
 فعالیت مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی رسماً آغاز شد

مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز که کلیه بازنشستگان کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران و 
هاي تابعه به صورت مساوي سهامداران آن هستند اواخر خرداد ماه جاري فعالیت خود را رسماً  شرکت

 .آغاز کرد

کاپیتان توفیق صدر موسوي رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز در گفت و گو با 
خبرنگار آواي کشتیرانی در خصوص تأسیس این مؤسسه گفت: از همان اوایل تأسیس کشتیرانی داشتن یک 

ا بود که البته در این انجمن یا اتحادیه جهت گردهمایی و تعامل کارکنان بازنشسته همواره یکی از دغدغه ه
  .زمینه اقداماتی هم انجام شد اما به دالیل گوناگون به نتیجه نرسید

وي افزود: در حال حاضر کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران داراي حدود دو هزار نفر بازنشسته دریایی و خشکی 
 .ندا است که متأسفانه به دلیل نداشتن انجمن تاکنون هماهنگی چندانی با هم نداشته

وي اظهار داشت: خوشبختانه از زمان ورود جناب آقاي دکتر سعیدي به مجموعه کشتیرانی جمهوري اسالمی 
ایران این کمبود از جانب ایشان دقیقاً درك شد زیرا ایشان اعتقاد دارند که بازنشستگان و یا به تعبیر ایشان 

   .فرهیختگان، آئینه تمام نماي شاغلین هستند

کته که مدیرعامل کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران از بدو ورود رسیدگی به وضعیت وي با بیان این ن
هاي اصلی خود قرار داد، گفت: اولین اقدام اساسی ایشان تداوم بیمه تکمیلی براي  فرهیختگان را از برنامه

 .بازنشستگان همانند کارکنان شاغل بود که واقعاً کمک مالی بزرگی براي فرهیختگان بود
سیس مؤسسه فرهیختگان را از دیگر اقدامات دکتر سعیدي بیان کرد و اظهار داشت: این مؤسسه با کمک وي تأ

رغم وجود مشکالت فراوان به شکل مطلوبی در منطقه آزاد انزلی  مدیران کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران علی
دي که در مجموعه شیان به این به ثبت رسیده و از اواخر خرداد ماه سال جاري عمالً فعالیت خود را در واح

  .منظور اختصاص داده شده شروع کرده است

نفر عضو هیئت امنا، پنج نفر عضو هیئت مدیره و دو نفر بازرس است که  18وي گفت: این مجموعه داراي 
هاي کاري و  فعالیت خود را از حدود دو ماه پیش با جدیت و خلوص نیت و بدون چشم داشت مالی شروع و گروه

  .صی مختلفی را جهت ارائه خدمات به کشتیرانی آماده کرده استتخص

نفر از کارکنان خدماتی که تا کنون از طریق مؤسسه  400کاپیتان توفیق صدر موسوي تصریح کرد: حدود 
خدمات رفاهی کشتیرانی مدیریت می شدند به مؤسسه فرهیختگان منتقل خواهند شد که در این خصوص کلیه 

  .هاي اولیه انجام شده است اقدامات و هماهنگی



هاي بیشتر را از جمله اهداف کشتیرانی ذکر کرد و افزود: در این خصوص عمالً برون  سپاري فعالیت وي برون
سپاري به معنی واگذاري کارها به نیروهاي متخصص بازنشسته کشتیرانی است و با توجه به تجربه و کارایی 

ون سپاري با کیفیت بسیار باال و مطابق با استانداردهاي به روز مجموعه فرهیختگان مطمئن هستیم عملیات بر
  .جهانی و با قیمت تمام شده مناسب انجام خواهد شد

ها و تأمین نیروي ملوانی و  رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز، مدیریت کشتی
هاي تخصصی و مدیریت مهمان  جام پروژهافسري کشتی ها، فعالیت در زمینه فورواردرینگ و جذب کاال و ان

 به توجه با تواند می که کرد بیان هایی فعالیت جمله از  سراها ، نظارت بر انجام تعمیرات سفري و ...را
  .شود واگذار مؤسسه این به فرهیختگان مؤسسه در موجود هاي پتانسیل

ستگان کشتیرانی جمهوري اسالمی وي خاطرنشان کرد: به واسطه ثبت مؤسسه فرهیختگان عمالً کلیه بازنش
هاي تابعه که عضو کانون بازنشستگان باشند بدون پرداخت هر گونه مبلغی به صورت مساوي از  ایران و شرکت

سهامداران این مؤسسه خواهند بود و بازنشستگان آینده نیز از این مزایا استفاده خواهند کرد. قطعاً برخی از 
هاي تخصصی افراد بازنشسته و  انجام خواهد شد و در مواردي از شرکت ها توسط مؤسسه فرهیختگان فعالیت

  .حتی به صورت حقیقی نیز استفاده خواهد شد

وي با بیان اینکه رئیس هیئت مدیره کانون همواره عضو هیئت امناي مؤسسه فرهیختگان می باشد و در کلیه 
ستگان کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران و کند، تصریح کرد: تقویت کانون بازنش جلسات هیئت مدیره شرکت می

 .ها ازدیگر اهداف این مؤسسه است تعامل بیشتر با اعضا و تشکیل گردهمایی اعضاء و خانواده
هاي انجام شده با اعضاء اطمینان کامل  کاپیتان توفیق صدر موسوي ادامه داد: با توجه به استقبال و هماهنگی

هاي دریایی  اند بازوي کاري اساسی براي کشتیرانی و حتی سایر ارگانتو دارم در آینده نزدیک این مؤسسه می
  .باشد و جاي مطلوب خود را در جامعه دریایی کشور باز کند

هاي مدیرعامل کشتیرانی   رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز با اشاره به حمایت
اند با ارائه خدمات مناسب در  دي اظهار امیدواري کردهجمهوري اسالمی ایران از این مؤسسه گفت: دکتر سعی

   .اواخر سال جاري سود قابل توجهی بین اعضاء به صورت مساوي تقسیم شود

وي تأکید کرد: مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز هیچ نوع وابستگی به شرکت یادآوران مهرگان و یا 
 .ازنشستگان گروه کشتیرانی استهیچ شرکت دیگري ندارد و صرفاً متعلق به کلیه ب

کاپیتان توفیق صدر موسوي خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه آرزوي دیرینه فرهیختگان جامه عمل 
هاي  به عنوان یک نقطه عطفی در تاریخ کشتیرانی ثبت خواهد شد و دعاي خیر خانواده 96پوشیده و سال 

باشند که درآمد  هاي ملوانان می فی که اکثراً از خانوادهمتو 300هاي بیش از  بازنشستگان به خصوص خانواده



هاي مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی خواهد  مناسبی ندارند بدرقه راه پیشرفت بیشتر کشتیرانی و توسعه فعالیت
 .بود

 


