
 بــراى تحقــق مدیریــت مشــارکتى 
وجــود مکانیســم هــاى عملیاتــى و 
ــتاى  ــعار در راس ــه ش ــه دور از هرگون ب
مشــارکت واقعــى و داوطلبانــه ،با شــور 
ــت  ــرورى اس ــان ض ــتیاق کارکن و اش

  دومین ویژه نامه نظام پیشنهادها/اولین جشنواره نظام پیشنهادها

افزایش بهره ورى از طریق مشارکت موثر سرمایه انسانى

حامى برتر نظام پیشنهادها سال95

 مهندس رحیم ستوده بحرینى

دبیر  برترجشنواره نظام پیشنهادها

سعید مرادپور

زیرساختى،نوآورى و بومى سازى در تکنولوژى هاى تولیدى، زیرساختى

پیشنهاددهنده برترجشنواره نظام پیشنهادها

 محسن خواجویى

پیشنهاددهنده برترجشنواره نظام پیشنهادها

محسن گلبازخانى

جشنواره
هدف اصلى نظام مدیریتى مشارکتى 

توسعه ارزش هاى انسانى کلیه کارکنان 
و استفاده...

 صفحه 2

ــه  ــرکت ب ــره وري ش ــی به ــه عال کمیت
ــاب  ــرم جن ــل محت ــت مدیرعام ریاس
ــه  ــه جلس ــی زاده در س ــدس تق مهن

ــد.... ــزار گردی برگ
 صفحه 6

گفتگو با حامى منتخب از 

پیشنهادهاى منتخب درجشنواره 

گفتگــو بــا مدیــر کارخانــه هماتیت
 صفحه 7

آقــاى رضــا عادلــى قائــم مقــام 
مدیــر پــروژه و معاونــت ماشــین آالت 

ــر ــرکت جهادنص ش
صفحه 10

پیشنهادهاى  منتخب جشنواره از کارخانه 
هماتیت و تغلیظ...

 صفحه 3

پیشنهادهاى پذیرفته شده جشنواره 

 در نظام پیشنهادها 
رتبه بندى عملکرد مدیریت  ها

شــده   پذیرفتــه  پیشــنهادهاى 
  ... جشــنواره  در  شــرکت 

 صفحه 7

ــاى  ــه ه ــرد کمیت ــه عملک روند12ماه
ــنهادها ــام پیش ــى نظ تخصص

 صفحه 18

8 749

شوراى عالى بهره ورى

گفتگو با حامى برتر 

گفتگو با پیشنهاد دهنده برتر 
خانم مهندس مهدیه صدر  

پیشنهاددهنده برتر کارخانه گندله سازى 
صفحه5

افزایش تولید کارخانه هماتیت به مقدار 300 هزار تن در سال

شرکت همکار



جشنواره 

امتیاز عملکرد معاونت ها
سال95

سال 94

معاونت مالی و اقتصادي معاونت پشتیبانی مجتمع معاونت برنامه ریزي و 
توسعه

عملکرد باالتر از هدف
عملکرد باالتر از هدف

28 105

3381 107

65
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 پیشنهادهاى منتخب جشنواره نظام پیشنهادها

 عنوان پیشنهاد: افزایش تولید کارخانه هماتیت به مقدار
 300 هزار تن در سال

عنوان پیشنهاد: افزایش تناژ ورودى کارخانه تغلیظ با بهینه
سازى توان مکشى اگزوز فن هاى آسیاهاى خشک تغلیظ

شماره پیشنهاد:13365شماره پیشنهاد:13619

ازکالسفایرخط شده  گرفته  انشعابات  اضافى  مسیرهاى   تمام 
نواحى این  در  غبار  آورى  جمع  براى  و  شده  مسدود   2  1و 
مکشى توان  تمام  و  شود  مى  استفاده  مجزا  غبارگیرهاى   از 
شود تناژمى  وافزایش  مواد  سازى  خارج  صرف  ها  فن  اگزوز 

       میزان صرفجویى:
48,400,000,000

چهل هشت میلیارد چهارصد میلیون ریال

با تغییر در خطوط طراحی :تغییر در مدار جدا کننده مارپیچی خط
100 حذف ري کلینر جداکننده مغناطیسی خط 300 و 200

انتقال بار میانی هیمز به کنسانتره، جابجایی سریز درام فیلتر ها
تزریق فلوکوالنت به تیکنرها کنسانتره ،دو الین کردن خط 200

       میزان صرفجویى:
100,000,000,000

یکصد میلیارد ریال



معاونین

حوزه مدیریت عامل معاونت بهره بردارى 
مجتمع

معاونت فنی و مهندسی 
مجتمع

معاونت توسعه مدیریت 
و سرمایه انسانی

عملکرد باالتر از هدف

عملکرد باالتر از هدف

عملکرد باالتر از هدف

عملکرد باالتر از هدف

عملکرد باالتر از هدف

عملکرد باالتر از هدف

عملکرد باالتر از هدف

126

52

166

15439

17634

104
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هاى ارزش  توسعه  مشارکتى  مدیریتى  نظام  اصلى   هدف 
 انسانى کلیه کارکنان و استفاده از هوش استعداد و خالقیت
 آنان  در راستاى اهداف شرکت است با هم فکرى و همدلى
و ورى  بهره  توان  مى  موجود  امکانات  از  استفاده  و   بیشتر 
 برونداد هر سازمان را ارتقا داد  نظام مدیریتى مشارکتى به
 لحاظ ایجاد فضاى مناسب براى مشارکت فکرى کارکنان در
 امور سازمان سبب مى شود بهره ورى در تمام زمینه هاى
 موثر در فعالیت سازمان از جمله نیروى انسانى ارتقا پیدا کند
 بدین منظور شرکت معدنى صنعتى گل گهر در راستاى تقویت
 هرچه بیشتر فرهنگ مشارکت و بهبود هاى کایزنى جشنواره
 نظام پیشنهادها را برگزار نمود و محورها مشارکت براساس
         اقتباسى از منشور اقتصادى مقادمتى به شرح ذیل مدون گردید

  محورهاى جشنواره
 افزایش تولید با کیفیت

 بهینه سازى مصارف انرژى
 نوآورى و بومى سازى در تکنولوژى هاى تولیدى

زیرساختى و عمرانى
 نوآورى و بومى سازى در طرح هاى توسعه و اصالحى

موجود
 صیانت از تجهیزات و دارایى هاى شرکت

 ارتقا استانداردهاى محیط زیست و ایمنى و بهداشت
حمل و نقل کارآمد محصول

 بازاریابى و فروش هوشمندانه محصول
 ارتقا سیستم هاى مدیریتى و مالى

ارتقا دانش محورى و پژوهش گرایى

 جشنواره نظام پیشنهادها
اگر به کارکنان فرصت دهید و اعتقاد به نیروي اندیشه و     
توان آنها داشته باشید، از آنچه می توانند انجام دهند و انجام
خواهند داد متحیر خواهید شد. هر کس موهبت هاي خدادادي و
استعدادهاي منحصربه فردي دارد.این وظیفه مسئولین است
که در آشکار کردن  این موهبت و استعدادها به کارکنان کمک
کنند. یک تفکر قدیمی وجود دارد که می گوید ”به دیگران
شهرت خوبی نسب دهید تا براي رسیدن به آن بکوشند
و سپس شاهد درخشش آنها باشید.“ واقعاً حقیقت دارد
اگر براي کارکنان، محیط مناسب فراهم شود، سخت کوش،
دیگران در  را  خالقیت  هستندوقتی  مولد  و  خالق  مستعد، 
شرایط گویی  باشید،  داشته  اعتقاد  آنها  به  و  کنید  ترغیب 
مطلوبی براي باغچه اي فراهم می کنید. شما در محیطی که
بیشترین احتمال وقوع موفقیت وجود دارد بذرها را می کارید

راهکارهاي بهره گیري از نظرات کارکنان
پیشنهادها و  اطالعات    ، نظر  مورد  مسئله  خصوص   در 
کند دریافت  جداگانه  صورت  به  مختلف  افراد  از   را 
کند اتخاذ  را  الزم  تصمیم  آنها  بندي  جمع  با  و 

 در یک جلسه که کارکنان صاحب نظر حضور دارند ، در
 خصوص مسئله مشخص شده پرسش کرده ، به طوري
 که آنها بتوانند نظرات همدیگر را مورد نقد قرار دهند و
 در این حالت با جمع بندي نظرات ارائه شده ، تصمیم

گیري الزم صورت پذیرد
 جلسه اي با حضور کارکنان تشکیل داده و با استفاده از
 روش طوفان فکرى راه حل هاي متناسب را جمع آوري
کرده و با نظر گروه ، راه حل هاي مقبول را انتخاب کند

خالقیت را در دیگران تشویق کنید



خودتان را معرفى کنید؟
مهدیه صدر . سرپرست برق و ابزار دقیق گندله سازى 

تعداد پیشنهاد ارائه شده در جشنواره ؟
3 پیشنهاد

عملکرد کمیته فنى در خصوص بررسى پیشنهادها چگونه ارزیابى مى کنید؟
ــگاه  ــر جای ــالوه ب ــه ع ــرادى ک ــکل از اف ــنهادها متش ــى پیش ــى و ارزیاب ــه فن کمیت
ــد  ــز بودن ــف نی ــاى مختل ــه ه ــل در زمین ــلط کام ــص و تس ــازمانى، داراى تخص س
ایــن موضــوع بســیار مهــم اســت چــرا کــه موجــب مــى گــردد فــرد پیشــنهاددهنده 

ــا جزئیــات فنــى بیشــتر شــرح دهــد. بتوانــد پیشــنهاد خــود را راحــت تــر و ب
عملکرد دبیرخانه مرکزى در جشنواره سال 95 به چه صورت بوده است؟

تــالش هــاى موثــر و قابــل توجــه دبیرخانــه مرکــزى در جشــنواره نظام پیشــنهادها  
ــان ایجــاد  ــد ایــن حــس را در کارکن ــه گردی ــد ارائ ــوب و کارام 95کــه کامــال مطل
مــى کــرد کــه عــالوه بــر امــکان ارائــه نــوآورى در ســازمان، مــى تواننــد نقشــى 
پویــا در زمینــه کارى خــود را ایفــا نماینــد. نکتــه مهــم اینکــه تشــویق و ارائــه ایــده 
هــاى گروهــى کــه در جشــنواره بیشــتر بــه آن توجــه شــد بزرگتریــن عاملــى اســت 

کــه بــه توســعه مشــارکت عمومــى کمــک بزرگــى مــى نمایــد.
سخن آخر؟

ــاى  ــم ه ــاذ تصمی ــود را در اتخ ــان خ ــردد کارکن ــى گ ــث م ــنهادها باع ــام پیش نظ
ــى  ــد و همــکارى و همدل ــراى ایجــاد تحــول در ســازمان ســهیم بدانن ــردى ب راهب
ــان  ــده نش ــه ش ــنهادهاى پذیرفت ــا و پیش ــرح ه ــراى ط ــه اج ــبت ب ــمارى نس بیش
ــذا همــه کســانى کــه در ایــن مســیر و در راســتاى محقــق شــدن ایــن  بدهنــد، ل

ــد ــد شایســته تقدیرن ــى دارن ــى برم ــزرگ قدم هــدف ب

گفتگو با

 مهندس مهدیه صدر
پیشنهاددهنده برتر جشنواره 

نظام پیشنهادها
سال 95

کارخانه گندله سازى

مرگ همکار
برترین ها
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تــالش هــاى موثــر و قابــل توجــه دبیرخانــه مرکــزى در جشــنواره نظام پیشــنهادها  
ــان ایجــاد  ــد ایــن حــس را در کارکن ــه گردی ــد ارائ ــوب و کارام کــه کامــال مطل
مــى کــرد کــه عــالوه بــر امــکان ارائــه نــوآورى در ســازمان، مــى تواننــد نقشــى 
پویــا در زمینــه کارى خــود را ایفــا نماینــد. نکتــه مهــم اینکــه تشــویق و ارائــه ایــده 
هــاى گروهــى کــه در جشــنواره بیشــتر بــه آن توجــه شــد بزرگتریــن عاملــى اســت 

ــاى  ــم ه ــاذ تصمی ــود را در اتخ ــان خ ــردد کارکن ــى گ ــث م ــنهادها باع ــام پیش نظ
ــى  ــد و همــکارى و همدل ــراى ایجــاد تحــول در ســازمان ســهیم بدانن ــردى ب راهب
ــان  ــده نش ــه ش ــنهادهاى پذیرفت ــا و پیش ــرح ه ــراى ط ــه اج ــبت ب ــمارى نس بیش
ــذا همــه کســانى کــه در ایــن مســیر و در راســتاى محقــق شــدن ایــن  بدهنــد، ل

 یک روز وقتى کارمندان به اداره رسیدند، اطالعیه بزرگى را در تابلوى
 اعالنات دیدند که روى آن نوشته شده بود: دیروز فردى که مانع پیشرفت
 شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه
مى کنیم.در دعوت  مى شود  برگزار  اجتماعات  سالن  در   10 ساعت   که 
 ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى شدند اّما
 پس از مدتى، کنجکاو مى شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن ها
 در اداره مى شده که بوده است. این کنجکاوى، تقریباً تمام کارمندان را
 ساعت10 به سالن اجتماعات کشاند. رفته رفته که جمعیت زیاد مى شد
چه فرد  این  مى کردند:  فکر  خود  پیش  همه  مى رفت.  باال  هم   هیجان 
کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد
تابوت مى رفتند و نزدیک   کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى 
 وقتى به درون تابوت نگاه مى کردند ناگهان خشکشان مى زد و زبانشان
 بند مى آمد. آینه اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون
 تابوت نگاه مى کرد، تصویر خود را مى دید. نوشته اى نیز بدین مضمون
 در کنار آینه بودتنها یک نفر وجود دارد که مى تواند مانع رشد شما شود
 و او هم کسى نیست  جزء خود شما. شما تنها کسى هستید که مى توانید
 زندگى تان را متحّول کنید.شما تنها کسى هستید که مى توانید بر روى
کسى تنها  شما  باشید.  گذار  اثر  موفقیت هایتان  و  تصورات   شادى ها، 
 هستید که مى توانید به خودتان کمک کنید، زندگى شما وقتى که رئیستان،
 دوستانتان، والدین تان، شریک زندگى تان یا محل کارتان تغییر مى کند،
 دستخوش تغییر نمى شود. زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى کند که
 شما تغییر کنید، باورهاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید
 که شما تنها کسى هستید که مسئول زندگى خودتان مى باشید مهم ترین
با خودتان است  رابطه اى که در زندگى مى توانید داشته باشید، رابطه 
 خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکالت، غیرممکن ها
 و چیزهاى از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت هاى زندگى خودتان
 را بسازید.دنیا مثل آینه است، انعکاس افکارى که فرد به آن ها اعتقاد
دارد را به او باز مى گرداند. تفاوت ها در روش نگاه کردن به زندگى است

 فراهم نمودن شرایط و امکانات الزم به منظور جذب و نگهداري نیروهاي    
متخصص و کارآمد

ارتقاء آگاهی مدیران میانی و ارشد در خصوص کار و گرایش هاي کارکنان    

 شناسایی قابلیت هاي ویژه و توانایی کارکنان و ارائه بازخوردهاي الزم در خصوص    
کار و گرایش هاي آنان

 توسعه توانائی فردي و ایجاد خالقیت درکارکنان از طریق ارج نهادن به    
پیشنهادهاي منطقی آنان

 ارتقاء کمی و کیفی اجراي فرآیندها، کاهش هزینه ها، بهبود روندهاي عملیاتی    
سیستم ها و نظایر آن

 ارتقاء سطح کارائی کارکنان و همسو سازي اهداف فرد و ارگان از طریق فراهم    
نمودن منافع مشترك مادي، معنوي و تقویت روحیه مشارکت، همکاري و کارگروهی

 افزایش نقش، احساس هویت، رضایت، وفاداري، همبستگی و تعلق در کارکنان و 
احساس مسئولیت در حل مسائل

رئوس برخى از خدمات قابل ارائه در قالب استقرار نظام پیشنهادها

ارزیابى و تعیین وضعیت و فرهنگ سازمانى براى استقرار نظام پیشنهادها    

انتخاب مدلى که تناسب بیشترى با وضعیت فعلى سازمان داشته باشد    
    

تعیین و ایجاد سازمان و ارکان تشکیالتى

برخى اهداف نظام پیشنهادها



داستان آموزنده موفقیت

گفتگو با

 مهندس
سعید مرادپور

دبیر برتر 
جشنواره  نظام 

پیشنهادها
سال 95

کارخانه گندله 
سازى

 
خودتان را معرفى کنید؟

ــل  ــش تحلی ــع گرای ــى صنای ــناس مهندس ــور کارش ــعید مرادپ ــب س اینجان
ــناس  ــال کارش ــدود 4 س ــه ح ــار را دارم ک ــن افتخ ــم ای ــى باش ــتمها م سیس
برنامــه ریــزى نگهــدارى تعمیــرات کارخانجــات گندلــه مــى باشــم و در ایــن 
مــدت ســعى بــرآن شــده اســت کــه کمــال همــکارى را بــا واحــد سیســتمها را 
  ،5s داشــته باشــم (رابــط سیســتمها) از جملــه پیــاده ســازى نظــام آراســتگى
شــرکت در ممیــزى ایــزو و EFQM و همچنیــن فعالیــت جهــت ارتقــا ســطح 
ایــزو و از همــه مهمتــر بــراى اینجانــب همــکارى در زمینــه نظــام پیشــنهادها 

اســت کــه حــدود 4 ســال مــى باشــد .
عملکــرد جشــنواره از نظــر نحــوه ى برگــزارى و اطــالع رســانى چگونــه بــوده 

اســت؟
ــاى  ــت ه ــن سیاس ــته و همچنی ــر داش ــوى و فراگی ــرد ق ــدا عملک ــکر خ ش
انگیزشــى جالبــى در ســال 95 مدیریــت سیســتم هــا برنامــه و بودجــه اجــرا 

ــد. ــته باش ــه داش ــن راه ادام ــم ای ــود امیدواری نم
چه راه هاى براى جلب مشارکت بیشتر کارکنان پیشنهاد مى کنید؟

بــه نظــرم اعطــاى جوایــز را بــه دوقســمت تبدیــل کنیــم بهتــر اســت (کوتــاه 
مــدت و بلنــد مــدت) مثــال هــر مــاه چندیــن لــب تــاب و در بلنــد مدت خــودروو 

جایــزه اصلــى مســکن.
ــى  ــه بررس ــه گندل ــط کمیت ــنواره توس ــازه ى  جش ــنهاد درب ــداد پیش ــه  تع چ

ــت؟ ــده اس ش
137 پیشنهاد در بازه جشنواره بررسى شد

برنامه  شما براى جشنواره امسال به چه صورت مى باشد؟ 
ــى و  ــان (خراب ــاى نه ــه ه ــن کارخان ــاى نوی ــد و روش ه ــوژى جدی ــا تکنول ب
هزینــه) را شناســایى کنیــم،واز پرســنل تقاضــا کنیــم جهــت پیشــنهادهاى خود 
را بــه ســوى ایــن موضوعــات معطــوف کننــد( بــا توجــه بــه اصــل پارتــو، مــى 
تــوان تمرکــز روى 20 درصــد تجهیــزات، حــدود 80 درصــد بهبــود و کاهــش 
خرابــى را تجربــه کنیم).جایــگاه بهتــرى در آینــده بــراى خــود کســب کننــد .

برترین ها

و دور  آرزوهاى  کودکى  از  گفت:«  مى   دوستى 
چندین یادگرفتن  از  داشتم  سر  در  را  درازى 
ام  عالقه  مورد  رشته  در  تحصیل  و  خارجى   زبان 
کار وخرید خودرو و  انداختن کسب  راه  به  تا   بگیر، 

 خانه دلخواه و پیشرفت و موفقیت در چند رشته ورزشى و ... اما حاال در دهه
 سوم  از زندگى، مى بینم هنوز به هیچ کدام ازآرزوهایم دست نیافته ام. گذشته
 ام را که مرور کردم تا علت را پیدا کنم، هیچ چیز و هیچ کس را مقصر ندیدم
آنها کار و تالش به  براى رسیدن  اما  را داشتم  آرزوهاى زیادى  را.   جز خودم 
 کافى نکرده ام . اشکال در کجا بوده است؟ سستى اراده. تنها کارى که از اول
 تا آخر دنبال کرده بودم، آن هم به اجبار خانواده و اجتماع، تحصیالتم از دوره
 ابتدایى تا پایان متوسطه بوده است. باقى کارها، هر کدام را که شروع کرده
به اى  از شاخه  و  رها کردم  کاره  نیمه  کنم،  دنبالش  با جدیت  آنکه  بى   بودم، 
 شاخه دیگر پریدم هدفم را که دنبال مى کردم، توان این را نداشتم که هدف
 هاى دیگرم را هم دنبال کنم. شروع یکى، مانع ادامه دیگرى مى شد. با چنین
 رویه اى، طبیعى بود اگر خیلى زود دلزده و دلسرد هم مى شدم. سخت بود به
 خود اعتراف کنم که عامل اصلى شکست هایم خودم بودم و اراده ضعیفم. در
 جست و جوى راهى براى تقویت اراده، به هر درى زدم. خواندن کتاب و مجله
 و مقاله، گفت و گو و مشورت با دوستان و آشنایان . بستگانى که از نظر خودم
 افرادى موفق بودند و ...دست آخر به کلمه کلیدى رسیدم : نظم؛ چیزى که در
با کارهایمان  مى شد  باعث  که  بود  ام  نظمى  بى  این،  ام.  نداشته  ام   زندگى 
 همدیگر تداخل پیدا کند و در نتیجه باعث سردرگمى ام بشوند. نهایتش هم
 اینکه کنار گذاشته شوند. حاال بعد از این همه سال، انگار دریچه تازه اى به
«رویم باز شده است: براى رسیدن به هدف، باید نظم را سرلوحه زندگى ام کنم

4

ش
نظمتال
اراده

موفقيت

شجاعت
داشته شجاعت  باید  شما  کسب وکارتان  در  موفقیت   براى 
دهید. انجام  شجاعانه  کارهاى  باید  بودن  شجاع  براى  و   باشید 
که آن چه  از  فراتر  رفتن  بودن  موفقیت آمیز  از  عمده اى   بخش 
داشتن جسارت  دیگر  عبارت  به  است،  مى کنید  فکر  آن   به 
چه و  شوید  موفق  شما  چه  است.  ناشناخته  کارهاى   براى 
کنید رشد  تا  آموخت  خواهد  شما  به  کار  این  بخورید،  شکست 

باور داشتن خود
 نگرش در زندگى همه چیز است. نگرش منفى موفقیت را کاهش
باور بدون  مى شود.  موفقیت  ایجاد  باعث  مثبت  نگرش  و   مى دهد 
گذاشت. خواهید  قدم  موفقیت  فاقد  مسیر  یک  در  شما  خود   به 
هنگامى که بنابراین  مى شود،  ایجاد  که  است  چیزى   موفقیت 
هر به  مى توانید  تقریبا  باشید  داشته  باور  خود  به  قاطعانه   شما 
قدرت که شما  باشید  داشته  باور  این  به  کنید.  پیدا   چیزى دست 
انعطاف پذیرى و شکیبایى را هنگامى که اوضاع سخت مى شود دارید

نکته سنجى
به صورت باید  بنابراین  موفق شوید،  در کسب وکارتان  باید   شما 
عمیق و هوشمندانه در مورد مسیرى که اجرا خواهید کرد فکر کنید

تمایل به ریسک 
وجود کسب .وکار  یا  زندگى  در  موفقیت  براى  تضمینى   هیچ 
از شما  اگر  کنید.  ریسک  باید  موفقیت  براى  شما  و   ندارد 
مى دهید قرار  محدودیت  خود  موفقیت  در  شما  بترسید،  ریسک 

راهکارهاى موفقیت در کار و زندگى شغلى
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خودتان را معرفى کنید؟ 
از  صادره   1362 متولد  هستم  بحرینى  ستوده   رحیم 
کاردر سابقه  و  مکانیک  ارشد  کارشناس  سیرجان، 
دارم را  هماتیت  کارخانه  و  وضعیت  پایش  واحد   دفترفنى، 
نظام  جشنواره  اولین  در  هماتیت،  تخصصى  کمیته 
همراهى و  حمایت  مسلما  داشت،  خوبى  بسیار  عملکرد  پیشنهادها، 
خصوص این  در  اى  کننده  تعیین  و  اساسى   نقش  کمیته  رئیس 
بگویید؟ خصوص  این  در  خود  رویکرد  و  تجارب  از  است،  داشته 
شرکت، عامل  محترم  مدیریت  توسط  شده  ابالغ  مشى  خط  در 
است. شده  گرفته  درنظر  شرکت  هدف  ترین  مهم  مستمر  بهبود 
تیم راهبرى کارخانه هماتیت در راستاى خط مشى شرکت همواره
با ارائه پیشنهادهاى سازنده در راستاى افزایش کمى و کیفى تولید
از یکى  تیمى  کار  و  فکرى  طوفان  از  استفاده  است.  برداشته  قدم 
هماتیت کارخانه  در  ورى  بهره  افزایش  راستاى  در  مفید  ابزارهاى 
راستاى در  آن  هدایت  و  انگیزه  و  ایجاد شور  همچنین  است.  بوده 
در خوبى  به  جشنواره  که  بود  دیگرى  موثر  فاکتور  شرکت  اهداف 
بسیار هدایت  و  توجه  حمایت،  من  نظر  به  نمود.  عمل  زمینه  این 
اصلى ارکان  از  پرسنل  تخصص  و  دانش  و  ارشد  مدیریت  خوب 
و است  بوده  پیشنهادها  نظام  سیستم  خوب  عملکرد  در  مهم  و 

 ما نیز بر اساس همین حمایت، تجربه و تخصص همکاران موفق شدیم با حفظ کیفیت محصول، افزایش 50 درصدى در میزان تولید کارخانه طى 6
 ماه گذشته را محقق کنیم. کارخانه هماتیت در ابتداى راه اندازى با مشکالت زیادى روبرو بود که با تالش، تخصص ، خالقیت و همدلى شاهد این

هستیم که اکنون تولید کارخانه دو برابر میزان طراحى آن شده است. این رویه معنى کاملى از بهبود مستمر را ارائه مى کند

گفتگو با

 مهندس
رحیم ستوده بحرینى
 حامى برتر نظام 

پیشنهادها
سال 95

کارخانه هماتیت

به نظر شما جشنواره نظام پیشنهادها چه نقاط قوتى را داشت  ؟
 به نظر من مهمترین دستاورد جشنواره نظام پیشنهاد ها فرهنگ سازى در راستاى ارائه پیشنهادها و ایجاد شور و انگیزه در میان پرسنل است که از

 نقاط قوت جشنواره محسوب مى شود کماینکه پس از اتمام جشنواره نیز شاهد ارائه پیشنهاد توسط همکاران هستیم
هاى جشنواره  داشت  انتظار  توان  مى  آتى  هاى  سال  در  آن  اصالح  با  که  داشته  بهبودى  قابل  نواحى  پیشنهادها  نظام  جشنواره   مسلما 

باشد؟ این خصوص چه مى  در  پیشنهادى شما  راهکارهاى  بود،  بهبود جشنواره گذشته چه  قابل  نواحى  نظر شما  به  باشیم،  را شاهد  بهره ورترى 
 جشنواره از دو منظر قابل بررسى است؛ جلب مشارکت پرسنل و اثر گذارى آن بر عملکرد شرکت، یکى از موضوعات قابل توجه و مثبت جشنواره

و شد  واقع  ارشد  مدیران  تایید  مورد  و  مشهود  ارزشمند  جریان  این  است.  بوده  شرکت  تمام  در  پرسنل  گسترده  همراهى  ایجاد  در  آن   توانایى 
 فرهنگ مشارکت در سازمان را تحت شعاع خود قرار داد و در کنار پویایى پرسنل اثرات  قابل توجهى در کاهش هزینه، ارتقا و بهبود فرآیند تولید
این قاعده از  نیازمند بهبود مستمر هستند و جشنواره نظام پیشنهادها   بواسطه خالقیت پرسنل داشته است. مطمئنا تمامى سیستم هاى سازمانى 
 مسثنى نیست اگر در جشنواره آتى مسائلى مانند پرداخت بموقع پاداش و ایجاد مکانیزم هاى تشویقى براى جلب مشارکت تمامى مدیریت ها در
 ارائه پیشنهاد به واحدهاى بهره بردارى شرکت و همچنین افزایش تعداد و تنوع جوایز جشنواره مورد توجه و بهبود قرار گیرد جشنواره بهترى را
شاهد خواهیم بود و ضمن آنکه الزم است اطالع رسانى بیشتر و گسترده ترى از نحوه ى کارکرد و رویه جشنواره نظام پیشنهادها  صورت پذیرد

 به نظر شما آیا برگزارى مجدد جشنواره در سال هاى آتى موجب بهبود عملکرد سازمان خواهد شد؟
 تجربه بسیار موفق جشنواره قبل نشان داد که برگزارى مجدد جشنواره مى توان شور و انگیزش مضاعفى در سطح سازمان داشته باشد که باعث

عملکرد بهتر سازمان شود
در پایان اگر صحبتى جهت مشارکت موثر و همراهى کارپذیران در نظام پیشنهادها داشته یا پیامى براى مدیران ارشد دارید، بیان فرمایید؟

 به نمایندگى از تیم راهبرى کارخانه بازیابى هماتیت، مراتب سپاس و تشکر خود را از حمایت بسیار خوب مدیریت محترم عامل و مجموعه مدیریت 
 شرکت از سیستم نظام پیشنهادها را دارم. همچنین زحمات مدیریت سیستم ها در اجراى جشنواره جاى تقدیر دارد. مطمئنا حفظ این رویه تاثیر

بسیار زیادى در مشارکت همکاران در راستاى افزایش بهرورى سازمان و سود آورى شرکت خواهد داشت

برترین ها

عملکرد شرکت هاى پیمانکار در جشنواره نظام 
پیسشنهادها

  تعداد پیشنهاد هاى  پذیرفته شده شرکت گهر روش در جشنواره نظام پیشنهادها

  تعداد پیشنهاد هاى  پذیرفته شده شرکت نظم آوران در جشنواره نظام پیشنهادها
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 کمیته عالی بهره وري شرکت به ریاست مدیرعامل محترم جناب مهندس تقی زاده در
سه جلسه برگزار گردید

شوراى عالى بهره ورى و کمیته فنى

 کمیته فنى نظام پیشنهادها با حضور مدیران  و معاونین  شرکت در24 جلسه
برگزار گردید

103 میلیارد تومان صرفجویى حاصل از 
اجراى پیشنهاد 

بررسى اقتصادى پیشنهادهاى ویژه 672 نفر ساعت

پرداخت 500 میلیون تومان پاداش نقدى 
مشارکت در جشنواره  

6

محسن خواجویى                     شرکت جهاد نصر
محسن گلبازخانى                    شرکت گهر روش

 مهدى فیروزآبادى                    مدیریت گندله سازى
على عتیقى                              شرکت گهر روش

 محسن خراسانى                     مدیریت گندله سازى
 سجاد زارع                              مدیریت گندله سازى

 مصیب امام بخش                    مدیریت گندله سازى
 مهدیه صدر                             مدیریت گندله سازى

حکیم ستوده نیا                       مدیریت انرژى
حامد ایرانژاد                           مدیریت انرژى

 پیشنهاد دهندگان برتر 
جشنواره نظام پیشنهادها

کمیته گندله سازى
مدیر:آقاى مهندس حجت نجمى

دبیر: آقاى مهندس سعید مرادپور
حسن محمودآبادى

محسن دهقانى
کاظم پورامینى
 میثم جواهرى

کمینه برتر جشنواره نظام 
پیشنهادها

شوراى عالى



خودتان را معرفى کنید؟
سیرجان، در   1355 متولد  نژاد  خواجویى  محسن  اینجانب 
نصر جهاد  شرکت  تراشکارى  و  کارى  ماشین  واحد  سرپرست 
سیرجان هستم. 10 سال است که در مجتمع گل گهر در شرکت
جهاد نصر مشغول فعالیت هستم و به کمک همکاران و مسئولین
در ضمینه ساخت توجهى  قابل  موفقیت هاى  به  کنون  تا  شرکت 
ام یافته  اختراعات دست  و  ابداعات  و  نیاز شرکت  مورد  قطعات 

تعداد پیشنهادها ارائه شده در جشنواره؟
از مجموع 9 طرح ارائه شده به جشنواره توسط اینجانب، بدلیل
تاى دو  و  تحقیق  مرحله  در  یکى  که  طرح   3 نرساندن  موقع  به 
مورد و  در جشنواره شرکت  طرح   6 بودند،  اجرا  مرحله  در  دیگه 
برخوردار شدند نیز  باالیى  امتیازات  از  و  اند  گرفته  قرار  .بررسى 
عملکرد کمیته فنى در خصوص بررسى پیشنهادها چگونه ارزیابى

مى کنید؟
شده ارئه  هاى  طرح  بررسى  زمینه    در  فنى  کمیته  عملکرد 
حساب کامال  نهایى  مرحله  در  چه  و  مقدماتى  مرحله  در  چه 
صورت موشکافانه  طور  به  کافى  وقت  صرف  با  و  شده 
بسى جاى  این  که  نگردد  ضایع  کسى  از  حقى  هیچ  تا  گرفت 
دارد بعدى  هاى  دوره  در  کنندگان  شرکت  براى  وارى  امید 

عملکرد دبیرخانه مرکزى در جشنواره سال 95 به چه صورت
بوده است؟

موقع به  و  بندى  جمع  در  مرکزى  دبیرخانه  موفق  عملکرد 
موفقیت عوامل  از  توان  مى  فنى  کمیته  به  را  ها  طرح  رساندن 
اجرا اول  سال  در  پیشنهادها  نظام  طرح  اجراى  براى  آمیز 
دانست 

سخن آخر
کنندگان شرکت  از  یکى  عنوان  به  میدانم  خود  بر  اخر  در 
اجراى در  که  مسئولینى  و  مدیران  کلیه  از  جشنواره  این  در 
اند، تشکر و قدر دانى این جشنواره تالش کرده  آمیز  موفقیت 
با رفع کم و آینده  این طرح در سالهاى  که  میکنم  آرزو  و  کنم 
به طور مستمر داشت  اجرا  اول  دور  در  که  اندکى  هاى  کاستى 
و ارائه  در  پرسنل  تشویق  موجب  و  اجرا  آینده  سالهاى  در 
معدنى شرکت  براى  را  روشنى  افق  و  داشته  طرحها  اجراى 
داد خواهد  بخش  نوید   آتى  سالهاى  در  گهر  گل  صنعتى 

گفتگو با 
محسن خواجویى

  پیشنهاد دهنده برتر 
جشنواره نظام پبشنهادها 

شرکت جهاد نصر

پیمانکار
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گفتگو با 
محسن گلبازخانى

  پیشنهاد دهنده برتر جشنواره 
نظام پبشنهادها 

شرکت گهر روش

خودتان را معرفى کنید؟
  محسن گلبازخانى پور کارشناس الکترونیک صنعتى شاغل 

در  برق شفیت گهرروش هماتیت

تعداد پیشنهادها ارائه شده در جشنواره؟
پیشنهادها نظام  جشنواره  در  (پیشنهاد)  طرح   5 ارائه 
 اتوماتیک کردن برداشت فلوکالنت  ارتقا و لو اتوماتیک (اف پى)
 سایر بزرگ، ساخت سنسورسطح بشکه گریش و مخزن  هاى
 روغن، ارتقاء سیستم روانکارى هیمز هماتیت کامال اتوماتیک
و بومى، ساخت دستگاه تولید پکس بصورت تمام اتوماتیک

عملکرد کمیته فنى در خصوص بررسى پیشنهادها چگونه 
ارزیابى مى کنید؟

مدت این  در  فنى  کمیته  محترم  اعضاء  تمامى  از   صمیمانه 
ارزیابى را  ها  طرح  تمامى  درایت  و  حوصله  و  صبر  با   که 
این زحمات  از  و  کنم.  مى  تشکر  اند  نهاده  گذارى  ارزش   و 
ما راى  الزم  بسترى  و  محیط  که  کنم  مى  قدردانى   عزیزان 
فراهم آوردند که بتوانیم گامى در جهت بهبود مجتمع برداریم

عملکرد دبیرخانه مرکزى در جشنواره سال 95 به چه صورت 
بوده است؟

قدردانى مرکزى   دبیرخانه  زحمات  از  دارد   جا 
در اصلى  مشوق  دبیرخانه  مستمر   هاى   پیگیرى  که   شود 
و اند  داشته  عنوان شده  نتیجه رسید طرح هاى  و  کار   ادامه 
طرح اینگونه  دادن  ارائه  بهتر  باعث  خودشان  راهنمایى   با 
اند کرده  همراهى  را  ما  دلسوزانه  و  اند  شده  ها  ایده  و  ها 

سخن آخر
 جشنواره نظام پیشنهادها سال 95 شرایطى را براى

 بعضى از افراد که فقط  درگیر کار و در بطن کارى مى باشند
و نوآورى  در عرصه صنعت مخصوصا  را  تا خود  کرد    فراهم 
 خالقیت نشان داده و راه را براى ما هموار سازد که حتى یک
نگرش و  دید  و  کارساز شود  ایده  تواند یک  مى   طرح ساده 
 کمیته فنى باعث شد که طرح هاى خوب و مهم به موقعیت هاى
 باال دست یابد که این دید باعث مى شود ایده ها و خالقیت
 رشد کرده و شکوفا شود  این جشنواره فرصتى را ایجاد مى
را مطرح نواورى که طرح هاى خود  و  افراد خالق  با   کند که 
 کرده اند ارتباط داشته باشیم و از نظرات همدیگر کمک گرفته
 و استفاده کنیم و شاید باعث شود یک کارگروه تخصصى و
 منسجم از افراد خالق و نوآور براى رفع بعضى از معضالت در
 کارخانه هاى گل گهر تشکیل شود و در رفع آن سهیم شوندو
    به این باور که ایران باید به دست ایرانى ساخته شود برسیم

پیمانکار
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نظام پیشنهادها
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طرح ریزى نظام 
پیشنهادها 

و تدوین شیوه نامه

تشکیل کمیته 
هاى اختصاصى 

که شامل:کمیته 
بازرگانى و طرح هاى 

توسعه،کمیته برنامه ریزى 
و پشتیبانى،کمیته بهره 

 بررسی مجدد نظام 
پیشنهاد ها و آغاز طرح ریزي 

و رویکرد جدید به همراه 
عارضه یابی سوابق

 اتمام طرح ریزي وآغاز
 به کار رسمی نظام

 پیشنهاد ها با 17کمیته
 تخصصی و پیشنهاد با
 رویکرد کایزنی در بستر

نرم افزاري

در تا  نماید  ترغیب  را  کارکنان  کلیه  که  است  شرکت  در  فضایی  ایجاد  پیشنهادها  نظام  اصلی  ماموریت 
ایجاد با  پیشنهادها  نظام  واقع  بردارند.در  بهبود  مستمر  و  کوچک  گامهاي  خویش  کاري  هاي  زمینه 

کارکنان به  مرتب  بطور  موردنیاز  ترویجی  و  انگیزشی  و  آموزشی  بسترسازي  با  و  الزم  فرآیندهاي 
کاري هاي  زمینه  در  که  کند  می  ترغیب  را  آنان  و  نماید  می  یادآوري  را  خالقانه  کاري  زندگی   ضرورت 
بچشند را  پژوهشگري  و  پویایی   ، خالقیت  خوش  طعم  و  یافته  رهایی  تکرار  و  عادت  از  خویش 

متاسفانه  عواملی در فرهنگ ما وجود دارد که نظام هاي پیشنهادها را به صورت خودکار به بیراهه می برد. یکی
از این عوامل «نقد گریزي افراد و عادت به قضاوت سطحی در مورد دیگران بدون داشتن اطالعات کافی» است.

این روحیه در بسیاري از نظامهاي پیشنهادهاي موجود در کشورمان کامًال مشهود است زیرا پیشنهادهایی که افراد
در مورد کار دیگران ارائه می دهند به مراتب بیشتر از تعداد پیشنهادها در مورد کار خودشان است. از آنجائیکه افراد

اغلب مالحظات کاري و سیاستها، محدودیتها، تجربیات قبلی و برنامه هاي آینده سایر قسمتهاي سازمان را نمی دانند
و عمدتاً در این زمینه نیز تحقیق کافی بعمل نمی آورند عمده این پیشنهادها غیر قابل اجرا بوده و دیدگاه و یا نکته جدیدي

را براي بررسی کنندگان ترسیم نمی کند. در این باره می بایستی توجه داشت که اصوالً سیستم پیشنهادها ابزاري براي فعال
کردن مغز و چشم کارکنان در مورد کار خود یا واحد سازمانی شان و عادت زدایی آنان از تکرار روشهاي مکرر و قبلی است

کارشان با  مرتبط  غیر  پیشنهادهاي  ارسال  از  را  کارکنان  وجه  هیچ  به  پیشنهادها  نظام  که  است   گفتنی 
بوده برخوردار  کافی  تحقیق  از  که  آنها  از  درصدي  پیشنهادها،  گونه  این  بین  از  که  بسا  چه  و  کند  نمی   منع 
باشند اجرا  قابل  و  مفید  باشند،  شده  ارائه  دیگر  واحدهاي  کار  فرآیندهاي  به  آشنا  کارکنان  طرف  از  یا  و 

در تا  نماید  ترغیب  را  کارکنان  کلیه  که  است  شرکت  در  فضایی  ایجاد  پیشنهادها  نظام  اصلی  ماموریت 
ایجاد با  پیشنهادها  نظام  واقع  بردارند.در  بهبود  مستمر  و  کوچک  گامهاي  خویش  کاري  هاي  زمینه 

کارکنان به  مرتب  بطور  موردنیاز  ترویجی  و  انگیزشی  و  آموزشی  بسترسازي  با  و  الزم  فرآیندهاي 
کاري هاي  زمینه  در  که  کند  می  ترغیب  را  آنان  و  نماید  می  یادآوري  را  خالقانه  کاري  زندگی  ضرورت 

کاربري نظام پیشنهادها چیست؟

١٣٩٢
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افزایش براى  را  مسیر  پمانکار  هاى  شرکت  و  نصر  جهاد  شرکت  قالب  در  کار  نیروى   200 از  بیش  استخدام  با  اشتغال  زمینه  در  همچنین 
شد خواهد  اضافه  مجموعه  به  کار  نیروى  توجهى  قابل  تعداد  رو  پیش  هاى  طرح  حجم  به  توجه  با  سال  پایان  تا  که  است  کرده  هموارتر  تولید 

به نظر شما جشنواره نظام پیشنهادها در سال گذشته چه نقاط قوتى را داشت؟
ایجاد زمینه براى تبدیل ایده ها به طرح ها و عملى کردن آنها و افزایش حس رقابت سالم کارى در بین مجموعه گل گهر از نقاط برجسته این طرح بود همچنین
زمان مناسب جهت جمع بندى نظرها براى ارائه و همچنین صداقت دبیرخانه اجرایى در معرفى طرح هاى برتر از نقاط قوت این جشنواره در سال گذشته بود
انتظارات حمایتى شما از شرکت گل گهر در این خصوص چیست؟ و چه تعامالتى در این خصوص الزم است؟ 
ارائه بستر علمى و تحقیقاتى آزاد براى تمامى شرکت کنندگان که باعث باال بردن سطح پیشنهادها و در نتیجه به افزایش کیفیت و کمیت تولید مى انجامد جزو انتظارات 
حمایتى است که از شرکت گل گهر در  این خصوص مى باشد. در این خصوص مى توان با ایجاد ارتباط بین پژوهشکده و مدیریت هاى مرتبط گل گهر با واحد تحقیق
 و توسعه شرکت جهاد نصر که در راستاى طرح نظام پیشنهادها و با بهرگیرى از گروه مشاوران متشکل از دانشگاهیان  و اساتید بهترین دانشگاههاى کشور و شرکت
  .هاى سازنده قطعات تشکیل شده است،جهت تبادل تجربیات و استفاده از پتانسیل موجود در بخش همکارى علمى زمینه را براى باال بردن کیفیت طرح ها باال برد
فرمایید؟  بیان  دارید،  ارشد  مدیران  براى  پیامى  یا  داشته  پیشنهادها  نظام  در  کارپذیران  همراهى  و  موثر  مشارکت  جهت  اگرصحبتى  پایان  در 
وجود از  نشان  این  و  کردند  استفاده  جدید  سال  براى  مشابه  شعار  یک  از  تقریبا  متوالى  سال  دو  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  که  بار  اولین   براى 
اجراى روند  تقویت  با  که  ست  رهبرى  معظم  مقام  فرمایشات  با  همسو  مسیرى  پیشنهادها  نظام  دارد.  اقتصادى  زمینه  در  جدى  هاى   دغدغه 
زمینه این  ایجاد  با  که  مدیرانى  تمامى  از  کنم  قدردانى  و  تشکر  دارد  جا  آخر  صحبت  عنوان  است.به  اشتغال  و  تولید  زمینه  در  بزرگى  گام   آن 
کند پیدا  ادامه  قدرت  با  مسیر  این  امیدوارم  و  اند  شده  گهر  گل  مجموعه  کارکنان  بین  در  انگیزه  ایجاد  و  کار  به  مندى  عالقه  موج  شروع  باعث 



نظام پیشنهادها

١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤

حرکت به سمت ارائه پیشنهاد 
ها بصورت گروهی با طرح 
ریزي مکانیزم تیم هاي هم 

اندیشی و افزایش تعداد 
کمیته به 27 کمیته تخصصی 
و تشکیل 17 تیم هم اندیشی

 توسعه ي کمیته هاي
 تخصصی پیشنهاد ها به
 تعداد 25کمیته و نهادینه
 سازي مکانیزم پایش هاي

 اجرایی نمودن رویکرد تیم
 هاي هم اندیشی بصورت

 پایلوت و افزایش تعداد
 کمیته ها به 29 کمیته

١٣٩٥

 باال بردن حداکثرى جلب
 مشارکت کارکنان با رویکرد

 برگزارى جشنواره نظام
 پیشنهادها ها به 29 کمیته
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نقش نیروى انسانى در ارتقاى بهره ورى و موفقیت سازمان راچگونه
ارزیابى مى کنید ؟

مجموعه در  همکاران  تمامى  خدمت  نباشید  و خسته  با عرض سالم 
عنوان به  تولید  فرآیند  در  انسانى  نیروى  اهمیت  و  نقش  گهر  گل 
تمدن مراحل  به  نگاهى  با  است.  شده  مشخص  عامل  ترین  مهم 
بشرى مشخص مى شود که نقش نیروى انسانى از نیروى کار ساده
تکنولوژى پیشرفت  که  چرا  است،  یافته  تکامل  انسانى  سرمایه  به 
جهاد مجموعه  در  است.  کارایى  فاقد  انسانى  نیروى  تحوالت  بدون 
نصر نیز دو فاکتور اصلى ماشین آالت و نیروى انسانى ماهر و متعهد
ستون اصلى تولید پایدار مى باشند. با توجه به حجم مالى باالیى که
ماهر نیروى  وجود  عدم  دارند  معدنى  آالت  ماشین  نگهدارى  و  خرید 
از سویى کند.  به شرکت تحمیل مى  را  قابل توجهى  و دلسوز صدمه 
انسانى نیروى  این  و  باشند  مى  تعویض  قابل  آالت  ماشین  دیگر 
رو این  از  نیست،  دسترس  قابل  راحتى  به  که  است  متعهد   و  ماهر 
مادى سرمایه  کیفیت  ارتقا  و  بهبود  طریق  از  نه  ورى  بهره  افزایش 
است تحقق  قابل  تر  سریع  کار  نیروى  کیفیت  ارتقا  طریق  از  بلکه 

 هم اکنون از نظرات و پیشنهادهاى پرسنل چگونه بهره گیرى مى شود؟ و به منظور بهره گیرى موثرتر از این پیشنهادها چه برنامه هایى براى سال جارى در نظر دارید؟
یکى از عوامل ایجاد انگیزه در بین پرسنل اخذ پیشنهاد از مجموعه سازمانى یا فرد است که موجب همکارى و مشارکت کارکنان در پیش بردن شرکت، به
سمت اهداف خود مى شود. در صورت مشارکت کارکنان در مسیر ارائه نظر یا پیشنهاد، انگیزه براى انجام کار درست، افزایش پیدا مى کند، کمیت و کیفیت
در عملکرد کارکنان بیشتر مى شود و ارزیابى عملکرد کارکنان با صحت بیشترى انجام مى شود. بررسى کردن نظرات و ایده ها و تشویق پرسنل به نظر
دادن، به تنهایى کارایى باالیى ندارد. براى اطمینان از مفید بودن بازخورد، شرکت جهاد نصر سیرجان دو اصل را پیش روى خود قرار داده است تا در سال
آتى حضور پررنگ ترى در این جشنواره داشته باشد 1- براى کارکنان مشخص کرده است که همه نظرها ارزش یکسانى ندارند و شرکت به بازخورد هاى
با ارزش اهمیت زیادى مى دهد 2- نقش پرسنل و اهمیت آن ها را در اهداف و نقشه کلى شرکت به آن ها گفته، تا ایده هاى بهتر و مفیدترى داشته باشند

  شرکت جهادنصر در اولین جشنواره عملکرد مناسبى داشت، براى کسانى که در جشنواره نظام پیشنهادها آتى مشارکت خواهند کرد چه
مشوق هاى انگیزشى در نظر دارید؟

 انگیزه ها  و هدف ها به عنوان دو عامل مهم درونى و بیرونى هستند که انسان را براى رسیدن به مقصد به تالش وا مى دارند. عالقه به کار مهمترین
 عامل ایجاد انگیزه در پرسنل است با ایجاد بستر مناسب در امر عملى کردن ایده ها و همچنین تشویق هاى مناسب و به جا که باعث ایجا د حس اهمیت
 و البته رقابت در بین پرسنل مى شود در واقع عالقه به کار کردن در بین کارکنان افزایش یافته و در این بستر است که ایده هاى ناب پرورانده مى
 شود.در این مقوله شرکت جهاد نصر با استفاده از ابزار هاى انگیزشى در قالب بسته هاى تشویقى که عالوه بر جنبه هاى مادى بر جنبه هاى تحقیقاتى
و معنوى از طریق برگزارى تورهاى تحقیقاتى و پژوهشى و همچنین سفرهاى معنوى سعى در باال بردن افزایش مشارکت پرسنل در این طرح را  دارد

به نظر شما استقبال پذیرش این نظام در بین مدیران و کارکنان شرکت چگونه خواهد بود؟
راستا این  در  باشد  مى  است  تولید  راندمان  افزایش  آن  نتیجه  که  کار  به  خود  کارکنان  مندى  عالقه  خواستار  مدیران  تمامى   اصوال 

اقتصادى شعار  تحقق  راستاى  در  و  انقالب  رهبر  سخنان  از  الگوگیرى  با  و  طرح  این  از  خود  حمایت  با  نیز  نصر  جهاد  شرکت  ارشد   مدیریت 
همه دستیابى  جهت  را  خود  همت  تمام  است.  پیشرفت  جهت  در  اقتصاد  مقوله  به  ایشان  راهبردى  نگاه  نشانگر  که  عمل  و  اقدام   مقاومتى، 
است آنها  کردن  عملى  براى  اقدام  و  ها  ایده  پروراندن  جهت  بسترى  سازى  آماده  آن  جمله  از  که  است  برده  بکار  را  موضوع  این  به  جانبه 

گفتگو با

 حامى منتخب 
شرکت همکار

مهندس
رضا عادلى 

قائم مقام مدیر پروژه
 و معاونت ماشین آالت شرکت 

جهادنصر سیرجان



اصالح خطوط

عنوان پيشنهادپيشنهاددهندگان كميته بررسى ميزان صرفجويى
كننده 

MBبرای ٣٠٠RTA KIT  حذف

رضا عسگرپور،محمد عباسی کارخانه تغلیظ

تهیه و استقرار سامانه توزین حمل  IT

حذف گرد و غبار اسکرین ١٠١ه�تیت به کمک 

نازل های پاشش

صادق باغ خانی،مجتبی هاشمی،روح اله عباس زاده 

استفاده از ups بجای dc شارژمحمد رضوانی،حامد ایران نژاد

ساخت ماشین ثابت تراش جهت نصب بر روی ماشین 

آالت معدنی جهت کاهش زمان تعمیر
محسن خواجویی،مجتبی خواجویی،حمید خواجویی

امین فتحی ،غالمحسین مریدی

امور انرژی

امور معدن

 SAGMILL در PoseE تسهیل در آچارکشی مسلم عباسی،حسین زیدآبادی،مجید ارجمند

رضا عسگرپور،محمد عباسی

اصالح قیمت خرید آب در استان فارس

رفع ریزش از نوار١٣١کارخانه تغلیظ

استقرار ایمن استاکر جهت دپوی کل محصول در رشایط 

عدم وجود واگن

ساخت ابزار خاص جهت بیرون کشیدن اسپایدرکش کارخانه تغلیظ

سجاد زارع،محمد اسکندری،مسعود جباری

فرهاد شاهبداغی

اصالح و بازسازی یک دستگاه ژنراتور٣٧٠کیلو وات آمپر

گندله سازی

حامد ایران نژاد،محمد رضوانی،سیدمحمدرضا پورسیدیحیی
امور انرژی

استفاده از ترانس ٦/٢٠ کیلو ولت پست ٧٥ برای باس ٦ کیلو ولت 

اجرای سیستم هوا برای خنک کاری در سیستم پولی  های تجهیز و 

به مناقصه گذاش× قرارداد بهره برداری پست٢٣٠گل گهر

بکارگیری المپ های غیر قابل استفاده در آزمایشگاه

نسوزکاری سیل باکس های گندله بجای آب در گردش

امین نفیسی ،حامد ایران نژادامور انرژی

امور انرژی

کارخانه ه�تیت

مجتبی هاشمی،روح اله عباس زاده،صادق باغخانی پور

عبدالرضا موسی پور،محسن محمودآبادی گندله سازی

آزمایشگاه و کنرتل کیفیت

چرخش ١٨٠درجه ای لوله های خط تیل ه�تیت وحید خوش نیت،عباس شیبانی کارخانه تغلیظ

امور عمرانی

حسابداری مجتمع

حراست

اصالح خطوط

کارخانه ه�تیت

کارخانه تغلیظ

کارخانه پلیکام

نصب جرثقیل دوم ماشین پالت گندله یک و دو سجاد زارع،محمد اسکندری

استفاده از خروجی پمپ های ٦ و ٧ به دیسرتیبوتر
مهدی زیدآبادی،محمد هادی برومند،امیر خیرمند،  

امین ضابطی،رسول اسدی

گندله سازی

رفع ریزش از شوت خروجی و از اطراف نوار١٣٢

ابراهیم حمیدپور،رضا علی بیگی نژاد،علیرضا علی مددی،شهرام غربا

میالد صادقی،ابوالقاسم شاهمرادی،محمد فتحی

امین خراسانی،ولی اله افشون

علی سیاوشی، عباس شیبانی

محسن خراسانی،عباس زین الدینی ،مصطفی گلستانی،

مهدی عتیقی،جواد لشکری

محمد رضوانی ،محمد مکنونی

وحید ستوده نیا،محمود عباسی،سید محمد رضوی

امین زینلی

عیسی ابراهیمی،لیال قاسمی،امیر ایراÝنش

حسین اله دینی

ثبت بین امللی عالمت تجاری رشکت 

UPVC تعویض درب و پنجره آهنی با آلومینومی بجای

دریافت هزینه صدور کارت تردد افراد و خودرو ها 

جابجایی مسیر عبور لوله های خروجی پمپ های ١٢٧و٢٢٧ 

تغلیظ به ه�تیت به مسیر امن

استفاده از قانون الحاقی تبرصه ماده ٩٩ قانون برنامه چهارم توسعه  سجاد غالمی

نادر زیدآبادی، عباس شیبانی، علی سیاوشی

حمید صادقی، محمد مهدی جنیدی ،امین قاسمی

سهراب ظریف زاده، حمید نادری نسب، مسعود نجمی

منوچهر عبدلی نژاد، حمیدرضا محمدی

احسان قاسمی،فرهاد آزادیخواه

عباس افضلی نیا ، حسین اطمینان، رضا حسنی مدیریت فروش، بازاریابی و 

امور گمرکی 

کارخانه ه�تیت

ساخت دستگاه پانچ جهت تهیه فیلرتهای کاغذی دستگاه بلین محمد آشتاب، محمد اسدی کرم  آزمایشگاه و کنرتل کیفیت

6,441,600,000

6,000,000,000

5,480,000,000

4,827,600,000

4,800,000,000

4,700,000,000

4,632,393,360

4,300,000,000

4,276,000,000

4,244,400,000

4,235,000,000

4,000,000,000

3,520,000,000

3,250,000,000

3,109,458,090

3,000,000,000

2,980,000,000

1,500,000,000

1,240,000,000

1,200,000,000

1,000,000,000

850,000,000
670,000,000

624,000,000
380,000,000
219000,000
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احسان ساالری

عنوان پيشنهادپيشنهاددهندگان كميته بررسى ميزان صرفجويى
كننده 

جابجایی سنگ شکن گهر همکار جهت تامین خوراک ٥ و ٦

طراحی و نصب یک ایستگاه باطله میانی برای انتقال باطله 

کارخانه های مدیریت فرآوری

محمدحسن شکاری،مجتبی عزت نیا،احمد رفیع زاده،محسن اسدی پور

هادی شمس پور،سیدمحمد رضوی نسب،امین قاسمی،مصطفی گلستانی،وحید خوش نیت کارخانه پلیکام

استفاده از کنسانرته به جای باطله خشک در ورودی خط١٠٠ 

ه¨تیت

حنیف مغزی، رحیم ستوده بحرینی،علی سیاوشی،علی پورمعصومی،وحید خوش نیت،محسن اسالمی احمد اکربی نسب،حسین 

اسالمی،امین قاسمی،روح اله عباسی،مهدی مکی آبادی،حامد فرقانی،محسن یاوری

محمدرضا حاجی زکی ،اصغر علیرضایی،،عباس شیبانی،مصطفی اسدی،حمید صادقی،محمود عباسی،

امیر عباس اسدی،شهامت رستمی،مصطفی علی بیگی،وحید ستوده نیا، محمد صادق جوهری

کارخانه ه¨تیت

رسند و جداسازی گندله مرغوب از پایل گندله ریز دانه  محمد حا¹ی،محمد محیاپور،محمد امین فتحی،ابوالقاسم شاهمرادی،سید محسن نبوی،مهدی عارفی،

محمد کریمی مبارک آبادی،مریم عباسپور ،احمد رفیع زاده،محمد ستوده بحرینی،حسین اکربی جور

حسین اطمینان،نادر شعبانی،علی پورمعصومی،مجتبی فخرآبادی

محمد حا¹ی،محمد محیاپور،محمد امین فتحی،ابوالقاسم شاهمرادی،سید محسن نبوی،مهدی عارفی،

محمد کریمی مبارک آبادی،مریم عباسپور ،احمد رفیع زاده،محمد ستوده بحرینی،حسین اکربی جور

حسین اطمینان،نادر شعبانی،علی پورمعصومی،مجتبی فخرآبادی

محمد قره داغی،احمد رفیع زاده ،روح اله رضازاده،حسین اسالمی
بکارگیری جداکننده ی شدت متوسط در خط دو کارخانه 

بازیابی ه¨تیت 

تامین ده درصد از فیلرت کیک گندله سازی از کنسانرته قبل از 

HPGR کنسانرته ٥،٦
محمد اسکندری پور،جعفر رفیعیان،مسعود جباری

گندله سازی

افزایش تناژ ورودی کارخانه تغلیظ با بهینه سازی توان مکشی 

اگزوز فن های آسیاهای خشک تغلیظ
سید محسن موسوی ،حنیف مغزی،عباس زین الدینی ،مهدی عتیقی

احمد رفیع زاده

بازیافت آب حاصل از باطله تر کارخانجات تغلیظ و خط٤ ه¨تیت 

کارخانه تغلیظ

حذف محدودیت الیسنس سیستم کنرتلDCS کارخانه 

احداث حوضچه کوچکی درون سدباطله کارخانه تولید کنسانرته 

خطوط٥و٦

حذف پایل میکس گندله سازی 
محمد حا¹ی،محمد محیاپور،محمد امین فتحی،ابوالقاسم شاهمرادی،سید محسن نبوی،مهدی عارفی،

محمد کریمی مبارک آبادی،مریم عباسپور ،احمد رفیع زاده،محمد ستوده بحرینی،حسین اکربی جور

حسین اطمینان،نادر شعبانی،علی پورمعصومی،مجتبی فخرآبادی

حکیم ستوده نیا کرانی ،علی اصغر عباسی، مسلم صادقی

افزايش قابليت اطمينان و تداوم برق كرارش و مجموعه معدن و 

افزايش بهره وري و راندمان توليد
امور انرژی

امور انرژی

احمد رفیع زاده ،وحید خلیلی،محمد رضوانی 

احداث پمپخانه مخازن ٣٠٠٠٠مرت مکعبی بتنی وژئوممربان

کاهش انرژی مرصفی آسیاهای ترکارخانه تغلیظ

تغییر طرح درام درایور و موتور گیربکس کانوایر به گیر 

موتور گندله سازی ٢

جدا کردن و انتقال آب عبوری از پارچه ها فیلرت 

بخش ترکارخانه تغلیظ به میکرس ١٠١

نصب پالف روی نوار ١٠٦جهت امکان بارگیری سیلوی تغذیه خط 

کارخانه تغلیظ

احمد رفیع زاده،محمد کریمی مبارک آبادی،سید محسن موسوی  کارخانه تغلیظ

گندله سازی

محمد ابراهیم برزگر

کارخانه تغلیظ

عباس زین الدینی ،عظیم افاضاتی 

کارخانه تغلیظ

مجید ضیاءشهابی،عباس محیاپور،مهدیه صدر گندله سازی

تغییر طرح تیغه های زیر توری ها و اصالح تنشن های رسند١٢١،٢٢١،٣٢١ 

خشک کارخانه مگنتیت

طرح تعمیرات و تعطیالت سالیانه صنعت جهت برخورداری از 

تخفیف هزینه انرژی

رفع گرفتگی مش های رسند

تغییر الیÙهای آسیاب تر تغلیظ محمود صادقی،محمد شهبا

کارخانه تغلیظ

نظم آوران

امین نفیسی ،حامد ایران نژاد،محمد رضوانی 

محمد محیاپور

حسین زیدآبادی، محمد احمدی

امور انرژی

کارخانه تغلیظ

امور انرژی

افزایش تولید کارخانه ه¨تیت به مقدار٣٠٠,٠٠٠تن در سال 
روح اله رضازاده، احمد رفیع زاده،مهدی عتیقی

 نادر زیدآبادی،حسین اسالمی،علی سیاوشی،شهامت رستمی

کارخانه ه¨تیت

کارخانه ه¨تیت

کارخانه ه¨تیت

مهدیه صدر،احمد خراسانی،سجاد زارع، سید مصطفی حسینی

جعفر رفیعیان

حامد ایران نژاد،محمد رضوانی ،علی عباسی نیا 

حکیم ستوده نیا کرانی ،مسلم صادقی،علی اصغر عباسی

سید محمد رضا پورسید یحیی

مهدی فیروزآبادی،میثم جواهری،سعید مرادپور

حسن صادقی،جعفر رفیعیان

تغییر سیستم انتقال قدرت سپریتورهای مغناطیسی خشک کارخانه 

مگنتیت 

طراحی و اجرای مدارهای کنرتلی ترانس ٢٠ کیلو وات 

رضا عسگرپور، محمد عباسی ،محمد شهبا، اکرب عالیشاهی کارخانه تغلیظ

172,000,000,000

118,066,000,000

100,000,000,000

85,500,000,000

80,000,000,000

63,000,000,000

50,000,000,000

48,400,000,000

31,000,000,000

34,000,000,000

23,076,600,000

17,791,088,500

16,187,900,000

15,289,416,000

15,223,800,000

11,498,162,920

14,400,000,000

10,000,000,000

8,999,365,000

8,400,000,000

8,000,000,000

6,910,000,000

6,655,787,000

6,561,000,000

 حمل و نقل

 حمل و نقل

 حمل و نقل
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عنوان پيشنهادپيشنهاددهندگان كميته بررسى ميزان صرفجويى
كننده 

اصالح سامپ ١٠٢

اصالح کارکرد نوار ١٠١ و ٤١ محمد اسکندری پور،سجاد زارع، احمد خراسانی، کاظم پور امینی گندله سازی

احداث تیک� مرکزی در محوطه مجتمع جهت تغلیظ 

ظرفیت اضافی جریان باطله های جدید
حسین پورمعصومی، ابراهیم پناهی

تامین بخشی از بار کارخانه گندله ٢ از دپوی کارخانه ه�تیت

فروش ٥و٦

محمد حسن شکاری ،محمد قره داغی،مجتبی جواهری

احسان موسی احمدی،مجتبی عزت نیا 

علی سیاوشی،عباس شیبانی،مجتبی عزت نیا

اصالح روش وام گیری با تعامل با بنیاد علویمحمود زیدآبادی(معاون)، محمود زیدآبادی(مدیر)

ساخت سنسور سطح سنج بشکه گریس محسن گلبازخانی کارخانه ه�تیت

ارتقاوله های اتوماتیک سایز بزرگ و از رده خارج شده 

مربوط به وکیوم درام فیلرتهای ه�تیت 
محسن گلبازخانی

محسن گلبازخانی

استفاده از فناوری گروآسیس جهت کاشت درخت و 

ایجاد فضای سبز در مسیر سیرجان به گل گهر

کارخانه ه�تیت

سیستم گریس پاش اتوماتیک دستگاه هیمز

استفاده از الی�های رسامیکی در سیلکون های تغلیظ١

اختصاص فرم تسویه و صدور مجوز خروج هر 

کشتی 

کارخانه ه�تیت

رحیم محمدی

محسن خراسانی، مجتبی عزت آبادی،عباس زین الدینی 

،مصطفی گلستانی

استفاده از گریت بارها پوشش رسامیکی بجای گریت بارهای کنونی

کارخانه تغلیظ

حسین زیدآبادی، مهدی عزیزکریمی گندله سازی

جواد شاهبداغی، احسان قاسمی

مغزبر Ãونه های اکتشافی معدن

طراحی و اجرای جداگرهای لرزه ای در ساخت�ن های موجود و در حال احداث 

سایت رشکت معدنی و صنعتی گل گهر

محسن خواجویی، مجتبی خواجویی، محمد امیری

فرزاد رضایی، محمود بهاء الدینی، احمد رفیع زاده

تغییر طرح و اصالح اسالید ریل های کوره کارخانه 

گندله سازی

ساخت باکت دستگاه بارگیری

جمع آوری گندله و کنسانرته از سطح معابر و محوطه دپو

استفاده از کنرتل کننده های مدرن جهت افزایش کیفیت و کمیت 

تولید و کاهش مرصف انرژی

مصیب امام بخش، حمید طالبی زاده، مسلم صادقی

سعید مرادپور

امور عمرانی

محسن خواجویی، مجتبی خواجویی، نرصاله شاهمرادی

حسن عبداله پور،جالل صفری امور معدن

گندله سازی

محمد مهدی ولی نیا، کافیه کیومرثی، محسن ضیغمی

حسن حدیدی
امور عمرانی

روح اله عباس زاده ، مهدی عتیقی، علی پورمعصومی

پدرام حمیدی،حسن حدیدی، محمد مهدی ولی نیا

مجتبی رحیم زمانی
امور عمرانی

گوگرد زدایی کنسانرته کارخانه تغلیظ و کارخانه گندله سازی ش�ره ١علی اکرب ارشفی ، محمد حمیدی

اضافه Ãودن کاور به بخشی از تجهیزات سکسیونر 

اصالح خاروپین نگه دارنده اسالید بلوک پالت های گندله سازی 

تخفیف خسارت تاخیری به رشکت آذر نیکو 

اقدامات اصالحی در مخزن ٤٠٠٠٠ مرت مکعبی بتنی

Gدر ابتدای داکت ٥٫٠٢٣ Bleed oØ نصب جواد اسالملو، سجاد محمودآبادی نظم آوران

امیرحسین صالحی  امورعمرانی 

محمود زیدآبادی(مدیر)، شهریار نجم الدینی

محمد ع�د آبادی، مصیب امام بخش

امین نفیسی ،حامد ایران نژاد

حسابداری 

امور انرژی

اصالح خطوط

امور انرژی

امور معدن

کارخانه ه�تیت کیفی

امور مالی

دفرت فنی مجتمع

حسابداری مجتمع

کارخانه تغلیظ

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی
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عنوان پيشنهادپيشنهاددهندگان كميته بررسى ميزان صرفجويى
كننده 

توزیع بار معدن 

طراحی و نصب تله گل گیر در ورودی ایمپلر غبارگیر تر
علی عتیقی کارخانه تغلیظ

استفاده از تکنولوژی چاله های زه کشی افقی جهت کاهش 

فشار آب پشت دیواره ها و افزایش شیب دیواره رشقی معدن

حمیدرضا محمدی،اسحاق پورزمانی،حسین زارع

حامد بوستان زر،مهدی غنی زاده،احمد رفیع زاده

ساخت دستگاه دوغاب آب و آهکامور معدن محسن خواجویی،مجتبی خواجویی،نرصاله شاهمرادی

حسن عبداله پور،مجید درینی

علی پورمعصومی،محمد ستوده بحرینی،محمد کریمی مبارک آبادی

مهدی عتیقی،مهدی مکی آبادی،احمد اکربی نسب

نادر زیدآبادی،حسن شکاری ،محمد جواد رضازاده ،جالل سلی»ن نژاد

محسن خواجویی،مجتبی خواجویی،نرصاله شاهمرادی

حسن عبداله پور،امین فتحی 
دستگاه سوخت گیری عملیات ماشین آالت 

معدنی

بازسازی بیل کاترپیالر محسن خواجویی،مجتبی خواجویی،نرصاله شاهمرادی

حسن عبداله پور،جالل صفری
امور معدن

مکانیزه کردن سالمت اسالید بلوک پالت کارها عبدالرضا موسی پور،مصیب امام بخش

علی پورمعصومی،جعفر رفیعیان،مصطفی عبدالهی

محمد اسکندری پور،سجاد زارع

تامین پلت فیلد مورد نیاز گندله سازی با استفاده از 

ظرفیت آسیای گلوله ای تغلیظ

گندله سازی

نصب رسند های رولی تک طبقه در زیر دیسک های 

نصب غبارگیری در ناحیه ترانسفورماتورهای ٧٨ 

،٧٩ کارخانه گندله سازی ١

مطالعات اولیه اصالح کارخانه پلیکام در راستای 

تولید فیلرت کیک گندله سازی 

گندله سازی

علی پورمعصومی،امیر حاجی زاده ، مصطفی عبدالهی

مجتبی قربانژاد،محمد رضا حاجی زکی

حنیف مغزی، مصطفی عبدالهی، کاظم پور امینی

علی پورمعصومی،احمد خراسانی، مهدی مکی آبادی، 

ارتقاء کنرتل های متداولPID سیستم DCS به کنرتل 

APC های

دفرت فنی مجتمع

مسعود جباری، سجاد زارع، روح اله عباس زاده  گندله سازی

احمد اکربی نسب، مهدی عتیقی

افزایش راندمان رولر اسکرین (دابل دک ) با افزایش 

طول دک باال

طرح جدید رسند ترومل 

حامد محمود آبادی، حمید طالبی زاده، مرتضی ایرانپور

محسن نرصت آبادی 

نصب شوت دو راهه جایگزین نوار نقاله G٠٧٫٠٥٥کارخانه 

گندله سازی ١

نصب هیدروسیکلون جهت تامین ٤٠٠ حداقل هزار تن 

خوراک گندله سازی از کنسانرته پلیکام 

ارائه گزارشات و ورود اطالعات سیستمی حمل گندله به 

مشرتیان به صورت تجمیعی

استفاده از سیستم برقی جهت آالرم کنده شدن اسالید 

ریل 

حنیف مغزی ،مصطفی عبدالهی،علی پورمعصومی،کاظم پور امینی

سجاد زارع،محمد اسکندری پور،حجت نجمی نیا،احمد خراسانی

فرهاد شاهبداغی

کارخانه تغلیظ

علی پورمعصومی، حنیف مغزی،مصطفی عباسلو، مصطفی عبدالهی،محمدرضا حاجی زکی 

جواد رضازاده ،محمد اکربی نسب ،افشین معینی 
دفرت فنی مجتمع

دفرت فنی مجتمع

محمد قوچانی،حمداله دهقانی،محمد هادی برومند،امین ضابطی کارخانه پلیکام 

سجاد زارع، علی خواجویی، سعید مرادپور

محمد کریمی مبارک آبادی،حسین اله دینی، محمد مهدی اسدی الری 

حمیدرضا نامجو
آزمایشگاه و کنرتل کیفیت

تولید پکس بصورت Ðام اتوماتیک با قابلیت شستشوی محسن گلبازخانی

اتوماتیک سیستم 

اقدامات اصالحی در مخزن ٣٠٠٠٠ مرت مکعبی بتنی

کاهش خاموشی های مجتمع

باسازی شاسی دام تراک 

بهبود عملکرد درام سپراتورهای کوبر

نصب سنسور نوری برروی شوت ورودی به آسیاب های 

خشک(کارخانه تغلیظ)
علی عتیقی کارخانه تغلیظ

احسان ساالری نظم آوران

محسن خواجویی، مجتبی خواجویی،نرصاله شاهمرادی

حسن عبداله پور،جالل صفری

حامد ایران نژاد، محمد رضوانی، سیدمحمدرضا پورسیدیحیی

امین نفیسی 

امیرحسین صالحی ، پدرام حمیدی

امور معدن

امور انرژی

کارخانه ه»تیت

امور عمرانی

نظم آوران

دفرت فنی مجتمع کیفی

دفرت فنی مجتمع

امور معدن

امور معدن

گندله سازی 

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی
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عنوان پيشنهادپيشنهاددهندگان كميته بررسى ميزان صرفجويى
كننده 

بهبود و عملکرد نوار ١٢٦

استفاده ترانسفورماتورموجود در انبار رشکت برای 

پست ١ گندله سازی 
مجتبی هاشمی اصالح خطوط

اصالح کفشک ریپینگ دیوایس کوره گندله  محمد ع�د آبادی، مصیب امام بخش

حمید عباسی قرائی کارخانه تغلیظ کیفی

گندله سازی

کیفی

کیفی
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جشنواره ملى بهره ورى

ت
افتخارا

17

ــرد  ــطح خ ــره ورى در س ــى به ــنواره مل ــرد جش رویک
ــاى  ــودن فضاه ــر نم ــور پ ــه منظ ــى ب ــز مل ــاد مراک ایج
خالــى موثــر و کلیــدى در رشــد و شــکوفایى اقتصــادى 
ــى باشــد.  ــرى در ســطح کالن م ــت پذی ــاى رقاب و ارتق
از ایــن رو بــا شناســایى نقــاط قابــل بهبــود در فضــاى 
کســب و کار و عوامــل تاثیــر گــذار بــر آن هــا، از مســیر 
ــى  ــل م ــم عم ــن مه ــق ای ــراى تحق ــه کالن ب ــرد ب خ
شــود. درجشــنواره ملــی بهــره وري، بــا مطــرح شــدن 
ــی  ــوان الگوی ــه عن ــر، ب ــنهادهاي گل گه ــام پیش نظ
کشــوري بــار دیگــر توســط مراجــع بیرونــی بــر موفقیت 
ــد. ــته ش ــه گذاش ــرکت صح ــام در ش ــن نظ ــراي ای اج

پیشنهاد

سه پیشنهاد برتر جشنواره 

                   محمد حاتمى            محمد محیاپور
محمد امین فتحى      ابوالقاسم شاهمرادى

سید محسن نبوى        مهدى عارفى
     محمد کریمى مبارك آبادى  مریم عباسپور سیرجانى

              محمد رفیع زاده     محمد ستوده بحرینى    حسین ابرى جور     حسین اطمینان
نادر شعبانى           على پورمعصومى              مجتبى فخرآبادى  

پیشنهاددهندگان

پیشنهاددهندگان

روح اله رضازاده
احمد رفیع زاده
مهدى عتیقى 
نادر زیدآبادى  

حسین اسالمى
على سیاوشى  

شهامت رستمى

پیشنهاددهندگان

 سید محسن موسوى
حنیف مغزى

 عباس زین الدینى
مهدى عتیقى

احمد رفیع زاده



عنوان پيشنهادپيشنهاددهندگان كميته بررسى ميزان صرفجويى
كننده 

اضافه کردن شوت تخلیه مواد زیر داکت متصل به ویند 

باکس ١٧ کوره گندله سازی

پاشش آهک آب شده بر روی دپو های محصول مصطفی عبدالهی،مهدی عارفی نسب  انبارها و سفارشات

SS٠٠٤-٠١_Gتغییر طرح دیربوفیدرهای انتهای کوره ١ مهدی فیروزآبادی، میثم جواهری، سعید مرادپور

نصب کلی§و فلت آیلر در مسیر برگشت کانوایر ٨٣ گندله سازی مهدی فیروزآبادی، میثم جواهری، سعید مرادپور

مصیب امام بخش، حمید طالبی زاده

تغییر طرح کانوایرهای ٨٣،٨١،٤٣،٤١مهدی فیروزآبادی، میثم جواهری، سعید مرادپور

نصب درام اسنپ در مسیربرگشت کانوایر ٨٣ گندله سازی  گندله سازی 

AP٠٠١-PHجابجا کردن درام اسنپ کانوایر ٠١ مهدی فیروزآبادی، میثم جواهری

ارزیابی قیمت جاری(روز) پروژه گندله سازی ش²ره ٢

گندله سازی 

استفاده از فرم بازدید باسکول در باسکول های 

واگنی و کامیونی 

Gنصب سافت اسالرتر بر روی نوار ١٫٠٣١

مطالعه، طراحی و احداث تیک§HRT جهت آبگیری از باطله تر 

کارخانه های تغلیظ و ه²تیت

انبارها و سفارشات

محمد امین فتحی، حسین پورمعصومی، ابراهیم پناهی

مهدیه صدر، سجاد زارع، محمد اسکندری پور

سعید مرادپور

پیش فراوری باطله 

گندله سازی  

علی پورمعصومی، سعید غفاری، محمد امین فتحی، مهدی مکی آبادی

امیر حاجی زاده ، مصطفی عبدالهی، مجتبی قربانژاد، محمدرضا حاجی زکی  دفرت فنی 

زین العالدین شمس الدینی

تغییر پست برق برای تغذیه تجهیزات نوار نقاله ١٥٠٠ 

ایجاد ترمینال مرکزی 

مجتبی هاشمی، روح اله عباس زاده

صادق باغخانی پور

لوله کشی انتقال فرآورده های نفتی مختلف از محل 

حفر لوله اصلی در سیرجان به محل سایت گل گهر

اصالح قاب اسالید تراک پالت های 

کارخانه گندله سازی 

حذف باس داکت از قرارداد پروژه 

توسعه پست ١٨

ثبت کلیه های هزینه های مشمول مرتبط با حقوق و 

مزایای کارکنان در زیر سیستم حقوق و دستمزد 

علی احمدی، احمد رفیع زاده 

امور مالی 

مصییب امام بخش گندله سازی 

امور معدن

صادق باژن ،حمید کیانی، سید ک²ل عطاری نظم آوران

سجاد غالمی

مجتبی هاشمی

انجام آزمون تست روغن ترانسفورماتورهای قدرت پست علی عباسی نیا ، حامد ایران نژاد

بهبود و اصالح کارکرد نوار ٣٢١

اتوماتیک کردن برداشت فلوکالنت 

تبدیل دستگاه احیا تست بار به دستگاه های 

احیاپذیری و چسبندگی

رفع سیاهی سطح زیر نان

ایجاد مدلی برای دینامیک Öودن ظرفیت ها 

(حلقه بین تولید و بازار ) 
محسن محمدی تامین تدارک

مظفر افشار جهانشاهی ، مهدی افشار  خدمات و امور اجت²عی

محمد آشتاب

محسن گلبازخانی

حمید عباسی قرائی

آزمایشگاه و کنرتل کیفیت

کارخانه ه²تیت

امور انرژی 

کارخانه تغلیظ

اصالح خطوط

گندله سازی کیفی

دفرت فنی مجتمع

گندله سازی

گندله سازی

امور مالی 

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

مهدی فیروزآبادی، میثم جواهری، سعید مرادپور

مجید ذاکرزاده، امیرعلی نجمی نوری، مهدی امیرزاده

رضا علی بیگی نژاد

اصالح خطوط

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی

کیفی
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