ماهنامه داخلی شرکت مهرکامپارس
شماره سوم /تیر94

سخن سردبیر
محيـط كسـب و كار امـروز را تنهـا مـي تـوان
از پنجـره رقابـت نگريسـت .بايـك نـگاه پيراموني
متوجـه مـي شـويم در هـر لحظـه از شـبانه روز
در سرتاسـر گيتـي اختراعـات جديـدي صـورت
مـی پذيرد كـه اغلـب زندگـي انسـانها را دگرگون
مـي كنـد و روش هـاي سـنتي جـاي خـود را بـه
تكنولـوژي هـاي پيشـرفته مـي دهـد ،خبـر تـازه
امـروز  ،بـراي فـردا تنهـا يـك خبـر قديمي اسـت
و كسـاني كـه بـا تغييـرات دنيـا مسـير زندگـي
را طـي نكننـد بـي گمـان ديـر يـا زود بدسـت
فراموشـي سـپرده مـي شـوند .لـذا ،بـراي جـا
نمانـدن در صحنـه رقابـت ميبايسـت ازتمامـي
منابـع موجـود اسـتفاده كـردو در كنـار آن بـا
اسـتفاده از برنامـه ريـزي هـاي الزم و كاربردي
مـي تـوان در عرصـه زندگـي خودنمائـي كـرد .
حـال زاويـه ديدمـان را تغييـر دهيـم و نـگاه
مـان را بـه سـمت موانـع زندگـي بچرخانيـم و
ببينيـم بـه واقـع چـه چيـز و يـا چيزهايـي مانع از
رشـد و ترقـي انسـانها مـي شـوند .به گمـان اگر
بخواهيـم بـه يكايـك موانـع بپردازيـم نـه ذهـن
ايـن كمتريـن يـاري مـي رسـاند و نـه درحوصلـه
ايـن ماهنامـه خواهـد گنجيـد ،ولـي موضوعـي
كـه در ايـن سـطور مـد نظـر نگارنده اسـت بحث
زمانبنـدي فعاليتهـاي روزانـه و اسـتفاده صحيـح
از لحظـات زندگـي اسـت ،بـه واقـع همـه انسـانها
درشـبانه روز بـراي انجـام فعاليتهـاي روزانـه
شـان زمـان دارنـد ،بـه راسـتي چگونـه مـي شـود
يـك نفـر بـا تراكـم كاري بـاال مـي توانـد بـه
تمامـي كارهـاي خود برسـد و يـك نفر بـا حداقل
فعاليتهـاي روزانـه بازهـم وقـت كـم مـي آورد
آيـا رسـيدگي بـه تمامـي امـور بـراي انجـام
مارهـاي حاصـل برنامـه ريـزي مناسـب نيسـت ؟
ايـن يـك واقعيت اسـت كه زمان چيزي اسـت
كه انسـان بـه هيچ عنـوان نمي توانـد آن را تحت
كنتـرل و سـيطره خـود بيـاورد ولي بـه راحتي مي
تـوان بـا برنامـه ريـزي صيـح واصولـي چـه در
حـوزه فعاليتهـاي كاري و سـازماني و چـه در حوزه
زندگـي شـخصي از يك زندگي خـوب و اثر بخش
بهـره مند شـد و اگـر بخواهيم از زاويه مناسـب به
اهـداف زندگـي نگاه كنيم ،روشـي كه مـا در مورد
زمـان زندگيمـان اسـتفاده مـي كنيم تعييـن كننده
موفقيـت و داشـتن يـك زندگي خـوب و حتي ايده
آل بازخـورد اسـتفاده بهينه از وقـت و برنامه ريزي
صحيـح بـراي انجـام فعاليتهـاي روزانـه اسـت.
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در مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد سال  1393شرکت مهرکام پارس اعالم شد:

تولید و فروش صد در صد افزایش یافته است

تولیـد و فـروش محصـوالت شـرکت
مهـرکام پـارس در سـال مالی  1393نسـبت
بـه سـال  1392صـد درصـد افزایـش یافت .
مدیرعامـل شـرکت مهـرکام پـارس در
جمـع سـهامداران ایـن شـرکت در سـالن
همایـش هـای محورسـازان بـا اعلام ایـن
خبـر گفـت :ایـن مهـم بـا فائـق آمـدن
بـر مشـکالت ،در سـایه خـرد جمعـی و
کار گروهـی و اجـرای طـرح هایـی چـون
سـاخت و تولیـد سـپرهای دنـا ،وانت جدید
آریسـان و پـژو پارس،کنتـرل پنـل روتاری
بـرای سیسـتم تهویـه مطبـوع پـژو 405
و پـارس ،راه انـدازی خـط پاشـش رنـگ
بـه روش الکترواسـتاتیک تحقـق یافـت.
مهنـدس محمـد سـعید منافـع
سـهامداران ،افزایـش رضایتمنـدی مشـتریان
وتوجـه بـه نیـاز کارکنـان را مهمتریـن محور
فعالیـت ایـن شـرکت دانسـت و افـزود :بـا
کنتـرل ،نظـارت و مديريـت برکاهـش هزينه

هـا ،افزایـش تولیـد ،فـروش و بهـره وری،
کاهـش ضایعـات ،مديريت خريـد ،جايگزيني
مـواد اوليـه داخلـي بـه جـاي مـواد وارداتي و
اجـرای پـروژه هـای جدیـد بـه سـوي اهداف

کالن و صنعـت خـودرو گام بـر مـی داریـم.
وی بـر حـذف وابسـتگي به منابـع خارجي
تاکيـد کـرد و گفـت :بـه سـمت جايگزينـي
بيـش از پيـش مـواد داخلـي بجـاي مـواد

خارجـي بـا تکيـه بـر تجربـه  ،دانـش فنـي
و امکانـات موجـود پيـش خواهيـم رفـت.
مهنـدس سـعید خاطـر نشـان کـرد:
فراینـد افزایـش تولیـد و فـروش محصـول
در سـال جـاری نیـز بـا اجـرای طـرح
هـای جدیـد ادامـه خواهـد یافـت.
مدیرعامـل شـرکت مهرکام پارس سـاخت
و تولیـد مجموعـه داشـبورد جدیـد سـمند
بـه صـورت هاردتـاچ ،مجموعـه سـپرهای
جدیـد پژو پـارس ،سـمند و سـاندرو(،)B90
طراحـی و تولیـد کنتـرل پنـل اتوماتیـک،
تولیـد سیسـتم تهویـه مطبـوع و مجموعـه
صندلـی بـرای وانت آریسـان ،تولیـد مجموعه
صندلـی با طرح جدیـد بـرای خودروهای پژو
 ، 405پـارس و سـمند و افزایـش ظرفیـت
تولیـد ایـن محصـول ،همچنیـن راه انـدازی
خـط مونتـاژ کنتـرل پنـل روتـاری بخـاری
در سـایت کرمانشـاه را از جملـه طـرح هـای
در دسـت اقـدام در سـال  1394برشـمرد.
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اخبار

داخلی

نصب و راه اندازی سه دستگاه جدید تزریق بادی  20لیتری در مهرکام پارس
شـرکت مهـرکام پـارس سـه دسـتگاه تزریـق بـادی آسـیاب ،درمکانـی دیگـر بـه گرانـول تبدیـل مـی شـوند و بـار دیگـر
20لیتـری در سـالن خلیـج فـارس نصـب و راه انـدازی کـرد .بـه عنـوان مـواد اولیـه درایـن دسـتگاه هـا بـکار گرفتـه مـی شـوند.
رئیـس مهندسـی تجهیـزات اکسـتریور بـا اعلام ایـن خبـر گفـت :بـا ایـن
دسـتگاه هـا قطعاتـی چـون داکـت هواکـش داشـبورد و کانال سیسـتم تهویه
مطبـوع بـرای خودروهـای تنـدر ،90سـمند  206 ،و سـورن تولیـد می شـود.
مهندس سـخابخش افزود :ظرفیت تولید روزانه این دسـتگاه ها بیش از سه
هـزار قطعه اسـت .مهـرکام پارس پیش از ایـن تولید این قطعات را به شـرکت
های سـازنده زیر مجموعه می سـپرد که هزینه سنگینی در پی داشت .شرکت
پس از بررسی الزم صالح را بر این دانست که این دستگاه ها را خریداری کند.
سـه دسـتگاه تزریـق بـادی 20لیتـری بـا همـت همـکاران واحـد
خدمـات فنـی تزریـق در سـالن  15نصـب و راه انـدازی شـدند.
همچنیـن الزم بـه توضیـح اسـت ضایعـات ایـن دسـتگاه هـا پـس از

ساخت کابین رنگ قطعات کنترل پنل در اکستریور
شـرکت مهـر کام پـارس کابیـن رنـگ مسـتقلی را بـرای رنـگ آمیـزی بـا ایـن شـابلون مـی تـوان سـه فـام رنـگ را در آن واحد بـر روی قطعه پاشـش
قطعـات کنتـرل پنـل روتـاری سیسـتم تهویـه مطبـوع خودروهـای کـرد .اکنـون ظرفیـت تولیـد روزانـه کنتـرل پنـل روتـاری سیسـتم تهویـه
پـژوه  405و سـمند در خـط رنـگ اکسـتریور ایجـاد کـرده اسـت .مطبـوع خودروهـای پـژوه  405و سـمند تـا مـرز  400سـت رسـیده اسـت.
بـه گفتـه رئیـس مهندسـی ابـزار و تجهیـزات اکسـتریور ،فراینـد رنـگ
آمیـزی ایـن قطعـات بسـیار مشـکل اسـت و بیـرون از سـازمان هیـچ واحـدی
وظیفـه رنـگ آمیـزی ایـن قطعـات را برعهـده نگرفـت .چـرا کـه بـرای
خشـک کـردن قطعـات رنـگ شـده بـه چهارمرحلـه کـوره گـذاری نیاز اسـت.
مهنـدس سـخابخش خاطـر نشـان کـرد :بـه همیـن منظـور وظیفـه رنـگ
آمیـزی ایـن قطعـات را خـود برعهـده گرفتیـم و کابیـن رنـگ مختـص آن
بـه همـت کارکنـان واحـد عمـران سـاخته شـد .همچنیـن بـرای اینکـه ایـن
چهـار مرحلـه کـوره گـذاری را در شـرکت نداشـته باشـیم و فراینـد تولیـد از
سـرعت بـاال برخـوردار شـود ،شـابلون پاشـش رنگـی طراحـی و سـاخته شـد.

تجهیز شرکت به پنج دستگاه خاور جدید
شـرکت مهـرکام پـارس بـرای مدیریت ریسـک هـا در حـوزه حمل و نقـل ،چون

توقـف ،کمبـود و تاخیـر در ارسـال قطعـه _ در داخل و خارج از شـرکت_ به تازگی

پنـج دسـتگاه خاور خریـداری کرد.

مديـر خدمـات و کارپـردازي شـرکت بـا اعلام ایـن مطلـب گفـت :یکـی از ایـن

خاورهـا بـه سـایت مهرکام پارس در خراسـان ارسـال شـد تا مشـکالت حمـل قطعه
در آن حـوزه برطـرف شـود و چهاردسـتگاه دیگـر درتهـران بکارگرفتـه شـده اند.

قطعـه اسـتفاده خواهد شـد .

پیـش از ایـن در داخـل شـرکت از  21خاور بـرای حمل و نقل قطعه اسـتفاده می

شـد کـه بـا خریـد ایـن خاورهـا تعـداد آنها را بـه  16دسـتگاه رسـاندیم  .ایـن اقدام

کاهـش هزینه چشـمگیری در پی داشـته اسـت.

مهنـدس تجالیـی همچنیـن اعالم کرد :با تعمیر سـه دسـتگاه لیفتـراک متعلق به

شـرکت  ،تعـداد آنهـا را بـه  12دسـتگاه رسـاندیم که این مـورد هم بـرای ما کاهش

مهنـدس تجالیـی افزود :از این چهار دسـتگاه در مواقع بحرانـی و برای جلوگیری

هزینـه در پـی داشـت  .وی از تالش همکاران بـرای تعمیر و بازگردانـدن  3لیفتراک

بـه عنـوان شـارژ ( جابجایـی قطعـه از انبارهـا بـه خـط تولید یـا برعکس) اسـتفاده

مديـر خدمـات و کارپـردازي خاطـر نشـان کرد :پیمانـکار هم اکنـون  21لیفتراک

از اتلاف هـا هنـگام ارسـال قطعه بـه ایران خـودرو و ایسـاکو و یا در داخل شـرکت،

می شـود.

در شـرایط عـادی هـم از ایـن خودروهـا فقـط در داخـل شـرکت ،بـرای جابجایی

دیگر شـرکت بـه خط تولید خبـر داد .

در شـرکت دارد کـه بـا تعمیـر هـر لیفتراک متعلـق به شـرکت و بازگردانـدن آنها به

خـط تولیـد از تعـداد لیفتـراک های اجاره ای کاسـته می شـود.
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""مدیریت زمان از منظر امیر المومنین حضرت علی(علیه السالم)
در نهج البالغه""

قسـم خداونـد در قـرآن کریـم بـا عبـارت (والعصر)
حکایتـی عجیـب دارد .ایـن سـوگند توجـه آدمـی را
بـه نعمتـی معطـوف مـی دارد کـه از ارزش واالیـی
برخـوردار اسـت.
آنچـه از آیـات قـرآن کریـم برمـی آید گویـای این
اسـت کـه زمـان و عمـر آدمـی بسـیار کوتـاه اسـت.
ایـن واقعیـت مهـم را انسـان زمانـی درک مـی کنـد
کـه اجلـش فـرا رسـیده ،دسـتش از ایـن دنیـا کوتاه و
از آن خـارج گشـته اسـت .اینجاسـت کـه مـی فهمد،
توقفـش در ایـن دنیـا  ،عصـرگاه یـا صبحگاهی بیش
نبوده[نازعـات ،آیـه ]۴۶و یـا احسـاس مـی کنـد کـه
تنهـا سـاعتی از روز را در دنیـا مانده اسـت [.یونس،آیه
 ]۴۴قـرآن کریـم بـرای پـی بـردن ارزش زمـان از
برخـی اتفاقـات راز گونـه پـس از رحلت پرده برداشـته
و حـال افـرادی را حکایـت می کند که پـس از مرگ،
خواهـان بازگشـت دوبـاره بـه دنیـا و تـدارک فرصتی
جدیـد هسـتند ،کـه بـا عـدم اجابـت پـروردگار روبـرو
می شـوند [.مومنـون آیـات]۹۸-۹۹
اسـتفاده از فرصـت هـا و مدیریـت زمـان یکـی از
مسـائلی اسـت کـه فـراوان در کتـاب گرانقـدر نهـج
البالغـه بـدان اشـاره شـده کـه بـه اجمـال قطـره ای
از دریـای آن را بـه تشـنگان راه آن امـام همـام مـی
نوشـانیم:

در ایـن میـان مدیریتـی صحیـح را می طلبـد که تمام
ابعـاد وجـودی انسـان ،خواسـت ها و تمایلات مربوط
بـدان را مـورد توجـه قـرار دهد ،حضـرت علـی (علیه
السلام) بـا توجـه بـه ایـن مسـئله در بـاب مدیریـت
زمـان مـی فرماینـد :هـر کـس بایـد شـبانه روز خـود
را بـه سـه قسـم تقسـیم کنـد ،زمانـى بـراى نیایش و
عبـادت پـروردگار و زمانـى براى تأمیـن هزینه زندگى
و زمانـى بـراى واداشـتن نفـس بـه ل ّذتهایـى کـه
حلال و مایـه زیبایى اسـت ،خردمند را نشـاید جز آن
کـه در پى سـه چیـز حرکت کند :کسـب حلال براى
تأمیـن زندگـى ،گام نهـادن در راه آخرت ،یا به دسـت
آوردن ل ّذتهـاى حلال (حکمـت )۳۹۰
توجه به فرصت ها:

عمر انسـان یکی از فرصت های ارزشـمندی اسـت
کـه خداونـد آن را در اختیار انسـان قـرار داده تا به این
واسـطه ،گوهـر وجـودی خویش را متعالـی کند در این
میـان مغتنم شـمردن و از دسـت نـدادن فرصت های
ویـژه حـرف اول را می زند.
مـوالی متقیـان دنیـای فانـی را گذرگاهـی موقـت
معرفـی کـرده و نهایت اسـتفاده بـردن از آن را فراوان
سـفارش مـی کننـد و می فرمایند :بنـدگان خدا ،هم
اکنـون عمـل کنیـد کـه زبـان هـا آزاد و بدنها سـالم
و اعضـاء و جـوارح آمادهانـد و راه بازگشـت فراهـم و
فرصـت زیـاد اسـت ،پیـش از آن کـه وقـت از دسـت
امیر المومنین علی (علیه السالم) و مدیریت زمان:
بـرود و مـرگ فـرا رسـد ،پـس فرارسـیدن مـرگ را
مدیریـت زمـان یعنـی برنامـه ریـزی زمـان ،یعنـی حتمـى بشـمارید و در انتظـار آمدنـش بـه سـر نبریـد.
فراهـم کـردن نقشـه و طرحی مناسـب و دقیـق برای (نهـج البالغـه /ترجمـه دشـتى )۴۱۳/آخـرت نزدیـک
رسـیدن بـه اهـداف مورد نظـر و از قبل تعیین شـده و و زمـان مانـدن در دنیـا ،اندک اسـت( .حکمـت )۱۶۸

حضـرت امـام علـی (علیه السلام) ضمن یـادآوری
ارزش و اهمیـت فرصـت هـا ،پیـروان خـود را به بهره
گیـری هرچـه بهتـر از ایـن فرصـت هـای زودگـذر
تشـویق کـرده و مـی فرماینـد :فرصـت هـا همچـون
عبـور ابرها مـی گـذرد ،بنابراین فرصت هـای نیک را
غنیمـت بشـمارید( .سـید رضی /حکمـت )۲۰
از نـگاه امیـر المومنیـن بهره گیـری از فرصت ها به
ویـژه جهت توشـه اندوزی بـرای آخرت ،شـیوه متقین
و نشـانه عقـل و تدبیـر اسـت و از دسـت دادن فرصت
و یـا عجلـه در کاری کـه هنـوز موعد آن فرا نرسـیده
نشـانه بـی خردی و نادانی اسـت.
امـام علـی (علیـه السلام) :کسـانی که بـه موقع از
فرصـت هـای خـود اسـتفاده و بـر اجـل پیش دسـتی
کـرده و از کار و تلاش خـود توشـه کافـی برگیرنـد
را مشـمول رحمـت خـدا دانسـته (سـید رضـی /خطبه
 )۷۵و در مقابـل ،از دسـت رفتـن فرصت هـا را موجب
انـدوه و پشـیمانی مـی دانـد و باز ایشـان مـی فرماید:
فرصـت هایـی کـه پیـش مـی آیـد را سـریع دریابیـد
زیـرا هـر چیـزی را سـرآمد و وقـت مشـخصی اسـت
کـه دیگـر یـا بازگشـتی نداشـته و یـا بسـیار دیـر بـاز
مـی گردند.
نمونـه ای از ایـن فرصـت هـا کـه در آمـوزه هـای
اسلامی بیشـتر مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه عبارتنـد از
فرصـت حیـات ،سلامتی ،ثروت ،فـراغ بـال و جوانی
کـه امـام (علیـه السلام) تمامی آنهـا را گـذرا و رو به
زوال مـی داننـد و بـه پیـروان خـود توصیـه مـی کنند
کـه قبـل از آنکه از دسـت روند ،بهترین اسـتفاده را در
راه طاعـت خـدا از آن بنماینـد.

بدون عينك ايمني ،چشم هاي شما حادثه پذيرترند
چشم ها حساس ترين عضو بدن هستند و قطع ًا محافظت
از آنهـا از اهميـت بااليي برخوردار اسـت .دو مخاطره عمده
كـه همـواره ايـن عضـو مهـم را تهديد مـي نمايد پاشـش
مـواد شـيميايي و خطـر برخورد اجسـام يا ذرات مي باشـد.
بـه منظور پيشـگيري از بروز حوادث چشـمي اسـتفاده از
شـيلدها يـا عينك هـاي ايمني در هنگام كليـه عملياتي كه
احتمـال پاشـش مـواد شـيميايي وجـود دارد هماننـد فرآيند
تزريق فوم ضروري اسـت .همچنين در هنگام كار با ابزاري
كه احتمال پرتاب پليسـه و ذرات به چشـم و صورت فرد را
بـه همـراه دارد همانند عمليات سـنگ زني ،كار بـا اره و ...

و يـا عملياتـي كه احتمال برخورد جسـم وجـود دارد همانند
جـا زدن فنـر فريـم ،اسـتفاده از شـيلد ايمني الزامي اسـت.
افـزون بـر ايـن اسـتفاده از تجهيـزات حفاظتـي چشـم
در كليـه فرآيندهـاي تعميراتـي بـه دليـل مخاطـرات
پنهـان ايـن فرآيندهـا ،از حـوادث احتمالـي پيشـگيري
خواهـد نمـود .نكتـه آخـر اينكـه در صـورت وجـود
تشعشـعات مضـر از قبيـل تشعشـعات مـاوراء بنفـش و يـا
مـادون قرمـز در فرآيندهـاي كاري هماننـد جوشـكاري،
برشـكاري و  ...عينـك و شـيلدهاي ايمنـي مـي بايسـتي
داراي تيرگـي اسـتاندارد و متناسـب بـا آن فرآينـد باشـند.
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صدایتصویر

مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت مهـرکام پـارس سـاعت  9صبـح دهـم تیرمـاه  ،بـا حضور
سـهامداران شـرکت مهـرکام پـارس در سـالن اجتماعـات محـور سـازان برگـزار گردیـد.

ماهنامه داخلی شرکت مهرکام پارس شماره سوم  /تیر 94

مصاحبه

5

گپی صمیمانه با همکاران قدیمی
در خانـه سـعی مـی کنم کـه آرامش را سـرلوحه خودم

وی از جملـه همـکاران پرتلاش  ،خوشـرو و خـوش

قـرار بدهـم و محیطـی آرام را برای خانـواده مهیا نمایم اخالق می باشد که همواره با حسن اخالق به استقبال
و در محـل کار نیـز تلاش مـی کنم با صبر  ،شـکیبائی کار و پرسـنل مـی رود در طول مـدت زمان حضور خود
و لبخنـد بـه اسـتقبال کار بروم  .البتـه در این خصوص در شـرکت خاطرات تلخ و شـیرینی دارد که تمام دوران
همـکاران محترم باید نسـبت به مـن اظهار نظر نمایند .

فعالیـت خـود در شـرکت را در کنـار دیگـر همـکاران

و نـوع برخـورد بـا کارگـران کـه روزانـه تعـداد جـزء خاطـرات شـیرین و متأسـفانه فـوت همـکاران
بسـیاری بـه ایشـان  ،بـا توجـه بـه ماهیـت حـوزه گرامـی و پرتلاش شـرکت کـه دیگـر اکنـون در کنـار

داود دهقان متولد دهم مرداد ماه سـال  1354سـال

فعالیـت ایشـان مراجعـه مـی نماینـد ایـن گونـه بیـان

ما نیسـتند جـزء خاطرات تلـخ داود دهقان می باشـد .

کردنـد :بیشـتر تلاش مـی کنـم بـا توجـه بـه حجـم

وی در خاتمـه بـا آرزوی سلامتی و سـربلندی برای

زیـاد کار در شـرکت مهـرکام پـارس در حـد توانـم بـا پرسـنل و شـرکت مهـرکام پارس  ،رسـیدن بـه اهداف

 1378در شـرکت مهـرکام پـارس مشـغول بـه فعالیت لبخنـد و خوشـروئی پاسـخ اربـاب و رجـوع را بدهـم  .کالن شـرکت را رمـز موفقیـت در کار اعلام داشـت .
گردیـده اسـت  .وی متأهـل و دارای  1فرزنـد بـه نـام

از نظـر ایشـان بهتریـن چیـز در زندگـی :

سـماء اسـت ،هـم اکنـون در مقطـع کاردانـی رشـته سلامتی مـی باشـد کـه همـواره بـزرگ تریـن
مدیریـت کسـب و کارتحصیـل می کنـد  .وی چگونگی نعمـت الهـی بـه بنـدگان خـود بـوده اسـت.
ورود بـه شـرکت را ایـن گونـه توضیـح مـی دهـد کـه
از طریـق یـک از بسـتگان بـه شـرکت مهـرکام پـارس
معرفـی و پـس از مصاحبه با مدیر وقـت اداری در واحد
تغذیه خطوط و کنترل تولید مشـغول شـدم و یکسـال
بعـد در سـال  79بـه واحـد انبارهـا منتقـل شـدم .
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اخالقتـان در خانه
و محـل کار چگونـه اسـت  ،ایـن گونـه بیـان نمودنـد :

جدول شناخت سازمان
جدول شماره 3اداری
 -1یکی از کارهایی که در بیمه انجام می شود؟
 -2نوعی سمت سازمانی؟
 -12برقـراری کالسـهای آمـوزش جهـت باالیـردن
 -3نوعي تنبیه اداری ؟
 -4کامـل بسـتن کارکـرد بـه چـه نامـي معـروف سـطح  .....پرسـنل مـی باشـد.
 -13جهت رفع بیماری انجام می گیرد؟
اسـت؟
 -14چرخـش پرسـنل در توليـد بـه چـه نامـي در
 -5ايمنـي بهداشـت در اتـاق رنگ تذکر بر اسـتفاده
اداري معـروف اسـت؟
از چه وسـيله اي را دارد؟
 -6جهت دریافت آن چارت تعریف شده است ؟
 -7پرسـنلي کـه در شـرکت مـورد تخـدي قـرار مي
گيرنـد ،چگونـه مـورد بررسـي قـرار مـي گيرند؟
 -8نام یکی از واحدهای اداری ؟
 -9هداياي غيرنقدي به چه صورت ارائه مي شود؟
 -10عنوان کارگری که هر ساله انتخاب می شود؟
 -11ورود و خروج پرسنل به شرکت؟

برندگان مسابقه جدول شماره (2مهندسی)
-1سمانه ابارشی
-2زهرا پاک نیت

بـه  2نفـر از همـکاران گرامـی کـه
موفـق بـه حـل جـدول فـوق گردنـد
جوایـزی از طـرف مدیریـت حـوزه
مدیرعامـل اهـدا خواهـد شـد.
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اخبار بسیج

خبر های منابع
انسانی
برگزاری دوره الکترونيکي مباني مديريت پروژه

محفل انس با قرآن در نمازخانه الغدیر
همزمـان بـا مـاه مبـارک رمضـان،
محفـل انـس بـا قـرآن هـر روز پیش
از نمـاز ظهـر و عصر بـا حضور حجت
االسلام میرغیاثـی و همـکاران
روزه دار در نمازخانـه الغدیـر
شـرکت مهـرکام پـارس برگزار شـد.
مـاه مبـارک رمضـان فرصتـی بـرای توجـه بیشـتر بـه قـرآن کریـم و مفاهیـم
بلنـد آن اسـت و همـکاران انـس و الفـت بیشـتر بـا قـرآن کریـم پیـدا مـی کننـد.
در محفـل انـس بـا قـرآن همـکاران روزه دار آیاتـی از کالم اهلل مجیـد را
تلاوت مـی کننـد و سـپس بـه تشـریح و تبییـن معانـی آن آیـات مـی پردازنـد.
قرآن کریم بهترین راهنمای زندگی بشر و تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی است که عمل
به دستورات این معجزه الهی می تواند ضامن موفقیت انسان در تمام لحظات زندگی او باشد.

درخشـش همکارنمـان در مسـابقات
سراسـری قـرآن کریـم گـروه صنعتی

سـی و چهارمین دوره مسابقات
سراسـری قـرآن کریـم گـروه
صنعتی ایران خودرو با درخشش
همکارانمان در بخش های تالوت
و حفظ و ترجمه به پایان رسید.
در مراسـم اختتامیـه ایـن دوره
از مسـابقات کـه بـا حضـور
مهنـدس یکـه زارع مدیرعامـل
گـروه صنعتی ایران خودرو در سـالن همایش شـرکت سـاپکو برگزار شـد،
در بخـش همـکاران مـرد،
آقـای حجـت آقایی در رشـته
تلاوت قـرآن کریـم بـه عنوان
رتبـه دوم و در بخـش بانـوان
همـکار خانـم مرضیـه نیکـدل
در رشـته حفـظ و ترجمـه بـه
عنوان رتبه سوم معرفی شدند.

شــرکت مهــرکام پارس بــرای  14نفر از مديران ،روســا و کارشناســان منتخب معاونت
هــاي مهندســي ،تاميــن ،برنامــه ريــزي و لجســتيک ،کيفيــت ،توســعه و سيســتم ها
و بازاريابــي و فــروش ،دوره آموزشــي مبانــي مديريــت پــروژه را آغــاز کــرده اســت.
ایــن دوره آموزشــی کــه از ششــم تیــر آغــاز شــده اســت و بــه مــدت دو مــاه
ادامــه خواهــد داشــت ،پيشــنياز دوره پيشــرفته مديريــت پــروژه اســت..

آموزش مهارتهای پاشش رنگ

واحــد آمــوزش شــرکت مهــرکام پــارس همچنیــن بنــا دارد بــا همــکاري موسســه
علمــي و پژوهشــي علــوم رنــگ ،دوره مهارتــی پاشــش رنــگ را بــرای تعــدادی
از همــکاران واحدهــای کیفیــت ،رنــگ و مهندســی برگــزار کنــد .ایــن دوره 40
ســاعته ،از  19مــرداد تــا  11شــهريور در مهــرکام پــارس بــر گــزار خواهــد شــد.

آموزش سطوح سرپرستي

آمــوزش  75نفــر از سرپرســتان توليــد وپشــتيباني توليــد در زمینــه هــای مختلــف
مــورد نیــاز آغــاز شــد.
هــدف از ایــن برگــزاری ایــن دوره هــای آموزشــی ،آگاهــي سرپرســتان از برنامــه
هــا و جهــت گيــري هــاي ســازمان وآگاهــی از نقــش و جايــگاه خــود در تحقــق
اهــداف ســازمان اعــام شــده اســت .ایــن دوره هــای آموزشــی تــا  30دي ادامــه
خواهــد یافــت .

آشنايي با پليمرها و چگونگی رفع مغایرت های کیفیت

واحــد آمــوزش شــرکت مهــرکام پــارس همچنیــن دوره آموزشــي آشــنايي بــا
پليمرهــا را بــرای کارشناســان معاونــت هــاي تاميــن ،کيفيــت و مديريــت توليــد
تزريــق برگزارکــرد.
ایــن واحــد در مــاه جــاری ،دوره آموزشــی کنتــرل فرآینــد آمــاری ( )spcرا نیــز
بــرای  40نفــر از همــکاران ،کــه نــوع فعالیــت شــان مرتبــط بــا کیفیــت اســت ،
برگــزار مــی کنــد.

اخبار HSE

• تجهيــزات حفاظــت فــردي ،البســه و كفــش ايمنــي در ســال جــاري تهيــه
و در اختيــار كليــه پرســنل توليــد و پشــتيباني قــرار گرفتــه اســت.
• دســتگاه اره تزريــق ســبك بــا همــكاري واحــد مهندســي تجهيــزات ايمــن
ســازي گرديــد.
• فرآينــد واترجــت زنــي هنگــر و گريتينــگ هــاي خطــوط رنــگ بــه دليــل
آلودگــي صوتــي بــه ســايت جنــوب و دور از ايســتگاه هــاي توليــدي منتقــل
گرديــد.
• تســت جرثقيــل هــاي ســطح شــركت بــا همــكاري واحــد نــت تزريــق
صــورت پذيرفــت.
• اتوماتيــك نمــودن هــد دمــاغ گيــر ربــات  206توســط واحــد نــت صندلــي
ســازي صــورت پذيرفــت.

واحد طالئي  HSEتيرماه

واحد عمران به دليل اجراي باالترين اقدامات اصالحي HSE
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برترین ها
سیسـتم جرقـه زن ربـات شـعله خـط رنـگ  IP16دارای الکتـرودی اسـت کـه بـا طـراح و سـاخت پایـه نگهدارنـده جرقـه زن  ،سیسـتم آنـرا همچـون شـمع
برخـی مواقـع بـر اثـر برخـورد بـا اسـتند مـی شـکند و موجـب توقـف تولیـد مـی ماشـین کـرده اسـت  .بدیـن تریـب اگـر سیسـتم جرقـه زن بـا اسـتند برخـورد
کنـد نمـی شـکند و ربـات از ایـن ناحیـه موجـب توقـف تولیـد نمـی شـود.
همچنیـن همکارمـان آقای مهدی
فرخـی پورالکـه در واحـد خدمـات
فنـی اینتریـور تابلـو برقـی بـرای دو
دسـتگاه همـزن واکس و یـک همزن
مـواد پولیـول دسـتگاه تزریـق A10
طراحی و سـاخته اسـت .پیـش از این
تابلـو برقی بـرای کنترل این دسـتگاه
هـا نبـود و از یک فیوز سـه فـاز برای
راه انـدازی چنـد دسـتگاه اسـتفاده
مـی شـد .سـیم هـای متعـدد نیـز
خطـرات برق گرفتگی و آتش سـوزی
را در ایـن بخـش بدنبـال داشـت.

شـود .شـاید در طـول مـاه چندیـن
بـار الکتـرود بـا اسـتند برخـورد
کنـد و بشـکند .هـر الکتـرود هـم

وی بـا سـاخت ایـن تابلـو بـرق،
بـا امکانـات موجـود در شـرکت،
ایـن مشـکالت را برطـرف کـرده
اسـت وصدمـه دیـدن دسـتگاه هـا را از ایـن ناحیـه بـه صفـر رسـانده اسـت.

حـدود  30هـزار تومـان اسـت.
آقـای
همکارمـان
حـال
شـهروز عبـدی الموتـی در
واحـد خدمـات فنـی اکسـتریور

تبریک و تسلیت به همکاران
پیوندتان مبارک

قدم نورسیده
مبارک

محسن زالي
امير الياسي يداله نژاد
طاهر باالئي
سيدعليرضا رفعتي كلور

همکاران گرامی،
تسـلیت واژه کوچکیسـت در برابـر
غـم بـزرگ شـما از خداونـد صبـر بـرای
شـما و خانـواده محتـرم خواهانیـم.

الهام سادات محمدي
مهدي لشني
رضا يعقوبي
حسين آريانژاد

علی اکرب محمد بیگی
رامین مسعودی
محمد رضا هدایتی
فرهاد احمد وند

منوچهر
ايمان
حسين
حميد

نصيري پويا
شيرازي
وكيلي ازغندي
بزرگي

سيدمحمديوسف غياثي
مهدي مالعلي اكبري
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واحد عمران بسترسـاز توسـعه و رشـد بـرای واحدهای دیگر سـازمان
واحـد عمـران شـرکت
مهـرکام پارس همـواره نقش
مهـم و بسـزایی در عمـران،
نوسـازی ،حفاظـت و بهـره
بـرداری از سـازه هـا و بناهـا
و بسـتر سـازی بـرای رشـد و
توسـعه فعالیـت واحدهـای
دیگـر سـتادی و تولیـدی
داشـته اسـت .
مدیـر ایـن واحـد بـا بیـان
ایـن مطلب افـزود :تقریبا جایی در شـرکت
نیسـت کـه فعالیتهـای عمرانـی بـه عنوان
اولیـن واساسـی تریـن نیازهـای آن مطرح
نشو د .
مهنـدس بنایی خاطر نشـان کـرد در این
راسـتا واحـد عمـران نیـز فعالیـت هایی را
در سـال جـاری در دسـتور کار قـرار داده
است .
وی بـه سـاماندهی خـط رنـگ سـایت
شـمال ( اکسـتریور) برای کاهـش ضایعات
و جلوگیـری از صدمـه دیـدن محصـوالت
( سـپرها) و چیدمـان صحیـح آنهـا اشـاره
کـرد و گفـت :بـه همیـن منظـور  46میز و
رک موکـت شـده به طول دو متـر و عرض

 40سـانتیمتر سـاخته و تحویل خط تولید
شـد .همچنیـن 51گارد و حفـاظ بـرای
جداسـازی محوطـه هـا نصـب و کل رک
های حمل سـپر در سایت شـمال و جنوب
(  85رک) را عایق کاری شد  .واحد عمران
در سـایت جنـوب هـم بـا جابجایـی هایی،
محوطـه را بـرای تولیـد محصـوالت جدید
آمـاده کـرد .همچنیـن بـرای جلوگیـری از
افزایـش ضایعـات چهار خرک بـه طول 10
متـر بـا لوله هـای پلیـکا خـورده طراحی و
سـاخت  .بـا گذاشـتن سـپرهای تولیدی بر
روی ایـن خـرک هـا از ایجاد خط و خشـی
بـه سـپرهای تولیـدی جلوگیری می شـود.
در واحـد صنلی سـازی ،در خطوط جدید

گزارش

تـازه تاسـیس MCP1وMCP2
هـم مهندسـی عمـران تمـام امکانـات
ازجملـه میزهـا  ،حفاظ هـا و رک های
مـورد نیـاز را طراحـی و سـاخت تا این
خطـوط بـا مشـکل مواجه نشـوند.
از جملـه فعالیـت هـای دیگـر ایـن
واحـد سـاخت فلـش آف ( سـازه ای
بـرای ایزولـه نگه داشـتن قطعات رنگ
شـده) بـرای خـط رنـگ خراسـان در
تهـران و نصـب آن در ایـن خـط بـود.
بهینه سـازی خـط رنگ  IP11و IP12
و ایجـاد ارتبـاط بیـن حوزچـه هـای ایـن
خطـوط  ،فضـا سـازی بـرای کابیـن رنـگ
جدیـد جهت رنـگ آمیزی قطعـات کنترل
پنل سیسـتم تهویـه مطبوع در اکسـتریور،
تغییـر مـکان اتـاق سـرور و تجهیـز بخـش
سـخت افـزار  ITبـه میـز هـای کار و کمد
ابـزار و پارتیشـن جـدا کننـده و بازسـازی
و مرمـت 25دهنـه دیـوار بیـن سـالن 15
و  16و ایجـاد پیـاده رویـی بـه عـرض نیـم
متـر در پایـه ایـن دیـوار از جملـه مهترین
فعالیـت هـای واحـد عمـران در دو مـاه
گذشـته بوده اسـت.

مسابقه عکسنوشت

مسابقه عکس نوشت شماره2

ویژه خانواده همکاران

برنـدگان مسـابقه عکـس نوشـت
شـما ر ه 2
 -1محمود قاسمی
-2سیدمجیدتقوی(سایتخراسان)
یاددریازدگانیکهبهدریازدندتاغرق
نشـو یمبخیر .

صاحب امتیاز :شرکت مهرکام پارس
تحت نظارت :مدیریت حوزه مدیرعامل
سردبیر :سید جعفر حسینی
تحریریه :راضیه ضیایی ،مینا نجاتی ،امیر احمد جمالی،
رضا رحیمی و علیرضا پیامی
ویراستار :ریحانه اثباتی
طراح گرافیک :سید جعفر حسینی

مسابقه عکس نوشت شماره3

همکاران گرامی جهت شـرکت در مسـابقه
عکـس نوشـت بـا توجه بـه تصویـر روبرو،
بهتریـن جملـه مفهومـی خود را به شـماره
پیامـک  100002144905176ارسـال
نما یید .
بـه  2جملـه برتـر جوایـزی از طـرف
مدیریـت حـوزه مدیرعامـل به رسـم یادبود
اهـدا خواهـد شـد.

السالم)
حضرت امام صادق (علیه ّ

انسان عاقل ّ
متوجه باشد.
موظف است زمان خود را بشناسد و به وظائف خویش
ّ

