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سخن سردبیر
آيـا تـا بـه حـال برايتـان پيـش آمـده بعـد از
پايـان كار وضعيـت ذهنـي خـود را مـرور كنيد و
ببينيـد از كاري كـه انجام داده ايـد رضايت داريد
يـا نـه ؟ يـا اينكـه در فراينـد كار تنهـا بـه خـود
متكـي بـوده ايـد و بـا متـد خـود كار كـرده ا يـد
يـا از نظـر مشـورتي ديگـران اسـتفاده و يـا حتي
كمـك گرفتـه ايـد ؟ به نظر شـما يـك كار خوب
محصـول يـك كار و تفكـر تـك نفره مـي تواند
باشـد و يـا محصـول فراينـد يـك كارگروهي،آيا
تـا بـه حـال بـه اين موضـوع فكـر كرده ايـد چرا
در كارگروهـي مانند ورزشـهاي تيمي به مشـكل
بـر مـي خوريـم و اگـر موفقيتـي باشـد اغلـب در
ورزشـهاي فـردي اسـت ،چگونـه مـي تـوان در
كارگروهـي ماننـد ورزشـهاي فـردي هـم موفق
عمـل كـرد و بـه راسـتي راز اين معما چيسـت ؟
بـه نظـر نگارنـده یکـی از مهارت هـای الزم
بـرای بهبود عملکـرد اجتماعـی و موفقیت فردی
در زندگـي كاري و اجتماعـي توانمنـدی در کار
گروهـی اسـت کـه گاه بـه عنـوان شـاخه ای از
مهـارت هـای ارتبـاط اجتماعـي فـردی ذکر می
شود.
بسـیا ری اوقات هنگامی که در بدسـت آوردن
ايـن مهـارت عاجـز مـي مانيم  ،سـعی مـی کنیم
خـود را درگیـر فعالیـت هـای اجتماعی یـا کارها
و بـازی هـای گروهـی نکنیـم و بـا هـر ترفندي
كـه هسـت از آن موضـوع فاصلـه بگيريـم و گاه
نیـز برای پوشـش این نقـص به دالیلی متوسـل
می شـويمً ،
مثلا می گوییـم :دیگران مسـئولیت
هـای محولـه را به خوبـی انجام نمـی دهند ،کار
گروهـی نتیجـه ی مناسـبی ندارد ،مـن از ورزش
و يـا كار گروهـي لـذت نمـي بـرم و یـا مـن بـه
تنهایـی بهتـر و با آرامـش بیشـتری کارمی کنم.
بایـد توجـه داشـت کـه ناتوانـی در مشـارکت
و کار گروهـی علاوه بـر ایـن کـه از محبوبیـت
اجتماعـی مـا مـی کاهـد ،قطعـا مانعـی در راه
پیشـرفت و موفقیـت مـا خواهـد بـود و مـا را
از تجربـه ی بسـیاری از فعالیـت هـای مهـم و
دوسـت داشـتنی و تجربه گرانبهـا فعاليت در کنار
ديگـران مـا را محـروم مـی کنـد.
علاوه بـر ایـن،چنان چـه هیچ کـس رغبتی
بـه کار گروهـی نداشـته باشـد یـا مشـارکت
مناسـبی بیـن افـراد یـک جامعـه و يـا سـازمان
صـورت نپذيـرد بي گمـان  ،محیط و يا سـازمان
بعـد از مدتي دچار سـردرگمي خواهد شـد و قطع
بـه يقيـن اگـر پيشـرفتي هم باشـد نامحسـوس
خواهـد بود
بـا ايـن اميـد كـه مشـاركت در كار تيمـي و
شـراكت بيـش از پيـش در سـال جاری سـرلوحه
فعاليتهـاي مـا در سـازمان باشـد مهرانديـش.را
پيـش روي شـما خوبـان مـي گشـاييم.
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هیات عمانی در دیدار از مهرکام پارس

همـکاری در زمینـه تولیـد قطعات
تزئینی را خواسـتار شـد
خالـد الیحمـدی رئیـس صنـدوق سـرمایه
گـذاری کشـور عمـان و حسـن احمـدی عضـو
ارشـد ایـن صنـدوق در دیدار از شـرکت مهرکام
پـارس ،گسـترش همـکاری در زمینه سـاخت و
تولیـد مجموعـه قطعات تزئینی خـودرو در بندر
دقم را خواسـتار شـدند.
دقـم یکـی از بنـادر مهـم و سـوق الجیشـی
عمـان بـه شـمار می آیـد .این
بنـدر بـه علـت مشـرف بـودن
بـه اقیانـوس هنـد ،از ظرفیـت
مطلوبـی بـرای صـادرات
برخـوردار اسـت.
بندردقـم همچنیـن به علت
وجود فـرودگاه و اتصالشـان به
راه آهـن ،جایـگاه ویـژه ای را
در توسـعه اقتصـادی عمـان به
خـود اختصاص داده اسـت.
خالـد الیحمـدی خاطـر

نشـان کرد :گـروه صنعتی ایـران خودرو
بـه عنـوان بزرگتریـن خـودرو سـاز در
خاورمیانـه و شـرکت مهـرکام پـارس
بـه عنـوان تولید کننـده برتـر مجموعه
قطعـات تزئینـی خـودرو مـی تواننـد از
ایـن پتانسـیل بهره ببرند و بـه بازارهای
منطقـه اقیانـوس هند  ،خلیـج فارس و
شـاخ آفریقا دسترسـی پیـدا کنندو بازار
خـود را توسـعه دهنـد.
شـایان ذکراسـت هـم اکنـون
 ۲۰۰شـرکت ایرانـی در عمـان فعـال
اقتصـادی دارنـد.
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راه اندازی خط  MCPیک و دو در صندلی سازی
شـرکت مهـرکام پـارس دو خـط جدیـد تولیـد اسـکلت صندلی (موسـوم به mcpیـک و دو)
بـرای تولیـد صندلـی جدیـد پـژو  405و پـارس راه اندازی کرده اسـت.
اسـکلت صندلـی هـای جدیـد براسـاس سـاختارصندلی پـژو  206طراحـی شـده انـد کـه از
کیفیـت و امنیـت خوبـی برخـوردار اسـت و تمام اسـتانداردها مـورد نظر بـرای تولیـد صندلی در
آن رعایت شـده اسـت.
در دوخـط تولیـد  mcpیـک و دو  ،اسـکلت هـای صندلـی جدیـد بـه شـکل نیمـه رباتیـک
جوشـکاری مـی شـوند .ظرفیـت تولیـد روزانـه ایـن خطـوط نیـز  300سـت صندلی اسـت.
در هـر خـط تولیـد اسـکلت صندلـی کـه از چنـد بخـش تشـکیل شـده ،بـرای رعایـت کامل
کیفیـت و اسـتانداردها ،ایسـتگاهایی نیـز بـرای کنتـرل و نظـارت بر فعالیـت هـا و جلوگیری از
مغایـرت هـا در نظـر گرفتـه شـده اسـت .به همیـن منظور بـا قاطعیت مـی توان گفـت :کیفیت
صندلـی هـای جدیـد کـه در این خطـوط تولید می شـوند ،بسـیار باالسـت.
شـایان ذکراسـت ،هـم اکنـون طرحی در بخش صندلی سـازی شـرکت در حال اجراسـت که
ظرفیـت تولیـد ایـن خطـوط را دو برابر افزایـش می دهد.
همچنیـن خـط تولیـد اسـکلت صندلـی سـمند و پـژو پـارس برقـی موسـوم بـه  mcpسـه
بـزودی راه انـدازی مـی شـود .ظرفیـت تولیـد روزانـه این خـط نیز هم اکنون  150سـت اسـت

اخبار

داخلی

کـه افزایـش آن تـا دو برابـر امـکان پذیر اسـت.
در اجـرای ایـن سـه طرح آقایـان مهندس سـعید زمانی به عنـوان مدیر پـروژه و علی غفاری،
محمـد بحرینـی ،محمـد علی نوری  ،امیـر فراهانی و همـکاران دیگر فعالیت داشـته اند.

پیشنهاد برتر
بـه پیشـنهاد حمید درخشـی و با همـکاری داود پورقاسـم در مهرکام پارس خراسـان،
اسـکیت هـای خـط رنگ که سـپرهای خودروی سـوزوکی برای پاشـش رنـگ به روی
آن سـوار می شـود ،دو طبقه شـد .با این اقدام می توان در هراسـکيت 2سـت سـپرجلو
و عقـب سـوزوکي را رنـگ آمیزی کرد.
بدیـن ترتیـب بـا احتسـاب اينکـه خروجي هراسـکيت ازکوره يک سـاعت اسـت ،می
تـوان  6سـت سـپر سـوزوکي را ظـرف  3سـاعت ازکـوره خـارج کـرد .بـر ایـن اسـاس
روزانـه  3اسـکيت بـه آمـار خـط توليـد افـزوده مي شـود .حال چنانچـه در این اسـکیت
هـا سپرGLX405سـوار کنیـم ،روزانـه 24سـت و در هفته 144سـت سـپر GLX405
بـه آمارتوليـد افـزوده خواهد شـد .پیش از این هر سـت سـپر سـوزوکي در يک اسـکيت
رنـگ آمیزی مي شـد.

ارتباط بین شرکت های پترشیمی مارون و مهرکام پارس
جهش کیفی محصول را سبب خواهد شد
در دیـدار مدیرعامـل شـرکت پترشـیمی مارون و رئیـس هیات مدیره رنو پارس از شـرکت
مهـرکام پـارس ،بـر گسـترش ارتبـاط و تبـادل اطالعـات و دانش فنی بـرای بهبـود کیفیت
تولیـد مـواد اولیه و محصـوالت پلیمری تاکید شـد.
مهنـدس سـید رحیـم شـریف موسـوی درگفـت وگـو بـا خبرنگارمهراندیش گفـت :ارتباط
سـازمان یافتـه بـا تولیدکننـدگان محصـوالت پلیمـری بـه مـا کمک مـی کند مـوادی را که
منطبـق بـا نیاز بـازار مصـرف صنایـع پلیمری اسـت ،تولیـد کنیم.
مدیرعامـل شـرکت پترشـیمی مـارون ابـراز امیدواری کـرد :دیدار از شـرکت هـای بزرگ
همچـون مهـرکام پـارس بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان مجموعـه قطعـات
پلیمـری خـودرو ،منجـر بـه تولید مـواد اولیه ای بـا تکیه بر مـواد موجود در کشـور و منطبق
بـا شـرایط تعریـف شـده از جانـب طراحان محصول شـود.
مهنـدس علیمرادلـو نیـز گفـت :ارتبـاط بیـن تولید کننـده مـواد اولیه ای همچون شـرکت
پتروشـیمی مـارون و تولیـد کننـده مجموعـه قطعـات پلیمری خـودرو چون مهـرکام پارس،
یـک جهـش کیفـی در تولیـد مواد اولیـه و محصول را منجر خواهد شـد  .ارتباطـی که نتیجه
آن افزایـش صادرات اسـت.
مشـاور وزیـر صنعت،معـدن و تجـارت در امور خودرو خاطر نشـان کرد :سـاختار محصولی
خـوب مهمتریـن مسـئله ای اسـت کـه در بحـث صـادرات بایـد بـه آن توجه شـود .سـاختار
محصولـی مطلـوب هـم یعنـی اینکـه قالـب  ،دسـتگاه تزریـق و مـواد اولیه خوب و مناسـب
داشـته باشیم.

الزم بـه توضیـح اسـت مـواد اولیـه مطلوب به عنـوان بخشـی از سـاختار محصولی خوب،
بایـد تاریخچه و شناسـنامه داشـته باشـد که شـرکت پتروشـیمی مـارون در کنـار تولید تمام
محصوالتـش آن را ارائـه مـی کند.
مهنـدس آرمـان موسـوی قائـم مقام شـرکت مهـرکام پـارس هم گفـت :تامین بـه موقع
مـواد اولیـه مناسـب و کیفـی سـبب مـی شـود ما نیـز به موقـع نیـاز خودرو سـاز را بـرآورده
کنیم .
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مقاله
کار و کارگر از منظر دین مبین اسالم
کار ،وسـیله تقـرب بـه خداونـد :اسلام بـه
کار و کارگـر ارزش بسـیار واالیـی داده اسـت،
بـه گونـه ای کـه کار کـردن را از بـزرگ ترین
عبـادات و وسـیله ای بـرای تقرب به پـروردگار
شـمرده اسـت .در اسلام کارگر ،شـهید زنده و
کارگـری شـغل انبیاسـت و از راه کسـب و کار
مـی تـوان به بهشـت برین رسـید .قـرآن مجید
کارکـردن را بـا ارزش مـی دانـد و مـی فرماید:
«نیسـت بـرای انسـان ،مگـر بازتـاب عمـل و
واکنـش کارش .سـپس ،بـه پـاداش کامل تری
خواهیـد رسـید»( .سـوره نجم :آیـات  40و )41
از نظـر اسلام همه مسـلمانان باید بـه کار و
حرفـه ای بپردازنـد .انسـانی کـه کار نمـی کند
و تنهـا بـه عبـادت و پرسـتش خداونـد بسـنده
مـی کنـد ،دعایـش از سـوی خداونـد پذیرفتـه
نیسـت .از امـام صـادق علیـه السلام روایـت
اسـت کـه آن حضـرت از علـی ابـن العزیـز
پرسـید :عمرابـن مسـلم چـه کار مـی کنـد؟
گفـت :فدایت شـوم ،کسـب و کار را رهـا کرده
بـه عبادت روی آورده اسـت .فرمـود :وای ،مگر
نمـی دانـد دعای بـدون کار و کوشـش پذیرفته

نمی شـود.
کار ،سـیره انبیـاء و اولیای الهـی:کار و تالش،
سـیره تمـام پیامبـران آسـمانی اسـت .پیامبران
پیـش از بعثـت ،به کارهـای سـختی ،همچون:
شـبانی ،کشـاورزی مـی پرداختند .شـخصیت و
زندگـی آنـان با کار همـراه بود و با تمـام وجود
زحمـات و تلاش هـای طاقـت فرسـای مردم
ضعیـف جامعـه را درک مـی کردنـد .پیامبران و
ائمـه معصومیـن علیهـم السلام حتـی پـس از
رسـیدن به مقـام نبوت و جانشـینی ،همـواره با
کار و تلاش مأنـوس بـوده اند .مقـام کارگری،
از دیـدگاه معصومین شـأن واالیـی دارد .از نظر
پیامبـر گرامـی اسلام ،منزلـت کارگـران در
ردیـف انبیاسـت .ایشـان فرمـوده انـد :هر کس
از دسـت رنـج خویـش مخـارج زندگی خـود را
تأمیـن کنـد ،روز قیامت در صف پیامبـران قرار
خواهـد گرفـت و از عنایاتـی که پیامبـران بهره
مندنـد ،بی نصیـب نخواهـد ماند.
رابطـه کار و عـزت نفـس :بـی نیـازی از
دیگـران و عـزت نفـس ،در ذات کار و کوشـش
اسـت .امـام صـادق علیـه السلام در بـه هـم

پیوسـتگی ایـن دو اصـل مـی فرمایـد :ای بنده
خـدا ،عـزت خـود را بـا کار کـردن حفـظ کـن.
[شـخصی] پرسـید :فدایت شـوم ،عـزت من در
چیسـت؟ حضـرت فرمـود :صبـح گاهـان برای
کسـب رفتـن و اعتمـاد به خـود داشـتن ،عزت
توسـت ،همچنیـن در ایـن رابطه پیامبـر گرامی
اسلام صلـی ا ...علیـه و آله در توصیـه ای می
فرماینـد :هـر کـه بـرای حفـظ آبـروی خـود از
ذلـت سـئوال و تکـدی و همچنیـن بـرای اداره
خانـواده و کمـک بـه همسـایه در پـی کسـب
حلال بـرود و کار کنـد ،روز رسـتاخیز با چهره
ای تابنـاک ماننـد ماه شـب چهارده به پیشـگاه
خداونـد حضـور مـی یابد.
در پایـان بـا جملـه ای از بنیانگـذار جمهوری
اسلامی ایـران حضـرت امـام خمینـی(ره) در
اهمیـت کار و کارگـر مطالـب را بـه پایـان می
رسـانیم کـه فرمودند :کارگران از ارزشـمندترین
طبقـه و سـودمندترین گـروه هـا در جامعـه هـا
هسـتند .چـرخ عظیـم جوامـع بشـرى با دسـت
توانـاى کارگـران در حرکـت و چرخـش اسـت.
حیـات یـک ملـت مرهـون کار و کارگر اسـت

اصطالح کالچ یا ترمز دوپا چیست؟
در گذشـته اصطلاح کالچ یـا ترمـز دوپـا بسـیار
رایـج بـود  .خودورها با فرسـوده شـدن  ،در سیسـتم
هـای ترمـز و کالچ دچـار مشـکل مـی شـدند و به
همیـن خاطـر نیـاز بود تـا دوبـار عمل پـدال گیری
صـورت بگیـرد  .در سیسـتم ترمـز ایـن کار بـه این
دلیـل بایـد صورت بگیـرد که روغن ترمـز موجود در
مـدار ترمـز  ،بـا چند بـار پدال گیـری بتوانـد نیروی
الزم بـرای فشـار لنـت هـا را بـه وجـود آورد  .در
واقـع ایـن کار باعـث مـی شـود کـه روغـن هـر بار
فشـار بیشـتری بتواند پشـت لنت ها ایجـاد کند  .در
سیسـتم کالچ امـا کمـی تفاوت نسـبت به سیسـتم
ترمـز دیـده مـی شـود .کالچ در برخـی از خودورها
مثـل سیسـتم ترمز روغنـی و اصطالحـ ًا هیدرولیکی
اسـت و در برخی از خودروها  ،کالچ با سـیم در گیر
مـی شـود  .یـک روی سـکه در کالچ دوپـا گرفتـن
در نمونـه هـای هیدرولیکی  ،همان علتی اسـت که

در سیسـتم ترمـز وجـود دارد ،امـا یـک دلیـل دیگر
ایـن کار کـه حتی گاهـی مواقع الزم می شـود تا در
سیسـتم های سـیمی نیز انجام شـود،بحث همسـان
سـازی دور موتـور و دنـده انتخابـی اسـت .در کالج
گیـری اول  ،اتصـال گیربکـس از موتـور جـدا مـی
شـود و انتفـال نیـرو از موتـور بـه جعبـه دنـده قطع

مـی شـود  .پـس راننـده آمـاده مـی شـود تـا دنـده
بعـدی را درگیـر کنـد  .بـا بـار دوم کالچ گیـری که
همـراه بـا کاهش و یـا افزایش دور موتور ،متناسـب
بـا دنـده مـورد نظر اسـت  ،باعث می شـود تـا دنده
هـا بـه راحتـی درون هـم درگیر شـوند  .چـرا که با
گرفتـن کالچ بـاز هـم دنده هـای درون جعبـه دنده
بـه خاطـر اینکـه گیربکـس بـا چـرخ هـا در ارتباط
اسـت  ،دارای حرکـت دورانـی هسـتند و دنده بعدی
بـرای درگیـری با چـرخ دنده مـورد نظر بایـد دارای
سـرعت مناسـبی ،متناسـب با آن باشـد .دوبار کالچ
گرفتـن ایـن امـکان را راحت تـر و دقیق تـر ممکن
مـی سـازد و البتـه ضرورتـی اسـت کـه در سیسـتم
هـای دارای مشـکل و یا دنده های غیر سـنکرونیزه
صـورت مـی گیـرد و الزم نیسـت تـا همیشـه و در
همـه خودروهـا انجام شـود .
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گپی صمیمانه با همکاران قدیمی

همـکاری بـا همـکاران زحمـت کـش شـرکت
مهـرکام پـارس را در اکثـر خطـوط تولیـدی
داشـته اسـت ،در سـال  1384فعالیـت خود را
در بخـش غیـر تولیـدی و از انبـار ضایعـات بـا
پسـت سرپرسـتی انبار شـروع کرد ،حبیبی که
ادامـه تحصیـل در کنار کار را سـرلوحه خویش
قـرار داده ،با این پشـتکار و تالش در سـال 92
بـه مدیریـت فروش سـازمان منصوب شـد.رضا
حبیبـی کـه بـه گفتـه دوسـتان و همـکاران
قدیمـی و فعلـی اش نمـاد یـک انسـان دلسـوز
رضـا حبیبـی ده عـرب متولد 1351در سـال و فعـال اسـت ،کـه توانسـته نقـش بسـزایی
 1380همـکاری خـود را بـا شـرکت مهـرکام در راسـتای افزایـش حجم بازار فـروش مهرکام
پـارس آغـاز نمود.
پارس در مقایسـه با سـالهای گذشـته ایفا کند.
وی اعلام مـی دارد از بـدو ورود افتخـار

وی از تمـام لحظـه هـای حضـور در مهـرکام
پـارس بـه عنـوان یکـی از یادهـا و خاطـرات
بـه یادماندنـی ذکـر مـی کنـد و کار تیمـی و
اهتمـام جمعـی را عامل موفقیت و رسـیدن به
قلـه هـای شـکوفایی مـی دانـد .
رضـا حبیبـی کـه  25سـال سـابقه کار در
کارنامـه خـود دارد و هـم اکنـون نیـز بـا ادامه
تحصیل  ،مقطع کارشناسـی ارشـد را پشت سر
مـی گذارد،ضمـن آرزوی موفقیـت روز افـزون
بـرای تمامی همـکاران پرتالش مهـرکام پارس
بیـان مـی دارد قطعـا با همدلـی و همزبانی می
تـوان شـاهد رشـد و شـکوفایی هرچـه بیشـتر
مهـرکام پـارس بود.

جدول شناخت سازمان
جدول شماره1
کیفیت
 -1اصل دوم از اصول مدیریت کیفیت
 -2بنیـان گـذار اولیـن سلسـله مسـتقل
ایرانـی ،او در روسـتای قرنیـن از توابـع سیسـتان
بدنیـا آمـد.
 -3گاو نر
 -4گاهی اوقات بایستی بر قرار ترجیح داد
 -5زن و شوهر
 -6باکتریولوژی سـاختاری تولیدمثلی اسـت
کـه بـرای پراکنـش نسـل آن موجـود و بقـا در
شـرایط سـخت بـرای مدتهـای مدیـد سـازگار
شـده اسـت
 -7دریا

 -8نویسـنده کتـاب کنتـرل کیفیـت در ژاپن
و کنتـرل کیفیـت چیسـت؟ و یکـی ازتوسـعه
دهنـدگان و بنیـان گذاران صنعت نوین سیسـتم
مدیریـت کیفیت با اسـم کوچک ایشـی
 -9دریاچـهای اسـت در جنـوب غرب شـهر
چالـوس و در شـمال شـرق کالردشـت
 -10سـاختاری اسـت برای تولید و ساماندهی
یافتههـا درباره جهان طبیعـت ،در قالب توضیحات
و پیشبینیهـای آزمایششـدنی
 -11صاحب

 -12منبعی که بتوان به آن استنادنمود
	-13یکی از دیدگاههای گوناگون کیفیت
	-14کالم ویا پیشوند فقدان
	-15کجا
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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فعالیتهای انجام شده
در واحد بسیج
 -1چهارشـنبه مورخـه  940209بـا توجـه بـه محدودیـت اعـزام کـه  26نفر اعالم شـده بود و
هماهنگی هایی که از روز قبل با دوستان
صـورت گرفته بـود ،سـاعت  5:30صبح
کلیه  26نفر در شـرکت حضور یافته و با
اتوبـوس حوزه  470ایران خودرو از درب
 1حراسـت به حسینیه امام خمینی (ره)
 بیت رهبری  -اعزام گردیدند .در این مراسـم امام خامنه ای کارگران را
مـورد لطـف خود قرا داده و مسـئوالن را
به رسـیدگی بیشـتر به وضعیت کارگران
فـرا خواندنـد و همچنیـن بیانـات ارزنده
و ارزشـمندی در بـاب سیاسـت داخلی و
خارجی ایراد فرمودند .

 -2بـا توجـه به جلسـه 94/02/04که در
حـوزه  470ایران خودرو و با حضور کلیه
فرماندهـان پایگاههـای گـروه برگزار گردید مقررشـدصصص تا در تاریـخ  940208هر پایگاه با
توجـه بـه نامـه هـای کـه از حوزه  470ارسـال خواهد شـد نفـرات خـود را به محـل برگزار ی
مراسم روز کارگر که همراه سخنرانی ریاست محترم جمهوری میباشد حضور یابند،مقرر گردید
تـا شـرکت مهـرکام پـارس  120نفـر به
مراسـم مذکور اعـزام نمایـد  ،فعالیتهای
مربـوط به ثبت نام از متقاضیان شـرکت
در مراسـم از طریق نماینـدگان فرهنگی
واحـد ها صورت پذیرفته و در پایان وقت
اداری  940207لیست آماده و به حضور
فرماندهی محترم پایگاه ارائه گردید .
در تاریخ  940208طبق برنامه زمانبندی
شـده  ،نفرات در قالب  3دستگاه اتوبوس
به محل برگزاری مراسم اعزام و در سالن حضور یافتند در این مراسم ریاست محترم جمهوری و
وزیر محترم کار و امور اجتماعی آقای ربیعی ایراد سخنرانی نموده و به کارگران نمونه هدایایی
به رسم یاد بود اهداء گردید.
 -3برگزاری مراسم کوثر ویژه بانوان در سالن پارس خودرو
 -4برگزاری زیارت عاشورا
 -5برگـزاری مراسـم روز میلاد حضرت
علی (ع) در نماز خانه الغدیر

ورزشی
پرچــم مهــرکام پــارس را در تمــام قلــه هــا بــه
اهتــزاز درمــی آوریــم
اعضای تیم کوهنوردی شرکت مهرکام پارس اعالم کردند که پرچم
شرکت مهرکام پارس را در تمام قله های کشور به اهتزاز درخواهند آورد.

اعضای این تیم می گویند امید دارند روزی فرا رسد که همه مردم ایران
با نام و نشان شرکت مهرکام پارس آشنا باشند و بدانند که چه محصوالتی
دراین شرکت طراحی و تولید می شود.
آقایان رضوانی ،شهبازی ،فتاحی ،کلوت و مهدوی با عنوان اعضای اصلی
تیم کوهنوردی مهرکام پارس با تجربه هایی که در صعود های متعدد
کسب کرده اند و آموزش هایی که تاکنون دیده اند این توانایی و استعداد
را دارند که به تمام قله ها در داخل و خارج از کشور صعود کنند .این تیم
برای آموزش همکاران مهرکام پارسی نیز اعالم آمادگی کرده است.
شایان ذکر است اساسنامه تیم کوهنوردی مهرکام پارس به همت این
افراد در هیات کوهنوردی کارگری استان تهران هم به ثبت رسیده است و
با حمایت الزمی که از آنان صورت می گیرد ،به زودی فعالیتشان را برای
آموزش همکاران و صعود به ارتفاعات ایران آغاز خواهند کرد.
آقای شهبازی دبیر تیم کوهنوردی مهرکام پارس با اشاره به برنامه های
این تیم افزود :با حمایت واحد تربیت بدنی تقویم ورزشی ساالنه ای را
تدوین خواهیم کرد ،که بر اساس آن کارکنان و اعضای خانواده آنان را به
گلگشت و کوهپیمایی در مناطق مختلف برای آموزش های الزم خواهیم
برد .در این گلگشت ها اعضای خانواده کارکنان ازطبیعت زیبا و بکرکشور
نیز بهره خواهند برد.
وی خاطرنشان کرد :صعود به ارتفاعات باالی چهارهزار متر نیازبه
مقدماتی دارد که از جمله آنها حداقل شش بار صعود به ارتفاعات زیر
سه هزار متر ،تغذیه و ورزش های مناسب و داشتن امکانات الزم همچون
کفش  ،لباس برای صعود است.
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تبریک و تسلیت به همکاران
قدم نورسیده

پیوندتان مبارک
نرگس
ميالد
فرهاد
حسين
فرناز
محمدتقي
فرزاد
فاطمه
محمدرضا
مرتضي
هاشم
سيد ميثم

مبارک

رهبري
تيموري
عبادي
رحمت زاده منقوطاي
فطرس
طهوري شعار
جهانگيري
جاني
محمدي االشتي
خداپرست
زندي
ميربزرگي

حميد
هادي
مهدي
عباس
محمد
ابراهيم
مجيد
محمد
شاهين

مصطفی عبدالملکی
سخاوتی
علی
نجفی
علی
محمدحسین وجودی مهربان
عباسی
علی
رسول نجفی
ایوب وند
رضا
سید احمد دهشتکار
ذبیح اله زارعی

مطيعي فر
شاكري راد
محمدي
عرب
پاشائي نژاد
غفاري
ميرويسي زاده
لهراسبي
منافي بيرون

تولدتان

مبارک

ایلیا عیسی بیگلو

پرنیا ربیعی
کارن حسین زاده

غزل نریمانلو

امیر مهدی محمدی
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نشست پرسش و پاسخ مديران مهركام پارس با كاركنان
سـازمانها از شـالودههای اصلـی
اجتمـاع امـروزی هسـتند و مدیریـت،
مهمتریـن عامـل در حیـات ،رشـد و
بالندگـی یـا نابـودی سازمانهاسـت.

مدیـر ،روند حرکـت از «وضع موجود»
بـه سـوی «وضعیـت مطلـوب» را هدایت
میکنـد و در هـر لحظـه ،بـرای ایجـاد
آینـدهای بهتـر در تکاپوسـت .گذشـته
بـا تمـام اهمیـت و آموختنیهایـش و
بـا تمـام تأثیـری کـه میتوانـد بـر آینده
داشـته باشـد ،اتفـاق افتاده اسـت و هیچ
نیـروی بشـری ،قـادر نیسـت آن را دگربـار و بهگونـهای
متفـاوت بیافرینـد ولـی آینـده در پیـش اسـت
و قسـمت مهمـی از آن به آنچـه «امـروز» میگذرد ربط
پیـدا میكنـد .مدیـران در سـازمانها ،نقشهـای متفاوتـی
را ایفـا میکنند
کـه بـر حسـب شـرایط زمانـی ،مکانـی و نـوع کار ،ایـن
نقشهـا متفـاوت و متغیـر اسـت و شناسـایی ایـن نقشها
در بهبـود عملکـرد تأثیـر بسـزایی دارد.
بیـان نقشهـا و مأموریتهـا در کل سـازمان شـامل

تعییـن کلـی نـوع عملیاتـی اسـت کـه سـازمان مسـؤول
اجـرای آن اسـت .ایـن عملیـات در زمینههایـی چـون
خدمات سـازمان ،ارباب رجوع ،روشـهای سـازمانی و فلسفه
و عملیات اجرا میشـود در همین راسـتا نشسـت صمیمانه
چنـد سـاعته مشـترک بیـن مدیـران ،معاونـان و کارکنـان
شـرکت مهـرکام پـارس در هفته اول اردیبهشـت ماه سـال
جـاری درواحـد صندلـی سـازی برگزار شـد،
در ایـن جلسـه کـه بـرای نهمیـن بـار در فضایی بسـیار
صمیمانـه و با اسـتقبال کارکنان تشـکیل گردیـد ،کارکنان
شـرکت بـا مغتنـم شـمردن ایـن فرصت بـه طرح مسـائل،

محله مهر

مشـکالت و ارائـه پیشـنهادات و انتقادات خـود پرداختند و
پاسـخهای خـود را از مدیـران و
معاونـان شـرکت دریافت نمودنـد .قابل ذکر اسـت ایجاد
ارتبـاط مؤثـر و متقابـل میـان سـازمانها بـا کارکنـان خـود
و کارکنـان بـا یکدیگـر از وظایـف اصلـی و مهـم روابـط
عمومیهـا بـوده و در این راسـتا مدیریت حـوزه مدیرعامل
و معاونتهـای دیگر شـرکت مهـرکام پارس نسـبت به انجام
ایـن مهـم اقـدام نمـوده کـه بـا اسـتقبال بسـیار مناسـب
کارکنـان روبـرو شـده و بـر اسـاس بررسـیهای بـه عمـل
آمـده در ایجـاد و افزایـش انگیزه در کارکنان تأثیر بسـزایی
ایفـاد نموده اسـت.

فراخوان
روابـط عمومـی شـرکت مهـر کام پـارس بنـا دارد شـعار
تبلیغاتـی مناسـبی برای تعالی برند و نشـان این شـرکت تهیه
و تدویـن کند.
بـه همیـن منظـور از همـکاران مـی خواهیـم شـعارهای
پیشـنهادی را تـا پایـان خـرداد بـه واحـد روابط عمومـی ارائه
دهنـد .به بهترین شـعار هدیـه ای ارزنده تعلـق خواهد گرفت.

شـعار تبلیغاتـی باعـث روشـن شـدن مسـیر پیـش روی
شـرکت ها و سـازمان هــا می شـودو مـی تواند بـه جایگاه
سـازی و متمایزسـازی کاالهـا و خدمـات شـرکت هـا و
سـازمان هـا و کسـب موفقیـت و جلـب رضایت مشـتریان
کمـک نمایـد .شـعار تبلیغاتـی کلمـه یـا عبارتـی اسـت که
تجـارت یـا سـازمان مـا را بـه مخاطبان نیـز می شناسـاند.

امیـد داریم در شـعار پیشـنهادی شـما بـه این نـکات توجه
شو د .
همچنیـن شـایان ذکر اسـت ،یـک شـعار تبلیغاتی خوب
بایـد سـاده تریـن و مفهوم ترین کلمات را داشـته باشـد ،به
گونـه ای کـه بـه راحتـی در یـاد بماند .توجه داشـته باشـید
کـه کلمـات انتخابی بـا فعالیتی کـه داریم ،درارتباط باشـند.
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