد مي
گردد.

در سال  97توافق نامه عملکرد مدير امور و روسا و سرپرست
تنظيم گرديده است.
 .1در سال  98تهيه و اجرايي نمودن توافق نامه عملكرد
براي کليه پرسنل امور
 .2ايجاد شاخص هاي عملکردي جهت اخذ پاداش هاي
بهروري و ساير پاداش هاي انگيزشي با ماارکت کليه
پرسنل امور
در راستاي تحقق اهداف شرکت در جهت استقرار توليد ناب
در سال  97فضاي مناسب براي توليد و تکميل موتورهاي
صنعتي در خط  SESاختصاص يافته و اقدام به تفکيک
محيط کاري شده است.
در سال  98از تکنيک هاي توليد ناب نظير زمان سنجي
هاي مجدد با تسهيل الگوريتم توليد به روش جديد در خط
 SESبهره گيري خواهد شد.
در سال  97پروژه طراحي و ساخت دستگاه تست پروانه
تکميل گرديده و درمراحل مختلف طراحي محصوالت
تراکتورسازي نظير تراکتور  120اسب بخار و ساير کاربرد
هاي صنعتي ،مورد بهره برداري قرار گرفت .همچنين
طراحي و بروزرساني کاتالوگ هاي محصوالت توليدي
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اهداف کالن و اس تراتژيه اي ش رکت موتورس ازان ،اص الح و
بازنگري فرآيندهاي موجود ب راي ك اهش هزين هه اي تولي د و
افزايش توليد را ضروري مينمايد .با توجه به درخواس ت روزان ه
ماتري به  35دستگاه موتور  ، 6.60بهبودهايي مانند خري د دو
دس تگاه ماش ين ب وش از آلم ان  ،دس تگاه ف رز س ه مح وره و
طراحي و ساخت فيكسچر و ريل اتوماتي ك جه ت ارگونومي ك
ک ردن ك ار ،خري د ف رز مخص وص و ط راح و س اخت م ولتي
اس پيندل ب راي فرزك اري بوره اي س يلندر  6بط ور همزم ان،
طراحي و ساخت بورينگ مخصوص نيم كف هه اي مح ور مي ل
لنگ در بدنه  ،6خري د يکدس تگاه ف رز ب ا م ارک  TOSو راه-
اندازي خارزني همزمان بدن ه  ،6طراح ي ،س اخت و راهان دازي
ماشين فاين بورينگ محورهاي ميل لنگ و ميل بادام ك بل وك
 6.60و آچار برقي دومحوره با همكاري پيمانكار داخلي و تعمير
اساسي اكثر ماشينهاي ماندلي توسط ت يم نگه داري تعمي رات
بعمل آمده است.
براي جوابگوئي بموقع به نياز ماتري ني از گامه اي الزم جه ت
توليد بلوك و سرسيلندر موتور  6.60به شرح زير برداشته شد.
 .1باالنس نمودن زمان هر ايستگاه با زم ان تك ت  24دقيق ه
جهت تولي د روزان ه  35قطع ه بدن ه و سرس يلندر در دو
شيفت ک اري و اختص اص ش يفت س وم در ايس تگاههاي
بحراني جهت كنترل نوسانات توليد
 .2كاهش زمانه اي بل وك و سرس يلندر  6.60ب ا ج ايگزيني
ابزارهاي تيماكس با سرعتهاي برشي باال وكاهش چامگير
هزينه ابزار
 .3كاهش زمانهاي ماشينكاري ب ا انج ام اص الحات در برنام ه
ماشينهاي  CNCو شرايط كار ابزارها عل ي الخص وص در
ماشينهاي اورهال شده بميزان حدود %75
 .4راه اندازي ماشين بوش بزرگ و انتق ال عملي ات بورين گ
پالگها از ماندلي  2و  OP60به آن
 .5ايجاد ايستگاه قالويززن ي در مان دلي  2و انتق ال عملي ات
قالويززني  FFو RFبلوك به آن از OP60

 .6ايجاد ايستگاه قالويز زن ي در مان دلي  1وانتق ال عملي ات
قالويززني  BFبلوك به آن از OP100
 .7راه ان دازي ماش ين  M03مان دلي  1ب راي اپريا ن 30
سرسيلندربه موازات ماشين M04
 .8بهبود پروسه هونينگ با تامين ابزار اص الح ش ده و بهب ود
زمان و كيفيت هونينگ و كاهش هزينه ابزار
 .9تعري ف برنام ه ه اي پيا گيرانه وس رويس ه اي دوره اي
ماشين آالت واستاندارد  5Sماشين
 .10ايجاد برنامه  CNCپياگيرانه در ماشين جهت جل وگيري
از تصادفات احتمالي وكاهش تبعات توقفاتي و صدمات ب ه
قطعه،ماشين وتجهيزات
 .11اصالحات روي سيس تم فيلتراس يون برخ ي ماش ين آالت
(بمنظور كاهش ض ايعات قطع ه و اب زار) ك ه ب ا ابزاره اي
راهنمادار وگاندريلدار كار ميكنند
 .12تعريف و راه ان دازي س رويس پريودي ك ابزاره ا و تعمي ر
اساسي ابزارهاي گيربگسدار زاويه زن بتعداد  5عدد
 .13تعريف طرح اضطراري براي اكثر ايستگاههاي ك اري ب راي
جلوگيري از توقفات احتمالي
 .14تعري ف قطع ات مس تر و ابزاره اي ي دكي ب راي ك اهش
ضايعات وتوقفات ودهها مورد ديگر
 .15طراحي وساخت ونصب گيج هاي پايك ار جه ت اطمين ان
باالي توليد وكاهش ضايعات وكاهش توقفات منتظ ر ات اق
اندازه گيري
شايان ذکر است كه توليد بلوك وكفه ياتاقان سه سيلندر ب ا
برنامه توليد روزانه  5دستگاه جاري سازي شده و سرسيلندر
موتور  3سيلندر نيز بصورت آزماياي توليد گرديده است كه
اناااهلل بزودي بصورت انبوه توليد خواه د ش د .الزم ب ه ي اد
آوري است که در حال حاضر توليد روزانه  25دستگاه موتور
تثبيت شده است.
در ادامه اميدواريم که با انجام اصالحات الزم در فرآين دهاي
توليد به هدف توليد روزانه  40دستگاه در دوشيفت كاري 8
ساعته ،همچنين توليد روزانه  8دستگاه بلوك،كفه ياتاق ان و
سرسيلندر انواع موتور  3سيلندر دست پيدا کنيم.
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رسالت اين امور ،مااركت فعال در توليد و تحويل محصول
مطابق با استانداردهاي فني و کيفي ميباشد .اين امور وظيفه
دارد كه بطور اثربخش نظارت و فعاليت كنترلي خود را از بدو
ورود قطعات به شركت تا فرآيند ساخت و ماشينکاري قطعات و
مونتاژ  ،تست موتور تا تحويل محصول به ماتري به نحو احسن
به انجام برساند .حصول اطمينان از توليد محصول باکيفيت و
مطابق با خواست ماتري از اه م ماموريتهاي اين ام ور مي-
باشد.

 .1عقد قرارداد تجهيز سلول شماره  1كنترل كيفيت
 .2خريد دستگاه بلوبايسنج

 .5تجزيه و تحليل ايرادات موتورهاي برگاتي بصورت
مستمر (روزانه و هفتگي)
 .6برگزاري جلسات كيفي بصورت هفتگي و ماهانه با شركت
ريخته گري تراكتورسازي به عنوان مهمترين تأمينكننده
عمده شركت
 .7اجراي آزماياي كنترل در مبداء براي تامينكننده عمده
شركت( ،شركت ريختهگ ري تراكتورس ازي) ك ه منج ر ب ه
تأثيرگذاري مثبت اكثر شاخصهاي عملكردي و نيز اف زايش
كيفيت در فرآيند ماشينكاري و بهبود شاخص هاي فرآيندي
نظير آمار برگات از تست و برگا ت محمول هه ا از كنت رل
ورودي شده است.
 .8بررسي و تهيه برنامه براي افزايش گيجهاي كارگاهي ك ه
اين برنامه تدوين شده و آماده اجرا و ساخت گيج ميباشد.

 .1اجراي جلس ات  TOP5در س الن ماش ينكاري و مونت اژ
جهت حل سريع عوامل توقف خطوط
 .1تهيه توافقنام ه عملك رد و چ كليس ت ب راي ت ك ت ك
پرسنل امور
 .2بازنگري و افزايش تاثير پارامترهاي عملكردي توافقنام ه-
هاي امور
 .1تاكيل جلسات كارشناس ي ب راي بررس ي پيا نهادهاي
ارائه شده بصورت مستمر هر دو هفته يكبار
.2برگزاري كالسهاي آموزشي ( نقاهخواني – اندازه گي ري
پارامترهاي هندسي – كالس آموزش تكميلي )CMM
 .1تغيير سيستم كنترلي و ايجاد سيستم بازرسي فرآيندهاي
مونتاژ
 .2افزايش مميزيها براي تمامي پارامترهاي قطعات توليدي
بصورت برنامه ريزيشده و اتفاقي در خطوط ماشينکاري و
مونتاژ
 .3تغيير اساسي طرح هاي كنترلي و بازنگري آنها
 .4ادامه پيادهسازي سيستم جاده سالمت در ايستگاههاي
حساس

با توجه به آمار درصد برگاتي فوق وجهت ارتقاء كيفيت
محصوالت توليدي شركت اقدامات زير انجام يافته است:
 0استفاده از پمپ انژكتور هاي بوش در موتور هاي 6سيلندر
 0چسبدار نمودن واشرهاي كاغذي
0شياردار نمودن واش رهاي س ه س وراخه دن ده هرزگ رد در
موتور هاي 4و 6سيلندر
 0استفاده از رينگ پيستونهاي طرح جديد (گرافيت دار)
0ارتقاء كيفيت هونينگ بوشها از استاندارد  222به 522
 0ارتقاء سيستم فيلتراسيون سوخت
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اصالح وتغيير كاور هاي سرسيلندر موتورهاي  4سيلندر
 0اصالح بريدگي شفت پمپ روغن در موتورهاي 6سيلندر
تعريف پروژه هاي:
 0رفع رياه اي صداي دنده در موتور هاي  6سيلندر
 0اصالح زياد بودن فاار روغن در موتور هاي  4سيلندر
 0طراحي وساخت گيج براي پيا گيري از اس كرب قطع ات
توليدي
 .طراحي وپياده سازي جاده سالمت در پارامترهاي حس اس
در خطوط توليدي ومونتاژي
ضمناً عالوه بر پروژه ف وق ،تع دادي ازگ يج ه ايي ک ه ني از ب ه
خريداري بودند مانند گيج هاي استاندارد و گيج هايي که نقاه
آنها موجود بوده و نياز به خري د ب وده اس ت ،خري داري ش ده
است .در راستاي آماده سازي خطوط براي اجراي  ،SPCنسبت
به اجراي پروژه جاده سالمت به عنوان پيش نياز اين امر ،پ روژه
"اجراي جاده سالمت در خطوط ماشينکاري" تعريف گرديد ک ه
آخرين وضعيت بدين شرح است:
در راستاي تقويت مهارت و آگاهي نمايندگان تراکتورس ازي در
زمين ه خطاي ابي ص حيح موتوره ا و تعي ين ص حيح گ ارانتي،
آموزش هاي توس ط کارشناس ان محت رم واح د گ ارانتي ام ور
کنترل کيفيت ( ب ا همک اري ش رکت س اخت تراکت ور ) ب راي
بخاي از نمايندگان انجام شد.
 .1اجراي كامل كنترل در مبدآء براي ش ركته اي ت امين-
كننده عمده كه از مهمترين برنام هه اي اجراي ي اي ن ام ور
جهت تاثيرگذاري روي تمامي شاخصهاي كيفي م يباش د.
 .2تهيه گيجهاي برنامهريزيشده با همكاري امورهاي فني و
تداركات
 .3تجزي ه و تحلي ل دادهه اي ج اده س المت توس ط ت يم
كارشناسي مهندسي كيفيت
 .4تغيي ر سيس تم درياف ت و كنت رل قطع ات ورودي از
(ارزياب) به (كنترلر و ارزياب) ب راي تخصص ي ك ردن ش رح
وظايف

 .5شناسايي ،تجزي ه و تحلي ل نت ايج ان دازهگي ري و انج ام
اقدامات پياگيرانه و اصالحي در فرآيندهاي ت امين و تولي د
 .6با اجراي كام ل م وارد ف وق ك اهش برگا ت از تس ت و
درصد اسكراپ و تعميري تا  %30پيشبيني ميشود.
 .7استفاده از سازندگان گ يج داخ ل كا ور ب راي ب االبردن
سيستم كنترل و پياگيري از توليد قطعه معيوب
 .8تالش براي كاليبره نمودن اكثر گيج ها در داخل شركت
 .9ايجاد تدابير بياتر براي حفظ و نگهداري ابزارهاي اندازه-
گيري
 .1مطالعه و شناسايي خطرات احتمالي و ايجاد كنت رله اي
الزم در كل امور
 .2پيگيري و حل رياهاي ماكل و خطرات تعميرگاه موتور
 .1اجراي مؤثرتر جلسات  TOP5در سالن ماشينكاري براي
پياگيري از عوامل توقف خطوط و كاهش آمار ضايعات
 .2اجراي م ؤثرتر جلس ات  TOP5در س الن مونت اژ ب راي
پياگيري از عوامل توقف خطوط و كاهش آمار برگا ت از
تست
 .3تكميل فرآيند نابسازي ب راي شناس ايي و پيا گيري از
ورود قطعه معيوب به فرآيند توليد
 .4تاكيل كالس هاي آموزشي توليد ناب
 .5تكميل و ارتقاء كيفي جلسات TOP5
 .1تاكيل جلسات ت وجيهي و كارشناس ي ب راي اف زايش و
بهرهور كردن پيانهادات
 .1افزايش استهالك گيجهاي در حال استفاده
 .2ماكل تامين قطعه با كيفيت (قطعات ريخت ه – ف ورج و
قطعات خارجي)
 .3عدم جاناين پروري مناسب در مورد همكاران بازناسته
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آمار درص د اس کراپ خط وط تولي دي س الن ماش ينكاري
درسال  97به مقدار  0.26درصد از كل  640779عدد قطعه
ماشينكاريشده محاسبه گرديده كه نسبت به س ال  96ك ه
 0.70درصد بوده از نظر درصد اسكراپ بهبود قاب لت وجهي
يافته است .اما از نظر ارزش ريالي مطابق سال  ،96همچن ان
بدنه وسرسيلندر موتوره اي  6س يلندر در خط وط مان دلي
1و 2بياترين و باارزش ترين قطعات اسكراب ميباش ند ك ه

براي پياگيري از تولي د اس كرپ انب وه در س اله اي  98و
سالهاي بعد ،گيجهاي متعددي طراحي و در ح ال س اخت
مي باشند .كه اميداست با بكارگيري گ يج ه ا ك اهش قاب ل
توجهي از بابت هزينه اس كراپ در قطع ات تولي دي داش ته
باشيم.جهت تحقق اهداف كيفي ش ركت ،تجهي زات س خت
افزاري مورد نياز اين امور براي س ال  1398ب ه ش رح زي ر
اعالم مي گردد.
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ليست گيج هاي درخواستي امور كنترل كيفيت
OP

نام خط

نام قطعه

گيج درخواستي

اولويت

A/B
A/B
B
Dowel Pin
Dowel Pin

R.F F.F

Dowel Pin
Dowel Pin
Dowel Pin
Dowel Pin

Tappet

Tappet

R.F

Dowel Pin

Dowel Pin

spot
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مطابق رويكرد مديريتي و طرح جامع شركت ،يكي از دو محور
اصلي شركت ،کنترل فعاليتهاي جاري و بهبود شاخصهاي
فرآيندهاي جاري شرکت ميباشد كه در اين راستا نيز عملكرد
و ارزياب ي در اين محور ،توسط كنترل پارامترهاي اهداف کيفيت
و شاخصهاي فرآيندها انجام ميگيرد .در ادامه به آخرين
وضعيت و اهداف تعيين شده شاخصهاي فرآيند ،پارامترهاي
اهداف كيفي و برنامههاي بهبود شاخصهاي فرآيند و پارامترهاي
اهداف كيفي در حوزههاي مختلف شرکت در سال  1397اشاره
ميگردد.
 .1پيگيري انجام سنجش آاليندههاي زيست محيطي
بصورت سه ماهه
 .2پيگيري انجام سنجش عوامل فيزيكي وشيميايي داخل
محيطهاي كار
 .3بازديد از سطح كارگاهها و شناسايي شرايط ناايمن
 .4پيگيري گزارش شرايط ناايمن و تغييرات فرايندي
ازطريق مسئوالن ذيربط به واحدحفاظت فني
 .5تهيه آمارلباس وكفش با همكاري مسئول انبار (ساالنه
وشش ماهه) و تاييد وپيگيري تهيه آنها
 .6برگزاري جلسات كميته حفاظت ايمني وبهداشت كار
.7پيگيري گواهيهاي سالمت جرثقيلها وليفتراكها –پرسنل
آبدارخانه وكانتين
 .8ثبت اقدامات اصالحي درراستاي رفع شرايط ناايمن
وپيگيري وتعيين اثربخاي آنها

-4تهيه دستورالعمل ايمني كار با قالب مغناطيسي وتحويل
يك نسخه از آن به قسمتهاي مربوطه جهت رعايت آن
 -5آموزش ايمني كارباقالب مغناطيسي براي استفاده
كنندگان دركارگاه ابزارسازي وخطوط كارتر و ماندلي ()2
وانبار مواد خام بصورت چهره به چهره
-6تهيه ونصب پوسترهاي هاداردهنده درسالن مونتاژ
ب) اندازهگيري عوامل زيانآور محيط كار بصورت ساالنه
ازطريق شركت مجاز و موردتاييد مركز بهداشت
ج) پايش سهماهه پارامترهاي زيست محيطي از طريق
شركت معتمد سازمان محيط زيست
جدول زير تعداد كل حوادث را از سال  93تا پايان سال  97به
تفكيك علل آن ها ناان ميدهد.

93

94

95

96

36

28

19

13

17

5

4

6

3

10

41

32

25

16

27

اقدامات انجاميافته براي رفع شرايط ناايمن درمحيط هاي
كاري:
 -1ايجاد نورگيرهاي سقفي وايجادپنجره درديوار مارف به
خط سيلندربراي بهبودروشنايي سالنهاي توليد
 -2سمپاشي محيط هاي كاري وكانتين ومحوطه ازطريق
شركت مجازوموردتاييدمركزبهداشت
 -3جايگزيني دستگاه جديدشستاو درخط باالنسر درجهت
کاهش آلودگي صوتي
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مزاياي استقرار سيستمهاي مديريت براي سازمانها:
شرکتها و سازمانها صرفنظر از نوع و اندازه و ميزان
سودآوريشان ،عالقمندي زيادي براي استقرار و بكارگيري
سيستمهاي مديريتي همچون ISO 9001, ISO .....
14001, OHSAS 18001,به منظور برآوردهسازي
نيازهاي بازار يا نيازمنديهاي قانوني و تجاري و نيز جلب
رضايت ماتريان دارند .از سوي ديگر تعداد زيادي از شرکتها
و مؤسسات دولتي از تامينکنندگان خود درخواست ثبت
سيستم مديريتي ،جهت رعايت حداقل شرايط شرکت در
مناقصات و انعقاد قرارداد را دارند .اين موضوع بخصوص براي
مؤسسات و شرکتهايي که تمايل به همکاري با اتحاديه اروپا
و کاورهاي عضو تجارت جهاني دارند ،از اهميت خاصي
برخوردار است .اجراي سيستماتيک و موفق اين استانداردها
با هدف ارتقاء بهرهوري و کاهش هزينه ،منجر به افزايش
قابليت رقابتپذيري و نيز سودآوري باال براي سازمان مي-
گردد.
از مهمترين داليل اساسي عالقمندي سازمانها براي دريافت
گواهينامه استانداردهاي بينالمللي ايزو ميتوان به:
•بهبود فرآيندهاي سازماني؛
•توليد محصول با کيفيت بهتر؛
•کمک به بازاريابي و فروش بياتر محصول و ايجاد تقاضا؛
•حصول اطمينان از برآوردهسازي نيازها و انتظارات
ماتريان؛
اشاره نمود.
طبق آمارها ،پيادهسازي و استقرار صحيح و مناسب سيستمهاي
ايزو در يک سازمان توليدي ،صنعتي و يا خدمات ،منجر به
مزاياي زير ميگردد:
 83% .1بهبود کنترل و مديريت گزارش،
 70% .2بهبود واقعي در ارائه خدمات به ماتريان،
 64% .3موفقيت در انعقاد قرارداد فروش و ارائه خدمات
 48% .4افزايش سهم بازار
از ديگر مزاياي استقرار سيستمهاي ايزو ميتوان به موارد زير
اشاره نمود:

-

-

-

-

تعيين ساختار سازماني و سلسله مراتب تصيميم-
گيري
كه منجر به از بين رفتن سردرگميها ،روشن شدن
ارتباط بين فرآيندها (واحدها) و نيز شفاف شدن
کانال ارتباط با ماتريان ميگردد.
تعيين مسئوليت و اختيارات کارکنان
كه از نتايج آن ميتوان به تعيين افراد براي پستها و
وظايف ماخص و همچنين پروژهها ،مسئوليتپذيري
کارکنان در قبال عملکرد خود ،از بين رفتن تصورات
اشتباه بعضي کارکنان در خصوص تبعيض قائل شدن
مديريت و نيز امکان ارزيابي عملکرد و ميزان انگيزش
کارکنان اشاره نمود.
مکتوب شدن روشهاي انجام فرآيندها و فعاليتها
كه از اثرات آن ميتوان به برنامهريزي فعاليتها،
برنامهريزي خريد بهموقع مواد اوليه از تامين
کنندگان با صالحيت ،برنامهريزي توليد بهموقع و
مطابق نياز انبار و يا سفارش ماتري ،برنامهريزي
تامين ساير منابع شامل نيروي انساني و آموزش آنان،
برنامهريزي نگهداري و سرويس ماشينآالت و ابزار،
برنامهريزي و کنترل موجوديها ،برنامهريزي کنترل
کيفي مواد اوليه و کاالها ،برنامهريزي تحقيق و توسعه
اشاره نمود.
انجام و اجراي فعاليتها براساس اولويت و اهميت
آنها
از بين رفتن سهلانگاري در اجرا و انجام بهموقع،
ماخص بودن افراد مجري ،وجود مدير /مسئول
جهت پيگيري اجرا از مزاياي اين امر ميباشد.
پايش و کنترل فعاليتهاي در حال انجام و اجرا شده

ماخص بودن ميزان پيارفت هر فعاليت ،تهيه گزارش
روشن از وضعيت و عملکرد فرآيندها ،فعاليتها و پروژهها
جهت بررسي مديريت ،تحليل گزارشات و شناسايي علل
اصلي ايجاد ماکالت ،شناسايي نقاط ضعف و قوت
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سازمان /افراد /روشهاي انجام کار و نيز بررسي ميزان
رضايت ماتري از نتايج اين بند ميباشد.
 اقدامهاي ضروري جهت رفع علل ماکالتكه منجر به برنامهريزي جهت از بين بردن علل رياهاي
ايجاد ماکالت ،برنامهريزي جهت پياگيري از ايجاد
اشکاالت و خرابيهاي ماابه ،اصالح و رفع عيوب ،خرابي-
ها ،ماکالت و نارضايتيهاي فعلي ،داشتن برنامه مدون و
درست براي ايجاد بهبود در فرآيندها ،واحدها ،محصوالت/
خدمات ميگردد.
در حال حاضر در بين صنايع مختلف داخل کاور ،ثبت
گواهينامههاي  ISOبه عنوان يک نيازمندي بديهي جهت
حفظ توانايي رقابت و کيفيت محصول ،رعايت قوانين و
مقررات دولتي به شمار ميآيد.
شركت موتورسازان نيز به منظور بهرهگيري از مزاياي
استقرار استانداردهاي ايزو ،در سال  1375بعنوان اولين
توليد كننده نيروي محركه كاور ،گواهينامه استاندارد بين-
المللي مديريت كيفيت ايزو  9002را از دو مؤسسه DNV
و  SGSدريافت نمود .اين شركت در راستاي حفظ و
نگهداشت استاندارد مديريت كيفيت ،در ارديبهات ماه سال
 83موفق به اخذ گواهينامه  ISO9001:2008از شركت
توفنورد گرديد .در سال  1380موفق به كسب گواهينامه
استاندارد مديريت زيست محيطي (ايزو  )14001از مؤسسه
توف نورد گرديد و طي سال  1381گواهينامه استاندارد
بينالمللي مديريت ايمني و بهداشت شغلي ( OHSAS
 )18001را نيز از مؤسسه  DNVدريافت نمود .با توجه به
سياست سازمان جهت يكسانسازي مؤسسات  ،CBدر
اسفندماه سال  86گواهينامه  OHSAS 18001از مؤسسه
 DNVبه توفنورد انتقال يافت .با توجه به برنامههاي
استراتزيك سازمان و نيز حضور اين شركت در حوزه توليد
موتورهاي خودرويي ،در سال  1384نسبت به پيادهسازي و
اخذ گواهينامه استاندارد  ISO/TS 16949از مؤسسه
 TUV NORDاقدام گرديد .در سال  1386نيز گواهينامه
سيستم مديريت يكپارچه ( )IMSاز مؤسسه TUV
 NORDدريافت گرديد.

شركت موتورسازان در راستاي توجه بياتر به ماتريمداري،
در سال  1388اقدام به استقرار سيستم مديريت شكايات
ماتريان نموده و موفق به اخذ گواهينامه  ISO10002از
مؤسسه  IMQو همزمان با آن موفق به اخذ گواهي انطباق
نظام آراستگي محيط كار ( )5Sاز مؤسسه  MICگرديد .در
سال  1390اين شركت موفق به اخذ گواهينامه ISIRI
 ISO9001:2008مركز ملي تائيد صالحيت ايران ()NACI
از مؤسسه توفنورد گرديد.
مطابق پروژه "طرحريزي ،پيادهسازي و استقرار سيستم
مديريت كيفيت ،"IATF16949:2016فرآيندهاي شركت
موتورسازان نيز مورد بازنگري قرار گرفته است .الزم به ذكر
است به دليل عدم اتمام تغييرات در نرمافزار "مديريت فرآيندها
و اقدامات اصالحي" ،فعالً پايش عملكرد فرآيندها براساس
فرآيندهاي قبلي انجام ميگيرد .يكي ديگر از مواردي كه
براساس استاندارد ايزو  9001و  IATFدر راستاي كنترل و
ارتقاء كيفيت مطرح است پايش شاخصهاي اهداف كيفي مي-
باشد كه براساس پروژه "طرحريزي ،پيادهسازي و استقرار
سيستم مديريت كيفيت  " IATF16949:2016اين اهداف
در حال بازنگري بوده و فعالً نهايي نگرديده است.
.1استعالم از موسسات  CBو عقد قرارداد مميزي و صدور
گواهينامه استانداردهاي ISO9001:2015,
IATF16949:2016, ISO10002:2014
 .2تعريف پروژهاي تحت عنوان "طرحريزي ،پيادهسازي و
استقرار سيستم مديريت كيفيت "IATF16949:2016
در شركت موتورسازان و اخذ گواهينامه مربوطه" كه تا پايان
آذرماه سالجاري  58درصد پيارفت اجرايي داشته است كه
با حضور مااور مربوطه در حال اجرا بوده و فعاليتهايي از
قبيل گپ آناليز استاندارد  IATF16949با سيستم فعلي،
بررسي نرمافزار مديريت فرآيندها و تعيين نقاط ضعف و
قوت جهت توسعه نرمافزار براساس استاندارد جديد،
بازتعريف فرآيندهاي سازمان براساس فعاليتهاي موجود و
تهيه شناسنامه فرآيندها ،تدوين روش ارزيابي ريسك
فرآيندها جهت بكارگيري در نرمافزار مديريت فرآيندها،
بازنگري خطماي و نظامنامه ،تهيه روشهاي اجرايي مديريت
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ريسك و مديريت دانش و همچنين دستورالعمل طرحهاي
اقتضايي به همراه فرمهاي مربوطه انجام گرفته است.
 .3هماهنگي جهت برگزاري دوره آشنايي با الزامات
استاندارد  IATF16949:2016به مدت سه روز توسط
مااور براي كليه مديران و نمايندگان سيستمهاي مديريتي
در امورها.
 .4برنامهريزي و اجراي مميزي داخلي براساس
استانداردهاي  14001:2015& OHSAS 18001و ثبت
عدم انطباقهاي صادره در سيستم نرمافزاري "مديريت
فرآيندها و اقدامات اصالحي" جهت پيگيري از امورهاي
مسئول در خصوص رفع عدمانطباق هاي شناساييشده به
تعداد  33مورد.
 .5هماهنگي و همكاري در اجراي مميزي مراقبتي نوبت دوم
گواهينامه استانداردهاي 14001:2015& OHSAS
 18001و ثبت عدم انطباقهاي صادره در سيستم نرمافزاري
"مديريت فرآيندها و اقدامات اصالحي" جهت پيگيري از
امورهاي مسئول در خصوص رفع عدمانطباق هاي شناسايي-
شده به تعداد  5مورد.
 .6تهيه گزارش ارزيابي عملكرد ماهانه امورها در خصوص
سيستمهاي مديريتي تا پايان آذرماه  97و گزارشدهي به
مديريت ارشد ،مديران و مالكين فرآيندها
 .7بازنگري مدارك و مستندات سيستمهاي مديريتي شامل
روشهاي اجرايي ،دستورالعملها و فرمهاي مربوطه براساس
عدمانطباقها ،تغييرات فرآيندي و الزامات سازماني
 .8انجام نظرسنجي از ماتريان داخلي امور طرح و برنامه كه
از مجموع  20امور نظرات  16امور دريافت و پس از جمع-
بندي نتايج در سيستم مديريت فرآيندها ثبت گرديد.

 .9برگزاري  1جلسه كميته پيانهادات امور طرح و برنامه
جهت تعيين تكليف پيانهاد شماره 2673
 .10برگزاري يكي از دورههاي برنامهريزيشده در بودجه
سال 97

دوره 2روزه ،آذرماه 97
براي نمايندگان
سيستمهاي مديريتي

ISO14001&OHSAS18001

 .11پيگيري جهت برگزاري جلسات بازنگري مديريت
براساس ليست وروديهاي ارسالي به امورها كه اطالعات
جلسات برگزارشده بهشرح جدول زير ميباشد:
1

كنترل كيفيت

1جلسه

2

مالي

2جلسه

3

فني

2جلسه

4

طرح و برنامه

1جلسه

 .12پيگيري جهت رفع عدم انطباقهاي مميزي داخلي و
خارجي ،انجام اقدامات مناسب و مقتضي در خصوص
مصوبات بازنگري مديريت و اقدامات اصالحي و پياگيرانه
كه نتايج به شرح زير ميباشد:

درصد بسته
شده

69

64

77
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واحد مهندسي صنايع با مأموري ت اف زايش كيفي ت و به ره
وري از طريق بهبود روشهاي عملياتي و كارگ اهي ،نابس ازي
فرآيندها ،بهسازي محيط كار و افزايش مااركت كاركنان در
بهبوده اي س ازماني در ح وزه ه اي تولي دي ،پا تيباني و
مديريتي در راستاي آرم ان ،مأموري ت و اس تراتژي ش ركت
تاكيل گرديده است.













ماارکت در تعيين و تعريف استانداردهاي بهينه
انجام كار در امورهاي شرکت
بهبود فرآيندهاي كاري از طريق نابسازي فرآيندها
بهبود شرايط كار از طريق استقرار نظام آراستگي
محيط كار
برنامه ريزي جهت ايجاد بهبود مستمر در سازمان
از طريق جلب مااركت عمومي در نظام
پيانهادها

برگزاري كالس مديريت پروژه هاي ناب توسط آقاي
موتابيان
تكميل و پيگيري پروژه انتقال مونتاژ  3و 6سيلندر به
سالن جديد
پيگيري پروژه ايجاد سيستم كااي داخل خطوط
ماشينكاري (تعريف تعداد موجودي در سوپرماركت،
ماخص كردن محل سوپرماركت در انتهاي خطوط
توليد و طراحي پالتهاي مخصوص قطعات)
خريد و توزيع كتاب تفكر ناب  50( 2جلد خريداري
شده )
انجام مطالعات اوليه ،ايستگاه بندي و تعريف اجزاي
كاري براي پروژه نابسازي خط مونتاژ  4سيلندر
حضور يك روزه مااور و بررسي نقاط ضعف و قوت
سيستم TOP5



نصب نمونه تابلوي  5Sدر خط شاتون



اعطاي كارت طالئي به واحد هاي سرنگهباني ،انبار
 ، CNCانبار سنگ ،كارگاه خدمات پس از فروش و
كارگاه تست چاپ در نشريه داخلي و اعطاء جايزه ويژه



بهسازي صندلي هاي اپراتوري خطوط ماشينكاري



انتقال اقالم مازاد از كارگاه به محوطه و بعدا به محل
ضايعات انتقال گرديده است (مقابل روداژ – مكانيک
– نوسازي – ضايعات تخته و بشكه پالستيكي )



نصب پيامهاي  5Sبه صورت پوستر در تابلو ورودي
كارگاه

.1

 .2برگزاري جلسات كميته هاي تخصصي (بررسي
عملكرد ،مسائل و رفع مشكالت) بصورت ويژه
براي  6كميته كليدي نظام پيشنهادها (كنترل
كيفيت /برنامهريزي و كنترل توليد /تحقيق،
توسعه و آزمايشگاه /نگهداري ،تعميرات و
انرژي/فني و مهندسي/مهندسي كاربردي)
 .3راهاندازي سيستم بذر پيشنهاد با درخواست
تكميل فرم بذر پيشنهاد (اعالن مشكالت هر
امور) از كميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها و
اطالع رساني آنها بصورت فراخوان در كايزن بردها
و تابلوهاي كارگاهي و نرمافزار نظام پيشنهادها،
كانتين شركت ،اينترانت شركت و نرمافزار نظام
پيشنهادها جهت دريافت راهحل براي رفع
مشكالت اعالنشده
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 .4بروزرساني دستورالعمل نظام پيشنهادها (اعمال
تغييرات مربوط به چارت امور)
 .5تهيه گزارش عملكرد كميته ها و ارزيابي مديران
بصورت ماهانه
 .6تهيه ليست حق حضور اعضاي كميته هاي
تخصصي و ارسال به امور مالي جهت پرداخت
تكميل مدارك پيشنهادهاي اجرا شده به تعداد 45
پيشنهاد
 .7آموزش دبيران و اعضاي كميته ها در مورد
دستورالعمل و نحوه اداره جلسات
عناوين اهم پيشنهادهاي اجرا شده در سال :97
 بازسازي و احيائ بالسكروهاي مستهلک و مازاد
ماندلي  1و 2
 ساماندهي آچار باديهاي موجود در انبار عمر دراز
(تفكيک ،تعمير ،سرويس ،اصالح ،ليبل گذاري)
 اعمال تغييرات در چرخهاي گاري به شماره انبار
 273-299-83جهت استفاده در سلولهاي تست
شاپ
 حذف اپريشن  70خط ميل لنگ از فرآيند توليد
ميل لنگ  4سيلندر
 بهينه سازي مصرف انرژي در ونتيالتورهاي گرم و
سرد با كنترل دور
 رولر نمودن سيستم ريل هاي كانوير
 استفاده از پمپ هيدروليک دنده اي بجاي پمپهاي
كارتريجي ركسروز در ماندلي ()2
 استفاده از كركره هاي برقي شيشه اي بجاي
پنجره جهت بهبود تهويه سالن ماشينكاري
 استفاده از نشانگرهاي ديجيتالي فشار روغن بجاي
گيج هاي مكانيكي در كارگاه تست موتور
















تغيير طرح بانجو براي رفع ايراد نشتي از لوله هاي
سوخت فشار ضعيف
تغيير كوپلينگ هاي تفلووني بوه كوپلينوگ بووش
لقمه اي سلول هاي 3,5,7,9,11تست شاپ
حذف مونتاژ اوليه ميول لنوگ در سوالن مونتواژ و
انتقال آن به سالن ماشينكاري
چند بار مصرف كردن قطعه كلمپ برنجي اپريشن
 20پوسووته ياتاقووان (  )83242028بووا بررسووي و
ايجاد تغيير در طول ابزار
انتقال ماشينكاري قطعه پوسته كالچ از ماشينهاي
 02-35-01و  02-35-02خوووط فالويويووول بوووه
ماشين كاروسل
ايجاد ضربه گير در انتهاي ريل حمول بدنوه 60/6
ماندلي ()1
ساخت چورخ حمول گيجهواي مشوترك بدنوه ي
 60/6ماندلي()2
شيم گوذاري بوه انژكتورهواي موتورهواي  6,60و
4,248
استاندارد سازي و ايمن سازي تابلو برق
تغييوور سيسووتم سوويمي جرثقيلهوواي قووديمي بووه
وايرلس
طراحي ميله مواردون بوراي بواز كوردن مجراهواي
براده آهن دستگاه ماندلي ()2
طراحي و ساخت تابلو برق تست برق در ولتاژهاي
متفاوت
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اطالعات مقادير شاخص ها سال 97

عنوان شاخص
مشاركت كاركنان

تعداد پيشنهاد ارائه شده122 :
تعداد كاركنان شركت608 :

توان فكري و خالقيت

تعداد پيشنهاد قبول شده 64 :پيشنهاد
درصد پيشنهاد قبول شده نسبت به ارائه شده%53 :

بهبود مستمر

پيشنهادهاي اجرا شده45 :
ميانگين پيشنهاد اجرا شده ماهانه 4 :پيشنهاد
پيشنهادهاي اجرا شده كمي 7 :پيشنهاد

پيشنهادهاي اجرا شده كيفي 38 :پيشنهاد
نسبت پيشنهادهاي اجرا شوده كموي بوه كيفوي:
%19

افزايش بهره وري

صرفه اقتصادي حاصوله از پيشونهادهاي كموي:
 6052ميليون ريال
ميانگين صورفه اقتصوادي هور پيشونهاد كموي:
 865ميليون ريال

امتياز كل پيشنهادهاي كيفي19869 :
ميانگين امتياز هر پيشنهاد كيفي523 :

 .1اتمام پروژه طرحريزي ،پيادهسازي و استقرار سيستم
مديريت كيفيت ( IATF 16949:2016تهيه مدارك و
مستندات الزامي  ،بهروزرساني فرآيندها در نرمافزار "مديريت
فرآيندها و اقدامات اصالحي ،برگزاري مميزي داخلي و
جلسه بازنگري مديريت براساس استاندارد مذكور)
 .2هماهنگي و همكاري جهت انجام مميزي تكرار صدور
گواهينامههاي استانداردهاي ISO9001:2015, IATF
 16949:2016, 10002:2014در سال 97
 .3هماهنگي و همكاري جهت انجام مميزي تكرار صدور
استاندارد ISO14001:2015,
گواهينامههاي
 ،OHSAS18001مميزي مراقبتي نوبت اول
استانداردهاي ISO9001:2015,IATF16949:2016,
 10002:2014در سال 98
.4استعالم و انتخاب مؤسسه جهت عقد قرارداد مميزي و
صدور گواهينامه نظام آراستگي محيط كار در سال 98
 .5برگزاري منظم جلسات بازنگري مديريت به صورت ماهانه
در خصوص گزارشات تجزيه و تحليل پايش اهداف كيفيت،

سرانه پيشنهاد=0/2
درصد مشاركت=%12

ايمني و محيط زيستي امورها و نيز ساير وروديهاي مربوطه
و پيگيري مصوبات
 .6اقدام جهت بازآموزي دورههاي مرتبط با سيستمهاي
مديريتي در سال  98و تقدير از همكاران موثر در حفظ و
نگهداشت سيستمهاي مديريتي در سال  97به شرح جدول
زير:
 .7همكاري در استقرار استانداردهاي ISO 9001:2015,
.8 IATF 16949:2016, ISO 14001&ISO45001
تهيه گزارشات تجزيه و تحليل پايش اهداف كيفيت ،ايمني و
محيط زيستي و اطالعات مربوط به وروديهاي بازنگري
مديريت جهت ارائه در جلسات بازنگري مديريت
.9همكاري در تهيه ريسكهاي فرآيندهاي تحت مالكيت
خويش ،تهيه طرحهاي اقتضايي و نيز مستندسازي دانش
مربوط به مااغل كليدي و حساس.
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تكميل و اتمام پروژه تغذيه خط مونتاژ 3و 6سيلندر تكميل و اتمام پروژه تغذيه پيش مونتاژها



برگزاري كالس و حضور مااور در صورت نياز



اجرا نابسازي واحدهاي ستادي و پاتيباني



اجرا وتکميل پروژه نابسازي خط مونتاژ  4سيلندر



شروع نابسازي در خطوط ماشينكاري



پروژه ايجاد سيستم كااي داخل خطوط ماشينكاري



پروژه ايجاد سيستم كااي از انبار مواد خام به سالن ماشينكاري و سالن مونتاژ و انبار محصول



ارتقا و بهبود سيستم  TOP5در سطوح  2و 3و بهره گيري از مااور در صورت نياز



خريد منابع آموزشي



نظارت بر اجراي اثربخش چک ليست اپراتوري  5Sماشين آالت در دورهاي ارزيابي ماهانه



همكاري جهت تهيه چک ليست  5Sواحد هاي پشتيباني



ارسال پيامهاي  5Sبه صورت پوستر در تابلو ورودي كارگاه نصب گرديده



ادامه ساخت و ايمن سازي زير پايي خطوط ماشينكاري (خط بدنه ،ميل بادامک و بقيه خطوط ناقص )



اجراي طرح انتقال محل اقالم ضايعاتي براي محل جمع آوري لجن و منتظر اقدام از طرف امور طرح و توسعه ميباشد



ادامه بهسازي صندلي اپراتوري خطوط كارگاهي در سالن ماشينكاري (سر سيلندر ،خط جي پي 4و بدنه) كليه خطوط
مميزي خارجي تمديد گواهي نامه 5S
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در شرايط فعلي اقتصادي ،ضمن توجه مديريت سازمان به
بقاي سازماني براساس برنامه ريزي استراتژيک شرکت ،سه
محور اصلي شامل :توليد موتورهاي نسل جديد ،اتوماسيون
صنعتي و بهکارگيري تکنيکهاي توليد ناب در فرآيندهاي
مختلف مورد توجه مديريت شرکت بوده و در اين جهت
فعاليتهاي واحدهاي مختلف سازمان مورد حمايتهاي
مديريتي قرار ميگيرند .شايان ذکر است فعاليتهاي حوزه فن-
آوري اطالعات نيز هم راستا با استراتژيهاي مزبور تدوين و
اجرا ميگردند .برنامه هاي حوزه فنآوري اطالعات با عناويني
شامل اهميت سيستمهاي اطالعاتي در سازمانها ،وضعيت
سيستم هاي اطالعاتي ،اقدامات انجام شده در سال ، 97
برنامه هاي سال  1398و جدول هزينه ها و بودجه مورد نياز
در سال  98بيان ميگردد.
با وجود حجم گسترده اطالعات متنوع موجود در سازمانها،
امکان استفاده و ارزيابي کليه اين اطالعات در سطوح
عملياتي و مديريتي فراهم نمي باشد .يک سيستم اطالعاتي
مناسب ،اطالعات را به صورت منسجم و سازمانيافته در
اختيار کاربران و مديران قرار داده و از سر درگمي مديران در
انبوه اطالعات موجود مي کاهد .اطالعات با توجه به نياز
مديريت در دسترس وي قرار گرفته و در نتيجه مديريت
ناچار به بررسي اطالعات غير مرتبط نمي باشد .به عبارتي
اطالعات پراکنده موجود به صورت تلخيص شده و در
محدوده مرتبط با مسئله مورد نظر در اختيار مديريت قرار
مي گيرد که اين امر باعث بهبود عمليات سازماني و کيفيت
تصميمات مديريتي مي شود .به بيان ديگر در عصر کنوني با
ظهور فناوري هاي اطالعاتي و ورود آنها به سازمان ها
سيستم هاي اطالعاتي سازمان و فناوري هاي مورد استفاده
آنها از نقش تعيين کننده اي در انجام وظايف سازماني
برخوردار شده اند .سيستم هاي اطالعاتي ،اطالعات را جمع-
آوري ،پردازش ،ذخيره و توزيع مي کنند تا از فرآيند تصميم
گيري و کنترل سازمان پاتيباني گردد .شناخت سيستم
هاي اطالعاتي براي مديران امري حياتي است و مديران نمي

توانند از آن غافل باشند .چراکه اغلب سازمان ها براي بقاء و
پيارفت خود نياز به سيستم هاي اطالعاتي دارند .سازمان ها
و سيستم هاي اطالعاتي رابطه متقابلي باهم دارند.
اولين قدم در اجراي وظايف مديريتي ،تصميم گيري است .با
توجه به اينکه تصميم گيري بدون وجود اطالعات و برقراري
ارتباطات الزم ميسر نيست پايه اجرايي چنين وظيفهاي
فراهم آوردن اطالعات الزم برام مديريت است .اطمينان
نداشتن به آينده و فقدان اطالعات مربوط به وقايع جاري
مدير را مجبور ميکند که به دنبال اطالعات و برقراري
ارتباطات رسمي يا غيررسمي باشد .تغييرات سريع عوامل
برون سازماني ،توسعه سازمانها و پيچيدگي نظامهاي مديريت
نياز مديران را به اطالعات افزايش داده است .خسارات ناشي
از تصميم هاي ضعيف جبران ناپذير است .ميزان تاثير
تصميم هاي راهبردي خوب و به موقع نيز خارج از وصف
است .اما نکته قابل ذکر اين است که ارائه اطالعات به موقع،
صحيح ،مناسب ،مختصر و مفيد و برقراري ارتباطات در کليه
سطوح مديريت سازماني الزمه نظام کارآمد اطالعاتي
مديريت است تا تصميم گيريهاي صحيح و برنامه ريزي و
کنترل وظايف اجرايي را براي مديريت تسهيل کند.
تفکر توسعه سيستم هاي اطالعاتي در شرکت موتورسازان به
حدود  20سال قبل برميگردد که در اين مدت اين سيستم
مورد توجه و حمايت اغلب مديران ارشد اين شرکت بوده
است و اين بدين معناست که اهميت و نقش سيستمهاي
اطالعاتي مکانيزه همواره براي مديران مهم و ماخص بوده
است .توسعه روزافزون تجهيزات و تکنولوژيهاي حوزه فن
آوري اطالعات و کاربرد آنها در سازمانها از يک طرف و نياز
سطوح مختلف سازماني به پردازش و گردش انبوه اطالعات،
انجام فعاليتهاي فرآيندها ،کنترل و تصميم گيري از سوي
ديگر که شرکت موتورسازان نيز از اين قاعده مستثني نيست،
موجب گرديده است اين شرکت نيز بمنظور استفاده کارآمد
از اطالعات همواره سيستم هاي اطالعاتي خود را در رديف
برنامه توسعه اي خود قرارداده و هر ساله بخاي از آنرا
توسعه و در سطوح مختلف سازمان مستقر نموده و مورد
استفاده قراردهد.
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امور فناوري اطالعات از سال  1377و با شروع موج فناوري
اطالعات و مباحث مربوطه در شرکت موتورسازان شکل
گرفته و تا به امروز منااء خدمات ارزنده اي بوده است.
رسالت اصلي اين امور ،مطالعه ،طراحي ،پيادهسازي و
پاتيباني سيستمهاي اطالعاتي در شرکت موتورسازان
تعريف گرديده است .اين امور در داخل مجموعه خود سه
واحد مستقل داشته که با همکاري يکديگر ماموريت خود را
به انجام ميرسانند .واحد توسعه نرم افزار  :مسئول مطالعه ،
طراحي و پياده سازي سيستمهاي اطالعاتي است .واحد
پاتيباني نرم افزار  :مسئول پاتيباني سيستمهاي اطالعاتي

و راهبري مديريت کاربران  ،مجوزهاي دسترسي و بانک هاي
اطالعاتي است .واحد شبکه و سخت افزار  :مسئول مديريت و
پاتيباني شبکه  ،کاربران  ،مجوزهاي دسترسي و تجهيزات
سخت افزار شرکت ميباشد .شبکه اطالعاتي بال بر 20.000
متر اعم از فيبر نوري و کابلکاي ساخت يافته  ،سازماندهي
اطالعات در گردش شبکه ،سازماندهي سيستم يکپارچه
شبکه با مديريت اتاق سرور ،پاتيباني کامل و مستقل کليه
تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري شبکه و کاربران آن و
موارد ديگر گوياي اقدامات اين واحد مي باشد.

جدول زير منابع شبکه و سخت افزار در حيطه مسئوليت و
پاتيباني امور فناوري اطالعات موتورسازان را نمايش ميدهد:

مرکز تجهيزات اصلي شبکه شرکت موتورسازان بعنوان اتاق
سرور مورد استفاده قرار ميگيرد و از سال  1380تا کنون در
سه نوبت نسبت به تجهيز اين مرکز اقدامات مقتضي انجام
گرفته است .اين اتاق داراي شرايط تهويه مناسب و اعالم
حريق بوده و سنسور کنترل دما و رطوبت در آن بطور مرتب
سنجيده و کاليبره مياود .اتاق با استفاده از کف کاذب و
مقاوم در برابر آتش مجهز گرديده و درب نسوز و ضد سرقت
در ورودي آن نصب گرديده است .سوئيچهاي اصلي شبکه
شامل سوئيچهاي سيسکو اليه سه بعنوان  Coreو اليه دو و
سرورهاي  HPو سيستم برق اضطراري در رکهاي استند
مجزا در اين مرکزقرار دارد و دوربين مداربسته تحت شبکه
نيز امکان پايش تجهيزات را فراهم نموده است.
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کانبانهاي تامين کنندگان  .16طراحي و برنامه نويسي تغييرات
 .1طراحي و برنامه نويسي سيستم يکپارچه سازي نرم افزار امور

در سيستم گزارشات بازاريابي و فروش  .17طراحي و برنامه

فني و مهندسي  .2طراحي ،برنامه نويسي و راه اندازي سيستم

نويسي سيستم حسابداري فروش  .18طراحي و برنامه نويسي

بهاي تمام شده محصوالت و قطعات مبتني بر آخرين قيمت

سيستم تدارکات خارجي  .19برگزاري دوره هاي آموزشي و

خريد در قالب سيستم داشبورد مديريت .3.طراحي ،برنامه

انجام پيش مميزي سيستم مديريت امنيت اطالعات ()ISMS

نويسي و راه اندازي سيستم استعالم و قرارداد قطعات موتور .4
طراحي ،برنامه نويسي و راه اندازي سيستم اماني قالبها و مدلها
 .5طراحي ،برنامه نويسي و راه اندازي سيستم چارت سازماني
جديد  .6راه اندازي سيستم رديابي قطعات ميل لنگ و بدنه در
خطوط ماشينکاري  .7طراحي ،برنامه نويسي و راه اندازي
سيستم جديد رديابي قطعه و محصول در خط اصلي مونتاژ .8
طراحي ،برنامه نويسي سيستم مديريت ريسک در سيستم
مديريت فرآيندها و اقدامات اصالحي  .9طراحي ،برنامه نويسي
و راه اندازي سيستم تيکتينگ خدمات رايانه اي  .10توسعه
سيستم داشبورد مديريت  .11توسعه وب سايت جديد شرکت
 .12طراحي ،برنامه نويسي و راه اندازي سيستم ثبت گزارشات
آزمون موتور  .13طراحي ،برنامه نويسي و راه اندازي سيستم
ثبت آمار سخت افزارها و نرم افزارهاي شرکت  .14طراحي،
برنامه نويسي سيستم دستورکار ماشينکاري مبتني بر
تکنيکهاي توليد ناب که پيش بيني ميگردد تا پايان سالجاري
راه اندازي شود .15 .بازنگري و تکميل سيستم مديريت

با توجه به استراتژيهاي شرکت و با عنايت بهاينکه بخاي از
سيستم هاي اطالعاتي شرکت در پلترفرمهاي قديمي طراحي و
برنامه نويسي شده و در برخي موارد لينک کردن سيستم هاي
اطالعاتي به شکل مطلوب مقدور نمي شود و اين وضعيت
موجب ميگردد يکپارچگي سيستم ها دچار ماکل و مخاطره
شود و از طرف ديگر ايجاد سيستمهاي قديمي توسط افراد
مختلف وابستگي فردي را بياتر نموده و در مواقع منفصل
شدن آن افراد از سازمان ماکالت فرارواني به بار مي آيد و
همچنين امکان پاتيباني و توسعه اين سيستمها در برخي
موارد براي امور فن آوري اطالعات مقدور نمي گردد .لذا
بمنظور يکپارچه سازي سيستم ها و طراحي سيستم در راستاي
استراتژيهاي سازمان و استراتژيهاي فن آوري اطالعات اقدامات
و پروژه هاي بارح زير در سال  1398توسط امور فنآوري
اطالعات انجام خواهد شد.

صفحه 79

طرح جامع سیستم های اطالعاتي شركت مبتني بر ERP

شايان ذکر است با عنايت براينکه اجراي پروژه هاي نرم
افزاري شرکت توسط کارشناسان فن آوري اطالعات به
موازات کارهاي پاتيباني سيستم هاي نرم افزاري موجود
انجام ميگيرد بنابراين با توجه به وجود  6نفر کارشناس فن-
آوري اطالعات در حوزه نرمافزار که در طي حداقل  10الي

 15سال قبل توسط هرکدام از آنها بيش از  10نوع سيستم
نرم افزا ري طراحي و پياده سازي شده است و بخاي از
زمان و انرژي آنها صرف پاتيباني نرم افزارهاي موجود
ميگردد و اين حالت موجب کندي توسعه سيستم جامع
اطالعاتي شرکت مياود .بمنظور توسعه به موقع سيستم ها
ضرورت دارد شرکت در مورد جذب و توسعه منابع انساني
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حوزه فن آوري اطالعات و در کنار آن برون سپاري برخي از
ماژولهاي سيستم هاي اطالعاتي تصميمات الزم را اتخاذ و
اقدامات شايسته اي در اين زمينه بعمل آورد .عليرغم وجود
شرايط فوق الذکر امور فن آوري اطالعات هر سال بخاي از
سيستم هاي اطالعاتي شرکت را با تالشهاي مضاعف پرسنل
فنآوري اطالعات توسعه داده و با مکانيزه شدن فعاليتهاي
فرآيندهاي شرکت موجبات افزايش بهره وري و کاهش
بخاي از هزينه هاي شرکت فراهم ميگردد .با عنايت به
مطالب ياد شده برنامه هاي اجرايي فن آوري اطالعات در
سال  98که عالوه از کارهاي پاتيباني ميباشد بارح زير
بيان ميگردد.
 .1تکمیل و راه اندازی سیستم تداركات خارجي.
توضيح اينکه بخش طراحي و برنامه نويسي اين سيستم
در سال  97شروع شده و تکميل و راه اندازي آن در
سال  98انجام خواهد شد
 .2تکمیل و راه اندازی سیستم دستوركار و گزارشات
كارگاه ماشینکاری مبتني بر تکنیکهای تولید ناب.
الزم به توضيح است که بخاي از اين سيستم در سال 97
طراحي و برنامه نويسي و تست شده و تکميل و راه اندازي

 .5استقرار سیستم مديريت امنیت اطالعات (.)ISMS
با عنايت براينکه موضوع استقرار استاندارد  27001از سال
 97در شرکت مطرح گرديده است ،اقدامات اوليه شامل
آموزش و پيش ميمزي در سال جاري انجام خواهد شد،
پيش بيني ميگردد در سال  98اين سيستم در شرکت
مستقر گردد.
 .6ادامه و تکمیل سیستم رديابي موتور و قطعات
ماشینکاری و آماده .اين پروژه از چند سال قبل مطرح و
شروع شده است و در طي اين سالها پروژه مزبور در
سالنهاي مونتاژ ،انبار محصول ،سلولهاي تست و خطوط
ماشينکاري از قبيل خط ميل لنگ و خط بلوک سيلندر اجرا
گرديده است .با عنايت به افزايش بي رويه قيمت تجهيزات
موردنياز در اجراي اين پروژه شامل دستگاههاي حکاکي
ليزري  ،پاکت پي سي و  ....در سال  97ادامه پروژه متوقف
گرديد ليکن با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده امور فن
آوري اطالعات بمنظور تغيير روش اجراي پروژه بررسي
مجدد ادامه طرح را در سال  97شروع کرده و چنانچه
راهکار جديد با صرفه اي فراهم گردد اين پروژه در سال 98
تداوم خواهد داشت.

آن نيز در سال  98انجام خواهد شد.

 .7اعمال اصالحات تاريخ بدلیل نزديک شدن به سال

 .3راهاندازی سیستم گزارشات بازاريابي و فروش و

 1400شمسي در سیستم هايي كه محاسبات تاريخ

حسابداری فروش .اين پروژه که شامل تغييرات در

بصورت دو رقمي مربوط به سال شمسي انجام گرفته

سيستم موجود فروش و طراحي و برنامه نويسي سيستم
جديد حسابداري فروش ميباشد ،در جريان سال  97به
اتمام خواهد رسيد ليکن به دليل موضوع سال مالي الزم
است که سيستم از اول سال  98اجرايي گردد.

است.

 .4ايجاد داشبورد مديريت جهت گزارش اهداف
استراتژيک ،برنامههاي اجرايي ،پروژهها ،شاخصهاي
فرآيندها ،ريسکها ،ميزان حوادث ،نرخ بيماريها ،ضايعات و ....
 .اين سيستم در جهت تحت کنترل قرار گرفتن بخاي از
وضعيت شرکت توسط مديريت در قالب سيستم داشبورد
مديريت اجرا خواهد شد.

 .8طراحي و برنامه نويسي مديريت اسناد و مدارک از
قبیل دستورالعملها ،روشهای اجرايي ،روشکارها،
نقشه ها و  ....كه مربوط به فرآيندهای مختلف شركت
میباشند ( .)Documentationبا توجه به گستردگي
سيستم مديريت اسناد و مدارک تحليل ،طراحي ،برنامه
نويسي و استقرار و راه اندازي کامل اين سيستم در صورتي
در سال  98قابل اجراي کامل خواهد بود که حداقل يک نفر
کارشناس فن آوري اطالعات جذب و بکار گرفته شود.

صفحه 81

 .9طراحي و برنامه نويسي سیستم بهای تمام شده
محصوالت شركت (موتور و قطعه)
 .10طراحي و برنامه نويسي سیستم يکپارچه لیست
های CKD , BOM , Charge List , Part List
مبتني بر تکنیکهای تولید ناب.
 .11شروع طراحي و برنامه نويسي سیستم يکپارچه
اداری ،منابع انساني و آموزش.

در مورد  4پروژه آخر الزم به توضيح است كه با پرسنل
موجود حوزه نرم افزار فن آوري اطالعات در سال  98در حد
تحليل و شناخت قابل انجام ميباشد درصورت نياز به اجراي
کامل سيستمهاي مزبور در سال  98ضرورت دارد حداقل 3
نفر کارشناس حرفهاي فن آوري اطالعات به واحد نرم افزار
اضافه گردد و يا اينکه نرمافزارهاي آماده تدارک و راه اندازي
شود و يا اينکه طراحي و برنامه نويسي سيستم هاي مزبور
برون سپاري گردد.

صفحه 82

مديريت عملكرد يك فرايند استراتژيك و يكپارچه است كه از
طريق بهبود عملكرد و توسعه قابليت هاي افراد و تيم هاي
كاري ،موجب موفقيت پايدار سازمان ميشود.

تلفيق و همسويي برنامه ها و اهداف شركت و يكپارچگي افقي،
همسو كردن استراتژي مديريت عملكرد و استراتژي هاي منابع
انساني در شركت مي شود .در شكل زير يكپارچگي افقي
سيستم مديريت عملكرد آمده است.
.1شايستگي كاركنان :در ارتباط با اين شاخص منابع

مديريت عملكرد به افراد كمك مي كند كه با مااركت يكديگر
به نتايج توافقشده و برنامهريزيشده دست يابند .مديريت
عملكرد يك فعاليت كار محور و انسانگرا است كه بر آنچه بايد
انجام شود ،چگونگي انجام آن و آنچه كه محقق مي شود ،تمركز
دارد .چارچوب مديريت عملكرد بر اساس برنامه (يا توافقنامه)
عملكرد و توسعه كه نتيجه برنامهريزي عملكرد است ،تهيه مي
شود .بنابراين برنامهريزي عملكرد ،نقطه شروع چرخه مديريت
عملكرد است .موافقت نامه عملكرد مبتني بر بحث و توافق در
مورد نقش ها ،اهداف ،استانداردهاي عملكرد و نيازمندي هاي
قابليت است .موافقت نامه هاي عملكرد جهت كار را ماخص
كرده و مبنايي را براي اندازه گيري ،بازخورد ،ارزيابي و توسعه
در فرآيند مديريت عملكرد را شكل مي دهند .برنامه ريزي
عملكرد ،قبل از هر چيز كاوشي درباره آنچه از افراد انتظار مي
رود انجام دهند (وظايف كاري) و بدانند (دانش و مهارت ها) و
همچنين ،رفتارهاي مورد انتظار از آنها به منظور تامين
نيازمنديهاي نقش و توسعه دانش و مهارت هاياان است.
همچنين برنامه عملكرد و توسعه ماخص مي كند چگونه
مديران حمايت و راهنمايي مورد نياز را براي كاركنان فراهم مي
سازند.
مديريت عملكرد با مد نظر قراردادن «احترام متقابل» و «شفاف
سازي عملكرد و برقراري عدالت» موجب يكپارچگي عمودي،

انساني با پياده سازي پروژه "بازنگري اعطاي سمت بر اساس
شايستگي(استاندارد جهاني)" فرآيند خود را بهبود بخايده
است .همچنين اين فرآيند در استخدام كاركنان و تغيير
وضعيت استخدامي نيز به كاربرده مياود.
 .2نمره سالمت كاركنان:
اجراي دقيق و صحيح معاينات ادواري و خدمات بهداشتي،
تهيه دارو و ويزيت پزشكان ،استفاده از مااور رواناناس
براي همكاران متقاضي
 .3نفرساعت آموزش كاركنان و نمره اثربخشي
آموزش:
بازنگري استانداردهاي آموزشي مااغل جهت بازنگري
نيازهاي آموزشي با توجه به مقاطع ارتقاي كاركنان و
درخواست مديران و تدوين تقويم آموزشي در قالب پروژه
 .1ترسيم نقاه جريان ارزش فعلي فرايندهاي مختلف در
امور و همكاري با ساير امورها بوسيله آموزش و انتقال
كاركنان در راستاي جاري سازي توليد ناب
 .1استقرار سيستم مديريت عملكرد مديران با رويكرد تدوين
توافق نامه
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توانمندسازي ،توسعه و ارتقاي بهرهوري منابع انساني از
استراتژيهاي مهم شركت ميباشند .مركز آموزش در
چهارچوب برنامههاي خود طراحي و اجراي پروژه توانمند
سازي كاركنان با رويكرد بازنگري در استانداردهاي آموزشي
مااغل ،نيازسنجي و برگزاري دوره هاي آموزشي بود كه
هد ف از اجراي اين پروژه در واقع به روز رساني استاندارهاي
آموزش مااغل كه در سالهاي قبل تدوين گرديده است
ميباشد .با انجام اينكار ارتقاء شغلي كاركنان وابسته به
گذراندن دوره هاي مورد نياز شغل آتي كاركن خواهد شد
چرا كه نيازهاي آموزشي مااغل به روز گرديده و الويت
انتخاب دوره ها در نيازسنجي آموزشي و تهيه تقويم
آموزشي با توجه به مقاطع ارتقاء كاركنان و نيازهاي آموزشي
آن مااغل ميگردد.
اهم برنامه هاي آموزشي اجرا شده در سال  1397به ش رح
ذيل بوده است :
الف ) توانمندسازي و توسعه منابع انساني
طراحي و اجراي پروژه تغيير فرايند اعطاي سمت مي باشد
بدبن گونه كه شايستگيهاي مورد نياز (دانش ،مهارتهاي
عمومي،عالقمنديها،توانمنديها،سبك كار) براي احراز سمت
از طريق سايت استاندارد جهاني مااغل استخراج شده و
پس از بومي سازي دانش(عنوان،وزن،سطح) ،افراد كانديد
توسط ارزيابان مورد تائيد و توسط ابزارهاي مختلف
سنجش(تمرين نوشتاري،تست ،مصاحبه و)...مورد ارزيابي
قرار ميگيرند و نتايج ارزيابي تحت عنوان كارنامه با توجه به
وزن شاخص ها و سطوح مورد انتظار صادر ميگردد و نكته
قابل توجه اينكه اين فرايند براي استخدام افراد و همچنين
تغيير شغل كاركنان نيز به كار برده مياود.
ب ) خدمات رفاهي كاركنان
اين خدمات تحت عناوين ذيل در س ال  1397ب ه كاركن ان
شركت ارائه شده است .


تجديد قرارداد پيمانكار جهت نگهداري و توسعه
فضاي سبز



ارائه خدمات اياب و ذهاب در مناسبتهاي مختلف و
سرويس دهي ماموريت هاي اداري



تهيه و توزيع كارت استخر جهت استفاده همكاران
و خانواده آنها در حدود 20جلسه براي هر پرسنل
در دو مرحله



پيگيري  ،هماهنگي و افزايش كيفيت در بخش
كانتين



سمپاشي ساختمانها  ،محوطه عمومي  ،كارگاه در
دو مرحله



تكميل بازسازي كليه سرويس هاي بهداشتي



كمك ب ه رف ع ما كل كاركن ان از طري ق اعط اي
مستقيم وام و اخذ تسهيالت از بانكه ا و موسس ات
اعتباري



تعميم پوشش هاي بيمه اي عادي و تكميلي درمان
براي كاركنان و خانواده هاي آنان .






اعزام پرسنل شركت ب ه اردوه اي زي ارتي ( ما هد
مقدس ) به همراه اعضاي خانواده شان .
برگزاري جان هاي تقدير از فرزندان دانش آم وز و
داناجوي ممتاز پرسنل شركت ب ا حض ور اعض اي
خانواده آنها .
ارائ ه خ دمات ورزش ي اع م از (فوتس ال ،واليب ال،
استخر و ) ....

ج ) بهبود سيستم ها و روش ها


بررسي و رفع اشكاالت و نواقص نرمافزارهاي
موجود در منابع انساني و بهروزرساني و بهبود آنها

 بهبود نظام آموزشي

 بهبود نظام مديريت عملكزد

 بهبود نظام جذب نيروي انساني
 بهبود نظام پيارفت مسير شغلي
د) ارتقاء سالمت رواني و جسماني كاركنان با انجام :
 معاينات ادواري و ارائه گزارش تحليلي نتايج معاينات
ادواري
 انجام مانورهاي ماترك امداد و نجات
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 ارائه گزارشات فعاليت مركز خدمات درماني به اداره
تعاون و كار و رفاه اجتماعي و مركز بهداشت استان هر
سه ماه
ارتباط با افزايش بهره وري طراحي و اجراي پروژه مديريت
عملكرد كاركنان و مديران ميباشد كه اين فرايند با رويكرد
تدوين توافق نامه بين كاركنان با رده باالدست و يا شناسايي
شاخص هاي عملكردي و كليدي امور و ارزيابي كاركنان انجام
ميپذيرد و نتايج تاثير مستقيم در امتيازات بهره وري دارد.

 انجام مااوره رواناناسي باليني به همكاران از طريق
موئسسه رواناناسي










طراحي و اجراي سيستم مديريت عملكرد بار رويكرد
تدوين



توافقنامه
…





برگزاري دوره هاي آموزشي مديريتي براي كليه
مديران (مديريت عملكرد ،سازمانهاي يادگيرنده،
مديريت تعارض ، IATF،پيابرد پروژه هاي ناب،
نقاه برداري جريان ارزش ،شيوه هاي ارزيابي منابع
انساني ) .



دوره هاي آموزش نرم افزار
دوره هاي آموزش مرتبط با الزامات استانداردهاي
جاري شركت ،توليد ناب ،جريان ارزش و مديريت
ريسك محيط زيست
دوره هاي آموزشي فنّي و تخصّصي مرتبط با شغل و
وظايف سازماني
دوره هاي آموزشي جهت حل ماكالت سازمان بر
حسب مورد
دوره هاي آموزشي استاد شاگردي در امور مختلف
مرتبط با اصول ايمني و دستور العمل هاي كاري
مربوطه
دوره هاي آموزش مديريتي سطوح مديران



آموزش كاركنان در حينكار



آموزش ماتريان (پرسنل نمايندگي سوريه)



برگزاري آزمونهاي استخدامي

طبق جدول پيوستي  ، 32در طول سال  70 ، 97مورد دوره آموزشي در
برگزاري دورهها و سمينارهاي آموزشي براي كاركنان
حدود  9976نفر ساعت در طي سال  97اجرا گزديده است
شامل

 .1شايستگي كاركنان
 .2تكميل نظام اعطاي سمت  ،استخدام افراد و تغيير
وضعيت استخدامي كاركنان براساس شايستگي كاركنان
 .3اجراي پروژه بازنگري شرح وظايف با رويكرد شناسايي
شايستگي هاي موردنياز مااغل
 .4نمره سالمت كاركنان:
 .5اجراي برنامههاي جاري خدماتي ،بهداشتي در جهت
افزايش رفاه ،سالمت و انگيزش كاركنان ،تهيه دارو و ويزيت
پزشكان ،استفاده از مااور رواناناس براي همكاران متقاضي
و خريد تجهيزات پزشكي ( برانكارد  ،اتوسكوپ )... ،

 .6نفر ساعت آموزش كاركنان و نمره اثر بخاي آموزش:
 .7ادامه فعاليت سال جاري با برگزاري دوره هاي آموزش
عمومي و تخصصي مرتبط با مااغل ،آموزشهاي عمومي
استانداردها و  ....آموزش در خصوص تكنولوژيهاي جديد و
ارائه دوره ها بهصورت چهره به چهره و استاد شاگردي و
برگزاري سمينارها وكارگاههاي عمومي و تخصصي وبرگزاري
دوره هاي توسعه مديريت
 .8اجراي پروژه مكانيزاسيون اطالعات آموزشي كاركنان در
قالب پروژه
 .9بهبود گرمايش سالنهاي آموزش
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 .1ترسيم نقاه جريان ارزش آتي فرايندها و جاري سازي
آن و ادامه روند سال قبل در پياده سازي سازي توليد ناب
در سازمان

 .3بازسازي ساختمان كانتين (رنگآميزي ديوارها ،بازسازي
كف ،تعميرات سرويس بهداشتي و ظرفاويخانه ،تعبيه فيلتر
ورودي ،بازسازي ميز و صندليهاي كانتين) ،بهداري (تعويض
پنجرهها و رنگآميزي ديوارها) و امور اداري (تعويض پنجره
ها)

 .1آموزش دورههاي ايمني براي كاركنان و بازنگري سيستم
شناسايي خطرات و ريسكها در امور با مااركت دادن
همكاران

 .1بهبود راه اندازي سيستم جديد گرماياي كانتين و حذف
كولرهاي گازي

 .1اجراي برنامههاي جاري خدماتي ،بهداشتي در جهت
افزايش رفاه،سالمت و انگيزش كاركنان
 .2بازنويسي سيستمهاي اطالعاتي و عملياتي منابع انساني
در راستاي يكپارچگي و افزايش كارايي آنها

 .1استقرار سيستم مديريت عملكرد براي كل كاركنان در
سازمان با نظارت امور اداري و توسعه منابع انساني و بهبود
سيستم پاداش بهرهوري و پرداخت مزايا بر اساس امتيازات
سيستم مديريت عملكرد
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رديف
1

عنوان

نشده

جزئي

مالحظه

محققشده

نظام برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني

1-1

نظام برنامه ريزي استراتژيك توسعه منابع انساني

2-1

نظام برنامه ريزي و جذب نيروي انساني

3-1

نظام پيشرفت مسير شغلي

4-1

نظام جايگزين پروري و ارتقاء كاركنان

3

شروع

پیشرفت

پیشرفت قابل

کامال

*
*
*
*

نظام آموزش و بهسازي كاركنان

1-3

نظام آموزشي كاركنان

2-3

نظام اثر بخشي آموزش

4

سيستم اطالعات منابع انساني

1-4

سيستم مكانيزه منابع انساني

5

نظام نگهداري منابع انساني

1-5

نظام جبران خدمات كاركنان

2-5

نظام ارزيابي و مديريت عملكرد (كاركنان,مديران ,كل شركت)

3-5

نظام ايمني و بهداشت

4-5

نظام سنجش رضايت كاركنان

5-5

نظام سنجش اثر بخشي

6-5

نظام خدمات رفاهي و انگيزشي

*
*
*
*
*
*
*
*
*
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 .1انجام پروژه بهبود و ارتقا سيستم كنترل ماندلي  20در خط
ماندلي 2
 .2انجام پروژه بهبود و ارتقا سيستم كنترل ماندلي  16در خط
ماندلي 2
 .3كاهش توقفات مكانيكي ماشين آالت خط ماندلي  2طبق
برنامه زمانبندي ( )M18;M14;M22;M19,M21در خط
ماندلي 2
 .4اورهال مكانيكي ماندلي  02در خط ماندلي 1
 .5کاهش توقفات مکانيکي ماشين آالت خط ماندلي  1طبق
برنامه زمانبندي ()M04;M05;;M06;M07;M08;M09
در خط ماندلي 1
 .6تغيير سيستم کنترل و الکتروموتور اسپندل سنگهاي
ناکسوس 230در خط ميللنگ
 .7ارتقاي سيستم ترنسفر هيدرو موتور به سرو درايو در خط
ميللنگ
اهداف کالن زيست محيطي شرکت موتورسازان در بخش انرژي
شامل (برق ،بخار ،هواي فارده ،ناتي روغن) ميباشد كه
مصارف انرژي به صورت سهماهه بهصورت شاخصهاي فرايندي
ثبت و مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.
بهمنظور بهبود و اثربخش نمودن فعاليتها در بخش انرژي
اقدامات ذيل انجام گرديده است:
 تهيه دستورالعمل مديريت انرژي براساس
دستورالعمل اجرايي مميزي عبوري وزارت صنعت و معدن

 ارائه برنامه هاي اجرايي زمان بندي اقدامات در نظرگرفته
در زمينه برق ،هواي فارده و بخار

انرژي برق و بخار:
 .1نوسازي لوله كاي سيستم آب باران (10%باقيمانده)
 .2جمعآوري آب كندانس سالن توليد و مونتاژ و ماشينكاري
 .3راهاندازي مجدد كنتور بخار

براساس دستور العمل جديد مميزي انرژي قبل از انجام پروژه،
توسط كميته انرژي انجام و پس از بررسي نتايج فني و بررسي
هزينه مالي با تصميم كميته در قالب يك برنامه زمانبندي
( )MSPاقدام به اجرا نموده  ،مميزي انرژي مجددا اجرا و نتايج
واقعي ثبت ميگردد .نمونه اجراشده در هواسازهاي گرم سالن
ماشينكاري و مونتاژ شركت موتورسازان ميباشد كه با عنوان
تغيير سيستم راهاندازي ونتيالتورهاي گرم به منظور مديريت
انرژي بخار و برق اجرا گرديده است .همچنين با توجه به
كاهش دور باعث افزايش راندمان حرارتي سيستم هواسازهاي
گرم گرديده است .با توجه به نتايج مفيد و قابلقبول اين اقدام
در قالب پروژه براي  8ونتيالتور گرم طي يك برنامه زمانبندي
در حال اجرا مي باشد.
بخار:
از اقدامات انجام يافته در زمينه كاهش مصرف بخار
 نصب شير ترموستاتيك براي روي دستگاههاي شستاو
 بازررسي و كنترل دوره اي تله بخارها
جمعآوري آب كندانس و برگات آن به شركت خدمات

صنعتي
هواي فشرده:



شناسايي و رفع ناتيهاي پرمصرف سالن مونتاژ
شناسايي و رفع ناتيهاي پرمصرف سالن ماشينكاري

نشتي روغن ماشين آالت:
راه اندازي سيستم چك ليست روزانه بازرسي

برنامه ريزي رفع ناتيها براساس سفارشكارهاي

بازرس و تاييد اثربخاي
مديريت پسماند سيستم خنككاري ماشينآالت و

خنثيسازي و انتقال آن توسط تانكرهاي مخصوص به شركت
خدمات صنعتي نوسازي لولهكاي سيستم آب باران
 .4تعويض لولههاي آب سرد و گرم مصرفي مونتاژ و
ماشينكاري
 .5تغيير سيستم راه اندازي ونتيالتور هاي گرم از سيستم
 Y/Dبه  VFDبا هزينه  1.500ميليون ريال از فروردين
 98لغايت اسفند 98
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با مقايسه جدول مقايسه شاخصهاي فرايندي ناان ميدهد که
در کل مدت زمان توقف به مسئوليت امور نگهداري و تعميرات
در سال  16، 97درصد بهبود راناان ميدهد در مقايسه شاخص
 MTTRشاهد بهبود  14درصدي نسبت به سال  96و
همچنين با توجه به انجام برنامه هاي پياگيرانه و
سفارشكارهاي پيش بينانه در قالب سفارشكارهاي بازرسي ،
بهبود و ارتقا شاهد كاهش سفارشكارهاي اتفاقي در سال ، 97به
ميزان  8درصد مي باشيم  .و با توجه به وضعيت فوق شاخص
 OEEنيز بهبود  1.05درصدي نسبت به سال  97مي باشيم.
 .1برگزاري دوره آموزش بلبيرينگها و رولربرينگها
 .2برگزاري دوره آشنايي با انواع اورينگها و آب بندها و کاربرد
آنها
 .3برگزاري دوره مديريت قطعات يدكي
 .4برگزاري دوره آموزشي ساختار پيكربندي 828
 .5انجام پروژه بهبود و ارتقا سيستم كنترل ماندلي  16در
خط ماندلي 2

 .6انجام پروژه بهبود و ارتقا سيستم كنترل ماندلي  18در
خط ماندلي 2
 .7تهيه و خريد قطعات يدكي اصلي مورد نياز خارجي خط
ماندلي 2
 .8اورهال مكانيكي ماندلي  01در خط ماندلي 1
 .9اورهال مكانيكي ماندلي  06در خط ماندلي 1
 .10ارتقاي سيستم تاكو ژنراتور به انكودر درصورت نياز براي
محور اسپيندل ها در صورت خرابي
 .11تغيير سيستم کنترل و الکتروموتور اسپندل سنگهاي
ناکسوس 230در صورت خرابي الکتروموتور در خط ميللنگ
 .12تهيه و تامين قطعات يدكي خارجي مورد نياز خط ميل
لنگ از جمله تجهيزات مارپوس در خط ميللنگ
 .13تغيير سيستم اندازه گيري  Inproccessاپريان 161
خط ميل لنگ
 .14سيمبندي و تهيه تابلو برق جديد براي دستگاه OP
 20خط پوسته ياتاقان
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گزارش پيارفت پروژههاي امور نكهداري و تعميرات در سال 1397
موضوع پروژه

رديف

درصد
پيارفت

وضعيت

توضيحات

1

پروژه بهبود شاخص هاي نت در خط ماندلي 1

اتمام

%100

اورهال ماندلي 02

2

پروژه بهبود شاخص هاي نت در خط ماندلي 2

اتمام

%100

اورهال ماندلي 20

3

پروژه ساخت دستگاه شستاو باالنسر

اتمام

%100

4

پرورژه مميزي كنترل دور ونتيالتورخط GP3

اتمام

%100

5

پروژه كاهش مصرف انرژي ونتيالتور گرم سالن تكنيكال فلور

در حال اجرا

%33

6

پروژه بهبود و ارتقا سيستم ترنسفر اپريان  20پوسته ياتاقان

در حال اجرا

%100

7

پروژه اورهال دستگاه ماندلي 16

درحال اجرا

%20

جدول مقادير انرژي مصرفي در سال  97و نسبت آن به تعداد محصول توليد شده
نام

واحد

ميزان مصرف

هزينه مصرف

سرانه ميزان مصرف

سرانه هزينه مصرف

بخار

TON

99،890

14،695،017،680

0.186

787،008

برق

Kwh

7،696،280

8،717،064،820

412.18

466،852

گاز

M3

229،491

316،468،089

12.29

16،949

آب خام

M3

55،281

190،664،169

2.96

10،211

آب شرب

M3

85،766

1،155،954،148

4.59

61،908

مجموع هزينه مصرف انرژي:
تعداد موتور توليدشده17.367:

25،075،168،906
تعداد قطعه همگنشده1305 :

مجموع سرانه هزينه مصرف انرژي:

1،342،929

تعداد كل محصول توليدشده18672 :
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 .1انجام پروژه چيدمان قطعات موتور 31600613بصورت
ايستگاه بندي در انبار BOF
هدف از اجراي اين پروژه شناسايي و حذف موداهاي موجوود
در داخل انبار ،ايجاد بهبودها در راستاي سيستم جديد شارژ
خطوط مونتاژ (خط مونتاژ 6و 3بوه صوورت سواعتي و سواير
خطوط به صورت روزانه) با هدف كاهش موجودي در پايكوار
توليد بوده است.
مزاياي اين پروژه عبارتند از:
الف)كاهش رفت و آمد پرسنل انبار در داخول انبوار هنگوام
جداسازي قطعات بمنظور جلوگيري از اتالف حركت
ب )كاهش نيواز بوه ليفوت توراك درداخول انبوار بوه منظوور
جلوگيري از اتالف فرايند اضافي.
پ) صرفه جويي در مصرف كاغذ به منظور كاهش ليد توايم.
ت)كاهش حمل و نقل قطعات بوزر نيازمنود شستشوو بوه
منظور جلوگيري از اتالف انتقال .Transportation
 .2انجام پروژه چيدمان قطعات موتور 31152306بصورت
ايستگاهبندي در انبار BOF

 .1تكميل نواقص سوله منطقه توسعه شامل شياه ها ،
درب منحول ها و تكميل ديوارها و ارسال به شات پالست و
دوبارهكاري قطعات خام بدون رنگ و پوشش وارد كارخانه
مياود
 .2تهيه پالت استاندارد و قفسه بندي محوطه دريافت كاال،
محوطه ضلع جنوبي انبار  BOFدر سالن مونتاژ  ،سوله
قطعات انبار  BOFجنب كارگاه تحقيقات  ،انبارهاي مواد
خام و قطعات ساخته شده
 .3تهيه و تدارك پالتهاي چوبي ميل لنگ  4خام و آماده 6
توسط تيم طراحي و ساخت پالت به تعداد  100پالت به
صورت ساالنه
 .1نصب جرثقيل در انبار ضايعات
 .1بهبود چيدمان قطعات  5نوع موتورهاي  4سيلندر
درخواستي شركت تراكتورسازي ،قطعات موتورهاي 3.152
و  ، 3.153قطعات موتورهاي  6.60و قطعات  ،SESرنگ
كاري قفسه ها و نصب ليبل قطعات و حذف چاپ ليست
شارژ حواله ها و برچسب قطعات و جلوگيري از مصرف كاغذ
و تسريع در شارژ قطعات خطوط
 .2تعويض محل نصب جرثقيل و تجهيزات و محل موميايي
و ...درصورت تصويب و اجرايي شدن لي آوت جديد و انتقال
دريافت كاال به انبارموادخام

 .1نياز به جذب حداقل  3نفر پرسنل جديد با توجه به
افزايش تعداد كانبان ها و دريافت قطعات چند ماهه و شارژ
ساعتي و روزانه خطوط از طرف انبارها و ماكالت جسمي و
رواني
 .2تعيين تكليف قطعات راكد انبارهاي توليدي.
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شرکت موتورسازان داراي بيش از  32000متر مربع فضاي
سرپوشيده كارگاهي ميباشد .زيباسازي فضاهاي کارگاهي،
بازطراحي خطوط مونتاژ مطابق با اصول توليد ناب  ،رعايت
اصول  ،5Sبهبود ميزان نور محيط کار و رنگكاري کف سالنها
و سقف کارگاهها از مهمترين اهداف اين پروژه ميباشند.
در اين راستا تمامي ادوات سقفي ،سقفها ،خرپاها و کليه
تاسيسات زيرسقف رنگ کاري و بخشهاي مختلف مانند لوله
هاي هواي فاره  ،آب و بخار و  ...با رنگ استاندارد تفکيک
شدند.
نصب بيش از  180عدد نورگير سقفي در سالن مونتاژ150 ،
متر مربع پنجره دوجدار در ضلع غربي سالن ماشينکاري نقش
مهمي در تامين نور طبيعي و افزايش روحيه کاري همکاران
شاغل در بخشهاي ماشينکاري و مونتاژ ايفا ميکند.
زيرسازي و کفسازي کارگاههاي مونتاژ ،کارگاه مونتاژ پمپ
انژکتور ،کمپرسورخانه ،انبار فروش ،کارگاه تحقيقات و توسعه ،
مجموعاٌ با متراژ تقريبي  15000متر مربع به اتمام رسيد  .اين
عمليات شامل عمليات کف سابي و زيرسازي در ۶مرحله و رنگ
کاري در  4مرحله در مدت زمان تقريبي  4ماه بدون حتي روز
توقف توليد انجام گرديد عمليات رنگ کاري سقف اين کارگاهها
با استفاده از دستگاه  AIR LESSو رنگ کاري سنتي با
استفاده از غلطك و برس نقاشي رنگ آميزي تماماٌ در ايام
تعطيل سال بدون هيچگونه صدمه به روال عادي توليد و مونتاژ
به اتمام رسيده است .
بصورت مستقيم  12000نفر ساعت در اجراي اين پروژه به
مدت  ۱۰ماه از واحد هاي مختلف شرکت داشته اند تقريباً
تمام اهداف اوليه پروژه مانند زيباسازي و زدودن محيط از
آلودگي هاي سطحي ،افزايش نور سالن ها ،افزايش شور و نااط
عمومي ،کاهش هزينه هاي مستقيم انرژي در بخش هاي برق و
روشنايي محقق شده است.

برنامههاي بعدي:
بهينهسازي و زيباسازي فضاهاي کارگاههاي ماشينکاري
شرکت نيز از اول ديماه سال  97آغاز و با پيارفت 40
درصدي پروژه بدون وقفه ادامه داشته است و انااءا ...تا آخر
خرداد ماه  98شاهد اتمام موفقيتآميز پروژه خواهيم بود.
 .1پروژه بهروزرساني و تجهيز سلولهاي تست امورهاي
كنترل كيفيت و تحقيق و توسعه
 .2شرکت موتورسازان با دارا بودن بيش از  30سلول
تست مجهز به دينامو مترهاي مختلف  ،تمامي موتورهاي
توليدي را با روش تست گرم ،تست و در حالت آببندي
کامل تحويل ماتريان مينمايد  .واحدهاي کنترل کيفيت
و تحقي قات و توسعه شرکت موتورسازان هر کدام با 3
سلول اخصاصي در جهت انجام آزماياات مورد نياز براي
طراحي قطعات و مجموعه هاي جديد و ارتقاء ماخصه هاي
فني محصوالت شرکت و آزماياات اختصاصي کنترل
کيفيت رسالت مهمي بر عهد دارند .به دليل قدمت باالي
سلولهاي موجود و بهروز نبودن و کافي نبودن تجهيزات
کنترلي پروژهاي از طرف مديريت محترم شرکت
موتورسازان براي ارتقا و تجهيز سلولهاي تست کنترل کيفي
و تحقيقات شركت موتورسازان تعريف و در حال اجرا
ميباشد .مطابق قرار داد منعقده و با استفاده از توانمنديهاي
متخصصان داخلي در مرحله اول  2سلول مجهز به
تجهي زات کنترل سوخت  ،بخار موتور و قابل کنترل با نرم
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افزار پيش رفته تجهيز و در اختيار اين واحد ها قرار خواهد
گرفت خوشبختانه با مساعدت مديريت محترم عامل شرکت
 ،خريد و دريافت تجهيزات عليرغم ماکالت به وجود آمده
از ناحيه نوسانات ارزي به اتمام رسيده و مراحل نصب نيز
آغاز شده است
بعد از اتمام عمليات نصب و راه اندازي وکسب نتايج الزم ،
مقرر شده است تا در مراحل بعدي و در طي يک برنامه
زماني مناسب ساليانه  5سلول تست  ،کارگاه تست موتور به
آخرين تکنولوي و تجهيزات تست موتور مجهز گردند.
 .2ادامه پروژه تبديل و اصالح سيستم كنترل سلول تست
سالن جديد و بازسازي دينامومتر سلول شماره  1سالن
مونتاژ جديد
 .1نوسازي و بهبود فضاهاي كارگاهي سالنهاي مونتاژ و
ماشينكاري
 .2پروژه هاي ساختماني بهبود و زيبا سازي فضاهاي اداري
و كارگاهي
 .1پروژه سيستم تهويه سالن مونتاژ جديد
 .1تهيه و تأمين آچاربرقي دو كله براي بستن و بازكردن
پيچ هاي ياتاقان موتورهاي  3و  6سيلندر در خط مونتاژ
جديد.
 .2اخذ اتوماسيون خط سيلندر از  op140تا  ( op280از
 op10تا  op140توسط امور فني در حال پيگيري اجرا
است)
 .3پروژه خريد دستگاه اندازهگيري سهبعدي از شركت
( Wenzelدر حال اجرا)
در راستاي ارتقاي کيفيت محصوالت توليدي شرکت
موتورسازان نياز به دستگاه اندازهگيري دقيق انواع قطعات از
جمله انواع بلوکهاي سيلندر ،ميلبادامك و انواع چرخدنده
 ...بيش از پيش احساس ميگردد .
تنها دستگاه اندازه گيري موجود در شرکت عالوه بر دقت
پايين به دليل تکنولوژي قديمي با عمر باالي  25سال  ،فاقد

امکانات به روز و دقيق مانند سيستم  Scanningو سيستم
اتصال و ارتباط با نرم افزارهاي طراحي سه بعدي بوده در
صورت خرابي منجر به بروز ماکالت و توقفات خطوط
ماشينکاري شرکت نيز مي شود .به همين لحاظ از اوايل
سال  ۱۳۹۷پروژهاي براي خريد دستگاه سهبعدي با
تکنولوژي روز تعريف و توسط امور طرحهاي توسعه در حال
اجرا ميباشد .اين دستگاه داراي قابليت اندازهگيري
پارامترهاي ابعادي  ،هندسي و پارامترهاي فرم و همچنين
قابليت اندازه گيري انواع چرخ دنده تا قطر  700ميليمتر را
دارا ميباشد.
نتايج بررسيهاي کارشناسي در نهايت منجر به انتخاب
دستگاهي از شرکت معتبر آلماني Wenzelگرديد اين
دستگاه نه تنها در ايران بلکه در سطح منطقه از نظر دقت،
سرعت و قابليت منحصر به فرد بوده و نيازهاي شرکت
موتورسازان را در چندين سال آتي پوشش خواهد داد .اميد
است مراحل خريد  ،نصب و راه اندازي اين دستگاه تا اواخر
تيرماه  ۹۸به اتمام رسد.
 .4پروژه خريد ماشينهاي سنتر براي ماشينكاري نهائي
بلوك سيلندرهاي  3و ( 6در حال اجرا)
 .5بازسازي و اورهال مكانيكي و تعويض ميز دستگاه
هونينگ ( Delapenaدرحال اجرا)
 .6بازسازي و اورهال مكانيكي و تبديل سيستم كنترل و
الكترونيكي دستگاه فرز سنتر شماره  13خط ماندلي 2
(درحال اجرا)
 .7اخذ پروژ ارتقاء تكنولوژي موتورهاي توليد شركت
موتورسازان
 .8خريد دستگاه سنگ  CBN-CNCبراي سنگزني پينها
و ژورنالهاي ميل لنگ
 .9ماشين فرز مخصوص دوكله براي ماشينكاري خان
سطوح بلوك 6سيلندر
 .10ماشين هاي مولتي اسپيندل مخصوص براي
سوراخكاري و قالويز كاري بلوك  6سيلندر
 .11نهائي سازي خريد دستگاه اندازهگيري سهبعدي
CMM
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 .12نهائي سازي خريد ماشين سنتر براي ماشنكاري بدنه و
سرسيلندر 6/60
 .13تكميل پروژه اتوماسيون خط بدنه تا آخر OP280
 .1پروژه تكميل ديوارها و نصب ساندويج پانل سالن توسعه

 .2تكميل مراحل بازسازي و بهبود فضاهاي كارگاهي سالن
ماشينكاري
 .1خريد تجهيزات و ايجاد سيستم مستقل بخار شركت
موتورسازان

 .1خريد تجهيزات و ايجاد سيستم تهويه براي سالنهاي
مونتاژ و ماشينكاري شركت موتورسازان

صفحه 98

تغييرات سرمايه شرکت
تاريخ

درصد

سرمايه جديد

افزايش سرمايه

افزايش سرمايه

(ميليون ريال)

1385

100%

120.000

اندوخته و مطالبات حال شده و آورده نقدي

1387

35%

162.000

مطالبات حال شده و آورده نقدي

1391

26%

204،120

سود انباشته ،مطالبات حال شده و آورده نقدي

1397

% 250

714.420

محل آورده نقدي و مطالبات

محل افزايش سرمايه
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الف – آدرس :تبريز – جاده سردرود – مجتمع تراكتورسازي ايران –شركت موتورسازان
صندوق پستي 51845-337 :تلفن 041-34248000 :دورنگار 041-34245945 :
پست الكترونيكmail@motorsazan.ir :

سايت اينترنتيwww.motorsazan.ir :
ب -اشخاص مسئول پاسخگويي :آدرس فوق و شماره تلفن مستقيم 041-34249699
خانم :نوشين منتخب
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