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 عامل به سهامدارانريام مديپ

 
با سالم و احترام، بسيار مفتخرم كه به لطف خدا بار ديگر فرصت يافتم گزارش عملكرد يكساله مجموعهه كاركاهاو و   

را  كه نتيجه اجرای سياستهای اعضای محتهرم ييهام مهدير      راويا یب شركت موتورسازاو تراكتورسازمديراو مجر

 بود  است را خدمت سهامداراو محترم ارائه نمايم.

طول ساوام گذشته و با سياستهای انقباضي اتخاذ شد  توسط مجموعه دولهت و بانهم مركهزی وكاتهرل رشهد       در

درصد(  در  بايتقر 3درصد )  21به زير   2931درصد در سال  54نقطه به نقطه از  نقدياگي، شايد افت شديد نرخ تورم

را در پي داشهت، بهيا از پهيا بهه ركهود       ورمبوديم. اين سياستها، ير چاد دستاورد ارزشماد كاترل ت 2931سال 

ت و سهاز، صهاعت و   اقتصاد كشور دامن زد و بازار بورس اوراق بهادار و حوز  يای فعاليت اقتصادی ديگر نظير سهاخ 

فهروش   زاويه م یاقتصهاد  نيآثار ركود سهاگ  ليبدل 2934كه در طول سال  یبازرگاني را تحت تاثير قرار داد. به طور

كهرد كهه در    دايدستگا  موتور كايا پ 21،221به   راويا یبه شركت تراكتورساز يوابستگ ليدلشركت موتورسازاو ب

 بود  است.  الير وويليم 13،219 زاويبه م 2934 يخالص شركت در سال مال اويآو  ز جهينت

يمه جانبهه گهرو     تيايراو و حما یلطف پروردگار و با تالش يمكاراو سختكوش، شركت موتورسازاو تراكتورساز به

موفق شد سال مالي گذشته را با كمترين اثرپذيری از ركود عميق در ساير بازاريا و صهااي  و بها    راويا یتراكتور ساز

با سودآوری به پاياو  ت،يريروز علم مد یكهاياز تكا اد استف نيو يمچا يداخل یتهايو ظرف يمساع يمامت یريبكارگ

 حيبود  است. الزم بهه توضه    الير وويليم  11،151مورد گزارش   يسال مال اويشركت  در پا نيبرساند. سود خالص ا

 نيه كرد  اسهت و ا  دايكايا پ 31فر در سال ن 113به  2931نفر در سال  319است كه تعداد پرسال شركت از تعداد 

ذكر اسهت   اوياست. شا د يبالغ گرد  91، به تعداد   31شركت در سال  دياتفاق افتاد  است كه سرانه تول يامر در حال

 دستگا  بود  است. 12به تعداد  35دستگا  و در سال  11به تعداد  34عدد در سال  نيكه ا

 كت موتورسازاو  در اين سال مالي مي تواو به موارد زير اشار  كرد:موفقيت يای قابل توجه شر ريسا از

 .تداوم استقرار نظام تفكر و توليد ناب در تمامي سطوح سازمان بعنوان رويكرد محوري مديريت شركت 

 .KVA 44( با تواو   NGتوليد و تحويل سری صفر موتور شا سيلادر گازسوز ) •

سهيلادر توربهو در موتورسهازاو و     1اسب  211تست موتور جديد تراكتور اتمام موفقيت آميز نمونه سازی و  •

 شركت تراكتورسازی.



   )سهامي عام( ايران موتورسازان تراکتورسازي شرکت

  گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت 

 3129 اسفند 92براي سال مالي منتهي به 
 

6 

 

 

انبو  و تحويل موتوريای ژنراتور تواو باالی شا سهيلادر   دياتمام مرحله توليد سری صفر و آغاز مرحله تول •

با تهواو   92111141محصول  ( و توربو اياتركولر )كد KVA 211با تواو  92111193مجهز به توربوشارژر )كد محصول 

294 KVA. ) 

 .BOSCHسيلادر كشاورزی با سيستم سوخت رساني  1توليد موفقيت آميز سری صفر موتوريای  •

سيلادر توربو كشاورزی با توربو شارژ باز طراحي شهد  ماجهر بهه     5نمونه سازی و تست موفقيت آميز موتور  •

 .534و  311كايا مصرف سوخت موتور و تراكتوريای 

 پروژ  پارالل كردو موتور ژنراتوريا با برق شهری. •

سيلادر به سالن جديد جهت ارتقاء كيفيت محصوالم وكهايا يزياهه    1و9تجمي  وانتقال مونتاژ موتوريای  •

 توليد وبهياه سازی استفاد  از امكانام وفضای شركت.

 .لادريشا س یوك سيلدر موتوريارا  اندازی كامل دستگا  بورياگ سوراخهای ميل بادامم و ميل لاگ بل •

 .5خط ماشياكاری بلوك سيلادر  91ژ  اتوماسوو اپريشين   طراحي و را  اندازی پرو •

 درصد.  41استمرار استقرار نظام توليد ناب و كايا كاالی در جرياو ساخت بيا از  •

 .2931دريافت لوح تقدير بعاواو صادر كااد  نمونه استاو درسال  •

مااسب  تيفيبموق  و ك ليتحو ینامه از شركت اورسوس برا ريتقد افتيام به كشور لهستاو و درتداوم صادر •

 محصوالم

 سربلاد ، شاد و پيروز باشيد          

 شهباز محمد

 ييئت مدير  و مديرعامل عضو
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 مورد گزارش يآن در سال مال يت رقابتيگاه شرکت در صنعت و وضعيبر جا يمرور کل

 زانيز ش ميو افززا جاد تنوع يتوسعه محصول و اان گذشته تداوم يسالهمانند ك شرکت ياستراتژ  يزيبرنامه رمطابق 

ق يز توسعه محصول و از طر يهاياستراتژ ين امر با اجرايا بوده است واهداف شرکت ن يمهمتراز  منابع درآمد شرکت 

 ب شده است .  يعقت ديد و عرضه محصوالت جدي، تولينه طراحيدر زم يقاتيتحق يت هايفعالگسترش 

 يسال گذشته اقدامات خود را بزرا همانند شرکت  ،توسعه سهم بازارحفظ و  و يروز جهان يبا تكنولوژ ييهمسوجهت 

د و يز جد يك سو و ورود رقبزا ياز ان يمشترش انتظارات يافزانموده است . ضمن آنكه متمرکز د يد محصوالت جديتول

ت و عملكزرد  يفيبهبزود مسزتمرک  نسزبت بزه   همچنزان  که شزرکت   کند يمجاب يا يط رقابتيد روزافزون شرايتشد

تجهيززات  ن آالت و يماشز  ينه نوسازيدر زم يه گذارين منظور سرمايا يبرا ژه داشته باشد.يمحصوالت خود اهتمام و

 طلبد . يسهامداران محترم را مويژه بوده و اهتمام  يار ضروريمحصوالت بس يتكنولوژ يو ارتقاء و بروزآور يديتول

کارآمزد   يتيريمد يكهاياز ابزارها و تكن يريدر شرکت مرهون بهره گ يبقاء و تدوام اثربخشکه  ميراسخ دار ا  اعتقادم

است که در حرکت همه جانبه  يت از آن سازمانيموفق يکنون يکارکنان بوده و در جهان رقابت يو جلب مشارکت عموم

   د.يان و بازار ارائه نمايانتظارات مشتر و چابك بتواند محصوالت خود را منطبق بر خواسته ها و

 

زات و يز ن آالت و تجهياز ماشز  يبخشز  يبا توجه به عمر باال و فرسزودگ  گردد که  يد ميمجددا تاک

 يكيجزاد شزكاف تكنولزوژ   يو مهمتزر از همزه ا  رات يو تعم ينگهدار ينه هايهز باال رفتن  نيهمچن

  يديز محصوالت تول يتكنولوژ يبروزآور و ن آالتيماش ينيگزيضرورت دارد که شرکت در جهت جا

 . بعمل آورد عاجلاقدام  مناسب  يه گذاريسرما انجام  نسبت به
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 استقرار توليد ناب در شرکت موتورسازان يبر دستاوردها يمرور

اقزدامات اوليزه در    33با آشنايي مديران  ، روسا و کارشناسان شرکت موتورسازان از چندين سال قبل و قبل از دهزه  

ستاي استقرار توليد ناب شروع گرديد . در روزها و اقدامات اوليه بيشترين تمرکز بر روي بهبود نظام آراستگي يعني را

)اس( شروع گرديد . با گذشت ايام شرکت براي پيشبرد بهتر ناب دست به کارهاي جديدي زد و با دعوت از مدرسين 2

ت بصورت جدي تري اين مقوله را دنبال نمود. تمرکز بر کنتزرل  و مشاور موجود در کشور و با برگزاري هزاران نفر ساع

موجودييها ، بهبود فرايندها ، مديريت خطوط توليد و مونتاژ  از جمله اين اقدامات بزود . ايجزاد واحزد مسزتقل امزور      

محزيط  مهندسي صنايع و استقالل آن و تمرکز بر بهبودها و کشف وشناسايي  اتالف ها و نيز مديريت نظم آراسزتگي  

کار و گسترش مشارکت همكاني با استقرار نظام مشارکت و پيشنهادات عالوه بر صرفه جويي هاي مالي توانسته انگيز 

ه مناسبي براي کليه همكاران به ارمغان بياورد در ادامه بمنظور توانمندسازي و خودگردان نمودن سزطوح عمليزاتي و   

ز و با تدريس اين الگو توسط اساتيد مربوطه حلقه هزاي موجزود را   را آغا TOP2استقرار نظام   32پشتيباني از سال 

 يسزودده  ،يديز تول يشرکت هزا  يهدف اساستبديل به زنجير نموده تا بهترين استفاده را از  اين روش کسب نمايد. 

 يديز بلنزد مزدت، محصزوالت تول    يسود ده يکند. برا يم نيسازمان را تضم كي يبلند مدت است که بقا و ماندگار

 باشند: ليذ يژگيسه و يدارا ديزمان باسا

 باشند نيکه در گروه صنعت خود جزء بهتر يبه گونه ا تيفيمحصوالت با ک

 هزينه توليد در مقايسه با ساير سازمان ها قابل رقابت باشد

 تحويل محصول سريع و به موقع باشد

تزا   -4 شناسايي شزوند   ايند هاي سازماني  مفهوم  توليد ناب  اين است که کليه فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده در فر

 .بطور محسوس کاهش يابند   -3 حد امكان حذف شوند

 عمده مشكالت موجود در شرکت موتور سازان قبل از ناب سازي:

 

چيدمانهاي نامناسزب و   -3 تك مهارته بودن اغلب همكاران-4آنباالنس بودن زماني خط و بين ماشينهاي عملياتي -8

اشغال فضا توسط قطعات بين خطزوط و بزين عمليزات وجزود      -2 بهره وري پايين -4 ديدن قطعاتدر نتيجه آسيب 

بوجزود آمزدن   -8قفل شدن و راکد شدن سرمايه در گردش براي قطعزات و مزواد    -7 زمانهاي انتظار زياد -2 گلوگاه

 Lead time -88ر خطوط حمل و نقل اضافي د -83 زمانبر بودن تغيير خط براي قطعات متفاوت -3 حرکتهاي اضافي 

 تراکم انبوه قطعات در پايكار و در ابتدا و انتهاي خطوط  - 88
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 سيلندر: 2خط  در توليد ناب نتايج مقايسه اي استقرار سيستم

 

سيلندر و نيز نارضايتي اپراتور ها در  2به علت نامتعادل و آنباالنس بودن زمان کاري ايستگاه ها در خط  مشکل:

وازن کاري و نامشخص بون زمان تكت هر ايستگاه و نيز انتظار کاري اپراتور در بعضي از ايستگاه ها قبل رابطه با عدم ت

 سيلندر قرار دهيم . 2از استقرار سيستم توليد ناب برآن شديم که تكنيك هموار سازي توليد را در دستورکاري خط 

هاي توليد ناب که همان هموارسازي توليد پيرو مشكل مطرح شده مقرر گرديد يكي ازتكنيك  :راهكار حل مشكل

سيلندر با مطالعه مجدد مراحل کاري هر ايستگاه بهبود هاي الزم را مبذول نمائيم در اين راستا  2را در خط  باشدمي 

اجزاء کاري در هر ايستگاه بطور کامل بررسي و نهايتا به اجزاء کوچكتر تقسيم شدو در همين راستا رعايت کار 

 ترتيب کاري الزام گرديد .   استاندارد و

 

 سيلندر 2خط  جدول مقايسه اي نتايج  استقرار سيستم توليد ناب در

 شرح 
 نوع

 موتور 

 تعداد برنامه
 )دستگاه( 

زمان استاندارد 
مونتاژ يك 

 دستگاه موتور

زمان استاندارد 
 مورد نیاز
 ) دقیقه(

 تعداد نفر مورد 
نیاز طبق 
 استاندارد

دستمزد هر 
 نفر

 )ريال(قهبه دقی

 هزينه دستمزد 
 ) ريال(مستقیم

 هزينه مونتاژ
يك  

 )ريال(دستگاه

 Lead زمان تكت
Time 

قبل ازاستقرار 

 سيستم توليد ناب 
 042 08 0050882 04002522 0020 02 02822 042 02 سیلندر 6 

بعد ازاستقرار 

 سيستم توليد ناب 
 025 08 560000 00624542 0020 02 5002 025 02 سیلندر 6 

 004 2 052548 02500652 2 00- 2 004 2 سیلندر 6  نتيجه نهايي 
درصد بهبود بعد 

 از 

استقرار سيستم 

 توليد ناب 

 404 404 404   سیلندر 6 
 

404 404 24 404 
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 سيلندر 2جدول مقايسه اي قبل و بعد از استقرار سيستم توليد ناب در خط 

 

 تعداد نفر  OPتعداد  شرح

 02 00 تقرار سيستم توليد نابقبل از اس

 02 02 بعد از استقرار سيستم توليد ناب

 00 5 نتيجه بهبود

 404   در صد بهبود

 

سيلندر و افزايش مهارت پرسنل در چندين ايستگاه ) چند مهارته  2در راستاي برقراري سيستم توليد ناب در خطوط 

در ديگزر خطزوط نيزز بزه      2ليت خطوط مونتاژ عالوه برخط کردن پرسنل  ( آمار موتورهاي برگشتي از تست با مسئو

شدت کاهش يافته است و اين يكي از مزاياي پياده سازي سيستم توليد ناب ميباشد که در اين سيستم به شزدت بزه   

 آن تاکيد شده است.  

 09سال  09سال  09سال  09سال  09سال  09سال  سال 

  09سال 

تا پايان 

 آبان ماه

 1تاژ شد  تعداد موتور مون

 سيلادر
2111 2314 9944 4932 5393 9153 5144 

تعداد موتور برگشتي از 

 تست با مسئوليت مونتاژ
215 223 251 211 91 22 5 

ميانگين زماو تعميرير 

 دستگا  موتور ) دقيقه(
214 214 214 214 214 214 214 

يزياه دستمزد مستقيم 

 تعميركار )ريال( 

 (31)نرخ پايه سال 

       ريال   

2،311  

ريال             

2،311  

ريال             

2،311  

ريال             

2،311  

ريال             

2،311  

ريال             

2،311  

ريال             

2،311  

ميانگين يزياه قطعام 

 مصرفي )ريال(

ريال      

141،111  

ريال         

141،111  

ريال         

141،111  

ريال         

141،111  

ريال         

141،111  

ريال         

141،111  

ريال         

141،111  

كل يزياه دستمزد )ريال 

) 

ريال   

213،141،11

1  

ريال     

221،114،11

1  

ريال     

291،411،11

1  

ريال     

211،341،11

1  

ريال       

94،211،11

1  

ريال       

21،114،11

1  

 ريال        

9،311،111  

 993 903 93% 993 983- 993 9.9 درصد بهبود
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  نمودار زير آمار برگشتي از تست با مسئوليت خط شش سيلندر را نشان ميدهد:

 

 
 

اخت در با توجه به اهميت شناسائي تمام اتالف ها و از ميان بردن آنها ،يكي از روش ها کاهش موجودي در جريزان سز  

سيستم توليد ناب ميباشد که اين کار همانند پائين آوردن سطح آب رودخانه به منظور آشكار کردن تمام صخره هزا و  

 .) اشاره به شناسائي و حذف اتالف ها ( سنگ هايي که در آن پنهان شده اند ميباشد .
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 دستاوردهاي خط فاليويل و باالنسر:

 

 
 

 طرحهاي بهبود در اين خط:
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 : 8خط ماندلي 

یکی از اقدامات انجام یافته در این زمینه  طرح سلولی کردن بودن. از جمله اهداف سللولی کلردن   

ئولیت اپراتلور   کاهش نفرات  بتعداد نوع سلولی که در این طرح یک به دو بود .یعنی هر نفر مسل 

دو ماشین را بر عهده دارد. و دومین دستاورد کاهش شدید موجود  پا  کلار ملی باشلد. قال  از     

ماشین و ده نفر اپراتلور فعالیلت ملی کلرد و در حلار حابلر و بعلد از         01استقرار ناب این خط با 

ایلن خلط در    نفر کاهش یافته است. نتایج ناب ساز  در 5سلولی کردن تعداد هماران این خط به 

 جدور زیر نشان داده می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2جدول بهبود  نابسازی در خط ماندلي   

 تعداد پرسنل تعداد قطعات تولید ساعت كاری/دقيقه

%improv after befor %improv after befor %improv after befor 

241 999 999 993 0 8 993 9 99 
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 :2/23براي قطعه   8جدول بهبودهاي خط  ماندلي 

 ساير دستاوردهاي استقرار سيستم توليد ناب:

خط و رفع  نانيقابلبت اطم شيافزا جهيو در نت  OP823انها به  ليوتبد 33و38 ينهايدزر ماشOP823 , OP823 عيتجم

 يوقف ممجبور به ت زين يگريفوق د يها نياز ماش كيهر  يبا خراب يقبل تيمفهوم که در وضع نياز گلوگاهها بد يكي

 کار کنند همومستقل از  يتوانند بصورت مواز يدر حال حاضر م يشد ول

   گرياز همد نيآزاد شدن ومستقل شدن دو ماش جهيو در نت  OP33,OP833 عيتجم

 قهيدق 43به  قهيدق 27از  ياتيکاهش زمان عمل جهيودر نت 38 نيماش كسچرکردنيف دو

 تراکها فتيل اريزمان در اخت شيو افزا يکاهش الودگ جهيتراک و در نت فتي% تردد ل23کاهش حداقل  

 ابزارها افتيبدون منتظر شدن به در  اتيعمل عيادامه سر جهيو در نت ياتيعمل نيجانش ينمودن ابزارها اضافه
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 تصاويري از اقدامات انجام شده در ناب سازي شرکت:

 قبل از ناب سازي

 
 

 

 زي بعد از ناب سا
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 :TOP2استقرار نظام 

مزي   TOP2يكي ديگر از ابزارهاي بسيار مفيد که در توليد ناب  مورد استفاده قرارمي گيريد الگوي 

مزورد   2موضوع بسزيار مهزم و حيزاتي تمرکزز دارد کزه ايزن        2باشد که در يك شرکت توليدي به 

ندسازي يا خودگردان سزازي منزابع   عبارتنداز :ايمني ، کيفيت ، هزينه ، تحويل بموقع و نهايتا توانم

 2انساني است. بدين ترتيب که هر روز کليه افراد در شرکت  اعم از همكاران توليدي و ستادي بمدت 

دقيقه کليه موارد را بصورت تيمي مورد بررسي قرارداده و نكته نظرات و پيشنهادات خود را بصزورت  

طوح ديگر مورد تجزيه و تحليزل قرارگرفتزه   فردي يا گروهي ارائه مي دهند. سپس اين نظرات در س

 واقدامات اجرايي مناسب صورت مي گيرد.  

 TOP2تمرکز و اهداف 

 . يابد انتقال بعدي ايستگاه به سالم قطعه توليد فقط و فقط-1

 .دارد نياز مشتري كه شود توليد اي قطعه تنها -2

 .آنها كردن انمندوتو پشتيباني و توليد پرسنل تمامي نمودن درگير و مشاركت -3 
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 درباره شرکت ياتيکل

 خچهيتار

فرگوسن پس از  يبا شززرکت مس يران و عقد قرارداد همكاريا يجاد مجتمع تراکتورسازيد نظر در طرح ايبدنبال تجد

و  نموتورسزازا تحت عنوان پروژه  يپروژه ا 8323نز در سال يالزم و مشاوره با شرکت پرک يو اقتصاد يفن يهايبررس

 8322ن پزروژه در سزال   يز به مرحله اجرا گذارده شد که ا يلندر تراکتور و صنعتينز چهار سيد موتور پرکيبا هدف تول

 د.يك گرديران از مجتمع شرکت مادر تفكيا يتحت عنوان شرکت موتورسازان تراکتورساز

 يز خط مونتاژ به کشورهايو ن ينكارين آالت مورد لزوم خطوط ماشياز ماش يبخش 8324ب پروژه در سال يتصو يدر پ

ن آالت يماشز  ياقزدامات الزم بمنظزور نصزب و راه انزداز     8322كا , آلمان و انگلستان سفارش و از اواخزر سزال   يامر

 د .يشده آغاز گرد يداريخر

د يز لندر . امكانات الزم جهت توليچهار س يموتورها يديل خطوط توليد و تكمير عالوه بر خرياخ ين در سالهايهمچن

 . ه استديلندر فراهم گرديلندر و سرسيلندر از جمله بلوک سيس 2و  3 يموتورها يت اصلطعاق

 

 س شركتيخ تأسيتار

در  يو صزنعت  يکشاورز يد و عرضه انواع موتورهايعام ( بمنظور تول يران ) سهاميا يشرکت موتورسازان تراکتورساز

 .  ده استيگردس يتأس 8322سال 

 شماره ثبت  

مزورخ   4324شزماره   يز طز يز تبر يعام ( نزد اداره ثبزت شزرکتها   يران ) سهاميا يان تراکتورسازشرکت موتورساز

 ده است . يبه ثبت رس 82/3/8322

 يخ بهره برداريتار

از  ين آالت بعضي، احداث و نصب ماش هاات ساختمانيب و متعاقب آن عمليتصو 8324جاد پروژه موتور در سال يطرح ا

خزود را ادامزه و    يديتول يتهايك شرکت مستقل فعاليك( بصورت ي)پس از تفك 8/83/8322خ يو از تار ،کارگاهها آغاز

 دهد.يگسترش م
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  يشماره پروانه بهره بردار

 يپروانه بهزره بزردار   82/3/8322خ يدر تار  يبرابر ضوابط جار ( عام يران ) سهاميا يتراکتورساز نموتورسازاشرکت 

 8/8/8373 يخ بهزره بزردار  ين به مبزد  تزار  يع سنگيرا از وزارت صنا 82/8/8374مورخ  42428مستقل ، تحت شماره 

   .افت نموده است يدر

 و كارخانه با ذكر مساحت  يمحل دفتر مركز

شزهاب خزودرو ، جنزب پزارس خزودرو ، مجتمزع        يروبرو 2/3لومتر يجاده مخصوص کرج ، ک -تهران :  يدفتر مرکز

 ران ، شرکت موتورسازانيا يتراکتورساز

 ران .يا يز جاده سردرود مجتمع کارخانجات تراکتورسازيارخانه : تبرمحل ک

 

 باشد . ير مين و ساختمان ها به شرح زيت شرکت موتورسازان از لحاظ مساحت زميدر حال حاضر وضع

 متر مربع 428344مساحت عرصه شرکت   -الف 

     متر مربع شامل : 23483ر بنا يمساحت ز -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 82223 قطعات ين کاريسالن ماش

 88432 سالن مونتاژ و تست

 8744 يساختمان ادار

 8433 يساختمان دفتر مرکز

 3837 مختلف يانبار ها

 8228 قاتيساختمان و سالن مرکز تحق

 334 ر ساختمانهايسا

 23483 جمع
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 شركت طبق اساسنامه تيفعال موضوع

 د ين توليو همچن ي، کشاورز يخودرو ، صنعت يمه ساخته انواع موتورهايه و قطعات نيد و واردات انواع موتور و مواد اوليخر

 و نصب آنها به ادوات مختلف و فروش و صادرات آنها.

 ع مشزابه و اقزدام در   ير صزنا يزات مربوط به توسعه شرکت و سايو تجه ين آالت صنعتيد و فروش انواع ماشيواردات و خر

 در انتخاب آنها. و مباشرت و مشاوره ينه نصب و راه اندازيزم

 داخل و خارج از کشور  يو حقوق يقيات و عقد هر گونه قرارداد مربوط به موضوع شرکت با اشخاص حقيانجام هر گونه عمل

 . ين و مقررات موضوعه مملكتيبا آنها با توجه به قوان يه گذاريو مشارکت و سرما

 در آنها . يه گذارير شرکتها و سرمايد و فروش سهام سايرخ 

 : رات در اساسنامه شركتيين تغيآخر

 ده است.يجاد نگرديزان سهام شرکت ايدر اساسنامه و م يرييتغ 8332سال  يط
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 ب سهامدارانيه و تركيسرما

ال( ير 8333هر سهم  يسهم، به ارزش اسم 8333ال )شامل تعداد يون ريليك ميس مبلغ يه شرکت در بدو تاسيسرما

سهم، به ارزش  434843333ال )شامل تعداد يون ريليم 434،843به مبلغ  ريچند مرحله به شرح جدول ز يبوده که ط

 افته است. يش يافزا 43/84/8338به  يمنته يان سال ماليال( در پاير 8333هر سهم  ياسم

 

 

د ييز خ تايارو ت 43/84/8332به  يمنته يان سال مالي% سهام شرکت در پا 3,7ش از يت بيمالك ين سهامداران دارايهمچن

 ر است:يگزارش به شرح جدول ز

درصدسهاممبلغ به هزار ريالتعداد سهامسهامدارانرديف

   176,573,505176,573,50586.50شركت تراكتورسازي ايران)سهامي عام(1

    8,676,6478,676,6474.25شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان)سهامي عام(2

1,810,2471,810,2470.8869شركت سبدگردان سرمايه ايرانيان3  

    1,594,8981,594,8980.78شركت بازرگاني و خدمات پس از فروش تراكتورسازي)سهامي خاص(4

    15,464,70315,464,7037.58ساير سهامداران 5

204,120,000204,120,000100

 ترکيب سهامداران در پايان سال 29

جمع
 

 

 
  

 ه شرکتيرات سرماييتغ

 هيش سرمايخ افزايتار
ش يدرصد افزا

 هيسرما

ون يليد )ميه جديسرما

 ال(ير
 8هيش سرمايمحل افزا

 ياندوخته و مطالبات حال شده و آورده نقد 843,333 833% 8382

 يمطالبات حال شده و آورده نقد 824,333 32% 8387

 يسود انباشته، مطالبات حال شده  و آورده نقد 434،843 42% 8338
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 محصوالت مختلف شرکت يجدول مشخصات و کاربردها

 در جدول زير محصوالت شرکت در تيپ ها، کاربردها و توانهاي مختلف بطور خالصه نشان داده شده است.

سال شروع 

 توليد
 مالحظات  تيپ موتور توان و دور موتور كاربرد

5831 
 ITM TSتراكتور 

300322 
3000222 MT442C-30AD Stage II 

 ITM 5212 52100022 MTI 442C-521AD Stage IIتراكتور  5831

 ITM 5222 52200022 MTI 442D-11AD Stage IIIتراكتور  5812

 ITM 042 4800012 MN801D-48AD Stage IIIتراكتور  5831

 ITM 0310481 8100222 MN445A-81AD BS545AUتراكتور  5831

 ITM 4310011 3000222 MT445A-30ADتراكتور  5838
ECE-R04 و 

 با مصرف سوخت پايين

5831 
 ITM 031تراكتور 

NEW 
3000222 MT445A-30AD 

ECE-R04 و 

 با مصرف سوخت پايين

 ITM 811 58200022 MTI 882C-582AD Stage IIتراكتور  5812

 ITM 811 51200022 MTI 882B-512AD Stage IIتراكتور  5812

 موتور شش سيلندرپرتوان MTI 882B-512AD 51200022 تراكتور سنگين  5818

 موتور سه سيلندر 80518 4800022 تراكتور باغي  5818

 موتور چهارسيلندر ژنراتور پرتوان KVA MN4044 32 ژنراتور 5818

 موتور شش سيلندر ژنراتور پرتوان KVA MT882 581 ژنراتور 5818

 موتور شش سيلندر ژنراتور گاز سوز KVA MT882-G 581 ژنراتور 5818

5818 
انواع خودروها شامل وانت 0 

ون 0 كاميونت 0 ميني بوس 

 و...

rpm   3433              

kW   83 
4JB5  4و  8موتور ديزلي خودرو ايسوزو يورو 

 پمپ كامل سيار سه سيلندر-موتور پمپ rpm / 43kW 85510 8233 پمپ سيار 5814

 پمپ كامل سيار شش سيلندر-موتور پمپ rpm / 23kW 8582 8233 پ سيارپم 5814

  rpm / 38kW 8208 4233 كمباين كابين دار 5811
موتور محصول جديد كمباين سازي 

 اراک
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 سيلندر 8موتور ژنراتور توربودار  توربو دار KVA 8208 522 ژنراتور 5811

 سيلندر 8بودار موتور پمپ تور توربو دار HP 8208 582 پمپ 5811

 پمپ توربو اينتركولر 8208 توربو اينتركولر HP 8208 588 پمپ 5811

5811 
اسب تراكتور  31تراكتور 

 اورسوس
31 HP@0022 

rpm 
MT45044 تراكتورسازي اورسوس لهستان 

5811 
اسب تراكتور  81تراكتور 

 اورسوس
81 HP@0022 

rpm 
MN45044 تراكتورسازي اورسوس لهستان 

5811 
اسب تراكتور  81اكتور تر

 اورسوس
81 HP@0022 

rpm 
MN45044 تراكتورسازي اورسوس لهستان 

5811 
اسب تراكتور  41تراكتور 

 اورسوس
41 HP@0022 

rpm 
 تراكتورسازي اورسوس لهستان 85510

 HP@0022 552 لودر هلي خودرو 5818

rpm 
 هلي خودرو شركت توربو 4204

 HP@0022 552 بيل بكو 5818

rpm 

 توربو 4204

MTI 442C 
 شركت ماشين آالت صنعتي
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 پمپ کالچدار 942/4موتور 

 

 3111ندر سري موتورشش سيل

 

 919/4موتور 

 

 ژنراتور گازسوز با گاز طبيعي )گاز شهري( 

 

942/4  Extra با آاليندگي در حد 

 استانداردهاي بين المللي

 ژنراتور گازسوز

 359/1موتور 

 942/4موتور 

 از محصوالت شرکت موتورسازان يبرخ يمعرف

ل موتور، پمپ و ژنراتزور نشزان داده   ياز قب يو صنعت يکشاورز ياز محصوالت شرکت در کاربردها ير برخيدر شكل ز

 شده است.
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 ژنراتور کانوپه دار

 

 

 موتور پمپ کامل سيّار 
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  91/9دو ديفرانسيل با موتور  122تراکتورسنگين  

 

  91/9کمباين شرکت کمباين سازي ايران با موتور   919/4هو با موتور بيل بك

 

  91/9با موتور  شرکت هپكو  HC 311غلتك 

 

  91/9با موتور  شرکت هپكو  HEC311بيل چرخ زنجيري 

 

  944/4تراکتور با موتور 

 نمونه هايي از کاربرد محصوالت شرکت موتورسازان
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 شرکت ) تاپ چارت ( يو سازمانده يالتيچارت تشك

و گازسزوز   يزليد يد و عرضه موتورهاينه تولير در زميز يانسان يرويب نيو ترک يچارت سازمانشرکت موتورسازان با 

از مزورد  يز ن شده و در مواقع مزورد ن يشرکت تدو ييبرنامه اجرا ها ويكند. چارت شرکت منطبق بر استراتژيت ميفعال

 گزارش آمده است. يمختلف شرکت در جدول مربوطه در انتها يتهايرياطالعات مد رد.يگيقرار م يبازنگر

 

هيئت مديره

رئيس واحد حسابرسي داخلي

مدير عامل

رئيس دفتر مدير عامل

مشاورين
رئيس دفتر تهران

مدير امور ماليمعاونت برنامه ريزي و بازرگاني مدير عامل
مدير امور اداري و توسعه 

منابع انساني
مدير کارخانه

مدير امور بازاريابي، فروش و 

صادرات
مدير امور مهندسي صنايع

مدير امور تحقيق، توسعه و 

آزمايشگاه

مدير امور مونتاژ ، تست و 

تكميل

مدير امور تدارکات خارجي

مدير امور فنيمدير امور تضمين کيفيتمدير امور طرح و برنامه

مدير امور تدارکات داخلي

مدير امور ساخت و توليدمدير امور طرحهاي توسعه

مدير امور مهندسي کاربردي
مدير امور نگهداري ، 

تعميرات و انرژي
مدير امور بازرسي و حراست

مدير امور مواد و کنترل 

موجودي

مدير امور برنامه ريزي و کنترل 

توليد

رئيس واحد قراردادها و پيگيري

مدير امور فن آوري اطالعاتمدير امور ساخت و خودکفايي
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 و ارزشها ماموريت آرمان،  چشم انداز ،بيانيه 

و موجب رشد و سود آوري پايدار ميگردد افزق روشزن و   بقاء بلند مدت و اعتالء قرار ميدهد مسير آنچه سازمان را در 

نهفته است و براي مشخص شدن راه هدايت و چراغ راهنمزاي   يسازمان انديشهشفاف ميباشد و آن افق آرماني در بعد 

 سازمان ضرورت دارد که در زير به آن اشاره شده است . شرکت ، تعيين دقيق و مناسب آرمان و ماموريت

 

 

 :يا در عرصه رقابت جهاني در زمينهحضور موفق و پو

 

 طراحي

 ساخت   

 موتورهاي درون سوز و عرضه    

 

 

 شعار شركت موتورسازان :

 

 (( موتورسازان تفسير سبز پويايي)) 
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باشزد . مزا    يدرون سوز و قطعات وابسزته بزه آن مز    ي، ساخت و عرضه موتورهايت شرکت موتورسازان طراحيمامور

ز ينده نيدار در آيت را بنحو مطلوب و پاين وضعيم ايم و تالش داريکشور هست يزليد يوتورهاد کننده مين توليبزرگتر

از شزرکت  يز مورد ن ين موتورهايکاربرد دارند. تام ي، خودرو و صنعت يمصارف کشاورز يم. محصوالت ما برايحفظ نمائ

و  يداخلز  يان در بازارهزا يمشزتر ر يسزا  يرد، ضمن آنكه محصوالت ما بزرا يگيت شرکت قرار ميدر اولو يتراکتورساز

 م :يژه داريز اهتمام وير نيت خود به موارد زيانجام مامور يشود. ما برا يز عرضه مين يخارج

ن ينزو   يسزتم هزا  يو اسزتقرار س  يت و بهزره ور يفيکارکنان و بهبود مستمر ک  يها يستگياز دانش و شا يريبهره گ

 .مناسب   يها يفن آور يريدر کنار بكارگ يتيريمد

 د .يان و ارائه محصوالت جديمشتر يازهايمناسب به ن يپاسخگوئ يدر راستا يقاتيتحق يتهايتوسعه فعال

ان منافع و مصزالح آنهزا و   يم يجاد توازن منطقيق اياز طر ينفعان اصليو توجه به منافع بلندمدت ذ يتداوم سودآور 

 . ياخالق يبه ارزشها يبنديپا

 (VALUES & BELIEF) ارزشها و باورها 

 م.يبند هستير پايز ين كه خداوند در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار ماست به ارزشهايبه ا يبا اعتقاد قلب

 م :يدان يه شرکت مين سرماير، به عنوان مهمتريز يدگاههايکارکنان را با نگرش و د

 ت از مشاركت كاركنان .يخالق و حما يده هايارج نهادن به افكار نو 0 ا -

 كاركنان . يو جسمان يبهداشت و سالمت روان حفظ -

 و بهبود مستمر عملكرد كاركنان . يريادگيت از يتوسعه دانش و حما -

 و رفاه كاركنان . يتمنديزش و ارتقاء سطح رضايش انگيافزا -

 

 م :ياعتقاد راسخ دار يمحور ير، به مشتريبا عمل نمودن به موارد ز

 آنها . يو كسب خشنود يتمندياارتقاء رض يو تالش برا ياحترام به مشتر -

 ان .يمشتر يحال و آت يازها و خواسته هايق نيتالش در شناخت دق -

 ان .يات مشتريع و مناسب به خواسته ها و شكايسر ييصداقت در ارتباط و پاسخگو -

 ت محصوالت و خدمات.يفيان و بهبود مستمر كيمشتر ين ارزش برايشتريجاد بيا يتالش برا -

 

 



   )سهامي عام( ايران موتورسازان تراکتورسازي شرکت

  گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت 

 3129 اسفند 92براي سال مالي منتهي به 
 

30 

 

 

 م .يدان يخود م يفه اصليحفظ منافع سهامداران را وظل، يبا تعهدات ذ 

 و حفظ منافع بلندمدت سهامداران . يتداوم سودآور -

 شركت . يهاينه از اموال و دارائيو استفاده به يو كوشش در نگهدار يامانت دار -

 م.يبند هستيل، به حفظ منافع و مصالح جامعه پايبا انجام اقدامات ذ 

 .ن و مقررات جامعه يت استانداردها 0 قوانيرعا -

 شركت . يديمحصوالت تول يندگيكاهش آال يست و تالش برايط زيحفظ مح -

 . يجاد ارتباط سودمند دوطرفه با همكاران تجاريتالش مجدانه در ا -

 و سازمانيپورتفول

 

 پورتفوليو محصول و فروش شرکت شامل موارد زير مي باشد : 

 کشاورزي شامل تراکتور و کمباين   ( موتورهاي ديزلي سه ، چهار و شش سيلندر  8

( موتورهاي ديزلي و گاز سوز سه ، چهار و شش سيلندر  صزنعتي شزامل کاربردهزاي ژنراتزور ، پمزپ ، ليفتزراک ،        4

 کمپرسور ، ماشين آالت راه سازي و...

 (  قطعات يدکي موتورهاي توليدي  3

 

هت حضور موفق در زمينه هاي يزاد شزده اختصزاص    بر اين اساس شرکت تالش نموده است تا منابع و امكانات خود ج

داده و مديريت نمايد . براساس اهداف استراتژيك و طرح تحول سازمان و  بمنظور دستيابي بزه اهزداف بلنزد مزدت     

طرحها و پزروژه هزاي    "شرکت  و جهت افزايش توان رقابتي بر اين باور هستيم که  بايستي در دو محور شامل اجراي 

بطور هماهنگ تالش نمائيم .  بطوريكه براي کليه ذينفعان شرکت   "بهبود فرآيندهاي عملياتي جاري"و  "استراتژيك

 ارزش مناسب  ايجاد شده و شرايط بقاي سازماني بشكل سودآور فراهم گردد. 
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 و سیستم ها  مدیریتی  منابع انسانیتوسعه 

 های اصلی شرکتيريجهت گ

 شرکت مديريت رويكرد و طرح جامع

جهت بهبود مستمر، تمرکز منابع بر اساس ديدگاه و رويكرد مديريت ارشد شرکت ايجاد تحول و حرکت پيوسته 

سازماني در دو محور شامل طراحي و اجراي پروژه هاي استرتژيك و بهبود و ديگري تمرکز منابع سازماني بر بهبود 

رويكرد مديريتي و طرح "عملكرد فرآيندهاي جاري شرکت ميباشد. براين اساس شرکت طرح زير را بعنوان 

اي موفقيت آميز استراتژيها و برنامه هاي اجرايي شرکت، براين باوريم که  خود قرارداده است. بمنظور اجر "جامع

سازمان بمنظور دستيابي به اهداف بلند مدت و افزايش توان رقابتي  بايستي در دو محور ياد شده بطور هماهنگ 

ن طرح در حرکت نمايد. شايان ذکر است ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف و مديران اجرايي شرکت مبتني برهمي

شرکت انجام ميگيرد و مالک  ميزان دستيابي شرکت به اهداف تعيين شده در حوزه هاي مختلف و در کل سازمان 

همانطوريكه در شكل زير نيز ترسيم گرديده است، همچنين ما معتقديم که  براساس اين طرح مشخص ميگردد.

پرسنل توانمند و با انگيزه بوده و توسعه دستيابي به پيشرفت هماهنگ در دو محور ياد شده شرکت نيازمند 

سيستم هاي مديريتي نيز ميتواند راهگشاي دستيابي به اهداف عاليه سازمان باشد که در ادامه به برنامه هاي 

 توسعه منابع انساني و سيستم هاي مديرتي نيز اشاره خواهد شد.

 ماموريت

 چشم انداز

 اهداف و استراتژيهاي شرکت

 مديريت عمليات جاري شرکت

 مديريت طرحها

افزايش قابليت 

 توليد ارزش
تولید 

 ارزش
زي و برنامه ري

 مديريت پورتفوليو

 برنامه ريزي و

عمليات سطح باال   

 يندهاآمديريت فر

 مديريت پروژه هاي شرکت
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 2833مختلف در سال  يزه هاشرکت در حو يعملكرد و دستاوردها 

 فروش و د يتول

دستگاه   88382تعداد ( ي)شرکت تراکتورساز ياصل يمشتر يبراساس تقاضاشرکت،  8332بودجه سال برنامه و مطابق     

 رکت نيزز معزادل   زروش شز زفز  مبلزغ  و بزر ايزن اسزاس     ده بوديردزگ ينيش بيپ قطعات همگنور و زواع موتزاند يتول

 ه بود.ديگردتعيين و برنامه ريزي  ال ير ونيليم 323،423،8

گردد که در سال  مزورد گززارش شزرکت     يد، فروش و صادرات مالحظه ميبا مراجعه به آمار عملكرد شرکت در حوزه تول

قطعزات  دستگاه   8382 و موتورانواع دستگاه   88332 ديمتعدد  با تول يرغم مشكالت و تنگناها يده است عليموفق گرد

  83،332ن با فروش تعداد يخود را تحقق بخشد. همچن ينيش بيدرصد  پ 837 معادل ،دستگاه 83،338مجموع که در همگن 

ون يليم  8،783،238  ز  با کل مبلغ فروش معادليو ن يدرصد برنامه تعداد  888واع موتور و قطعات )همگن موتور(، دستگاه ان

 .نموده استرا محقق  8332سال مبلغ فروش  ينيش بيپمه درصد بيش از  برنا 88(، يو صادرات يال )مجموع داخلير

 

و  يد و فروش داخلز يبر اساس تعداد و مبلغ تول يسال متوال سه يد واقعيو تول ينيش بيبر پ ير مرور کليزدر جداول الف( 

دات شزرکت جزداول   يز نزه انزواع تول  يت شرکت در زميت فعاليصادرات بعمل آمده و در ادامه بمنظور مشخص شدن وضع

 ك نوع محصوالت نشان داده شده است.يد و فروش بتفكيسه توليمقا

 د، فروش و صادراتيتول يسه عملكرد تعداديجدول مقا

عملكردپيش بينيشرح
درصد 

تحقق
عملكردپيش بيني

درصد 

تحقق

پيش بيني 

مصوب
عملكرد

درصد 

تحقق

%1808619391107%195301772891%1410014360102تعداد توليد

%1762619537111%188451711691%144911403497تعداد فروش داخلي

%460459100%68561690%217465214تعداد صادرات

833483328332
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 سه عملكرد مبلغ فروش و صادراتيجدول مقا

عملكردپيش بينيشرح
درصد 

تحقق
عملكردپيش بيني

درصد 

تحقق

پيش بيني 

مصوب
عملكرد

درصد 

تحقق

%3,419,1993,974,179337%3,431,3313,999,22721%3,313,2753,333,329313مبلغ فروش داخلي

%14,11712,959334%51,99141,12729%34,12411,174931مبلغ صادرات 

%3,451,1913,731,919332%3,412,1713,119,12423%3,335,2923,343,959319جمع کل ) ميليون ريال(

833483328332

 
 

 

 نسبت به سال قبل 8332در سال  فروش داخلي شرکت  و مبلغيدرصد رشد تعدادي 

مبلغ فروش   ) ميليون ريال(تعدادمبلغ فروش  ) ميليون ريال(تعدادشرح محصولرديف

%18-%18-68839,30156532,273موتور 3/824 کشاورزي1

%21%1,08868,6341,19483,22410موتور 4/448 کشاورزي2

3)MN( 13%9,084562,1369,194635,1801موتور 4/444 کشاورزي%

%73%3,379380,2725,672657,83168موتور 2/23 کشاورزي4

%32%1,356145,3041,579191,10116ساير موتورها5

%47-%0)13,254((9))25,086((9)برگشت از فروش و تخفيفات 6

15,5861,170,56118,1951,586,35517%36%

%5-%12-1,53092,4361,34288,021قطعات يدکي و خدمات7

17,1161,262,99719,5371,674,37614%33%

جمع

جمع موتور با قطعات

13951396
درصد رشد مبلغي 

نسبت به سال قبل

درصد رشد تعدادي 

نسبت به سال قبل
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 نسبت به سال قبل 8332در سال  شرکت اتصادر و مبلغي درصد رشد تعدادي 

 

مبلغ فروش  ) ميليون ريال(تعدادمبلغ فروش  ) ميليون ريال(تعدادشرح محصولرديف

%87-%88-23014,622281,912موتور 3/824 کشاورزي1

%154%181,279453,253150موتور 4/448 کشاورزي2

3)MN( 5%6-30022,92128323,988موتور 4/444 کشاورزي%

%200%251,815595,438136ساير موتورها5

57340,46841534,208-28%-15%

%93%432,620445,0472قطعات يدکي و خدمات6

61643,08845939,256-25%-9%

جمع

جمع موتور با قطعات

درصد رشد تعدادي 

نسبت به سال قبل

درصد رشد مبلغي 

نسبت به سال قبل

13951396

 

 

 نسبت به سال قبل 8332در سال  شرکت کل فروش و مبلغي درصد رشد تعدادي 

مبلغ فروش  ) ميليون ريال(تعدادمبلغ فروش  ) ميليون ريال(تعدادشرح محصولرديف

%37-%35-91853,92359334,186موتور 3/824 کشاورزي1

%24%1,10669,9121,23986,47712موتور 4/448 کشاورزي2

3)MN( 13%9,384585,0569,477659,1681موتور 4/444 کشاورزي%

%73%3,379380,2725,672657,83168موتور 2/23 کشاورزي4

%34%1,381147,1191,638196,54019ساير موتورها5

%47-%0)13,254((9))25,086((9)برگشت از فروش و تخفيفات 6

16,1591,211,02818,6101,620,56315%34%

%2-%12-1,57395,0561,38693,068قطعات يدکي و خدمات7

17,7321,306,08419,9961,713,63113%31% جمع موتور با قطعات

جمع

درصد رشد تعدادي 13951396

نسبت به سال قبل

درصد رشد مبلغي 

نسبت به سال قبل

 

 مبلغ برگشت از فروش و تخفيفات مربوط به مابه التفاوت قيمتهاي فروش و قيمت نمايندگي مي باشد.
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 سال گذشته شرکت موتورسازان 83روند عملكرد جدول 

8387838883838333833883348333833483328332واحدشاخصهاي نيروي انساني
درصد تغيير سال 

32 نسبت به 88

-%3.2%3.3%88.3%82.2%34.7%33.2%48.2%84.4%83.8%42.4درصدنرخ تورم

%283%888.4%878.2%824.2%823.7%832.8%833.4%23.3%48.4%32.4%42.4تورم تجمعي

%4423343-34423833-32333748-32233823-32333433-38333333-84338233 – 322833388338833توماننرخ ارز )بازار آزاد(

32738383328833توماننرخ ارز )دولتي(
8442 و ارز 

مبادله اي

8442 و ارز 

مبادله اي

4433 و ارز 

مبادله اي
3344 تا 33333483 تا 3883

3443 تا 

3282
472%

(%34)923897862802762721714688661608نفرتعداد پرسنل 

(%40)466451423384354335331324302278نفرتعداد پرسنل توليد)مستقيم(

(%27)26,43319,92122,50620,38223,69026,43825,25714,36017,72819,391دستگاهتعداد توليد 

%2922262531373521273211دستگاهسرانه کل توليد 

%5744535367797644597023دستگاهسرانه توليد مستقيم

(%8)21,34512,98117,45019,68025,20325,71124,39514,03717,11619,537دستگاهتعداد  فروش داخلي

%521,377326,038463,948556,776837,1221,077,8551,453,7281,111,1821,262,9971,687,631224ميليون ريالمبلغ فروش داخلي

%236,740192,679196,150129,790124,230131,748153,816168,857217,089305,12329ميليون ريالفروش موتورهاي صنعتي 

(%24)26,33819,87522,24420,80025,67725,99124,53614,49917,73219,996دستگاهتعداد کل فروش 

%2922262634363421273315دستگاهسرانه تعداد فروش 

%627,619456,961552,961588,457852,7661,100,9401,466,0651,141,2561,306,0841,727,269175ميليون ريالمبلغ کل فروش

%24232528334260797486263ميليون ريالميانگين مبلغ فروش هر دستگاه

%6805096417341,1191,5272,0531,6591,9762,841318ميليون ريالسرانه کل مبلغ فروش 

(%91)4,9936,8944,7941,120474280141462616459دستگاهتعداد صادرات

(%88)10,84113,0928,9012,8341,2557254059121,6431,353هزاردالرمبلغ صادرات

(%63)106,242130,92389,01331,68115,64423,08512,33730,07443,08739,639ميليون ريالمبلغ صادرات

%627,619456,961552,961588,457852,7661,100,9401,466,0651,141,2561,306,0841,727,269175ميليون ريالمبلغ درآمد

(%72)26,042(29,123)91,54631,60638,91527,28524,52924,45749,7604,273ميليون ريالمبلغ سود خالص

EPS (%77)128(143)56519524016812012024421ريالمبلغ

%28,45017,66721,09028,43841,10650,83071,69472,33795,05693,068227ميليون ريالمبلغ فروش قطعه
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   )سهامي عام( ايران موتورسازان تراکتورسازي شرکت

  گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت 

 3129 اسفند 92براي سال مالي منتهي به 
 

37 

 

 

 

 

 

 پنج سال گذشته يانواع محصوالت ط ديتول بيجدول ترک

عملكرد 3129عملكرد 3125عملكرد 3124عملكرد 3121عملكرد 3129واحدنام محصولرديف

74615388991086752دستگاه موتور3 سيلندر1

206981618073241145911345دستگاه موتور 4 سيلندر2

32345447490736105908دستگاه موتور6 سيلندر3

2467823165131301615518005 جمع
 

 

 پنج سال گذشته يتعداد فروش انواع محصوالت ط بيجدول ترک

عملكرد 3129عملكرد 3125عملكرد 3124عملكرد 3121عملكرد 3129واحدنام محصولرديف

77415258861123760دستگاه موتور3 سيلندر1

205551595875931145111985دستگاه موتور4 سيلندر2

32275439479035855865دستگاه موتور6 سيلندر3

2455622922132691615918610 جمع
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 (ريال ميليون  ) پنج سال گذشته يمبالغ فروش انواع محصوالت ط بيجدول ترک

عملكرد 3129عملكرد 3125عملكرد 3124عملكرد 3121عملكرد 3129واحدنام محصولرديف

1
كل مبلغ فروش ساالنه 

موتور3 سيلندر
33,49476,63455,49674,05149,686دستگاه 

2
كل مبلغ فروش ساالنه 

موتور4 سيلندر
785,124852,077571,673832,085989,274دستگاه 

3
كل مبلغ فروش ساالنه 

موتور6 سيلندر
255,810503,436514,087399,948688,310دستگاه 

1,074,4281,432,147 1,141,257  1,306,084  1,713,631 جمع 
 

 

 ان از فروش شرکت :يب( سهم مشتر

شرح محصولرديف

%8,438,23384%8,383,82483%374,43382موتورهاي کشاورزي3

%332,84388%482,34887%828,82782موتورهاي صنعتي و قطعات يدکي9

8,848,422833%8,332,384833%8,783,238833%

مبالغ ميليون ريال

سال 29 سال 24

جمع

سال 25

                                                                                جدول مقايسه مبلغي سهم مشتريان

 
 

 عملكرد امور بازاريابي و فروش

 عملكرد شركت در زمينه توسعه بازار داخلي :

در جهت توسعه بازار و پيشگيري از هرگونه ناهمگوني و تسهيل در حضور و کنترل بازار داخلي امور بازاريابي و 

شهر بزرگ در  82است که تاکنون در  کردهات پس از فروش فروش اقدام به ايجاد نمايندگيهاي فروش و خدم

استانهاي مختلف کشور نمايندگيها فعال هستند. در راستاي تكميل سبد محصوالت شرکت در زمينه موتور ژنراتور 

مذاکرات سازنده اي با شرکتهاي خارجي بعمل آورده و انتظار ميرود در سال آتي شاهد عرضه محصوالت متنوعي 

 زه باشيم.در اين حو

 جهت حفظ بازار ميتوان به موارد زير اشاره نمود : 8332از اهم اقدامات انجام شده در طول سال 

 (CRMراه اندازي سيستم ارتباط با مشتري )  .8
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تبليغات در سايت عيار  -چاپ آگهي در کتاب ويژه نمايشگاه بين المللي خودرو و قطعات تهران و تبريز .4

 ونشريه مربوطه   WWW. Ayarweekly.irاقتصاد به نشاني 

، موتورهاي پمپ با کالج دو صفحه اي و  832KVAمعرفي محصول جديد موتورهاي صنعتي ژنراتور با توان  .3

 پمپ کامل با شاسي.

 تداوم اعطاي نمايندگي و تالش جهت فروش هرچه بهتر از طريق نمايندگي  .4

 يق پيامك توسط اتوماسيون اداري در حال انجام ايجاد شبكه جامع جهت تائيد اصالت محصول از طر .2

 در حال انجام ايجاد امكانات در سايت شرکت براي ثبت اطالعات محصول خريداري شده توسط مشتريان   .2

 در حال انجام ايجاد امكانات در سايت شرکت براي صدور پيش فاکتور توسط نمايندگان .7
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 : يخارج يتوسعه بازارها يراستااهم اقدامات بعمل آمده در 

ن يو همچنز  يروابط تجزار  ياياح يان سابق و تالش برايارتباط با مشتر يبرقرارن حوزه ياست شرکت در ايس        

ر بعمزل آمزده   ين راستا اقدامات زيدر اهدف بوده و بازار  يدرکشورها يفروش خارج يها يندگيجاد و توسعه نمايا

  :است

 ترکيه   -وميكانيكاي استانبول شرکت در نمايشگاه ات .8

  آذربايجان -شرکت در نمايشگاه ماشين آالت کشاورزي باکو  .4

 مذاکره براي عقد قرارداد نمايندگي براي کشور آذربايجان  .3

 مذاکره با شرکت سانترال جمهوري آذربايجان براي فروش انواع موتور ژنراتور    .4

 ي جنوبي عقد قرار نمايندگي با شرکت پارس تك کشور آفريقا .2

 مذاکره با شرکت ونيران ونزوئال براي فروش محصوالت صنعتي در کشورهاي همجوار ونزوئال  .2

 دعوت از دو نفر از تجار کشور ترکمنستان  .7

 پيگيري قرارداد شرکت اورسوس لهستان براي ادامه همكاري  .8

 .کشور افغانستان ات الزم جهت صادرات به مذاکرانجام  .3

 يزن اقتصادي سفارتخانه هاي جهموري اسالمي ايران در کشورهاي مختلف مكاتبه با بيش از بيست را .83

 بلغارستان اپكس  –مذاکره و مكاتبه با مشتريان غير فعال و نيمه فعال گونن موتور ، يوجسان و ماسپار ترکيه  .88

  دوبي هنا  – سودان پاد مهان  – انگلستان بپكو و اسپارکس –

 به اين کشور.روش انواع موتور کشاورزي براي ف اي ترکيه هاي مذاکره با شرکت .84

 .ي آموزشي براي توانمندسازي پرسنلشرکت در کالس ها .83

ن شده کزه براسزاس آن   يتدو يه برنامه هائيهمسا ير کشورها بخصوص به کشورهايبه منظور توسعه صادرات به سا

 يل  افغانستان، عزراق و کشزورها  يمزبور از قب يها و اقدامات الزم بمنظور نفوذ به بازار کشورهايريگيپ يدر سال آت

 . باشد  يمانه  مد نظر شرکت يم يايآس

 سه با برنامه :يو مقا 8332در سال  يدکيفروش قطعات 

ن يز ل موجود و سهم انزدک شزرکت در ا  يبا توجه به پتانس يدکيقطعات  ش سهم بازار شرکت در بخش فروش يافزا

ت يبا جد 8332در سال  ياستراتژن يوده است. اشرکت بك ياز اهداف استراتژ يكيز بعنوان ين يدر سال جاربخش 

 يت نسزب يز از موفق يحاکمورد گزارش  سال يدکيقطعات ال يارد ريليم 33ش از يكه فروش بيبطورد يگرد يريگيپ
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ران انتظزار  يز ا يانجام شده با شرکت ت ث ث تراکتورساز يها يتوجه به هماهنگباشد و با ينه مين زميشرکت در ا

 ابد.ياستمرار  يشتريبا شدت ب يآت يروند در سالها نيا رود  يم
 

 سال متوالي نشان داده شده است. 83در نمودار زير آمار مقايسه اي مبلغ فروش قطعات يدکي را طي 

 

 بررسي مشكالت : نقاط ضعف و تهديدها

 عدم تحويل به موقع قطعات درخواستي مشتريان : -1

 امه ريزي مناسب توسط امورهاي ذيربط .برن راه حل :

 :  آنهارقابتي نبودن باز بيني و اصالح قيمت هاي فروش جهت  -2

مديريت و توسعه بازار قطعات يدکي تدوين و اجراي سياست اثربخش از عوامل بسيار مهم وتاثير گذار در  ييك

اطالعات اخذ  براساس دهي گرديد و در اين راستا  کميته اي جهت قيمت گذاري منطقي سازمانميباشد قيمتگذاري 

گذاري قطعات تدوين و استقرار يافت  قيمت  نسبت تدوين و سيستم شده از نمايندگيها و شرکت ت.ث.ث و رصد بازار 

ساير برنامه هاي شرکت در اين زمينه بشرح زير  .انتظار مي رود در سال آتي شاهد آثار مثبت اجراي اين تدابير باشيم 

 مي باشد . 

 اد و راه اندازي برنامه وسيستم نرم افزاري جامع بازاريابي ، فروش و خدمات پس از فروش .ايج .8

 توسعه برنام هاي تبليغاتي و اطالع رساني به مشتريان  .4

برگزاري دوره هاي آموزشي براي نمايندگيهاي شرکت تراکتورسازي  و تشريح مزاياي استفاده از قطعات  .3

 شرکتي 

 فروش جهت پاسخگويي سريع به تقاضاي بازار ايجاد انبار قطعات يدکي  .4

 .تقويت و توسعه همكاري هاي فني و تجاري با شرکت ت . ث . ث  .2
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 امور ساخت و خودکفايي عملكرد

همچون سالهاي گذشته به برقراري ارتباط و تعامل در زمينه هاي  خود،شرکت براساس برنامه توسعه تامين کنندگان 

ني با تعدادي از تامين کنندگان عمده بمنظور ارتقاء توان فني و توليدي آنان اقدام مختلف، ارائه خدمات و مشارکت ف

مينمايد و همچنان تالش دارد در شرايط مختلف تامين کنندگان را تحت حمايت خود نگه دارد تا از اين طريق امكان 

 تامين بموقع و کيفي قطعات فراهم گردد. 

باشد که با تامين بموقع قطعات با کيفيت مطابق با اثيرگذار در شرکت ميامور ساخت و خودکفايي يكي از واحدهاي ت

نمايد تا اهداف و استراتژيهاي کالن شرکت تحقق يابد. لذا الزمه اين کار تامين بموقع برنامه  شرکت، همواره تالش مي

 باشد.مالي تامين کنندگان و ارتقا سيستم کيفي آنها مي

 

 : تأمين مواد و قطعاتدر راستاي اهداف استراتژيك در حوزه  32شده در سال اقدامات انجام              

تداوم استقرار سيستم کششي تامين کنندگان با استفاده از سيستم کانبان  و ايجاد ستون حداقل تعداد قابل  .8

ح و جهت بهبود عملكرد سيستم کانبان جلساتي با امورات کنترل موجودي و طر تامين و کاهش موجودي انبار

 برنامه برقرار شده است و تداوم دارد. 

بهبود و تسريع ارسال و دريافت اطالعات با تامين کنندگان و آنالين ،  ايجاد نرم افزار ارتباط با تامين کنندگان .4

بودن اطالعات و کاهش هزينه هاي ارسال اطالعات به صورت کاغذي و همچنين کاهش مراجعات حضوري 

 ان و ايجاد داشبورد اطالعات تامين کنندگان.کارشناسان به تامين کنندگ

  .افزايش ساخت داخل موتورهاي شش سيلندر با ساخت قطعات مانند پيچهاي سرسيلندر و تايپت و سوپاپ .3

 .افزايش ساخت داخل موتورهاي چهار سيلندر با ساخت قطعات مانند ميل بادامك و تايپت و سوپاپ .4

 .پيستون و واتر پمپ ،ساخت قطعات بدنه سيلندر و سر سيلندر افزايش ساخت داخل موتورهاي سه سيلندر با .2

 

سال 29سال 25سال 24سال 21سال 29تيپنام محصولرديف

%55%77%75%75%3/15245موتور کشاورزي 8

%82%83%83%83%4/24882موتور کشاورزي4

%67%79%78%78%6/6065موتور کشاورزي و صنعتي3

وضعيت ساخت داخل 
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 انضباط مالي   .2

ايجاد تامين کنندگان جديد براي قطعات استراتژيك مانند شرکت چرخ زرين)براي قطعات پالستيكي(و شرکت  .7

 ماشين سازي طاالري)براي قطعات ماشينكاري( و شرکت بهفن تدبيران ) قطعات ورقي(

  .رد پايينزريد عملكزين کنندگان با گدريجي تامزحذف ت .8

 32وضعيت کيفي قطعات در سال  .3

 

 

 8332کل خريد قطعات داخلي در سال ميزان  .83

 

 مبلغ خريد ) ريال ( نوع خريد رديف

 347,919,493,451 آماده و خام و ماشينكاري 1

 275,639,330,905 ريخته گري)داخل مجتمع( 2

 623,558,824,456 جمع کل
 

ززته گزري( : ميزان کل خريد و ساخت قطعات و مواد از شرکتهاي داخل مجتمع تراکتورسازي )ريخ

 ريال 275,639,330,905

 ميزان کل خريد و ساخت قطعات و مواد از تامين کنندگان خارج از مجتمع تراکتورسازي:

 ريال   347,919,493,451  

 ريال   624,558,124,456   برابر با  32جمع خريد تا پايان سال 
 

 هدف امتياز عنوان شاخص

 0,18 0,19 کاري تامين کنندگاندرصد دوباره

 1,5 2,1 درصد ضايعات تامين کنندگان

  0,13 کاري مونتاژدرصد دوباره

  0,28 درصد ضايعات مونتاژ

 65 70 ارزيابي عملكرد تامين کنندگان
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 :  کنندگانهاي اجرايي دردست اجرا در خصوص ارتقاي تأمينبرنامه

 استفاده از خدمات شرکت هاي بازرسي جهت اطمينان از مناسب بودن کيفيت محموله هاي ارسالي  -8

 تداوم و توسعه ، و اجراي آديت فرآيند هاي توليد شرکت هاي تامين کننده و پيگيري جدي اقدامات اصالحي   -4

 ارائه خدمات آموزش فني ، کيفي و مديريتي  به تامين کنندگان شرکت . -3

 امين کنندگان توانمند و جايگزيني آنها با تامين کنندگاني که عملكرد ضعيف داشته اند .شناسايي ت -4

امتیازتعدادگريدرديف

1A2485-100

2B5170-84

3C1855-69

4D440-54

تعداد گريد تامين كنندگان

 

 توسعه سيستم کانبان و برگزاري جلسات توجيهي براي تامين کنندگان شرکت . -2
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 امور مواد و کنترل موجوديعملكرد 

 بشرح زير بوده است : مواد و کنترل موجوديدر حوزه  شده اهم اقدامات انجام

 سفارشات توليد :

 .  CKDبروز نگه داشتن پارت ليست کنترل موجودي انواع موتورهاي توليدي  با توجه به تغييرات متعدد   -8

اعمال برنامه وتغييرات برنامه توليد در سيستم کانبان بصورت ماهانه ومقطعزي و درمواقزع اعزالن تغييزرات      -4

CKD                                              .                                                                                                                                            

 کانبان دستي براساس ضرورت تامين قطعات . 477اقدام به صدور 

شده جهت رويت و اقدام امورهاي ساخت و بررسي وتائيد روزانه سيستمي قطعاتي که براي آنها کانبان صادر  -3

 خودکفايي و بازرگاني خارجي .

کانبزان قطعزات جزاري کزه از      فقره  234بررسي و درخواست  ابطال و پيگيري ابطال توسط امورهاي تامين   -4

 برنامه حذف شده و يا داراي مانده کم ميباشد .

نيزاز امزور تعميزرات بصزورت هفتگزي از      و نيز روغن هاي مورد  SESپيگيري مواد مصرفي خطوط مونتاژ و  -2

 امورهاي بازرگاني خارجي و تدارکات داخلي .

 استخراج کسريات موتورهاي توليدي بصورت مقطعي ، هفتگي ، ماهانه و ساالنه . -2

ارسال دو هفتگي کانبان قطعات رسيده به سطح احتياط و بحرانزي از نظزر موجزودي و زمزان بزه امورهزاي        -7

 رجي.خودکفايي و بازرگاني خا

  واحد دريافت و توزيع کاال :

 دريافت ؛ تخليه و شمارش ؛ اخذ تاييد و تحويل کليه قطعات و اجناس وارده به شرکت بشرح زير :

 رديف     3448تعداد محموله قطعات خريد   داخلي  : 

 رديف   233تعداد محموله قطعات خريد  خارجي :  

  سند به  انبار   8377اده درقالب  واحد قطعه آم 82,323,348دريافت و قبض انبارBOF  . 

   سند به انبار مواد خام  .  4438واحد قطعه خام درقالب  4، 843,384دريافت  و قبض انبار 

    سند به انبارهاي مصرفي تدارکات و آتشزا  .  4473واحد انواع اجناس در قالب     324,434دريافت و قبض انبار 

    سند به انبار آهن آالت . 883واحد انواع موادآهني  درقالب    2,343دريافت و قبض انبار 

   و . . . سند اموال . 473واحد انواع اجناس درقالب     4833دريافت و قبض انبار 
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 انبارهاي توليدي :  

 

            8332دستگاه انواع موتور در سال   88332شارژکليه خطوط توليدي از انبارهاي توليدي درطي سال و توليد  -8

با ارتفاع کوتزاه و دوطبقزه بزراي طبقزات اول و دوم        BOFنوع  پالت براي انبار  4ادامه  سفارش و ساخت   -4

 درجهت  افزايش سرعت شارژ قطعات به خطوط توليدي واستفاده کمتر از تارت تراک هاي انبارو ادامه کار .     

        . BOFا ردستگاه موتور از انب 2تراکتور بصورت ست  2,23شارژ قطعات موتور -3

و حذف پالتهاي فلزي تزا حزد امكزان و جاگزذاري      BOFشروع انجام تغييرات در طبقه بندي رک هاي انبار  -4

 قطعات در پالتهاي پالستيكي که ادامه دارد ..   

اتمام پروژه تجميع محل موميايي کليه قطعات توليدي شرکت در محل انبار قطعات ساخته شده و پيگيزري و   -2

 في در راستاي اين پروژه و آغاز انجام کار موميايي .نصب جرثقيل سق
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 عملكرد شرکت در حوزه طرح و برنامه 

 واحد مطالعات و برنامه ريزي استراتژيك الف( 

 8332در سال واحد مطالعات و برنامه ريزي استراتژيك در  شده اهم اقدامات انجام

 8332سال  گزارش هيئت مديرهنسخه فايل متني  تهيه و تنظيم  -8

 8337نسخه  فايل متني برنامه و بودجه سال  تهيه و تنظيم  -4

تنظيم فايل ارزيابي عملكرد مديران براساس نمره عملكرد بزر اسزاس وضزعيت عملكزرد فرآينزدها، نظزام        -3

از واحد سيستم هزاي مزديريت   دريافتي ( 2sپيشنهادها،سيستم هاي مديريتي و نظام آراستگي محيط کار )

 مترهاو روند بهبود پارا کيفيت

 گزارش تفسيري مديريت در دوره سه ماهه تنظيم فايل -4

 تنظيم و کنترل گزارش عملكرد ماهانه و تجمعي به گروه صنعتي تراکتورسازي ايران -2

 تهيه گزارشات عملكرد ماهانه آمار توليد ، صادرات و تعداد پرسنل شرکت به اداره صنايع -2

 تنظيم و تهيه گزارشات سه ماهه بانك مرکزي -7

 رشات موردي خانه صنعت،معدن و تجارتتهيه گزا -8

 تنظيم و تهيه گزارشات عملكرد ساالنه به استانداري تبريز و تهران -3

 بهره وري هاي آکورد و تنظيم و تهيه فايل نهايي پاداش -83

،  جمزع آوري و هزا   همكاري و نظارت با کليه امورها در تعريزف پزروژه  : مديريت و کنترل پروژه هاي شرکت  -88

گززارش   اتبرگززاري جلسز  و  گزارشات آخرين وضعيت پيشرفت پزروژه هزا   نها وبررسيآ بررسي و کنترل 

 پيشرفت عملكرد پروژه ها 

ما اعتقاد راسخ داريم که پروژه محوري ميتواند در جهت اعتالي سازماني و ايجاد تحول و موفقيت در فضاي کسب 

ظور ايجاد تحول و بهبود در سازمان منطبق بر بمن و کار رقابتي  بعنوان يك عامل بسيار اثربخش و تاثيرگذار باشد.

استراتژيهاي کسب و کار، در حوزه هاي مختلف پروژه هاي استراتژيك و بهبود تعريف شده و جهت حصول نتايج 

نيز ادامه داشته است. همانطوريكه قبالً نيز بيان گرديده است  32بهتر مديريت متمرکز پروژه ها در شرکت در سال 

ه از پيگيري مستمر و نظامند پيشرفت پروژه ها در حوزه هاي مختلف، ارزيابي عمكرد مديران اين سيستم عالو

را  32ليستي از پروژه هاي اتمام يافته در سال  صفحه بعدواحدهاي مختلف شرکت را نيز فراهم آورده است. جدول 

 نشان ميدهد.
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 8332افته در سال يان يپا يست پروژه هايل

 

محل اجراي پروژهعنوان پروژه كد پروژهرديف

 طراحي و توليد 6 سيلندر ژنراتور گازسوز1599339

2580006 ITM475  طرح جديد منيفولد هوا و  دود  تراكنور

بررسي ارتعاش و لرزش تراكتورهاي 4 سيلندر       3580007

ساخت دستگاه تست عملكرد انواع پروانه رادياتور4580005

موازي سازي ژنراتور ها بمنظور افزايش توان و 5599412000

 اصالح ظاهر و ارتقاء ايمني در موتور ويكسان سازي6599378

ناب سازي  فرآيند خط مونتاژ موتورهاي  3 سيلندر7599438

طراحي و ساخت آچار برقي دو محوره شاتون8599461

 امور طرح و برنامهارزيابي ميزان استقرار تكنيك هاي استاندارد ISO/TS واقع در امور طرح و برنامه9580021

10580019 TOP5 مهندسي صنايعاستقرار تيم هاي خودگردان با استفاده از سيستم

امور خود كفاييخودكفايي قطعات موتور شش سيلندر11599432

جدول گزارش پروژه هاي اتمام شده شركت موتورسازان در سال 1396

امورتحقيقات مهندسي

 امور مهندسي كاربردي

 امور فني و مهندسي
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ت وجود سيستم مديريت و کنترل متمرکز پروژه در شرکت موجب گرديده تا مديران امورها و پرسنل شايان ذکر اس

مرتبط با پروژه هاي استراتژيك و بهبود تعريف شده در آن امورها به انجام کارهاي جاري و روزمره خود اکتفا نكرده و 

تغيير در سازمان  و مبتني بر ايجاد تحول وبه اجراي پروژه هايي بپردازند که منطبق بر راهبردهاي اساسي شرکت 

تعريف شده اند. وجود چنين رويكرد و مدلي شرکت را به سمت سازمان استراتژي محور و پروژه محور سوق داده و 

ليست آخرين وضعيت  راي استراتژيها در سازمان نيز قرار گيرد.زد ابزاري براي پايش و سنجش ميزان اجزميتوان

 جراء در حوزه هاي مختلف و شاخصهاي فرآيندهاي شرکت نشان داده شده است.پروژه هاي در حال ا

تاريخ شروع  طبق 

برنامه

تاريخ پايان  طبق 

برنامه

بودجه مصوب           

 ) ميليون ريال (
 تاريخ اتمام واقعيتاريخ شروع  واقعي

درصد پيشرفت 

واقعي

هزينه انجام شده      

   ) ميليون ريال (
خالصه اقدامات

شرح آخرين 

وضعيت

1580013

استفاده از انژکتور و 

پمپ انژکتور بوش بر 

روي موتور 2 سيلندر 

کشاورزي به منظور 

ارتقاء کيفيت محصول

دستيابي به کيفيت 

باالتر با توجه به برند 

بوش در محصوالت 

توليدي

امور تحقيق 

توسعه و 

آزمايشگاه

1395/10/191397/10/192,0001395/10/191397/10/1995%3000

سفارش خريد 233 

دستگاه پمپ انژکتور 

و انژکتور با آخرين 

تنظيمات صورت 

گرفته از شرکت بوش 

انجام شد و براي 

تسريع در شروع 

توليد شري صفر و 

برطرف کردن 

مشكالت احتمالي 

مقرر شد 23 دستگاه 

از اين پمپ ها 

بصورت هوايي از 

شرکت بوش ارسال 

گردد

فرايند تاييد 

محصول بر اساس 

استاندادرهاي 

شرکت بوش نمونه 

هاي ديگري آماده 

سازي و ارسال 

خواهد شد. پس از 

تحويل 8433 

دستگاه موتور با 

پمپ انژکتور خطي ، 

توليد و تحويل 

موتور با پمپ 

انژکتور بوش شروع 

خواهد گرديد.

 ادامه تكميل 

فرايند تاييد 

محصول بر اساس 

استانداردهاي 

BOSCH شرکت

2599425

پروژه موتور نسل 

جديد با استاندارد 

  Stage3b  آاليندگي

        قابل ارتقاء به 

S tage 2

ارتقاء عملكرد و کيفيت 

موتور و همچنين 

استاندارد آاليندگي در 

راستاي همسويي با 

روند جهاني تكنولوژي و 

مكان صادرات به 

بازارهاي جهاني-  

انتقال تكنولوژي طراحي 

موتور - تجهيز موتور به 

سيستم کنترل 

الكترونيكي  و پاشش 

سوخت - امكان رقابت 

با سازندگان خارجي

امور تحقيق 

توسعه و 

آزمايشگاه

1397/03/151400/08/29600,0001397/03/151400/08/29-600000

8- انجام مطالعات 

اوليه 4-شناسايي و 

مذاکره با پيمانكاران 

واجد شرايط 3-

مذاکره باپيمانكاران 

)اولويت دانشگاههاي 

داخل(  4 -انتخاب 

پيمانكار 2- دريافت 

پيش نويس از 

پيمانكار 2-تنظيم 

پيش نويس مورد نظر

انتخاب شرکت 

FEV بعنوان 

پيمانكار و تنظيم و 

آماده سازي پيش 

نويس متن قرارداد 

جهت ارسال

تامين مالي اجراي 

پروژه - مشكالت 

احتمالي ناشي از 

تحريم- انتخاب 

تامين کنندگان 

مناسب - احتمال 

تاخير- باال بودن 

قيمت تمام شده 

موتور جديد

3580014

طراحي و جايگزيني 

توربوشارژر موتور 4 

سيلندر کشاورزي  به 

منظور ارتقاء عملكرد

سنجش پارامترهاي 

عملكردي و آاليندگي  

و صداي  موتور و 

جايگزيني توربوشارژر 

جديد در موتورهاي 

482 و 833

امور تحقيق 

توسعه و 

آزمايشگاه

1395/10/191397/10/191,5001395/10/191397/10/1962%780

بعد از انجام و ارسال 

نتايج به تامين 

کننده، يكي از 

توربوشارژرها که هم 

نتايج بهتري داشت و 

هم نسبت به طرح 

موجود نيازمند 

کمترين تغييرات در 

روي موتور بود 

انتخاب گرديد و از 

طربق امور محترم 

بازرگاني خارجي 

سفارش خريد 83 

عدد داده شد.

با رسيدن توربوها 

تستهاي تكرار 

پذيري و عمر انجام  

 و يك دستگاه 

نمونه براي نصب بر 

روي تراکتور تحويل 

شرکت تراکتور 

سازي شده و نتايج 

رضايت بخش بوده 

است.

---

جدول گزارش درصد پيشرفت پروژه هاي  شركت موتورسازان تا پايان اسفند ماه 1396

رديف
كد 

پروژه
شرح پروژه

 هدف از اجراي 

پروژه

منبع تعريف 

پروژه

چالش  ها و عملكردبرنامه

مشكالت  پيش 

رو
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 ادامه ليست پروژه هاي در حال اجراء در حوزه هاي مختلف شرکت موتورسازان

 

4580001
ناب سازي خط مونتاژ 

اصلي  4 سيلندر

 8-کاهش زمان چرخه 

محصول به ميزان 

حداقل %43      4-

کاهش شكايات 

مشتريان و برگشت از 

تست به ميزان %33   3-

کاهش حوادث پرسنلي 

وافزايش رضايت 

  2S کارکنان 4-بهبود

بميزان 23%  2- حذف 

بخشي از اتالفها

11900%1395/01/181397/11/037,0001395/01/181397/11/0317امور فني مهندسي

مطالعات در زمينه 

ريز فعاليتهاي انواع 

موتورهاي 4 سيلندر 

، عنصر بندي 

فعاليتها ، تقسيم 

بندي موتورها و 

تعيين ظرفيت 

ماکزيمم خط و زمان 

سايكل تايم براي 

ظرفيت ماکزيمم خط. 

طول خط حدود 33 

متر در طرح جديد 

کاهش يافته سيستم 

تغذيه و انبار در 

سيستم جديد 

طراحي شده  است .

نقشه خط و لي اوت  

انبار و سيستم 

تغذيه نهايي شده و 

منتظر اجرايي 

شدن هستيم

بايد خط  4 

سيلندر  فعلي را 

به خطوط 3 و 2 

قبلي انتقال داده 

و عمليات اجرايي 

ناب سازي خط 4 

سيلندر شروع 

کنيم

5580010
راه اندازي ماشينكاري 

بدنه و سر سيلندر و 

کفه ياتاقان 3 سيلندر

توليد ميانگين 8 ست 

دنه و سر سيلندر و کفه 

ياتاقان 3 سيلندر در 

روز

35000%1395/01/231397/11/012001395/01/231397/11/0190امور فني مهندسي

بدنه و کفه ياتاقان 3 

سيلندر با ظرفيت 2  

عدد در روز در حال 

توليد مي باشد

سر سيلندر هاي 3 

سيلندر بصورت 

آزمايشي توليد 

شدهاند و تمامي 

تجهيزات آماده مي 

باشند.

 دستگاه فرز 4

  CNC  سنتر

 افقي براي توليد

 انبوه الزم مي

.باشد

6580012
 انتقال مونتاژ 

موتورهاي 3و 2.23 به 

سالن جديد

توليد روزانه و همزمان 

موتورهاي 2 و 3 

سيلندر - ارتقاء کيفيت 

- کاهش هزينه ها

1000%1396/08/011396/12/291,0001396/08/011396/12/2998امور فني مهندسي

پروسه هاي 2 

سيلندر به سالن 

جديد منتقل شده 

اند  و کليه تجهيزات 

و شرايط آماده شده و 

در حال توليد 

هستيم و موتورهاي 

3 سيلندر در حال 

انتقال مي باشد

سيستم تغذيه در 

حال ناب سازي  و  

طراحي و بهبود مي 

باشد.

---

7599467
اتوماسيون خط 

ماشينكاري بلوک 4 

سيلندر

ارتقاء ظرفيت خط 

بميزان 33 % - کاهش 

مصرف انرژي و کاهش 

هزينه نيروي انساني

4000%1395/10/121398/10/114,0001395/10/121398/10/115امور فني مهندسي

طراحي و ساخت 

نهايي شده 

آزمايشات اوليه انجام 

شده است.

در حال رفع 

مغايرتها و بهبود 

هاي جزئئ مرحله 

تست  عملكرد 

آزمايشي بوده و 

بزودي نصب و 

جايگزين سيستم 

قبلي خواهد شد.

---

8599355

راه اندازي سلول هاي 

تست جديد در سالن 

2  و 3 سيلندر 

 4jb8  جديد)سالن

سابق (

ايجاد سلول هاي تست 

کاليبره  و دقيق جهت 

اطمينان از پرفورمانس  

و پارامترهاي تست 

موتورهاي توليدي

امور طرحهاي 

توسعه
1392/08/011397/08/296001392/08/011397/08/2985%1550

در حال حاضر يك 

سلول راه اندازي 

شده ، سلول دوم از 

نظر سيستم 

کوپلينگ و نرم افزار 

تست مي بايست 

روي آن کار انجام 

شده  و سلول سوم 

نرم افزار و سيستم 

کنترل کار شده است

در حال تست هاي 

اوليه و تكميل 

سخت افزار سلول

---

9599442

نوسازي يك دستگاه 

سلول تست براي امور 

تضمين کيفيت و يك 

دستگاه امور تحقيق و 

توسعه

ايجاد سلول هاي تست 

کاليبره  و دقيق جهت 

اطمينان از پرفورمانس  

و پارامترهاي تست 

موتورهاي توليدي

امور طرحهاي 

توسعه
1394/04/181397/09/256001394/04/181397/09/255%4300

قرارداد ساخت سلول 

ها با شرکت دينا 

موتور اخيرا امضا 

شده است

---

10580025

طراحي و برنامه 

نويسي سيستم 

رديابي قطعات اصلي 

موتور

افزايش بهره وري از 

طريق دستيابي آنالين 

به اطالعات - کاهش 

هزينه هاي هزينه

امور فن آوري 

اطالعات
1396/01/211398/09/252,0001396/01/211398/09/2566%1300

در مورد رديابي 

قطعات سيستم 

رديابي براي دو قطعه 

اصلي ميل لنگ و 

بدنه بصورت پايلوت 

اجرا شده است .

اين پروژه در مرحله 

طراحي رديابي براي 

کليه قطعات مي 

باشد.

---
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 سيستم هاي مديريت كيفيت ب(
 

ارد اقدام کزرده  بمنظور کنترل و بهبود شاخصهاي فرآيندها، از چندين سال قبل شرکت به استقرار سيستم هاي استاند

و در جهت توسعه و بهره برداري از تكنيكهاي آنها تالش و تاکنون نيز آنها را حفظ نموده است. شرکت تالش مي نمايزد  

تا با اين سيستم ها اهداف کيفي،  شاخصهاي فرآيندها، رضايت مشتريان، شاخص هاي زيست محيطي ، ايمني شزغلي،  

 مرتبط را تحت کنترل قرارداده و بصورت مستمر بهبود بخشد .  نظام آراستگي محيط کار  و ساير موارد 

 جدول زير وضعيت سيستم هاي مديريتي کيفيت  شرکت موتورسازان را نشان ميدهد. 

   

نوبت دومنوبت اول

1
ISO/TS 

16949:200

9

استاندارد مديريت كيفيت 

در صنايع خودروسازي

82/12/16 -18

83/11/19

83/12/24,25

يكسال96/9/5-6-296/7/4-95/10/1توف نورد ايرانتوف نورد ايران84/3/17

2ISO 

9001:2008
يكسال96/9/5-6-296/7/4-95/10/1توف نورد ايرانتوف نورد ايران10 - 83/2/8سيستم مديريت كيفيت

3
OHSAS 

18001:200

7

سيستم مديريت ايمني و 

بهداشت شغلي كاركنان
81/8/181/12/5-7D N V86/12/11,12يكسال-25-3096/10/23-95/9/28توف نورد ايران

4
ISO 

14001:200

4

سيستم مديريت محيط 

زيست

79/11/16,17

يكسال-25-3096/10/23-95/9/28توف نورد ايرانتوف نورد ايران80/4/2,380/7/12

5

IMS 

(Integrate

d 

Managem

ent 

System)

سيستم مديريت يكپارچه 

براساس 

ISO9001استانداردهاي

O H S A&14001&

S 18001

يكسال30-95/9/28توف نورد ايرانتوف نورد ايران21-92/11/19

6ISO10002

:2004

سيستم مديريت شكايات 

مشتريان
88/8/688/11/21IMQIMQ94/10/295/12/896/8/23يكسال

75S 88/9/1888/11/10نظام آراستگي محيط كارگواهينامهMICMIC94/12/295/11/27-يكسال

مميزيمميزي مراقبتي

F o llo w  u p  
مدت اعتبار

مطابق استانداردهاي 

IS O 9001&14001&O

H S AS  18001

وضعيت استقرار سيستمهاي مديريتي در شرکت موتورسازان

رديف
نوع سيستم 

مديريتي
اولين صدورپيش مميزيموضوع و کاربرد

نام مؤسسه صادر 

کننده گواهينامه

تاريخ تجديد صدور 

و تغيير مؤسسه

نام شرکت 

صادرکننده گواهينامه
تكرار صدور
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 هاي مديريتي  واحد سيستم

در راسزتاي   "سازي فرآيند اقزدامات اصزالحي و پيشزگيرانه   بازنگري و يكپارچه "اي تحت عنوان تعريف پروژه -8

-صورت کامل اتمام يافته اسزت و روش جاري بهبهبود سيستم اقدامات اصالحي موجود که تا پايان مردادماه سال

 افزاري اقدامات اصالحي و پيشگيرانه در اين راستا بازنگري گرديده است.  اجرايي مربوطه و سيستم نرم

در راستاي بهبود فرآينزدهاي توليزدي    " ISO/TSهاي استاندارد ارزيابي ميزان استقرار تكنيك "اتمام پروژه  -4

 جاري .موجود تا پايان مهرماه سال

هاي اجرايي و مسئوليت امورها درخصوص الزامات اسزتاندارد  سازي تكنيكشفاف"اي تحت عنوان تعريف پروژه -3

IATF 82343:4382" هزايي از قبيزل گزپ آنزاليز     باشزد وفعاليزت  که با حضور مشاور مربوطه در حال اجرا مي

افزار مديريت فرآيندها و تعيين با سيستم فعلي، بررسي فرآيندهاي موجود، بررسي نرم IATF82343تاندارد اس

افزار براساس اسزتاندارد جديزد، بزازتعريف فرآينزدهاي سزازمان براسزاس       نقاط ضعف و قوت جهت توسعه نرم

افزار مديريت فرآيندها انجزام  هاي موجود، تدوين روش ارزيابي ريسك فرآيندها جهت بكارگيري در نرمفعاليت

 گرفته است. 

و   32هزاي مزديريتي تزا پايزان اسزفندماه      تهيه گزارش ارزيابي عملكرد ماهانزه امورهزا در خصزوص سيسزتم     -4

 دهي به مديريت ارشد، مديران و مالكين فرآيندها گزارش

 رهماهنگي و همكاري در اجراي مميزي مراقبتي نوبت اول گواهينامه استانداردهاي زي -2

2-  82343:4333, 84338:4334, 83334:4384, OHSAS 88338  ISO 3338:4338, TS  و پيگيري از امورهاي مسزئول

بنزدي اجرايزي و اقزدامات    هاي زمانشده هر استاندارد و ارسال برنامهانطباق هاي شناساييدرخصوص رفع عدم

 يي شده است.  انطباق در اين سال شناساعدم 42شده هريك که در مجموع اصالحي تعيين

در خصزوص عزدم   ، فني، مونتاژ و تسزت  تضمين کيفيت هايگرفته از امورآخرين وضعيت اقدامات انجامپيگيري  -7

 سيلندر 4خط مونتاژ  OP43،23،883شده در مميزي موردي از هاي مشاهدهانطباق

هزاي مربوطزه   رمها و فز هاي مديريتي شامل روشهاي اجرايي، دستورالعملبازنگري مدارک و مستندات سيستم -8

 ها، تغييرات فرآيندي و الزامات سازماني.انطباقبراساس عدم

 Excelامور در فرمت  43امور از مجموع  87ليستهاي سنجش رضايت مشتريان داخلي براي بازبيني و تهيه چك -3

و پزس از  امزور دريافزت    87امور نظرات  43انجام نظرسنجي از مشتريان داخلي امور طرح و برنامه که از مجموع  -83

 بندي نتايج در سيستم مديريت فرآيندها ثبت گرديد.جمع
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 تهيه فايل آشنايي با مفاهيم اصالح، اقدام اصالحي و اقدام پيشگيرانه   -88

و انجزام   بزه امورهزا  تهيه برنامه زمانبندي برگزاري جلسات بازنگري مديريت، اطالعات وروديهاي جلسات، اعالم  -84

جلسزه بزازنگري مزديريت در زمينزه      88جلسه برگزار شده، 44از مجموع  هاي الزم جهت برگزاري، کههماهنگي

به بعد  82شده بدون اثربخشي درخواستي توسط امورها از سال اقدامات اصالحي و پيشگيرانه باز نامعين و بسته

 باشد:  شرح جدول زير ميها بهجلسه مربوط به ساير ورودي 88و 

 

 هتعداد جلسات برگزار شد نام امور رديف

 (32جلسه )در خرداد، شهريور، آبان و بهمن ماه  4  بازاريابي و فروش 8

 (32يك جلسه )در شهريورماه  تضمين کيفيت 4

 - بازرسي 3

 (32دو جلسه )در ارديبهشت و شهريور ماه  مالي 4

2 
 -تحقيق، توسعه و آزمايشگاه

 مهندسي کاربردي
- 

2 
تدارکات  -ساخت و خودکفايي

 خارجي
 (32يك جلسه )در مهرماه 

 (32يك جلسه )در مردادماه  فني 7

 (32يك جلسه )در شهريورماه  نگهداري، تعميرات و انرژي 8

3 
مرکز  -اداري و توسعه منابع انساني

 آموزش
- 

83 
طرح و برنامه )سيستمهاي مديريت 

 کيفيت(

جلسه در خصوص اقدامات اصالحي باز آخرين وضعيت  88

عدم انطباقهاي مميزي داخلي و خارجي، اجراي تكنيكهاي 

 رهاي مختلفبا مسئوليت اقدام امو ISO/TSاستاندارد 

 - مهندسي صنايع 88

 (32يك جلسه )در خردادماه  ساخت و توليد 84

 (32يك جلسه )در شهريورماه  ريزي و کنترل توليدبرنامه 83

 

 

 

file://Storage/iso_docs/Management%20Review/سال%2095/جلسه%20شماره%208/صورتجلسه.doc
file://Storage/iso_docs/Management%20Review/سال%2095/جلسه%20شماره%208/صورتجلسه.doc
file://Storage/iso_docs/Management%20Review/سال%2095/جلسه%20شماره%209/صورتجلسه.doc
file://Storage/iso_docs/Management%20Review/سال%2095/جلسه%20شماره%209/صورتجلسه.doc
file://Storage/iso_docs/Management%20Review/سال%2095/جلسه%20شماره%2010/صورتجلسه.doc
file://Storage/iso_docs/Management%20Review/سال%2095/جلسه%20شماره%2010/صورتجلسه.doc


   )سهامي عام( ايران موتورسازان تراکتورسازي شرکت

  گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت 

 3129 اسفند 92براي سال مالي منتهي به 
 

54 

 

 

 
 

، 4282،4228امور طرح و برنامه جهت تعيين تكليف پيشنهادهاي با کزد   برگزاري جلسات کميته پيشنهادات -83

 باشد:که نتايج به شرح جدول زير مي 4248و  4223، 4232

 

 تعداد پيشنهاد شرح تصميم رديف

 8 اجرا شده کامل -قبول 8

 - در حال اجرا -قبول 4

 3 ارجاع به کميته ديگر 3

 8 رد 4

 - ارجاع به کارشناسي 2

 

  32شده در بودجه سال ريزيهاي برنامهري يكي از دورهبرگزا -84

 توضيحات مربوط به عنوان دوره رديف

1 
ها و اجراي اثربخش جزيه و تحليل دادهت

 اقدامات اصالحي و پيشگيرانه

ISO/TS 94161 & 

1009 

براي مسئولين  14دوره سه روزه در آذرماه 

 پايش و مالكان اهداف سيستم هاي مديريتي

2 
اري دوره آموزشي آشنايي با الزامات برگز

 IATFاستاندارد 

ISO 1009:1099  

IATF 94161:1094 

دوره دو روزه براي مديران و نمايندگان 

 سيستم هاي مديريتي
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 واحد حفاظت فني و بهداشتج( 

 اقدامات  انجام يافته براي رفع شرايط ناايمن درمحيط هاي کاري :

 سب درپشت دستگاه گيوتين کارگاه نوسازي براي جلوگيري ازورودافرادبه منطقه خطرنصب مانع حفاظتي منا -8

تعبيه سيستم درآر بمنظورسهولت خارج کردن قطعه ازگردون ايستگاه  نهايي) تست نشتي کانالهاي روغن وآب(  -4

 .(8خط ماندلي)

 .کنترل توليدساخت قالب مناسب براي  جابجايي قطعات مختلف  با جرثقيل درمحل شستشوي عمومي  -3

 .ساخت وتعبيه زيرپايي هاي مناسب درخطوط ماشينكاري  -4

 .نصب جرثقيل سقفي براي جابجايي قطعات سنگين درکارگاه ريكليم -2

 .داشتن کنترل بيشتر راننده و نصب آينه هاي بغل برروي ليفتراکها بمنظوربهبود ميدان ديد -2

 quhckخطوط واستفاده ازشيلنگهاي مجهزبه  تعويض شيلنگهاي نامناسب  پيستوله هاي هواي فشرده دربرخي -7

change 

 .حفاظ گذاري دستگاه تراش واصالح سيستم روشنايي موضعي آن درکارگاه مهندسي کاربردي -8

 .هدايت ايمن سيم برق دستگاه قالويز زن دستي براي پيشگيري از بروزحادثه درخط شاتون انتقال و -3

ستم کندانس درمحل تاسيسات ساختمان اداري ودستگاه حفاظ گذاري قسمت گردنده پمپها دربخش استقرارسي -83

 .شستشوي اوليه خط بدنه

به  اصالح واستانداردسازي پلكانهاي فلزي کناردستگاههاي خط فاليويل )اصالح ارتفاع پله هاواتصال ايمن پلكان -88

 .بدنه دستگاه(

 .اصالح صندليهاي  معيوب برخي ازليفتراک ها -84

 .يهادرکارگاه تست موتوراصالح يا تعويض چرخهاي معيوب گار -83

 .دردسترس قراردادن فلكه هواي فشرده درخط فاليويل براي قطع بموقع هواي فشرده درمواقع اضطراري -84

طراحي وساخت فيكسچرايمن براي هدايت قطعات سرسيلندر براي جلوگيري ازبرخوردزايده محفظه ترموسزتات   -82

 .سيلندر4به رولرها درخط مونتاژاوليه 

(وشستشوي سرسزيلندرخط مونتزاژ اوليزه راي جلزوگيري     op483) بدنه اوليه شستشوي هدستگا کانال تعويض -82

 .ازانتشار بخارات  به محيط کارگاه
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مرمت گوديهاي کف محوطه مقابل انبارآهن آالت واصالح درپوش فلزي فرورفته براي پيشگيري ازسقوط قطعه يا  -87

 .پالت درزمان جابجايي با ليفتراک

 .ازنقطه نظر ارگونومي  GP3لت قطعات پاي کار دستگاه مته خطاصالح ارتفاع قرارگيري پا -88

 .تجهيزپالت تراکهابه آژيردنده عقب  براي پيشگيري ازتصادف درزمان جابجايي قطعات -83

 .تهيه ونصب برچسب وتابلوهاي هشداردهنده درمحيط هاي کاري ومحوطه شرکت  -43

 .رل توليدتنظيم وکنترل صداي زياد الكتروموتوردستگاه شستشوي عمومي کنت -48

 و هاه ساختمان اداري براي محدوديت بازشدن پنجر و نصب نگهدارنده در پشت پنجره هاي پلهاي رابط کارگاهها -44

 .پيشگيري ازبروزحادثه

 مرمت اساسي پله هاي پايانه براي پيشگيري ازبروز حادثه وآسيب ديدن کارکنان  -43

 سيلندر 4خط مونتاژ اوليه  op 43ي  درطراحي سنبه مناسب جهت مونتاژآداپتورسردکن با آچاربادي چكش -44

 نصب پاراشوت و قفل مكانيكي برروي باالبرپشت فشارقوي -42

 طراحي ونصب کاورمناسب درمقابل تشعشعات دستگاه حكاکي  ليزري درخطوط ميل لنگ وسيلندر -42

 به منهول )ناشي ازتغييرات خط سرسيلندر( وجلوگيري ازآلودگي کف کارگاه   433هدايت خروجي اپريشن  -47

 تهيه ونصب کف پوش عايق درمقابل تابلوهاي برق -48

 ايجادنورگيرهاي سقفي براي بهبودروشنايي کارگاهها وکانتين -43

 سمپاشي محيط هاي کاري وکانتين ومحوطه ازطريق شرکت مجازوموردتاييدمرکزبهداشت -33
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 عملكرد شرکت در حوزه مهندسي صنايع

  عملكرد واحد مطالعات جريان ارزشالف( 

 کالس ترسيم نقشه جريان ارزش براي مديران، روسا و سرپرستان عملياتي و ستادي  برگزاري  -8

 سيلندر 4اتمام پروژه نابسازي خط مونتاژ فرعي مجموعه واتر پمپ  -4

تكميل پروژه ايجاد سيستم کششي تأمين کنندگان از طريق بهبود سيستم و تكميل نزرم افززار کانبزان تزأمين      -3

 کنندگان

 سيلندر به سالن جديد  3و  2انتقال خط مونتاژ  -4

  SESادامه پروژه نابسازي کارگاه مونتاژ  -2

 سيلندر 4شروع  پروژه نابسازي خط مونتاژ  -2

 ساماندهي تيم هاي بهبود از طريق ايجاد سيستم گزارش دهي عملكردي تيم ها -7

 در سالنهاي  توليد و مونتاژ 4و 4،3، 8سطح TOP2استقرارتابلو  -8

 وط ماشينكاريشروع طراحي سوپر مارکت براي خط -3

 سيلندر 2پيگيري طراحي کانبان براي موتور  -83

 پيگيري طراحي و نصب راه اندازي تابلو هي جونكا در سالن جديد -88

 سيلندر کشاورزي به همراه تيم 2ترسيم نقشه جريان ارزش وضع فعلي براي محصول  -84

 پيگيري را اندازي تابلو آندون براي سالن جديد -83

 B.O.Fشروع پروژه ناب سازي انبار  -84

 نظام آراستگي محيط كارعملكرد واحد ب( 

 ماشين آالت در دورهاي ارزيابي ماهانه   2Sنظارت بر اجراي اثربخش چك ليست اپراتوري  -8

 براي کارکنان عملياتي 2Sبرگزاري کالس آموزشي در مورد اجراي  -4

خزط شزاتون نصزب     بزراي نمونزه   S2به صورت پوستر در تابلو ورودي کارگاه نصب گرديده و تابلو  2Sپيامهاي  -3

 گرديده 

هزا  op،  تلفن عمومي اتمام يافته ،زير پزايي بعضزي از   op 883تميز کاري دستگاه ها ، رنگ سيستم آب صابون   -4

 تعويض گرديده و مابقي در حال انجام ميباشد .
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يعات انتقال اقالم مازاد از کارگاه به محوطه و بعدا به محل ضا -درصد نصب گرديده 43تابلو عالئم راهنمايي تهيه   -2

ضايعات تخته و بشكه پالستيكي (محل نگهداري باکس زبالزه   –نوسازي  –مكانيك  –گرديده است )مقابل روداژ 

 در محوطه طرح و توسعه اتمام يافته است.

 انتقال محل اقالم ضايعاتي صورت گرفته و طرح اوليه براي محل جمع آوري لجن تهيه و آماده ساخت ميباشد . -2

، تاسيسات و نوسازي انجزام يافزت و در نشزريه داخلزي     CNCئي به واحد هاي سرنگهباني، انبار اعطا کارت طال -7

 شرکت چاپ و اعطاء جايزه ويژه انجام گرفته است .

کليزه خطزوط     4بهسازي صندلي هاي کارگاهي در سالن ماشينكاري بجز خطوط سر سيلندر، بدنزه و جزي پزي     -8

 م نگرفته است تجهيز شده اند . سالن مونتاژ اقدامي انجا

 ( در اسفند ماه2sانجام مميزي خارجي جهت تجديد گواهي نظام آراستگي محيط کار ) -3

    (در نشريه نوبت پانزدهم براي کليه کارکنان 2sبرگزاري مسابقه بزرگ) -83

 نظام پيشنهادها و كايزنعملكرد واحد ج( 

ن تكليف پيشنهادهاي ارائه شزده،  جلسه کميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها جهت بررسي وتعيي 844برگزاري  -8

 تعيين امتياز پيشنهادهاي کيفي و نحوه محاسبه صرفه اقتصادي پيشنهادهاي کمي مصوب هر کميته  

کارشناسان برتر و -چاپ بنر پيشنهادهاي برتر–برگزاري دو جلسه تقدير از مشارکت کنندگان برتر و اعطاي لوح  -4

 شرکتپيشنهاد دهندگان برتر و نصب آنها در محوطه 

 تهيه ويژه نامه نظام مشارکت شرکت موتورسازان )شماره چهاردهم( در دو صفحه )افزايش صفحات نشريه( -3

 تهيه ويژه نامه نظام مشارکت شرکت موتورسازان )شماره پانزدهم( ويژه نوروز -4

 42از تجميع بذر پيشنهاد از کميته هاي تخصصي نظام پيشنهادها و چاپ آنها بصورت فراخوان در بنر متشزكل   -2

کميته تخصصي و نصب آن در کارگاه و کانتين شرکت و همچنين کايزن بردها، اينترانزت   2بند، ارائه شده توسط 

 شرکت/  نرم افزار نظام پيشنهادها

 آموزش دبيران و اعضاي کميته ها در مورد دستورالعمل و نحوه اداره جلسات  -2
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 تهيه و اهداء اقالم کادو براي مشارکت کنندگان -7

 

 29اطالعات مقادير شاخص ها  سال  عنوان شاخص

 مشارکت کارکنان

 834تعداد پيشنهاد ارائه شده: 

 732تعداد کارکنان شرکت: 

 3,4سرانه پيشنهاد=

 %88درصد مشارکت=

 توان فكري و خالقيت
 پيشنهاد 73تعداد پيشنهاد قبول شده:  

 %23درصد پيشنهاد قبول شده نسبت به ارائه شده: 

 تمربهبود مس

 27پيشنهادهاي اجرا شده: 

 پيشنهاد 2ميانگين پيشنهاد اجرا شده ماهانه: 

 پيشنهاد 84پيشنهادهاي اجرا شده کمي: 

 پيشنهاد 44پيشنهادهاي اجرا شده کيفي: 

 %38نسبت پيشنهادهاي اجرا شده کمي به کيفي: 

 افزايش بهره وري

 لميليون ريا 8223صرفه اقتصادي حاصله از پيشنهادهاي کمي: 

 ميليون ريال 883ميانگين صرفه اقتصادي هر پيشنهاد کمي: 

 88878امتياز کل پيشنهادهاي کيفي: 

 443ميانگين امتياز هر پيشنهاد کيفي: 
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  عملكرد امور فن آوري اطالعات

 (5818اقدامات و برنامه هاي حوزه فن آوري اطالعات در سال )

ز پشتيباني و نگهداشت سيستم هاي موجود، در صدد اين بوده است که امور فن آوري اطالعات همواره عالوه ا

سيستم هاي اطالعاتي شرکت را مطابق با تكنولوژيهاي روزتوسعه دهد، براين اساس طي سالهاي اخير تالش نموده 

ا مبتني بر است دانش و توانمنديهاي تيم هاي توسعه نرم افزار خود را از طريق آموزشهاي الزم ارتقاء داده و آنها ر

مدلهاي روز فن آوري اطالعات ساماندهي نمايد تا از اين طريق بتواند به توليد و استقرار سيستم هاي جديد مبتني بر 

 اقدام نمايد.  MVCچارچوب و تكنيكهايي از قبيل اسكرام و معماريهاي اليه بندي شده مثل 

بر توسعه سيستم هاي غير تيپ متمركز شده است0  5818با توجه به اينكه برنامه امور فن آوري اطالعات براي سال 

 در طول سال جاري سيستم هاي زير توليد و در فرآيندهاي شركت عملياتي شده است:

 .آن  ينصب، آموزش و راه انداز با هيسه ال ي( با معمارPM) راتيو تعم ينگهدار ستميس يسيو برنامه نو يطراح -8

 يرتيداشبورد مد مستيس يو راه انداز يسيبرنامه نو ،يحاطر -4

 شرکت يبرا ديجد ينترنتيا تيسا يراه انداز -3

 قطعات نيکنندگان در ارتباط با کانبان تام نيتحت وب ارتباط با تام ستميس يو راه انداز يسيبرنامه نو ،يطراح -4

دو دسزتگاه   يلنگ و بدنزه بزا تزدارک و راه انزداز     ليقطعات م يموتور که برا يقطعات اصل يابيشروع پروژه رد -2

 شيو پز  باشزد يو در حال ادامه م دهينرم افزار مربوطه اقدام گرد هيو ته يس يدستگاه پاکت پ 2و  يزريل يكاکح

 .گردد ييو اجرا يينها باشد،يم لوتيبخش که بصورا پا نيا شوديم ينيب

 ياتياطالعات عمل نيشرکت جهت انتقال آنال يساختمانها و کارگاهها هيدر کل ميس يشبكه ب يراه انداز -2

حقوق پرسنل از  شيالحساب حقوق و مشاهده ف يدرخواست عل يها ستميس يو راه انداز يسيبرنامه نو ،ياحطر -7

 يحقوق کاغذ يشهايو حذف چاپ ف نترنتيشبكه شرکت و ا قيطر

در   يزي بنا به الزامات اداره دارا يثبت و ارائه گزارشات مربوط به معامالت فصل يبرا ديجد ستميس يسيبرنامه نو -8

 يلما ستميس

 بر اسكرام يتوسعه نرم افزار مبتن اتيعمل تيريآموزش و استقرار مد -3

 MVCبر  ينرم افزار مبتن ديتول يمعمار يآموزش و راه انداز -83
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  يانسان توسعه منابع عملكرد امور

 با توجه به اهم فعاليتهاي امور منابع انساني که شامل جذب ،آموزش ، توسعه ،انگيزش و نگهداشت منابع انساني مي

باشد اين حوزه در جهت ارائه هر چه بهتر اين فعاليتها و بهبود کارکردهاي مديريتي و عملياتي خود هر ساله با توجه 

به تشخيص ضرورت ، نياز و اهداف سازمان و همچنين  افزايش رضايت و انگيزش کارکنان سعي در بهبود روند 

 نمايد . فرايندهاي روتين و تعريف برنامه ها و پروژه هاي جديد مي

 ميتوان به موارد زير اشاره نمود .  18از فعاليتهاي امور منابع انساني در سال 

 

 ارتقاء سالمت رواني و جسماني کارکنان با انجام :الف ( 

 .معاينات  ادواري و ارائه گزارش تحليلي جواب معاينات ادواري .8

 .انجام مانورهاي مشترک امداد و نجات  .4

 . با سازمان انتقال خونهماهنگي  ز طريقتوسط همكاران ا اهداء خون .3

 ارائه گزارشات فعاليت مرکز خدمات درماني به اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي و مرکز بهداشت استان هر سه ماه .4

  يكبار.

 

  فراهم آوردن امكانات رفاهي و خدماتي در جهت افزايش رضايت کارکنان بصورت :ب( 

 .به درخواست امورهاي مختلف جذب نفرات خدماتي موقت با توجه .8

 .تجديد قرارداد پيمانكار جهت نگهداري و توسعه فضاي سبز .4

 .ارائه خدمات اياب و ذهاب در مناسبتهاي مختلف و سرويس دهي ماموريت هاي اداري  .3

جلسه براي هر پرسنل در دو  43تهيه و توزيع کارت استخر جهت استفاده همكاران و خانواده آنها در حدود    .4

 .همرحل

 .پيگيري ، هماهنگي  و افزايش کيفيت در بخش کانتين  .2

 .سمپاشي ساختمانها ، محوطه عمومي ، کارگاه در دو مرحله .2

 .شروع بازسازي کليه سرويس هاي بهداشتي .7

به منظور مديريت انرژي و جلوگيري از هدر دوجداره  شرکت به نوع کانتين قديمي پنجره هاي تعويض و تكميل .8

 رفت آن.
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 قبلي. به يك سوم زمان همكاران غذا به تحويل انتظار تقليل زمان مراحل تحويل غذا و ييرو تغ بهبود .3

 کارکنان. تكميل روشنايي رخت کني .83

 تعريف و اجراي برنامه ها و پروژه ها در راستاي تعالي و توسعه منابع انساني و افزايش انگيزش کارکنان از قبيل :ج( 

 براي کارکنان شامل:  برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي

 به همكاران بر اساس درخواست و نياز امور مربوطه. آموزش نرم افزار مختلف دوره هايبرگزاري  .8

 .TOP 2، توليد ناب  ،جريان ارزش ، مديريتي دوره هاي آموزش مرتبط با الزامات استانداردهاي .4

 .دوره هاي آموزشي فنّي و تخصّصي مرتبط با شغل و وظايف سازماني .3

 ه هاي آموزشي جهت حل مشكالت سازمان بر حسب مورددور .4

 دوره هاي آموزشي چهره به چهره در امور مختلف مرتبط با اصول ايمني و دستور العمل هاي کاري مربوطه .2

 .بهبود فرايند اعطاي سمت به کارکنانبررسي و اجراي  .2

 .مطالعه و ترسيم جريان ارزش فرايند هاي امور اداري .7

الزم به  .رويكرد تدوين توافق نامه عملكرد وره جهت جاري سازي مديريت عملكرد بامطالعه  و برگزاري د .8

توضيح است که به نظر مديريت اين شرکت مديريت عملكرد از اساسي ترين موضوعات سازماني است که به 

 تمامي شئون شرکت تاثير دارد . اين شرکت با دعوت از اساتيد بنام کشور و برگزاري دوره هاي آموزشي

اقدام به استقرار اين سيستم در شرکت نموده است. بر اين اساس براي تمامي مديران و روساء توافق نامه 

 عملكرد تهيه گرديد و در طول سال بر مبناي آن جلسات بررسي عملكرد آنها برگزار ميگردد. 

 .همسو سازي درخواست آموزش کارکنان با اهداف برگزاري دوره .3

 .امي توسط مشاور روانشناسانجام مصاحبه هاي استخد .83

 .ONETمطالعه پيرامون بازنگري شرح وظايف با ديدگاه   .88

فعاليتها و فرآيندهاي مرتبط با بهينه سازي سيستم هاي منابع انساني در جهت افزايش سرعت و دقت در خدمات ( د

  :ع انسانيرساني به همكاران و روايي فرآيندهاي منابع انساني و تسهيل کار همكاران در امور مناب

 بررسي و رفع اشكاالت و نواقص نرم افزارهاي موجود در منابع انساني و به روز رساني و بهبود  آنها  .8

 نفر به صورت بازنشستگي و يا باز خريدي   42تسهيل مسير تفكيك نيروي انساني از سازمان در حدود   .4
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 3129در پايان اسفند ماه  يکار حوزهاطالعات نيروي انساني بر حسب 

 8332در سال  التيزان تحصيب پرسنل بر حسب ميترک

نسبت ترکيبپايان سال 29پايان سال 25شرح

%30227846صف

%27925542پشتيباني توليد

%807512ستاد

%661608100جمع
 

جمعزنمرد

808دكترا  ) دانشجوي دكترا (1

28331فوق ليسانس2

15911170ليسانس3

1702172فوق ديپلم4

1800180ديپلم5

45247پائين تر از ديپلم6

59018608

شرحرديف
سال 5818

جمع كل
 

58115818شرح

642590مرد

1918زن

661608جمع كل
 

همجوار و  ين شرکتهايگاه مناسب خود را در بيالت جايزان تحصيمطابق اطالعات موجود شرکت همچنان از نظر م

 يسالهاهمانند از کارکنان، شرکت  ياريبس ينكه با وجود بازنشستگيت ايمنطقه حفظ نموده است.  نكته حائز اهم

 ش گرفته است. يپرسنل موجود را در پ يهايتها و توانائيد و استفاده از ظرفيجد يروياست عدم جذب نيس گذشته
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 : يانسان يرويب نيترك

% رشد نسبت

به سال 5811

(%8)354335331324302278مستقيم توليدي

(%9)275264274261262238غير مستقيم توليدي

--211915141010خدماتي

%2119131613148توزيع و فروش

(%8)918481737468اداري

(%8)762721714688661608جمع كل

% رشد نسبت
به سال 5811

--200088دكترا

(%9)313439373229فوق ليسانس

(%10)199188192188187168ليسانس

(%5)185193194192181172فوق ديپلم

(%9)251229221212203184ديپلم

(%6)947768595047پائين تر از ديپلم

(%8)762721714688661608جمع كل

الف( بر حسب محل كار و نوع شغل :

ب ( بر حسب تحصيالت :

5818

581558105818581458115818شرح

58155810581858145811شرح

 

 

 : يانسان يرويو مازاد ن يكسر 

شرکت موتورسازان همچنان در تداوم سياستهاي اتخاذ شده مصمم است فعاليت هاي خود را با حداقل نيروي انساني 

م دهد. در مقابل با اعمال سيستمها و روشهاي بهبود از طريق ايجاد و توسعه سيستم هاي مديريتي نوين از الزم انجا

قبيل مديريت استراتژيك، توليد ناب، سيستم هاي مديريتي کيفيت، سيستم هاي اطالعاتي کامپيوتري، آموزش و 

وري نيروي کار را باال برده و اهداف توليدي  هرهبازآموزي، جايگزيني، ارتقاء سطح مهارتها، کاهش توقفات و ضايعات، ب

خود را محقق سازد که اعمال اين سياست ضمن استفادة بهينه از امكانات موجود، شرکت را در مواقع برخورد با 

بحرانهاي مقطعي در زمينه توليد و رکود فعاليتها قابل انعطاف نموده و با کمترين فشار اقتصادي و تنش هاي مديريتي 

 ه مي سازد. مواج
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 سال گذشته 10شركت طي  يو قرارداد يروند تغييرات تعداد پرسنل رسم
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  طرحهاي توسعهامور  عملكرد

 

هيزات همسو با اهداف و استراتژيهاي شرکت و مطابق برنامه ريزي انجام شده خريد ماشين آالت و تج 8332سال  طي

که در بخش طرحهاي  خطوط توليدي براي رفع گلوگاهها و جايگزيني دستگاههاي فرسوده پيش بيني گرديده است

 ماشين آالت و تجهيزات و الويت بندي آنها بيان شده است.نصب و راه اندازي ،  تهيهسرمايه اي اهم 

 

  4و مونتاژ  4ن در خط ماشينكاري تهيه و تأمين آچاربرقي دو کله براي بستن و بازکردن پيچ هاي ياتاقا .8

 نصب و راه اندازي جرثقيل جديد کارگاه بازيابي قطعات .4

 براي بخش موميايي  FPSنصب و راه اندازي جرثقيل جديد در انباز  .3

 افزايش دهنه و ريل جرثقيل واحد برنامه ريزي قطعات معيوب .4

 رسورخانه شرکت ( پروژه خريد و نصب تامين هواي فشرده شرکت موتورسازان ) واحد کمپ .2

 استقرار سيستم هواي فشره شرکت موتورسازان  .2

  4خط ماندلي  87بازسازي و اورهال مكانيكي و تبديل سيستم کنترل و الكترونيكي دستگاه فرز سنتر شماره  .7

 از موتور ايسوزو به موتورهاي توليدي شرکت   4JBIتبديل و اصالح سيستم کنترل سلول تست سالن  .8

 4خط ماندلي  84ل مكانيكي و تبديل سيستم کنترل و الكترونيكي دستگاه فرز سنتر شماره بازسازي و اورها .3

 )درحال اجرا(

 4خط ماندلي  83بازسازي و اورهال مكانيكي و تبديل سيستم کنترل و الكترونيكي دستگاه فرز سنتر شماره  .83

 )درحال اجرا(

 موتورسازان شرکت نياز مورد بخار سيستم براي  مالي –اخذ پيشنهاد فني  .88

 تبديل و اصالح سيستم کنترل سلول تست امور تحقيقات و توسعه  .84

 4دستگاه حكاکي ليزري براي خط ميل لنگ و خط بدنه سيلندر  .83

 سيستم تاسيسات واحد کمپرسورخانه جديد .84
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  کاربردي امور مهندسي عملكرد

 .ايپروژه طراحي و ساخت مجموعه کالچ دو صفحه .8

سازي وتست عملكردي در داخل شرکت موتورسازان و در مزرعه )به مدت دو ماه( تمام اين پروژه بعد از نمونه  .4

قرار گرفته است و در حال   CKDشده است در حال حاظر ليست قطعات )با کد محصول جديد موتور( در ليست 

 حاظر در مرحله تامين قطعات براي توليد انبوه مي باشد.

 ديد.تست خنك کاري و ارزيابي نصب موتورهاي ج .3

انواع کاربرديهاي جديد براي موتورهاي موجود تعريف )موتور پله هواپيما بيل بكهو خدمات صنعتي و...( و تحويل  .4

مشتري گرديد و ارزيابي نصب و تست خنك کاري آن ها نيز صورت گرفته است. همچنين راهكارهاي پيشنهادي 

 ده است. براي بهبود وضعيت خنك کاري و نصب موتور به مشتريان ارائه ش

 پروژه پارالل کردن موتور ژنراتورها با برق شهري .2

ها به شبكه برق شهري انجام اين پروژه به منظور کوپل دو يا چندين دستگاه موتور ژنراتور به هم و اتصال آن .2

باشد. با اين سيستم برق حاصل از موتور ژنراتورها به شده است و هم اکنون در حال تكميل و تست نهايي مي

هاي باالتر تواند موازي با آن مورد استفاده قرار گيرد. همچنين براي دستيابي به توانشهر متصل شده و ميبرق 

توان چندين موتور ژنراتور را به هم کوپل کرد. اين پروژه بعد از تامين منابع مالي به مرحله اجرا در آمد و مي

ه به درخواست امور بازاريابي و فروش و يا مشتريان تست هاي نهايي آن با موفقيت انجام شد و هم اکنون با توج

 قابل عرضه به بازار مي باشد.

 پروژه طراحي و ساخت دستگاه تست انواع پروانه .7

اين پروژه هم اکنون در کارگاه امور مهندسي کاربردي در حال اجرا بوده و تست هاي اوليه بر روي آن انجام شده  .8

ظهاي ايمني در حال نصب مي باشد. با استفاده از اين دستگاه، عملكرد است و به منظور حفظ ايمين کاربر، حفا

انواع پروانه هاي رادياتور استخراج خواهد شد که کمك شاياني در شبيه سازي و بهينه سازي پروانه ها خواهد 

قل داشت. با انتخاب صحيح پروانه ها عملكرد سيستم خنك کاري موتور ارتقا يافته، توان مصرفي پروانه حدا

 شده و احتماال قيمت آنها )با بهينه سازي و کاهش مواد مصرفي( کاهش خواهد يافت.

 کاوا با دو نوع رادياتور و شاسي براي ايستگاههاي شرکت راه آهن رجاء 832پروژه ژنراتور  .3

 آغاز شده بود به علت عدم مشارکت شرکت راه آهن رجا لغو گرديد. 32اين پروژه که از اول ديماه  .83

 کاوا براي واگن هاي مسافري قطارهاي خودکششي شرکت رجاء 833نراتور پروژه ژ .88
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 اين پروژه به علت عدم مشارکت شرکت راه آهن رجا لغو گرديد. .84

 کاوا کانوپي متحرک شرکت صا ايران 43و  44پروژه ديزل ژنراتور هاي  .83

 اين پروژه به علت عدم مشارکت شرکت صا ايران لغو گرديد. .84

تعريف و تامين شد و هم اکنون امكان توليد انبوه اين  KVA 832و  KVA 833وتورهاي رادياتور مناسب براي م .82

 موتورها وجود دارد.

برنامه سامان دهي کارگاه امور مهندسي کاربردي به اجرا در آمد و ساخت کيوسك و رنگ کاري ديوارها، ستون  .82

 ها و اپوکسي کف کارگاه انجام شد.

پايه ريزي شد و مقرر شد تا اين بولتن در فرمت هاي الكترونيكي و يا  بولتن فني ماهانه شرکت موتورسازان .87

 کاغذي انتشار يابد.

پروژه اي با هدف گرم کردن بدنه موتور به منظور راه اندازي راحت تر موتور در هواي سرد و همچنين افزايش  .88

منظور امكان ساخت آن  طول عمر موتور در امور مهندسي کاربردي شروع شد و محاسبات و آزمايشات اوليه به

انجام شد. نتايج آزمايشات حاکي از امكان اجراي اين پروژه بر روي موتورها مي باشد که بعد از مطالعه بازار و با 

 توجه به درخواست مشتري و همچنين تامين کننده مناسب، قابل اجرا مي باشد.

 امور تحقيق و توسعه و آزمايشگاه   عملكرد

 8332سال قيق و توسعه و آزمايشگاه در امور تحگزارش عملكرد 

 سيلندر شرکت موتورسازان 4الف: پروژه توسعه موتور نسل جديد 

 ,Common Rail, ECUدر راستاي دستيابي به تكنولوژي توليد موتورهاي نسل جديد مجهز به سيستم 

 After treatment  و با استاندارد آاليندگيStage3B   تاStage2 رديده است:مراحل ذيل اقدام گ 

يك شرکت -شرکت ايتاليايي 4شرکت خارجي ) 2شناسايي مراکز معتبر توسعه موتور و برقراري ارتباط با  .8

 يك شرکت کره اي( -يك شرکت آلماني-يك شرکت اتريشي-فرانسوي

 2پس از برگزاري جلسات داخلي و جلسه با شرکت تراکتورسازي و نهايي سازي و ارسال آن به  RFQتهيه  .4

 شده شرکت ذکر

 دريافت پيشنهادات فني و تجاري پس از جلسات مشترک و بازديد انجام يافته توسط شرکتهاي مذکور .3

 تهيه ماتريس ارزيابي و مقايسه پيشنهادات دريافتي از شرکتها .4
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 شرکت براي مرحله دوم بر اساس نتايج ارزيابي 2شرکت برتر از  3انتخاب  .2

 ل اطالعات درخواستيشرکت منتخب جهت تكمي 3ارسال نكته نظرات به  .2

شرکت و ارزيابي مجدد جهت انتخاب بهترين گزينه بر اساس  3بررسي مجدد پيشنهادات دريافتي تكميلي  .7

  .ماتريس ارزيابي

به موازات موارد فوق، برقراري ارتباط با سازندگان اصلي مورد نياز براي اجراي پروژه و دريافت پيشنهادات آنها  .8

 كاري در اين پروژه.جهت هم

قرر گرديده پس از جمع بندي داخلي کليه موارد طي جلسه مشترک با شرکت تراکتورسازي نسبت به برآورد هزينه م

 کلي پروژه و نهايي سازي شرکت طرف قرارداد جهت آغاز پروژه اقدام گردد.

 سال خواهد بود. 2تا  3توضيح اينكه مدت زمان اجراي پروژه 

 8332: عملكرد واحد بررسيهاي فني در سال ب

 .کد محصول از سري صفر به نهايي با تكميل شدن کليه مدارک فني مورد نياز توسط امور ذيربط 82تبديل وضعيت  .8

 دستگاه موتور جديد توسعه يافته به همراه به روز رساني هاي مربوطه در ساير مسترليستها CKD 8تهيه ليست  .4

مجوز به همراه به روز رساني ساير  232قالب  رديف در 4333به تعداد حدود  CKDاعمال تغييرات در ليستهاي  .3

 مسترليستهاي مرتبط 

 بررسي نقشه جات شرکتهاي خارجي و داخلي جهت تاييد  و اعالم گزارش نتايج  .4

 رديف قطعه راکد در انبار و ارائه گزارش نتيجه بررسي 23بررسي حدود  .2

 جلوگيري از توقف خطوطرديف مجوز درخواستي و ارائه پاسخ در اسرع وقت جهت  43بررسي حدود  .2

 بررسي و رفع عدم انطباق هاي داخلي و به حداقل رساندن آن  .7

 بررسي و رفع عدم انطباق هاي مميزي هاي خارجي و به حداقل رساندن  .8

 بررسي و اقدام در مورد صورتجلسات بازنگري مديريت  .3

 8332: عملكرد واحد توسعه محصول در سال ج

 KVA 22سيلندر گازسوز با قابليت کار با گاز شهري با توان توليد و تحويل سري صفر موتور شش  .8

سيلندر توربو در موتورسازان و شرکت  2اسب  843اتمام موفقيت آميز نمونه سازي و تست موتور جديد تراکتور  .4

 تراکتورسازي 
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توليد سري صفر و تحويل موتورهاي ژنراتور توان باالي شش سيلندر مجهز به توربوشارژر )کد محصول  .3

 ( KVA 832با توان  38233224( و توربو اينترکولر )کد محصول  KVA 833با توان  38233238

 BOSCHسيلندر کشاورزي با سيستم سوخت رساني  2توليد موفقيت آميز سري صفر موتورهاي  .4

ش سيلندر توربو کشاورزي با توربو شارژ باز طراحي شده منجر به کاه 4نمونه سازي و تست موفقيت آميز موتور  .2

 482و  833تراکتورهاي موتور و مصرف سوخت 

 حضور مستمر در جلسات هفتگي بررسي گارانتي و برگشتي تست و روداژ و همكاري در رفع مشكالت کيفي .2

 همكاري با امور تضمين کيفيت در خصوص رفع مسائل کيفي توليدات جاري شرکت .7

منجر به نهايي سازي  EDR,TDج نقشه،تدوين مدارک فني جديد براي موتورهاي توسعه يافته شامل استخرا .8

 محصوالت سري صفر

در کارگاه تحقيق و توسعه و آزمايشگاه که منجر به تعيين وضعيت و تبديل به  "در سطح امور خصوصا 2sاجراي   .3

 دستگاه موتور راکد و تحويل و فروش آنها شد 43محصول قابل فروش 

 ها و اقدامات سالهاي قبل جداسازي و تعيين وضعيت گرديد. پالت قطعه بال تكليف باقيمانده از پروژه  33تعداد  .83

در کارگاه پس از آماده سازي و رنگ آميزي، منطقه اي بعنوان نمايشگاه دائمي محصوالت توسعه يافته تحقيقاتي  .88

 اختصاص و موتورهاي توسعه يافته با مشخصات محصول مستقر گرديد.

نار رنگ آميزي و تغيير سيستم روشنايي بهبود قابل مالحظه اي ستادي در ک 2Sساير بخشهاي امور نيز با اجراي  .84

 يافته است.

 8332در سال  طراحي: عملكرد واحد د

 عدد 22تهيه مدل و نقشه قطعات پروژه هاي تحقيقاتي فوق الذکر به تعداد  .8

 قطعات بعدي 4بعدي و نقشه هاي  3در زمينه موارد مرتبط با مدلهاي  "ارائه خدمات به امور ذيربط خصوصا .4

بعدي و نقشه  3آغاز اقدامات در خصوص صحه گذاري کامل قطعات اصلي موتور با بررسي قطعات اصلي و مدل  .3

 قطعات ريخته و فورج "بعدي موجود خصوصا 4هاي 

سيلندر  2و  4جهت استفاده در موتورهاي با مواد شرکت آهنگري  4,43تهيه مدل و نقشه مربوط به شاتون موتور .4

عمال تغييرات در ناحيه سوراخ گژن پين و همچنين حذف پينها و تبديل از حالت پين پيچ به با ا تنفس طبيعي

 سريشن دار و اعمال تغييرات الزم در مبناها و نوع اندازه گذاريها در سيستم جديد

 سيلندر 4 موتورهاي جديد سرسيلندر کاور نقشه و اسمبلي مدل تهيه .2
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 عدد 4 تعداد به بغل توربو و باال توربو موتورهاي توربوي نقشه تهيه .2

با رفع ايراد چسبيدگي  4بررسي و تهيه گزارش در مورد مشكالت بوجو آمده در خط شامل  قطعات بدنه موتور  .7

  -سيلندر معيوب و داراي کمبود ريخته و تبديل آنها به موتور پمپ و ژنراتور  4بدنه هاي  -محل پيچ واترپمپ 

 لندر تغيير يافته در خط توليدسي 4مشكل بوجود آمده جهت توربوهاي 

در آنها و بازبيني آنها و  APQPکار بر روي تنظيم دستورالعملهاي طراحي و همچنين فرمهاي طراحي و حلول  .8

 تنظيم و تغيير سربرگ فرمها

 8332در سال  آزمايشگاه: عملكرد واحد ه

 اتکيلو و 733تحقيق و توسعه و آزمايشگاه با توان  3راه اندازي سلول شماره  .8

 انجام تستهاي عملكردي و آاليندگي مورد نياز پروژه هاي تحقيقاتي  .4

 انجام تستهاي عملكردي و آاليندگي مورد نياز امور تضمين کيفيت و تراکتورسازي .3

 عملكرد شرکت در حوزه فني و مهندسي 

 8332سال در فني و مهندسي امور گزارش عملكرد 

شرح بهبودها مربوط به پروسهحوزه شرح عملكردرديف

1

مطالعات تجميع وانتقال مونتاژ موتورهاي 3و2 سيلندر به سالن 

جديد جهت ارتقاء کيفيت محصوالت وکاهش هزينه توليد وبهينه 

سازي استفاده از امكانات وفضاي شرکت وکاهش سرمايه درجريان 

ساخت وعملياتي نمودن انتقال محصوالت 2.23 به سالن جديد 

وتجهيز سالن مطابق پروسه طراحي شده

تكنولوژي مونتاژ 

وتست

مونتاژ موتورهاي سه  و 

2 سيلندر

ارتقاؤ کيفيت موتورهاي توليدي، کاهش هزينه 

هاي توليد،اصالح ارگونومي کاروآزاد سازي 

فضاي مورد استفاده وکاهش تجهيزات مورد نياز

2

ادامه عمليات ناب سازي خط اصلي مونتاژ شامل مطالعات پروسه وباز 

طراحي پروسه مونتاژ ،سيستم شارژ،ارگونومي کار وانعطاف پذيري 

مونتاژ وشارژ وايجاد قابليت در خط موجود وتوانمند سازي همكاران

تكنولوژي مونتاژ 

وتست 

وماشينكاري

مونتاژ موتورهاي 

چهارسيلندر

انتقال خطوط مونتاژ اوليه ميل لنگ وبدنه به 

خطوط ماشينكاري ميل لنگ وبدنه وکاهش 

هزينه توليد عملياتهاي مذکوربعنوان بخشي از 

پروژه ناب سازي خط اصلي مونتاژ4

3

تدوين ليست شارژ وروشكار وزمانسنجي براي انواع محصوالت جديد 

84 نوع موتور 84 نوع موتور براي موتورهاي انتقالي به سالن جديد 

وتغييرات مربوط به محصوالت جاري اعمالي از طرف تحقيقات 

مهندسي ومهندسي کاربردي حدود 884 مورد ليست شارژهمچنين 

ساخت تجهيزات مورد استفاده در پروسه هاي جاري علي الخصوص 

موتورهاي تراکتور سنگين ومورد نياز در ناب ساز ها ،رفع نياز به 

چرخ هاي گاري هاي متحرک گاري هاي تست با اعمال تغييرات در 

چرخ هاي موجودي انبار

تكنولوژي مونتاژ 

وتست

مونتاژ وتست تمامي 

محصوالت توليدي
ارتقاء استانداردهاي کاري

4

شناسائي ورفع مغايرتهاي ماشين شستشوي واخه وراه اندازي براي 

بلوک 2.23 وتغيير مجدد آن به شستشوي بدنه هاي 4 سيلندرونصب 

ماشين دانك واش کفه ياتاقانها،رفع نشتي واصالحات اساسي روي 

ماشين واخه واخذ نتيجه OK از تميزي بلوک سيلندرهاي 2 و4 

وشروع به کار آزمايشي

تكنولوژي مونتاژ 

وتست

شستشوي بدنه هاي 

2و4 سيلندر

بهبودتميزي وکيفيت شستشوي بدنه هاي4 

سيلندر وفراهم آوردن امكان تعمير اساسي 

ماشين شستشوي خط بدنه  وحذف توقفات ناشي 

از خرابي ماشين شستشوي بدنه 4
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5

اصالحات اساسي روي پروسه ماشينكاري بلوک وسر سيلندر 2.23با  

ايجاد امكان طرح اضطراري وآلترناتيو براي ماشين آالت وعمليات 

وابزارها،راه اندازي ماشين ماندلي 87 ،84و83که تغيير سيستم داده 

شده بود وتجميع اپريشنهاي بدنه وسرسيلندر به يك اپريشن 

درماندلي 4

تكنولوژي 

ماشينكاري

پروسه ماشينكاري 

بلوک 2.23 درخطوط 

ماندلي

ارتقاء کيفيت قطعات توليدي وظرفيت خطوط 

ماندلي وکاهش هزينه توليد ومديريت توقفات 

وضايعات واصالح ارگونومي توليدوتثبيت آمار 

43ست بدنه وسرسيلندر 2.23در روز

6

تهيه ابزار،رفع خطاهاي PLC وساير خطاهاي  ماشين بورينگ 

محورهاي ميل لنگ وميل بادامك آروين-تبريز وماشينكاري 

آزمايشي 433  قطعه واطمينان از تكرار وقابليت ماشين وتحويل کامل 

به توليد وآزاد سازي ظرفيت 33 دقيقه ايي از ماشين هاي 38و33 

ماندلي 8

تكنولوژي 

ماشينكاري

پروسه ماشينكاري 

بلوک 2.23 درخطوط 

ماندلي

ارتقاء ظرفيت وکيفيت توليد بلوک 2.23 وکاهش 

هزينه ابزار ناشي از تامين ابزارهاي گران قيمت 

وانحصاري ماپال ميل لنگ وميل بادامك ورفع 

مشكل هم محوري همچنين کاهش اسكرپ ناشي 

از مشكالت ابزار ماپال ميل لنگ

7

طراحي ابزارهاي ابزارهاي تيماکس جديد ودرخواست وتامين  براي 

فرزکاري حشن وپرداخت پروسه ماشينكاري بلوک وسرسيلندر 2.23 

وبلوک وکفه ياتاقان 3سيلندر وجايگزيني با ابزارهاي قديمي

تكنولوژي 

ماشينكاري 

وسفارشات ابزار

پروسه ماشينكاري 

بلوک  وسرسيلندر2.23 

درخطوط ماندلي

کاهش هزينه هاي ابزار  هاي تيماکس وفرزکاري 

خشن وپرداخت به هر قطعه درحدود %72 

وارتقاء ظرفيت ماشين آالت ،کاهش پريودهاي 

تعويض وتنظيم ابزار هاي تيماکس

8

مطالعه روي پروسه هونينگ بدنه هاي 2.23 وطراحي وتامين ابزار 

جديد وارتقاء کيفيت هونينگ از TD 444 به TD244 وکاهش زمان 

%23 عمليات خشن هونينگ

تكنولوژي 

ماشينكاري 

وسفارشات ابزار

پروسه ماشينكاري 

بلوک 2.23 درخطوط 

ماندلي

ارتقاء جهشي کيفيت هونينگ وموتورهاي 2.23 

و3 سيلندر )کاهش مصرف روغن موتورها( 

کاهش هزينه ابزار هونينگ و زمان پروسه 

هونينگ به ميزان حدود 23% وخارج شدن پروسه 

هونينگ از گلوگاه بودن

9

اجراي توليد سلولي در خطوط ماندلي 8و4 وفاليويل وباالنسر ،تغيير 

روشكارها و تدوين وآموزش نمودار انسان وماشين و تثبيت 

واستاندارد سازي کار و تجهيزات واجراي استراتژي جديد توليدي 

براي استفاده حداکثري از ظرفيت نفرات وتجهيزات وايجاد امكان 

فرصت تعميرات اساسي

تكنولوژي 

ماشينكاري

پروسه ماشينكاري 

بلوک وسرسيلندر 2.23 

درخطوط ماندلي 8و4 

وپروسه ماشينكاري 

انواع فاليويل وباالنسر

ارتقاء کيفيت قطعات توليدي وارتقا ء ظرفيت 

خطوط ماشينكاري  وکاهش هزينه توليد 

ومديريت توقفات وضايعات وايجاد فرصت براي 

تعميرات جهت تعمير اساسي ماشين آالت

10
شروع عمليات ماشينكاري سرسيلندرهاي توليدي در ريخته گري 

تراکتورسازي

تكنولوژي 

ماشينكاري

پروسه ماشينكاري 

سرسيلندر 3 سيلندر 

درخطوط ماندلي

آماده سازي پروسه  توليد سرسيلندرموتورهاي 

3سيلندر وتجهيزات الزم وتعيين ماشين آالت 

وتجهيزات مورد نياز براي توليد 2 دستگاه در 

روز و آزمايش قابليت ماشينكاري وکيفيت 

سرسيلندرهاي توليدي ريخته گري 

تراکتورسازي تبريز

11
راه اندازي دستگاه حكاکي ليزر در خط ميل لنگ وحذف روش قديمي 

وحكاکي دستي وراه اندازي حكاکي خط بلوک 4

تكنولوژي 

ماشينكاري

ماشينكاري ميل لنگ 

وبدنه 4

بهبود کيفيت حك سريال وقابل رديابي شدن 

قطعه وحذف عمليات دستي اپراتور

12
اتمام عمليات اجراي اتوماسيون در ايستگاه آزمايشي اپريشن 33 خط 

ماشينكاري بدنه وتحويل آزمايشي به توليد وبهره برداري

تكنولوژي 

ماشينكاري

خط ماشينكاري بلوک 

سيلندر4

کاهش هزينه نيروي انساني مستقيم ،زمينه 

سازي براي اتوماسيون کل خط واستفاده بهينه از 

ظرفيت ماشين آالت

13
شروع اجراي آزمايشي سيستم TOP2 در خط ميل لنگ براي سطح 

4 سرپرستي جهت تقويت تيم خط

تكنولوژي 

ماشينكاري

خط ماشينكاري ميل 

لنگ

ارتقاء وجهت دهي به کارتيمي و استفاده بهينه از 

ظرفيت سرمايه هاي انساني خط ميل لنگ در 

راستاي کاهش ريسك هاي ايمني ،کاهش هزينه 

هاي کيفي وتوليدي وارتقاء کيفيت وتحويل 

بموقع وتوانمند سازي همكاران خط

آزمايش حدود 38 مورد انواع مختلف قطعه ماشينكاري واعالم نتيجه14
تكنولوژي 

ماشينكاري

خطوط مختلف 

ماشينكاري

اصالحات الزم روي قطعات خام وپروسه هاي 

جاري به همراه آزمايش وانعكاس نتايج به تامين 

کنندگان

15
آزمايش عملكردي حدود 23 مورد وکنترل 82 مورد ابزار جديد 

واصالح سيستم گزارشات آزمايش ابزار

تكنولوژي 

ماشينكاري 

ومهندسي ابزار 

وسفارشات ابزار

خطوط مختلف 

ماشينكاري

آزمايشات ابزار در راستاي بهبود کيفيت توليد 

وکاهش هزينه ابزار به قطعه توليدي اتفاق مي 

افتند
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16

بررسي اطالعات  فني وصدور درخواست سخريد  حدود 388 مورد 

درخواست خريد داخلي و23 مورد درخواست خريد خارجي ابزارهاي 

مصرفي ومورد نياز شرکت وهمكاري با بازرگاني خارجي وداخلي 

وپيگيري تامين ابزارهاي خريدني به همراه جلسات متعدد فني  با 

تامين کنندگان

سفارشات 

وبرنامه ريزي ابزار

خطوط مختلف 

ماشينكاري

تامين بموقع واقتصادي ابزارهاي مصرفي خطوط 

ماشينكاري،مونتاژ وتست وواحدهاي پشتيباني 

و....

17

بررسي ابزارها ،قطعات ،تجهيزات وقطعات يدکي و:8- صدور دستور 

ساخت  8444 مورد شامل  8-8 -ساخت در ابزارسازي داخل شرکت  

حدود 324  مورد دستورساخت   و8-4 -خدمات ساخت واصالح 

اضطراري حدود 8383 مورد درابزارسازي شرکت 4- وصدور دستور 

ساخت 22  مورد در بيرون از شرکت وداخل کشور   3- سرويس 

،تعمير وبازيافت حدود .... مورد انواع ابزاردرواحد تعمير ابزار و4-

خدمات تيزکني ابزار حدود 84433 مورد درکارگاه تيزکني

سفارشات 

وبرنامه ريزي ابزار

خطوط مختلف 

ماشينكاري ومونتاژ

تامين ،بازيافت وتعمير واصالح ابزارهاي مورد 

رايندهاي  نياز واستفاده شرکت درطول سال ودرف

کاري

18

طراحي بيش از 848 مورد انواع قيد وبست،گيج هاي کنترلي،ابزار 

وتجهيزات شارژ ولي آوت و...در واحد طراحي وپابش فيكسچر بتعداد 

23 ايستگاه کاري

مهندسي ابزار-

طراحي

خطوط مختلف 

ماشينكاري ومونتاژ

قاء کيفيت قطعات  رفع نيازهاي جاري شرکت ،ارت

توليدي و کاهش هزينه هاي توقفات وضايعات 

اره کاري ها ودوب

19
ارائه خدمات کنترلي حين توليدانواع ابزار هاي ماشينكاري ومونتاژي 

حدود 7733 مورد

مهندسي ابزار - 

اتاقهاي کنترل 

ابزار

خطوط مختلف 

ماشينكاري

جهت مديريت بهينه مصرف ابزار وکاهش هزينه 

هاي کيفي

20

مطالعه سناريوهاي مختلف ارتقاء پروسه ها وماشين آالت شرکت 

براي تداوم بقاء شرکت و توليدرقابتي بنا به درخواست مديرعامل 

محترم شرکت

فني مهندسي
خطوط مختلف 

ماشينكاري ومونتاژ

مشخص شدن وضعيت تكنولوژي هاي توليدي 

واولويت هاي ارتقاء،زمان الزم  وبودجه مورد نياز

21

نظارت مستمر برتوليد از طريق آديت فرايندهاي مختلف وانجام 

تنظيمات واصالحات الزم روي ماشين آالت وپروسه ها ،تغيير خطوط 

به قطعات مختلف وراه اندازي هاي مختلف )تعميرات اساسي 

ماشينهاي اپريشن 83 و33 و323بدنه وسيستم هواي فشرده کليه 

ايستگاههاي کاري ،شروع کاليبراسيون کليه مانومترهاي ماشين 

آالت خط وبرنامه ريزي براي تعميرات اساسي ماشين هاي اپريشن 

هاي 833 و473 (

تكنولوژي 

ماشينكاري و 

مونتاژ وتست

خطوط مختلف 

ماشينكاري ومونتاژ

ارتقاء نمره فرايندهاي ماشينكاري،مونتاژ وتست 

به ميزان 83 درصد وارتقاء کيفيت قطعات توليدي

22

انتقال ماشين کاروسل از ريكليم به خط فاليويل و راه اندازي آن براي 

پوسته کالچ وآزادسازي ماشينهاي تراش براي انواع فاليويل وحذف 

زمان تغيير خط وستينگ هاي مربوطه وسروسامان دادن به خط 

فاليويل

مهندسي 

ابزاروتكنولوژي 

ماشينكاري

پروسه ماشينكاري 

فاليويل وپوسته کالچ

کاهش زمان عمليات تغيير خطوارتقاء ظرفيت 

ماشينهاي تراش فاليويل وبهبود ظرفيت وکيفيت 

توليد پوسته کالچ

23
همكاري در راه اندازي آچار برقي دومحوره در خطوط ماشينكاري 

بدنه 4 و مونتاژ 4 بتعداد 4 دستگاه

تكنولوژي 

ماشينكاري و 

مونتاژ وتست

خطوط مختلف 

ماشينكاري ومونتاژ

ارتقاء کيفيت وکاهش زمان مونتاژي وکاهش 

آلودگي صوتي وبهبود ارگونومي وکاهش هزينه 

توليد

24

انتقال ،راه اندازي و تغيير پروسه مونتاژ پيچ هاي سرسيلندر 

موتورهاي 4 سيلندر از آچار بادي به آچار برقي وارتقاء کيفيت ودقت 

مونتاژ

تكنولوژي مونتاژ 

وتست
خط مونتاژ 4 سيلندر

ارتقاء دقت وکيفيت مونتاژ پيچهاي سرسيلندر 

موتورهاي 4 وحذف هزينه هاي خريد آچارباده 

هاي تورکدار

25
تغيير و راه اندازي ماشين شستشوي واخه به شستشوي بدنه هاي 4 

سيلندر وشروع شستشوي آزمايشي قطعات

تكنولوژي مونتاژ 

وتست

شستشوي بدنه هاي 4 

سيلندر

ارتقاء تميزي بدنه هاي 4،رفع مغايرت تميزي 

بعلت مشكالت ماشين شستشوي نهايي بدنه 

واستفاده از ماشين راکدوجلوگيري از خواب 

سرمايه

خريد ابزار هاي ماشين آروين)فاين بورينگ ميل بادامك وبرقوها و...(26
سفارشات 

وبرنامه ريزي ابزار
کمك اساسي به راه اندازي ماشين فاين بورينگخط ماشينكاري ماندلي 8
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27

بررسي وشناسائي خطاهاي طراحي ماشين فاين بورينگ)آروين( 

ورفع ريشه ايي آنها با کمك پيمانكار خارج شرکتي واجراي تنظيمات 

اساسي ،همچنين بهبود سيستم ساپورت ابزارماشين وراه اندازي 

کامل ماشين

تكنولوژي 

ماشينكاري  
خط ماشينكاري ماندلي8

آزاد شدن زمان نيم ساعته از ماشين هاي 38و33 

خط ماندلي 8 وکمك به ارتقاء کيفيت موتورهاي 

توليدي وارتقاء ظرفيت توليدآنها

28

اقدامات الزم براي راه اندازي موريزاکي براي کفه ياتاقانهاي 2.23 از 

قبيل طراحي وساخت فيكسچر وپيگيري وهمكاري با تعميرات در 

تحليل عيوب وتعمير اساسي آن

تكنولوژي 

ماشينكاري
خط ماشينكاري ماندلي 8

آزاد شدن ماشين 33 خط ماندلي 8 براي ارتقاء 

ظرفيت توليد سرسيلندرهاي 2.23

29
راه اندازي آزمايشي دستگاه ليزر براي تست جئومتري ماشينهاي 

ماندلي 8و4 وتست  محورهاي X ماشين هاي...

تكنولوژي 

ماشينكاري
خط ماشينكاري ماندلي 8

کنترل انحرافات ماشينها و فيدبك وکمك به 

تعميرات براي نگهداري ماشين وحذف تبعات 

توليد قطعه معيوب ونامنطبق

30

تعريف واجراي سيستم جديد ويكپارچه روشكار ،زمانسنجي 

ومديريت ابزار با همكاري IT، بازنگري وباز تعريف روشكارهاي بدنه 

وسرسيلندر 2.23،بدنه وکفه ياتاقان 3 سيلندر،شفت اسبك 

3،4و2،پولي ميل لنگ ، پولي پروانه ،توپي دنده هرزگرد،رابط 

استارت،شاتون و بدنه 4 تا اپريشن 823

فني مهندسي
تكنولوژي وابزارکل 

سازمان

ارتقاء استانداردهاي کاري وکاهش هزينه هاي 

کيفي وتوليدي

31

مشارکت در ناب سازي SES وانتقال  باالنس و مونتاژخطوط فرعي 

اوليه واترپمپ ،فن درايو،کاورمحفظه ومحفظه تايمين کيس ،کاسه 

نمد عقبي بهمراه اصالح لي آوت محل مونتاژ خطوط فرعي

تكنولوژي مونتاژ 

وتست
مونتاژ خطوط فرعي

کاهش هزينه هاي توليد وارتقاء کيفي  وافزايش 

بهره وري نيروي انساني

انتقال وتجميع عمليات هاي موميايي قطعات توليدي شرکت32
تكنولوژي 

ماشينكاري
عمليات موميايي

حذف ريشه کثيفي سطح سالن 

ماشينكاري،کاهش هزينه هاي پشتيباني 

  ونگهداري تجهيزات وروغن مصرفي

 عملكرد امور تضمين کيفيت

 

 امور. اين مطابق با استانداردهاي فني و کيفي مي باشد مشارکت فعال در توليد و تحويل محصول  اموررسالت اين        

ساخت و وظيفه دارد که بطور اثر بخش نظارت و فعاليت کنترلي خود را از بدو ورود قطعات به سالن مونتاژ تا فرآيند 

از توليد حصول اطمينان مال نمايد. زل محصول به مشتري اعو تحويموتور تست ماشينكاري قطعات و مونتاژ ، 

 مي باشد. امزورم ماموريتهاي اين زمشتري از اه باکيفيت و مطابق با خواست محصول 

 ميتوان به موارد زير اشاره نمود .  32در سال  تضمين کيفيتفعاليتهاي امور  اهم اقدامات و 

 کنترل ورودي. واحد  ز روش جديد کنترل قطعات در بدو ورود درانجام مراحل تكميلي راه اندازي و استفاده ا -8

 انجام مميزي مجدد براي تمام شرکتهاي تامين کننده شرکت موتورسازان. -4

 ازرسي فرآيندهاي مونتاژ.يير سيستم کنترلي و ايجاد سيستم بادامه اجراي تغ -3

 اج شده از آديت فرآيند خطوط.بسط فعاليتهاي تيمهاي بهبود مستمر کيفي در راستاي اجراي موارد استخر -4

 افزايش مميزي ها براي تمامي پارامترهاي قطعات توليد شده بصورت برنامه ريزي شده و اتفاقي. -2

 تغيير اساسي طرح هاي کنترلي و بازنگري آنها. -2

 انتقال مسئوليتهاي خود کنترلي به امور توليد. -7
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 ادامه پياده سازي سيستم جاده سالمت در ايستگاه هاي حساس. -8

 آديت مميزي خطوط ماشينكاري و مونتاژ طبق آخرين استانداردهاي تعريف شده شرکت پرکينز. -3

 در قسمتها و سالنهاي مونتاژ و ماشينكاري.   Top 2سيستم  اجراء -83

 تجزيه و تحليل ايرادات موتورهاي برگشتي بصورت مستمر. -88

 رسازي.برگزاري جلسات کيفي بصورت هفتگي و ماهانه با شرکت ريخته گري تراکتو -84

 کاري ماشينكاري درصد دوباره
هاي قبزل  باشد که با آمار سال به تفكيك ماه بصورت جدول زير مي 32کاري ماشينكاري در سال تعداد و درصد دوباره

هزاي سزالن ماشزينكاري بزا مسزئوليت شزرکت       کزاري  نيز مقايسه شده است. آمار اين جدول مربوط به کزل دوبزاره  

 باشد. موتورسازان مي

 شاخص درصد دوباره کاري ماشينكاري جدول 

 ماه مورد گزارش
تعداد کل 

 قطعه توليدي

 تعداد

 قطعه سالم 

 تعداد

 تعميري ماشينكاري 

 درصد

 تعميري ماشينكاري 

 حد پذيرش

 )درصد(

هدف تعيين 

 شده )درصد(

 0,08 0,09 0,19 1041 546،417 551،972 96كل سال 

 0,08 0,09 0,13 618 461,448 465,733 95كل سال 

 0,2 0,09 0,65 1989 299276 303485 94كل سال 

 0,2 0,09 0,37 2,067 547,720 733,614 93كل سال 

 

 3129آمار تعميري ماشينكاري به تفكيك مسئوليت سال

 تعداد تعميري امور مسئول رديف
سهم از کل 

 تعميري

سهم ازکل 

 توليد

 0,11 57,16 595 فني و مهندسي 8

 0,02 10,18 106 ساخت و توليد 4

 0,05 25,17 262 نگهداري و تعميرات 3

 0,01 5,09 53 تضمين کيفيت 4

 0,00 2,40 25 ساير امورها

 0,19 100,00 1،041 تعداد کل تعميري

 - - 551،972 تعداد ماشينكاري
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 ضايعات ماشينكاريدرصد 

 

 3129آمار ضايعات ماشينكاري به تفكيك مسئوليت در سال

 تعداد ضايعات مسئولامور  رديف
سهم از کل 

 ضايعات
 سهم ازکل توليد

8 
فني و 

 مهندسي
4333 22,83 3,23 

 3,82 82,27 823 ساخت و توليد 4

3 
نگهداري و 

 تعميرات
282 88,82 3,88 

 3,33 3,88 472 تضمين کيفيت 4

 3,32 2,43 342 ساير امورها

 3,34 833,33 2،882 تعداد کل ضايعات

 - - 551,972 يتعداد ماشينكار
 

 

 اعالم نظر در مورد اهداف ضايعات ماشينكاري

اهداف   32با بررسي آمار، درصد اسكراپ در  سه ماهه اول و  دوم باالترين امار را نشان مي دهد همچنين در کل سال 

با حذف   تعيين شده محقق نشده است با توجه به حل مشكالت قالويزکاري شاتون و يكطرفه بودن پوسته ياتاقان ها

مي باشد. بيشترين آمار اسكراپ در سه ماهه دوم و سه ماهه اول ناشي از عدم  3,3آمارهاي مربوطه درصد اسكراپ 

( که با بررسي هاي بيشتر ريشه 8348تكرار پذيري پروسه ماشينكاري پوسته ياتاقان مي باشد )مطابق اقدام اصالحي 

اقداماتي اصالحي براي کاهش اسكراب انجام داده   32در سال مشكل مشخص شده است امور محترم تعميرات و فني 

  2و سرسيلندر  2اسكراپ بدنه  - 4الزم است برنامه آديت فرآيند براي اين خط نيز انجام پذيرد  37اند  که در سال 

 4و  8هم نسبت به ساير قطعات زياد مي باشد که الزم است تمهيدات بيشتري اتخاذ شود همچنين در خطوط ماندلي 

 رار پذير کردن دستگاههازراي تكزالش بزبعلت تعدد اشكاالت و اغماض هاي زيادي هم که صورت مي گيرد در کنار ت

توسط مالكين فرآيند يكي از ابزارهاي پيشگيري ساخت گيج هاي مناسب براي تشخيص به موقع عيب و پيشگيري  

يت کاري شرکت و امور تضمين کيفيت قرار گرفته و در زير از توليد قطعه نامنطبق انبوه مي باشد که ليست آن در اولو

 با مشكل قالويز )بسته  43/4زايش آمار اسكراپ در سه ماهه دوم  شاتون هاي زيكي از علل اف -3به پيوست مي باشد 
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راد ( يعني وجود لقي زياد بوده که در سه ماهه اول به صورت انبوه تعيين تكليف شده بودند اين اي NOGOشدن گيج 

برطرف شده است .براي پيشگيري از توليد قطعه نامنطبق در سالن ماشينكاري عالوه بر  اعالم  32نيز در سال 

 42 از طرف امور تضمين کيفيت صادر شده است که مورد اقدام اصالحي  22 ها تعداد top2مغايرتها در جلسات 

سيستم تهميدات الزم انجام گيرد .با عنايت به الزم است جهت باالبردن اثربخشي اين مورد آن هنوز بسته نشده 

براي سال  32اصالح مشكالت پوسته ياتاقان ها و شاتون با حذف آمارهاي مربوطه و با در نظرگرفتن مقدار توليد سال

 در نظر گرفته شده است. 3,3هدف  37

 امور نگهداري و تعميراتعملكرد 

مور نگهداري و تعميرات به کاهش تعميرات اتفاقي با تمرکز بر تقويت در سال مورد گزارش تمرکز برنامه هاي و منابع ا  

 جزدول دامات انجام يافته در اين بخش بشرحزاهم اق  فعاليتهاي نگهداري و تعميرات پيش گيرانه معطوف بوده است .

 زير مي باشد :

 راه اندازي موفق سيستم جديد نگهداري و تعميرات:

 ماسيون پيشگيرانه به همراه سيستم چك ليست ماشين آالت اضافه گرديددر اين رابطه بخشهاي سيستم اتو -8

جهت بهره برداري از اطالعات جمع اوري شده به سيستم جديد   8سيستم مانيتورينگ ماشين آالت خط ماندلي  -4

 نگهداري و تعميرات اضافه گرديد.

از  سيستم جديد نگهداشت در براساس اطالعات جمع آوري شده  32در ادامه گزارش عملكرد امورنت در سال  -3

 ارائه مي گردد. 32سال 

 عملكرد امور نگهداشت بر اساس نوع توقف :

سفارشكار مر بوط به  4724، تعداد  32سفارشكار ثبت شده در سيستم نگهداشت در سال  3742از  -8

 %را به خود اختصاص ميدهد . 48سفارشكارهاي توقفات اتفاقي ماشين آالت که حدود 

سفارشكار را به  4243،با توجه  راه اندازي در سه ماهه دوم، تعداد  32كارهاي پيشگيرانه در سال تعداد سفارش -4

 %فعاليتهاي امور نگهداري و تعميرات و انرژي را به خود اختصاص داده است .47خود اختصاص ميدهد که حدود 
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خدمات فني ارائه شده مي سفارشكار مربوط به  4344از کل سفارشكارهاي ثبت شده در سيستم نگهداشت  -3

%فعاليتها را به خود اختصاص داده است. که در ذيل به ارائه توضيحات به صورت خالصه مي 42باشد که حدود 

 پردازيم .  

 

نمودار اسپاركسال 96سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اولنوع سفارشکار

9999909809999999اتفاقي اضطراری

%8990%%89899%989اتفاقي توقف خط توليد

999999999999اتفاقي عادی

99%09%999%9999998999توقفام اتفاقي

9999999009999بازرسي

0890%999بهبود و ارتقا سيستم

%9%999%999099پيشگيری

99999تعميرام برد

999909999998تكاولوژی تعميرام

999999990899990%پيشگيرانه كل

999999998جابجايي

99909099999ايماي و بهداشت

99999899999تعمير جرثقيل

%990999999909980خدمام فاي

4s9999999999

899990محیط زیست

9999%99898%98999خدمات فني كل

17742092311227479725جمع

9725 كل سفارشكارهاي سال 96

تعداد كل سفارشکارها در سال 1396
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به 09با توجه به توضیحات فوق در ادامه اهداف و شاخصهاي امور نگهداري و تعمیرات و میزان تحقق آن در سال 

 .مي گرددتفكیك خطوط ارائه 

 به تفكيك خطوط ماشين کاري 32شاخص نگهداشت در سال 

 شاخص هاي تعمیرات مشخصات دستگاه

 کد دستگاه
درصد از  MTTR MTBF EA مدت زمان تعمیر

 کل
 درصد تجمعي

 خالص خالص خالص خالص

 99.983 99.983 09.90 89.99 9.9 99.%9099  9ماندلي 

ماشینكاري میل 

 لنگ 
90099.99 %.99 999.8 09.89 

90.993 99.903 

 83%.90 903.%9 09.%9 999.99 98.09 980990.99  9ماندلي 

 8.093% 0.993 9%.09 999.00 99.90 90999.99 ماشینكاري سیلندر 

 89.993 9.993 99.99 900.99 9%.99 90989.99 ماشینكاري شاتون 

ماشینكاري 

 سرسیلندر 
90% 9.90 999.0% 08.0% 

9.983 89.%93 

 GP9  990999.99 9%9.%% 999.90 99.99 9.993 8%.993ماشینكاري 

 80.983 9.993 %08.9 %.999 9.89 999 ماشینكاري فاليويل 

ماشینكاري کفه 

 ياتاقان 
998 9.98 999.99 09.89 

9.093 09.993 

 3%09.0 9.893 08.09 9%.%99 9.0 999 ماشینكاري کارتر 

ماشینكاري  

 بادامك 
999 9.%9 9%9.88 09.98 

9.893 09.893 

 GP9  90998.99 9%9.9% 9%9.99 %9.99 9.%%3 09.903ماشینكاري 

 GP9  990 9.99 %89.99 08.89 9.993 0%.093ماشینكاري 

 GP9  90999.99 99.99 999.90 89.00 9.903 00.993ماشینكاري 

 999.993 9.893 99.%0 999.08 9.% %99 ماشینكاري باالنسر 

 

 .3  سفارشكارها به عنوان مشتري اصلي امور نگهداري و تعمیرات مي باشد9%و تولید با جذب امور ساخت 
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 به اختصار بیان مي گردد. 09با توجه نموار فوق اهم اقدامات انجام شده در سال 

 
 32همكاري در راستاي راه اندازي تاسيسات تامين هواي فشرده شرکت موتورسازان و اتمام آن در سال  -8

 4JB8همكاري در راستاي ناب سازي  سالن  -4

 32واتمام آن در سال  4خط ماندالي  83و  84همكاري در راستاي اورهال ماندلي  -3

 8همكاري در راستاي مانيتورينگ ماشين آالت ماندلي  -4

 8خط ماندلي  34اورهال مكانيكي دستگاه ماندلي  -2

 ( خط ميل لنگ 888-883،)(828-873طراحي ، نصب و اجراي سيستم فيلتراسيون اپريشنهاي) -2

 خط ميل بادامك 23طراحي ، نصب و اجراي سيستم فيلتراسيون اپريشنهاي -7

 VFDبهبود وارتقا سيستم ماشينكاري خط فاليول با حذف گيربكس و تبديل آن به سيستم  -8

 خط بدنه  33همكاري در راستاي اتوماسيون اپريشن  -3
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 مونتاژ و تستامور  عملكرد

 32ت مربوط به پايش سالن مونتاژ در سال گزاش تجميعي اطالعا

 

کارگاه پمپ انژکتورکارگاه لوله خم کنيخط 9 سيلندرخط 1 سيلندرخط 4 سيلندررديف

1265265265265265

211,3427525,908146,98411,332

33,289,180270,7201,831,480367,460815,885

43,463,973264,9202,067,800367,460815,885

595%102%89%100%100%

6115311

70.10%0.66%0.05%0.005%0.009%

82.62%5.92%0.58%0.00%19.76%

992.53%96.48%88.06%100.00%83.50%

1036324410

111.220.950.97138.664.28

1297%

136%

1492%

شرح

تعداد برگشتي موتوراز تست با مسئوليت خطوط مونتاژي )دستگاه(

درصد برگشتي موتوراز تست به تفكيك خطوط / کارگاه 

راندمان خطوط با احتساب زمان تكميل و تعمير

ميانگين تعداد نفر در هر روز کاري)نفر روز(

سرانه توليد )تعداد توليد/تعداد روزکاري(/تعداد کل نفرات

ميانگين راندمان کليه خطوط در سال 8332 

ميانگين راندمان دوباره کاري در کليه خطوط در سال 32

ميانگين راندمان خطوط با احتساب زمان تكميل و تعمير

تعداد روز کاري

تعداد توليد در سال 32 ) دستگاه (

کارکرد طبق زمان استاندارد)دقيقه(

کارکرد ) زمان در دسترس(واقعي توليد)دقيقه(

راندمان خطوط )کارکرد استاندارد/کارکرد واقعي(

)ReWork( کل راندمان دوباره کاري
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 2833هاي شرکت در سال دتحوالت و دستاور

 صول: حوزه توسعه مح

 KVA 22توليد و تحويل سري صفر موتور شش سيلندر گازسوز با قابليت کار با گاز شهري با توان   -8

سيلندر توربو در موتورسازان و شرکت  2اسب  843اتمام موفقيت آميز نمونه سازي و تست موتور جديد تراکتور   -4

 تراکتورسازي 

توليد سري صفر و تحويل موتورهاي ژنراتور توان باالي شش سيلندر مجهز به توربوشارژر )کد محصول   -3

 ( KVA 832با توان  38233224( و توربو اينترکولر )کد محصول  KVA 833با توان  38233238

 BOSCHسيلندر کشاورزي با سيستم سوخت رساني  2هاي توليد موفقيت آميز سري صفر موتور -4

سيلندر توربو کشاورزي با توربو شارژ باز طراحي شده منجر به کاهش  4نمونه سازي و تست موفقيت آميز موتور   -2

 482و  833مصرف سوخت موتور و تراکتورهاي 

 پروژه پارالل کردن موتور ژنراتورها با برق شهري  -2

 حوزه توسعه فرايندها:

سيلندر به سالن جديد جهت ارتقاء کيفيت محصوالت وکاهش هزينه توليد  2و3جميع وانتقال مونتاژ موتورهاي ت  -8

 وبهينه سازي استفاده از امكانات وفضاي شرکت
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 2راه اندازي کامل دستگاه بورينگ سوراخهاي ميل بادامك و ميل لنگ بلوک سيلندر  -4

 
 

 4خط ماشينكاري بلوک سيلندر  33شين طراحي و راه اندازي پروژه اتوماسيون اپري -3

 

 

 ساير دستاوردهاي شركت 

 درصد 23استمرار استقرار نظام توليد ناب و کاهش کاالي در جريان ساخت بيش از -8

 دريافت لوح تقدير بعنوان صادر کننده نمونه استان -4
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  ياهداف و برنامه سال آت  

 باشد يل ميبه شرح جدول ذ يك محصول و مشتريبه تفك  8337در سال  د، فروش و صادرات شرکتيبرنامه تول

 

مبلغ کل  فروش فيتعداد  نوع موتورکد محصولرديف

26,897      45060كشاورزي تراكتور اروميه باغي 131152306950

2,989      5060تراكتور مخصوص برنج231152374

5,977      10060موتور 3/152 كشاورزي331153500

32,516      54460موتور Stage3 153/3 كشاورزي431153501

83,307      1,20069موتور 4/244 كشاورزي تنفسي طبيعي531244419

631244425MT440C-82AD 80,559      1,00580موتور

731244458ITM800 105,699      1,34579موتور تراكتور

831244504ITM475 499,122      7,12070موتور

111,037      1,58670موتور 4/248دوديفرانسيل931248502

88,424    731121موتور 6/60 كشاورزي با پمپ انژكتور خطي1031600603

1131600605MT660A-150AD-01 23,222    100232  موتور 6/60كشاورزي

98,947    500198موتور 6/60  ) تراكتور 4399 (1231600609

701,570    4,289164موتور 6/60 كشاورزي با پمپ انژكتور بوش1331600613

19,0201,860,267

394      498موتور 3/152 كالجدار با تابلو برق1431152320

5,820      6688موتور 3/152 ژنراتور با تابلو برق1531152336

30,639    270113موتور 4/236 كالجدار1631236420

45,478    445102موتور 4/236 ژنراتور1731236436

16,750      17099موتور 4/236 ليفتراك1831236456

1931244458IT M 80011119    1,305

2031244504IT M 4751080      805

2131244516MN 446      589موتور تراك ميكسر

3,281    24137موتور 4/244 گازسوز2231244533

2331244539 TG1 4/244 9,056    74122موتور

234      378موتور 4/248 دوديفرانسيل2431248502

29,091    255114موتور 4/248 كالجدار2531248520

446      589موتور 4/248 كمپرسور2631248545

23,748    230103موتور 4/248 ژنراتور2731248550

2831400434) 80KVA ( 7,152    46155موتور 4/40 ژنراتور توان باال

3,331    23145موتور 6/60 كشاورزي با پمپ خطي2931600603

7,934    50159موتور 6/60 كالجدار3031600621

8,539    60142موتور 6/60 ژنراتور3131600630

3231600638MT660A-130GD-01 1,209    5242موتور ژنراتور

3331600647) kVa 55 ( 4,527    24189موتور 6/60 گازسوز

3431600652kva 13012,778    46278موتور 6/60 ژنراتور توان باال

27,812    170164موتور 6/60 كمباين3531600687

5,726    35164موتور 6/60 جاروب3631600681

61,589      90068قطعات يدكي3731999001

2,931308,089

7,493      10075كشاورزي 3831152305

932      1093موتور تراكتور ريكو3931236406

4,496      5090موتور 4.248 كشاورزي با بور صنعتي4031236600

2,673      3089كشاورزي 65 اسب  4131244426

18,225      20091كشاورزي 75 اسب 4231244427

14,904      16093كشاورزي 82 اسب  4331244455

4,496      5090كشاورزي دو ديفرانسيل 4431248502

12,474      14089قطعات يدكي4531999001

74065,691

22,6912,234,047

برنامه توليد و فروش شركت موتورسازان  در سال 1397 

جمع توليد به تامين قطعات تراكتورسازي

 جمع ساير مشتريان داخلي

 جمع صادرات

 جمع كل
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 ك و بهبود ياستراتژ يست پروژه هايل

 يآن،  پروژه ها يف و بر مبنايتعر ختلفم يدر حوزه ها يمناسب يهاي، استراتژخود به اهداف يابيبمنظور دستشرکت 

خزود را بزر    يها و طرحهزا يه گذارينموده است و سرما يزيف شده طرحريبه اهداف تعر يابيدست جهتك را ياستراتژ

 گردد. يمختلف شرکت اشاره م ين برنامه ها و پروژه ها در حوزه هايدر ادامه به عناو ها قرار داده است.ياستراتژ  يمبنا

 :و فروش  داخلي بازاريابي

  استقرار سيستمCRM  مديريت ارتباط با مشتري( از طريق آموزش و فرهنگ سازي( 

  ت يدکيبهبود بسته بندي قطعاتداوم 

 بازاريابي براي موتور ژنراتور گازسوز و افزايش سهم بازار اين محصول 

 کار مستقل فروش قطعات يدکي کسب و توسعه 

 :و فروش خارجي بازاريابي

 کشورهاي همسايهبازار  توسعه 

  فريقاييآافزايش سهم بازار کشورهاي 

 :و تحقيقات توسعه

  يندگي روز فاز اول  با استاندارد آال لندريس 4پروژه موتورنسل جديدSTAGEIIIB   

 بوش بر اساس برنامه مشترک يسوخت رسان ستميشرکت به س يمحصوالت اصل هيکل زيتجه 

 و كاهش هزينه هاي توليدي  : مالي

  سيلندر 2و  3تداوم و تكميل پروژه هاي افزايش ساخت داخل قطعات موتورهاي 

 اتالفها در فرآيندهاي شرکت( تداوم استقرار نظام توليد ناب )شناسايي و حذف انواع 

 تداوم بهبود کيفيت قطعات و موتورهاي توليدي شرکت 

 شناسائي منابع تامين ارزان اعم از داخلي و خارجي و ايجاد تنوع در منابع تامين قطعات استراتژيك 

 :كيفيت

  ماشينكاري قطعاتو  مونتاژ و تست هايسازماندهي تيم هاي بهبود کيفيت محصول در سالنتداوم 

  استقرار تدريجي سيستم کنترل کيفيت قطعات در مبداتداوم 

  افزايش تعامل با تامين کنندگان در راستاي ارتقاء کيفيتبهبود و 
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 :انساني و آموزش منابع

 نظام مديريت دانش طراحي 

 بازنگري و بهبود سيستم هاي انگيزشي 

 ستمر رضايت مندي آنهابازنگري و بهبود کانالهاي ارتباطي با کارکنان و تالش جهت بهبود م 

 و توسعه سيستم ارزيابي عملكرد کارکنان و مديران بهبود 

 بهبود مستمر نظام آراستگي محيط کار 

 :ناب توليد

 پيگيري پروژه ايجاد سيستم کششي داخل خطوط ماشينكاري 

  پيگيري تكميل پروژه نابسازي کارگاه مونتاژSES 

 سيلندر 4 پيگيري اجرا وتكميل  پروژه نابسازي خط مونتاژ 

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

  سيلندر 2و 3پيگيري تكميل پروژه سيستم تغذيه خط مونتاژ 

 :مواد تامين

 تداوم بهبود بسته بندي مواد و قطعات تاميني 

  ندرسيل  2و  3 ساخت داخل  موتور افزايش درصدتداوم 

  تعيين تكليف و کاهش قطعات راکد و مازادپيگيري جدي موضوع 

  اصلي موتور از قبيل سيلندر، سرسيلندر، پمپ انژکتور و توربو شارژاستقرار سيستم  رديابي قطعات تداوم 

 :تكنولوژي

 يابزار تيز کنو  ابزار سازي،  مونتاژوتست،  خريد ماشين آالت و تجهيزات براي کارگاههاي ماشينكاري 

 خريد ابزار آالت مورد نياز خطوط وکاهش موجوديهاي راکد 

 ارتقاي نرم افزاري و تكنولوژيكي امور فني و مهندسي 

 برون سپاري ساخت ابزارهاي غير قابل ساخت وخارج از ظرفيت کارگاه ابزارسازي در موتورسازان 
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 فن آوري اطالعات

 تداوم طراحي و استقرار سيستم اطالعاتي جامع و يكپارچه ( بعنوان ابزاري نوين و قدرتمندERP) 

 تداوم بهبود مستمر امنيت، حفاظت و سرعت تبادل اطالعات در شبكه محلي و اينترانت 

 محصول يابيرد ستميو بهبود س رييتغ 

 سيو وب سرو يس يبر اسكرام، ام و يشرکت مبتن ينرم افزار ميتوسعه ت 

 و  عاتيضا ،يف و گردش مواد، اعتبارات اسنادمصر ستميس ليموجود از قب يمال ستميتوسعه و بهبود س

 فروش يحسابدار

 يو نرم افزار يو ثبت سفارشات و درخواست خدمات سخت افزار افتيدر ستميکردن س نهياجرا و نهاد 

 ديجد ينرم افزار ستميکاربران در س
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 

 مت سهاميت معامالت و قيوضع

درج شده و سزهام   "خموتور " با نماد خودرو  ..3..در بورس اوراق بهادار تهران در گروه 42/84/8388خ يشرکت در تار

 مورد معامله قرار گرفته است. 44/38/8384خ ين بار در تارياول يآن برا

 ر بوده است:ير به شرح زيسال اخ 2 يت سهام شرکت طيوضع

 

سال مالي 

منتهي به

تعداد سهام 

معامله شده

ارزش سهام معامله 

شده

تعداد روزهاي 

باز بودن نماد

تعداد روزهايي 

که نماد معامله 

شده است

ارزش بازار
قيمت 

سهم
سرمايه

ميليون ريالريالريالروزروزريالسهمتاريخ

8332/84/43828,333,223782,788,344,4274374324,8378,333434,843

8332/84/33882,832,327338,478,228,8324424483,3888,333434,843

8334/84/4332,233,32338,878,772,3334444434,3838,333434,843

8333/84/43833,827,883478,444,323,8444344344,7788,333434,843

8334/84/4343,248,74374,483,387,3333438844,8438,333434,843

وضعيت سهام شرکت طي 2 سال اخير
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 گاه شرکت در صنعتیجا

 

 و گازسوز يزليد يد موتورهايتولدر صنعت کشور  يزليد يد کننده موتورهاين توليرسازان بعنوان بزرگترموتوشرکت 

ر يسان يشرکت در بن يااست.  بوده مثبت نسبت به سال قبل يرشد فروش صنعت مذکور در سال جار. کنديت ميفعال

 يد کننزدگان اصزل  ياز تول يكيجزو ال ير ونيليم 8،783،238 ن صنعت با حجم فروش معادل مبلغيفعال در ا يرکتهاش

 ر است:يو صادرات به شرح ز ين شرکت از کل بازار داخلين سهم فروش محصوالت مختلف اي. همچنباشديدر کشور م

 

 

 شرکت يط حقوقيمح

 : ت شرکت عبارتند ازين و مقررات حاکم بر فعالين قوانيمهمتر

 

 از جمله قانون تجارت ، قانون کار و... مرتبط با کسب و کار شرکت يات قانونرضوابط و مقر .8

 و اوراق بهادار  . بورسسازمان  و مقرارت  نيقوان .4

 شرکت . يداخل ين نامه هايآئ .3

 .ران يا ينگ تراکتورسازيمصوبات هلد .4

 . سهامداران يف مجامع عموميمات و تكاليتصم .2

 

 .وجود نداردارش در سال مورد گزدر باره شرکت  يخاصمغايرت   ،خوشبختانه از لحاظ ضوابط فوق
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 شرکت  ياتيو عمل يبر عملكرد مال يمرور

 

 ر :يشرکت در دو سال اخ انيجدول سود و ز

 

سال 3125سال 3129

1,713,6311,306,084درآمدهاي عملياتي

(1,185,052)(1,585,961)بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

127,670121,032سود ناخالص 

(112,383)(121,299)هزينه هاي فروش، اداري و عمومي 

(7,247)22,113 سايراقالم عملياتي 

(99,186)(119,630)

28,4841,403سود عملياتي 

(31,747)(4,152)هزينه هاي  مالي 

1,7101,221ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي 

(2,442)(30,526)

(29,123)26,042سود)زيان( عمليات قبل ازماليات

----ماليات بر درآمد

(29,123)26,042سود )زيان( خالص

1407سود خالص عملياتي هرسهم )ريال(

(150)(12)زيان خالص غيرعملياتي هرسهم )ريال(

(143)128سود )زيان( پايه هر سهم
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 ريدو سال اخترازنامه 

 

3129/39/923125/39/11بدهيها وحقوق صاحبان سهام3129/39/923125/39/11دارائيها

ريالريالريالريال

بدهيهاي جاري :دارائيهاي جاري :

753,820,657,754542,126,777,755 پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري110,003,417,32369,853,403,004موجودي نقد

9,802,583,33111,483,379,493 ماليات پرداختني102,035,753,67668,751,637,885 دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري

025,706,397,420سود سهام پرداختني609,314,225,343594,400,631,239موجودي موادوكاال

094,519,080,214تسهيالت مالي 43,142,367,11736,350,849,035 پيش پرداختها

1,131,838,7642,555,786,655پيش دريافتها

764,755,079,849676,391,421,537جمع بدهيهاي جاري864,495,763,459769,356,521,163جمع دارائيهاي جاري

بدهيهاي غيرجاري :دارائيهاي غيرجاري :

3,190,191,5655,152,230,887دريافتني هاي بلند مدت

68,097,766,14760,135,347,842ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان7,750,0006,700,000سرمايه گذاريهاي بلند مدت

248,484,5061,311,417,706دارائيهاي نامشهود

832,852,845,996736,526,769,379جمع بدهيها185,911,542,997155,658,805,746دارائيهاي ثابت مشهود

189,357,969,068162,129,154,339جمع دارائيهاي غيرجاري

832,853حقوق صاحبان سهام :

204,120,000,000204,120,000,000سرمايه)204،120،000سهم1000ريالي (

20,412,000,00020,412,000,000اندوخته قانوني
----ساير اندوخته ها

)29,573,093,877()3,531,113,469( زيان انباشته

221,000,886,531194,958,906,123جمع حقوق صاحبان سهام

1,053,853,732,527931,485,675,502جمع بدهيهاوحقوق صاحبان سهام1,053,853,732,527931,485,675,502جمع دارائيها
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 د و فروشيتول

سال 3125تعدادسال 3129تعداد

ريالدستگاهريالدستگاهفروش خالص:

18,2041,687,630,637,56415,5951,288,082,699,604 داخلي: 

)25,085,640,495()9()13,254,373,361()9(كسر ميشود: برگشت از فروش و تخفيفات 

1,674,376,264,2031,262,997,059,109 فروش داخلي 

41539,638,759,08257343,256,065,175  صادراتي

)168,719,730()383,776,696(كسر ميشود: برگشت از فروش و تخفيفات 

39,254,982,38643,087,345,445خالص فروش صادراتي

18,6101,713,631,246,58916,1591,306,084,404,554فروش خالص

درآمدهاي عملياتي

 
 

 32و  32 يدر سالها قبض انبار رفته شده ها ديتولآمارجدول 

عملكرد 3125عملكرد 3129ظرفيت معمول )قابل دسترس(ظرفيت اسميواحدنام محصولرديف

3,5001,0007521,086دستگاه موتور3 سيلندر1

26,50021,00011,34511,459دستگاه موتور4 سيلندر2

6,0003,5005,9083,610دستگاه موتور6 سيلندر3

36,00025,50018,00516,155دستگاه  جمع
 

 

 

 هه عمديد و مصرف مواد اوليخر

درصد افزايشسال1396سال1395شرح

%829,4681,034,20625مواد مستقيم مصرفي 
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 : شاملها يگذارهيرات در سرماييتغ

  يمال يصورتها 3ادداشت يطبق :  ثابت يهاييرات داراييالف( تغ

  يمال يصورتها 3ادداشت يطبق مولد شرکت :  يهاييرات در داراييب( تغ

 

 شامل: ين ماليتام يهااستيه و سيرات در ساختار سرماييتغ

 )ترازنامزه (  يالزمز  يورتهامطزابق صز  زارش زال مورد گزدر س   : رات در حقوق صاحبان سهامييلف( تغا       

نشان  افزايش% نسبت به سال قبل 83 زانيافته که به ميرييتغ اليون ريليم 448،332ال به يون ريليم 834،323لغ زازمب

 دهد.يم

ان خزدمت  يز ره پايز بلند مدت شرکت فقط مربوط به ذخ يهايبده:  بلندمدت يهايرات در بدهييب( تغ

 مزورد گززارش   يان سال ماليال و در پاير ارديليم 23مبلغ  آنزان يم 8332 يان سال ماليپا درکارکنان بوده که 

   ال بوده است.يارد ريليم 28به مبلغ 

 .خواهد بود ع سود طبق مصوبه مجمعيم و توزيتقس:  م سوديتقسج(  

 

  : شامل ينگيت نقديرات در وضعييتغ

طبق :  سه با سال قبليمقارات آنها در ييعمده و تغ يو مصارف نقد ينگينقد يالف( منابع اصل

 يمال يدر صورتها جدول گردش وجوه نقد

 طبق جدول گردش وجوه نقد:  سه با سال قبليدر مقا ياتيعمل ينقد يهاانيت جريب( وضع

 

 : شرکت ياعتبار يهااستيو س ين ماليتام ياستهايان سيب

ن يابع تزام ن منز يمهمتزر  گذشته يز همچون سالهايامسال ن شرکت يمال ياستهايبر اساس س

 ت عبارتند از:يب اولويشرکت به ترت يمال

 ان  ياز فروش محصوالت و خدمات به مشتر يافتيمبالغ در 

 ا کم بازده يراکد  يهايفروش دارائ 

 يالت مالياستفاده از تسه  

 هيش سرمايافزا 
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 يمال يبتهانس

 

58105818581458115818شرحرديف

8.488.438.888.848.83نسبت جاري ) دارائيهاي جاري به بدهي هاي جاري (1

3.833.843.833.433.48نسبت سريع ) دارائيهاي آني به بدهي هاي جاري (2

3.3343.3433.3423.8333.844نسبت وجوه ) موجوديهاي نقدي به بدهي هاي جاري (3

3.233.733.743.733.73كل بدهي ها به  كل دارائيها4

3.383.423.423.483.48نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارائيها5

8.388.338.448.438.43نسبت فروش ) درآمد( به مجموع دارائيها6

3.84-3.843.433.343.82سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام7

نسبت موجوديها )موجودي مواد و كاال + سفارشات در راه( به 8

بهاي تمام شده فروش
3.223.283.283.233.48

82474323822383724888فروش سرانه ”ساليانه“ به ميليون ريال9

3.323.433.883.443.43نسبت ارزش افزوده به فروش )جمع درآمدها(10

3.483.783.843.343.33بهره وري كل دارائيها )ارزش افزوده تقسيم بر جمع دارائيها(11

بهره وري نيروي كار )ارزش افزوده سرانه = ارزش افزوده 12

تقسيم بر متوسط تعداد كاركنان(
2448824882483272
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  اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته 

 يصورتها 43ادداشت يباشد، مطابق يمقانون تجارت  843مشمول ماده الت اشخاص وابسته که اطالعات مربوط به معام

 ده است.يارائه گرد يمال

 

 شرکت يتعهدات مال

 .باشديم يمال يصورتها 47اداشت شماره يشرکت طبق  يتعهدات مال

 

 شرکت ينظام راهبر

ئزت  ياعضزاء ه  ياز رهنمودهزا  يريز با الهام گره و يئت مديمات اتخاذ شده در جلسات هيشرکت براساس تصم يراهبر

 باشد.ير ميره به شرح جدول زيئت مديرد. اطالعات مربوط به اعضاء هيگيره انجام ميمد

 ينام و نام خانوادگ فيرد

 تيمدت عضو تينوع عضو

 ر عامليمد

ف
وظ

م
 

يغ
ف

وظ
ر م

 

ب يزززززدر ترک خ خاتمهيتار خ شروعيتار

 رهيئت مديه

ب يخارج از ترک

 هريئت مديه

 ادامه دارد 48/2/33  *  * زادينجفعل شهباز محمد يآقا 5

 ادامه دارد 8/4/83 *    يابانين مدرس خيحس يآقا 0

 ادامه دارد 83/84/34 *    كتنيناصر  يآقا  8

 ادامه دارد 88/2/32 *    آقاي جواد نجفي آذر 4

1 
آقززاي حسززن مطلززب زاده   

 خانميري
 ادامه دارد 88/2/32 *   

  

 ره و حضور اعضاء در جلساتيئت مديجلسات ه

    .ده استيل گرديتشك رهيات مديه ياعضات ياکثرجلسه با حضور  84تعداد در سال مورد گزارش 
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  ياطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانون

(  ياران رسزم )حسزابد  فراز مشزاور  يحسابرس موسسه،  8332سال ساالنه مربوط به  يعاد يمطابق مصوبه مجمع عموم

 يالبدل شزرکت بزرا   يبعنوان بازرس عل کوشا منش يموسسه حسابرسو  اصلي يقانونبعنوان حسابرس مستقل و بازرس 

 .ه بودندديكسال انتخاب گرديمدت 

 ل آنهايه و تحليو تجز عمده شرکت يهاسكير

احتمزالي   رات يتزاث بينزي  شپيو همچنين هاي مختلف براي شرکت وجود دارد ها و مخاطراتي که در حوزهريسكاهم 

بشزرح  پوشش و مديريت مخزاطرات  اتخاذ شده بمنظور  هايكارهاي مختلف و نيز راهبر عملكرد شرکت در حوزه آنها

 .زير بيان ميگردد

تحزت  توانزد  يکه کسب و کار شزرکت را م  يدات مهمير تهديك شرکت در جدول زياستراتژ يزيالف( مطابق برنامه ر

 ده است.يگرد انيقرار دهد ب الشعاع

 

 گردد :يان مير بيشرکت با آنها مواجه است بشرح ز کهت يبا اهم يسك هاير ريساب( 

ك سزو و  يز از  يمزال  يد تنگناهزا يد و تشديتول ينه هايش هزيبا توجه به تداوم افزا : نوسانات نرخ بهرهسك ير .1

نه شزرکت  ين زميدر اشود  يشرکت م يمال ينه هايش هزيگر موجب افزايد ياز سو يالت بانكيش نرخ بهره تسهيافزا

شزرکت   يمال يتهاين استفاده از حمايتالش نموده است با کاهش دوره حصول مطالبات و همچنگذشته  يسالهاهمانند 

   بدون بهره بعمل آورد. ين استفاده ممكن را از منابع ماليشتريب يتراکتورساز

گردد ين ميتام ياز منابع خارج يديه تولي% از قطعات و مواد اول43نكه حدود ياباتوجه   : سك نوسانات نرخ ارزير .2

داشته باشد . بمنظور  يشرکت را در پ يديتمام شده محصوالت تول ير در بهاييتواند تغ يم  ارز هرگونه نوسان در نرخ 

 شرح فيرد

 نرخ باالي تسهيالت بانكي   5

 يمنطق يگمرك يدر اثر فقدان تعرفه ها يورود رقباي جديد و بزرگ بين المللي به بازار داخل 0

 مت تمام شده محصوالت يد و قيتول ينه هايهز يشيروند افزا 8

  وجود قوانين و مقررات  بازدارنده  4

 هدف( يانه )بازارهاينطقه خاورمها در م يتداوم نا امن 1

 يندگيرانه در ارتباط با مصرف سوخت و آاليسخت گ ين استانداردهايتدو 8

 كاهش بارندگي و تشديد خشك سالي 8

 فرسودگي و عمر باالي ماشين آالت و تجهيزات فرآيند توليد 3

 قديمي بودن تكنولوژي برخي از محصوالت 1
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بزا   يساخت داخل و اسزتفاده از ارزهزا   يبرنامه ها يشرکت از نوسانات نرخ ارز شرکت اجرا يرير پذيزان تاثيکاهش م

 .ده است را در دستور کار خود قرار دا ينرخ مبادله ا

 : يديتول يهامت نهادهيسك قير .3

رد  شزرکت تزالش   يز گين و مقرارت مربوطه  صورت ميش ساالنه دستمزدها که بر اساس مصوبات و  قوانيرغم افزا يعل

دستمزد  ينه هايش هزير افزايتاث يانسان يروياست کاهش نياعمال سو  يانسان يروين ينموده است تا با بهبود بهره ور

 د .  ينما کارکنان جبران

ن خصوص تالش شده يدر ا ،باشد  يشرکت م ر گذاريمهم و تاث يسك هاياز ر يكي يم داخليمت مواد مستقيش قيافزا

 يو بزا اجزرا   ش ممكن اعمزال گزردد  يانجام شده حداقل افزا يها يزنين کننده و رايتام يشرکتها ياست تا با همكار

 مزت محصزوالت اثزرات    يق يش منطقين  افزايو همچن يبهره ور نه ها و بهبودينه کاهش هزيمتعدد در زم يبرنامه ها

 آن به حداقل ممكن برسد . يمنف

 يبعمزل آمزده بزرا    يرغم تزالش هزا   يعل : ير مقررات دولتييا تغيو  يالمللنيسك مربوط به عوامل بير .4

 يم هزا يتحزر  متزداو  متاسفانه کماکزان  شرکت  يديمحصوالت تول يد برايجد يخارج يرهااباز ينيگزيو جا يشناسائ

ر يمهزم در مسز   يسك هزا ياز ر يكي،  يمبادالت تجارش اعتبار جهت يدر خصوص گشا يجاد موانع بانكيا ناعادالنه و 

ن يز ا يمهزم صزادرات   يدر بازارهزا  يشوند و متاسفانه بروز جنگ و نزاامن  يشرکت محسوب م يخارج يتوسعه بازارها

 .داشته است  يپ د صادرات شرکت را درير کاهش شدياخ يسالها يشرکت ط

محصوالت شزرکت   يبرا يداخل ن موثريگزيجا يکاال نكهيبا توجه به ا:  نيگزيان به محصوالت جاياقبال مشتر .5

  کند. يد نميکسب و کار صنعت را تهد يسك قابل توجهيه، رين ناحيوجود ندارد لذا از ا

بزه منظزور نوسزازي     :دفرسودگي و عمر باالي ماشين آالت و تجهيزات فرآيند توليز سك مربوط به ير .6

ماشين آالت و تجهيزات توليد، مطالعات اوليه انجام شده و به موازات تالش ميشزود کزه از طريزق بازسزازي اساسزي      

 تجهيزات و توجه بيشتر به امر نگهداري و تعميرات جامع، ريسك فرسودگي آنها را به حداقل برسانيم.

به منظور ارتقاء تكنولوژي محصوالت شرکت   :التقديمي بودن تكنولوژي برخي از محصوسك مربوط به ير .7

در کنار تقويت بخش تحقيق و توسعه شرکت و عقد قرارداد همكاري با دانشگاههاي داخلي، اقدام به دريافت اطالعزات  

 از مراکز طراحي معتبر موتور شده است و بررسي هاي اوليه براي همكاري با اين مراکز در حال مطالعه ميباشد.
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 ف مجمعيانجام شده در خصوص تكالاقدامات 

  گزارش حسابرس و بازرس قانوني ، مجمع مقرر نمود مفاد دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار  8در خصوص بند

 گردد.رعايت 

  ده است.يت گرديه قانون تجارت کامالً رعاياصالح 843در سال مورد گزارش معامالت مشمول ماده 

 م سوديستق يره برايئت مديشنهاد هيپ

 

 :  صيزان سود قابل تخصيالف( م

 الير  26،041،980،408 سود دوره :

 

 الير   (3،531،113،469)  : ان دورهيپا انباشته زيان 

 

 انهيسال يب در مجمع عاديتصو : ص سوديب( نحوه تخص

 

اي تقسيم را پوشش نمي دهد بنظر هئيت مديره بر انباشته يتقسيمچون مبلغ سود  : م سوديشنهاد تقسي( پج

 سود موضوعيت ندارد. 

 

 ها يگذارهيها و سرماشارکتم

سهم  23سهم در شرکت تراکتورسازي و  8،333در سال گزارش شرکت نسبت به مشارکت و سرمايه گذاري به ميزان  

 ريال اقدام نموده است و براي سال آتي برنامه خاصي ندارد. 8،333در شرکت خدمات صنعتي با ارزش اسمي 
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  ين ماليتام يهاوهيش

از درآمزد   ين منزابع مزال  يحداکثر تالش خود را جهزت تزام  گذشته  يهمچون سالهادر صدد است همچنان شرکت 

افزت  ي، درينگياز آن بزه نقزد   يل بخشيها و تبدينه از دارائيحاصل از فروش محصوالت و خدمات خود، استفاده به

الت بزا بهزره و   يق اخذ تسزه يرا از طر يمنابع مالكند تا يش متالکه ناچار باشد  يرد. در موارديبكار گ خودمطالبات 

 د.ين نماين تامينه پائيهز

 اطالعات تماس با شرکت

 
 شرکت موتورسازان–ران يا يمجتمع تراکتورساز –جاده سردرود  –ز ي: تبر آدرس –الف 

 348-34442342دورنگار :    348-34448333تلفن      28842-337:  يصندوق پست

 mail@motorsazan.irك : يرونپست الكت

 www.motorsazan.ir:  ينترنتيت ايسا

 348-34443233م يآدرس فوق و شماره تلفن مستق:  يياشخاص مسئول پاسخگو -ب

   يرهبر يمحمد تق:  يآقا

 

 ره يئت مدياطالعات مربوط به ه

 رهيئت مدياعضاء همشخصات و سوابق جدول مربوط به 

 يخانوادگنام و نام

 (يت حقوقينده شخصي)نما
 سمت

الت/مدارک يتحص

 ياحرفه

 يهانهيزم

 يسوابق کار

ت يخ عضويتار

ئت يدر ه

 رهيمد

 تعداد

در سهام 

 شرکت

ت همزمان يعضو

ره يئت مديدر ه

 هار شرکتيسا

 يت قبليعضو

ره يئت مديدر ه

ها ر شرکتيسا

 ريسال اخ 2در 

 - ريخته گري شرکت سهم 8،333 88/2/33 يفن سانسيفوق ل رعامليعضو و مد زاديفعلنج شهباز محمد

 - - سهم 8،333 8/4/88 يفن سانسيفوق ل رئيس هيئت مديره يابانين مدرس خيحس

 - ريخته گري شرکت سهم 8،333 83/84/34 يمال سانسيل عضو غيرموظف كتنيناصر  يآقا

 - ريخته گري شرکت سهم 8،333 88/2/32 مديريت سانسيلفوق  عضو غيرموظف آقاي جواد نجفي آذر

آقاي حسن مطلب زاده 

 خانميري

 سهم 8،333 88/2/32 مكانيك سانسيفوق ل عضو غيرموظف

تامين شرکت 

 قطعات
- 

 

mailto:mail@motorsazan.ir
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 شرکت ييران اجراير عامل و مديدول مربوط به مشخصات و سوابق مدج

تخصصميزان مدت به سالاز تاريخ

607مديريت اجرائيفوق ليسانس45/07/3078/07/0118مدير عاملمحمد شهباز نجفعليزاد1

106مهندسي صنايعفوق ليسانس59/06/1988/9/178معاونت برنامه ريزي و بازرگاني مدير عاملمحمود  قليزاده نو2

16مديريت ماليفوق ليسانس60/01/2092/07/014مدير امور ماليمجيد  رسولي سقاي3

23حسابداريليسانس54/02/1090/06/296 مدير امور اداري و توسعه منابع انساني  محمد رضاسپهري مقدم4

5مديريت صنعتيفوق ليسانس49/04/1092/02/274 مديرامور طرح و برنامهخرماديب نيا5

154مديريت اجرائيفوق ليسانس52/06/1595/09/011 مدير امور ساخت توليدموسيشهسواري6

32مديريت صنعتيليسانس44/11/2889/07/117مدير امور برنامه ريزي و كنترل توليدمجيد  تقي پور7

60الكترونيك ليسانس50/01/0195/12/211سرپرست مديريت امور نگهداري و تعميرات و انرژيسيد كاظمباغبان اسگنداني8

39مديريت اجراييفوق ليسانس50/03/1989/03/017 مدير امور فنييوسفرزمي بي شك9

21مديريت صنعتيليسانس45/12/2289/01/017 مدير امور مواد و كنترل موجوديناصرجودت نيا10

6مديريت صنعتيليسانس60/02/0294/07/192مدير امور تداركات داخلي بهمنپردل11

1مكانيكفوق ليسانس30/10/0168/07/0128مشاور مدير عامل لطفعلينوروزي ديزج12

12صنايعليسانس60/04/0294/11/012مدير امور بازرسي و حراستفرهادمحمودي13

15 مكانيك )طراحي كاربردي(فوق ليسانس54/05/0192/03/014 مدير امور مهندسي كاربرديپرويز روحاني14

13مديريت اجرائيفوق ليسانس57/06/3090/06/016مدير امور تحقيق و توسعه و آزمايشگاهميرعلي اصغرمفيد15

12مديريت اجرائيفوق ليسانس47/09/2790/01/016 مدير امور فن آوري اطالعاتابوالفضلنوجوان16

14 موادفوق ليسانس53/11/2592/11/144مدير امور بازاريابي و فروشفرهادعبدي17

114صنايعليسانس50/02/2992/06/234 مدير امور مونتاژ وتست و تكميلساسانموتابي علوي18

1ساخت وتوليدليسانس50/05/1589/08/017 مدير امور طرحهاي توسعه احدديباذر19

11مديريت صنعتيليسانس60/02/0294/07/192 مدير امور ساخت و خودكفائيبهمنپردل20

4مديريت صنعتيفوق ليسانس47/04/2194/09/012 مدير امور مهندسي صنايعسعيدهمت زاده21

44مكانيكفوق ليسانس61/01/0196/08/251سرپرست مديريت امور تضمين كيفيتجعفرپاشائي22

تاريخ تولدعنوان سمتنامنام خانوادگيرديف
تعدادپرسنل تحت تحصيالتسابقه کار مديريتي

پوشش مستقيم

 




