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اتحاد و همدلی داخلی؛ عامل تقویت کننده
 اجماِع همسوی جهانی

هـر زمـان کـه صحبـت از وحـدت و همدلـی و قـدرِت اتحـاد و یکپارچکی می شـود، ناخـودآگاه حکایـت آن پیـِر فرزانه   ای بـه ذهن خطور 
می کنـد کـه بـرای نشـان دادن قـدرت اتحـاد بـه فرزنـدان خـود دسـته ای از چوب هـای نازک بهـم  پیوسـته را داد کـه هیچ کدام قـادر به 
شکسـتن  نبودنـد؛ امـا هنگامی کـه چوب هـا را از هـم جـدا کرد، تک تـک ترکه های نـازک به راحتی شکسـته شـدند. مصداق ایـن حکایت 
در مقیاسـی بزرگ تـر در طـول تاریـخ بارهـا و بارهـا اتفـاق افتاده اسـت و هـر ملت و اجتماعـی، هرگاه در هدف مشـخص یکـدل و متحد 

شـده اند، آرمان شـان بیـش از هـر زمـان دیگری دسـت یافتنی تر شـده اسـت.
ملـت ایـران نیـز در طـول تاریـخ بـه َکـّرات، با الهـام از رهبـران اندیشـمند و با کلیـد وحـدت و یکپارچگی، به سـوی قله های پیشـرفت و 
ترقـی رهنمـون شـده اند کـه نمونه ی بارز آن پیروزی شـکوهمند انقاب اسـامی اسـت. اما این خجسـته  پیروزی باعـث تلخ کامی عده ای 
بـه ویـژه اسـتکبار جهانـی شـد؛ چـرا کـه ایـران یکپارچه و متحـد را مغایر بـا اهداف توسـعه طلبی و سـلطه ی خـود در منطقه می دانسـتند. 
از ایـن روی، حربه هـای متعـددی را بـرای از پـای درآوردن نهـال انقـاب آزمودنـد. جنـِگ تحمیلی اولیـِن آن حربه ها پـس از اخال های 
ریـز و درشـت اولیـه بـود؛ امـا زمانی کـه بـا وحـدت و همدلـی و رشـادت های جوانان ایران اسـامی، تیرشـان به سـنگ خورد، جنـِگ نرم 

اقتصـادی را در پیـش گرفتند.
در ایـن جنـگ نـرم اقتصـادی، بلـوک غـرب که باالخره توانسـته بـود تقریباً سرتاسـر جهـان را علیه ایـراِن اسـامی متحد سـازد، به طور 
کامـًا هدفمنـد و بـا ادعاهـای مطلقـاً واهـی، زیرسـاخت های اصلـی اقتصـاِد کشـور از جمله صنعـت حمل  و نقـل دریایی کشـور را هدف 
گرفـت و تـاش نمـود تـا کشـور ایران و شـرکت های ایرانی فعـال در عرصه ی بین المللـی را منزوی و زمین گیـر نماید. اما بـه رغم اهداف 
مزوّرانه شـان، سـرانجام پـس از سـال ها، توافقاتـی حاصـل شـد و بـر همـگان ثابت شـد که ایران اسـامی سـِر جنگ بـا دنیا را نـدارد. اما 
دشـمن بـد عهـد کـه در طـول چهار دهـه ی اخیـر، از هیچ گونه دشـمنی علیه ملت ایـران دریغ ننموده اسـت، بسـیار مبتدیانه، سـاِز جدایی 

کـوک کـرد و زبـان بـه تهدیـد و ارعـاب گشـود. لفاظی هایی همیشـگی، که برای ملـت ایـران هیچ گونه تازگـی ندارد.
در ایـن برهـه ی بسـیار حسـاس کـه اتحـاد و اجماع جهانی علیه ایران اسـامی در هم شکسـته اسـت و دسـِت دشـمن بدعهـد بر همگان 
و حتـی متحـدان دیرینه شـان رو شـده اسـت و ایـران اسـامی کـه روزگاری عامل اتحـاد و یکپارچگی بلوک غرب و شـرق شـده بود حال 
مسـبب از هم گسیختگی شـان شـده اسـت، وظیفـه خطیر ملت ایـران و به ویژه تـک تک اعضای کسـب  و کارهای ایرانی فعـال در عرصه 
بین المللـی، از هـر برهـه ی دیگـری مهم تـر جلـوه می کنـد؛ زیرا حال کـه اسـتکبار جهانی در اجمـاع جهانی بر سـر هدفی واهی شکسـت 
خورده انـد، ممکـن اسـت اتحـاد ملـت ایران و حتـی وحـدت و یکدلی مجموعه های تخصصی و زیرسـاختی کشـور را نشـانه َرَونـد و از هر 

روزنـه و منفـذی بـرای ایجـاد اخال در جریان تجاری کشـور بهـره جویند.
تـک تـِک اعضـای مجموعـه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران، اعـم از کادر دریایی و خشـکی، شـرکت های مرکـزی و تابعـه و دفاتر 
و شـعب، اذعـان دارنـد در شـرایطی کـه در طـول یـک دهه ی اخیـر، صنعت جهانـی حمل  و نقـل دریایی با یکـی از شـدیدترین دوره های 
رکود مواجه بوده اسـت و بسـیاری از شـرکت های َقدِر عرصه کشـتیرانی ورشکسـته شـده و یا در شـرکت های بزرگ دیگر ادغام شـده اند 
و بسـیاری دیگـر نیـز بـا اسـتراتژی کاهش شـدید هزینه ها، به تعدیـل نیروی انسـانی اقـدام نموده اند، ایـن مجموعه همواره تـاش کرده 

اسـت تـا تکریـم و رفـاه نیـروی انسـانی را در رأس برنامه هایـش قـرار داده و از هیچ کوششـی در این راسـتا دریغ ننماید.
حـال کـه اسـتکبار جهانـی تمـام رؤیاهـای خود را بـر باد رفتـه می بیند و در شـرایطی کـه اجمـاع جهانی علیه کشـور شکسـته و مبتدیانه 
تهدیدهـای پیشـین را از سـر گرفتـه اسـت، وظیفـه تک تـِک ما به عنـوان اعضای یکـی از شـرکت های بین المللـی و مهم ایرانـی، نه تنها 
حفـظ اتحـاد و همدلـی و تـاش بـرای ارائـه بهتریـن خدمات به ویـژه به شـرکت های ایرانی اسـت، بلکه تعقـل و تفکر در یاری رسـاندن 
بـه مجموعـه مدیریتـی جهـت ایجاد اتحـاد و یکپارچگی بین شـرکت ها و سـازمان های ایرانی جهت تأمیـن خدمات متقابـل و به کارگیری 
رویکردهـای نویـن بـرای حـل  و فصل مشـکات متعاقب و احتمالِی آتی اسـت که ممکن اسـت در آینـده ای نزدیک دشـمِن بدعهد ایران 

اسـامی روا دارد؛ تـا بـه حـول و قـوه ی الهی بار دیگر کشـتِی ایران اسـامی به سـاحل آرامش برسـد.
کشتی نشستگانیم.... ای باد شرطه برخیز.... باشد که باز بینیم.... دیدارآشنا را....

و من ا... التوفیق
مدیر مسئول
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بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن دیـدار کـه بـا حضـور 
تقـوی معـاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی، مهنـدس 
غنجـی مدیرعامـل شـرکت حمـل فلـه و عضـو هیئت 
مدیـره کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، کاپیتـان 
ابراهیمـی زاده مدیرعامـل شـرکت تأمین نیرو و سـمیعی 
مشـاور و مدیـر دفتـر مدیرعامـل در سـاختمان مرکـزی 
کشـتیرانی برگزار شد، دکترسـعیدی رئیس هیئت مدیره 
و مدیرعامـل کشـتیرانی ضمـن گرامی داشـت ایـن روز 
فرخنـده و تبریـک بـه خانـواده بـزرگ کشـتیرانی گفت: 
از منظـر مجموعـه خانواده بزرگ کشـتیرانی و شـخص 
اینجانـب هـر روز، روز کارگـر و بزرگداشـت مقام شـامخ 
کارگـران اسـت اما به صـورت نمادین امـروز را در جهان 

بـه ایـن مهـم اختصـاص داده اند.
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی در ادامه 
بـا بیـان ایـن مطلـب کـه از مهم تریـن اصـول، برنامه و 
دغدغـه هایـم، بـاال بردن سـطح رفـاه برای پرسـنل به 
خصـوص در بخش دریا بوده اسـت، ادامـه داد: همواره در 
طـول این دو سـال به همـکاران و مدیران تأکیـد کرده ام 
کـه در مباحـث رفاهـی همـواره اولویـت بـا همـکاران 

دریانـورد باشـد و در ایـن مقوله نیز همواره تأکیـد کرده ام 
کـه همـکاران بخـش ملوانـی در صدر قـرار گیرند.

دکتـر سـعیدی بخـش دریانـوردی را یکـی از مهم ترین 
بخش های کشـتیرانی محسـوب کـرده و عنوان داشـت: 
عزیـزان بخـش دریا بـه عنوان مهم ترین بخش شـرکت 
محسـوب می شـوند که اسـاس کار مجموعه را بر عهده 
دارنـد و همـکاران شـما در بخش خشـکی بـه نحوی به 
عنـوان تسـهیل کننده و همیار شـما مشـغول به فعالیت 

هستند.
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیـر عامل کشـتیرانی بـا بیان 
ایـن موضـوع که یکـی از اولویت های مهم ارتقاء سـطح 
رفاهی پرسـنل مجموعه اسـت، افزود: همـواره در تاش 
هسـتیم تـا جایی کـه امکان برای ما وجود داشـته باشـد 
خدمـات رفاهـی و دریافتـی کارکنـان را افزایـش دهیـم 
کـه ایـن مهـم در صورتـی به منصـۀ ظهور می رسـد که 
میـزان درآمـد و سـود آوری شـرکت باال رفتـه و به نقطه 

قابل اتکایی برسـد.
دکتـر سـعیدی، رسـیدگی بـه مشـکات خانواده هـای 
دریانـوردان را یکـی از دغدغـه هـای خـود بیـان کـرد و 

از مجموعـه  افـزود: خانواده هـای دریانـوردان عضـوی 
عظیـم کشـتیرانی هسـتند و بـر اسـاس همیـن اهمیت 
اسـت کـه شـخصاً هر هفتـه بـه منـزل دریانوردان سـر 
زده و از نزدیـک در جریـان مشکات شـان قرار می گیرم.
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران بـا تأکید مجـدد بر ایـن امر کـه همواره 
اولویـت را برای پرسـنل دریایـی قائل بوده اسـت، افزود: 
بـرای آنکـه حق کسـی در دریافت تسـهیات و امکانات 
رفاهـی تضییـع نشـود همـواره سـخت گیرانـه برخـورد 
کـرده ام و اگر کوچک ترین تبعیضی مشـاهده شـود قطعًا 

بدانیـد کـه با مسـئول خاطی برخـورد خواهد شـد.
دکتر سـعیدی در پایان ضمن تبریک مجدد به مناسـبت 
روز جهانی کارگر برای پرسـنل شریف دریایی کشتیرانی 
آرزوی موفقیـت و توفیـق روز افـزون کـرد و بـه پـاس 
خدمـات  آنـان با اهـدای لوح و هدایـا از ملوانـان برگزیده 
هاشـم سلمانیان)سـرملوان(، مجیـد مغانلـو )تعمیـرکار 
و حسـن  )آشـپزیک(  دانشـگر  داود حمیـدی  عرشـه(، 

بوشـهری )فیتـر( تقدیـر به عمـل آورد.

دکتر محمد سعیدی در مراسم تقدیر از چند همکار دریانورد در روز کارگر:

همکاران دریایی باید در مباحث رفاهی در اولویت باشند

دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران  به 
مناسـبت روز جهانـی کارگـر بـا تنـی چنـد از پرسـنل دریایی این شـرکت دیـدار و ضمن اسـتماع 

مشکات شـان از آنـان تقدیـر به عمـل آورد.
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بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن آئیـن کـه تقـوی 
معاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی و حسـنی نماینده 
مدیرعامـل در امـور ایثارگـران حضـور داشـتند،  دکتر 
سـعیدی رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی 
طـی سـخنانی گفت: طـی سـالیان متمـادی پیرامون 
نقـش جانبـازان و ایثارگـران بسـیار صحبـت شـده و 
متأسـفانه ایـن موضوع عادی شـده اسـت و به همین 
دلیـل از کنـار آن بـه سـادگی می گذریـم. در حالی که 
واقعیـت ماجـرا چیـز دیگری اسـت. در ایـن دوران که 
افـراد زندگـی خـود را بـا معامـات مـادی حسـاب و 
کتـاب می کننـد و در مقابـل هـر عملـی می  خواهنـد 
براسـاس  مادیـات زندگـی خـود را تنظیـم کننـد ولی 
ایثارگرانـی  بودنـد کـه از همـه  شـهدا، جانبـازان و 

عایـق و مادیـات گذشـتند تـا ایـن مملکـت بماند.
وی در ادامـه گفت: رشـادت شـهدا و ایثارگـران قطعًا 
ارزشـمند اسـت و شـما عزیـزان کـه بخشـی از پیکـر 
و جـان خـود را در ایـن راه دادیـد تـا ایـن مملکـت 
سـرپا بمانـد، ارزش بسـیاری داریـد کـه باید قـدر این 
ارزش را بدانیـد چـون ایـن ارزش با هیـچ چیزی قابل 

نیسـت. معامله 
وی در ادامـه با اشـاره بـه اینکه شـهدا و ایثارگران در 
نـزد پـروردگار جایـگاه باالیـی دارنـد، گفت: شـاید در 
عملیاتـی جانباز شـده باشـید و بخشـی از بـدن تان را 
از دسـت داده باشـید ولی این را بدانید کاری که شـما 
کردیـد االن ماننـد آن  بسـیار کم اسـت و این اهمیت 
کار شـما را نشـان می دهـد کـه خداونـد در آن دوران 
شـما را انتخـاب کرده اسـت. چـه بسـا در دوران دفاع 
مقـدس بسـیاری از افـراد موفـق نمی شـدند در جبهه 
حضـور یابنـد و یا شـهادت نصیب هر فردی نمی شـد، 
ارزش ایـن جایـگاه را بدانیـد و آن را حفـظ کنید چون 
حفـظ ایـن ارزش بزرگ تـر و سـخت تر از انجـام آن 
اسـت و بایـد از خداونـد متعال بخواهید کـه ارزش آن 

را برایتـان حفـظ کند.
وی همچنیـن در ادامـه تصریح کرد: ارزشـی که شـما 
ایجـاد کردیـد گوهـر گرانبهایـی اسـت کـه بـا هیـچ 

چیـزی قابـل معامله نیسـت. 
تـا  از سـخنان خـود گفـت:  وی در بخـش دیگـری 
می توانیـد بـرای رضای خـدا، عمل صالح انجـام دهید. 

اخـاص در عمـل  موجب می شـود کـه برگزیـده خدا 
باشـید و خداوند چنین انسـان هایی را جانشـین خود بر 

روی زمیـن قرارداده اسـت.
وی افـزود:  آرزو می کنـم سـال بـه سـال زندگی تـان 
سرشـار از ایمـان، تقـوا و موفقیـت باشـد و یک لحظه 

خـدا را فرامـوش نکنید.
وی بـا اشـاره بـه فرمایـش امـام صـادق)ع( مبنـی بر 
اینکـه» خـدا رحمـت کنـد کسـی کـه انـدازه و قـدر 
عمـل خـود را می دانـد« خاطـر نشـان سـاخت قـدر 
عمـل و ارزش خـود را بدانیـد و در حفـظ آن کوشـا 

  . شید با
شـایان ذکـر اسـت مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران از همـکاران جانبـاز مجیـد سـمایی و 
محمـود طارمـی، از دریانـوردان نـاوگان کشـتیرانی و 
محسـن طبیـب زاده  از کارکنـان شـاغل در شـرکت 
از  سیل سـپور  جـال  و  کانتینـری  نقـل  و  حمـل 
و  تقدیـر  لـوح  اهـداء  بـا  مدیریـت  حـوزه  کارکنـان 

هدیـه ای تجلیـل و قدردانـی کـرد.

مدیرعامل کشتیرانی در مراسم تجلیل از همکاران جانباز:

قدر عمل و ارزش خود را بدانید و در حفظ آن کوشا باشید
دکتـر سـعیدی رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران، همزمان 
بـا سـالروز والدت باسـعادت حضرت ابوالفضـل العبـاس)ع( و روز جانبـاز، از همـکاران جانباز در 

کشـتیرانی تقدیـر و تشـکر کرد.
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بازدید مدیرعامل شستا از سایت مخازن سوخت بندرعباس 
مدیرعامل شسـتا و هیئت همراه از سـایت مخازن سـوخت شـرکت خدمات دریایي 

و مهندسـي کشـتیراني قشـم در بندرعباس بازدید کردند.
بـه گـزارش روابط عمومـي شـرکت خدمـات دریایـي و مهندسـي کشـتیراني قشـم 
در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور دکتـر لطفـي مدیـر عامـل شـرکت سـرمایه گذاري 
تأمیـن اجتماعـي )شسـتا( بـه همراه دکتـر هندیان مدیـر کل دفتر جذب اسـتانداري 
هرمـزگان و هیئـت همـراه در تاریـخ 23 اردیبهشـت ماه از سـایت مخازن سـوخت 

شـرکت خدمات دریایي و مهندسـي کشـتیراني قشـم در بندرعباس صورت گرفت، 
هیئـت بازدیدکننـده از ظرفیت هـا و امکانـات سـایت مخـازن این شـرکت که طي 
سـال هاي متوالـي بـه عنوان سـایت نمونـه مجموعـه تأسیسـات نفتي بنـدر خلیج 
فـارس معرفـي شـده اسـت بازدیـد و بـراي متولیـان و کارکنـان زحمت کـش ایـن 

مجموعـه آرزوي توفیـق نمودند.

کشتي کانتینربر »پرارین« از شناورهاي ناوگان کشتیراني جمهوري اسامي ایران در بندر چابهار پهلو گرفت. 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، کشـتي کانتینربـر پراریـن از شـناورهاي کشـتیراني جمهوري اسـامي ایـران به 
عنـوان بـزرگ تریـن کشـتي کانتینربـري کـه تاکنـون در بنـدر چابهـار پهلـو گرفته به ایـن بندر وارد شـد.
ایـن کشـتي کـه داراي ظرفیـت TEU 3280 کانتینـر اسـت تعـداد 762 دسـتگاه کانتینـر را بـه تنها بندر 

اقیانوسـي کشـور حمل کرده اسـت.
بـر اسـاس اعـام شـرکت حمل و نقـل کانتینـري، مبدأ این کشـتي بنادر خـاور دور و شـبه قـاره هند بوده 
اسـت کـه پـس از پهلوگیـري در روز جمعـه هجدهـم خردادمـاه جـاري در بندر چابهـار بـا هماهنگي هاي 

صـورت گرفته نسـبت بـه تخلیه آن اقدام شـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت تمامـي کارکنان این کشـتي کانتینربـر ایراني هسـتند و تحت پرچم جمهوري اسـامي 

ایـران در آب هـاي بیـن  المللي تـردد مي کند.

کشتی کانتینربر »پرارین« در بندر چابهار پهلو گرفت
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بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ابتـدای ایـن همایـش 
کاپیتان فرشـاد حائـری دبیر نخسـتین همایش ایمنی 
حمـل و نقـل دریایی طی سـخنانی  اهـداف برگزاری 
ایـن همایـش را ارتقـاء دانـش علمـی و کاربـردی و 
انگیزه هـای پژوهشـی در حـوزه ایمنـی دریایی اعام 
و در ادامـه ایمنـی در حمـل و نقـل دریایـی، ایمنـی 
شـناورها، ایمنی در فراسـاحل، محیط زیسـت دریایی، 
مدیریـت ایمنـی در مشـاغل دریایـی و آلودگـی های 

ایـن  شـش گانه  محورهـای  عنـوان  بـه  را  دریایـی 
همایـش جهـت دریافـت مقـاالت عنـوان کرد.

ایـن  ادامـه  گـزارش خبرنـگار مـا حاکـی اسـت: در 
همایـش مهندس محمودرضا حق دوسـتی مدیرعامل 
مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی طـی سـخنانی از فعـال 
تـر شـدن آمـوزش ایمنی در کشـتیرانی خبـر داد و در 
ادامـه کاپیتـان اصغـر محمودپـور مدیـر دفتـر ایمنی، 
کیفیـت و محیط زیسـت موضـوع فرهنـگ سـازی  و 

بـاور نیـروی انسـانی بـه ایمنـی را در جهـت کاهـش 
دانسـت و همچنیـن  اهمیـت  دریایـی حائـز  سـوانح 
فلـه و  مهنـدس غنجـی مدیرعامـل شـرکت حمـل 
کاالی عمومـی بـر ضـرورت ارتقـاء علمـی فعـاالن 

صنعـت دریایـی کشـور تأکیـد کـرد.
شـایان ذکر اسـت این همایـش با صـدور قطعنامه ای 

در شـش بنـد به کار خـود پایان داد.

به میزبانی مؤسسه آموزشی کشتیرانی برگزار شد؛

اولین همایش ایمنی در حمل و نقل دریایی 
نخســتین همایــش ایمنــی حمــل و نقــل دریایــی بــا حضــور جمعــی از کارشناســان، دریانــوردان، مدیــران حــوزه حمــل 
ــی  ــه میزبان ــا و ب ــام دری ــا همــکاری پی ــی ارتــش و ســپاه ب ــروی دریای ــادر و برخــی فرماندهــان نی ــی و بن و نقــل دریای
مؤسســه آموزشــی کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران هشــتم اردیبهشــت مــاه در ســالن اجتماعــات مؤسســه آموزشــی 

کشــتیرانی برگــزار شــد.
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تأمین سوخت در اینجا  به چه نحوی صورت می گیرد؟
تامیـن سـوخت مخـازن شـرکت خدمـات دریایـی بـه صـورت مسـتقیم از طریـق 
پاالیشـگاه بندرعبـاس و یـا بـه صورت حمـل با کامیـون و یا به صـورت حمل ریلی 
تأمیـن می شـود کـه بعـد از ذخیـره سـازی در مخـازن سـایت و بارگیری سـوخت بر 
روی کشـتی های سـوخت رسـان جهـت سوخت رسـانی بـه کشـتی های مسـتقر در 
لنگـرگاه بندرعبـاس و یـا در کنـار اسـکله منتقـل می گـردد. همچنین مزیـد اطاع 
اسـت کـه در مجتمـع بنـدری شـهید رجایـی تنهـا 2 شـرکت هسـتند کـه قابلیـت 
دریافـت سـوخت را به صورت مسـتقیم از پاالیشـگاه نفـت بندرعبـاس از طریق خط 
لولـه دارا مـی باشـند. و مابقـی شـرکت های مسـتقر دراین بنـدر از خط لوله سـوخت 

ایـن دو شـرکت بابـت دریافت سـوخت از پاالیشـگاه اسـتفاده مـی کنند.
 ظرفیت مخازن سوخت این سایت چه مقدار است؟

در حـال حاضـر ایـن مجموعـه دارای 50 هـزار تن ظرفیت سـوخت سـنگین اسـت. 
اگرچـه ظرفیـت مخـازن از ابتـدای فعالیـت تغییری نکرده ولـی از زمانی کـه فعالیت 
ایـن مجموعـه شـروع شـده اسـت با توجـه بـه چالش هایی کـه در طـول عملیات با 
آن مواجـه بوده ایـم و همچنین با بـه کارگیری نیروهای فنی متخصـص، تغییراتی را 
در سـاختار اینجـا ایجـاد کردیـم کـه به بهترین نحـو از امکانـات  بهره برداری شـود.

ایـن مجموعـه چه از لحاظ کیفیت عملکـرد و چه از لحاظ ایمنـی جزو مجموعه های 
برتـر بندر خلیج فارس اسـت. 

این سایت چند عدد دوش تخلیه در اختیار دارد؟ 
در ابتـدا بـرای ایـن مجموعـه فقط سـه عـدد دوش جهت تخلیـه بار توسـط کامیون 
بـه مخـازن سـایت تعبیه شـده بود که ایـن تعـداد جوابگوی نیازهـا نبـود. بنابراین با 
مسـاعدت کارکنان فنی و سرمهندسـان این سـایت و امکانات خارج از این مجموعه، 
تعـداد پنـج دوش تخلیـه دیگـر نیـز اضافـه گردید کـه در مجمـوع تعـداد دوش های 
تخلیـه بـه هشـت عدد رسـیده اسـت تا حجم تخلیـه بار را بـه بیـش از 100 کامیون 

در طی 24 سـاعت برسـانیم. 
آیا در حال حاضر حمل سوخت با کامیون انجام می شود؟  

نمی تـوان گفـت کـه دائمـاً قـرارداد کامیونـی داریـم. هر سـه گزینه حمل جـاده ای، 
ریلـی و دریافـت مسـتقیم از خـط لولـه همیشـه مـورد نظر قرار مـی گیـرد و با توجه 
بـه شـرایط، گزینـه مناسـب  انتخـاب می شـود. از لحـاظ ایمنـی و راحتی و سـرعت 
کار، دریافـت بـار از طریـق پاالیشـگاه بندرعبـاس و خطـوط لوله بهتر اسـت چرا که 
از طریـق خطـوط لولـه در 24سـاعت، حـدود 20 هزار تن سـوخت دریافـت می کنیم 

در حالـی کـه در فصـل تابسـتان با کامیون ایـن مقدار به حـدود 2هزار تن می رسـد.
نقـش ایـن سـایت را در اقتصاد حمل و نقـل دریایی چگونـه ارزیابی 

؟ می کنید
هـم از لحـاظ جایـگاه و هم از لحاظ امکانـات موجود و هم از لحـاظ کارکنانی که در 
اینجـا مشـغول فعالیـت هسـتند این مجموعـه دارای پتانسـیل باالیی اسـت که یک 
ارزش افـزوده بسـیار باالیـی را هـم ازُ بعـد منافـع شـرکتی و هـم ازُ بعـد منافع ملی 

می دهد. ارائـه 
شـرکت های سوخت رسـان در نقـاط مختلـف دنیـا، لزومـاً هـدف خدماتـی ندارنـد و 
فقـط بـه کسـب درآمـد توجـه دارنـد ولـی کشـتیرانی ایـن سـایت را بـا الویـت امر 
سوخت رسـانی بـه نـاوگان ملی تأسـیس کـرده و در عین حـال بهترین اسـتفاده را از 
امکانـات ایـن سـایت دارد به نحـوی که هم از لحاظ کیفیت سـوخت و هـم از لحاظ 

قیمـت تمام شـده در بهتریـن وضعیت قـرار دارد. 
تعداد کارکنان این سایت چند نفر است؟

در این سـایت سـعی شـده از توان و دانش فنی تکنسـین ها و مهندسـین کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی به خصـوص نیروهـای بومی کـه به  خشـکی منتقل شـده اند در 
کنار پرسـنل آتش نشـان و نیروهای عملیاتی و اداری اسـتفاده شـود و در مجموع 74 

نفـر در دو شـیفت کار عملیات ایـن مجموعه را بر عهـده دارند.
قبـل از تحویل سـوخت به کشـتی ها، چـه فراینـدی در زمینه کیفیت 
سـوخت صـورت می گیـرد تا سـوخت با کیفیـت بهتری به کشـتی ها 

ارائه شـود؟
سـوخت هایی را کـه عمومـاً از پاالیشـگاه دریافـت می کنیـم دارای اسـتاندارد ثابتـی 
هسـتند. هر پاالیشـگاهی سـوخت با اسـتاندارد ثابتـی را تولید می کند. بـه این معنی 
کـه اگـر تولیـدات پاالیشـگاه بندرعبـاس را بـه هـر کجا ببرنـد می توانند تشـخیص 
دهنـد کـه آن متعلق به این پاالیشـگاه اسـت چون خروجی پاالیشـگاه ثابت اسـت و 
نمی تـوان تنظیمـات آن را تغییر داد. سـوخت ها دارای اسـتاندارد تعریف شـده جهانی 
هسـتند و ما هم با همان اسـتاندارد از پاالیشگاه دریافت می کنیم. بعد از اینکه سوخت 
وارد مخـازن شـد از آن نمونـه  گیـری می شـود و پس از بررسـی  مؤلفه های سـوخت 
کـه امـکان دارد تغییـرات بسـیار جزیی داشـته باشـد از طریق خطوط لوله سـایت به 
اسـکله سوخت رسـانی پمپاژ و بر روی کشـتی های سوخت رسـان بارگیری می شـود. 

در گذشته سوخت کشتی ها از چه طریقی تأمین می شد؟
صـورت  سـوخت  انتقـال  سوخت رسـانی،  بارج هـای  طریـق  از  فقـط  گذشـته  در 

کاپیتان حسینی مدیر سایت سوخت رسانی شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
 در گفت و گو با آوای کشتیرانی:

برای حفظ استانداردها تالش می کنیم

شـرکت  بـه  متعلـق  بندرعبـاس  سوخت رسـانی  سـایت 
خدمـات دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم بـه عنـوان 
یکـی از فنی تریـن مجموعه هـای گـروه کشـتیرانی دارای 
پتانسـیل های  از  و  اسـت  حرفـه ای  و  کارآمـد  نیروهـای 
خوبـی برای ایجـاد ارزش افـزوده برخوردار اسـت. کاپیتان 
حسـینی مدیـر سـایت سـوخت رسـانی  در گفـت و گـو با 
نشـریه آوای کشـتیرانی به تشـریح فعالیت های این سـایت 

پرداخـت کـه مشـروح آن را در ذیـل می خوانیـد.
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می گرفـت. هـر بـارج 500 تـا 700 تـن ظرفیـت داشـت. سـوخت از طریـق اسـکله 
شـهید باهنـر از شـرکت نفـت گرفتـه می شـد و به کشـتی ها انتقـال می یافـت. البته 
در گذشـته حداکثـر تقاضای دریافت سـوخت کشـتی ها در یک نوبت حـدود 1500تا 
2000تـن بـود ولـی امـروزه کشـتی ها 3000تـا 4000تن سـوخت دریافـت می کنند. 
آن زمـان سـرعت انتقـال سـوخت بسـیار پاییـن بود، شـاید بـرای دریافـت محموله 
2هـزار تنـی، کشـتی هـا تـا 2 روز معطـل می شـدند تـا سـوخت را دریافـت کنند در 
حالـی کـه امـروز ایـن عملیـات بـا سـرعت باالیـی انجـام می شـود و کشـتی های 

سوخت رسـان ایـن کار را بـا راندمـان بسـیار باالتـر انجـام مـی دهند.
کشتی ها برای سوخت گیری به کجا می روند؟

3 پسـت اسـکله سـوخت گیری در بنـدر خلیج فارس وجـود دارد که کشـتی های این 
شـرکت  در ایـن اسـکله هـا پهلوگیـری می کننـد و پـس از سـوخت گیری، سـوخت 

را در لنگـرگاه بـه کشـتی های کشـتیرانی یـا کشـتی های خارجی منتقـل می کنند.
تعداد بارج ها وظرفیت آنها چه مقدار است؟

دو فرونـد بارج آبرسـان بـه نام هـای سـبحان و یوشـات داریـم کـه ظرفیت هـر کدام 
350تـن آب شـیرین اسـت. همچنیـن یـک بـارج سوخت رسـان داریم که بـه عنوان 

سوخت رسـان دیـزل از آن اسـتفاده می کنیـم. 
کشـتی سوخت رسـان داریـوش هـم 1700تـن دیزل و 1800تن سـوخت سـنگین را 
تأمیـن می کنـد. آتیـای 1و 2 هـم حـدود 6500تن ظرفیـت دارند که سوخت رسـان 
سـنگین هسـتند. کشـتی جوینویل هم 12هزار تـن ظرفیت دارد که هـم برای حمل 

بـار و هـم برای سـوخت رسـانی از این کشـتی اسـتفاده می کنیم.   
تفاوت سوخت فجیره با بندرعباس چیست؟

سـوخت بندرعبـاس کامًا سـالم اسـت. در اسـکله هـای 1،2 و 3 هر روز دو کشـتی 
35هـزار تنـی پهلـو گرفته انـد کـه از اینجـا بـرای فجیره سـوخت بارگیـری  می کنند 
ولـی در فجیـره ایـن سـوخت را در مخـازن تخلیـه بـا سـوخت های با کیفیـت پایین 
ترکیـب می کننـد و بـا وجـود اینکه مشـخصات سـوخت طبـق مؤلفه های اسـتاندارد 
بـه مشـتری ارائـه می شـود ولـی از کیفیـت پایین تری نسـبت به سـوخت بندرعباس 

برخوردار اسـت.
ناگفتـه نمانـد کیفیت سـوخت مصرفی کشـتی ها در طوالنـی مدت تأثیر بسـزایی در 
سـامت ماشـین آالت کشـتی دارد. مسـلماً سـوخت با کیفیت پائین تر صدماتی را به 
کشـتی و ماشـین آالت کشـتی وارد می کنـد. بنابرایـن کشـتیرانی بـه عنـوان مالک 
یک ناوگان بزرگ سـرمایه گذاری مناسـب و توجه بیشـتری در زمینه سوخت رسـانی 

دارد و مسـلماً در طوالنی مـدت نفـع آن را خواهـد دید. 
صحبت پایانی

کارکنـان ایـن شـرکت چـه از لحـاظ فنـی و چـه از لحـاظ آزمایشـگاه و امکانـات 
تـاش می کننـد اسـتاندارد اینجـا را در جهت بهینه سـازی هـر چه بیشـتر امکانات و 
قابلیت هـا و ارائـه عملیـات با اسـتاندارد باال و قابـل قبول حفظ کنند کمـا اینکه طی 
ممیزی هـای مختلـف ایـن اسـتاندارد مـورد تأییـد متولیان امر قـرار گرفته اسـت که 
در ایـن خصـوص مـی توان به کسـب رتبـه برتـر و دریافت تندیس واحـد HSE در 
  HSE بندرشـهید رجایی در سـال 94 و کسـب رتبه برتر و دریافت لوح سپاس واحد
از سـوی سـازمان بنـادر ودریانـوردی درسـال 95 اشـاره کـرد. این مجموعـه در بین 
مجموعه هـای گـروه کشـتیرانی در خشـکی یکـی از فنی تریـن زیرمجموعه هاسـت 
که پتانسـیل بسـیار باالیـی دارد از جمله نیروهای بسـیار کارآمد و حرفـه ای در اینجا 
فعالیـت می کننـد و چـه از نظـر فنـی، تکنیکـی و چـه از لحـاظ علمـی و تجربـه، 
تجربه  هـای دریایـی در ایـن جا جمع شـده اند. دریانـوردان و کارکنان آزمایشـگاه این 

مجموعـه از بهترین هـا هسـتند که در کارشـان بسـیار دقیق می باشـند. 
بـه نظـر مـن بـا ایجـاد گـردش کار بـاال بایـد حداکثـر اسـتفاده را از ایـن نیروهـای 
باتجربه داشـته باشـیم. مجموعه تأسیسـات پیشـرفته این سـایت به همراه نیروهای 
بـا انگیـزه و پـر انـرژی از جملـه سـرمایه هـای بالقـوه ملی و شـرکت می باشـد که 
بایـد از ایـن تـوان بهـره بـرداری مطلـوب نمـود و این مهـم تنها بـا ایجـاد امکانات 
در گـردش کار بـاال و طـی آن انتقـال تجربـه بـه نیروهـای جوان تـر و ایجـاد درآمد 
بیشـتر مهیـا می گردد که در راسـتای اهداف عالیـه ملی و شـکوفایی اقتصاد دریایی 

تأثیر بسـزایی دارد.

محبوبه عباسی سرپرست آزمایشگاه سایت سوخت رسانی بندرعباس:

آزمایشگاه دارای گواهی نامه 
استاندارد بین المللی است

محبوبه عباسی سرپرست آزمایشگاه سایت سوخت رسانی بندرعباس 
حدود هفت سال است که در این آزمایشگاه مشغول به کار می باشد 
و دانشجوی سال آخر دکترای رشته شیمی - گرایش شیمی فیزیک 
این  پیرامون دامنه فعالیت  این گفت و گو توضیحاتی  است. وی در 

آزمایشگاه بیان کرد که به شرح ذیل از نظرتان می گذرد. 

این آزمایشگاه در چه سالی فعالیت خود را شروع کرد؟
ایـن آزمایشـگاه در سـال 1391 راه انـدازی و فعالیـت خـود را آغـاز نمـود. سـپس 
بـه منظـور اخـذ مجـوز تأییـد صاحیـت از مراکـز معتبـر بین المللـی،  در سـال 93 
موفـق بـه دریافـت گواهی نامه اسـتاندارد بین المللی ایـزو 17025 از مرجع اعتباردهی 
تـورکاک ترکیـه شـدیم، شـایان ذکر اسـت آزمایشـگاه از مرکز ملـی تأیید صاحیت 

ایـران نیـز موفـق به اخـذ گواهی نامـه اسـتاندارد ایزو 17025 شـده اسـت.
دامنه فعالیت این آزمایشگاه چیست؟

دامنۀ فعالیت این آزمایشـگاه شـامل آزمون های کلیدی وزن مخصوص، ویسـکوزیته، 
نقطـه اشـتعال سـوخت، نقطـه ریزش، مقـدار آب و سـولفور بـر روی نمونه های نفت 
کـوره، گازوئیـل و روغن هـای روان کننـده می باشـد. 90 درصـد از نمونه هایی که در 
ایـن آزمایشـگاه پذیـرش می شـود، نفـت کوره اسـت. آزمون هـای تخصصـی دیگر، 
آزمـون خاکسـتر، باقی مانـده کربـن و مقـدار رسـوبات مـواد نفتـی اسـت کـه روی 
کیفیـت سـوخت تأثیـر زیـادی دارد. همچنیـن در ایـن آزمایشـگاه، آزمـون تقطیـر و 

خوردگـی مـس نیـز بـر روی نمونه هـای گازوئیـل انجام می شـود.
آیا مشتری بیرونی هم دارید؟

بلـه، از شـرکت های بیـرون از مجموعـه کـه مرتبـط بـا تجـارت سـوخت هسـتند 
سـفارش آزمایـش دریافت می کنیم که براسـاس نتایـج پایش بازخورد و نظرسـنجی 
از مشـتریان، خوشـبختانه کامـًا رضایـت بخـش بـوده اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت 
فعالیـت آزمایشـگاه مطابـق بـا اسـتاندارد، کامًا مسـتقل و بی طرف از شـرکت های 

خریـدار یا فروشـنده سـوخت می باشـد. 
بـا توجـه بـه اخـذ تأییدیـه کشـوری از مرکـز ملی تأییـد صاحیت ایـران، بـه دنبال 
ثبـت ایـن آزمایشـگاه در سـامانه گمـرک هسـتیم. لـذا مدارک و مسـتندات خـود را 
ارائـه نمـوده و خوشـبختانه تأییدیـه آن مرکـز را هـم دریافـت کرده ایم تا در لیسـت 
آزمایشـگاه همـکار قـرار گرفتـه و نـام  آزمایشـگاه در سـامانه گمـرگ ثبت شـود. به 
موجـب ایـن مجـوز، شـرکت های فعـال در زمینه نفت کـوره پس از مراجعـه به واحد 
بازرسـی در گمـرک، نمونـه سـوخت خـود را جهـت آزمایـش و اخـذ تأییدیـه تعیین 
ماهیـت بـه ایـن آزمایشـگاه ارسـال خواهنـد کـرد که ایـن امر منجـر به بهـره وری 

بیشـتر از تجهیـزات موجـود در آزمایشـگاه و متعاقبـاً افزایـش درآمد مـی گردد.
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کاپیتان رضا برکم فرمانده کشتی ایران کاشان:
 فرماندهی اولین سفر دریایی

 3 کشتی ساخت داخل

ایـن  تحویل گیـری  بـرای  جنابعالـی  چـرا 
شـدید؟  انتخـاب  کشـتی  

افتخاری اسـت که نصیب اینجانب شـده اسـت. کشتی 
ایـران اراک و ایران شـهرکرد را هـم من تحویل گرفتم 
چـون بـا مشـخصات فنی این دو کشـتی و مشـکات 
ایـن نـوع کشـتی ها آشـنایی دارم بـه همیـن خاطـر 
مسـئولیت تحویل گیـری ایـن کشـتی هم بـه اینجانب 
محـول شـد تـا از همـان ابتدا نواقـص برطرف شـود و 

کشـتی زودتر سـفر دریایـی اش را شـروع کند. 

کشـتی های سـاخت داخـل از لحـاظ فنی با 
چه چالشـی مواجه هسـتند؟

چالـش کشـتی اول عـدم تجربـه کافـی کشتی سـازان 
داخلـی بـود و بـه همیـن خاطـر رونـد سـاخت آن بـا 
کنـدی پیـش  رفت. کشـتی دوم هـم با تغییـر مدیریت 
کشتی سـازی و تحریم هـا مواجـه شـد. کشتی سـازی 
بـرای ایـن کـه بـه تعهـدات خود عمـل کند و کشـتی 
را سـر موعـد تحویـل دهـد هـر جـا قطعـه ای را کـم 
مـی آورد، آن قطعـه را از کشـتی ایـران کاشـان بـاز 
می کردنـد تـا باالخـره آن کشـتی را  تکمیـل کردنـد و 

آمـاده بهره بـرداری شـد.  
کشـتی ایران کاشـان هم سومین کشـتی ساخت داخل 
اسـت کـه مراحـل تکمیلـی سـاخت ایـن کشـتی هم 
همزمـان بـا دوران تحریـم  بـود. بـه دلیـل عـدم وجود 
قطعات مناسـب، این کشـتی همچنان با کاسـتی هایی 

مواجـه بـود. بـا اینکـه این کشـتی هنوز تکمیل نشـده 
بـود ولـی این کشـتی  از کشتی سـازی تحویـل گیری 
شـد کـه البتـه بـه زودی آمـاده بهره بـرداری و شـروع 

سـفر دریایی می شـود.

آیـا تسـت سـفردریایی ایـن کشـتی انجام 
است؟ شـده 

در تاریـخ 28اسـفند 95 بـا سـرعت 21نـات تـا شـمال 
بنـدر جاسـک بـا ایـن کشـتی بـه سـفر رفتیـم و تمام 
مـوارد را تسـت کردیـم. با توجـه به اینکه تجربه سـفر 
بـا کشـتی های ایـران اراک و شـهرکرد را داشـتم ایـن 

کشـتی بـا آنهـا هیـچ فرقـی نمی کرد.

چند ساعت با این کشتی سفر کردید؟
حدود دو روز سـفر داشـتیم. البته وقتی در کشتی سـازی 

بود حدود 3 الی 4روز با این کشـتی سـفر داشـتیم.

این کشـتی چـه زمانی سـفر دریایـی اش را 
شـروع خواهـد کرد؟

 ایـن کشـتی بعـد از تعطیات نـوروز امسـال وارد داک 
شـد تـا کارهـای تعمیراتـی آن انجـام شـود. اینکه چه 
زمانـی کارهـای ایـن کشـتی بـه پایـان خواهد رسـید 
تـا سـفر دریایـی خـود را شـروع کنـد را کاس تعیین 
می کنـد. طبـق قولـی که بـه مـا داده انـد باید تـا پایان 
اردیبهشـت مـاه مـدارک به آن داده شـود. تا کشـتی از 
نظـر فنی آمادگی نداشـته باشـد هیچ برنامه سـفری به 
آن داده نخواهـد شـد ولـی بـه احتمال زیاد بـا توجه به 
سـایزی کـه دارد و فیدر اسـت حداکثر تا سـنگاپور و یا 

اروپا سـفر خواهد داشـت.

ایـن  بـرروی  دریانـوردان  حاضـر  حـال  در 
دارنـد؟ کاری  مسـئولیت  چـه  کشـتی 

مسـئولیت های کارکنان کشـتی، چه کشـتی در اسکله 
باشـد و چـه در دریـا باشـد، تقریبـاً یکی اسـت. شـاید 
30درصـد کارشـان کمتر باشـد. افسـران بایـد کارهای 
روزانه را انجام دهند. به روز نگه داشـتن نقشـه ها و واچ 
همچنیـن مراقبت از کشـتی بـه هنگام بـاد و طوفان از 
جمله وظایف افسـران عرشـه اسـت. مهندسان هم باید 
ژنراتورهـا و برق کشـتی را کنترل کننـد. ملوانان بخش 
آشـپزخانه هم بـرای تهیـه وعده های غذایـی کارکنان 
مشـغول کار هستند. بنابراین کار در کشتی وجود دارد و 
تمـام افـراد بایـد به نوعی وظایـف خود را انجـام دهند.

آیا خانواده ای هم بر روی کشتی هست؟
خیـر فقـط گاهـی اوقـات بعضـی از خانواده هـا بـرای 

دیـدن همسـران خـود بـر روی کشـتی  می آینـد.

خــــاطره ای از کشتــی هایی کـه تحویـل 
گرفته اید  دارید؟

حدود 3 ماه برروی کشـتی ایران شهرکرد بودم. همیشه 
کشـتی های نو یکسـری عیب و یکسـری مزایا دارد. با 
اینکـه ایـن کشـتی  توسـط کشتی سـازان کـم تجربـه 
سـاخته شـده بـود ولـی کشـتی خوبی بـود و امیـدوارم 
کشـتی ایران کاشـان هـم با تاش هایی کـه برای رفع 
نواقـص آن صورت گرفته اسـت، کشـتی خوبی باشـد.

مراحلـی را کـه این کشـتی در پرشـیا هرمز 
می گذرانـد چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

در مجمـوع بـرروی ایـن کشـتی یکسـری کارهـای 

شروع سفر کشتی ایران کاشان؛ به زودی!
17 اردیبهشـت مـاه وقتی برای تهیه گزارش به شـرکت تعمیرات کشـتی پرشـیا هرمز رفتیـم تا از روند فعالیت های این شـرکت 
جویـا شـویم در داک دلفین این شـرکت، کشـتی ایران کاشـان توجه مـا را به خود جلب کـرد. فرصت را غنیمت شـمردیم و برای 
دریافت پاسـخ سـؤاالتی که مدت ها در سـر داشتیم با مهندس ناظر بدنه و فرمانده کشـتی ایران کاشان به گفت و گو پرداختیم. اگر 
چه این کشـتی در داک بود ولی هر کدام از دریانوردان بر روی آن مشـغول انجام کاری بودند. بوی رنگ تمام محوطه را پوشـانده 
بـود و کارگـران در زیر آفتاب گرم بهاری سـخت مشـغول رنگ کردن بدنه کشـتی بودنـد. ماحصل این دو گفت و گـو را می خوانید.
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مربـوط بـه رنـگ بدنـه و تعمیـرات انجام شـده اسـت 
بـا  ایـن جـا  نیسـت. در  زیـاد  کـه مقـدار آن خیلـی 
یکسـری محدودیت هایـی مواجـه هسـتیم کـه رونـد 
کار را کنـد می کنـد. بـا اینکـه نیروهـای متخصصـی 
در اینجـا فعالیـت می کننـد ولـی گاهـی اوقـات بـرای 
تهیـه قطعـه ای و یا بعضاً بـرای انجام تعمیـرات باید از 
مهندسـان خارجی اسـتفاده کـرد که تمامی ایـن موارد 
زمـان بـر اسـت. در حالـی کـه یاردهـای چیـن و دبی 
بـا ایـن محدودیت هـا مواجـه نیسـتند و از کمپانی های 

بـزرگ قطعـه مـورد نیـاز خـود را تهیـه می کننـد. 

مهندس قلمبر مهندس ناظر بدنه
 کشتی ایران کاشان:

کشتی ایران کاشان 
مراحل تکمیلی را می گذراند

درحـال حاضر چـه اقداماتی بر روی کشـتی 
ایـران کاشـان صورت گرفته اسـت؟

در حـال حاضـر مرحلـه سندباسـت رنگ قبلـی انجام 
شـده و پـس از آن بدنـه کشـتی با آب شـیرین شسـته 
شـده اسـت و همین طـور کـه ماحظه می کنیـد الیه 
   (Anti corrosive) خوردگـی  ضـد  رنـگ   اول 
 (Sealer coat) اعمال شـده است و آماده الیه دوم

می باشد که پس از الیه دوم، رنگ ضد خزه 
(Anti fouling) اعمال خواهد شد.

چـرا بـرای رفـع نواقـص ایـن کشـتی داک 
انتخاب شـد؟ پرشـیا هرمـز 

 بـا توجـه به اینکـه شـرکت ایزوایکو از انجام بسـیاری 
از کارهـای باقـی مانده کشـتی خودداری کرده اسـت و 
تحـت هیـچ شـرایطی حاضـر بـه پرداخـت هزینه های 
آنهـا نمی باشـد  لذا طی جلسـات متعددی کـه مدیران 
دو شـرکت در تهـران و بنـدر عبـاس برگـزار نمودنـد 
مقرر شـد برخی از تعمیرات توسـط ایزوایکو و بسـیاری 
دیگر توسـط شـرکت پرشـیا هرمـز انجام گـردد. به هر 
صـورت این کشـتی در شـرف انجـام مراحـل تکمیلی 
و پایانـی اسـت و امیدواریـم هرچـه زودتـر آماده سـفر 
دریایـی شـود. البتـه بخـش دیگـری از تعمیـرات باقی 
مانـده کـه مربـوط بـه تعویـض کانتینـر سـوکت های 

کشـتی اسـت، قـرار اسـت در چین انجام شـود.

رنگـی کـه بـر روی بدنـه ایـن کشـتی زده 
می شـود داخلـی اسـت و یـا خارجـی؟

رنـگ کشـتی توسـط شـرکت بـاژاک تأمیـن می شـود 
 KCC و ایـن شـرکت هـم تحـت لیسـانس شـرکت
کـره جنوبـی ایـن رنگ هـا را تولیـد و عرضه مـی کند. 
تاریـخ تولیـد و انقضـای همـه رنگ های ارسـال شـده 
مـورد بازدیـد قرار گرفته اسـت کـه تا سـال 2020 هم 

معتبـر می باشـند. 
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در بیسـت و دومیـن دوره از مسـابقات فوتبـال جـام رمضـان 
گـروه کشـتیرانی، تیـم شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی 

شـد. قهرمان  هوپاددریـا 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا به نقـل از اداره تربیـت بدنی کشـتیرانی، در آسـتانه 
والدت باسـعادت دومیـن اختـر تابنـاک آسـمان امامـت و والیـت حضـرت 
امـام حسـن مجتبـی)ع( مراسـم اختتامیه بیسـت و دومیـن دوره از مسـابقات 
فوتبـال جـام رمضـان گروه کشـتیرانی بـا حضور دکتـر محمد سـعیدی رئیس 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، معاونـان 
مدیرعامـل و تعـدادی از مدیـران عامل گروه کشـتیرانی و جمعـی از کارکنان 
و خانواده هـای آنـان در تاریـخ 9خرداد ماه در مجموعه ورزشـی شـیان برگزار 

. شد
در ایـن دوره از مسـابقات کـه همزمـان بـا اولیـن شـب مـاه مبـارک رمضان 
آغـاز شـد16تیم در 4گـروه 4تیمـی از گـروه کشـتیرانی بـه رقابـت پرداختند.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: در این دوره از مسـابقات جـام رمضـان، تیم های 
شـهید دوران، مؤسسـه خدمات رفاهی کشـتیرانی، شـرکت خدمات نمایندگی 
نیـم  مرحلـه  بـه  نواصـرزاده(  بازنشسـتگان)مرحوم  و  هوپاددریـا  کشـتیرانی 
نهایـی صعـود کردنـد کـه در مرحلـۀ رده بنـدی تیم مؤسسـه خدمـات رفاهی 
نواصـرزاده( شـد  بازنشسـتگان)مرحوم  تیـم  بـه شکسـت  کشـتیرانی موفـق 
و عنـوان سـومی مسـابقات را کسـب کـرد و در بـازی فینـال، تیـم شـرکت 
خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریـا موفـق شـد بـا غلبـه بر تیم شـهید 

دوران عنـوان قهرمانـی مسـابقات را بـه دسـت آورد.
در ایـن دوره از مسـابقات تعـداد 32 بـازی در 11شـب برگزار شـد کـه در این 

مـدت جمعـًا 137گل به ثمر رسـید.
 شـایان ذکـر اسـت کلیـه تیم ها بـا بهره منـدی از فضایل ماه مبـارک رمضان 
نهایـت همـکاری صمیمانـه را بـا هیئـت برگـزاری مسـابقات داشـتند و بازی 
جوانمردانـه ای را بـه نمایـش گذاشـتند کـه در ایـن راسـتا  تیـم معاونت فنی 
بازرگانـی کشـتیرانی  بـه عنوان تیم اخاق از سـوی هیئت برگـزاری انتخاب 

 . شد
اسـامی هئیت داوران عبارت است از: 

ابوطالـب طاهریـان، وحیـد صالحـی، جواد مداح، محمد حسـن ترابیان، سـپهر 
سـعادت نژاد) از داوران رسـمی فدراسـیون فوتبـال کشـور(، منصـور رفیعـی 
عضـو کمیتـه برگـزاری مسـابقات و دکتـر محمـد رضـا یوسـفی بـه عنـوان 

 . شک پز
اسامی داوران عبارت است از:

علیرضـا فغانی و محمدرضا منصوری 

تیم فوتبال هوپاددریا 
در مسابقات جــام رمضان 

قهرمان شد

گزارش
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همراه با دریانوردان

از الحاق تا امروز
حـدود پنـج مـاه اسـت کـه بـر روی کشـتی بهـداد 
مشـغول خدمت هسـتم. بعـد از تخلیه ریـل راه آهن در 
بندرعبـاس کـه از بنـدر گنـگاوران هند بارگیری شـده 
بـود، اینجانـب بـه ایـن کشـتی ملحـق شـدم و بـرای 
بارگیـری ام دی اف عـازم بندر فوکت تایلند شـدیم. در 
بنـدر امـام خمینی بـار را تخلیه و مجـدداً در بندرعباس 
سـنگ گـچ بـه مقصـد مالـزی بارگیـری کردیـم. در 
بنـدر بـن تولـو مالـزی بـار را تخلیـه و پس از شسـتن 
و تمیـز کـردن انبارهـا ایـن بنـدر را بـه مقصـد تایلنـد 
تـرک کردیـم. سـپس در بندر سـونقای تایلنـد ام دی 
اف بارگیـری و در بندرامـام خمینـی ایـن بـار را تخلیه 
کردیـم. دهم اردیبهشـت مـاه به بندرعباس رسـیدیم و 
در حـال حاضر مشـغول عملیات بارگیـری  20هزار تن 

اسـتیل کویـل بـرای مقصد جبـل علی هسـتیم.
دریانوردان 

بـا توجه بـه اینکه این کشـتی قدیمی اسـت و کارهای 
آن هـم بیشـتر اسـت بـه همین خاطـر تعـداد کارکنان 

آن هـم زیادتر اسـت. حـدود 27نفر برروی این کشـتی 
مشـغول فعالیت هسـتند. در واقع یـک مهندس چهارم، 
یـک جوشـکار، یـک روغنـکار و یـک فیتـر اضافـه بر 

روی ایـن کشـتی فعالیـت می کنند. 
مشکات و ویژگی  های این کشتی 

ایـن کشـتی از نـوع جنـرال کارگـو و 25 سـال قبل در 
کشـور چین سـاخته شـده اسـت. با توجـه بـه اینکه از 
همـان ابتـدا جنـس قطعاتـی که بـر روی این کشـتی 
اسـتفاده شـده، مناسـب نبـوده اسـت بـه همین خاطـر 
هـر قطعـه جدیـدی را که بـر روی آن نصـب می کنیم، 
کارایـی الزم را نـدارد و خیلـی زود خـراب می شـود. 
مزیـت ایـن نوع از کشـتی ها این اسـت که انبـار آن دو 
طبقـه ای و دهانۀ آن گشـاد اسـت که بـرای حمل ریل 

راه آهن بسـیار مناسـب می باشـد.  
خطوط فعالیت 

در این پنج ماه که اینجانب به این کشـتی ملحق شـده ام 
بیشـتر به بنادر تایلند و مالزی سـفر داشـته ایم. البته قبل 
از آن برای بارگیری برنج به هند هم سـفر داشـته اسـت. 

افسر اول کشتی بهداد  در  گفت وگو با آوای کشتیرانی:

طوالنی ترین سفرم همین سفر آخر بود
هنگامـی کـه بـرای تهیه گزارش به سـراغ کشـتی بهداد رفتیـم عملیات بارگیـری در حال انجـام بود تا کشـتی به زودی 
ایـن بنـدر را بـه مقصـد جبل علی تـرک کند. کیانـوش میرسـتاری خطبه سـرا افسـر اول این کشـتی که تجربـه آخرین 
سـفر افسـر اولـی اش را در طـی پنـج مـاه حضـور در کشـتی بهـداد سـپری می کـرد در گفـت و گو بـا آوای کشـتیرانی 

گزارشـی را از فعالیت هـای ایـن کشـتی طـی چنـد ماه اخیـر ارائه کـرد کـه از نظرتـان می گذرد. 

طوالنی ترین سفر
طوالنی تریـن سـفرم همین سـفر آخر بود کـه حدود دو 
ماه و نیم طول کشـید. 19 روز در لنگرگاه مالزی بودیم 
و سـنگ گچ خالـی می کردیم. سـپس به تایلنـد رفتیم 
و در آنجـا ام دی اف بارگیـری کردیـم و در بنـدر امـام 
خمینـی تخلیـه کردیم و از آنجـا به بندرعبـاس رفتیم. 

وضعیت برنامه غذایی این کشتی
برنامـه غذایـی ایـن کشـتی خـوب اسـت ولـی جیـرۀ 
غذایـی 7/5دالر بـا توجـه بـه تـورم موجـود بـرای هر 

دریانـورد کـم اسـت.
صحبت پایانی

حـدود دو سـال اسـت که شـرایط کاری دریانـوردان به 
ایـن گونـه شـده اسـت کـه بعـد از 80روز کار بـرروی 
کشـتی یـک مـاه بـه مرخصـی می رونـد و حـدود 4تـا 
5مـاه بـه صـورت آماده به خدمت هسـتند. چـون تعداد 
افسـران زیاد شـده اسـت. بـه همین خاطر مـدت زمان 

زیـادی را در انتظـار الحـاق می مانیم. 

آوای کشتیرانی   شماره 352 
  اردیبهشت و خرداد  97

1313



آقـای دکتـر سـعیدی به شـرکت تشـریف آورده اند به کارکنـان خدماتی بیشـتر توجه 
شـده اسـت که از ایشـان به نوبـه خودم سپاسـگزارم.

وی در پایـان می گوید: در طول دوران کاری ام سـعی کـرده ام اخاق و رفتار و انظباط 
کاری را رعایـت کنـم و آراسـتگی هـم از جملـه مواردی اسـت که بـه آن توجه دارم.   

با صمیمیت و دوستی تمام کارها حل می شود
حسـین طهماسـب زاده هـم حدود 6سـال اسـت که در کشـتیرانی کار مـی کند. وی 
کـه قبـًا در صنایـع دفاع کار می کـرده، می گوید: از این که در این شـرکت مشـغول 
بـه کار هسـتم احسـاس خوبـی دارم. خوشـبختانه ارتباطم بـا همکاران بسـیار خوب 
اسـت. وظیفـه خـودم می دانم تـا جایی که در تـوان دارم کار کنـم و هیچ وقت از کارم 

کـم نگـذارم و وظایفـی را که بـر عهده دارم به درسـتی انجـام دهم. 
وی ویژگـی یـک کارگـر نمونـه را اخاق خـوش می دانـد و می گوید: بـا صمیمیت و 

دوسـتی تمـام کارها حل می شـود.
وی همچنیـن گفـت: وظیفـه خـودم می  دانـم از زحمـات و حمایت های جنـاب آقای 

دکتر سـعیدی مدیریت محترم ارشـد کشـتیرانی کمال تشـکر را داشـته باشـم.

هیچ وقت به کار » نه« نمی گویم
محمدرضایی با 21سـال سـابقه از دیگر همکاران زحمتکش رسـتوران شـرکت است 

کـه تقریباً تمام کارکنان با او آشـنا هسـتند.
وی در خصـوص وظیفـه کاری خـود می گویـد: صبح هـا سـاعت 6/30صبـح کارم از 
بخش آشـپزخانه  شـروع می شـود. چون کارم با سـامتی همکاران در ارتباط اسـت 
خیلـی حسـاس هسـتم و سـعی می کنـم کارهـا را بـا دقـت انجـام دهـم. در واقـع 
همیشـه خـودم را جـای کارکنـان می گـذارم کـه همـه چیـز تمیـز  باشـد و سـینی، 
قاشـق و چنـگال و همـه چیـز مرتـب و پاکیـزه باشـد تـا کارکنـان با آرامـش غذای 

خـود را میـل کنند.
او می گویـد: هیچ وقـت بـه کار » نـه« نمی گویـم. هـرکاری به اینجانب محول شـود 

می دهم. انجـام 
او همچنیـن می گویـد: از زمانـی کـه آقـای دکتـر سـعیدی بـه کشـتیرانی تشـریف 
آورده انـد وضعیـت مـا از لحـاظ معیشـتی خیلـی بهتـر شـده و تمـام مزایـا را کامـل 

دریافـت می کنیـم و همیشـه دعاگـوی ایشـان و خانواده شـان هسـتم.
او در ادامـه گفـت: روز کارگـر ماننـد سـالگرد تولـد اسـت. از این که یک روز از سـال  

بـه کارگـران اختصاص دارد، خیلی خوشـحالم.

محیط امن مادی و معنوی کشتیرانی رضایت بخش است
مهـری ایوبـی از کارکنـان بخش خدمات کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران اسـت 

کـه از سـال 1392 فعالیـت خود را در این شـرکت شـروع کرده اسـت.
 وی انضبـاط کاری و اخاق دوسـتانه با همکاران را سـرلوحه کارهـای خود قرارداده 
اسـت و می گویـد: سـعی کـرده ام داشـتن اخـاق خـوب و صمیمـی بـا همـکاران و 

انضبـاط کاری را در کارهایم داشـته باشـم. 
وی می گویـد: بـا توجـه بـه اینکـه سرپرسـت خانـواده هسـتم بـه همیـن جهـت 
حمایت هـای مـادی و معنـوی ایـن شـرکت موجـب شـده اسـت تـا بـا آرامـش بـه 
کارهـای خـودم برسـم. کار کـردن را خیلـی دوسـت دارم و از اینکـه می توانم روزی 
حال کسـب کنم و مسـتقل باشـم برایم رضایت بخش اسـت. چون همین مسـتقل 

بـودن موجـب شـده خانـواده ام احتـرام خاصـی برایم قائل شـوند.
 او در ادامـه می گویـد: محیـط  امـن مـادی و معنـوی ایـن شـرکت برایـم رضایـت 

بخـش اسـت و همیشـه خـدا را شـکر می کنـم.
وی همچنیـن گفـت: از وقتی که دکتر سـعیدی تشـریف آورده انـد از لحاظ حقوقی و 
پـاداش و مزایـا وضعیـت ما خیلی بهتر شـده اسـت. اقامی که شـرکت بـه کارکنان 
می دهـد مـا هـم بـه صـورت تسـاوی از آن  برخورداریـم و از اینکـه مثـل سـایر 
کارکنـان دیـده می شـویم و بـرای کار مـا ارزش بیشـتری قائـل شـده اند از ایشـان 

می کنم.  تشـکر 

وجدان کاری اصل اساسی  برای انجام فعالیت ها
محمدرضـا خرمـی از دیگـر کارکنـان خدماتـی اسـت کـه مـدت 10سـال اسـت در 

کشـتیرانی کار می کنـد. 
کشـتیرانی  در  نمــــونه  کارگـر  عنـــوان  بـه  هـم  گذشـته  ســال  دو  کـه  وی 
کــــرده ام  سـعی  خـود  کاری  دوران  طـول  در  می گویـد:  اسـت،  شـده  انتخـاب 
کارهایـم  و  باشـم  شـناس  وقـت  و  شـوم   حاضـــر  کارم  محـل  در  وقـت  سـر 
باشـند.  داشـته  رضایـت  مـن  از  کـــارکنان  کـه  دهـم  انجـام  گونـه ای  بـه  را 
وی وجـدان کاری را اصـل اســــاسی بـرای انجـام درسـت کارهـا عنـوان می کنـد 
و می گویـد: تمـام افـراد در هـر پسـت و مقامـی بایـد وجدان کاری داشـته باشـند تا 

شـرکت پیشـرفت کند.
وی از حسـن برخـورد و رفتـار کارکنـان می گویـد: با تمـام کارکنان صمیمی هسـتم 
و احتـرام همـه کارکنـان را دارم. خـدا را شـاکرم کـه در این شـرکت مشـغول به کار 
هسـتم چـون حقـوق و مزایـا را سـر وقت دریافـت می کنـم. البته از وقتـی که جناب 

 به مناسبت روز جهانی کار و کارگر صورت گرفت؛

گفت و گو با چند همکار تالشگر
بـه مناسـبت 11اردیبهشـت روز جهانـی کار و کارگـر به سـراغ تعـدادی از همـکاران امور خدماتـی رفتیم تـا به این بهانـه قدردان 

زحمـات ایـن عزیـزان تاشـگر باشـیم . گـپ و گفت دوسـتانۀ ما با ایـن عزیـزان از نظرتـان می گذرد: 

گفت و گو
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 22 نفر از همکاران دریانورد
 ارتقاء یافتند

شـرکت تأمیـن نیـرو طـی گزارشـی اسـامی تعـدادی از همـکاران 
شـریف و زحمتکـش دریایـی ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران کـه پله هـای ترقـی را طـی کرده انـد و در سـمت های جدید 

مشـغول تـاش و فعالیـت هسـتند بـه شـرح ذیل اعـام کرد.

فرماندهان
مازیار اردشیری
حسن دلبری

سرمهندسان
محسن اسماعیلی دهقی

محسن محمدی

افسران اول
موسي کنجدي
محمد عباسي

امیر ابراهیم صالحی آالشتی

مهندسان دوم
علیرضا مددی عسگرآبادی

افسران دوم
محمدرضا برزگر

عبدا... بردال
اکبر شجاعی

نواب واحدی فتمه سری
احمد فتاحي نژاد

ابراهیم نورمحمد زاده بیرک علیا
رضا جهانگیر

نویددرکه

مهندسان سوم
مصطفی پوراحمدی جیفرودی

هاشم حسني ثمرین
حسن شیني پورفرد

مهندسان الکترونیک 1
پیام سلیمی

مهندسان الکترونیک 3
محسن حق پور ناوان

فرزاد بیگدل
شـرکت تأمیـن نیـرو و روابـط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران ضمن 
تبریـک بـه این همـکاران دریانورد، پیشـرفت و موفقیـت روزافزون ایـن عزیزان را 

در تمامـی مراحـل زندگی از خداوند سـبحان مسـئلت دارد.

به مناسبت اعیاد شعبانیه برگزار شد؛
مسابقات فوتبال رومیزی بر روی کشتی آرتاوند

کاپیتان ایرج طوسـی فرمانده کشـتی آرتاوند اعام کرد: به مناسـبت اعیاد شـعبانیه 
یک دوره مسـابقات فوتبال رومیزی برروی این کشـتی برگزار شـد.

در ایـن دوره از مسـابقات عـاوه بـر جشـن سـالروز والدت باسـعادت منجـی عالم 
بشـریت حضـرت مهدی)عـج(، بـه نفـرات اول تا سـوم هدایایی به رسـم یادبـود از 

سـوی فرمانـده این کشـتی اهدا شـد. 

با دریائیان

تبریک ما تقدیم به همکاران دریانورد

همکاران دریانورد
مرتضی دالور )مهندس چهارم(

عابدي)مهندس الکترونیک 3( محمدرضا 
سهراب لشکری)مهندس الکترونیک 3(

آغـاز زندگـی مشـترک و ایجـاد کانـون گـرم خانوادگـی را حضـور شـما عزیـزان 
تبریک عرض می کنیم. سـامتی و خوشـبختی تان را از خداوند سـبحان خواهانیم. 
شرکت تأمین نیرو 
   روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکاران دریانورد
حمیدرضا حاجی عسگری)افسردوم(   

 امید محمدحسني انزابي)مهندس الکترونیک 1(
امید رضاعلی پور)مهندس الکترونیک 1(

احسان باقر زاده انصاری)مهندس الکترونیک 1(
محمدرضا قدرتی)مهندس الکترونیک 3 ( 

قـدوم نـو رسـیده را بـه شـما دریانـوردان عزیـز و خانواده هـای محترم تـان تبریک 
می گوییـم. سـامتی و بهـروزی فرزنـدان دلبندتـان را از خداونـد متعـال خواهانیم. 
شرکت تأمین نیرو 
   روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

آوای کشتیرانی   شماره 352 
  اردیبهشت و خرداد  97

1515



تجربـه بیش از سـه دهه فعالیـت تخصصی کشـتیرانی والفجر و جا 
بـه جایی بیش از 10میلیون نفر مسـافر و همکاری بـا بیش از 100 
آژانس خدمات مسـافری در سراسـر کشـور، کشـتیرانی والفجر را 
بـر آن داشـت تا نسـبت بـه برگـزاری دو همایـش  هم اندیشـی با 
مدیـران آژانس های مسـافری اسـتان هرمـزگان با رویکـرد بهبود 

ارائـه خدمات مسـافری در بندر لنگـه و بندرعباس اقـدام کند.

ترویج گردشگری دریایی

شرکت کشتیرانی والفجر اعالم کرد؛

برگزاری دو همایش هم اندیشی
با مدیران آژانس های مسافری

 استان هرمزگان
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بـه گـزارش روابط عمومـی کشـتیرانی والفجـر، همایـش  هـم اندیشـی آژانس هـای 
مسـافری اسـتان هرمـزگان در تاریخ سـوم و نوزدهم اردیبهشـت مـاه در بندرلنگه و 
بندرعبـاس در شـناورهای مسـافری ایـن شـرکت برگزار شـد که با اسـتقبال پرشـور 

آژانس هـای مسـافری اسـتان مواجـه گردید.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: در ایـن دو همایـش  کاپیتـان سـجده مدیرعامـل 
کشـتیرانی والفجـر، ضمـن تشـکر از اسـتقبال آژانس های مسـافری اسـتان که 
نشـان دهنده توجـه آنـان بـه حـوزه سـفرهای دریایی اسـت، با ابـراز رضایت از 
ارائـه خدمـات مناسـب ایـن آژانس ها اظهار داشـت: کشـتیرانی والفجر رشـد و 
توسـعه مسـافرت دریایـی و اشـاعه فرهنگ گردشـگری دریایی را بـا برگزاری 

همایش هـای هـم اندیشـی بـا آژانس  هـای مسـافری هـدف قرار داده اسـت.
وی در ادامـه ضمـن ارائـه آمـار و ارقـام فـروش آژانس هـا در چنـد سـال اخیـر، بـه 
صـورت تفکیـک به تشـریح فعالیـت کلیه آژانس هـا در مسـیرهای دریایـی پرداخت 
و در ادامـه بـا مدیـران هـر یـک از ایـن  آژانس ها در خصـوص افزایـش و یا کاهش 

فـروش و راه هـای بهبـود ارائـه خدمات بـه مسـافران تبادل نظـر کرد.
کاپیتـان سـجده با اشـاره به عزم کشـتیرانی والفجـر در تحقق برنامه هـای راهبردی 
و کان کشـتیراني جمهـوري اسـامي ایـران و تحقـق سـند چشـم انـداز 1404 در 
حـوزه گردشـگری دریایـی، به لـزوم توجه ویژه به پتانسـیل هاي گردشـگري دریایي 
در پهنـه سـواحل نیلگـون خلیـج فـارس و دریای عمـان پرداخت و گفـت: با کاهش 

محدودیت هـا و توسـعه سـخت افزارها و برنامه ریزی مناسـب، می توان سـفر دریایی 
را بـه عنـوان یک جایگزین برای سـفرهای هوایی در سـواحل خلیج فـارس و دریای 

عمان مطـرح کرد.
 وی در ادامـه، برگـزاری ایـن همایش هـا را در قالب گشـت دریایي بر روی شـناورها 
جهـت آشـنایی مدیـران آژانس هـای مسـافری بـا نـوع و فضـای شـناورها و کیفیت 
خدمات ارائه شـده دانسـت و افـزود: امیدواریم بـا ترویج فرهنگ گردشـگری دریایی 

میـزان اسـتقبال مـردم از تورها و گشـت هـای دریایـی افزایش یابد.
در ایـن دو همایـش  عـاوه بـر پذیرایـی و اجـراي موسـیقي زنـده محلی، مسـئولین 
آژانس هـا نیـز ضمـن ابـراز خوشـحالی از برگـزاري چنیـن جلسـات هـم اندیشـی، 
پیشـنهادهاي خـود را در جهـت افزایـش کیفیـت خدمـات مسـافری بیـان کردنـد و 
خواسـتار توسـعه بیشـتر ناوگان دریایی این شـرکت و افزایش خطوط مسافری شدند.
شـایان ذکـر اسـت در پایان این جلسـات از آژانس هایـی که در زمینه فـروش بلیط و 
ارائـه خدمـات به مسـافران بهترین عملکرد را داشـتند بـا اهداء لوح ، تقدیر و تشـکر 

به عمـل آمد. 
در ایـن همایش ها کاپیتـان محمـود باقـري مدیـر امـور بازرگاني، مهـرداد آهي مدیر 
حراسـت کشـتیراني والفجـر و خدیجـه جالـي رئیـس اداره مسـافر این شـرکت نیز 

حضور داشـتند.     
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شقایق صفری فرزند یک همکار در گفت و گو با آوای کشتیرانی:

مهم ترین آرزویم کسب مقام اول
 در مسابقات المپیک است

بـه گـزارش خبرنـگار ما، در ایـن دیدار کـه در تاریخ 22و 29 اردیبهشـت مـاه صورت 
گرفـت، کاپیتـان علیرضا ابراهیمی زاده مدیرعامل شـرکت تأمین نیـرو و هیئت همراه 
با همسـر و فرزندان همکاران دریانورد سـید محمد کاظمی )افسـر دوم(، مهدی بهراد 
)مهنـدس سـوم (، رحمـت ا... شـریفی میکال)افسـر اول( و ابراهیم رضایـی خیرآبادی 
)ملـوان سـالن( کـه در مأموریـت دریایی به سـر می برند، دیـدار و گفت و گـو کردند.

در ایـن دیـدار خانواده هـای ایـن دریانـوردان ضمـن تشـکر از زحمـات دکتر سـعیدی 
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی بابت پیگیـری در پرداخت هزینه سـفر 

دیدارهای صمیمانه با خانواده های دریانوردان
مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیرو به همـراه مدیر امـور اداری این شـرکت بـا  خانواده های 

دریانـوردان دیـدار و گفـت و گو کردند.

ارزی و دیگـر مشـکات آنـان، نقطـه نظرات و درخواسـت های خود را بـه مدیرعامل 
شـرکت تأمیـن نیـرو و هیئـت همـراه ارائـه کردنـد کـه در ایـن رابطـه توضیحـات 

مبسـوطی بـه ایـن خانواده هـا ارائه شـد.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن دیدارهـا لـوح تقدیـر و هدایایـی بـه نمایندگـی از 
سـوی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران به 

خانواده هـای ایـن همـکاران دریانـورد اهـدا گردیـد.

دیدار  دریایی

مدیر دفتر مرکزی حراست
 پذیرای کارکنان در روزهای شنبه

دفتـر مرکـزی حراسـت کشـتیرانی اعـام کرد: بـه منظـور دریافـت دیدگاه ها، نقطه نظـرات و 
رسـیدگی به مشـکات کارکنـان، مدیر دفتر مرکزی حراسـت روزهای شـنبه هر هفته سـاعت 

12-10 بـا آنـان دیـدار می کند.
کلیـه کارکنـان دریایـی و خشـکی می توانند جهت تعییـن و تنظیم وقـت قبلی با شـماره تلفن 

23843598 تمـاس بگیرند. 
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چه شد که به ورزش کاراته عاقه مند شدی؟
وقتـی پنـج سـال سـن داشـتم بـرای اولین بـار یکـی از آشـنایان را در لبـاس کاراته 
دیـدم. آن زمـان ایـن لبـاس برایـم خیلـی تازگی داشـت و بـه گونه ای مجـذوب آن 
لبـاس شـده بـودم که فقـط چند دقیقه ای به ایشـان نـگاه می کردم. بعد از چند سـال 
بـه صـورت اتفاقـی مـادرم به مـن و بـرادرم محمد پیشـنهاد کرد کـه در کاس های 
رزمـی ثبـت نـام کنیـم و مـن با خوشـحالی از ایـن پیشـنهاد اسـتقبال کـردم.  البته 

بـرادرم بعـد از مدتـی این رشـته ورزشـی را رهـا کرد. 
در حال حاضر در چه سـبکی و  با چه وزنی در مسـابقات حضور داری؟

در سـبک شـوتوکان در مسـابقات شـرکت می کنـم. سـبک شـوتوکان بـه دو روش 
انجـام می شـود؛ یکـی بـه صـورت مبارزه و یـا کمیته و دیگری کاتا اسـت کـه من با 

روش کاتـا در مسـابقات شـرکت می کنم. 
در ایـن رشـته ورزشـی سـرعت، دقـت، قدرت و تمرکز ورزشـکار بسـیار مهم اسـت. 
بـه طـوری  کـه اگر هـر کدام از این آیتم ها را در مسـابقه ای نداشـته باشـیم در نتیجه 

کارمـان تأثیـر می گذارد.
در نهمیـن دوره مسـابقات جهانـی کاراتـه در اسـتانبول چـه کسـی 

حریـف شـما بـود و چـه مقامی را کسـب کـردی؟ 
حـدود هشـت مـاه پیـش بـه اتفـاق خانـواده ام به خاطـر مسـئولیت کاری پـدرم بـه 
اسـتانبول آمدیـم. مدتـی گذشـت تـا کمـی بـا محیـط این کشـور آشـنا شـویم. بعد 
از حـدود سـه مـاه مـن توانسـتم بـا کمک پـدرم یک باشـگاه ورزشـی و یک اسـتاد 
خـوب پیـدا کنـم. حـدود دو مـاه بعد اسـتادم به مـن گفت که پـدرم به باشـگاه بیاید 
تـا بـا هـم صحبت کنند. در جلسـه بعـدی که به اتفـاق پدرم به باشـگاه رفتم اسـتاد 
کاراتـه ام بـه پـدرم گفت کـه از تاریـخ 20 لغایت 22 اپریـل 2018 مسـابقات جهانی 
شـوتوکان در اسـتانبول برگزار می شـود و از ایشـان اجازه خواسـته بود که من هم در 
مسـابقات شـرکت کنـم. یک مـاه تا زمان مسـابقات فرصت داشـتم بـه همین خاطر 
بعـد از موافقـت پـدرم بـه صورت جـدی هـر روز به مدت دو سـاعت تمرین داشـتم.

مـن در ایـن دوره از مسـابقات در رده سـنی 13سـال شـرکت کـردم. مسـابقات بین 
بیسـت نفـر از کشـورهای مختلـف بود کـه من بـا حریفانـی از کشـورهای مقدونیه، 
یوگسـاوی، هنـد، الجزایر و مصر مسـابقه داشـتم کـه بدون هیچ باختی تـا فینال در 
مسـابقات شـرکت کردم  ولی در نهایت در فینال مسـابقات حریفم از کشـور مقدونیه 

اول و من دوم شـدم. 
ناگفتـه نمانـد کـه حریـف مقدونیه ای از دو سـال قبل کمر بند مشـکی گرفتـه بود و 
ایـن درحالـی اسـت کـه من تـازه موفق بـه اخذ کمربنـد قهوه ای شـده ام. بـه همین 

خاطـر تکنیـک و کاتاهـای او بهتـر از من بود و اول شـد.
چه مقام هایی را تاکنون کسب کرده ای؟ 

مـن در چندیـن دوره از مسـابقات قهرمانـی اسـتان تهـران مقام هـای اول و دوم را 
دارم. همچنین در سـال 95 در مسـابقات کشـوری که در شـهر آمل برگزار شـد مقام 
اول و در سـال 96 هـم مقام سـوم را کسـب کـردم و اکنون هم در مسـابقات جهانی 

اسـتانبول مقام دوم جهانـی را دارم.
خاطره ای از مسابقات ورزشی برایمان تعریف کن؟

حـدود 9 سـالم بـود کـه در دو دوره متوالـی در اسـتان تهـران قهرمـان شـده بودم و 
خاطـره ام مربـوط بـه یکی از تمریناتم برای این مسـابقات اسـت. یادم هسـت در ایام 
عیـد نـوروز بـه همـراه مادر و بـرادرم و همچنیـن خاله و دختـر خاله و پسـرخاله ام به 
باشـگاه ورزشـی رفتیم. بسـیار خوشـحال بودم ولی کمی خجالت می کشـیدم که در 
حضـور آنهـا تمریـن کنـم ولی آنها آن قـدر مرا تشـویق کردند و به من انگیـزه دادند 
که من آن روز بسـیار عالی تمرین کردم و تمرین آن روزم را بسـیار دوسـت داشـتم.
خاطـره دیگـرم مربـوط بـه یکـی از مسـابقات اسـتانی می شـود. در سـال سـوم 
قهرمانـی ام در مسـابقات اسـتان تهـران زیـاد تمریـن نکـردم و حریفانـم را ضعیـف 
شـمردم. آن روز یکـی از سـخت ترین روزهـای مـن بـود و باخت تلخی داشـتم ولی 
یـاد گرفتـم غـرور بی جـا اصـًا خـوب نیسـت و نبایـد حریـف را دسـت کـم گرفت. 

بزرگ ترین آرزویت چیست؟
آرزوهـای بسـیاری دارم امـا مهم ترین آنها این اسـت کـه در مسـابقات المپیک مقام 
اول را کسـب کنـم و نامـم در این رشـته ماندگار شـود و موجـب افتخار خانـواده ام و 

کشـور عزیزم ایران باشـم.
صحبت پایانی

در پایـان خـدا را شـکر می کنـم به خاطـر ایـن همـه توانایی و اسـتعدادی کـه به من 
داده اسـت و از پـدر و مـادرم بابـت تمـام زحمـات و حمایت هـای مـادی و معنوی ای 
کـه از مـن کرده انـد، تشـکر می کنـم و امیـدوارم بتوانم با کسـب مقام هـای باالتر و 

موفقیت هـای بیشـتر گوشـه ای از زحمـات آنان را جبـران کنم.  

شقایق صفری فرزند یک همکار در گفت و گو با آوای کشتیرانی:

مهم ترین آرزویم کسب مقام اول
 در مسابقات المپیک است

شـقایق صفـری فرزنـد تقـی صفـری مدیـر مالـی دفتـر نمایندگی 
کشـتیرانی در استانبول اسـت. وی 13سال سـن دارد و مقطع هفتم 
را در مدرسـه فجـر ایرانیان در اسـتانبول به پایان رسـانیده اسـت. 
وی از هشـت سـالگی بـه ورزش کاراته می پـردازد و عـاوه بر چند 
مقام اسـتانی و کشـوری، اخیـراً در نهمین دوره از مسـابقات جهانی 
کاراته در اسـتانبول موفق به کسـب مقام دوم شـده اسـت. گفت  و 

گـوی ما با ایـن نوجـوان کاراتـه کار از نظرتـان می گذرد:

فرزندان موفق
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امین تارخ بازیگر سینما و تلویزیون در گفت و گو با نشریه آوای کشتیرانی:

بازیگری را از 13 سالگی 
با تئاتر شروع کردم

با هنرمندان
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حرفـه بازیگـری یـا تئاتـر را از چـه سـالی 
شـروع کردیـد؟

عنـوان  تحـت  انجمن هایـی  نوجوانـی ام  دوران  در 
نمایـش، دینـی، ورزش، شـعر، ادبـی وجـود داشـت که 
مـن در دوران دبیرسـتان جـذب انجمن نمایش شـدم. 
وقتـی 13سـالم بـود نقـش نوجوانـی کـوروش کبیر را 
بـازی کـردم. سـپس در آزمـون سراسـری در رشـته 
هنرهـای زیبـا پذیرفتـه شـدم. از سـال دوم دانشـگاه 
تئاتـر را شـروع  بـه کارگردانـی دکتـر محمـد کوثـر 
کـردم کـه حاصـل آن چهار تئاتـر لورنزاچیـو، اتللو، زن 
نیـک سـچوان و تسخیرشـدگان بـود. نمایشـنامه های 
»الکتـرا« بـه کارگردانـی مجیـد جعفـری، » الزارتی«، 
و »هنـری  مـرادی   اکبـر  نوشـته  ایرانـی«  ارثیـه   «
چهـارم« بـه کارگردانـی دکتر محمد کوثـر از جمله تله 

تئاترهایـی اسـت کـه کار کـرده ام. 
سـریال  در  بـود  سـالم  کـه 22  وقتـی   54 سـال  در 
»شـهر شـیراز« بـازی کـردم. البتـه بعـد از پیـروزی 
انقـاب در تئاتـر» مـرگ یزدگـرد« و بعـد آن هـم در 
فیلم سـینمایی» مـرگ یزدگـرد« به کارگردانـی بهرام 
بیضایـی بازی کردم. اولین سـریالی که بعـد از پیروزی 
انقـاب بازی کردم سـریال سـربداران بود و سـپس در 
سـریال بوعلی سـینا و 21 سـریال تلویزیونـی دیگر به 

ایفـای نقـش پرداخته ام.

از بین ایـن همه کارهایی که داشـته ایدکدام 
نقش ها را بیشـتر دوست دارید؟

مـن تمام نقش هایم را دوسـت دارم چون با حساسـیت  
و گزینـش  نقش هایم را انتخـاب می کنم.

تعریف شما از بازیگری چیست؟
بازیگـری به نمایش گذاشـتن یک شـخصیت انسـانی 

به وسـیله انسـان برای انسـان اسـت.

هنـر بازیگـری چـه ویژگی هایـی نسـبت به 
دارد؟ دیگـر  هنرهای 

هنـر بازیگـری را نمی تـوان بـا هنرهای دیگر مقایسـه 
کـرد. هر هنـری ویژگی خـاص خـود را دارد.

آیـا ایـن نظر را قبـول دارید کـه جنابعالی در 
نـزد عامه مـردم  بـا سـریال های تلویزیونی 

شـده اید؟ شناخته 

امیـن تـارخ در کارنامـه هنـری اش کارهای زیبایی را ثبت کرده اسـت؛ از بازی در سـریال »سـربداران« گرفته تا »بوعلی سـینا« و »معصومیت 
از دسـت رفتـه«. او از جملـه هنرمنـدان بـزرگ کشـور اسـت کـه نقش هایـش را هـم خوب بـازی می کنـد  و هم بـا حساسـیت و گزینش به 
ایفای نقش می پردازد. وی متولد سـال 1332 شـهر شـیراز اسـت. مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسـطه را در این شـهر سـپری کرده اسـت. 
در سـال 1356 از دانشـکده هنرهای نمایشـی دانشـگاه تهران فارغ التحصیل شـد و سـپس تحصیات تکمیلی خود را با کسـب مدرک فوق 

لیسـانس در رشـته مدیریت فرهنگی بـه پایان برد.
بـه بهانـه سـریال »رهایم نکن« که در شـب های ماه مبارک رمضان از شـبکه سـوم سـیما پخش شـد با ایـن هنرمند به گفت و گو نشسـتیم 

کـه ماحصل آن از نظرتـان می گذرد. 

در 35فیلـم سـینمایی و 21سـریال تلویزیونـی بـازی 
کـرده ام با اینکـه تعداد فیلم های سـینمایی ام بیشـتر از 
سـریال های تلویزیـون بـوده ولـی به خاطر گسـتردگی 
و وسـیع بـودن مخاطبـان تلویزیـون، طبیعی اسـت که 

بـا سـریال های تلویزیونی شـناخته شـوم.

خاطره ای از بازی های خود دارید؟
نمی توانـم خاطـره خاصـی برایتـان تعریـف کنـم چون 

کار در سـینما و تلویزیـون سراسـر خاطره اسـت.

آمـوزش را از چـه زمانـی و بـا چـه انگیزه ای 
کردید؟ شـروع 

از سـال 73بـه منظـور انتقال تجربـه، مدیریـت کارگاه 
آمـوزش بازیگـری را بـه عهـده دارم و تـا االن هم این 
آمـوزش ادامـه دارد. ناگفتـه نمانـد فقـط در آموزشـگاه 
خـودم تدریس دارم. بازیگـری و مدیریت این کارگاه به 
نوعـی وقت گیـر اسـت و مشـغله ام را زیاد کرده اسـت.

در کارگاه آموزشی جنابعالی چه رشته هایی 
تدریس می شود؟

فقط رشته بازیگری تدریس می شود.

آیا آموزشگاه تان مدرک هم ارائه می دهد؟ 
بلـه در پایـان دوره آموزشـی به هنرجویـان، گواهی نامه 

داده می شـود. 

جنابعالـی در حـال حاضـر تئاتـر هـم بـازی 
می کنیـد؟

مـدت زیـادی اسـت تئاتـر کار نکـرده ام ولـی بعـد از 
انقـاب حـدود 6 تئاتر کار کـرده ام. ان شـاءا... در آینده 

نزدیـک موفـق بـه انجـام این کار شـوم.

بازیگرانـی کـه در محضر جنابعالـی آموزش 
دیده انـد، چه کسـانی هسـتند؟

حـدود 70 نفـر از هنرمنـدان مطرح تلویزیون و سـینما 
از جملـه  مهتـاب کرامتی، ترانه علی دوسـتی، شـهرام 
قائـدی، حامـد راسـتاد، گاره عباسـی، پوریـا پورسـرخ 
و همچنیـن سـاناز سـعیدی، امیرعلـی دانایـی، آرمـان 
درویـش، متیـن سـتوده و عطـا عمرانـی کـه اخیـراً در 
سـریال های تلویزیونـی ایفای نقـش کرده انـد از جمله 
هنرجویانـم بوده انـد. نویـد پـور فـرج هـم کـه اخیـراً 

کاندیـدای بهتریـن بازیگـر و یـا فرزین محـدث که در 
سـال گذشـته به عنوان بهتریـن بازیگر تئاتر جشـنواره  

انتخـاب شـدند از جملـه هنرجویانم هسـتند.
حـدود 13و 12نفـر از هنرجویانم دارای سـیمرغ بلورین 
یـا کاندیـدای سـیمرغ بلوریـن هسـتند و حـدود هفت 
نفـر سـیمرغ بلوریـن گرفته اند کـه من به همگـی آنان 

می کنم. افتخـار 

آیـا هنرمندانـی کـه شـما آنهـا را آمـوزش 
پیرامـون  را  شـما  نظـر  و  نقـد  داده ایـد 

کارهای شان می شنوند؟
بلـه. گاهـی اوقـات هم برای تشـکر و هم بـرای اینکه 
نظـر مرا پیرامـون کارهای شـان بدانند، بـا من صحبت 

. می کنند

توصیه تـان بـه جوانـان عاقه مند بـه حرفه 
بازیگری چیسـت؟

جوانـان بایـد فـرق عاقه و عاشـق این حرفه بـودن را 
بداننـد، بـه اضافه اینکه کسـی که می خواهـد وارد این 

حرفه شـود باید صبور و تاشـگر باشـد.

آشـنا  دریانـوردی  و  کشـتیرانی  بـا  چقـدر 
؟ هسـتید

تاحـدودی با کشـتیرانی آشـنا هسـتم از طریـق یکی از 
دوسـتانم به نام آقای داریوش آذرم سـا که قبًا دریانورد 
بودنـد و درحـال حاضـر در بخـش خشـکی کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران مشـغول فعالیـت هسـتند.

آیـا حاضریـد در آینـده نقـش یـک کاپیتان 
کشـتی یـا یـک دریانـورد را ایفـا کنید؟

بله، با کمال افتخار این نقش را بازی کنم.

در سـریال» رهایـم نکـن« که در شـب های 
مـاه مبـارک رمضـان پخـش شـد در یکـی 
از لوکیشـن ها )دفتـر کار(تصاویـر اسـکله و  
کشـتی برروی دیوار نشـان داده می شـد کار 

اصلـی ایـن دفتر چـه بود؟
در واقـع در ایـن شـرکت که بـه عنوان دفتر کار نشـان 
و  بین المللـی  و  داخلـی  نقـل  و  می شـود حمـل  داده 

ترخیـص کاال و...  انجـام می شـود.
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براسـاس گزارش اپتا ایران شـانس بیسـت و ششـم قهرمانی در جام جهانی 
روسـیه اسـت و باالتـر از مراکـش قـرار دارد امـا بـا وجـود داشـتن عنـوان 

بهتریـن تیـم آسـیا پایین  تـر از ژاپن قـرار گرفته اسـت.
 سـایت جهانـی آمـار و اطاعات اپتـا در گزارشـی جالب به درصـد قهرمانی 
احتمالـی تیم هـای حاضـر در جام جهانـی 2018 روسـیه اشـاره کرده اسـت. 
در ایـن گـزارش درصـد شـانس قهرمانی ایـران 1/2 در نظر گرفته شـده که 

از مراکش )0/5( بیشـتر و از ژاپن و اسـترالیا کمتر اسـت.

شانس تیم   ملی ایــران 
در جــــام جهــــــانی

پدران دور از خانه
 با فرزندان چگونه رفتار کنند

با ورزشکاران
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بـا  دیـدار  مجـال  کـه  زمانـی  یـا  سـفر  از  برگشـت  در   
و  بـرای کـودک  هدایایـی  پیـدا می کنیـد حتمـاً  را  خانـواده 
بزرگ تـر  کـه  بچه هایـی  مـورد  در  کنیـد.  تهیـه  همسـرتان 
هسـتند و درک پیـدا کرده انـد، قبـل از بازگشـت از سـفر بـا 
همسـرتان صحبـت کنیـد و بـه محـض دیـدن آنهـا مثـًا 
بگوییـد: "شـنیده ام کارهـای خـوب کـردی و مـادر هدیـه ای 
برایـت خریـده! حـاال امتیـاز الزم بـرای یـک کادوی خـوب 
را گرفتـه ای" بـه ایـن ترتیـب کـودک می فهمـد کـه اصـول 
نبـود موقتـی پـدر هـم در خانـه جـاری اسـت. تربیتـی در 

  حتمـاً از مزایـای عصـر اینترنت اسـتفاده کنیـد. هدیه ای که 
قـرار اسـت برایـش بفرسـتید نشـانش دهیـد. مثـًا از کودک 
بخواهیـد بـه محـض اینکه هدیه به دسـتش رسـید از خودش 

بـا آن عکـس بگیرد و برای شـما بفرسـتد.
 عکسی از خودتان در اتاق فرزندتان بگذارید.

 برای بچه های خردسـال که عاشـق داسـتان و شـعر هستند 
بـه صـورت همخوانـی یا تک خوانـی، یک سـی دی از صدای 
خودتـان ضبـط کنید تا در نبود شـما آن را هـر روز گوش کند.

 روی روابـط محبـت آمیـز بـا همسـرتان کار کنیـد و از او 
بخواهیـد در نبودتـان در مـورد شـما و دلتنگی هایی کـه دارید، 
خاطره هـا، علـت سـفرتان و ... حـرف بزند تا فرزنـدان با پدری 

کـه حضور نـدارد، ارتبـاط عاطفـی الزم را برقـرار کنند.
 بـرای بچه هایـی که مفهـوم زمـان را می فهمند الزم اسـت 
برنامه ریـزی بازگشـت از سـفر پـدر را بـا تهیه جـدول و کاغذ 
رنگـی و حالـت جشـن، طـوری انجـام دهیـد تـا هـم بچه هـا 

احسـاس تنهایـی نکننـد و هـم منتظـر آمدن پدر باشـند.
 وقتـی بـه منـزل بـاز می گردیـد، سـعی کنیـد بـه پـدر دوره 
تعطیـات تبدیـل نشـوید. بـه درس بچه هـا برسـید. بـا آنهـا 

دربـاره آمـوزش یـا اجـرای قوانیـن خانـه حـرف بزنید.
پـدری منطقی باشـید، نه سـختگیر و خشـک. اجـازه ندهید به 
دلیـل رفتـار نامناسـب و سـختگیرانه، فرزنـدان از شـما فاصله 

بگیرند و از نبود شـما خوشـحال باشـند.
 نقـش مـادر در نبـود پـدر در منـزل بسـیار مهم اسـت. مادر 
می توانـد بـه عنـوان یک عنصـر قوی همـراه مرد باشـد. مادر 
بیـش از هـر کسـی می توانـد در اقتـدار بخشـیدن یـا کاهـش 
اقتـدار و قـدرت مدیریـت پـدر مؤثـر باشـد. اگـر تنهـا مـادر 
مدیریـت خانـواده را بـه عهـده داشـته باشـد بـا بزرگ شـدن 
فرزنـدان بـا مشـکل و بحـران مواجـه می شـود زیـرا فطرت و 

طبیعـت فرزنـدان، خواهـان مدیریـت و نظـارت پدر اسـت.
اگـر مادر همیشـه در غیـاب پدر از او به خوبی یـاد کند و نام او 
را بـا احتـرام یـاد کنـد و در ذهنیت کودک از پـدر یک قهرمان 
بسـازد و از ویژگی ها و خصوصیات دوسـت داشـتنی او تعریف 
کنـد شـخصیت مثبـت پـدر در وجود فرزنـد به طـور مضاعفی 

شـکل می گیرد.
 مـادر همـواره بایـد از پـدر که بـرای تأمین معیشـت خانواده 
و خدمـت رسـانی بـه کشـور بایـد در سـفرهای زیادی به سـر 
بـرد آنچنـان بـه نیکـی یاد کنـد کـه فرزنـد همـواره آرزو کند 
در آینـده او هـم ماننـد پـدر در خدمـت جامعـه باشـد. بـه این 
ترتیـب فرزنـد هرگـز نـه تنهـا نبـود پـدر را کمتـر احسـاس 
می کنـد  شـماری  لحظـه  او  دیـدن  بـرای  بلکـه  می کنـد 
خانـه  از  او  بـودن  دور  کـه  می دانـد  و  می کشـد  انتظـار  و 
صرفـاً یـک وظیفـه ملـی و میهنـی اسـت کـه خانـواده در آن 
نقـش اساسـی ایفـا می کنـد. بـه دیگـر سـخن در واقـع مـادر 
می توانـد زمینـه خدمـت پـدر را بـا همـراه کـردن فرزنـدان 
در جهـت یـک هـدف مقـدس بـه خوبـی فراهـم می کنـد. 

پدران دور از خانه
 با فرزندان چگونه رفتار کنند

برخـی از پدرهـا به دلیل شـغلی کـه دارند به طـور مداوم باید در سـفر 
باشـند. سـفرهایی کـه گاه کوتاه و گاهی هـم بلند اسـت. بنابراین این 
پـدران بـرای اینکه یـک پدر خوب باشـند بهتر اسـت آدابـی را بدانند 
و رعایـت کننـد تـا همـواره یک خانواده سـالم و شـاد داشـته باشـند. 
توصیه هایـی کـه مـی تواند بـه پـدران دور از فرزنـد و خانـواده کمک 

از: کند عبارت اسـت 

بهداشت روان 
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یکـی از دغدغه هـای بـزرگ بشـر همـواره رفـع نیازهـای اولیـه و ثانویه خـود بوده 
اسـت. در دنیـای پـر هیاهوی امروزی خیلـی از نیازهای ما حتی نیازهای احساسـی 
و عاطفی مـان از طریـق پـول برطـرف می شـود. یعنـی شـما بـرای اینکـه زندگـی 
راحت تـر و رفـاه بیشـتری را احسـاس کنیـد، نیـاز مبـرم بـه کسـب درآمـد داریـد. 
رکـود اقتصـادی در خیلـی از کشـورهای دنیا منجر به آن شـده اسـت کـه دولت ها 
و حکومت هـا نتواننـد بـه انـدازه متقاضیان کار، شـغل ایجـاد کنند و همـواره درصد 
زیـادی از واجدیـن شـرایط کار بـه دور از اتـکا بـه سـازمان ها و ارگان هـای دولتی 
یـا شـرکت های خصوصـی، خـود دسـت بـه کار می شـوند و کسـب  و کار آزاد راه 
می اندازنـد. یکـی از ایـن مشـاغل آزاد کـه ایـن روزهـا بیشـتر مـورد توجـه قـرار 
گرفتـه و بـه طـور حتـم بار بسـیار زیـادی را از دوش مسـئولین برداشـته، مشـاغل 

اسـت.  خانگی 
خیلی هـا بـا توجـه به پتانسـیلی که از خـود و افراد خانواده سـراغ دارند، کسـب وکار 
خانوادگـی خـود را از محـل کاری بـه نـام »خانـه« شـروع می کننـد. شـاید کار در 
خانـه بـرای همه مناسـب نباشـد امـا مزایایـی را دارد که نمی تـوان نادیـده گرفت. 
اینکـه فاصلـه منـزل تـا محـل کار شـما به صفـر کاهش می یابـد یعنی شـما زمان 
و انـرژی زیـادی را ذخیـره می کنید. شـما نـه تنها در این نوع کار مسـتقل هسـتید 
بلکـه آزادی کامـل داریـد تـا کار را بـه شـیوه خودتـان و نـه بـه دسـتور و سـلیقه 
رئیس تـان، پیـش ببریـد. از نظـر خیلی ها آرامـش و رضایتـی که از انجـام این نوع 
کارهـا حاصـل می شـود بـه مراتـب بیشـتر از زندگـی با چهارچـوب از پیـش تعیین 
شـده اداری اسـت. بد نیسـت سـری به سـایت فلکـس جابـز )FlexJobs( بزنید 
تـا جدیدتریـن لیسـت از پردرآمد تریـن مشـاغل خانگـی دنیـا را ببینید. شـاید شـما 
نیـز همچـون مـن بارهـا و بارها از دیـدن موفقیت افـرادی که در این زمینه شـروع 

بـه فعالیت کرده اند و به دسـتاوردهای درخشـانی رسـیده اند، شـگفت زده و خرسـند 
شـده باشـید. پیشـنهاد می کنم کتـاب »رقـص عقاب هـا« را بخوانید تـا دریابید که 
چگونـه کسـب وکارهای خانگـی بـه کارآفرینی و ایجـاد برندهای مانـدگاری چون: 

مهـرام، بهـروز، آیـس پک، پـدر خـوب و هگزان؛ منجر شـد.
در اطـراف مـا نیـز نمونه هـای زیـادی هسـتند از افـرادی که بـا خاقیـت و ابتکار 
ایـن طریـق  از  اداری و شـغل اصلـی خـود دارنـد و  فعالیت هایـی را فـرای کار 
پولـی هـم در می آورنـد و همـه اینهـا باعـث رضایـت بیشـتر در زندگـی شـخصی 
و حرفه ای شـان می شـود. مثـًا کسـانی هسـتند کـه با آشـپزی، باغبانـی، هنرهای 
دسـتی و ... در کنـار حقـوق ماهیانـه بـه اقتصاد خانـواده خود کمک می کننـد. البته 
نبایـد از نقـش شـبکه های اجتماعـی کـه بـه تبلیغـات، بازاریابـی و فـروش بیشـتر 

محصـوالت و خدمـات ارائـه شـده کمـک شـایانی می کننـد، غافل شـد.
قاعدتـًا در انجـام تمـام ایـن امـور برنامه ریـزی صحیـح، داشـتن طرحـی نویـن و 
البتـه ابتـکاری خاقانـه در ایجـاد مزیـت رقابتـی کمک می کنـد. بنابراین شـنیدن 
طرح هـای خاقانـه و بررسـی رونـد سـودآوری مشـاغل خانگـی مختلـف می تواند 
بـه همـه مـا کمـک کند تـا برنامـه کاری خـاص خـود را تدویـن و اجرایـی کنیم.

در شـماره های بعـدی ماهنامـه آوای کشـتیرانی، در این بخش تحـت عنوان »فوق 
برنامـه« بـه نمونه هایـی در ایـن زمینـه می پردازیـم و سـعی می کنیـم هـر بـار از 
موفقیت هایـی بگوییـم که ریشـه در اسـتقال و شـکوفایی فردی دارند. خوشـحال 
می شـویم اگـر شـما نیـز مـا را در زمینه شناسـایی افراد موفـق در ایـن زمینه یاری 
کنیـد یـا اگـر از داسـتان موفقیت کسـی خبـر دارید یـا خودتـان در زمینـه ای فعال 
هسـتید و موفقیت هایـی در بخـش فـوق برنامـه کسـب کرده ایـد، بـا مـا در میـان 

بگذارید.

کسب و کار خانوادگی
کمک به اقتصاد خانواده



من تـا بیایـم بگویم ماشـاال کارمنـد بانک 
بود، حرفم تمام نشـده، شـما فـوری یکی از 
ده هـزار تـا کارمند بانکی را کـه تا حاال توی 
زندگـی دیده ایـد، تـوی ذهن تـان تجسـم 
می کنیـد و همین پیش فرِض شـیک شـما، 

زحمـت مـن را دو برابـر می کند.
درسـت که کارمنـد بانک ولی ابـداً منظورم 
مغزتـان  تـوی  شـما  کـه  تیپیکالـی  آن 
دارد.  فاحـش  تفـاوت  نیسـت.  سـاخته اید 
ُکـت را از تـِن آن کارمنـد بانکی که متصور 
شـده اید دربیاوریـد بیندازیـدش دور، تنـش 
یک مانتیـُگِل چهارخط جیگری کنید، سـه 
سـایز چاقش کنیـد، بزنیـد موهایـش را فِر 
دسـتی کنیـد، بعد شـانه نکرده ولـش کنید، 
ته ریشـش را بگذاریـد ده دوازده روزه بشـود. 
یـک داناِپ سـفید تمیز هم بکنیـد پایش. 
صورتـش را هـم تـا جـا دارد آفتاب سـوخته 

کنیـد. ماشـاالی مـورد نظـر این اسـت.
بانک با مدرک دوِم هنرسـتان اسـتخدامش 
و  آبدارچی گـری  و  تمیـزکاری  تـا  کـرد 
تعمیـرات و از ایـن دسـت کارهـای شـعبه 
را انجـام دهـد. منتهـا چـون تِـرز و فـرز 
بـود همه چیـز را زود یـاد گرفـت. هرکـس 
مرخصـی سـاعتی یـا روزانـه می گرفـت، یا 
هرکـس اعـزام می شـد جبهـه، ماشـاال را 
می گذاشـتند جایـش پشـت باجـه و نشـد 
کـه یـک روز یک اسـکناس بیسـت تومانی 
کـم بیاورد. حـاال البته مـا می گوییم »بانک 
بانـک« یکـی هـم نفهمـد فکـر می کنـد 
بانـک چـه سـازمان مالـی عظیم الجثـه ای 
بـوده آن سـال ها؟ هیـچ نبـود. جنـگ بـود، 
بانـک  بـود،  کوپـن  مملکـت  رایـج  پـول 
کارش یـا قبوضـات بـود یـا اقسـاط. این ها 
را هـم هرکـس جدول ضرب بلـد بود انجام 

می داد.
حقـوق بانـک کفـاف زندگی شـان را نهایتًا 
تـا شـانزدهم هفدهم برج مـی داد. لـذا نظر 
بـه تولید وافـی و مکفی تنباکـو و تخم مرغ 
و سـایر طیـورات در روسـتا و کمبـود اقام 
فـوق در بنـدر، نام برده نسـبت بـه بارگیری 
مـواد فوق الذکـر، تـرِک یک فقره سـی جی 
صدوبیسـت وپنج قدیمـی و حمـل از طریق 
بوشـهر،  چاهکوتـاه  ـ   مواصاتـِی  محـور 
به طـور هـر روزه، اقـدام الزم را بـه عمـل 
مـی آورد. هـر روز چهل کیلومتـر راه می آمد 

تا بوشـهر، موتـورش را جلوی شـعبه می زد 
روی جـک، می پریـد مثـل فرفـره جـای 
سـه نفـر کار می کـرد، ظهـر جلـدی تِـی و 
جارویـش را می کشـید، می نشسـت تـرک 
موتـور می رفت خیابان نـادر و توی کوچه ی 
می کـرد. پهـن  را  بسـاطش  تنباکویی هـا 

در طـول روز خیلـی عـادی بـود کـه یکـی 
الانگشـتی  دمپایـی  و  خانگـی  شـلوار  بـا 
بیایـد توی بانک و بگوید: »سـام، هشـت 
تـا تخم مـرغ«. غـروب هـم کـه می شـد 
و  ویمتـو  و  سمبوسـه  و  پکـورا  شـهر  از 
ماکارونـی کـه ننـه اش دوسـت می داشـت 
 می خـــرید، برمی گشـت چـــاهکـــوتاه.
ماشـاال برای گذران امور خانه ی عیالوارشان 
همـه کاری می کـرد. بیسـت وچهار سـاعت 
تـو معاملـه بـود. معاملـه ی هرچـی. مهـم 
برایـش خواهرهایـش بودند کـه یکی یکی 
برونـد سـر خانـه زندگی شـان کـه از هفت 
 تا، سـه تایشـان تا این جـای کار رفته بودند.
سـرجمع  ولـی  بـود  سـالش  سـی وهفت 
دو بـار هـم ننشسـته بـود فکـر کنـد کـه: 
باالخـره مـا کـی بایـد زن بگیریـم؟ اصـًا 
هـم زن بهـش نمی آمـد. از آن مردهـا بـود 
کـه فـردای زن گرفتـن یهو از خوشـمزگی 
یـک  می  افتنـد.  گرمـی  و  تو دل برویـی  و 
موجـود مقیـِد مـؤدِب بی ریختی می شـوند 

و دلـت بـه حال شـان می سـوزد.
شـب ها آن قـدر خسـته بـود کـه تا سـرش 
چشـم هایش  می شـد،  بالـش  ممـاس 
می رفـت. فقـط یک فکر بعضی شـب ها دم 
خوابیـدن یقـه اش را می گرفـت. فقـط یک 
دل مشـغولی بـود که می توانسـت اسـیرش 
کنـد و خوابـش را بـدزدد. میگـرِن ننـه اش.

ننـه اش پنجاه ونـه سـالش بـود و میگـرن 
قشـنگ  بـود.  کـرده  تـوی سـرش النـه 
نقـب زده بـود رفتـه بـود پشـت آخریـن 
سـلول مغـزش قایـم شـده بـود تـا دسـت 
هیـچ عطـاری و دکتـری و دارویـی بهـش 
نرسـد. ماشـاال عاشـق ننه اش بود. هرکاری 
کـه هرکـی بگویـد کـرده بـود، هـر دکتـر 
تـازه ای کـه توی بوشـهر مطـب بـاز کرده 
بـود بـرده بـودش، هرکـی هرچـی از دوبی 
و کویـت و پاکسـتان و هنـد آورده بـود کـه 
شـکل یک کلـه ای، سـری چیـزی رویش 
بـود بـه خـورد ننـه اش داده بـود یـا روی 

سـرش مالیـده بـود ولـی میگـرن آن ته و 
توهـا بـود و وضـع زن کماکان همـان بود. 
وقتـی می گرفتـش، می رفت پشـت لحاف 
تشـک ها تـوی تاریکـی مچالـه می شـد و 
پیشـانی اش را باضـرب می کوبید بـه تیزِی 
لبـه ی دیـوار. دخترهـا که پشـت در صدای 
ُگمب ُگمـب می شـنیدند، تـوی خودشـان 
گریـه می کردند. ماشـاال چند تا نخ سـیگار 
زیـر زیـن موتـورش داشـت، مخصـوص 
بـرای همیـن مواقـع. می رفـت گوشـه ی 
حیـاط جلـوی بزهـا چنـدک مـی زد، محل 
هیچ کدام شـان نمی گذاشـت و بـا اسـتیل 

می کشـید. سـیگار  بچه بندری هـا 
فردایـش نشسـته بود تـوی عطـاری، رادیو 
داشـت آمـار تلفـاِت ایران در عملیات شـب 
قبـل را اعـام می کرد، رو کـرد به عبِدعلی 
عطـار گفت: »به خـدا اگه بگـن دوای ننه م 
تـوی یـه داروخونـه ای تو بغـداده، از وسـط 
همـه رد می شـم می رم می آرمـش براش«.

یک روز غروب از بوشـهر برگشت، موتور را 
شـنگول زد روی اِسـتند، سه بسته ِورمیِشل 
از تـوی خرجیـن بیـرون کشـید و از همان 
تـوی حیـاط داد زد: »ننـه، یـه موکارونـی 

جدیـدی اومده تو بـازار«.
بـا ورمیشـل ها آمـد داخـل ولی ننـه اش را 
ندیـد. دو سـه تا »ننـه ننه« گفـت، صدای 
ننـه اش نیامـد. کسـی جـواب نـداد. قالِی 
کـف خانـه را لولـه کـرده بودنـد پـای 
دیـوار. تعجب کرد. صـدای دخترها زد، 
هر چهارتایشـان نبودند. خواسـت توی 
مطبـخ را ببینـد کـه قالـی لوله شـده 
خودبه خـود جلوی پایش باز شـد. بازتر 
شـد، پهن که شـد، ننـه اش تویش بود؛ 
خفـه و بی صدا. پیرزن داشـت می لولید 
تـو خـودش و بـا دسـت، مسـتأصل تو 
هوا مشـت مـی زد. انگار سـر راه گله ای 
اسـب خوابیـده بود و اسـب ها چهارنعل 
می آمدند ُسـم می کوبیدنـد روی تنش 
و از همه بیشـتر سـرش، و از رویش رد 
می شـدند و او می خواسـت سم هایشان 
را بـا دسـت مهار کند. اسـب ها شـیهه 
برمی گشـتند  دوبـاره  و  می کشـیدند 
کل  ماشـاال  می کردنـد.  قصـدش  و 
شـب را تنهـا توی حیـاط نشسـت. ابر 
دنیـا را گرفتـه بـود، بـاران ولـی نبارید. 

داستانی از احسان عبدی پور

ریـشه
پشـت  بـود  نشسـته  بعـد  روز  صبـح 
بیسـت تومانی  اسـکناس های  باجـه، 
و پنجاه تومانـی را صدتـا صدتـا پشـت 
صاف شـان  می کـرد،  به صـف  هـم 
می کـرد، باحوصلـه کـش می  انداخـت 
دور کمرشـان ولـی… خـودش نبـود. 
خـودش آواره بـود تـوی بیمارسـتان ها، 
داروخانه هـا، خودش آلمان بـود، آمریکا 
بود، وسـط قبیله هایی تـوی دهات های 
آفریقـا بـود. یا خارک بود وسـط یک زار 
سـنگین و مـادرش کنار دسـتش بود تا 
نوبتـش شـود، یـا یکهو مـی زد می رفت 
مصـر می گشـت دنبـال سـینوهه کـه 
عطـار گفته بود جمجمه می شـکافته تا 
بخـارات و دردهـا از تویـش بزنند در…

رفت نشست روی نوِک یکی از اهرام و 
زل زد به گوش های بَل بَلِی ابوالهول… 
رفت توی این فکر که بی شک وقتی سر 
دوایی  مصری ها  می کرده  درد  فرعون 
شیشه ی  که  حتم  و  برایش  داشته اند 
کاسه  و  ندار  و  دار  بقیه ی  با  هم  دوا 
بشقاب های خاک شده کنار مومیایی اش 
توی یکی از این سه تا هرم، داشت پُر 
پوچ می کرد که کدام یکی شان… که 
صدای یکی که اسپانیایی حرف می زد 
شبیه  چیزی  یک  حرف هایش  قاتی  و 
ماشاال هم می گفت، پیچید توی سرش. 
باجه  پشت  که  کالبدش  توی  برگشت 
نشسته بود، سرش را آورد باال دید ممد 
ُچرومی آرنجش را گذاشته روی باجه، 
بُیلرسوِت سفیِد کارش تنش است و دارد 
با بی سیم حرف می زند و پول ها را از توی 
ساک آدیداس سیاهی درمی آورد و اشاره 
به ماشاال می کند که باند و رول شان کند.
پول های  شد.  شمردن  گرفتار  ماشاال 
ُچرومی بوی گازوئیل می دادند و کمی 
شوری آب. بوی گمرک بود. چرومی سر 
و شکلش و بر و لباسش مثل آمریکایی ها 
بود ولی در عمل پادوی کشتی ها بود. 
کارهای  می گرفتند  پهلو  که  کشتی ها 
می داد.  انجام  را  خشکی شان  و  اسکله 
دکترشان،  دوا  خوراک شان،  و  خورد 
ماشاال  ترددی...  برگه ی  جواز خروجی، 
الی چهل وهفت، چهل وهشت، چهل ونه 
گفتنش پرسید: »با کی حرف می زدی«؟

ماهنامه همشهری داستان - شماره 86، اسفند96 و فروردین 97
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)اسـتان   مایـر  بـه  شـمال  از  بروجـرد  شهرسـتان 
همدان(، از شـرق به سـربند )اسـتان مرکزی( و دورود، 
از جنـوب بـه خـرم آبـاد و از غـرب بـه سلسـله جبـال 

زاگـرس محـدود شـده اسـت.
آب و هـوای بروجـرد متعادل و نیمه خشـک بـوده و از 
پیشـینه و تاریـخ پیش از اسـام، شـهر بروجـرد که در 
گویـش لری )ورودگـرد( و در لهجه محلـی بروجردی) 

ورویـرد( نامیده می شـود.
امـا سـنگ لوحـه هایی که به خـط پهلـوی در بروجرد 
و اطـراف آن دیـده شـده دلیل محکمی بـرای قدیمی 

بودن این شـهر اسـت.
عـده ای بنای این شـهر را به منوچهر نسـبت می دهند 
و قدمـت آن را بالـغ بر 4 هزار سـال مـی دانند، عده ای 
دیگـر ) ازجمله دکتر معین( معتقدند کـه بروجرد حدود 

2 هزار سـال قبل سـاخته شده است.
 در زمـان حکومـت قاجـار، حسـام السـلطنه حاکـم 
خوزسـتان و لرسـتان، بروجرد را مقر حکومت خود قرار 
داد و با تغییر قلعه های آن، خندقی دور شهر ایجاد کرد.

عوامل مؤثری از قبیل آب و هوای معتدل کوهسـتانی، 
دشـت حاصلخیـز رسـوبی سـیاخور، شـبکه آب های 
روان دائمـی، مراتـع طبیعی، موقعیت مهـم جغرافیایی، 
سیاسـی و گسـترش شـبکه ارتباطـی و تجـاری باعث 
جذب جمعیت و توسـعه شهرسـتان بروجرد شده است.

بـارش باران هـای بهاری،  بروجرد را در اردیبهشـت ماه  
به یک دشـت سرسـبز  و مجموعه  مناظر چشـم نواز  
تبدیـل می کند و بسـتر مناسـبی را برای گردشـگران 

فراهم می سـازد. 

جاذبه های گردشگری بروجرد:
تپه چغا

تپـه تفریحـی چقا که بـه بام بروجـرد معروف بـوده، از 
بهترین مکان های تفریحی بروجرد محسوب می شود، 
نمـای شـهر بروجـرد، روی این تپه بسـیار زیباسـت و 
مـکان دلنشـینی بـرای گـذران اوقـات فراغت اسـت.

 پارک فدک
مجموعه تفریحی بوسـتان فـدک،  بزرگترین پارک در 
بروجرد اسـت  که در آن سـه دریاچه متصل به یکدیگر 
احداث شـده اسـت که از آب رود گلرود تغذیه می شوند.

بازار بزرگ 
بـازار بـزرگ بروجـرد که سـاکنان محلی به آن) راسـا( 
بـه معنی راسـته بـازار مـی گوینـد، عمده تریـن مرکز 
تجـاری سـنتی بروجرد اسـت کـه نقش عمـده ای در 
تجـارت منطقـه ای اسـتان های لرسـتان، مرکـزی و 

همـدان دارد.
تاریـخ دقیـق احـداث بـازار بروجرد مشـخص نیسـت 
امـا بـازار فعلـی بروجـرد در دوره قاجاریـه طـرح ریزی 

و سـاخته شـده است.

تنگه کپرگه
تنگه زیبای کپرگه واقع در شـمال غربی شـهر بروجرد 
و انتهـای جـاده گلدشـت اسـت، این تنگـه دارای یک 
رودخانـه دائمـی بـا پیـچ و خم فـراوان اسـت که فقط 
پیـاده و یـا بـا دوچرخـه مـی تـوان از آن عبـور کـرد.

ایـن تنگـه یکی از بـزرگ ترین و زیباترین مسـیرهای 
کوهپیمایـی برای کوهنـوردان بروجرد بـوده و دارای 2 
چشـمه آب گـرم، پل سـنگی و غاری به نـام مخفی و 

طاقچه اسـت.

پل چاالنچوالن
 پـل تاریخـی چاالنچـوالن در اسـتان لرسـتان و در 
دشـت حاصلخیـزی در مسـیر جاده قدیمـی بروجرد به 

خوزسـتان و اصفهـان قـرار دارد.
ایـن پل در زمان صفویـه روی رودخانه سـزار احداث و 
شالوده اصلی آن در دوره ساسانیان بنا گذاشته شده است.

 
آبشارهای ونایی

 21 فاصلـه  در  ونایـی  روسـتای  در  ونایـی   آبشـار 
کیلومتـری شـمال غـرب بروجـرد واقـع شـده و وجود 
چشمه سارهای جوشـان همچون)آب سفید(،)دوروزنه( 
و )طوطیـا( در ایـن منطقـه عـاوه بر رونق کشـاورزی 
طـراوت ویژه ای را با صدای دلنشـین جویبارها در کنار 
عطـر سـبزه های بهـاری و خنکی نسـیم دشـت ها در 

مقابـل چشـم گردشـگران بـه تصویر می کشـد.

تاالب بیشه داالن
 تـاالب بیشـه داالن در 15 کیلومتـری جنوب شـرقی 
بروجرد و در دشـت سـیاخور، در اسـتان لرسـتان واقع 
اسـت،  نام محلی این تاالب بیشـه دالونـد بوده و یکی 
از زیسـتگاه های اصلـی جانـوران و پرنـدگان بومـی و 

مهاجر اسـت.

باران های  بهاری
  و  مناظر چشم نواز  بـروجرد
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گلدشت، دشت سیب های سرخ بروجرد
در میان مناطق خوش آب و هوای بروجرد، گلدشـت از 
مناطقـی اسـت که در شـمال غربی بروجرد واقع شـده 
کـه به صورت یک تنگه از روسـتای کپرکه آغاز شـده 

و تـا تپه چغا ادامـه دارد.
گلدشـت روستا یا شـهرکی از توابع شهرسـتان بروجرد 
در اسـتان لرسـتان اسـت، این آبادی در دهستان همت 
آبـاد در بخـش مرکـزی ایـن شهرسـتان و پشـت کوه 

چغا قـرار دارد.
گلدشـت یـک مسـیر روسـتایی اسـت کـه در غـرب 
بروجـرد امتـداد دارد و بـه دلیـل وجـود آب و درختـان 
زیبـا جذابیت مطلوبی کسـب کرده که همـواره یکی از 
گردشـگاه هایی بوده که دسترسـی به آن آسـان اسـت.

منطقـه درختـی و سرسـبز گلدشـت بروجـرد از جملـه 
تفرجگاه های این شهرسـتان اسـت که اغلب مسافران 
و گردشـگران با نـام و ویژگی های طبیعـی این مکان 

بـه خوبی آشـنایی دارند.
گلدشـت به شـکل یـک دره قیفـی و جلگه وسـیع در 
دامنـه کوه هـای سـر به فلـک کشـیده زاگرس اسـت 
کـه محـدوده ایـن منطقه از غـرب تپه چغـای بروجرد 
آغاز و تا کپرگه ادامه دارد و مشـتمل بر چندین روسـتا 
اسـت که روسـتاهای فیال، شـیخ میری، قلعه و کپرگه 
بخش های مهم آن هسـتند. دسترسـی به گلدشـت از 
طریـق جـاده آسـفالته بـه طـول 12 کیلومتـر از غرب 

شـهر بروجرد امکان پذیر اسـت.
سـراب های  و  چشـمه ها  حـاوی  آبرفتـی  دره  ایـن 
گوناگـون اسـت کـه آب آن از ذوب شـدن برف هـای 

قله هـای کـوه گریـن تأمیـن می شـود.

مسجد جامع بروجرد
  ایـن بنـا در خیابان جعفری بروجرد واقع شـده و یکی 
از کهن تریـن مسـاجد غرب ایران اسـت کـه متعلق به 

عصر سـلجوقی می باشد.

پل قلعه حاتم
 در فاصلـه پنـج کیلومتـری شـمال غـرب بروجـرد 
روسـتایی بـه نام قلعه حاتم وجود داشـته کـه در غرب 
ایـن روسـتای قدیمـی پلـی نیـز بـه همیـن نـام قرار 

اسـت. گرفته 
ایـن پل در میـان زمین های صیفـی کاری و البه الی 
درختـان روسـتا خودنمایـی می کنـد کـه سـایه سـار 

درختـان آن را احاطـه کرده اسـت.
آنچـه ایـن پل را حائـز اهمیت کرده این اسـت که پل 
قلعـه حاتـم به لحـاظ کاربری با سـایر پل های اسـتان 
تفـاوت دارد، عمـده مصالح به کار رفتـه در این پل آجر 
و سـنگ بـوده کـه طاق های چشـمه را به شـکل نیم 

قـوس مزین کرده اسـت.
همچنیـن یال هـای شـرقی و غربـی پیکـره تمامـًا 
از سـنگ سـاخته شـده و بـا همـان سـنگ ها هـم به 

سـطح زمیـن سـفت شـده اند.

خانه حاج افتخار االسام
 ایـن خانه متعلق به یکی از روحانیون برجسـته شـهر 
و از خانـواده سـادات طباطبایـی بروجـرد بـه نـام حاج 

افتخـار االسـام نبـوی و طباطبایی بوده اسـت.
خانه در کوچه ای معروف به حاج افتخار محله صوفیان 
واقـع شـده کـه در زمـان خـود یکـی از بزرگ تریـن 
خانه هـای مسـکونی شـهر بـوده و در حـال حاضـر از 
زیباتریـن منـازل مسـکونی قدیمـی در شـهر بروجـرد 
می باشـد کـه در اوایـل قاجاریـه سـاخته شـده اسـت.

مسجد امام)سلطانی( 
مسـجد سـلطانی که امروزه با نام مسـجد امام شناخته 
می  شـود یکی از بناهـای تاریخی دیدنی شـهر بروجرد 
می باشـد کـه در مرکـز شـهر و در کنـار راسـته بـازار 
بروجرد بنا شـده اسـت. ایـن مسـجد در زمان فتحعلی 
شـاه قاجـار بـر روی ویرانه هـای یـک مسـجد بسـیار 
قدیمی سـاخته شـد و یکی از بزرگ ترین مسـجدهای 
تاریخـی کشـور می باشـد. دو نمونـه نسـبتاً مشـابه در 
همـان زمـان در شـهرهای قزویـن و تهـران سـاخته 
شـدند که هر سـه این مسـجدها در دوره پهلوی تحت 
نام مسـجد شـاه شـناخته می شـدند. معماری مسـجد 
سـلطانی بروجـرد برگرفتـه از معمـاری مسـجد شـاه 
تهـران اسـت. مسـجد سـلطانی بروجرد به لحـاظ فرم 
معماری از نوع مسـاجد چهـار ایوانیه و پان آن همانند 
مسـجد امـام تهران و مسـجد النبـی قزوین امـا از آنها 
بزرگ تـر و قدیمی تـر اسـت. ایـن مسـجد بـا بیـش از 
7000 متـر مربع وسـعت، بزرگ ترین مسـجد تاریخی 

غرب ایـران می باشـد.
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نبرد رسانه ای نظام سلطه

شـیوه جنگ سـنتی که در آن زندگی انسـان ها، با درگیری نظامی قربانی می شـود بسیار 
پرمخاطره اسـت. دیدگاه سـنتی، جنگ را درگیری میان طرفین رقیب یا عملیات نظامی 
میـان دشـمنان تعریف می کنـد که هدف آن تضعیف یا نابودی یکدیگر اسـت. در جنگ 
سـنتی یا سـخت بـا بهره گیـری از زور، اراده فرد به دیگـران تحمیل  می شـود. در واقع، 
جنـگ سـخت بر تهدید)چماق( متکی اسـت و برای ایـن تحمیل اراده می تـوان از توان 
نظامی و ... اسـتفاده کرد. جنگ نیمه سـخت نیز بر روش های اقتصادی تکیه دارد و در 
ایـن جنـگ با اسـتفاده از سـاز و کارهایی چون محاصـره اقتصادی، تطمیع، رشـوه دادن 
و انعقـاد قـرارداد، اراده فـرد بـه دیگـران تحمیـل می شـود. به بیـان دیگر ایـن جنگ بر 
پـاداش و تطمیع)هویـج( متکـی اسـت. حال آنکه »جنگ نـرم« بر جاذبه ها تکیـه دارد.

در جنـگ نـرم هـدف آن اسـت که باید بـدون به کارگیری خشـونت و بـا فراهم کردن 
شـرایط مناسـب به پیروزی دسـت یافت.

در حقیقـت جنـگ نـرم )soft war( در برابـر جنـگ سـخت )hard war( شـامل 
هرگونـه اقدامـات روانـی و تبلیغات رسـانه ای اسـت که جامعـه هدف را نشـانه می گیرد 
و بـدون درگیـری نظامـی و گشـودن آتـش، رقیـب را به انفعال یا شکسـت وا مـی دارد.

جنـگ نـرم در پـی از پای درآوردن اندیشـه تفکر جامعه هدف اسـت تا حلقه های فکری 
و فرهنگـی آن را سسـت کـرده و با بمبـاران خبری و تبلیغاتـی، تزلزل و بی ثباتـی را در 

نظام سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی حاکـم تزریق نماید.
بـه عبارتـی، جنـگ نـرم در خفـا و بـدون اعـان جنـگ صـورت می گیـرد و در آن بـر 

اندیشـه و احسـاس طـرف مقابـل تسـلط حاصل می شـود.
در نتیجـه بـا کمترین هزینه، بیشـترین منفعت به دسـت می آید. البته شـباهت هایی نیز 
میـان جنـگ سـنتی )یـا همان جنگ سـخت( و جنگ نـرم وجـود دارد و آن این اسـت 

کـه در هـر دو جنـگ »تحمیـل اراده فرد به دیگری« نهفته اسـت.
حـال بایـد دیـد چـه رابطه ای بین جنـگ نرم و قـدرت نرم وجـود دارد و اساسـاً تعریف 

قدرت نرم چیسـت؟
موضـوع قـدرت نـرم از دیربـاز به عنـوان یـک واژه در علم سیاسـت مطرح بوده اسـت. 

»قـدرت سـخت« را بـه »دنـدان« و » قـدرت نـرم« را بـه »زبان« تشـبیه کرده اند.
بـا ظهـور و گسـترش سـریع دین اسـام در جهـان، نقش قـدرت نرم برجسـته گردید 
و تبدیـل بـه یک عامل سرنوشـت سـاز شـد. اسـام نـه براسـاس قدرت سـخت بلکه 
بـا تأکیـد بـر قدرت نـرم گسـترش یافت. پروفسـور حمیـد موالنا نیـز در ایـن زمینه به 
تبیین واژه قدرت پرداخته و آن را به دو بخش ملموس)سـخت( و ناملموس)نرم( تقسـیم 
کـرده اسـت. وی منبـع قدرت ملمـوس را جمعیت، ثـروت، منابع طبیعی و ابـزار نظامی 
و جنگـی، و منبـع قـدرت ناملمـوس را دین، ارزش هـا، ایدئولوژی و دانـش معرفی کرده 

اسـت. قـدرت نـرم زیربنای قدرت سـخت بـوده و ماهیـت آن را مشـخص می کند.
بـرای مهـار قـدرت نـرم از راهبـرد جنـگ نرم اسـتفاده می شـود. جنگ نـرم در حقیقت 
یـک اقـدام پدافندی در مقابل دشـمنانی اسـت کـه از قدرت نـرم برخوردارنـد. در جنگ 
نـرم، طـرف پیـروز همـه پیـروزی را از آن خـود می کنـد و بُـرد یـک طرف، مسـاوی با 
باخـت کامـل طـرف مقابل خواهد بـود. جنگ نـرم همچنان کـه از نامش پیداسـت در 

حـوزه فرهنـگ انجـام می شـود لیکن بـه مراتـب وسـیع تر از تهاجم فرهنگی اسـت.
جنـگ نـرم همانند جنگ سـخت سـابقه ای طوالنـی دارد اما به سـبب تنـوع ابزارهای 
ارتباطـی در سـال های اخیـر، اهمیت و کاربرد بیشـتری یافته اسـت. انقـاب دیجیتالی 
و رونـق ماهواره هـا، شـبکه اینترنـت، تلفـن همـراه و .... هزینـه تحقق جنگ نـرم را به 
شـدت کاهـش داده و سـرعت آن را بـاال بـرده و ابـزار آن را بـه راحتـی در بین همگان 

گسـترش داده است.
در جنگ سخت، هدف تصرف »سرزمین« دشمن و »نابودی« نیروهای او می باشد.

امـا در جنـگ نرم، هدف تفـوق بر »افکار« و به »اسـتخدام درآوردن« نیروهای دشـمن 
است.

یکـی از بسـترهای مهمی که منجر به بحـث »جنگ نرم« و »قدرت نرم« و گسـترش 
جهانـی آن شـد، پیـروزی انقـاب اسـامی ایران بـود. چرا کـه آمریکا با وقـوع انقاب 
اسـامی و به دنبـال آن فـرو ریختـن یکـی از سـتون های حافـظ منافع خـود در منطقه 
)رژیـم منحـط پهلـوی(، مانعـی جدی پیـش روی خـود دید و لـذا از همـه ظرفیت ها و 

قدرت هـای سـخت و نـرم خویـش بـرای مواجهه با ایـن نظام اسـتفاده کرد.
از آنجایی که اقدامات نظامی و تروریسـتی و نیز تحریم های اقتصادی نتوانسـت انقاب 
اسـامی را در مقابل اسـتکبار جهانی بـه زانو درآورد، آمریکا بـرای مهار قدرت جمهوری 

اسـامی از راهبرد تهاجم گسـترده فرهنگی و به دنبال آن جنگ نرم اسـتفاده کرد.
جنـگ نـرم آمریـکا در واقـع یک اقـدام پدافنـدی در مقابل انقاب اسـامی محسـوب 
می گـردد. چـرا کـه انقاب اسـامی ایـران را می تـوان تجلی تحقـق »قدرت نـرم« به 
معنـای » توانایـی نفوذ در رفتار دیگران بدون تهدید و یا پرداخت هزینه« به شـمار آورد.
از مهم تریـن ابزارهـای فرهنگـی جنگ نرم علیه ایران اسـامی می توان به ابزار رسـانه 
و گسـتردگی حوزه جنگ رسـانه ها )media war( که از اهمیت به سـزایی برخوردار 
اسـت اشـاره کـرد. رسـانه ها در تمامی جنگ های قرن بیسـتم همـواره به مثابـه ابزاری 
برای جنگ روانی و تبلیغاتی از سـوی بسـیاری از کشـورها مورد اسـتفاده قرار گرفته اند.

فرماندهـان جنـگ رسـانه ای، همانـا استراتژیسـت های عملیـات روانـی و متخصصان 
تبلیغاتی و کارگزاران رسـانه ای بین المللی هسـتند. سـربازان این جنگ نیز خبرنگاران، 
گزارشـگران، سـردبیران و نویسـندگان رسـانه های مختلـف اعم از مکتـوب )روزنامه ها 
و مجـات(، صوتـی و تصویـری )رادیو و تلویزیون(، ماهواره ای و بین المللی)شـبکه های 
ماهـواره ای و خبرگزاری هـا( و اینترنتی و الکترونیکی )سـایت های اینترنتی و روش های 

الکترونیکی انتقال پیام( هسـتند.
جنـگ رسـانه ای، قواعـد و مقـررات خـاص خـود را دارد. »تصویرسـازی، افکارسـازی، 
بمبـاران خبـری، جعـل خبـری، مرعـوب سـازی،  تحریـف، دسـتکاری اطاعـات، 
شایعه سـازی، تبلیغـات، شـوک های خبـری، بـزرگ نمایی و برجسـته سـازی« از جمله 

ایـن قواعد هسـتند.
سـازمان »امانـت و درسـتی در خبرنـگاری« می گویـد: هـر دروغـی کـه به قـدر کافی 
بـزرگ بـوده و بـه طـور مرتب تکرار شـود در نهایت بـه عنوان یک حقیقت مـورد قبول 

می شـود. واقع 
لـذا در شـماره بعـد بـه اهمیـت هجمـه خامـوش و گسـترده یکـی از ابزارهـای جنگ 
رسـانه ای، یعنی شـبکه های ماهواره ای به ویژه شـبکه های فارسـی زبان »من و تو« 

و » فارسـی وان«، می پردازیـم.
ادامه دارد...

گردآوری:  دفتر مرکزی حراست

قسمت اول

آگاهی
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 اگر قصد فروش گوشی دارید
بسـیاری از افـراد پس از مدت زمانی که از گوشـی های 
هوشـمند اسـتفاده می کننـد، بـه هـر دلیلـی اقـدام بـه 
فـروش آنهـا می کننـد و هرکسـی در هنگام فـروش یا 
دادن دسـتگاه تلفـن همـراه بـه شـخصی دیگـر بـرای 
اینکـه خیالـش را راحـت کند اولیـن اقدامی کـه انجام 
می دهـد، حـذف اطاعـات گوشـی همـراه خود اسـت 
و بـرای ایـن کار از reset factory )بازگشـت بـه 
تنظیمـات کارخانه( اسـتفاده می کند و تصـور می کند با 
انجـام ایـن کار اطاعات گوشـی اش حذف می شـود و 
دیگر قابل بازیابی نیسـت. اما این تصور اشـتباه اسـت.

در واقـع یکـی از خطراتی که همیشـه کاربران را تهدید 
مـی کنـد، بازیابـی اطاعاتی اسـت کـه به خیـال آنها 
حـذف شـده اسـت و یکـی از بزرگ ترین مشـکات به 
خطـر افتـادن حریم شـخصی افراد می باشـد کـه البته 
بـرای جلوگیـری از چنیـن رخدادی راه حل وجـود دارد.

 مرحله اول: رمزگذاری تلفن همراه 
رمزگـذاری، مطمئن ترین راه بـرای جلوگیری از بازیابی 
اطاعاتـی اسـت کـه فکـر مـی کنید حـذف شـده اند. 
بـا ایـن روش شـما اطاعـات خـود را قفـل می کنید و 
فقـط بـا وارد کـردن کلماتـی که شـما آنهـا را انتخاب 
کرده ایـد، اطاعـات قابـل دسـترس هسـتند و دیگـر 
اطاعـات تلفـن همراه شـما بدون وارد کـردن گذرواژه 

قابل مشـاهده نخواهـد بود.

چگونـه بر روی تلفـن همراه خود رمز گـذاری کنیم؟
گوشـی هایی که سیسـتم عامـل آنها مجهز بـه اندروید 
6 هسـتند، نیـازی بـه ایـن تنظیمـات ندارنـد و توسـط 
شـرکت گـوگل به طـور اجبار رمـز گذاری می شـوند و 

بیشـترین ضریـب امنیتـی را دارنـد و دسترسـی به آنها 
کار آسـانی نیسـت. امـا اگر سیسـتم عامل شـما مجهز 
بـه اندرویـد 5 بـه پاییـن اسـت، مـی توانید با اسـتفاده 
از شـیوه زیـر، از امـکان رمزگـذاری روی اطاعـات در 

گوشـی خود اسـتفاده کنید.
نکتـه قابـل ذکر این اسـت که فقط برخـی از تلفن های 
همـراه از چنیـن قابلیتـی بهـره می برنـد و ایـن ترفند 
فقـط مخصوص گوشـی های اندروید اسـت و دلیل آن 
ایـن اسـت کـه حتـی پـس از ایـن کار اطاعـات قبًا 
  overwrittenذخیـره شـده توسـط اطاعـات جدیـد
یـا بازنوشـته نمی شـوند. درسـت هماننـد دیسـک های 
سـخت کامپیوتر یـا هاردهای قابل حمـل، در اینجا نیز 
اطاعـات پـس از حـذف و تـا زمان ذخیره شـدن فایل 
بعـدی باقـی می ماننـد و متأسـفانه  برخـی ابزارهـای 
بازیابـی فایـل وجـود دارنـد کـه می تواننـد ایـن نـوع 
فایل های مخفی شـده روی دیسـک سـخت را بازیابی 

 . کنند
بـرای این کار کافی  اسـت وارد Settings تلفن همراه 
خـود شـوید، سـپس وارد بخـش Security شـوید و 
  Encryptیـا Encrypt phone بـا ورود بـه بخـش
 Device رمـز عبـور را بـه دلخواه خـود انتخاب کنید.

reset factory :مرحله دوم  
قـدم بعـدی، پـاک کـردن کامـل اطاعـات گوشـی یا 
همـان ریسـت فکتوری اسـت. )البتـه فرامـوش نکنید 
کـه قبـل از انجـام ایـن کار یـک نسـخه پشـتیبان از 
اطاعـات خـود تهیـه کنیـد تـا بـا مشـکلی مواجـه 
نشـوید( بـرای پاکسـازی کلـی وارد منـوی تنظیمـات 
گوشـی اندرویـدی خـود شـوید و در آن قسـمت گزینه 
Backup & Reset را انتخـاب کنید. در این قسـمت 
بـر روی Factory Data Reset کلیـک کنیـد تـا 
فراینـد پاک سـازی و برگردانـدن تنظیمات گوشـی به 

حالـت کارخانـه آغاز شـود.

مرحله سوم: لود کردن فایل های ساختگی
 reset factory اکنـون که رمزگذاری گوشـی و “ از
کـه  باشـید  مطمئـن  می توانیـد  داده ایـد  انجـام  را 
اطاعات شـما از روی گوشـی پاک شـده اسـت اما اگر 
مایـل باشـید از ایـن هـم فراتر برویـد می توانیـد بعد از 
انجـام مراحـل باال  بـا ذخیره کردن اطاعـات بی فایده 
روی گوشـی از نابـودن شـدن اطاعـات ذخیـره شـده 

روی گوشـی تان اطمینـان بیشـتری حاصـل کنیـد. 
را  گوشـی   reset factory از  بعـد  ایـن کار  بـرای 
دوبـاره آمـاده اسـتفاده کنید و بـدون اینکـه وارد اکانت 
گـوگل خـود شـوید، پـس از راه انـدازی گوشـی دکمـه 
ذخیـره ویدئـو را بـا کیفیـت و رزولوشـن بـاال فشـار 
دهیـد و تـا زمانـی کـه فضای گوشـی پر نشـده اسـت 
 reset بـه فیلمبـرداری ادامـه دهید. حـاال دوبـاره “ از

کنیـد.   ”factory
بـا تکـرار ایـن کار مـی توانیـد بـه طـور کامـل از پاک 

شـدن اطاعات تـان مطمئـن شـوید.

 Reset Factory آیا می دانید 
اطالعات گوشی شما را حذف نمی کند؟

فناوری
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بوی بد دهان؛
علل و درمان

بـوی بـد دهـان یـا هالیتوزیـس بـه بـوی نامطبـوع و 
ناخوشـایند حیـن تنفس اطـاق می گردد کـه معمواًل 
حیـن صحبـت کـردن موجـب آزار افراد می شـود و در 
اغلـب مـوارد بـه دالیـل رعایـت حفـظ ادب شـخص 
مخاطـب از بازگـو کـردن بـوی بـد دهـان فـرد امتناع 

می ورزد.
بـه طـور کلـی هالیتوزیـس بـه دو صـورت واقعـی و 
کاذب طبقه بنـدی می گـردد.در نوع واقعـی هالیتوزیس، 
اطرافیـان متوجـه بوی بد دهان شـخص شـده و آن را 
بـه فـرد گوشـزد می نماینـد در حالی که در نـوع کاذب 
بـدون اینکـه کسـی بـه وی شـکایت از بوی بـد دهان 
نمـوده باشـد خود شـخص احسـاس بوی بـد در تنفس 

دارد. خود 
هالیتوزیـس واقعـی خـود بـه دو شـکل فیزیولوژیک و 
پاتولوژیـک تقسـیم بنـدی می شـود. نـوع فیزیولوژیک 
بـوی بـد دهان شـامل بـوی بـد دهـان صبحگاهی به 
علـت کاهـش جریـان بـزاق در طـول شـب، افزایـش 
سـن، مصـرف سـیگار، مصـرف الـکل و مـواد غذایـی 
بـودار نظیـر مصـرف سـیر و پیـاز و خشـکی دهـان به 
دلیـل مصـرف داروها، بیماری شـوگرن یـا پرتو درمانی 

سـر و گـردن می باشـد.
نـوع پاتولوژیـک هالیتوزیـس خـود بـه دو شـکل بـا 
منشـأ دهانـی و غیر دهانـی تقسـیم بندی می گـردد.90 
درصـد علـت بوی بد دهـان پاتولوژیک منشـأ دهانی و 

10درصـد منشـا غیر دهانـی دارد.
علـت ایجـاد بوی بد دهان با منشـأ دهانی شـامل عدم 
رعایت بهداشـت دهان و دندان، مشکات بافت لثهای 
زبـان بـاردار، تجمـع غذا بیـن دندانهـا، تنفـس دهانی ، 
تشـکیل پـاک باکتـری بـر روی سـطح پشـتی زبان 

و شـیارهای لثـه ای می باشـد. باکتری هـای بی هـوازی 
موجود بر این سـطوح با شکسـتن پروتئین هـای بزاقی 
و تبدیـل آنهـا بـه اسـید آمینه و نهایتاً  شکسـته شـدن 
اسـید آمینـه منجـر به تولید گازهـای فرا گوگـرد دار در 
حفـره دهـان می شـوند و سـر دسـته آنهـا گاز سـولفید 
هیـدروژن و متیـل مرکاپتان می باشـند کـه دلیل اصلی 
بـوی نامطبـوع دهـان هسـتند. در حفـره دهـان شـایع 
تریـن محـل ایجاد بـوی بد دهان، سـطح پشـتی زبان 

و بعـد از آن شـیارهای لثه ای اسـت.
علـت ایجـاد بوی بـد دهان با منشـأ غیردهانی شـامل 
منشـأ تنفسـی )عفونـت سـینوس، سـینوزیت، وجـود 
جسـم خارجـی در بینی و التهـاب لوزه ها و خـروج مواد 
از لوزه هـا می باشـد. همچنیـن می توانـد  شـبیه پنیـر 
منشـأ گوارشـی داشـته باشـد کـه افزایـش اسـید معده 
و رفلکـس را شـامل مـی شـود. همچنیـن برخـی از 

بیماری های سیسـتمیک نظیر نارسـایی کبد، نارسـایی 
کلیـه و دیابـت می تواند منجـر به ایجاد بـوی بد دهان 

با منشـأ غیـر دهانی شـود.
بـا توجـه بـه ایـن کـه در اکثـر مـوارد، بـوی بـد دهان 
پاتولوژیـک منشـأ دهانـی دارد، جهت تشـخیص دقیق 
تـر و درمـان، ابتـدا باید به دندان پزشـک یـا متخصص 
بیماری هـای دهـان، فـک و صـورت مراجعه نمـود. در 
صورتی که منشـأ بوی بد دهان توسـط دندان پزشـکان 
رد شـود، جهت بررسـی منشـا غیر دهانی بایـد بیماران 
بـه متخصصیـن گـوش، حلـق و بینـی و متخصصیـن 

داخلـی و گوارش مراجعـه کنند.
راهکارهـای درمانـی ای کـه بـرای رفع بوی بـد دهان 
بـا منشـأ دهانـی ارائـه می گـردد، مشـتمل بـر رعایـت 
دقیـق بهداشـت دهـان و دنـدان نظیـر مسـواک زدن، 
اسـتفاده از نـخ دندان و دهان شـویه های ضـد میکروبی 
دهان شـویه های  و  پریدنیـوم  سـتیل  کلرهگزیدیـن، 
حـاوی روی اسـت. بـه طـور کلـی، تعـداد باکتری های 
موجـود درحفـره دهـان را بـا روش هـای فیزیکـی و 

شـیمیایی میتـوان کاهـش داد.
در مرحلـه بعـد، تمیـز نمـودن سـطح پشـتی زبـان بـا 
مسـواک های نـرم یا مسـواک های مخصـوص جهت 
حـذف پـاک باکتریـال و ذرات غذایـی از روی زبـان 

پیشـنهاد می گـردد.
بایـد کلیـه پوسـیدگی های  همچنیـن دندان پزشـکان 
دندانـی، مشـکات لثـه ای و عفونت هـای احتمالـی را 
تحـت درمـان قـرار دهنـد و در صـورت انجـام کلیـه 
باقـی  صـورت  در  دندان پزشـکان،  توسـط  تمهیـدات 
مانـدن بـوی بـد دهـان، جهـت بررسـی علـل خـارج 
دهانـی بوی بـد دهان، بیمـاران بـه متخصصین گوش 

و حلـق و بینـی و داخلـی ارجـاع داده شـوند.

 دکتر سید جواد کیا
متخصص بیماری های دهان،فک و صورت

استادیار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

سالمتی



تاکسی سواران
 ) این راننده و دو مسافرش حاال حاالها در راهند(

پیرمرد: آقای راننده! این رادیوتو بزن ببینیم چی شده؟
راننده: چی؟

پیرمرد: جنبش وال استریت! خب قیمت دالر دیگه!
جوانک: شنیدین از انیشتن می پرسن» قیمت دالر چنده؟«

راننده: چرا از اون می پرسن؟
جوانک: به هر حال البد یه کاره ای بوده، انیشتنه دیگه، مخترع فیزیک و نور بوده، حاال به هر حال بازار 

و کاسبی سرش می شده...
پیرمرد: پسرجان! دو کلمه مطالعه کن!  انیشتن مبدع تئوری نسبیت زمانه. بچۀ کف بازار که نیست.

راننده: اتفاقاً این پسر همسایۀ ما لیسانس فیزیکه، بیکاره. می گه ای کاش این چهار سال به جای دانشگاه 
رفته بودم بازار.

جوانک: خاصه از انیشتن می پرسن»دالر چنده؟« اونم می گه »االن؟... یا االن؟« 
پیرمرد: این یعنی همون نسبیت زمان!

راننده: حاال باید حتماً از انیشتن می پرسیدن؟
پیرمرد: َپ َن َپ، می اومدن از رئیس کل بانک مرکزی می پرسیدن!

جوانک: جوکه دیگه... اتفاقاً از رئیس بانک مرکزی بپرسن خنده دارتره، بهترم هه...
راننده: حاال دالر گرون شده روی یارانه های مام رفته؟

جوانک: اینم از انیشتین پرسیده اند؟ جدیده؟
پیرمرد: ِد خب شما که سؤال یارانه ای داری بزن این رادیو رو شاید نامه داشته باشیم.

راننده: اون دستگاهی که شما می گی فکسه ازش نامه می آد.
پیرمرد: شما این رادیو رو بزن! رئیس جمهور نامه نوشته به پول دارا از شون خواسته که یارانه نگیرن. بزن 

بلکه به مام نامه نوشته باشه.
جوانک: که شمام یارانه نگیری؟

پیرمرد: من نگیرم کی بگیره؟ من سی سال خدمت صادقانه کردم.
راننده: بیمۀ فراگیر هم بودین؟ این بیمۀ فراگیر خیلی مهمه.

جوانک: خدمت صادقانه که حساب نیست. مهم اینه که تو اون سی سال پولدار نشده باشید.
پیرمرد: پس کار کردم که چی بشم؟
راننده: بگیم اینم از انیشتن بپرسن.

پیرمرد: ِد بزن این رادیو رو!
راننده: ِد پدر من! این المروت رادیو نیست! تاکسی متره!

 اثری از حسام الدین مقامی کیا
برگرفته از کتاب کبریت کم خطر
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بفـــرمایید  
شـــــــــام

غـذا و خـوراک یکی از پایه های مهم هـر فرهنگ و آدابی اسـت و از آنجا 
کـه خـوراک و غـذا به عنوان قوت بشـر نقش حیاتی در زیسـت انسـان 
دارد همـواره نـوع طبـخ و طعم آن مـورد توجه ملـل مختلف قـرار گرفته 
اسـت. از آنجـا که غـذا یکـی از ارکان مهـم زندگـی در خانـه و خانواده 
اسـت در ایـن شـماره نشـریه آوای کشـتیرانی، قصـد داریم شـما را با 
غذاهـای خوشـمزه آبادانی آشـنا کنیم. شـهر آبادان بـه فافلش معروف 
اسـت امـا غیر از ایـن غذای خوشـمزه چه غذاهـای دیگـری را می توان 
در ایـن شـهر یافـت. غذاهای آبادانـی معموال پـر ادویه و تند هسـتند و 
همیـن باعـث افزایـش میل مسـافران بـه غذاهایش شـده اسـت. با ما 

همـراه باشـید تا با غذاهای آبادانی بیشـتر آشـنا شـوید.
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فافل آبادانی

فافل نوعی غذای خشک است که مربوط به کشور لبنان بوده اما در ایران به نام 
آبادان شناخته شده است. عمده ماده اولیه این خوراک از نخود خیس خورده یا نیم 
پخته چرخ کرده است که خمیر باگت، پیاز و ادویه جات مخلوط سرخ کردنی تهیه 

شده و در بازار به صورت ساندویچ عرضه می شود.

سمبوسه

این غذای خوشمزه در اصل یک غذای هندی است که در ایران باز هم از طریق 
مردم آبادان به شهرت رسیده است. مواد اولیه سمبوسه شامل سیب زمینی، جعفری 
و تره است که این سه ماده را به همراه ادویه های مخصوص با هم مخلوط می کنند 
و در غافی از نان می پیچانند و سرخ می کنند. سمبوسه از دیگر غذاهای ساده و 
خوشمزه این خطه است که ترکیباتی از نان، سیب زمینی، سبزی و ادویه جات است.

قلیه ماهی آبادان

قلیه ماهی یکی از غذاهای اصلی مردم خوزستان، بوشهر و هرمزگان است. قلیه 
ماهی آبادان غذای خورشتی است که از ماهی، سبزی، مخصوص سیر، پیاز و ادویه 
جات مخصوص تشکیل می شود. این غذا را به شیوه ای شبیه قرمه سبزی طبخ می 
کنند. ماهی را به اندازه تکه های 4 در 4 سانتیمتر خرد کرده و می شویند. ماهی که 
برای قلیه ماهی استفاده می کنند باید بدون استخوان باشد. به همین دلیل ماهی 

های شوریده، سنگسر، هامور، حلوا و سیاه برای تهیه این غذا مناسب هستند.

کبه عربی
 )غذای سنتی خوزستان(

یکی از غذاهای سنتی که در بین مردم عرب زبان خوزستان متداول است، کبه نام 
دارد. برای تهیه این غذا ابتدا برنج ها را با مقداری آب روی حرارت مایم می پزند 
تا حدی که برنج ها مثل برنج شیر برنج شود. از طرف دیگر سیب زمینی را با رنده 
ریز رنده کرده و با برنج مخلوط می کنند. اگر بخواهند کبه یک دست تری داشته 
باشند این مواد را با هم چرخ می کنند. سپس یک تخم مرغ و کمی نمک و زردچوبه 

را به مواد اضافه کرده و ورز می دهند.

امگشت

یکی دیگر از غذاهای محلی مردم خوزستان امگشت است. امگشت غذایی است که 
عرب های خوزستان با ماهی کباب )قباد( نمک سود شده درست می کنند.

پاکوره

پاکوره نیز غذای وارد شده از کشور هند است که از قدیم االیام در آبادان درست 
و  جعفری  پیاز،  زمینی،  سیب  شامل  پاکوره  خوراک  اصلی  و  اولیه  مواد  شده.  می 
ادویه جات است. این غذا به دلیل استفاده از ادویه های مختلف مثل ادویه مرغ و 
ادویه خورشتی دارای طعم های متفاوتی است. پاکورا خوراکی لقمه ای مانند است 
که با خمیرمایه ای بسیار آسان طبخ می شود. این غذا با به کارگیری ادویه جات 

مخصوص این منطقه توانسته جایی را در ذائقه مردم آبادان برای خود پیدا کند.

خورش بامیه

خورش بامیه یک غذای عربی است که در فرهنگ غذایی آبادان جایگاه خاصی دارد. 
برای تهیه آن، دمباله بامیه را طوری قطع می کنند که مایع لزج بامیه خارج نشود. به 
غیر از بامیه مابقی مواد تشکیل دهنده شبیه خورشت بادمجان است که بایستی مهیا 
شود، سپس بامیه را که پیش تر در ماهی تابه سرخ شده را با مقداری سیر درسته به 

خورشت اضافه می کنند و با آتش مایم می پزند.

ماهی صبور

صبور از جمله ماهی های بسیار چرب و دارای تیغ ریز فراوان است که باید آن را 
حتما در تنور یا فر پخت. برای تهیه مواد درون شکم ماهی از کمی سبزی گشنیز 
و شنبلیله، سیر، پیاز، تمرهندی و فلفل قرمز که پیش تر با هم مخلوط می کنند، 

استفاده می شود.
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شبکه خبر
شـرکت ویـژه مدیران و کارشناسـان گروه کشـتیرانی در تاریـخ 28فروردین ماه در 

سـالن اجتماعـات دریانوردان برگزار شـد.
روی  بـر  هـوا  آلودگـی  کاهـش  تأثیـرات  پیرامـون  آموزشـی  سـمینار  ایـن  در 
)خریـداری  آلبـورگ  شـرکت   بویلرهـای  انـواع   ،  BOILER سیسـتم های 
شـده توسـط شـرکت ALFA LAVAL(، اشـکاالت معمـول در سیسـتم های
BOILER و همچنیـن تأثیـر اسـتفاده از سـوخت های کـم گوگرد بـر طراحی و 
 ALFA LAVAL بهره بـرداری از تصفیه کننده هـای سـوخت سـاخت شـرکت

بحـث و بررسـی شـد.

با همکاری دفتر مرکزی حراست؛
دوره آموزشی امنیت سفرهای خارجی برگزار شد

دوره آموزشی امنیت سفرهای خارجی توسط دفتر مرکزی حراست برگزار شد.
بـه گـزارش دفتـر مرکـزی حراسـت، در راسـتای تـداوم جلسـات آموزشـی دوره 
ارشـد هلدینـگ و  بـا حضـور کارشناسـان  امنیـت سـفرهای خارجـی  آموزشـی، 
شـرکت های تابعـه کشـتیرانی در سـالن اجتماعـات دریانـوردان سـاختمان مرکزی 

کشـتیرانی برگـزار شـد. 

در مجموعه فرهنگی، رفاهی، ورزشی شیان برگزار شد؛
دیدار دوستانه تیم پیشکسوتان فوتسال کشور 

با کودکان کار

بـه مناسـبت اعیـاد شـعبانیه مسـابقه فوتبـال دوسـتانه ای بـا حضـور جمعـی از 
پیشکسـوتان فوتسـال کشـور و کـودکان کار و بهزیسـتی در تاریـخ 6 اردیبهشـت 

برگزار شـد. مـاه 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن دیـدار دوسـتانه کـه در زمیـن چمـن مصنوعـی 
شمسـایی وحیـد  شـد،  برگـزار  شـیان  ورزشـی  و  رفاهـی  فرهنگـی،  مجموعـه 
 و چنـد تـن از پیشکسـوتان فوتسـال کشـور حضـور داشـتند کـه پـس از پایـان 
مسـابقات از ورزشـکاران دو تیـم بـه صـرف شـام در رسـتوران زعفـران شـیان 

پذیرایـی شـد.

تجلیل از جانبازان شرکت های گروه کشتیرانی 

به مناسـبت سـالروز والدت با سـعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز، مراسـم 
تجلیـل از ایثارگـران بـا حضـور عمویـی مدیـر دفتـر مرکزی حراسـت، احمد حسـینی 
بازرس ویژه مدیرعامل و حسـنی نماینده مدیرعامل و مسـئول امور ایثارگران و مدیران 
عامـل شـرکت های گـروه کشـتیرانی به تفکیـک در دفاتر این شـرکت ها برگزار شـد. 

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن آییـن احمد حسـینی بـازرس ویـژه مدیرعامل ضمن 
اباغ سـام گرم و صمیمی دکتر سـعیدی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشـتیرانی، 

از مقـام شـامخ جانبـازان و خانواده معزز شـهدا تجلیل کرد. 
وی در ادامـه گفـت: بـا توجه به نـگاه ویژه مدیریت ارشـد بـه ایثارگران، انتظـار می رود 
کـه هماننـد دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس بـا روحیـه ایثـار و از خودگذشـتگی، در 
کنـار امـور محولـه به عنـوان بازوان پرقـدرت، مدیریـت را در تحقق اهـداف عالیه گروه 
کشـتیرانی یاری کنند. این گزارش حاکی اسـت: در ادامه این مراسـم تجلیل، جلسـات 
پرسـش و پاسـخ نیز برگزار شـد و ایثارگران و خانواده های معزز شـهدا ضمن تشـکر از 
مدیریـت ارشـد و دسـت اندرکاران برگـزاری ایـن مراسـم، از نحوه تجلیل تشـکر کردند 
و بـرای مدیریـت ارشـد و مسـئولین شـرکت نیـز آرزوی سـامتی و موفقیـت نمودند. 
همچنیـن بـه رسـم یادبود لـوح تقدیر و هدیه ای از سـوی دکتر سـعیدی به جانبـازان و 

خانواده هـای معظم شـهدا اهدا شـد.
شـایان ذکر اسـت امسـال آئین تجلیل از ایثارگران به تفکیک در تهران، شهرسـتان ها 
و شـعب شـرکت های گـروه برگزار شـد. همچنین هیئت همـراه نیز با حضـور در  منزل 
خانواده هـای شـهدای سـاکن در شهرسـتان ها از ایـن خانواده هـای معـزز نیـز تجلیـل 

کردند.    

برگزاری سمینار تخصصی 
ALFA LAVAL محصوالت شرکت

مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی اعـام کـرد: سـمینار تخصصی محصوالت شـرکت 
ALFA LAVAL با هماهنگی مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی توسط اساتید این 
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اقدام انسان دوستانه کارکنان بندرعباس 
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیراني قشم 

روابـط عمومـي شـرکت خدمات دریایي و مهندسـي کشـتیراني قشـم از اهداء خون 
توسـط کارکنان دفتر بندرعباس این شـرکت در تاریخ 18 اردیبهشـت ماه خبر داد. 
به گزارش روابط عمومي این شـرکت، مطابق سـنوات گذشـته تیم سـازمان انتقال 
خـون اسـتان هرمـزگان با اسـتقرار در محوطه سـایت مخـازن سـوخت بندرعباس 
شـرکت خدمـات دریایـي و مهندسـي کشـتیراني قشـم اقـدام بـه خون گیـري از 

کارکنـان کرد.
بـه  کارکنـان  از  35نفـر  تعـداد  خداپسـندانه  اقـدام  ایـن  در  اسـت  ذکـر  شـایان 
صـورت داوطلبانـه مشـارکت کردنـد کـه از ایـن تعـداد 24 نفـر از کارکنان سـایت 

داشـتند. حضـور  مجـاور  شـرکت هاي  کارکنـان  از  11نفـر  و  سوخت رسـاني 

کتاب حوادث ناوگان منتشر شد 

هـدف  بـا   »2 نـاوگان  »حـوادث  کتـاب 
جمـع آوری تجزیـه و تحلیـل حـوادث بـه 
منظـور انتقـال تجربیات حاصـل از حوادث 
کشـتی ها بـه جامعـه دریانوردان از سـوی 

شـرکت مدیریـت کشـتی منتشـر شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، مجموعـه حاضر 
دربردارنـده حوادث عمده ای اسـت که طی 
سـال های 2015 لغایـت 2017 میادی در 
کشـتی های نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری 

اسـامی ایـران  به وقوع پیوسـته اسـت.
بدون شـک تعـداد کمی از حـوادث بزرگی 
کـه در دریـا رخ می دهنـد اتفاقی هسـتند. 
حـوادث اغلـب ریشـه های مشـترکی دارند 

کـه بایـد حتمـاً مشـخص شـوند تـا بتـوان از آنهـا درس گرفـت و از وقـوع دوبـاره 
آنهـا جلوگیـری کرد.

بـر اسـاس مـاده 9 کد بیـن المللی مدیریـت ایمنـی)IMS(، حوادث و سـوانح باید 
گـزارش شـود، بـه آنهـا رسـیدگی شـده و از نتایـج بررسـی ها بـرای جلوگیـری از 
تکـرار حوادثـی مشـابه در آینده اسـتفاده نمود. بر اسـاس سـامانه مدیریـت ایمنی« 
دفتـر ایمنـی، کیفیـت و  محیـط زیسـت )HSQE( مسـئول اسـت تـا اطمینـان 
حاصـل کنـد همـه حوادثـی که اتفـاق افتاده اند و یـا نزدیک بـوده که اتفـاق بیفتند 
گـزارش شـده، بـه آنها رسـیدگی شـده و نتایـج آنها به کشـتی های ناوگان و سـایر 

بخـش هـای ذیربط اعام شـود.
در مقدمه کتاب به قلم مهندس سـید رضا سـیدعلیزاده مدیرعامل شـرکت مدیریت 
کشـتی آمده اسـت: امیدواریم با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات ارزنده موجود، 
بتوانیم مسـتمراً شـاهد بهبود سـامانه مدیریتی کشـتی ها و کاهش حوادث باشـیم.
گفتنـی اسـت نسـخه اول ایـن کتاب در زمسـتان سـال 1393 تهیه و انتشـار یافت 

کـه با اسـتقبال گسـترده ای روبه رو شـد.

تقدیر و خداحافظی از یک همکار بازنشسته 
در شعبه بندرعباس

مراسـم بازنشسـتگی ابراهیـم ناصـری از همـکاران روابط عمومی شـعبه بندرعباس 
شـرکت خدمات نمایندگی کشـتیرانی هوپاددریا با حضور مدیر شـعبه و سرپرسـتان  

قسـمت های ایـن شـعبه در تاریخ 25اردیبهشـت ماه برگزار شـد.
در ایـن مراسـم کاپیتـان احمـدی نسـب مدیـر شـعبه بندرعبـاس ضمـن تقدیـر از 
خدمـات 30سـاله ایـن همـکار، بـه رسـم یادبـود هدیـه ای بـه ایشـان اهـدا کـرد. 
همچنیـن لـوح تقدیـر مدیـر روابط عمومی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران به 

همـراه هدیـه ای در ایـن مراسـم بـه وی اهـدا گردید.

حضور مدیرعامل شرکت حمل و نقل ترکیبی  
در کنفرانس توسعه روابط اقتصادی ایران و  اقلیم کردستان

مدیرعامـل شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی کشـتیرانی در کنفرانـس توسـعه روابط 
اقتصـادی ایـران و اقلیـم کردسـتان عراق کـه در اربیل برگزار شـد، حضـور یافت.

بـه گـزارش روابط عمومـی ایـن شـرکت، در ایـن کنفرانـس کـه بـا حضـور وزیـر 
صنعـت، معـدن و تجـارت و همچنیـن وزیر صنعـت جمهوری عراق، نخسـت وزیر 
و جمعـی از مدیـران و اسـتانداران حکومـت محلـی کردسـتان عـراق برگـزار شـد، 
پیرامـون موانـع و مشـکات، وضعیـت حـال و چشـم انداز آینده اقتصـادی عراق به 

ویـژه اقلیـم کردسـتان عـراق مـورد تجزیـه و تحلیل قـرار گرفت.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: دیـدار بـا دو شـرکت Grand Road و شـاهو ترابر 
پـارس کـه بـه نوعـیJV هسـتند و در زمینه لجسـتیک و پاالیش سـوخت مازوت 
و قیـر فعالیـت دارنـد، از جملـه اقدامـات مدیرعامـل شـرکت حمل و نقـل ترکیبی 

در ایـن سـفر بود. 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن دیـدار مقـرر شـد کانتینرهایی که بـه ام القصـر ترانزیت 
می شـوند و بـه مقصـد نهایـی کـه کردسـتان عـراق اسـت، پـس از تخلیه بـه انبار 
شـرکت مذکـور دپو و سـپس جهـت بارگیری قیـر و ترانزیت به بندرعبـاس رفته تا 
از کانتینرهـای اشـاری اسـتفاده شـود و حمـل آن  به شـرکت حمل و نقـل ترکیبی 

واگـذار گردد. 
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از سوی مدیران شعب تهران، مشهد و بنادر جنوبی ارائه شد؛
گزارش عملکرد سال 96 

شرکت خدمات نمایندگی هوپاددریا 

جلسـه مدیـران شـعب شـرکت خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریـا تحـت 
آبـادی  کاپیتـان طیبی صـدر  بـا حضـور  عنوان»گـزارش عملکـرد سـال 1396« 

مدیرعامـل ایـن شـرکت بـه میزبانـی شـعبه بندرعبـاس برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومـی ایـن شـرکت،  در ایـن جلسـه پـس از ارائـه گـزارش 
تفصیلـی عملکـرد سـال 1396 توسـط مدیـران شـعب)تهران، بنـادر امـام خمینی، 
بوشـهر، عسـلویه، خرمشـهر، چابهـار، بندرعبـاس و مشـهد(، کاپیتـان صـدر آبادی 
مدیرعامـل شـرکت خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریـا طـی سـخنانی بـه 
تشـریح وظایـف این شـرکت و تأکید بـر اقدامات مؤثـر و رعایت دسـتورالعمل ها و 

پرداخـت. هلدینـگ  بخش نامه هـای 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه تأکیـدات مدیریت ارشـد گروه کشـتیرانی جهـت بهبود 
رونـد فعالیـت و کنتـرل مؤثـر هزینه هـا، جـذب و شناسـایی درآمدهـای پیش بینی 
شـده و همچنیـن لزوم بازاریابی منطقـه ای و کاهش هزینه های تمام شـده خدمات 
ارائـه شـده، جهـت مسـائل و مشـکات کارکنـان توصیه هـای الزم را بیـان کـرد.

جشن باشکوه گل نرگس در کشتیرانی

در آسـتانه سـالروز والدت باسـعادت یگانـه منجـی عالـم بشـریت حضـرت مهدی 
موعـود )عـج(، مراسـم جشـن باشـکوهی تحـت عنـوان »گل نرگـس« بـا حضور 
جمعـی از مدیـران و کارکنـان گروه کشـتیرانی در تاریخ 11 اردیبهشـت ماه پس از 

اقامـه نمـاز ظهـر و عصر برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ما، در این مراسـم معنوی و پرفضیلت پـس از اجرای مولودی 
خوانـی توسـط محمـد نـداف مـداح اهـل بیـت)ع( بـه قیـد قرعه بـه هشـت نفر از 
کارکنـان کـه نـام آنان مهـدی و حجت اسـت و همچنین به 20نفـر از حاضرین در 
ایـن مراسـم کـه در قرعه کشـی نـام آنان انتخاب شـد هدایـای نقدی اهـدا گردید.

همزمان با چهارم شعبان برگزار شد؛
جشن بزرگ میالد سه نور تابناک آسمانی در کشتیرانی

بـه مناسـبت والدت باسـعادت حضـرت امـام حسـین )ع( و روز پاسـدار، حضـرت 
ابوالفضل العبـاس )ع( و روز جانبـاز و حضـرت امـام زیـن العابدین)ع(، جشـن بزرگ 
میـاد سـه نور تابناک آسـمانی با حضور جمعی از مدیـران و کارکنان در تاریخ یکم 
اردیبهشـت ماه پس از اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه این شـرکت برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ما، در این مراسـم معنوی و پرفضیلت پـس از اجرای مولودی 
خوانـی توسـط علـی اسـتاد هاشـمی از  مداحـان  اهـل بیـت)ع(، بـه پنـج نفـر از 
همکارانـی کـه نام آنان »حسـین، ابوالفضل، عباس و سـجاد« می باشـد و همچنین 
بـه 20 نفـر از کارکنـان حاضر در این مراسـم، به قید قرعه هدایای نقدی اهدا شـد.

روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا
 اعام کرد:

جشن اعیاد شعبانیه در شعبه بندر امام خمینی 

روابـط عمومی شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپاددریا از برگزاری جشـن 
اعیـاد شـعبانیه در شـعبه بندر امـام این شـرکت خبر داد.

بـه مناسـبت والدت باسـعادت حضـرت امـام حسـین )ع( و روز پاسـدار، حضـرت 
ابوالفضل العبـاس )ع( و روز جانبـاز و حضـرت امـام زیـن العابدیـن)ع(، جشـنی بـا 
حضـور جمعـي از مدیـران و کارکنـان شـعبه بندر امـام خمینی این شـرکت پس از 
اقامـه نمـاز ظهـر و عصر در مسـجد امـام خمینی )ره( مجتمـع بندری برگزار شـد. 
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برگزاری تور تفریحی ویژه همکاران بازنشسته 

کانـون بازنشسـتگان کشـتیرانی اعـام کـرد: تـور یـک روزه سـیاحتی تفریحـی 
نیاسـر و کاشـان بـا حضـور 50 نفـر از بازنشسـتگان گـروه کشـتیرانی در تاریـخ 

24اردیبهشـت مـاه برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن تـور تفریحـی کـه بـه منظور دیـدار و یـادآوری 
خاطرات، همدلی و ارتباط بیشـتر همکاران بازنشسـته صورت گرفت، بازنشسـتگان 
از کارگاه گاب گیـری، آبشـار زیبـای شـهر نیاسـر، باغ فین کاشـان و آثـار تاریخی 

این شـهر دیـدن کردند. 
شـایان ذکـر اسـت ایـن تـور تفریحـی بـه میزبانـی کانـون بازنشسـتگان گـروه 
کشـتیرانی انجـام شـد کـه مـورد اسـتقبال همـکاران بازنشسـته قـرار گرفـت .  

ساخت و نصب عرشه جدید شناور گوهر

کشـتیرانی کیش از طراحی، سـاخت و نصب عرشـه جدید کشـتی کاتامـاران گوهر 
داد. خبر 

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، مرتضـی کمالـی مدیرعامـل کشـتیرانی کیـش در ایـن 
خصـوص گفـت:  طراحـی، سـاخت و نصـب عرشـه جدید کشـتی کاتامـاران گوهر 
بـدون وقفـه در فعالیت هـا و عملیـات بازرگانـی ایـن شـناور، در کوتاه تریـن زمـان 

ممکـن و بـا کمتریـن هزینـه در جزیـره کیـش بـه پایان رسـید.
وی افـزود: مراحـل طراحـی و باردهـی ایـن سـازه بـه شـکل سـه بعـدی اجـرا و 
بارگذاری هـای آن بـه صـورت گـزارش تنظیـم و 16متـر مربـع بـه مسـاحت ایـن 
شـناور اضافـه شـد کـه پـس از تأییـد کاس بـا صـرف 600 نفر سـاعت بـه مدت 

سـه روز، عرشـه جدیـد نصـب و مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: سـاخت و نصـب فنـی ایـن سـازه بـا توجـه بـه زمـان و 

هزینه هـای بسـیار پاییـن در نـوع خـود بی سـابقه بـوده اسـت.   

توسط استاد شالچیان در گردهمایی ترنم نور مطرح شد؛
مرثیه خوانی خداوند در سورۀ بروج

گردهمایـی ترنـم نـور بـا همـکاری پایـگاه بسـیج کشـتیرانی و روابط عمومـی و 
بـا حضـور اسـتاد شـالچیان کارشـناس قرآنـی و جمعـی از کارکنـان در تاریـخ 18 

اردیبهشـت مـاه جـاری در سـالن اجتماعـات دریانـوردان برگـزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار ما، در این گردهمایی اسـتاد شـالچیان به تفسـیر سـورۀ بروج 
پرداخـت و گفـت: ایـن سـوره از قسـمت های مختلفـی تشـکیل شـده اسـت. یک 
بخـش آن مربـوط بـه مرثیـه خوانـی و بخش هـای دیگر آن بـه  قسـم نامه، توبه و 

تهدیـد گناهکاران اسـت. 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه وهابیون، شـیعیان را بـه خاطر عـزاداری و مرثیه 
خوانـی بـرای اهـل بیـت)ع( مشـرک می داننـد، تصریـح کـرد: در آیـه چهـارم این 
ْخـُدوِد« یعنی یک گودالی را درسـت  سـوره خداونـد می فرمایـد: » ُقتِـَل أَْصَحاُب اْلُ
کردنـد، در آن گـودال هیـزم ریختند و عـده ای بی گناه را در آن جـا انداختند و آتش 
زدنـد و عـده ای هم ایسـتادند و تماشـا کردند. خداوند در این سـوره بـرای اصحاب 
اخـدود مرثیـه خوانـی کرده اسـت و آن چیزی که ما شـیعیان برای سـید الشـهدا و 
اهـل بیـت )ع( انجـام می دهیم چیزی جز آن نیسـت کـه خداوند انجام داده اسـت.
وی در ادامـه بـا بیـان مصادیقـی پیرامـون آیـات اول و دوم سـوره بـروج گفـت: 
ایـن سـوره بـا قسـم شـروع شـده اسـت. سـوگند بـه آسـمان کـه دارای برج های 
بسـیار اسـت و سـوگند بـه روز موعـود. روز موعـود در آیـه دوم، افقی اسـت که در 

مسـلمانان ایجـاد می کنـد تـا براسـاس آن  سـختی ها را تحمـل کننـد.  
اسـتاد شـالچیان در تفسـیر آیه سـوم این سـوره گفت: قسـم به کسـی که شـاهد 
اسـت و نگاه می کند. امام حسـین )ع( وقتی که طفل شـش ماهه اش را به شـهادت 
رسـاندند، فرمـود: خدایـا آن چیـزی کـه در ایـن صحنـه به مـن صبـر می دهد این 
اسـت کـه تـو می بینـی، یعنـی آن حضـرت خداونـد را ناظـر و شـاهد می گیـرد.  
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه تفسـیر آیـه 10 ایـن سـوره پرداخت و 
گفـت: در ایـن آیـه فتنـه بـه معنـای آزمایـش سـخت گیرانه نیسـت بلکـه منظـور 
کسـانی هسـتند کـه بـرای افـرد بـا ایمـان گرفتـاری درسـت می کننـد و توبه هم 
نمی کننـد. چنانچـه خداونـد در آیـه 12این سـوره گناهـکاران را تهدیـد می کند که 

عـذاب سـنگینی بـه آنـان وارد خواهد شـد. 
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم اسـتاد شـالچیان بـه قرائت سـوره بروج 
پرداخـت و در ادامـه بـه دو تن از حاضرین این مراسـم، 3نفر از نفرات برتر مسـابقه 
کتبـی تفسـیر سـوره عروج)ناهیـد باباخانیـا، جلیلـی الکه و مهنـاز اصغـر رضوانی( 
و همچنیـن بـه سـه نفـر از شـرکت کننـدگان مسـابقه عکس راهیـان نـور) راحله 
غامـی از شـرکت خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریـا )نفـر اول(، صدیقـه 
حسـینی مـادر موسـی زاده از شـرکت حمـل و نقـل کانتینـری )نفـردوم( و عیسـی 

سـمیعی )نفـر سـوم( از شـرکت خدمـات ماشـینی هدایایی اهدا شـد.   

بازدید مدیرعامل کشتیرانی والفجر
 از پروژه  ساختمان اداری بندرعباس

روابط عمومـی کشـتیرانی والفجـر اعـام کـرد: در پـی تکمیـل پـروژه سـاختمان 
اداری کشـتیرانی والفجـر در بندرعباس، کاپیتان سـجده مدیرعامل این شـرکت در 

تاریـخ 19 اردیبهشـت مـاه جـاری از رونـد فعالیـت این پـروژه بازدیـد کرد.
در ایـن بازدیـد کـه کاپیتان باقـری مدیر امـور بازرگانی و  راسـت منش رئیس اداره 
پشـتیبانی ایـن شـرکت نیـز حضـور داشـتند مدیرعامـل کشـتیرانی والفجـر ضمن 
بازدیـد از رونـد اجرایـی ایـن پـروژه راهکارهایـی را در خصـوص اجـرای هـر چـه 

بهتـر پـروژه بیـان کرد.
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شناور نگین میزبان سفیر برزیل در ایران

تـور دریایـی بـه ارونـد رود بـا حضـور سـانتوس سـفیر برزیـل در ایـران و هیئت 
همـراه ایشـان بـا شـناور نگیـن برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی کشـتیرانی والفجـر، در ایـن تـور دریایـی کاپیتـان 
عبـادی کـه فرماندهـی شـناور نگیـن را بـه عهـده داشـت، ضمـن خیرمقـدم به 
ایـن دیپلمـات بلنـد پایـه برزیلـی و هیئـت همـراه، پیرامـون تاریخچـه فعالیت ها 
و قابلیت هـای نـاوگان و خطـوط باری و مسـافری کشـتیرانی جمهوری اسـامی 

ایـران و کشـتیرانی والفجـر مطالبـی را بیـان کرد.
شـایان ذکـر اسـت این تـور دریایی مـورد اسـتقبال سـفیر برزیل و هیئـت همراه 

قـرار گرفت.
 جشن میالد کریم اهل بیت)ع( در کشتیرانی

در آسـتانه والدت باسـعادت کریـم اهل بیـت)ع( حضرت امام حسـن مجتبی )ع( 
جشـن باشـکوهی بـا حضور جمعـی از مدیران و کارکنـان در تاریـخ 10 خردادماه 

در طبقـه همکف سـاختمان مرکزی کشـتیرانی برگزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار ما، در این مراسـم پس از اقامه نماز جماعـت ظهر و عصر و 
تاوت آیاتی چند از قرآن کریم، حاج سید محسن گتمیریان از مداحان تهران ضمن 
قرائـت اشـعاری زیبـا در مدح امام حسـن مجتبی )ع( به مولـودی خوانی پرداخت.

همچنیـن از سـوی روابـط عمومـی کشـتیرانی به قید قرعـه به 20نفر از شـرکت 
کننـدگان و نیـز بـه پنـج نفـر از همکارانـی کـه نـام آنـان حسـن و مجتبـی می 

باشـد، هدایـای نقدی اهدا شـد.

مراسم ایام شهادت حضرت علی)ع( 
با حضور مدیرعامل و کارکنان

در آسـتانه فـرا رسـیدن ایـام شـهادت مـوالی متقیان حضـرت علی )ع(، مراسـم 
عـزاداری در تاریـخ 13 خردادمـاه جـاری در کشـتیرانی برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مراسـم معنـوی کـه بـا حضـور رئیـس هیئت 
مدیـره و مدیرعامـل و جمعـی از مدیـران و کارکنـان، در بیـن نماز ظهـر و عصر 
برگـزار شـد، سـعید هدایتیـان  از مداحـان اهـل بیت)ع( در سـوگ آن امـام همام 

بـه مرثیـه سـرایی پرداخت.
 شـایان ذکر اسـت در این مراسـم به مناسـبت بیسـت و نهمین سـالگرد ارتحال 

ملکوتـی امـام خمینـی)ره(، یـاد وخاطرۀ امـام راحل نیز گرامی داشـته شـد و ثوابی 
از ایـن عـزاداری بـه روح بنیانگـذار فقید جمهوری  اسـامی ایران هدیـه گردید. 

به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد:
حکایت ایثارگری ها در گردهمایی روایت یاران  

گردهمایـی روایـت یـاران  با حضور جمعی از کارکنان شـاغل و بازنشسـته در تاریخ 
دوم خـرداد ماه در سـالن اجتماعات دریانوردان برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مراسـم پـس از پخـش کلیـپ »فتح خـون« که 
توسـط واحـد سـمعی و بصـری روابـط عمومی کشـتیرانی تهیه شـده بـود، مهدی 
رمضانـی عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه امام حسـین طی سـخنانی با نشـان دادن 
تصاویـری از دو رزمنـده بـه عنـوان جوان تریـن و مسـن ترین فرد حاضـر در جبهه، 
از چشـم انتظـاری مـادران شـهید کـه هنـوز چشـم بـه راه آمـدن فرزنـدان خـود 
هسـتند، سـخن بـه میـان آورد و گفـت: چگونه می توان ایـن مـادران را توجیه کرد 
کـه فرزندشـان بـه قول حضـرت امام)ره(، مونسـی جز نسـیم صحـرا و همدلی جز 

حضـرت زهـرا)س( ندارند.  
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خود با اشـاره بـه اینکه طی 200سـال حدود20 
جنـگ بـه ایـران تحمیـل شـده و در هـر 19بـار یـک سـوم کشـور بـه بیگانـگان 
واگـذار شـده، گفت: جنـگ تحمیلی ایـران و عراق بیسـتمین جنگی بـود که اتفاق 
افتـاد. امـام خمینـی)ره( بـا بسـیجیان مخلص تصمیـم گرفتند که این بار به کسـی 

بـاج ندهنـد و مـرد و مردانه در مقابـل متجاوزان ایسـتادند.
وی در ادامـه بـا نشـان دادن تصاویـری از دوران 8سـال دفاع مقدس، بـه یادآوری 
ایثارگری هـا و جانفشـانی هـای زنـان و مـردان در آن دوران پرداخـت. تصاویـر 
جنایـت  هـای رژیم بعثـی عراق در خرمشـهر، نوشـته های برجا مانده بـرروی دیوار 
هـای خرمشـهر، تخریـب مسـجد جامـع خرمشـهر، تخریب مـدراس و بیمارسـتان 
خرمشـهر، منـزل ویران شـده مردم خرمشـهر، بـازار ماهی فروشـان، شـهر کارون 
قبـل از جنـگ و ... کـه هریـک حکایـت  هـای خـاص خود را داشـت به تشـریح و 

تفسـیر هریـک از آنـان پرداخت.
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تسنیم
شاخص بورس 219 واحد رشد کرد

بـه گـزارش تسـنیم، در جریـان داد و سـتدهای )5 اردیبهشـت 
مـاه( بـازار سـرمایه تعـداد 887میلیـون سـهم و حـق تقـدم به 
ارزش 193میلیـارد تومان در 41هزار نوبت مورد داد و سـتد قرار 
گرفت و شـاخص بورس با رشـد 219واحـدی در ارتفاع 94هزار 

و 796واحـد قـرار گرفت.
 بیشـترین تأثیـر مثبـت بـر رشـد دماسـنج بازار سـهام بـه نام 
نمادهـای معاماتـی شـرکت های فـوالد مبارکـه اصفهـان، 
و  شـد  بندرعبـاس  نفـت  پاالیـش  و  انفورماتیـک  خدمـات 
ایـران،  نمادهـای معاماتـی ملـی صنایـع مـس  در مقابـل 
اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  و  پردیـس  پتروشـیمی 
ایـران بـا افـت خـود مانـع افزایـش بیشـتر شـاخص شـدند. 

                      
خبرگزاری فارس

فارس از تاالر شیشه ای بورس گزارش می دهد؛
عقب گرد 2۵8 واحدی شاخص کل بورس/غلبه 

حقیقی های فروشنده بر بازارگردان ها

معاملـه گـران بـورس یکـم اردیبهشـت مـاه معامات خـود را 
بـا اقبـال خریـداران در گـروه فلـزی و پاالیشـی آغـاز کردند و 
در میانـه بـازار غلبـه عرضه بر تقاضای سـهام از سـوی معامله 
گـران حقیقـی باعث شـد، تـا بازار سـهام یک باره دچار شـوک 

عرضـه در گروه های پیشـرو شـود.
طـی معامـات امـروز نمـاد معاماتـی شـرکت هـای نبـرد 
آلومینیوم، فوالدافزاسـپاهان، کیمیای زنجان گستران، آهنگری 
تراکتورسـازی ایـران، حـق تقـدم خرید سـهام سـرمایه گذاری 
نیـرو، کربـن ایـران، سـرمایه گـذاری صنعت بیمه، کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران، البراتوار داروسـازی دکتـر عبیدی، 
حق تقدم خرید سـهام سـرمایه گذاری و توسـعه صنایع سیمان 

بازگشـایی شدند.

نشریه آوای کشتیرانی در جهت اطاع رسانی هرچه بیشتر به مخاطبان خود، 
گزیــده ای مهم از خبرها و رویدادهای مرتبط با گروه کشــتیرانی جمهوری 
اســامی ایران را که در مطبوعات و خبرگزاری های کشــور منتشر گردیده 

است در هر شماره به آگاهی همکاران می رساند.
در این شماره خبرهای ذیل از نظرتان می گذرد:

نیم نگاه به رسانه ها 
و مطبوعات

هشدار نیوز - تسنیم
آموزش و پژوهش ایمنی دریایی تقویت می شود

محمودرضـا حـق دوسـتی اظهـار کـرد: بـا دسـتور رئیـس 
جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت 
اسـامی ایـران مؤسسـه آموزشـی ایـن شـرکت در زمینـه 
تـر خواهـد شـد. فعـال  دریایـی  ایمنـی  ارتقـاء  و  پژوهـش 
وی بـا بیـان اینکـه سـازمان جهانـی دریانـوردی همـواره بـر 
افزایـش سـطح ایمنی دریایـی تأکید کرده اسـت، افـزود: قطعًا 
بـا تمرکز بـر دسـتورالعمل ها و قوانین مدیریـت صحیح ایمنی 
و توسـعه فناوری هـا می تـوان ایمنـی در حـوزه دریایـی را ارتقا 
بخشـید کـه همایـش ایمنـی در حمـل و نقـل دریایـی نیز به 

همیـن منظور برگزار شـده اسـت.
خبرگزاری مهر- تسنیم - تجارت آنالین - سایت خبری 
ایسکانیوز-  ایرانا -  اقتصادی -  اقتصاد - آرمان  تحلیلی 

خبرگزاری صدا و سیما
حوادث دریایی با فرهنگ سازی 

و باور نیروی انسانی به ایمنی کاهش می یابد
بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما، کاپیتان اصغـر محمود 
پـور کـه به عنـوان سـخنران در نخسـتین همایـش ایمنی در 
حمـل و نقـل دریایـی سـخن می گفـت با بیـان اینکـه ایمنی 
در حـوزه دریـا بایـد همـواره از سـوی نیـروی انسـانی مدنظـر 
باشـد، اظهـار داشـت: باید فـرض را بر این گذاشـت که حوادث 
در دریـا حتمـاً اتفـاق مـی افتـد بنابرایـن قوانیـن و مقـررات از 
حـوادث دریایـی جلوگیـری نمی کننـد بلکـه اجـرای قوانیـن 
از سـوی نیـروی انسـانی، ایمنـی دریایـی را افزایـش می دهد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه تـا زمانی کـه ایمنـی دریایـی به یک 
بـاور تبدیـل نشـود، نمی تـوان انتظار کاهـش و کنترل سـوانح 
را داشـت، افـزود: هر چنـد ارتقـاء قوانین بین المللـی و مقررات 
جدیـد به همـراه توسـعه تکنولـوژی کاهـش سـوانح را در پی 
داشـته اسـت امـا همچنان مهم تریـن عامل در کاهش سـوانح 
دریایی، فرهنگ سـازی و آموزش کیفی نیروی انسـانی اسـت.

تین نیوز
مبادالت فکری و علمی

 در صنعت کشتیرانی تداوم داشته باشد
مدیرعامـل شـرکت حمـل فله کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران گفـت: بـرای ارتقـاء ایمنـی دریایـی بایـد نقـش نیروی 
بـا یکدیگـر تلفیـق کـرد. اقتصـاد و فـن آوری را  انسـانی، 

بـه گزارش تیـن نیوز، علی اکبـر غنجی با بیـان اینکه مدیریت 
دانـش در جهـان حـرف اول را می زنـد، گفت: هوشمندسـازی، 
دیجیتالیسـم و اتوماسـیون به مهـم ترین فاکتور هـا در صنعت 

کشـتیرانی تبدیل شده اند.
او گفـت: نقش بنگاه هـای اقتصادی در صنعت کشـتیرانی باید 
مورد بازشناسـی قرار بگیرد چون توجه به سـودآوری و مسـائل 

اقتصـادی ایمنی را کاهـش می دهد.
مهنـدس غنجـی گفت: بنگاه هـای اقتصـادی بـزرگ غربی با 
نفـوذ و توانایـی ای کـه دارنـد قوانیـن و مقـررات و راهبردها را 

براسـاس منافـع خـود سـامان می دهند.

پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه ایران
»حکشتی« در ماه گذشته 
نه خریدار بود نه فروشنده

بـه گـزارش پایـگاه خبـری بـازار سـرمایه )سـنا(، کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایران صـورت وضعیت پرتفـوی یک ماهه 
منتهی به 31 فروردین ماه 97 را حسابرسـی نشـده منتشر کرد. 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران در شـرح سـرمایه گذاری 
ابتـدای دوره یـک ماهه منتهی به 31 فروردین ماه 97 شـرکت 
هـای پذیرفتـه در بـورس 97 اعـام کرده که بهای تمام شـده 
ایـن شـرکت 631 میلیـارد و 274 میلیون ریـال و ارزش بازار 2 

هـزار و 102 میلیـارد و 328 میلیون ریال بوده اسـت. 
بهـای تمـام شـده این شـرکت در دوره یاد شـده هیـچ تغییری 
نکـرده اسـت، در حالـی کـه ارزش بـازار آن بـا کاهـش 201 
میلیـارد و 456 میلیـون ریـال در پایان دوره معـادل یک هزار و 

900 میلیـارد و 872میلیون ریال محاسـبه شـد. 



»ارموز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست«
این جملۀ پرمعنا که مقام معظم رهبری در مورد زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا فرموده  اند ما را به این مهم رهنمون 
می  نماید که هریک از ما وظیفه داریم یاد و خاطرۀ این عزیزان را که بیانگر نوع نگاه، جهان  بینی، سبک زندگی آنان 
و تالش و جهاد در راه عقیده  ای است که سخت به آن پای بند بوده  اند، زنده نگه داریم تا شاید قدمی در راه ترویج 

فرهنگی که آن عاشقان مخلص در زندگی فردی و اجتماعی  شان با عمل به منصۀ ظهور رساندند، برداشته باشیم.

خسـته و ناراحـت بـود. تـا حـاال ابراهیـم هـادی را این گونـه ندیده بـودم. پرسـیدم: آقـا ابرام 
چـی شـده!؟ گفـت: یکـی از تیم ها برای شناسـایی بـه منطقه گیالن غـرب رفته بـود. در راه 
برگشـت یکـی از بهتریـن نیروهـا رفته روی مین و... او شـهید شـده، درسـت در کنار سـنگر 
عراقی هـا افتـاده اسـت. شـلیک پیاپـی عراقی ها باعث شـده که بقیه سـریع برگردنـد و پیکر 
او بمانـد. بـا تعجب گفتـم: از کی حـرف می زنی؟! گفت: ماشـاءا.... عزیزی. یکـی از نیروهای 

دالور واحـد شناسـایی. او بهتریـن نیـروی ُکرد واحـد ما بود. 
ندیـده بـودم ابراهیـم بـرای کسـی این طـور ناراحـت باشـد. گریـه می کـرد، می گفـت: او از 
کسـانی بـود کـه تمـام دشـت ها و بیابان هـای ایـن اطـراف را می شـناخت. او شـجاع ترین 

نیـروی مـا بـود. تـرس بـرای او معنـا نداشـت. شناسـایی های او کامل بـود. وقتی در جلسـه فرماندهان مـی گفتند که ایـن منطقه را 
ماشـاءا... شناسـایی کـرده، هیچ کـس سـؤالی نمی کـرد. همـه مطمئـن بودنـد کـه کار بـه صـورت دقیق انجام شـده اسـت.

بعـد ادامـه داد: ماشـاءا... قبـاًل معلـم بود. همین باعث شـده بود کـه در مردم محلی بسـیار تأثیرگذار باشـد. وقتی مـا کار را در گیالن 
غـرب و نفـت شـهر شـروع کردیـم برخـی از نیروهـای انقالبی این منطقـه می گفتند: بایـد فرمانده منطقـه از اهالی بومی این شـهر 
باشـد. امـا او در نهایـت اخـالص وارد گـروه مـا شـد و بقیـه را همـراه کرد. بـه دنبال انجـام وظیفه بود. بـا شـجاعت در عملیات های 
شناسـایی و نفـود بـه منطقـه دشـمن مـا را همراهی می کـرد. برای همین امشـب به منطقه دشـمن بر می گـردم تا پیکر این سـردار 

شـهید را برگردانم.
یـک شـبانه روز پیکرش در کنار سـنگر دشـمن افتاده بود. جواد افراسـیابی و رضا گودینـی به همراه ابراهیم حرکت کردنـد. موقع اذان 
صبـح بـود. در سـنگرهای کمیـن بودیـم. برای نمـاز آماده شـدیم. یک دفعه دیـدم ابراهیم از راه رسـید. داد مـی زد: امدادگـر، امدادگر! 
سـریع آمبوالنـس بیاریـد ماشـاءا.... زنـده اسـت. یـک پای او بـه کلی آسـیب دیده بود. بـدن او هم مجروح شـده بود اما خدا خواسـته 

بـود کـه او زنـده بمانـد. آمبوالنس به سـرعت حرکت کرد. ماشـاءا... به یکی از بیمارسـتان های شـهر منتقل شـد. 
ابراهیـم بـا حالتـی عجیـب بـه حرکـت آمبوالنـس نـگاه می کـرد. پرسـیدم: آقـا ابـرام چیزی شـده اسـت؟ گفـت: عجیبـه؟! بچه ها 
می گفتنـد ماشـاءا... درسـت در کنـار سـنگر عراقی هـا افتاده اما! وقتی به سـراغ او رفتم نبـود! او کمی دورتر در یک جای امن نشسـته 

بـود! مـن هم به راحتـی او را بـه عقب منتقـل کردم.
ماشـاءا... شـخصیت عجیبـی داشـت. از ُکردهـای بسـیار مهمان نـواز بـود. خانه او همیشـه پـر از مهمان بـود. چهره نورانـی و جذابی 
داشـت. بـا ایمـان و باتقـوا بود. شـجاعت و هوشـیاری، قـدرت بیـان و فرماندهـی و ... از او شـخصیت منحصر به فردی سـاخته بود.

بـا عقـب نشـینی عـراق از مناطق گیـالن غـرب و اعزام نیروهـا به جنوب همـراه نیروهـا اعزام شـدم. در همه عملیات هـای منطقه 
غـرب و جنـوب حضـور داشـت. در هـر عملیـات داغ یکـی از دوسـتان را دید امـا در ادامـه راه نورانی شـهدا ثابت قدم بـود. معلم بود. 
هـر روز سـرکالس می رفـت. بعـد از کالس بـه سـراغ نیروهـای بسـیجی می آمد و با آنهـا بود. در همـه شناسـایی های منطقه غرب 
حضـور داشـت. فرمانـده تیپ مسـلم از او به عنوان یکی از مسـئولین شناسـایی اسـتفاده می کرد. آخریـن بـار او را در عملیات مرصاد 
دیدم. نیروهای محلی را سـازماندهی کرده بود. با شـروع عملیات منافقین در کوه و دشـت پراکنده شـدند. او نیروها را برای پاکسـازی 
منطقـه اعـزام کرد. خودش هم سـوار ماشـین شـد و به سـوی مناطق مهـم حرکت کرد. مـا هم با چند خـودرو به دنبـال او بودیم. از 
مسـیرهایی می رفـت کـه هیچ کس از آنها اطالع نداشـت. با هوشـیاری توانسـت چندین منافـق را محاصره کند. تعـدادی از آنها را به 
هالکت رسـاند و دو نفر را به اسـارت در آورد. به سـمت خودرو برمی گشـت که ناگهان ماشـین او مورد هدف قرار گرفت و منفجر شد.

وقتی کار پاکسازی منطقه به پایان رسید یکی از دوستانش آمد و گفت: ماشاءا... پسرت به دنیا آمد!...
نـام فرزنـدش را مهـدی گذاشـت. فرزنـدی کـه در بحبوحه جنگ به دنیا آمـده بود. جنگ به پایان رسـید اما بـرای او مبارزه همچنان 
ادامـه داشـت. ده سـال از پایـان جنگ گذشـته بـود. همزمان با آمـوزش و پـرورش در یکی از نهادهـای انقالبی فعالیـت می کرد. در 
جریـان انجـام مأموریت بود که دچار سـانحه رانندگی شـد. تشـییع پیکر او بزرگ ترین تجمـع مردمی در گیالن غرب بـود. همه آمده 
بودنـد. همـه اشـک می ریختنـد. انقـالب یکی از بهترین یاوران ُکرد خود را از دسـت داده بود. ماشـاءا... به یاران شـهیدش پیوسـت. 
برگرفته از کتاب شناسایی

سردار غریب

یاد شهـدا
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موفقیت فرزندان همکاران 

امیـر محمد نـوری فرزنـد کاپیتـان مهـرداد نوری 
در مسـابقات کشـوری شـطرنج )جـام شـیراز( و 
همچنیـن مسـابقات جام فجر اسـتان فـارس مقام 
سـوم )بازیکـن کمتر از 10 سـال ( را کسـب کرده 
اسـت. این موفقیت را بـه خانواده محتـرم کاپیتان 
روزافـزون  توفیـق  و  می گوییـم  تبریـک  نـوری 
فرزنـد تاشگرشـان را در تمامـی مراحـل زندگـی 

از خداونـد متعـال خواسـتاریم.
شرکت تأمین نیرو
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران

نیمـا عظیمی شـانجانی فرزند نسـرین سـلیمانی از 
کارکنـان کشـتیرانی والفجـر در آزمـون سراسـری 
در رشـته آمار دانشـگاه شهید بهشـتی  و همچنین 
رشـته مهندسی پزشـکی دانشـگاه علوم تحقیقات 
قبـول شـده اسـت. ایـن موفقیـت را بـه خانـواده 
توفیـق  و  می گوییـم  تبریـک  سـلیمانی  محتـرم 
روزافـزون فرزند تاشگرشـان را در تمامی مراحل 

زندگـی از خداونـد متعال خواسـتاریم.  
روابط عمومی کشتیرانی والفجر
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران

شـقایق صفـری فرزنـد تقـی صفـری مدیـر مالی 
دفتـر نمایندگـی کشـتیرانی در ترکیـه، در نهمیـن 
دوره مسـابقات جهانـی سـبک شـوتوکان کاراتـه 
در اسـتانبول موفـق بـه کسـب مقـام دوم شـده 
اسـت. ایـن موفقیت را بـه خانواده محتـرم صفری 
فرزنـد  روزافـزون  توفیـق  و  می گوییـم  تبریـک 
از  زندگـی  مراحـل  تمامـی  در  را  تاشگرشـان 

خداونـد متعـال خواسـتاریم.  
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران

ســتاد خبری دفتر مرکزی حراســت بــه منظور دریافــت نظرات و 
گزارش های کارکنان، آمادة دریافت نظرات و گزارش های آنان می باشد.
شایان ذکر است راه های ارتباطی ذیل امکان تماس را مقدور می کند:

1- صندوق های خبری نصب شده در ساختمان های کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، شرکت های تابعه و شعب.

2- تلفن گویا با شــمارة 222 در ساختمان مرکزی و شمارة 2384222 
برای تماس های خارج از ساختمان.

3- تلفن 23843638 جهت ارتباط مستقیم با حراست.
4- نمابر 26100600 جهت ارسال گزارش ها و پیشنهادهای کتبی.

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست 
آمادة  دریافت   نظرات  همکاران

سبک زندگی
امـام علـی)ع(: دل هـای شـما هماننـد تن هـا خسـته می شـوند، پـس 

بـرای شـادابی آنهـا بـه سـخنان تـازه حکمـت آمیـز روی بیاوریـد.
»حکمت 197 نهج الباغه«

یک کار بی نظیر
»ابـی امامـه« از اصحاب رسـول خدا صلـوات ا... علیه و آله به محضر ایشـان 
شـرفیاب شـد و از پیامبـر خـدا سـؤال کـرد: ای رسـول خـدا مـرا بـه عملـی 
شایسـته راهنمایـی کنیـد. حضـرت فرمودنـد: روزه بگیـر؛ زیرا کـه روزه همتا 

نـدارد و ثوابـش بی اندازه اسـت.
بار دیگر عرض کرد: یا رسول ا... ! مرا به عملی شایسته هدایت فرمایید، مجدداً 
فرمودند: بر تو باد به روزه گرفتن؛ زیرا روزه از نظر ثواب و فضیلت مشابه ندارد.

و بـرای بـار سـوم درخواسـت خـود را تکـرار کرد و گفت: ای رسـول خـدا مرا 
بـه عملـی نیـک راهنمایـی فرماییـد! فرمودند: بـر تو باد بـه روزه گرفتـن زیرا 

مثـل و ماننـدی در عبادت برای روزه نیسـت.

در محضر استاد/ به ظاهر آدم ها کاری نداشته باش
فرزند عامه بزرگوار محمد تقی شوشـتری از اخاق و سـیره پدر بزرگوارشـان 
نقـل می کنـد: » در سـنین نوجوانـی بودم و تازه از سـفر کربا بازگشـته بودم. 
بـه واسـطه انتسـاب به پدرم احسـاس بزرگـی می کردم. شـبی به همـراه پدر 
در منـزل یکی از همسـایگان میهمـان بودیم، خانواده ای کـه میزبان ما بودند 
زیـاد وضـع مالـی خوبـی نداشـتند. وقتی سـفره غـذا را پهـن کردند و غـذا را 
آوردنـد، غـذا و اسـباب پذیرایی شـان زیاد باب طبع مـن نبود و با اکراه شـروع 
بـه غـذا خـوردن کـردم. موقـع غذا خـوردن متوجـه نگاه هـای پدرم شـدم که 
بـا تنـدی بـه من نـگاه می کـرد. وقتی صاحـب خانـه بـرای آوردن آب از اتاق 
بیـرون رفـت، پـدرم بـا دسـت بـه پشـت مـن زد و گفـت: چـرا این طـور غذا 
می خـوری. صاحـب خانـه همه آنچه داشـته اسـت را برای پذیرایـی از ما مهیا 

کرده اسـت. درسـت نیسـت نگاه تحقیرآمیز داشـته باشی«.
ایشـان همیشـه توصیـه می کردنـد: »پسـرم توجه داشـته بـاش از روی ظاهر 
افـراد قضـاوت نکن. چه بسـا افرادی که ظاهر سـاده داشـته باشـند و از طبقه 
ضعیـف جامعه باشـند اما در پیشـگاه خداوند متعـال از درجه و جایـگاه واالیی 

برخوردار باشـند«.

چند کلمه حرف حساب
امـام رضـا)ع(: مهربانـی بـا مـردم و دغدغـه اصـاح جامعـه از مهم تریـن 

اسـت. عقانیـت  نشـانه های 
بعضـی وقت هـا شـنیدن چنـد کلمـه حـرف از نـوع درسـت  و حسـابی اش، 
می توانـد زندگـی مـا را حسـابی سـرحال بیـاورد. مـا خیلـی وقت هـا فراموش 
می کنیـم بـا خودمـان، خانـواده و دوسـتان و حتـی آدم هـای اطراف مـان کـه 
شـاید آنهـا را نشناسـیم چطور بایـد رفتار کنیـم؟ زندگی کردن فرصت بسـیار 
بزرگـی اسـت کـه به مـا داده شـده امـا از خیلی ها گرفته شـده اسـت. پس از 

ایـن فرصـت بهتریـن اسـتفاده را ببریم.

تـأمل
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قدردانی

تبریک
جناب آقای حسام معتضدیان قمی   

انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان مدیرعامـل و عضـو هیئـت مدیـره شـرکت 
سـرمایه گـذاری کشـتیرانی تبریـک می گوییـم. از خداونـد متعـال سـامتی و توفیـق 

روزافـزون شـما را در انجـام وظایـف محولـه خواسـتاریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی
مدیریت و کارکنان شرکت توسعه فناوری اطاعات دریایی 
مدیریت و کارکنان دفتر فناوری اطاعات کشتیرانی
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران    

جناب آقای سید جال میر موسوی امیرآبادی
انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان مدیـر امـور عملیـات کانتینر شـرکت حمل و 
نقـل کانتینـری  تبریـک می گوییـم. از خداوند متعال سـامتی و توفیق روزافزون شـما 

را در انجـام وظایـف محوله خواسـتاریم.
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان خط اروپای شرکت حمل و نقل کانتینری
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران    

جناب آقای علی رضا  طاهری
قـدم نورسـیده را به جنابعالـی و خانواده محترم تان تبریک می گوییم. از خداوند سـبحان 
سامتی و سعادت فرزند دلبندتان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار دریانورد جناب آقای محسن امیری شیراز
قـدم نورسـیده را به جنابعالـی و خانواده محترم تان تبریک می گوییم. از خداوند سـبحان 
سامتی و سعادت فرزند دلبندتان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( خواهانیم.
مدیرعامل، اداره کارکنان دریایی و کارکنان کشتیرانی والفجر
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

بدین وسـیله از جنـاب آقـای دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس محتـرم هیئـت مدیـره و 
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران کـه در بازدیـد از کشـتی شـمیم در 
کشـور سـنگاپور بـا صبـوری و توجه ویژه به مسـائل و مشـکات دریانوردان رسـیدگی 

کـرده و دسـتورات کاری را صـادر نمودنـد، کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم.
 الزم بـه ذکـر اسـت آقـای دکتـر سـعیدی هنـگام اسـتماع صحبت هـای دریانـوردان 
بـا نگاه هـا و حالت هـای چهره شـان بـه مـا آرامـش خاطـر  می دادنـد کـه مشـکات 
کارکنـان بـه ویـژه دریایی ها جزوی از مشـکات خود ایشـان می باشـد حتـی در جایی 
مثـال زدنـد کـه فرزند ایشـان بـا فرزندان مـا تفاوتی ندارنـد و مهم تر از همـه در احترام 
گذاشـتن به پرسـنل بسـیار تأکید داشـتند. از درگاه حضرت حق برای ایشـان و مدیران 
گرانقـدر و الیـق کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران موفقیت و تندرسـتی را مسـئلت 
می نمایـم. در انتهـا حـرف دلـم را هـم بگویـم کـه ایـن نـوع برخـورد مدیریـت ارشـد 
شـرکت طـی مـدت ده سـالی که در این شـرکت مشـغول به کار هسـتم بی سـابقه بوده 

و مثـال زدنـی خواهـد بود.
سعید عامری
افسر الکترونیک یک

جناب آقای مهندس علی اکبر غنجی
مدیر محترم دفتر روابط عمومی

بدین وسیله از طرف خود و همکاران مؤسسه آموزشی کشتیرانی، از زحمات جنابعالی و 
ایمنی  اولین همایش  کلیه همکاران محترم آن دفتر که در هر چه بهتر برگزار شدن 
در حمل و نقل دریایی این مؤسسه را مورد لطف و عنایت قراردادند، صمیمانه تشکر و 
قدردانی می نمایم. امیدوارم با کوشش و تاش جمعی بتوانیم در راستای اهداف عالی 
شرکت و نشان دادن توان علمی و عملی مدیران و کارشناسان ناوگان عظیم کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران در قالب برگزاری همایش های علمی و تخصصی جهت کلیۀ 

شرکت های گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران بیش از پیش مؤثر واقع گردیم.
از خداوند منان سامتی و موفقیت روزافزون جنابعالی و همکاران محترم را  مسئلت 

می نمایم.
محمودرضا حق دوستی 
مدیرعامل مؤسسه آموزشی کشتیرانی

بدین وسیله از صمیم قلب از زحمات جناب آقای عباس حمیدی مدیر امور اداری شرکت 
تأمین نیرو و سرکار خانم فاطمه علی بخشی مسئول دفتر ایشان که پیگیر کارها و امور 

ما دریانوردان هستند، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
سعید عامری
افسر الکترونیک یک

بدین وسیله از سرپرست محترم مجتمع تفریحی گل ها و  همچنین کارکنان زحمتکش 
این مجموعه اعم از پذیرش، حفاظت فیزیکی و خدمات که در نهایت ادب و احترام  با 

مهمانان برخورد می کنند، کمال تشکر وقدردانی را داریم.
مهدی سبحانی و ابراهیم مهدی زاده

انتصاب

بـا صـدور حکمـی از سـوی دکتر محمـد سـعیدی رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل 
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران، حسـام معتضدیـان قمی به عنـوان مدیرعامل و 

عضـو هیئت مدیره شـرکت سـرمایه گذاری کشـتیرانی منصوب شـد.  

بـا صـدور احـکام جداگانـه ای از سـوی کاپیتـان حمـزه کشـاورز مدیرعامـل شـرکت 
حمـل و نقـل کانتینـری، سـید جـال میرموسـوی امیرآبـادی بـه عنـوان مدیـر امور 
عملیـات کانتینـر و محمـد فتحی راسـخ به عنـوان معاون امـور عملیـات کانتینر این 

شـرکت منصوب شـدند. 

 بـا صـدور حکمی از سـوی کاپیتـان علیرضا ابراهیمـی زاده مدیرعامل شـرکت تأمین 
نیـرو، صـادق حسـن زاده کوجـو بـه عنـوان کارشـناس مسـئول بخـش حسـابداری 

درآمدهـای ایـن شـرکت منصوب شـد. 

پـیام

آوای کشتیرانی   شماره 352 
  اردیبهشت و خرداد  97

4242



همدردیهمدردی

جناب آقای عباس برهانی
بـا نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت پدر بزرگوارتان را به جنابعالـی و خانواده محترم 
تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده بـه دیـار باقی 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیر و کارکنان امور پشتیبانی

امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای حسن محمدپور
با نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده بـه دیـار باقی 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 

دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر

مدیرعامل، کارکنان و روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای مهندس حمید کشاورزی
بـا نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت برادر و همسـر برادر بزرگوارتـان را به جنابعالی 
و خانـواده محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال برای آن عزیز سـفر کرده 
بـه دیـار باقـی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی 

مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست،
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
مدیرعامل و کارکنان شرکت کشتیرانی ایران و هند
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای علی اکبر محمدی
مدیر محترم اداری شرکت کشتیرانی کیش

با نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت پدر بزرگوار همسـرتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم تسـلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سـفر کرده به دیار باقی 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر

مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی کیش 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای مهندس مسعود جلیلی الکه
بـا نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت پدر بزرگوارتـان را به جنابعالـی و خانواده محترم 
تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده بـه دیـار باقـی 
رحمـت واسـعه و برای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار بازنشسته سرکار خانم نسرین یوسفی فهیمی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت همسـر بزرگوارتـان را حضـور سـرکار عالی و 
خانـواده محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده 
بـه دیـار باقـی رحمت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی 

داریم.  مسـئلت 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان شرکت کشتیرانی ایران و هند
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 جناب آقای احمد فضلی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و خانـواده 
محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کرده بـه دیار 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت 

داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، معاون مالی، مدیران و کارکنان حوزه معاونت
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای کاپیتان اروخ
بـا نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت مـادر گرامیتان را به جنابعالـی و خانواده 
محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز سـفر کرده به 
دیار باقی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی 

داریم.  مسئلت 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی دریای خزر
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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حل جدول  شماره قبل

جدول و
 سرگرمی

قابل توجه  همکاران محترم: لطفًا کپی پاســخنامه را به دفتر نشریه آوای کشتیرانی ارسال فرمایید و از جدا کردن صفحه مزبور خودداری 
فرمایید، در غیر این صورت پاسخ مربوطه در قرعه کشی شرکت داده نخواهد شد.

افقي:
1- گارمون - خبر گزاري رسمي افغانستان

2- حیوان مکار - زبان مردم کشور پاکستان - ماده ها
3- الگو - خیمه بزرگ - نرم دلي و مهرباني

4- رود فرانسه - میز قرآن خواني - کاه انگلیسي - عیب ها
5-  ارفاق فرنگي - تخمه - ضربه سر

6- دانه گیاه و بذر - خانه کنار دریا - از یاد بردن
7-  پرهیزگار - گورستان - مقیاس اندازه گیري

8- خدا و پروردگار - سزاي عمل نیک - سفره چرمي
9-  دیوار کوتاه - بیماري سر و صدا - سبزي ساالد

10-  گیتي - نماینده کاس - کام پرسش
11-  گریز از روي ترس - شب طوالني سال - ماده معطر شیریني

12-  خبر گزاري دانشجویان - لنگه در - شهري در خراسان 
قدیم - آواز دسته جمعي

13- رازقي - پي بردن به امري - مفهوم کلمه
14-  مرتاض هندي - بزرگتر - کهنه و قدیمي

15-  از شهرهاي مازندران - دسته اي از ایل قاجار

عمودي:
1-  از کوه هاي مهم کشور - نوعي زغال سنگ
2-  بالش کوچک - مخلوط آب و آرد - بوزینه

3-  دایي - آمیختگي - نوعي نان
4- داالن - اندازه قامت - سیاب - حرف تردید

5- عدد روستا - دربردارنده - خوردني همراه غذا
6- مستعمره - خیار صحرایي - قسمتي از پا

7- عدد حمام - از شهرهاي آذربایجان غربي - روزنامه ارامنه ایران
8-  تارمي چوبي - به کاري دست زدن - طا

9- از حروف یوناني - خیزران - قالي
10-  بانگ - آهنگ نظامي - فیلم بي صدا

11-  الگو - گوشه فوتبالي - از غصه مردن
12-  دریاي عرب - شبگرد و گزمه - دویار هم قد - روزانه

13-  قلعه و حصار - آرزوي عالي - مردم تازي
14- منطقه - میوه پرزدار - از قله هاي معروف آفریقا و کشوري در آن

15- از اثرهاي معروف محمدعلي جمال زاده - خلقت

برنده جدول شماره قبل:

سرکار خانم شهناز عباسی
از شرکت مدیریت کشتی

سرگرمی 








