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نشریه داخلی هلدینگ فاخر

بدون پول و پارتی

هم میشود

فهرست شیندلر
در هلدینگ

ســام مــن صــدرا طهماســبی هســتم؛ فرزنــد
تینکست و عضو خانواده فاخر.
تــازه ســربازی را بعــد از کلــی اضافه خدمــت ،تمام
کــرده بــودم و ذهنــم شــلوغ و پــر اســترس بــود.
خان ـهی مــا در خیابــان قزویــن ،رو بــه روی یکی از
دفاتر تیپاکس قرار داشــت .دنبال کار میگشتم
کــه متوجــه شــدم چنــد تــا موتــور ســوار آنجــا
نشــان آنقدر
مشــغول به کار هســتند .فضای بی 
خــوب و پرانــرژی بــود کــه بــرای کار در آنجــا تقاضا
دادم غافــل از اینکــه مــن موتــور نداشــتم .بــرای
همین کارم را با پخش کردن تراکتهای تبلیغاتی
برای یک رســتوران شــروع کــردم .بعــد از مدتی با
حقوقــم یــک موتــور خریــدم و رفتم تینکســت و
در واحد عملیات مشــغول به کار شــدم؛ تا اینکه
سرپرست عملیات به خاطر مرتب بودن و خوب
کار کردنم من را برای تحصیل داری انتخاب کرد.
ســرعت کار کردنــم را آنقــدر بــاال بــردم کــه کارهای
اداری ،شــرکتهای خواهــر یعنــی مهــان پــوش،
پســت اول ،لجســتیک بازار ،تیپاکس و هلدینگ
فاخــر را هــم بــه مــن ســپردند .مــن بــا در ارتبــاط
بودن بــا مدیران و سرپرس ـتهای خوبمان دیگر
ذهنم آرام گرفته بود و داشــتم بــه ادامه تحصیل
فکــر میکــردم .دبیرســتان را همان ســال اول رها
کــرده بودم اما حاال درجریان کار دلم میخواســت
درســم را تمــام کنــم برای همیــن دوبــاره ثبت نام
کــردم و دیپلمــم را گرفتــم و امســال بهمــن وارد
دانشگاه میشوم  .چند وقت پیش هم باز برای
درســت کار کردن به قســمت اداری در پشتیبانی
 CRMشــرکت تنــدر پیــک فاخــر ایرانیــان منتقــل
شــدم .نمیدانم جای بعدی کجاست؛ برایم مهم
این است که کارم را درست انجام دهم .
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تام و جری محبوب همه است ولی من
رابین هود را هم دوست داشتم
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پریسافرد:

خوگر بینقصاست

پریسا فرد ،از جوان ترین اعضای خانواده فاخراست 23.مرداد  1377به دنیا
آمده و ودیپلم رشته تصویرسازی و جلوههای ویژه رایانهای دارد .کار کردن را به
درس خواندن ترجیح میدهد و حدود دو سال است با خوگر همکاری میکند
و مسئول سفارشها و مسئول دفتر مدیرعامل است .از که این دو سال را
هدر نداده خوشحال است و میگوید بهترین روزهای زندگی اش را در خوگر
گذرانده است .در  16سالگی عاشق پسر همسایه شده وهمین روزها بعد از
پنج سال نامزدی به خانه بخت میرود .روزی چهار ساعت توی راه است تا
مسیر تهران کرج را طی کند .موسیقی را خیلی دوست دارد و دلش میخواهد
آن را یاد بگیرد.

علیرضارفیعیجو:

آدمهایبیمسئولیت
حرصمرادرمیآورند

علیرضا رفیعیجو مدیر تأمین و محتوای خوگر است .اردیبهشت  1365به دنیا
ً
آمده؛ متولد تهران و اصالتا اهل روستای برغان کرج است .مهندسی معدن
خوانده و قبل از همکاری با خوگر در کار ساخت و ساز بوده است .از سال
 1394با خوگر همکاری میکند .عاشق فوتبال است و دوست داشته در آن
حرفهای شود اما خانوادهاش ترجیح داده اند او درس بخواند.

چه شد که وارد مجموعه خوگر شدید؟
از ســال 1392که پروســه خوگر شــروع شــده بود ،دورادور
در جریــان آن بــودم و از ســال  1394وارد خوگــر شــدم .از
ً
همــان ابتــدا در حــوزه تأمین که تقریبا جای حساســی در
خوگر بود شروع به فعالیت کردم.
چند تا خواهر و برادر دارید؟
یک برادر و یک خواهر دارم .با وجود اینکه سه تا بچه
هستیم ؛ ولی خانوادهمان خیلی شلوغ بود وما همیشه
با هم بودیم .فاصله سنی من با برادر بزرگترم یک سال و
ً
سه ماه است و خواهرم که قبال در خوگر بوده هم حدود
دو ســال از من کوچکتر اســت .به همین دلیل شیطون
و اکتیو بودیم.
بیشــترین شــیطنتی که در بچگیتان میکردید چه
بوده است؟
همانطــور کــه گفتم من بــا بــرادرم فاصله ســنی زیــادی ندارم
ً
و طبیعتــا وقتــی دو پســر ه مســن در یــک خانه باشــند ،نگه
نشــان خیلــی ســخت م یشــود .مــا اکثــر چیزهایی که
داشت 
داشتیم را باز میکردیم و پرتاب میکردیم بیرون .من تا هفت،
هشت سال پیش ورجهوورجهام هنوز خیلی زیاد بود.
اهل ورزش هم بودید؟
بیشــتر فوتبال بــازی میکردیم ولی خــب من ورزشهای

دیگــر مثــل شــنا ،بســکتبال ،هندبــال ،والیبال ،اســکی،
تنیــس و پینگپنــگ هــم انجــام دادم .فوتبــال را تــا یک
جاهایــی ادامــه دادم ولی هیچوقت نشــد حرفهای ادامه
بدهم .خانواده من به درس اهمیت بیشــتری میدادند
به همین خاطر نشــد ورزشــکار حرفهای شــوم .شاید اگر
ً
کبــار دیگــر بــه دنیــا میآمــدم حتمــا ورزشــکار حرفهای
ی 
میشدم.
چه ورزشی؟
ً
والیبال را خیلی دوســت دارم .کال آدم ورزشــکاری بودم و
هر ورزشــی که میرفتم احســاس میکردم ژن ورزشکاری
دارم.
اگر قرار بود ورزشــکار باشــید دوست داشتید جای
کدام یک از شخصیتهای برجسته ورزشی باشید؟
بــه ایــن موضــوع فکــر نکــردهام .در فوتبــال اســتقالل و
بارســلونا را خیلی دوســت دارم .در میان والیبالیستها
هم سعید معروف را دوست دارم.
در فوتبال چطور؟
نکــه اســتقاللی هســتم ولــی مــدل زندگــی و
مــن بــا ای 
مدل پیشــرفت مهــدی مهدویکیــا را خیلی قبــول دارم.
وحیدهاشــمیان هــم همینطــور .از اســتقاللیها هــم
فرهاد مجیدی را دوست دارم.

کارکردن در خوگر چطوری است؟
از بــودن در خوگــر خیلــی حــس خوبــی دارم .اینجــا بــه
کارمنــدان اهمیــت میدهنــد و محیطــی بــا آرامــش
بهوجــود آوردهانــد .خیلــی بــه خــوب بــودن یــا بــد بودن
ً
ن اهمیت میدهند .کال خوگر خیلی خوب
حــال کارمندا 
ً
اســت .اصــا اســمش رویش اســت .خو گرفتــن ،خیلی
خوشحالم که اینجا کار میکنم.
اگر قرار باشــد ارتقاء شــغلی پیدا کنید ولی با رندی
یا دروغ که خیلی هم به کســی آســیب نمیرســاند ،آیا
انجامش میدهید؟
فکــر نکنــم .مــن حواســم بــه همــه چیــز هســت.
از اینکــه بخواهــد حقــم ضایــع شــود متنفــرم و
جلویــش میایســتم .ایــن کار را در زندگــیام
کــردهام .امــا اینکــه بخواهــم از یــک چیزی اســتفاده
کنــم تــا ارتقــاء پیــدا کنــم ،فکــر نکنــم .ایــن کار
را نکردهام.

اینکــه کوچکترین عضو یک مجموعه باشــید چه
حسی دارد؟

خط قرمزتان چیست؟
از دروغ خوشــم نمیآیــد .ســعی میکنم خــودم هم خیلی
ً
دروغ نگویــم .گاهی میگویم ولــی کال از دروغ بدم میآید.
از مصرفگرایــی هــم بــدم میآیــد و ســعی میکنــم خودم
هــم مصرفگرا نباشــم .بیمســئولیتی هــم خیلی حرصم
را درمیآورد.
در بچگی کارتون هم نگاه میکردید؟
به شدت .هنوز هم نگاه میکنم.
کدام کارتون یا شــخصیت کارتونی را بیشتر دوست
داشتید؟
تام و جری محبوب همه اســت ولی من رابین هود را هم
دوست داشتم.

بهتر ین غذایی
که درست میکنم
ماکارونی است،
چون ماکارونی
خیلی دوست
دارم

اوایــل کارم وقتــی میگفتــم متولــد  77هســتم همــه
تعجــب میکردنــد .بیــن کارکنــان خوگــر حــس کوچــک
بــودن داشــتم .تازه هم آمــده بودم و غریب بــودم؛ ولی
اآلن شــرایط برایــم عــادی اســت .بچ ههــا را میشناســم
و همــه چیــز خــوب اســت .دیگــر حــس کوچکــی نــدارم
(میخندد)
چــرا مثل بقیه بعــد از گرفتن دیپلم ادامه تحصیل
ندادید؟
اغلــب درس میخواننــد تا شــغل مناســبی پیــدا کنند.
بعد از چند سال درس خواندن تازه سراغ کار میروند و
آخر هم نمیتوانند کار مرتبط با رشــته شــان پیدا کنند.
مــن ترجیــح دادم کار کنم و ســابقه کار خــوب جم ع کنم
تا اینکه بروم سراغ درس .به درس عالقهای نداشتم.

چرا نامزدیتان اینقدر طوالنی شده؟
مــن ســنم کــم بــود و دوســت نداشــتم خیلــی زود وارد
کار و زندگــی شــوم  .همســرم را دوســت داشــتم و دلــم
میخواســت با هم باشــیم؛ اما دوســت نداشــتم خیلی
زود مســئولیت زندگــی و بچ ـهدار شــدن را قبــول کنــم.
حــاال بعــد از پنج ســال نامزدی تصمیم گرفتیم عروســی
کنیم و آخر ماه هم مراسم عروسیمان برگزار میشود.

متاهل هستید؟
بلــه ،مــن در هفــده ســالگی نامزد کــردم و آخــر این ماه
عروسیام است.

فکر میکنید به اندازه کافی خانهداری بلد هستید؟
بلــه .مــن از دخترهایی هســتم که از بچگی کنار دســت
مادرم بودهام .کار خانه را خیلی دوســت داشــتم و مدام
پیــش مــادرم بــودم .مــادرم همیشــه میگفــت دســت
راست من پریساست .من خیلی کمک مامانم بودم.

با همسرتان چطور آشنا شدید؟
مــا همســایهایم .همســرم یــک روز اتفاقــی
مــن را میبینــد و از مــن خوشــش میآیــد و
پیشنهاد دوستی میدهد .بعد از گذشت
سه ماه از آشناییمان ایشان به همراه
خانــوادهاش آمدنــد خواســتگاری؛ تــا
یک ســال پــدرم مخالف بــود و اجــازه نمیداد.
میگفت ســنت کم اســت .آخر من  16ساله بودم.
امــا بالخــره موافقــت کردنــد و درهفــده ســالگی نامــزد
شدیم.
همسرتان چند ساله است؟
متولد  70است .هفت سال از من بزرگتر است.

بهترین غذایی که درست میکنید چیست؟
چــون ماکارونــی خیلــی دوســت دارم ،ماکارونــی را خوب
درست میکنم.
اگــر قــرار باشــد بچههای خوگــر یک آخــر هفته به
خانهتان بیایند برایشان چه میزی میچینید؟
ً
مســلما اآلن تجربیاتــم خیلــی کم اســت و نمیدانم چه
چیزهایــی درســت کنــم .ســعی میکنــم بهتریــن میــزی
که ممکن اســت را برایشــان بچینم .اول از همه ســعی
میکنم یک خورشــت بگذارم و در کنارش جوجه ،کباب
یا چیز دیگر .دسر و فینگر فود هم حتما هست.
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علیثابتیان:

همین ســفر بود .شش ســاعته رسیدم به کرمانشاه .از
آنجا به بعد دوران نامزدی ما شروع شد.

سالییکبار از همسرم
خواستگاریمیکنم

چند وقت بعد عروسی کردید؟
پریا ابراهیمیان :ما تیر عقد کردیم و بهمن عروسی.
گویا اهل سفر هم هستید؟
علــی ثابتیان :بلــه ،البته عالقــه من بیشــتر کوهنوردی
بــود و پریــا بیشــتر ســفر دوســت داشــت .مــا تصمیــم
گرفتیــم یــک ســری ســفر ماجراجویانــه را شــروع کنیــم.
اوایل بی تجربه بودیم ولی کم کم با تجربه شدیم.

چطور با هم آشنا شدید؟
پریا ابراهیمیان :اگر اشــتباه نکنم علی روزهای اولی که
بــه مگفا آمــد به صورت پارهوقــت کار میکــرد و دورادور
یشــناختیم .اواخر ســال  88یا اوایل سال
همدیگر را م 
 89بــود که یکی از دوســتان من در واحد منابع انســانی
ازدواج کرد .علی این داستان را بهتر تعریف میکند.
ً
علــی ثابتیان :من و پریا اصال روابط شــغلی نداشــتیم و
فقــط گاهی همدیگــر را در ناهارخوری و یــا راهپله اتفاقی
ً
میدیدیــم .من معموال راحت ارتبــاط برقرار میکنم ولی
درمــورد پریــا هر چــه کلنگ م ـیزدم بــه دیــوار میخورد.
یک روز وارد واحد منابع انســانی شــدم و دیدم پریا آنجا
نشســته .اطــراف او را نــگاه کــردم و دیــدم ُپــر از پرینــت
ً
عکــس بچه اســت .جلــو رفتم و گفتم به به شــما ظاهرا
خیلــی بچه دوســت دارید .گفت اینجا میز من نیســت.
ً
مــن اصــوال دس ـتنیافتنیها برایــم جــذاب هســتند .با
خــودم گفتــم هــر طــور شــده بایــد بــا خانــم ابراهیمیان
دوســت شــوم .یــک روز وارد ناهارخــوری شــدم و دیدم
ســر میــز خانــم ابراهمیــان یــک صندلــی خالی اســت .از
آنهایــی کــه آنجــا نشســته بودنــد پرســیدم جــای کســی
است؟ گفتند نه و آنجا نشستم .از خوش شانسی من
موضوع بحث درباره موســیقی بود و خب در این زمینه
اطالعاتــم خوب بود شــروع به صحبت کــردم .همان جا
باب گفتوگو باز شد و پریا جان اولین سینگال مثبت
را به من داد .من و یک آقای دیگر به نام سلمان با هم
راجع به موســیقی به اختالف نظر خوردیم که پریا گفت
آقا ســلمان ایشــان بهتر میدانند .همــان موقع بود که
متوجه شــدم یکی از همکاران و دوســتان مشــترکمان
میخواهــد ازدواج کنــد و از ایــران بــرود .همیــن را بهانه
کهــارد بــه
کــردم رفتــم پیــش پریــا و پیشــنهاد خریــد ی 
عنوان هدیه را مطرح کردم.
پریــا ابراهیمیــان :البته نازنیــن خودش از قبــل به علی
یکهــارد داده بود و گفته بود حــاال که من میخواهم از
ایــران بــروم ،شــما این را برای مــن با موســیقی ُپر کنید.
نهــارد بگیریــم و بــرای او ُپر کنیم
علــی گفــت ما خودما 

آن شب چیزی راجع به احساستان نگفتید؟
علــی ثابتیــان :من احســاس میکــردم تا همــان جا هم
خیلــی جلــو رفتهام .دیگر پررو بازی بیشــتر جا نداشــت.
ً
واقعــا اتفــاق بزرگــی بود و من یک گل بســیار بــزرگ زده

فکر میکردم خانم ابراهیمیان حداقل هزار تومان دارد .ایشان
دست کردند توی جیبشان و یک اسکناس دویست تومانی در آوردند.
فکر کنید آن شب اولین شام دو نفره ما بود و من مجبور شدم پریا را گرو
بگذارم و بروم پول بیاورم.

به طور متوسط چند وقت یکبار به سفر میروید؟
علی ثابتیان :ماهی حداقل یک سفر ادونچری میرویم.
پریا ابراهیمیان :آخرین ســفری که رفتیم به چهارمحال
و بختیــاری بــود کــه پیــش عشــایر زندگــی کردیــم .همه
ســفرها را بــا باربــد پســرم ســه نفــری میرویــم .از وقتــی
خیلی کوچک بود او را هم میبردیم با خودمان.

علی ثابتیان و پریا ابراهیمیان یکی از زوجهای خوش اخالق و پرانرژی هلدینگ
فاخر هستند .یکی متولد تهران و دیگری متولد کرمانشاه است؛ اهل طبیعت
و کوه و سفر هستند .هر دو ماجرا جو و پرکارند ،با کلی اتفاقات جالب و
شنیدنی توی زندگیشان .برای این شماره از میان همهی قصهها ،ماجرای
آشنایی ،ازدواج و سفرهای ماجراجویانه شان را انتخاب کردیم برای روایت.

بهتر است.
علی ثابتیان 30:شــهریور قرار گذاشــتیم بــرای خرید .هر
دو اســترس داشــتیم و دو دل بودیــم؛ پیــش خودمان
میگفتیــم کاش اون یکــی قرار رو کنســل کنــه ،که البته
کنســل نشــد و همیــن کــه پریــا خانــم تــوی ماشــین
سهــا عــوض شــد .ســال
مــن نشســت همــه ی ح 
یشــدند و
 88دســتگاههای خودپــرداز مــدام قطــع م 
مشــکل داشتند .من هر چقدر پول نقد داشتم را برای
خری دهــارد و ســی دی داده بــودم  .هــوا داشــت تاریــک
یشــد و دیــدم یــار دارد از دســت میرود .بــرای همین
م
پیشــنهاد دادم شــام را بــا هم بخوریم .پریــا قبول کرد و
ما رفتیم به رســتوران آناندا که غذاهای گیاهی داشــت.
وارد که شدیم روی یک کاغذ نوشته بودند کارت خوان
خــراب اســت .گفتــم من هنــوز کمیپــول نقــد همراهم
دارم ،اگر کم و کسر آمد شما پول داری؟ پریا با اطمینان
گفــت بلــه .خالصــه مــا غــذا خوردیــم و نوبــت پرداخــت
صورت حســاب شــد .غذایی که ما خورده بودیم حدود
 32هــزار و پانصــد تومان شــده بــود .من خــودم  31هزار
تومان داشــتم؛ فکر میکردم خانــم ابراهیمیان حداقل
هزار تومان دارد .ایشان دست کردند توی جیبشان و
یک اسکناس دویست تومانی در آوردند .فکر کنید آن
شب اولین شام دو نفره ما بود و من مجبور شدم پریا
را گرو بگذارم و بروم پول بیاورم.
ً
پریا ابراهیمیان :البته اســترس نداشــتیم ،اتفاقا خیلی
ریلکس بودیم .یکی از اصلیترین چیزها این بود که ما
خودمان بودیم.
علــی ثابتیان :بله من پــول آوردم و پریــا را نجات دادم.
البتــه در این مــدت باب مذاکرات بعــدی را هم باز کرده
بودم(.با خنده)

G R E A T

O U R

بــودم .کاراکتــر پریــا یــک کاراکتــر یونیک بود و بــرای من
سختترین موردی بود که وجود داشت.
چقدر طول کشــید تابه خانم ابراهیمیان پیشنهاد
ازدواج دادید؟
پریــا ابراهیمیان :پــس از آن دیــدار آنقدر مســیرها تند
ً
پیــش رفت که اصال پیشــنهادی مطرح نشــد و ما خود
به خود با هم ازدواج کردیم(.با خنده)
علــی ثابتیــان :مــا شــش مــاه پــس از آن روز ،تصمیــم
یمــان را بــا هم آشــنا کنیــم .یک روز
گرفتیــم خانوادهها 
پریــا گفــت پــدر و مــادرم میخواهنــد بــه تهــران بیاینــد،
تــو هــم بیا تا با هم آشــنا شــوید .پریا به مــن گفت پدرم
دانــش سیاســی زیــادی دارد و از ایــن بابــت اســترس
ً
گرفتم .من معموال برای رفع استرس به کوه میروم .آن
موقع برف آمده بود و من در همان هوا از کوه باال رفتم
ً
و پایین آمدم .خالصه آن روز به خانه پریا رفتیم و ظاهرا
آنها بدشان نیامد.
پریا ابراهیمیان :علی روز جمعه به خانه ما آمد و دو روز
بعد هم خانواده او به خانه ماآمدند.
علــی ثابتیــان:آن روز مــا فقــط بــا هــم آشــنا شــدیم،
خواســتگاری نکــرده بودیــم .قــرار شــد کــه ما روز ســوم
نوروز ســال  89به رسم عید دیدنی به کرمانشاه برویم .
ً
اما به کرمانشاه رفتیم و عمال خواستگاری هم کردیم.
پریــا ابراهیمیان:پدرم همان شــب گفت :تا شــما اینجا
لهــای مــا در
هســتید یــک نامــزدی بگیریــم کــه فامی 
کرمانشــاه دیگــر بــه تهــران نیاینــد .فــردای آن روز همه
را خبــردار کردیــم و نامزدی برقرار شــد .ما یــک چیزی به
اســم نشــان گرفته بودیــم ولی هنوز عقد نکــرده بودیم
که حلقه بگیریم.
علــی ثابتیــان :مــا باید ســریع بــه تهــران برمیگشــتیم.
مــن در آن مقطع در شــش جــای مختلــف کار میکردم.
آنقدر همه چیز سریع اتفاق افتاده بود که فرصت درک
ماجراهــا را نداشــتم .دو روز گذشــت دلــم طاقت نیاورد
رفتــم کــه پریــا را برگردانم .بهترین ســفر کرمانشــاه من

بهترین سفری که رفتید کجا بوده ؟
علی ثابتیان :هر کدام از سفرها جذابیت خاص خودش
ً
را داشــته .مثــا بــا یکی از دوســتانمان تصمیــم گرفتیم
برویــم فیروزکــوه .در بین راه گفتیم هیجان ســفرمان را
بیشــتر کنیم .سیمیندشت توی مســیر بود و شنیده
بودیــم یــک دریاچه هم باالی کــوه دارد گفتیــم میرویم
شــب آنجا چادر میزنیم ،مســیر هم آفرودی بود یکی از
ماشینها را گذاشتیم پای کوه و با رونیز رفتیم باال .اول
مســیر یکــی از محلیها ما را دیــد و گفت دیوانهاید؟ باال
یشــوید.
نرویــد! بــاران میگیرد ،گیــر میکنید و بیچاره م 
مــا لبخنــد زنان به راهمان ادامه دادیم .در ادامه مســیر
یــک طــرف رونیز بــه کوه گیر میکرد و یــک طرف هم دره
بود .به هر طریقی بود رفتیم و رسیدیم به دریاچه؛ چادر
زدیم و برای خودمان شروع به بازی و گشت زدن کردیم
و شــب در چــادر خوابیدیم؛ یکدفعه بــاران گرفت .من
پایم را به زمین فشــار دادم و دیدم لب دریاچه دارم ســر
یخــورم .بــاران بــه خــاک رس زده بود و گل شــده بود.
م
باالخــره شــب را به صبح رســاندیم و اول وقت وســایل
کــه خیــس آب شــده بــود را جمــع کردیــم و برگشــتیم.
توی راه گیر کردیم باران میبارید و زمین بســیار لغزنده
شــده بــود و اگــر کوچکترین حرکتــی میکردیــم جایمان
تــه دره بــود .بعد از کلی تماس با هــال احمر و راهداری
باالخــره محیط بان منطقه به دادمان رســید ماشــین را
همانجا رها کردیم و ســوار ماشــین همسفرمان شدیم
و برگشــتیم تهــران .دو روز بعد من دوبــاره به آنجا رفتم
و ماشــین را برداشــتم و آوردم .ایــن یکــی از ســفرهای
ادونچــری مــا بــود کــه چالــش زیــادی داشــت امــا خیلی
جذاب بود.
پریــا ابراهیمیــان :ســفرهایمان بــه سیســتان و
بلوچســتان ،کرمــان ،یــزد و شــهرهای دیگر هــم جذاب
بوده است.
هیچوقت پیش آمده که فکر کنید کاش یک مسیر
دیگری را رفته بودم و یک انتخاب دیگری داشتم؟
پریا ابراهیمیان :خیر.
ً
علــی ثابتیــان :نــه! مــا تقریبــا ســالی یکبــار از همدیگر
ســوال میکنیــم .مــن هــر ســال دوبــاره از همســرم
خواستگاری میکنم!

آخر ین سفری که رفتیم به چهار محال و بختیاری بود که پیش عشایر زندگی
کردیم .همه سفرها را با باربد پسرم سه نفری میرویم .از وقتی خیلی کوچک بود
او را هم میبردیم با خودمان.
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پستاول

حسامهندسی:

موزهرفتنراگذاشتهام
برای60سالگی

اولین اپراتور خصوصی
پست ایران شد

ً
حسام هندسی متولد اول دی  1365است .اصالتا مشهدی است و در
تهران متولد شده است .دانشگاه مکانیک سیاالت خوانده است .نزدیک
به یک دهه میشود که با خانواده هلدینگ فاخر همکاری میکند .کارش
را از فروشندگی شروع کرده و بعد به مدیریت اکتیران پالس رسیده و حاال
مدیریت سه برند معتبر اروپایی ،پرتغالی و اسپانیایی یعنی الین آو پورچز،
پ پ جینز و پابلوسکی را بر عهده دارد.
چه شد که وارد دنیای مد و فشن شدید؟
حدود  10سال پیش توسط یکی از دوستان بسیار صمیمی
کــه بخــش زیــادی از زندگــی خصوص ـیام را مدیون ایشــان
هســتم بــرای انجــام یک پــروژه به آقــای مهندس کاشــانی
معرفی شــدم .آقای کاشــانی لطف داشتند و به من که تازه
از دانشــگاه فارغالتحصیل شــده بودم ،اطمینــان کردند و
در حقیقت یک نوع سرمایهگذاری روی من انجام دادند .از
فروشــندگی شــروع کردم و بعد به مدیریت اکتیران پالس
که یک شوروم در خیابان حافظ بود رسیدم .تا اینکه آقای
فاخر به من پیشــنهاد دادند در کنار کاری که برای اکتیران
پــاس انجــام میدادم یک فروشــگاه هــم در الهیــه بزنیم.
اول یــک مــکان پنجــاه متــری بود و بعد شــد صــد و هفتاد
متــری و آنجــا کار خــرده فروشــی فشــن انجام دادیــم .بعد
توانســتیم نمایندگــی برندهــای معتبــر اروپایــی ،پرتغالی و
اســپانیایی را یکی پس از دیگری بگیریم که شامل الین آو
پورچز ،پ پ جینز و پابلوسکی میشود.
قبًال هیچوقت فکر میکردید که بخواهید وارد دنیای
مد و فشن شوید؟
نطــور نبــود کــه مثــا  10ســال پیش،
عالقــه داشــتم امــا ای 
ً
پیشبینی کنم که حتما میخواهم این کار را بکنم.
مدیریت یک مجموعه که در حوزه فشــن کار میکند
بــا یک مجموعه کــه در حوزه دکوراســیون داخلی یا یک
کار صنعتی میکند چقدر متفاوت است؟
بسیار زیاد .درکل خرده فروشی مد مثل فروش محصوالتی
نظیــر گوشــت ،مــر غ و ...بایــد پرســرعتترین باشــد .عمــر
مفید آن پنج یا شــش ماه بیشــتر نیســت و بعد از آن باید
کاالها به روز شــوند وگرنه مشتری از دست میرود .تفاوت
حوزه فشن با حوزههای دیگر خیلی زیاد است.
چند خواهر و برادر هستید؟
مــن یــک بــرادر کوچکتــر دارم که متولد  69اســت .ایشــان

مدیر دو تا از برندهای ما هستند.
در مدرسه کدام درس را بیشتر دوست داشتید؟
علوم و زیســت را خیلی دوســت داشــتم و دوست داشتم
پزشــک شــوم ولــی پــدرم چــون خــودش جــراح ارتوپــد بود
گفت پزشک نشو و من پزشک نشدم.
چرا؟ زندگی با یک پزشک سخت است؟
نــه خیلــی هــم خوب بــود .البته زمانــی که من  20ســالم بود
پــدرم فــوت کردنــد و فرصت نشــد بــا ایشــان جوانــی کنم؛
ولــی خیلــی خوب بود .ایشــان میگفــت اگر بخواهی ســراغ
پزشکی بروی باید تا چهل سالگی درس بخوانی و گرفتاری
امــا هــر چیز دیگــری بخوانــی میتوانی کار کنــی و در جامعه
باشی و از آن  15-10سال استفاده کنی.
پشیمان نیستید که به حرف پدرتان گوش دادید؟
ً
اصال.
غیر از پزشــکی ،چه کار دیگری دوست داشتید انجام
بدهید؟
رویای بچگی من این بود که فوتبالیست شوم.
کدام فوتبالیست را از همه بیشتر دوست داشتید؟
زینالدین زیدان و کریم باقری.
درگیر مشکالت آدمها میشوید؟
بســتگی به نوع مشــکل دارد .بعضی از مشــکالت برای افراد
تعیینکننده است که در این مواقع سعی میکنم تا جایی که
میتوانم کمک کنم و حداقل گوش شنوای اطرافیانم باشم.
کدام ویژگی بد ،شما را آزار میدهد؟
بــه نظــرم دروغ پایــه اصلــی همــه خصوصیــات بــد انســان
است.
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از ویژگیهای خوب و بدتان بگویید.
فکــر میکنــم صبــور بــودن ویژگــی خوب مــن اســت .البته
آد مهــای صبور یک بدی که دارند این اســت که صبرشــان
حدی دارد (میخندد) اگر صبرشــان تمام شــود شــاید این
ویژگــی بــه بدترین ویژگیشــان تبدیل شــود .یعنــی همان
تهــای ترســناک .مثبــت فکر کردن و مســوولیت
عصبانی 
پذیر بودن هم جزو ویژگیهای خوبم محسوب میشود.
وقتی خیلی عصبانی میشوید چهکار میکنید؟
هیچکس نباید کاری به کارم داشــته باشــد .خود به خود با
گذر زمان آرام میشوم.
اگر بخواهید سفر بروید کجا میروید؟
ً
هــر جایــی که اســتخر و دریا داشــته باشــد .من اصــا اهل
نهــا نیســتم و آن کارهــا را بــرای بعــد از 60
مــوزه رفتــن و ای 
سالگی گذاشتهام.
ازدواج کردهاید؟
بله ،من  18ماه است که ازدواج کردهام.
ازدواجتان سنتی بود؟
مــا شــش ســال بــا همدیگــر دوســت بودیــم .همیشــه در
ذهنم یک ســری معیارها چه از نظر کاری و چه از نظر بلوغ
فکری و شخصیتی داشتم که میگفتم باید ابتدا به اینها
برســم و بعــد ازدواج کنــم .من دختــری را که میخواســتم،
پیــدا کــرده بــودم .با هم توافــق کردیم تا زمانی کــه به نقطه
مطلوب برسم صبر کنیم و بعد ازدواج کنیم.

در اوقات فراغتتان چهکار میکنید؟
ورزش میکنــم ،بــه فروشــگاهها ســر میزنــم و پیانــو
میزنــم .یــک زمانــی خیلــی پیانــو م ـیزدم و از زمانــی کــه
انگشــتم شکســت کمتــر زدم .هر وقت بــه خانه مادرم
میروم پای پیانو مینشینم و ساز میزنم.

تقدیر سازمانمللاز تیپاکس
همزمــان بــا برگــزاری مراســم ســالگرد س ـیودومین ســال شــروع بــه کار ســازمان ملــل در
ایــران ،بخــش برنامــه جهانــی غــذا ( ،)WFPاز تیپاکــس بهعنــوان همــراه همیشــگی  UNدر
تهــای خیرخواهانــه و ایفــای نقــش موثــر در ارســال مرســولههای ایــن ســازمان بــه 21
فعالی 
نقطــه از کشــور ،تقدیــر کــرد .دکتــر مهــرداد فاخــر پــس از دریافــت لــوح تقدیــر ،متعهــد شــد در
نهــا باشــد.
تهــای خیرخواهانــه ســازمان ملــل در ایــران و سراســر جهــان همــراه آ 
تمــام فعالی 
در بخش دیگری از این مراسم ،که جمعه هفدهم آبان برگزار شد ،برای حمایت از کودکان نیازمند،
نمایشگاهی متشکل از  50اثر از این کودکان برپا شد و تمامیآثار ،با همت خیرین حاضر به فروش
رفت.

طراحی،ساختو اجرایغرفهتوسطاکتیراندر پنجمین
نمایشگاهتخصصیبینالمللیلجستیکبرایشرکتهای
تیپاکسو تیتک

 22مهــر در مراســمیکه از ســاعت 9صبــح تــا  12ظهــر در محل اتاق
بازرگانــی ایــران برگــزار شــد ،از اولیــن اپراتور خصوصی پســت ایران
رونمایــی کردنــد .محمدجــواد آذری جهرمیوزیــر ارتباطــات در این
مراســم گفــت :شــنیدم کــه مدیرعامــل اپراتور خصوصی پســت در
روز تولــد ایــن خدمــت میگویــد مــا نمیخواهیــم بــا پســت رقابت
ً
ُ
کنیم .اتفاقا باید از همین روز اول کری بخوانید که شــرکت پســت!
ً
میخواهم بازارت را بگیرم و خدمت بهتر به مردم بدهم .این اصال
تــرس و نگرانــی نــدارد .این اپراتور بــه دنیا آمده تــا خدماتدهی به
مــردم را بــه دســت خودشــان بســپارد .محمــد حســن کرباســیان
مدیرعامــل پســت اول هــم در ایــن باره گفــت :این اپراتــور با تکیه
بر ســوییچ پســتی خــود امکان دریافــت اطالعات فعالین پســتی را
دارد و بــا اســتفاده از قابلیتهــای مختلــف آن ،اطالعــات مورد نیاز
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را نیز به صورت آنالین
در اختیــار آن ســازمان قــرار میدهــد .ایــن ســوییچ پســتی توســط
شــرکت ت یتــک توســعه داده شــده اســت و مطابق با بررس ـیهای
انجــام شــده این ســوییچ اپراتــوری ،قابلیت دریافــت و تحلیل 1200
درخواست در ثانیه را داراست و امکان تجهیز به سامانه یادگیری
ماشــینی تیتک هم در آن گذاشــته شده است .به بچههای پست
اولــی تبریــک میگویــم و امیدواریــم خدماتــی ارائه کنند کــه یکه تاز
میدان باشند.

شرکت TPXبهایفا
تغییرنامداد
شــرکت  TPXدر راستای پوست اندازی و تغییرات کیفی
اساســی در خدمــات خود ،بــه «ایفــا» تغییر نــام داد .ایفا
بـ�ه معنـ�ی «انجـ�ام ،اجرا و وفـ�ای به عهـ�د» و مخفف EFA
 E-commerce Fulfillment Assistantاست.
مســئولیت پذیــری و انجــام وظیفــه در ایــن شــرکت
بهگون ـهای تعریــف شــده کــه در نیمــه آبــان امســال،
یکــی از مدیــران بــرای تحویــل بــه موقــع یــک مرســوله،
بســته را بــا اتومبیــل شــخصی خود به مشــتری رســاند.
رفتارهایی از این دست ،انتخاب نام «ایفا» را برازنده این
شرکت کرده است.
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دفتر مرکزی :تهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان تابان غربی
پالک  ، ۱۲ساختمان فاخر ،طبقه چهارم ،تلفن021-88678225 :

روز جهانی پست برای بچه ها در تی هاب

آ سمان آبی،زندگیرنگی
فرهنگ استفاده از دوچرخه را برای سالمت ترویج
کنیم.

تبریکتولد
روشــای عزیز خواهرزاده خانم طنــاز جابریان  29مهر
ســاعت  8صبــح به دنیا امــد .طناز عزیز خاله شــدن
مبارکتون باشه ،امیدواریم زندگی روشا کوچولو کنار
شــما سرشــار از آرامش و عشق باشه و روزای خوبی
رو تجربه کنه .از قدیم گفتن خاله مادر دومه.

فرزندان مدیران شرکتهای هلدینگ فاخر بود .این جشن با هدف آشنایی
تیهاب به مناسبت روز جهانی پست ،میزبان
ِ
نسل جدید با پست و مراحل ارسال یک بسته از مبدا تا مقصد جمعه نوزدهم مهر برگزار شد .بعد از خوش آمدگویی مهدی
آراء مدیرعامل شرکت ،آموزش بچهها همراه با بازیهای متنوع و شاد شروع شد .این بازیها در فضای یک محله با کوچهها
و خیابانهای مینیاتوری انجام شد .به هر کودک یک بسته داده میشد که باید آن را به آدرسی که روی بسته نوشته شده بود
میبرد و یک بسته دیگر دریافت میکرد .بچهها این بستهها را به کمک والدین خود از طریق دستگاه سورتر بویمر در مقصد
تحویلمیگرفتند.بستههاکهبهصورتاختصاصیبرایهرکودکطراحیشدهبود،حاویهدایایمتنوعومرتبطباپستبودند.
یکــی دیگــر از مراحــل به یادماندنی و شــاد جشــن ،بریدن کیک یادبود توســط دکتر مهــرداد فاخر با همراهی کــودکان بود.
این کیک به مناســبت روز جهانی پســت به پاس تالش شــرکتهای هلدینگ که در زمینه لجســتیک و کوریر ســرویس،
فعالیت دارند تهیه شده بود .ارسال نامه با پست به عنوان قدیمیترین عضو خانواده ارتباطات از گذشته در زندگی انسان
نقــش مهــم و حیاتی داشــته ،امروز هم ارســال بســته بــا بهره گیــری از فناوریهای روز ،توســط شــرکتهای کوریر اهمیت
دوچنــدان پیــدا کــرده اســت .در ایــن میان آمــوزش کــودکان و نوجوانان با مقوله پســت در اســتفاده بهینــه از آن اهمیت
ویژهای دارد.

نمایش فهرست شیندلر
در هلدینگ
فیلم سینمایی فهرست شیندلر چهارشنبه هشتم
آبان در ســالن کنفرانس طبقه دوم ســاختمان فاخر
بــه نمایــش درآمــد .بعــد از پایــان فیلــم حاضــران به
بحث و تبادل نظر درباره این فیلم پرداختند.
فیلــم دیــدن کنــار هــم از آن کارهایــی اســت کــه
باعــث شــناخت بیشــتر میــان افــراد و در نهایــت
باعــث افزایش کیفیــت ارتباط میشــود .وقتی فیلم
میبینیــم انــگار در یــک ســفر بــرای چنــد ســاعت
همســفر شــده ایــم و داریــم احساســات مختلفی را
همراه هم تجربه میکنیم.
فهرســت شــیندلر به کارگردانی اســتیون اســپیلبرگ،
محصــول ســال  ۱۹۹۳اســت .ایــن فیلم بر پایــه زندگی
واقعــی اســکار شــیندلر ،صنعتگــر آلمانــی اســت کــه
جــان بیــش از هــزار لهســتانی یهــودی را در جریــان
هولوکاست نجات داده است.

