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بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی              در سینه های مردم دانا مزار ماست
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3 ســــــــخنی به یاد دوســــــــــــــــــــــت ، یاد فراق

سالم و درود به خوانندگان ستاره دانایی 
غروب پدر طلوع غم ها بود.

گاهی دلتنگ کســی می شویم که پیش 
ما نیست و یقین داریم هرگز بر نمی گردد 
ولی یاد و سخنانش همیشه زنده و ماندگار 
اســت. چند ماهی اســت که پدر معنوی 
گروه صنعتــی پارت الســتیک در بین ما 
 نیســت دیگر باورمان شــده کــه بابا ایرج 
بر نمی گردد. ســال ها ممارست، تالش 
و کوشــش او در صنعت به این سیســتم 
مدیریتی رسیدکه برای رهایی روح لطیف 
و فرشــته خصلت انســانی از درگیری در 
هیاهوی ماشین و آهن و خشکی ناشی از 
تالش معاش  باید روح و روان را از خشکی 
نجات بخشید و با زمزمه ی شعر و عشق 
در آمیخت.لذا بر این اعتقاد بود که جهت 
اغناء نیروی انسانی می توان با بهره گیری 
از خصوصیــات و عواطــف انســانی مثل 
دوست داشــتن، همدلی و فروتنی ضمن 
دلپذیر کردن محیط کار مســائل مدیریتی 

را سهل تر و مؤثرتر مطرح و حل نمود. 
از ایــن رو هیأت تحریریه نشــریه تصمیم 
گرفت این بخش از نشــریه را همچنان با 

یادآوري سخنان این زنده نام ادامه دهد.
به قول فریدون مشیری:

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟

یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
پیر فرزانه مرا بانگ برآورد

که این حرف نکوست،
دل که تنگ است برو خانه دوست...

شانه اش جایگه گریه تو
سخنش راه گشا

بوسه اش مرهم زخم دل توست
عشق او چاره دلتنگی توست...

دل که تنگ است برو خانه دوست...

خانه اش خانه توست...
باز گفتم:

خانه دوست کجاست؟
گفت پیدایش کن

برو آنجاکه پر از مهر و صفاست
گفتمش در پاسخ:

دوستانی دارم
بهتر از برگ درخت

که دعایم گویند و دعاشان گویم،
یادشان در دل من،

قلبشان منزل من...!
صافی آب مرا یاد تو انداخت، رفیق!

تو دلت سبز،
لبت سرخ،

چراغت روشن!
چرخ روزیت همیشه چرخان!

نفست داغ،
تنت گرم،

دعایت با من!
روزهایت پی هم خوش باشد

انســان موجــودی اســت اجتماعی.هــر 
انســانی در قبال جامعه اش، مســئولیت 
دارد. اما مسئولیت بعضی ها بیشتر است. 
شما جزء آن عده هستید. شما این فرصت 
را یافتــه اید کــه داناتــر باشــید. بنابراین 
مسئول تر هســتید. بدانید جامعه اصالح 
نمی شــود، مگر این که اجــزاي آن، که 
ما انسان ها هســتیم، اصالح شویم. هر 
کــدام از ما در درجــه اول بایــد خودمان 
را اصــالح کنیــم. گام اول در اصــالح 
 خــود، انتقادپذیری اســت. بــرای ایفای 
مســئولیت هــای اجتماعــی، در مقابــل 
 اشــتباهات و خطاهــای دیگــران، نباید 
بی تفاوت باشــیم. باید نســبت به شرایط 
اطراف مان حســاس تر باشــیم و در حد 

گاه کنیم. توان، دیگران را آ

بیایید با هم بودن را تمرین کنیم و الگویی 
باشیم برای همکاری و همراهی:

قطره را تا که به دریا راهی است
پیش صاحب نظران دریایی است

قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه او قطره و دریا دریاست

به امید آن روز.

1319-1399
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زکنج صــــومعه حافـــظ مجوی گوهر عشـــــق                       
قــــدم بــرون نه اگر عــــزم جســــت و جو داری

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن                         
کــاله ســـــروری آن است  کــز  این  تــرک  بر دوزی

دلنوشته همسر زنده یاد ایرج یزدان بخش
نصرت تنباکوچی

از زمانه شکایتی نداشت

نفر وسط زنده یاد ایرج یزدان بخش 
)آمارگیری روستایی(

تقدیر استاندار در خصوص 
آمارگیری سراسری کشور از 

زنده یاد ایرج یزدان بخش

زنجان روستای خمارک سال1340 
در حال سرشماری ،زنده یاد ایرج یزدان بخش

دریک خانــواده متوســط در نیشــابور به 
دنیــا آمــد. از کودکی متمایز از ســایر هم 
ســن و ســالهای خود بود. وقتی تصمیم 
گرفت بــرای تحصیل به تهران برود جلب 
حمایــت و رضایت یــک خانواده ســنتی 
برایش کار مشــکلی نبود چطور توانســت 
با همکالســی هایش دوســت شــود  و با 
داشــتن لهجــه و تربیت در شهرســتانی 
کوچک و با ســختیهای زندگی در تهران 
آن روز کنــار بیایــد نمی دانــم ولی خیلی 
زود جــای خــودش رو در بیــن همه پیدا 
کرد و به رتبه های نخســت کالس درس 
رســید. در مرکز آمــار ایران که ســازمانی 
مســتقل در ســازمان برنامه و بودجه بود 
اســتخدام شــد. پایه های ترقــی را خیلی 
زود پیمــود. در زمانی شــاید حــدود چهار 
یــا پنج ســال در اکثر شــهرهای ایران به 
مأموریت رفت. آذربایجان را دهســتان به 
دهســتان گشت و آنجا بود که زبان آذری 
را آموخت. در گرمای تابستان در جنوب و 
 درسرمای زمستان در آذربایجان، واژگونی 
ماشین های جیپ و لندرور در جاده های 
خاکــی، گرفتاری در ســیل و ماندن چند 
روزه در جــاده های برفــی را تجربه کرد و 
همه جا مهمان خوش رو و خوش مشربی 
بــود، مهمان زاغه نشــین هــای گله دار 
کوهستان های مرتفع، صیادان جنوب و 
کپرنشینان کویر، خان های بزرگ عشایر، 
اســتاندارها.  و  و فرمانــداران  کدخداهــا 

بیــش از ده ســال مدیــر کل اداره مرکــز 
آمار خراســان بود که خودش پایه گذاری 
کرده بود. شــیوه مدیریتی اش صمیمیت 
با همــکاران با مهــر و مهربانــی بود. در 
سازمان برنامه تا پست معاونت وزیر پیش 
رفت و سپس بازنشستگی را انتخاب کرد. 
شــرایط آن روزگار خیلي سخت بود.شروع 
جنگ و مشــکالت متعــدد زندگی برای 
پیــدا کردن شــغلی دوبــاره خیلی تالش 
می کرد. همه جا بن بســت بود و شــروع 
کار تولیدی ســخت تر  از همه.هیچکس 
 تأییدش نکرد. قول دادم همیشه در همه 
ســختی ها کنار و همراهش باشــم. مثل 
دوران اداره همچنان ســخت کوش بود. 
کم می خوابید و اکثرًا 14 تا 17 ساعت کار 
می کرد.حداقل یک روز از بقیه همکارانش 
 جلوتــر بــود. دورنگر بــود و مســائل را از 
جنبه هــای مختلفــش می دید. ســریع 
تصمیــم مــی گرفــت و منتظــر تصمیم 
بقیه نمی شــد ولی به مشــورت و مشاوره 
اعتقادی عمیق داشــت. سال های اول 
ســاخت شــرکت در آن شرایط،مشکالت 
زیادی داشــت. نبود تلفن و ساعت کاری 
 طوالنــی من را بــر آن می داشــت که با 
بچــه ها و افــراد خانواده کنار ایشــان در 
شرکت باشــیم. روزهای جمعه و تعطیل، 
تولد بچه ها را کنار کارگرهای ســاختمانی 
و بقیــه برگزار مــی کردیم . یــادم می آید 
سهیل دانشجو بود و برای گرفتن مجوزی 
به تهــران رفته بــود. اولیــن روز بمباران 
تهران در حالــی که تهران محله به محله 
بمبــاران مــی شــد او در اداره صنایــع به 
دنبال مجوز بود و ما اینجا نگران. و شبانه 
سهیل و دوستانش را با خودش به مشهد 

آورد.هیــچ وقــت از درد و بیمــاری حرف 
و شــکایتی نمــی کرد همیشــه می گفت 
 خوبم. این اواخر می پرسیدم حالت چطوره 
مــی گفت روحــم مریضه، تو نمــی تونی 
ببینی. االن خسته ام مي خوام برم شرکت، 
 بگو بیان دنبالم.لباسهایم حاضره، نه هنوز 
خســته ام. به بچه ها ســپردم خودشون 
کارشــون رو بلدند، الزم نیست االن برم، 

بگو من بعدًا میام. 
هزار سلطنت و سروری بدان نرسد         

که در دلی به هنر خويش را بگنجانی
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چگــونه نغمه سرایم پــدر، سپاس سپاس
چگــونه نــاله بـرآرم پــدر، سپاس سپاس
چگــونه از َســـِر آغـــاز تا به انـــجـامــت
به خاک سجده گذارم پدر، سپاس سپاس
چگــونه بر سـر تقدیــر خویــش چاره کنم
چگــونه مهـر و صــفای تو را نــظاره کنم
بیـــا که عهــد و وفــا با تــو را دوبـاره کنم
بیـــا که بانــگ برآرم،پــدر سپاس سپاس
شنـــو ز صـنعت  پویــا و پــر تــکاپــویـش
شنـــو از آن دل دریــایــی  جــفا جــویش
شنـــو ز مرد عمــل، علــم بی هیاهـویش
شنـــو از این دل زارم، پـدر سپاس سپاس
به عشـق بر دل و بر عقـل میزدی وصلت
پــدر، چو شمع ُبدی در میـان صد صنعت
پــدر، تمــام وجــودم بسوخت از هــجرت
بـدان که  رفت قرارم، پــدر سپاس سپاس
تــو ایـــرجی که پــــدر بر نــژاد ایـــرانــی
به رفــتنت چو سیــاوش غــریب دورانــی
درود بـــر تـــو و بـــدرود نــــور یـــزدانــی
امان از این شب تارم، پــدر سپاس سپاس

سراینده شعر: سهیل یزدان بخش

سهیل یزدان بخش پسر زنده یاد ایرج یزدان بخشبابا ايرج پدر بودن را به ما نیاموخت

خدمت بی منت بدون هیچ تردیدی شــاه 
بیت اندیشــه های مدیر عالــی گروه بود. 
چــرا خدمت، چــون هــر گاه کاری خارج 
از دامنــه نیت انجام مــی دهیم اثرات آن 
 بــه دیگران می رســد و وارد حوزه خدمت 
مــی شــویم.خدمت یعنــی این کــه تو را 
مهم مــی دانم،برای تو تــالش می کنم 
 و خوشــحالی و خوشــبختی خود را در تو 
می جویم.این طور اســت که تو با من،ما 
می شویم.خدمت واژه مقدسی در صنعت 
می باشد زیرا جزء را به کل تبدیل می کند.
 وقتــی من و تو ما می شــویم قــدرت پیدا 
می کنیم.خالق تر می شویم،اندیشمندتر 
می شویم و شــکوفاتر.این یعنی صنعت، 
ایــن یعنی تولیــد و این بــه معنی خدمت 

است. 
اما مصداق خدمت بی منت چیست؟ 

نظــر  از  اســت.  بــودن  مــادر   مصــداق 
مدیر عالی گروه مادر بودن نشان جنسیت 
نبود. نگرش مادرانــه یعنی خدمت کنی.
زیرا خدمت را دوست داری. نگرش مادرانه 
یعنی خدمت می کنم به خاطر خودم نه به 
خاطــر تو. خدمت می کنم بــه خاطر این 
 کــه خودم ارزشــمندتر می شــوم.خدمت 
می کنم به خاطر این که خودم متعالی تر 
می شــوم. خدمت می کنــم به خاطر این 
کــه خودم عاشــق تر می شوم.عشــق به 
خدمت نگاه مادرانه است.مادر بودن یعنی 
تولد یــک خدمت،اعتالء یــک خدمت و 
حفظ یک خدمت. خدمت جزء مادر بودن 
اســت. مادر بــدون خدمت مادر نیســت. 
 حد خدمت مادرانه توان مادر اســت. مادر 
بر اساس وظیفه خدمت نمی کند بلکه در 
حــد توان خدمت می کند و حد توان برای 
مادر تا حد نتوانستن است. حدی است که 

نهایت قدرتــش را در آن می بیند.حضرت 
هاجر در ســعی صفا و مروه تا حدی پیش 
می رود که هم به آب می رســد ) چشــمه 
زمزم( و هم زمان رســیدن به آب توانش 
پایان می یابد و بیهوش می شود. براساس 
وظیفه نیست که براي فرزندش به دنبال 
آب مــی رود. براســاس عشــق بــه فرزند 
اســت و در حــد توان.این ویژگــی زیبای 
مادر بودن اســت و نماد خدمت بی منت. 
مردان،زنان،دختران و پسران خانواده در 
گروه صنعتی پارت الســتیک توســط پدر 
دعوت می شــدند بــه خدمــت مادرانه و 
خدمت بی منت. اما پدر بودن چیست که 

خودش بود و به ما نگفت.
پــدر بگو پدر بــودن را در کجــا بجوییم و 
از کجــا بیابیم. با رفتنت پــدر بودن جای 

خالیش برای ما احساس می شود.
بدرود پدر.
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یکی بود یکی نبود و اونی که نبود بابا بود

انوشه یزدان بخش دختر زنده یاد ایرج یزدان بخش

هر روز نزدیک غروب بعد از انجام تکالیفم 
چشم به راهش می نشستم که از کارخونه 
بیاد....انتظار و انتظار و انتظار....گوشــی 
تلفن رو دســت گرفتن و پرســیدن که بابا 
کجایی و جواب همیشه یک چیز بود: پل 

استقاللم، بابا دارم میام.
خونمــون  تــا  اســتقالل  پــل   فاصلــه 
کش میومد و جمع می شــد دور می شــد 
و نزدیک می شــد گاهــی 5 دقیقه گاهی 
نیم ســاعت خالصه ثابت نبود...بعدشــم 
نشســتن دور میز شــام و غذا خــوردن و 
دســت زیر چونــه زدن و اتفاقهــای توی 

کارخونه رو با عالقه گوش دادن.
اون موقــع ها بچگی ها ســال 65 اینا رو 
میگم تفریــح فقط حیــاط کارخونه بود و 
تابســتونها شنا تو اســتخرش که تو عالم 
بچگی آنقدر بزرگ بود کــه با دریا برابری 
می کرد. بابا ســر کار بود و من هی بازی و 

هی بازی و هی بازی! به خاطر کار ســفر 
زیاد می رفت وقتی برمی گشت هیچ وقت 
دســت خالی نبــود حتمًا یــک کادو حتی 
شــده کوچولو تو دستهای پرمهرش بود و 

اون سوغاتیها آی می چسبید!
قلبــش آنقــدر بزرگ بــود که بــرای همه 

آدمهای دنیا جا داشت.
بعضــی وقتهــا مراســمی داشــتیم برای 
بــا خونــدن آهنگهــای کــه  خودمــون 

مخصوص خودم بود:
انوشه ی دل ...انوشه ی جان .....انوشه 
ی تــی جــان قربان.....انوشــه ی درد تو 

درمان انوشه ی!
این آخریها وقتی رو تخــت بیماری بود با 
صدای ضعیف و خسته بازم برام میخوند و 
صداش رو ضبط کردم و االن در نبودش 

الالیی شبهامه!
البتــه اینــم بگم ها ...ســخت گیــر بود 

ســخت گیر! کافی بود یک نــگاه به من 
بندازه که حســاب کار دستم بیاد و هفت 
تا سوراخ اجاره کنم و قایم بشم و استرس 
عذرخواهــی و دنبــال بهانه برای آشــتی 

گشتن و گشتن.....
اما تو سختی ها مثل کوه پشتم بود اولین 
تصادف بعد از گرفتــن گواهینامه از ترس 
مثــل بید مــی لرزیدم و قالــب تهی کرده 
بــودم تا اینکه خودش بهم زنگ زد و کلی 
دلــداری داد و از تصادفهــای خودشــون 
 گفتن و گفتن که آخر سر احساس افتخار 
مــی کردم از اینکه تصــادف کردم! و اون 
اتفاق ترســناک بــرام تبدیل شــد به یک 
خاطــره بامــزه و هنوزم فقــط منم و یک 
یــادگاری تو قلبم و مــرور خاطره ها و هی 

خاطره و هی خاطره....
یکی بود یکی نبود و اونی که نبود بابا بود.
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من در ســال 1355 بــرای تحصیل عازم 
 هندوســتان شــدم. انتخاب این کشــور 
علی رغم اینکه امکانات و دوستان زیادی 
در کشــورهای اروپایــی و حتــی آمریــکا 
داشــتیم، آقای یــزدان بخش بــه خاطر 
نقطه نظر خاصی کــه در پرورش و ارتباط 
روح و روان و خانــواده داشــتند که از نوع 
شــرقی و نزدیک به آداب و ســنت های 
ایران باشد هندوستان انتخاب شد.بسیار 
خوشــحالم که این محل بــرای زندگی و 
تحصیل من انتخاب شد ) یادآور می شوم 
در همــان روزها من پذیرش دانشــگاهی 
در انگلســتان را داشتم و در وزارت علوم، 
پذیرش با دانشــگاه بنگلو هندوســتان را 
عوض کــردم( به هر صورت دوره بســیار 
آموزنــده و کاملی در زندگــی برایم بوجود 
آمده و آموخته های ارزشمندی پیدا کردم.

خصوصًا در ســال اول کــه از خانواده دور 
شده بودم و تنها طرف گفتگو و راهنمایی 
 و حامی مــن آقای یزدان بخــش بودند.

و  و دل  درد  نامــه هــای 7-8 صفحــه 
 مشــکالت مختلفــی را که برای ایشــان 
می فرستادم و با حوصله پاسخ همه را برایم 
می دادند ) آن موقع ارسال و مراسالت با 
نامه بــود و حــدودًا20 روز برای هر طرف 

مســــــــــــافری از هنــــــــــــــــد
عبداله یزدان بخش برادر زنده یاد ایرج یزدان بخش

طول می کشــید تا نامــه را دریافت کنند( 
و من در این مدت چشــم انتظار نوشته و 
دلگرمی های ایشان بودم. فامیلی داشتیم 
که آن موقع برای ایشــان نوشته بودند که 
مدتی اســت از عبدی خبری ندارم و با ما 
تماس ندارد و در شلوغی های دانشجویی 
شــرکت می کند و اظهار نگرانی از شرایط 
من داشته که ایشان در پاسخ نوشتند من 
عبدی را مستقل و با اراده بزرگ کرده ام و 
مســلمًا ایشان در این مسیر سالم و موفق 

خواهد بود ، من به عبدی اطمینان دارم.
برای من اینگونه حمایتها همیشه پشتوانه 
و انــرژی بود و تالش کردم همان بشــوم 
که ایشان انتظار داشــتند. تا سال 1360 
که به ایران برگشــتم و به مرور آغاز زندگی 
مشــترک و در همان مســیر شــروع کار 
 صنعتــی را با ایشــان آغاز کــردم. یادآور 
می شوم در مواردی هم در زمان حیات و 
فعالیتی که در خدمت ایشان داشتیم این 
مورد پیش آمده بود که به مهندس عبدی 
اطمینــان دارم و آنچه را به او ســپرده ام 
صمیمانــه و متخصصانه  به پیش می برد 

و نگرانی ندارم.
خاطره دوم:

 حدود ســال 1356 بود که ایشان با همه 

خانواده )ســهیل خــان و شــادی جان ( 
برای دیدار به هند آمدند، بسیار برای من 
 در کنار دوســتانم و اســاتید دانشــگاه که 
مالقات هایی ترتیب دادم معرفی خانواده 
ارزشــمند و مؤثــر در روابــط تحصیلــی و 
دوستی هایم بود.حدودًا بیست روز با ایشان 
شهرهای مختلفی را گشتیم و بسیار خوش 
گذشت و دیدنیهای جذابی را دیدند و آقای 
یزدان بخــش با صدای گرم همیشــگی 
آواز  دانشــجو  دوســتان  دعوتهــای   در 
مــی خواندنــد و از تجربیــات و شــهرها 
و ســختی هایــی کــه در مأموریت های 
سرشــماری و آمارگیری رفتــار اجتماعی 
داشــتند و تحمــل و صمیمیــت هــا بــه 
دوســتانم منتقل می کردند کــه بعدها از 
 نصایــح و راهنمایی های ایشــان بســیار
از  یکــی  در  راســتی  گفتنــد.   مــی 
 مهمانی ها که تعداد زیادی هم دختر و پسر و 
خانواده هــای هندی بودنــد برنامه های 
مختلفــی را ترتیــب داده بودنــد کــه من 
نگران بودم که به هر حال دانشجوییست 
و نکنــد مواردی را رعایت نکنند، برعکس 
آقــای راجــو پســر صاحبخانه مــا که از 
اوضــاع و احــوال مالــی خوبی بــه دلیل 
تجارتی که داشت برخوردار بود با پوششی 
عجیــب و بــه ســبک هنــدی و آمازونی 
 رقصی را انجام داد که مورد تشــویق همه 
 بچــه ها بود و مــن هم نگــران که آقای 
یزدان بخش چه برخوردی خواهند داشت. 
در پایان که حدودًا45 دقیقه ای این برنامه 
بود ایشــان تشــکر و تبریک و قدردانی از 
 هنر ایشــان و گروه برنامه ریزی داشتند و 
شــادباش هایــی هم بــه ایشــان دادند.
خاطرات سفر هند ایشان که به شهرهای 
میســور از شــهرهای تاریخــی در جنوب 
هند اســت، گوا که ســاحل بســیار زیبا و 
مناطق مختلف بنگلور کــه محل زندگی 
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من بــود و بمبئــی بهترین بنــدر تجاری 
هندوســتان در این مدت اقامت ایشــان 
ترتیب داده شــده بود که بســیار خاطرات 
به همراه داشــت و زمان بازگشــت آنقدر 
خوش گذشــته بود که ســهیل و شــادی 
جــان نمی خواســتند برگردند و بــا اصرار 
زیــاد از پــدر و مادر درخواســت ماندن در 
بنگلور را داشــتند که باالخره برگشــتند. 
 به هر حــال هیچ گاه لحظــات فراموش 
نمی شــود و مدیریت های ایشــان برایم 
درســی بود کــه چگونه می تــوان تحمل 
نمــود و تالش تــا به موفقیت برســیم.در 
ایران هم بنده ســال 1360 ازدواج کردم 
و بالفاصله به شــیروان محل اســتخدام 
همســرم رفتیم و زندگی را بــا بدرقه آقای 
یزدان بخش با یک پیکان جوانان شــروع 
 کردیــم. ایشــان مــا را بــه خــود و خدا و 
آموخته هایشــان ســپردند، تمام مسیر تا 
شیروان از زندگی و سیر تالش های خود 
و موفقیت ها به دلیل تحمل و تفکرشــان 
برایم می گفتند کــه آن جمالت و نصایح 
بــرای مــن برنامــه و زندگی انگیــزه و در 
مــواردی نگرانی های خــاص خودش را 
داشــت. حدودًا  دو ســاعتی در شــیروان 
ماندنــد و خداحافظی را با ایــن جمله که 
عبدی تو همیشــه همــراه و در خاطر من 
هســتی،نگران آینده و وضع زندگی نباش 
حتمــًا با هم می توانیم موفق تر بشــویم، 

زندگیت را آغاز کن. ایشان بازنشسته بودند 
و عمــاًل کار و فعالیتی نداشــتند و گفتند 
همان باغی را که خریــده ایم برای طرح 
روکش الســتیک کــه در حقیقــت اولین 
طرح صنعتــی بود را انجام مــی دهند  و 
فعاًل خودشــان کارها را دنبــال می کنند 
 و بــه موقــع من را بــرای همــکاری خبر 
می کنند، در چهره ایشــان غم و نگرانی، 
 آینــده زندگــی مــن و کل خانــواده دیده 
می شــد و گفتند تو پشــتوانه ای خواهی 
 بود حــاال با هم باجناق هم که شــده ایم 
می توانیم بیشــتر از حمایت خانم هایمان 
هم اســتفاده کنیم و همین هم شد و باز 
یادآور شدند زندگیت در همین که می بینی 
شروع شده و تو مسئول آن هستی. خانمت 
در آموزش و پروش استخدام شده است ما 
هم نیاز مالی آنچنــان نداریم تا این اندازه 
 خاطرم جمع هست ولی عبدی جان باید به 
ارزش هایمــان و آینــده و اعتبــار خود و 
 خانــواده باید بکوشــیم.این جملــه برایم 
چشــم اندازی را بــاز کرد کــه ارزش من 
و داداش و خانــواده چقدر اســت و دیدم 
جهشــی که هر لحظــه در پیشــرفتمان 
مطــرح می شــد. در اینجا جــا دارد که از 
مــادر معنوی گــروه ســرکار خانم نصرت 
تنباکوچی کــه در تمام مراحــل مادرانه و 
صمیمانــه از من و زندگی مشــترک من و 
همسرم پشــتوانه بوده و دفاع و راهنمایی 

داشته اند تشکر و قدردانی کنم و خاطرات 
کنار زندگی ایشــان به عنوان فرزند بودن 
مهمتریــن افتخار و حمایتی اســت که از 
من شده است.همچنین از همسر خوب و 
وفادار و همراه و پشتوانه خودم خانم زهرا 
تنباکوچی که همسری مهربان و فرهیخته 
و پرتحمل در کشاکش مسیر ترقی زندگی 
من بــوده انــد و خاطــرات روی خوش و 
پشــتوانه بودن و دل نگرانیهای ایشان در 
همه مراحل شروع فعالیت صنعتی از سال 
1363 را فرامــوش نمی کنم،ایشــان هم 
در کنار خانواده برادرم واقعًا شــانه به شانه 
 مــن از چگونگی پیشــرفت های نصب و 
راه انــدازی و درخدمــت ســرویس های 
خانــواده از راهنمایــی و نصایــح آقــای 
یــزدان بخــش اســتفاده نمــوده انــد و 
دوش  بــه  کــه  مســئولیتی  مهمتریــن 
داشــتند پرورش فرزندانمــان پیمان خان 
و پویــا خان که به شــکرانه خداوند نتیجه 
بخــش هــم شــد.خاطرات زیاد اســت و 
 شــاید کتابی بشــود نوشــت کــه چگونه 
می توان افتخار کسب کرد،کارآفرین شد، 
گــروه را هدایت کرد، تکنولــوژی خرید و 
آموزش و پرورش ســرمایه های انسانی را 
دنبــال نمود.وقت و صفحات فعلی کفاف 
نمی دهد، فقط خواســتم بــا حضور خود 
در این دفتــر خاطرات بگویم بــا بیش از 
60 ســال از سن 6 ســالگی تا بدین سال 
لحظات بودن با ایشــان برای من درس و 
آموختــه و ارزش بوده و همیشــه افتخارم 
شــاگردی ایشان اســت در آنچه امروز به 
عنوان یــک مدیر و کارآفریــن دارم روش 
و اصــول بوده کــه با روحیــه و اعتقادات 
و  گــروه  توســعه  در   خــودم مخصوصــًا 
 ســرمایه گــذاری ها و بــا هم بــودن ها 
راهــش  شــاد.  روحــش  ام.  داشــته 
رحمــت  و  ارزشــمند  پررهرو،خاطراتــش 
خداونــد بر این مــرد بــزرگ و معلم و پدر 

صنعت باد.
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مطلب من مربوط به سال 71 هست برای 
من به عنوان عــروس تازه وارد در خانواده 
اولین روزی که برای دیدار خانواده همسر 
رفتم جذابترین ویژگی، همدلی و همراهی 

خانواده بابا ایرج بود. 
جــّو صمیمــی و همــراه یک خانــواده با 
 یکدیگــر، ســرمایه ای کــه کمتــر یافت 
می شود. منزل ایشان در آن زمان ابتدای 
خیابان وحدت در بلوار ارشــاد مشهد بود. 
آپارتمانی هشت واحدی که همه اعضای 
خانواده بــا هم در آن زندگــی می کردند. 

همـــــدلی

سارا نصیریان عروس زنده یاد ایرج یزدان بخش

نکتــه جالب در زمان خداحافظی و خروج 
من بود که در خیابان وقتی ســوار ماشین 
می شدم دیدم از تمام پنجره ها برای من 
اعضای خانواده دســت تکان می دهند. 
همدلــی و صمیمیــت چیزی نیســت که 
بتوان یک شبه به آن رسید. سال ها با هم 
بودن، به هم عشق ورزیدن،با هم تالش 
کردن نتیجه اش این همدلی است.امروز 
هم بعــد از 28ســال هنــوز در آپارتمانی 
زندگی می کنیم که خانواده ای هم پیمان 

و وفادار را در دل خود جای داده است. 

در انتها هم یکی از شعر های مورد عالقه 
ایشان را از هوشــنگ ابتهاج  که همیشه 
می خواندند تقدیم خوانندگان ستاره دانایی 

می کنم. 
زندگی زیباست ای زیبا پسند
زنده اندیشان به زیبایی رسند

آن قدر زیباست این بی بازگشت
کز برایش می توان از جان گذشت

مردن عاشق نمی میراندش
در چراغ تازه می گیراندش

باغ ها را گر چه دیوار و در است
از هوا شان راه با یکدیگر است

شاخه ها را از جدایی گر غم است
ریشه هاشان دست در دست هم است

به یاد مهربانی هایتان هستم.
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ایــرج خان را نخســتین بار در ســال 73 
در جلســه خواســتگاری مالقات نمودم.

زمــان زیــادی الزم نبــود تــا درک کنم با 
فرد بســیار ویژه ای مواجه هستم. ایشان 
بســیار اثرگــذار و دارای روابــط عمومــی 
قوی  بودند. در ســالیان بعد چه در دوران 
همکاری و چه در همایش های رســمی، 
محافــل صنعتــی و مجالــس خانوادگی  
بارها و بارها شاهد توانمندی ایشان در این 
 زمینه  بوده ام. بارها شاهد ابراز احساسات 
بی شائبه همکاران در کلیه رده های شغلی 
اعم از مدیران ارشــد تــا اپراتورها، آقایان 
 و بانوان نســبت به ایشــان بوده ام که هم 
شــگفت انگیــز بود و هــم الیــق تقدیر. 
اینکه در گروه صنعتی پارت الســتیک از 
ایشان به نام پدر یاد می کنند موید همین 

اثرگذاری است.
ایرج یزدان بخش دنبــال پول نبود، پول 
برای ایشان وسیله ای بود جهت رسیدن 
به اهداف. همواره با اعتقاد از ماتسوشــیتا 
 و کتابــش ) نه بــرای لقمه ای نــان ( یاد 
می کردند. اگر از عشــق به کار و خدمت 
بی منــت صحبت می کردند، خودشــان 
الگــو بودنــد. صبح اول وقت در شــرکت 

حاضر بودند. مطلوب ترین مکان در تمام 
دنیا برای ایشان فضای کارخانه و شرکت 
بــود. در کارخانــه بــود که می توانســتند 
نسبت به انجام رســالت خود اقدام نموده 
 و ایفــای نقــش نمایند. توســعه گــروه تا 
چشم انداز ده هزار نفر  و ارتقای تکنولوژی 
تا رسیدن به کیفیت جهانی و .....اهدافی 
بود که ایشــان را به کارخانه می کشــید، 
و کارخانــه را بــه محیطی مقــدس برای 
ایرج خــان تبدیل می کرد.ایــن امر را در 
سفرهایی که همراه ایشان بودم به وضوح 
مشــاهده کــرده ام کــه همواره بــی تاب 
بازگشت به شــرکت بودند. از چالش های 
بسیار در محیط کار گریزان نبودند و کاماًل 
 برعکــس، در محیط کارخانــه به آرامش 
می رسیدند. طی سالیان همکاری بخاطر 
نــدارم که بدلیــل ناخوشــی از حضور در 
محل کار پرهیز نمایند، حتی دو نوبت که 
 کسالت شــدید  منجر به جراحی داشتند، 
علی رغم ممانعت پزشکان با تمهیداتی که 
به اعتقاد خودشان کفایت داشت در شرکت 
حاضر شده و پیگیر اهداف سازمان بودند. 
 CCU آنگاه که بدلیل نارســایی قلبی در
بستری بودند، با پرستار و تجهیزات الزم و 

روی برانکارد خود را به پویاگســتر رساندند 
تا بازدیــد بانک رفــاه را همراهی نمایند و 
دیگری زمانی بود که عمل آپاندیس انجام 
داده بودنــد و در حالیکه هنوز بخیه ها را 
نکشــیده بودند ضرورت دیدنــد در تهران 
حضور یافته و پیگیر مسائل شرکت باشند 
و ایــن حضور تا همیــن اواخر و علی رغم 
 کســالت جســمی ایشــان تداوم  داشت. 
شنبه ها جلساتی همراه با ناهار )آبگوشت( 
داشــتیم، با دشــواری زیاد و بدون اینکه 
 قــادر بــه خــوردن غــذا باشــند حضــور 
می یافتند و حضور ایشان فرصت مغتنمی 
بــود تا همکاران بر تجدیــد میثاق با رهبر 
گروه تأکید نماینــد.در دوره ای که معاون 
ایشــان در حــوزه منابع انســانی بودم، به 
اتفاق همکارانم عهده دار ســه مأموریت 
عمده از جانب ایشــان  بودیم: سالمت - 

آموزش – انگیزش
ســالمت: در حــوزه ســالمت هیچگونه 
اهمــال و کوتاهی پذیرفته نبود. در ســایه 
حمایتهــا و رهنمودهــای ایشــان بعنوان 
واحد صنعتی نمونه ایمنی و بهداشــت در 
کشور برگزیده شــده و در کنار شرکتهای 
عظیــم نفتــی و پتروشــیمی موفــق بــه 
 دریافت لوح شــدیم. تجهیــز و راه اندازی 
کلینیــک های دندانپزشــکی – شــنوایی 
ســنجی و اســپیرومتری شــاهد اهمیتی 
اســت که ایشــان بــرای ســالمت منابع 
انســانی قائــل بودند. متأســفانه شــرایط 
کشــور و اقتصاد اجــازه نداد کــه بتوانیم 
 آرزوی ایشــان مبنی بر ایجاد بیمارســتان 

پارت الستیک را محقق نمائیم.
آموزش:عمیقًا به آموزش اعتقاد داشــتند 
و آن را ســرمایه گذاری می دانســتند  نه 
هزینه. پشتیبانی بسیار قوی از فعالیتهای 
کــه  ای  گونــه  بــه  داشــتند،  آموزشــی 
محدودیتــی برای بودجه ایــن واحد قائل 
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11 نبودنــد. به منظور تشــویق همــکاران به 

مطالعه نسبت به راه اندازی چند کتابخانه 
که کارشناسان کتابداری متولی آن بودند 
اقدام گردید. توفیق داشتیم آرزوی ایشان 
درخصــوص دایر کــردن دانشــگاه پارت 
الســتیک را اجرایــی کنیم تــا همکاران 
همزمان با اشتغال، دوره های تخصصی 
را نیــز در دانشــگاه طی نمــوده و به اخذ 
مدارک و مــدارج دانشــگاهی نائل آیند.

تعریف و تمجید مصطلح که )خدا خیرتان 
 دهد که 3000 نفر ســر ســفره شــما نان 
می خورند( مورد پسند ایشان نبود. معیشت 
را حداقل خروجی اشــتغال می دانستند. 
معتقد بودند اشــتغال باعث رشد افراد در 
کلیه ابعــاد شــخصیتی، روانی،اجتماعی 

و... می گردد.
انگیزه: نقش اصلی در این حوزه به عهده 
ایشــان بود و کل ســازمان انگیزه خود را 
از ایشــان دریافت می کردند و ما در سایه 
رهبری ایشان  بعنوان متولیان حوزه منابع 
انسانی  صرفًا درگیر پشتیبانی حواشی کار 
بودیم، مواردی که نقــص در آنها ممکن 
بود موجب کاهش انگیزه همکاران گردد.

شایســته اســت به )جلســات مودت( که 
زنــده یاد ایرج خان مبدع آن بودند اشــاره 
نمایم. این جلسات با میانداری ایرج خان 
کانون اصلی ایجاد انگیزه در سازمان بود.

عالقه و تســلط به ادبیات، شیوایی بیان، 
بهره گیری از گنجینه شعر و ادب موجب 
توفیــق ایشــان در انتقال مفاهیــم بود و 
در کنار سختکوشــی و ســایر ویژگیهای 
شخصی، اثرگذاری و تهییج الزم را ایجاد 
نمــوده و باعث میشــد همگی از ایشــان 
به نــام پدر یــاد کننــد و پارت الســتیک 
بــه یــک تأمین کننــده رده جهانــی نائل 
گردد. پارت الســتیک مثال بسیار خوبی 
 بــرای نقــش نیــروی انســانی در توفیق 
 سازمان ها   می باشد. در خالل همین سال ها 
شــرکت های دیگری بــا پشــتوانه مالی 
بســیار قــوی وارد عرصه مشــابه شــدند 

لیکن هیچ یک توفیق پارت الســتیک را 
نداشــتند. در بازدیدها و ممیزی هایی که 
توسط متخصصان کشوری و بین المللی 
صــورت گرفتــه و می گیرد، همــواره این 
وجــه ممتاز پارت الســتیک مورد اشــاره 
بوده اســت. بخاطر دارم  هیأتی از تهران 
برای ارزیابی واحد صنعتی نمونه کشوری 
و همچنین  انتخاب کارگر نمونه کشوری  
به همگر توس آمــده بودند،پس از بازدید 
از شــرکت ها و فعالیتها، با توجه به اینکه 
عهده دار ممیزی در سرتاســر کشور بوده 
و صنایــع زیــادی را بازدید کــرده بودند، 
 ادعــای من مبنی بر اینکــه گروه صنعتی 
پارت الســتیک خصوصی هســت را باور 
نداشتند و این دیدگاه تأییدی بود بر جسارت 
ایرج خان در راســتای توسعه و ارزشی که 
برای نیروهایش قائل بود،اعتمادی که به 
نیروهای سازمانش داشــت و میدانی که 
به ایشان داده بود.)خوشبختانه در هر دو 
ارزیابــی هم موفق بودیــم، واحد صنعتی 
نمونه کشور شدیم و همکارمان هم کارگر 
نمونه کشــور شد و توســط رئیس جمهور 

وقت مورد تقدیر قرار گرفتیم.(
زنده یاد به نیکی اشاره می کرد که:)تکیه 
گــزاف   بــه  زد  نتــوان  بــزرگان  برجــای 
مگــر اســباب بزرگــی همه آمــاده کنی(
 امیــدوارم کلیه اعضــای خانــواده بزرگ 
 پارت الســتیک به نوبه خود در پاسداشت 
دســت آوردهــا و ارزشــها  بیــش از پیش 
کوشــا بوده و اســباب بزرگــی را در غیاب 
 آن زنــده یاد نیز فراهم نمــوده  تا  با حفظ 
پــارت الســتیک در اوج  روحش را شــاد 
کنیــم.در غیــاب آن بزرگمــرد، همگــی 
مســئول حفظ این میراث هستیم  و آنکه 
اختیار و قدرت بیشــتری دارد بدیهی ست 
که مســئولیت بیشــتری را نیــز عهده دار 

است. 
ذکــر خاطره:همکاران قدیمــی به خاطر 
دارنــد که زنده یاد ایــرج خان متونی را که 
دوست داشتند و مورد پسندشان بود را به 

خطاطــان ســفارش داده  تا با خط خوش 
تحریر گردد و این نوشــته های پر محتوا 
و در عین حال چشــم نواز در گوشه و کنار 
شرکت نصب شــده و بعنوان هدیه نیز به 

بازدیدکنندگان اهداء می شد.
از جمله متن منسوب به لوئی پاستور )من 

آنچه در توان داشته ام ، انجام داده ام(
متن دیگر) پیروزی، توانایی بلند شدن پس 

از زمین خوردن و شکست است(
یکی از این متون هم شعر مرحوم مجتبی 
کاشانی بود با عنوان )خویش را باور کن ( 
البته در آن ایام شــاعر هنوز در قید حیات 
بود. در شــروع این دلنوشته اشاره داشتم 
 کــه نخســتین مالقات مــن با زنــده یاد 
ایرج خــان در مجلس خواســتگاری بود. 
مالقــات دوم بــه فاصلــه یــک هفته در 
دفتر پارت الســتیک در تهران بود. در آن 
مالقات ایشان تابلو خطاطی شده همین 
شــعر را به من هدیه دادند و از آن پس در 
ســخنرانی هایشــان در محافل مختلف 
بارها  این شعر را قرائت کردند و هردفعه از 
این اتفاق و از اقدام خود  به طنز یاد کردند 
و به حاضرین متذکر شــدند که این شــعر 
را به خواســتگار دخترشان داده اند! شعر 

چنین آغاز میشود:
خویش را باور کن

هیچکس جز تو نخواهد آمد
هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید

شعله ی روشن این خانه تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد تابید

چشمه ی جاری این دشت تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد جوشید
سرو آزاده ی این باغ تو باید باشی
هیچکس چون تو نخواهد رویید

بازکن پنجره  صبح آمده است
در این خانه رخوت بگشای

باز هم منتظری ؟!
روحشان شاد.
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زنده یاد ایرج یزدان بخش همیشه مثبت 
اندیــش بودنــد چه در زندگی شــخصی و 
خانوادگــی و چه در حــوزه کار و فعالیت. 
بیش از 35 سال از اولین باری که شانس 
دیــدار ایشــان را به عنــوان پــدر یکی از 
دوستان نزدیکم مهندس سهیل داشتم و 
بیش از 29 ســال از اولین باری که ایشان 
را به عنــوان مدیر عامل پارت الســتیک 
در محــل کار مالقات کردم مــی گذرد و 
بدون اغــراق در طی این مدت همیشــه 
یکــی از دغدغه های مهم ایشــان تزریق 
امیــد، تقویــت روحیه ی مثبت اندیشــی 
و زدودن یــأس و ناامیــدی بــود. یکی از 
جملــه های معروف ایشــان که همیشــه 
 در هنــگام مواجهــه بــا مشــکالت بیان 
می کردنــد این بود که:"مشــکالت نباید 
ما را بترســانند و ناامیــد کنند، به محض 
اطالع از یک مشکل اول خوب بیاندیشید 
و با همکارانتان مشورت کنید، سپس حل 
کردن آن را تبدیل به یک پروژه کنید. حاال 
دیگر با یک پروژه مواجه هســتیم که نباید 

ما را بترساند یا ناامید کنند".
بودنــد  شــده  موفــق  اعتقــاد  ایــن   بــا 
سخت ترین بحران های زندگی شخصی 
)مثل بیماری ســخت مهندس ســهیل، 
مشکل ســالمتی مهندس فرشاد و حتی 
بیمــاری قلبــی خودشــان( و همچنیــن 
زندگــی کاری را به بهتریــن نحو مدیریت 
کنند. با همین روحیه در اوج سخت ترین 

لحظات زندگی هر وقت کسی حال ایشان 
را می پرســید می گفتنــد: "ممنونم، من 

خیلی خوبم". 
از نظر آقــای یزدان بخش فلســفه کار و 
فعالیــت اقتصــادی کاماًل متفــاوت بود. 
هــدف صرفًا کســب ســود و درآمــد نبود 
بلکــه کار مقدس بــود و هدف آن خدمت 
و خلــق ارزش بــود برای جامعــه و برای 
کشور، بنابراین کار نباید هیچوقت تعطیل 
می شــد. در طول 11 سالی که مسئولیت 
مســتقیم بازرگانی گروه را عهده دار بودم 
این شانس را داشتم که زمان های بسیار 
زیــادی را در طــول ســفرهای مختلــف 
 داخلــی و خارجی و جلســات متعددی با 
 خــودرو ســازان، مشــتریان، همــکاران 
قطعه ســاز و شرکت های مختلف داخلی 
و خارجی در محضر ایشــان باشم. خوب 
بخاطــر دارم کــه درابتــدای یــک ســفر 
 خارجی برای برگزاری جلســه ی بســیار 
سرنوشت سازی جهت مذاکره ی قرارداد 
دانــش فنــی نیمه شــب از تهــران عازم 
فرودگاه بودیم. برخالف همیشــه ایشــان 
ســر موقع بــرای رفتــن حاضــر نبودند و 
وقتی به اتاقشــان در هتــل مراجعه کردم 
دیدم که از شــدت درد بــه هم می پیچند 
و البتــه باز هم به من گفتند "ممنونم، من 
خیلی خوبم پســرم. نگــران نباش، کمی 
دل درد دارم ولــی االن آماده می شــوم". 
اصــرار من بــرای رفتن به دکتــر و تعویق 
سفر کارساز نشد. مگر امکان داشت آقای 
یزدان بخش را از چنین سفر حیاتی برای 
کار منصــرف کرد. در طول ســفر و طول 
جلســات متوجه بودم که این درد شــدید 
ایشــان را به شدت آزار میدهد ولی خم به 
ابرو نمی آوردند. در برگشت از سفر پس از 
مدت کوتاهی در ایران متوجه شــدیم که 
ایشان دارای مشکل قلبی حاد هستند که 
منجر به عمل قلب باز شــد. خوشبختانه 
با درایت خود ایشــان و خانــواده، عمل با 

موفقیت انجام شــد و ایشــان پس از چند 
روز در حالی کــه هنوز دوران نقاهت خود 
را به پایان نرســانده بودند در جلسه بعدی 
با طــرف فرانســوی شــرکت کردنــد که 
خوشــبختانه منجر به عقد قرارداد انتقال 
دانش فنی برای پویا گســتر شد و یکی از 
اتفاقات بسیار مهم در تاریخ گروه صنعتی 
پارت الســتیک رقــم خورد.این روحیه ی 
مثبت ایشــان البته دارای تبعاتی هم بود 
و شــاید بودند افرادی کــه از دور قضاوت 
کنند که ایشان در اصطالح مرفه بی درد 
اســت، به جایــی وصل اســت و به نوعی 
از رانــت و حمایت ویژه بهره مــي برد. به 
یــاد دارم در اوج تحریــم ها و مشــکالت 
اقتصــادی نیمــه دهــه 80 که بســیاری 
شرکت های قطعه ساز خودرو با مشکالت 
بســیار متعددی دست به گریبان بودند به 
شــکلی که بعضی به فکر تعدیل نیرو و یا 
کوچک کــردن کار افتاده بودند، هر وقت 
کســی از زنده یاد یزدان بخش می پرسید 
"شــما چطورید؟" ایشان پاسخ می دادند: 
"بسیار عالی، خیلی خوب و خیلی موفق. 
مشــکالت بسیار زیادند ولی زور من و تیم 
گروه صنعتی پارت الستیک از مشکالت 
بیشتر است". و وقتی من متذکر می شدم 
که دیگران ممکن اســت برداشــت غلط 
داشته باشــند می گفتند: "پسرم، رسالت 
من، دادن روحیــه و انرژی به صنعتگران 
ایران اســت نــه خالی کــردن دل آن ها. 
من به همه می گویــم ایرج یزدان بخش 
بــه هیچ جا وصــل نبوده و نیســت و این 
مجموعــه ی موفــق را بــا دســت خالی 
ســاخته اســت. اگر حتی یک نفر تشویق 
بــه توســعه و یــا وارد عرصــه کارآفرینی 
 و صنعــت کنم، ایــن مملکت پیشــرفت 

می کند و من رسالتم را انجام داده ام".
متأســفانه ایران عزیز  یکی از دلسوزان و 

بزرگان عرصه ی صنعت را از دست داد
یادشان همیشه سبز و گرامی باد.

علیرضا هاشمی عطار داماد زنده یاد ایرج یزدان بخشمشکالت نباید ما را بترساند و نا امید کند
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از اینجا تا به بیرجند سه گداره
گدار اولی نقش نقش نقش و نگاره 

گدار دومی مخمل بپوشان
گدار سومی دی دی دیدار یاره 

گل زردم همه دردم 
ز جفایت شکوه نکردم 

تو بیا تا دور تو گردم وای
ای یار جانی  یار جانی

دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی
ای آهوی من آهوی من 

بزن چرخی بنشین رو رو روی زانوی من

چه بی تابانه می خواهمت، ای دوریت آزمون سخت زنده به گوری!

فرانک فرشاد نوه ارشد زنده یاد ایرج یزدان بخش

باباجی عالوه بر کار و مسئولیت های سنگینی که برعهده داشت، به بقیه جنبه های زندگی هم اهمیت می داد. خیلی شعر و ادبیات 
رو دوست داشت و بسته به موقعیت شعر های قشنگی هم می خوند. هنر فردوسی و شاهنامه رو تحسین می کرد و سعی می کرد در 
محافل ادبی شرکت کند. به موسیقی عالقه داشت و چون صدای خوبی هم داشت از هر فرصتی برای آواز خواندن استفاده می کرد، 

حتی وقتی باهم تلفنی حرف می زدیم ....
تحصیــل بــراش خیلی مهم بود و جایزه ها و مدال هایی که به شــاگرد های ممتاز می داد هم گویای این موضوع بود. خودش هم با 
اینکه چندین سال از تحصیلش گذشته بود، فرانسه رو خیلی روان و مثل روز اول حرف می زد. باباجی منتظر نمی شد که شرایط برای 
کاری ایده آل بشه، بلکه اون شرایط را خودش به وجود می آورد و قدر تک تک لحظه های زندگیش رو می دونست. او عاشق مهمونی 
رفتن و مهمونی دادن بود و همیشــه دوســت داشت که دورش شلوغ باشه ؛ حتی با وجود خستگی و مشکالتی که در کارخونه داشت 
بازهم با انرژی و لب خندون و نگاه مهربونش که انگار هیچوقت از رو صورتش پاک نمی شــدن  در مهمونی ها حاضر می شــد و این 
حال خوبش رو به بقیه هم منتقل می کرد. همیشــه آخر مهمونی ها وقت آواز خوندن بود و باباجی با اون صدای گرمش  صدایی که 

فکر نکنم هیچوقت فراموشش کنم  این شعر رو می خوند:
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در دایرة المعارف زندگی کلمات هم  معنی، 
کنار هم چیده شده  اند، مثل عشق، غرور، 
صالبــت و گذشــت. در دایــرة المعــارف 
زندگی من دایی جــان  ایرج هم کنار این 

کلمات بود. 
سال ها زندگی در یک خانه یادآور خاطرات 
بسیار زیادی است. دقیق و وقت شناس، 
شاد بود و زنده دل و راه و رسم زندگی را به 
من آموخت. عاشــقانه او را دوست داشتم 
و بــه وجــودش افتخار می کــردم. رابطه 
مــن  با ایشــان رابطه مرید و مرشــد بود. 
چون نقش بســیار پررنگی در تمام مراحل 
زندگی من داشــتند. مــی گویند تا چیزی 
را از دســت ندهی نمی فهمی چقدر برات 
مهم بوده. داستان منم همینه که اسطوره 
 زندگی خــود دایی جان ایرج را از دســت 
داده ام. انتخــاب خاطــره خیلی ســخت 
است  چون خاطرات زیادی از ایشان دارم.

در یکی از روزهای کاری در ســال 1364 

در شــرکت پارت الستیک  مشغول نصب 
الکتروموتور برای ســاب تولیدات اورینگ 
 کــه بــرای شــرکت پرمیت مشــهد تولید 
می کردیــم بودم،هنگام نصــب به علت 
اشــتباه و عدم تشــخیص ســه فاز با تک 
فاز باعث شد که الکترو موتور بسوزد، من 
خیلی ناراحت شــدم و جریان را با ناراحتی 
به دایی جان گفتم که من چنین اشتباهی 
کردم و باعث شــد که الکتروموتور بسوزد،  
منتظر بودم که ایشــون بــا من برخوردی 
داشته باشند. ولی با همان نگاه مهربانانه 
همیشــگی لبخندی زدند و گفتند ایرادی 
نــدارد و آمــوزش هزینــه دارد، دیدی که 
تــو روزنامــه ها بــرای اســتخدام  یکی از 
شــرایطی که مي نویسند  مثال مدیرفنی و 
یا مدیر تولید با سه ســال سابقه کار برای 
همین اســت که تجربه داشــته باشــد  و 
این اتفاقــات پیش نیاد و این درســی بود 
در دوران کاری مــن کــه پس از گذشــت 

دایرة المعارف زندگی من 

هاشم ضعیفی مدیر عامل شرکت شیمی پیدایش

ســالیان ســال فرامــوش نکــرده ام. بله 
دایــی جان ایرج ،مدیری بود که گذشــت 
داشــت و آینده نگر بود و بــرای یادگیری 
و آمــوزش هزینه آن را پرداخت می کرد و 
 این کار تا زمانی که حضور داشتند در تمام 

شرکت ها ادامه داشت. 
یکــی از مــواردی که اشــاره کــردم وقت 
شناسی ایشان بود.اگر کار ساعت 6 صبح 
شــروع می شــد ما باید ده دقیقه به شش 
در شــرکت حاضر بودیم،چون ایشان قبل 
از مــا حضور داشــتن و با ســالم صبح از 
ایشــان انرژی می گرفتیم و کار را شــروع 

می کردیم.
امیدوارم که بتوانیم برای شادی روحشان 
رهرو راهشان باشــیم. و در پایان هم  یاد 
ضــرب المثلــی افتــادم: یک ســر هزار 
 ســرو نگه می دارد، هزار ســر یک سر رو 

نمی تواند نگه دارد. 
روحشان شاد.  



به یاد زنده نام حاج آقا فریدون یزدان بخش برادر ارشد مرحوم
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15 عمو ایرج پدری با درایت

حسین یزدان بخش مدیرعامل شرکت عایق خودرو توس

آقای یــزدان بخش ازدوجنبــه برای من 
یادمــان خاطرات بیشــماری انــد اول به 
دلیــل نســبت فامیلی، عموی بــزرگ اند 
در جایــگاه پــدر و دوم مدیریــت پدرانــه 
ایشــان در کار برای بنده. ایشان همیشه 
در جمــع بــزرگ خانــواده مــا محوریت و 
مرکزیت داشــته اند و محل برطرف شدن 
مشــکالت بودند و همین امــر باعث این 
شــده بود که مــا هــم در کنار ایشــان با 
 مسائلی زیاد و عبرت آموزی آشنا شویم...

عمــو ایــرج نــه تنها عمــوی مــن بلکه 
بودنــد. درایــت  بــا  و  مشــفق   پــدری 

نمونــه اش در خاطــرم هســت زمانی که 
قرار بود من کنکور بدهم ایشان خودشان 
آمدنــد و من را به جلســه آزمون بردند و با 
صحبت های آرامش بخششــان واقعًا اثر 
فوق العــاده ای قبل از آزمــون روی من 
گذاشــتن و این نشــان از این داشــت که 
ایشان روی شناخت افراد و بعد روانشناسی 
 و انســان شناسی بســیار مهارت داشتند.

در جهــت دوم کــه ایشــان بــه عنــوان 
 مدیــر و معلم مــن در کار و حرفــه بودند، 
درس ها و آموزه هــای زیادی در خاطرم 

 نقش بســته اســت که بــه عنــوان مثال 
به نمونه ای بســنده می کنــم چراکه اگر 
بخواهم همه آنچه بوده را بنویسم نه اینجا 
 جایــگاه آن و نه در توان قلم بنده اســت؛
 یــادم مــی آیــد آن زمــان کــه مــن در 
پویــا گســتر مســئولیت تولید را داشــتم 
ایشــان حداقل روزی 2 تــا 3 مرتبه داخل 
خط می آمدند و ســر کشــی مــی کردند، 
 نکتــه حائــز اهمیــت این بود که ایشــان 

فوق العاده نکته بین و دقیق بودند و روی 
مســائل 5s بســیار تأکید داشــتند و حتی 
 این نکات را با کارگران مطرح می کردند.
در همان ســالها خاطرم هست که ایشان 
در هتــل هما ســخنرانی داشــتند و یکی 
از آشــنایان قصد شــیطنت داشــت ) که 
البته ایشــان از هم ســن و سالهای آقای 
 یزدان بخــش بودند و باهم زیاد شــوخی 
می کردند( ایشان آنقدر به صحبتهای خود 
مســلط بودند که هم در صحبت هایشان 
خللی وارد نشــد و هم جواب آن شــخص 
را در حیــن صحبــت دادند و این نشــان 
 از کیاســت و هوش سرشــار ایشــان بود.
 بــه هــر رو من نــه تنهــا داغــدار عمویی 
بــی نظیــر بلکــه داغــدار پــدری مدیر و 
مدبر هســتم که بخش بزرگــی از زندگی 
 خویش را مدیــون او بــوده و خواهم بود.

روحش شاد و یادش تا ابد جاودان.
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پیمان یزدان بخش مدیر کارخانه شرکت پارت الستیک

و در نهایــت ناباوری، باید باورمان بشــود 
که او دیگر نیســت و نمی آید و دیگر نباید 
منتظرش باشیم، دیگر آن شمع فروزان را 
نمــی بینیم ولی طنین صدایش همچنان 
در گــوش مــا و مهربانیــش در قلب و یاد 
ماســت. روزهــای دلتنگی مــان را با یاد 

خوبی ها و مهربانیش سپری می کنیم.
عمو ایرج برای من یک مرشد بود و برای 
 همــه ما تکیــه گاه. صادقانــه اظهار نظر 
می کــرد. هرگز اهل تظاهــر، ریا و دروغ 
نبود. او همیشــه نیمه پر لیوان را می دید. 
آدم شناس بود، راه و رسم زندگی را به من 

آموخت. 
پیام هــای با ارزشــی که از ایشــان برای 
همه ما  به یادگار مانده اســت را  تقدیم به 

خوانندگان ستاره دانایی می کنم.
•رمــز توفیــق در تفکر، تــالش، تداوم و 

تحمل است.
•مهــم ترین چیــز در زندگی، انســانیت 

است. انسان باشیم.
 •انســان هــا بــا »انتخــاب« شــان معنا 
می شــوند و جایگاه شان در جامعه تعیین 

می شود.
•سرنوشــت هرکــس با تصمیــم هایش 

شکل می گیرد.
•به خودتــان نمره ندهید. بگذارید جامعه 
به شــما نمره دهد. مطمئن باشید اشتباه 

نمی کند.
•انســان های موفق و کشورهای پیشرو، 
توفیقات شان را مدیون اندیشه های قوی 

هستند.
•اگر می خواهید بر مشکالت غلبه کنید، 

خوب فکر کنید و مثبت اندیش باشید.
•مــا آن چه دیگران می گویند نیســتیم، 
بلکه چیزی هســتیم کــه خودمان به آن 

اعتقاد داریم.
•بایــد از دل هــر تهدید، فرصتــی برای 

پیشرفت ساخت و خطرها را سکویی برای 
جهش کرد.

•انســان ها به اندازه ای کــه می فهمند 
مســئول اند و به اندازه ای که مســئولیت 

می پذیرند ارزش دارند.  
 •اگــر با مــوج » تغییــر « همراه نشــویم 

بی شک از بین می رویم. 
•بدانید که پیروزي ، برخاســتن بعد از هر 

بار زمین خوردن است. 

عموی  عزیزم همیشــه به یاد شــما و به 
راهنمایی های شــما و به خواست شما در 
کنار پدرم دســتاوردها و یادگارهای شما را 

حفظ و توسعه خواهم داد. 
روحت شاد.
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پویا یزدان بخش مدیر فروش غیر خودرویی و خرید شرکت بسپارتابان

ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت

و نکاری گل من
علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است

گل بکاریم بیا
تا مجال علف هرز فراهم نشود

بی گل آرایی ذهن
نازنین
نازنین
نازنین

هرگز آدم ، آدم نشود.

عمویم تمام آن چیزهایی را که می شود در وجود یک انسان واقعی پیدا کرد در خود خالصه کرده بود و در این میان خاطرات و روزگاران 
رفته ای که در نگاه طوالنی اش جریان داشت،از همه زیباتر و دوست داشتنی تر بود.

 امتــداد نــگاه عمویم بــه روزگاری دورتر از پدرم بر می گشــت،عمو ایرج عزیزم  ایمان دارم که هســتی ودر کنار مــا حضور داری ولی 
ای کاش جسمت هم بود.

به یادش شعری از مجتبی کاشانی را که دوست داشت تقدیم خوانندگان ستاره دانایی می کنم:
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یکــی از دغدغه های مهم زنده یاد جناب 
آقای ایرج یزدان بخش وضعیت معیشت 
همــکاران گروه و پرداخت به موقع حقوق 
آنــان بود. به عبارت دیگــر حداقل از یک 
هفتــه مانده تــا موعــد پرداخــت حقوق 
تمــام تالش هــا معطوف بــه تأمین وجه 
 آن حداکثــر تــا روز موعــود بــود. یکی از 
ماه های ســال هــای نســبتًا دور در روز 
 مقرر و یک ســاعت قبل از بســته شــدن 
 بانک ها  وجه حقوق  تأمین  و به حساب شرکت 
 پویا گستر واریز شــده بود. زنده نام جناب 
آقای ایرج یزدان بخش از من خواســتند 
که با شــعبه پرداخت کننده حقوق تماس 
بگیرم و موافقت آنهــا را مبنی بر پرداخت 
حقوق در همان روز دریافت کنم. آن زمان 
پرداخت حقوق بدین صورت بود که چک 
حقوق و لیست پرداخت به شعبه مربوطه 

و CD حقوق بــه اداره انفورماتیک بانک 
پرداخت کننده تحویل می شد و ساعت 12 
 شــب حقوق ها به حساب همکاران واریز 
می شــد. اما حاال من با دســتور مدیریت 
عالی گــروه از آنهــا خواهش مــی کردم 
کــه تمام این فرآیند را بــرای همان روز به 
سر منزل مقصود برســانند. پس از انجام 
مذاکره با شــعبه و اداره مربوطه و کســب 
موافقــت آنها تالش با جدیــت تمام برای 
حصول به نتیجه شــروع شد، لیکن زمان 
کوتاهی در حدود یک ساعت تا بسته شدن 
بانک در اختیار مــا و همکار کارپردازمان  
بود تا این مأموریت به ســرانجام مطلوب 
خود برسد. لذا همکارمان به دفتر مدیریت 
عالی فراخوانده شــد و پس از توضیحات 
اینجانب و دستورات موکد شادروان جناب 
آقای ایرج یزدان بخش، به این مأموریت 

حســاس و پر اضطراب با توجه به کمبود 
زمــان در اختیــار اعزام گردید.  اســترس 
انجام به موقع و صحیــح این مأموریت و 
تماس های مکــرر از دفتر مدیریت عالی 
بــرای پی گیری و اطالع از نتیجه ســبب 
بروزاســترس و نگرانــی بیشــتری بــرای 
همکارمان گردیده بود و این موجب شد تا 
خودروی ایشان در مسیر بانک با خودروی 

دیگری تصادف کند. 
خالصه با تمهیدات الزم تمام تالشــهای 
صــورت گرفته بدلیــل تأکیــدات مرحوم 
جناب آقای یزدان بخش به بار نشســت و 
آن روز پر فراز و نشیب و خاطره انگیز را با 
نتیجه مورد نظر بابا ایرج به خاتمه رساند. 
روح بزرگشان شاد و تداوم راهشان آرزوی 

همه ماست.

یکی از دغدغه های...
محمدرضا قسوره مدیر عامل شرکت ایران چاشنی
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شــاید از ســیزده منحوس 1399و شاید 
قبلتر از آن همیشــه ایرج یــزدان بخش 
و مرامــش بــرای بســیاری کــه همدم و 
همراهش بودند یــادآور مردان مردی بود 
که شــالوده وجودشــان عشــق به میهن 
 بــود و خصایــص ذاتــی شــان عناصر و 
ویژگی هایی که آدمیان مشتاقند که شهره 
شــوند به دارا بودنشــان. عناصری چون 
خدمت بی منت، نوع دوستی، گذشت،حلم 
و بســیاری دیگر که تا ســاعتها می شود 
 از آن نوشــت اما به بــاور من این همه ی 

ایرج یــزدان بخش نبود بــه عبارتی وجه 
 اساســی که مایــه تمایز و ماندگار شــدن 
ایرج خان شده اســت نه فقط موارد فوق  
که البتــه عمومًا ممتازی به بــار می آورد 
و همواره وزین میســازد نــام و یاد را، بلکه 
 جانمایه دیگری داشت که هنرخاص او بود.
 ایــرج یــزدان بخــش به بــاور مــن حائز 
ویژگی هایی بود که اتفاقًا شاید در یک فرد 
عادی باعث جذب دیگران نمی شد اما در 
او به طریقی دگــر رخ عیان می نمود، به 
دیگر سخن آمیزه ای که او در سایه راهبری 

و درایــت خود می ســاخت می توانســت 
معجونی بســازد که در عین تلخی حیات 
 بــه بار آورده و هم در عیــن درد به مکتب 
مــی آورد طفــل گریــز پــای را. اگــر بنا 
 بــه برشــمردن آنها باشــد اولیــن ویژگی 
ایــرج خــان بــزرگ صراحت بــود هم در 
لهجه و هم اشارت نظر، او اهل پیچاندن 
و بافتــن کلمــات نبــود صریح بــه زبان 
مــی آورد آنچــه در دل و ذهــن داشــت، 
 دومین آن دقت نظر و نکته سنجی شاید 
وســواس گونه ی او بود، هر گزارشی که 

صراحت لهجه و اشارت نظر

مسعود هدشی مدیر عامل شرکت رینگ سازی مشهد
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در پیـــــش بـــی دردان چـــــرا فـــــــــــریاد بــی حاصـــــل کنـــــــم                 
گـــر شکــــــــــوه ای دارم ز دل با یـــــــــــــار صاحبــــــــــدل کنـــــــم

در پرده سوزم همچو گل در سینه جوشم همچو مل         
من شمع رســــــوا نیســـــــــتم تا گریـــــــــه در محــــفل کنـــــــم

اول کنــــــــــــــم انـــدیشـــــــــه ای تا برگـــــــــــزینــــــم پیشـــــــــــــه ای                     
آخـــــــــــــــر به یــک پیـــــــــمانه می اندیشـــــه را بـــــاطل کنـــــــــم
زانرو ســــــــــــــــتــــــانـــــــــــم جـــــــــــــــــــــام را آن مــــــــــــــــــایـــــــــــــه آرام را                      
تا خویشـــــــــتن را لــــــحظه ای از خویشـــــتن غافل کنــــــــم

از گـــــل شـــــــــنیدم بـــــوی او، مســـــــتانه رفــــــتم ســــــــوی او                
تا چون غبــــــــار کــــــــــوی او، در کــــــــــوی جان منـــــزل کنــــــــم

روشـــــــنگــــــری افــــــالکــــــیم، چــــــون آفـــــــــــتاب از پـــــــــاکــــــــــیم                   
خــــــــــــاکی نیـــم تا خــــــــویش را سرگــــرم آب و گـــل کنــــــــم

غـــــــــــــــرق تمـــــــــــــــنای تــــــــوام، مــــــــــــوجی ز دریــــــــــــــــــای تو ام                    
من نخــــــل ســـــــرکش نیســـــتم تا خانه در ساحل کنــــــــم

دانـــــــــــــــم که آن ســـــــــــرو سهـــــــــــی، از دل نـــــدارد آگـــــــــــهی                 
چـــــند از غـــــم دل چون رهی، فــــریاد بی حاصــــــل کنــــــــم

برایــش تهیه می شــد با نهایت اســترس 
عجیــن بــود چــرا کــه او اهــل دریافت 
گزارشــات کذب و ساختگی نبود، به قول 
خودش گزارش باید وزیر خوان، مسئوالنه 
و دارای راهــکار اجرایــی باشــد، وقتــی 
گزارشی منطبق و مستند دریافت می کرد 
و لبخندی به لبش می نشست می توانستی 
به راحتــی نفس حبس شــده را فروبری. 
ایرج یــزدان بخــش اهــل مجیزگویی و 
مصلحت اندیشــی نبود، برای خوشــایند 
کســی خصوصًا افرادی که در باور عموم 
ضرورتًا در جلویشــان بایستی قیام و قعود 
ریاکارانه کرد، رفتار تصنعی و فریب کارانه 
انجام نمی داد، او همــواره معتقد بود که 
استواری آدمی به شجاعت و بیان صادقانه 
حقیقت اســت و نباید هیچگاه حقیقت را 
 به مســلخ مصلحت سپرد، او در حالی که 
می توانست به پاس سالها خدمت و ارتباط 
مؤثر عاطفی از بســیاری بهــره مندی ها 
بهــره برد، هیچگاه چنین نکرد و صبورانه 
ایســتاد و به روایت خودش ایستاده مرگ 
را در آغــوش گرفــت. نــام او بــرای من 
همواره یاد آور راســتی است، در مکتب او 
آموخته بودیم که اصرار بر گام برداشــتن 
در مسیر درست و به صورت درست شرط 
راهبری است در گوشه گوشه ی اتاقهای 
گــروه صنعتــی پــارت الســتیک تابلوی 
معروفی اســت که بر آن نوشته شده است 
“کــس ندیدم که گم شــد از ره راســت“و 
 ایــن بــاور راســتین او بود.کســانی که با 
ایــرج یــزدان بخش عمــر گذرانــده اند 
میدانند که در رکاب او می بایست سخت 
کوشــید و عتــاب او را به جــان خرید اما 
هیچکدام ازین دو نه تنها باعث نشــد که 
کســی ایرج خان را ترک گوید که بیشــتر 
 و بیشــتر بر ارادتشــان افزود.از خصایص 
ممتازگونــه ی او صداقــت بــود، او آدم 
دوچهره و در اصطــالح عامیانه اهل زیر 
و رو کشــیدن نبــود، بــه پاس شــجاعت 
ذاتــی و احســاس عمیــق عاطفــی کــه 

بــه فرزندانش داشــت ریــاکاری را برای 
همیشــه بدرود گفتــه بود.به قــول دکتر 
بهشــتی تلخــی کالم دلســوزانه اش را 
 مــی شــد بــه صداقــت نابش بخشــید. 
ایــرج یــزدان بخش اســتاد صبــوری و 
مقاومت بــود شــاید بزرگتریــن نمود آن 
در غــم ســترگ از دســت دادن فرزنــد 
نازنینــش که بــه واقع کســی گمــان به 
قامت راســت کردن ایرج خان پس از آن 
نداشــت اما چون شمع ســوخت و از حرم 
آتشــش نهراســید و هــم در وادی کار و 
 اقتصاد نیز کوشــید و چنان کرد که همه 
شــنیده اند از کارگاه کوچک تولید پاشــنه 
کفش تــا مجموعه ای وزین و ارزشــمند 
کــه بزرگترین دارایی اش فرزندانی اســت 
که مفتخرند به شــاگردی مردی از جنس 
ایــرج یزدان بخش. معمای رفتار او را من 
هیچگاه نتوانســتم تحلیل کنــم اما برای 
خودم به شــیوه ایرج یزدان بخش مسأله 

را ســاده تعریف کردم و به هیچ پاســخی 
نرســیدم جز اینکه همــه آنچه در جانمایه 
رفتــار او بود عنصری داشــت که نیش را 
بــه نوش تبدیل مــی کرد و ایــن نبود جز 

صداقت تمام عیار در اعتقادش به اینکه 
بنــــــــی آدم اعضـــــای یک پیکــــــــــرند
کــــــــــــــه در آفـــــرینش ز یک گــــوهرند

وجــودش  از  جزئــی  را  همکارانــش   او 
می دانســت و همان گونــه رفتار می کرد 
که برای خودش نیز چنان می خواســت. 
به باور او قطره دریاست اگر با دریاست ور 

نه این قطره و دریا، دریاست.....
و اینگونه جاودان شــد و زنده می ماند در 
باورمان و پایانی نیست بر ارادتمان به روح 
بزرگش وهماره بر افتخاراتمان می افزاید 
گام برداشتن بر طریقی که او راه سپرد. به 
یادش و به رســمش سخن را با شعر رهی 
معیری به پایان می برم ولی راه او را پایانی 

نیست.
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ذکر خاطــره از آقای یــزدان بخش، هم 
بسیار ساده است و هم بسیار سخت. ساده 
اســت بدلیل فراوانی موارد آن و ســخت 
اســت بدلیــل ســختی انتخــاب از میان 
آنها. امکان نداشــت روزی که با ایشــان 
 کاری داشــتی و یا توسط ایشــان احضار 
می شــدی، نکته ای در رفتــار و گفتارت 
نباشد که از نگاه تیزبین ایشان پنهان بماند 
و ساده از کنار آن بگذرند و یا نکته و برخورد 
آموزنده ای در رفتار و گفتار ایشــان نباشد 
که بتوانی بی تفاوت باشــی و آنرا فراموش 
کنی. اما سخت از آن جهت که نمی دانی 
 آیــا  انتخــاب و ذکــر آن از دریچه ذهنت 
می تواند واقعیت شــخصیت ایشان را در 
نگاه خواننده یا شنونده به درستی بنمایاند 
یــا خیــر و مخصوصــًا وقتی که قــرار به 
انتخاب بهترین و یا برجسته ترین باشد،کار 
مشــکل تر هم می شــود. اما چه می شود 
کــرد باالخره باید یکــی را انتخاب کنی و 

بگویی. با این مقدمه به ذکر یک خاطره از 
ایشان می پردازم. یکی از روزهای آخر مهر 
 1380 بود. من در آن روزها مدیر مهندسی 
پــارت الســتیک بــودم ولــی بدالیلی که 
دقیق در خاطرم نیســت درگیر چالشی با 
 ایشــان شده بودم که معمواًل از این دست 
چالش ها در طول دوره کاری من با ایشان 
مــی توان گفــت که کم نبوده اســت و به 
همین دلیل در آن روزهــا تحت اقدامات 
اصالحی ایشــان قرار گرفتــه بودم و چند 
روزی بود که قرار بود مدیر تحقیق و توسعه 
شوم. گفتن اینکه این موضوع ارتقاء شغلی 
به حســاب می آمد یا تنبیه حتی االن هم 
شاید سخت باشد و این از تیزهوشی های 
آن مرد بزرگ در کنار ویژگی های برجسته 
دیگرشــان بود که فرزنــدان چموش و در 
عین حال پرکار و ســخت کوش خودشان 
را با ابزاری اینچنین می پرداختند تا آزموده 
و پالــوده گردند و به قول خودشــان برای 

اینکــه یــک ســنگ بتواند قیمتی شــود 
و بــه المــاس تبدیل شــود باید تراشــیده 
 شــده و چکش بخــورد" و ایــن اقدامات 
می توانست بخشی از آنها باشد" بگذریم.

شــرکت پارت الســتیک که در چاهشک 
و  نبــود  بــزرگ  خیلــی  بــود   مســتقر 
شرکت های دیگر هنوز متولد نشده بودند. 
شرکت پویاگستر هم در مرحله پروژه بود. 
آقای یــزدان بخش در شــب 23 مهرماه 
همان سال، متأســفانه سکته کرده بودند 
و کارشان به بیمارستان کشیده شده بود. 
در آن روز کــه از آن صحبــت مــی کنیم 
 مسئول دفترشــان تماس گرفتند و گفتند 
آقــای یزدان بخــش با شــما کار دارند. با 
تعجب پرسیدم مگر ایشان در بیمارستان 

نیستند.گفتند نه در دفترشان هستند. 
هم خوشــحال شــدم و هم تعجب کردم 
چــون روزهــای قبــل دربیمارســتان آریا 
 بــه عیــادت ایشــان رفتــه بــودم و فکر 
نمی کردم که با توجه به شرایطشان بتوانند 
به این زودی در ســرکار حاضر باشــند. به 
هــر تقدیر خیلــی ســریع و در عین حال 
سراسیمه به دفتر ایشــان رفتم. جدای از 
مســئله مریضی ایشــان، معمواًل اینگونه 
احضارها استرس زیادی هم داشت. البته 
این احســاس،فکر می کنم برای خیلی از 
همکاران احساس آشنایی باشد و معمواًل 
کسی نبود که به دفتر ایشان احضار شود 
و در بین راه با احساســی شبیه به خوف و 
رجاء همراه نباشد. اگر اغراق نباشد، شاید 
مهندس ســهیل هم که مهندس سهیل 
هســتند در این گونــه موارد  بــی بهره از 

چنین احساسی نبودند. 
بــه هر صــورت وارد دفتر ایشــان شــدم 
و بــا کمــال تعجب دیــدم که ایشــان را 
 همراه با پرســتار از بیمارستان به اتاقشان 
آورده انــد. بــه آرامــی در کنــار برانــکارد 

ما   کجـــــا و دلبــــــــــر عیـــــــــــار کجــــــا؟ 

علی عمارلو مدیر پروژه گروه صنعتی پارت الستیک
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کردم. در عین حال احساســاتی هم شده 
بودم و اشــک در چشمانم جمع شده بود. 
ایشــان بــرای اینکه مــرا از حالت بهت و 
بغــض درآورنــد، توضیح دادنــد که برای 
 بازدیــد مهمی کــه آن روز برای شــرکت 
برنامه ریزی شده بود )گویا مسئولین بانک 
رفــاه قرار بود بیایند( و بخاطر ضرورتی که 
وجود داشــته اســت الزم دانســته اند در 

شرکت حضور داشته باشند. 
ایشــان در مورد کتابی که  در دستشــان 
بود نیــز با هیجــان ادامه دادنــد که این 
کتــاب مربوط بــه آینده اســت و در مورد 
روش مدیریت شرکت ها در آینده صحبت 
می کنــد و افزودند: مــا در عین حال که 
حواســمان بــه شــرایط  موجود شــرکت 
اســت باید نیم نگاهی هم به آینده داشته 
باشیم. شرایط آینده شرکت با شرایط امروز 
متفــاوت خواهد بود. ما باید مشــکالتش 
 را پیــش بینــی کنیــم و روش های حل 
آن هــا را نیــز یــاد بگیریــم. پســرم، تو و 
فرزندان دیگرم در شرکت مسئولیت های 
بزرگــی را بر دوش دارید و باید شــرایط را 
پایش کنید و حواســتان به تحوالت آینده  
دنیای کســب و کار باشــد. کتابی که آن 
روز ایشان را بســیار هیجان زده کرده بود 
 و در عیــن حال نگران آینده، کتابی بود از 
پیتر دراکر با عنوان "چالشــهای مدیریت 
در سده 21" کتابی که خود نویسنده را نیز 
قبل از همه آشــفته کرده بود چرا که خود 
در پیش گفتار کتاب آورده بود که "خواندن 
این کتاب بســیاری را آشــفته خواهد کرد 
همانگونه که نوشــتنش  خودم را آشــفته 
ســاخته اســت". بعد کتاب را به من دادند 
و فرمودنــد حتمــًا این کتــاب را بخوان، 
کتاب با ارزشــی است. کتاب را گرفتم و از 
خدمتشان مرخص شدم. از اتاق که خارج 
شدم گیج می زدم و انگار که دنیا دور سرم 
مــی چرخید. ما کجا دلبــر عیار کجا؟ چه 
دنیای کوچکی داشــتم و چه بیخود ذهن 

خــود را درگیــر برخوردهای روزانــه با این 
همکار و آن همکار کرده بودم و چه ذهن 
بزرگی داشت ایشان که به کجاها که فکر 

نمی کرد. 
دفتــر مهنــدس ســهیل  بــه   مســتقیم 
یــزدان بخــش کــه آن روزهــا معاونــت 
مهندسی را به عهده داشتند رفتم و درست 
بخاطر ندارم، شــاید بغضــم آنجا ترکید و 
بعــد از اینکه کمی آرامتر شــدم، صحبت 
از چگونگی مواجهه آقــای یزدان بخش 
 بــا بیماری ســختی که مهندس ســهیل 
ســال های قبل تر با آن درگیر بودند شد و 
اینکه آقای یزدان بخش شــخصًا درمان 
ایشان را به تعبیر خودشان "مدیریت کرده 
بودنــد " و خوشــبختانه با ســختی های 
فراوانــی و همراهی های پــا  به  پا از تهران 
تــا پاریس، این مشــکل به خیر گذشــته 
بــود و اینکــه روش  برخــوردی کــه ما با 
بیماری ایشــان باید داشته باشیم و ... بعد 
از صحبت هــای تکمیلی در همین مورد 
خاطرم هســت که مهندس ســهیل هم 
به درســتی همان لحظــه تصمیم گرفتند 
کارهــای جاری در بخش مهندســی را به 
مــن و همــکاران دیگر بســپارند و همان 
موقــع رفتنــد کــه بصــورت ویــژه بحث 
درمان ایشــان را مدیریــت نمایند و یکی 
دو روز بعد ایشــان را بصورت اورژانسی به 
فرانســه بردند و عملیات درمانی ایشــان 
هم خوشــبختانه در آن مقطع با موفقیت 
انجام شد و به سالمت به شرکت برگشتند 
و چه شایسته مهندس سهیل در آن روزها 

وظیفه فرزندی را به انجام رساندند. 
نــگاه  در  چقــدر  کار  اینکــه   امــا 
آقــای یــزدان بخــش ارزشــمند و حتی 
مقــدس بود که با آن شــرایط و شــاید در 
حالــی که بیــش از 90 درصد از رگ های 
قلبشان گرفته بود،در شرکت حاضر شده 
بودند، بماند ولی آنچه جالب تر بود گستره 
و عمق دغدغه های ایشان در آن لحظات 
و البتــه در همه لحظات دیگــر بود که از 

کارهای جاری مثل بازدید تا دغدغه آینده 
شرکت وتغییرات و تحوالت دنیا آن هم در 
آینده را پوشــش می داد و جالب آنکه آن 
کتــاب، یک کتاب نســبتًا جدیدی هم در 
دنیا و هم در ایران بود که در اواخر ســال 

1378 چاپ شده بود. 
و جالب تر از همه و البته غم انگیزتر اینکه 
در کنار توجه آقــای یزدان بخش به همه 
مــوارد فوق، می توان گفت  بی توجهی به 
سالمت خودشان بود که گویا آن را  از یاد 
برده بودند و در مورد آن صحبتی نکردند و 
البته همین موضوع بود که در نهایت کار 
دستشان داد و شاید بهتر است بگوییم کار 

دستمان داد. 
البته ایــن را هم بگویم که شــاید وظیفه 
ما بود که باید بیشــتر حواسمان به ایشان 
می بود که آنقدر که باید، نبود.گرچه ایشان 
حواسشان به سالمت همکارانشان بود و 
تأکید آن روزهایشــان به اســتفاده از ابزار 
حفاظتی مثل ماســک و بعدها راه اندازی 
دندانپزشــکی و مــوارد فــراوان دیگر در 
شرکت نمونه هایی از موارد عنایت ایشان 

به این موضوع بود. 
روحشان شاد و راهشان مستدام. 



ک
تی

س
ت ال

پار
ی 

عت
صن

وه 
گر

در
ـــــــــ

اد پ
     یـــــ

 به
ی |

ایــــ
 دان

اره
ــــت

 سـ
یه

ــــر
شــ

ن
23

جاِم جمشــید اســت این کهــن روزگار که 
سرنوشت آدمیان را همسنگ سرشت شان 
 در آیینه ی خویش رقم زده و نمایان می سازد.

آن کس که گوشــه ی عافیت طلــب کند، 
به حال خود وا می گــذاردش و مصون از 
کشــاکش و زیــر و بم های دهــر، به قدر 
وســع اش اســباب آســایش اش را فراهم 
 می ســازد تــا جــور نبینــد و جفا نکشــد.

ولــی آن که تن به ســنگ زیرین آســیاب 
و  را چنــان در گرداب هــا  شــدن دهــد 
طوفان هــای خویــش می ســاید و در هم 
می پیچانــد که هــر لحظــه اش، َزهره ی 
 مردانه می ترکاند و می بلعد شــیر بیشه را. 
یادش  بخیر کــه حدیِث فالمک و الماس 
و برلیــان را بــا چــه شــوقی برای مــان 
می گفــت. چه شــوقی در چشــمان اش 
دل اش!  در  ســودایی  چــه  و   بــود 
برق آن نگاه، ســوغاِت همان سفتن ها و 
ســایش های روزگار بود. همان سایش ها 

و فرســایش ها که ذهن و ضمیرش را آب 
دیــده و نامیرا کرده  بود تا چنان بال بگیرد 
که دیگــر در قالب تن نگنجد. این، قانون 
روزگار است که هرگاه مظروف از ظرف اش 
لبالب گــردد، دیگر تن را یــاراِی میزبانِی 
 ایــن حــّد از بزرگــی و بالندگــی نیســت.
این، تقدیر و پیشانی نوشــت انســان هاِی 
موّفــِق زمــان ما اســت که در مشــّقات 
پیــر  زود  را  روزگار، جســم  و مشــکالت 
و  جــوان  جانــی  درحالی کــه  می کننــد 
ُپرســودا دارند و صدافســوس که آن همه 
شــور و شــعر و شــعور را دیگــر ظرفــی 
آورد. تــاب  نیســت کــه   قابــل و الیــق 
»خیاِل حوصلــه ی بحر می پزد هیهات 
ایــن قطره ِی  چه هاســت در ســِر 
خــاص اش  آنچــه  محال اندیــش« 
کرده بــود، تنها تحّمِل فشــارها و مصائب 
و  فــراز  اثنــای  در  تکیه گاه بــودن اش  و 
فرودهــا نبــود. هرچند که در ایــن روزگاِر 

شیرآهن کوه مردی از اینگونه عاشق

سعید بخشعلی مدیر عامل شرکت پویاگستر خراسان

مصیبت بار، تحّمل سختی ها و نامالیمات 
درعین سایه ی امن افکندن بر اطرافیان، 
بی آن که خم به ابرو آوری، خود شاهکاری 
 اســت که از توان هر پهلوانی خارج است.
اما از آن برتر، دریادلــی اش بود. دریادلی 
و دانســتن و درک دریا و نامالیمات اش و 
 عشق زدن به آن وســعت بیکران ناپایدار. 
فــرق اســت میــان آن ناخــدا که اســیر 
طوفــان می شــود تــا آن کــه بــه اراده ی 
خــود بــه طوفــان می زند، چون ســاحل 
 آســایش را ســزاوار ناخدا بودن نمی داند.

»در ره منــزل لیلی که خطرهاســت در آن 
 شرط اول قدم آن اســت که مجنون باشی«

طوفــان،  و  دریــا  جنــس  از  بــودن  و 
چهــره ای بــه او بخشــیده اســت کــه با 
مــرگ نزدیکی نــدارد. آری، مــرگ به قد 
و بــاالی هرکــس نمی آیــد. مــرگ از آِن 
عافیت طلبــان و کنِج ســالمت گزیدگان 
دریــا دالن  هم ســنگ  مــرگ  اســت. 
 نیســت، مرگ بــا طوفان همزاد نیســت.
آن چشــمان مصمم، آن لبخند عمیق و 
آن سر ُپر سودا، به رسوایی مرگ برخاسته 
 و فناپذیــری را بــه ُســخره گرفته  اســت.
آن نــگاه نافــذ را هم اکنون در چشــماِن 
هزارهــا انســان که در تک تــک لحظات 
بودنــد  کنــارش  در  ُپربــارش  عمــِر 
می تــوان دیــد. آن ســِر ُپرســودا دیگــر 
 نــه یــک ســر، کــه هزارها ســر اســت. 
یاد و راه اش همچون نام اش، مانند دیگر 
بزرگان این مرز و بوم، همیشه در دل آنان 
که درک اش کردنــد و آنان که دل به وی 
ســپردند، زنــده و باقی اســت و صد هزار 
 چشمه ی خورشید می جوشد از نگاه اش.
 »نام شان زمزمه ی نیم شب مستان باد 

تا نگویند که از یاد فراموشان اند«

 1.آنچه که الماس را از دیگر ســنگ ها متمایز کرده همان فشــارها، حرارت ها و مرارت هاســت که پس از تحمل فشــارها و 
 حرارت ها در پایین ترین الیه های خاک ، سخت و آب دیده می گردد  و پس از گذشت دورانها که پا به بازار گوهرهای روزگار 
می گذارد سختی و تأللوی خود را مدیون همان فشارها و رنجها می داند و  به حرمت گران سنگی اش به این که هست اکتفاء 
نکرده و خود را به دســتان گوهرتراش چیره دســت  می سپارد تا درجریان تراشیدن و سایشها، دردانه ی یکتای عالم گردد، و از 

فالمک گرفته تا برلیان، نگین انگشتری های  زمانه گردد.

1
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بعد از اتمام دانشــگاه و خدمت سربازی با 
کلــی انرژی و انگیزه شــروع کردم دنبال 
کار گشتن. در اون ســالها بازار کار خیلی 
خــوب بــود و من هر شــرکتی کــه برای 
مصاحبه می رفتم قبول می شدم و خیلی 
ســریع شــروع به کار می کردم، اما هربار 
بعد از مدت کوتاهی متوجه می شــدم که 
در آن شــرکت ها امکان پیشرفت ندارم و 
به آینــده دلخواه خود نمی رســم. چندین 
شــرکت مختلف را امتحان کــردم  تا این 
که بالخره ســال 76  به پارت الســتیک 
 آمــدم.از همان ابتــدا خیلی تحــت تأثیر 
هــای  صحبــت  و  هــا   ســخنرانی 

آقای یزدان بخش که در مناســبت های 
 مختلــف انجــام مــی شــد قــرار گرفتم. 
 صحبت هایی سرشــار از عشــق و حس 
وطن دوســتی که کنار طبع ادبی ایشان، 
برای من واقعًا مسحور کننده بود. شرکت در 
 آن زمان خیلی بزرگ نبود، ولی دیدگاه  ویژه 
آقای یزدان بخش نسبت به منابع انسانی 
بعنــوان با ارزش ترین ســرمایه شــرکت و 
تصویــری کــه از آینــده برای ما مجســم 
می کردند فوق العــاده بود. و من تصمیم 
 گرفتــم آینده شــغلی خودم را در شــرکت 
پارت الســتیک رقــم بزنم. بعــد از مدت 
کوتاهــی همــراه آقــای یــزدان بخش و 

مهندس ســهیل به مرکز تحقیقات ایران 
خــودرو رفتیــم. در آن جلســه پیشــنهاد 
بنــدی   آب  نوارهــای  تولیــد  و  ســاخت 
 )Body Sealing System, BSS(
خودروی ســمند که در آن زمان در شروع 
 مرحله طراحی بود به ایشــان داده شــد و 
علی رغم این کــه در آن موقع ما دانش و 
تجربه ای در این زمینه نداشتیم با اعتماد 
به نفس گفتند ما این قطعات را برای شما 
تولید می کنیم. شــش ماه بعد، من برای 
گذرانــدن دوره طراحــی و تولید BSS به 
انگلســتان فرســتاده شــدم. ما پله های 
ترقــی را یکی یکی طی کــرده و بزرگترین 
تولید کننده این قطعات در کشــور شدیم.

هر وقت بــا آقای یــزدان بخش مالقات 
داشتم معمواًل یکی از سواالتی  که از من 
می پرســیدند این بود که چه کار جدیدی 
انجــام داده اید. هنگامی کــه مورد کارها 
و پروژه هــا توضیح مــی دادم با عالقه و 
دقــت خاصی بــه حرف هــای من گوش 
می دادند. هیــچ وقت خوب و قابل قبول 
بــودن راضی شــان نمی کرد و همیشــه 
 بعــد از توضیحات مــن به نکاتی اشــاره 
مــی کردنــد که خیلــی برای مــن جالب 
بود و مــی خواســتند که دنبــال بهترین 
روش انجــام هــر کار باشــیم. این عادت 
من شــده بود که همیشــه قبــل از دیدن 
ایشــان باید خودم را برای توضیح یک کار 
جدید آماده می کــردم. با اینکه این اواخر 
 کــه بیمار بودند و به ســختی به شــرکت 
مــی آمدند و حتی در آخرین دیدارمان  باز 
 هم این ســوال تکرار می شد. بدون شک 
آقــای یــزدان بخــش از تأثیــر گذارترین 
افــراد در زندگی من بودنــد و درس های 
زیادی از ایشــان آموختم،از خداوند بسیار 
سپاسگزارم که توفیق آشنایی و همکاری 

با ایشان را داشتم.

بهترین روش انجام کار را دنبال باشید

پیام گنجی مدیر کارخانه  شرکت پویاگسترخراسان
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مجالی شــد تا پــس از 20 ســال زندگی 
کاری در گــروه صنعتی پارت الســتیک، 
نگاهی به این ســال ها داشته و خاطرات 
خــود را مــرور کنــم و دنبــال یادگارهایی 
از ایرج یــزدان بخش، مدیــر عالی گروه 
صنعتی پارت الســتیک و یا به عبارتی بابا 
ایــرج مهربان، در آن بگــردم. عجب کار 
سختی، مگر می شود خاطره ای از ایشان 
 را مــرور کرد و با آن اشــک نریخت؟ مگر 
 می شود نگاه مهربان وی را از یاد برد؟ مگر 
می شــود افســوس نخــورد که چــرا در 
محضــر ایشــان کــم بــودم؟ چــرا کمتر 
آموختــم و چرا ایشــان را گاهــی از خود 
نامیــد کردم و چرا و صد افســوس. وقتی 
آن روزهــا را مرور مــی کنم به یــاد ندارم 
لحظه ای را که بدون اســترس با ایشــان 
 روبرو شده باشم از روز اول که هنوز اندکی 
می شناختمشــان تــا آخریــن دیدارهای 
کاری. البته دلیل آن هم مشــخص بود، 

 چراکه ایشان از هیچ فرصتی برای آموزش 
نمی گذشــت و هیــچ کمی و کاســتی از 
نــگاه تیزبینشــان، مخفــی نمــی ماند و 
آنقــدر نســبت به فرزنــدان معنــوی خود 
در شــرکت حساسیت داشــتند و بواسطه 
 معرفت عمیقشــان به ریشــه مشکالت و 
و   خواســتند  نمــی  هــا،   نقصــان 
و  گرفتــه  ندیــده  را  آن  توانســتند  نمــی 
 یــا بــه مجالــی دیگر موکــول کننــد. در 
سال های آغازین فعالیت خود در شرکت 
پارت الســتیک بودم و هنوز البته بســیار 
کــم تجربه.جلســه ای در دفتــر ایشــان 
تنظیم شــده بــود و در آن مدیــران همه 
 حضور داشــتند. صحبــت از همکاری با 
شــرکت های خارجی و تبادل گســترده تر 
دانــش فنــی بــود. نوبــت به من رســید 
کار خــود  بــه رشــته  توجــه  بــا  مــن   و 
)فنــاوری اطالعات( جملــه ای را که به 
تازگی از یکی از اســاتید این حوزه شــنیده 

پیام ندایی مدیر واحد IT گروه صنعتی پارت الستیک

بــودم را نقل کردم که بســیار مــورد توجه 
ایشــان قرار گرفت. عبارتــی در خصوص 
تغییر سرعت تحوالت و کوتاه شدن زمان 
رشد دانش بشــری در مقایسه با گذشته.  
ایشــان بارها در صحبت های خود به آن 
اشاره کردند و االن که مرور می کنم حتی 
به جــرأت می توانم بگویم کــه آن رویه را 
در گروه نهادینه کردند بطوریکه دانش این 
ظرفیت صنعتی و علمی هر روز در مقایسه 
با گذشــته، در سطح باالتری قرار گرفته و 
صــد البته که تحقــق عینی این رشــد و 
بالندگی در گوشــه گوشــه این صنعت به 
یادگار مانده، کاماًل به چشم می خورد و با 
تمام وجود حس می شود. مسیری که جز 
به بزرگی و توانمندی ختم نمی شود و قطعًا 
نه از ایشــان و نه شــاگردان آن بزرگوار و 
 اندیشمند، انتظاری غیر از این نخواهد بود. 

دوستت دارم بابا ایرج
خداوند نگهدارت باشد.
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خاطره ای که من مــی خواهم بازگو کنم 
بــه ســال هــای 75 -74 بر مــي گردد.

در آن زمــان، من در واحــد کامپاندینگ 
مشغول بکار بودم. تولیدات شرکت بیشتر 
قطعــات متفرقــه صنعتی و چنــد عدد از 
قطعــات خودرو پیــکان بود و مــن پروژه 
طراحی کامپانــد برای 14 قطعه از خودرو 
پــژو 405 را در برنامــه کاری ام داشــتم. 
یکي از این قطعات، شــیلنگ گلویی باك 
 بنزین بود که استاندارد بسیار سطح باال و 
سختگیرانه ای داشــت و به همین دلیل 
بایــد با پلیمر پلــی یورتان تولید می شــد. 

آن روز هــم مثل حــاال پلی یورتــان جزء 
پلیمرهای گران قیمت بود و می بایســت 
آزمایشات انجام شــده خیلی با احتیاط و 
با بررســی کامل انجام می شد. در یکی از 
روزهــا در حیــن کار در اول صبح در واحد 
کامپاندینگ به آقای یزدان بخش برخوردم 
و طبق معمول من را با عبارت دخترم صدا 
زدند و جویــای کار از من شــدند و بعد از 
توضیحاتی که برایشــان دادم، فرمودند: 
اصال نگران قیمت پلیمر نباش و هرچقدر 
 برای آزمایشات نیاز هست دراختیارت قرار 
می دهم و بدون واهمه کارها را پیش ببر 

تا به نتیجه مطلوب برسی.با وجودیکه آن 
روز این پلیمر برای من ناشناخته بود و نیاز 
به مطالعه و تحقیق و انجام آزمایشی های 
فراوان داشت، باالخره با مطالعه و تالش 
شبانه روزی و سعی و خطای نسبتًا زیاد و 
البته با پشتوانه و جسارتی که برخوردهای 
 ایــن چنینی آقــای یزدان بخــش به من 
می داد، توانســتم خیلی زود به نتایج مورد 
نظر برســم.حاال که به گذشــته می نگرم 
شــاید بیشــتراز آن موقع به ارزش دیدگاه 
ایشــان و توجه آن بزرگ مرد به تحقیقات 

و مسائل مدیریتی پی می برم. 
روحشان شاد.

بدون واهمه کارهارا پیش ببر

حمیده ابارشی همکار بازنشسته گروه صنعتی پارت الستیک

رهبری متعهد و دلسوز

از اســفند 83  پاره وقت و از فروردین 84 
 تمام وقت درگروه پارت الســتیک نه فقط 
کار، بلکه زندگی آموختم. سال های پر از 
خاطرات بیادمانــدی درکنار یکی از تکرار 
نشــدنی ترین مــردان و رهبــران صنعت 
ایران زمین. اگر بخواهم ایشان را در قالب 
 یــک جمله توصیــف کنم،خواهم گفت:

آقای یزدان بخش بنیانگذار خانواده بزرگ 
پارت الســتیک عاشــق میهــن،کارش، 
وقتش و به معنای واقعی پرســنلش بود. 
رهبــری مقتدر و در عین حــال متعهد و 
دلسوز که به هر آنچه می گفت پایبند بود 
و عمل می کرد و من بســیار خوشــبخت 
بودم که در اوج ســالهای جوانی، فرصت 
و  حمایــت  و  رهبــری  از  منــدی  بهــره 
رهنمودهای ایشــان را داشــتم. روزگاری 
وصف ناشــدنی با فراز و نشیب بسیار که 
هرگز تکرار نخواهد شــد و همواره از آن با 

احترام و افتخار یاد خواهم نمود.
جایشان بسیار خالی و یادشان همواره در 

قلب ماست.

تکتم ابراهیمی مدیر تضمین کیفیت شرکت رینگ سازی
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علیرضا سپاهی الیین عضو سابق هیأت  مدیره خانه مطبوعات استان خراسان

بــرای »او«، طبیعی اســت کــه هرکاری 
دلــش بخواهــد، با »مــا« بکنــد و ما هم 
جــز پذیــرش اراده ی او، راهــی نداشــته 
باشــیم. منظور من از او، »مرگ« اســت؛ 
کارش این اســت که بیاید و بردارد و ببرد. 
کســی حیرت نمی کند. کســی بــه جایی 
شــکایت نمی برد. مگر آنها کــه به جایی 
 شــکایت برده اند، بــه جایی رســیده اند؟

با این حال، گاهی برای انسان پذیرش او 
دشوار است. همانگاهی که مرگ، چنگ 
می زند و انبرک انگشت اشاره و شستش، 
بــه نامردی و تلخی، می گیــرد به گونه ی 
انســان و رد قرمزش درست می افتد روی 
بهترین جای صورِت  بهترین آدمها و اشک 
همه  حتی سنگ ها را در می آورد؛ و زخمی 
می کند هم آنها را کــه تصور می کنیم، با 
لبخند عمیقشان آخرین سنگر را از مرگ 
گرفته انــد. آدم هایــی که با روی گشــاده 
آمده اند و چنان زیســته اند که هیچگاه به 
مرگ اعتنای واقعی نکرده اند، حتی وقتی 
مرگ از نزدیکترین نقطه به آنان گذشــته 
و از روی جان عزیزترین شادی هاشان رد 
شده اســت. و مرگ هم، غالبًا قبول کرده 
اســت که بیش از همین خط سرخ افتاده 
پای چشــمان عاشــق، کاری از دستش 
برنمی آیــد. اما، ناباورانه چنگ می زند و در 
میــان حیرت ما، زیبارویان و ســمن بویاِن 
می بــرد.  و  برمــی دارد  را،  جهــان   بــاغ 
پذیرش اینکه مهندس ایرج یزدان بخش 
مــرده باشــد، برایم دشــوار اســت. کافی 
اســت به جایی در آســمان خیره شــوم و 
دنیا را به نیروی خیال، برگردانم به عقب، 
هرجــا که دلــم بخواهد. و بعــد ببینم که 
او، مرگ را کناری گذاشــته تا به شــوخی 
مضحکش بخندد، قد راست کند و برای 
 فــردای زندگــی، طــرح زیباتــری بریزد. 
نــگاه می کنــم به آســمان ابری بهــار.از 

البالی ابرها، سرانگشت خورشید بیرون 
مانده اســت. در امتداد انگشت خورشید، 
می رســم به یک صبح زیبــای بهاری در 
10 سال پیشــتر... در یکی از فرعی های 
بولوار سجاد مشــهد، در خانه ی مهندس 
ایــرج یــزدان بخــش، اعضــای هیــأت 
مدیــره ی خانــه ی مطبوعــات خراســان 
رضوی جمع شــده اند تا پیرامــون حال و 
 حیات این تشــکل صنفی گفت وگو کنند.
آن مرد تپِل دلنشین، که آن وسط نشسته 
و باحوصلــه و لبخندی شــفاف نگاهش 
را روی چهره هــای ملتهــب تــک تــک 
حاضرین می چرخاند،» بابا ایرج« اســت. 
او خامــوش اســت، ولی دیــری نخواهد 
گذشــت که بــا اشــاره ی ابروی مهــر، با 
اندک ســخنی و اکثــر اثــری، موجهای 
پریشــان دریــا را امــر بــه آرامــش کند و 
امید و اشــتیاق را به کشــتی توفان زده ی 
 روزنامه نگاران  برگردانــد. و بر می گرداند.
خــوب یا بد، من اینطــور فکر می کنم که 
هیچ اتفاق زندگی ما  بی حکمت نیســت. 
آشــنایی مــا مطبوعاتی ها، با مــرد بزرگی 
مثــل مهندس یــزدان بخــش، از جمله 
همیــن اتفاقــات اســت که اگر چــه، در 
بــدو امر کمی غریب می نمود و نمی شــد 
به ســادگی بیــن یــک صنعتگــر جدی و 
پرمشــغله بــا روزنامه نگارانی کــه حداکثر 
گذارشان به صنعت چاپ می افتد، نسبت 
و الفتی قایل شــد، اما بعدها مالحظه ی 
لطافــت آن روح رهــا و دل دریایــی اش، 
بــه مــا و من آموخــت که در ایــن اتفاق، 
چیز تــازه و نابــی نهفته اســت. آن چیز، 
نامش دیــدار با کوهی از جنس ابریشــم 
بــود. چیزی که فهمش آســان نیســت، 
ولی آدمهای بــزرگ، کارشــان بازتعریف 
و تفهیــم همیــن دشــواری ها و تناقض 
 نماهاست. آن چیز، قبول این حقیقت بود 

که جهان ما، جهان شگفتی هاست و این 
جهان شــگفت، در آستین بلندش، چنان 
معجزه هــا و معناهــا دارد که قادراســت 
انســان را به رغم تمام دشــواری های راه، 
 بــه ادامــه ی زندگــی دلگرم و قانــع کند. 
 همچنان، به جایی در آســمان  بهار خیره 
مانده ام. او، رفته اســت و روی جاده های 
آسمان، ردی از لبخندش باقی است. مرد 
مهربان مردستان، در آنطرف ابرها، شانه به 
شــانه ی خورشــید، راه می رود و گاهی به 
مدد انگشت های اشــاره و شست، یقه ی 
پیراهــن ابر را می گیرد و روی چشــمهای 

من می تکاند....

 در بهاری چنین تلخ
 در هیاهوی این باد مسموم

 در حضور غم انگیز گلهای سوری
 با چنین رقص گریان و لبخند مغموم

 با کدامین دل  آیا
 می توانم به خورشید و گلها بگویم

 من  تو را دوست دارم
 با کدامین دِل خوش

 می توانم بگویم که دلتنگ یارم
 خاصه وقتی که تو رفته باشی

 خاصه وقتی که دیگر کنارم نباشی...
 آه.... ای ماِه عالی!

 نیمه شب، روی این بام های سفالی
جای تو مانده خالی...
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به یمن ده سال توفیق خدمت در دفتر مدیر 
محترم عالی گروه صنعتی پارت الستیک 
» جنــاب ایرج یزدان بخــش« ده نکته از 
 مهم ترین آموخته هایم را بازگو مي کنم:

1-آموختــم صبــر و تــداوم در نیــل بــه 
هــدف، اســاس  هر زندگی اســت و صبر 
ســرلوحه کارم شــد.صبوری همــراه بــا 
 پشــتکار و تالش تا اخذ نتیجه مطلوب از 
جنــاب  همیشــگی  هــای  توصیــه 
را  بیتــی  تــك   و   بــود  بخــش  یــزدان 
خواندنــد: مــی  حافــظ  حضــرت   از 

» گویند سنگ لعل شود اندر مقام صبر     
 آری شــود ولیکــن به خون جگر شــود «

2-آموختم تجربه گران است و سعی کردم 
 از تجربه های خودم  و  بزرگترها درس بگیرم.

همیشــه مــی گفتنــد: »تجربــه معّلــم 
بــا  اســت.  ارزشــمندی  و  ســختگیر 
 این تفــاوت کــه معّلــم از عمــرش مایه 
می گــذارد و به تو می آمــوزد ولی تجربه 
 عمــرت را می گیــرد و یادت مــی دهد.«

 3-آموختــم در زندگــِی مــا بایــد بــرای 
انســان هــای بــا درایــت و بــا ســواد و 
ارزشــمند همیشــه جــا و وقــت وجــود 
کــردم  ســعی  پــس  باشــد.  داشــته 
 کشفشــان کنــم  و از ایشــان بیامــوزم.
روزی نیرویــی فرهیخته و باســواد ولی با 
تخصصی غیر مرتبط با صنعت الســتیك 
بــرای مصاحبه بــه پارت الســتیك آمده 
بــود. زمانی که جناب یــزدان بخش فرم 
اســتخدامی شــخص مذکور را مالحظه 
نمودند، دســتور جــذب ایشــان را دادند 
و بــه مــا گفتنــد: » یادتــان باشــد پارت 
الستیک همیشــه برای نیروهای دانا، با 
 ســواد و کاربلد، ولو غیــر مرتبط جا دارد«
4-آموختــم بــا آدمهایی رفاقــت کنم که 
بلدند یاد بگیرند.  و از آن پس سعی کردم 
 انتخاب هایم بر اساس همین فرمول باشد.
همیشــه  جملــه،  تأییــد  ایــن   در 
 جمله ای از بزرگمهــر حکیم می گفتند:
و  داننــد  همــگان  را  چیــز  »همــه 

انــد« نــزاده  مــادر  از  هنــوز   همــگان 
درســت اســت که همــه ما همــه چیز را 
نمــی دانیــم وی وقتــی بلــد باشــیم یاد 
 بگیریم، موفــق و اثر گــذار خواهیم بود.
طــرف  از  پــاداش  منتظــر  5-آموختــم 
جامعــه و مــردم نباشــم. و ایــن بــود که 
بدون چشــم داشــت از دیگران، ســعی 
دهــم. انجــام  درســت  را  کارم   کــردم 

همیشــه می گفتند: » ایــن مقام و رتبه و 
جایگاه نیست که تو را محترم می کند بلکه 
این تو هستی که به کارت با انجام شایسته 
آن ارزش می دهی. وگواه این مطلب این 
بود که در نامه هایشان همیشه نام شخص 
 را ابتدا و سمتش را پس از آن می نوشتند.

6-آموختم دقیق باشم و از وقایع پیرامونم 
سرســری نگــذرم و اگر جا بــرای تحلیل 
گاهتر از  و گفتمــان دارد ســعی کنم بــا آ
 خودم در میــان بگذارم و مشــورت کنم.

یــک روز از خــط تولیــد عبور مــی کردند 
و متوجــه پیچ ریزی شــده بودنــد که در 
مســیر افتاده بــود پیــچ را برداشــته و با 
خود بــه دفتر آوردنــد و به مــا گفتند اگر 
ســر راهتــان حتی پیــچ کوچکــی افتاده 
بــود بی تفــاوت نگذریــد و بدانیــد حتمًا 
جایی کاربرد داشــته است و ممکن است 
 نادیده گرفتنــش لطمه به آن بخش بزند.

7- آموختــم روزم را با شــادی و تفکرات 
مثبت آغاز کنم. و سعی کردم این نگرش 
 حتی در سخت ترین روزها در یادم بماند.  

مثبت اندیشی که شاید این روزها به برکت 
فضای مجازی زبــان به زبان می چرخد، 
تفّکری بود که جناب یزدانبخش به شّدت 
بر آن تأکید داشتند و همیشه می گفتند: 
»هر وقت احساس کردی ذهنت به سمت 
افکار بد و ناراحت کننده می رود ، فی الفور 
مســیرش را عوض کن و به سمت خوبی 
و جریانــات مثبت ســوقش بده ، ســپس 
خواهی دید در عــرض چند دقیقه لبخند 

مژگان ربانی رئیس دفتر زنده یاد ایرج یزدان بخش سال های1389-1379آن   روزهـــــــــــای  خــــــــــــــوب
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شعر وطن سراینده دکتر شایگان

 روی لبت می نشیند و به آرامش میرسی .«  
مــی گفتنــد:» غم بــه گرداب مــی ماند 
و اگــر بــه ســمتش بــروی تــا غرقــت 
نکنــد رهایــت نمــی کنــد. پــس ســعی 
کنــی.« دوری  غرقــاب  ایــن  از   کــن 

8-آموختــم همواره با دل و جان و با تمام 
قوا در پی هدفم باشــم واز پای ننشــینم. 
 گرچه سخت ولی سعی کردم چنین باشم.

همــواره می گفتنــد: »وقتــی تصمیمی 
گرفتی با پشــتکارو تــالش در پی یافتن و 
رســیدن باش، تنها در این صورت اســت 
کــه حتی اگــر موفــق نشــدی، غمگین 
 و پشــیمان نخواهــی بود. آنجاســت که 
می توانی بــا تمام قوا فریاد کنی که :"من 
 آنچه در توان داشته ام را انجام داده ام".«

بزرگتریــن  بخشــش  کــه  9-آموختــم 
خــودت  بــه  کــه  اســت   پاداشــی 
مــی دهی و عــذر خواهی کــردن نه تنها 
 کوچکــت نمی کند که بزرگ می شــوی.

 بارهــا و بارهــا ســر اشــتباهاتم ســخت 
باز خواست شده بودم و به شدت دل آزرده  
ولــی دیری نمی گذشــت کــه متواضعانه 
عــذر خواهی مــی کردند و خطایــت را با 
 قول تصحیح و عدم تکرار می بخشــیدند.

10-آموختم که متفاوت باشــم. حتی اگر 
همــه مردم یــک راه را انتخــاب کرده اند 
 ومن قرار باشــد خالفشــان حرکت کنم.

مــی گفتنــد: » از متفاوت بــودن نترس. 
حرکت کن و بدان که حتي ممکن اســت 
ســنگ بخوری و انگشــت نما شوی ولی 
اگر به هدفت اعتقاد داشــته باشي موفق 
خواهی شد .« و ماجرای ماشین دودی را 
تعریف می کردند که وقتی جایی ثابت بود 
کسی سنگش نمی زد ولي به محض حرکت  
 مــردم به طرفش ســنگ مــی انداختند.
 و در این راستا شعری از حافظ را می خواندند:

" از خالف آمد عادت بطلب کام که من       
 کســب جمعّیت از آن زلف پریشان کردم "
و از همه مهم تر به من آموختند : که پرواز 

را به خاطر بسپارم.

شبی ایرج به دامانم نشسته
دو چشم از فرط خوابش نیم بسته

مرا گفت آن نکو گفتار فرزند
پدر جان از تو دارم پرسشی چند

بگو امشب برایم این وطن چیست
که اندر خانه غیر از آن سخن نیست

گهی مادر بود صحبت از آنش
گهی خواهر بیارد بر زبانش

اثر کرد آنچنان این حرف در گوش
که سختیهای دوران شد فراموش

بمانند گل از شادی شکفتم
لبش بوسیدم و با مهر گفتم

تو چون طفلي و ذهنت بی خبر هست
وطن بهر تو چیزی مختصر هست

وطن من هستم وفرزانه مادر
وطن مهر برادر هست وخواهر

وطن این شهر واین باغ است وخانه
که گه گیری تو اندر آن بهانه

وطن حق دویدن است وجستن
به شاخ بید بند تاب بستن

نشستن خفتن افسانه شنیدن
مه و مهر جهان افروز دیدن
به دامان پدر اینسان غنودن
زمعنای وطن پرسش نمودن
ولی فردا که فکرت باز تر شد

از اوضاع زمانه با خبر شد
به مکتب رفتی واستاد دیدی

بیانات معلم را شنیدی
تو را آموزگاران خردمند

بیاموزند صد ها پند وحکمت
بگویندت مرارتهای اجداد

چگونه کرد این کاشانه آباد
اگر بینی کنار جویباری

گلی زیبا فراز شاخساری
نشانی از دل خونین آنهاست

که چون خون سیاوش پای برجاست
چنین شد خون بهای آن دلیران

به یك جا جمع و نامش گشت ایران
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 هــر رویارویــی و مصاحبتــی بــا آقــای 
یــزدان بخــش خاطــره ای را بــرای من 
رقم می زد. تأثیــر کالم و افکارش که به 
واســطه ی دانش بــاالی او و کاریزمای 
 شــخصیتی اش بــود دلیلــی بــود تا که 
توجه ات را معطوف حضور و کالمش کنی 
و شیوایی حرف هایش جاذبه ای خوشایند 
بود. افتخــار حضــور در کارخانجات این 
مــرد بــزرگ را از ســال 1383 داشــتم. 
 او محیــط بــزرگ صنعتــی را تبدیــل به 
خانه ای بسیار بزرگتر کرده بود با فرزندانی 
بســیار که به عنوان سرمایه های انسانی 
آن هــا را زیــر حمایت پدرانــه اش گرفته 
بــود و تــالش و مجاهدتی دلســوزانه را 
 برای حصول به اهداف دوراندیشــانه اش 
 می کرد. اگر عصبانی می شــد و خشــم 
می گرفت جنســی از نــوع نگرانی پدری 
مهربــان و دلســوز داشــت کــه بــرای 
گاه  فرزندانش بهترین ها را می خواست و آ
بودی آنچه را می بینــد غوطه ور در خیر 
 و صالح آنهاســت. او محیط کارخانجات 
صنعتــی اش را به مثابه ی دانشــگاهی 
کــرده بود که هــدف اصلــی اش تربیت 
انســان های وارســته بود تا بــا مودت و 
دوســتی و روحیه ای سرشــار از عشــق 
 به خدمت ســختی ها را همــوار کنند. او 
 افــق های پــر از خطر را می دیــد و تمام 
 انرژی اش را فدای سرمایه های انسانی اش 
می کرد تا دچار رخوت و آســیب نشوند و 
اگر هم مهربانی می کرد و لبخند دلنشین 
 را بــر چهــره اش نقــش مــی انداخــت، 
عاطفه ای لبریز از عشــق بود. خاطره ی 
با او بودن، در کنــارش بودن، همراهش 
بودن برای کسانی که با او همراه و همکار 
بودند مایه ی غرور و ارزشمندی بود.نگاه 
مــن با حضور در کارخانجــات صنعتی او 
نسبت به مردان صنعت و کار سختی که 
با ماشین آالت و دشواری همراه است به 

نگاهــی متفاوت بدل شــد. چیزی که در 
این مرد دیدم برایم جالب و شگفت انگیز 
 جلــوه کرد. مدیر عالی یکــی از بزرگترین 
مجموعه هــای صنعتی کشــور در اتاق 
کاری خودش کتابخانه ی بزرگی داشت. 
کتابخانه ای به وســعت تاریخ و ادبیات و 
شعر. کســی که عالوه بر موفق بودن در 
صنعت، بــه  ادبیات و شــعر هم توجهی 
ویــژه داشــت.کالمش آهنگیــن بــود و 
 واژه هایش غنــی از اصالت وطنش بود. 
مجتبی کاشــانی را از یزدان بخش بزرگ 
 شــناختم. کســی که او را بســیار دوست 
زمزمــه  را  شــعرهایش  و  داشــت   مــی 
می کــرد. قیصر امین پور می خواند. پس 
 ایــن مــرد بزرگ که چنین شــیوا ســخن 
مــی گوید، احســاس و ذهنــش پیچیده 
 در شــعر و ادبیــات اســت.  در اتاقــش 
 کتابخانه ی بزرگی دارد و ملزم کرده برای 
سرمایه های انسانی که فرزندانش هستند، 
در کارخانه جاتش هم کتابخانه تأســیس 
کنند. مرد با فرهنگی بود که پایه ی رشد 
فرزندانــش را در ابتدا نگاه و باور فرهنگی 
 می دانســت. او بــرای روح و احســاس 
آدم هــا ارزش قائل بــود. مجموعه ای از 
نوشــته های بزرگان را جمــع آوری کرده 
بودم. ســال های 85 یا 86 بود. صحافی 
کردم، وقتی گرفتم و پیش ایشان رفتم تا 
آن مجلد را به رســم یادگاری تقدیم کنم. 
با خوشروئی پذیرا شد. و آن مجلد تا امروز 
در کتابخانــه ی اتاقــش هســت. بعدها 
 به عناویــن مختلف برای احوالپرســی و 
ارائــه ی کتــاب هایی که نویســنده اش 
 خــودم بودم من را پذیرا شــد. احســاس 
می کردم با پدر خودم حرف می زنم. همان 
مهربانی پدرانه و شرم من از فاصله ای که 
بین پدر و فرزند است وجود داشت و وقتی 
بیرون می آمدم حالم متفاوت بود. چیزی 
 آموخته بودم و آنچه داشتم را با او به کالم 

می گذاشتم که روحم را جال می داد. 
جلســات مودت یکــی دیگــر از کارهای 

بزرگش بود. 
 همدلی، رفاقت، همراهی و از همه مهم تر 
کلمه ای که به آن ایمان داشــت و واقف 
بــود: عشــق را در زندگــی کاری تزریق 
می کرد. عشــق به فرزندانش، عشــق به 
کشــورش و به طــور کلی جــاری کردن 
عشق در هر کاری که می خواست انجام 
دهــد.  هنوز خنده هایش را در شــبی که 
در فرودگاه مشــهد برای مشایعت برادرم 
رفته بودم و ایرج عزیــز را دیدم فراموش 
نمی کنم. با همان لبخند دلنشــین اش، 
ایرج پدر معنوی گــروه کارخانجات پارت 
الســتیک خطــاب به پــدرم گفــت بابت 
این پســر به شــما تبریک می گویم. قلم 
توانایی دارد و نیروی بااســتعدادی ســت 
ما فرصت همــکاری با مهندس حیدرپور 
را داریــم. این کالم برای من توشــه ای 
عظیــم بــود و به خــودم بالیــدم و هنوز 
هم هــرگاه یــادش مــی افتم بــه خودم 
 می بالــم که مردی بزرگ مــن را چگونه 
می نگریســت و بــه من عنایت داشــت. 
هنوز هم وقتی به پستی که در اینستاگرام 
برایش نوشتم نگاه می اندازم، لبخندهای 
نقــش  چشــمانم  جلــوی  اش   شــیرین 
می بنــدد و به یاد مرد بزرگی می افتم که 
عالوه بر مدیر و رهبری موفق و ارزشمند، 
ادیب و انســان دلسوزی بود که عشق به 

آدمیان تمام وجودش را فراگرفته بود. 
او بــاور بــه زندگی داشــت. او عشــق به 
فرزندانــش داشــت. یــاد کالم یکــی از 
کارگــردان ها در خصــوص فوت عباس 
کیارســتمی افتــادم که مــی گفت مرگ 
 به کیارســتمی نمــی آمــد. آری مرگ به 
ایــرج یزدان بخش نمی آمــد بس که در 
وجــودش زندگی موج مــی زد. خاطراتت 

جاوید مرد بزرگ، ایرج یزدان بخش. 
همیشه در یاد من هستی.
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پنجمیــن همایــش بین المللــی صنعت 
خــودرو با محوریت زنجیــره تأمین رقابت 
پذیر مواد اولیه، قطعه سازی  و لجستیک 
و  کارشناســان،متخصصین  حضــور  بــا 
مدیــران صنعت قطعه و خودروســازی در 
 تاریخ 24 و25 بهمــن ماه 1396 در مرکز 
همایــش های بیــن المللی بــرج میالد 
برگزار گردید.در پایــان برگزاری پنل های 
تخصصــی کــه در روز دوم ایــن همایش 
با حضــور رئیس هیــأت عامل ســازمان 
گســترش و نوســازي ایران، وزیر ســابق 
صنعت معــدن و تجارت،رئیــس انجمن 
 خودروســازان و اعضــای هیــأت مدیــره 
قطعــه ســازان برگــزار شــد،از 7 نفــر از 
 پیشکســوتان حــوزه صنعــت خــودرو و 
قطعه ســازی با اهدای لوح تقدیر وهدیه 
تجلیل شد. یکی از این پیشکسوتان ایرج 
یزدان بخش مدیرعالی گروه صنعتی پارت 
 الســتیک بود.زمانی که لــوح ویژه جناب 
آقــای یــزدان بخش اهــداء می شــد به 
وضوح  برق شور وشادی در چشمان این 
بزرگ مرد دیده می شد.ایشان بارها گفته 
بودند علی رغم آن که خیلی ها می گویند 
 جامعــه قــدردان خدمتگــذاری و خدمت 
 رســانی هــا نیســت جامعه خیلــي خوب 
مــی داند چگونــه و چه وقــت از فرزندان 
وارســته اش تقدیر کند و حاال  زمانی بود 
کــه جامعــه  از خدمت صادقانــه  مردی 
تشــکر کند که در طــول دوران خدمتش 
نه وقت می شناســد نه ســختی. ایشــان 
در جمع حاضر ضمن ایراد ســخنرانی این 

شعر را قرائت نمودند.
خواهم ای دوست دمی با تو سخن ساز کنم

همچو تار از ته دل زمزمه آغاز کنم 
دوش در گوش دلم مام وطن رازي گفت
خواهم اي دوست تورا آگه از این راز کنم

باش سرباز،که من، فخر به سرباز کنم

اهداء لوح کارآفرین نمونه به پدر معنوی گروه صنعتی پارت الستیک
آتنا طوسیان مدیر اداری و سرمایه های انسانی شرکت پویاگستر
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هرچنــد انتخاب یک خاطــره از خاطرات 
27 سال افتخار شاگردی بزرگمرد صنعت 
کشــور زنده یاد جناب آقای یزدان بخش 
فقید کار آســانی نیســت خاصه اگر مثل 
این حقیــر کــه در دهــه اول خدمتم که 
هنوز شرکت بصورت فعلی توسعه نداشت 
وباتوجــه بــه اینکــه مســئول واحدبودم 
ســعادتی بود که مرتبًا بصورت مســتقیم 
ازوجود آن شــخصیت بی بدیــل وجناب 
 دکتریــزدان بخــش و جنــاب مهنــدس 
 حسین یزدان بخش کسب فیض می کردم.

اما حسب االمر مسئول محترم نشریه در 
ایــن فرصت خاطره ای از حضور ایشــان 
در بازی فینال فوتســال تیم ستاره دانایی 
در جام رســانه ها که افتخارداشــتم درآن 
 زمان مربی تیم بــودم رو تعریف می کنم.

ما قبل از فینال توانســته بودیم تیم های 
معتبری از مشهد رو شکست بدیم  و فقط 
با یــک باخت بــا اقتدار بــه مرحله فینال 

رســیده بودیم.بــه همین جهــت توقعات 
 از مــا باال رفته بودو زنــده یاد جناب آقای 
 یزدان بخش مرتبًا   نتایج   رو دنبال می کردند. 
روز فینــال دقایقــی قبل از شــروع بازی 
 جنــاب یــزدان بخش بــه همــراه جناب 
آقای مهندس ســهیل یزدان بخش وارد 
جایگاه مقامات ســالن ورزشــگاه شــدند.
 بنــا به اهمیتی کــه به این واقعه ورزشــی 
می دادند گویا در مراجعت از فرانسه مستقیمًا 
 از فرودگاه به ورزشگاه تشریف آورده بودند.
به هرتقدیر بازی شروع شد و نیمه اول رو با 
یک گل خورده به رختکن رفتیم .دربین دو 
نیمه داشــتم نکاتی رو که حین بازی نیمه 
 اول یادداشــت کرده بودم رو به بازیکنان 
می گفتم و دورهم راه های نفوذ به قلب دفاع 
تیم حریف برای گلزنی وســایر جوانب امر 
رو با هم باشتراک می گذاشتیم ومشغول  
 صحبت های انگیزشــی بودم که  جناب 
 یزدان بخش با چهره ای نگران باهمراهی 

جناب مهندس ســهیل وارد جلســه تیم 
شــدند و  رو بــه بنــده کردنــد و فرمودند 
پســرم مــن بــازی هــای قبلی شــما رو 
دنبــال می کــردم امــروز مثل همیشــه 
بخاطــر  ؟اگــه  نیســتید مشــکل چیــه 
حضورمــن بچــه ها اســترس دارنــد برم 
 تا بتوانیــد بــازی خودتونو انجــام بدید...

 خودمو بخدا سپردم و بدترین اتفاق ممکن 
رو تجســم کردم و بخــودم آرامش دادم با 
خودم گفتم من کــه دیگه چیزی برای از 
دست دادن ندارم تیم نیمه اول یک هیچ 
عقب هســت و فوتبال هم کــه غیرقابل 
 پیش بینی. پنجــاه درصد همین جا عزل 
می شــم و مورد غضب قرار می گیرم ولی 
خدا رو چه دیدی، پنجاه درصدهم  اون روی 
 سکه و قهرمانی تیم رو هم تجسم کردم. 
عــرض کــردم  حضور حضرتعالی بســیار 
مغتنم هست این بازی به دلیل اینکه بازی 
 فینال هســت هردو تیم بااحتیــاط بازی 

یـــــک     دنیـــــــــــــا   خـــــــــــــــــــاطره

احمد سیفی همکار بازنشسته گروه صنعتی پارت الستیک
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راحت بازی کنن حال با این گلی که دریافت 
کردیــم دیگه یخ بازی شکســت.از طرفی 
این اولیــن رویارویی ما با این تیم هســت 
و شــناختی نداشــتیم ولی االن نیمه اول 
آنالیزشون کردم نیمه دوم نیمه مربیانست 
برنامه داریــم و تاکتیک ها رو مرور کردیم 
وبه امید حــق در زمین پیاده خواهیم کرد 
 قطعــًا تیم به بــازی برخواهد گشــت و...
اینجا بود کــه داور ما رو به زمین فراخواند 
و جناب یزدان بخش به جایگاه برنگشتند 
نیمکــت  در  و  آوردنــد  تشــریف  بلکــه 
تیــم نشســتند و باشــروع بــازی شــروع 
کردنــد ماننــد یک مربــی بــه ذکرنکات 
 جالب فنــی جناب مهندس ســهیل هم 
 نکته ای رو فرمودندکه این دروازه بان تمام 
شوت های نزدیک شما رو گرفته شوتهای 
راه دور رو هم امتحان کنید. یکی از بازیکنان 
فیزیکی بدنش طوری بــود که باید مدتی 
 می دوید تا به فرم خودش برسد و دیر گرم 

می شــدکه تعویضش نمی کــردم جناب 
یزدان بخش فرمودند: پســرم این آقا داره 
توی زمین فقط راه میره عرض کردم چشم 
االن تعویضشون می کنم. تعویض ایشون 
همــان و بدســت آمــدن گل اول همان 
شادی گل و هیاهوی تشویق تماشاچیان 
 شــور شــعفی غیرقابل وصف بوجود آورد
بله یک کامبک فوق العاده داشــتیم گل 
زیبایــی در جریان بازی زده شــد و وقتی 
خوشــحالی رو در چهره شون دیدم جرأت 
کــردم و عــرض کــردم کاش حضرتعالی 
نیمه اول هم روی نیمکت بودید زودتر به 
گل می رســیدیم هواداران به وجد آمدند 
بــا بوق ها و کف زدن هــای ممتد و هورا 
کشــیدن مدام تشــویقمان مــی کردند تا 
اینکه درحملــه دیگری بــه دروازه حریف 
دوباره توپ به تور دروازه تیم مقابل بوســه 
زد گل دوم و تمــام کننده به ثمر نشســته 
آنهــم حاصل یــک شــوت از راه دور که 
 جناب مهندس سهیل توصیه کرده بودند.

  دقایقــی بعــد که بــرای من به ســختی 
می گذشت باالخره ســوت پایان بازی به 
صدا در آمد و آن لحظــه یکی ازفراموش 
 ناشــدنی ترین لحظه های عمرم هست.
مســابقات  از  دوره  آن  قهرمــان  مــا 
شــده بودیم و ســتاره دانایی در آســمان 
 قهرمانی درخشــید بالفاصله جناب آقای 
یــزدان بخــش شــخصًا فرمودنــد تمام 
اعضای تیم و همراهان را بردار ببر شاندیز 
 جشــن قهرمانــی و ناهــار. جایتان ســبز
یــادم هســت بالفاصله بعــد از بــازی از 
 شــبکه پنج ســیما مصاحبه ای با جناب 
 آقــای یــزدان بخــش انجــام شــد و بعد 
مصاحبــه ای هم بــا بنــده   و مربی تیم 
حریف باالخره خدایاری کرد و تالش تیمی 
حاصلش دریافت حکم قهرمانی از مقامات 
هیأت فوتبال اســتان و دریافــت جوایز و 
شــیرینی این پیروزی زمانی دوچندان شد 
 که کاپ اخالق هم به بازیکن تیم ما رسید.
 یاد و خاطر آن بزرگمرد همواره مانا و جاودان.
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 این روزها و هفته ها خیلی ها می  پرســند: 
یزدان بخش چگونه یزدان  بخش شــد؟ و 
آیا در این شرایط اقتصادی، ممکن است 
 ما هــم بتوانیم جا پــای او بگذاریم یا نه؟

یــزدان بخــش را پــول و ثروت یــا رانت 
نکــرد. یــزدان  بخــش  ارتباطــات   و 

او در اوج جفــای جامعــه، وقتــی پــس 
 از ســی  ســال خدمــت دولتی، بــه  اجبار 
بازنشســته شــد و همــه ی پنجره هــای 
تأثیرگذاری در سیستم دیوان  ساالر دولتی 
را به روی خود بســته دید، تــازه عزم کرد 
تا دســت به زانویــش بگیــرد و همچنان 
 بــرای جامعــه اش موثــر و مولــد باشــد.

چــون ســرمایه ای نداشــت، در آغازیــن 
سال های شروع  جنگ، منزل شخصی اش 
را فروخــت. یعنــی در شــرایطی که همه 
کار می کردنــد تا صاحِب خانه شــوند، او 
 خانــه اش را فروخت تا صاحِب کار شــود. 
یزدان  بخش با پستی معادل معاونت  وزیر 
بازنشسته شد، اما عارش نیامد کارش را با 
تولید پاشنه کفش و واشر آب شروع کند. هر 
روز با پیکاِن  آرلوکسی که داشت، کارگرانش 
را ســوار می کــرد، به چاهشــک می برد و 
خــودش پایاپــای آن ها عــرق می ریخت 
 تــا حرفه بیامــوزد و صنعت را یــاد بگیرد.

منافــع  هیــچ   زمــان  یــزدان  بخــش 
شــخصی اش را مرجح بر منافع  ملی اش 
ندانست. خیلی جاها از خیر منافع  شرکت 
می گذشت، چون رسالتی را بر دوش خود 
احســاس می کرد که نــام اش را "خدمت" 
گذاشــته  بود. معتقد بود نباید به خودمان 
نمره بدهیــم، چون نمره ای کــه ما برای 
خود درنظــر می گیریم، بیــش  از نمره ی 
واقعی مان اســت. باید بگذاریم تا جامعه، 
به مــا نمره دهــد؛ زیرا آن نمــره، نمره ی 
 واقعی ماســت و جامعه، به کسی نمره ی 
  بیشــتر می دهد که بــه او "خدمت" کند!

و  ناامیــدی  یزدان بخــش،  قامــوس  در 
خســتگی، دو خّط قرمزی بــود که عیار 
و اعتبــار افراد با آن دانســته می شــد. در 
کارخانه هایــش کســی حــق نداشــت از 
واژه ی "خسته  نباشــید" استفاده کند. اگر 
کســی می گفت، بــا یــزدان  بخش طرف 
بــود. او واژه ی "خداقوت" را جایگزین این 
عبــارت مالل آور کرده  بــود. یزدان بخش 
به "درب بســته" اعتقادی نداشــت. هیچ 
کاری بــرای او ناشــدنی نبود. ایــن را به 
فرزندانش آموختــه  بود که یا راهی بیابند، 
یــا راهــی بســازند. مجموعه هــای او،در 
وهله ی نخســت، آدم تولید می کرد و بعد 
کاال. پیشــنهاد برگزاری دوره ی آموزشی 
نبود که کسی به او بدهد و تا یک  هفته ی 
بعــد برگــزارش نکند.آمــوزش را هزینــه 
ســرمایه گذاری  را  نمی دانســت.آموزش 
برای فردای  کشــور تلقــی می کرد که هر 
 چه در آن حوزه خرج کنی، هنوز جا دارد.
بیست ســال،  یــزدان  بخــش در طــوِل 
عنــوان  واحدهای کارگزینــی اش را، اول 
به نیروی انســانی، بعد به منابع انســانی و 
دست آخر به سرمایه های انسانی تغییر داد 
و این، نشان گر تکامل ذهن و عمل او در 

قبال انسان ها بود. 
او کارکنان اش را نیروی  َیدی یا منبِع تولید 
ســرمایه هایی  را  هــا  آن   نمی دانســت. 
بایــد قدرشــان را  تصویــر می کــرد کــه 
دانســت و برای توسعه شــان اقــدام کرد. 
در ایــن قمارعاشــقانه و بــازی بــرد- برد 
 بود که یزدان  بخش، یزدان  بخش شــد. 
مــردی کــه از پاشــنه کفش بــه یکــی از 
بزرگ ترین و مجهزترین قطعه سازی های 
خاورمیانــه برســد، مــردی که بــا ده نفر 
نیــروی کار شــروع کنــد و حــاال 3500 
مجموعه هایــش  در  سرمایه ی دانشــی 
درحــال خدمــت باشــند، مــردی کــه از 

دوهزارمتــر زمین در روستای چاهشــک 
آغاز کند و امروز ســی صد هزارمترمربع، 
فضای کســب  وکار بــرای کشــور ایجاد 
کــرده  باشــد، انســان عاشــق و الیــق و 
سزاواری اســت که به پاس دوسی سال، 
خدمــت  بی منــت و ســعِی  صادقانه اش 
 باید ایســتاد و کاله احترام از ســر گرفت.

یزدان  بخش نماد همه ی آن هایی اســت 
کــه از صفر شــروع کردند و با عشــق به 
ایــران و ایرانــی، عمارت فاخــِر صنعــت 
 منهــای نفت را در این کشــور بنا نهادند.

می شــود یزدان بخــش شــد، اگــر مثل 
یزدان بخش  بود.

 در دل هر سیبی
 دانه ی محدودی است.

 در دل هر دانه،
 سیب ها نامحدود.

 چیستانی است عجیب؛
دانه باشیم، نه سیب.

یزدان بخش چگونه یزدان بخش شد؟

امیر شهال مدیراداری شرکت پویاگستر خراسان 1384-1393
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پیش از شروع تعطیالت نوروز 1399 و اوایل بحران گسترش 
بیماری در کشــور، روزی از روزهای اواخر اسفندماه مشغول 
مرتب کردن دو کتابخانه ی کوچکم در خانه بودم که ناگهان 
ورقــی در البالی صفحات یک کتاب، من را به ســال هایی 
نــه چنــدان دور پرتاب کرد. چند دقیقــه ای به برگه ی پیش 
رویــم خیره ماندم و یاد روزهای دور هم بودن در پویاگســتر، 
سالن کنفرانس مودت، جمع خوب و صمیمی همکاران دور 
میزهای آن ســالن، گفتگوهای آموزنده و پرخاطره با حضور 
پدر نازنینمان آقای یــزدان بخش در جمع ما، از البالی این 
 خانــه تکانــی در من زنده شــد. در یکی از همان جلســات، 
بابا ایرج خواســته بودند که هر کــس دعایی از زبان و به قلم 
خودش بنویســد. چیزی که چشــمانم را به خــود خیره کرد 
ایــن بود: نامه ای از ســوی پدر که در آن بخشــی از دعایی 
 بــه قلم من آمــده بود و هدیــه ای که بابــت آن گرفته بودم 

»دستور زبان عشق«  نوشته ی زنده یاد قیصر امین پور. 
دست عشق از دامن دل دور باد

می توان آیا به دل دستور داد؟
در آن لحظــه بــه این فکر می کــردم که آنچــه پیش از هر 
چیــز دیگر از پدرم آموختم »عشــق ورزیدن« بــود. نه تنها از 
 گفته هایش، بلکه از آن رو که من این عشــق را در وجودش 
مــی دیدم و حس مــی کــردم. او همان بود کــه می گفت؛ 
 سرشــار از عشق و دلش می خواست این عشق ورزیدن را به 
همه ی فرزندانش نیز بیاموزد و آن ها را به دوســت داشــتن 
یکدیگر و به دوســت داشتن مردمانشان و به دوست داشتن 
میهن شــان تشــویق می کرد. من از او قوی بودن و اســتوار 
بودن آموختم. هرگز او را در ناامیدی ندیدم و هیچگاه بخاطر 
ندارم از پا نشســته باشد و دست از تالش برداشته باشد. من 
از او پایداری و خودباوری آموختم. همیشه به من می گفت: 
»دخترم، تالش کن قبل از هر چیز در خودت ظرفیت ایجاد 
کنی. ظرفیت داشتن الزمه ی پیشرفت کردن است«. اکنون 
 بعد از گذشــت ســالها معنــای این حــرف او را بیش از پیش 
می فهمم. هیچکس به اندازه ی او به خودباوری من کمک 
نکــرد وقتی به من می گفت: »هیچوقت به نمره ی کم قانع 
نباش. همیشــه به 20 فکر کن تا دست کم به 18 برسی ولی 
برای 20 برنامه ریزی و تالش کن«. همواره خودم را مدیون 
ایشــان می دانم بخاطر تمام خوبــی هایش، بخاطر عظمت 
نگاهش، بخاطر همه ی آن عشق و محبتی که در وجودش 
بود و بخاطر آنچه بی دریغ به ما می آموخت. به خود می بالم 

 دستور زبان عشق

بیماری در کشور، روزی از روزهای اواخر اسفندماه گسترش بحران  و اوایل 9911پیش از شروع تعطیالت نوروز 
، من را به باصفحات یک کتالبالی  در ورقیکه ناگهان  ممرتب کردن دو کتابخانه ی کوچکم در خانه بود مشغول
در  روزهای دور هم بودن یادی پیش رویم خیره ماندم و  برگهچند دقیقه ای به . پرتاب کرد نه چندان دور یسالهای

آن سالن، گفتگوهای آموزنده و  های، جمع خوب و صمیمی همکاران دور میزمودتپویاگستر، سالن کنفرانس 
در یکی از  .از البالی این خانه تکانی در من زنده شد ،جمع ماحضور پدر نازنینمان آقای یزدانبخش در پرخاطره با 

به را چیزی که چشمانم . ایرج خواسته بودند که هر کس دعایی از زبان و به قلم خودش بنویسد همان جلسات، بابا
و هدیه ای که بابت آن  آمده بوداز دعایی به قلم من  بخشی که در آن از سوی پدر نامه ای :این بود کردخیره خود 

  .نوشته ی زنده یاد قیصر امین پور«  دستور زبان عشق»گرفته بودم 

 دست عشق از دامن دل دور باد

 می توان آیا به دل دستور داد؟

 

 ر

 

دســــــتور  زبان عشــــــق

که افتخار داشــتم از نزدیــک و در کنار این مرد بزرگ درس زندگی 
بیاموزم. او قهرمان تکرارنشدنی زندگی من است. شعر زیر را با کمی 
 دســت بردن در متن و با احترام به شــاعر آن، به یاد پدر عزیزمان 

می آورم که همواره در قلبم حضور دارد و زنده است و جاودان.
پدر نازنیم، بابا ایرج خوبم، 

تو هم رفتی!
تو هم از کوی من رفتی!

تو هم، چنان بوران پاییزی چو انبوه درختان برگ و بر کندی
تو هم رفتی!

تو رفتی و نفهمیدی
که من دیوانه ات بودم

چه شوری در من افکندی
چه سان دلداده ات بودم!

تمام بیدالن اینک ز سوگت اشک می بارند
تمام بلبالن اکنون ز هجر خانمان سوزت، سکوتی تلخ می رانند.

زمان در شیونت گویی چو قلبت منجمد ماندست
هوای دل ز بهت دوریت امشب چو احساس تو یخ بسته ست

درختان در نبود تو عجب بی تاب و لرزانند
تمام عاشقان امشب سرود گریه می خوانند!

خداحافظ پدر جانم!
تو رفتی و ندانستی

از این بیداد بیگاهت چه سان چون بید می لرزم!
چه سان بر سوگ احساسم شبی صد شمع می بندم!

خداحافظ نمی گویم تو را ای مهربان همراه!
که می خواهم تو را تا لحظه ی بدرود عالم، یار خود دانم

خداحافظ نمی گویم
خداحافظ نمی گویم!

الهام علیزاده مدیر تحقیقات و فناوری شرکت پارت الستیک
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" تیپ آمریکایی" 
تقی رحیمیان

در دوران دانشــجویی افتخار داشــتم که 
با مهندس ســهیل و دوســت دیگری در 
 یک منزل دانشــجویی زندگی می کردیم.

ســعادت  گاهــًا  دلیــل  همیــن  بــه 
ایــرج  اســتادم  محضــر  از  اســتفاده 
 خــان یــزدان بخــش فراهــم می شــد.

یکی از همان روز ها با لباس های متداول 
دانشجویی ان دوره  با سهیل به هتل هما 
رفتیم که  ســهیل  امانتی را به ایشان که 
در هتل اقامت داشــتند، بدهد. ایشان در 
 رســتوران هتل مشــغول صبحانه بودند.

در آن زمان هتل هما جزو مکان های خیلی 
با کالس به حســاب مــی آمد و ما هم که 
دانشجو بودیم و جوان آن طرف خیابان در 
 داخل ماشین نشسته بودیم  و حتی  پایین 
بــا  را   مــا   تــا کســی   آ مدیــم    نمــی 
لباس های دانشــجویی ســاده و معمولی 
نبینــد و خجالــت مــی کشیدیم.ســهیل  
امانتــی پــدر را داد و برگشــت و گفت پدر 
می گویند که برای صبحانه داخل بیایید. 
مــن هم ضمن اینکه مشــتاق دیدار بودم 
از شــلوار لی رنگ و رو رفتــه ام که امروز 
پاره آن هم مد اســت و تی شــرت چروکم 
خجالت می کشیدم و به سهیل گفتم که 
با این ســرو وضع نمی شه و حداقل بریم 
لبــاس هامونو عــوض کنیــم. اون زمان 
لباس پلو خوری که نداشتیم،اقاًل لباسی 
 را که باهاش ســینما می رفتیم بپوشــیم!

)اون زمان ســینما  رفتن انتهای کالس 
دانشــجویی بود(. ولی اســتاد خودشــان 
به اســتقبال مــا آمدند و وقتــی من گفتم 
ســر و وضعمان خــوب نیســت، نگاهی 
محبــت آمیز  ارزیابی پاییــن به باال به من 
کردنــد و طــوری به چشــمان مــن خیره 
 شــدند که من فکر کردم مدل هســتم و 

لباس های هاکوپیان پوشیده ام و گفتند: 
این تیــپ، تیپ آمریکایی اســت و خیلی 
 هم عالی اســت و از این بهتر نمی شــه.
بعد مــا را همراهی به ســمت داخل هتل 
کردنــد. در طــول راه تا رســتوران هتل از 
همراهی با ایشــان احساس خوب و حس 
اعتمــاد به نفس کامل داشــتم.ابتدا فکر 
 می کردم که ایشــان شــوخی می کنند و
بعد ها که در ســفر هــا آمریکایی ها را در 
اوقات فراغــت درهتل می دیدم که چقدر 
راحت هســتند) به قول خواهــر زاده ام با 
دمپایی به دنیا آمده اند( پی بردم که ایشان 
خیلی هم جــدی گفتند! امــا چگونه این 
 خاطره 25 ســال بعد بــه من کمک کرد:

حــدود 25 ســال بعد بــرای شــرکت در 
سمیناری سفری به ژوهانسبورگ آفریقای 
جنوبی داشتم. برای برنامه ریزی این سفر 
مشــکالت زیادی پیش آمد در حدی که 
خرافاتی شده بودم و در ذهنم می گذشت 
که شاید مصلحت نیست به این سفر بروم. 
 به هــر حال بر خودم فایــق آمدم و رفتم. 
اما نحسی ادامه داشت! پرواز تهران قطر 
و قطر ژوهانسبورگ و فاصله دو پرواز یک 

ساعت و نیم بود. 
پرواز تهران قطر یک ساعت تأخیر داشت 
 ولی قطر ژوهانسبورگ به موقع انجام شد.
 مــن هــم طبــق معمــول در هواپیمــا و 
پرواز های طوالنی تیپ آمریکایی داشتم! 
شــلوار لی کهنــه و راحت و تی شــرت و 
یک کیف دستی شــامل وسایل شخصی 
 ضروری،بقیه لباس هایم در قسمت بار بود.
متأســفانه بــه دلیــل تأخیــر پــرواز اول 
 چمــدان لباس هایــم با آن پــرواز نیامد!
شب حدود ساعت 9 به هتلی نزدیک محل 
سمینار که در بیرون شهر بود رسیدم.لباس 
 مناســب برای حضور در سمینار نداشتم.

اول در فکرخرید لباس افتادم.

از پذیرش هتل ســوال کردم که بازار برای 
خرید لباس کجاســت و او گفــت در این 
 ســاعت جایی برای خرید پیدا نمی کنی.

لباس هایم هم نو نبودند و هم کثیف شده 
بودند و هم چروک و هم چون بین دو پرواز 

دویده بودم بوی عرق تندی می دادند.
با روحیه ای خراب وارد اتاق هتل شــدم. 
جمعا 11 ســاعت پرواز و 1500 دالر برای 
ثبت نام سمینار و بعد بابت نیامدن چمدان 
لباس ها باید خودم را از ســمینار محروم 
مــی کردم. خیلی حالم بد بود. ناگهان یاد 
 استاد به من انرژی واعتماد به  نفس داد:

" تیــپ آمریکایی" فوری بــه حمام رفتم و 
لباسهایم را شستم و از پنجره هتل آویزان 

کردم تا خشک شود.
به خانه داری هتل زنگ زدم و درخواست 
اتو کردم. صبح زود بیدار شدم و لباس ها 
را اتــو کردم و اول وقت با تیپ آمریکایی و 
سر بلند و احســاس خوب یادگار استاد به 

سمینار رفتم.
آنجــا که رســیدم متوجه شــدم کــه جزو 
دســته خوش تیپ های تیــپ آمریکایی 
آیــم. مــی  حســاب  بــه  جلســه  آن   در 

چمــدان مــن دو روز بعد رســید. همه آن 
 دو روز یــاد اســتاد بــودم و خدا را شــکر 
مــی کردم که به من موهبــت مجاورت با 

چنین استادی را فراهم نمود.

یادگاری به یاد ماندنی از استاد مهربانم ایرج خان یزدان بخش
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 ســال 87-86 بــود و بــه دلیــل شــروع 
صنعــت  علیــه  آمریــکا  هــای  تحریــم 
خودروســازی ایــران، شــرایط مالی گروه 
نامساعد شــده بود. فروش خودرو کاهش 
پیــدا کــرده بــود و ورودی نقدینگــی به 
گــروه هم به تبع آن کاهش چشــمگیری 
پیداکــرده بود. من30ســالم بــود وحدود 
یک سال از مدیر تولید شدنم می گذشت 
و واقعًا بایستی بگویم برای مدیریت واحد 
تولیــد حــدود 900 نفره پویاگســترجوان 
بودم. به دالیل شــرایط نقدینگی که اشاره 
کــردم، پرداخت حقوق در گــروه حدود 2 
تا 3 ماه به تأخیر افتاده بود. متأســفانه در 
یکي از شــیفت های تولید نواری،مانیتور 
کامپیوتــر دســتگاه تولید خــط گرالخ که 
پنــل کنترل کل خــط بود با یــک ضربه 
توسط یک شــی تحت آسیب جدی دیده 
بــود.و خط کــه بحرانی ترین خــط تولید 
پویاگستر بود، متوقف شده بود.در بررسی 
اولیه کاماًل مشــهود بود که آســیب بود و 
 فرد خاطــی از فضای خالی دوربین ها به 

سوار بر کشتی پارت الستیک

گونه ای اســتفاده کرده بــود که در هیچ 
کــدام از دوربین ها امــکان ردیابی دقیق 
فرد خاطی وجود نداشت. آبروی پویاگستر 
بــه راه انــدازی ایــن خــط تولید وابســته 
بود. درگام اول پرســنل واحــد تکنولوژی 
 اطالعات وارد کارشدند، برای بازیابی تولید 
جریــان را با آقای یــزدان بخش در میان 
 گذاشتیم.نگرانی همه ما تکرار موارد مشابه 
بهانــه هایــی نظیر تأخیــر حقــوق بود و 
بایســتی در کنار همه اقدامات،راهکاری 
بــرای جلوگیری از تکرار می اندیشــیدیم. 
همکاری کــه احتمــااًل در هنگام حضور 
آنها خط دچار این آســیب شده با پرداخت 
کامل و نقدی مطالبات اخراج گردند.بنده 
و مدیــر کارخانه وقت با توجه به نگرانی از 
آموزش تیم جدید و طبیعتًا ضایعات زیادی 
 کــه بایســتی در دوران آمــوزش متحمل 
می شــدیم ســعی کردیم، این تصمیم را 
اندکــی تخفیف دهیــم ولي کارگــر واقع 
شــد و کل 5 نفــر را اخــراج کردیم. پس 
از دو روز بــا اقدامــات واحــد تکنولــوژی 

اطالعات توانســتیم خط را به طور موقت 
و تا زمان دریافت پنــل جدید از آلمان راه 
اندازی نماییم و مانــع از توقف خط ایران 
خودرو گردیم.در این مدت من شــواهدی 
بدســت آورده بودم کــه با اســتناد به آن 
احتمال داشــت به این نتیجه برســیم که 
شــیفتی کــه اخــراج کــرده ایــم خاطی 
نبــوده و به جای آن یکی از شــیفت های 
 در حــال کار در خــط احتمــااًل خاطــی 
بــوده اند لذا تماس هایی بــا چند نفر را با 
هدف روشــن تر شــدن این موضوع آغاز 
کــرده بــودم. در میانــه این تــالش ها، 
 روزی در دفتر آقای یزدان بخش از نحوه 
تالش های انجام شــده در این راســتا با 
ایشــان سخن گفتم و ایشــان  در پاسخم 
نکته ای گفتند که ســال ها که بعد از آن 
همیشه ســرلوحه کارهای من بوده است 
آقای یزدان بخش به من گفتند: پســرم، 
تــو فکر کردی من یا تو یــا دیگران، نقش 
خدایی داریــم که بتوانیم فرد خطاکار را با 
اطمینان صد در صد شناسایی کنیم؟ و یا 
شــاید فکر کردی من به تشخیص قطعی 
رســیده ام که اعــالم کرده ام تــا یکی از 
شــیفت ها را اخراج نمائید؟ من از روز اول 
که موضــوع را به من ارجاع دادید، نگران 
تکــرار موارد مشــابه بودم و ایــن تصمیم 
پیامی بود به همه همکاران که هر کســی 
عالقه به همراهی ما دارد بایستی خودش 
و ما را در یک کشتی تصور کند و در هیچ 
شــرایطی به سمت ســوراخ کردن کشتی 
که خودش در آن ســوار شــده نــرود. من 
بــا از دســت دادن 5 نفــر کاری کردم که 
دیگر کســی اقدامــی که مــی تواند همه 
3000 نفــر مجموعه را دچار تالطم کند، 
مرتکب نشــود و تو با مذاکره در خصوص 
بازگرداندن این نفرات می توانی پایه های 
نتایج مثبتی که بــرای امنیت کاری همه 
3000 نفــر ایــن مجموعه ایجاد شــده را 

لرزان کنی.

رضا هاجرپور مدیرکارخانه شرکت  پارسایاران
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امیدرضا صدریزدی مدیر کارخانه شرکت بسپارسازه

12 اردیبهشــت ســال 1382 جایــی که 
من فقط سه سال و هشــت ماه تقریبًا در 
مجموعه پارت الســتیک افتخار خدمت 
داشــتم، ســاعت8:30 همان شــب بود 
که تلفن من زنگ خــورد و دیدم بابا ایرج 
پشــت خط هستند. سالم و علیک کردیم 
و فرمودنــد کجایی، گفتم خونه هســتم. 

گفتند تا نیم ساعت دیگه دفتر من باش.
من گفتم چشــم و شــروع کردم به لباس 
پوشیدن و تاکســی گرفتم و سوار شدم به 

سمت کارخانه.
چــه گذشــت در آن 30 دقیقــه بر من که 
دلــم هــزار راه رفت و فکرم مشــغول بود 
که چه اتفاقی افتاده این ساعت شب منو 
احضار کردندبماند. باالخره به چاهشــک 
دفترشــون رســیدم. اگــر اشــتباه نکنم 
آقــای مهندس ســهیل یــزدان بخش، 
جناب آقای مهندس فرشــاد و آقای دکتر 

هاشــمی دور میز کنار ایرج خــان بودند. 
در زدم و رخصــت گرفتــم و وارد شــدم. 
خیلــی جا خــوردم از این جمــع کنار هم 
تو اون ســاعت 9 شــب. ایشون به سمت 
من آمدنــد و قیافه من تقریبــًا 100 کیلو 
عالمت ســوال بود که چی شده؟ یکدفعه 
به من گفتند پسرم می خوام دامادت کنم. 
 بهشــون گفتم، من افتخار داشتم مراسم 
دامــادی ام در خدمتتــون بودیم و دیدیم 
و یکبار ازدواج کردیم همســرم اگر بفهمه 
 خیلی ناراحت میشه!دیگه خندیدیم و گفتند 
می خوام بری و مدیر کارخانه شرکت بسپار 
ســازه توس بشــی. تا اون لحظه ما واقعًا 
ســاختارمون مدیرمحترم عامل،معاونین 
محتــرم و مدیران بودند. اصاًل کســی به 
عنوان مدیر کارخانه در گروه پارت الستیک 
وجود نداشــت.عرض کردم مدیر کارخانه 
بایــد چــکار کنه،گفتند همــه کار صفر تا 

صد. گفتم شما دستور بدید میگم چشم؛ 
فقــط اگر اجازه می دید )اون موقع شــاید 
 10-15 روز از صدور حکم مدیر مهندسی 
فرآورده های قالبی برای من می گذشت و 
فکر می کنم 40 پروژه  مشــترک با ساپکو 
و مــگا موتور و بقیه مشــتریان داشــتیم 
نیروهــای خیلی محدودی هم داشــتیم. 
آقایان قاســمیان، علی محمــد علیزاده، 
شهروز شماخی ورضایی و خانم رمضانی.

 گفتــم من باید این کارهــا رو بین بچه ها 
توزیع کنم و ببینم تو بچه ها چکار میشــه 
کرد. پنج روزی به من وقت بدید تا ســر و 

سامانی به قضایا بدم.
گفتنــد نه یــک ضرورتــی وجــود دارد و 
تصمیم اتخاذ شــده و شما فردا ساعت 8 
صبح بسپار سازه توس هستید.  همزمان 
این داســتان هــای انتقال را بــا بچه ها 
دنبــال کنیــد. دیگه جای بحــث اضافی 
نبود و چشم گفتم و برگشتم و رفتم خانه. 
یادم هســت تا خود خود خود صبح خوابم 
نبرد، خــب من تجربــه مدیریــت تو این 
سطح را به هیچ وجه تا اون موقع نداشتم 
واحدهــای کوچکتر و محدودی در زمینه 
مهندســی و تولیــد هدایت کــرده بودم و 
کار کارشناســی کرده بودم. این برام چیز 
نــو و جدیدی بود. مطالعــه کردم،اینترنت 
 ســرچ کــردم یادمــه کلمه هــای کلیدی  
و   factory manager , Plant manager
 اینجور چیزها را می زدم این شغل، این رسالت

 details اش چی هست؟....
رفتیم و کار را شــروع کردیم و تیم تشکیل 
شد. خورده خورده کارها پیش رفت.یادمه 
تنها جایی که میشــد یــک میز و صندلی 
کامپیوتر گذاشت "درون "واحد تأسیسات 
یک نیم طبقه ای تشکیل شده بود و کل 
ســتاد بسپار ســازه توس آنجا بودند و من 
پشتم به کمپرسورها و دیگ های آب گرم 
بود. خالصه جلســه با پیمانکاران محترم 
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39 ســاخت بســپار ســازه و بقیه همــکاران 

واحدها همانجا می گذاشتیم.
خیلی از اوقات جای کافی برای نشســتن 
 وجــود نداشــت و نوبتــی روی صندلــی 
می نشستیم. روزهای خیلی خیلی سختی 
بود برای شــروع بســپار ســازه. گذشت و 
طرح توسعه بســپار ســازه در جریان بود 
و آقــای دکتــر یزدان بخــش مدیر اصلی 
عمران و توســعه بودند و درخدمت جناب 
آقای مهندس مداحی بصورت ماتریســی 
ایــن کار باهم پیش مــی بردیم و من توی 
ایــن بخش به عنوان مشــاور بهــره بردار 
خدمتشان بودم. عماًل ما برای آزمایشگاه 
به عــالوه ســتاد وانبارمواد اصــاًل جای 
خاص ســاخته شــده ای تو بســپار سازه 
نداشــتیم و طرح آماده شده ای که وجود 
داشت یک لینتو سرتاسر  و دو طبقه روش 
بود با آسانســور در محل آزمایشگاه فعلی 
که بــا بودجه های جــاری کارخانه اصال 
سازگار نبود و افق هشت تا دوازده هزار تن 
در ســال که به من گفته شده بود کامپاند 
 BSS,FMS, AVS اینو برای ســه فیلد

باید تو ببینی خیلی کمبود داشتیم.
من دیــدم ما انبــار اصاًل نداریــم و وضع 
ما تو این زمینه خیلــی خراب بود. پس از 
مشــورت با جناب آقای مهندس ســهیل 
یزدان بخــش با ایرج خــان و آقای دکتر 
یــزدان بخــش مشــکل را مطــرح کردم 
ایشون مأموریت دادند اطراف بسپار سازه 
ترجیحــًا بگردید یک زمیــن پیدا کنید که 
عماًل چند تا کیس را جناب هاشــم آقای 
ضعیفی مســئول به سامان دادنش شدند  
و ایــن زمین 2000 متری بســپار ســازه 
شــماره2 فعلی بهترین شــرایط روداشت 
همین مورد  بادرایت خاص هاشــم آقای 
ضعیفی با قیمتی بسیار شاهکار خریداری 
شد و عماًل بخش مهمی از انبار شیمیایی 
را به اون بخش مســتقر کردیــم و من به 
ایرج خان  پیشنهاد کردم در صورت امکان 
سقف این انبار را چندمتری بلندتر بگیریم 

 و کفــش را ببندیم و با چندتا پارتیشــن ما 
مــی تونیــم یک واحــد ســتادی خوب و 
آبرومند و ارزان در بســپار ســازه بسازیم و 
بزرگان کارخانه و گروه این طرح را پس از 
بحث و بررسی تائید کردند و ما بسپار سازه 
را این شکلی ساختیم. یکی از به هر حال 
واحدهای ستادی مجموعه  آبرومندترین 
در کل گروه صنعتی پارت الســتیک شاید 
واحد ســتادی بسپار ســازه توس هست و 

عماًل به یادگار از همان موقع ها مانده. 
در ســاخت و تجهیــز بسپارســازه مــن با 
مأموریت هایی که فرصتش مهیا شــد از 
ژاپن  و بعد آن از کوپر اســتاندارد فرانســه 
خصوصــًا تــو طراحی و انتخاب ماشــین 
آالت آزمایشــگاه و خطوط تولیــد انصافًا 
بیــن ســالهای 2004 تــا 2006  خیلــی 
اســتفاده کردم.مــی تونــم بهتــون بگم 
اگــر نمره تکنولوژی و برند ماشــین آالت 
اصلــی 99 نباشــه ، 95 هســت از 100 
و واقعــًا بــه روز. مجموعــه ای از خطوط 
تولید ســاخت آلمان، ایتالیا و انگلســتان 
و تایــوان و آمریــکا مثاًل رئومتــر و مونی 
ویســکومتر هــای مــا عمومــًا آمریکایی 
 هســتند، دســتگاه گهمــان مــون برای
 low temperature رو تــو ایــران یک 
مدل پایین تر فقط تو ساپکو وجود داشت. 
میشــه گفت کارخانه در اعال درجه فنی و 
کیفی طراحی، خریداری، ساخته  و نصب 
 شــد و این باز در راســتای درایت ها، فضا 
 دادن ها و اعتماد هایی هست که ایشون به 
جوان هــا دادند که شــاید با 4-5 ســال 
 ســابقه ایــن کار خیلی خیلی شــهامت و 
آینده نگــری ویــژه ای الزم دارد که خب 
ایشون داشتند و روحشون شاد و همیشه 

به یادشون خواهیم بود. 
یادمه عملیات ارکشن و وت کامیشنینگ 
میکســرMCC-80-TVFکاماًل  روی 
توســط ایتالیایی ها انجام شــد. آن موقع 
هزینــه ای حدود 20 میلیــون تومان که 
خیلــی زیاد بــود " هریــورو 1000 تومان 

"پرداخت کردیم. میکســر 4 را که خریدیم 
آن موقع با آقــای مهندس پرهمت و تیم 
مکانیــک و آقای مهنــدس عرفانیان بود 
مشورت کردیم و ازشون خواستم که چرا ما 
میکسری که تقریبًا عین به عین میکسر 3 
هســت باز دوباره هزینه نصب را متحمل 
بشــیم؟ ما می توانیم خودمــون همه در 
آوردن از باکس هــا و انتقال و  نصب این 
ماشــین بــا پیچیدگی  بــاال را انجام بدیم 
 comerio و فقط بــرای اســتارت آپ از
دعوت کنیم و این خب 20 میلیون هزینه 
تو دو ســال بعدش شــده بود 30 میلیون 
تومان. بعد از اینکه پیشنهاد مطرح شد و 
ایرج خان تائید کردند پیشنهاد را فرستادیم 
بــه comerio و گفتیم این ها را ما انجام 
میدیم از روی نقشــه ها ودســتگاهی که 
نصب شــده قباًل و کار میکنه.شــما برای 
استارت آپ و چک نهایی بیاید ضمانت ها 
را مهــر و امضا کنید. با اکراه فراوان قبول 

کردند و کار آغازشد.
فکر می کنــم 4-5 میلیون تومان هزینه 

کردیم ولی میلیاردها تومان آموختیم.
روز خیلــی خوشــایندی بــود وقتی همه 
مــدارات الکترونیکــی، فرمــان ، کنترل 
بعالوه پنوماتیک و هیدرولیک چک شــد 
و همه را از روی مدارات یک به یک چک 
کردند و فرمان اســتارت به دستگاه داده 
شــد و هیچ  fault روی هیچ کامپیوتری 
روز   30-20 خســتگی  نشــد  مالحظــه 
تالش از روی شــونه همگی ما برداشــته 
 شــد و یادمه بابا ایرج و مهندس ســهیل 
یزدان بخش تشــریف آوردند و از نزدیک 
دیدند و ما را تشویق کردند و خسته نباشید 
و خــدا قوت گفتنــد و اونجا بود که به من 
گفتند صــدای این موتور میکســر با اون 
یکی فــرق میکنه. این یکــی دیگه خیلی 
عمق عشــق تــوش باالتر هســت و این 
حسی که نسبت به ماشین داشتند با اینکه 
این همه ماشین تو گروه ایشون پخش بود 
خیلی برای من جالب بود و عماًل همگی 
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با اشک شــوق کار را با این میکسر ادامه 40

دادیــم. برای اولیــن بار  طراحــی وتولید 
کامپاند الســتیکی shore D 60   که یک 
جورایی مثل چوب و mdf ســفت هست. 
در inner waste  belt... L90 بر عهده 
ما گذاشته شــد. خود شــرکت متزلر این 
کامپاند را تولید نمی کرد و از شرکت تونای 
بلژیــک وارد می کــرد گرانــول را و عماًل  
کمک اساســی ای به ما نمی تونســت تو 
 ایــن زمینه داشــته باشــه.برای اولین بار 
می خواستیم این کامپاند را داخل، میکسر 
3 تولید آزمایش کنیم. این حجم از فشــار 
مکانیکی و الکتریکی روی یک ماشــین 
را ما اصاًل ســابقه اش را نداشتیم و حال 
یک ترســی وجود داشت که میکسریدک 
نداشت روتورهاش و درب و ماشین  نویی 

بود، یدک ماشین قرار بود بعدًا بیاد. 
اگر اتفاق حادی می افتاد جبرانش مشکل 
بود بــرای گروهمــون. باز محضرشــون 
رفتم و ماجرا را کامل براشــون شــکافتم 
با همان وســعت دیدی که داشتند گفتند 
که برو بشــین فکر کن با بچه ها و کاری 
کــن که هــم کامپاند از داخلش درســت 
در بیاید وهم دســتگاه نشکنه جاییش. و 
قوت قلبی دادند که اگر هم شکست هیچ 
 موردی نیست حتمًا یک راهی براش پیدا 
می کنیم. این کار حتمًا باید انجام بشه من 
با یک دنیا خوف ورجا برگشــتم کارخانه و 
با دور بســیار کم روتور میکســر و فشار رم 
بســیار پاییــن و fill factor خیلی پایین 
شــروع کردیم با رعایت همه جوانب خورد 
خورد این کامپاند را ظرف یکی دو هفته به 
جایی که تولیدی بشه و روش حساب کنیم 
رسوندیم و از خاطرات خوب من هست و 
هیچ وقت فراموش نمیشه قدرت ریسک 

پذیری و فضا دادن های ایشون.

روحشون شاد ویادشون جاودان.

بابا ایرج مبدع جلســاتی بود به نام مودت و همه چیز از آنجا شــروع شــد. جلســاتی 
حدود یک ســاعت در زمان ناهار در تک تک کارخانجات گروه با شــرکت همکاران 
ســتاد که شخص ایشــان به عنوان نفر ثابت در این جلســات حضور داشتند.حضور 
ایشــان به خاطر اقامتشان در شرکت پویاگستر بیشــتردر جلسات این شرکت بود اما 
بــه فراخور در دیگر نشســتهای مودت کارخانجات نیز حضور می یافتند.عزم راســخ 
ایشــان و تأکید بر برگزاری این جلسات و حضور حداکثری همکاران نتیجه یک عمر 
 کار دلــی و درک عمیــق از کار دلی بود و  اعتقاد عمیق ایشــان بــه این موضوع که 
ریشه ی حل مشکالت چه در محیط کسب کار چه در  زندگی افراد، در گروی کار دلی 
 اســت. و این مهم میسر نیست جز ساعتی در روز را گرد هم نشستن، سخن گفتن از 
ناگفته ها و ناشــنیده ها. پرداختن به حدیث دلدادگی.ساعتی پر ارزش در محیط کار 
که باید صرف تولید و کســب و کار گردد اما کار وتولید بدون عشق آن چیزی نبود که 
مقبول آن مرد افتد.ابتدا قرار این بود که طرح موضوع توسط ایشان شود. موضوعاتی 
ریشــه ای از این دســت که مثاًل چرا آن چه که در توان داریــم را عرضه نمي کنیم؟ 
موضوعاتــی کــه همچون آیینه ای هر یــک از حضار را در برابر خــود قرار می داد تا 
 به این مهم جواب گوید هم اکنون کجایم و کجا می توانســتم باشــم؟ رفته رفته پای 
نظریه پردازان و اســتخوان خوردکرده هایی چون دمینگ به میان آمد. معرفی آثاری 
چون ده فرمان و  رقص تغییر و... هر نفر باید یک بخش از کتاب را انتخاب، مطالعه و 
نهایتًا برداشت خود را ارایه می کرد.در سال های اخیر روزهای سه شنبه هر هفته،زنده 
یاد بابا ایرج میزبان  تعدادی از پرســنل از شــرکت های مختلف گروه بودند. چه ایده 
قشــنگی بود. انتخاب پرسنل با حساســیت های خاص رئیس دفترایشان بود. تقریبًا 
نود درصد پرســنل گروه حضور در این جلسات را تجربه کردند. ذکر خاطرات، معرفی 
شــعرای ایرانی،کتاب های خاص، معرفی جشــن های ایرانیــان قدیم، همه و همه 
موضوعات مطرح شده در این جلسات بود که  نتایج مثبتی از جمله تمرین سخنوری 

و تقویت اعتماد به نفس در محیط کار و زندگی شخصی را برای همکاران داشت.

از مودت تا سه شنبه های سبز

آتنا طوسیان
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 آقای یزدان بخش شــخصیتی بود که در 
عمرپر برکت خود با تفکر و تالش، تحمل 
و امید و عشــق به وطن و مردمانش وزن 
مخصوص خودش راکسب نمود و بمانند 
آن عقیق یمنی و لعل بدخشانی ممتاز شد 
و بر تارک صنعت کشــور درخشــید و من 
ســعادت و توفیق آن را داشتم تا به مدتی 
طوالنی ) حدود 30 سال ( در کنارش پندها 
 و اندرزها بیاموزم و حتی االمکان بکار بندم.

دل بــزرگ او بــرای دیگــران مــی تپید و 
همیشــه به فکر رفاه و آســایش کارگران 
و کارمنــدان  و اطرافیانــش بود. ســالها 
قبل به من مأموریــت داد تا کمیته ای به 
منظور عیــادت بیماران کارگری شــرکت 
 تشــکیل دهــم لذا بــه اتفــاق زنــده یاد 
مربوطــه  سرپرســت  و  فریــدون  حــاج 
هرقســمت هدایایــی تهیه می شــد و به 
مالقات بیماران و دردمندان شرکت رفته 
 و دلجویــی و رفع مشــکل مــی نمودیم و 
بعد ها مراســم تبریک سالروز تولد و تهیه 
دســته گل و کیک برای تمامی کارگران و 
کارمندان انجام می شــد. در این اواخر به 

من تأکید می نمودند که امیدوارم در آینده 
بتوانیم از فرزندان تحت پوشــش انجمن 
نیکــو کاری شــادی در رده هــای باالی 
دولتی داشــته باشــیم و لذا هیچ کوتاهی 
 در جهت تعالــی آنها قابل قبول نیســت.
ســخن گفتن در مورد ایــن رادمرد بزرگ 
ســاده نیســت.ابعاد مختلــف فعالیتهای 
نظیــر  بــی  مختلــف  بخشــهای  در  او 
 و کــم نظیــر اســت ایشــان مــی گفتند 
صبح ها بایســتی به کارگران ســالم کنی 
و در پایــان کار خداحافظــی ) یعنــی قبل 
از همه در شــرکت باشــی و بعــد از همه 
خارج شــوی( و اینجانب ســالهایی بسیار 
 طوالنــی ناظر بر این حضور و عمل بودم.
پاســتور.  الگوهایــش ماتسوشــیتا. لوئی 
بــود  آلمــان  و  ژاپــن  هــای   شــرکت 
یاد باد از این شرکت و آن ایام پر شور و شباب.      
 یــاد آن عصرخیال انگیز و آن کار و حســاب

با رفیقان و عزیزان قدیمی با چنان احوالها    
 و چه شوقی داشت پارت الستیک آن سالها
یاد باد از آن مردان پاک اندیش دوران قدیم     
 خاصه یاد یزدان بخش آن آفرین مرد سلیم 

نورالدین بدیع مدیر اجرایی انجمن نیکوکاری شادی یزدان بخش

گفته های روح بخشــش در وجود ما تو 
گوئی نغمه بــود  پندهایش در هر زمانی 
روح و دل را مــی ربــود یــاد آن  دوران 
 که  مــی افتم  تو گوئی خواب  نوشــین 
 بوده ام  بارها در حسرت آن روزها نالیده ام

عده ای از دوستان زین دار فانی رسته اند     
 عده ای همچنان بر فریب زندگی دلبسته اند
)زنده یــادان حاج فریــدون . میر هادی. 
 بابک .خوارزمیان .صرافان .اروجی و ....(

هر کســی هر گوشــه ای ســرگرم بر 
دنیای خویش   عالــم وعامی و درویش 
 و غنــی هریــک پــی فــردای خویش

این مثال کوچکی از گردش دنیای ماست   
 آدمی در این روند مستمر محکوم بر اصل 
فناســت ای عزیــزان کار خیــر و نام 
مابقی  زندگیســت  هــای  بهــره  نیکو 
 اتالف عمر اســت و خطا و بردگیســت 
همچو ایرج پر توان و نامور ای دوســتان      
 نام نیک جســتجو کن تا بمانی جاودان  

روحش شاد و نامش پایدار باد.

 ســال هــا بایــد کــه تــا یــک ســنگ اصلــی زآفتــاب           لعــل گــردد در بدخشــان یــا عقیــق انــدر یمــن
عمــــــــــرها بایـــد کــه تـا یـــک کـــــودکــــــی از روی طبــــــع                     عالــمی گـردد نکــــو یا شاعری شیریـــن ســـــخن
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خاطره جمالی مدیر کارخانه شرکت ایران چاشنی

یکــی از روزهــای اولین مــاه پاییز 1378 
بود. بعــد از چندین بار مصاحبــه با آقای 
مهندس ســهیل یزدان بخــش معاونت 
مهندســی و آقــای مهنــدس احمــدی 
معاونت تولید، نوبت بــه مصاحبه با آقای 
یــزدان بخش رسید.همیشــه مصاحبه با 
مدیــر عامل اســترس زیــادی رو در آدم 
ایجــاد میکنه. من هم قاعدتــًا از این امر 
مستثنی نبودم ولی  با ورود به  دفتر ایشان 
و دیدن روی بســیار باز و چهره ای همراه 
با لبخنــد که بعد ها فهمیدم همیشــگی 
است اســترس جای خودش را به آرامش 
 داد. در آن ســال ها کمتر صنعتگری، به 
خانم هــا اهمیت مــی داد. این مــورد را 
در چندیــن جایی که قباًل مصاحبه شــده 
بودم به وضوح دیده بــودم ولی بر خالف 
همه،ایشــون گفتــن باعث افتخــاره  که 
یــک خانــم در مجموعه پارت الســتیک 
مشــغول به کارمیشه و از آنجا یی که یکی 
از واحــد های تولیدی مــا در حال حاضر 
 رئیس نداره، مســئولیت واحد اکســترودر 
) قطعــات نواری( را به تو واگذار می کنم. 
به جای خوشــحال شــدن ، ترس سراسر 
وجــودم را پــر کرد و هر طــوری گفتم که 
 کــه مــن از الســتیک چیــزی نمیدونم 
فایده ای نداشــت و ایشون گفتند منطق 
من هل دادن توی اســتخره ، خودت باید 

شنا کردن رو یاد بگیری البته همه کنارت 
هستند و راهنماییت می کنند و من موندم 

و دریایی از ناشناخته ها ...
بعــد از گذشــت 1/5 ســال کــه کلی به 
 دانشــم اضافه شــده بود، یــک روز آقای 
یزدان بخش فرمودنــد که دخترم، از این 
به بعد مســئولیت واحــد MRG هم با تو 
خواهد بود. در آن زمان تعداد پرسنل واحد 
MRG نســبت به اکســترودر خیلی زیاد 
بود و کارش هــم کاماًل متفاوت )قطعات 
پرســی(. اکثر پرســنل ســابقه کار باالیی 
 داشتند و بعضًا رسمی بودند. اکثر همکاران 
می گفتند که قبول مسئولیت این واحد کار 
اشتباهی است و از پس این کار برنمی آیی 
و همین ســابقه 1/5 ساله ات هم خراب 
 خواهد شد. خوب یادمه رفتم خدمت آقای 
یزدان بخش که از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کنــم. گفتم کار کــردن با این همه 
پرســنل مرد که در واحد MRG هســتند 
کار بسیار ســختیه و من از عهده این کار 
برنمیام و ایشــون فرمودند که حضور یک 
خانم در واحد تولیــد ، باعث تلطیف فضا 
میشــه و آقایون خیلی از مسائل رو بیشتر 
 رعایــت خواهند کــرد. مطمئنــًا تو موفق 
می شــوی. باید بگم که در سال ورود من 
به پارت الستیک تعداد خانم های شاغل 
در شــرکت ، به تعداد انگشتان دست بود 

و البته فقط خانم ابارشــی که مســئولیت 
واحد کامپاندینگ رو داشــتند در قسمت 
 تولیدی مشــغول بودند و ســایر خانمها در 
قســمت های اداری و مالی و IT حضور 
داشــتند. بعــد از چند روز دوبــاره به بهانه 
دیگری خدمت پدر رســیدم. این دفعه به 

بهانه روغن ریزی پرسها در سطح زمین.
گفتم:آقای یــزدان بخش موتور پرســها 
باالی ســطح زمین هست و همیشه کلی 
 روغن وسط ســالن سرازیر می شود و من 
نمی توانم در چنین فضایی کار کنم. ایشون 
 گفتند خوب پیشــنهادت چیه؟ گفتم باید 
چاله هایــی کنده بشــه و موتورها بره زیر 

زمین ولی این کار هزینه باالیی داره. 
با لبخند پرســیدند چقدر هزینه داره؟ من 

هم بدون برآورد گفتم 10 میلیون تومان.
رقم بسیار باالیی گفتم که ایشون مخالفت 
کنند و در کمال تعجب، ایشــون با لبخند 
گفتند برو انجامش بده  و بهانه نیار دخترم.

این کار انجام شــد و شــاید بــا هزینه ای 
کمتــراز  نیمــی از آنچه من گفتــه بودم. 
الزمه بگم که در حین جابه جایی پرســها 
آدیت ســاپکو 1379 هم در شــرکت پارت 
الســتیک  انجام شد و موفق به اخذ گرید 
A شدیم. و امروز که بعد از قریب 20 سال 
به اون روزها فکر مــی کنم، می بینم که 
اگــر نبود مهربانی و ســخاوت و روح بلند 
پدر، قطعًا من اکنون در این جایگاه نبودم. 
 از پــدر بخصــوص در ســال هــای اولیه 
کاری ام کــه هنوز شــرکت کوچک بود و 
بیشــتر با ایشان جلسه داشــتم چیزهای 
بســیار زیادی آموختم و سعی کردم عماًل 
در کارم از آنهــا اســتفاده کنم.الحــق که 
پارت الستیک برای من نه دانشگاه دوم، 
که در واقع دانشــگاه اول بود. دانشگاهی 
کــه در آن عــالوه بــر علــم و دانــش و 
تجربه،انسانیت و انسان بودن را آموختم. 
 دانشگاهی که استادش، پدر عزیز و بزرگوار 
ایرج یزدان بخش بود. بدرود مهربان پدر. 

روحت شاد و یادت گرامی.
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چنــد هفته قبــل در اینســتاگرام برایم پیامی فرســتاد 
 و گفــت بــا خواندن "قصــه های مــن و بابا ایــرج" به 
آقــای یــزدان بخــش عالقــه مند شــده و چــون در 
زیرزمیــن خانــه اش،کارگاه کوچک مجســمه ســازی 
دارد که برای دل خودش، مجســمه ی خادمین ایران 
را می سازد،بســیار شــایق است،ســردیس پدر صنعت 
خراســان را دســت بگیرد. بــه صفحه ی اینســتایش 
 رفتم و چیره دســتی اش برای جان بخشیدن به خاک 
بی روح را تحســین کردم. این که عمــران خوانده بود، 
اما بدون درس و مشــق و کالس، چهــره ی آدم ها را 
با رس ســرخ این قدر شبیه خودشان در می آورد، برایم 
جالب آمد. قراری گذاشتم و به کارگاه اش رفتم. اتاقکی 
کوچــک و نمور کــه  دیوارهایش پر بود از مجســمه ی 
بزرگان این ســرزمین. از استاد شجریان و اشرف زاده تا 

مهدوی دامغانی و ...
عکس های آقای یزدان بخش را دادم. گل از گل اش 
شــکفت و چند روز بعد پیام داد که کار آماده شده. امروز 
)1399/2/14( او را برداشــتم و به پویاگســتر بردم. با 
مهندس سهیل، پســر آقای یزدان بخش قرار گذاشتم 
و تندیس بابا ایرج را به پاس یک عمر تالش بی وقفه و 
خســتگی ناپذیر او به ایران و ایرانی، روی همان میزی 
که ســال ها پشــت اش می نشســت و به بچه هایش 
زمزمه ی محبت و درس مودت می آموخت گذاشتم و 

به جایش شعر مورد عالقه اش را خواندیم:
در پشت چهارچرخ فرسوده ای کسی، خطی نوشته بود:

من گشته ام نبود، تو  دیگر نگرد  نیست!
این آیه ی مالل، در من

هزار مرتبه تکرار گشت و گشت.
چشم ام برای این همه سرگشتگی گریست.

گر خسته ای بمان و اگر خواستی بدان
ما را تمام لذت هستی به جستجو است

پویندگی تمامی معنای زندگی است
هرگز نگرد نیست، سزاوار مرد نیست.

 از مرتضی فریزی کرمانی که بدون شــناخت پیشین از 
 آقای یزدان بخش و فقط با خواندن داستان های بابا ایرج، 
خواســت او را کــه حاال در خــاک آرمیده، بــا خاک باز 

آفرینی کند،ممنون ام.

تندیس بزرگ مرد صنعت خراسان
امیر شهال
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 اولیــن دیــدار رســمی مــن بــا جنــاب 
یــزدان بخــش در مراســمی بــود که به 
مناســبت روز خبرنگار از ســوی شــرکت 
پارت الستیک در محل این شرکت برگزار 
شــد.برای من برگزاری مراســم تجلیل از 
خبرنگاران توسط یک صنعتگر بسیار جالب 
بود و بســیار عالقه مند بودم تا با ایشــان 
 بیشتر آشنا شوم. اگرچه پیش از آن آقای 
یزدان بخش را در بعضی از جلسات مدیران 
صنایع دیده بودم اما دراین نشست عالوه 
بر آنکه آقــای یزدان بخــش را کارآفرین 
وصنعتگــری موفــق یافتم با شــخصیت 
برجســته،فرهیخته و اندیشــمند این مرد 
بزرگ نیز آشنا شدم.نکته جالب تر این بود 
که شــاهد ارتباط بسیار صمیمی کارکنان 
پــارت الســتیک با آقــای یــزدان بخش 
بودیم. تقریبــًا همه ایشــان را» باباایرج«  
صــدا می زدنــد و ایــن ارتبــاط صمیمی 
 بــرای من بســیار جالــب و جــذاب  بود.

آقــای  بــا  بیشــتر  وارتبــاط   دوســتی 
یزدان بخش و همینطور برگزاری مراسم 
ســاالنه روز خبرنگار در پارت الســتیک و 
آشــنایی با دیدگاههای ارزشــمند ایشــان 
در مورد رســانه موجب شــد که دوســتان 
مــا در هیــأت مدیــره خانــه مطبوعــات 
پیشــنهاد کاندیداتــوری ایشــان را بــرای 
عضویت  در هیأت مدیره خانه مطبوعات 
را مطــرح کردنــد چراکه به عنــوان  مدیر 
مســئول ماهنامــه »دانایی « نشــریه این 
مجموعــه صنعتــی عضو خانــواده بزرگ 
مطبوعات نیز بودند. اقبال اهالی رســانه 
بــه یک کارآفریــن و صنعتگــر و انتخاب 
ایشــان به عنوان عضو هیئت مدیره خانه 
مطبوعــات دوره تــازه ای از آشــنایی ما و 
ایشــان بود. آقای یزدان بخش چهره ای 
 صمیمــی مهربــان، متواضع، بانشــاط،
پرتالش وخســتگی ناپذیر بود.عشــق به 
توســعه و پیشــرفت ایران عزیز،دلسوزی 

مردی ستودنی و دوست داشتنی

سید جالل فیاضی رئیس سابق خانه مطبوعات استان خراسان

نســبت بــه مشــکالت مــردم ،عالقه به 
مسائل مطبوعات و دغدغه برای پیگیری 
و حل مسائل صنفی روزنامه نگاران و تأکید 
بــر ارتقاء جایگاه مطبوعات در جامعه او را 
برای اهالی رســانه دوست داشتنی کرده 
بود.  حضورآقای ایرج یزدان بخش در این 
دوره هیأت مدیره خانه مطبوعات حضوری 
 خاطره انگیز، ماندگار و ســتودنی اســت.

بــرای مــن آشــنایی بــا یــک کارآفرین 
و صنعتگــر بــزرگ و البتــه یــک چهــره 
بــا  رســانه  بــه  عالقمنــد  و  اندیشــمند 
خصوصیــات اخالقــی ســتودنی تجربه 
 ارزشمندی  بود که هرگزاز یاد نخواهم برد.

ایــرج یــزدان بخش  فقــدان شــادروان 
بــرای جامعــه صنعتــی اســتان  قطعــًا 
اســتان  ایــن  کارآفرینــان  و  خراســان 
 ضایعــه ای جبــران ناپذیــر خواهــد بود.

برای روح بلند آن فقید ســعید آرزوی علو 
درجات دارم.
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 ســخن گفتــن از شــخصیتی بــزرگ بــا 
 دیــدگاه های وســیع وانســانی یقینــًا کار 
ساده ای نیســت. آقای یزدان بخش که 
 در ایــن گفتــار به بابــا ایرج از ایشــان یاد 
می شــود )به جهت حفظ نقــش پدرگونه 
ایشــان نســبت بــه همــه فرزندانش در 
گــروه صنعتی  و همچنیــن نقش رهبری 
دارای  صنعتــی(  گــروه  بنیانگــذاری  و 
روش ومنــش خاصی بودند. ایشــان هم 
نقــش رهبــر را در هدایت گــروه صنعتی 
داشــتند وهــم نقش مدیــر. رهبــر از آن 
جهــت کــه اشــراف وتســلط بــه آینــده 
 وجایگاه گــروه صنعتی داشــت وبارها در 
ســخنرانی های اولیه می گفتند که تصور 
از پارت الســتیک بــا جمعیــت 10 هزار 
نفری را دارند، لذا تصویر شــفافی از آینده 
وعــزم خود برای هدایت گــروه به جایگاه 
رفیع در صنعت قطعه سازی داشتند ومدیر 
از آن جهت که در تمام جلســات مختلف 
که برنامــه ریزی مــی کردند با اســتماع 
 نظرات متخصصین مختلف قادر به اتخاذ 

درســت ترین تصمیم برای موارد مختلف 
بودنــد. برای اینکه بطــور مختصر ومفید 
 بتوانــم مــن در طــول 27 ســال خدمت 

درس هایی گرفته ام. 
 ایشــان مصداق واقعی این شــعر بودند: 
گر مرد رهی میان خون باید رفت/ از پای 
فتاده ســرنگون باید رفت. همیشــه زنده 
بودن یــک مجموعه انســانی را در گروه 
برنامه های توسعه ای وحرکت رو به جلو آن 
مجموعه می دانستند. و این چنین است 
که پارت الستیک با هسته اولیه 10 نفری 
به پارت الســتیک امروز با جمعیت 3000 
نفری دریک فاصله زمانی 40 ساله تبدیل 
شد.) اگر روال توسعه و پیشرفت کشور در 
 دور منطقی خود قرارمیداشت یقینًا امروز 
پارت الســتیک یک برند وگــروه صنعتی 
جهانی بود. این مفهوم  را کسانیکه شناخت 
کافی از آن فقید سعید دارند یقینًا تصدیق 
می کننــد( همان جمله بــاال را که گفتم 
 بارها درســخنرانی های مختلف اشاره به 
 پارت الســتیک بــا جمعیت ده هــزار نفر 

حمیدرضا ابراهیمیان همکار بازنشسته گروه صنعتی پارت الستیک 

 مــی کردنــد. پــر واضــح اســت چنیــن 
چشم اندازی از گروه، شایستگی و قدرت 
مدیریــت و بینش کافی طلــب می کند و 
ایشــان در خــود می دید کــه بعنوان یک 
آرمان مطرح می کرد. دراین رهگذر بدیهی 
است کسانی می توانســتند درکنار ایشان 
ادامــه دهند که خــود را باســقف پروازی 
 ایشــان هماهنــگ کننــد. البتــه آنها که 
می ماندند فالمک! می شــدند. )به قول 
ایشــان الماس آب دیــده(. توجه وعالقه 
زیــادی بــه واحدهــای تحقیق وتوســعه 
داشــتند)البته از نــوع واقعــی وعملیاتی 
آن( و درایــن خصوص مثال ماتسوشــیتا 
ژاپنــی را می زدند که از واحد R&D خود 
میخواهد که محصولی را طراحی کنند که 
مورد نیاز بشر هســت ولی خودش از این 
نیاز اطالع ندارد و اینطور شد که ماکروویو 
طراحی و ساخته شــد. امروزه درتمام دنیا 
در اغلــب منازل مســکونی از این ابزار به 
نحو اثربخش اســتفاده می شود. همیشه 
دنبال ایده های جدید و پرورش آنها بودند.  
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به نام آن که هستی نام از او یافت
شــادی  مهنــدس  نیکــوکاری   انجمــن 
یــزدان بخــش، در آذرمــاه یــک هــزار 
 و ســیصد و هشــتاد و هفــت، بــا یــاد و 
بــه  و  مهربــان  مــادری  ی  خاطــره 
 یــاد او کــه چــون نســیمی معطــر بــه 
آســمان ها پرواز کــرد، تأســیس گردید.

شــادی  مهنــدس  نیکــوکاری   انجمــن 
یزدان بخش، برقرار شد تا آن چه از انجام 
اش تا کنون دریغ شده است را به سرانجام 
برساند، تا ســهمی در پرورش شایسته ی 
مردان و زنان فردای ایران داشــته باشد.
 در طــول مدتــی کــه از فعالیــت انجمن 
می گذرد، به یــاری مردان و زناِن نیکوکار 
شــهر و دیارمــان، اقدامات شایســته ای 
نیکــوکاری،  اســت.انجمن  انجام شــده 
حمایــت از کودکان، به ویــژه کودکان ده 
ســاله را، با توجه به حساسیت این مقطع 
تحصیلــی، در اولویــت فعالیت های خود 
قــرار داده اســت.آموزش و پــرورش این 

انجمن نیکوکاری شادی یزدان بخش )شماره ثبت: 2703(

کــودکان و تعالی نگــرش بــه زندگی، از 
اهــداف اصلــی انجمن اســت. هدف ما 
در خیریــه ای که داریــم فراتر از کارهای 
 دیگر خیریه هاســت. ما ســعی می کنیم 
دانــش آمــوزان نخبــه، ولــی بــه لحاظ 
کنیــم  را  حمایــت  را  تــوان  مادی،کــم 
تــا بــه بهتریــن درجــات علمی برســند. 
حتــی ســعی مــی کنیــم بــرای والدین 
 شــان کار پیــدا کنیــم. یکــی دیگــر از 
 برنامه های مهم ما آموزش  اســت. سعی 
مــی کنیم تا به خانــواده ها و به خصوص 
 مــادران آمــوزش بدهیــم و توانایی های 

آن ها را افزایش بدهیم. 
پــرورش  ای-  حرفــه  هــای  آمــوزش 
اســتعدادهای کار آفرینی و ایجاد روحیه 
کار و خدمــت با تکیه بر تجربیات علمی و 
اجرایی بزرگان این فن.آموزش و مشــاوره 
بــه خانواده هــا بخصــوص آن هایی که 
تحــت پوشــش هســتند، مهــارت های 
زندگــی خوب زندگــی کردن، پــدرو مادر 

 خــوب بــودن، تربیــت فرزنــدان خوب و 
آمــوزش های این چنینــی را می آموزیم.

بهداشت خانوادها و مشاوره پزشکی مرتبط 
برای خانواده های تحت پوشش. ساخت 
فرهنگســرا به منظور ایجاد فضایی سالم 
برای کشــف و جهت دادن استعدادهای 
جوانان و خانواده ها.ایجاد فضای مناسب 
و کمــک به مخترعین جــوان و عالقمند 
بــه خدمت.هر ســاله تحــت حمایت قرار 
 دادن250 دانــش آموز مســتعد نیازمند و 
خانــواده هــای ایشــان در برنامــه ایــن 
انجمــن می باشــد و تــا کنــون بیش از 
1000 دانــش آمــوز دختــر و پســر طی 
التحصیــل  فــارغ  ســال  دوازده   ایــن 
 شــده اند کــه در حال حاضر مشــغول به 

خدمت رسانی به جامعه می باشند. 

اهداء یک دستگاه کامل کامپیوتر توسط بابا ایرج به دانش آموزان ممتاز انجمن نیکوکاری شادی یزدان بخش
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احترامــًا با ســپاس از تالش انجام شــده 
جهت ثبــت وماندگار شــدن چهره بزرگ 
 مرد عرصه تــالش وکار آفرینــی زنده یاد 
جناب ایرج یزدان بخش وتشــکر از اینکه 
برای حقیر پیام فرســتادید تا بتوانم یاد آور 
خاطــره ای  از دریای بزرگی و معرفت این 

فقید بزرگ باشم.
بــا توجه به شــروع و آشــنایی مــن با این 
بزرگ مرد و زمانی که در رکاب ایشــان در 
 گروه معظم پارت الســتیک انجام خدمت 
داشــته ام بیش از ســه دهه مــی گذرد و 
قطعــًا در ایــن مــدت طوالنــی خاطرات 
زیــادی به جا مانده اســت که هر کدام به 
نوبــه خود می تواند روح و اندیشــه بلندی 
که ایشان داشتند برای ما چراغ راه حرکت 
وتجربه ای ارزشمند باشد.صحبت ازبازگو 
کــردن خاطــرات بزرگ مردی اســت که 
عمری راصرف خدمــت به ترویج فرهنگ 
تالش،ترویج انســانیت وآموزش وخدمت 
بی منت که خود الگــوی واقعی بود کرد. 
خیلی فکر کردم که ازکجا وچه خاطره ای 
را بنویســم که در نهایت به این رسیدم که 
اولین خاطره ای کــه در رابطه با خودم از 
قدرت وســیع بینش ایشــان در آن دوران 

برایم تداعی کرد بازگو نمایم.
این خاطره شایداولین بار است که دارم به 
زبان می آورم که بر می گردد به اوایل سال 
1365 که بــه صورت اتفاقــی در روزنامه 
گهی اســتخدام در یک باکس  خراسان آ

کوچــک با ایــن مضمون )شــرکت پارت 
الستیک به یک نفر تراشکار نیازمند است 
با یک شــماره تلفن به آدرس چاهشــک(
دهه شصت هنوز صنعت تازه شروع شده 
بــود ومن هم دوســه ماهی بــود در یک 
شــرکت کارم شــروع کرده بــودم وراضی 
هــم بودم ولــی نمی دانم کــه به محض 
گهی اســتخدام پارت الســتیک  دیــدن آ
 ذهنم درگیر شــد ومثل اینکه به من الهام 
می شــد  برو آنجا وخودت را معرفی کن. 
بعد از ظهر بود حدود ســاعت 3 یا 4 عصر 
که به پارت الستیک مراجعه کردم و برای 
 اولین بار چهره بشــاش و دوست داشتنی 
آقای یزدان بخــش را از نزدیک مالقات 
کردم. آن موقع پارت الستیک یک زمین 
2000 متری بود که ورودی اولش قسمت 
اداری و دارای 2 الــی 3 اتــاق بود شــاید 
مجموعًا 150 متر بیشتر نبود.جناب آقای 
یزدان بخش در انتهــای یک اتاق بزرگتر 
پشــت میزشــان حضــور داشــتند و یادم 
هست در اولین دیدار ایشان با یک برخورد 
بسیار محترمانه  و جذاب صحبت کوتاهی 
با من داشتند و پرسیدند اهل کجایی و بعد 
فرمودند از فردا بیا شــرکت شــروع به کار 
کن آن موقع این سرعت عمل برایم خیلی 
عجیب بود از این بابــت غیر منتظره برام 
بود که از مدارک شناسایی و.. قرار داد کار 
ایشــان چیزی نفرمودند ومن بعد از چند 
 روزی که مشــغول کار شــدم بعدًا مدارک 
شخصی ام را به شرکت دادم.یادم هست 
آن زمان کل پرســنل شــرکت 16 نفر بود 
3 دســتگاه پرس فشاری در ســالن تولید 
مســتقر بود که عمدتًا تولید پاشــنه کفش 
 وoring آب بنــدی تولیــد مــی گردیــد و 
شــماره کارت ســاعت زنی کــه برای من 
صادر شد شماره 17 بود وگواه توضیحات 
فــوق و ورود مــن بــه پــارت الســتیک 
محتویــات پرونده  پرســنلی ام می باشــد 

که هیــچ قرارداد کاری فــی مابین منعقد 
نگردیده و احتمااًل شــاید مشابه این مورد  
 کم و یا اصاًل نباشد  و از همان ابتدای کار 
جنــاب آقای یــزدان بخش دســتور داده 
بودند که بیمه ام به صورت رســمی انجام 
گــردد. توضیحاتــی که دادم بیشــتر این 
بود که می خواســتم آن خاطره ای که از 
ایشــان برایم بــه یادگار مانــده بود تعریف 
نمایــم و آن اینکــه بعد از یــک هفته و یا 
10 روز کــه از شــروع کارم گذشــته بــود 
 یک روز من با دســتگاه تراش داشتم کار 
می کردم و مشغول ساخت چند قطعه فنی 
بودم )چون مسئولیت نگهداری وتعمیرات  
 هم بــه من ســپرده شــده بود( دیــدم با 
چهره همراه با تبسم به من نزدیک شدند 
و فرمودنــد فالنی مــی خــوام مطلبی را 
بهت بگــم یک کم خــودم را جمع و جور 
و آماده شــنیدن شدم جناب یزدان بخش 
فرمودند من یک حس بیشــتر دارم و آن 
حس ششم من اســت و من تو را با حس 
ششمم انتخاب کردم و االن باورم شد که 
هنــوز هم می توانم  از این حســم کمک 
بگیرم واین شــد ادامــه کارو همان روز در 
رابطه با مقــدار حقوق نظرم را خواســتند 
و من خدمت ایشــان عرض کردم شــش 
هزار تومان )حقوق ماهانه( و ایشــان هم 
پذیرفتند )الزم به ذکر است حقوق قانونی 
اداره کار در ســال 1365روزانــه شــصت 
تومان ودر ماه هزارو هشتصد تومان بود(
ایــن ارتباط بیش از ســی ســال به طول 
انجامیــد و هیــچ وقت در انجــام خدمتم 
 در ایــن مدت در گروه پارت الســتیک که 
بنیان گذارش ایشان بودند تردیدی نکردم 
و در کنــار این بزرگ مرد عرصه اندیشــه 
وتالش توانستم آموزش بگیرم ورشد نمایم 
وخدمتی هرچند کوچک به مجموعه گروه 

بزرگ پارت الستیک داشته باشم.
روحشان شاد ونامشان جاویدان باد.

اسماعیل فیاضیان همکار بازنشسته گروه صنعتی پارت الستیکخاطـــــــره ای  از دریـــــــای بزرگی و معرفت 
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بــا توجه به دیدگاه مدیریــت محترم عالی 
گــروه در عصــر اقتصــاد دانایــی محور، 
انســان محمل دانایی و مهم ترین عامل 
رشــد و توسعه ســازمان اســت  و همواره 
 ســرفصل آمــوزش در گــروه از جایــگاه 
ویژه ای برخوردار اســت. ایشان حضوری 
 فعال در دانشــگاه هــا و مجامع علمي و 
رسانه های گروهی استان و کشور داشته 
و همواره به افزایش توان بنیه علمي و بنیه 
تئوریک شــاغالن درگروه تأکید داشتند. 
در همین راســتا دانشگاه علمی کاربردی 
پارت الســتیک در مهر ماه ســال 1387 
تأســیس گردید و در حال حاضر این مرکز 

بالغ بر 700 دانشجو دارد.
رشته های تحصیلی مرکز

کاردانی:
1. کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت فنی

2. کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی
3. کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی

4. کاردانی حرفه ای مدیریت – بازرگانی
5. کاردانی حرفه ای کنترل کیفیت 
6. کاردانی فنی آسانسور و پله برقی

کارشناسی:
1. کارشناســی حرفــه ای HSE)ایمنی 

,سالمت و محیط زیست در صنایع(
2. مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

3. مهندسی فناوری آسانسور و پله برقی 
4. کارشناس حرفه ای مدیریت – بازرگانی

5. کارشناس حرفه ای حسابداری صنعتی 

دانشگاه علمی کاربردی پارت الستیک 

 در ســال 76 مدیــر عالی گــروه صنعتی 
پارت الســتیک  اعالم کرده بودند که هر 
یــک از فرزندان پرســنل موفق شــوند در 
کنکور دانشــگاه رتبه اول تا دهم را کسب 
نماید یک دستگاه پژو و هرکدام رتبه یازده 
تا صــد را احراز نمایند خــودرو پراید هدیه 
خواهنــد داد.با اعــالم این گفته ســطح 
رقابــت میان دانــش آموزان ممتــاز ارتقا 
بخشــیده شد  و ممتاز ها را برای تصاحب 

این جایزه ترغیب می کرد. 
یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد. 

اهداء خودرو  پراید در سال1384 
به خانم ونوس جاللی رتبه 44 کنکور سراسری 

فرزند سیروس جاللی از پرسنل شرکت پویاگستر

اهداء خودرو  پراید در سال 1397 
به خانم سارا زوار رتبه 59 کنکور سراسری 

فرزند محمد زوار از پرسنل شرکت رینگ سازی
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آقای یزدان بخش همیشه اعتقاد به دیدن 
همکاران و بچه هــا در دیدارهای رودررو 
داشــتند. ایشــان علی رغم مشــغله های 
مختلــف و عالوه بــر برنامه های عمومی 
همچون مناسبتهای سال نو ، روز زن و ... 
برنامه  ای داشتند تا هراز گاهی به واحدها 

آیا واقعاً آنچه که در توان داشته ایم انجام داده ایم

الهام ندایی کارشناس ممتاز واحد IT گروه صنعتی پارت الستیک

سر بزنند و در جمعی کوچک، گپ و گفتی 
صمیمــی، پدرانه و در عین حال مدیریتی 
درباره مســائل درون واحد داشــته باشند.
بــرای ما نیز در واحد IT بارها این فرصت 
دست داد تا در چنین شکلی در خدمتشان 
باشیم و از رهنمودهای خاصشان استفاده 

نماییم و همکاران هم بتوانند مسائل خود 
را با ایشان در میان بگذارند. یادم می آید در 
یکی از این جلسات، پدر به بخشی از دیوار 
اتاق اشــاره کردند و برایشان سوال بود که 
چرا برای زیباســازی بادبندی که از داخل 
اتاق دیده می شــود فکری نکرده  بودیم و 
ایده ای نداده ایم!؟ در حالی که ساعتهای 

زیادی در آنجا سپری می کردیم.
راســتش اولش ســعی کردیم کــه از باب 
توجیه، توجه شــان را به گلدانهای سمت 
دیگر اتاق معطوف کنیم که مدتی بود برای 
زیبایی و تلطیف فضــای واحد تهیه کرده 
بودیم. اما ایشــان در پاسخ اشــاره کردند 
که در حال حاضر در جهتی که نشسته ام 
آن بادبندهــا دیده می شــود! درســته که 
تهیه گلدان ها حرکــت زیبا و مثبتی بود، 
اما کافی نبود. این همان چیزی است که 
باید همواره ســر لوحه کارمان قرار دهیم. 
اینکه هرچند در مسیر مثبت و رو به جلویی 
حرکت می کنیم، اما با توجه به ظرفیتهای 
ذهنی انسان، هیچ وقت تصور نکنیم تمام 
آنچه که در توان داشــته ایم انجام داده ایم 
و همیشــه از خودمان بپرسیم که آیا واقعًا 

تمامی آنچه که باید را انجام داده ام؟
روحت شاد بزرگ مرد خستگی ناپذیر.

سرور شاطری رئیس تضمین کیفیت و 
سیستم های شرکت شیمی پیدایش

ســال 84 بــود و من تــازه بــرای اجرای 
شــرکت  بــه  کیفیــت  هــای   سیســتم 
شــیمی پیدایش منتقل شــده بودم. یک 
روز قرار بود آقای یزدان بخش به شــرکت 
مــا بیایند. مــن و خانم مهندس ابارشــی 
خیلی تــالش کردیم تا حــد امکان کارها 

را هماهنــگ و کنتــرل کنیم تــا عیب و 
نقصی وجود نداشــته باشــد. آقای یزدان 
بخش مثل همیشــه با لبخند و پر انرژی 
بــه شــرکت آمدند. بعــد از احوال پرســی 
و پرســیدن چنــد ســوال، خیلی ســریع 
از ســالن تولیــد و تکمیل بازدیــد کردند.
 امــا وقتی در واحــد تکمیــل کارتن های 
بسته بندی شده را دیدند مکثی کردند و به 

 بچه ها گفتند: لیبل کارتن ها کج اســت. 
دخترهــای مــن ســعی کنیــد همیشــه 
کارهایتــان را تا آخردرســت انجام بدهید. 
آن موقــع بود کــه فهمیدم یقینــًا یکی از 
دالیل موفقیت ایشــان توجــه به جزئیات 
اســت و در پشــت این لبخنــد مهربان و 
چهره گشــاده چقدر دقت نظر وجود دارد. 

یادشان گرامی.

همیشه وظایفتان را تا انتها درست انجام دهید
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 شبی در محفلی با آه و سوزی                شنیدستم که مرد پاره دوزی
 چنین می گفت با پیر عجوزی:             گلی خشبوی در حمام روزی 

                                  رسید از دست محبوبی به دستم
 گرفتم آن گل و کردم خمیری              خمیر نرم و نیکو چون حریری

 معطر بود و خوب ودلپذیری                  بدو گفتم که مشکی یا عبیری؟
                                     که از بوی دالویز تو مستم

 همه گلهای عالم آزمودم                        ندیدم چون تو عبرت نمودم
 چو گل بشنید این گفت و شنودم            بگفتا من ِگلی ناچیز بودم

                                      ولیکن مدتی با ُگل نشستم
 گل اندر زیر پا گسترده پرکرد                     مرا با همنشینی مفتخر کرد

 چو عمرم مدتی با گل گذر کرد                کمال همنشین در من اثر کرد
                                    وگرنه من همان خاکم که هستم

ملک الشعرا ی بهار
 تضمین بر شعر زیبای سعدی شیرازی

 من آن صفرم که هیچ ارزش ندارم
 ولی سرخیل صدها و هزارم
 الف از نیروی من الف گردد 

 فزاید اعتبارش ز اعتبارم
 جهان تا هست  و تا باقی است ارقام

 نکاهد ذره ای از اقتدارم
 ولی با این همه قدرت که بینی 

همان صفرم که هیچ ارزش ندارم
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 واقعــًا نمی دانم بــا چه زبانــی باید گفت 
آقــای یزدان بخش بزرگ همــه ما و  پدر 
همــه صنعت  بود. همه خیلی به ایشــان 
عالقــه داشــتیم.از اخالق نیکشــان،از 

رفتارشان،از کارشان همه و همه.
هیچ وقت من نمی دانستم برای یک مرد 
بزرگی مثل آقای یــزدان بخش چطوری 

باید تسلیت بگم.
مــا را در غــم بزرگتان شــریک بدانید.در 
کنارتان هستیم و برایشان دعا می کنیم. 
خداوند روح پرفتوحشــان را با بزرگان دین 

محشور گرداند. 
یاد برادر عزیزم بخیر، یازده سال این تابلو 
به اتاق کارم اســت و آن جــا را منور کرده 

است.

به ياد برادر عزيزم جناب  آقای يزدان بخش 
11سال است که تابلو اهدائی ايشان در اطاق کارم نصب است.

شاپور سامعی نائب رئیس هیأت مدیره گروه سندن ایرانیان
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ســال های زیــادی از آن روز می گذرد و 
در میان انبوه خاطرات تیره و خاکســتری 
که غبار زمان، ســرتا پایشــان را پوشانده ؛ 
این یکی هنوز تازه است و دست نخورده . 
انگار که سیبی باران خورده را با انگشتانت 
بچینــی، چشــمانت را ببندی و با نفســی 
عمیــق بوی عطر آن را به اعماق وجودت 
ســرازیر کنی حال اینکه چشــمانت را که 
باز می کنی پشــت درختان سیب ؛ رنگین 
کمانــی را ببینی در امتــداد افق. آنجا که 
دشــت ســبز نمناک بــه آخر می رســد و 

آسمان الجوردی آغاز مي شود.
 در آن روز ؛ خســته بودم و درمانده ؛ نه راه 
پس داشــتم و نه راه پیش؛ میان باتالقی 
گرفتار شــده بودم که اگر هم از آن نجات 
مي یافتم بر ســر دوراهی ای مي ایستادم 
 که از یک ســو بــه دیار یــأس و ناامیدی 
می رسیدم و سرزمین کهساران بي فریاد. 
و از ســوی دیگر باید به ریســمان تسلیم 
چنگ مــی انداختم و خود را در بیابانهای 
خار و خشک پر افسوس مي یافتم. چنان 
گرهی در کارم بود که انگار دستی از غیب  
گریبان اندیشه هایم را سخت می فشرد و 

نای نفس کشیدنم را به تنگ آورده بود.
روز پر مشغله ای بود. نمی دانم از کجا به 
کجا می رفتم یا از چه به چه می گریختم! 
اما لحظه ای ســر بلند کردم دیدم مقابل 
یکی از بنرهای داخل خط تولید پویاگستر 
ایســتاده ام و به تصویر پدر خیره مانده ام.  
نمی دانم روی آن تابلو از قول ایشــان چه 
نوشــته بــود ؟ یعنی اصلــن نخواندمش! 
فقط لبخندی را دیدم که برای من بســیار 
آشنا بود اما گویي تا آن لحظه هرگز ندیده 

بودمش. یا شاید ...
بازهــم در هزارتوی ذهنم،خودم نیســتم 
و نمــی دانــم این بخــش را از کجا بیابم؛ 

فقط آنقدر می دانم که اندکی بعد در دفتر 
ایشان بودم. از بخت-یاری من بود که در 
آن ازدحام امور روزانه،اندک فرصتی میسر 
شــده بود که من را بپذیرند. تمام قد سالم 
کردم و با احوالپرسی گرم شان روبرو  و به 
نشستن دعوت شدم. هنوز نه چیزی گفته 
بودم و نه سؤالی و نه درددلی؛که مستقیم 
به من نگاه کردند کمی چشمهایشــان را 

تنگ کردند و گفتند: 
-خدا به همه مون کمک می کنه، پسرم!

و لبخند زدند.
ای جانم!که هنوز که هنوز است دلم قنج 
مــی رود برای آن لحظه! و هنوز که هنوز 
اســت باور نمــی کنم دیگــر آن لبخند را 
نخواهم دید! و هنوز که هنوز است بغضم 
را تاب نمی آورم و اشک هایم را نمی توانم 

پنهان کنم.
و در ادامــه گفتند که زندگی هم ســخت 

است و هم زیبا!
که همکارانم را دوست داشته باشم!

که امید داشته باشم!
که فیلم " پل رودخانه کوای" را تماشا کنم!
و ادامه دادند که " عشــق یعنی گل بجای 

پل بجای این همه دیوار باش" خار باش 
و ادامــه دادند که راز موفقیت این اســت 
کــه هر آنچه را می بینی و می شــنوی به 

ادراک ببری!
امر فرمودند نهار نیز در معیت ایشان باشم 
و در این میان چند بیت شــعر نیز مهمانم 
 کردنــد. ســخن کوتــاه که هرچه بیشــتر 
گاه تر میشدم، سبک  می شنیدم آرامتر و آ
بال و آزاد . دیگر نه از آن باتالق خبری بود 
و نه از دو راهی. نه یأس را می شــناختم و 

نه تسلیم برایم آشنا بود.
درب بطــری آب روی میــز را بــاز کردم و 
لیوان را نیمــه خالی نیمه پر تقدیمشــان 

کردم تا جرعه ای بنوشــند و لبانشان تازه 
گردد. و ســرانجام ایشــان با آخرین جمله 
آخرین میخ را نیز بر تابوت یأس و نا امیدی 
مــن کوفتند. جمله ای کــه در آن بزنگاه 
تاریخی برای من بســیار راهگشا و تعیین 
کننــده بود.جمله ای که در طی ســالیان 
گذشــته همواره به صدها نفر از پرســنل 
جدیدی که در دوره های بدو اســتخدام، 
معلمشــان بودم می گفتم و تأثیر شگرفی 
که به آنها منتقل میشــد را بــا تمام وجود 

احساس می کردم:
»اگر یک دونــده چالق قهرمان المپیک 
نشــود هیــچ کس بجــز خــودش مقصر 

نیست«
حــال می دانــم که شــنیدن ایــن جمله 
فقط از زبان ایشــان می توانســت چنین 
تأثیر شــگرفی بر من بگــذارد. قطعًا تمام 
شاگردانم نیز می دانســتند جمله ای که 
از زبان من می شــنوند از سرچشــمه ای 
ســیرآب می شود که صالبت دماوند را در 

ما جاری خواهد کرد.
آن روز هیــچ ســخنی نگفتــم و آنهمــه 
شــنفتم. هیــچ حرفــی نــزدم. حتی یک 
کلمه. و در شگفتم که چگونه در نگاه اول 
آنگونه درکم کردند و از ســیر تا پیاز درونم 

را خواندند. 
هرکه با مرغ هوا دوست شود، 

خوابش آرام ترین خواب جهان خواهدبود.

قهرمان المپیک

مهدی وفائی جانشین مدیر بازرگانی شرکت همگر توس
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یــــــــــادها و خــــــــــــاطره هایــــــــــادها و خــــــــــــاطره هایــــــــــادها و خــــــــــــاطره ها

اولین تولیدات پارت الستیک سال 1360

حضور زنده یاد ایرج یزدان بخش در بین همکاران سال 1367اولین نمایشگاه توانمندی های شرکت پارت الستیک

از سمت راست مرحوم حسن ضعیفی، 
عبداله یزدان بخش،  زنده یاد ایرج یزدان بخش، 

هاشم ضعیفی

اولین گروه بازنشستگان در گروه صنعتی پارت الستیک
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یــــــــــادها و خــــــــــــاطره هایــــــــــادها و خــــــــــــاطره ها

اولین غلتک شرکت پارت الستیک

دیدار هیأت تولید گرایان ایران اسالمی با رئیس جمهور وقت بازدید آیت اله هاشمی رفسنجانی در سال 1384
از شرکت پویاگستر

دیدار با رئیس جمهور وقت به مناسبت روز صنعت و معدن

یــــــــــادها و خــــــــــــاطره ها
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یــــــــــادها و خــــــــــــاطره ها

بازدید مدیر عامل گروه ایران خودرو جناب آقای نجم الدین از گروه صنعتی پارت الستیک

بازدید استاندار خراسان رضوی جناب آقای محمد جواد محمدی زاده از گروه صنعتی پارت الستیک

اهداء تندیس و لوح سپاس برگزیده ملی توسط معاون اول ریاست جمهوری وقت در سال 1395
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یــــــــــادها و خــــــــــــاطره هایــــــــــادها و خــــــــــــاطره ها

یادمان نشانیدن درخت دوستی در میدان پارت الستیک 
با حضور مسئولین شهرک صنعتی توس

جشنواره ملی کارآفرینان برتر آذر ماه 1385 افتتاح مدرسه چاهشک

جشن کارگران نمونه گروه صنعتی
 پارت الستیک 1388

اولین سالگرد مودت در شرکت پویاگستر

دیدار با همکاران گروه در آغاز سال جدید 1387
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بــــــــه    یــــــــــــــــــاد    پــــــــــــــــــــــــــــدر

مراسم تشییع زنده یاد ایرج یزدان بخش
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بــــــــه    یــــــــــــــــــاد    پــــــــــــــــــــــــــــدر

مراسم چهلم زنده یاد ایرج یزدان بخش

بــــــــه    یــــــــــــــــــاد    پــــــــــــــــــــــــــــدر



ک
تی

س
ت ال

پار
ی 

عت
صن

وه 
گر

در
ـــــــــ

اد پ
     یـــــ

 به
ی |

ایــــ
 دان

اره
ــــت

 سـ
یه

ــــر
شــ

ن
59

بــــــــه    یــــــــــــــــــاد    پــــــــــــــــــــــــــــدر

یادبود چهلمین روز درگذشت زنده نام
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بــــــــه    یــــــــــــــــــاد    پــــــــــــــــــــــــــــدربــــــــه    یــــــــــــــــــاد    پــــــــــــــــــــــــــــدر


