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باباهای خندون شهاب

ــینی،طاهری  ــان میرعظیمی،حس ــرای آقای ــژه ب ــک وی تبری
و گنجعلــی کــه  بــه خانــواده شــهاب برکــت بخشــیدن و 
صاحــب اوالد شــدن.اقای طاهــری و حســینی هردوشــون 
صاحــب دوقلــو شــدن. بــه امیــد روزی کــه بچــه هــای شــهاب 
ــه. ــکلی باش ــن ش ــای ای ــت ه ــر از برک ــون پ رزق و روزیش

ــه! ــک کن ــه هت تری ــی میتون ــم ک ببینی

ــت  ــاداش جهـ ــوان پـ ــا عنـ ــه بـ ــک هزینـ ــت کمـ پرداخـ
پرســـنلی کـــه در شـــرف بازنشســـتگی هســـتند. همچنیـــن 
ــدان  ــی فرزنـ ــه تحصیلـ ــای کارنامـ ــع هدایـ ــه و توزیـ تهیـ
پرســـنل در حـــال انجـــام اســـت.  اســـتفاده از تســـهیالت 

هتـــل کوثـــر رامســـر در عیـــد نـــوروز.
ــال  ــه دنب ــن ب ــت میش ــه دارن بازنشس ــی ک -بچه های
ایــن هســتن کــه مرخصــی هاشــون تبدیــل بــه اضافــه 
ــی انجــام شــده؟ کار بشــه. در ایــن مــورد چــه کارهای

ــال  ــرا در ح ــل اج ــوارد قاب ــی م ــده مرخص ــت مان -وضعی
ــت. ــی اس بررس

-در خصوص افزایش حقوق پرسنل و کارگران چه 
اقداماتی انجام شده است؟

-گــــزارش اولیه طرح طبقه بندی به کارشناس ارائه شده و 
چارت پیشنهادی و بازنگری مشاغل و جدول مزد در حال بررسی 

و اخذ تایید است. 

بــا تلویزیون هــای جدیــد شــهاب شــوت های 
4 ســال پیــش هــم گل میشــه، بــاور نمی کنیــد 

بارکــد مقابــل رو اســکن کنید.

سـالمتی رفقا 
محمد  قــاسمی که دچــار 
صانحه شده بود، بـــــعد از 
یه دوره نقاهت به شــرکت 

برگشته و امیدواریم که هـر 
چه زودتر سالمتی خــودش 

رو به دست بیاره.

عیادت از یک هــمگار قـدیمی
اقــای ولیجانــی بعــد از مــدت هــا کمــرش رو عمــل 
ــای احواالتــش  ــم و جوی ــش رفتی ــرای دیدن کــرد. ب

شــدیم.
ــت  ــت پش ــا موفقی ــل رو ب ــه عم ــکر ک ــدا رو ش خ

ــته .  ــر گذاش س
ــود.  ــی نظیــر ب ــی ب ــواده ولیجان اســتقبال گــرم خان
ــی  ــامتی و زندگ ــز س ــدا ج ــی، از خ ــرای ولیجان ب

پربرکــت چیــز دیگــه ای نمی خوایــم .

میر عادل 

شاید باورش براتون  ســـــخت 
باشه، آقای نوری ذوق هنری داره 

و همچنین یه دفتر شعر.
محمد  متخلص به میـــــــرعادل 
هستش.یکی از اشـــعار زیــــبای 

ایشون رو تـقدیم نگاه قشنگتون 
می کنیم :

                   ره کسی با یاد او همراه شد                                                                 الجرم از راز او آگاه شد 
گاهن نیست رد راه من                  ره کسی از من جست اسرار من                                     لیک بی

گاهن نیست                                 راه معبود جهان بیراهه نیست                                           مستی از عاشق شدن بی

بهانه ای برای دوستی روزهای تعطیل
    روزهــای جمعــه بچه هــای شــرکت دور هــم جمــع می شــن 
ــرده  ــی ک ــه ورزش ــم ی ــه ه ــال جانان ــازی فوتب ــک ب ــا ی ــا ب ت

باشــن و هــم صمیمیتشــون بیشــتر بشــه.
ــا خیلــی از بچــه هــای قدیمــی شــرکت کــه هــر کــدوم       ب
ــه  ــرار گذاشــتیم ی ــه هــر نحــوی از شــرکت جــدا شــدن ق ب
روز دورهــم جمــع بشــیم و یــه رقابــت جانانــه بیــن دوســتان 

قدیمــی و جدیــد بــر قــرار کنیــم.
     یــه روزی بازیکنانــی مثــل حســین کامرانــی، حســین 
ــران  ــات، مه ــا بی ــی، رض ــد مینای ــی، محم ــعید معاف ــک، س بل
ــاری،  ــعید ی ــدی، س ــدی عب ــدی، مه ــا خام ــگرپناه، رض لش
ســعید محمدیــان، فرهــاد تیمــوری، مهــدی تاتــاری، شــاهین 
ــگ  ــته 2 لی ــا دس ــی ت ــرکت رو حت ــال ش ــیار و ... فوتب هوش
کارگــری باالبــرده بــودن. بــه امیــد روزی کــه بــازم بــه اون 

دوران اوج برگردیــم.

کتاب هفت عادت مــردمان 
مؤثر  از دکتر استفان کـــاوی، 
به قدری در دنیا محبوب شده 
که تابه حال بیش از میلیون ها 
نسخه از اون به فروش رفــته.
ترجمه بی نظیر خـانم گیـــتی 
خوشدل باعــــث شده تا ایـن

هفت عادت مردمان مؤثر 

 کتــاب در ایــران   44 بــار تجدیــد چــاپ بشــه و باهمــت 
مدیرعامــل محتــرم شــرکت بــرای شــما تهیــه و توزیــع شــده. 
ــت  ــت رو از دس ــن فرص ــراغش نرفتی ــال س ــه ح ــا ب ــر ت اگ
ندیــن. درضمــن یــک مســابقه کتاب خوانــی از محتــوای ایــن 
ــد  ــدا خواه ــزی اه ــر جوای ــرات برت ــه نف ــزار و ب ــاب برگ کت

 کاراهی مهم رت رهگز نباید قربانی کاراهی کم اهمیت شوند.شــد.    

  کتــاب، حاصــل گــردآوری مطالــب ســمیناری هســت  
ــادت  ــت ع ــورد هف ــال ۱۹۹۲، در م ــر کاوی در س ــه دکت ک
مردمــان موثــر بــرای مدیــران و موسســان شــرکت های 

ــرد. ــزار ک ــکا برگ ــزرگ آمری ب
   دکتــر کاوی در ایــن کتــاب، هفــت عــادت رو معرفــی 
تــو  عــادات  ایــن  ایجــاد  بــا  افــراد  معتقــده  و  می کنــه 
ــور مؤثــر   ــوی درازمــدت یــاد می گیــرن چط خودشــون ت

ــن. ــع بش واق
ــر  ــه ه ــتند، بلک ــران نیس ــط مدی ــاب فق ــن کت ــب ای    مخاط
ــی و درکل  ــغلی، خانوادگ ــط ش ــواد در رواب ــه بخ ــردی ک ف
ــه. ــن کتاب ــب ای ــود مخاط ــناخته ش ــر ش ــردی مؤث ــی ف زندگ

ــش  ــان، افزای ــا در درون انس ــن عادت ه ــردن ای ــه   ک  نهادین
ایجــاد  انســانی،  روابــط  کیفیــت  بهبــود  اعتمادبه نفــس، 
ــال دارد.  ــادی رو به دنب ــت و ش ــران و خالقی ــزه در دیگ انگی

قلب، دالیلی دارد هک عقل و منطق نمی تواند آن را ردک کند.

گفتگو با مدیر واحد اداری
-می تونین درخصوص کارهای انجام 

شده واحداداری توضیح بدین؟
ـــورت  ـــه ص ـــدی ب ـــالم غیرنق ـــع اق -توزی
ماهانـــه و مدون،تهیـــه و توزیـــع هدایـــای 
ــدان  ــه فرزنـ ــه بـ ــنل، و هدیـ ــد پرسـ تولـ

تـــازه متولـــد شـــده.

توپی که بعد از 4 سال رفت تو گل 
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 عجب رسمیه رسم زمونه 
ــه وســعت اقیانــوس اســت. حتــی فرصــت  ــا و سخاوتشــان ب ــی ری ــور اســت محبتشــان زالل و پــاک و ب آدم هایــی کــه دلشــان از جنــس ن
نوشــیدن یــک فنجــان چــای گــرم در زمســتانی ســرد کنــار آن هــا بــرای تمــام زمســتان و حتــی گاهــی بــرای تمــام عمــر کافیســت. کمتــر 
ــه  ــه دیگ ــد ک ــان ش ــدر قهرم ــگ، آنق ــته پینگ پن ــش در رش ــب بودن ــه. بی رقی ــرده باش ــوش ک ــعبانی رو فرام ــه داوود ش ــت ک ــی هس کس
خــودش افتخــاری به عنــوان داور تــو مســابقات شــرکت می کــرد، طــراح و عــکاس بی نظیــر و اســتاد اخــاق و معرفــت کــه همیشــه یــادآور 

خاطــرات شــیرین گذشــته اســت. روحــش شــاد و یــادش گرامــی.

خوشمزه ترین آدمای دنیا 
ــر  ــه ه ــمزه ای ک ــای خوش ــد غذاه ــر کردی ــال فک تابه ح
ــپزی  ــر آش ــع هن ــد در واق ــل می کنی ــار می ــر نه روز س

ــت. ــپزخانه اس ــای آش بچه ه
ــای  ــواع غذاه ــه ان ــام ب ــواد خ ــل م ــر تبدی ــپزی هن  آش
ــر رو  ــن هن ــت ای ــپز درحقیق ــه و آش ــمزه و مطبوع خوش

ــده. ــی بل به خوب
  در کنــار غذاهــای لذیــذی کــه تــو آشــپزخانه از دســت 
ــم،  ــل می کنی ــز می ــد عزی ــد و محم ــید، مجی ــا جمش آق
ــان و  ــی خودش ــتان و پاکیزگ ــن دوس ــۀ ای ــار مؤدبان رفت

ــره.   ــودش بی نظی ــوع خ ــپزخانه در ن ــط آش محی
ــراش  ــز ب ــان عزی ــای توکلی ــه آق ــه ک ــد وقت راســتی چن
مشــکلی پیــش اومــده و در جمــع ایــن دوســتان نیســت. 

بــرای ایشــان آرزوی ســامتی داریــم.

چپ پای دوست داشتنی
ــته های  ــع بازنشس ــه جم ــم ب ــادی ه ــم ن ــای ابراهی آق
شــهاب پیوســت. وقتــی دربــارۀ ایــن موضــوع از ابراهیــم 

پرســیدم، گفــت:
روزی کــه شــنیدم بازنشســته شــدم تــا صبــح خوابــم 
ــا از  ــود ی ــی ب ــترس و نگران ــم از اس ــی دون ــرد، نم نب

ــحالی. خوش
یکــی از روزهــای تلخــی کــه تــو شــهاب داشــتم، روزی 
ــده انتهــای خــط و  ــه انگشــتم رفــت الی چرخ دن ــود ک ب

خــدا رحــم کــرد کــه اتفــاق بدتــری نیفتــاد.
از خاطــرات قشــنگی کــه تــو شــهاب داشــتم ایــن بــود 
ــرارداد  ــر ق ــر ه ــویه ها رو س ــر تس ــد دیگ ــام ش ــه اع ک
محاســبه نمی کننــد و ایــن موضــوع همــه بچه هــای 

ــرد. ــراردادی رو خوشــحال ک ق
یکــی از اون فوتبالیســتای قدیمــی کــه شــوتای چپــش 
ــز  ــم عزی ــود. ابراهی ــم ب ــا ابراهی ــود آق ــه ب ــزد هم زبون
امیدواریــم هــر جــا کــه هســتی همیشــه ســامت و پیــروز 

باشــی.

یه خاطره قشنگ از یه سفر به یاد موندنی
     ســفر همیشــه دلچســب و دل چســب تر از ســفر، گذرانــدن 

وقــت بــا افــرادی کــه همــدل و همــراه هســتن.
ســفری کــه مقصــدش زیــارت و تفریــح باشــه بهتریــن ســفره. 
امیدواریــم کــه بــازم از ایــن ســفرهای دســته جمعــی در کنــار 

دوســتان تجربــه کنیــم.

تالشگران واحد ترانسپورت

  بچه های ترانسپورت، همیشه از جــون و دل کـار 
مـــی کنند. وقتی تولـید به 800 دستـگــاه در روز 
رسید یکی از اون واحـــدهایی کــه از تــک تــک 
افرادش برای  کمک به تولید استفاده کرد واحـــد 
ترانسپورت بود. محمد عبــاسپور سرپرست الیـق 
خــدمات عمومی، تونست ایـن قدر موفق عمل کنه 

که حتی به کمک واحدهای دیگه هم برسه. 
   یک بار که با آقای دکتر صــحبت 
می کردیم گفتن»آقای عباســــــپور 
مثل آچارفرانسه است هــــرجــایی 
که شرکت گیر کرده باشه، عباسپور 

مشکل رو حل می کنه«.
 بـــرای دوستــــــان عزیز واحـــد 
ترانــــسپورت آرزوی سالمــــتی و 

موفقیت داریم.

  تــو عصــر تکنولــوژی اولیــن بودن 
یــک افتخــار محســوب می شــه.

 در کـــنار تــــولــــــید اولــــین 
تلویزیون رنگی در ایران، تــــولید 
اولین کنسول بازی روهم بایــــــد 

به این افتخارات اضافه کنیم. این 
کــــنسول با 8 بــازی مـختــلف 
یک شاهکار تکنولوژی محسوب 

می شد.
دسته بازی روی بدنه تعبیه شده 
و خروجی صدا هم داخل خــود 

دستگاه قرار داشت.

آمادگــی  باالبــردن  جهــت 
ــراری  ــع اضط ــان در مواق کارکن
شــرکت اقــدام بــه برگــزاری 
کالس آمــوزش عملــی اطفــاء 
ــد  ــر واح ــوده و از ه ــق نم حری
نماینــده  به عنــوان  نفــر  یــک 
نظــر  در  منظــور  ایــن  بــه 
گرفتــه شــد تــا روش صحیــح 
یــاد  را  آتــش  خاموش کــردن 

بگیــرد.
بــا داشــتن حســین شــهبازی 
ــه  ــاظ راحت ــر لح ــا از ه ــال م خی
برخــورد  و  امنیــت  ایمنــی، 
مناســب بــا اربــاب و رجــوع.

آقــای خــاوری همونطــور کــه 
تــو عکــس پیداســت همیشــه 
فعــال و خیلــی وقتهــا هــم دیــده 
نشــده.یه تشــکر ویــژه از تمــام 
ــز  ــماعیل عزی ــه اس ــی ک زحمات
تــو ایــن چنــد ســاله تــو شــهاب 

ــیدن. کش

وقتی یه نفـر با این دستــــگاه 
بـــازی می کــــرد، شــــــایـد 
به هـیـچ عــــنوان فــــــکر هم 
نمی کرد که این دستگاه هــا از 
سودآورترین چیزهای دنیــای 
تکـــــــنولوژی بشه و این قدر 
رشد کنه. بـــرای مشاهدۀ این 
دستگاه از نزدیک می تونید بـه 

دفتر مرکزی مراجعه کنید.

تــب فوتبــال  همونطــور کــه میدونیــد تیــم ملــی راهــی مســابقات جــام جهانــی شــده. همــراه بــا ایــن ویژه نامــه 
یــک برگــه پیــش بینــی مســابقات هــم تهیــه شــده کــه اگــر دوســت داشــته باشــید میتونیــد  برگــه رو پــر کنیــد و تــو 
مســابقه پیــش بینــی فوتبــال ایــن دوره جــام جهانــی شــرکت کنیــد . بــه  نفــرات برتــر جوایــز نفیســی داده خواهــد 

شــد. ضمنــاً بــرای تیــم ملــی ایــران آرزوی موفقیــت داریــم.

مانور آتش نشانی

اولین کنسول بازی

توکلیان دوستت داریم

ســخن پایانــی  از شــما تقاضــا می کنیــم بــرای بهبــود هرچــه بهتــر ایــن ویژه نامــه مطالــب و نظــرات خودتــون 
رو بــرای مــا ارســال کنیــد. بــرای ارتبــاط بــا مــا مــی تونیــد بــا واحــد روابط عمومــی مکاتبــه داشــته باشــید.


