ماهنامه داخلی شرکت مهرکامپارس
شماره چهارم /مرداد94

سخن سردبیر
آيـا تـا به حـال جمله معـروف (( درخت از
ريشـه آب مـي خـورد و انسـان از اخالقش ))
را خوانـده يـا شـنيده ايد،ايـن جمله گوياي
جهـت دهـي اخلاق به رفتـار و گفتار انسـان
در فرهنـگ دينـي مـا اسـت .و سـاير مـوارد
از جملـه علـم و دانـش و سـاير ارزش هـا
از ايـن مسـير جـان مـي گيرنـد و سـير آب
مي شـوند.
آيـا بـراي شـما اتفـاق افتـاده و يـا حتـي
فـردي را دي ده ايـد تا در مسـير غير اخالقي
حركـت كنـد و بتوانـد نتيجه مطلوبـي بگيرد
و در نهايـت بـه آرامـش وجدانـي و اخالقـي
بر سد ؟
بيايـد نگاهـي گـذار بـه محيـط اطرافمان
بيندازيـم و جـواب ايـن سـوال را هـر چـه
كـه هسـت بـا خـود مـرور كنيـم .نگارنـده بر
ايـن بـاور اسـت كـه هـر آن چـه در محيـط
اطـراف مـا اتفـاق مـي افتـد  ،اگـر بخواهـد
براي بشـر سـازنده و مفيد باشـد ،نيـاز به دل
هايـي پـاک و صـادق دارد و در بـي صداقتـي
رشـد و حركـت اگـر هـم باشـد قطعـا موقـت
و گـذرا خواهـد بـود ،بـه يقيـن در ميـان
انسـانهايي کـه نفـس آنـان بـي آاليـش
نباشـد و خردشـان پـاک و آکنـده از فضايـل
نباشـد،هيچ پرتـو علمـي نمـي تابـد و اگرهـم
ايـن چنيـن باشـد بـي گمان منشـاء مـوارد و
مسـايل غيـر انسـاني و غيـر اخالقـي خواهـد
بـود  .رجـوع به مسـائل اخالقي  ،مسـئله اي
اسـت كـه به كـرات در ديـن ما به آن اشـاره
شـده اسـت و افـراد موفـق بـا پيـروي و الهام
از درسـهاي اخالقـي در مسـير زندگـي خـود
موفـق شـده انـد  ،جايـي كـه قـرآن کريـم
مـي فرمايـد (( :و اتقـوا اهلل و يعلمکـم اهلل
)) (بقـره . )282/و تقـوا را مقـدم بـر تعليـم
مـي شـمارد و ايـن نشـان از اهميـت تقـوا و
بـه تبـع آن پيـروي از اخلاق در ديـن مبين
اسلام است
و ايـن سرمشـق درسـت زندگـي اسـت
كـه همـه بايـد از بـودن در كنـار يكديگـر
منفـع گردنـد و اگـر ثـواب و نيكـي نيسـت
حداقـل خسـران و زيانـي نيـز نباشـد بـدون
ترديـد ،پـس از خانـواده ،افـرادي کـه در يک
محلـي گـرد هـم آمـده انـد مهمتريـن جمـع
را تشـكيل مـي دهنـد جمعـي كـه سـاعتهاي
مفيـد روز را در كنـار يكديگـر مـي گذراننـد
و بدنبـال رشـد و تكامـل خـود و ديگـران
قـدم مـي گذارنـد  ،بياييـم يـك بـار ديگـر
در كنـار هـم بـودن را بـا هـم مـرور كنيـم و
بيابيـم و بدانيـم رسـالت مـا و ابعـاد درسـت
بـودن در كنـار يـك ديگـر بـودن چيسـت ؟
و چقـدر جايـگاه و منزلـت خوبيهـا و نيكـي
هـا را بدرسـتي يافتـه ايـم  .بـا ايـن اميـد كه
همواره درسـت بودن و درسـت فكـر كردن و
درسـت انديشـيدن را در مسـير زندگـي خود
قـرار دهيـم.
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مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس
افزایش سرمایه به میزان  50درصد سرمایه فعلی را تصویب نمود

مجمـع عمومـی فـوق العـاده اسـت همـگام بـا خودروسـازان ایـن
صاحبـان سـهام شـرکت مهـرکام مسـیر را بـه کمـک سـهام داران
پـارس ،با  50درصد افزایش سـرمایه بـا سـرعت مطلـوب طـی کنـد.
این شـرکت از محل مطالبات
حـال شـده و آورده نقـدی
سـهامداران موافقـت کـرد.
مدیرعامل شـرکت مهرکام
پـارس درایـن مجمـع گفت:
در شـرایط حاضـر کـه
کشـور بـه سـمت بـاز شـدن
بازارهـا ،آمـدن خودروهـای
جدیـد بـه کشـور و توسـعه
و رونـق خودروسـازی اسـت،
ایـن شـرکت نیـز بـا داشـتن
مهندس محمد سـعید خاطرنشان
امکانـات و تجهیـزات مناسـب،
ظرفیـت و توانمنـدی بـاال ،قـادر کـرد :تنهـا بـا هدایـت نقدینگـی

بـه سـمت تولیـد توسـعه و رونـق
اقتصـادی تحقـق مـی یابد و مـا نیز
همـواره از سـهامداران خواسـته ایم
این جهت گیری و سـمت
گیـری را انتخـاب کننـد.
وی برنامـه تولیـد و
فـروش سـال جـاری
شـرکت مهـرکام پـارس
را بیـش از  600میلیـارد
تومـان فـروش اعلام
کـرد و افـزود :درسـه ماه
نخسـت سـال ،شـرکت
حـدود  154میلیـارد
تومـان فروش داشـت که
نسـبت به زمان مشـابه در سال قبل
 43درصـد افزایش نشـان مـی دهد.
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داخلی

تثبیت اعتبار بین المللی آزمایشگاه مهرکام پارس
با اخذ گواهینامه استاندارد 17025

آزمایشـگاه شـرکت مهـرکام پـارس بـا کسـب گواهینامـه اسـتاندارد 17025
از سـازمان استانداردکشـور ،اعتبـار بیـن المللـی خـود را تثبیـت کـرد.
اسـتقرار الزامـات ایـن اسـتاندارد درکنـار گواهينامـه هـاي بيـن المللي دیگـر نظير
گواهينامـه  DAPآلمـان ،بـه ایـن آزمایشـگاه اعتبـار بیـن المللـی بخشـیده اسـت.
این گواهینامه همچنین مؤيد توانايي اين آزمایشگاه در برآورده سازي خواسته ها و
نيازهاي مشتري در حوزه های رنگ ،پلیمر ،متالورژی ،مترولوژی ،برق و مکانیک است.
گواهینامـه اسـتاندارد 17025همچنیـن به آزمایشـگاه مهرکام پارس ایـن اعتبار را
دادکه مواد و قطعات شرکتهای دیگر را آزمایش و بسنجد و برای آنها تاییدیه صادرکند.
شـایان ذکـر اسـت اسـتاندارد  17025تعییـن کننـده الزامـات عمومـی بـرای
کیفیـت و احـراز صالحیـت آزمایشـگاههای آزمـون و کالیبراسـیون اسـت .ایـن
اسـتاندارد بـه گونـهای تدویـن شـده کـه الزامـات اسـتاندارد  9001 ISOکـه
بـه خدمـات آزمـون و کالیبراسـیون مربـوط میشـود را شـامل گـردد و در عیـن
حـال الزامـات فنـی مـورد نیـاز بـرای احـراز صالحیـت فنـی را تعییـن کنـد.
دامنـه فعالیـت آزمایشـگاه مهـرکام پـارس درحـال حاضـر بیـش
از  130نـوع آزمـون اسـت و قابلیـت آزمـون هـای منحصـر بـه
فـردی همچـون سـان الیـت ،عملکـرد ایربـگ و مهیدگـی را داراسـت.

ایـن آزمایشـگاه بـا بهـره گيـري از نيـروي انسـاني متبحـر و آمـوزش
ديـده و دقيـق تريـن تجهيـزات و ماشـين آالت آزمايشـگاهي ،اهتمـام خـود
را بـر جلـب و اعتلاي هرچـه بيشـتر رضايـت مشـتري قـرار داده اسـت.

تولید مجموعه سپر دنا دوبرابر افزایش می یابد
با طراحی وسـاخت فیکسـچر جدید رنگ سـپر خودروی دنا در مهندسـی ابزار
و تجهیـزات اکسـتریور ،ظرفیـت رنگ آمیزی این قطعـه دو برابرافزایش می یابد.
بگفتـه مهنـدس سـخابخش مدیـر ایـن واحـد مهندسـی ،فیکسـچر
جدیـد هـم اکنـون بـه همـت همـکاران پشـتیبانی در مرحلـه تولیـد انبـوه
اسـت و بـزودی در رنـگ آمیـزی سـپرهای دنـا بـکار گرفتـه مـی شـود.
سـپرهای خـودروی دنـا در حـال حاضـر در فیکسـچرهای یـک طبقـه
 IP15رنـگ آمیـزی مـی شـود .شـایان ذکـر اسـت ،فیکسـچرهای جدیـد برای
افزایـش ظرفیـت تولیـد و رنـگ آمیـزی سـپرهای دنـا و پاسـخ مسـاعد بـه
درخواسـت مشـتری و حفـظ سـهم در بـازار طراحـی و سـاخته شـده اسـت .

تزیین بیرونی خودروهای دانگ فنگ در مهرکام پارس
شـرکت مهرکام پارس قطعات تزیینی و پلیمری دوخودروی دانگ فنگ از نوع
 S30و  HS Crossرا رنگ آمیزی ،مونتاژ و در اختیار مشتری قرار می دهد.
تولیـد ایـن دو نـوع خـودروی چینـی ،بـه تازگـی در شـرکت ایران خـودرو در
تهـران آغـاز شـده اسـت و شـرکت مهـرکام پـارس مجموعـه قطعـات سـپرهای
جلـو و عقـب ،دسـتگیره هـا ،اسـپویلر ،قـاب آیینه هـا و مجموعه آرم ایـن دونوع
خـودرو را رنـگ آمیـزی و مونتـاژ مـی کنـدو دراختیـار مشـتری قرار مـی دهد.

مدیرپـروژه قطعـات پلیمـری و تزییـن بیرونـی دانگ فنـگ در مهـرکام پارس
گفت :این شـرکت برای اجرای چنین پروژه ای ،فیکسـچرهای مناسبی را طراحی
و سـاخته اسـت .قطعات بر روی این فیکسـچرها سـوار و رنگ آمیزی می شـوند.
بگفتـه مهنـدس آرش کسـایی ،ظرفیت تولید سـالیانه خودروهـای دانگ فنگ
 S30و  HS Crossدرایـران خـودرو  3500دسـتگاه اعالم شـده اسـتS30.
از نـوع خودروهـای سـدان و HS Crossاز نـوع خودروهـای هـاچ بـک اسـت.

تزیین بیرونی هایما در مهرکام پارس خراسان

سـایت شـرکت مهـرکام پارس در خراسـان خـودروی شاسـی بلند هایمـا را که به

آمیـزی و مونتـاژ مـی شـوند .قـرار اسـت مهـرکام پـارس روزانـه  25سـت از ایـن

شـرکت ایـران خـودرو خراسـان تولیـد هایما را بـا توجه بـه تجربه موفقـی که در

مهنـدس لطفـی پـور افزود :قطعـات ریز این خـودرو در کابین رنگی کـه به تازگی

مدیـر پـروژه قطعـات پلیمـری وتزییـن بیرونـی ایـن خـودرو گفـت :در ایـن طرح

وی خاطـر نشـان کرد :بـرای رنگ آمیزی تمام این قطعات فیکسـچرهای مناسـب

زودی در بینالـود بـه تولیـد انبـوه می رسـد ،تزیین بیرونـی می کند.
تولیـد سـوزوکی بـه دسـت آورده  ،برعهده گرفته اسـت.

سـپرهای جلـو و عقـب  ،رکاب هـا  ،اسـپویلر ،قـاب آینـه هـای ایـن خـودرو رنـگ

مجموعـه قطعـات را رنـگ آمیـزی و در اختیـار مشـتری قـرار دهـد.

در سـایت مهرکام پارس راه اندازی شـد ،رنگ آمیزی می شـوند.
طراحی و سـاخته شـده است.
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""آثار و بركات نماز اول وقت در آیات و روایات""

-1بـرآورده شـدن خواسـته هـا :حضـرت عبدالعظیـم حسـنی(علیه
السلام) از امـام حسـن عسـكری(علیه السلام) روایـت مـی كنـد كه
فرمودنـد" :خداونـد متعـال بـا حضـرت موسـی تكلـم كـرد ،حضـرت
موسـی فرمود:خـدای من .كسـی كه نمازهـا را در وقتش بـه جای آورد
چـه پاداشـی دارد؟ خداوند فرمود:حاجت و درخواسـتش را به او عطا می
كنـم و بهشـتم را برایش مباح مـی گردانم(بحاراالنـوار ،ج ،82ص)204
حجةاالسلام والمسـلمین هاشـمی نـژاد فرمودند :پیرمردی مسـن،
مـاه مبـارك رمضـان به مسـجد اللـه زار مـی آمـد .خیلـی آدم موفقی
بـود ،همیشـه قبـل از اذان داخـل مسـجد بـود .بـه او گفتـم :حـاج آقا.
شـما خیلـی موفقیـد ،مـن هـر روز كـه بـه مسـجد مـی آیـم مـی بینم
شـما زودتـر از مـا آمـده ایـد جـا بگیریـد ،او گفـت :نـه آقا ،مـن هرچه
دارم از نمـاز اول وقـت دارم و بعـد گفـت :مـن در نوجوانـی بـه مشـهد
رفتـم مرحـوم حاج شـیخ حسـن علـی نخودكی را پیـدا كـردم و گفتم:
مـن سـه حاجـت مهـم دارم ،دلم مـی خواهد هر سـه را خـدا در جوانی
بـه مـن بدهـد ،یـك چیـزی یـادم بدهیـد؟ ایشـان فرمودنـد :چـه می
خواهـی؟ گفتـم :یكـی دلم مـی خواهد در جوانی به حج مشـرف شـوم،
چـون حـج در جوانـی لـذت دیگـری دارد .فرمودنـد :نمـاز اول وقت به
جماعـت بخـوان .گفتـم :دومیـن حاجتم این اسـت كه دلم مـی خواهد
یـك همسـر خوب خـدا به مـن عنایت كنـد .فرمودنـد :نمـاز اول وقت
بـه جماعـت بخـوان .و حاجـت سـومم این اسـت كـه خدا یك كسـب
آبرومنـدی بـه مـن عنایـت فرمایـد و بـاز فرمودنـد :نمـاز اول وقـت به
جماعـت بخـوان  ،ایـن عملی را كـه ایشـان فرمودند من شـروع كردم
و در فاصلـه سـه سـال هـم بـه حـج مشـرف شـدم ،هـم زن مؤمنـه و
صالحـه خـدا بـه مـن داد و هـم كسـب آبرومنـد بـه مـن عنایـت كرد
(داسـتان هایـی از نمـاز اول وقـت ،ص )121
 -2برطـرف شـدن گرفتـاری و ناراحتی:پیامبـر اكرم(صلـی ا ...علیه
و آلـه) فرمودنـد :بنـده ای نیسـت كـه بـه وقـت هـای نمـاز و جاهـای

خورشـید اهمیـت بدهـد ،مگـر این كه من سـه چیز را بـرای او ضمانت

كـه در آن هنـگام ،عمل صالحی بـرای من باال رود ".آنـگاه فرمودند":

مـی كنـم :برطرف شـدن گرفتاری ها و ناراحتی ها ،آسـایش و خوشـی

برشـما بـاد بـه دعـا كـردن بعـد از نمازهـا ،چـرا كـه آن مسـتجاب می

بـه هنـگام مـردن و نجات از آتش(.سـفینه البحـار،ج  ،2ص )42

شـود(.اصول وافـی ،ج ،2ص)87

 -3ورود به بهشـت و دوری از جهنم:امام محمد باقر(علیه السلام)

 -7دوری شـیطان و تلقیـن شـهادتین:پیامبر اكرم(صلـی ا ...علیـه و

مـی فرمایند":هـر كـس نمـاز واجـب را در حالـی كه عارف بـه حق آن

آلـه) فرمودند":شـیطان تازمانـی كـه مؤمـن بـر نمازهـای پنـج گانه در

اسـت در وقتـش بخوانـد ،به گونه ای كـه چیزی دیگر را بـر آن ترجیح

وقـت آن محافظـت كنـد ،پیوسـته از او در هـراس اسـت؛ پـس چـون

ندهـد ،خداونـد بـرای وی برائـت از جهنـم می نویسـد كـه او را عذاب

آنهـا را ضایـع نمـود بـر وی جـرأت پیـدا كـرده و را در گناهـان بـزرگ

نكنـد ،و كسـی كه درغیـر وقتش به جـا آورد در حالی كـه چیزی دیگر

مـی انـدازد .امـام صادق(علیـه السلام) مـی فرمایند":ملـك الموت در

را بـر آن ترجیـح دهـد ،خداوند مـی تواند او را ببخشـد یـا عذابش كند.

هنـگام مـردن ،شـیطان را از محافـظ بـر نمـاز دور می كند و شـهادت

(وسـائل الشیعه ،ج  ،3ص )81

بـه یگانگـی خـدا و نبوت پیامبـرش را در آن هنگامه بـزرگ به او تلقین

 -4در امـان بـودن از بالیـای آسـمانی:قطب راونـدی مـی گویـد:

مـی نماید(وسـائل الشـیعه ،ج  ،3ص 81و 9و  )86زیـاد شـدن عمـر،

پیامبـر خدا(صلـی ا ...علیـه و آلـه) فرمود:هنگامی كه خداوند از آسـمان

مـال و اوالد صالـح در دنیـا،در امـان بـودن از تـرس و هـول مـرگ در

آفتـی بفرسـتد ،سـه گـروه از آن ،در امـان مـی ماننـد :حاملان قـرآن،

موقـع مردن،آسـان شـدن سـؤال نكیـر و منكـر در قبـر ،توسـعه یافتن

رعایـت كننـدگان خورشـید یعنـی كسـانی كـه وقـت هـای نمـاز را

قبـر ،نورانـی شـدن چهـره ،دادن نامـه عمل به دسـت راسـت و آسـان

محافظـت مـی كننـد و كسـانی كه مسـاجد را آبـاد مـی نمایند(.الصالة

گرفتـن حسـاب در محشـر ،رضایـت خداونـد ،سلام دادن خدا بـه او و

فـی الكتـاب و السـنة ،ج  ،1ص )329

نـگاه كـردن از روی رحمت بـه او در هنگام عبور از صـراط و ...از دیگر

 -5خشـنودی خداوند:پیامبـر اكرم(صلـی ا ...علیه و آلـه) به حضرت
علی(علیـه السلام) فرمودنـد" :نمـاز را بـا وضـوی كامل و شـاداب در
وقتـش بـه جـای آور كـه تأخیـر انداختـن نمـاز بـدون جهـت ،باعـث
غضـب پـروردگار است(سـرمایه سـخنوران ،ص )306

آثـار و بـركات نمـاز اول وقـت اسـت كـه در روایات به آن اشـاره شـده
اسـت ( .حیـات عارفانـه فرزانـگان ،ص )10
حجةاالسلام انصاری مـی گوید :امام(ره) در روزهای آخر عمرشـان
مـی خواسـتند بخوابنـد؛ به مـن فرمودنـد اگر خوابیـدم ،اول وقـت نماز

 -6اسـتجابت دعـا و بـاال رفتـن اعمـال:در حدیـث اسـت كـه بـه

صدایـم بـزن ،گفتـم چشـم .دیـدم اول وقـت شـد و امـام(ره) خوابیـده

هنـگام ظهـر درهـای آسـمان گشـوده مـی شـود و درهای بهشـت باز

انـد ،حیفـم آمـد صدایشـان بزنم؛ عمـل جراحی ،سـرم به دسـت ،گفتم

مـی گـردد و دعا مسـتجاب می شـود ؛پس خوشـا به حال كسـی كه در

بهتـر اسـت صدایشـان نزنم چنـد دقیقـه ای از اذان گذشـت و امام(ره)

آن هنـگام بـرای او عمل صالحی باال رود(سـفینه البحـار ،ج ،2ص )44

چشـم هایشـان را بـاز كردنـد ،گفتند:وقـت شـده؟ گفتم:بلـه فرمودنـد:

در حدیثـی دیگـر از حضـرت صادق(علیـه السلام) آمـده اسـت كه

چـرا صدایـم نـزدی؟ گفتـم:ده دقیقـه بیشـتر از وقـت نگذشـته اسـت.

فرمودنـد" :بهتریـن سـاعتهای شـب و روز اوقـات نمـاز اسـت" چـون

گفتند:مگـر بـه شـما نگفتم .سـپس امـام(ره) فرزند خود را صـدا زدند و

ظهـر مـی شـود درهـای آسـمان گشـوده شـده و بادهـا مـی وزنـد و

فرمودنـد :ناراحتـم .از اول عمـرم تا حـاال نمازم را اول وقـت خوانده ام،

خداونـد بـه خلـق خود نـگاه می كند .هـر آینه من بسـیار دوسـت دارم

چـرا االن بایـد ده دقیقـه تأخیـر بیفتد؟

بررسی الستیک خودرو و اهیمت آن در ماشین
تایرهـا یکـی از مهـم تریـن قسـمت هـای خـودرو بـه شـمار مـی روند

حالـت بـه خاطر تنظیم نبـودن فرمان وتنظیـم نبودن دو زاویـه  toe inو

بیش از حالت اسـتاندارد خورده شـود و در قسـمت بیشـتر از دوطرف دیگر

چـرا کـه نقطـه تمـاس خودرو با مسـیر اسـت .بـه همیـن خاطر اثـر باالئی

 toe outرخ مـی دهـد چون فشـار وارده برتایر در طول چرخش تقسـیم

باشـد و باعـث خـورده شـدن ایـن ناحیـه گـردد .بـر عکـس این اتفـاق در

در کیفیـت رانندگـی  ،ایمنـی هندلیـگ و خـوش فرمانـی  ،شـتاب گیری ،

نشـده اسـت  .خوردگـی از یک طـرف اتفاق افتاده اسـت کـه در این حالت

حالـت پـر بـادی رخ مـی دهـد کـه چـون تایر ،تـورم بیـش از حد داشـته ،

مصـرف سـوخت و  ...دارنـد امـا چـون تایرها معمـو ًال در هر حالتـی باز هم

سـطح تایـر حالـت کمـی گـرد خـود را دارد امـا سـاییدگی در یـک طـرف

خوردگـی بـاز هم بیش از حالت اسـتاندارد اسـت و این اتفاق به شـکلی رخ

وظیفـه خـود را بـه هر شـکلی انجام مـی دهند بسـیار کم مـورد توجه قرار

بیشـتر اسـت  .عیـب دوم مـی توانـد خـود را به شـکل صاف شـدن وسـط

داده اسـت که سـطح تایـر گردتـر از حالت اسـتانداردش می شـود .کندگی

مـی گیرنـد تـا آنجا کـه حس می کنیـم دچار پیـری زود رس و فرسـودگی

السـتیک و فرورفتـن ایـن بخش نسـبت به آج هـای اطراف خود را نشـان

هـای سـطحی نیـز یکـی دیگر از مشـکالتی اسـت کـه بـروی تایرها خود

شـده انـد پـس بـه دنبـال پیداکـردن عیـب و یافتن راه حـل می رویـم  .با

دهـد این عیـب به

را نشـان مـی دهـد ایـن کندگـی هـا معمـو ًال در اثر برخـورد تایر با اشـیاء

دیـن فرسـودگی زود هنـگام تایرهـا می توان از روی نشـانه هـای ظاهری

خاطـر طـی نمودن

و وسـایل برنـده مثل سـنگ هـای نوک تیـز  ،فلزات و  ....اسـت .اسـتفاده

آن تـا حـدودی بـه علت وقوع این مشـکل پی بـرد یکی از اولین نشـانه ها

مسـافت هـای زیاد

از تایـری کـه دارای کندگـی سـطحی زیـادی اسـت مـی توانـد خطرنـاک

کـه بـر روی السـتیک ها می تـوان دید سـاییدگی از یک طرف تایر اسـت

بـا بـاد کـم اسـت

باشـد و در اثـر کارکـرد دچـار ترکیدگـی شـود .پلـه پلـه شـدن تایـر نیز به

.در ایـن حالـت لبـه داخلـی یـا خارجـی تایر خـورده می شـود و لبـه مقابل

که باعث می شـود

خاطـر ترمزگیـری هـای شـدید و دود کردن السـتیک اسـت کـه منجر به

آن سـالم اسـت کـه در اصطلاح السـتیک سـایی نامیـده مـی شـود .این

سـطح تمـاس تایر

خـورده شـدن ناگهانـی و فرسـایش شـدید تایـر در یـک ناحیه می شـود .
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5

گپی صمیمانه با همکاران قدیمی
نمودنـد  :بنـده از زمـان شـروع تـا پایـان سـاعت کاری ،

آقـای شـریفی اوقـات فراغـت خـود را بـا خوانـدن کتاب و

تنهـا هدفـم انجـام وظیفـه تعریـف شـده بـه نحـو احسـن

تعطیالت را کنار خانواده در خارج از تهران سپری می نماید .

مـی باشـد و خدمـت بـه مراجعـه کننـدگان را همیشـه

وی از جملـه همـکاران پرتلاش  ،خوشـرو و خوش اخالق

مدنظـر داشـته و اعتقـاد دارم کسـانی کـه مـی خواهنـد

مـی باشـد  .در طـول مـدت زمـان حضـور خـود در شـرکت

شـب بـا آرامـش سـر بـه بالـش بگذارنـد مـی بایسـت بـا

خاطـرات تلـخ و شـیرینی دارد کـه تلـخ ترین آن را در سـال

خوشـروئی و رفتـار شایسـته بـا ارباب و رجوع داشـته باشـند.

 86مـی دانـد کـه در یک سـرمایه گـذاری تمـام دارایی های

از نظـر ایشـان بهتریـن چیـز در زندگـی  :سلامتی

خـود را کـه با تلاش و زحمت بدسـت آورده بود بـر باد رفته

مـی باشـد و آرزو مـی کنـد کـه همیشـه مـردم

دیـد امـا بـا تـوکل بـه خـدا و ارادات همیشـگی خود بـه ائمه

عزیـز ایـران  ،علـی الخصـوص پرسـنل محتـرم

اطهـار دوبـاره از نـو شـروع نمـود  ،و این جمله را همواره سـر

سـعید شـریفی متولـد دوازدهـم تیرمـاه سـال  1356مـی

شـرکت مهـرکام پـارس سلامت و تندرسـت باشـند .

لوحـه خـود قـرار داده کـه حتـی بـه دیـوار اتـاق خـود آن را

باشـد .وی چگونگـی حضـور در شـرکت ایـن گونـه تشـریح

مهمتریـن عامـل موفقیـت از منظـر آقـای

نوشـته اسـت کـه" هرگـز زانـو نخواهـم زد حتـی اگر سـقف

نمـود :در سـال  77توسـط یکـی از بسـتگان وارد شـرکت

شـریفی :ایمـان بـه خداونـد یکتـا  ،تلاش  ،پشـتکار

آسـمان کوتاهتـر از قامتـم شـود ".و لحظـه بـه لحظه حضور

شـدم زمانـی کـه بـه امـور اداری شـرکت مراجعـه نمـودم ،

 ،صبـر و شـکیبائی و زندگـی نمـودن بـه صورتـی کـه

در شـرکت و دیـدن همـکاران و سـفر زیارتـی بـه کربلای

خانمـی کـه مسـئول جـذب نیـرو بود بـه من گفت کـه چون

همـواره دعـای پـدر و مـادر بدرقـه راهمـان باشـد .

معلاء نیـز جـزء خاطـرات شـیرین آقای شـریفی می باشـد .

دیپلـم انسـانی مـی باشـید نمـی توانیـد در شـرکت مشـغول
بـه کار بشـوید و بنـده در حـال خـروج بـا ناامیـدی بـودم
کـه آقـای موسـوی مدیـر وقـت اداری کـه مکالمـه ی مـن و
خانـم مسـئول را شـنیده بـود مـرا صدا کـرد و گفـت که فرم
اسـتخدام را تکمیـل کنـم واز فـردای آن روز نیـز مشـغول به
کار بشـوم کـه در آن لحظـه دسـت یـاری خـدا را دیـدم .
وی یـک روز کاری خـود در شـرکت را ایـن گونـه بیـان

جدول شناخت سازمان
جدول شماره 4مالی
			
 -1از اسناد انبار
			
 -2ایستا
			
 -3غذاخوری
			
-4دوره حسابداری
			
 -5عدد اول
			
 -6رودی در اروپا
		
 -7کنترل موجودیهای انبار
		
 -8یکی از ارکان صورت مالی
			
 -9همنشین چای
			
 -10حرارت
			
 -11خیس
			
 -12از اقالم ترازنامه
			
 -13کشوری در آفریقا
			
 -14نوعی ساز
			
 -15از انواع فلزات
			
 -16سوپر استار شاهنامه
		
 -17اصطالحی در بازار بورس

برندگان مسابقه جدول شماره 3اداری)
-1اکرم کریمی
-2غالمرضا ترکمن

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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خبر های منابع
انسانی

برگزاری کالس های آموزشی سیستم رایورز  ،ارتقای عملکرد سرپرستان و رنگ

از وظایـف مـورد انتظـار ،نقـش آنـان در تحقـق اهـداف سـازمان،
چالـش هـای پیـش رو در محیـط کار ،قابلیـت هـای مـورد
انتظـار و بهبـود توسـعه عملکـرد سرپرسـتان اعلام شـده اسـت.
* واحـد آمـوزش همچنین کالس آمـوزش رنگ را بـرای کارکنان تضمین
کیفیـت ،آزمایشـگاه ،کنترل کیفیت ،مهندسـی مواد و اکسـتریور برگزارکرد.

معاونت توسـعه سیسـتم های شـرکت مهرکام پارس ،کالس های آموزشی
سیسـتم رایانـه ای رایـورز را در حـوزه هـای انبار و فـروش برگـزار می کند.
در ایـن کالس هـا ،کارکنـان انبـار ،درخصـوص مواردی چـون نحوه صدور
درخواسـت کار و خریـد ،رسـید انبـار و حوالـه انبـار و کارکنـان فـروش در
زمینـه هایـی همچـون نحوه صدور پیـش فاکتور و فاکتورآمـوزش می بینند.
در ایـن کالس هـا همچنیـن علاوه بـر آمـوزش نحـوه اسـتفاده از
سیسـتم ،چگونـه گـزارش گیـری از سیسـتم نیـز آمـوزش داده مـی شـود.
سیسـتم رایانـه ای رایـورز ،مجموعـه ای از سیسـتم هـای انبـار،
فـروش ،بازرگانـی و مهندسـی اسـت کـه بـرای مکانیـزه کـردن
عملیـات در درون ایـن سـازمان هـا تهیـه و تدویـن شـده اسـت.
* واحـد آمـوزش شـرکت مهـرکام پـارس ،بـرای افزایـش و
ارتقـای قابلیـت سرپرسـتان واحدهـای تولیـدی ،سلسـله آمـوزش
هایـی را در زمینـه ارتباطـی ،تحلیلـی و مدیریتـی برگـزار کـرد.
در این کالس های آموزشی  75 ،سرپرست خطوط تولید در سه گروه 25
نفره ،در خصوص مواردی چون اخالق سرپرسـتی ،اصول و فنون سرپرسـتی،
در ایـن کالس کارکنـان اصـول تکنولـوژی رنـگ و پوشـش،
مدیریت رفتار سـازمانی ،کار تیمی ،روش سیسـتمی ،استانداردسـازی و بهره
وری ،شیوه های حل مسئله و سیستم های مدیریت کیفیت آموزش می بینند .فرموالسـیون ،عیـب هـای رنـگ ،کنتـرل کیفیـت رنـگ و
هـدف از برگـزاری ایـن کالس هـای آموزشـی ،آگاهـی سرپرسـتان اصـول و مبانـی انـدازه گیـری رنـگ و ظاهـر را آمـوزش دیدنـد.

رعایت ضوابط آئین نامه ماموریت داخل کشور ( شهرستان )
* ماموريت شهرستان به مواردی اطالق می گردد که مامور حداقل  50کيلومتر از محل

* مامور موظف خواهد بود فرم درخواست ماموریت را بصورت کامل تکمیل و پس از

خدمت خود دور شـده يا ناگزير باشـد حداقل يک شب در محل ماموريت اقامت نمايد.

تائید معاونت مربوطه از طریق اتوماسیون به مدیریت توسعه منابع انسانی ارسال نمایند.

* در ایـام ماموریـت شهرسـتان چنانچـه الـزام بـه انجـام وظایـف

انجـام

ماموریـت

حکـم

انسـانی

دریافـت

نمایـد.

بعـد از سـاعت کار اداری باشـد بـا تائیـد معاونـت مربوطـه

و

حداکثـر

تـا  4سـاعت اضافـه کاری در هـر روز قابـل پرداخـت میباشـد.

*

مامـور

ماموریـت

موظـف

خـود

را

اسـت
از

واحـد

قبـل
منابـع

از

* گـزارش انجـام ماموریـت میبایسـت حداکثـر

تـا  2روز کاری پـس

* علاوه بـر حقـوق روزانـه بـه ازای هـر روز ماموریـت داخـل گشـور

از انجـام ماموریـت تکمیـل و پـس از تائیـد معاونـت مربوطـه جهـت

معـادل  1.2روز حقـوق بـه عنـوان حـق ماموریـت پرداخـت میگـردد.

محاسـبه کارکـرد و حـق ماموریـت بـه واحـد اداری تحویـل گـردد.

نحوه مشاهده هزینه های درمانی از طریق سیستم پارسیان(گزارش)

جهـت مشـاهده و پیگیـری هزینـه هـای بیمـه درمـان تکمیلـی خـود و وابسـتگان

 phpایجـاد گردیـده اسـت کـه همـکاران مـی تواننـد بـا مراجعه بـه اینترانت شـرکت

تحـت پوشـش  ،پورتـال بیمـه شـده هـا در سـایت شـرکت بیمـه پارسـیان بـه آدرس

– سـایت هـای اینترانتـی – مشـاهده هزینـه هـای درمانـی پارسـیان اقـدام نماینـد.

http//darman.parsianinsurance.ir/insuredPortalindex.

دو همگانی در مهرکام پارس

واحـد تربیـت بدنـی شـرکت مهـرکام پـارس بـه مناسـبت عیـد
سـعید فطـر ،سـیزدهم مـرداد مسـابقه دو همگانـی برگـزار کـرد.
در ایـن مسـابقه ،بیـش از  20تـن از همـکاران در
دو رده پیشکسـوتان و جوانـان بـا هـم رقابـت کردنـد.
در ایـن رقابـت ،در رده پیشکسـوتان آقایـان صابـر مـددی ،حسـن
صیفـی و غالمرضـا بختیـاری بـه ترتیـب مقـام اول تـا سـوم را کسـب
کردنـد .در رده جوانـان نیـز آقایـان امیراکبـرزاده ،حسـین کاهـه
و احمـد موالیـی رتبـه هـای اول تـا سـوم را از آن خـود کردنـد.

ماهنامه داخلی شرکت مهرکام پارس شماره چهارم /مرداد 94
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برترین ها
بـر روی ایـن دسـتگاه بـادی فقـط قالـب تولیـد کانـال هـوای وانـت
*همکارنمـان آقایـان مهنـدس صارمـی ،زرگنـده ،آبنیکـی  ،فشـگی ،پیـکان نصـب مـی شـد ،ولـی اکنـون بـا اقدامـات اصالحـی صـورت
میزایی ،نصیری و رحمانی در واحد خدمات فنی تزریق ،در اقدام جمعی ،گرفتـه بـر روی ایـن دسـتگاه ،مـی تـوان قالـب هـای تولیـد قطعـات
دیگـر را نصـب کـرد .بگونـه ای هـم اکنـون روزانـه  400کنسـول
مرکـزی سـمند بـه کمـک همیـن دسـتگاه بـادی تولیـد مـی شـود.
مهمتریـن بخـش ایـن دسـتگاه بـادی کلگـی آن متشـکل از  17قطعه
اسـت کـه آقایـان زرگنـده  ،آبنیکـی و فشـگی آن را طراحی و سـاختند.
ایـن  17قطعـه بایـد در ابعاد مختلف طراحی  ،تراشـکاری و برشـکاری
مـی شـدند کـه در نهایـت ظرافـت ایـن کار صـورت گرفتـه اسـت.
حسـن دیگـر فعالیـت همـکاران در بخـش طراحـی و سـاخت کلگـی
دسـتگاه بـادی  10لیتـری این اسـت که با دو دسـتگاه بـادی  20لیتری
دیگـر موجـود هـم خوانـی دارد و مـی توان شـیرهای مختلـف را بر روی
آن نصـب کـرد .همچنین شـایان ذکر اسـت تابلـوی برق این دسـتگاه به
 PLCبا برنامه ریزی الزم تبدیل شـد .با سـاخت و بازسـازی دسـتگاه
دسـتگاه قدیمـی بـادی  10لیتـری را کـه قرار بـود از رده خارج شـود با بـادی  10لیتری برظرفیت تولید و ارزش افزوده شـرکت نیز افزوده شـد.
اقدامـات اصالحـی بر روی برخی قطعات آن بـه چرخه تولید بازگرداندند.

تولدتان مبارک

ستایش نقابی

محمد مهدی کریمی

مائده کریمی

بیتا رحیمی

تبریک و تسلیت به همکاران
قدم نورسیده

پیوندتان مبارک

مبارک

راضیه ضیایی
کاظم شیخی
مجید ناعمی

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

جواد بختیاری ناصر
شمس الدین یوسفی مالدهی

حسن ابراهیمی
سعید دبیری
علی اکبر محمد بیگی
ایمان شیرازی

عرشیا کریم زاده
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نـگاه پیشـگیرانه در رأس برنامـه هـای آتـش نشـانی اسـت
رئیـس واحـد آتـش نشـانی گفـت :نـگاه مـواد اولیـه قابـل اشـتعال در تقسـیم بنـدی
پیشـگیرانه در رأس برنامـه هـای ایـن
واحـد قـرار دارد.
آقـای ابراهیمـی افـزود :بـه همیـن
منظور شناسـائی و ارزیابی مخاطرات و
ریسـک ها از اهمیت بسزائی برخوردار
اسـت و همکاران در واحد آتش نشانی
فعالیـت هـای خـود را فقط بـه اعمال
واکنـش معطـوف نمی کننـد ،بلکه در
فواصـل زمانـی ،تمرینـات و مانورهای
منظمـی بـرای خـود ترتیـب داده اند
تـا ضمـن حفـظ آمادگـی ،در حداقل
زمـان ممکـن بـه مقابلـه بـا حریـق و
حـوادث اقدام کننـد .کار آتش نشـانی درتامين هـای متـداول ایمنـی  ،در ردیـف شـرکت های
امنيـت و حفاظـت از جـان و مـال دوسـتان و مسـتعد خطرهـای بزرگ قـرار می گیـردو الزام
همـکاران در حوادث ،بسـيار پرخطر و اسـترس اسـت کـه کارکنـان آتـش نشـانی همیشـه در
زا اسـت .درعمليـات هـا ثانيـه هـا اثرگذارنـدو آمادگـی الزم باشـند.
سـرعت و مهـارت به همـراه اعتماد بـه نفس از وی ایـن ویژگـی را در ذات کار آتش نشـانی
صنعتـی و همچنیـن ویژگیهای سـازمان بزرگی
الزامـات محسـوب مي شـوند.
شـایان ذکـر اسـت ،شـرکت مهـر کام پـارس همچـون مهـر کام پـارس مـی دانـد و مـی
بـه دلیـل تنـوع و حجـم زیـاد محصـوالت و افزایـد در کنـار آمادگـی الزم و بـه روز بـودن

گزارش

واحـد آتـش نشـانی همـواره تالش کرده اسـت
امکانـات و تجهیزات مناسـب را برای
مقابلـه بـا حـوادث تهیـه نماید .
ایـن واحـد بـا خریـد خودروهـای
سـنگین عملیاتـی و نصـب و راه
انـدازی سیسـتم هـای اعلان ،اطفاء
خریـد برخـی اقلام مـورد نیـاز برای
مقابلـه بـا حـوادث ،سـعی کـرده تـا
کمبـودی در ایـن زمینـه نداشـته
باشـد.
آقـای ابراهیمی یکـی دیگر از نکات
مهـم و کلیـدی در پیشـبرد اهـداف
ایمنـی را توسـعه فرهنگـی همـراه با
آمـوزش هـای منظـم و برگـزاری تمریـن های
منظـم دوره ای مـی دانـد و ابراز امیـدواری می
کنـد بـا عـزم و اراده مثبـت کارکنـان و همدلی
و مشـارکت آنـان همواره ایمنـی را در باالترین
سـطح در شرکت داشـته باشـیم ،همانگونه که
درحـوادث گذشـته کارکنـان شـرکت تمامـی
تلاش خـود را بـرای کمـک بـه آتش نشـانی
نشـان داده اند.

فراخوان شرکت در مسابقه عکس
از همـکاران محتـرم دعـوت می شـود ،بـرای شـرکت در این مسـابقه ،عکس های

هنـری را کـه همزمـان بـا تعطیلات تابسـتان تهیه مـی کنند ،تـا دوازدهم شـهریور

بـرای واحـد روابـط عمومـی ارسـال کننـد .بـه سـه تـن ازمنتخبـان ایـن مسـابقه
جوایـزی بـه رسـم یادبـود اهـداء خواهد شـد.

مسابقه عکسنوشت
مسابقه عکس نوشت شماره3

ویژه خانواده همکاران

برندگان مسابقه عکس نوشت شماره2
 -1مهدی علیزاده
-2زهرا سادات سکاکی همسر سید حامد رضوی نیا
بعضـی چیزهـا آنگونه که نشـان می دهند نیسـتند و شـما
را در ظاهـر به اشـتباه مـی اندازند

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 شماره4

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) فرموده اند:
حضرت امام علی (علیه ّ
ارزش هر انسانی به مقدار همت او است،

