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سخن سردبیر
اجـازه بدهيـد ذهـن خودمـان را ورق بزنيـم و بـه
سـالهاي كودكي بر گرديـم ،زمانيكـه بزرگترها همواره
بـه مـا گوشـزد مي كردنـد به ديگـران احتـرام بگذاريد
و مـا هـم سـري بـه عالمـت تاييـد تـكان مـي داديم
.راسـتي تعريـف مـا از احتـرام گذاشـتن بـه ديگـران
چيسـت ؟آيـا صـرف نشـان دادن تواضـع در رفتـار و
اسـتفاده از جملات دلنشـين ماننـد خيلـي مخلصيم و
....به طرف مقابل كافيسـت و نشـان از رفتار محترمانه
دارد ؟احتـرام گذاشـتن از نـگاه شـما چگونـه تعريـف
مـي شـود ؟گذشـت ؟ ايثـار ،همدلـي و  .....شـالوده و
اسـاس رفتـار محترمانـه هسـتند ؟ قطعا افـراد مختلف
تعريـف متفاوتـي از اين موضوع خواهند داشـت .بعضي
درصـدد بدسـت آوردن دل اطرافيـان خود هسـتند و به
هـر قيمتي هسـت مـي خواهند ايـن اتفاق بيفتـد تا در
نـگاه ديگـران آدم موثر ،موجه و نهايتـا محترمي جلوه
كنند.بعضـي افـراد بـا سـكوت و آرامش خود بـه نوعي
بـه حقـوق ديگـران احتـرام مـي گذارنـد و خالصه هر
فـردي بـه نحـوي ،امـا بـه واقـع هر چنـد هر كـدام از
اينهـا مي توانـد جلـوه اي از احترام گذاشـتن به حقوق
ديگـران باشـد،اما بـه يقيـن موارد زيـادي هسـتند كه
مـي توانـد در ايـن مقولـه جـاي بگيـرد و البتـه مـوارد
زيـادي هـم هسـتند كـه مـي توانـد نقطـه مقابـل اين
مقولـه باشـند كـه مـي توانـد تضييـع حقـوق ديگـران
باشـد در جامعـه مـا بـه سـرعت در حال شـايع شـدن
اسـت  .گردد،بياييـد از يـك زاويـه محـدود بـه اطراف
خودمـان نـگاه كنيـم و بـه گفتگوهاي چند سـال پيش
بيـن افـراد چـه در جلسـات و چـه در جاهـاي ديگـر
دقيـق شـويم ،يـك گفتگـوي صميمانـه و بـا تمركـز
بـاال و حـواس كاملا جمـع كه پـس از پايـان گفتگو
رضايـت طرفيـن را در پي داشـت و اگـر گفتگو مربوط
بـه يـك فعاليـت كاري بـود كه مـي توانسـت راندمان
بااليـي را هـم در پي داشـته باشـد  ،اما امـروزه فضاي
گفتگـو بيـن افراد بـه اين گونه نيسـت و اغلب شـاهد
رد و بدل شـدن كلمات سـرد و بـي روح و فاقد انگيزه
هسـتيم كه گاهـي هم بين صحبـت با افـراد نگاهمان
بـه صفحـه موبايـل گـره مـي خـوردو آخريـن مطلبي
كـه در فضـاي مجـازي براي ما ارسـال شـده اسـت را
مـرور مـي كنيم
فـارغ از اينكـه حضور در كنار آن شـخص و يا در آن
جلسـه دليلـي داشـته كه مي بايسـت به هـدف خاصي
منتهـي گردد.بـه راسـتي ايـن روزهـا چه انـدازه براي
حضـور افـراد در كنـار خودمـان ارزش قايل هسـتيم و
بـراي مـا اهميـت دارنـد ؟اطمينـان دارم بـا مـن هـم
عقيـده هسـتيد كـه هيـچ چيـز بـه انـدازه ثانيـه ثانيـه
عمـر مـا بـراي مـا هـم نيسـت دقايـق و لحظـه هايي
كـه بـه سـرعت از مـا عبـور مـي كننـد و در تعاملات
بـا افـراد سـپري مـي شـوند كـه امـروزه بـدون اينكه
دانـش و يـا مهـري را اضافـه كنند به نوعـي تلف مي
شـوند .شـايدبا ادامه ايـن روند زمان ظهـور جداييهاي
معنـوي فـرا رسـيدو تنهـا بـه حضـور فيزيكـي اكتفـا
كنيـم  ،زمانيكـه بـه قـول مرحـوم قيصـر اميـن پـور
گاهـي چقـدر زود ديـر مـي شـود و درتنهايـي خـود
غوطـه ور خواهيـم شـد .

مدیریت ذرات معلق در IP15
بـه منظـور ارتقـای کیفیـت محصـوالت واحـد تولیـدی
تزئینـات بیرونـی  ،طـرح جدیـدی مبنـی برجلوگیـری از
نفـوذ ذرات معلـق در هـوا بـه کابیـن رنـگ و یـا نشسـتن
ذرات موجـود در کابیـن بـر روی قطعـات هنـگام پاشـش
رنـگ در کابیـن رنـگ  IP15اجرایـی شـده اسـت.
مدیـر ایـن طـرح گفـت :ذرات خارجـی موجـود در کابیـن
رنـگ بـه معضلـی بـزرگ تبدیـل شـده بـود و تعـداد زیـادی
از محصـوالت ارسـالی از طـرف مشـتری برگشـت مـی
خـورد .میـزان دوبـاره کاری هـا و شـکایت و اخطـار از جانـب
مشـتری ( ایـران خـودرو) نیـز افزایـش یافتـه بـود .نشسـتن
ذرات معلـق در هـوا بـر روی قطعـات هنـگام پاشـش رنـگ
 ،سـطح محصـول را همچـون پوسـت پرتقـال مـی کنـد.
مهنـدس لـک افـزود :بـرای جلوگیـری از بـروز ایـن
ایرادهـا هنـگام رنـگ آمیـزی سـپرها  ،علـت نفـوذ ذرات
و وجـود عیـب هـا در کابیـن و خطـوط رنـگ را ریشـه یابـی
کردیـم و بـرای رفـع هرکـدام از آنهـا راهـکاری ارائـه کردیـم.
در بررسـی های اولیه دریافتیم فشـار هوا مثبت نیسـت ،ورود
و خروج هوا تنظیم نیست و درها نیاز به بازسازی دارد ،بنابر این
به کمـک کارکنان واحد عمران ،تولید وخدمات فنی اکسـتریور،
در سـاختار کابیـن رنـگ تغییراتـی رابوجـود آوردیـم درهـای
کابیـن خـط رنـگ را بـا دیوارکشـی وجابـه جایی ضلـع جنوبی
 ، IP15تعویـض و تعمیر درهای شیشـه ای ،سـکوریت کابین
هـا و پلمـپ دربهـای غیر ضـروری را بـرای جلوگیـری از رخنه
هـر گونـه ذراتـی به داخل آن بـه نحوی مطلـوب ایزوله کردیم.
همچنیـن رویـه کار و دسـتورالعمل هـا را تغییـر دادیـم
تـا هنـگام پاشـش رنـگ نـکات الزم بـه خوبـی رعایـت
شـود .کنتـرل و نظـارت را هـم بـرای اجـرای هرچـه بهتـر
مـوارد از جملـه اطمینـان از تمیـز بـودن قطعـات وتنظیـم
مسـیر گـردش هـوا در کابیـن رنـگ افزایـش دادیـم.
همچنیـن آبشـار موجـود در کابیـن بـرای اینکـه بـه خوبـی
جریـان داشـته باشـد و ذرات معلـق در هـوا را جـذب کنـد،

مـوادی بـه نـام واتـر واش افزودیـم .این مواد سـبب می شـود
ذرات براحتـی جـذب آب شـوند و از آن تفکیـک و جـدا شـود.
همچنیـن بـا ریختـن مـواد آنتـی داسـت (چسـب جـذب
ذرات ) بـر روی دیـواره کابیـن رنـگ موجـب شـدیم تـا
ذرات موجـود در هـوا بـه دیـوار کابیـن چسـبیده شـود.
کارکنـان خـط رنـگ را هـم موظـف کردیـم که از پوشـش
مختـص کابیـن رنـگ اسـتفاده کننـد و بـه دسـتورالعمل
هـا ،نکتـه بـه نکتـه  ،عمـل کننـد .لبـاس مخصـوص
خـط رنـگ از جنـس نانـو اسـت کـه پـرز نمـی دهـد.
مهنـدس لـک خاطـر نشـان کـرد ایـن اقدامـات سـبب شـد
تـا ایـرادات ناشـی از ذرات معلـق موجـود در کابیـن رنگ از 50
درصـد بـه زیـر  10درصـد کاهش پیـدا کنـد  .تالش مـا براین
اسـت کـه آنـرا بـه صفـر برسـانیم 10 .درصد ایـراد هم ناشـی
ازعوامـل دیگـر بـه غیـر از ذرات موجـود در هـوا بـوده اسـت .
وی اعلام کـرد :ایـن طـرح بـه تدریـج در تمـام کابیـن
هـای رنـگ موجـود در شـرکت اجرایـی خواهـد شـد.
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اخبار

قالب های سپر پژو پارس نوسازی شدند

شـرکت مهـرکام پارس به منظـور ارتقای کیفیت و کاهـش هزینه های تولید
طرح های مختلفی در زمینه نوسـازی و اصالح قالب ها به اجرا گذاشـته اسـت.
مدیرپـروژه نوسـازی قالـب هـای قطعـات بيرونـی خـودروی پژو پـارس می
گویـد :درایـن قالـب هـا که هـم اینک برای اسـتفاده در خـط تولید آماده شـده
انـد ،اصالحاتـی بـرای بـاال بـردن کيفيـت قطعـات نیـز صـورت گرفته اسـت.
مهنـدس مهـرداد فرشـاد افـزود :ایـن قالب ها شـامل سـپر جلو ،سـپر عقب
و پوشـش جاچراغـی صنـدوق عقـب پـژو پـارس ،هم اکنـون بـرای بکارگیری
در خـط تولیـد آمـاده انـد و باقـی قالـب هـا نيـز شـامل ضربـه گير سـپر جلو،
ضربـه گيـر سـپر عقـب ،رابينـگ سـپر جلو،رابينـگ سـپر عقـب ،رکاب ،جلـو
پنجـره ،براکـت هـای فلـزی و پالسـتيکی سـپرها ،پايـه چـراغ مـه شـکن و
مجموعـه فيکسـچرهای قطعـات کليـدی مجموعـه نیـز در دسـت سـاختند.
شـایان ذکـر اسـت بـرای ضربـه گیرهای سـپرهای جدیـد که بـا قالب های
جدیـد تولیـد خواهد شـد ،می تـوان از دو نـوع تزریقی و  EPPاسـتفاده کرد.
وی خاطر نشـان کرد :مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این سـپرها با همکاری
پژوهشـگران مهـرکام پارس ،از داخل کشـور تامین می شـود .مـواد اولیه مورد
استفاده برای تولید سپرهای پژو پارس باالترین سطح کیفی را پاس کرده است.
رئیـس مهندسـی قالـب و ابـزار هـم ازطـرح هـای دیگـر از جملـه نوسـازی
برخـی قالـب هـای سـپرهای  206و  405و اصلاح داشـبورد و سـپرهای

داخلی

سـورن و، 206جلـو پنجـره رانـا و داشـبورد سـمند بهینـه سـخن گفـت.
مهنـدس جمشـیدی خاطـر نشـان کـرد :طـی دو سـال گذشـته
 93طـرح بـرای نوسـازی و  34طـرح بـرای اصلاح قالـب هـا در
دسـتور کار بـوده اسـت کـه برخـی از آنهـا بـه پایـان رسـیده اسـت.

سپرعقب پارس با دو سنسور تولید می شود
همـکاران مهندسـی ابـزار و تجهیـزات اکسـتریور ،آقایـان امیـر حسـین
سـخابخش ،علـی روحانـی شـاد  ،محمـد بحرینـی ،ناصـر فرهمنـد ،سـعید
شـواران ،محسـن غالمی ،حامد حسـینلو و رسـول رهبر در اقدام جمعی برای
دو سنسـوره کـردن سـپر عقـب پارس  ،دسـتگاه پانـچ رابینگـی را طراحی و
سـاختند .پیش از این سـپرهای عقب پارس ،چهار سنسـوره تولید می شدند.
سـپرهای عقـب دو سنسـوره عملکـرد و کارایـی بهتـر و مطلوبتـر از
سـپرهای چهـار سنسـوره دارنـد و بـه زوایـای بیشـتری از محیـط پیرامـون
حسـاس هسـتند .البتـه هزینه ها بـرای تولید این سـپر نیز کاهـش می یابد.
ایـن همـکاران همچنیـن کانوایر عبـور مسـتقیم را در خط مونتاژ سـایت

شـمال طراحـی  ،نصـب و راه انـدازی کـرده انـد .ایـن کانوایـر زمانـی بکار
گرفته می شـود که مشـکلی در سـپرهای ارسـالی برای مشـتری در مرحله
بررسـی و کنترل مشـاهده شـود .اوپراتور سپرهای مشـکل دار را برروی این
کانوایـر قـرار می دهنـد تا به خـط تولید برای رفع مشـکل بازگردانده شـود.
کارکنـان مهندسـی ابـزار و تجهیـزات همچنیـن بـه منظـور افزایـش
کیفیـت و بهـره وری وکاهـش ضایعـات اقـدام بـه سـاماندهی سـالن
اکسـتریور سـایت جنـوب کردنـد و رک هایـی را بـرای سـپرهای
مونتـاژ شـده در سـالن طراحـی و ایجـاد کردنـد .بـا ایـن اقـدام ،سـپرها
از کـف سـالن جمـع آوری شـد تـا هیچکـدام خـط و خشـی برنـدارد.

بدنه جدید دنا را مهرکام پارس تزیین بیرونی می کند
شـرکت مهـرکام پـارس در تزییـن بیرونـی طـرح جدیـد
بدنـه خـودروی دنـا موسـوم بـه  X409حضـور جـدی دارد.
مدیر پروژه سـپردنا گفت :شرکت ایران خودرو برای جلب رضایت مشتری،
سـال جـاری خودروی دنا را باردیگر با طـرح جدید بدنه وارد بازار خواهد کرد.
مهنـدس امیـد زریـن درفـش افـزود :در ایـن طـرح کـه بـا هـدف زیبایی
بیرونـی ایـن خـودرو اجرایـی مـی شـود سـهم مهـرکام پـارس سـاخت
قالـب هـای رکاب هـای کنـاری ،قـاب نمـره عقـب و تغییـر در رنـگ

آمیـزی سـپر جلـو ایـن خـودرو اسـت .ایـن طـرح تـا دو مـاه دیگـر اجرایی
مـی شـود .مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد ایـن سـپرها از داخـل
کشـور تامیـن مـی شـودو باالتریـن سـطح کیفـی را پـاس کـرده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت هـم اکنـون مجموعـه سـپرهای جلـو
و عقـب دنـا در شـرکت مهـرکام پـارس تولیـد مـی شـود.
“دنـا ” سـومین خـودروی ملـی کشـور بعـد از سـمند و رانـا توسـط
مهندسـان ایرانـی و بـدون مشـارکت خارجـی هـا طراحـی شـده اسـت.
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تجهیزانبار ضایعات به یک دستگاه آسیاب

3

اخبار

داخلی

دسـتگاه جدیـد آسـیاب قطعـات پلیمـری ،از نـوع  ،100بـا حضـور
معاونـان شـرکت مهـرکام پـارس در انبـار بـه بهـره بـرداری رسـید.
مدیرانبارهـا و تغذیـه خطـوط تولیـد گفـت :بـا ایـن دسـتگاه قطعـات
پلیمـری همچـون سـپرهای خـام معیـوب ،آسـیاب و بازیافـت مـی شـوند.
مهنـدس رمضانـی افـزود :قطعاتـی کـه بـه انبـار بـرای بازیافت ارسـال می شـود بـه روز
آسـیاب و بازیافـت مـی شـوند .همچنیـن بـه روزمشـخص مـی شـود از ایـن مـواد مطابـق
بـا اسـتانداردها و رعایـت شـاخص هـای کیفـی در چـه مـواردی مـی تـوان اسـتفاده کـرد.
در انبار ضایعات و بازیافت  ،قطعات ،متناسـب با نوع مواد اولیه ای که برای تولید آن بکار
رفته است ،طبقه بندی می شوند .محیط هم ایزوله می شود تا مواد ناخالصی نداشته باشیم.
وی خاطـر نشـان کـرد :اکنـون همـه کارکنـان انبارمـی داننـد در صـورت
بازیافـت سـپر یـا ضربـه گیـر سـپر ،مـواد اولیـه حاصـل از آنهـا چیسـت واز آن
چـه اسـتفاده ای مـی تـوان کـرد .ایـن حرکـت بـه کاربـرای بازیافـت و بکارگیـری
مجـدد ایـن مـواد متناسـب بـا نیـاز خطـوط تولیـد ،سـرعت بیشـتری مـی دهـد.
رئیـس انبـار ضایعـات هـم اظهـار کـرد :دسـتگاه جدیـد آسـیاب از نـوع 100
در شـرا یـط مطلـوب هرسـاعت  800کیلـو مـواد را آسـیاب و بازیافـت مـی کنـد.
آقـای

اکبـری

تاکیـد

کـرد:

در

فراینـد

بازیافـت،

ناخالصـی

هـا

مـواد اصلـی نیـز جـدا مـی شـوند تـا

بـه دسـتگاه آسـیب وارد نشـود.

وی افـزود :در سـال گذشـته  500تـن مـواد را آسـیاب و بازیافـت کردیـم .امیـد
اسـت ،سـال جـاری بیـش از ایـن رقـم را بازیافـت کنیـم .همچنیـن بـا آسـیاب وبازیافـت
قطعـات ،تعـدادی زیـادی از پالـت هـا آزاد و کمبـود پالـت برطـرف مـی شـود .فضـای انبار
نیزخالـی و آزاد مـی شـود و ازخطـرات ناشـی از آتـش سـوزی هـم کاسـته مـی شـود.

از

نتایج مسابقات ورزشی جام رمضان اعالم شد

همچنیـن در مسـابقات دارت آقایـان رضـا رحیمـی ،علـی نظـری و
مسئول تربیت بدنی شرکت مهرکام پارس نتایج مسابقات جام رمضان را اعالم کرد.
آقـای مسـعود عبدالهـی گفـت :درمسـابقه هـای تنیـس روی میـز کـه محمـد علـی میرزایـی بـه ترتیـب اول تـا سـوم و خانـم هـا اکـرم کریمـی،
بـا حضـور  44تـن از همـکاران برگـزار شـد .آقایـان احمـد شمسـینی ،معصومـه توکلـی و مـژگان فروغـی مقـام هـای اول تـا سـوم را کسـب کردنـد.
تیـم کوهنـوردی شـرکت مهـرکام پـارس بـرای کسـب آمادگـی جهـت صـود بـه
حسـین حسـینی و علـی نجفـی بـه ترتیـب اول تـا سـوم شـدند.
در مسـابقات تنیـس روی میـز بانـوان نیـز خانـم هـا سـحرکیا ،نرگـس رهبـری قلـه دماونـد  ،هـر دوشـنبه بـه یکـی از قلـل مرتفـع رشـته کـوه البـرز صعـود دارند.
و سـپیده بـاغ جـری رتبـه هـای اول تـا سـوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

برترین ها
*همکارمـان محسـن کفایتـی در واحـد خدمـات فنـی صندلـی سـازی 22 ،دسـتگاه تعمیر شـده اندو وی در حال تعمیر و بازسـازی  8دسـتگاه دیگر انبر کالغی  jetraاسـت.
*خرابـی و پـاره شـدن درزگیـر مکـش سیسـتم مکنـده خط رنـگ پـودری موجب
انبـر کالغـی  jetraرا تعمیـر ،بازسـازی و اصلاح کـرد و بـه خـط تولیـد بازگردانـد.
ایـن انبرهـا کـه دربخـش مونتـاژ صندلـی سـازی ،بـرای اتصـال روکـش هـدر رفتـن رنـگ پـودری  ،از تنظیم خارج شـدن سیسـتم مکش و خارج شـدن رنگ
بـه فـوم صندلـی بکارگرفتـه مـی شـوند ،بـه علـت شکسـتگی و تغییـر پـودری بـه بیـرون از کابیـن پاشـش و افزایـش ضایعـات و دوبـاره کاری شـده بـود.
پـاره شـدن این درزگیر مشـکالت زیسـت محیطـی در واحد  ،پراکنده شـدن رنگ
سـایز بسـت های مورد اسـتفاده ازرده خارج شـده بودندو ضایعات محسـوب می شـدند.
او مـی گویـد :علـت شکسـتگی و خرابـی انبرهـای کالغـی از رده خـارج را در بررسـی پودری به محیط پیرامون کابین و مشـکالت تنفسـی برای همکاران را در پی داشـت.
آقایـان سـعید روان پـاک  ،بابـک معصفـری  ،محمـد بختیـاری ،علیرضـا جاوریـو
اولیـه  ،تشـخیص دادم و درجهـت سـاخت و بازسـازی برخـی قطعـات و ابزارهـای آنهـا
اقـدام کـردم کـه خوشـبختانه هـم اکنـون بـه خوبـی کار مـی کننـد .بـرای سـاخت و ابوالفضـل قدیانـی بـا اسـتفاده از چـرم هـای موجود در شـرکت که پیـش از این برای
بازسـازی قطعات الزم هـم از امکانات روکـش صندلـی اسـتفاده می شـد ،و مونتـاژ آن بر روی قطعـه درزگیر و بسـتن آن بر
موجـود در شـرکت بهـره بـردم .روی سیسـتم مکنده تمام مشـکالت
بهـای انبرهـای کالغـی کـه بـه را برطـرف کردنـد .و رونـد ضایعـات
کمـک فشـار بـاد کار مـی کننـد در شـدن قطعـات را متوقـف کردنـد.
بـازار حدود پنـج میلیون تومان اسـت .
خوشـبختانه هم اکنون 22دستگاه آنها
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برتری

ن ها
ی
م
س
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ب
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عکس

صدایتصویر

تابستان

خانم عابدین زاده
ماسوله" گیالن"

خانم فرجی
محمد آباد "مازندران"

خانم فرجی
محمد آباد "مازندران"

عبدالعظیم اسالم
اصفهان

محمود قاسمی
گردنه حیران" اردبیل"

خانم عابدین زاده
سواحل گیالن

عبدالعظیم اسالم
گیالن

محمود قاسمی
میدان میرزا کوچک خان
گیالن

عبداعظیم اسالم
اصفهان
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مصاحبه

احمـد آقاجانـی متولـد هشـتم مردادمـاه سـال 1336
اسـت.دارای مـدرک فـوق دیپلـم رشـته کنتـرل کیفیـت
قطعـات خـودرو و در دانشـجودر مقطـع کارشناسـی مـی
باشـد .وی از جانبـازان عالـی قـدر جنـگ تحمیلـی و بـرادر
شـهید مـی باشـد  .وی چگونگـی حضـور در شـرکت را
ایـن گونـه تشـریح نمودنـد :در سـال  75توسـط یکـی از

5

گپی صمیمانه با همکاران قدیمی
زندگـی برمـی شـمارد و مـی گویـد :همـواره دعـای خیـر

عملیـات در هنـگام برگشـت به سـمت بهـداری بـودم که در

ایـن عزیـزان را دارم و از خداونـد متعـال خواسـتارم کـه

پشـت خـط جوانـی را دیـدم که بـا سـرعت در حـال دویدن

سـایه تمامـی پـدر و مادرهـا بـر سـر فرزندانشـان باشـد .

بـه عقـب بـود و التماس مـی کرد که سـوار آمبوالنس بشـود

مهمتریـن عامـل موفقیـت از منظـر آقـای آقاجانـی :

و چـون آمبوالنـس پـر از مجـروح بود ریسـک توقف نداشـتم

پشـتکار و داشـتن وجـدان کاری را بهتریـن رمـز موفقیـت

و هنگامـی کـه از کنـار ایـن بـرادر بسـیجی جـوان رد مـی

و پیشـرفت شـرکت در طـی سـالیان گذشـته مـی دانـد .

شـدم دیـدم صـورت او بـا ترکشـی کـه بـه آن اصابـت کرده

آقـای آقاجانـی اوقـات فراغـت خـود رادر کنار پـدر و مادر

بـود از بیـن رفتـه و فقـط چشـم هایـش مشـخص بـود بـی

و خانـواده ی خـود سـپری مـی نمایـد و البتـه در روزهـای

درنـگ ترمـز کـردم و جـوان را سـوار آمبوالنـس کـردم و

تعطیـل از کوهنـوردی و پیـاده روی نیـز غافـل نمـی شـود .

بـه بهـداری رسـاندم کـه بـه محـض رسـیدن بـه چادرهـای

از خاطـرات جنـگ تحمیلـی از آقـای آقاجانـی پرسـیدیم

بهـداری توسـط بالگـرد بـه بیمارسـتان منتقـل گشـت .

و ایـن گونـه بیـان نمودنـد  :در دوران جنـگ تحمیلـی

او در پایـان برای تمامی پرسـنل محترم و پدران و مادران

بنـده امدادگـر و راننـده آمبوالنـس بـودم و وظیفـه ی مـن

مهربان آرزوی سلامتی و سـربلندی کرد و پیشـرفت شرکت

امدادرسـانی بـه مجروحیـن جنگ بـود .در یک از شـب های

همیشـه سـبز مهرکام پارس را از خدای متعال خواستارشد .

بسـتگان خویـش بـه شـرکت مهـرکام پـارس معرفـی شـدم
و جـزء اولیـن نفـرات در حـوزه کیفیـت شـرکت بـودم .
وی یـک روز کاری خـود در شـرکت را ایـن گونـه
بیـان نمودنـد از اول وقـت اداری بـا حضـور در خطـوط
تولیـد بـرای

ارسـال قطعـات بـا کیفیـت بـه سـایت

مشـتری تمـام تلاش خـود رابـه کار مـی گیـرم .
وی  :سلامتی پـدر و مـادر را جـز بهتریـن هـا در

جدول شناخت سازمان
جدول شماره 5حراست
 -1سازمان بين المللي استاندارد سازي
 -2از رنگها
 -3در لغـت بـه معنـي فضيلـت دادن ،مختـص گرداندن و
برگزيده شـدن اسـت
 -4باد پرسرعت که با رعد و برق شديد همراه است
 -5از وزارتخانه ها
 -6پايتخت کشور اتريش
 -7تلفـن سـتاد خبري شـرکت مهرکام پارس که متشـکل
از سـه رقم است
 -8بـه معنـي صـدا زدن و مدد خواسـتن در حل مشـکالت
از خالـق متعال
 -9در لغـت بـه معنـي بخشـيدن اسـت و بـه آن خمـس تعلـق
نمـي گيرد.
 -10باعث دردسر براي کاربران سيستم مي شود.
 -11تماس با اين مرکز به منزله بروز حادثه مي باشد.
 -12دليـل عمـده مـرگ و ميـر در آتش سـوزي ها ،استنشـاق
آن است.
 -13دستگاه بررسي عيوب سيستم برق خودرو
 -14بخشنده معروف
 -15اينها نيستند
 -16از مصالح ساختماني

 -17عروس در زبان آذري
 -18طايفه اي در کشورمان

			

برندگان مسابقه جدول شماره 4مالی
-1اکرم جوادی
-2محمود آذری فر

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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اعمال مستحبی مفید برای رشد فضائل اخالقی
در ایـن مقالـه بـه  ۵عمل مسـتحبی کـه تأثیر
زیـادی بـر روح و روان و اعمال مـا دارند و باعث
رشـد فضائـل اخالقـی مـا می شـوند بـه اختصار
اشـاره می کنیم:
-۱دائم الوضو بودن:
دائـم الوضـو بـودن توفیقـی اسـت کـه اگـر
شـامل حـال انسـان شـود؛ دارای آثـار و برکاتـی
فـراوان مـی باشـد .وضـو توجه انسـان را نسـبت
بـه خداونـد بیشـتر مـی نمایـد و راه ذکـر قلـب
را بـر انسـان مـی گشاید.رسـول خـدا صلـی ا...
علیـه و آلـه فرمونـد :اگـر توانسـتی شـب و روز
بـا وضـو باشـی ایـن کار را انجـام بـده ،زیـرا اگر
در حـال وضـو از دنیـا بروی شـهید خواهـى بود.
(بحاراالنـوار :ج  ، )۸۰(۷۷ص )۳۰۵و در جایـی
فرمودند:فـردای قیامـت  ،خـدای متعـال ا ّمـت
بقیـه ی ا ّمتهـا در حالـی محشـور
مـن را بیـن ّ
میکندکـه بـه خاطر وضویـی که در دنیـا گرفتند
روسـپیدند و پیشـانیهای نورانی دارند(.مستدرک
الوسـائل و مسـتنبط المسائل ج  ۱ص  )۳۵۷وضو
گرفتـن مکـرر جهـت دائـم الوضو بودن ،اسـراف
نیسـت .
 -۲انس با قرآن کریم و تالوت آن:
قـرآن کتـاب خداونـد متعـال اسـت  ،خداونـد
از طریـق قـرآن کریـم بـا مـا صحبـت مـی کند
 ،روحـی کـه همـکالم بـا خداونـد مـی شـود ،
دچـار خمـودی و گرفتگـی نمـی شـود :کسـانی
کـه کتـاب الهـی را تلاوت میکننـد و نمـاز را
برپـا میدارنـد و از آنچـه بـه آنـان روزی دادهایم
پنهان و آشـکار انفـاق میکنند ،تجارتی (پرسـود
و) بیزیـان و خالـی از کسـاد را امیـد دارنـد* .
(آنهـا ایـن اعمـال صالـح را انجـام میدهنـد)
تـا خداونـد اجـر و پـاداش کامـل بـه آنهـا دهـد
و از فضلـش بـر آنهـا بیفزایـد کـه او آمرزنـده و
شـکرگزار اسـت!»[. .فاطـر] ۲۹،۳۰/قـرآن از این
جهـت کـه سـخن خداسـت ،حامـل آثـار وضعى
و هدایتبخـش اسـت نفـوذ آن بـر قلـب هـا
عمیـق اسـت.پیامبر اکرم(صلـی ا ...علیـه و آلـه)
مىفرماینـد« :اگـر زندگـى سـعادتمندان ،مرگ
شـهدا ،نجـات در روز جزا  ،امنیـت در روز هراس
و نـور در روز ظلمـت  ،سـایبان در روز حـرارتِ

شـدید ،سـیراب شـدن در روز عطـش  ،ارزش و
سـنگینى در روز سـبکى اعمـال را مىخواهـى،
پـس قـرآن را مطالعـه کن ،چـرا که قـرآن یادآور
خـداى رحمان و حافظ از شـیطان و عامل برترى
در تـرازوى اعمـال اسـت»[.میزان الحکمـه ،ج،۸
ص]۷۴
 -۳زیاد استغفار کردن:
در تکاپـوی حیـات مـادی ،مـا از یـاد خداونـد
متعـال غافـل مـی شـویم و چه بسـا کـه در این
میـان بـه طـور کلـی فرامـوش کنیـم کـه در
محضـر خداونـد متعـال هسـتیم و مرتکـب گناه
بشـویم.اگر ایـن نکتـه یادمـان باشـد کـه غفلت
از یـاد خداونـد اثـرات سـوئی دارد هـر لحظـه به
خـود تلنگـر خواهیـم زد و از هـر خطـای ریـز یا
درشـت عـذر خواهیـم خواسـت  ،همانطـور کـه
اگـر معلممـان ،مدیرمـان ،والدینمـان مـا را زیـر
ذره بیـن بگذارنـد و مـا بدانیـم که تحـت کنترل
هسـتیم دسـت از پـا خطـا نخواهیـم کرد.پیامبـر
رحمـت مـی فرماینـد :کسـى کـه زیـاد اسـتغفار
گویـد و از خـدا عذرخواهـى کنـد ،خداونـد از هر
غصـه اى برایـش گشایشـى قـرار دهـد و از هـر
ّ
تنگنایـى راه فـرارى پیـش پایـش گـذارد و او
را از جایـى کـه گمـان نـدارد روزى مـى دهـد.
(بحاراألنـوار  ،ج  ، ۹۰ص . ) ۲۸۱مهمتریـن اثـر
اسـتغفار ایـن اسـت کـه باعث می شـود حـال ما
بهتـر شـود  ،غبار گناه از روح ما زدوده شـود و ما
بـه طـور ناخـودآگاه به معنویـات تمایـل پیدا می
کنیم،حضـرت امیرالمومنیـن علی(علیـه السلام)
در سـخن پـر مغـزى مـى فرماینـد:با اسـتغفار و
آمـرزش خواهـى از خداونـد ،خود را ّ
معطـر کنید،
تـا بوى بـد گناهان شـما را رسـوا نکند( .وسـائل
الشّ ـیعه  ،ج  ، ۱۶ص  ; ۷۰بحاراألنـوار  ،ج ، ۶
ص ) ۲۲
 -۴شب زنده داری:
شـب ،زمان اسـرار آمیزی اسـت  ،سکوت شب
پـر از حـرف اسـت ،پـر از ذکـر اسـت ،اگـر نیـم
شـبی از رختخـواب گـرم خـود بیرون بیایـم و در
دل شـب  ،سـر بـر آسـتان خداوند خـود بگذاریم
و همـه آنچـه نبایـد انجـام مـی دادیـم را یک به
یـک بـه زبـان بیاوریـم و عـذر تقصیـر بخواهیم
ایـن توجـه بـرای خداوند متعـال خیلی ارزشـمند

مقاله

اسـت ،ایـن خلوت های شـبانه با معبـود بی همتا
تولـد دوباره روح اسـت.امام باقر(علیه السلام) از
جـ ّد خـود نقـل فرمودنـد :براى خـداى تعالـى ندا
کننـدهاى اسـت کـه در سـحرها فریـاد مـی زند
کـه آیـا دعـا کننـده ای هسـت کـه او را جـواب
دهـم و حاجـت و نیازمندیـش را برآورم ،اسـتغفار
کننـدهاى میباشـد که مـن او را بیامـرزم ،طلب
کننـدهاى هسـت کـه او را عطـا کنـم( .مهدوى
کنـى ،نقطههـاى آغاز در اخلاق عملى ج ۱ص
)۹۲
 -۵فرسـتادن صلوات بـر پیامبر اکرم
صلی ا… علیـه و آله:
نکتـه ای کـه در بـاب صلـوات قبـل از هر چیز
بایـد بدانیـم این اسـت کـه وقتی ما صلـوات می
فرسـتیم ،ایـن سلام و صلـوات مـا بـه رسـول
رحمـت و مهربانـی مـی رسـد چنانکـه فرمودند:
هـر جـا کـه باشـید بـر مـن درود فرسـتید؛ زیـرا
درود شـما بـه من مىرسـد( .کنز الع ّمـال ۲۱۴۷ :
منتخـب میـزان الحکمـه )۳۳۲ :و مـی دانیـم که
اسلام جـواب سلام را واجـب مـی دانـد  ،پس
پیامبـر مهـر و رحمـت حتما پاسـخ سلام را می
دهنـد و خوشـا بـه حال کسـی که ایشـان جواب
سلامش را بدهند.
از رسـول خـدا صلـی ا ...علیـه و آلـه روایـت
شـده کـه« :صلـوات شـما بـر مـن باعـث روا
شـدن حاجـات شـما مـی شـود و خداونـد را
از شـما راضـی مـی گردانـد و اعمـال شـما را
پاکیـزه می کند(».تفسـیرالمیزان ،ج  ،۵ص )۳۲۶
و در روایتـی دیگـر بـه امیرالمومنیـن علی(علیـه
السلام) توصیـه مـی کننـد که هـرگاه امـری تو
را اندوهگیـن سـاخت ،بـر پیامبـر و آل او صلوات
فرسـت…» (کنـز العمـال ،ج ،۱ص )۱۸۱
عـارف عامل حضـرت آیت ا ...بهجـت(ره) می
فرمود:گشـتیم و گشـتیم ذکری باالتـر از صلوات
نیافتیم.
ایـن اعمـال و دیگـر اعمـال مسـتحبی کـه
توصیـه شـده انـد همـه اثـرات عمیقـی بـر مـا
مـی گذرانـد تـا در راه معنویـت و رشـد اخالقـی
موفقتـر عمـل کنیم ،باشـد کـه به لطـف خداوند
متعـال توفیـق عمـل پیـدا کنیـم.
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تولدتان مبارک

آیلین محمد خانی

وانیاکشاورز

حسن فالحي
غالم مبشري
هادي دادوئي
محمدحسن
محمدجواد

پیوندتان مبارک

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

علی زارع

کسری مسعودی

حسن	كالشلو

کارن تیموری

قدم نورسیده
مبارک

صابري
خيري

مسلم وكيلي راد

سيدعلي ميراحمدي
محمدتقي عليرضائي اقبالغي
مينا نجاتي
ميالد	يزداني
سيدمحمد عربي

ابراهیم فاخر

هادی یونسی

علیرضا جابری

بـا نهایـت تاسـف و تاثـر

و و از خداونـد متعـال صبـر

گرامیمـان را بـه تمامـی

خانـواده هایشـان مسـئلت

درگذشـت ناگهانـی همکاران
پرسـنل محترم تسـلیت گفته

شادروان شیرمحمد
عزیزی

جمیـل و اجـر جزیـل بـرای
مـی نماییـم.

شادروان حسن
علیپور

شادروان غالمرضا

قربیان
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نـت قالـب پشـتیبانی مناسـب بـرای سلامت قالـب هـا
تعميـرات مـوردي گذر کـرده و اکنـون فقط بـه تعميرات
پيشـگيرانه مـي اندیشـیم .ايـن کار ،باعـث مـي شـود تـا
قالـب هـا ،طـول عمـر بيشـتري داشـته و وقفـه کمتـري
درتوليـد بـه وجود آورنـد .همچنين با ايـن روش از اتالف
وقـت جلوگيـري شـده و هزينـه توليد نيز کمتر مي شـود.

واحـد مهندسـی طراحـی قالـب و ابـزار و نگهـداری و
تعمیـرات قالب شـرکت مهرکام پارس پشـتيبان مناسـبي
بـراي حفـظ سلامت قالـب هـا درخـط توليـد اسـت.
رئیـس واحـد تعمیـرات و نگهـداری قالـب هـا بـا
اعلام ایـن مطلـب افـزود :ایـن واحـد بـا سـاماندهي
محيـط کار ،نظـم فکـري و برنامـه ريـزي
مطلـوب ،يـار مناسـبي درکنـار واحـد
مهندسـي محصـول ،از خلـق ايـده تـا
سـاخت ابـزار و قالـب و توليـدي کـردن و
بهـره وري مناسـب از قالـب هـا بوده اسـت.
مهنـدس محمـد علـی رضوانـی خاطـر
نشـان کـرد :بـا سـاماندهي و ايجـاد نظـم
در کار يعنـي دسـته بنـدي علـت خرابـي
هـا ،ثبـت و ضبـط تعـداد تعميـرات صـورت
گرفتـه بـر روي قالـب هـا و زمـان تعميـر
قالـب هـا  ،برنامـه ریـزی بـرای رفـع
مشـکل قالـب هـا تسـهيل شـده اسـت.
رضوانـی گفت:بعـد از سـاخت قالـب،
شـايان ذکر اسـت مشـاهده و بررسـي قطعـات توليدي
توليـدي نگهداشـتن آنهـا حجـم اصلـي کار محسـوب
مـي شـود کـه فقـط بـا تعميـرات پيشـگيرانه و بـه عنـوان يکـي از معمول تريـن روش هاي عيـب يابي
نگهـداري مناسـب قالـب هـا امـکان پذيـر اسـت .قالب هاسـت کـه تعمیرکاران قالب ،بهترين ديد را نسـبت
وی افـزود :بـا تقويـت برنامـه ريزي واحد نـت قالب ،از بـه ايـن موضـوع دارد .تعـداد ضـرب قطعات ،يکـي ديگر

گزارش

از داليـل نيـاز قالـب بـه تعميـر و نگهـداري اسـت .قالب
در معـرض ضربـه هـاي متعـدد و خوردگي بايـد هرلحظه
توسـط تکنسـين قالب و ابزار چک و کنترل شـود .روش
کنتـرل آمـاري نيـز بـه رونـد مشـاهدات کمک مـي کند.
وی اظهـار کـرد :نظـر و گزارش مشـتري دربـاره قطعه
توليـدي و خواسـت او بـراي تغييـرات احتمالي
درقطعـه (بـرای بهبـود درکیفیـت توليـد ) نیـز
همـواره مـورد ارزيابـي و توجه قرار مـی گيرد.
رئیـس واحد تعمیـرات و نگهـداری قالب ها
گفـت :هم اکنـون قادریـم هرگونـه تعميرات و
تغییراتـی را بـر روي قالب ها به انجام برسـانیم
که در بيرون از شرکت هزينه سنگين دربر دارد.
هـدف ماپيـش بينـي علـت خرابـي هـا
و تعميـرات پيشـگيرانه وبـه موقـع قالـب
هـاو البتـه افـزودن بـه طـول عمـر قالـب
هـا بـه منظـور پشـتيبانی از توليـد اسـت.
همچنیـن بـا ارائـه خدمـات ماشـين کاري
بـه واحدهـاي خدمات فنـي واحدهـاي توليدي
شـرکت و هماهنگـی بیشـتر بـا واحـد هـای دیگـر ،بـه
سـمت و سـويي مـي رويـم کـه بتوانيـم در آينـده اي
نزديـک قالـب سـازي راهـم در شـرکت کليـد بزنيـم .

حادثه غمبار و دردناک سرزمین منا را تسلیت می گوییم
"هرکـس در راه خـدا (از وطـن خویـش) هجـرت کنـد ،در زمیـن (پهنـاور خدا) برای آسـایش

و گشـایش امـورش  ،جایـگاه بسـیار خواهـد یافـت و هرکـس (بـه قصـد) مهاجـرت در راه خدا و
رسـول او از خانـه اش بـه درآید ،سـپس مرگ در رسـد پاداش او قطعا بر خداسـت و خـدا آمرزنده
مهربان است(.النسـاء – )100

حادثـه غمبـار و دردنـاک سـرزمین منـا را که بـر اثربـی تدبیری مسـئوالن رژیم آل سـعود در

عیـد قربـان بـه وقـوع پیوسـت و منجر بـه شـهادت بیـش از  200تـن از حاجیان عزیزمان شـد،

تسـلیت مـی گوییم.

مسابقه عکسنوشت
مسابقه عکس نوشت شماره4

ویژه خانواده همکاران

برندگان مسابقه عکس نوشت شماره4
-1حسین ترابی
-2مرتضی عطری
"افکار ما جهان را می سازد"

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 شماره5

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 ّ
هیچ دشمنی برای انسان ٬ستمگرتر از نفس او نیست.

