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ماهنامه داخلی شرکت مهرکامپارس

اعضای هیات تحریریه مهر اندیش
صاحب امتیـاز شـرکت مهرکـام پـارس
تحت نظارت مدیریت حوزه مدیر عامل
سـردبیــر  :سیــد جعفر حسیـنی

بهــروز الطـافی

راضیــه ضیــایی

رضــا رحیــمی

مینــا نجـــاتی

ویـراستـار  :ریحـانه اثبـاتی

نـوروز جشـن تحـول بـه احسـن الحـال ،جشـن شـادی و
شـکوفایی ،جشـن همدلـی و هـم پیمانـی ،زمـان شـنیدن ترنـم
پاکـی صفـای روح و جـان ،جشـن پیونـد بـا گذشـته و زنـده
نگهداشـتن هویـت و فرهنـگ ایرانـی – اسلامی ایـن مـرز و
بوم اسـت.
بـا عـرض تبریک و شـادباش فرارسـیدن نـوروز سـال ،1395
بدینوسـیله از تلاش ،همدلـی و همراهـی همـکاران ارجمنـد،
معاونیـن ،مدیـران ،وکارکنـان شـریف و زحمتکـش ،ذینفعـان و
سـهامداران محتـرم شـرکت بـزرگ مهـرکام پـارس صمیمانـه
تشـکر و قدردانی نموده و از درگاه خداوند متعال سـالی سرشـار از
سلامتی ،موفقیت ،بهروزی و شـادمانی برای همه شـما عزیزان
و خانـواده هـای محترمتـان آرزومندم.
خـدای سـبحان را شـاکریم که در سـایه الطـاف و عنایات بی
کرانـش ،علیرغـم وجـود فـراز و نشـیب هـای فـراوان ،بـا لطـف و همت و همـکاری شـما خوبان توانسـتیم
در سـالی کـه گذشـت قـدم هایـی موثر و موفق در راسـتای توسـعه و پیشـرفت صنعت خودرو سـازی کشـور
برداریـم .امیـد اسـت بـا آغـاز سـال جدید با سـرلوحه قـراردادن برنامه هـا و تالش در ارتقاء سـطح بهـره وری
شـاهد موفقیت هـای روزافزون باشـیم.
در آسـتانه ورود بـه سـال جدیـد از همـه شـما عزیزان تقاضـا دارم با ارتقاء سـطح تعلـق و تعالی سـازمانی و
روحیـه مشـارکت جویـی در اجـرای برنامـه هـای پیـش رو ،همـدل و همگام و با تالشـی مضاعـف در جهت
اقتـدار مهـرکام پـارس گام برداشـته تـا با اسـتعانت از درگاه خداوند متعال شـاهد بالندگی و تحـوالت بنیادین
در این شـرکت بزرگ باشـیم ،پیروز و سـربلند باشـید.
محمد سعید-مدیرعامل

نمایـشتوانمندیهـایمهـرکامپـارسدرنمایشـگاه
توانمندیهـایصنعـتخـودرو
نهـم الـی دوازدهـم اسـفندماه  ،94نمایشـگاه
توانمندیهـای صنعـت خـودر در محـل دائمـی
نمایشـگاه بین المللی برگزار شـد،که خودروسـازان و
قطعـه سـازان بـزرگ و کوچک در آن حضور داشـته
و بـه ارائـه محصـوالت و توانمدیهای صنعتـی و فنی
و حرفـه ای خـود در ایـن صنعت پرداختنـد ،مهرکام
پـارس نیـز ضمـن ارائـه محصـوالت جدیـد در ایـن
نمایشـگاه حضـور یافت.
گـروه صنعتـی ایـران خـودرو بـه همـراه دیگـر
مجموعـه سـازانش با ارائه محصوالت جدید نمایشـی
قدرتمندانـه و متفـاوت داشـت .در جریـان برپایـی
نمایشـگاه ،ریاسـت محتـرم جمهـور و وزیـر محتـرم
صنعـت و معـدن به بازدید از محصـوالت به نمایش
در آمـده پرداختنـد.
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كميتهبرترHSEدرسال94
در راسـتاي الزامـات قانونـي و بـه منظور بهبود شـرايط محيـط كار ،كاهش و كنترل
بيمـاري هـاي شـغلي ،حـوادث و مغايرت هاي زيسـت محيطـي اداره ايمني بهداشـت و
محيـط زيسـت نسـبت بـه برگـزاري مسـتمر كميتـه  HSEبه صـورت مجـزا جهـت واحدهاي
توليـد و برنامـه ريـزي اقـدام نمـوده كـه در اين ميـان كميتـه برنامه ريـزي (تغذيـه خطوط و
انبارهـا) بـه رياسـت آقـاي مهنـدس رمضانـي عملكرد قابل توجهي داشـته و توانسـته اسـت با
تصويـب و اجراي بيشـترين تعـداد اقدامات اصالحـي گام موثري در زمينه بهبود ،ايمن سـازي
و اصلاح شـرايط محيـط كار در قالـب عمليـات عمراني ،مهندسـي ،تاسيسـاتي و  ...بردارد.
عملكـرد قابـل تقديـر اعضـاي كميته تغذيه خطـوط و انبارهـا از نكات قابل توجـه و رويكرد
مثبـت كميتـه مذكـور در امـر دسـتيابي بـه بهبود و ايجاد شـرايط ايمـن محيـط كار مي توان
بـه مـوارد ذيل اشـاره نمود -:برگزاري جلسـات مسـتمر و اختصاصي جهـت موضوعات مختلف
از قبيـل ضايعـات ،محصـول ،پالـت هـا  ،حريـق و پيگيري مـداوم در خصوص اجـراي مصوبات
مربوطـه -.برگـزاري جلسـات مختلـف در سـطوح مديـران به منظـور انعكاس مشـكالت ،عدم
انطبـاق هـا و پيگيري مسـتمر راهكارهـاي اجرايي در سـطح مديريتي -همـكاري و هماهنگي
درون بخشـي مناسـب ،كميتـه انبارهـا و تغذيـه خطوط در نظـر دارد در سـال  95ضمن توجه
بـه مسـائل ايمني بهداشـتي ،رويكـرد ارگونومـي را محور بحث ها و جلسـات خود قـرار داده و
گام موثـري در جهـت كنتـرل بيمـاري هاي شـغلي بردارد .بـي گمان حس مسـئوليت پذيري
در تـك تـك اعضـاي كميتـه مذكـور و همكاري همـه جانبه و پيگيـري هاي مسـتمر از داليل
غيرقابـل انـكار موفقيـت اين كميته در اجراي مصوبات در سـال  94بوده اسـت .ضمن تشـكر و
عرض خسـته نباشـيد به اعضـاي محترم اين كميته آقايـان :رمضاني ،بنائي ،رسـولي ،خطيبي،
كسـايي ،سـليماني ،عليپـور بهشـتي ،نصرالهي ،عطايي ،افشـار ،بقائـي ،ليالزي و روسـاي واحد

انبارهـا و تغذيـه خطـوط ،اميـد اسـت در سـال  95نيـز شـاهد رشـد كيفـي عملكـرد
اينگونـه كميتـه ها و ارتقاء سـطح ايمني بهداشـتي و زيسـت محيطـي در تمامي حوزه
ها بـه خصـوص عرصه توليد باشـيم.
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راهاندازيوپاششرنگسفيدپلياورتانبصورتدستيورباتيک(کلیهخطوطرنگ)
پاشـــش رنـــگ ســـفيد پلـــي اورتـــان بصـــورت دســـتي و
رباتي ــک (کلی ــه خط ــوط رنگ)تولي ــد ب ــا ه ــدف ح ــذف پاش ــش
رنـــگ ســـفيد دو پوششـــه -حـــذف پاشـــش کليـــر -کاهـــش
عي ــوب رنگ ــي کاه ــش هزين ــه ( م ــواد مصرف ــی ) راه ان ــدازی
ش ــد .مهن ــدس ل ــک در ای ــن خص ــوص ب ــه نش ــریه مهراندی ــش
بی ــان ک ــرد در ای ــن مه ــم ب ــا هم ــکاری و کار تیم ــی معاون ــت
مهندســـی ،تولیـــد و خدمـــات فنـــی اکســـتریور  -1تامیـــن
بودج ــه ب ــرای خری ــد تجهی ــزات م ــورد نی ــاز جه ــت راه ان ــدازی

ربـــات  -2پـــی گیـــری جهـــت راه انـــدازی سیســـتم پاشـــش
رباتیــک رنــگ پلــی اورتــان در خــط  – IP16راه انــدازی مســیر
رنـــگ و هاردنـــر جداگانـــه بـــرای سیســـتم رباتیـــک -4تهیـــه
گان ربـــات جهـــت پاشـــش رنـــگ پلـــی اورتـــان  -5اصـــاح
سیس ــتم برنام ــه رب ــات  -6تس ــت پاش ــش رب ــات در چندی ــن
مرحل ــه انج ــام گردی ــد و در نهای ــت منج ــر ب ــه راه ان ــدازی ص ــد
درص ــدی پاش ــش رن ــگ س ــفیدپلی اورت ــال ب ــه ص ــورت دس ــتی
و رباتیـــک در تمـــام خطـــوط شـــد.
شناساییوردیابیموادوقطعاتازانبارتاخطوطتولید
مهن ــدس رمضان ــی مدیری ــت تغذی ــه خط ــوط و انباره ــا ب ــا
بیـــان اینکـــه سیســـتم شناســـایی و ردیابـــی مـــواد و قطعـــات
در شـــرکت راه انـــدازی شـــد افزود:ایـــن روش جهـــت بهبـــود
مســـتمر و دقیـــق ورود و خـــروج اقـــام در شـــرکت مهـــرکام
پـــارس موثـــر مـــی باشـــد و دســـتاوردهای اجـــرای پـــروژه را
ام ــکان محاس ــبه درص ــد رعای ــت  FIFOدر ه ــر انبار*(اق ــدامجدید)-امـــکان پیـــاده ســـازی لجســـتیک شـــناور در راســـتای
اســـتفاده بهینـــه از فضـــای انبـــار و کاهـــش تـــردد لیفتـــراک
(اقـــدام جدید)-مـــکان محاســـبه بهـــره وری فضـــای مـــورد
اس ــتفاده در انب ــار ب ــا اج ــرای قفس ــه بن ــدی ام ــکان دس ــتیابی
بـــه بهـــره وری  100درصـــد وجـــود خواهـــد داشـــت(اقدام
جدیـــد) -حـــذف خطـــای انســـانی ارســـال اشـــتباه مـــواد و
قطعـــات مشـــابه بجـــای یکدیگر(اقـــدام جدیـــد )-ردیابـــی
س ــازنده /ب ــچ /تاری ــخ ورود قطع ــات نامنطب ــق در زم ــان تعیی ــن
و تکلیـــف  ،ورود بـــه انبـــار قرنطینـــه  ،برگشـــت بـــه ســـازنده
و ورود بـــه انبارضایعـــات ( جدید)-ردیابـــی کلیـــه قطعـــات
تولی ــدی تزری ــق ب ــر اس ــاس ش ــماره اعالمی ــه  ،تاری ــخ و زم ــان
تولید(اق ــدام جدید)-ام ــکان اج ــرای سیس ــتم بلوک ــه کم ــی -
کیف ــی و تخصی ــص ب ــر اس ــاس ب ــچ ب ــه مرک ــز هزینه(اق ــدام
جدید)-امـــکان ارتبـــاط بیـــن محصـــول بـــا مـــواد و قطعـــات
ورودی در ص ــورت اج ــرای ردیاب ــی در خط ــوط تولی ــد* م ــورد
نی ــاز مش ــتری و س ــاپکو-کمک ب ــه اج ــرای کانب ــان خط ــوط *
برنامـــه آتـــی برشـــمرد.
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پروژه سیاست
ســفارش گذاری  ROPاتوماتیک
(فاز  1کانبان ســازندگان)
در شــرکت مهرکام پارس

در پروژه مذکور (سیاست سفارش گذاری ROP
اتوماتیک ) تعریف مدل  ،تجزیه و تحلیل نیازمندیها ،
طراحی سیستم  ،طراحی معماری و طراحی ماژولها و روالها
با کارشناسی تیم برنامه ریزی تامین و سفارشات و مدیریت
 ITو بدون بهره گیری از منابع بیرونی و صرف هزینه
طراحی و برنامه نویسی  ،جاری سازی شده است و سعی
داریم در فاز  ، 2کانبان سازندگان داخلی و سیاست سفارش
گذاری  POQرا جهت مواد و قطعات خارجی طراحی و
پیاده سازی نمائیم.
مزایای سیاست سفارش گذاری  ROPو
کانبان سازندگان :
کاهش سرمايه راکد در انبارها -کاهش ميزان انبارش
درون انبارها و آزاد شدن فضاها  -استفاده بهينه از پالتها
و کاهش نياز به ساخت پالت جديد -توزيع يكنواخت
حمل و نقل ها در طول  24ساعت -خالی شدن محوطه
از اقالم و بهبود لجستيك در سطح شرکت -رعايت کامل

و دقيق  -FIFOکاهش هزينه های ضايعات ناشی از
انبارش -امکان انتقال سريع مشکالت كيفي به سازندگان
و جلوگيري از توليد اقالم بدون كيفيت-کاهش احتمال
انقضای مهلت مصرف قطعه ( نظیر فوم )
اقدامـــات آتـــی در ایـــن زمینـــه  -1جـــاری ســـازی
کانبـــان ســـازندگان  -2جـــاری ســـازی سیاســـت
ســـفارش گـــذاری  POQجهـــت مـــواد و قطعـــات
خارجـــی
(  -3 ) Period order quantityجـــاری
س ــازی کانب ــان خراس ــان  -3ج ــاری س ــازی سیاس ــت
ســـفارش گـــذاری  ROPکرمانشـــاه
شــایان ذکــر اســت اعضــاء اجرائــی پــروژه سیاســت
ســفارش گــذاری  ROPآقایــان محمدرضــا صبــوری
محمــد توحیــد نیا-محمدرضــا محمــدی (برنامــه ریــزیتامیــن و سفارشــات) حســن آقــا علینژاد-محمــد اخــوان
صالح-بهمــن طهماســبی(از سیســتم جامــع) مــی باشــند.
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معاونتبرنامهریزی
معاونت برنامه ریزی شامل سه مدیریت  :انبارها و تغذیه خط ،برنامه ریزی تامین و سفارشات و

مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید مهرکام پارس یکی از مدیریتهای معاونت برنامه ریزی و

برنامه ریزی تولید و کنترل تولید می باشد که مدیریت انبارها و تغذیه خط شامل  6اداره تغذیه خط

لجستیک می باشد که وظیفه اصلی آن پیگیری تحقق نیاز بازار و برنامه ریزی در جهت استفاده

و انبار اینتریور ،اکستریور  ،تزریق  ،صندلی سازی ،انبار پالت و ضایعات و بازیافت و دریافت و ارسال

بهینه ازظرفیت موجودشرکت می باشد  ،همچنین ارائه پیشنهاد درزمینه طرحهای بهبود کمی و کیفی

به سایت ها و سازندگان می باشد و با همکاری  161نفر از همکاران شاغل در این مجموعه وظیفه

تولیدوظرفیت سازی در جهت رسیدن به برنامه کالن شرکت و پاسخگویی به نیازهای آتی مشتریان

تغذیه خطوط و دریافت مواد و قطعات تا ارسال به سایت های خراسان و کرمانشاه را به عهده دارند و

باتوجه به اولویت های سازمان ازوظایف اصلی این مدیریت می باشد .مدیریت برنامه ریزی و کنترل

همچنین دریافت ،انبارش ،تغذیه خطوط و ارسال مواد و قطعات به سایت ها و سازندگان و انبار پالت و

تولید شامل  4اداره به شرح ذیل می باشد :

ضایعات و بازیافت اقالم بازگست پذیر به خطوط تولید (پلیمری) را در سه شیفت کاری به عهده دارند.

-1اداره برنامه ریزی تولید  :بر اساس چارت جدید نام اداره برنامه ریزی جریان محصول به اداره

مدیریت برنامه ریزی تامین و سفارشات نیز شامل چهار اداره برنامه ریزی تامین و سفارشات مواد

برنامه ریزی تولید تغییر یافت  .از وظایف اصلی این اداره دریافت نیاز مشتری جهت کلیه محصوالت

اولیه ،تامین و سفارشات قطعات تولیدی،تامین و کنترل مصرف سایتهای سازندگان و سفارشات و

تولیدی مهرکام پارس(اعم از ساپکو ،ایساکو ،بازار و  ، ). . .امکانسنجی امکان تحقق برنامه  ،تبدیل

انبارهای غیر تولیدی با  22نفر از همکاران در دو شیفت کاری مشغول فعالیتند .اهم پروژه هاي
مدیریت برنامه ريزي تامین و سفارشات تعیین تکلیف اقالم راکد سنواتی ( اقالم فنی یدکی  ،مواد
اولیه و قطعات )-حذف کارتن از قطعات تزریقی و جایگزینی با سبد-سیستم برنامه ریزی تامین مواد
و قطعات -MRPسیستم کانبان سازندگان ( در فاز  ROP : 1و در فاز  : 2کانبان)سیستم
برنامه ریزی تامین و کنترل مصرف مواد و قطعات نزد پیمانکاران (فروش و حق العملکاری)-تدوین
و پیاده سازی شاخص  ITRبر پایه سیستم جامع -ايجاد سيستم مكانيزه توان تولید و لیست کسری
مواد و قطعات-طراحی و ایجاد ماژول کدینگ ( در سیستم جامع )جاری سازی فرایند STOP.
 ( STARTبرنامه ریزی و اعمال تغییرات مهندسی )-تهيه نرم افزار عملکرد و كارنامه سازندگان
( کارنامه لجستیکی )-تجمیع کدهای مواد پلیمری -سیستم موجودی در لحظه ای خطوط تولید (
موجودی  ONLINEخطوط ) -ردیابی درخواست خرید خارجی ( درخواست خرید خارجی در یک

آن به برنامه سالنهای تولید مهرکام پارس و ابالغ به ادارات کنترل تولید می باشد  .تغییر رویکرد و
تمرکز برنامه ریزی موجب تسهیل در جریان اطالعات و کاهش موجودی محصوالت راکد طی سال
جاری شده است  -2.اداره برنامه ریزی و کنترل تولید تزریق  :از مهمترین ادارات مدیریت برنامه
ریزی و کنترل تولید  ،اداره برنامه ریزی و کنترل تولید تزریق می باشد  .دریافت نیاز سالنهای تولید
مهرکام پارس از اداره برنامه ریزی تولید  ،امکانسجی تحقق برنامه و بهبود ظرفیت تولید در سال
جاری موجب درون سپاری تعداد قابل توجه قالب از سازنده و در نتیجه کاهش هزینه های تولید شده
است  -3 .اداره کنترل تولید اینتریور و صندلی سازی  :دریافت نیاز بازار کلیه قطعات تزیینی داخلی
و پیگیری رفع موانع تولید از مهمترین وظایف اداره مذکور می باشد  .هماهنگی با سایر واحدهای
مرتبط جهت کاهش قابل توجه توقفات خطوط مشتری در سال جاری به نسبت سالهای گذشته از
جمله اقدامات موثر این اداره می باشد -4 .اداره کنترل تولید اکستریور  :دریافت نیاز بازار کلیه قطعات
تزیینی بیرونی خودرو قابل تولید در اکستریور و پیگیری رفع موانع تولید  ،هماهنگی باواحد فروش در

نگاه )-پیاده سازی  TSبرنامه ریزی تامین و سفارشات -عملکرد هفتگی تامین -ظرفیت و امکان

راستای اولویت گذاری تولید قطعات مختلف رنگی و تامین به موقع مواد وقطعات مورد نیاز تولید به

سنجی تولید تامین کنندگان ،می باشد .مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید

منظور ارسال به موقع سفارشات مشتری از مهمترین فعالیتهای این واحد می باشد .
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معاونتپشتیبانی
ایـــن معاونـــت بـــا ســـه مدیریـــت عمـــران ،خدمـــات و پیشـــتیبانی
و دو اداره کارپـــردازی و دفتـــر فنـــی  ،بـــه ارائـــه خدمـــات در ســـطح
س ــازمان ب ــه هم ــکاران ،م ــی پ ــردازد ،مباح ــث عمرانی(س ــاخت و س ــاز
و تعمی ــرات س ــاختمانی و فل ــزی در ش ــرایط و مباح ــث مختل ــف ) را ب ــا
بهتریـــن و کارامدتریـــن پرســـنل بـــه ســـرانجام مـــی رســـاند ،پرســـنل
متخص ــص فن ــی و تاسیس ــاتی(برق و )...از مزای ــای س ــازمان ب ــه ش ــمار
م ــی رون ــد ک ــه ضم ــن جلوگی ــری از ب ــه ه ــدر رفت ــن ان ــرژی و س ــرمایه
در کاه ــش هزین ــه و بهب ــود مس ــتمر ت ــاش و جدی ــت نش ــان م ــی
دهن ــد .هم ــکاران ش ــاغل در خدمات(ش ــرکتی و پیمان ــی ) نی ــز از جمل ــه
بخ ــش ه ــای ای ــن معاون ــت ب ــه ش ــمار م ــی رود ک ــه در کلی ــه خط ــوط
مش ــغول ب ــه فعالیتن ــد.

معاونتمهندسی
معاونت مهندسی شامل  3مدیریت و  14ریاست زیر مجموعه آن به همراه  2رئیس در سازمان را بر عهده دارد)4.مهندسی صنایع :این اداره وظیفه تدوین فرآیند لجستیک و
مستقل و مدیران پروژه های مصوب می باشد ،که بطور خالصه شرح وظایف هرکدام لی اوت  ،به روزآوری سیستمی اطالعات پایه محصول  ،تهیه طرح های توجیهی فنی و
به شرح زیر می باشد :
 )1مهندسی قالب و ابزار شامل سه اداره به شرح زیر می باشد :

اقتصادی ،امکانسنجی و بودجه بندی را برعهده دارد)5 .مهندسی : L90این اداره وظیفه
کنترل الزامات رنو و مدارک فنی درخصوص محصوالت رنویی تولید مهرکام پارس را

 اداره قالب و ابزار  -اداره قالب های ویژه -اداره نت قالب ،این مدیریت وظیفهی بر عهده دارد )6.پروژه های محصولی و فرآیندی:صندلی ،MCP 1صندلي ،MCP2طراحی و ساخت قالبهای جدید و تعمیرات و نگهداری کلیه قالب ها را بر عهده دارد )2.صندلي ، MCP3صندلی آریسان  ،نوسازی قالب ها  ،تهویه مطبوع آریسان  ،بهینه
مهندسی تحقیق و توسعه شامل پنج اداره به شرح زیر می باشد-:اداره مهندسی محصول سازی موتور  ، HVACداشبورد  ،کنسول و رودری پژو  ، 207مجموعه سپرهای
اداره مهندسی کیفیت محصوالت جدید -اداره مهندسی مواد -اداره مهندسی طراحی آریسان  ،مجموعه سپرهای جدید پژو پارس  ،مجموعه سپرهای  ، 207تزیینات بیرونیمحصول -اداره آرشیو فنی .این مدیریت وظیفه ی طراحی و توسعه و دستیابی به  ( X409دنای لوکس )  ،طراحی و ساخت سپر جلوی سمند ( ، )EFPساخت قالب
محصوالت جدید و پشتیبانی فنی محصوالت جاری را بر عهده دارد )3.مهندسی تولید سپر جلوی پژو  ، 405رنگ آمیزی و مونتاژ قطعات پليمری دانگ فنگ  ،سیستم مکانیزه
و فرآیند -اداره مهندسی فرآیند اکستریور -اداره مهندسی فرآیند تزریق -اداره مهندسی کنترل تولید و بهره وری ( اکستریور )  ،تبدیل دستگاه زه زنی به اکسترودر جهت گرانول
ابزار و تجهیزات اکستریور و تزریق -اداره مهندسی فرآیند اینتریور و - L90اداره مهندسی سازی و سیستم جدید پاشش خط رنگ رباتیک
فرآیند صندلی سازی -اداره مهندسی ابزار و تجهیزات اینتریور  ،صندلی سازی و L90

مدیریت کلیه مراحل تکوین یک محصول جدید از طراحی و ساخت قالب ها و ابزار

این مدیریت وظیفه ی طراحی اجرا و پیاده سازی فرآیندهای تولیدی و نظارت بر آن و آالت و تجهیزات تولید تا مرحله بهره برداری و رساندن به تولید انبوه تحت نظارت ومحاسبه توان تولیدی خطوط و طراحی ساخت و تامین تجهیزات تولیدی و کمک تولیدی کنترل این واحد می باشد.
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معاونتبازرگانی
معاونـت بازرگانی شـرکت مهرکام پارس که مسـئولیتش حصـول اطمینان از
تهیـه و تدارک مواد  ،قطعات  ،ماشـین آالت و سـایر اقلام تدارکاتی  ،منطبق با
سـطح کیفـی قابل قبول و در محـدوده معیارهای قیمت و زمـان تحویل تعریف
شـده سـازمان و در ایـن راسـتا نظـارت بر مکانیسـم انتخـاب  ،ارزیابـی و ارتقاء
تامیـن کننـدگان مجـاز از جملـه وظایـف
مهـم ایـن معاونت می باشـد .ایـن معاونت
کـه متشـکل از دو مدیریـت بازرگانـی و
تامین مواد شـیمیایی و پلیمری و مدیریت
تامیـن ماشـن آالت -فلزی-تدارکاتـی و
اداراه هـای تامیـن مـواد پلیمـری ،تامیـن
مواد شـیمیایی و منسـوجات ،تامین قطعات
پلیمـری ،تامین قطعات فلزی و اسـتاندارد،
تامین ملزومـات مصرفی ،تامیـن ملزومات
تبادلی،تامین ماشـین االت و تجهیزات می
باشـد از جملـه مهتریـن وظایفـش نظارت
و کنتـرل فرآینـد شناسـایی  ،ارزیابـی و
انتخـاب منابـع تامیـن و خریـد  ،حصـول
اطمینـان از اجـرای صحیـح فرآیند خریـد و تامین مواد و قطعات  ،ماشـین آالت
وسـایر اقلام تدارکاتـی و انطبـاق با مصوبـات آیین نامـه معامالت ،نظـارت بر
حسـن اجـرای امـور مربوط بـه حمل ،گمرکـی ،ترخیص کلیـه مـواد ،قطعات و
ماشـین آالت و ابـزار ،نظـارت بر رویـه انعقاد قـرارداد با تامین کننـدگان مطابق
آییـن نامـه معامالت ،حصول اطمینان از سـفارش گذاری مناسـب و به موقع به
سـازندگان و دریافـت قطعـات با کیفیـت مطلوب در زمـان اعالم شـده ،نظارت
و کنتـرل فرآینـد خریـد و تامیـن از تامیـن کننـدگان معتبـر و مجـاز شـرکت
،اعمـال سیاسـت هـای مدیریـت ارشـد در تمرکز یـا عـدم تمرکز منابـع تامین

،شناسـایی سـازندگان غیـر معتبـر ( فاقـد تاییدیه و سـطح کیفی مـواد و قطعات
) و ایجـاد بانـک اطالعاتـی مناسـب از منابـع بالقـوه تامیـن ،همکاری بـا واحد
هـای مختلـف در شناسـایی و تامیـن بـه هنـگام و صحیـح نیـاز ها می باشـد،
معاونـت بازرگانـی در مجمـوع  1175قطعـه از مـواد پلیمیـری و فلـزی ،

رنـگ و نسـاجی  ،ملزومـات مصرفـی Hvac ،و  ...را در سـطح شـرکت تامین
مـی نمایـد کـه سـهم از میـان تاميـن قطعـات فلـزی و اسـتاندارد  38درصـد،
تاميـن قطعـات پليمـری  24درصـد ،تاميـن مـواد شـيميايی ،رنـگ  ،نسـاجی
 16درصـد بیشـترین سـهم تامیـن را در بـر مـی گیرند.همچنیـن ایـن معاونت
بـا رویکـردی متعالـی شـاخص هایـی را بـه جهـت پایـش فعالیـت هـای خود
تعریـف نمـوده کـه از جملـه آن– خريـد از بـورس ،ميانگيـن فاصلـه تاميـن
کننـدگان از شـرکت ،شـاخص موازنـه تاميـن ،شـاخص موازنـه خريـد مـواد،
ميزان پرداخت  ،شـاخص بدهی معوقه ،شـاخص تائيده سـازندگان می باشـد.

سایتخراسان
ســایت خراســان در زمینــی بــه مســاحت ســی هــزار متــر
مربــع واقــع در بینالــود ،بــا تولیــد و مونتــاژ صندلی  ،داشــبورد و
رنــگ آمیــزی ســپرهای خــودرو پــژو ، 405GLXپــارس و های
مــای و دانــگ فنــگ  ،بــه تامیــن کننــده اصلــی ایــران خــودرو
خراســان  ،تبدیــل شــده اســت.ظرفیت تولیــد مهــرکام پــارس
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در بینالــود متناســب بــا تولیــد ایــران خــودرو خراســان افزایــش
مــی یابــد .ایــن ســایت بــا مدیریتــی مجــرب و همکارانــی
دلســوز و خــاق توانســته اســت بــا بهــر گیــری از امکانــات
موجــود بــا همدلــی و اتحــاد نقــش موثــری در تولیــد بهینــه و
رونــد رو بــه رشــد تولیــدات داشــته باشــد.

معاونتمالی
معاونــت مالــی شــرکت مهــرکام پــارس کــه شــامل مدیریت اعتبــارات:
مدیریــت منابــع مالــی – دریافتــی هــا (واریــزی هــا بــه شــرکت) و صــدور
چــک هــا و تأمیــن منابــع – مدیریــت وجوه.مدیریــت اقتصــادی :بررســی و
آنالیزهــای اقــام خریــد مطابــق آئیــن نامه هــا و شــرایط اقتصــادی جامعه،
تعییــن نــرخ فــروش اقــام  +آنالیزهــای تمــام شــده اقــام خریداری شــد.
مدیریــت حســابداری صنعتــی :تجزیــه و تحلیــل هزینــه هــای جــاری،
طبقــه بنــدی ،اخــذ و تأییــد انــواع گزارشــات عملکــردی  +تهیــه بهــای

تمــام شــده کلیــه اقــام تولیــدی بــه تفکیــک اجــزاء تشــکیل دهنــده.
مدیریــت مالــی :جمــع آوری ،طبقــه بنــدی ،تلخیــص و ثبــت کلیــه
رویدادهــای مالــی ،ثبــت دفاتــر قانونــی ،پیگیــری هــای مرتبــط بــا امــور
پرســنلی حقــوق و دســتمزد و  ...مــی باشــد.ثبت اقــام خریــداری و
رســید شــده انبــار -ثبــت فاکتورهــای فــروش (ريالــی) و تهیــه گزارشــات
عملکــردی  ،را در درون و بــرون شــرکت مهــرکام پــارس بــه انجــام مــی
رســاند.

معاونتفروش
معاونـت فـروش شـامل دو مدیریـت فـروش و بازاریابی و فـروش می
باشـد،مدیریت فـروش شـامل سـه اداره فـروش صندلـی  ،اینتریـور و
اکسـتریور مـی باشـد و مدیریـت بازاریابـی و فـروش نیـز شـامل  3اداره
فـروش بـازار متفرقـه  ،اداره فـروش غیـر  OEMو اداره شـبکه خدمات
مـی باشـد ،ایـن معاونت سـه ادراره مسـتقیم آنالیز قیمـت ،کنترل قیمت
و برنامـه فـروش و انبـار محصـول را در زیـر مجموعـه خـود دارد ،تحقق
برنامـه کالن فـروش  ،ایجـاد بازار فـروش  ،افزایش فروش ،سـهم بازار و

جلـب رضایـت و تحویـل به موقـع به مشـتری و ارائه خدمـات با کیفیت
از برنامـه های اصلـی مدیریت فروش به شـمار میرود.مدیریـت بازارایابی
و فـروش نیـز در یـک سـال گذشـته حـوزه فعالیـت ایـن واحد بـا توجه
بـه مرتفـع گردیـدن تحریـم هـا و بازشـدن روابـط خارجـی کشـورها بر
بازارهای هدف خودروسـازان متمرکز شـده اسـت ،دعوت از خودروسـازان
معتبـر از جملـه تاتاموتورز –مدیـران خودرو –انجمن صنایع ژاپن و-سـیف
عـراق اقدامات سـال جـاری ایـن واحد می باشـد.
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معاونتحقوقیوبازرسی
یکـی از حیاتیتریـن ارکان یـک مجموعـه سـالم و کارآمـد وجـود یـک نظام
کامـل و دقیـق نظارتی اسـت.
نظـارت و بازرسـی عبـارت اسـت از مجموعـه فعالیتهایـی بـه منظـور جمع
آوری اطالعـات الزم دربـاره مراحل اجرای فرآيندهای سـازمان ،تجزیه و تحلیل
آنهـا ،تطبیـق عملکـرد اقدامات با اهداف و اسـتراتژي های سـازمان و در نهایت
شناسـایی ،کشـف و ریشـهیابی مشـکالت و ارائه راه حل های مناسـب و تصمیم
سـازی در جهـت کاهـش هزینه هـا و اتالف هـا و بهبود جریـان امور.
محـدوده بازرسـی و موضوعـات بازرسـی با توجه به سیاسـت ها و خط مشـی
مدیریـت ارشـد تعییـن می گـردد و در مجموع واحد بازرسـی چشـم و ناظر امین
مدیریت ارشـد شـرکت می باشد.

(يعنـي ارايه پيشـنهادات جهت تصحيـح انحرافات) فراهم ميسـازد.
 -1بهینـه کاوی از واحدهای بازرسـی موفق در سـازمانهای مختلـف  -2اولویت بندی

بازرسـی هـا ممکـن اسـت بصـورت موضوعی خـاص از طـرف مدیریت ارشـد تکلیف
گـردد و یـا براسـاس اطالعـات و شـکایات دریافتـی از فـرد یـا واحـدی صـورت پذیـرد  .بازرسـی هـا براسـاس اهمیـت و ضـرورت بازرسـی در حـوزه هـای مختلـف -3تدوین و
همچنیـن بازرسـی براسـاس حوزه هـای کلیدی مدنظر مدیریت ارشـد بصورت مسـتمر و اسـتخراج طـرح اولیـه جمع آوری اطالعات متشـکل از سـواالت مهم و اساسـي و مرتبط
نظـام منـد قابل انجام اسـت.

بـا موضـوع ،روش جمـع آوری اطالعـات و منابـع جمـع آوری اطالعـات  -4طبقه بندی

و تجزیـه تحلیـل اطالعـات  -5تدویـن گزارش بازرسـی  :گزارش بازرسـي اساسـيترين

فرآیند بازرسی و نظارت :
فرآینـد بازرسـی و نظارت شـامل سـه مرحلة بازرسـي ،كنتـرل و نظارت اسـت .در واقع مرحلـه بازرسـي اسـت .ايـن گـزارش هـا مبنـاي كار مرحلـه كنتـرل و در نتيجـه نظارت
بازرسـي اطالعـات معتبـر و قابل اطمينان بـراي كنترل (يعني تشـخيص انحراف عملكرد اسـت -6 .کنتـرل و نظـارت با رويکرد خطاناپذیرسـازی -7نظام مند و اسـتاندارد سـازی

نسـبت بـه برنامـه بر اسـاس نتايج حاصلـه از بازرسـي) و سـرانجام زمينه را بـراي نظارت فرآینـد بازرسـی و نظارت

مدیریتاداریومنابعانسانی
ایـن مدیریـت با  50نفر از همـکاران و  4اداره ایمنی و بهداشـت  ،رفاه  ،حقوق
و دسـتمزد و آمـوزش ،در زمینـه های مختلف خدمات به همـکاران ارائه می دهد،
از جملـه آمـوزش هـای حیـن خدمـت و بـدو ورود پرسـنل  ،و پیگیـری و انجـام
وضعیـت درمانی و بررسـی وضعیت شـغلی همکاران شـاغل در مهـرکام پارس
از جملـه فعالیـت هـای این حوزه می باشـد.
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مدیریتحراست
حراســت در لغــت بــه معنــای پاســداری و
مراقبــت کــردن مــی باشــد  .از لحــاظ عــرف
اداری حراســت بــه نهــادی گفتــه مــی شــود
کــه در قلــب تشــکیالت یــک ســازمان وجــود
داشــته و وظیفــه خطیــر مراقبــت از ســامت
اجــزای ریــز و درشــت آن تشــکیالت را در
برابــر انــواع و اقســام تهدیــدات و انحــراف
هــای موجــود بــه عهــده دارد .
وظیفــه اصلــی حراســت  ،مراقبــت از
ســامت ســازمان اســت ؛ چــرا کــه هــر
ســازمانی جهــت نیــل بــه اهــداف خــود بــه
ســامت درونــی و بیرونــی نیــاز دارد .از آنجــا
کــه ســامت هــر ســازمان همــواره در معــرض
آلودگــی هــا و تهدیدهــای درونــی و نفــوذی
اســت  ،بــرای حفــظ ســامت و پیشــگیری از
آلودگــی هــا نیازمنــد سیســتمی هســتیم کــه با
دقــت زیــاد او ًال  :از نفــوذ آفتهــا بــه داخــل
سیســتم جلوگیــری کنــد  .ثانیـ ًا  :بــا تشــخیص
و شــناخت آفــت هــای درونــی  ،زمینــه هــای

عــاج بــه موقــع و ســامت ســازمان را فراهــم
ســازد .
بنابرایــن حضــور حراســت در عرصــه
فرآیندهــای ســازمانی  ،همــواره در جهــت
دســتیابی بــه دو هــدف عمــده زیــر اســت :
 - ۱هــدف کالن و راهبــردی  :حفــظ و
ارتقــای تــوان حفاظتــی و امنیتــی ســازمان بــه
منظورپیــش بــرد اهــداف ســازمان
 - ۲اهــداف عملیاتی  :همراهی و مســاعدت
مدیــران بــا ارائــه مشــورتهای موثــر و
اطــاع رســانی بــه موقــع  ،اعمــال نظــارت و
انجــام اقدامــات موثــر جهــت حفاظــت همــه
جانبــه از ایمنــی و ســامت منابــع ســازمان.
در راســتای اهــداف فــوق حراســت شــرکت
مهــرکام پــارس از  4اداره پرســنلی ،فیزیکــی
و آتــش نشــانی تشــکیل شــده کــه هــر اداره
بــا زیرمجموعههــای خــود در جهــت نیــل بــه
اهــداف کالن از پیــش تعییــن شــده شــرکت ،
گام برمــی دارنــد.
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معاونتکیفیت
معاونـت کیفیـت از چهـار مدیریـت تضمین  ،کیفیت اکسـتریور
و تزریـق ،کیفیـت ورودی  .کیفیـت اینتریـور و صندلی بـا  9اداره
آزمایشـگاه  ،ممیـزی ،رضایـت مشـتری  ،سـازندگان ،اینتریـور،
صندلـی سـازی  ،اکسـتریور و تزریـق ،قطعـات پلیمـری و قطعات
برقی  ،مسـئولیت ممیزی کیفیت محصوالت تولیدی و ارسـالی به
مشـتری را در بهترین شـرایط ممکن به عهـده دارد و با همکارانی
خلاق و متعهـد از امکانـات موجـود برای بهبـود مسـتمر و ارتقاء
سـطح کیفی شـرکت مهـرکام پـارس بهتریـن بهره را مـی برد.

معاونتاجرایی
سـمند ،پـارس و  206سـال و قطعـات ریـز پـارس و ایـن واحـد بـه سـرانجام مـی رسـاند،این مدیریـت که با

تزریق:

مدیریـت تزریـق شـامل دو سـایت شـمال و سـایت سـمند ماننـد قـاب آینـه ،قـاب نمـره  ،زه زیر چـراغ و  4 ...اداره(داشـبورد سـمندو سورن،داشـبورد 206و رودری،
جنـوب کـه با  16دسـتگاه سـنگین و  17دسـتگاه سـبک را درسـایت شـمال تولیـد و مونتـاژ و ارسـال مـی نماید .داشـبورد ،405و داشـبورد ال 90و )A/Cرهبـری مـی
شـامل دسـتگاه چـاپ و زه و ...روزانـه بالـغ بـر  32000همچنیـن ضربه گیر پارس و سـمند و سـپرهای پرایمری شـود سـایت جنوبی شـرکت مهرکام پارس قـرار دارد که
قطعـه سـبک و سـنگین را بـا  150نفـر از همـکاران پـر  ،جهت ارسـال به شـرکت ایسـاکو در ایـن مدیریت تولید در ایـن سـایت  4دسـتگاه تزریـق بـادی را نیـز زیـر
تلاش و زحمتکـش و دلسـوز تولیـد و جهـت مونتـاژ و می گردد.مدیریت اکسـتریور شـامل  3اداره (تولید سـایت پوشـش خـود دارد.
واحـد تزیینـات داخلی(اینتریـور) بعـداز تزریـق قطعات
ارسـال آمـاده مـی کنند،این مدیریـت که شـامل دو اداره شـمال،تولید سـایت جنوب و تولید ایسـاکو) می باشـدکه
ماشـینهای تزریـق سـنگین و اداره ماشـینهای تزریـق با  435نفر از پرسـنل زحمتکش و فعال و دلسـوز مسیر تولیـدی توسـط واحـد تزریـق فعالیـت خـود را در زمینـه
سـبک اسـت  ،توانسـته بـا افزایـش ظرفیـت تولیـد در تعالی شـرکت را هموار می سـازند ،مجموعه اکسـتریور مونتـاژ لـوازم الزم بـرای مجموعـه هـای تولیـد آغـاز
ماشـینهای سـبک و سـنگین و کاهـش زمانبـدی هـای در دو سـایت شـمال و جنـوب دارای دسـتگاههای ربات نمـوده و در حیـن تولیـد رونـد خود کنترلی کیفی توسـط
مرسـوم ضمـن حفـظ کیفیـت و مـواد کیفـی قطعـات  ،پاشـش رنگ و شـعله گیر وآسـتر و کلیر و دسـتگاه جوش پرسـنل واحـد صورت مـی پذیرد و در نهایـت بعداز انجام
قطعاتـی از جملـه داشـبورد  206را از  620عـدد بـه  864التراسـونیک مـی باشـد کـه در سـالن پولیـش و مونتـاژ مراحل نهایی و تسـت کیفی توسـط کارشناسـان معاونت
عـدد برسـاند ،از دیگـر اقدامـات مهم در ایـن مدیریت راه نیـز مجهـز بـه دسـتگاههای بـادی پیشـرفته اسـت کـه کیفیـت آماده ارسـال مـی نماید .مدیریـت اینتریور که در
انـدازی دسـتگاه جدیـد  550در تزریق سـبک اسـت که ضمـن سـهولت در انجـام کار در بهبـود و کیفیت ارسـال  2شـفیت مشـغول فعالیت بوده و یکی از ارکان اصلی
بـا دسـتور و حمایـت مدیریـت محتـرم عامـل و پیگیری محصـول نیـز تاثیر گـذار اسـت  ،همچنین دسـتگاههای تولیـدی و روند سـود آوری شـرکت محسـوب می شـود
مدیریـت محترم حـوزه مدیرعامل توسـط واحـد بازرگانی ضربـه گیـر سـپر نیز در سـایت شـمال مسـتقر و توسـط کـه بـا مدیریت صحیـح و برنامه ریزی شـده و هماهنگ
خریـداری شـد و بـا نصـب قالـب مـورد نظـر راه اندازی همـکاران مجـرب ایـن بخـش در حـال فعالیـت و تولیـد بـا سـایر بخـش هـای سـازمان و تلاش دلسـوزانه
گردید.مدیریـت و همـکاران متعهـد و خلاق و ایـن مـی باشـد.مدیریت و همـکاران پـر تلاش تزیینـات همـکاران شـاغل در ایـن واحـد در جهت پیشـبرد و
ایجـاد آینـده ای روشـن برای شـرکت بـزرگ مهرکام
مجموعـه تولیـدی بـا درون سـپاری حـدود  100دسـت بیرونی(اکسـتریور) یکـی از ارکان اصلـی تولیدی و روند
قالـب سـبک و اضافـه شـدن  6دسـت قالـب سـنگین  ،سـود آوری شـرکت محسـوب می شـوند که با مدیریت پـارس گام بـر مـی دارند.
ضمـن افزایـش ظرفیـت زمـان تولیـد و ارسـال را نیـز صحیـح و برنامـه ریـزی شـده و هماهنـگ بـا سـایر صندلی سازی:
یکـی از دسـتاوردهای فنـی و بـا کیفیـت مهـرکام

کاهـش داده و از تـوان و نیـروی انسـانی سـخت کـوش بخـش هـای سـازمان و تلاش دلسـوزانه همـکاران
پـارس  ،ظرفیـت مناسـب آن در تولیـد متنـوع صندلـی
خـود در جهـت بهره بـرداری بهتـر و مناسـب از امکانات شـاغل در ایـن واحـد در جهت پیشـبرد و
موجـود و ارتقـاء سـطح کیفـی و فـروش شـرکت بـزرگ

ایجـاد آینـده ای روشـن برای شـرکت بـزرگ مهرکام خـودرو مـی باشـد ،برخـورداری از آخریـن فنـاوری در

مهـرکام پـارس عمـل مـی کنند.

پـارس گام بـر مـی دارند.

تزریـق فـوم  ،سـاخت فریـم  ،تولید پوشـش روکش های

اکستریور:

اینتریور:

صندلـی همـراه بـا تجـارب متخصصیـن منجـر بـه تولید

مدیریت اکسـتریور (تزئینات بیرونی) شـامل دو سـایت

مدیریـت اینتریـور (تزئینـات داخلی)یکـی از زیـر محصوالتـی گردیـد کـه نظـر برگتریـن خودروسـازان را

شـمال (خط رنـگ رباتیک و دسـتی،قطعات ریز و پولیش مجموعـه هـای معاونـت اجرایـی اسـت کـه مونتـاژ و بـه خـود جلـب کـرده اسـت  ،صندلـی سـازی شـرکت
(خـط تولیـد قطعاتـی نظیـر داشبورد(405هاردتاچ-سـافت تـاچ) مهـرکام پـارس در فراینـد ی بـرش /دوخـت روکـش-
و مونتـاژو ضربـه گیـر ) و سـایت جنـوب
رنـگ اسـتاتیک و پولیـش و مونتاژ)یکی از زیـر مجموعه داشـبورد سمند،سـورن  206،و ال 90و رودری های  206تولیـد اسـکلت صندلـی و رنـگ پـودری اسـکت را انجام
هـای معاونـت اجرایی اسـت که تولیـد و مونتـاژ قطعاتی و ال 90و کنسـول سـمند و سورن و کنسـول ترمز دستی میدهـد ،و صندلـی هـای خانـواده سـورن و سـمند (برقی
نظیـر سـپر جلـو و عقب پژو  405و  ،206سـمند سـورن  206 ،و در نهایـت تولیـد و مونتـاژ تهویـه مطبـوع( )A/Cو معموملی)پـژو  ،405،206پـارس ،و رانـا را آپشـن هـای
آریسـان و ال  90را در سـایت جنوب شـرکت و سپرهای ال 90و  405توسـط  320نفـر از همـکاران زحمتکـش مختلـف بـه بـازار عرضـه مـی کند.
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سایتکرمانشاه
سایـت مهر کام پارس کرمانشـاه در زمینی به مساحـت تـولید قطعـات تـزریقـی در سـال  94نسبـت به سالهـای امـورات جاری سایت از قبیـل ثبـت ضایعـات  ،توقفـات
 10هکتـار در شهرک صنعتـی فرامـان در  17کیلـو متـری 92و  ، 93افـزایـش بهـره وری نیـروی انسـانی را نسبـت  ،تولیـدات  ،کلیـه امـور رسیـد انبـار قطعـات و ارسـال
شهـر کرمانشـاه واقع شده است که فعالیـت خود را از به سنـوات قبـل به همـراه داشتـه  ،بطـوریکـه سـرانـه به تـهران ودیگـر مـوارد مربوطـه در این بستـر در حـال
سـال  1383با تولیـد  36ست قالـب تـزریقـی شـروع تـولیـد ماهـانه پرسنل تـولیـدی از  14000قطعـه در انجـام اسـت .
نمـوده و به تـد ریج تولید مجموعه هـای مونتـاژی سـال  92به  25600قطعه در بهمن ماه  94افـزایـش

اهداف و برنامه های بهبود و توسعه سایت که می

دستـه سیـم تـهویه مطبـوع ، 405دستـه سیـم  GMVیافتـه که این امـر نمایا نگـر افـزایـش بهـره وری بایست در سال آینده مدنظر قرار گیرد عبارتند از جذب
و کنترل پنل اسالیدی  405نیز به آن اضافه شده است  .نیـروی انسـانی می باشـد .همچنین با ارتقـاء سطح پرسنل مجرب و متخصص و ارتقاء سطح دانش فنی
رونـد رو به رشـد در تعـداد تـولید قطعـات تزریقی ادامـه آمـوزش پرسنـل تولیـد وافزایـش توانـایی انجام کار در پرسنل،افزایش سطح رضایت مندی پرسنل  ،انتقال برخی
پیدا کرده بطوریکه مجمـوع قالـب ها در سال  1393به چنـد ایستگـاه ( تزریق ،کنترل پنل ودسته سیم )عمال" خطوط مونتاژ مقرون به صرفه از مهرکام مرکز به سایت و
 148ست قالـب ودر سـال  1394به  158ست افـزایـش امکـان جابجـایی سریـع پرسنـل از یک ایستگـاه به استفاده بهینه ازفضای سوله  5000متری ،توسعه امکانات
پیدا کرده است  .وجود این تعداد قالـب باعث شده ماهانه ایستگـاه دیگر مقـــدور شده و در نتیجه در مواقع توقـف تعمیر و نگهداری قالب های تزریقی  ،ایجاد شبکه ارتباطی
بیش ازیک میلیـون قطعه تـزریقی با مصرف ماهانه یکی از خطوط تولیدی  ،انتقـال پرسنـل به دیگر خطوط درون سایت  ،تامین قطعات یدکی دستگاههای تزریق ،
حدود  140تن مواد اولیـه در این سایـت تولیـد شـود تولیـدی باعث افزایـش بهـره وری  ،کاهـش توقفـات  ،بهبود تاسیسات پشتیبانی تولید و همچنین حل و فصل
 .با کاهـش تعـداد پرسنـل سایـت کرمانشـاه از  79کاهـش اتالف وقت پرسنل و ....شده است .از طـرفی با اختالفات فی مابین مهرکام پارس با برخی سازمان ها و
نفر در سـال  93به  71نفر در سـال  94و افـزایـش اجرایی شدن سیستم جامع در سایـت کرمانشـاه  ،بسیـار از ادارات استان .

مدیریتحوزهمدیرعامل
مدیریــت حــوزه مدیرعامــل ،روابــط عمومــی ،
امــور کارکنــان  ،دبیرخانــه و بســیج را در زیــر
مجموعــه خــود دارد  ،روابــط عمومــی نیــز دارای
بخــش هــای تشــریفات ،اطــاع رســانی  ،تبلیغــات
و فرهنگــی و برگــزاری نمایشــگاهها را برعهــده
دارد ،از جملــه فعالیتهــای مهــم ایــن حــوزه بــه
روز رســانی ســایت اینترتــی  ،فیلــم و کاتالــوگ
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شــرکت میباشــد ،و در خصــوص پیگیــری
نظــرات و مســائل همــکاران نیــز گام هــای موثری
را برداشــته اســت ،برگــزاری تشــریفات داخلــی و
خارجــی و برپایــی نمایشــگاه هــا از جملــه اقــدام
مثمــر ثمــر ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رود.راه
انــدازی مجــدد نشــریه مهراندیــش بــا ســبک و
ســیاق جدیــد و بــا محوریــت همــکاران تولیــدی

از دیگــر اقدامــات روابــط عمومــی میباشــد.
در اواخــر ســال نیــز نظــام پیشــنهادات نیــز بــه
مدیریــت حــوزه مدیرعامــل منتقــل شــد تــا بــا
ایجــاد رویــه و شــاخص بنــدی هــای جدیــد
بتــوان از ســال آینــده شــاهد افزایــش انگیــزه و
تاثیــر گــذاری متقابــل بــرای پیشــنهاد دهنــدگان و
شــرکت بــزرگ مهــرکام پــارس باشــیم.

مدیریتتوسعهسیستمهاوفنآوریاطالعات
 .1برنامهریـزی جهـت تدویـن و بازنگـری چشـمانداز ،اطالعـات و حفـظ و حراسـت از آنها  .9نظـارت بر عملکرد دسـتگاه کامپیوتـر که تا کنـون  480دسـتگاه از آنها به روز
ماموریـت و تعییـن جهتگیریهای اسـتراتژیک متناسـب پیمانـکاران حـوزه فنـاوری اطالعـات .10برنامهریـزی و شـده انـد -.مدیریت و پشـتیبانی از  190دسـتگاه چاپگر و
بـا محیـط سـازمان  .2حصـول اطمینـان از اسـتقرار نظـام کنتـرل میـزان تحقق پروژه های توسـعه و بهبـود از جمله چهـارکاره کـه تـا کنـون  145دسـتگاه از آنهـا بـه روز می
ارزیابـی عملکـرد سـازمانی جهـت دسـتیابی بـه اهـداف برنامـه هـای مدیریـت توسـعه سیسـتم هـا و فـن آوری باشد.
سـازمان و اجـرای بهینـه فرآیندها.3طراحـی و بازنگـری اطالعـات در سـازمان می باشـد.

 -بازنگـری و تدوین بیش از  60دسـتورالعمل منطبق

سـاختارهای سـازمانی و اسـتانداردها و قواعـد کسـب و ایـن مدیریـت شـامل اداره هـای مهندسـی سـازمان  ،بـا فرآیندهـای جدیـد  -بازنگری و مسـتند سـازی 100
کار .4نظـارت بـر شناسـايي ،تدوين ،طراحي و بـهروزآوري طراحـی و بهبـود فرآینـد هـا ،شـبکه و امنیـت اطالعـات ،گـردش کار شـرکت و عمدتـ ًا بـا نگـرش اتوماتیـزه-

فرآينـد هـا ،روش هـاي اجرايـي و
دسـتورالعمل هـا  .5سـخت افـزار ،برنامـه ریـزی و نظـارت بـر پـروژه هـا می طراحـی و برنامـه نویسـی بیـش از  100زیـر سیسـتم

ایجـاد زیـر سـاختهای اطالعاتـی دقیـق و بـهروز ،جهت بـا شـد کـه در یـک سـال اخیـر برنامـه هـا ی زیـر را بـه مکانیـزه در قالب سیسـتم جامـع -مدیریت و پشـتیبانی
تصمیـم گیریهـای راهبـردی و عملیاتـی مدیریت ارشـد سـرانجام رسـانده اسـت.
 .6مدیریـت و نظـارت بـر راهانـدازی و توسـعه سیسـت م

بیـش از  200زیر سیسـتم یکپارچه بـا رویکرد -ERP

 -راه انـدازی پورتـال اینترانـت جدیـد شـرکت -راه کنتـرل  ،نظـارت و ارزیابـی  71پـروژه کـه  25پـروژه

یکپارچـه بـا رویکـرد  ERPو در قالب سیسـتم جامع  .7انـدازی وب سـایت جدیـد شـرکت -مدیریـت و بـه روز تولیـدی و مهندسـی و  46پـروژه از زیـر سیسـتم هـای
حصـول اطمینان از نگهداری صحیـح و امنیت اطالعات .8رسـانی بیـش از  50سـرور عملیاتـی شـرکت در محیـط مربوط به سیسـتم جامع می باشـد -.بازنگـری و تدوین
سـازماندهی جهـت تهیه و بـهروزآوری تجهیـزات فناوری مجـازی ( -)Virtualمدیریـت و پشـتیبانی بیش از  800بیـش از  175شـرح ماموریـت واحدهای سـازمانی

مدیرعاملشرکتمهرکامپارسدرجمعبسیجیان:
باتقوایالهیوایمانراسخبهمعبودبراستکبارپیروزمیشویم

مدیرعامـل شـرکت مهـرکام پـارس بسـیجیان ایـن
شـرکت را بـه تقـوای الهـی و بندگـی خـدا فراخوانـد و
گفـت :تنهـا ایمان به معبود اسـت که انسـان را به سـوی
تعالـی و کمـال رهنمـون مـی سـازد.
مهنـدس محمد سـعید در نشسـتی بـا حضـور فرمانده
بسـیج و امـام جماعـت و دیگـر دسـت انـدکاران بسـیج

سیدالشـهدای شـرکت مهـرکام پـارس ،علـت پیـروزی
انقلاب اسلامی ایـران را در پیـش گرفتن ایـن رهنمون
در مقابـل رژیـم گذشـته وعامل اسـتکبار ،آمریـکا و رژیم
صهیونیسـتی در منطقـه دانسـت وخاطـر نشـان کـرد بـا
تقویـت ایمانمـان و در پیـش گرفتـن تقـوا ،راهمـان را به
سـوی پیشـرفت ،تعالـی و کمـال ادامـه خواهیـم داد.

در ادامه این نشست آقایان قویدل ،رحیمی ،میرزایی،
علیپور ،موسوی ،کریمی ،شریفی و یزدی زاده به ترتیب
احکام خود را در بخش های علمی پژوهشی ،عقیدتی-
سیاسی ،تربیت بدنی ،اداری و پشتیبانی ،آموزش ،تحلیل
و بررسی ،مالی و طرح و برنامه و نیروی انسانی از دست
مدیرعمل شرکت مهرکام پارس دریافت کردند.

ماهنامـــه مهـــر اندیـــش
شماره 10
(ویـــژه نامـــه بهـــار)
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تولدتانمبارک

اسماعیل حاج علی

حامد رضا محمود زاده

رادین رحیمیان

پرینا فاتحی کردلر

سلوا شعرباف

فاطمه حسینی

مسابقهکودکانه

رنگآمیزیکنیدجایزهبگیرید
فرزندان عزیز همکاران گرامی از مناظر و طبیعت در تعطیالت عید نوروز عکس
بگیرید تا روابط عمومی به  5نفر از بهترین ها هدیه ای به رسم یابود اهدا نماید.
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ماهنامـــه مهـــر اندیـــش
شماره 10
(ویـــژه نامـــه بهـــار)

آراد کاویانی

محمد طاها صادقپور

گرامیداشــتروزنهــالکاریدرمهــرکامپــارسبــاحضــور:
مدیریتمحترمحوزهمدیرعاملوجمعیازمعاونینومدیرانارشدشرکتمهرکامپارس

ماهنامـــه مهـــر اندیـــش
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