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سخن سردبیر
مـا انسـانها چـه انـدازه در زندگـي خـود
حـق اشـتباه كـردن داريـم ؟ايـا در زندگـي
مـي تـوان اصلا اشـتباه نكـرد ؟ انيشـتين
مـي گويد« :كسـي كـه تا به حال اشـتباهي
نكـرده يعنـي اينكه تـا به حـال كار جديدي
را شـروع نكرده اسـت» .به واقع اشـتباهات
مـي توانـد نقـش منابـع درسـي را بـراي ما
و ديگـران ايفـا كنـد ،بديهـي اسـت  ،نمـي
تـوان خـود را دربرابـر اشـتباهات ايزولـه
كـرد ولـي بـي گمـان ميتـوان از تكـرار
اشـتباه مصـون مانـد ،مگـر در زمانـي كه از
اشـتباهاتمان درس نگيريـم و بـه تبـع آن
،مجـددا اشـتباه صـورت گرفتـه يـك بـار
ديگـر در زندگـي مـا خودنمايـي مـي كنـد
والبتـه تكـرار اشـتباهات غالبـا هزينه هاي
زيـادي را بـراي مـا در پـي خواهـد داشـت
،متاسـفانه در زندگـي مـا تاكيد بر اين شـده
كـه بايـد از اشـتباه اجتنـاب كـرد و گاهـي
بالفاصلـه بعـد از حتـي يك اشـتباه كوچك
فـرد خاطـي بايد پاسـخگو باشـد و شـخص
اشـتباه كـرده بايد شرمسـار باشـد از اين رو
خيلـي اوقـات افـرادي كه اشـتباه مـي كنند
كـه حتـي ممكـن اسـت مـوردي پيـش و
پـا افتـاده باشـد اشـتباه خـود را پنهـان مي
كننـد تـا مبادا مورد سـوال و يـا گاهي مورد
تمسـخر ديگـران قـرار نگيرنـد و در صورت
متوجـه شـدن ديگـران فـرد بجـاي اينكـه
در صـدد رفـع اشـتباه و مشـكل برآيـد تمام
تلاش خـود را مي كنـد تا به قـول معروف
تـوپ را بـه زميـن ديگـران بينـدازد امـا در
واقـع اشـتباه نبايـد معيـار واكنـش ديگران
باشـد بلكـه واكنـش و رفتـار پس از اشـتباه
بايـد مـورد توجـه قـرار گيرد،يادگيـري فرد
خاطـي مـي توانـد به نوعـي نمـادي از توبه
كردن باشـد زيـرا يادگيـري از اشـتباه مانند
منابع درسـي اسـت ما را در كالس انسانيت
بـه هـدف و مقصـد زندگـي مـی رسـاند و
هيـچ گاه نبايـد اشـتباه را بعنـوان پايان كار
پذيرفت.

مهرکام پارس در عزای حسینی

بـاز این چه شـورش اسـت کـه در خلق عالم اسـت
بـاز ایـن چـه نوحـه و چـه عـزا و چـه ماتـم اسـت
بار دیگر مهرکام پارس عاشـورایی شد،چهارشـنبه بیسـت و نهم
آبان  ،همکاران عزادار سـاالر شـهیدان امام حسـین(ع) سـیاه پوش
و سـینه زنـان نوای سـوز مظلومیت شـهید کربال سـر دادند،مراسـم
عـزاداری از سـاعت  9صبـح از درب یـک بـا مداحـی  ،مداحان اهل
بیـت  ،آقایـان رضـا رحیمی از همکاران شـرکت مهـرکام پارس با
حضـور مدیریـت محتـرم عامـل و جمعـی از مدیـران ارشـد و دیگر
همـکاران سـایت شـمال آغـاز و بـا مدیحـه سـرایی آقایـان حجت
آقایـی و حسـن برجعلـی تـا درب  2ادامه داشـت و با پیوسـتن دیگر
دوسـتداران اباعبدا ...در این مسـیر  ،در نهایت جمع عزادار در
سـالن ال 90شـور حسـینی به پا نمودند ،در ادامه مراسـم ذاکر اهل
بیـت حـاج مصطفـی خرسـندی بـه ذکـر مصیبـت سلار شـهیدان

امـام حسـین(ع) پرداخـت و حجت االسلام ابوالقاسـمی سـخنرانی
جامعـی پیرامـون فلسـفه و واقعـه کربلا ایـراد نمودنـد ،مراسـم
عـزاداری بـا سـینه زنـی و مداحـی همـکاران صمـد آقایـی و حـاج
علـی اکبـر تـا زمان ظهـر ادامه یافـت و نمـاز ظهر نیز بـه امامت
حجـت االسلام میرغیاسـی به یاد نمـاز ظهر عاشـورا اقامه گردید.
شـایان ذکـر اسـت عـزاداری سلار شـهیدان اباعبـدا...
الحسـین(ع) ،ماننـد هرسـاله ،بـا شـوری بـی نظیـر کـه نشـان از
خلـوص و ارادت همیشـگی همـکاران شـرکت مهـرکام پـارس
دارد ،برگـزار و بـا حمایـت مدیریـت محتـرم عامـل و همراهـی
معاونـت هـا و مدیریـت هـای بخـش هـای مختلـف سـازمان
از جملـه پشـتیبانی ،اجرایـی ،حراسـت ،منابـع انسانی،بسـیج
و مدیریـت حـوزه محتـرم مدیـر عامـل بـر پـا و اجـرا شـد.
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اخبار

آغاز پروژه تولید قطعات  207در مهرکام پارس

داخلی

عطـف بـه تصمیـم اتخـاذ شـده از سـوی شـرکت ایـران خـودرو بـه قالبهـای مرتبـط در دسـت اقـدام مـی باشـد و پیـش بینـی مـی گـردد تـا
منظـور ایجـاد تنـوع در سـبد محصـوالت داخلـی  ،پـروژه خـود کفایـی پایـان سـال  95بـا تیـراژ روزانـه  150دسـتگاه ،تولیـد انبـوه آغـاز گـردد.
سـازی خـودروی  207در سـال جـاری در دسـتور کار قـرار گرفـت.
مهنـدس رضـا حبیبـی مدیریـت فـروش شـرکت مهـرکام پـارس بـا
اعلام خبـر فـوق بیان نمود شـرکت مهـرکام پارس بـه عنـوان بزرگترین
قطعـه سـاز شـرکت گـروه و بـه دلیـل تـوان واالی فنـی  ،مهندسـی بـه
عنـوان شـرکت اصلـی تامیـن کننـده اقلام تزیینـی ( داشـبورد  ،پلیمـری،
صندلـی  ،رودری) منتخـب گردیـد ،کـه در حـال ارائـه قیمـت پیشـنهادی
و عقـد قـرار داد بـا شـرکت ایـران خـودرو مـی باشـیم ،وی افـزود
شـایان ذکـر اسـت کـه بـه مـوازات اجـرای مراحـل ذکـر شـده ،سـاخت

صادرات قطعات مهرکام پارس به عراق
بنـا بـه اعلام معاونـت فـروش شـرکت مهـرکام پـارس  ،برنامـه
صـادرات خـودرو بـه کشـور عـراق از ابتـدای سـال جـاری را آغـاز ،و بـر
ایـن اسـاس مهـرکام پـارس سـهم صـد در صـدی از صـادرات اقلام
پلیمـری  ،داشـبورد و پنجـاه درصـدی از صـادرات صندلـی را اخـذ نمود.

پیش بینی افزایش تولید در مهرکام پارس
در آخریـن برنامـه ارسـالی در بازنگـری برنامـه شـش ماهـه تولید خودرو در شـرکت
ایـران خـودرو ،از مـاه جـاری بـا شـیب افزایشـی مالیـم سـقف تولیـد روزانـه 2845
دسـتگاه در روز (میانگیـن  2690دسـتگاه روزانـه) تـا پایـان سـال جـاری خواهـد
رسـید  ،کـه بـا توجـه بـه پیـش بینـی و برنامـه تدویـن شـده جدیـد شـرکت هـای
زیـر مجموعـه از جملـه مهـرکام پـارس کـه مهمتریـن شـرکت تولیـد کننـده گـروه
صنعتـی ایـران خـودرو مـی باشـد نیـز بـا افزایـش تولیـد و راندمـان مواجـه خواهـد بود.

کسب عنوان نایب قهرمانی کشتی در مسابقات کارگری
تیـم کشـتی شـرکت مهـرکام پـارس در مسـابقات کشـتی کارگـری مربیگـری ایـن تیـم را
اسـتان تهـران کـه در روزهـای پنجـم و ششـم مهرمـاه بـا حضـور فتحعلـی و مجیـد داداشـی
بیـش از  140کشـتی گیـر از تیـم هـای مختلـف بـه مناسـبت هفتـه
دولـت برگـزار گردیـد  ،موفـق بـه کسـب عنـوان دومـی مسـابقات شـد .
در این مسـابقات تیم های مطرحی از موسسـه و شـرکت هایی همچون :
شهرداری اسالم شهر  ،ایران خودرو  ،پارس خودرو  ،ساپکو  ،سایپا  ،پاراصنعت
با کشتی گیران مطرحی که در اختیار داشتند  ،در پایان مسابقات تیم های :
شـهرداری اسلام شـهر بـا کسـب  78امتیـاز مقـام اول
مهـرکام پـارس بـا کسـب  60امتیـاز مقـام دوم
ایـران خـودرو بـا کسـب  59امتیـاز مقـام سـوم را کسـب نمودنـد .

آقایـان مجیـد حاجـی
بـه عهـده داشـتند .
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3

معاونت فروش ،واحد برتر ارائه پیشنهادات

بـا توجـه به اینکه سيسـتم پيشـنهادات  ،تكنيكي اسـت كه ميتـوان از فكر و
انديشـه هاي كاركنان براي مسـئله يابي ،چارهجويي و حل مسـائل و مشـكالت
سـازماني بهره جسـت .بر این اسـاس معاونت فروش از كليه كاركنان از عاليترين
رده سـازماني تـا پاييـن تريـن سـطح آن بـر این شـدند که بـا ارائه پيشـنهادات،
ايدههـا  ،ابتـكارات و نظـرات خـود را بـراي رفـع نارسـاييهاي موجـود در رونـد
كاري و يـا بهبـود روشـهاي انجـام كار و يا افزايـش كيفيت کارخـود ارائه دهند.
از ایـن رو هدفـی قابـل دسـترس بـرای پرسـنل تحـت امرمعاونـت
فـروش از سـوی معـاون محتـرم ایـن واحـد اعلام گردیـد .ایـن هـدف ارائـه
حداقـل  2پیشـنهاد بـرای هـر پرسـنل بـود کـه بـا توجـه بـه تمهیـدات الزم

در خصـوص ارائـه پیشـنهاد  ،ایـن امـر تـا کنـون بـه میـزان  1.75سـرانه
بـرای هـر پرسـنل تحقـق یافتـه اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن بیـن
چنـد پیشـنهاد دهنـده برتـر مـورد تشـویق معـاون فـروش واقـع گرفتنـد.
از تمهیـدات صـورت گرفتـه مـی تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد-1 :
ایجـاد فرهنـگ همـكاري -2 ،بهبـود روحيـه و انگيـزه كاركنـان-3 ،افزايـش
ميـزان خالقيـت ،نـوآوري و ابتـكار - 4،تقويـت مسـئوليت پذيـري و تعلـق
سـازماني -5 ،گـردش بهتـر اطالعـات و اطلاع رسـاني بـه همـکاران دیگـر
بـا ارائـه ایـن روش تعـداد  153پیشـنهاد از پرسـنل ایـن واحـد ارائـه
کـه میـزان فعالیـت گـروه هـای کاری بـه شـرح ذیـل مـی باشـد:

جدول شناخت سازمان
جدول شماره 6پشتیبانی
بـه  2نفـر از همـکاران گرامـی کـه
موفـق بـه حل جـدول فـوق گردنـد جوایزی
از طـرف مدیریـت حـوزه مدیرعامـل اهـدا
خواهد شـد.

برندگان جدول شماره  5حراست
 -1سجاد موسی پور
-2هر مز شکیبا

عمودی :
افقی :
 -1زیرمجموعه های پشتیبانی
 -1رویکرد سازمان برای پرسنل
 -2باعث پیرشفت
 -2اثرات ماه مبارک
 -3خیس
 -3سنگ قیمتی
 -4خانقاه بی پایان
 -5اشاره به دور
 -4شهد
 -6از پرسنل پشتیبانی
 -5مذکر
 -7تردید
 -6کمربند زمین
 -8برای حاشا بلند است
 -7نام وزیر کی قباد ،پادشاه کیانی  -9فردا ،روز قیامت
 -10از حروف اضافه در عربی
 -11از پیامربان
 -12کلید موسیقی

 -13نسل – اجداد
 -14دو یار هم قد
 -15کوشش گر و اهتامم کننده
 -16خم
 -17لقب مالصدرا
 -18دین داری
 -19منایش
ِ -20
کاست
 -21مشورت دهنده
 -22پسوند شباهت
 -23زمینه
 -24تعجب
 -25پنیرش معروف است
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همـکاران محتـرم جهـت دریافـت شـرایط تحویـل فیلم و
عکس مراسـم بـه واحـد بسـیج مراجعـه نمایند

صدایتصویر
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گپی با مداحان قدیمی
-1لطفـاً خودتـان را معرفـی کنیـد؟
مجتبـی علـی اکبـر :متولـد ششـم اردیبهشـت
مـاه سـال  1350مـی باشـم و دارای  2فرزنـد
و مـدرک تحصیلـی دیپلـم ادبیـات هسـتم .
رضـا رحیمـی  :متولـد سـوم مهـر مـاه سـال
 1356و متاهـل مـی باشـم و دارای مـدرک
کارشناسـی در رشـته علـوم سیاسـی هسـتم .
حسـن برجعلـی  :متولـد یکـم فروردیـن مـاه سـال
 59هسـتم ،متأهـل و دارای یـک فرزنـد دختـر مـی
باشـم و در حـال حاضـر مـدرک کاردانـی دارم .
خـود
حضـور
چگونگـی
-2نحـوه
دهیـد؟
توضیـح
را
شـرکت
در
مجتبـی علـی اکبـر  :حضـور اینجانـب در شـرکت
مهـرکام پـارس بطـور اتفاقی صـورت گرفت و شـخصی
کـه بنـده را بـه ایـن شـرکت معرفـی
نمـود را تنهـا یکبـار دیـدم و پـس از
آن تاریـخ دیگـر از آن فـرد خبـری
نداشـتم و انـگار فقـط بـرای همـان یک
روز خـاص وارد زندگـی مـن شـده بود .
رضـا رحیمـی  :مـن بـا معرفـی یکـی
از دوسـتانم در سـال  81بـه شـرکت
مهـرکام پـارس معرفـی شـدم و پـس از
مصاحبـه بـا آقـای موسـوی(مدیر وقـت
اداری) بـه مـدت حـدود یکسـال در
شـرکت ایـران خودرو بـه صـورت مأمور
حضـور داشـتم و در حـال حاضـر در
بخـش جمـع آوری اطالعـات حراسـت
در خدمـت همـکاران عزیـز مـی باشـم.
حسـن برجعلی :در سـال  81از طریق
یکی از دوسـتان به شرکت معرفی شدم و همکاری خود
را در حراسـت شـروع کردم و در قسـمت هـای مختلف
حراسـت انجام وظیفه کـردم و االن نیز به عنوان کاردان
در لبـاس مقـدس آتـش نشـانی مشـغول مـی باشـم .
-3بهترین چیز در زندگی را از دیدگاه خود شرح دهید؟
مجتبـی علـی اکبـر  :بهتریـن چیـز در زندگـی از
نظـر مـن ایمـان بـه خداسـت زیـرا کـه از پرتـو ایمـان
حقیقتـی بـه خداونـد اسـت کـه همـه صفـات خـوب
تبلـور پیـدا مـی کند،صفاتی همچـون صداقت،معرفت و
محبیـت و بـا وجـود ایـن صفات اسـت که جامعه رشـد
مـی کنـد و بـه پیشـرفت از نظـر معنـوی مـی رسـد .
رضـا رحیمـی  :بهتریـن چیـز در زندگـی طبـق
آیـات و روایـات امنیـت و سلامتی مـی باشـد چـرا
کـه در سـایه امنیـت و سلامتی اسـت کـه کلیـه
اسـتعدادها ظهـور و بـروز پیـدا مـی کننـد و انسـان
در سـایه دیـن مطهـر بـه رشـد و بالندگـی مـی رسـد .
حسـن برجعلـی  :بهتریـن و ارزنـده تریـن چیـز در
زندگـی متوسـل شـدن بـه ائمـه اطهـار مـی باشـد .
-4مهمتریـن عامـل موفقیـت را چـه مـی دانیـد؟
مجتبـی علـی اکبـر  :از نظـر بنـده صداقـت و
تـوکل اسـت  ،صداقـت در برابـر انسـانها و تـوکل بـر
ذات الهـی  ،اگـر ایـن دو مقولـه صـورت بگیـرد شـما
موفـق هسـتید و فرقـی نمـی کنـد کـه در زندگـی بـه
پسـتی و مقامـی برسـید ،یـا نـه ،شـما موفـق شـده
ایـد رضـای خداونـد و همنوعـان را بدسـت آوریـد.

رضـا رحیمـی  :به نظـر من عوامل موفقیـت  ،مواردی
نظیـر :تـوکل بـه حضـرت حـق و تلاش در جهـت
سـازندگی روح و جسـم بـا اسـتعانت و بهـره گیـری
از زندگـی نامـه و سـیره ائمـه اطهـار(ع) مـی باشـد .
حسـن برجعلـی  :مهمتریـن عامـل موفقیـت
در تمـام عرصـه زندگـی و کار تـوکل بـه خـدا و
توسـل بـه خانـدان عصمـت و طهـارت مـی باشـد .
-5اوغـات فراغـت را چگونـه سـپری مـی نمایـد؟
مجتبـی علـی اکبر  :بیشـتر در کنار خانواده هسـتم ،
در بعضی مواقع نیز به ورزش مشـغول هسـتم و بخشـی
نیز به جمع آوری مطالب در مدیحه سـرائی می پردازم .
رضـا رحیمـی  :مـن اوغـات فراغتـم را عمومـاً بـه
مطالعـات گوناگـون در زمینـه هـای مباحـث عقیدتـی
،سیاسـی،اجتماعی و مذهبـی مـی گذرانـم و ورزش

در رشـته دوچرخـه سـواری را بـه صـورت نیمـه
حرفـه ای جـزء برنامـه هفتگـی خـود قـرار داده ام.
حسـن برجعلـی  :بـه تحقیـق و تفحـص درخصـوص
شـبهات شـیعه و دیگـر فرقـه هـای اسلامی و
همچنیـن تحقیـق بـه چگونگـی ایجـاد سـبک در
گذشـته و حـال مـی پـردازم و در کنـار خانـواده بـه
گـردش هـا و طیعیـت گـردی نبـز مشـغول هسـتم .
خوانـی
روضـه
از
خاطـره
-6یـک
کنیـد؟
تعریـف
خـود
مداحـی
و
مجتبـی علـی اکبـر  :در وادی روضـه خوانـی و
مداحـی خاطـرات بسـیار اسـت و بـرای مـن شـیرین
تریـن روزی کـه بـرای اولیـن میکروفـون را بـه
دسـت گرفتـم سراسـر اسـترس و دلهـره بـود امـا
بـه لطـف خـداو اربـاب خیلـی عالـی برگـزار شـد .
رضـا رحیمـی  :اجـازه بدیـد بگـم اجـداد مـن در
برگـزاری مراسـم تعذیـه از لحـاظ نویسـندگی و
کارگردانـی یـد طوالیـی داشـتند .یـادم میـاد حـدود
 6سـال سـن داشـتم کـه پدربزرگـم کـه از اسـاتید
برجسـته تعذیـه بـود از مـن خواسـت کـه روز عاشـورا
نقـش حضـرت رقیه(سلام ا...علیهـا) رو ایفـا کنـم کـه
ً
اصلا نخوابیـدم و مضطـرب کـه
یـادم میـاد اون شـب
فـردا چـه می شـود کـه بـا عنایات پـرودگارم بـه خوبی
انجـام شـد و آن شـب بـرای مـن بـه یادماندنـی بـود و
سـرآغازی بـرای ورود بـه جرگـه نوکـری دسـتگاه ائمه
اطهار(سلام ا ...علیهـم اجمعین)بـه شـمار مـی آیـد.

حسـن برجعلـی  :من از سـن  13سـالگی با عالقه
بسـیاری کـه بـه خوانـدن داشـتم امـا از روی خجالتـی
کـه می کشـیدم نمـی تونسـتم بخونم کـه با پافشـاری
یکـی از مداحیـان وقـت و بـا خوانـدن نوحـه ای در آن
زمـان و بـا عنایـت خداوند به عرصه مداحی وارد شـدم .
حرمـت
خصـوص
در
نظرخـود
-7
مـاه محـرم و صفـر را بیـان کنیـد؟
مجتبـی علـی اکبـر  :مـن معتقـدم مـاه هـای محـرم
و صفـر بسـیار پربرکـت هسـتند البتـه بیشـتر منظـورم
از نظـر معنـوی هسـت زیـرا بـا رسـیدن ایـن ماههـای
عزیـز جامعـه دگرگـون مـی شـود و ایـن شـامل همـه
مـی شـود و ربطـی بـه ایـن کـه چقـدر معتقـد باشـی
نـدارد نـور ابـا عبدالـه بـه عمـق تاریکـی هـا نفـوذ می
کنـد و دل هـا را از زنـگار گنـاه و معصیـت مـی زداید .
رضـا رحیمـی  :مـاه محـرم و صفر بـه فرمایش
امـام راحـل  ،اسلام را زنـده نگهداشـته اسـت
و واقعـاً چنیـن اسـت .شـما ببینیـد جـرم و
جنایـت کاهـش مـی یابـد .عشـق بـه اهـل بیـت
مخصوصـاً امـام حسـین (علیـه السلام) همـه
چیـز را تحـت الشـعاع قـرار مـی دهـد و در
یـک کالم مایـع سـرافرازی و عظمـت شـیعیان
جهـان بلکـه کل ادیـان ابراهیمـی اسـت.
حسـن برجعلـی  :طبـق فرمایـش حضـرت
امـام خمینـی(ره) کـه مـی فرمایـد "ایـن محـرم
و صفـر اسـت کـه اسلام را نگـه داشـته اسـت"
بـه درسـتی بیانگـر تحـرک و پویایـی مذهـب
تشـیع در ایـران اسلامی اسـت و بـه برکـت
وجـود ایـن دو مـاه عزیـز مـی باشـد .بـه نظـر
مـن مـاه اثبـات حقاقیـت خانـدان اهـل بیت می
باشـد و مـا هرچـه داریـم از ایـن محـرم و صفـر اسـت.
-8در آخر اگر سـخنی باقی مانده است رابیان نمائید؟
مجتبـی علـی اکبـر  :بسـیار تأکیـد دارم کـه بنـده
حقیـر نزدیـک بـه  16سـال اسـت در شـرکت مشـغول
بـه کار مـی باشـم و بـا فـراد مختلـف کار کـرده ام و
شـاید دوسـتانی در ایـن مدت بـدی از من دیده باشـند
 ،از همـه ی دوسـتان خواهشـمندم کـه بـا لطـف خـود
ایـن حقیـر را عفـو بفرماینـد " ،شـاید فردا دیر باشـد".
رضـا رحیمـی  :در پایـان چنـد توصیـه را نخسـت بر
خـودم و بعـد بـه دیگـر عزیزان مـی گویم اوالً همیشـه
دقـت کنیـم در مراسـماتمان شـور حسـینی بـا شـعور
حسـینی (بصیرت)همـراه باشـد چـرا کـه ایـن دو بـا
هـم بـال یـک پرنـده میباشـند .ثانیـاً اگـر مـی خواهیم
در ایـن دنیـای پـر از ظلـم راه نجاتـی بیابیـم تنهـا راه
و مکتـب  ،مکتـب اهـل بیـت اسـت کـه اگـر بـا صـدق
نیـت و بـا اخلاص و معرفت صدایشـان کنیـم جوابمان
مـی دهنـد کـه ایـن حقیـر سـراپا تقصیـر ،هـر چـه
خواسـتم از لطـف و عنایـات ایـن انـوار مقدسـه گرفتـم
.باشـد کـه رهـرو واقعـی آسـتان انوارالهـی باشـیم .
حسـن برجعلی  :امیداورم همگی از این فرصت ارزنده
ای کـه ذات حضـرت حق برای حیـات در اختیار ما قرار
داده اسـت به نحواحسـن اسـتفاده کنیم و به طور یقین
سـعادت دنیوی و اخروی ما در گرو تمسـک به ریسمان
الهـی و خاندان اهل بیت می باشـد و بـا آرزوی موفقیت
بـرای تمامـی همـکاران در تمامـی مراحـل زندگـی .
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سه درس بزرگ از مکتب عاشورا
درسهای عاشورا همواره زنده ،حیاتبخش
و حرکتآفریـن اسـت .هرچنـد واقعـه کربال در
مـکان و زمـان خاصـی رخ داده  ،امـا درسهای
آن بـه زمـان و مـکان خاصی محدود نمیشـود
و همـواره الهامبخش و شـورآفرین اسـت.
عاشـورا دانشـگاهی اسـت که همـه طبقات از
زن و مـرد ،کوچک و بزرگ ،باسـواد و بیسـواد،
سیاه و سـفید ،مسلمان و غیرمسلمان از استادان
و سـتارگان فـروزان بنامـی چـون :حسـین بـن
علی(علیـه السلام) ،قمـر بنـی هاشـم (علیـه
السلام)و زینـب کبری(سلام ا ...علیهـا) درس
میآموزنـد و صـد افسـوس کـه مـا تاکنـون
نتوانسـتهایم ارزشهـای عاشـورا را آنچنـان که
شـاید و بایـد بـه منصه ظهـور برسـانیم و نه به
جوامـع جهانی بشناسـانیم.
از میـان انبـوه درسهـای ارزشـمندی کـه
عاشـورا بـه مـا میآمـوزد از قبیـل :فـداکاری و
ایثـار ،صبـر و اسـتقامت ،شـهادت و شـجاعت،
تعهد و مسـئولیت ،صداقت و وفـاداری ،قاطعیت
در راه هـدف ،دفـاع از امامـت و والیـت ،دفاع و
پاسـداری از دیـن و ارزشهـا ،تولـی و تبـری،
سـتیز بـا سـتم و سـتمگران ،افشـای چهـره
دشـمنان اسلام ،توجـه بـه معنویـات حتـی در
جبهـه جنـگ ،نفـی نژادپرسـتی ،توبـه ،دعـا،
اسـتغفار ،تسـلیم در برابـر خدا و قیـام برای خدا،
در ایـن مقـال بـه معرفی  3درس بـزرگ از قیام
امـام حسـین(علیه السلام) و مکتـب بـی بدیل
عاشـورا بسـنده میکنیـم:
درس ستمستیزی:
سـتیز با سـتم و ستمگران بهویژه حاکمان
سـتم و برپایـی عدل یکی از درسهای عاشـورا
در عرصـه رفتـار سیاسـی اسـت .عاشـورا بـه ما
میآمـوزد کـه انسـان مسـلمان نمیتوانـد در
برابر سـتم و ستمگران سـکوت کند و بیتفاوت
بمانـد؛ اگـر سـکوت کـرد در حکـم همـان
سـتمکار اسـت .امـام حسـین(علیه السلام) در
سـخنانی در منـزل «بیضـه» در برابر سـپاهیان
حـر فرمودنـد« :ای مـردم! رسـول خدا(صلی ا...
علیـه و آلـه) فرمود :اگر کسـی حاکم سـتمگری
را ببینـد کـه حلال خدا را حـرام میکنـد ،عهد
و پیمـان الهـی را میشـکند و بـا سـنت رسـول
خـدا مخالـف اسـت و بـا بنـدگان خـدا به سـتم
و بیدادگـری رفتـار میکنـد ،پـس بـا گفتـار و
کـردار در برابـرش نایسـتد بـر خداسـت که این
فـرد را نیـز بـا همـان حاکـم سـتمکار محشـور
کنـد»)1( .آن بزرگـوار سـپس از اوضـاع زمانـه
و ضـرورت تبعیـت مسـلمانان از خویـش چنین
یـاد میکننـد« :مـردم آگاه باشـید کـه بنیامیـه
و اتبـاع آنهـا پیـرو شـیطانند و از پیـروی و

بندگـی خـدای بخشـنده سـرپیچی کردهانـد،
فسـاد و تباهـی را آشـکار سـاختهاند و حـدود
الهـی را تعطیـل کردهانـد و امـوال مـردم را
بهخـود اختصـاص دادهانـد .حـرام خـدا را حالل
و حاللـش را حـرام کردهانـد .مـن از هـر کـس
شایسـتهترم کـه وضـع موجـود را تغییـر دهم...
پـس الزم اسـت از روش مـن پیـروی کنیـد
زیـرا عمـل مـن بـرای شـما حجت و سرمشـق
اسـت)2(»...
درس عزت:
در فرهنـگ اسلامی ،مسـلمان عزیـز
اسـت و هرگـز نبایـد تـن بـه ذلـت و خـواری
بدهـد .ذلـت و خـواری با مسـلمانی قابـل جمع
نیسـت .بنابرایـن ،مسـلمانی که ذلـت را پذیرفته
مسـلمانیاش کامـل نیسـت .بـر ایـن اسـاس
2نـوع زندگـی خواهیـم داشـت :زندگـی ذلیالنه
و زندگـی عزتمندانـه .زندگـی عزتمندانه در پرتو
پذیـرش والیـت خـدا و اولیـای خـدا و زندگـی
ذلیالنـه در پرتـو پذیرش والیت کفر و شـرک و
دشـمنان خداسـت .هرگونـه پنـدار و رفتاری که
مسـلمانان را ذلیـل ،ناکارآمد و ناتـوان جلوه دهد
از نظر امام حسـین(علیه السلام) محکوم است.
عـزت در سـخن و عمـل آن حضـرت بـه نحـو
بـارزی تجلـی دارد .او مـرگ با عـزت را زندگی
و زندگـی بـا ذلـت را عیـن مـرگ میدانسـت و
از همیـن رو یکی از شـعارهای سیدالشـهدا(علیه
السلام) در روز عاشـورا ایـن بـود :المـوت خیـر
مـن رکـوب العـار و العـار خیر مـن دخـول النار؛
مـرگ از پذیـرش ننـگ بهتـر و ننـگ از ورود
در آتـش سـزاوارتر اسـت» ()3و نیـز آن بزرگوار
در روز عاشـورا میفرمـود« :ایـن ناکـس پسـر
ناکـس مرا بـه پذیرش یکـی از 2کار ناچار کرده
اسـت؛ یا شمشـیر کشـیدن و کشـته شـدن و یا
پذیـرش ذلـت .ذلـت از خاندان ما به دور اسـت.
هیهـات کـه ذلـت و زبونـی را اختیـار کنـم .نـه
خـدا بـه ذلـت مـن راضی اسـت ،نه رسـول خدا
و نـه مؤمنـان و نـه دامنهـای پاکـی کـه مـرا
تربیـت کردهانـد .همچنیـن مـردان غیرتمنـد و
آزاده ،کشـته شـدن را بـر پیـروی از انسـانهای
پسـت ترجیـح میدهنـد»)4(.
سـخنان و رفتار امام حسـین(علیه السالم)
بـرای همـه شـیعیان بهویـژه کارگـزاران نظـام
اسلامی ایـن درس را با خود دارد کـه آنان باید
تمامـی هـم و غـم خـود را مصـروف ایـن مهم
کننـد کـه امـت اسلامی هـم در عرصـه ملی و
هـم در عرصـه بینالمللـی به عزت شـهره آفاق
شـوند و هـم در مسـیر زندگـی دنیـوی و هم در
مسـیر زندگـی اخروی بـه عزت نفس ،برسـد.
درس جمع بین سیاست و معنویت:
جمـع بیـن حضـور در عرصههـای

مقاله
سیاسـی و توجـه بـه معنویـات یکـی دیگـر
از درسهـای عاشوراسـت .غفلـت از نیازهـای
روحـی و معنـوی بهویـژه بـرای مسـئوالن ،
خطرسـاز و خطرآفرین اسـت؛ امام حسـین(علیه
السلام) آن هنگام که رویاروی دشـمن ایستاده
و حتـی آن هنگامـی کـه در محاصـره دشـمنان
اسـت ،هرگـز از این مسـئله غفلت نـدارد .از این
روی ،در تاریـخ آمده اسـت که در شـب عاشـورا
در میـان خیمـه حضـرت ثارا(...علیـه السلام)
جنبوجـوش عجیـب و نشـاط فوقالعـادهای به
چشـم میخـورد؛ یکـی مشـغول دعـا و مناجات
بـا خداسـت و آن دیگـری مشـغول تلاوت
قـرآن( )5و هنـگام حملـه دشـمن درعصـر
امام حسـین(علیه السالم) به قمر
تاسـوعا
بنی هاشـم (علیه السلام) مظهر ادب و بصیرت
میفرمایـد« :به سـوی آنـان برو و اگر توانسـتی
امشـب را مهلـت بگیـر تـا به نمـاز و اسـتغفار و
مناجات بـا پروردگارمـان بپردازیم .خـدا میداند
کـه مـن بـه نمـاز و تلاوت قـرآن و اسـتغفار و
مناجـات بـا خـدا عالقـه شـدید دارم»()6از این
درخواسـت در آن موقعیـت بـه خوبـی میتـوان
بـه اهمیـت معنویـت و خودسـازی پـی بـرد.
ایـن کار امام(علیـه السلام) بیانگـر آن اسـت
کـه هرگـز نبایـد بهدلیـل کار و گرفتـاری زیـاد
از خودسـازی و توجـه بـه معنویـات غفلت کرد.
بـه همین جهت هـم عقیله بنی هاشـم حضرت
زینب کبری(سلام ا ...علیها) در برابر دشـمنانی
کـه پـس از واقعـه کربلا واکنـش ایشـان را به
طعنـه جویـا میشـدند اینطـور پاسـخ دادنـد که
جـز زیبایـی ندیدم .حتـی مقام شـهادت آگاهانه
حضـرت سیدالشـهدا(علیه السلام) و خانـدان و
یـاران او را نیـز بایـد در همیـن خصلـت جمـع
بیـن سیاسـت و اصالحطلبـی بـا معنویـت و
عرفـان جسـتوجو کـرد .در کنـار همـه ایـن
شـواهد ،نیـم نگاهـی بـه دعـای کبیـر عرفـه
از آن حضـرت پیـش از خـروج از خانـه خـدا و
رهسـپاری به سـوی دیار شـهادت ،عمق عشـق
و عرفـان و معنویـت ایشـان به محبـوب ازلی را
نمایـان میسـازد.
پی نگاشتها:
 )1تاریـخ االمـم و الملـوک ،طبـری ،ج ،4ص
.304
 )2همان.
 )3مناقـب ابـن شهرآشـوب ،ج  ،4ص،68
بحاراالنـوار ،ج  ،44ص 192
 )4تحف العقول ،ص.249
 )5سـخنان حسـین بـن علی(علیـه السلام)،
نجمـی ،ص .209
 )6االرشاد ،ص .240
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تولدتان مبارک

مهرسا عباس زاده

آنیسا اشناری

مهرسا ابراهیم زاده

خواجه محمود آباد
مصطفي
سيدمهدي آزاداردهائي
ابراهيم	يوسفي
حميدرضا محتشم
محمدعلي صادق
يرج حبيبي
حسن اسمعيل پور
مصطفي اورعي

پیوندتان مبارک

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

جامعي
غالمرضا
عليرضا خالقي تبار
احمد آقا گل زاده سيالخور
اصلي
عليرضا
كيان لطفي
قاسم زاده
محسن
محمد ايلخاني
عليرضا سرائي حاجي آقا

محمد پارسا مردی

مهدي مقيسه ء
حميدرضا فالح حسن دوست
مهدي دانه كار
اسكندري
مصطفي
علي پازاني النجارقي
عباس پورصبوري
سيدمهدي
شيما شيرزادي كندي
حسین ترابی

حبيب نصيري
اصغر محمد حسني
مهران عزيزي
آرمان شريفي بد بوني
فريد ماليري پور
مهدي دهقان
علي اخوان اوغول بيگ

مهدی منظوری

خانم شهال عباسی

کیان اسمعیل پور

قدم نورسیده
مبارک
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ماهنامه
پارس
مهرکام
شرکت
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ماهنامه
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فروردین
پنجم
شماره
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بازرگانـی ،موتور حرکتی شـرکت مهـرکام پارس
معاونـت بازرگانـی شـرکت مهـرکام پارس که
مسـئولیتش حصول اطمینان از تهیـه و تدارک مواد
 ،قطعـات  ،ماشـین آالت و سـایر اقلام تدارکاتی ،
منطبـق بـا سـطح کیفی قابـل قبـول و در محدوده
معیارهـای قیمـت و زمـان تحویـل تعریـف شـده
سـازمان و در ایـن راسـتا نظـارت بـر
مکانیسـم انتخـاب  ،ارزیابـی و ارتقـاء
تامیـن کننـدگان مجـاز از جمله وظایف
مهـم ایـن معاونـت مـی باشـد .ایـن
معاونـت کـه متشـکل از دو مدیریـت
بازرگانـی و تامیـن مـواد شـیمیایی و
پلیمـری و مدیریت تامین ماشـن آالت
فلزی-تدارکاتـی و اداراه هـای تامینمـواد پلیمـری ،تامیـن مـواد شـیمیایی
و منسـوجات ،تامیـن قطعـات پلیمـری
،تامیـن قطعـات فلـزی و اسـتاندارد،
تامیـن ملزومـات مصرفـی ،تامیـن ملزومـات
تبادلی،تامیـن ماشـین االت و تجهیـزات می باشـد
از جملـه مهتریـن وظایفش نظـارت و کنترل فرآیند
شناسـایی  ،ارزیابـی و انتخـاب منابـع تامین و خرید
 ،حصـول اطمینـان از اجرای صحیـح فرآیند خرید

و تامیـن مـواد و قطعـات  ،ماشـین آالت وسـایر
اقلام تدارکاتـی و انطبـاق بـا مصوبـات آییـن نامه
معاملات ،نظـارت بـر حسـن اجـرای امـور مربوط
بـه حمـل ،گمرکـی ،ترخیص کلیـه مـواد ،قطعات و
ماشـین آالت و ابـزار ،نظارت بر رویـه انعقاد قرارداد

بـا تامیـن کننـدگان مطابـق آییـن نامـه معاملات
،حصـول اطمینـان از سـفارش گذاری مناسـب و به
موقـع بـه سـازندگان و دریافـت قطعـات بـا کیفیت
مطلـوب در زمـان اعلام شـده ،نظـارت و کنتـرل
فرآینـد خریـد و تامیـن از تامیـن کننـدگان معتبر و

گزارش

مجـاز شـرکت ،اعمـال سیاسـت هـای مدیریت
ارشـد در تمرکـز یـا عـدم تمرکـز منابـع تامیـن
،شناسـایی سـازندگان غیـر معتبـر ( فاقـد تاییدیـه
و سـطح کیفـی مـواد و قطعـات ) و ایجـاد بانـک
اطالعاتـی مناسـب از منابع بالقوه تامیـن ،همکاری
بـا واحد های مختلف در شناسـایی و تامین
بـه هنـگام و صحیـح نیـاز هـا می باشـد،
معاونـت بازرگانـی در مجمـوع  1175قطعـه
از مـواد پلیمیـری و فلـزی  ،رنـگ و نسـاجی ،
ملزومـات مصرفـی Hvac ،و  ...را در سـطح
شـرکت تامیـن مـی نمایـد کـه سـهم از میـان
تاميـن قطعـات فلـزی و اسـتاندارد  38درصـد،
تاميـن قطعـات پليمـری  24درصـد ،تامين مواد
شـيميايی ،رنگ  ،نسـاجی  16درصد بیشـترین
سـهم تامیـن را در بـر مـی گیرند.همچنیـن این
معاونـت بـا رویکـردی متعالـی شـاخص هایـی
را بـه جهـت پایـش فعالیـت هـای خـود تعریف
نمـوده که از جملـه آن– خريد از بـورس ،ميانگين فاصله
تاميـن کننـدگان از شـرکت ،شـاخص موازنـه تاميـن،
شـاخص موازنـه خريـد مـواد ،ميـزان پرداخت  ،شـاخص
بدهـی معوقـه ،شـاخص تائيـده سـازندگان مـی باشـد.

فراخوان عکس عاشورا

بـه اطلاع همکاران محتـرم و عـزادار اباعبدا ..حسـین (ع) می رسـاند ،روابط عمومی
قصـد دارد نمایشـگاه عکـس عاشـورا را برگـزار نمایـد ،لذا همکارانـی که در ایـن ایام عزیز
عکـس هـای مناسـب را از مراسـم های عـزاداری ثبت نموده انـد می توانند با ارسـال فایل

عکـس هـا بـه این واحـد  ،بعد از انتخـاب بهترین ها ضمـن قرار گرفتن در نمایشـگاه
و درج در نشـریه  ،بـه نفـرات برتـر نیز جوایزی به رسـم یابـود اهداء خواهد شـد.تلفن تماس
جهـت هماهنگی 2263-2499-2490تمـاس حاصل نمایند.

مسابقه عکسنوشت
مسابقه عکس نوشت شماره5

ویژه خانواده همکاران

برندگان مسابقه عکس نوشت شماره4
-1سید احمد محبی
 -2مصطفی دولت دوست
"محیط زیست فدای صنعت "

صاحب امتیاز :شرکت مهرکام پارس
تحت نظارت :مدیریت حوزه مدیرعامل
سردبیر :سید جعفر حسینی
تحریریه :راضیه ضیایی ،مینا نجاتی،
رضا رحیمی و علیرضا پیامی
ویراستار :ریحانه اثباتی
طراح گرافیک :سید جعفر حسینی

مسابقه عکس نوشت شماره6

همـکاران گرامـی جهـت شـرکت
در مسـابقه عکـس نوشـت بـا توجـه
بـه تصویـر روبـرو ،بهتریـن جملـه
مفهومـی خـود را بـه شـماره پیامـک
 100002144905176ارسـال نماییـد.
بـه  2جملـه برتـر جوایـزی از طـرف
مدیریـت حـوزه مدیرعامـل بـه رسـم
یادبـود اهـدا خواهـد شـد.

السالم) فرمودند:
حضرت امام حسین (علیه ّ
خواسته های مردم از شما ،از نعمت پروردگار است .بنابراین از آنها ملول و ناراحت نشوید.

