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سخن سردبیر
امـروزه سـازمانهاي موفـق در راسـتاي
حركـت رو بـه رشـد خـود مکانیزمهایـی
را بـكار مـي گيرنـد کـه همـواره ضامـن
و حافـظ بقـای اهـداف سـازمان باشـند،از
تعييـن اسـتراتژي هـاي مناسـب ،بـكار
بـردن سيسـتمهاي بـه روز كاري و مديريتي
گرفتـه تا آمـوزش پرسـنل و  ....همه و همه
زنجيره اي كه براي پيشـبرد سـازمان تدوين
مـي شـوند .امـا بايـد پذيريـم كـه بـا وجود
دقيـق تريـن سيسـتمهاي كاري و مديريتي
چنانچـه وجـدان كاري كـه منتج از مسـايل
دينـي و اخالقـي اسـت حضـوري كمرنـگ
داشـته باشـد مطمئنـا زنجيـره فعاليتهـاي
سـازمان حلقـه مفقـوده اي خواهـد داشـت
كـه بـدون شـك منجـر بـه شكسـت و يـا
حداقـل عدم پيشـرفت سـازمان خواهد شـد.
وجـدان کاری کـه برخاسـته از فرهنـگ
دینی و ملی ماسـت .بازگو کننـده انگیزه ای
درونـی اسـت کـه هر فرد بـا توجه بـه آن و
بـا شـناخت کامل نسـبت به وظایـف محوله
درصـدد انجـام بهینه کار خویـش برمی آید.
و بـه طـور كلـي وجـدان كاري عامـل
محركـه اي درونـي اسـت کـه بـر طبق آن
کاری بـدون احتیـاج به محرکهـای خارجی،
مـا را مجـاب مـي كند كـه فعاليتهـاي خود
مـان را بـا دقـت کامـل انجـام دهيـم  .به
عبـارت دیگـر ،در وجدان کاری ،شـخص با
الهـام گرفتـن از یک ملکه نفسـانی به انجام
درسـت و شایسـته کار می پردازد .خاسـتگاه
چنیـن حالتـی در نهان فرد مـی تواند عوامل
متعـددی باشـد .اما اغلب  ،متاثـر از پایبندی
انسـان به اصول و ارزشـهای شـرعی اسـت
و چـون او خداونـد را در همـه جـا حاضـر
مـی بینـد به انجـام درسـت کار می پـردازد
افـراد ،بـا توجه بـه مفهوم وجـدان کاری،
در سـازمانهابه گونـه ای تربیـت مـی یابنـد
کـه بـدون تـرس از سرپرسـتان و از روی
میـل و رغبـت بـه انجـام کار پرداختـه واز
کـم کاری و طفـره رفتـن از وظیفـه محولـه
متنفرنـد .در حقیقـت ،هر فردی بدون چشـم
داشـت به پـاداش و توجـه دیگـران ،وظیفه
خویـش را به درسـتی انجام مـی دهد و این
کار را موجـب کمـال خود دانسـته و از انجام
مطلـوب کار احسـاس آرامـش مـی کنـد.

پاس
داشت  14خرداد در مهرکام پارس

تجهیز مهرکام پارس خراسان به خط رنگ اقالم ریز پلیمری
شـرکت مهـرکام پـارس خراسـان
(بینالـود) بـه خـط رنـگ جدیـدی برای
رنـگ آمیـزی قطعـات ریـز پلیمـری
پژو ،405پارس و سـوزوکی تجهیز شـد.
مدیـر ایـن پـروژه گفـت :ایـن خـط
رنـگ جدیـد متشـکل از کابیـن  ،کـوره
و منطقـه فلـش آف (بـرای ایزولـه نگـه
داشـتن قطعات رنـگ شـده) را همکاران
خدمـات فنی اکسـتریور از جملـه آقایان
سـیروس یوسـفی ،جبرئیـل قربانـی و
مهـدی مقیسـه در تهـران بـه کمـک
مهنـدس لطفـی پـور افـزود :بـا تجهیز
تجهیـزات موجود در شـرکت سـاختند و
در خراسـان در مساحتی حدود  140متر مهـرکام پـارس خراسـان بـه خـط رنـگ
نصب کردند .فیکسـچرهای مناسـب برای قطعـات ریـز پلیمـری ،از ایـن پـس
رنـگ آمیـزی قطعـات ریز پلیمـری هم با قطعـات ریـز سـپرهای پـژو ،405پارس و
اسـتفاده از آهن آالت موجود در خراسـان سـوزوکی از تهـران به خراسـان ارسـال و
سـاخته شـد .ایـن پـروژه همچنیـن در همـان مـکان رنـگ آمیزی می شـوند.
نزدیـک بـه  50میلیـون تومـان بـرای بدیـن ترتیب مـی توان روزانه  500سـت
شـرکت مهـرکام پـارس هزینـه داشـت .اقلام ریـز ایـن سـپرها را در ایـن خـط،

رنـگ آمیـزی کـرد.
پیـش از ایـن،
قطعـات ریـز پلیمـری
ایـن خودروهـا از جمله
اسـپویلر،
پنجـره،
قـاب آینـه ،قـاب زیـر
چـراغ و زه بـه شـکل
رنـگ آمیـزی شـده
بـه خراسـان ارسـال
مـی شـد ،کـه بـه علت
دور بـودن مسـافت و
حمـل ونقـل دشـوار،
بسـیاری از ایـن قطعـات صدمـه
مـی دیدنـد و ضایعـات مـی شـدند.
شـایان ذکر اسـت ،پیش از این مهرکام
پـارس خراسـان بـه خـط رنگ سـپرهای
پـژو ،405پـارس و سـوزوکی بـا ظرفیـت
روزانـه  500سـت تجهیـز شـده بـود.
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اخبار

کارجمعی برای تعمیر سه دستگاه تولید قطه ریز در واحد تزریق

داخلی

اکنـون توقفـات خـط تولیـد قطعـات ریز پلیمـری ناشـی از خرابی این دسـتگاه
همکارانمـان  ،آقایـان صرامـی از واحـد مهندسـی و میرزایی،جاللـی ،نصیـری
 ،باصـری  ،زرگنـده و رحمانـی در واحـد خدمـات فنـی تزریـق ،در اقـدام جمعـی ،هـا بـه صفـر رسـیده اسـت و دسـتگاه هـا بـه شـکلی مطلـوب کار مـی کننـد.
سـه دسـتگاه دسـتگاه پـوالد در واحـد تزریق را بـه نحـوی مطلـوب تعمیرکردند.
سه دستگاه پوالد تزریق به علت فرسودگی و قدمت زیاد سیستم کنترل برق ،بارها
موجب ایجاد نوسان در تولید حرارت ( برای ذوب مواد) و توقف خط تولید شده بودند.
ایـن افـراد بـا هزینـه ناچیـز وبـا اسـتفاده از تجهیـزات موجـود
در شـرکت علاوه بربرنامـه ریـزی جدیـد بـرای سیسـتم دسـتگاه
کنتـرل بـرق آنهـا را تعویـض کردنـد.
هـای پـوالد ،دسـتگاه
بـا ایـن اقدامـات چنانچـه مشـکلی در برنامـه و هیدرولیـک ایـن دسـتگاه هـا
بوجـود آیـد همـکاران واحـد خدمات فنی تزریـق ،آنرا بـه راحتی تعمیر مـی کنند.
پیـش از ایـن شـرکت سـازنده بـرای تعمیـر دسـتگاه هـا هزینـه زیـادی
طلـب مـی کـرد و تعمیـر اساسـی هـم روی آنهـا بـه انجـام نمـی رسـاند،
از اینـرو دسـتگاه هـا پـس از مـدت کوتاهـی ،باردیگـر خـراب مـی شـدند.

آزمایشگاه مهرکام پارس اعتبار بین المللی را حفظ می کند
آزمایشـگاه شـرکت مهـرکام پـارس بـا دریافـت گواهینامـه اسـتاندارد  17025دیگـر را برعهـده بگیریـم و مـا تاییدیـه هـای الزم را بـه آنهـا بدهیـم.
از سـازمان استانداردکشـور ،اعتبـار بیـن المللـی خـود را حفـظ مـی کنـد.
رئیـس آزمایشـگاه کیفیـت بـا اعالم ایـن خبرکه آزمایشـگاه شـرکت مهـرکام پارس
بـرای دریافـت ایـن گواهینامـه اقـدام کـرده اسـت ،افـزود :ایـن اسـتاندارد مختـص
آزمایشـگاه اسـت و دریافـت آن موجـب مـی شـود تـا گـزارش هـای آزمایشـگاه در
خصـوص آزمـون هـای مـواد و قطعـات از اعتبـار بیـن المللـی برخـوردار شـود .دریافت
آن همچنیـن بـه آزمایشـگاه مهـرکام پـارس اجـازه مـی دهـد آزمـون مـواد  ،قطعات و
محصـوالت شـرکت از جملـه رنـگ و پلیمـر را انجام دهـد و تاییدیـه الزم را ارائه کند.
داریـوش پوریوسـفیان افـزود :دریافـت گواهینامـه اسـتاندارد 17025
همچنیـن بـه مـا ایـن اعتبـار را مـی دهـد کـه آزمـون مـواد و قطعـات شـرکتهای

با همت کارکنان خدمات فنی اکستریور
تمام ربات های خط رنگ فعال هستند
تمـام ربـات هـای خـط رنـگ شـرکت مهـرکام پـارس بـا یـاری
و همـکاری کارکنـان خدمـات فنـی اکسـتریور فعـال اسـت.
مدیـر خدمـات فنی اکسـتریور بـا اعالم این مطلب افـزود :تمام ربات ها در سـه بخش
نـرم افـزاری  ،الکترونیـک و مکانیـک مشـکل داشـتند که با همـت همـکاران این واحد
( فرهـاد باهـک ،وحیـد نراقـی پـور ،جـواد قربانـزاده ،مجیـد عاشـوری ،محسـن جمالی،
شـهروز عبـدی ،محمـد کریمی ،کامیل محمدپناه و رضا قلیچ خانی) برطرف شـده اسـت.
مهنـدس سـیروس یوسـفی گفـت :بـا برنامـه ریـزی ربـات هـا کـه آنهـا را از
قبـل داشـتیم ،اکنـون تمـام آنهـا بـه خوبـی کار مـی کننـد و سـرعت رنـگ آمیـزی
سـپرها و راندمـان تولیـد بـه خوبـی افزایـش یافتـه اسـت .اکنـون بـرای حفـظ ایـن
رونـد تولیـدی ونگهـداری ربـات هـا اقدامـات پیشـگیرانه را در پیـش گرفتـه ایـم.
مهنـدس یوسـفی یکـی دیگـر از خدمـات ارزنـده واحـد خدمـات فنـی اکسـتریور
را سـاخت سـه کانوایـر مونتـاژ مجموعـه انـواع سـپرها در  IP13 ، IP16وسـالن
تنـدر  90اعلام کـرد .وی افـزود :ایـن کانوایرهـا نیـز بـا هزینـه ای ناچیـز و بیشـتر بـا
اسـتفاده از تجهیـزات موجـود در شـرکت و بـا همـت و تلاش کارکنـان ایـن واحـد(
آقایـان جبرئیـل قربانـی ،مهـدی مقیسـه ،مجتبـی خوانسـاری ،حسـین صحـرا گـرد،
وحیـد قلیـچ خانـی ،عـارف علـی درویـش ،محمـد افشـانی ،مجیـد رازقنـدی ،مرتضـی
شـمس ،محمـد باشـی ،محسـن معروفـی ،رحیـم هادمـی ،سـید محمـد حسـینی،
اصغـر ضیائـی ،مرتضـی صفـری ،محمـد رضـا گیـو و ابوالقاسـم خوبلـر) سـاخته شـدند.

فیکسـچرهای بـکار گرفتـه شـده در ایـن کانوایرهـا را هـم همـکاران طراحی وسـاختند.
مـا پیش از این ،کارگاه خدمات الکترونیک نداشـتیم ولی بـا تعمیر بردهای الکترونیکی
ربـات هـا الزم دیدیـم که ایـن کارگاه را نیز در واحـد خدمات فنی اکسـتریور ایجاد کنیم.
در قسـمت مکانیـک بـا سـعی و خطـا بخشـهای مختلـف آنهـا را از
جملـه مفاصـل و گیربکـس هـای دنـده ای را تعمیرکردیـم و یـا بـا طراحـی
مجـدد سـاختیم و اکنـون ربـات هـا بـه خوبـی بـکار گرفتـه شـده انـد.
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مقاله
(( پيامبـر اكرم(صلـى ا ...عليـه وآلـه) مـى فرمايـد:
« انمـا سـمى الرمضـان النـه يرمـض الذنـوب; مـاه
رمضـان بـه ايـن نام خوانده شـده اسـت ،زيـرا گناهان
را مـى سـوزاند)).
قطره ای از فضائل ماه مبارك رمضان:
 -1برتريـن ماه سـال :پيامبر گرامى(صلـى ا ...عليه
وآلـه) درباره مـاه رمضان مـى فرمايد« :اى مـردم! ماه
خـدا بـا بركـت و رحمت و مغفـرت به شـما روى آورد،
ماهـى كـه نزد خـدا از همه ماه ها برتـر و روزهايش بر
همه روزها و شـب هايش بر همه شـب ها و سـاعاتش
بـر همـه سـاعات برتر اسـت ،ماهى اسـت كه شـما در
آن بـه ميهمانـى خدا دعوت شـده و مـورد لطف او قرار
گرفتـه ايـد ،نفـس هاى شـما در آن تسـبيح و خوابتان
در آن عبـادات ،عملتـان در آن مقبول و دعايتان در آن
مسـتجاب اسـت ،بهترين سـاعاتى اسـت كه خداوند به
بندگانـش نظر رحمت مـى كند».
 .2نـزول كتـب آسـمانى در ايـن مـاه :تمـام كتـب
بـزرگ آسـمانى ماننـد :قـرآن كريـم ،تـورات ،انجيـل،
زبـور ،صحـف در ايـن مـاه نازل شـده اسـت .حضرت
امـام صادق(عليـه السلام) مـى فرمايـد« :كل قـرآن
كريـم در مـاه رمضـان بـه بيـت المعمـور و سـپس
در مـدت بيسـت سـال بـر پيامبـر خاتـم نـازل شـد و
صحـف ابراهيـم در شـب اول ماه رمضـان و تورات در
روز ششـم مـاه رمضـان ،انجيـل در روز سـيزدهم مـاه
رمضـان و زبـور در روز هيجدهـم مـاه رمضـان نـازل
شـده است.
برخىفوايد و فضائل روزه:
* مانـع عـذاب هـاى دنيـوى و اخروى:رحمـت

سلامتي باالتريـن نعمـت هاسـت .ايـن
جملـه را بارهـا شـنيده و يـا گفتـه ايـم .زمانـي
كـه حادثـه اي بـراي همـكار يـا نزديكـي پيش
مـي آيـد بيشـتر به ايـن موضـوع فكـر ميكنيم.
قطعـ ًا كسـب روزي و امرار معـاش هدف كليه
افـراد از حضـور و تلاش در محيط كار اسـت و
ايـن زمانـي ارزشـمند و حتـي دلپذيـر اسـت كه
بـا حفظ سلامتي خـود و ديگـران همراه باشـد.
شـايد بسـياري از قوانيـن ايمنـي سـاده
و يـا حتـي پيـش پـا افتـاده بـه نظـر بياينـد
امـا هميـن قوانيـن سـاده ،گاه حتـي جـان
يـك يـا چنديـن نفـر را نجـات داده انـد.
چند قانون طاليي را همواره به خاطر بسپاريم:
-1قبـل از انجـام كار ،حتمـ ًا بـه طريقـه ايمن
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قطره ای از فضائل ماه مبارک رمضان
اللعالمیـن مـى فرماينـد« :روزه سـپرى در برابـر آتـش
اسـت».
*آرامش روان و جسم:روزه دارى روح و روان و قلب
و دل و نيـز جسـم را آرامـش داده و باعـث سلامتى
روح و تندرسـتى جسـم مى شـود .پيامبر اكرم(صلى ا...
عليـه وآلـه) «معده خانه تمـام دردها و امسـاك [روزه]
باالترين داروهاسـت».
نکتـه :امـروزه در علم پزشـكى و از نظر بهداشـت و
تندرسـتى نيـز در جاى خود ثابت شـده كـه روزه دارى
تأثيـر فراوانى بر آرامش روح و روان و سلامتى جسـم
و بـدن دارد،بطـور مصـداق :دفـع چربى هـاى مزاحم،
تنظيـم فشـار ،قنـد خـون ،و ...نمونـه ای از ایـن موارد
است.
* مانـع نفـوذ شـيطان :امیرالمومنیـن على(عليـه
السلام) بـه پيامبـر اكرم(صلـى ا ...عليـه وآلـه) عرض
كـرد :يـا رسـول ا !...چـه چيـزى شـيطان را از مـا دور
مـى كنـد؟ پيامبررحمـت فرمودنـد :روزه چهـره او را
سـياه مـى كنـد و صدقـه پشـت او را مـى شـكند».
* وجـود شـب قـدر در ايـن مـاه :شـب قدر از شـب
هايـى اسـت كـه برتر از هزار مـاه بوده و فرشـتگان در
اين شـب بـه اذن خدا فـرود مى آيند و جميـع مقدرات
بنـدگان را در طـول سـال تعييـن مـى كننـد و وجـود
ايـن شـب در اين ماه مبـارك  ،نعمـت و موهبتى الهى
بـر امـت پيامبـر رحمـت اسـت و مقـدرات يـك سـال
انسـان هـا (حيـات ،مـرگ ،رزق و )...براسـاس لياقـت
هـا و زمينـه هايـى كـه خود آنهـا بـه وجـود آورده اند
تعييـن مـى شـود و انسـان در چنيـن شـبى بـا تفكر و
تدبـر مـى توانـد به خـود آيد و اعمـال يك سـال خود

چگونه ايمن كار كنيم؟

را ارزيابـى كنـد و بـا فراهـم آوردن زمينـه مناسـب ،
بهتريـن سرنوشـت را بـراى خـود رقـم زند.
حضـرت امـام صادق(عليـه السلام) مـى فرمايـد:
«تقديـر مقـدرات در شـب نوزدهـم و تحكيـم آن در
شـب بيسـت و يكـم و امضـاء آن در شـب بيسـت و
سـوم اسـت».
يـك نكتـه حائـز اهمیـت :بديهـى اسـت فضائل و
ثـواب هايـى كـه بـراى مـاه مبـارك رمضـان و روزه
دارى ذكـر شـده و بـه برخـى از آن هـا اشـاره شـد ،از
آن كسـانى اسـت كـه حقيقـت آن را درك كننـد و بـه
ِ
محتـواى آن عمـل و در گفتـار و كـردار بـه كار گيرند
و بـه آن هـا جامه عمـل بپوشـانند .چنانکـه در روايات
اسلامى بـراى روزه دارى آدابـى ذكـر شـده اسـت به
طـور مثال :كسـانى كه صرفـ ًا تالوت قرآن مـى كنند،
ولـى بـه آيـات و احـكام آن عمـل نمـى كننـد و يا آن
كـه از روزه دارى تنهـا رنج گرسـنگى و تشـنگى را مى
كشـند و بوسـيله گنـاه ،تأثيـر روزه را از بيـن مـى برند
و مـاه مبـارك رمضـان و فضـاى معنـوى آن ،تأثيـرى
مناسـب بـر جـاى نمـى گـذارد ،مـورد نكوهـش قـرار
گرفتـه اند.
چنـان كـه پيامبـر اكرم(صلـى ا ...عليه وآلـه) به زنى
كـه بـا زبـان روزه كنيـز خود را دشـنام مـى داد فرمود:
چگونـه روزه دارى و حـال آن كـه كنيـزت را دشـنام
مـى دهـى؟! روزه فقط خوددارى از خوردن و آشـاميدن
نيسـت ،بلكـه خداونـد آن را علاوه بـر ايـن دو ،مانـع
كارهـا و سـخنان زشـت كـه روزه را بى اثر مـى كنند،
قـرار داده اسـت ،چه اندكنـد روزه داران و چه بسـيارند
كسـانى كه گرسـنگى مى كشـند».

انجـام آن فكـر كنيـم و در صـورت نيـاز بـا بـراي حفظ سلامتي خـود مـا تدوين شـده اند.
-3اسـتفاده از تجهيـزات ايمنـي بـه عنـوان
آخريـن سـد دفاعي در برابر عوامل حادثه سـاز و
بيماري زاي محيط كار است .گاه استفاده از يك
ماسـك و يا يك عينك ايمني ارزشـي به ميزان
يـك چشـم و يا يـك زندگـي را به همـراه دارد.
-4مخاطـرات محيـط كار خـود و
راهكارهـاي مقابلـه بـا آن را بشناسـيم.
-5آمارهـا نشـان مـي دهـد شـتابزدگي و
بـي احتياطـي بيشـترين سـهم را در ايجـاد
حـوادث شـغلي داراسـت .پـس تمركـز،
سرپرسـت خود يا مسـئول ايمني مشـورت كنيم .احتيـاط و دقـت كافـي اوليـن گام در
-2دسـتورالعمل هاي ايمني را جـدي بگيريم .جهـت مقابلـه بـا بـروز حـوادث خواهـد بـود.
ايمـان داشـته باشـيم كـه ايـن دسـتورالعمل ها
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واحـد تزیینـات بیرونـی شـرکت مهرکام پـارس  ،شـامل خطوط رنگ رباتیک و دسـتی و سـالن های
پـو لیـش و مونتـاژ سـپر و رکاب و قطعـات ریـز و  ...بـا همـکاران پـر تلاش یکـی از ارکان اصلـی
شـرکت مهـرکام پارس به شـمار مـی رود.

ماهنامه داخلی شرکت مهرکام پارس شماره اول /اردیبهشت94

مصاحبه

محمـود قاسـمی متولـد بیسـتم فرودیـن
 ،1355از سـال  1379در شـرکت مهـرکام
پـارس مشـغول فعالیـت گردیـد.وی کـه
دارای دیپلـم هنـر مـی باشـد  ،در همـان
بـدو ورود  ،در روابـط عمومـی سـازمان بنـا
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گپی صمیمانه با همکاران قدیمی
بـه رشـته تحصلـی اش و بعـد از مصاحبه با
محمـد رضـا عیوضـی مدیـر روابـط عمومی
وقـت در بخـش عکاسـی و فیلمبـرداری
مشـغول شـد .کـه در همـان ایام بـه فعالیت
هـای دیگـر از جملـه برگـزاری نمایشـگاه و
تهیـه نشـریه و  ...نیز می پرداخت قاسـمی
بعـد از سـه مـاه فعالیـت در این حـوزه بنا
بـه عالقـه اش در امـور مالـی  ،بـه معاونـت
مالـی منتقـل شـد و بخـش هـای مختلـف
واحـد مالـی را از جملـه بایگانـی ،حقـوق و
دسـتمزد و  ...را تجربـه نمـود و هـم اینـک
در بخـش حسـابداری عمومـی فعالیـت می
نمایـد.وی کـه از جملـه همـکاران خوشـرو
و دارای حسـن خلـق مثـال زدنـی اسـت ،
تمـام دوران فعالیـت خود در مهـرکام پارس

را خاطـره زیبـا بـر مـی شـمارد و یکـی از
ارکان موفقیـت ایـن شـرکت را همدلـی و
پشـتکار و همـت باالی همـکاران بیان می
کنـد ،وی ضمـن یـادی از محمـد رمضانـی
از همکاران قدیمی شـرکت درگذشـت او را
تلـخ تریـن خاطره و در عین حال مراسـمش
را با شـکوهترین می داند که در آن مراسـم
خانـواده مهـرکام پارس به زیبایـی جلوه گر
گشت.قاسـمی کـه هـم اکنـون دانشـجوی
رشـته حسـابداری در دانشـگاه علمـی
کاربـردی مهـرکام پـارس مـی باشـد  ،رمـز
موفقیـت و ارتقاء شـرکت را در ایسـتادگی
در مقابـل سـختی هـا و تالش بیشـتر و کار
تیمـی بـا افـزودن دانـش بیشـتر دانسـت .

جدول شناخت سازمان
جدول شماره 2مهندسی
افقی:
 -1یاری
 -2پرسنل وابسته به شرکت مهرکام پارس
 -3نظر
 -4سنگین نیست
 -5نوعی مار بزرگ
 -6به هز هزار کیلو می گویند
 -7اصطلاح مهندسـی بـه مـرز گذاشـتن و شـیار دار کـردن
قطعه
 -8در مهندسـی بـه التیـن بـه نمونـه قبـل از تولید یـک قطعه
گفتـه می شـود
 -9کوچکترین عدد دو رقمی
 -10شهری از شهرهای شمال ایران
 -11سازنده و شبیه ساز( قطعه و یا محصول)
عمودی:
 -1بفرمـوده حضـرت علـی(ع)  :بهتریـن ورزش مـی باشـد
(جوهـره هـر مـرد)

 -2آیتم محصولی مهم برای هر شرکت تولیدی
 -3غرق آب و شاداب
 -4حیوانـی وحشـی کـه فقـط از برگهـای اوکالیپتـوس تغذیـه
مـی کند
 -5یکـی از مـواد پلیمری که در شـرکت مهـرکام پارس مصرف
زیاد دارد
 -6زمان سنج و شمارشگر
 -7مایع حیات
 -8راست نیست
 -9در اطراف کره زمین احاطه شده است
 -10خصلت
 -11نام اولین پیامبر الهی
 -12اصلی ترین هدف هر شرکتی و سازمانی،کسب آن است

 -13همگن و هم دل

برندگان مسابقه جدول شماره (1کیفیت)
 -1افشین بقایی
-2مهدی عیسی بیگلو

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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با همدلی و همزبانی توطئه ها و
اهداف دشمن را خنثی خواهیم کرد

خبر های منابع
انسانی
افزایش مهارت کارکنان دستورکا ر منابع انسانی است

دوازدهم خرداد ،کارگران بسـیجی حوزه  470مقاومت بسـیج گروه صنعتی ایران خودرو
بـا اجتماع در شـرکت مهـرکام پارس ،ضمن گرامیداشـت میالد مسـعود حضرت مهدی
(عجل ا ...تعالی فرجه الشریف) ،به سوی حرم مطهر امام خمینی (ره) راهپیمایی کردند.
دههـا تـن از کارگـران بـا هـدف ارج
نهـادن بـه آرمانهـای واالی امـام
خمینـی (ره) و تجدیـد بیعت با رهبر
معظـم انقلاب ،پیـاده از کیلومتـر
یـازده جـاده مخصـوص کـرج عـازم
حـرم مطهـر امـام راحل (ره) شـدند.
فرمانـده پایگاه بسـیج سیدالشـهدای
شـرکت مهرکام پارس گفت :کارگران
بسـیجی باحرکت نمادین پیاده رفتن
بـه حرم مطهر امـام (ره) اعالم کردند
بـا تمام قوا از دسـتاوردهای این نظام
مقـدس پاسـداری خواهنـد کـرد.
مهنـدس علـی تجالیی افـزود :حضور
زائران کارگر در حرم مطهر امام نشانه
والیـت مـداری و توجـه بـه ارزش ها
و آرمـان هـای انقالب اسـت ،و اینکه
بـا همدلـی و همزبانـی توطئـه هـا و
اهداف دشـمن را خنثـی خواهندکرد.
وی با بیان این مطلب که امام با نهضت انقالبی نه فقط در ایران بلکه در تمام جهان عزت
آفرید  ،خاطر نشان کرد :امام خمینی(ره) در آن دوران خفقان توانستند ملت ایران را به
سوی ارزش های انقالب و اسالم هدایت کنند و امروز وظیفه ما است تا با همدلی و همزبانی
 ،آرمـان های بلند و ماندگار بنیانگذار
انقلاب اسلامی را زنـده نـگاه داریم.
همچنین یکی از زائران حرم مطهر امام
درگفـت و گـو با خبرنـگار مهراندیش
اعلام کرد  :با نهایت خشـوع  ،تواضع
و فروتنـی نسـبت به امام و شـهیدان،
می گوییـم تا آخرین قطـره خونمان
از میراث آنان پاسداری خواهیم کرد.
کارگـری دیگـر نیـز گفـت :از
اینکـه پیـاده بـه سـوی مقتدایمـان مـی رویـم احسـاس غـرور و خوشـحالی میکنیم و
ایـن را از امـور دینـی خـود میدانیـم و دوسـت داریم هر سـال این مسـیر را طی کنیم
چـون ارزش معنـوی دارد .ارزش هایـی را کـه امـام راحـل پایـه گـذاری کـرده اسـت،
بایـد حفـظ کنیـم و مـا راه امام را بـا پیروی از مقـام معظم رهبـری ادامـه خواهیم داد.
کارگـران بسـیجی حـوزه  470مقاومـت بسـیج گـروه صنعتـی ایـران خـودرو همچنین
در بیانیـه ای کـه در آغـاز حرکـت به سـوی حـرم مطهر امـام راحل با حضور سـرهنگ
اسـکندری فرمانـده بسـیج ایـن حـوزه و مدیـران عامـل چنـد شـرکت گـروه صنعتـی
ایـران خـودرو قرائـت شـد ،اعالم کردنـد :همچنان پاسـدار آرمـان هـای واالی بنیانگذار
انقلاب و خـون پـاک شـهدا هسـتند وتحـت لـوای فرامیـن مقـام معظـم رهبـری،
بـرای اعتلای نظـام جمهـوری اسلامی ایـران و سـرافرازی آن تلاش خواهنـد کـرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :ما بسیجیان گروه صنعتی ایران خودرو از تیم
مذاکره کننده هسته ای کشورمان بر اساس منویات مقام معظم رهبری حمایت می کنیم،
همچنین حمله نظامی آل سـعود به مردم بی دفاع یمن را به عنوان جنایت ضد بشـری
محکوم می کنیم وتوقف فوری و بی قید و شرط این حمالت و اقدام موثرسازمانهای بین
اللملی به خصوص سـازمان ملل را برای کاهش آالم ملت مظلوم یمن خواسـتار هسـتیم.

مدیریــت اداری و منابــع انســانی از ابتــدای ســال جــاری ،بخــش توســعه
منابــع انســاني را بــا هــدف برگــزاري برنامــه هــاي توســعه ايجادکــرده اســت.
اجــرای ایــن برنامــه هــا از حــوزه مســئولين و رؤســا آغــاز شــده ودر
مراحــل بعــدي بــه ســمت اليــه هــاي ديگــر ســازمان تســري مــي يابــد.
بخــش توســعه منابــع انســاني بــه همیــن منظــور ،ابتــدا بــه کمــک مدیــران واحدهــا
بــه شناســایی توانمنــدی و نقــاط قــوت سرپرســتان و مســئوالن پرداخــت تــا بــر
اســاس آن برنامــه ای متناســب بــا اهــداف شــرکت بــرای بهبــود تدویــن کنــد.
شــایان ذکــر اســت ،رؤســا و مســئوالن خطــوط توليــد بــه عنــوان حلقــه واســط بيــن
مديــران ارشــد و نيروهــاي توليــدي همــواره نقــش بســزایی در اجــرای برنامــه هــای
تولیــدی شــرکت و جهــت گيري هــاي ســازمان و تحقق اهداف ســازمان داشــته اند.
افزایش مهارت کارکنان دستورکا ر منابع انسانی است
نخســتین بــار در شــرکت مهــرکام پــارس 40 ،نفــر از کارکنــان ،در مدرســه
مهــارت هــای ایــران خــودرو در زمینــه هــای پاشــش رنــگ و جوشــکاری
آمــوزش دیدنــد .ایــن دوره هــای آموزشــی در مــدت دو هفتــه ( 16تــا 28
خــرداد) در مدرســه مهــارت ســالن رنــگ و بدنــه ایــران خــورو برگــزاری شــد.
مهرکام پارس میزبان دوره آموزشی کارشناسی تصادفات
گروه صنعتی ایران خودرو

مدتــی اســت دوره آموزشــی تصادفــات بــا هــدف مدیریــت ترافیکــی داخــل کارخانــه
بــرای کارکنــان مدیــرت حراســت در شــرکت مهــرکام پــارس آغــاز شــده اســت .در
ایــن دوره آموزشــی کارشناســان حراســت شــرکت هــای ایســیکو  ،ســاپکو  ،تــام
ایــران خودرو،تعاونــی خــاص و قطعــات اتومبیــل ایــران نیــز حضــور دارنــد.
چگونگی استفاده از استراحت پزشکی( معذوریت پزشکی ) و شروع بکار

طبــق قوانیــن تامیــن اجتماعــی جهــت محاســبه و ثبــت ســوابق بیمــه ای حتــی
بــه مــدت  1روز مــی بایســت شــروع بــکار از ســوی ســازمان تامیــن اجتماعــی
صــادر گــردد .لــذا همــکاران محتــرم پــس از شــروع بیمــاری حداکثــر بــه مــدت 72
ســاعت مراتــب را بــه واحــد درمــان اعــام و پــس از تاییــد واحــد درمــان نســبت
بــه اخــذ شــروع بــکار از ســازمان تامیــن اجتماعــی ( پــس از پایــان بیمــاری) اقــدام
نماینــد.
آموزشهای عملی حین کار()OJT

از جملــه فعالیــت هــای بخــش آمــوزش در واحدهــای تولیــدی ،آموزشــهای
عملــی حیــن کار اســت .در ســه ماهــه اول ســال جــاری نیــز اپراتورهــاي
واحدهــاي تزريــق پالســتيک  ،تزئينــات خارجــي  ،نــت قالــب ســایت هــای
مهــرکام پــارس در تهــران و خراســان در قالــب  84دوره آمــوزش دیدنــد.
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ميالد جعفري
جعفر درويشي چاري

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

ابوالفضل افخمي
پويان غالمي اوريمي

مجید علیزاده
محمد عظیمی ارسون
رضا براتی
نوید شاهی

مهرداد فرشاد
مجيد بخششي
علي جعفري
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زمان در واحد انبار محصول ،حرف اول را می زند
انبـار محصـول به عنـوان یکی از
واحدهـای توانمنـد زیـر مجموعـه
فـروش ،وظیفـه حسـاس ارسـال
بـه موقـع محصـول بـه مشـتری را
برعهـده دارد.
وقـت در این واحـد ،حرف اول را
می زنـد .چون از زمان درخواسـت
مشـتری بـرای محصـول مـورد
نیاز(ازطریـق سیسـتم) ،ایـن واحد
 70دقیقـه فرصـت دارد محصول را
به دسـت مشـتری در سـایت ایران
خـودرو در تهـران برسـاند .در غیر
ایـن صـورت مشـتری توقـف خـط تولیـدش را به
نـام مهـرکام پـارس ثبت مـی کند.
وظیفـه انبـار محصـول اسـت که محصـوالت را
از خـط تولیـد خـود دریافت و بر اسـاس سـفارش
مشـتری بـه موقـع بـرای سـایت هـای تولیـدی
ایـران خـودرو در تهـران ،خراسـان ،شـیراز ،بابـل
و تبریـز و سـایر مشـتریان دیگـر همچون ایسـاکو
ارسـال کند.
آقایـان اسـماعیل پـور و نائینی به عنـوان رئیس
و سرپرسـت انبار محصول شـرکت مهـرکام پارس
در گفـت و گـو با خبرنـگار مهراندیش بـا تاکید بر
اهمیـت ایـن موضـوع خاطـر نشـان کردنـد :تمام
تلاش مـا برایـن اسـت در ارتبـاط مسـتقیمی که
بـا خـط تولیـد و واحدهـای کنتـرل تولیـد برنامه
ریـزی و فـروش داریـم ،محصـول مـورد نیـاز
مشـتری بـه موقـع بـرای انبـار محصـول تامین و

مسابقه عکسنوشت

ارسـال شود.
انبـار محصـول از طریق شـش جایـگاه بارگیری
در محوطه شـرکت مهـرکام پارس ،برای مشـتری
( ایسـاکو  ،سـاپکو و سـایت هـای ایـران خـودرو
درتهران ،بابل ،شـیراز ،خراسـان و تبریز) محصول
ارسـال مـی کند.
آقـای اسـماعیل پـور بـه فراینـد کار در انبـار
محصـول اشـاره کـرد و افـزود :ایـران خـودرو 24
سـاعته بـر حسـب بدنـه خودرویـی کـه در خـط
تولیـد قـرار می دهـد ،از طریق سیسـتم ( کانبان)
بـرای محصـول هایـی چـون سـپر ،داشـبورد یـا
هـر قطعـه دیگـر اعلام نیـاز می کنـد .ایـن واحد
بالفاصلـه همزمـان در عیـن اینکـه سـند  ،بارنامه
و پروانـه خـروج خـودرو از مهـرکام پـارس و ورود
بـه سـایت مشـتری را صـادر مـی کنـد ،از طریـق
سیسـتمی دیگـر از واحـد ترابـری درخواسـت
خـودروی مـورد نیـاز ( تریلـی  ،خـاور یا نیسـان)

مسابقه عکس نوشت شماره1

ویژه خانواده همکاران

برنـدگان مسـابقه عکـس نوشـت
شـما ر ه 1
سـرکار خانـم مهدیـه اینانلو(همسـر علیرضـا
فر همنـد )
اگـر میخواهـی برنـده باشـی جـز آنکه
برایـت مهیاسـت آرزو مکـن فقـط بـه
سـعي و تلاش بينديـش
-2یونس بیابانی (مهرکام پارس خراسان)

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 شماره2

گزارش

مـی کنـد تا بـه موقـع محصـول بارگیـری و
بـرای مشـتری ارسـال شـود.
گاهی اوقات درخواسـت محصـول از طریق
واحـد فـروش و برنامـه ریـزی به واحـد انبار
محصـول اعلام مـی شـود ( .غیـر کانبانـی)
ارسـال ایـن محصـول هـا بـرای مشـتری در
اولویت قـرار دارد.
همچنیـن ایـن واحـد برنامـه ریـزی اسـت
کـه برنامـه تولیـد سـایت هـای مشـتری در
شهرسـتانها ( خراسان ،شـیراز  ،بابل و تبریز)
را بـه واحـد انبـار محصـول اعلام مـی کنـد
و مـا نیـز بر اسـاس همیـن برنامـه ،محصول
مـورد نیـاز را بـرای آنهـا ارسـال مـی کنیم.
ایسـاکو و رنو پارس مشـتریان دیگـر محصوالت
مهـرکام پـارس هسـتند .انبـار محصـول ،محصول
مـورد نیـاز آنهـا را از طریـق دریافـت سـفارش ،به
موقـع تامیـن و بـرای آنان ارسـال مـی کند.
ثبـت سفارشـات یکی دیگر از وظایـف مهم انبار
محصـول اسـت .ایـن واحـد محصـول را از زمانـی
کـه بـرای مشـتری ارسـال می شـود تـا زمانی که
نـزد مشـتری رسـید دائـم می شـود و بـه مهرکام
پـارس بـاز می گـردد ،پـی گیری مـی کند.
از وظایـف دیگـر و مهـم انبار محصـول پیگیری
تعـداد پالـت هایـی اسـت کـه از مهـرکام پـارس
خـارج و از ایـران خـودرو بازگردانـده مـی شـود.
هـدف ایـن اسـت کـه مهـرکام پـارس بـا کمبـود
پالـت مواجـه نشـود.

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.

قال رسول ا( ...صلي ا ...عليه و آله و سلم ) :

" اگر بنده ارزش ماه رمضان را بداند  ،آرزو می کند که سراسر سال رمضان باشد"

