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بهار، جلوه گاه پروردگار
بهــار، پیــام آور تعــادل اســت و اینکــه در ســایه تعــادل، زندگــی زیبــا می شــود. بــا دیــدن بهــار، رحمــت و محبــت خداونــد را بــه یــاد می آوریــم. 
کنیــم،  گــر او و نشــانه هایش را فرامــوش  در اینکــه چشــمه مهــر خداونــدی همــواره بــه ســوی آدمیــان و همــه موجــودات، ســرازیر اســت و مــا ا
او هرگــز مــا را فرامــوش نمی کنــد و بــا دگرگونــی فصل هــا نیــز بــه جلوه گــری قــدرت بی پایانــش می پــردازد تــا شــاید دلــی بــه یــاد او افتــد و بــه 

شــوق او بتپــد و بــر اثــر تماشــای جلــوه هایــش، اشــک شــوق از چشــمی جــاری شــود.
گذاشته است. به تعبیر زیبای حافظ: اساسًا جهان هستی، آینه دار خداست و جمال پروردگار را به تماشا 

گل چیدن  خ تو  مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟                 به دست مردم چشم، از ر
ــا تماشــای آن، نقبــی بــه عالــم معنــا زد و راهــی بــه  کــه مــی تــوان ب بهــار نیــز یکــی از باشــکوه ترین جلوه هــای خــدا در جهــان هســتی اســت 

ســوی خــدا یافــت و جمــال پــروردگار را بــه تماشــا نشســت. چــه زیبــا ســروده اســت ســعدی شــیرازی:
که تفاوت نکند لیل و نهار/  خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار بامدادی 

کم از بلبل مستی تو، بنال ای هشیار که بنالند از شوق/ نه  گل آمد  بلبالن وقت 
کنند این اسرار کوه و دریا و درختان همه در تسبیحند/ نه همه مستمعی فهم 

کــه بیــدار اســت، در هــر پدیــده ای عبرتــی می بینــد و از هــر  طبیعــت بــه عنــوان یکــی از نشــانه های خــدا، سرشــار از درس و عبــرت اســت. دلــی 
کــه بــا تغییــر  کــس  کــرم )ص(: » آن  نشــانه ای، درســی می آمــوزد. بیــداردالن، از بهــار، درس تحــول و نــو شــدن می آموزنــد. بــه تعبیــر رســول ا

گاه نشــود، از غافل تریــن مردمــان اســت«. دنیــا از وضعــی بــه وضــع دیگــر آ
گونه نباشیم؟  گر بهار، فصل سرزندگی و طراوت است، چرا ما این  گر طبیعت شکوفا و زیبا می شود، ما نیز می توانیم. ا ا

از قافله بهار عقب نمانیم و درس دگرگونی برای بهتر شدن و شکوفایی و طراوت را از بهار بیاموزیم.
همــه ســاله بــا فرارســیدن زمســتان، فــروغ زندگــی از ســیمای طبیعــت رخــت بــر می بنــدد و افســردگی و پژمردگــی جــای آن را می گیــرد و 
کالبــد طبیعــت بی جــان و افســرده  ــاره در  ــا فرارســیدن بهــار، روحــی دوب طبیعــت بــه شــکل موجــودی بی جــان در می آیــد. پــس از مدتــی، ب
کــه رســتاخیز انســان و جهــان، بــا پیدایــش بهــار بــه تماشــا  گونــه اســت  دمیــده می شــود و طبیعــت لبــاس حیــات  بــر تــن می کنــد و ایــن 
شــوِر؛ هــر وقــت بهــار را دیدیــد، بســیار  ْکِثــروا ِذکــَر الّنُ

َ
بیــَع َفأ یُتــم الّرَ

َ
کــرم )ص( مــی فرمایــد: »ِاذا َرأ گذاشــته می   شــود. از همیــن رهگــذر، پیامبــر ا

کنیــد«. ــاد  از قیامــت ی
که: مولوی نیز در این باره چه خوش سروده است 

این بهــــــــــــار نو ز بعد بــــــــــــــــرگ ریز  هست بــرهان بـــــــر وجـــــــود رستخیـــــــز 
در بهـــــــــــــــــــــــــاران رازها پیـــــدا شود  هر چه خورده است این زمین رسوا شود 

رازها را می کند حــــــــــــــق آشکـــــــــــــار  چون بخـــــــــواهد ُرست، تخــــــــم بد مکار 

کردن به این جلوه زیبای پروردگار و غنیمت شــمردن  شــاعران لطیف طبع پارســی زبان، با ســتایش از بهار، دیگران را به توجه 
لحظه ای آن، فرا می خوانند.

کار آید فّرخی سیستانی که فردامان به  کلید باغ، ما را ده  ز باغ، اى باغبان! ما را همی بوى بهار آید/ 

گل نسیم نوروز خوش است/ در صحن چمن روى دل  افروز خوش است خیام بر چهره 

ل است و نبید حافظ
ُ

گ گر برسد، مصرفش  که آمد بهار و سبزه دمید/ وظیفه  رسید مژده 

بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد/ نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد مولوی
و من ا... التوفیق 

سردبیر
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یادداشت



رگ خانواده کشتیرانی جشن بز
ی انقالب اسالمی وز  به مناسبت چهلمین سال پیر

جشـن بـزرگ خانـواده کشـتیرانی بـه مناسـبت چهلمیـن سـال پیـروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی بـا حضـور رئیـس هیئـت مدیـره و 
کشـتیرانی و خانواده هـای آنـان در تاریـخ 25 بهمـن مـاه جـاری در  گـروه  کارکنـان  کشـتیرانی، معاونـان و مدیـران ارشـد و  مدیرعامـل 

کشـتیرانی در شـیان برگـزار شـد. مجتمـع فرهنگـی، ورزشـی، رفاهـی 

گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مراسـم دکتـر سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و  بـه 
گفـت: چهلمیـن  ایـران طـی سـخنان  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  مدیرعامـل 
در  بزرگـی  و  زیبـا  بسـیار  اتفاقـات  و  گذاشـتیم  را پشت سـر  اسـالمی  انقـالب  سـال 

گرفـت.  بـزرگ شـکل  ایـران 
خمینـی  امـام  حضـرت  رهبـری  بـه  اسـالمی  شـکوهمند  انقـالب  رویـداد  اولیـن 
رحمـت ا... علیـه بـود و دومیـن رویـداد دفـاع جانانـه و مردانـه فرزنـدان، بـرادران 
گذشـتند  کـه از تمـام جـان خودشـان و سـرمایه  زندگی شـان  و خواهـران شـما بـود 
کشـور در اختیـار بیگانـگان  ک ایـن  بـرای اینکـه ایـن انقـالب و یـک وجـب از خـا
گذشـته ایـران و تاریـخ 400 سـاله  کـه در تاریـخ  کار بزرگـی بـود  قـرار نگیـرد. ایـن 

بـود.  ایـران بی سـابقه 
کشـورهایی ماننـد روسـیه،  کـرد: در هـر مقطـع تاریـخ ایـران  وی در ادامـه تصریـح 
انگلسـتان، فرانسـه و آلمـان چشـم طمـع بـه ایـران داشـته اند و در هـر مقطعـی 
کـه توانسـتند قطعـه ای از ایـن سـرزمین بـزرگ را جـدا کردنـد امـا فرزنـدان شـما که 
حتمـًا در ایـن جمـع هسـتند جانانـه ایسـتادند و از جـان گذشـتند بـرای اینکـه این 

ک ایـن سـرزمین در اختیـار بیگانـگان قـرار نگیـرد. انقـالب و خـا
وی در ادامـه گفـت: پیـروزی انقـالب اسـالمی اتفـاق بزرگـی اسـت که تاریـخ آینده 

کردند. کـه ایـن مردم چـه نقش آفرینـی باشـکوهی  خواهـد نوشـت 
بـود.  دنیـا  بـا  مقابلـه  انقـالب  بـزرگ  رویـداد  سـومین  گفـت:  همچنیـن  وی 
کـه می گوینـد ) مـا بـه خاطـر مـردم ایـران  کشـورها  حرف هـای فریبنـده بعضـی از 
کـه توانسـته اند  کنیـم. چـون در هـر مقطعـی  و جوانـان ایـران ... ( را نبایـد بـاور 
بخشـی از ایـران و بخشـی از منابـع ایـن مملکـت را از آن خـود کرده اند. به عنوان 
کار دیپلماسـی خارجـی بودم و هسـتم عرض می کنم  کـه 30 سـال در  یـک فـردی 
کشـورهای اروپایـی، آسـیای شـرقی و  گرفتـه تـا  کشـوری در دنیـا از آمریـکا  کـه هـر 
کـدام بـه دنبـال منافـع خودشـان هسـتند و هیـچ  کشـورهای همسـایه هـر  حتـی 

کـدام دل شـان بـرای ایـن مملکـت و ایـن جوانـان نسـوخته اسـت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه ایـران در زمینـه نفـت 
کل دنیـا اسـت،  گازی در  کشـور و دومیـن ذخایـر  دارای چهارمیـن ذخایـر نفتـی 
کشـوری را وسوسـه می کنـد  کـه ایـن مملکـت دارد هـر  گسـترده ای  گفـت: معـادن 
کنـد. بایـد حواس مـان باشـد  کنـد و بخشـی از ایـن منابـع را از آن خـود  کـه طمـع 
گفتـه می شـود جـز  کـه بـه عنـوان دوسـتی و خیرخواهـی از بیـرون بـه مـا  آنچـه را 
فریـب و نیرنـگ چیـز دیگـری نیسـت فقـط دل شـان برای خودشـان می سـوزد که 

کننـد. بخشـی از ایـن منابـع و سـرمایه عظیـم ایـن مملکـت را از آن خـود 
کـه ایـران را بایـد توسـط ایرانـی  گفـت: ایـن سرنوشـت ایـران اسـت  وی در ادامـه 

کنـد و بالنـده شـود.  سـاخته شـود و توسـط جوانـان ایرانـی رشـد 
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود 
کـرد: دو سـال گذشـته سـال سـختی داشـتیم ولـی سـعی نکردیـم که  خاطـر نشـان 
کـه اجـازه نـدادم یـک روز  کنیـم بـه طـوری  ایـن مشـکالت را بـه سیسـتم منتقـل 
کارمنـدان بـه تأخیـر بیفتـد. علی رغـم اینکـه در ابتـدای امسـال بـه خاطـر  حقـوق 
کنیـم  مشـکالت تحریـم و مشـکالت بانـک مرکـزی نتوانسـتیم ارز الزم را تأمیـن 
گـر شـده حقـوق خشـکی ها را پرداخـت نکنیـم  گفتـم ا ولـی بـه همـکاران خـودم 

کـرد. ولـی حقـوق دریایی هـا را بایـد پرداخـت 
وی در ادامه پیرامون 10 فروند کشتی که به ناوگان کشتیرانی ملحق شده است، 
ج، در بدترین  کشتی ها چه در داخل و چه در خار گفت: برای تحویل گیری این 
شـرایط توانسـتیم ایـن کشـتی ها را از هیوندایـی تحویـل بگیریم. سـفیر آمریکا در 
کـرد برای اینکه اجازه ندهد این 10فروند تحویل کشـتیرانی  هیونـدا حضـور پیـدا 
جمهـوری اسـالمی ایـران شـود ولـی اینجانـب بـه همـراه همـکاران شـما مصصـم 
بودیم که به  هر شکل ممکن این کشتی ها را تحویل بگیریم و تحویل گرفتیم.
کشـتیرانی بـه همـراه هیئـت مدیـره بـر ایـن  گفـت: تمـام تالشـم در  وی در پایـان 
کـه بتوانیـم از نظـر رفاهـی شـما را بـه سـطح باالیـی برسـانیم. از مدیـران  اسـت 
گذشـته شـبانه روز بـرای ایـن  کـه در ایـن سـه سـال و نیـم  شـرکت ها و معاونـان 
و همکارانـی  ایـن مدیـران  از همسـران عزیـز  و همچنیـن  کردنـد  تـالش  شـرکت 

گزارش
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کلیپ مروری بر جشـن های  افتخـار، اراده تاریخ سـاز و ولـه بیمـه معلـم همچنین 
بـه  آوا  هـزار  سـنتی  موسـیقی  گـروه  اجـرای  گذشـته،  سـال های  در  شـده  برگـزار 
بـه خوانندگـی احسـان خواجـه  پـاپ  گـروه موسـیقی  خوانندگـی نیمـا رحمتـی و 

امیـری از دیگـر برنامه هـای جـذاب ایـن جشـن بـود.
سـال  چهلمیـن  کیـک  ایـران،  نماهنـگ  پخـش  ضمـن  مراسـم  ایـن  پایـان  در 
پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی بـه یـاد شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس 
توسـط دکتـر سـعیدی بـه همـراه خانـواده معظـم شـهیدان خالقی پـور، حسـنی و 
کاپیتـان امیر جنبـد« برش داده شـد و در ادامه به  خانـم عباسـی» همسـر مرحـوم 

قیـد قرعـه بـه 22نفـر از حاضـران ایـن جشـن هدایـای نقـدی اهـدا شـد. 
کارکنـان  شـایان ذکـر اسـت در بـدو ورود از سـوی شـرکت بیمـه معلـم بـه فرزنـدان 

گردیـد. کشـتیرانی هدایایـی اهـدا  گـروه 

راحـت  خیـال  بـا  همسران شـان  کـه  دادنـد  اجـازه  و  دارنـد  حضـور  اینجـا  در  کـه 
می کنـم.        تشـکر  دهنـد،  انجـام  را  وظیفه شـان 

سـخنرانی  ضمـن  مراسـم  ایـن  ادامـه  در  اسـت:  کـی  حا مـا  خبرنـگار  گـزارش 
مدیرعامـل شـرکت بیمـه معلـم از خانواده هـای معزز شـهدای کشـتیرانی و 40 نفر 

شـد.  تجلیـل  کشـتیرانی  گـروه  خشـکی  و  دریایـی  نمونـه  کارمنـدان  از 
همچنیـن در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم از سـوی مهنـدس ابراهیم تحسـیری 
سـرمایه گذاری  حوالـه  مبلـغ  و  تقدیـر  لـوح  معلـم،  بیمـه  شـرکت  مدیرعامـل 
کاپیتـان سـجده  بـه  کشـتیرانی والفجـر  کارکنـان  بیمـه زندگـی و سـرمایه گذاری 

شـد. اهـدا  والفجـر  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
انقـالب  شـکوهمند  پیـروزی  بهـار  چهلمیـن  کشـتیرانی،  کلیپ هـای  پخـش 
اسـالمی، پویـش چهـل سـاله، فجـر دریایی هـا، سـتاره های دریایـی، پنجـاه سـال 

5
آوای کشتیرانی   شماره 357  /  فـروردین  98

5



گزارش تصویری

66
آوای کشتیرانی   شماره 357  /  فـروردین  98
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ــه  ک ــال  ــول دیجیت ــی تح ــزه مل ــومین جای ــم س ــا، در مراس ــگار م ــزارش خبرن گ ــه  ب
در  کشــور  دیجیتــال  تحــول  نخبــگان  گردهمایــی  بزرگ تریــن  عنــوان  تحــت 
تاریــخ 30بهمــن مــاه جــاری در ســالن همایش هــای بین المللــی صــدا و ســیما 
توســعه  بــه شــرکت  ُزبدگــی دیجیتــال  بــه  اهتمــام  تقدیــر  لــوح  گردیــد،  برگــزار 

فنــاوری اطالعــات دریایــی اهــدا شــد.
شــایان ذکــر اســت جایــزه ملــی تحــول دیجیتــال بــا هــدف ارزیابــی، ارائــه بازخــورد 
و در نهایــت معرفــی ســازمان های پیشــرو در تحــول دیجیتــال طراحــی شــده 
بــرای  مناســب  زمینــه ای  ایجــاد  ایــن جایــزه،  اهــداف عمــده  از  یکــی  اســت. 
تبــادل تجــارب موفــق بیــن ســازمان ها، رهبــران و متخصصــان ایــن ســازمان ها 

می باشــد.  

شرکت توفاد لوح تقدیر اهتمام به ُزبدگی دیجیتال
یافت کرد  را در

ح تقدیـر  شـرکت توسـعه فنـاوری اطاعـات دریایـی )توفـاد( در مراسـم سـومین جایـزه ملـی تحـول دیجیتـال، موفـق بـه دریافـت لـو
اهتمـام بـه ُزبدگـی دیجیتـال شـد.

وش کشتیرانی رتبه اول شاخص فر
 را بین 100 شرکت برتر کسب کرد

کرد. کسب  کشتیرانی جمهوری اسامی ایران رتبه نخست از نظر شاخص فروش را در همایش صد شرکت برتر ایران 

گـزارش خبرنـگار  مـا، در همایـش صد شـرکت برتـر ایران که صبح روز دوشـنبه  بـه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران از  8 بهمـن مـاه جـاری در تهـران برگـزار شـد، 
نظـر شـاخص فـروش در میـان شـرکت های حمـل و نقـل و خدمـات وابسـته رتبـه 

اول را بـه خـود اختصـاص داد.
انتخـاب کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه عنـوان یکـی از شـرکت های برتـر 
تجـاری کشـور بـر مبنـای شـاخص فورچـون و از سـوی سـازمان مدیریـت صنعتـی 

گرفته اسـت. ایـران صـورت 
انتخـاب  اعـالم  ضمـن  ایـران  برتـر  شـرکت  صـد  همایـش  در  اسـت  ذکـر  شـایان 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در میـان صـد شـرکت برتـر ایـران، تقدیرنامـه 
کاپیتـان ترابـی زاده معـاون فنـی بازرگانـی بـه عنـوان نماینـده  ایـن همایـش بـه 

اهـدا شـد. ایـران  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
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گـزارش خبرنـگار مـا، دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل  بـه 
پـروژه  از  رونمایـی  آییـن  در  سـخنانی  طـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی 
سـاخت سـیلوهای 45 هـزار تنـی بـا اشـاره بـه چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب 
اسـالمی، اظهـار داشـت: ایـن چهـار دهـه بـا فراز و نشـیب های بسـیاری طی شـد اما 
در بـر آینـد آن جمهـوری اسـالمی ایـران امـروز قدرتمنـد، باصالبـت و آزاد اسـت و در 

کشـوری بـا اقتـدار و مسـتقل عـرض انـدام می کنـد. منطقـه و جهـان بـه عنـوان 
وی ایـن اقتـدار را تنهـا در عرصـه سیاسـت خارجـی ندانسـت و بیـان داشـت: کشـور 
بـا اتـکا بـه جوانـان خـود افتخـارات بزرگـی  را بـه ویـژه در حـوزه فنـاوری هـای نویـن 

کرده اسـت. کسـب 
دکتـر سـعیدی بـا یـادآوری اینکـه کشـور پیـش از انقـالب در بسـیاری از بخش ها به 
ج وابسته بود، خاطر نشان کرد: امروز در عرصه های پزشکی، بایوتکنولوژی،  خار

نظامـی، هسـته ای و... در منطقـه و حتی جهان حـرف اول را می زنیم.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران دسـتاوردهای چهـار دهـه اخیـر در 
عرصـه دانش هـای بنیادیـن بـی نظیـر و سراسـر شـکوفایی ارزیابـی کرد و افـزود: به 

طـور مثـال در حـوزه بایوتکنولـوژی آن هـم بـدون کمـک خارجـی و تنهـا بـا تکیه بر 
تـالش جوانـان بـا اسـتعداد کشـور رتبـه دوازدهـم جهـان را در اختیـار داریـم.

وی دستاوردها در حوزه های هسته ای، نظامی را نیز شبیه معجزه دانست و گفت: 
کز تحقیقاتی داخلی برآمده است. تمام این رخدادهای مهم از بطن دانشگاه ها و مرا
کم نظیـر  دکتـر سـعیدی ایـن پیشـرفت ها را بـا توجـه بـه غـرور و پشـتوانه تاریخـی 
کـرد و خاطـر نشـان سـاخت: باید  ایرانیـان موجـب نگرانـی دشـمنان کشـور ارزیابـی 

قـدر خـود و داشـته هایمان را بدانیـم.
دسـت  بایـد  افـزود:  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیـره  هیئـت  رئیـس 

بوسـید. کرده انـد  ایفـا  نقـش  کشـور  شـکوفایی  و  رشـد  در  کـه  جوانانـی 
کیـد بـر اینکـه بایـد قـدر ملـت فهیـم، متواضـع و کـم توقـع خـود را بدانیـم،  وی بـا تأ

کـرد: وظیفـه مـا مسـئوالن نوکـری و خدمـت بـه ایـن مـردم اسـت. خاطـر نشـان 
وی مهم تریـن وظیفـه مسـئوالن را ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان دانسـت و بیـان 
کننـد تـا ایرانیـان در  داشـت: مسـئوالن بایـد در زمینـه ایجـاد ارزش افـزوده اقـدام 

کننـد. کشـور بماننـد و فعالیـت  داخـل همیـن 
کیـد بـر اینکـه تنهـا از  مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در ادامـه بـا تأ
10 درصـد توانمنـدی ترانزیتـی خـود بهـره می بریـم، گفـت: ما قلـب خاورمیانـه را در 

اختیـار داریـم بنابرایـن بایـد قـدر ایـن فرصـت را بدانیم.
وی بـا اشـاره بـه پـروژه خـط ریـل قزوین-رشت-انزلی-آسـتارا، کوتاهـی در اجـرای 
گیالن  کرد: این خط ریلی منطقه  کرد و خاطرنشـان  این پروژه را نادرسـت ارزیابی 
کنند این پروژه بزرگ  کرد بنابراین مسـئوالن محترم باید تالش  را متحول خواهد 

و ملـی بـه زودی به بهره برداری برسـد.
دکتر سعیدی در ادامه با یادآوری دستاورد کشتیرانی خزر برای جذب بار ترانزیتی 
چین از طریق مسیر یک کمربند-یک راه که چهارمین محموله آن به تازگی ترابری 
شـد، اظهار داشـت: این اقدام که در جهت کمک به توسـعه ترانزیتی کشـور انجام 
شـد تنهـا بـا یـک کار نـرم افزاری و فکری و بدون هیچ هزینه مالی به ثمر نشسـت.

کنـار  کشـور اختالفـات فکـری خـود را  کیـد بـر اینکـه بایـد بـرای پیشـرفت  وی بـا تأ
بگذاریـم، افـزود: بایـد ملـی بیندیشـیم و مثـاًل تالش کنیم همین منطقـه گیالن به 

کشتیرانی در آیین رونمایی از پروژه ساخت سیلوهای 45 هزار تنی در بندرانزلی:  مدیرعامل 

می خواهیم به زنجیره تأمین و تولید اشتغال کمک کنیم

کشـتیرانی جمهوری اسـامی  پروژه سـاخت سـیلوهای 45 هزار تنی غات در بندر انزلی با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
کشوری، لشکری و استانی  در تاریخ 16 بهمن ماه رونمایی شد. گیان و جمعی از مقامات  کل بنادر و دریانوردی  ایران، مدیر 

88
آوای کشتیرانی   شماره 357  /  فـروردین  98



محـل اتصـال حمـل و نقـل بـه اروپـا تبدیـل شـود.
از  ایـران در بخـش دیگـری  اسـالمی  کشـتیرانی جمهـوری  رئیـس هیئـت مدیـره 
سـخنان خـود بـه احـداث پـروژه سـیلوهای 45 هـزار تنی غالت از سـوی کشـتیرانی 
دریـای خـزر در بنـدر انزلـی اشـاره کـرد و تصریـح کـرد: ایـن اقدام از سـوی کشـتیرانی 

گیـالن را شـکوفا می دانیـم. کـه آینـده انزلـی و  گرفـت  تنهـا بـه ایـن دلیـل صـورت 
اسـت  غـالت  در حـوزه  بنـادر شـمالی  در  منطقـه  بهتریـن  انزلـی  بنـدر  افـزود:  وی 
و انتظـار داریـم سـازمان بنـادر و دریانـوردی بایـد در زمینـه توسـعه فعالیـت هـا بـه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران کمـک کنـد چـرا کـه کشـتیرانی بـازوی توانمند 

گیـالن اسـت. دولـت بـرای تقویـت اسـتان 
کشـتیرانی سـاخت سـیلو  گفـت: وظیفـه  پایـان اظهـارات خـود  دکتـر سـعیدی در 
کنیـم چـه  کمـک  نیسـت امـا مـا می خواهیـم بـه زنجیـره تأمیـن و تولیـد اشـتغال 
آنکه با احداث پروژه سـیلوهای 45 هزار تنی غالت 80 نفر مسـتقیم و 350 نفر به 

صـورت غیـر مسـتقیم مشـغول فعالیـت خواهنـد شـد.

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر:

کاالی استراتژیک برداشته شد  گام مهمی در نگهداری 

که در آیین رونمایی  کاپیتان مهرداد باقری نژاد مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر 
از پـروژه سـیلوهای 45 هزارتنـی غـالت کشـتیرانی دریـای خـزر در بندر انزلی سـخن 
می گفـت بـا بیـان اینکـه کشـتیرانی دریـای خـزر بـا اقتـدار و بـا شـناورهای مزیـن بـه 
کمیت ملی در آب های سـرزمینی  پرچم جمهوری اسـالمی ایران در پی تثبیت حا
دریای خزر است، اظهار داشت: کشتیرانی دریای خزر با استفاده از 23 فروند شناور 
ملکـی خدمـات منحصـر به فـردی را در دریـای خزر به صاحبـان کاال ارائه می دهد.

کشـتیرانی جمهـوری  ارشـد مجموعـه  و منویـات مدیریـت  اهـداف  از  جملـه  وی 
کـرد و افـزود:  ایـران را توسـعه و رشـد خدمـات در تمـام بخش هـا اعـالم  اسـالمی 
کشـتیرانی در حوزه دریای خزر  کشـتیرانی دریای خزر به عنوان بزرگ ترین ناوگان 
طی 10 ماهه سـال جاری در بخش صادرات رشـد 55 درصدی را نسـبت به مدت 

مشـابه در سـال قبـل بـه دسـت آورده اسـت.
در  خدمـات  مـداوم  بهسـازی  نتیجـه  در  را  دسـتاورد  ایـن  نـژاد  باقـری  کاپیتـان 
کاال و صادرکننـدگان دانسـت و خاطـر نشـان  کشـتیرانی دریـای خـزر بـه صاحبـان 
کمک به تقویت صادرات غیر نفتی را در راستای منویات  کشتیرانی  ساخت: این 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  مقـام معظـم رهبـری و هدایت هـای مدیریـت ارشـد 

ایـران از جملـه وظایـف خـود می دانـد.
پـروژه  بـه  اشـاره  بـا  خـود  اظهـارات  ادامـه  در  خـزر  دریـای  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
سـیلوهای 45 هـزار تنـی کـه از سـوی ایـن کشـتیرانی در بنـدر انزلـی در حال تکمیل 
اسـت، اظهـار داشـت: مطالعـات اجـرای ایـن پـروژه از سـال 94 و بـا همـکاری اداره 

گیـالن آغـاز شـد. بنـادر و دریانـوردی اسـتان 

وی بـا بیـان اینکـه ایـن پـروژه بـا توجـه بـه اهمیـت بخـش لجسـتیک و زنجیـره 
تأمیـن احـداث شـده اسـت، افـزود: بنـدر انزلـی هـاب غـالت در بنادر شـمالی خواهد 
بـود بنابرایـن تـالش کردیـم بـا ورود بـه حـوزه نگهـداری کاالی اسـتراتژیک در ایـن 

گام مهمـی را برداریـم. زمینـه 
بخـش  بـا  همـکاری  حاصـل  را  تنـی  هـزار   45 سـیلوهای  احـداث  نـژاد  باقـری 
کـرد و بیـان داشـت: بـر اسـاس رهنمودهـای مدیریـت  خصوصـی توانمنـد ارزیابـی 
کثـر تـوان داخلی و بر  ارشـد کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و بـا اسـتفاده از حدا
کنـون مراحـل پایانی  اسـاس مقـررات داخلـی شـرکت، ایـن پـروژه آغـاز شـد کـه هـم ا

احـداث خـود را می گذرانـد.
وی احـداث پـروژه سـیلوهای 45 هـزار تنـی را بـه لحـاظ تکنولـوژی سـاخت بسـیار 
کرد و گفت: با توجه به نگاه بلند مدت کشتیرانی دریای خزر در این  پیشرو اعالم 
پـروژه از بـه روزتریـن روش هـا از جمله روش جت گروندینگ اسـتفاده شـده اسـت.

مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر یکـی از اقدامـات مهـم در مـدت احداث پـروژه را 
تشـکیل کمیتـه ویـژه ای بـرای هدایـت آن دانسـت و تصریح کـرد: در این کمیته و 
طی 1920 نفر سـاعت جلسـه تالش شـد تا پروژه سـاخت سـیلوها به بهترین شـکل 

ممکن انجام شـود.
کمـک بـه تقویـت صـادرات و ارائـه  کشـتیرانی دریـای خـزر را  وی در پایـان تـالش 
گیالن از دیگر اهداف  گفت: توسـعه بندر انزلی و  کرد و  خدمات به صاحبان اعالم 

ایـن پروژه اسـت.
شـایان ذکـر اسـت ایـن سـیلوهای غـالت با ظرفیـت 45 هزار تـن و در جهت تکمیل 
زنجیره تأمین و تقویت لجستیکی بندر انزلی در مراحل پایانی خود قرار دارد و به 

زودی بـه بهره برداری می رسـد.
کاالهـای  کمـک قابـل توجهـی در جهـت تأمیـن  ایـن پـروژه در شـرایط تحریمـی 

داشـت. خواهـد  اساسـی 
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ورود به حرفه دریانوردی
کشتیرانی  گهی استخدام  پس از اخذ مدرک دیپلم، آ
کـه در آزمـون  گرفتـم  را در روزنامـه دیـدم و تصمیـم 
کنـم. پـس از قبولـی در آزمـون و انجـام  وروی شـرکت 
کارهـای اداری، بـرای تحصیـل بـه مؤسسـه آموزشـی 
از چهـار سـال دوران آموزشـی6  بوشـهر اعـزام شـدم. 
کشـتی فله  کارآموز بر روی  ماه آن را در دریا به عنوان 
کـه بـه  گذرانـدم. ایـن سـفر اولیـن سـفر دریایـی ام بـود 
همراه هشـت نفر از همدوره ای هایم با افسـر آموزشـی 
به کشتی ملحق شدم. در آن سفر محیط موتورخانه 
کشـتی، ابعـاد موتـور و اینکـه آموخته هـای تئـوری را 
بایـد بـه صورت عملی در آنجـا اعمال می کردیم برایم 
جالـب بـود و در واقـع در آن سـفر تجربیـات بـا ارزشـی 

آموختم.

تطابق آموزش های دریانوردی با علم روز
مؤسسـه  آموزشـی  دوره هـای  تمـام  خوشـبختانه 
دنیـا  روز  تکنولـوژی  بـا  مطابـق  کشـتیرانی  آموزشـی 
کـه دریانـوردان بـا  اسـت. امـا بـه هـر حـال الزم اسـت 
عالقـه ایـن دانـش را دنبـال کننـد و مـدام دانـش خـود 

کننـد. روز  بـه  دنیـا  تکنولوژی هـای  بـا  را 

رضایت شغلی
بـا اینکـه ایـن شـغل سـختی های خـاص خـودش را 
کنـار آن بایـد دوری از خانـواده و فرزنـدان  دارد و در 
کـرد ولـی مـن از انتخابـم پشـیمان  و... را نیـز تحمـل 

نیسـتم. 

بهترین و سخت ترین لحظات این حرفه
زمـان جـدا شـدن از خانـواده و فرزنـدان سـخت ترین 
کـه  لحظـه بـرای یـک دریانـورد اسـت ولـی هنگامـی 
مجـددًا  و  می رسـد  پایـان  بـه  دریایی مـان  مأموریـت 
می توانیـم کنـار خانـواده باشـیم و دیدارها دوبـاره تازه 

می شـود، بهتریـن لحظـات بـرای هـر دریانـورد اسـت.

تمایز شغل دریانوردی با سایر مشاغل
ایـران،  نفـری  میلیـون   80 جمعیـت  بـه  توجـه  بـا 
انتخـاب  را  شـغل  ایـن  محـدودی  تعـداد  متأسـفانه 
حرفـه  وارد  کـه  افـرادی  دیگـر  طـرف  از  می کننـد. 
دریانـوردی می شـوند حتمـًا بایـد در رشـته دریانـوردی 
که در برخی از مشاغل  کرده باشند در حالی  تحصیل 
سـایر رشـته های تحصیلـی دیگـر هـم می تواننـد ورود 
بـه  بـرای رسـیدن  بـه هـر حـال یـک دریانـورد  کننـد. 
ج بـاالی حرفـه ای زحمـات بسـیار و آزمون هـای  مـدار

می گذرانـد. را  سـختی 
متأسـفانه ایـن شـغل بـرای عامه مردم شـناخته شـده 
کثرًا تصور می کنند ما می توانیم به واسـطه  نیسـت و ا
لـذت  و  ببینیـم  را  مختلـف  کشـورهای  شـغل  ایـن 
پیـاده  کشـتی  از  بعضـًا  اسـت  گرچـه ممکـن  ا ببریـم. 
شـویم و کشـوری را ببینیـم ولـی در بسـیاری از اوقـات 
گفتـه نمانـد پـس  اصـاًل از کشـتی پیـاده نمی شـویم. نا
از سـانحه نفتکش سـانچی مردم بیشـتر با این حرفه 

آشـنا شـدند.

اوقات فراغت
کـه بـر روی کشـتی دارم  بـا توجـه بـه مسـئولیت کاری 
کـه  بـه هنـگام اوقـات فراغـت سـعی می کنـم مطالبـی 
کشتی هاسـت را مطالعـه  مرتبـط بـا تکنولـوژی جدیـد 
کنم، همچنین به تماشـای فیلم هم عالقه دارم. در 

زمـان مرخصـی هـم بیشـتر کنـار خانواده هسـتم.

بنادر پیشرفته
بـه نظـر مـن بنـدر شـانگهای چیـن از نظـر تکنولـوژی 
و  تخلیـه  عملیـات  کلیـه  دنیاسـت.  بنـدر  بهتریـن 
بارگیـری در ایـن بنـدر بـه صـورت الکترونیکـی انجـام 
از نظـر  بنـادر دنیـا  کثـر  ا اینکـه  می شـود. نکتـه دیگـر 

سـاخت و سـاز و بهره بـرداری از سـاحل، بسـیار خـوب 
کرده انـد. عمـل 

مواجهه با دزدان دریایی
بـرای اولیـن بـار خانـواده ام بـا من در کشـتی بودند که 
بـا دزدان دریایـی مواجـه شـدیم. چنـد قایـق دزدان 
دریایی در حال تعقیب کشـتی بودند که سـرمهندس 
کنـم.  زیـاد  را  موتـور  سـرعت  خواسـت  مـن  از  کشـتی 
بسـیار  اسـترس  بودنـد  همراهـم  خانـواده ام  چـون 
زیادی داشـتم اما خوشـبختانه با مانورهای به موقع 

کشـتی نقشـه دزدان دریایـی بـرآب شـد. کاپیتـان 

کار تیمی بر روی کشتی   اهمیت 
عرشـه  ملـوان  تـا  کشـتی  کاپیتـان  از  کشـتی  در 
مسـئولیت و وظیفـه کاری شـان مشـخص اسـت و هـر 
یـک  گـر  ا اسـت.  برخـوردار  بسـیاری  اهمیـت  از  کـدام 
انجـام ندهـد، سـایر  بـه درسـتی  را  نفـر وظیفـه خـود 
دریانـوردان بـا مشـکل مواجـه می شـوند و در واقـع هـر 
دریانـوردی در مقابـل سـایر همـکاران خـود مسـئول 
اسـت و باید وظیفه کاری اش را به درسـتی و به موقع 

دهـد. انجـام 

حمایت های خانواده از دریانورد
بـرای اینکـه یـک دریانـورد بتوانـد بـا خیـال آسـوده بـر 
ویـژه  بـه  خانـواده  نقـش  کنـد  فعالیـت  کشـتی  روی 
کـه همسـر یـک  همسـرش بسـیار مهـم اسـت. زمانـی 
علی رغـم  را  خانـواده  بـه  مربـوط  مسـائل  دریانـورد 
وجـود مشـکالت بـه خوبـی مدیریـت می  کنـد دریانورد 
با دلگرمی و بدون اسـترس به کارهای خود رسـیدگی 
می کنـد. البتـه بـر خـود الزم می دانم از همسـرم و کلیه 
کاری  فـدا و  صبـوری  بـا  کـه  دریانـوردان  همسـران 
دریانـوردان  نبـود  در  را  خانـواده  سـنگین  مسـئولیت 

کنـم. برعهـده دارنـد، تشـکر و قدردانـی 

کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  ج در  مهندس جابر پر

دریانوردان با عالقه 
کنند دانش خود را به روز 

دوم  مهندس  وی  آمد.  دنیا  به  بابلسر  در   1363 سال  ج  پر جابر  مهندس 
کشتیرانی جمهوری اسامی  که در ناوگان  کشتی است و مدت 11 سال است 
خاص  سختی های  تمام  با  را  دریانوردی  حرفه ی  می کند.  فعالیت  ایران 
باور  این  بر  او  انتخابش پشیمان نیست.  از  و  کرده است  انتخاب  خودش 
کنند و به طور  که دریانوردان باید با عاقه دانش شغلی خود را دنبال  است 

کنند. کردن آن با تکنولوژی های روز دنیا  مستمر به دنبال به روز 
گوی ما با ایشان از نظرتان می گذرد. گفت و  ماحصل 

گفت وگو
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چطور شد وارد حیطه ی دریانوردی شدید ؟
بـود  آشـنا  حرفه دریانـوردی  بـا  حسـینی  کاپیتـان  واسـطه  بـه  کـه  بسـتگانم  از  یکـی 
توضیحاتـی در مـورد ایـن شـغل بـه مـن داد و مـن با این حرفه آشـنا شـدم. در سـال 1372 
بـه  رسـمی  صـورت  بـه   1374/12/1 تاریـخ  در  و  کـردم  اقـدام  کشـتیرانی  بـه  ورود  بـرای 

درآمـدم.   کشـتیرانی  اسـتخدام 

گذرانده اید؟ چه دوره های آموزشی را 
کشـتی شـدم و سـپس  کـردم و پـس از اتمـام ایـن دوره وارد   بلـه. دوره ملوانـی را سـپری 
را  ارشـد  تعمیـرکاران  بـرای  جوشـکاری  دوره ی  و  پیشـرفته  ملوانـی  چهارگانـه،  دوره ی 
کـه تمامـی ایـن آموزش هـا در شـهر بوشـهر برگـزار شـد و فقـط دوره ی تانکـر را در  گذرانـدم 

گذرانـدم.  آبـاد  محمـود 

آیا  از انتخاب حرفه خود راضی هستید؟
کشتیرانی هستم.  کارم در  تمام داشته های زندگی ام را مدیون 

کشتی بود؟ کدام  اولین سفر دریایی تان با 
بـا  را  دریایـی ام  سـفر  اولیـن  و  شـدم  والفجـر  کشـتیرانی  در  خدمـت  بـه  مأمـور  ابتـدا  مـن 
ک دوبـی رفتـم و  کـردم. بـا کشـتی ایـران هرمـز بـه درای دا کشـتی های ایـن شـرکت شـروع 

کشـتی ایـران نصـر ملحـق شـدم.  در آنجـا بـه 

کشتی چه بود؟ اولین سمت شما در 
در ابتـدا بـه عنـوان ملـوان درجـه دو بـه کشـتی ملحق شـدم و سـپس به ملـوان درجه یک 

و در حـال حاضـر بـه عنـوان سـرملوان در نـاوگان کشـتیرانی فعالیت می کنم.

کردید، چه احساسی داشتید؟ که  اولین سفر دریایی تان را تجربه  زمانی 
گر چه از لحاظ روحی  چهار ماه قبل از استخدام در کشتیرانی، پدرم به رحمت خدا رفت. ا
حـال مسـاعدی نداشـتم ولـی بـه هر حال اولین سـفرم یـک تجربه ی جدیـدی برایم بود.

 طوالنی ترین سفرتان را به یاد دارید؟
کـه هفـت مـاه و نیـم  کشـتی "ایـران وجـدان" بـود  طوالنـی تریـن سـفرم در سـال 1380 بـا 
که ما مجبور  کشـتی دچار مشـکالت فنی شـد  کشـید. در این سـفر به ایتالیا رفتیم و  طول 
کشـور بمانیـم. مـن بـا فرزنـد نـوزادم، پـس از  شـدیم بـه مـدت دو مـاه و نیـم در بنـدر ایـن 
کشـتی وجـود  کـه در آن زمـان اینترنـت و تلفـن در  کـردم چـرا  هفـت مـاه و نیـم دیـدار تـازه 

نداشـت و مـا بـه سـختی بـا خانـواده های مـان تمـاس می گرفتیـم. 

کشتی چیست؟ وظایف سر ملوان بر روی 
کاری از  گرفتن برنامه ی  کشـتی به خصوص ملوان های عرشـه،  مدیریت ملوانان داخل 
افسر اول کشتی  و انتقال آن به  بقیه ی  همکاران ، تعمیر و نگه داری از ابزارهای کشتی، 
کی های  آمارگیـری انبـار رنـگ، مدیریـت همـکاران داخل سـالن، تهیه ی ملزومـات و خورا
اسـت. ملـوان  سـر  وظایـف  از  مافـوق  افسـر  بـه  همـکاران  پیشـنهادات  انتقـال  و  سـفر 

کنید؟ کاری خود برایمان تعریف  خاطره ای از دوران 
کشـتی های  گاس از سـری  کشـتی پـا ده روز قبـل از حادثـه ی سـاختمان پالسـکو، مـن در 
گـزارش دادم  تانکـر بـودم. صـدای آالرم کشـتی را شـنیدم. بالفاصلـه آن را به افسـر مافوق 
کپسـول آتـش نشـانی، بـدون  و سـپس بـه همـراه ملـوان موتـور خانـه بـه سـرعت همـراه بـا 

گرفته بود.  کشـتی رفتیم متأسـفانه آتش سـوزی شـدت  کسـیژن به موتورخانه  ماسـک و ا
که شـعله ی آتش  کند  کمیل مرادی خواسـتم تا آب را روی سـرم اسـپری  از همکارم آقای 
و حجـم بـاالی دود تأثیـر کمتـری روی مـن بگـذارد. شـرایط سـختی بود چـون در نزدیکی 
کشـتی  کشـتی تانکـر و پشـت سـر آن  کنـار مـا هـم یـک  اسـکله ی نفتـی امـارات بودیـم و در 
گفتـم یـک  کـه هنـدی بـود  کشـتی  گازی قـرار داشـت. مـن بـه افسـر اول  کشـتی  هـم یـک 
کـه بـا ملحـق شـدن فـرد دوم توانسـتیم تمـام آتـش را بـا  کمـک بفرسـتد  نفـر دیگـر را بـرای 
کنیـم.  ایـن شـرایط بسـیار سـخت بـود. مـرگ را جلـوی چشـمانم می دیـدم  آب خامـوش 
گریـه می کـردم در دل بـا دختـر سـه ماهـه و تـک تـک اعضـای خانـواده ام  کـه  و همان طـور 

خداحافظـی می کـردم.  

کشتی ملحق شوید؟  چه زمانی قرار است به 
مرخصی من در تاریخ سیزدهم بهمن ماه به پایان می رسد و آماده ی الحاق هستم.

کشتی حضور داشتید؟  تا به حال موقع تحویل سال در 
کل قبـل از  کشـتی  بـوده ام. در  بلـه. چندیـن سـفر موقـع تحویـل سـال و ایـام نـوروز روی 
تحویـل سـال دل تنـگ خانـواده هسـتیم و حـس غریبـی داریـم ولـی بعـد از اینکـه سـال 
نـوروز آغـاز می شـود بـا تبریـک گفتـن بـه یکدیگـر کمی حـال و هوای مان عوض می شـود. 

کردید؟ چه سالی ازدواج 
که حاصل این ازدواج دو فرزند است. فرزند اولم محمدرضا  کردم  در سال 1378 ازدواج 
کنکـور درس می خوانـد و ایشـان هـم بـه شـغل دریانـوردی بسـیار  18 سـاله اسـت و بـرای 

عالقه مند اسـت و دخترم هم یاسـمن سـه سـاله اسـت. 

بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟
بزرگ ترین آرزویم خوشبختی فرزندانم است.

آیا اهل ورزش هستید؟
ولـی  دادم  ادامـه  قهـوه ای  کمربنـد  تـا  و  می کـردم  کار  کاراتـه  سـربازی  خدمـت  زمـان  در 

گرفتـم.  فاصلـه  رشـته  ایـن  از  کاری  شـرایط  بـه خاطـر  متأسـفانه 

به عنوان یک دریانورد، جهت رفاه حال دریانوردان چه تقاضایی دارید؟
کـه در حـال حاضر  اولیـن خواسـته ی مـا داشـتن اینترنـت پـر سـرعت در کشـتی اسـت. چـرا 
کارایـی چندانـی نـدارد. دومیـن مسـئله نبـود یخچـال و  اینترنـت بسـیار ضعیـف اسـت و 

کابین هـای شـخصی اسـت.  تلویزیـون داخـل 

کنید. دریا را در یک جمله تعریف 
 دریا یعنی تنهایی.

گر صحبتی دارید، بفرمایید. در پایان ا
حقـوق  بـه  و  رسـیدگی  دریانـوردان  معیشـتی  مشـکالت  بـه  کـه  می خواهـم  مسـئولین  از 
کارگـری اقدامـات الزم را انجـام دهند.  کننـد. همچنیـن نسـبت بـه حکم  پاییـن مـا توجـه 
کـه در ایـن مـدت  بـا صبـوری، نبـود مـن را تحمـل نموده  بـر خـود الزم می دانـم از همسـرم 
کنـم و از خداونـد مهربـان  کـرده اسـت، تشـکر  و بـه تنهایـی بـرای تربیـت فرزندانـم تـالش 

بهترین هـا را برایـش خواهانـم. 

کشتیرانی: هاشم سلمانیان سرملوان ناوگان 

ویم خوشبختی  ز ین آر رگ تر بز
زندانم است فر

هاشــم ســلمانیان در ســال 1348 در تهــران متولــد شــد. وی در ســال 1374 بــه جرگــه 
کشــتیرانی  نــاوگان  در  ســرملوان  عنــوان  بــه  حاضــر  حــال  در  و  پیوســت  دریانــوردان 
گــوی مــا بــا ایــن ســرملوان  گفــت و  جمهــوری اســامی ایــران فعالیــت می کنــد. ماحصــل 

می گــذرد. نظرتــان  از  باســابقه 

گفت وگو
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کشــتیرانی  بازنشســته  همــکاران  از  یکــی  شــهرکی  خدابنــده  شــها 
کشــتیرانی  جمهــوری اســامی ایــران اســت. وی در ســال 1353 وارد 
کــرد. وی بــا  32 ســال ســابقه  کار خــود را شــروع  شــد و در امــور آمــوزش 
ــه افتخــار بازنشســتگی نائــل آمــد. ایــن همــکار  کاری در ســال 1385 ب
کــه بابــت از دســت دادن همســر  فرهیختــه بــا وجــود تألمــات روحــی 
بــرای  گشــاده رویی دعــوت مــا را  بــا مهربانــی و  بزرگوارشــان داشــتند 
گــوی مــا بــا ایــن همــکار فرهیختــه  گفــت و  مصاحبــه پذیرفتنــد. ماحصــل 

از نظرتــان می گــذرد.

کشتیرانی ورود به 
و  بود  اتفاقی  چیز  همه  شدم.  کشتیرانی  آموزش  امور  وارد  که  بود  سالم   24
کشتیرانی را در روزنامه دیده بود و به من  گهی جذب نیروی  مرحوم همسرم آ
کریم خان زند مراجعه  اطالع داد. فردای آن روز به ساختمان روشنگر در خیابان 

کشتیرانی درآمدم.   کردم و بعد از یک مصاحبه حضوری به استخدام 

کاری  اولین روز 
دقیقًا اولین روز کاری ام را به یاد دارم، در آن زمان امور آموزش تنها 5 یا 6 نفر نیرو 
داشت. حسن برخورد همکارانم را هرگز فراموش نمی کنم. از این که توانسته بودم 
در یک شرکت معتبر مشغول به کار شوم، احساس خوبی داشتم و خوشحال بودم. 

کار در دوران خدمت پر مسئولیت ترین 
من  است.  حساسی  کار  همواره  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  در  خدمت 
که  داشت  اهمیت  برایم  بود،  کشتیرانی  دانشجویان  با  مرتبط  کارم  چون 

کارهایم را دقیق انجام دهم.
کردم. یک مدت هم در امور  را با دفترداری در امور آموزش شروع  کارم  البته   
کار شدم و مجددًا به امور آموزش برگشتم. آخرین مسئولیت  پرسنلی مشغول به 

کاری ام مسئول دفتری در امور آموزش بود.

کار با زندگی  هماهنگی بین 
کارهای  به  هم  و  منزل  کارهای  به  هم  می کردم  سعی  دقیق  برنامه ریزی  با 
گرچه سختی های خاص خودش را داشت ولی چون به  کنم. ا شرکت رسیدگی 
کمک های مادرم در  کارم عالقه مند بودم   احساس خوبی داشتم. از طرف دیگر 
نگه داری فرزندانم مؤثر بود تا من با خیال راحت بتوانم کارهایم را مدیریت کنم.     

خاطره شیرین
کردم  من به مدت 32 سال در شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خدمت 
از لحظاتی است  بهترین خاطرات من  دارم.  زیادی  این سال ها خاطرات  از  و 
غ التحصیل می شدند  کاپیتانی فار که دانشجویان با سمت های سرمهندسی و 
و  می دانستم  خودم  فرزندان  مانند  را  آنان  چون  بود  لذت بخش  برایم  این  و 

پیشرفت درسی آنان برایم اهمیت داشت.  

اولین روز  بازنشستگی 
احساس دلتنگی می کردم انگار از خانواده ام جدا شده بودم. ولی سعی می کردم 
روز  اولین  در  هست  یادم  نگذرد.  سخت  برایم  روزها  تا  کنم  سرگرم  را  خودم  
بازنشستگی مانند روزهایی که به کشتیرانی می آمدم از خواب بیدار شدم. حس 
کاماًل درک می کرد. بعد از صرف صبحانه  عجیبی داشتم و مرحوم همسرم مرا 
که با خودم  به بیرون خانه رفتم و تا ساعت 5 بعد از ظهر بیرون بودم. ولی االن 
کسب  کشتیرانی تجربیات خوبی  کارم در  فکر می کنم، می بینم در طول دوران 

که هرگز آنان را فراموش نمی کنم. کردم و همکاران و مدیران خوبی داشتم 

تجربیات و آموخته های دوران خدمت
که  جوانان امروزی خیلی باهوش تر از نسل ما هستند. ولی دقت و پشتکاری 
در نسل ما بود به نظرم خیلی بیشتر از نسل فعلی است. جوانان امروزی باید 
سخت کوشی، تحمل و بردباری خود را بیشتر کنند تا در کارشان موفق تر باشند. 
من در طول دوران خدمتم سعی می کردم تمام وظایف محوله را به نحو احسن 
کار کرده ام از  انجام دهم. از خودم تعریف نمی کنم ولی تمام مدیرانی که با آنان 
کارم حساس بودم.  مسئولیت پذیری ام راضی هستند. چون همیشه نسبت به 
نامه رسان های  نامه ها توسط  و  انجام می شد  کارها دستی  تمام  آن دوران  در 
کاری ام  دوران  آخرهای  سال های  در  که  هست  یادم  می شد.  منتقل  شرکت 
گرچه در آن موقع پذیرش این  شرکت به سیستم اتوماسیون اداری مجهز شد، ا
سیستم برایم سخت بود ولی وقتی با این سیستم کار کردم و یاد گرفتم، متوجه 

کرده است.      کارها را خیلی راحت تر  که این سیستم روند  شدم 

ورزش و هنر مورد عاقه
با  هم  اوقات  گاهی  و  دارم  دوست  خیلی  را  ورزش  و  طبیعت  در  پیاده روی 

دوستانم خودم را سرگرم می کنم.

تعداد فرزندان 
دو فرزند دارم. یکی از آنان زبان انگلیسی و دیگری گرافیک خوانده است. البته 

در سال 94 پسر بزرگ ترم خشایار به دلیل ایست قلبی به رحمت خدا رفت.

بزرگ ترین آرزو
کشور است و امیدوارم تمام جوانان  بزرگ ترین آرزویم خوشبختی تمام جوانان 

به آرمان ها و آرزوهای خود برسند.

صحبت پایانی
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  در پایان از دکتر سعیدی مدیرعامل محترم 
را  گرچه ایشان را حضورًا مالقات نکرده ام ولی ذکر خیر ایشان  تشکر می کنم. ا
گویای  که ایشان برای بازنشستگان انجام داده اند،  بسیار شنیده ام و اقداماتی 
این مطلب است. همچنین از آقای سیل سپور مدیرعامل مؤسسه فرهیختگان 
گرفته اند و اقدامات ارزشمندی  که به تازگی مسئولیت این مؤسسه را به عهده 
تنها  دارم.  را  و سپاسگزاری  تشکر  کمال  داده اند،  انجام  بازنشستگان  برای  را 
اشتغال  وضعیت  به  که  است  این  دارم  کشتیرانی  مسئولین  از  که  درخواستی 
کنار  در  فرهیختگان  مؤسسه  در  حتی  کنند.  توجه  نیز  بازنشستگان  فرزندان 
کنند چون فرد بازنشسته حقوق  تجربیات بازنشستگان از جوانان هم استفاده 
کسب  کار شوند و درآمد  که باید مشغول به  هر ماه را دارد و این جوانان هستند 

کنند. 

شها خدابنده شهرکی یکی از همکاران فرهیخته:

کنند جوانان سخت کوشی و بردباری خود را  بیشتر 

فرهیختگان با 
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است.  آسترکی  احمد  سرملوان  دریانورد  همکار  همسر  نعمت اللهی  پریسا  دکتر 
فرانسه  کشور  در  آن  بر  عاوه  و  است  شیراز  دانشگاه  از  پزشکی  مدرک  دارای  وی 
کرده است. وی  نیز تحصیل  زیبایی  و  اقتصاد  در رشته پوست  به موازات دکترای 
آوای  گوی  و  گفت  تهران است.  زیبایی  و  از پزشکان حاذق پوست  در حال حاضر 

کشتیرانی با ایشان را می خوانید.

قبولی در آزمون سراسری
پس از اخذ مدرک دیپلم ریاضی فیزیک در رشته مهندسی الکترونیک آزمون سراسری 
گرفتم از این رشته  که تصمیم  با رتبه 8  قبول شدم. آخر سال دوم دانشجویی بودم 
کنم. خوشبختانه در این آزمون  انصراف دهم و مجددًا در آزمون سراسری شرکت 
هم در رشته پزشکی دانشگاه شیراز قبول شدم. به مدت دو سال دوره طرحم را در 

شهرستان ایزدخواست گذراندم که عمده تجربیاتم از همان جا بود.

تحصیل در دانشگاه سوربن فرانسه
پروفسور عباسی دایی  بزرگوارم که استاد دانشگاه سوربن بود، به همین خاطر تصمیم 
بنا به  آنجا  بروم ولی در  ادامه تحصیل به فرانسه  برای  پایان طرحم  از  بعد  گرفتم 
کم بود و تبدیل مدرک ممکن نبود بنا به عالقه خانوادگی به  که حا شرایط ویژه ای 
علوم انسانی در رشته اقتصاد درس خواندم و مدرک دکترای اقتصاد را از این دانشگاه 
کردم. البته در فرانسه همزمان با رشته اقتصاد یک دوره دو ساله هم در رشته  اخذ 

پوست و زیبایی تحصیل کردم.

بازگشت به ایران 
غ التحصیلی به خاطر عرق ملی  و از طرف  با اینکه اقامت فرانسه داشتم ولی بعد از فار
دیگر وابستگی به خانواده  ام، در سال 1378 به ایران برگشتم و از همان سال کارم را به 
طور جدی شروع کردم. تا مدت دوسال مسئول فنی درمانگاه سینای شمیران بودم.

آشنایی و ازدواج با یک دریانورد
در سال 1392 از طریق پسر دایی ام با آقای احمد آسترکی آشنا شدم پس از تحقیقات 
اولیه پدرم پیرامون ایشان از شرکت تأمین نیرو در سال 1393 ازدواج کردیم و به لطف 

خدا یک دختر سه سال و نیم به نام رامونا داریم.

آشنایی با شغل دریانوردی
کنم دورادور با شغل دریانوردی آشنا بودم ولی به معنای واقعی  قبل از اینکه ازدواج 
به شرایط زندگی آنان و سختی هایی که در این حرفه وجود دارد، واقف نبودم، با این 
کاری سختی خاص خودش را دارد و شغل دریانوردی هم  که هر  گفتم  حال با خودم 

از این قاعده مستثنا نیست، هر چند که سختی ها فراتر از تصورم بود.

مدیریت امور منزل در کنار مسئولیت اجتماعی
کار سختی  کنار مسئولیت اجتماعی و نبود همسر واقعًا  ساماندهی به امور منزل در 
گفته نماند  کرد. نا کارها رسیدگی  است ولی با برنامه ریزی صحیح می توان به تمام 
کنارم هستند و خیلی به من کمک می کنند و از این  مادرم و خانواده آقای آسترکی در 
کرم. من به این موضوع اعتقاد دارم که وقتی فرد بخواهد کاری انجام  بابت خدا را شا
کمک می کند و راه را هموار می سازد و خداوند همیشه حامی ام  دهد حتمًا خداوند 

بوده است.

سفر دریایی
کشتی های  با  سفر  بندرانزلی،  در  ولی  نداشته ام  دریایی  سفر  همسرم  با  متأسفانه 

تفریحی را تجربه کرده ام.

خاطره کاری
از دوران کاری ام خاطره بسیار دارم. ولی بهترین خاطراتم مربوط به دوره طرحم است 
که دو سال در کنار مردم روستای ایزدخواست بودم. چون تنها پزشک درمانگاه بودم 
کلینیک سینای  کمک می کردند. همچنین یادم هست در  اهالی روستا خیلی به من 
که دختر  کردن پای یک فرد تصادفی، با پدری مواجه شدم  از بخیه  شمیران بعد 

کلینیک آورد. 20ساله اش را که نه نبض داشت و نه نفس می کشید به 
که پنجمین نالوکسان را به ایشان تزریق   آن دختر شرایط خاصی داشت. بعد از این 
کرد. این خاطره بعد از تولد فرزندم جزو قشنگ ترین لحظات  کردم چشمانش را باز 

زندگی ام است.

توصیه به همسران دریانوردان
کاری شوهران خود را با درک باال بپذیرند. در حال  همسران دریانوردان باید شرایط 
حاضر مدت مرخصی دریانوردان خیلی بیشتر از قبل شده است. یعنی سه ماه در دریا 
و سه ماه در مرخصی هستند. در صورتی که در گذشته این طور نبود و مدت مأموریت 
کاری و مدیریت تمام  که در آن  شرایط مدت مسئولیت  دریایی شان 6 یا 9ماه بود 

کارها به عهده خانم ها بود.
شرایط  که  چرا  کنند.  بیشتر  را  خود  تحمل  باید  دریانوردان  همسران  من  نظر  به   
کشتی خیلی سخت تر از ماست چون آنان مدام در یک فضای  دریانوردان بر روی 
که ما هم با  بسته هستند و در عین حال از خانواده خود هم دور هستند. در حالی 
خانواده در ارتباط هستیم و هم اینکه شرایط سخت آنان را نداریم بنابراین بهتر است 

کنیم. با دید باز و درک باال شوهران خود را درک 

بزرگ ترین آرزو
برای  را  آرزو  این  چون  است  کشور  در  امنیت   و   آرامش  برقراری  آرزویم  بزرگ ترین 
که بر  کنند. هر اتفاقی  فرزندم هم دارم. همچنین تمام دریانوردان با سالمت سفر 
کشتی می افتد تمام خانواده های دریانوردان نگران می شوند. با اینکه آقای  روی هر 
آسترکی19- 18  سال است که دریانورد هستند اما هر وقت که به کشتی اعزام می شود 

نگرانی و دلواپسی را در چشمان پدر و مادرش می بینم.  

صحبت پایانی
همچنین  و  می گویم  تبریک  دریانوردان  همسران  کلیه  به  را  نو  سال  پیشاپیش 

امیدوارم سال جدید، سالی خوبی برای آنان و همه هم وطنانم باشد.      

 دکتر پریسا نعمت اللهی همسرسرملوان احمد آسترکی:

کاری شوهران خود را با درک باال بپذیریم شرایط 

همسر موفق
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رحیمه حجت همسر همکار دریانورد مسلم حجت:
مواجهه با موج  قبل از تحویل سال 1396

زندگـی مـا خانواده هـای دریایـی همـواره دسـتخوش فـراز و نشـیب های زیـاد و اتفاق های 
کـه فرزندان مان  کامـاًل برنامه ریـزی نشـده اسـت. مخصوصًا ایامی  غیرقابـل پیش بینـی و 

در تعطیـالت بـه سـر می برنـد و و پدران شـان در مأموریت هسـتند. 
کاپیتـان  در یکـی از روزهـای خنـک اسـفند مـاه 95 بـا خانـواده دوسـت و همشـهری مان 
کـه در نزدیکی  دهقـان کولـه بـار سـفر را بسـتیم و عـازم بندرعبـاس شـدیم تـا به کشـتی ای 
ل ایـن جزیـره لنگـر انداخته بود و همسـران مان در آن  ک و زال جزیـره قشـم در آب هـای پـا
حضـور داشـتند، ملحـق شـویم. هنـگام ظهر به اسـکله رسـیدیم و دریا تقریبـًا آرام بود ولی 
کـرد و ما هم به  گاه امـواج دریـا سـر ناسـازگاری گذاشـت و عبـور و مـرور قایق هـا را مختل  نـا
ناچـار در بندرعبـاس ماندیـم و برخـالف اینکـه تصمیم داشـتیم شـب در کشـتی و در جمع 
دوسـتانه تولد بنده را جشـن بگیریم در منزل پسـرعمویم میهمان شـدیم. شـب مشـغول 
کیـک تولد و شـیرینی و البته تنقالت  گـو بـا صاحـب خانـه بودیم که پسـرعمویم با  گفـت و 
و بسـاط مفصـل شـام وارد شـد و حسـابی مـا را شـگفت زده و خوشـحال و البتـه بـه میـزان 
الزم بنـده را خجالـت زده نمـود.  خـدا را شـکر آن شـب در جمـع صمیمی و دوسـتانه ای که 
داشـتیم همـراه بـا نـم نـم بـاران بـه شـادی سـپری شـد و فـردا صبـح زود دوبـاره همـراه بـا 
که به اسـکله رسـیدیم  کردیم. هنگامی  کشـتی را  خانواده آقای دهقان عزم پیوسـتن به 
کشـتی 10 الـی 15 دقیقـه راه  گفـت: تـا  صاحـب یکـی از قایق هـا بـه نـام عمـو رحیـم بـه مـا 
اسـت. خوشـحال و خندان سـوار قایق شـدیم و البته 10 الی 15 پانزده دقیقه همان و 55 
دقیقـه بعـد، رسـیدن مـا بـه کشـتی همـان. و جالب تر اینکه وقتی به کشـتی رسـیدیم عمو 

رحیـم بـا قیافـه ای حـق بـه جانـب گفـت: دیدیـد، گفتم راهی نیسـت... 
ک دریـا لـذت  خالصـه26 اسـفند 95 مـا سـوار کشـتی شـدیم و حسـابی از هـوای خنـک و پـا
گردشـی در جزیره  گرفتیم با قایق به قشـم برویم و  گذشـت دو روز تصمیم  بردیم. بعد از 
کاری  کشـتی بـود، بـه خاطـر مشـغله زیـاد  کـه همسـرم افسـر اول  داشـته باشـیم. از آنجـا 
کن  امـکان پیـاده شـدن از کشـتی برایـش فراهـم نبـود. صبح زود با برادرم که در قشـم سـا
گرفتـم و ایشـان قایقـی را بـه دنبال مـان فرسـتاد و مـا بـه همـراه دوسـتان مان  بـود تمـاس 
کـه می خواسـتیم بـه کشـتی ملحـق  بـه قشـم و سـپس بـه درگهـان رفتیـم. عصـر هنگامـی 

گرفـت و مـا بـاز هـم  شـویم دریـا بـه شـدت طوفانـی شـد و بـاران زیبایـی شـروع بـه باریـدن 
کشـتی برگردیـم و در قشـم مانـدگار شـدیم. شـام را در زیـر نـم نـم بـاران در  نتوانسـتیم بـه 
یکـی از رسـتوران های سـنتی قشـم بـه میزبانـی بـرادرم چنجـه و جگر نوش جـان کردیم و 

جـای همگـی دوسـتان سـبز بود.
کـه دریـا نسـبتًا آرام بـه نظـر می رسـید مـا عزم برگشـت به کشـتی را کردیم تا  فـردای آن روز 
بعـد چنـد سـال -کـه ایـام نـوروز همسـران مان در مأموریـت بودند- آن سـال موقع تحویل 
کنـار هـم باشـیم. خالصـه سـرتان را بـه درد نیـاورم مـا سـوار بـر قایـق حبیب آقا  سـال نـو در 
کـه دریا  کردیـم حـدود 5 دقیقـه ای می شـد از اسـکله جـدا شـدیم  بـه سـمت کشـتی حرکـت 
کرد و امواج و آب های شـورش را به سـر و صورت مان می زد.  دوباره شـروع به ناسـازگاری 
ع داشـتیم و  گرفتـه بـود و همگـی بـر اثـر تکان هـای شـدید، حالـت تهـو کـف قایـق را آب 
بچه هـا بـه شـدت ترسـیده بودنـد و مـا هم با چشـمان پر از اشـک تمامی آیـات قرآنی را که 
کـه ذهن مـان یـاری   می کرد، نـذر و نیـاز می کردیم تا به  بلـد بودیـم می خواندیـم و تـا آنجـا 
کـف قایـق را بـا سـطل خالـی  کشـتی برسـیم. در آن شـرایط بـا یـک دسـت آب  سـالمت بـه 
می کردیـم  و بـا دسـت دیگـر بچه هـا را محکـم گرفتـه بودیـم تـا بـر اثـر تکان های شـدید به 
کـه  دریـا پـرت نشـوند و خالصـه بعـد از 45 دقیقـه طاقـت فرسـا بـه کشـتی رسـیدیم. بمانـد 
چگونـه سـوار بـر کشـتی شـدیم و بـار کشـتی چگونـه تحویل داده شـد. سـرانجام ما لحظه 
کبـود )بـر اثـر برخـورد بـا دیواره هـای قایـق( در کنار  تحویـل سـال 1396 بـا بدنـی کوفتـه و 
همسـران مان دور سـفره هفـت سـین نشسـتیم و بـرای سـالمتی تمامـی دریانوردان دسـت 
کـه دو سـال از ایـن سـفرمان می گـذرد وقتـی بـا خانـم دهقـان به  بـه دعـا گشـودیم. و حـاال 

مـرور خاطـرات  می پردازیـم از خاطـرات نـوروز 96 بـه شـیرینی یـاد می کنیـم.

آزاده فکری همسر همکار دریانورد علی حق شناس: 
آغاز سال 88 برایم بسیار زیبا و متفاوت بود

کـردم. تنها 23  کـه بـا آقـای علـی حق شـناس ازدواج  مـن تـک فرزنـد دختـر خانـواده بـودم 
کشـتی بروم.  که بهمن ماه 87 برای ایام عید با همسـرم به  سـال سـن داشـتم و قرار بود 
بـا اینکـه خیلـی وابسـته بـه پـدر و مـادرم بـودم و دوسـت داشـتم لحظات سـال جدیـد را در 

کنار همسـرم باشـم. گونـه ای بود که باید  کنـار آنـان باشـم ولـی شـرایط بـه 

    خـــــاطرات نـــــــــــوروزی  
    همســـران دریانوردان 

بــه بهانــه فــرا رســیدن ســال نــو بــه ســراغ تعــدادی از همســران 
ســفرهای  تجربیــات  و  خاطــرات  از  تــا  رفتیــم  دریانــوردان 
کننــد. ضمــن تشــکر  دریایی شــان در ایــام نــوروز، برایمــان تعریــف 

می گــذرد.  نظرتــان  از  آنــان  خاطــرات  عزیــزان  ایــن  از 

خاطره
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کابیـن 6 متـری اوقـات خـود  بـا اینکـه هیـچ تجربـه ای از سـفر بـا کشـتی نداشـتم و بایـد در 
را سـپری می کـردم ولـی بـا ایـن حـال بـار سـفر بسـتم و راهـی سـفر و در واقـع خانـه جدیـدم 

شـدم. خوشـبختانه در اولیـن تجربـه دریانـوردی ام بـا سـه خانـم خـوب همسـفر بـودم.
گریـس فـول ملحـق شـدیم. البتـه در آن سـال همسـرم مهنـدس  کشـتی  در بنـدر امـام بـه 
کـرد و بعـد از 20  کشـتی بعـد از فراینـد بارگیـری بـه سـمت چیـن حرکـت  کشـتی بـود.  سـوم 
روز بـه یکـی از بنـادر بسـیار کوچـک چیـن و بـا امکانـات تقریبـًا صفـر رسـیدیم. امـا بـرای ما 

گلسـتان. کنـار یـار بودیـم همـه جـا بهـار بـود و  کـه 
مـا خانم هـا بـا همـکاری هـم، سـفره هفت سـین زیبا و سـاده ای آماده کردیم چـون از قبل 
کشـتی هسـتیم به همین خاطر وسـایل هفت سـین  می دانسـتیم لحظه سـال تحویل در 

را بـا خودمان بـرده بودیم.
و  کشـتی  پرسـنل  تمامـی  ایرانیـان  دیرینـه  سـنت  بـه  بنـا  سـال  تحویـل  هنـگام  بـه   
کـه فراهـم  خانواده هـای همـراه دور هـم در سـالن جمـع شـدند. از تنقـالت مخصوصـی 
گرفتـن  گرفتیـم و سـپس بـا  کشـتی عیـدی  کاپیتـان  کردیـم و از  شـده بـود، نـوش جـان 
کردیـم. بـرای مـن سـال 88 بسـیار زیبـا و متفـاوت آغـاز شـد. عکـس آن لحظـه را ثبـت 

مریم اولیایی همسر همکار دریانورد مجید مس چی:
کتاب الهه ناز  ماجرای 

کشـتی ها عـازم چیـن بودیـم. در ایـن سـفر چنـد خانـواده بـا  سـال 1383 بـود و بـا یکـی از 
کشـتی بودند. یک شـب همه در سـالن جمع شـده بودیم و بچه ها  فرزندان شـان بر روی 
کوچـک  سـالن ( سوسـیس  کردنـد. مـا خانم هـا  در پنتـری )آشـپزخانه  هـوس سوسـیس 
کتـاب الهـه نـاز بـود و در  کردیـم.  یکـی از همسـران دریانـوردان مشـغول خوانـدن  خ  سـر
گویـا  گذاشـته بـود.  کتـاب را روی میـز سـالن  کتـاب را مطالعـه می کـرد و  طـول سـفر ایـن 
گفتـه  کنـد،  کتـاب را بـاز  کشـتی وارد سـالن شـده بـود و بـدون اینکـه  مهنـدس مخابـرات 
کتـاب فقـط کتاب هـای تاریخـی! پـس از مدتـی مـا خانم هـا بـا ظـرف  کـه رمـان چیـه،  بـود 
که تمام آقایان در حال خندیدن هسـتند. همسـرم  سوسـیس وارد سـالن شـدیم و دیدیم 
کتابـت چـی می گـه و همـه  گفـت: بـه بـه خانـم بیـا ببیـن آقـای... دربـاره  کـرد بـه مـن و  رو 
غ می کردنـد. مـا خانم ها تعجب کردیـم و از طرف  بـا صـدای بلندتـری می خندیدنـد و شـلو
خ شـده بـود و به همسـرم خواهش  دیگـر مهنـدس الکترونیـک کشـتی هـم از خجالـت سـر

می کـرد چیـزی نگویـد. 
کتـاب اشـاره  کـه بـه  گفتـم چـی شـده؟ همسـرم در حالـی  گرفـت و  بـا خنـده آنـان خنـده ام 
کشـتی  الکترونیـک  بنـده خـدا مهنـدس  کـرد.  تعریـف  را  ع  و می خندیـد، موضـو می کـرد 
کـه مـن خیلـی شـرمنده شـدم ولـی ایشـان در  خیلـی از مـن عذرخواهـی  کـرد، بـه طـوری 
کـه نویسـنده اش مـن هسـتم بخوانـد و  را  نـاز  الهـه  کتـاب  کـه  بـه مـن قـول داد  عـوض 
کلـی  و  چسـبید  خیلـی  بـود،  سوسیسـی  چـه  به خیـر  یـادش  بگویـد.  مـن  بـه  را  نظـرش 

گذاشـتند.  کلـی سـر بـه سـر مهنـدس  خندیدیـم و همـه 
کردنـد مـا را بـه منزل شـان دعـوت  بعدهـا یـک شـب خانـواده مهنـدس الکترونیـک لطـف 
از  کـرد. جـا دارد  کتابـم تعریـف  از  کلـی  کتـاب مـرا خوانـده بـود  کـه  کردنـد و همسرشـان 
سـال   23 از  کـه  عزیزانـی  تمامـی  بـه  همچنیـن  و  کنـم  یـادی  خانـواده  ایـن  بزرگـواری 
زندگـی ام بـا یـک دریایـی از آنـان خاطـره دارم و بـا آنان همسـفر بود  ه ام، درود می فرسـتم.  

امیـدوارم سـالمت و دل شـاد باشـند و آرزوی دیـدار همـه آنـان را دارم.  

پروانه عزیزخان پور همسر همکار دریانورد مهدی احمدیان مزرعه یزدی:
حادثه ای در اولین روز سال

بـه عنـوان همسـر یـک دریانـورد، یاد و نگارش خاطرات دریا کمی دشـوار اسـت و انتخاب 
یـک خاطـره از میـان خاطرات بسـیار زیاد در دریا، کمی سـخت تر.

کشـتی ایران آذربایجان، من به همراه  در زمسـتان سـال 1380 بعد از الحاق همسـرم به 
کـه بـه یـاد دارم  دختـر چهارسـاله مان در بنـدر امـام خمینـی سـوار کشـتی شـدیم. تـا جایـی 
کشـتی بعـد از تـرک ایـران بـرای حمـل بـار از هنـد بـه سـمت چیـن رهسـپار شـد. در بنـدر 
quing dao هـوا بسـیار سـرد و زمسـتانی بـود. پـس از اقامـت دو روزه در بنـدر و تخلیـه بـار 

کردیـم. کشـتی، بـه سـمت یکـی از جزایـر اندونـزی حرکـت 
کـه بـه مقصـد رسـیدیم، سـه شـنبه آخـر سـال بـود و مـا مراسـم چهارشـنبه سـوری و  زمانـی 
گرفتیـم. همـه خوشـحال بودنـد  کیـو را در لنگـرگاه جزیـره پائـوالدت در اندونـزی  باربـی 
و بـرای سـال نـو آمـاده می شـدیم. اول صبـح فروردیـن 81 بـا صـدای رعـد و بـرق مهیبـی 
کـه ایـن رعـد موجـب شـده تمامـی  از خـواب بیـدار شـدیم و بعـد از مدتـی متوجـه شـدیم 

کار بیفتـد. کشـتی از  سیسـتم ارتباطـی و ناوبـری بـه همـراه رادار 
زیبایـی روز اول بهـار بـا ایـن اتفـاق و اضطـراب وقایـع پیش  آمـده باعث ناراحتـی و نگرانی 
کـه البتـه بعـد از چنـد روز که کشـتی بـدون این امکانـات به سـنگاپور برای  زیـاد شـده بـود 

تعمیرات رسـید، مرتفع شـد.
باالخـره کشـتی بعـد از بارگیـری در شـرق اندونـزی بـه سـمت ایتالیـا حرکـت و از آن جـا هـم 
از  کـرد و در بنـدر جبـل علـی بـه همـراه همسـر و دختـرم  بـه سـمت خلیج فـارس حرکـت 

کشـتی پیـاده شـدیم و بـه خانـه برگشـتیم.  

فاطمه رجایی همسر همکار دریانورد سید مهدی حسینی:
کشتی بوده ام  هشت نوروز را در 

از هـر یـک خاطـرات بسـیار  کشـتی بـوده ام و  بـر روی  بـا همسـرم  حـدود هشـت نـوروز را 
کشـتی  کشـتی بـوده ام هـر  کـه ایـام نـوروز بـر روی  خوبـی دارم. بـه یـاد دارم در هـر سـفری 
کمـک می کردیـم تـا سـفره  حـال و هـوای خـاص خـودش را داشـت. اینکـه همـه بـه هـم 
گرفتـم یکـی  هفـت سـین را بچینیـم. صفـای خـاص خـودش را داشـت. امـا مـن تصمیـم 
کـه در فصـل زمسـتان بـر روی کشـتی داشـته ام را برایتـان تعریـف کنـم. در آن  از خاطراتـی 
دوران همسـرم مهنـدس چهـارم کشـتی بـود و مـن بـه همـراه دختـر سـه سـاله ام به کشـتی 
کشـتی پـس از بارگیـری در بندرعبـاس بـه سـمت بلژیـک  ایـران دیانـت ملحـق شـدیم. 
کانـال سـوئز رسـیدیم، دوره گردهـای مصـری بـرای فـروش صنایـع  کـرد. وقتـی بـه  حرکـت 

کارهـای دستی شـان فوق العـاده زیبـا بـود. کشـتی آمدنـد.  دسـتی روی 
کشـتی  بـار  از تخلیـه  لنگـرگاه بودیـم. پـس  بلژیـک رسـیدیم حـدود ده روز در  بـه  وقتـی 
کردیـم. در مسـیر بـا طوفان هـای بسـیار  کـه ذغـال سـنگ بـود بـه سـمت آرژانتیـن حرکـت 
کـه آشـپز کشـتی غذاهای خشـک مانند سـیب زمینی  گونـه ای  شـدیدی مواجـه شـدیم بـه 
کشـور  کشـتی، در بنـدر ایـن  کـه  درسـت می کـرد. باالخـره بـه آرژانتیـن رسـیدیم و قـرار شـد 
کشید تا انبارها برای بارگیری تمیز و شسته  کند، یک ماه طول  ذرت) حیوانی( بارگیری 
گیـرد. روزهـا بـه سـختی می گذشـت تـا  کشـید تـا بارگیـری صـورت  شـود. 20 روز هـم طـول 
اینکـه بـه اسـکله رفتیـم و همـراه بـا همسـر یکی از دریانـوردان به ریودوژانیـرو رفتیم و بعد 

کنیـم. کشـتی پیـاده شـویم و از شـهر دیـدن  از مدت هـا توانسـتیم از 
کـه مسـیر برگشـت از کیپ تـاون باشـد، حـدود 10روز طول کشـید  پـس از بارگیـری قـرار بـود 
کیپ تـاون رسـیدیم. سـه الـی چهـار روز مجـددًا در دریـای طوفانـی بودیـم، بعـد از  تـا بـه 
کشـید طوالنی تریـن  کـه حـدود شـش مـاه طـول  20روز بـه بندرعبـاس رسـیدیم. ایـن سـفر 

سـفر دریایـی ام بـود. 

عشرت نجفی همسر همکار دریانورد علی محمد مریخ:
سال تحویل در سکوت دریا و بدون هیاهو

 
کشـتی تابـان  کنـم مربـوط بـه سـال  1395   بـا  کـه می خواهـم برایتـان تعریـف  خاطـره ای 

است. 
کـش مکش هـای  خیلـی حـس خاصـی بـود، تـو سـکوت دریـا، بـدون هیاهـو، سـر و صـدا و 
کشـتی مشـغول تزئیـن سـفره هفـت سـین  درون شـهری، از ظهـر بـا خانم هـای حاضـر در 

کردیـم.   شـدیم. میـوه و شـیرینی ها را آمـاده 
کشـتی بـه سـالن آمدنـد. طبـق عـادت، فضـای سـالن پـر بـود از  کـم تمامـی پرسـنل  کـم 
از تحویـل  بعـد  بودیـم.  مـا خانم هـا هـم مشـغول صحبـت  و خنـده. همچنیـن  شـوخی 
گفتیـم. کردیـم و عیـد را بـه یکدیگـر تبریـک  سـال، همـه بـا خوشـحالی بـا هـم روبوسـی 
گذاشـته بـود  کـه بیـن قـرآن  کاپیتـان )در واقـع همسـرم( بـه همـه ی مـا اسـکناس هایی را 

گفـت. عیـدی داد و بـه تـک تـک مـا سـال نـو را تبریـک 
برگـزاری مسـابقه طناب کشـی بـه نوبـه خـود در آن محیـط بسـیار جالـب و دلچسـب بـود و 

بـه همـه مـا خوش گذشـت.
کاپیتـان بـا پرسـنل کشـتی باعـث  ایـن محیـط سراسـر شـاد، ایـن شـور و حـال و صمیمیـت 
کنارشـان  کـه همسـر و فرزندان شـان در  کـه بـر دل افـرادی  کـه دلتنگـی و غمـی  می شـد 

نبودنـد بـرای لحظـه ای فرامـوش شـود.
حسـابی  کـه  را  کیک هایـی  و  شـیرینی  غـذا،  و  شـد  برگـزار  باربیکیـو  کشـتی  عرشـه  روی 
خودنمایـی می کـرد همـه بـا هـم نـوش جـان کردیـم. بعد از صرف شـام هرکس بـا خانواده 

گرفتـن عکـس، بـه ثبـت رسـاندیم. خـود در جمـع ایسـتاد و آن لحظـات را بـا 
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تبریک ما تقدیم به همکاران دریانورد

همکار دریانورد
گلریز مرکیه)افسر اول( قای مرتضی  جناب آ

کریمیان)افسر دوم( قای علی  جناب آ
قای حسین نیک فرد) افسر دوم( جناب آ

کامبیز فردوسی آبکنار)افسر سوم( قای  جناب آ
قای محمد محمدی)افسر سوم(  جناب آ

کلویری)مهندس سوم( قای رضا قلی زاد  جناب آ
قای جواد بابایی)مهندس سوم( جناب آ

قای سعید درخشان )مهندس چهارم( جناب آ
قای میاد زاروی دزفولی)مهندس چهارم( جناب آ

قای علیرضا تومانی)مهندس چهارم( جناب آ
قای سید فرید سیدان)مهندس الکترونیک 1( جناب آ

قای زکریا قربانی)مهندس الکترونیک 3( جناب آ
قای ایمان موسوی)مهندس الکترونیک 3( جناب آ

قای محمد بیات )مهندس الکترونیک 3( جناب آ
قای حمید فتح زاده )مهندس الکترونیک 3( جناب آ

قای سینا میانجی)مهندس الکترونیک 3( جناب آ
قای سید پوریا اندبیل مقدم)کمک مهندس الکترونیک( جناب آ

گرم خانوادگی را حضور شـما عزیزان تبریک  کانون  آغـاز زندگـی مشـترک و ایجـاد 
عرض می کنیم. سـالمتی و خوشـبختی تان را از خداوند سـبحان خواهانیم.

شرکت تأمین نیرو                                                           
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران    روابط عمومی 

همکاران دریانورد
قای سید احسان میرجعفری)سرمهندس( جناب آ

گاور قلعه)افسر اول( قای سیروس نادری  جناب آ
قای سعید سعیدی)افسر دوم( جناب آ
قای سهیل غامی)افسر دوم( جناب آ
قای بابک برزگری)افسر سوم( جناب آ

قای علیرضا بهرامی)افسر سوم( جناب آ
قای محمد تیموری)مهندس سوم( جناب آ

قای حامد مزارعی قرابایی)مهندس سوم( جناب آ
قای جواد صادق پورکلوری)مهندس سوم( جناب آ

قای مصطفی زارعی)مهندس چهارم( جناب آ
قای علیرضا قوی قلب)مهندس الکترونیک 1( جناب آ

قای احسان اسکندری)مهندس الکترونیک( جناب آ
قای سهراب لشکری)مهندس الکترونیک( جناب آ

قـدوم نـو رسـیده را بـه شـما دریانـوردان عزیـز و خانواده هـای محترم تـان تبریـک 
می گوییم. سـالمتی و بهروزی فرزندان دلبندتان را از خداوند متعال خواهانیم. 

                                                                                       شرکت تأمین نیرو 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران                                                                                 روابط عمومی 

9 نفر از همکاران دریانورد ارتقاء یافتند

گزارشـی اسـامی تعدادی از همکاران شـریف و زحمتکش  شـرکت تأمین نیرو طی 
را طـی  ترقـی  پله هـای  کـه  ایـران  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  نـاوگان  دریایـی 
ح ذیـل  کرده انـد و در سـمت های جدیـد مشـغول تـالش و فعالیـت هسـتند بـه شـر

کرد. اعـالم 
فرمانده

سید محمدکریم سیدی
سرمهندسان

ابوالفضل بشیری مقدم 
امیررضا ابریشمی فر

مهندس دوم  
سعید رحیمی پردنجانی

افسران اول
سیاوش زاهدی فر 

امین نژاد فرجی وند 
حسین نکویی 
افسران دوم 
وحید محمدی 

علیرضا زارعیان جهرمی 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران ضمـن  شـرکت تأمیـن نیـرو و روابـط عمومـی 
تبریـک بـه ایـن همـکاران دریانـورد، پیشـرفت و موفقیـت روزافـزون ایـن عزیـزان 

را در تمامـی مراحـل زندگـی از خداونـد سـبحان مسـئلت دارد.

با دریائیان

برگزاری مسابقه فوتبال دستی 
بر روی کشتی آیسان

کشـتی آیسـان از برگـزاری یـک دوره مسـابقه فوتبـال دسـتی بـر روی  فرمانـده 
کشـتی خبـر داد. ایـن 

براسـاس این خبر، به مناسـبت ایام دهه مبارک فجر و چهلمین سـال پیروزی 
شـکوهمند انقالب اسـالمی یک دوره مسـابقات فوتبال دسـتی بین دریانوردان 
سـوم  تـا  اول  نفـرات  بـه  مسـابقات  از  دوره  ایـن  در  شـد،  برگـزار  آیسـان  کشـتی 

هدایایـی اهـدا شـد. 
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 دریانوردان تالشگر دی ماه معرفی شدند

گانـه ای،  جدا هـای  گـزارش  طـی  نیـرو  تأمیـن  شـرکت  و  کشـتی  مدیریـت  شـرکت 
کردنـد.  معرفـی  را  تالشـگر  دریانـوردان 

کشـتی اسـامی دریانوردان سـاعی و تالشـگر  گزارش خبرنگار ما، شـرکت مدیریت  به 
کرد. ح اعالم  دی مـاه 97 را بـه شـر

کشتیسمتنام و نام خانوادگی

آتیال 1فرماندهعلی برخوردار

آتیال 1سرمهندسماهان حیدری

آرتاوندافسر اولخدایار جمال آشتیانی

آرتاوندسرمهندسحسین علی نژادی

آرتاوندمهندس سوم علی اصغر مشکور

آرتاوندفیترعیسی دشتی پور

مهنام فرمانده محمد فیروزی

مهنامسرمهندسسعید مرادی وستگانی

مهنام مهندس الکترونیک یکحسام ملک

آرتامفرمانده شهرام حق پرست

آرتنوسسرمهندسصادق شهنیا

آرزینسرمهندستوکل اسدی

شیبامهندس برقیاسر شریفی نیا

بهدادفرماندهرضا حافظی بیرگانی

پرشانسرمهندسعبدالحسین روحی

بهدادمهندس الکترونیک یک مهدی میرزاخانی نفچی

آبامهندس الکترونیک یکمجتبی محدثی

نگارکارپنترمحمد بجللی

پرنیاکارپنترداریوش قوامی

گـزارش از سـوی شـناورهای  همچنیـن شـرکت تأمیـن نیـرو، بـا توجـه بـه دریافـت 
کرد. محل خدمت، افراد ذیل را به عنوان دریانوردان تالشـگر دی ماه 97 معرفی 

کشتیسمتنام و نام خانوادگی

نگارمهندس دومحمید ابراهیمی دستگردی

نگارمهندس سوم عباس محمدپور

گاهی نگارمهندس الکترونیک یکسعید حسن زاده بیشه 

نگارتعمیرکاررضا قیصری چهل خانه

تبوکملوان درجه یک عرشه هادی نوفالح

آرتینکمک آشپزامین رمضانی

آرتنوسافسر سوم مجتبی افسا

آرتنوسروغنکارداریوش بخشایش

کلور شمیم افسر دومعباس صبوری 

اوراتعمیرکار عرشهعلیرضا نجاتی

گلسانتعمیرکار عرشهمحمد یزدان پناه

آرتاریامهندس چهارمسینا قربانی

همکاران دریانورد برای ثبت آمادگی الحاق 
فقط از سیستم HRM استفاده کنند

کـرد: همـکاران دریانـورد   جهـت ثبـت آمادگـی بـرای الحـاق بـه  شـرکت تأمیـن نیـرو اعـالم 
کننـد. کشـتی فقـط از طریـق سیسـتم HRM بـه آدرس hrm.scsco.net  اقـدام 

مراحل ثبت نام به ترتیب زیر می باشد: 
الف- ورود به سامانه hrm.scsco.net  با نام کاربری و کلمه عبور که کد ملی می باشد.

ب - ورود به قسمت خدمات پرسنلی
ج - ورود به قسمت ثبت درخواست ها در وسط صفحه

د - انتخاب گزینه آمادگی برای الحاق
ح بـه ترتیـب: نـام و نـام خانوادگـی، سـمت، کـد پرسـنلی، نام شـهر محل  ح- در قسـمت شـر
سـکونت و تلفن هـای تمـاس )همـراه و ثابـت( و هـر موضوعـی کـه مـد نظـر داریـد را در زمـان 

ثبـت نـام وارد نمایید.
ک شـماره تمـاس ایـن شـماره ها خواھـد بـود و در صورت پاسـخگو نبودن ویا در دسـت  )مـال

نبـودن بـه عنـوان عـدم آمادگـی جهت الحاق محسـوب خواهد شـد(.
قبل از اعالم آمادگی لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

1-ثبـت اعـالم آمادگـی بایـد2 هفتـه قبـل از اتمـام مرخصـی انجـام شـود، در غیر ایـن صورت 
در صـورت نقـص مـدارک و یـا منع شـدن از الحاق به کشـتی، شـخص بعـد از اتمام مرخصی 

بـدون وضعیت حقوقی خواهد شـد.
2( اعتبـار گذرنامـه و کارت زرد در زمـان اعـالم آمادگـی و الحـاق بـه کشـتی بـدون در نظـر 
گرفتـن اینکـه بـر روی چـه کشـتی ای و بـرای چـه مـدت  و بـه چـه بنـادری تـردد خواهید کرد 
بایـد بـاالی یکسـال و بقیـه مـدارک بـاالی 6 ماه باشـد .با توجه به اینکه در بعضی سـمت ها 
لیسـت انتظـار طوالنـی اسـت امـکان دارد در زمـان انتظـار اعتبـار مـدارک بـه زیر مـدت اعتبار 
تعییـن شـده برسـد که شـخص موظف اسـت نسـبت بـه تمدید مـدارک خود در زمـان انتظار 

اقـدام نماید.
جهت تمدید و یا تعویض گذرنامه و شناسنامه دریایی با آقای نیکخواه) 02172415623 (

 تماس حاصل فرمایید.
جهـت امـور مربـوط بـه کارت های جانبی و گواهینامه شایسـتگی افسـران و ملوانان با خانم 

مقـدم ) 02172415654  ( تمـاس حاصل فرمایید.
گـر کارت کاربـر مخابرات)افسـران( دارای اعتبـار زیـر 6 مـاه باشـد بایـد کاربر مخابـرات در  3(ا

گواهینامه شایسـتگی وارد شـود.
گـر کارت اطفـاء حریـق پیشـرفته و یـا شـناور بقـا و قایـق نجـات و یـا ایمنی چهـار گانه زیر  4( ا
 6ماه اعتبار داشـته باشـد باید در دوره بازآموزی در بوشـهر شـرکت نمایید .جهت ثبت نام 

در دوره بـا آقـای فضلـی ) 02172415655 ( تمـاس حاصـل فرمایید.
5( قبـل از اعـالم آمادگـی از ورود اسـکن مـدارک در سیسـتم کنتـرل مـدارک توسـط آقـای 
عیوضیـان) 02172415634  ( اطمینـان حاصـل فرماییـد. آدرس ایمیـل جهـت ارسـال 

باشـد. مـدارک cpdesk3@krc-co.net مـی  اسـکن 
کـزی غیـر از از مرکـز شـیان و بنـدر عبـاس پذیرفتـه  6(کارت سـالمت صـادره شـده در مرا

. نیسـت
دکتر معتمد کشـتیرانی در روزهای دوشـنبه، سـه شـنبه و چهارشـنبه آماده ارائه خدمات در 

مرکز شـیان می باشـد.
)دکتر توکلی فقط در روزهای دوشنبه در مرکز شیان حضور دارند(.

جهت صدور معرفی نامه با خانم بخشی ) 02172415621 ( تماس حاصل فرمایید.
گر در کارت سالمت توضیحات مراجعه مجدد به دکتر معتمد و یا وزن وجود دارد قبل  7( ا

از ثبت نام ، تأییدیه دکتر را به  دست آورید.
8( فاصله در اسامی اشخاص و محل تولد مغایرت محسوب می گردد. مشخصات فردی 
در پاسپورت و شناسنامه دریایی باید در همه موارد کاماًل یکسان باشد. در غیر این صورت 
پـس از الحـاق بـه کشـتی کلیـه هزینه  هـا الحـاق و پیـاده شـدن به عهده شـخص می باشـد.

9( بـا مراجعـه مجـدد بـه سیسـتم HRM وضعیـت ثبـت نـام خـود رامشـاهده نماییـد. در 
از تکمیـل مـدارک دوبـاره در  صـورت عـدم تأییـد آمادگـی توسـط مسـئول مربوطـه پـس 
HRM ثبـت درخواسـت نماییـد. لطفـا پـس از تأییـد درخواسـت الحـاق از تمـاس تلفنـی 
کثـرت درخواسـت ها تـا دو  اجتنـاب فرماییـد. بررسـی و تأییـد درخواسـت الحـاق بـه علـت 

کاری زمـان خواهـد بـرد. روز 
کـه بـر روی تلفن هـای شـما بعـد از تمـاس مـا ظاهـر می شـود متفـاوت بـا  10( شـماره ای 
شـماره های مسـتقیم ما می باشـد. لطفًا با آن شـماره تماس نگیرید و فقط با شـماره های 

مشـخص و منحصـر بـه فـرد مسـئول خـود در هـر قسـمت تمـاس حاصـل فرماییـد. 
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کشتیرانی: گو با آوای  گفت و   علیرضا مهین دوست فرزند یک همکار در 

برای رسیدن به اهدافم
از نوجوانی تــالش کردم

فرزندان موفق

که جنابعالی در آن مشغول هستید، بفرمایید؟ در ابتدا پیرامون فعالیتی 
کـه بـا یـک امتحـان سـاده  گـو می خواهـم داسـتان اسـتادی را  گفـت و  در ابتـدای 
تفکـر دانشـجویانش را بـه زاویـه ی بهتـری از زندگـی سـوق داد، یادآور شـوم. یک 
کنـار  کالس شـد و برگه هـای امتحانـی را بـه صـورت پشـت و رو  روز اسـتاد وارد 
کـه برگه هـا را برداشـته و پیرامـون  گذاشـت و از آنهـا خواسـت  پـای هـر دانشـجو 
کـه دانشـجویان برگه هـا را از روی زمیـن برداشـتند  آن صفحـه بنویسـند. زمانـی 
تنهـا بـا نقطـه ی سـیاهی در وسـط برگـه ی امتحانی رو به رو شـدند و با تعجب به 
اسـتاد نـگاه کردنـد. اسـتاد  از آنهـا خواسـت که دربـاره این نقطه ی سـیاه هرآنچه 
به ذهن شـان می رسـد روی برگه بنویسـند و پس از دقایقی برگه ها را جمع آوری 
کـرد و سـپس تـک تـک نوشـته ها را بـا صـدای بلند  خوانـد. هر یک بـا نگرش خود 

کارشناسـی رشـته برق و قدرت اسـت. وی  علی رضـا مهین دوسـت فرزنـد عبـاس مهیـن دوسـت متولـد سـال 1376 و دانشـجوی مقطـع 
کار اسـت در مدیریـت فـروش و دانـش هوشمندسـازی نیـز تبحـر دارد و  کسـب و  کـه دارای دکتـرای افتخـاری بین المللـی دوره مدیریـت 
همیـن مهـارت او موجـب شـده تـا جـذب یـک شـرکت هوشمندسـازی شـود و در آنجـا توانایی هـا و اسـتعدادهای خـود را بـه منصـه ظهـور 

ح ذیـل از نظرتـان می گـذرد. گـوی مـا بـا ایـن دانشـجوی موفـق بـه شـر گفـت و  برسـاند. 

کـرد  کـرده بـود، در آخـر اسـتاد رو بـه دانشـجویان  ایـن نقطـه ی سـیاه را تفسـیر 
کاغـذ را دیـده بودیـد و  گفـت: متأسـفانه همـه ی شـما فقـط لکـه ی سـیاه روی  و 
کـه بیشـترین فضـا را بـه خـود اختصـاص داده  هیـچ یـک بـه سـفیدی اطـراف آن 
کر نبـودن بـرای  بـود، توجـه نکردیـد. ایـن یعنـی ندیـدن نیمـه ی پـر لیـوان و شـا
کـردم هماننـد این اسـتاد به نقطه ی  داشـته های زندگـی. مـن در زندگـی ام سـعی 
کـه در یـک بـازی  کنـم و از آن بهـره ببـرم. ماننـد فـردی  سـفید زندگـی خـود تمرکـز 
ایـن  در  متأسـفانه  کـه  برسـد  مقصـد  بـه  تـا  کـرده  تجربـه  را  ورودی  راه  هـزاران 
بیـن برخی هـا تـاب نیـاورده و از اولیـن خروجـی بـه بـازی خـود پایـان می دهنـد. 
کـردم و بـر طبـق آن  از سـن سـیزده سـالگی راه رسـیدن بـه اهدافـم را شناسـایی 
کردم. البته در مقطع هنرسـتان در رشـته ی برق شـناخت و  برنامه ریزی و تالش 
علـم خـود را در زمینـه ی هوشمند  سـازی خانـه باال بردم و با همکاری هنرسـتان، 
تمـام  اسـتعداد  از  آنجـا  در  و  کردیـم  دایـر  هوشمندسـازی  نـام  بـه  نمایشـگاهی 
کردیـم.  دوسـتانم در رشـته های مختلـف مکانیـک، بـرق و  تأسیسـات اسـتفاده 
کارشناسـی، مجـددًا فعالیـت خـود  کاردانـی و  پـس از ورود بـه دانشـگاه در مقطـع 
و  شـرکت در  بـه مطالعـه، تحقیـق  و  کـردم  آغـاز  زمینـه ی هوشمندسـازی  را در 
دوره هـای آموزشـیplc، طراحـی بـرد و هوشمندسـازی پرداختـم. در ایـن میـان 
کـرده بـود بـه  کـه اقـدام بـه سـاخت یـک شـرکت هوشمندسـازی  یکـی از اسـتادان 
کـه در ایـن شـرکت ما دسـت بـه آزمون  کار در ایـن شـرکت را داد  مـن نیـز پیشـنهاد 
کـه گاهـی  و خطـا زدیـم و حـدود یکسـال بردهـای مختلـف را سـاختیم بـه طـوری 
اوقات یک برد را سـی مرتبه درسـت می کردیم و می سـوخت و از نو بنا می کردیم 
کـه شـش مـاه  کامـل و بی اشـکال را سـاختیم  تـا اینکـه پـس از یکسـال اولیـن بـرد 
گذشـته توانسـتیم شـرکت خـود را بـه ثبـت برسـانیم و مـن در ایـن بـازده شـش 
کـه داشـتم تمـام آن بیسـت و سـه محصولـی  ماهـه، بـا مدیریـت فـروش خوبـی 
کـه از صفـر تـا صـد آن را بـا تـالش و زحمت گروهی همکاران  شـرکت سـاخته شـده 
بـود  و تنهـا مشـابه خارجـی داشـت، بـه فـروش رسـاندم. در حـال حاضـر شـش 
کـه در پـی آن، وزارتخانه هایـی ماننـد  کردیـم  نمایندگـی در سراسـر ایـران ایجـاد 

کردنـد. کار دعـوت  صنعـت، معـدن و تجـارت از مـا بـرای 

کاربرد دارد؟ بردهای ساخته شده در چه زمینه های 
کـه ما یـک پنـل هوشمندسـاز در منزل  کاربـرد محصـوالت مـا بـه ایـن شـکل اسـت 
تلویزیـون،  یخچـال،  مثـل  منـزل  الکترونیکـی  لـوازم  تمـام  و  می کنیـم  نصـب 
ماشـین لباسشـویی، وسـایل اعـالن حریـق و... را بـه این پنل وصـل می کنیم که 
کشور  که در شمال  کنترل می شوند. به عنوان مثال فردی  از طریق تلفن همراه 
گاز، فلکه ی  ویالیـی دارد ممکـن اسـت از نظـر سیسـتم ایمنـی بـرای بسـته بـودن 
آب و... دچـار نگرانـی شـده و بـه بـاز یـا بسـته بودن آن یقین نـدارد ، از طریق این 
پنـل بـا تلفـن همـراه می توانـد سیسـتم های الکترونیکـی واقـع در ویـالی خـود را 
کـه تمام اطالعات  کنـد. و یـا با ارسـال کد پیغامی به دسـتگاه وارد می شـود  چـک 
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کـرده و از طریـق پیـام، وضعیـت را بـه فـرد اطـالع می دهـد. ویـال را جمـع آوری 
محتویات سرویس دهی این پنل چیست؟

اعـالن  سیسـتم های  دوربین هـا،  دزدگیـر،  هوشـمند،  آبیـاری  شـامل  پنـل  ایـن 
کـه  حریـق، رطوبـت سـنج  و... اسـت، مـا اولیـن شـرکت هوشمندسـازی هسـتیم 
پنـل صوتـی را سـاخته ایم بـه ایـن شـکل که شـما نامـی را برای پنل خـود انتخاب 
کارهـای  نیـز  پنـل  و  داده  آن  بـه  را  الزم  دسـتورات  صـوت  طریـق  از  و  می کنیـد 
کـردن چـراغ و یـا ارسـال دیتـا  خواسـته شـده را انجـام می دهـد. ماننـد خامـوش 
کـه آنهـا بیشـتر  و... پنل هـای  sms کنترلـر، بلوتـوث کنترلـر و پنل هـای وای فـای 
کـه  در پنل هـای صنعتـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد و مـا تنهـا شـرکتی هسـتیم 

سـفارش هرگونـه بـرد صنعتـی را می پذیریـم. 

هدف از تأسیس این شرکت چیست؟
ایـران  در  هوشمندسـازی  شـرکت  اولیـن  و  بزرگ تریـن  کـه  بـود  ایـن  مـا  هـدف 
باشـیم. البتـه شـرکت های دیگـری نیـز در ایـن راسـتا فعالیـت می کنند ولی بیشـتر 
کـه آنـان برنـد شـرکت دیگـر  محصـوالت وارداتـی و یـا مهندسـی معکـوس اسـت 
را بـا اسـم خودشـان بـه بـازار عرضـه می کننـد. ولـی مـا از صفـر تـا صـد سـاخت و 
ارائـه ی محصـول را بـا برنـد خـاص خـود و بـا تـالش و همـت گروهـی به سـرانجام 
می رسـانیم. فـروش مـا توسـط نمایندگی هـا صـورت می گیـرد. ماننـد نمایندگـی 
کرمـان، تبریـز،  کـه در داخـل تهـران هسـتند و نمایندگـی  شـرق، جنـوب و شـمال 

ج از تهـران می باشـند. کـه خـار گـرگان و بابـل  کیـش، مشـهد، 

چه جرقه ای در ذهن شما هدایت گر زندگی تان در این مسیر بود؟
کـه در دوران پنجـم دبسـتان در مسـابقه ای از مـا خواسـتند  مـن بـه خاطـر دارم 
کـه  کننـد  کاردسـتی خانـه بسـازیم تـا آن را بـه منطقـه ارسـال  کاغـذ و مقـوا  کـه بـا 
کـه بـه سـاخت آن خانـه  ی مقوایـی توسـط  مـن در ایـن مسـابقه اول شـدم چـرا 
گذاشـتم بـه آن نمـا  کـه داخـل خانـه و حیـاط  یـک ال ای دی، باطـری و سـیمی 
کـه در آینـده بـرای بهتـر شـدن ایـن  دادم و از همـان  جـا بـه ایـن ذهنیـت رسـیدم 
کارهایـی می تـوان انجـام داد. پـس از آن در مقطـع راهنمایـی نیـز  شـرایط چـه 
کـه ایـن هـم بـه نوبـه ی خـود  کردیـم  برنامـه نویسـی اندرویـد و اپلیکیشـن را آغـاز 
جوانـه ای بـرای شـکوفایی خالقیـت ذهـن بـود و در دوران هنرسـتان همان طـور 

کار هوشمندسـازی پرداختـم.  کامـل بـه  گفتـم بـه طـور  کـه 

کار و اینکـه چـه چیـزی باعـث شـد تـا بـه  کسـب و  پیرامـون دوره مدیریـت 
کنیـد برایمـان بگوییـد؟ ایـن سـمت سـوق پیـدا 

مـاه  سـه  مـدت  در  و  کردیـم  تأسـیس  را  شـرکت  سـاله  دو  بـازده  یـک  در  مـا 
فـروش  بـه  را  خـود  محصـوالت  آن  توسـط  و  کردیـم  ایجـاد  را  نمایندگی هایـی 
را  سـاله ای  بیسـت  تجربـه ی  و  اسـت  کـم  بسـیار  زمانـی  طیـف  ایـن  رسـاندیم. 
می طلبـد. بـه عنـوان مثـال: شـما در یـک صحـرا می توانیـد بـه راحتـی آب معدنـی  
ک آنجـا بایـد یک ایده نـاب و فکری تازه داشـت.  بفروشـید ولـی بـرای فـروش خـا
ج  کار عالقـه زیـادی داشـتم و خـار کسـب و  مـن از سـن سـیزده سـالگی بـه  بـازار و 
از سـاعات مدرسـه در ایـن عرصـه فعالیـت می کـردم و بابـت آن  بـه فـرد دیگـری 
کـه لـوازم و  کـه بـه واسـطه ی یکـی از بسـتگان  حقـوق مـی دادم  بـه ایـن شـکل 
کار تبلیـغ و فـروش را انجـام مـی دادم  و بعـد  تم هـای تولـد را وارد می کـرد در بـازار 
کار یـک نفـر دیگـر را همـراه خـود آوردم و بـا هـم  از مدتـی بـه دلیـل حجـم زیـاد 
کار فـروش را انجـام دادیـم و او نیـز از مـن حقـوق دریافـت می کـرد.  تـا اینکـه  در 
کارآفرینـی آشـنا شـدم و فهمیـدم مـن در سـال های  سـال اول دانشـگاه بـا مفهـوم 
کارآفریـن بـودم. مـن تـا سـن نـوزده سـالگی بـا افتتـاح سـه مغازه ی  نوجوانـی یـک 
فـروش لـوازم تولـد، توانسـتم بـه تـک فروشـی نیـز برسـم و بـه اشـخاص بیشـتری 
کـه  کـه در حـال حاضـر مـا تنهـا شـرکتی هسـتیم  گفتـه نمانـد  حقـوق بدهـم.  نا
کـه صـرف فـروش معیـار مـا  از نمایندگی هـای خـود مبلغـی دریافـت نمی کنـد چـرا 
گذشـته پـس از سـاخت محصـوالت شـرکتی خـود، ترکیـه تقاضـای  نیسـت. سـال 
برایمـان  فـروش  صـرف  مـا  گـر  ا و  داد  مـا  شـرکت  بـه  را  محصـوالت  کل  فـروش 
اهمیـت داشـت بـا بـردن محصـوالت و ثبـت بیـن المللـی می توانسـتیم بـه راحتـی 

پایه ریـزی  ایـران  در  را  خـود  اهـداف  مـا  ولـی  بزنیـم.  اقدامـی  چنیـن  بـه  دسـت 
کردیـم و بـا تولیـد انبوه این محصوالت بزرگ ترین شـرکت هوشمندسـازی ایرانی 
هسـتیم، بنابرایـن پـس از آن قصـد داریـم در سـال 1399 نیـز اولیـن  شـعبه ی 
کنیـم. حال برگردیم به سـؤال شـما  ج از کشـو را در ترکیـه تأسـیس  نمایندگـی خـار
در رابطـه بـا مدیریـت فـروش، مـن بسـیار بـه کسـب علـم در این زمینـه و تفکیک 
را  تبلیـغ  کار  کـه  فـردی  و  بازاریـاب  فـروش،  مدیـر  جملـه  از  آن  مسـئولیت های 
و  آموزشـی  دوره هـای  وارد  راسـتا  همیـن  در  بـودم  منـد  عالقـه  می دهـد،  انجـام 
سـمینارهای بزرگ در این حیطه شـدم. در دوران دبسـتان از همه ی ما انشـایی 
ع علـم بهتـر اسـت یـا ثـروت ؟ می خواهنـد. بـه نظـر مـن علـم و ثـروت  بـا موضـو
بـا  ثروتمنـد  انسـان  و  نیسـت  کافـی  تنهایـی  بـه  و علـم  مکمـل یکدیگـر هسـتند 
گاهی از مسـیر رسـیدن  اسـتفاده از علـم خـود بـه ثـروت رسـیده اسـت.  مـن بـرای آ
گـر فیلـم  کـردم. ا بـه ثـروت، کسـب علـم در زمینـه ی مدیریـت فـروش را انتخـاب 
و  نقصـی مواجـه  کسـادی  بـا  فیلـم شـرکت  ایـن  باشـید، در  را دیـده  اسـتیوجابز 
کـه بـرای حـل این مسـئله اسـتیوجابز که مدیـر فروش قابلی بـود از مدیر  می شـود 
کـوال بـرای همـکاری دعـوت می کنـد و اسـتداللش روحیـه ی رقابتـی  کوکا شـرکت 
کامـل مدیریـت  گـذاری  کـه پـس از همـکاری آنهـا بـا هـم و وا کـوال بـود  کوکا مدیـر 
کوال، شـرکت اپل در یکسـال به ورشکسـتگی می رسـد و علت  کوکا فروش به مدیر 
کوال روی محصـوالت بود. بنابراین  کوکا گـذاری نادرسـت مدیر  آن نحـوه قیمـت 
گـذاری در ایـن حیطـه بسـیار مهـم اسـت. مـا نیـز پـس از سـاخت پنل هـا و  قیمـت 
بررسـی قیمت هـای داخلـی، خارجـی و نیـاز بـازار سـود خـود را بـه نصـف رسـاندیم 
کـه هیچ شـرکتی با ما رقابـت نخواهد کرد. در  و قیمـت را بـه گونـه ای قـرار دادیـم 

ضمـن محصـوالت مـا دارای ضمانـت و خدمـات پـس از فـروش اسـت. 

توضیـح  هـم  کار  و  کسـب  افتخـاری  دکتـرای  دریافـت  چگونگـی  مـورد  در 
دهیـد؟

کشـور برگـزار می شـود بـه مفهـوم و ارتبـاط عناصـر بـه  ج از  کـه در خـار امتحاناتـی 
یکدیگـر مربـوط می شـود مثـاًل می پرسـند چـرا 2 +2  عـدد چهـار می شـود و معنـی 
بـه اضافـه چیسـت؟ مفهـوم 2 چیسـت؟ و در زمینـه ی مدیریـت فـروش از شـما 
ع فـروش پرسـیده می شـود و بـر اسـاس تجربـه ی  گـذاری و نـو نحـوه ی قیمـت 
ایـن  مـن  می شـود.  انجـام  گـذاری  نمـره  مسـیر  ایـن  در  شـما  آمـده ی  به دسـت 
کـردم و ایـن آزمـون را از  مـدرک بیـن المللـی را از سـانتیمونیتای آمریـکا دریافـت 

گذاشـتم.  طریـق اینترنـت پشـت سـر 

برنامه ی شما  در آینده چیست؟
کـه یـک روز بـه دنیـا می آییـم و یـک روز هم  همـه ی مـا مسـافران زندگـی هسـتیم 
گر کسـی مثل  بایـد از ایـن دنیـا برویـم و هـر لحظـه در حال خلق کردن هسـتیم و ا
کـردن برنمـی دارد.  کـرد هرگـز دسـت از خلـق  مـن مسـیر خلـق اهدافـش را پیـدا 
هـدف مـن خلـق دنیـای الکترونیـک در سـریع ترین بـازه ی زمانـی اسـت و از نظـر 
کاری هـم می خواهیـم بـه امیـد خـدا بزرگ تریـن شـرکت هوشمندسـازی در ایـران 

و خاورمیانـه باشـیم. 

چه  توصیه ای  به جوانان دارید؟
هـدف خـود را درسـت انتخـاب نماینـد و در مسـیر اهداف خود تـالش کنند و هرگز 

از شکسـت های خود نا امید و دلسـرد نشـوند.

کارتان با شکست مواجه شده اید؟ آیا در 
کـه بردهـای زیـادی سـاختیم، خراب شـد  تمـام سـرمایه ی مـن در همـان یکسـال 
کـه در حـال حاضـر بردهـای مـا مشـابه  و از بیـن رفـت ولـی نا امیـد نشـدم تـا جایـی 
جهـت  در  کشـتیرانی  مثـل  شـرکت ها  بزرگ تریـن  بـا  می توانیـم  دارنـد.  خارجـی 
  plcیادگیـری بـه  افـرادی هـم عالقه منـد  گـر  ا و  کنیـم  هوشمندسـازی همـکاری 
کـه در ایـن زمینـه  کننـد و از اسـتادم  هسـتند، می تواننـد بـه سـایت مـا مراجعـه 

گرفتـه و آمـوزش ببیننـد. تجربیـات ارزنـده ای دارنـد، راهنمایـی 
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جانباز سرافراز محمدرضا شیخ :

فرهنگدفاعمقدسرابهنسلهای
کنیم بعدمنتقل

کنید؟ خودتان را معرفی 
 محمدرضـا شـیخ  متولـد 1347 از محلـه چهاردانگه تهران و دارای مدرک 
کارشناسـی ارشـد رشـته ی حقـوق جـزا و جرم شناسـی هسـتم. در  تحصیلـی 
سـال  1366در عملیـات بیت المقـدس 2 در منطقـه ی عملیاتـی مـاووت 

عـراق از ناحیـه ی دو چشـم جانبـاز و نابینـا شـدم. 

در چه سنی عازم جبهه شدید؟
ناحیـه  از  18سـالگی  سـن  در  و  رفتـم  جبهـه  بـه  کـه  بـود  14سـالم  تفریبـًا 
کـه بـه جبهـه اعـزام شـدم در  چشـم نابینـا و جانبـاز شـدم. در ایـن مـدت 
مهـران،  فکـه،  والفجـر 9،  بـدر،  از جملـه؛ خیبـر،  عملیات هـای مختلفـی 

کـردم.  المقـدس 2  شـرکت  کربـالی 4 و 5  و در بیـت  حـاج عمـران، 

کم چطور وارد جبهه ها شدید؟  با وجود سن و سال 
قـول  اینکـه  و  اصـرار  بـا  سـپس  و  کـردم  کاری  دسـت  را  شناسـنامه ام 
کنـم، موفق شـدم به جبهه  می دهـم در پشـت جبهـه بـه رزمنـدگان کمـک 

اعزام شـوم.  

درس را تا چه مقطع تحصیلی و در چه رشته ای ادامه دادید؟
کـردم. بعـد از یـک تـرم  تحصیـالت خـود را از مقطـع اول راهنمایـی شـروع 

بی پیرایه های دو جانباز  دفاع مقدس

همزمـان بـا چهلمیـن سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامی توفیق یارمـان بود تا بـا دو تـن از جانبازان عزیـز دفاع مقـدس به گفت 
و گـو بنشـینیم. یکـی از آن بزرگـواران محمدرضا شـیخ محمـد و دیگـری علیرضا فریدون نـژاد بود. آنان با شـوخ طبعی  شـان که 
بـدون شـک نشـان از روحیـه واالی ایثارگـری دارد پیرامـون نحوه اعزام تـا حضـور در عملیات هـا و همچنین آرمان هـا و اهدافی 

کـه داشـتند و دارند برایمـان صحبت کردنـد که ماحصـل آن از نظرتـان می گذرد. 

که در دانشگاه رشته ی جامعه شناسی خواندم انصراف دادم و در رشته ی 
در  سـپس  کـردم.  تحصیـل  کارشناسـی  مقطـع  تـا  تهـران  دانشـگاه  حقـوق 
کارشناسـی ارشـد نیـز رشـته ی حقـوق جـزا را بـه اتمـام رسـاندم تـا بـا  مقطـع 

درس و تحصیـل راه دوسـتان شـهیدم را ادامـه دهـم. 

کردید؟  در چه سالی ازدواج 
کـه محمـد حسـین دانشـجوی  کـردم. دو پسـر دارم  در سـال 1370 ازدواج 

کارشـناس رشـته IT اسـت.  کارشناسـی پلیمـر و محمـد قاسـم  رشـته ی 

ایـن  بـه  جامعـه  نیـاز  ضـرورت  و  مقـدس  دفـاع  فرهنـگ  بـا  رابطـه  در 
بفرماییـد. توضیـح  انقـاب  اهـداف  پیشـبرد  بـرای  فرهنـگ 

هـدف  بـا  مـا  جوانـان  کـه  گرفـت  شـکل  زمانـی  اسـتقامت  و  ایثـار  فرهنـگ 
بـه  اسـالمی  نظـام  پایـداری  و  کشـور  حریـم  از  دفـاع  بـرای  الهـی  و  مقـدس 
کـه حضـرت امیرمؤمنـان علـی)ع( می فرماینـد:  جبهه هـا رفتنـد. همان طـور 
کـه آرام در بسـتر  گـر هـزار ضربـه شمشـیر بـر مـن وارد شـود بهتـر از آن اسـت  »ا
کـه  کشـته شـدن رزمنده هـای مـا عیـن پیـروزی بـود چـرا  بمیـرم«. بنابرایـن 
کثـر آنـان در هنـگام دعـا نائـل آمـدن  آنـان نیـز آرزوی شـهادت داشـتند و ا
بـه فیـض شـهادت را از خـدا طلـب  می کردنـد. خـون ایـن شـهیدان موجـب 
بگویـم  بایـد  اینکـه  نکتـه ی دیگـر  اسـالمی شـد.  نظـام جمهـوری  تحکیـم 
گـر در مورد بسـیاری از  که ا جانبـازی هـم ادای دیـن محسـوب نمی شـد چـرا 
شـهدا تحقیـق کنیـد متوجـه خواهید شـد که آنها نیـز جانبازانی بودند که به 
درجـه ی رفیـع شـهادت نائـل شـدند. شـهید احمـد عراقی فرمانـده اطالعات 
کلهـر جانبـاز  عملیـات لشـگر10 سیدالشـهدا جانبـاز یـک پـا قطـع بـود. شـهید 
کـه جانبـاز  یـک پـا  و یـک دسـت قطـع  بـود. دوسـت عزیـزم آقـای قلـی پـور 
کـه در  نابینـا هسـتند بیسـیم چـی و فرمانـده لشـگر10 محمدرسـول ا... بـود 
ایـن شـرایط بـاز هـم مجـروح مـی شـوند. در زمـان اسـارت نیـز جوانـان مـا را 
کـه به نظر مـن باید تمام این  بسـیار مـورد اذیـت و آزار و شـکنجه قـرار دادنـد 

رشـادت ها بـه نسـل های بعـد منتقـل شـود.  

گذراندید و  کـه چشـم هـای خـود را از دسـت دادید چطـور روزگار  زمانـی 
چگونـه بـه تحصیل علـم پرداختید؟

مـن هرگـز خـط بریـل را نیاموختـم. در دوران تحصیـل ضبـط صـوت را بـا 
در  و  می کـردم  ضبـط  را  اسـتاد  صـدای  و  می بـردم  درس  کالس  بـه  خـود 
خانـه نیـز همسـرم بـا صـدای بلنـد جزوه هـای همکالسـی هایم را می خوانـد 
گـوش مـی دادم و یـاد  کـرده و موقـع امتحـان  و مـن صـدای ایشـان را ضبـط 

راه نقـش مؤثـری داشـتند.  ایـن  می گرفتـم. همسـرم در 

با ایثارگران
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گذشـته ها نیسـتید  کـه از لحـاظ ظاهـر دیگـر مثل  چـه احساسـی داریـد 
و قـدرت بینایی تـان را از دسـت داده ایـد؟

گنبـد طـالی  کـه بـه عنـوان یـک انسـان دوسـت دارم فرزندانـم و  هرچنـد 
ع نمی کنـم. امـام رضـا )ع( را ببینـم ولـی هرگـز خـود را درگیـر ایـن موضـو

گر سخن  و یا نکته ای هست برای خوانندگان نشریه بفرمایید. ا
ع را  که اشـاعه دهنده  فرهنگ ایثار و شـهادت هسـتید و این موضو از شـما 
بـرای نشـریه انتخـاب کردیـد، سپاسـگزارم. امیـدوارم خداونـد بـه شـما خیـر 
کنـد و مـا نیـز توفیـق  حفـظ مقـام جانبـازی را داشـته باشـیم تـا  کثیـر عطـا 
کشـیدند و شـهید شـدند،  پـر  کـه در آغوش مـان  در مقابـل دوسـتان خـود 

شـرمنده نباشـیم. 

علیرضا فریدون نژاد:

قدراینانقالبرابدانیم

ح شدید؟ که مجرو کنید و بفرمایید چطور شد  خودتان را معرفی 
علیرضـا فریـدون نـژاد متولـد 1340 از شـهر تهـران هسـتم. در سـال 1360 
وارد سـپاه پاسـداران و در  سـال 1392 بـا سـمت سـرتیپ تمـام بازنشسـته 
کسـازی  شـدم. در اواخـر سـال 1362 بعـد از عملیـات والفجـر 4 در حیـن پا
کلوچـه ای در دسـتم منفجـر شـد و از ناحیـه ی دو دسـت از  منطقـه، میـن 
بـاالی مـچ، چشـم راسـت و کمـی هم از ناحیـه ی پا جانباز شـدم. البته پس 
از مـداوا بـا همیـن شـرایط به مدت سـه سـال در واحد تخریب قـرارگاه خاتم 

کـردم.  کـه مرکـز اصلـی جنـگ بـود، خدمـت  االنبیـا 
در دوران جنـگ همـه ی رزمنـدگان 15 روز قبـل از عملیـات در جبهـه بودند 
کـه در قسـمت تخریـب  و 15 روز بعـد از عملیـات می رفتنـد ولـی رزمندگانـی 
کسـانی  و  داشـتند  حضـور  جبهـه  در  همیشـه  تقریبـًا  می کردنـد  فعالیـت 
کـه واقعـًا آرزوی شـهادت داشـتند و آنـان قبل از عملیات با دوسـتان  بودنـد 
ایجـاد  موانعـی  دشـمن  گـر  ا و  می رفتنـد  شناسـایی  بـه  عملیـات  اطالعـات 
گاهـی اوقـات دشـمن از  بـاز می کردنـد.  کـرده بـود موانـع را رفـع و معابـر را 
کیلومتـر را بـا سـیم خـاردار فرشـی، میـدان مین،کانـال، سـیم  تـرس تـا سـه 
کریـز مانـع ایجـاد می کـرد.  خـاردار دیـواره ای، سـیم خـاردار حلقـه ای و خا
هفتـه،  یـک  تـا  سـاعت  هشـت  و  چهـل  تخریب چی هـا  عملیـات  از  پـس 
در  کـه  می کردنـد  ک  پـا را  مین هـا  میـدان   و  می کردنـد  عریض تـر  را  معابـر 
زمـان عقـب نشـینی، نیروهـای خـودی روی میـن نرونـد و ادوات و ماشـین 
بیشـتر شـود.  بـه سـمت دشـمن  نیـز  تیرهـا  نواخـت  و  نمانـد  آالت هـم جـا 

گاه ایـن موضـوع در  وقتـی صحبـت از تخریـب بـه میـان می آیـد ناخـودآ
ذهـن تداعـی می شـود که عـده ای جان خود را در کف دسـت می گرفتند 

گونـه بود؟   و روی میـن می رفتنـد آیـا همیشـه تخریـب این 
در تمـام هشـت سـال دفـاع مقـدس ایـن اتفـاق تنهـا یـک بـار در سـال 1361 
در دسـتم منفجـر  میـن  اینکـه  از  قبـل  تـا  مـن  داد.  خ  ر در عملیـات محـرم 
والفجـر  در عملیات هـای  و  بـودم  کـرده  میـن خنثـی  هـزار  شـود حـدود 85 
کسـازی  مقدماتـی، والفجـر یـک، مسـلم ابـن عقیـل، محـرم و والفجر 4 کار پا
میـن را انجـام مـی دادم، همـه ی رزمنـدگان آمـوزش می دیدنـد و از طریـق 
کـه قـرار بـود عملیـات در آن صـورت بگیـرد آمادگـی  شبیه سـازی منطقـه ای 
الزم را پیـدا می کردنـد. مـا  بـرای دفـاع از نامـوس و وطـن بـه نبـرد پرداختیـم 
گـر روزی چنیـن جنگـی اتفـاق بیفتـد همیـن جوانـان  کـه ا و مـن یقیـن دارم 
مـا بـاز هـم مثـل سـال های انقـالب از مـرز و بـوم کشـور و از نامـوس خـود دفـاع 
کـه اسـاس  و پایـه آن خواسـته ی یـک شـخص نیسـت بلکـه  می کننـد چـرا 

امـری الهـی اسـت و دعـای امـام زمـان پشـتوانه ی آن اسـت. 

زیبـای  بـود و فرهنـگ  انقـاب  و  پاسـدار خـون شـهدا  چطـور می تـوان 
اشـاعه داد؟ میـان جامعـه  بـه شایسـتگی در  را  اسـامی  انقـاب 

دهـم  انجـام  نبایـد  را  کار  چنـد  درصـد  هفتـاد  جانبـاز  یـک  عنـوان  بـه  مـن 
اول اینکـه هرگـز دروغ نگویـم. امـام حسـن عسـگری )ع( فرمودنـد: » تمـام 
کلیـد آن دروغ اسـت«. دومیـن  کـه  بدی هـای دنیـا در یـک جـا جمـع شـده 
کـرد ارجـح دانسـتن دنیـا بـه آخـرت اسـت. امـام سـجاد )ع(  کـه نبایـد  کاری 
می فرمایند:» احمق کسـی اسـت که آخرت خود را به دنیا بفروشـد و احمق تر 
که به خاطر شـخص دیگری آخرت خود را به دنیا بفروشـد«.  و  کسـی اسـت 
ک نخـورم و  دیگـر اینکـه از اعتمـاد مـردم سـوء اسـتفاده نکنـم، نـان شـبهه نـا
کار را بـرای رضـای خـدا انجـام دهـم. مـا بایـد قـدر ایـن انقـالب را بدانیـم این 
لطفـی اسـت کـه خداونـد در حـق مـا کـرده اسـت. هیـچ کـس در زمـان هشـت 
سـال دفـاع مقـدس بـرای پـول، جـاه و مقـام بـه جبهه هـا نرفـت، همـه بـرای 
تکلیـف الهـی رفتنـد و ایـن وظیفـه ی تـک تـک مـا بـود و کار درسـتی کردیـم. 

کـه می دانیـد در زمـان جنـگ خیلـی وقت هـا جوانـان نقـش  همان طـور 
فرمانـده را بـه عهـده می گرفتنـد و از ایـده ی آنهـا عملیات هـای موفقیـت 
آمیـزی صـورت می گرفـت. بفرمایید که در حـال حاضر چطور می توانیم 
کنیـم و نتیجـه ی خوبـی  کارسـاز  جوانـان را وارد عرصـه ی فعالیـت هـای 

از ایـن اتفـاق بگیریم؟ 
آقـا هنـوز هـم جوانـان غیـور در زمینـه ی  بـه فرمایشـات حضـرت  بـا توجـه 
پزشکی، نظامی، علمی و... کشور را اداره می کنند. این قانون طبیعت است 
گر در مسیر درست  که ا که در یک مقطع سنی انسان انرژی بی نظیری دارد 
گر در مسـیر درست هدایت نشود همه  هدایت شـود سـازنده خواهد بود ولی ا
چیز را خراب می کند و امیدواریم که جوان های خوش فکر و کارآمد بیشتری 
در بطـن جامعـه ظاهـر شـوند و مسـئولیت های بزرگ را بـه آنها محول کنیم. 

گر نکته ای هسـت بـرای خوانندگان مجله ی   بـه عنـوان سـخن پایانـی ا
ما بفرمایید.

کارکنان از مدیران  من از شـما تشـکر می کنم و امیدوارم در کشـتیرانی تمامی 
کنند و خداوند پشت وپناهتان باشد.  گرفته تا پرسنل همگی خدمت  ارشد 
مرحـوم آیـت ا... فاضـل لنکرانی فرمودند: تمام واجبات خود را انجام دهید 
گـر در روز قیامت کسـی  و بـه جـای مسـتحبات بـه خلـق خدا خدمت کنید و ا

گفته اسـت.  کـرد بگویید فاضل  شـما را مؤاخـذه 
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آواز  نام  به  اثری  در  هم  را  سهراب  شعر  نیز.  را  حافظ  گلبانگ  و  آمیخته  در  خوشنویسی  هنر  با  را  فردوسی  شاهنامه  در  رستم  سیمای 
دست  نوآورانه  که  چند  هر  باشد  سنت ها  ادامه  ایران  هنر  تارک  بر  تا  است  داده  دوباره  نقشی  هنرمندانه اش  و  خوش  خط  با  شقایق 
و  آوازه  و  است  ایران  خوشنویسی  هنر  نام  به  اساتید  از  یکی  کنون  ا شیرچی  اسرافیل  است.  ساخته  بر  را  خود  سبک  و  شده  قلم  به 
خوشنویسی  مقدس  هنر  به  که  عشقی  با  و  کرده  گردی  شا را  دشوار  و  طوالنی  راهی  او  دارد.  خود  رشته  هم  هنرمندان  میان  در  نامی 
گالری های  آمریکا،  در  نیویورک  متروپولیتن  موزه  تا  گرفته  سویس  لوزان  از  که  استادی  است.  شده  استاد  نام  به  ملقب  اینک  داشته 
بابل  شهر   1341 متولد  که  او  بوده اند.  او  هنر  پذیرای  و  میزبان  مشتاقانه  جهان  دیگر  نقطه  ده ها  و  چین  و  امارات  و  کستان  پا هنری 
شود.  تبدیل  ایران  خوشنویسی  هنر  در  دیگر  نمادی  به  تا  سرگذارده  پشت  را  موانع  تمام  و  برآمده  روستایی  خانواده ای  از  است 
گوشه آن با هنر فاخر خوشنویسی آراسته شده  کار وی -که هر  که در دفتر  کشتیرانی با این هنرمند فرهیخته  گوی آوای  گفت و  ماحصل 

بود- انجام شده را در ذیل می خوانید.

اسرافیل شیرچی استاد هنر خوشنویسی ایران در گفت وگوی اختصاصی با نشریه آوای کشتیرانی:

آنچهدلمگفتبگوگفتهام

گرفتید و این هنر زیبا نویسی را  که قلم خوشنویسی را به دست   اولین بار 
برگزیدید چه زمانی و به چه علت بود؟

که هنوز من  به قول حضرت سعدی : " همه عمر بر ندارم سر ازین خمار مستی / 
که تو در دلم نشستی " من  فرزند پدر و مادری هنرمند، زاده ی روستای  نبودم 
دارد  قدیمی  بسیار  بنایی  که  جایی  هستم.  بابل  و  آمل  بین  محله«  »خراسان 
مادرم  می شود.   یافت  آنجا  در  صفویه  و  هخامنشی  سفالینه های  و  سکه  و 
که  بافت های زیبا  می زدند و پدرم نیز اهل آواز بودند. ده خواهر و برادر هستیم 
به  زیادی بودم  زبان  بسیار  کودکی دچار لکنت  آنها هستم. در  بزرگ ترین  من 
کلمات را ادا می کردم. در آن شرایط سخت نیاز داشتم تا در  که به سختی  طوری 
کنم و یا تمسخرهای  خلوت خودم با یک قلم و خودکار سرگرم باشم، خط خطی 
 1347-48 سال  از  واقع  در  بکشم.  تصویر  به  را  همکالسی هایم  بی گاه  و  گاه 
کتاب  شعر  و  کردم  آغاز  را  نویسی  خط  مهر  دبستان  در  ابتدایی  دوم  مقطع  در 
" من یار مهربانم " را برای همکالسی هایم می نوشتم و گاهی قلم نی را می تراشیدم و به طور 
خودآموز نام شاگردان را می نوشتم. این طور شد که دوستانم در مدرسه من را میرزا اسرافیل صدا 
می کردند. پدرم نماز را با لحن و طنین خاصی می خواند و این برای من بسیار جالب توجه و زیبا 
بود و همین نجواها و حال و هوای قلم نی دست گرفتن خودم عاملی بود برای ادامه ی این راه.

آیا در این مسیر الگویی هم داشتید؟
الگوی من روزنامه ها و نشریات بودند. من عمویی داشتم به نام عمو حسین 
که مطالعه می کرد خطی  کتاب هایی  که انسان فرهیخته و رشیدی بود و بیشتر 
کتاب ها الگوی من در زمینه خوشنویسی بودند. ولی خاطره ای دارم  که این  بود 
که شنیدن آن خالی از لطف  که به دوران قبل از ورودم به این عرصه برمی گردد 
نیست:" در روستا معلمی داشتیم  به نام آقای علی فراش زاده  که کم سن و سال 
و دانشجوی اقتصاد بود. خط خوشی هم داشت. ایشان یک روز ما را در حیاط 
کس بتواند آن را تشخیص  که هر  گفت:  چیزی می نویسم  کرد و  مدرسه جمع 
دهد و بخواند او را دو روز با خود به شهر می برم.  در آن زمان رفتن به شهر و دیدن 
کلمه ی » فر«  خیابان ها و سینمای شهر برای همه آرزو  بود. معلم پای تخته 
گردان شروع  که با آن یک اسم بسازند. تک تک شا را نوشت و از همه خواست 
گفت  گفت فردا، یک نفر  گفت فروردین، یک نفر  کردند به خواندن آن، یک نفر 
که معلم  کردند. من نفر بیست و دوم بودم  کلمه ای را عنوان  فرزانه و هر یک 
که داشتم  کلمه ی مورد نظر را بخوانم. من هم با لکنت زبانی  از من خواست 
گفتم : نیل ....نیل...نیلوفر که معلم با شنیدن این کلمه با خوشحالی گفت: چه 
که نیلوفر نامزد آقای معلم بود ) خنده(. همین موضوع  خوب؛ بعدها معلوم شد 

که من به همراه یکی از بستگان که خیلی هم اهل درس و بحث نبود  باعث شد 
به شهر رفتیم. در شهر در خانه آقای معلم اقامت داشتیم. روی طاقچه  خانه ی 
معلم مرکب و قلم نی وجود داشت من نیز به دلیل عادت روستایی  بعد از نماز 
که آنجا بود  کاغذهایی  صبح  نمی خوابیدم و با استفاده از همان قلم و مرکب و 
گل بی خار جهان مردم صاحب هنرند  کردم. مثاًل  "  متن هایی را خوشنویسی 
ا... " و تمام خط نوشته هایم را روی فرش  یا  " بسم    " یا  " ای حجت خدا    "
کردم. یکی از اعضای خانواده آقا معلم آمد تا ما را برای خوردن صبحانه  پهن 
کند، وقتی چشمش به خط نویسی های من افتاد آنها را برداشت و به آقا  صدا 
گفت: چقدر این پسر روستایی خط را زیبا نوشته است. آقای معلم هم من  معلم 
که این  کرد و برایم قلم نی، مرکب، مدل ارژنگ و مداد شمعی خرید  را تشویق 
برخورد و تشویق معلم در ادامه مسیر من بسیار مؤثر بود. بعدها پس از بیست 
که تمام استادان به نام در آنجا بودند از جمله مرحوم  سال در یک نمایشگاهی 
فریدون مشیری و دیگر اساتید سخنرانی می کردند، شخصی به طرف من آمد و 
گویا برای  که  گفتم: خیر ولی به قدری مهربان هستید  گفت: من را می شناسید؟ 
کالس  کردند متوجه شدم همان معلم  من آشنایید. ایشان وقتی خود را معرفی 
دوم دبستانم است که من را روزی با خود به شهر برد و لطف زیبایی در حقم کرد.

اساتید شما در این عرصه چه کسانی بودند؟
آن  در  که  کردم  برخورد  اطالعیه ای  به  آمدم  بابل  به  که  زمانی  سال 1355  در 
که ایشان  کالس خط استاد غالمحسین امیرخانی تبلیغ شده بود. بر این اساس 
آموزش  را  خوشنویسی  هنر  دیگر  شهر  چندین  و  اصفهان  تبریز،  مازندران،  در 
کردم و در همان جلسه ی اول  کالس خط استاد امیرخانی ثبت نام  می دادند. در 
حال و هوای خوبی به من دست داد و از جانب استاد مورد احترام واقع شدم. 
که هنر، فلسفه و شعر  گروه نقاشان شهر شدم. نقاشان حرفه ای  پس از آن عضو 
معاصر می دانستند. من در آنجا به طور حرفه ای نقاشی را شروع کردم و همچنین 
برای خوشنویسی از کالس استاد کابلی نیز بهره گرفتم و حتی در زمان تدریس که 
گرد داشتم از اساتیدی چون استادان خروش، سلحشور و فرادی که  هفتاد نفر شا

هم اتاق بودیم، بسیار آموختم. 

گذار بوده اند؟  کدام  یک از اساتید بر شیوه خط نویسی شما تأثیر 
کردم. در سال 1364 من و آقای   از همه اساتید آموختم اما سبک جدیدی را بنا 
که هر دو تازه ازدواج  موحد - از خوشنویسان بنام قم- به همراه همسران مان 
به  معنا داشت،  برایمان  ماه عسل  به عنوان  این سفر  از  و بخشی  بودیم  کرده 

با هنرمندان
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اصفهان رفتیم  در آنجا کنگره ای بود که حدود چهار صد نفر فرهیخته و اهل هنر 
در آن شرکت داشتند. در همان سال  دکتر الهی قمشه ای نیز  به اصفهان آمدند. 
که یک شب  ایشان شب ها از بزرگان مختلف برای ما نقل قول هایی می کردند 
کس نپذیرفته ام/ آنچه دلم  شعری از نظامی خواندند با این مضمون " عاریت 
گفتم تنها  که با خود  کرد. آنجا بود  گفته ام ". این شعر بسیار در من اثر  گفت بگو 
که به دل می نشیند وگرنه خیلی ها خط می نویسند و عده ای هم  کار دل است 
گرد و مقلد خوبی می شوند  اساتید خوبی در این زمینه می شوند، عده ای نیز شا
کنم.  که باعث شد از متریال نترسم و به آن ورود  و همین زمزمه ی درونی ام بود 
که فرهنگ و هنرش نیز دارای شناسنامه  به هر حال ایران ما تاریخچه ای دارد 
کرد؛ "عشق شیری است قوی  است و باید از یک سری ریاضت ها در این راه عبور 
گذرد بگذرد از بیشه ی ما" به اعتقاد من  پنجه و می  گوید فاش/ هرکه از جان 
کار نو ارائه دهد باید متصل به گذشته ی هنر و فرهنگ باشد  هنرمند برای اینکه 
و به ریشه ها توجه کند و کار نو کردن یعنی ریاضت صد چندان، چرا که مدام باید 
کرد و یک دفعه بگویی " آسمان  با مّشاقی نستعلیق قوت خوبی را در خود ایجاد 

دلم از اختر پای تو گرفت".

آیا خط شکسته نستعلیق خط دوم شما بود؟
که بیشتر از  کابلی را ادامه دادم  کالس استاد  که مدرس خط شکسته شدم  زمانی 
که هم  که ایشان در آن زمان چابک ترین خوشنویسی بود  ایشان یاد بگیرم چرا
گرا بود و روابط عمومی بسیار قوی ای نیز داشت.  خط خوبی داشت و هم معنا
آنها می نشستم  کنار  که من  را نقد می کردند  کابلی  در دانشکده عده  ای استاد 
نقدهایشان را می دیدم و از استاد هم می خواستم برایم خط بنویسند. در این 
کار استاد در آن روزها  کاری شان بودم. اصل  زمینه پیرو رهایی ایشان در سبک 
که می گویند این  رهایی  بود. مثاًل بعد از استاد درویش هزاران نسخه وجود دارد 
گلستانه  آقای  خط  یا  و  اصفهانی  غالمرضا  میرزا  میرعماد،  درویش،  آقای  خط 
که باالخره هرکسی از این خط ها  تقلید می کند.  است و یا مشق منشیانه است 
کش با  کشا که این  شاعر می گوید " دریا به خیال خود موجی دارد/ خس پندارد 
اوست " من انسان های مقلد در هنر را این گونه می بینم. در واقع آثاری که از آقای 
که  درویش، آقای میر عماد، آقای فرشچیان زاده می شود شاهکارهایی است 
کله معماری را آموزش ببیند.  مختص آنهاست  ولی کسی که تقلید می کند باید شا
کابلی دست و بالش در هنر بسته نبود و از تمامی این تقلیدها رها  آن زمان استاد 
کشش شش نقطه ای هم  کشش چهار نقطه را با  کابلی حروف با  بود. مثاًل آقای 

می نوشت. من همواره به ایشان ارادت دارم. 

با نگاه خود تعریفی را از خوشنویسی بفرمایید.
به نظر من خوشنویسی هنر دشواری است. انسان باید شعر و موسیقی را بداند 
روح  این  عارفانه  در خلوت های  تا  کند  نهادینه  در وجود خود  را  و هنر مشرقی 
بی آالیش را با حروف به سماع در آورد. من خوشنویسی ایرانی را زیباترین خط 
هنر  حتی  دارد.  وجود  هنر  این  پشت  ساله  هزار  ریاضت  یک  که  چرا  می دانم 
کنار خوشنویسی معاصر حضور  که در زمان خود ناب ترین هنر بود در  ساسانی 
که بعد وارد دوره تیموری شد  دارد. شاهکارهای آن دوره پشتوانه خط ما هستند 
و سلطان علی و میر علی آمدند که هیچ کس در خوشنویسی همتای آنان نیست. 
که از استاد میر عماد، استاد تبریزی و استاد علیرضا عباسی) خطی  یا خط هایی 
که در بارگاه زیبای امام رضا است( وجود دارد آثار بی نظیری هستند. در واقع یک 
که مثال زدنی است. باید به  عشق و اشتیاق و ندایی در درون آنها اتفاق افتاده 
کت را داریم که بهترین نماینده  هنر خط بها داده شود. در حال حاضر ما استاد سا
ی ما هستند در زمینه موسیقی، ایشان هنر خط، موسیقی و شعر را می دانند. به 
کشور  ج از  اعتقاد من هنرمند باید با چندین هنر آشنا باشد. من سال ها در خار
کردم. امسال نیز به همراه استاد عثمان طاها در امارات  نمایشگاه هایی را برپا 
کهولت سن  کنار هم بودیم. ایشان با وجود  نمایشگاهی داشتیم و شانزده روز در 
کار من را می دیدند. این سفر حس و حال بسیار  پا به پای من می ایستادند و 

کرد. خوبی را به من القا 

گرفتید.  که از پانزده سالگی این هنر را در پیش  کسی بودید  استاد، شما 
بفرمایید که دانشگاه در این حیطه چقدر مؤثر واقع شد؟

که فلسفه خوانده بود، محقق بود و همچنان  در بابل معلم روشن دلی داشتیم 
جزو اساتید برجسته است. او می گفت: من به فرانسه رفتم و مجسمه های میکالنژ 
را دیدم، مجسمه داود ظریف بود و مجسمه موسی بی نظیر. من با خود می گفتم 
چطور یک نابینا می تواند ببیند؟  یک روز از او پرسیدم که چطور می بینید؟ استاد 
گفت: من با دست هایم می بینم. زمانی که من دانشگاه قبول شدم به من گفت: 
مراقب باش دانشگاه هنرت را از تو نگیرد. من نیز با همان سرمشق وارد دانشگاه 
شدم. بعداز چهار سال تعطیلی دانشگاه ها در سال 1362 من وارد دانشگاه شدم و 
بهترین ها مانند ضیاءالدینی از کردستان، مهدی هادی از سیستان و بلوچستان، 
انگار  شدند.  همکالس  من  با  خراسان   از  و  شیراز  از  دیگری  گردی های  شا هم 
همگی دست چین شده بودند. ما بیشتر از همین همکالسی ها آموختیم. کسانی 
کاربلد بودند. در واقع ما در دانشکده هنرهای زیبا یک  که با ریشه و با فرهنگ و 
شوخ  همه  از  داشتم  که  اقلیمی ای  خصلت  دلیل  به  من  و  داشتیم  عالی  جمع 
طبع تر بودم و سفره مازندرانی را در آنجا پهن می کردم و با آنها تعامل داشتم. در 
کنار تمامی این ها استادان نیز با دانش بیشتری به دانشگاه آمده بودند و در طی 
کرده و دست پر حضور پیدا می کردند. استادانی  که داشتند مطالعه  استراحتی 
که من چهار سال در کالس ایشان  کباز  چون: آقای ممیز، استاد حلیمی و استاد پا
مبانی کار  کردم. آنها استادانی بودند که دیگر تکرار نخواهند  شد. در این بین من 
کتاب استاد آیت اللهی به نام " هنر چیست " را نوشتم و  در دانشگاه  خط جلد 
هنرهای زیبا نوگرایی و حال و هوای خوبی را تجربه کردم و این دانشگاه به امثال 

من و استاد صداقت جباری و استاد بختیاری کمک خوبی کرد.

که از  که ترکیب دانشگاه، انجمن خوشنویسی و اساتیدی  آیا تأیید می کنید 
پانزده سالگی داشتید سبک استاد شیرچی را شکل داده است؟

آنها از من چیزی ساختند که اواًل غالم فرهنگ و هنر این سرزمین باشم و بعد هم 
غالم نام خویش. من اولین بار در سال 96-95 به دانشگاه هاروارد آمریکا رفتم و 
در  آنجا از  آیات قرآن و اشعار سعدی و موالنا خط نوشتم و آن را ارائه دادم. در آن 
کرد و از من پرسید  دانشگاه یک آقای آمریکایی تابلوی بسم ا... من را خریداری 
گفتم این نام خدا است، آن مرد آمریکایی خوشحال شد و  معنی این چیست؟ 
گر همان شعر نظامی که قباًل به  گفت: پس من تابلوی زیبایی را خریدم. بنابراین ا
کنیم قطعًا به سر  کردم را سرمشق خود قرار دهیم و حس خود را دنبال  آن اشاره 

منزل مقصود خواهیم رسید. 

گرو هنر دارند  چه توصیه ای دارید؟ که جوان  هستند و دلی در  کسانی  برای 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران پنجره ای  که روابط عمومی  خیلی خوشحالم 
گشوده است. این مسئله جای تشکر و قدردانی دارد.  را به سمت هنر و فرهنگ 
قناعت  برکه های خود  آب  به  که  این است  تمامی خانواده ها  به  پیشنهاد من 
کاربرد دارد. مردم در آنجا  کشور چین خط به عنوان یک هنر مقدس  نکنیم. در 
ورزش، تمرین حافظه خوانی و فضای تقدس خود را با خط انجام می دهند. ما 
که ما ایرانی هزاران ساله داریم  باید از سرزمین های دیگر هم یاد بگیریم و حال 
باید فرزندان خود را با آموزش های نو  پرورش دهیم. موسیقی، معماری، شعر و 
کنج هر  معنویات غذای روح فرزند نوجو و نوخیز معاصر است. به اعتقاد من در 
گوشه ی ابروی توست منزل  کریم باشد " آن  خانه ای باید قلم نی، مرکب و قرآن 
گوشه پادشاه ندارد". باید با سعدی و اشعار نظامی و حافظ  جانم/ خوش تر ازین 
کودکان می نشینند  به فرزندان مان دیپلماسی را آموزش دهیم. در موزه ی لوور 
و معلم شاهکار ُرمنس و شاهکار رامبراند را به آنان آموزش می دهد. این اتفاق در 
ایران هم جریان دارد ولی امیدوارم که با نور افکن بهتری این مسیر روشن شود.

ادامه از صفحه قبل
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رایـــانه

کنـد شـده و از همـه بدتـر مـدت زیـادی طـول  از مدتـی اسـتفاده   وینـدوز شـما بعـد 
کـردن بـاال بیایـد. شـما هـم حوصلـه نداریـد هـر بـار چنـد  می کشـد تـا بعـد از روشـن 

کار بشـود.  کنیـد تـا وینـدوز آمـاده  دقیقـه صبـر 
کـه با اجرای آنهـا می توانید سـرعت راه اندازی  گفتـه شـده  در ایـن مطلـب پنـج روش 
کاربـر حـد  کنیـد. بـرای اسـتفاده از ایـن روش هـا الزم اسـت یـک  وینـدوز را بیشـتر 
تـر وینـدوز باشـید و آنهـا را بـا احتیـاط و مسـئولیت خودتـان انجـام  متوسـط یـا باال
کار داشـته باشـید بـه ادامـه  گـر می خواهیـد سـریع تر ویندوزتـان را آمـاده بـه  دهیـد. ا

کنیـد.  مطلـب مراجعـه 

کنید   بایوس را دستکاری 
کامپیوتـر مـی توانیـد وارد تنظیمـات  معمـواًل بـا زدن دکمـه DEL هنـگام راه انـدازی شـدن 
کـه  کـه سـرعت راه انـدازی را بـاال مـی بـرد ایـن اسـت  بایـوس بشـوید. یکـی از چیزهایـی 
گزینـه اول قـرار بدهیـد. بعضـی  در بخـش تنظیمـات راه انـدازی شـدن، هـارد دیسـک را 
کـه چنـد ثانیـه ای سـرعت  اوقـات درایـو سـی دی! قبـل از راه انـدازی شـدن چـک می شـود 
کنید  کامپیوتـر را از روی سـی دی راه اندازی  گـر بعـدًا بخواهیـد  کـم می کنـد. ا راه انـدازی را 

گزینـه را بـه جـای قبـل برگردانیـد.   مـی توانیـد برگردیـد و ایـن 
آن  کـردن  فعـال  بـا  کـه  دارنـد   QuickBoot نـام بـه  گزینـه ای  هـم  مادربورد هـا   بعضـی 
می توانیـد سـرعت راه انـدازی را بـاال ببریـد.  هنـگام دسـتکاری تنظیمـات بایـوس دقـت 

را اشـتباهی تغییـر ندهیـد. کـه چیـزی  کنیـد 
کنید   برنامه های اضافی را از استارت آپ حذف 

یکـی از بهتریـن روش هـا بـرای بـاال بـردن سـرعت راه انـدازی سیسـتم عامل این اسـت که 
کنید. برای اینـکار در بخش  برنامه هـای اضافـی را از لـود شـدن هنـگام راه انـدازی حـذف 
کنیـد: msconfig و اینتـر را بزنیـد. در آنجـا بـه  جسـتجوی وینـدوز در منـوی Start تایـپ 

کنیـد.   برگـه StartUp مراجعـه 
کامپیوتـر در وینـدوز  کـه همـراه بـا روشـن شـدن   اینجـا لیسـت نـرم افزارهایـی را می بینیـد 
کـه نمـی خواهیـد اجـرا شـوند را از اینجـا  اجـرا مـی شـوند. می توانیـد تیـک نـرم افزارهایـی 
کار را با احتیاط و فقط در مورد نـرم افزارهایی انجام بدهید  کـه ایـن  کنیـد  برداریـد. دقـت 

روشافزایشسرعتراهاندازیسیستمعاملویندوز

کمـی از  کار را انجـام ندهیـد یـا  کـه شـک داریـد، ایـن  کـه آنهـا را می شناسـید. در مـواردی 
گـوگل کمـک بگیریـد.

کنید  سرویس های ویندوز را با تأخیر آغاز 
گـر سـرویس های اضافـی را در برگـه Services بخـش   کاربـران حرفـه ای وینـدوز معتقدنـد ا
کمـک زیـادی می شـود. امـا بسـیاری از  کننـد بـه افزایـش سـرعت   msconfigغیـر فعـال 
کار برای ویندوزشـان دردسـرهایی درسـت می کنند چـون دقیقًا نمی دانند  کاربـران بـا این 

کاری را انجـام می دهـد. هـر سـرویس چـه 
گزینـه شـروع  کنیـد و  کـه بـه بخـش سـرویس های وینـدوز مراجعـه  ایـن اسـت   راه بهتـر 
کار  کنیـد. بـا ایـن  بـا تأخیـر )Delayed Start( را بـرای سـرویس های غیـر مهـم انتخـاب 
کار خودشـان  کمـی تأخیـر  وینـدوز سـریع تر راه انـدازی می شـود و سـرویس های جانبـی بـا 

را آغـاز می کننـد.  
کنید کم   زمان منوی راه اندازی را 

کامپیوترتـان اسـتفاده می کنیـد یـک منـوی راه انـدازی  گـر از چنـد سیسـتم عامـل روی  ا
کـه 30 ثانیـه بـرای انتخـاب سیسـتم عامل صبر می کنـد. می توانید این گزینه  وجـود دارد 
 BOOT   برویـد و در برگـه یـک msconfig کار بـاز هـم بـه بخـش کنیـد بـرای ایـن  کمتـر  را 

کنیـد   . کمتـر را انتخـاب   .INI  عـدد  
کنید     سخت افزارهای اضافی را غیرفعال 

 هنـگام روشـن شـدن، وینـدوز تعـداد زیـادی درایـور را همـراه خـودش لـود می کنـد. ممکـن 
اسـت از بسـیاری از آنهـا هیـچ اسـتفاده ای نکنیـد.  

  Device Manager:کنیـد کار در بخـش جسـتجوی منـوی Start وینـدوز تایپ   بـرای ایـن 
کاربـرد را غیـر فعـال  کـردن، سـخت افزارهـای اضافـی و بـدون  کلیـک  و در آنجـا بـا رایـت 

کنیـد.     کـه مـی شناسـید را غیـر فعـال  کـه فقـط مـواردی  کنیـد  کنیـد. اینجـا هـم دقـت 

منبع:
  https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/windows-tilt-promptitude.
html
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شبکه خبر

نامه پدر شهید به مدیرعامل
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  

محمد  دکتر  به  صمیمانه  نامه ای  طی  حسنی  حسین  شهید  پدر  حسنی  حیدر 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سعیدی 

کرد.  ح ذیل اعالم  مراتب تشکر و قدردانی خود را از حسن توجه ایشان به شر

قای دکتر سعیدی جناب آ
کشتیرانی جمهوری اسامی ایران  رئیس محترم هیئت مدیره و مدیرعامل 

و  لطف  از  را  خود  قدردانی  و  تشکر  مراتب  بدین وسیله  ادب؛  عرض  و  باسالم 
اعالم  جانبازان  و  رزمندگان  اسراء،  شهدا،  خانواده های  به  جنابعالی  ارادت 
و  جنابعالی  گوی  دعا قلب  صمیم  از  و  سپاسگزارم  دلجویی تان  از  می کنم. 

کنار حرم علی ابن موسی الرضا)ع( بودیم.  خانواده محترم تان در 
خشکی  و  دریا  در  که  کشتیرانی  زحمت کشان  تمامی  برای  متعال  خداوند  از 

خدمت می کنند توفیق روزافزون و سالمتی در پناه امام عصر )عج( خواهانم. 

حیدر حسنی پدر شهید حسین حسنی

دیدار با خانواده یک همکار

کرد. گو  معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی با خانواده یک همکار دیدار و گفت و 
و  مدیره  هیئت  رئیس  سعیدی  دکتر  دستور  پی  در  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر رفع دغدغه ها و مشکالت  مدیرعامل 
کارکنان و خانواده های آنان، علیرضا تقوی معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی 
کبر اسالمی مدیر امور کارکنان کشتیرانی با خانواده رقیه محمدی  به همراه علی ا

کردند.  گو  گفت و  از همکاران معاونت پشتیبانی و سرمایه انسانی دیدار و 
انسان  حرکت  و  خداپسندانه  اقدام  این  از  محمدی  خانواده  دیدار  این  در 
و  لوح  انسانی  سرمایه  و  پشتیبانی  معاون  همچنین  و  نمودند  تشکر  دوستانه 

کرد. هدیه ای را به رسم یادبود به این همکار و خانواده وی اهدا 

برگزاری دوره آموزشی آشنایی
 با شیوه های مقابله با تخلیه تلفنی

دوره آموزشی »آشنایی با شیوه های مقابله با تخلیه تلفنی«، با حضور مدیران 
کشتیرانی  نمایندگی  والفجر و خدمات  کارشناسان شرکت های خیبر،  و  میانی 

هوپاددریا برگزار شد.
گزارش دفتر مرکزی حراست، با توجه به تحرکات جدید و دامنه دار عناصر  به 
معاند در جمع آوری اطالعات از بنگاه های اقتصادی جهت ضربه زدن به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و لزوم تداوم جلسات آموزشی با هدف مقابله 
با تهدیدات دوره آموزشی آشنایی با شیوه های مقابله با تخلیه تلفنی در سالن 

همایش شرکت خیبر و توسط دفتر مرکزی حراست برگزار شد. 
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ســتاد خبری دفتر مرکزی حراســت به 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 شمارة 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

که در ایران فعالیت  اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران، مؤسسات بیمه ای 
در  شده  ثبت  بیمه  شرکت های  و  می شوند  شناخته  سندیکا  عضو  می کنند، 

مناطق آزاد نیز می توانند در صورت تمایل عضو این سندیکا باشند. 

مدیرعامل جدید شرکت خدمات دریایی و مهندسی 
کشتیرانی قشم معرفی شد

مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  سعیدی  محمد  دکتر  سوی  از  احکامی  طی 
کشتیرانی، مهندس قاسم نبی پور به عنوان رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم 
خدایی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات دریایی 

کشتیرانی قشم منصوب شدند. ومهندسی 
قشم،  کشتیرانی  مهندسی  و  دریایی  خدمات  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
دفتر  مدیر  سمیعی  محمدرضا  حضور  با  ماه  28بهمن  تاریخ  در  مراسمی  طی 
بیگی  شهباز  انسانی،  سرمایه  و  پشتیبانی  معاون  تقوی  علیرضا  مدیرعامل، 
کشتیرانی، عمویی مدیر دفتر مرکزی حراست به نمایندگی از دکتر  معاون مالی 
خدمات  و  زحمات  از  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  مدیرعامل  سعیدی 
کاپیتان مجید موسی خان بختیاری در طول تصدی مدیرعامل شرکت خدمات 
عنوان  به  خدایی  ابراهیم  سید  و  قدردانی  قشم  کشتیرانی  ومهندسی  دریایی 

مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شدند.
کی است: در این مراسم ضمن تشکر از زحمات و خدمات کاپیتان  این گزارش حا
حمیدرضا اسالمیان در مدت تصدی عضو هیئت مدیره، مهندس قاسم نبی پور 

به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این شرکت منصوب شد.  

کانتینری  پیام تبریک مدیرعامل شرکت حمل و نقل 
کشتیرانی دریای خزر به مدیرعامل 

در پی افتتاح پروژه ساخت سیلوهای 45هزار تنی غالت در بندرانزلی مدیرعامل 
کشتیرانی دریای خزر  کانتینری طی نامه ای به مدیرعامل  شرکت حمل و نقل 

ح ذیل است. گفت. متن این نامه به شر مراتب را تبریک 

کاپیتان باقری نژاد قای  جناب آ
کشتیرانی دریای خزر مدیرعامل محترم 

سالم علیکم
با  که  را  انزلی  بندر  تنی غالت در  پروژه ملی سیلوهای 45هزار  افتتاح  احترامًا، 
حسن مدیریت جنابعالی و تالش همکاران در آن شرکت محترم در مدت زمان 
کلیه همکاران زحمتکش  گرفته است، خدمت جنابعالی و  کمتر از 15ماه صورت 
در آن شرکت محترم تبریک عرض نموده و دوام توفیقات تمامی آن عزیزان را 

از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
کشاورز کاپیتان حمزه 

مدیرعامل 

مراسم سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(
کشتیرانی  در 

در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( مراسم عزاداری در کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد.

از مدیران  با حضور جمعی  که  این مراسم عزاداری  گزارش خبرنگار ما، در  به 
در  ماه  17بهمن  تاریخ  در  عصر  و  ظهر  نماز  اقامه  از  پس  کشتیرانی  کارکنان  و 
از  نمازخانه ساختمان مرکزی برگزارشد، عزاداران با نوای حاج حسن میرزایی 

مداحان اهل بیت )ع( به سوگواری پرداختند.

کلوپ بین المللی بیمه متقابل قشم مؤسسه 
 عضو سندیکای بیمه گران ایران شد

این  عضویت  از  قشم  متحد  اطمینان  متقابل  بیمه  بین المللی  کلوپ  مؤسسه 
مؤسسه در سندیکای بیمه گران ایران خبر داد.

کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد  گزارش خبرنگارما، مؤسسه  به 
گذشته با ارسال درخواستی به سندیکای بیمه گران ایران  قشم از آذر ماه سال 
و  قانونی  مراحل  طی  از  پس  که  داشت  اعالم  عضویت  جهت  را  خود  تمایل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران توانست به عضویت  حمایت مدیریت ارشد 

رسمی سندیکای بیمه گران ایران درآید.     
شایان ذکر است براساس ماده 75 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و ماده2 

27
آوای کشتیرانی   شماره 357  /  فـروردین  98

27



تقدیر از مهندسان شاغل در شرکت خدمات دریایی
کشتیرانی قشم در روز مهندس  و مهندسی 

پنجم اسفند ماه مصادف با روز مهندس ازمهندسان شاغل در شرکت خدمات 
کشتیرانی قشم تقدیر شد. دریایی و مهندسی 

کشتیرانی  مهندسی  و  دریایی  خدمات  شرکت  روابط عمومی  گزارش  به 
کاپیتان محمدرضا  بازرگانی  و  امور  کاپیتان حمیدرضا اسالمیان  مدیر  قشم، 
وعیدی سرپرست سوخت آب بندرعباس  به نمایندگی از سید ابراهیم خدایی 
کار مهندسان  گانه هر یک با حضور در محل  مدیرعامل این شرکت به طور جدا
شاغل در دفاتر تهران و بندرعباس روز مهندس را به مهندسان شاغل در این 

کردند.  شرکت تبریک و از زحمات ارزشمند آنان قدردانی 

اولین جلسه مدیرعامل جدید شرکت
کشتیرانی قشم  خدمات دریایی و مهندسی 

کارکنان  این شرکت با 

سید ابراهیم خدایی مدیرعامل به همراه مهندس نبی پور رئیس هیئت مدیره 
این  کارکنان  و  مدیران  با  قشم  کشتیرانی  مهندسی  و  دریایی  خدمات  شرکت 

کردند. گو  گفت و  شرکت دیدار و 
کاپیتان بختیاری  گزارش روابط عمومی این شرکت، در ابتدای این مراسم  به 
ضمن  قشم  کشتیرانی  مهندسی  و  دریایی  خدمات  شرکت  سابق  مدیرعامل 
خیرمقدم به مهندس نبی پور رئیس هیئت مدیره و سیدابراهیم خدایی نائب 
کشتیرانی  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی 

کرد. کارکنان این شرکت قدردانی  قشم، از همکاری هیئت مدیره، مدیران و 
در ادامه مهندس نبی پور و سید ابراهیم خدایی به ارائه چشم اندازها، برنامه ها 
و اهداف این شرکت پرداختند و در ادامه ضمن ارائه برنامه ها و اهداف هیئت 
کارکنان در جهت تحقق سیاست های مدیریت ارشد هلدینگ  مدیره به تالش 

کردند. کید  تأ
لوح  و  آسمانی  کتاب  جلد  یک  اهداء  با  مراسم  این  پایان  در  است  ذکر  شایان 

کاپیتان بختیاری مدیرعامل سابق این شرکت تقدیر شد.    تقدیر از زحمات 

برگزاری مانور زیست محیطی
 در سایت مخازن  بندرعباس

کنترل آلودگی  دومین مانور زیست محیطی نشت مواد شیمیایی در آزمایشگاه و 
ناشی از آن  در سایت مخازن بندرعباس برگزار شد.

کشتیرانی قشم،  گزارش روابط عمومی شرکت خدمات دریایی و مهندسی   به 
کنترل آلودگی  دومین مانور زیست محیطی نشت مواد شیمیایی در آزمایشگاه و 
ناشی از آن  در سایت مخازن بندرعباس این شرکت مطابق با الزامات سیستم 
کارکنان  کنش  مدیریت یکپارچه)IMS( و با  هدف  باال بردن سطح آمادگی و وا
زیست  آلودگی های  از  جلوگیری  و  کنترل  همچنین  و  اضطراری  شرایط  در 

گردید. محیطی برگزار 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست به  کارشناس  این مانور،  شایان ذکر است در 
برگه  کاربرد  و  آشنایی  پیرامون  توضیحاتی  آتش نشانی  کارکنان  از  یکی  همراه 
اطالعات ایمنی مواد و نحوه انجام احیاء قلبی – ریوی )CPR( مطالبی بیان 

کردند.  

کشتیرانی کانون بازنشستگان  شماره پیامک 
 اعالم شد 

کانون  کوتاه این  کشتیرانی از راه اندازی سامانه پیام  گروه  کانون بازنشستگان 
خبر داد. 

شماره  به  کوتاه  پیام  ارسال  طریق  از  بازنشستگان  کانون  خبر،  این  براساس 
نقطه نظرات  و  پیشنهادها  درخواست ها،  دریافت  آماده    30002269000079

همکاران بازنشسته می باشد. 
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مدیر دفتر مرکزی حراست
 پذیرای کارکنان در روزهای شنبه

بـه  کـرد:  اعـام  کشـتیرانی  حراسـت  مرکـزی  دفتـر 
بـه  نقطه نظـرات و رسـیدگی  منظـور دریافـت دیدگاه هـا، 
مشـکات کارکنـان، مدیـر دفتر مرکـزی حراسـت روزهای 
شـنبه هـر هفتـه سـاعت 12-10 بـا آنـان دیـدار می کنـد.

کلیـه کارکنـان دریایـی و خشـکی می توانند جهـت تعیین و 
تنظیم وقت قبلی با شـماره تلفن 23843598 تماس بگیرند. 



تقدیر از یک همکار بازنشسته شرکت
کشتیرانی قشم  خدمات دریایی و مهندسی 

و  دریایی  خدمات  شرکت  کارکنان  از  طهماسبی  الیاس  بازنشستگی  مراسم 
کارکنان  مهندسی کشتیرانی قشم با حضور مدیرعامل وقت، مدیران و جمعی از 

این شرکت در تاریخ 16بهمن ماه برگزار شد.
در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند این همکار، به رسم یادبود لوح 

کرد. تقدیر و هدیه ای به ایشان اهدا 

کاشت 20 اصله نهال در روز درختکاری

کاشت20  از  کشتیرانی قشم  و مهندسی  روابط عمومی شرکت خدمات دریایی 
کشتیرانی در شیان  اصله نهال در محوطه مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی 

خبر داد.
بر اساس این گزارش، به مناسبت 15 اسفند روز درختکاری با حضور مدیران عامل 
در  کشتیرانی  ورزشی  و  رفاهی  فرهنگی،  مجموعه  در  مستقر  شرکت های 
کاشته شد.  ورزشی شیان  رفاهی،  فرهنگی،  در محوطه  نهال  اصله  شیان 20 

 ITبرگزاری دوره های آموزشی امنیت
کیش کشتیرانی  در 

روابط عمومی کشتیرانی کیش اعالم کرد: دوره های آموزشی امنیت IT  با حضور 
کیش  جزیره  ارشد  مدیران  از  جمعی  و  کیش  کشتیرانی  مدیران  و  مدیرعامل 

برگزار شد.
شد  برگزار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  حراست  توسط  که  آموزشی  دوره  این  در 
و  کاربری  فرایند  به  نسبت  کارکنان  و  مدیران  دانش  و  گاهی  آ سطح  ارتقاء 
همچون  مباحثی  که   بود  آموزشی  دوره  این  اهداف  جمله  از  اطالعات  تبادل 

تهدیدهای فضای سایبری، شناخت  با  آشنایی   ،ITامنیت تعاریف  و  مفاهیم 
مکانیزم های تأمین امنیت و چگونگی ارتباط صحیح با شبکه های اجتماعی، 
که در این  گذر واژه های سازمانی از جمله مواردی بود  نحوۀ ایمن سازی رمزها و 

دوره آموزشی تدریس شد.
کمالی مدیرعامل کشتیرانی  شایان ذکر است در پایان این دوره آموزشی مرتضی 
از برگزارکنندگان دوره های مذکور بر تداوم برگزاری  کیش ضمن تشکر و تقدیر 

کرد.    کید  دوره های مشابه تأ

کیش  کشتیرانی  گرامیداشت دهه فجر در 

به  خمینی  امام  تاریخی  ورود  سالروز  مناسبت  به  کرد:  اعالم  کیش  کشتیرانی 
کیش طنین انداز شد.  کشتی در جزیره  میهن اسالمی صدای ناقوس 

کارکنان این  کیش به همراه  کشتیرانی  همچنین به این مناسبت، مدیرعامل 
با آرمان های  گمنام، ضمن تجدید میثاق  شرکت با حضور بر سر مزار شهدای 

کردند. گلباران  کیش را  گمنام  امام راحل، مزار شهدای 
دیگر  از  کیش  کشتیرانی  ورودی  در  صلواتی  ایستگاه  برپایی  است  ذکر  شایان 

اقدامات این شرکت در روزهای آغازین دهه مبارک فجر بود.

کشتیرانی دریای خزر اقدامات 
 در ایام دهه مبارک فجر

کرد: به مناسبت چهلمین سال پیروزی  گزارش اعالم  کشتیرانی دریای خزر  طی 
کشتیرانی دریای خزر  کاپیتان باقری نژاد مدیرعامل  شکوهمند انقالب اسالمی 
با حضور در دو مدرسه مقطع ابتدایی ضمن معرفی فعالیت ها و دستاوردهای 

کشتیرانی دریای خزر، به تشریح شغل و حرفه دریانوردی پرداخت.
از دانش آموزان در  از شناورهای ملکی این شرکت توسط جمعی  انجام بازدید 
شهدای  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  شهدای  مزار  گلباران  انزلی،  بندر  اسکله 
خزر،  دریای  کشتیرانی  مدیران  از  جمعی  و  مدیرعامل  حضور  با  حرم  مدافع 
تجلیل  همچنین  و  شرکت  این  کارکنان  بین  فوتسال  جام  مسابقات  برگزاری 
از تیم برتر این دوره از مسابقات از دیگر اقدامات این شرکت به مناسبت ایام 

دهه مبارک فجر بود.  
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گرفت؛ کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران صورت  توسط ناوگان 

کاال  جابه جایی7  میلیون  677تن 
در آذر و دی ماه97

کاال توسط امور عملیات فله، تانکر، امور حمل  7میلیون و 677هزار و 965تن 
کاالی عمومی و خطوط کانتینری در آذر و دی ماه 97 تخلیه و بارگیری شده است.
گزارش دفتر برنامه ریزی راهبردی و امور بین الملل، در آذر و دی ماه  97  به 
کاال بارگیری و سه میلیون و 899 هزار  میزان سه میلیون و778هزار و 57 تن 

کاال تخلیه شده است.  و928 تن 
براساس این گزارش یک میلیون و 445هزار و  975تن کاال توسط امور عملیات 
کاال توسط امور  کاال توسط تانکر، 304هزار و 834تن  فله، 432هزار و 25 تن 
کاال توسط خطوط  کاالی عمومی و یک میلیون و 596هزار و 203 تن  حمل 
کاال  کانتینری بارگیری شده است. همچنین یک میلیون و 558هزار و 680تن 
کاال توسط تانکر، 389هزار و 616  توسط امور عملیات فله، 355هزار و 429تن 
کاالی عمومی و یک میلیون و 596 هزار و 303 تن  کاال توسط امور حمل  تن 

کانتینری تخلیه شده است. کاال توسط خطوط 
کانتینر، ام دی اف، متانول، سنگ معدنی  گزارش آمده است:   در ادامه این 
کلینیکر، سیم پیچ  گچ،  کاالی عمومی، لوله های فوالدی،  آهن، اوره ، سولفور، 
کیسه های برنج و  گندم، قیر ،  فوالدی، بیلت فوالدی، نفت خام سبک، سویا، 

کاالهای حمل شده در آذر و دی ماه 97 به شمار می رود.    ... از 
کاالهای مذکور در بنادر ایران)بندر امام، بندر عباس، عسلویه، قشم، خارگ، 
داهج،  بوشهر(، هند)کاندال، نیومنگلور،  سیری،  جزیره  الوان،  جزیره  چابهار، 
هالدیا، پارادیپ، زرامتا، هزیرا، توتیکورن، یانتایی(، تایلند)فوکت،سونگخال، 
امارات)جبل علی،  بیهی، فنچنگ(،  تیانجین،  چین) النشان  لم چابنگ(، 
مینازاید،  میناصغر(،کره،)ماسان(،کویت)شعیبه(،  ابوظبی،  الحمریه، 
پنانگ، قطر)مسعد(، اندونزی)گریسیک(، جبیل، دامیتا، ویساخاپنتام، بندر 

سوریه)بانیاس(، ترکیه)اسکندرون( تخلیه و بارگیری شده است.

نشست مدیرعامل شرکت خدمات نمایندگی 
کشتیرانی با مدیران شعبه بندرعباس

کشتیرانی هوپاددریا از نشست صمیمی  روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی 
کارکنان شعبه بندرعباس خبر داد.     مدیرعامل این شرکت با مدیران و 

خدمات  شرکت  مدیرعامل  آبادی  صدر  طیبی  کاپیتان  گزارش،  این  به  بنا 
کارکنان شعبه  کشتیرانی هوپاددریا طی سفر به بندرعباس با مدیر و  نمایندگی 

بندرعباس دیدار و نشست صمیمی داشت.  
کشتیرانی هوپاددریا ضمن  در این نشست مدیرعامل شرکت خدمات نمایندگی 
گذشته در زمینه های  اشاره به عملکرد مثبت این شرکت نسبت به سال های 
شعبه  ویژه  به  کارکنان  زحمات  از  عملیات،  و  بازرگانی  جمله  از  مختلف 

کرد.  بندرعباس تشکر و قدردانی 
وی در ادامه پیرامون حمایت های مدیریت ارشد گروه در خصوص افزایش حقوق، 

ایجاد امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی جهت رفاه کارکنان مطالبی را بیان کرد.
کارکنان دیدگاه ها و نظرات خود را در  شایان ذکر است در پایان این نشست، 

کردند.  زمینه های مختلف بیان 

گرامیداشت والدت حضرت زهرا)س( 
در دو شرکت تابعه

به  کرد:  اعالم  هوپاددریا  کشتیرانی  نمایندگی  خدمات  شرکت  روابط عمومی 
با  زهرا)س(  فاطمه  حضرت  باسعادت  والدت  سالروز  گرامیداشت  مناسبت 

کشتیرانی والفجر مراسمی برگزار شد. همکاری روابط عمومی 
کارکنان شاغل  که در نمازخانه ساختمان شهید خالقی و با حضور  در این مراسم 
برگزار شد،  والفجر  کشتیرانی  و  کشتیرانی هوپاددریا  نمایندگی  شرکت خدمات 
پس از مولودی خوانی مداح اهل بیت )ع( به قید قرعه به حاضران هدایایی 

اهدا و در ادامه از آنان پذیرایی شد.

تغییر آدرس پستی شرکت خیبر

شرکت خیبر به مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی شیان منتقل شد.
و  رفاهی  مجموعه،  به  خیبر  شرکت  کرد:  اعالم  خیبر  شرکت  روابط عمومی 
در  شرکت  این  کارکنان  تلفن های  شماره    رو  این  از  شد  منتقل  شیان  ورزشی 
ج شده است. سایت  WWW.KHAYBARCO.IRبه صورت تفکیک شده در

آدرس: تهران- شیان- خیابان بیات- میدان طجرلو- خیابان طجرلو شرقی 
ک63 –پال

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران –  مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی 
کدپستی1678695181

تلفن: 22943464 نمابر:22945301

کارت در قشم و نوشهر امکان استفاده از رفاهی 
 نیز فراهم شد

کشتیرانی از فراهم شدن امکان استفاده  روابط عمومی مؤسسه خدمات رفاهی 
کارت در جزیره قشم و نوشهر خبر داد. از رفاهی 

به گزارش خبرنگار ما، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران 
و به مناسبت دهه فجر، " رستوران نرگس خاتون" در استان مازندران )نوشهر( 
به  خدمت رسانی  آماده  )قشم(  هرمزگان  استان  در  فود"  گلدن  "رستوران  و 
همکاران شاغل و بازنشسته گروه کشتیرانی با استفاده از رفاهی کارت می باشند.
کارت در استخر شهدای  شایان ذکر است پیش از این امکان استفاده از رفاهی 
کارگر واقع در آبادان، "فست فود آتیشه" در سربندر و بندر امام خمینی، "رستوران 
مهمانسرای  رستوران  مقدس،  مشهد  زائرسرای  رستوران  بوشهر،  در  مروارید" 
بندرعباس، "هتل شاهان" چابهار، "هتل دریا" در ماهشهر، "هتل بزرگ بندر" 
نیز  خرمشهر  در  مشتاق"  و  "سیب  رستوران های  و  خمینی  امام  بندر  در  واقع 

گردیده است. فراهم 
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گزارشی اقدامات و فعالیت های شعب این  کشتیرانی هوپاددریا طی  روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی 
کرد. شرکت را در ایام دهه مبارک فجر اعام 

از  روز   به مدت ده  انقالب  بر پخش سرود  ایام دهه مبارک فجر عالوه  به مناسبت  این شرکت  بندر عباس  شعبه 
در  را  کشتیرانی  عملکرد  و  انقالب   رویدادهای  روزانه  کارکنان  رایانه  و  مجازی  فضای  در  ماه،  22بهمن  12لغایت 
کرد. انتخاب همکار نمونه با آرای همکاران شعبه، برگزاری مسابقه نقاشی و عکس از  قبل و بعد از انقالب منتشر 
کارکنان و خانواده های آنان، راهپیمایی صبحگاهی با شعار»  دریا، بازدید از ساحل و محیط زیست دریایی با حضور 
ورزش، نشاط و زندگی« همراه با توزیع صبحانه به همکاران حاضر توسط مؤسسه خیریه، برگزاری مسابقه فوتسال، 
کارکنان از جمله اقدامات این شعبه به مناسبت  گروه هنری و شاد و اهداء خون توسط  برگزاری جشن و دعوت از دو 

چهلمین سال پیروزی انقالب بود.
همچنین در شعبه بندر امام این شرکت به مناسبت ورود تاریخی امام خمینی به میهن اسالمی و ایام دهه مبارک 
گل به ارواح مطهر شهدا بار دیگر  کارکنان با حضور بر مزار شهدای این شهر و نثار شاخه های  فجر جمعی از مدیران و 
کرم  کارکنان این شعبه در آستانه سالروز شهادت دخت نبی ا کردند.  با آرمان های انقالب، امام و شهدا تجدید میثاق 

کره به سوگواری پرداختند.  )ص( نیز عالوه بر قرائت زیارت عاشورای حسینی با نوای احمد عسا
در این گزارش آمده است: به همین مناسبت در شعبه خرمشهر این شرکت مسابقات ورزشی فوتبال دستی و دارت در 
کارکنان برگزار شد و در شعبه چابهار این شرکت با هماهنگی مدرسه غیر انتفاعی چابهار مراسم جشن چهلمین  بین 

سال پیروزی انقالب برگزار شد.

کشتیرانی هوپاددریا شرکت خدمات نمایندگی 
در ایام دهه مبارک فجر

گزارش
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 تعطیات نوروز را به نصف جهان بروید
اصفهان از شـهرهای بسـیار زیبای کشـور اسـت که در هر فصلی از سال دیدنی است. 
اصفهـان شـهر معماری هـای جـذاب و تحسـین برانگیـز، آثـار تاریخـی معـروف، آب و 
کاخ هـا، مسـاجد و مناره هـای پـر نقـش و نـگار اسـت.  هوایـی دلچسـب و بسـیاری از 
کـه باعـث شـده اصفهان لقـب نصف جهـان را به  همیـن آثـار فرهنگـی تاریخـی اسـت 
خـود اختصـاص دهـد. هـر کوچـه و خیابان این شـهر حرف تازه ای بـرای گفتن دارد. 
 سی و سه پل، مسجد شیخ لطف ا...، عالی قاپو، عمارت توحید، عمارت چهلستون، 

هشت بهشت و رکیب خانه از جمله جاهای دیدنی شهر اصفهان است. 

شیراز، دیدنی ترین شهر ایران 
کـه خوشـا شـیراز و وصـف بی مثالش! شـیراز شـهر  در وصـف شـیراز همیـن جملـه بـس 
کنیـد،  گـر در تعطیـالت نـوروز بـه شـیراز سـفر  بـاغ هـای دلگشـا و بهـار نارنـج اسـت و ا
شـیراز  اینکـه  بـا  می بـرد.  سـرتان  از  هـوش  نارنـج  بهـار  شـکوفه های  خـوش  بـوی 
آرامـگاه  از  بـرای سـفر و دیـدار  نـوروز  از  امـا چـه فصلـی بهتـر  همیشـه دیدنـی اسـت، 

کریـم خـان؟ سـعدی یـا ارگ 
کـه برای دیدن   در ایـن شـهر بـه قـدری مکان هـای جـذاب و گردشـگرخیز وجود دارد 

کنیم؟ کجا سفر  تعطیالت نوروزی به 

کـه هنـوز بـه آن سـفر نکرده ایـد. بـا  بهتریـن مـکان بـرای سـفر در ایـام تعطیـات نـوروز شـهر یـا مکانـی اسـت 
کـه نه تنها لـذت بخش  سـفر بـه شـهرهای مختلـف ایـران تجربیـات جالبـی بـه دسـت می آوریـد. تجربیاتـی 
گاهـی اجتماعـی، فرهنگـی و فکـری شـما خواهنـد بـود. در  گامـی مهـم در جهـت افزایـش آ هسـتند، بلکـه 
آنهـا  زیبـای  آداب و رسـوم و فرهنـگ  بـا مـردم شـهرهای مختلـف و سـنت ها،  گـون  گونا بـه جاهـای  سـفر 
بـه نظـاره می نشـینید، غذاهـای جـذاب و خاص شـان را  را  آشـنا می شـوید، طبیعـت و جغرافیـای مناطـق 

می چشـید و مهمـان نـوازی و مهربانی شـان را از نزدیـک می بینیـد.

جذاب تریـن نقـاط آن بایـد بارهـا بـه ایـن شـهر سـفر کنیـد.
کرمانی، آرامگاه  حتمًا در سفر خود به شیراز دیدار از آرامگاه حافظ، آرامگاه خواجوی 
سعدی، ارگ کریم  خان، باغ جهان  نما، باغ ارم، باغ تخت، باغ چهل  تن، باغ دلگشا، باغ 
عفیف  آباد، باغ نارنجستان قوام، باغ هفت  تن، خانه صالحی، چاه مرتاض علی و حمام 

بـاغ نشـاط را مد نظـر قرار دهید. 

شهر جهانی یزد برای عید منتظر شماست!
از  دیـدار  و  آن  بـه  سـفر  از  هیچ وقـت  کـه  اسـت  کشـور  شـهرهای  جملـه  از  یـزد 
جاذبه هایـش خسـته نمی شـوید. شـهر یـزد همیشـه چیـزی بـرای غافلگیرکردن تـان 
آنهـا  بـر  سـقفی  نمی تـوان  کـه  اسـت  زیـاد  قـدری  بـه  شـهر  ایـن  زیبایی هـای  دارد. 
گذاشـت. از لهجـه شـیرین یـزدی تـا آثـار تاریخـی و جهانـی و خونگرمـی و میهمـان 

کنیـد. دیـدن  آنهـا  از  بایـد  کـه  اسـت  جاذبه هایـی  همگـی  مردمانـش  نـوازی 
  قدم زدن در کوچه باغ های خشتی و گلی یزد حال و هوای بسیار خوبی دارد و خصوصًا 
گـر در فصـل نـوروز بـه دیـدار آنهـا برویـد، از هـوای دلچسـب بهـاری یـزد هـم اسـتفاده  ا
کبیر، مسـجد امیر چخماق، خانه  کرد. در سـفر به یزد حتمًا از مسـجد جامع  خواهید 
ج ساعت  ملک التجار، مسجد مالاسماعیل، باغ دولت آباد، آب انبار شش بادگیر و بر

سیر و سفر
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نیز دیدن کنید. 

محات و طبیعت و تفریحات سالم
کـه محـالت در بهـار آب و هـوا و طبیعـت شـگفت انگیـزی دارد، مـردم  از آن جایـی 
کننـد. البتـه در ایـام عیـد  ایـران از تمـام شـهرها بـرای تفریـح بـه ایـن مـکان سـفر مـی 
گـر قصـد سـفر  غ تـر باشـد، امـا پیشـنهاد می کنیـم ا کمـی شـلو ایـن مـکان ممکـن اسـت 
در ایـام عیـد را نداریـد، حداقـل در اردیبهشـت مـاه و در اوج خلوتـی این مکان سـفری 

3 4- روزه بـه محـالت داشـته باشـید. 
 

کنید کرمان را در نوروز تجربه  بهترین آب و هوای شهر تاریخی 
کرمان با ارگ تاریخی اش در دنیا معروف و بزرگ ترین سازه خشتی دنیاست.  استان 
شـهر شـعر و افسـانه، تل ابلیس، تپه یحیی و شـهداد از زیباترین جاذبه های دیدنی 
گـر اهـل ماجراجویـی در دل تاریـخ و تمدن هـای پیشـین  دنیـا در ایـن شـهر اسـت! ا
کرمان اسـت. مسـجد ملک، مسـجد  ایـران هسـتید، بهتریـن شـهر ممکـن بـرای سـفر 
گردشـگری ایـن شـهر اسـت. جامعـه مظفـری و مسـجد پامنـار از جملـه جاذبه هـای 

 سفر به سرزمین آبشارها در ایام عید
یکـی از بهتریـن مکان هـا بـرای سـفر داخلـی در عیـد اسـتان لرسـتان اسـت. اسـتان 
لرسـتان پـر اسـت از دشـت های شـگفت انگیـز، آبشـارهای زیبـا و جنگل هـای دنـج و 
ک، آبشـار  دسـت نخـورده. عـالوه بـر جاذبه هـای تاریخـی همچـون قلعـه فلـک االفـال
گهـر دورود ، دره خزینـه لرسـتان،  آب سـفید الیگـودرز، آبشـار بیشـه لرسـتان، دریاچـه 
کیـو  دریاچـه  دختـر،  پـل  تاالب هـای  لرسـتان،   شـیرز  تنگـه  شـورآباد،  برنجـه  آبشـار 
ایـن  دیدنـی  و  طبیعـی  مکان هـای  جملـه  از  الیگـودرز  واژگـون  الله هـای  و  خرم آبـاد 

اسـتان اسـت. 
 

کنار بارگاه امام رضا )ع( صفای دیگری دارد!  تحویل سال در 
کشـور اسـت و در هـر فصـل سـال  آمدتریـن شـهرهای  پـر رفـت و  از  مشـهد همیشـه 
غ و پـر حرکتنـد. امـا  کـه باشـیم پـرواز تهـران بـه مشـهد و مسـیرهای قطـاری اش شـلو
گنبـد طالیـی امـام  کنـار پنجـره فـوالد، یـا  سـفر بـه مشـهد در نـوروز و تحویـل سـال در 
رضـا شـور و حـال دیگـری دارد. مجموعـه رضـوی مشـهد در تمـام طـول سـال میزبـان 
از  کـه هرگـز  بـه قـدری دیدنـی اسـت  مسـافران داخلـی و خارجـی بسـیاری اسـت، و 

نمی شـوید. خسـته  آن  شـلوغی 
کنار ضریح امام رضا)ع( به دست می آورید خستگی سفری طوالنی را  که در   آرامشی 
ج می کند و چه زمانی بهتر از تعطیالت نوروزی! در سفر خود می توانید از  از تن تان خار
تمام جاذبه های دیدنی، تاریخی و تفریحی مشهد هم دیدن کنید و سفری لذت بخش 
داشته باشید. دیدنی های دیگر مشهد مانند غار و سد کارده، روستای پاژ، روستای تغندر، 
طرقبه، پارک جنگلی و باغ وحش وکیل آباد، موزه مردم شناسی، حمام مهدی قلی بیک و 
آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی را هم در فهرست مکان های دیدنی مشهد قرار دهید.

 
گردی سفر عید با هدف تفرش 

گراو، مسـجد  آبشـار قطـره بـاران، روسـتای خانـک، آب انبـار بلور، چشـمه آب معدنی 
جامـع شـش نـاو، غـار امجـک و چنـد مـکان دیگـر از جملـه جاذبه هـای طبیعـی ایـن 

گردشـگران خارجـی بسـیاری را جـذب می  کنـد. شـهر اسـت و سـاالنه 
 

شمال؛ مقصد همیشگی مسافران نوروزی
کـه نـام شـمال را می شـنوید، تصویـر جاده هـای پیـچ در پیـچ  قـرار نیسـت هـر زمـان 
گیـالن و  کافـی  اسـت سـفری بـه  ک آن در ذهنتـان تداعـی شـود.  و ترافیـک وحشـتنا
کشـور داشـته باشـید تـا بـه دیدگاهـی دیگـر از زیبایی هـای  روسـتاهای زیبـای شـمال 
که  کشـور وجود دارد  کنید. روسـتاهای زیبایی در شـمال  طبیعت شـمال دسـت پیدا 

کامـاًل دسـت نخـورده و دنـج هسـتند.
 

 گیان، زیباترین مقصد برای سفر نوروزی
کشـور همیشـه پرطرفـدار اسـت و جاذبـه هـای خـاص خـود را دارد.  سـفر بـه شـمال 
سرسـبز  خطـه  منطقـه  سرسـبزترین  بـه  نـوروزی  تعطیـالت  در  شـود  مـی  چطـور  امـا 
گیـالن بـا آب و هـوای دلچسـب، مـردم میهمان نواز و خـون گرمش از  شـمال نرفـت؟ 
بهتریـن مقاصـد سـفرهای نـوروزی اسـت. بـرای تجربـه خاطـره ای بـه یـاد ماندنـی از 

گیـالن، بهتـر اسـت فصـل بهـار را مـد نظـر داشـته باشـد. سـفر بـه 
 هم از هوای فوق العاده اش لذت می برید، هم باران های دلچسب بهاری پیش روی 
شماست و هم بیشترین زمان ممکن برای گردش در جنگل های بکر گیالن را خواهید 
داشت. در سفر به گیالن حتمًا از ماسوله، باغ محتشم و عمارت کاله فرنگی رشت، سد و 
دریاچه سقالکسار، خانه میرزا کوچک خان جنگلی، موزه میراث روستایی، پارک جنگلی 
سراوان، بقعه دانای علی، تاالب انزلی، قلعه رودخان فومن و جنگل اسالم هم دیدن کنید.

مازندران ، طبیعتی آرامش بخش برای رفع خستگی یکسال!
کشـور اسـت و طبیعـت بکـر و  مازنـدران همیشـه از شـهرهای پـر طرفـدار و پـر مسـافر 
زیبایـش نـگاه هـر بیننـده ای را بـه خود خیره می کند. در تمام سـال تورهای بسـیاری 
نیـز بـرای دیـدن از مازنـدران برگـزار می شـود ولـی طبیعـت بکـر و رؤیایـی، دریـای سـبز 
فراخیـن  تـاالب  آمـل،  شاهان دشـت  دیدنی ترند. آبشـار  نـوروز  در  جنگل هایـش  و 
نوشـهر، جنـگل دو هـزار تنکابـن، چشـمه های بـاداب سـورت سـاری و دشـت دریاسـر 

کـه در سـفر بـه مازنـدران منتظـر شـما هسـتند. تنکابـن از جاذبه هایـی اسـت 

 تماشای غروب آفتاب در سواحل خلیج فارس 
وقتـی حـرف از سـفر بـه جنـوب مـی شـود، امـکان نـدارد بـه سـواحل نیلگـون خلیـج 
کشـور همیشـه جذابیت هـای بسـیاری دارد و  بـه جنـوب  فـارس فکـر نکنیـم. سـفر 
بهتریـن زمـان بـرای لـذت بـردن از آب و هـوای شـهرهای جنوبـی فصـل نوروز اسـت. 
در تعطیـالت عیـد هنـوز نـه هـوا خیلی گرم اسـت و نه دیگر از سـرمای زمسـتان خبری 
هسـت. نـوروز بهتریـن زمـان ممکـن بـرای سـفر بـه شـهرهایی ماننـد بوشـهر اسـت و 

لـذت بـردن از نسـیم بهـاری دریـا یـا حتـی تجربـه ماهیگیـری!
انبـار  از ریشـهر، آب  کردیـد حتمـًا دیـدار  گـر بـرای سـفر در نـوروز بوشـهر را انتخـاب   ا
قوام، خانه قاضی، عمارت ملک، گوردختر، عمارت دهدشتی، مدرسه گلستان، امامزاده 
عبدالمهیمن، قبر ژنرال انگلیسی، آرامگاه اصفهانی، معبد خدادریا، کلیسای مسیح مقدس، 
قلعه هندی ها، کنیسه یهودیان، قبرستان انگلیسی ها و عمارت حاج رئیس را هم در 

لیسـت سـفر خـود قـرار دهید.

 سفر به مقصد سیستان و بلوچستان
کـه بـا وجـود  اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان و شـهر چابهـار یکـی از مکان هایـی اسـت 
دارا بـودن زیبایی هـای بسـیار بـه هیـچ وجـه مـورد توجـه گردشـگران داخلـی نیسـت. 
آب و هـوای ایـن شـهر در فصـل بهـار نسـبتًا معتـدل اسـت. ترکیبـی از آب و هـوای 
انگیـز اسـتان و جاذبـه هـای طبیعـی بنـدر چابهـار و  آثـار تاریخـی شـگفت  معتـدل، 
کسـی را بـرای سـفر بـه ایـن  اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان مـی توانـد بـه راحتـی هـر 

کنـد.  مـکان ترغیـب 
 

کنید بهترین آب و هوای نوروزی را در قشم تجربه 
کشـور از دیدنی تریـن مناطـق ایـران اسـت. جزیـره قشـم بـه  جزیـره قشـم در جنـوب 
خصـوص در فصـل بهـار دیدنی تـر می شـود و آب و هوایـی معتـدل بـرای لـذت بـردن 
دره  تـا  حـرا  دریایـی  جنگل هـای  ماننـد  مکان هایـی  شماسـت.  روی  پیـش  سـفر  از 
در  را  نـوروزی  سـفری  از  نشـدنی  تکـرار  تجربـه ای  تـا  هسـتند  شـما  منتظـر  سـتارگان 
گـر در تعطیـالت نـوروز بـه قشـم رفتیـد حتمًا از غـار نمک، انجیر  اختیارتـان بگذارند. ا

کنیـد. گـوران، قلعـه قشـم و دره سـتارگان دیـدن  معابـد، غـار خربـز، سـد 
  

کیش، سفر به سرزمین جشنواره های نوروزی
بـه  می توانـد  کـه  می شـود  برگـزار  جشـنواره هایی  کیـش  جزیـره  در  عیـد،  ایـام  در 
جذابیت هـای ایـن مـکان بـرای سـفر در ایـام عیـد بیفزایـد. آب و هـوای جزیـره کیش 
کامـاًل معتـدل بـوده و زمـان خوبـی بـرای دیـدن از شـهر  در فصـل بهـار و در ایـام نـوروز 
کشـتی  پرنـدگان،  بـاغ  و  دلفین هـا  پـارک  کاریـز،  زیرزمینـی  شـهر  حریـره،  تاریخـی 

کیـش و ... اسـت. یونانـی، پـارک سـاحلی مرجـان، اسـکله بـزرگ تفریحـی 

33
آوای کشتیرانی   شماره 357  /  فـروردین  98

33



سـبک  ناخواسـته  یـا  خواسـته  کـه  اسـت  روزهایـی  نـوروزی،  تعطیـات  روزهـای 
کـرد. ایـن روزهـا اغلـب بـه مهمانی هـا،  زندگـی و تغذیـه افـراد در آن تغییـر خواهـد 
گشـت وگذارهایی از ایـن دسـت سـپری می شـود. وفـور  دیـد و بازدیدهـا، سـفرها و 
تغییـرات  از  یکـی  ایـام  ایـن  در  انـرژی  پـر  کی هـای  خورا انـواع  بـه  زیـاد  دسترسـی  و 
افـراد  کـه  آن چـه  از  سـاده تر  می توانـد  کـه  اسـت  ایرانـی  خانواده هـای  تغذیـه  در 
کنـد. مسـافرت های نـوروزی نیـز مـورد دیگـری اسـت  بیندیشـند، بـدن آنهـا را بیمـار 

بیندیشـند. بـه سامتی اشـان  از همیشـه  بیـش  بایـد  آن  در  افـراد  کـه 
بـرای داشـتن بـدن سـالم و دوری از بیماری هـا در ایـن ایـام، رعایـت چنـد نکتـه می توانـد 

کند. بـه مـا کمـک 
1 - یکی از دغدغه های مهم افراد هنگام نزدیک شدن به ایام نوروز، افزایش وزن است. 
اضافـه  شـدن وزن بـه دلیـل کم تحرکـی و خـوردن آجیـل و انـواع شـکالت و شـیرینی پیـش 
می آید. افراد در این ایام به دلیل اینکه به سرکار، دانشگاه و یا مکان های دیگر رفت و آمد 
کنار ایـن کم فعالیتی،  نمی کننـد، ناخواسـته تحرک شـان پاییـن می آیـد و عـالوه بر این در 
در مهمانی هـا و دیـد و بازدیدهـا مـواد غنـی و پرانـرژی می خورند و وزن شـان بـاال می رود.  

• ایـام 	 کـه در  کی هایـی  کنیـد! در میـان خورا بـه نفـع دیگـری چشم پوشـی  از یکـی 
کـی مثـل شـیرینی  نـوروز در برابرتـان قـرار دارد، همـه را برنگزینیـد. بلکـه یـک خورا
گـر آجیـل و شـیرینی می خوریـد دیگر شـام  را به جـای انـواع آجیـل مصـرف کنیـد. یـا ا

نخوریـد. 
• کنیـد. یـک عـدد شـیرینی را بـا یـک عـدد 	 اثـرات خـوردن شـیرینی را بـا میـوه خنثـی 

و  نمی شـود  وارد  بدن تـان  بـه  زیـادی  کالـری  شـکل  ایـن  بـه  کنیـد.  همـراه  میـوه 
حجـم معـده شـما پـر می شـود.

• در 	 پیـاده روی  و  وگـذار  گشـت   بـرای  سـبک،  چنـد  هـر  مـدون،  برنامه ریـزی  یـک 
کنیـد. قطعـًا می تـوان ضمـن لـذت بـردن از هـوای  کـه هسـتید، تهیـه  هرکجایـی 

گرفـت. ایـن طریـق  بـه  نیـز  را  کم تحرکـی  بهـاری، جلـوی 
گمـان نمی کنیـد شـما را بیمـار  کـه  2- سـفرهای نـوروزی می تواننـد درسـت در لحظاتـی 
کننـد. ایـن لحظـات می توانـد بـه شسـته نشـدن دسـت، خـوردن گوشـت قرمـز، کم شـدن 
کنیـد روزانـه هشـت لیـوان آب  آب بـدن و ...مرتبـط باشـد. بنابرایـن در ایـن ایـام سـعی 
کاهـش تمرکـز شـما در طـول راه  کـم  آبـی منجـر بـه سـردرد، خسـتگی و  کـه  بخوریـد. چـرا 

خواهـد شـد.  
• کنیـد مصـرف چای و قهـوه را به حداقل برسـانید. این مواد به 	 در طـول سـفر سـعی 

کافئین آب بـدن را کاهش می دهند.  دلیـل وجـود 
• کـه مـواد غذایـی بـا خودتان حمل کنیـد، این مواد را فقـط به صورت 	 گـر بنـا داریـد  ا

کـه غذاهـای نیم پـز امکان رشـد میکـروب را در  خـام و یـا پختـه بـا خـود ببریـد، چـرا 
خـود فراهـم می کنند. 

• کنیـد همـواره 	 بـرای اینکـه در سـفر هـوس شـیرینی خـوردن از سـرتان بیفتـد، سـعی 
چنـد آدامـس بـه همـراه داشـته باشـید. 

• گوشـت قرمـز تهیـه می شـوند، 	 کـه بـا  بـرای حفـظ سـالمتی تان بـه جـای غذاهایـی 
غ امکان غیرسـالم  غ آمـاده شـده اند سـفارش دهیـد، چرا که مـر کـه بـا مـر غذاهایـی 

کمتـری در خـود دارد. بـودن 
• کافی آب سالم به همراه داشته باشید.	 به مقدار 

گـر همـراه بـا تحـرک و جلوگیـری از اشـتهای زیـاد خـوردن  کلـی، ا  3- ایـام نـوروز بـه طـور 
کالـری نباشـد، عـالوه بـر اضافـه وزن می توانـد سـالمت همـه افـراد و بـه  مـواد غنـی و پـر 

کـودکان و افـراد مسـن را نشـانه بـرود.  گروه هـای سـنی خاصـی ماننـد  خصـوص 
• ماننـد 	 شـیرین  کـم  و  کوچـک  شـیرینی های  نـوروز  عیـد  در  خانواده هـا  از  برخـی 

شـیرینی نخودچـی را بیـش از همـه خریـداری و مـورد مصـرف قـرار می دهنـد. ایـن 
کوچـک و  یـک عـادت بسـیار خـوب اسـت و بهتـر اسـت شـیرینی ها و شـکالت های 

کـرد. کم شـیرین را جایگزیـن شـیرینی های بـزرگ، چـرب و خیلـی شـیرین 
• رعایـت بیشـتر نظافـت دهـان و دندان هـا در ایـن ایـام توصیـه می شـود. چندین بار 	

کمـک  ک بـه تمیـز شـدن دندان هـا از خرده هـای آجیل هـا و شـیرینی ها  زدن مسـوا
کرد. خواهـد 

• از 	 اسـت  بهتـر  دارنـد  بـاال  خـون  فشـار  کـه  افـرادی  خصـوص  بـه  و  افـراد  همـه 
کننـد. اسـتفاده  خـام  یـا  و  کم نمـک  و  داده  بـو  کمتـر  آجیل هـای 

• کـودکان و سـالمندان را در ایـن ایـام تشـویق بـه فعالیـت و تحرک هـای 	 سـعی کنیـد 
هرچنـد کوتاه مـدت و سـاده کنیـد. 

• بی نظمـی در سـاعات مصـرف غـذا، بـه تعویـق افتـادن یا حـذف صبحانـه از برنامه 	
غذایـی بـه دلیـل دیـر بیدار شـدن از خـواب و تأخیر در مصرف غـذا در وعده ناهار یا 
شـام بـه دلیـل دیـد و بازدیدهـای نـوروزی از دالیـل عمـده اختـالالت گوارشـی نظیـر 
اختـالل در هضـم غـذا، سـنگینی معـده، نفـخ، دل درد و اسـهال اسـت. بنابرایـن 
بایـد تـالش کنیـم تـا ایـن سـبک در نحـوه تغذیـه را تغییـر دهیـم و دیگـران را نیـز به 

کـردن برنامه هـای غذایی شـان تشـویق نماییـم. منظـم 

کنیم؟  چگونه سالمتی خود را در نوروز حفظ 

سالمتی
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قوت  نقاط  و  ظرفیت ها  شناخت  دشمن،  اقدامات  با  مقابله  راه های  از  یکی 
علیه  بر  آمریکا  که  اقتصادی  جنگ  در  است.  خودش  زبان  از  او  ضعف  و 
جمهوری اسامی ایران راه انداخته و هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می شود، 
عدم شناخت پیشینه و دالیل اتخاذ چنین راهبردی، مقابله را بسیار سخت 
در  هدف  با  جنگ  این  که  است  آن  حقیقت  کرد.  خواهد  ممکن  غیر  حتی  و 
گذاشتن جمهوری اسامی ایران به منظور عقب نشینی از اهداف خود  تنگنا 
کلید خورده و در دوران  و در نهایت استحاله یا سرنگونی آن از اوایل انقاب 
دوران  است.  بوده  به  رو  رو  اندکی  نشیب  و  فراز  با  آمریکا  جمهور  رؤسای 
که منجر به برجام شد از دوران درس آموز و  ک اوباما  ریاست جمهوری بارا

گذشت. که نباید به سادگی از آن  تجربه شده ای است 

یکی از مطلع ترین و بهترین روزنامه نگارانی که به پوشش مسائل مربوط به روابط ایران و 
ایاالت متحده در سال های اخیر پرداخته، "جی سولومون" بوده است. جی سولومون خبرنگار 
ارشد وال استریت ژورنال در حوزه سیاست خارجی است که چندی پیش کتاب جدیدش را با 
عنوان »جنگ های ایران: بازی های جاسوسی، نبردهای بانکی و قراردادهای محرمانه ای که 
شکل خاورمیانه را تغییر داد« به بازار عرضه کرده است. او دو دهه در این نقش بوده و به 
پوشش خبرهای منطقه خاورمیانه، آسیا و آفریقا پرداخته است. فعالیت های خبری عالی او 
سبب شده است تا سه مرتبه برنده جایزه پولیتزر شود. او نخستین خبرنگار آمریکایی است که 
مطالب مربوط به دیدارهای محرمانه ایران و آمریکا را در عمان منتشر کرد. همین نشست ها 
به توافق هسته ای منجر شد. او در فاصله سال های 2013 تا 2015 نیز به پوشش گفتگوهای 

هسته ای پرداخت.
کرات محرمانه درباره روابط  او اولین خبرنگاری است که بسیاری از افشاگری ها را درباره مذا
ایاالت متحده و ایران انجام داده است. یکی از نکات برجسته سخنرانی سولومون استفاده از 
لفظ »جنگ مالی« بر علیه ایران است که بیانگر راهبرد نظام سلطه در شرایط فعلی است. 
نکته مهم تر شباهت بسیار زیاد رفتار دولت های پیشین آمریکا به ویژه دولت اوباما با دولت 
ترامپ در شرایط کنونی در شیوه تحریم ایران و تحت فشار قرار دادن مشتریان اقتصادی 
ایران و تالش برای جلوگیری از صدور نفت و ... است که به زعم او منجر به توافق هسته ای 

موسوم به برجام شد.
اندیشکده آمریکایی موسوم به »بنیاد هریتیج« در واشنگتن چندی پیش نشستی با عنوان » 
درس های جنگ مالی آمریکا ضد ایران« برگزار کرد. سخنران ویژه این نشست جی سولومون 
بود. او در سخنرانی خود به نکات آموزنده و مهمی از چرایی و چگونگی جنگ اقتصادی 
آمریکا بر علیه ایران اشاره کرده است که در ادامه مطلب، بخش هایی از آن بدون دخل و 

تصرف آورده می شود.

ایران در لیست اهداف آمریکا
سیال  بسیار  واشنگتن  در  اوضاع  ترامپ،  دولت  آمدن  کار  روی  با  حاضر،  حال  در 

را  کتاب  این  اینکه چرا  و  بازگردم  کمی به عقب  است. در سخنرانی ام می خواهم 
به  ما  عالقه  از  زیادی  بخش  بپردازم.  جاری  مسائل  بررسی  به  ادامه  در  و  نوشتم 
ج بوش باز می گردد  مسائل ایران به سال های پایانی دوران ریاست جمهوری جر
و  حماس  و  ا...  حزب  یعنی  متحدانش  و  ایران  بین  منطقه ای  مناقشه های  که 
کننده به نیروهای نظامی  گروه های شبه نظامی در داخل عراق حمله  رژیم اسد و 
در  عربی  سنی  حکومت های  و  اسرائیل  و  متحده  ایاالت  و  سو  یک  در  آمریکایی 

منطقه از سوی دیگر در حال ظهور بود.
ج بوش در حال بروز بود.  این مناقشه ها در سال های پایانی دوران ریاست جمهوری جر
در واقع، نوعی مناقشه وسیع تر در منطقه در حال شکل گیری بود. ایران از محوری سخن 
می گفت که آن را محور مقاومت می خواند. این محور در برگیرنده گروه های شبه نظامی 
مختلف و احزاب سیاسی و دولت سوریه بود که همسو با ایران بوده اند. این محور در 
مقابل ایاالت متحده قرار گرفته است. در همین سال ها، آمریکا در حال ایجاد شکل جدیدی 
از ابزارهای امنیت ملی و شیوه های جدیدی برای هدف قرار دادن دشمنانش بود. ایران نیز 

در زمره این اهداف بود.

آغاز جنگ مالی
ک اوباما،  ج بوش و آغاز دوران مسئولیت بارا در پایان دوران ریاست جمهوری جر
شد  می  گفته  آن  اساس  بر  که  شد  نوشته  سایبری  جنگ  درباره  زیادی  مطالب 
گرفته است؛ اما خود من به  تأسیسات هسته ای ایران هدف حمالت سایبری قرار 
که من خبرنگار  جنگ مالی بسیار عالقه مند بودم. شاید علت این عالقه، آن بود 
دیگر  علت  شاید  است.  اقتصادی  نشریه ای  اساسًا  که  بودم  ژورنال  استریت  وال 
که ابزارهای مورد استفاده برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران،  این عالقه آن بود 
داشته  بزرگ تری  بسیار  تأثیرات  محدود،  سایبری  حمالت  با  مقایسه  در  می تواند 
که جنگ  ج بوش شاهد آن بودیم  باشد. حتی در اواخر دوران ریاست جمهوری جر
نکرده  مشاهده  را  آن  همانند  آن،  از  پیش  تا  که  بود  جریان  در  ایران  علیه  مالی 
کرده بودیم اما همان طور  بودیم. ما در طول تاریخ از ابزارهای قهری مالی استفاده 
که برای ایران در این زمینه پخته شد، بی سابقه بود. کتابم نوشته ام، آشی  که در 

اوباما پیام نوروز را به مناسبت سال نو ایرانی ارسال کرد و رئیس جمهور ایاالت متحده 
برای اولین بار به نوعی به آن را رسمیت شناخت. بعدًا هم در نشریات فاش شد که اوباما 
نامه ای محرمانه به آیت ا... خامنه ای رهبر ایران نوشته است. این سه عامل مرا عالقه مند و 
مجذوب مسئله ایران کرد زیرا متوجه شدم که در دولت اوباما، این موضوع، موضوع غالب در 
برنامه های سیاست خارجی اوباما خواهد بود همان طور که به نظر می رسد در دولت ترامپ، 

ع غالب خواهد بود. روسیه موضو

ادامه دارد ...

گردآوری:  دفتر مرکزی حراست

قسمت  اول 

گاهی آ

جنگ اقتصادی
گزینه همیشگی آمریکا 

برای مقابله با انقالب اسالمی
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کشـور و به عنوان نخسـتین  کشـتیرانی والفجر با بیش از 30 سـال تجربه و حضور مسـتمر در صنعت دریایی  شـرکت 
شـرکت تخصصـی مسـافری بین المللـی دریایـی کشـور،  عملیـات جـا بـه جایـی بیـش از 10 میلیـون نفر مسـافر دریایی 
بـا اسـتفاده از شـناورهای اسـتاندارد و ایمـن را در مسـیرهای داخلـی و بین المللـی خلیـج همیشـه فـارس بـا موفقیـت 

کرده اسـت.  سـپری 
ایـن شـرکت در بخـش ارائـه خدمـات مسـافری دریایـی و برگـزاری تورهـای گردشـگری دریایی در بنـادر و جزایر جنوبی کشـور با 

کشـور همکاری مسـتمر دارد.  بیش از 100 آژانس خدمات مسـافرتی در سراسـر 
بـا توجـه بـه رسـالت و مأموریـت اصلـی شـرکت در بخش جابه جایی مسـافران دریایی، ایجاد بسـتری مناسـب و شایسـته جهت 

تسـهیل سـفر مسـافران در ایام نوروزی همیشـه از اولویت های مهم این شـرکت بوده اسـت.
کادر مجـرب و متعهـد و همچنیـن  در ایـام نـوروز 1398 نیـز همچـون سـال های گذشـته بـه یـاری خداونـد متعـال و بـه پشـتوانه 
نـاوگان مجهـز و ایمـن و بـا هـدف ارائـه خدمـات هـر چـه بـا کیفیت تـر بـه مسـافران گرامـی و نیـز توسـعه هـر چـه بیشـتر فرهنـگ و 

صنعـت گردشـگری دریایـی، سـفرهای منظـم دریایـی در ایـام مزبـور انجـام خواهد شـد. 
کویـت، بندرعبـاس بـه شـارجه و  کیـش، خرمشـهر بـه  کیـش، چـارک بـه جزیـره  ایـن سـفرها در مسـیرهای بنـدر لنگـه بـه جزیـره 
بنـدر لنگـه بـه دبـی بـه صـورت رفـت و برگشـت همچنیـن تورهای گردشـگری در خرمشـهر ، بنـدر عباس و جزیـره کیش صورت 
کشـتی های ایمن از 27 اسـفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه سـال  که اشـاره شـد این سـفرها با اسـتفاده از  می پذیرد. همان طور 

98 ادامـه خواهد داشـت.
 شـایان ذکـر اسـت شـرکت کشـتیرانی والفجـر جهـت رفـاه حـال مسـافران برنامه هـای متنوعـی از جملـه  اجـرای موسـیقی زنـده و 

گرفتـه اسـت.  شـاد و همچنیـن تجهیـز بوفـه شـناورها را در نظـر 
وسـیله  بـه   خـود  شـخصی  خـودروی  از  اسـتفاده  بـا  تمایـل  صـورت  در  می تواننـد  کیـش  جزیـره  بـه  سـفر  عالقه منـد  مسـافران 

کننـد.  سـفر  زیبـا  جزیـره  ایـن  بـه  والفجـر  شـرکت  کشـتیرانی  کشـتی های 
کشـتیرانی والفجـر در تهـران و نمایندگی هـای فـروش بلیـط ایـن شـرکت در  کـز ارائـه خدمـات مربـوط بـه فـروش بلیط هـای  مرا
کنـون فعـال اسـت و عالقه منـدان می تواننـد بـا شـماره تلفن هـای 88835154 - 88845064  کشـور از هـم  ا کلیـه اسـتان های 

کـز نسـبت بـه تهیـه بلیـط اقـدام نماینـد. تمـاس و یـا  بـا مراجعـه بـه ایـن مرا

کشـتیرانی والفجر شناورهای 
 آماده ارائه خدمات به مسـافران نوروزی

کشتی سفر با 
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کشتیرانی والفجر از اقدامات این شرکت در ایام دهه مبارک فجر خبر داد. روابط عمومی 
کشـتیرانی والفجـر بـا  بـر اسـاس ایـن خبـر، بـه مناسـبت چهلمیـن سـال پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی امـور اداری 

کـرد. کاپیتـان سـجده مدیـر عامـل ایـن شـرکت، اقـدام بـه برگـزاری مسـابقات ورزشـی  مسـاعدت 
کـه بـه همـت کمیته ورزشـی کشـتیرانی والفجر صـورت گرفت عالوه بر برگزاری مسـابقات دارت  در ایـن دوره از مسـابقات 
کارکنـان شـاغل خشـکی، دریایـی و بازنشسـتگان در قالـب  ویـژه بانـوان، مسـابقات فوتبـال سـالنی ویـژه آقایـان بـا حضـور 

5 تیـم بـه مـدت چهـار هفته برگزار شـد.
کاپیتـان سـجده مدیرعامـل، آهـی مدیر دفتر حراسـت، مهندس بختیـاری مدیر امور  در اختتامیـه ایـن مسـابقه بـا حضـور 

فنـی و تیرگـر مدیـر امـور مالـی از تیـم قهرمـان و دیگـر شـرکت کنندگان تقدیـر و تجلیل بـه عمل آمد.
شـایان ذکر اسـت برگزاری مسـابقات ورزشـی با اسـتقبال همکاران مواجه شـد و موجب افزایش شـور و نشـاط و صمیمیت 

گردید.  کارکنان 
همچنین در ایام دهه مبارک فجر مسـابقه بزرگ قرآنی ویژه خانواده های همکاران و مسـابقه اطالعات عمومی انقالب 

کارکنان شـاغل و بازنشسـتگان توسـط روابط عمومی این شـرکت برگزار و به برندگان هدایایی اهدا شـد. اسـالمی ویژه 

کشـتیرانی والفجر  
در چهلمین سـال پیروزی انقالب اسـالمی

گزارش
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گزارش

در  دریایـی  گشـت   7 تـا   5 بیـن  روزانـه  دریایـی  سـتاره  کشـتی  راسـتا  همیـن  در   
کیـش انجـام مـی دهـد و حـدود 300 نفـر  پهنـه آب هـای سـاحلی جزیـره زیبـای 
گردشـگران هـر روز از پنجره هـای ایـن شـناور اعمـاق دیدنـی و پرجاذبـه دریـا،  از 

نشـینند. مـی  تماشـا  بـه  را  جزیـره  اطـراف  رنگارنـگ  وماهی هـای  مرجان هـا 
بـرای کشـتی مرجـان کیـش نیـز سـفرهای دریایـی بـه بنـادر و جزایـر اطـراف کیش 
برنامـه ریـزی شـده اسـت، طـی سـال  از جملـه هندورابـی، چـارک و بندرآفتـاب 
گذشـته بسـیاری ازمسـئولین و مهمانـان سـازمان منطقـه آزاد کیـش بـا این شـناور 

بـه مقاصـد مـورد نظـر منتقـل شـده اند.
 بـا توجـه بـه زیبایـی، سـرعت و امکانـات ایـن شـناور بـرای پذیرایـی، مسـافران 
می تواننـد بـه صـورت  خانوادگـی بـا این شـناور به جزایر و بنادر اطراف کیش سـفر 

کننـد و بـه صـورت ویـژه از امکانـات آن اسـتفاده نماینـد.
همچنیـن بـه منظـور ارائـه خدمـات مثبـت و مؤثر به مسـافران شـناورهای والفجر 
چنـد تیـم متشـکل از پرسـنل مجـرب ایـن شـرکت بـرای فعالیـت شـبانه روزی در 

کیـش مسـتقر خواهنـد شـد. بنـدر و اسـکله 
شـایان ذکـر اسـت شـناورهای ایـران هرمـز 12 و زمـرد متعلـق بـه کشـتیرانی والفجر 
کیـش ضمـن تسـریع در عملیـات جابـه جایـی مسـافران، در  بـا حضـور در جزیـره 
که سـایر شـناورهای موجود در منطقه امکان تردد و سـفر  شـرایط نامسـاعد جوی 
کـه ایـن  ندارنـد، مسـافران را در زمـان مقـرر بـه مقاصـد خـود منتقـل مـی نماینـد 
اقـدام نقـش بـه سـزایی در نظـم جزیـره و آرامـش روانـی مسـافران خواهد داشـت.

و  از تجهیـزات  برخـی  بـا نصـب  کیـش  کشـتیرانی  فـوق شـرکت  مـوارد  بـر  عـالوه 
نشـان هـای جالـب دریایـی در اطـراف سـاختمان اصلـی ایـن شـرکت در نزدیکـی 
بنـدر، ضمـن آشـنایی مسـافران بـا خدمـات کشـتیرانی کیـش و شـرکت کشـتیرانی 
بـرای  دریانـوردی  فرهنـگ  شـناخت  و  معرفـی  بـرای  برنامه هایـی  والفجـر، 

گذاشـت. اجـرا خواهـد  بـه  مسـافران 

کیش تماشای آب های ساحلی جزیره 
کیش کشتیرانی   با شناورهای 

کشـتیرانی کیش با آمادگـی کامل بـرای ارائه خدمات 
به مسـافران نوروزی به پیشـواز نـوروز می رود.
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گشـت خـود قـدم  پلیـس بـا ابهـت در خیابـان محـل 
مـی زد. ابهتـش از روی عـادت بـود و نـه تظاهـر، چـرا 
هنـوز  سـاعت  بودنـد.  شـمار  انگشـت  رهگـذران  کـه 
10شـب نشـده بود، اما وزش باد آمیخته با نم باران 

کـرده بـود. خیابان هـا را تقریبـًا خلـوت 
حـرکات  و  باتـوم  چرخانـدن  بـا  گاه  پلیـس  افسـر 
کنتـرل  را  سـاختمان ها  در  ظریـف،  و  هنرمندانـه 
خیابـان  انتهـای  بـه  دقـت  بـا  هـم  گاهـی  و  می کـرد 
و  هیبـت  آن  بـا  خالصـه  و  می شـد،  خیـره  اصلـی 
حـرکات، نمونـه ای تمـام عیـار از محافـظ امنیـت بـه 
شـمار می آمـد. فروشـگاه های آن خیابـان اغلـب زود 

تعطیل می کردند.
گهان پلیس  که نا نرسـیده به در یک سـاختمان بود 
ایسـتاد جلـوی در فروشـگاه ابـزار فروشـی، مـردی بـا 
سـیگار خامـوش نشسـته بـود. وقتـی پلیـس نزدیـک 
نیسـت  چیـزی  گفـت:  و  آمـد  خـود  بـه  مـرد  رفـت، 
قربـان، منتظـر یـه دوسـتم. بیسـت سـال پیـش قـرار 
بـه نظـر می آمـد، مگـه  گذاشـتیم. عجیـب و غریـب 
کـه ایـن مغـازه قـرار  نـه؟ بیسـت سـال قبـل در جایـی 
داره یـه رسـتوران بـود. رسـتوران جو بریـدی1. پلیس 
کوبیـدن. مـرد  گفـت: پنـج سـال پیـش، رسـتوران رو 
کـرد.  کبریـت درآورد و سـیگارش را روشـن  جلـوِی در 
چانـه ای  پریـده،  رنـگ  صورتـی  کبریـت،  نـور  زیـر 
کوچـک  و  سـفید  زخمـی  و  عمیـق  نگاهـی  بـزرگ، 
نزدیـک ابـروی راسـتش نمایـان شـد. سـنجاق شـال 
گردنـش از جنـس المـاس بـود و بـه گونـه ای عجیـب 
گفـت:  مـرد  بـود.  شـده  دوختـه  پارچـه  بـه  غریـب  و 
در  همین جـا  شـبی  چنیـن  در  پیـش  سـال  بیسـت 
رسـتوران جوبریـدی بـا جیمـی ولـز2، بهترین دوسـتم 
و بهتریـن آدم دنیـا شـام خـوردم. مـن و جیمـی مثـل 
دو تـا بـرادر تـوی نیویـورک بزرگ شـدیم. مـن هجده 
بـود صبـح  سـاله بـودم و جیمـی بیسـت سـاله. قـرار 
روز بعـد مـن راهـی غـرب بشـم تـا زندگـی جدیـدی رو 
نمی خـورد  تکـون  نیویـورک  از  جیمـی  کنـم.  شـروع 
خـب،  نیویـورک.  یعنـی  دنیـا  می گفـت  همـه اش  و 
کردیم درسـت بیسـت سـال  همـون شـب بـا هم عهد 
کنیـم. صـرف نظـر از ایـن  بعـد همدیگـه رو مالقـات 
کـه چـه وضعیتـی داریـم یـا چقـدر از ایـن جـا دوریـم. 
سرنوشـت  سـال  بیسـت  ایـن  تـوی  می کردیـم  فکـر 
گفـت: جالبـه،  هـر دوتایی مـون رقـم خـورده. پلیـس 
هـر چنـد بیسـت سـال زمـان زیادیـه... از اون موقـع 
مدتـی  داد:  ادامـه  مـرد  نـداری؟  دوسـتت  از  خبـری 
بـرای هـم نامـه می نوشـتیم، امـا یکـی دو سـال بعـد 

غـرب  می دونـی،  کردیـم.  گـم  رو  همدیگـه  آدرس 
امـا  می شـدم.  جـا  بـه  جـا  مـدام  مـن  و  بزرگـه  خیلـی 
گـه جیمـی زنـده باشـه مـی آد اینجـا، چون  می دونـم ا
دنیاسـت.  مـرد  وفادارتریـن  و  درسـت کارترین  اون 
تـا  اومـدم  راه  بـره. هـزار مایـل  یـادش  نـداره  امـکان 
بیـاد  گـه دوسـت قدیمـی ام  ا و  ایـن در برسـم  پشـت 

واقعـًا بـه زحمتـش مـی ارزه.
روکـش  بـا  زیبایـی  جیبـی  سـاعت  منتظـر،  مـرد 
الماس نشـان بیـرون آورد. بعـد گفـت: سـه دقیقـه به 
کـه جلـوی در رسـتوران از  10. دقیقـًا سـاعت 10 بـود 
هـم جـدا شـدیم. پلیـس پرسـید: وضعـت در غـرب رو 

بـه راه شـد، درسـته؟
مـن  امیـدوارم جیمـی هـم نصـف  البتـه  گفـت:  مـرد 
کار می کـرد.  پـول درآورده باشـه، امـا طفلـک زیـادی 
بـودم  مجبـور  مـن  بـود.  قلبـی اش  خـوش  از  اینـم 
کنـم. امـا نیویـورک جـای  بـا یـه عـده نخبـه رقابـت 
کاسـبی  کار و  آدم هـای معمولـی و قابـل پیش بینیـه. 
را  باتـوم  پلیـس  دینامیتـه.  بـا  بـازی  مثـل  غـرب  در 
گفـت: بایـد  چرخانـد و یکـی دو قـدم جلـو رفـت. بعـد 
راه  از  خوشـی  و  خوبـی  بـا  دوسـتت  امیـدوارم  بـرم. 

نیـاد، مـی ری؟ گـه سـر سـاعت  ا برسـه. 
مـرد جـواب داد: راسـتش نـه، دسـت کم نیم سـاعت 
گـه جیمـی زنـده باشـه  بیشـتر منتظـرش می مونـم. ا
دیـدار  امیـد  بـه  می شـه.  پیـدا  کلـه اش  و  سـر  حتمـًا 

قربـان.
گفـت: شـب بـه خیـر  پلیـس بـه راهـش ادامـه داد و 
وزش  و  می باریـد  بـاران  سـرد  و  ریـز  نـم  نـم  آقـا. 
نامنظـم بـاد حالتـی مسـتمر و منظـم به خـود گرفت. 
فـرو  دسـت های  و  افراشـته  یقه هـای  بـا  عابـر،  چنـد 
در  جلـوی  شـدند.  رد  او  نزدیکـی  از  جیـب  در  بـرده 
کـه هـزار مایـل راه را آمـده بـود  ابـزار فروشـی، مـردی 
تـا سـرقرارش حاضـر شـود سـیگار می کشـید و دقیقـه 
کشـید  شـماری می کـرد. حـدود بیسـت دقیقـه انتظار 
کـه  یقـه ای  و  بلنـد  بارانـی  بـا  قدبلنـد  مـردی  بعـد  و 
طـرف  آن  از  بـود  کشـیده  بـاال  گوش هایـش  بیـخ  تـا 
خیابـان بـه طرفـش آمـد. مرد بـا تردید پرسـید: تویی 
بـاب3؟ مـرد جلـوی در داد زد: جیمـی ولـز خودتـی؟
صـدای  بـا  و  گرفـت  را  مـرد  دسـت های  وارد  تـازه 
بـاب؟  خودتـی  خوشـحالم!  چقـدر  آه،  گفـت:  بلنـد 
خـب  اینجـا.  می آیـی  باشـی  زنـده  گـه  ا می دونسـتم 
بـاب،  زیادیـه.  زمـان  سـال  بیسـت  خـب!  خـب 
بـر  عقـب  بـه  زمـان  کاش  ای  گذشـته.  گذشـته ها 
اینجـا  دیگـه  شـام  یـه  می تونسـتیم  و  می گشـت 

کـرد؟ کار  چـه  باهـات  غـرب  راسـتی،  بخوریـم. 
جیمـی،  داد.  بهـم  می خواسـتم  چـی  هـر  پسـر،  آه   _
بلنـد  قـد  قـدر  ایـن  ببینـم  شـدی.  عـوض  خیلـی 

بـودی؟
کشیدم. کمی قد  _ بعد از بیست سالگی 

_ نیویورک چطوره جیمی؟
_ بـد نیسـت، تـوی یکـی از فروشـگاه های زنجیره ای 
کـه  جایـی  یـه  بریـم  بـاب،  بیفـت  راه  می کنـم.  کار 
گـپ بزنیـم. گذشـته  تـا حسـابی دربـارۀ  می شناسـم 

که از  دو مـرد شـانه بـه شـانۀ هـم راه افتادنـد. مـردی 
غـرب آمـده بـود و از موفقیتـش دچـار غـرور شـده بـود 
کار و زندگـی اش می گفـت. دیگـری پنهان شـده در  از 

گـوش می کرد. بارانـی بـا عالقـه 
سـر راه به داروخانه ای با چراغ های روشـن رسـیدند. 
و  ایسـتادند  دو  هـر  شـد،  روشـن  کمـی  فضـا  وقتـی 
همزمـان بـه یکدیگـر نـگاه کردند. مـردی که از غرب 
کـرد و دسـتش را از دسـت  گهـان مکـث  آمـده بـود نا

کشـید. دیگـری بیـرون 
نیسـتی! بیسـت سـال  ولـز  تـو جیمـی  گفـت:  سـپس 
کـه بینـی قلمـی رو ایـن  زمـان زیادیـه امـا نـه اون قـدر 

کنـه! طـوری پـت و پهـن 
گاهـی بیسـت سـال آدم خـوب  گفـت:  مـرد قـد بلنـد 
کـه دسـتگیر شـدی.  رو بـد می کنـه. ده دقیقـه اسـت 
آروم بـه راهـت ادامـه بـده، باشـه؟ عاقـل بـاش. حـاال 
قبـل از اینکـه بریم کالنتری این یادداشـت رو می دم 

بهـت. همیـن جـا بخونـش. از طـرف پاسـبان ولـزه.
کـه از غـرب آمـده بـود تـای یادداشـت را بـاز  مـردی 
کـه  کـرد. ابتـدا بـر اعصابـش مسـلط بـود، امـا همیـن 
کـرد، دسـتش بـه لـرزه افتـاد.  خوانـدن متـن را تمـام 

بـود: کوتاهـی  یادداشـت 
کبریت را  »باب، من به موقع سـر قرار رسـیدم. وقتی 
گو  که در شـیکا روشـن کردی، صورت مردی را دیدم 
تحـت تعقیـب اسـت. خـب مـن نمی توانسـتم خـودم 
یـک  و  زدم  گشـتی  کـه  بـود  ایـن  بکنـم.  را  کار  ایـن 
کار را بدهـد.  کـه ترتیـب  گیـر آوردم  لبـاس شـخصی 

» جیمی

 هنری
ُ
گر- ا برگرفته از مجموعه داستان آخرین خنیا

مترجم: علی فامیان
1 -Joe Brady
2- Jimmy Wells
3-Bob 
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»امروز 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 خاطرة 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  شــان با عمل به منصۀ ظهور رساندند، برداشته باشیم.

انقالبی  فعالیت های  خاطر  به  بود.  دامپزشکی  رشته  در  دانشگاه  سوم  ترم 
ایالم  منطقه  به  برود.  سربازی  به  شد  مجبور  کردند!  اخراج  دانشگاه  از  را  او 
اعزام شد. انقالب به روزهای اوج خود رسیده بود. به دستور امام از پادگان 
با  بود.  شاه  رژیم  ضد  بر  انقالبی  و  سیاسی  فعالیت  دنبال  به  کرد.  فرار 
و  ریزبینی  شد.  اسالمی  جمهوری  نوپای  روزنامه  خبرنگار  انقالب  پیروزی 
به جایی رسید  روزنامه  او در  کار  بود.  کارهایش  دقت عمل خاصی در همه 
او  از  دیگر  شد  شروع  که  جنگ  می کرد.  انتخاب  را  اول  تیترهای  حتی  که 
اینکه یک بار زنگ زد  تا  کجاست و چه می کند  خبر نداشتیم. نمی دانستیم 
که  دیدم  اما  خبر،  تهیه  برای  بودم  رفته  هستم.  آبادان  جبهه  در  گفت:  و 
کنم. کمک  اینجا به من خیلی احتیاج است برای همین ماندم تا به انقالب 

کار را فهمیده  که داشت مشکل  وارد سازمان رزم سپاه شد. با ریزبینی خاصی 
بودند.  کرده  نفوذ  ما  نظامی  ارکان  تمامی  در  دشمن  نفوذی  نیروهای  بود. 
یا  می کردند  فرار  زندان  از  عراقی  اسیران  برخی  که  بود  رسیده  جایی  به  کار 
کوچک ترین تصمیم فرماندهان به اطالع دشمن می رسید. وارد جلسه  اینکه 
بود.  همین  کرد  اشاره  جلسه  در  که  نکته ای  اولین  شد.  سپاه  فرماندهان 
باید سازمانی برای پوشش فعالیت های اطالعاتی تشکیل شود. باید مواضع 

کنیم. دشمن را خوب شناسایی 
گاهی  کنیم. نباید بدون آ شرایط نیروهای خودمان را هم باید خوب ارزیابی 
کامل به دشمن حمله کرد. کارهای شناسایی و اطالعاتی او عجیب بود. واقعًا 
کوتاه، شش بار محل قرارگاه عملیاتی  کرده بود. در یک مدت  کالفه  دشمن را 
کرد! نام خودش را به حسن باقری تغییر داد. برای فرماندهان در  را عوض 
شناسایی  و  اطالعات  اهمیت  از  همیشه  می کرد.  صحبت  مختلف  رده های 
امور  پیگیری  مشغول  کامل  دقت  با  هم  خودش  می گفت.  دشمن  منطقه 
بود. به آموزش زبان عربی خیلی عالقه داشت. در مدت دو ماه به زبان عربی 
مسلط شد! می گفت: باید مکالمات بیسیم عراقی ها را به راحتی بفهمم. باید 
کنم. در این  وقتی با اسیر عراقی صحبت می کنم بتوانم او را تخلیه اطالعاتی 
غ می شد به  کارهای روزمره فار کار هم تبحر خاصی داشت. وقتی از جلسات و 
گویی شغل  که  سراغ اسرای عراقی می رفت. آن قدر دقیق از آنها سؤال می کرد 

او بازجویی از اسرای دشمن است!
بنی صدر فرمانده کل قوا بود. به منطقه آمده بود و اعالم کرده بود به نیروهای 
سپاه هیچ گونه سالح و مهمات ندهید. در حضور او جلسه ای با حضور همه 
از فرماندهان شروع به تشریح  از طرف بنی صدر یکی  فرماندهان برگزار شد. 
آن  از  بعد  بود.  کلی گویی  و  کالسیک  بسیار  او  حرف های  کرد.  نبرد  منطقه 
کند. حسن باقری از جا بلند  کسی صحبت  گفت: از طرف سپاه هم  بنی صدر 
شد. بنی صدر با دیدن او نیش خندی زد! بعد هم از سر تمسخر به او نگاه 
که بر روی دیوار بود رفت. تهیه این نقشه  کرد. حسن به مقابل نقشه بزرگی 
کار خودش بود. موقعیت ها در آن بسیار دقیق بود. تا پایان جنگ هم از آن 
استفاده شد. همه فرماندهان ارتش و سپاه به او خیره شده بودند. آن قدر 
که  دقیق و صحیح موقعیت دشمن و شرایط نیروهای خودی را توضیح داد 
گویی خودش در تمام مواضع دشمن حضور داشته است.  کت شدند.  همه سا
محل استقرار تمامی یگان های دشمن و میزان تجهیزات و امکانات شان را به 
دقت بیان می کرد. بعد هم در مورد سازمان رزم و نحوه حمله و آرایش نیروها 
گاه گفت:  و نیازهای آنها صحبت کرد. گزارش او که تمام شد بنی صدر ناخودآ

گزارشی را بشنوم! احسنت، احسنت، آفرین! فکر نمی کردم چنین 
کار و فعالیت  این جوان هیچ وقت احساس خستگی نمی کرد. همیشه در حال 

اعجوبه تکرار نشدنی

بود. فرماندهان عراقی صدای او را از پشت بیسیم می شناختند و از او وحشت 
داشتند. این ترس بی دلیل نبود. آنها با یک فرمانده بی نظیر رو به رو بودند.

در خانه ای محقر  کرد.  ازدواج  از دختران جنگ زده جنوب  یکی  با  سال 60 
از دوستانش در  نفر  باشد. دو  نبرد نزدیک  تا به خطوط  گزید  اهواز سکنا  در 
چرا  حسن  پرسیدم:  بود.  زده  غم  رسیدند.  شهادت  به  شناسایی  جریان 
که چرا آنها نیستند. تا با یاری هم دشمن را نابود  گفت: ناراحتم  ناراحتی!؟ 
که انقالب ما را پایدار می کند.  کنیم. از طرفی هم می دانم؛ خون شهداست 
می گفت:  می دانند.  بهتر  را  انقالب  قدر  می دهند  شهید  وقتی  خانواده ها 
کار خود به فکر از بین بردن سنگرهای دشمن نباشید! بلکه فراتر از این  در 
درعملیات  باشید.  عراق  بعث  رژیم  لشکرهای  نابودی  فکر  به  ببینید.  را 
فتح المبین لحظه ای آرامش نداشت. از این منطقه به آن منطقه می رفت. 
خسته  فرماندهان  و  نیروها  همه  عملیات  پایان  با  می کرد.  توجیه  را  همه 
بیت المقدس)آزادی خرمشهر(  نمی خواست عملیات  بودند. شاید هیچ کس 
آغاز شود. اما حسن با اصرار از آنها می خواست ادامه دهند. می گفت: می دانم 
هم  شهدا  خون  خاطر  به  است.  خسته تر  شما  از  دشمن  اما  خسته اید،  شما 
را ادامه دهید. عملیات بیت المقدس آغاز شد. در طی عملیات  کار  که شده 
شگردهای زیادی به کار گرفت. کاری کرده بود که دشمن نمی توانست حمله 
کدام جبهه صورت می گیرد. در مرحله آخر با انجام عملیات فریب  نهایی از 
کرد. بعد  – خرمشهر دور  توجه عراق را از محور اصلی نبرد یعنی جاده اهواز 
جنگ  بزرگان  از  بسیاری  کرد.  وارد  عراق  ارتش  بدنه  به  را  کاری  ضربه  هم 
اوست. خستگی ناپذیر  تالش های  مرهون  خرمشهر  آزادی  که  معتقدند 
که فرمانده قرارگاه فتح بود فرماندهان جنگ را به  حجت االسالم ردانی پور 
قم و دیدار با مراجع برد. حسن باقری در دیدار با آیت ا... بهاءالدینی در مورد 
ما در  فرمودند:  ایشان هم در جواب  کرد.  و جبهه صحبت  مشکالت جنگ 
که همه بیماران را شفا می دهد. همه چیز را باید از او  ایران یک طبیب داریم 
بخواهید. آن طبیب حضرت امام رضا)ع( است. چرا حوائج خود را از ایشان 
)ع(  رضا  امام  زیارت  توفیق  دیدار  آن  از  بعد  می گفت:  حسن  نمی خواهید. 
نصیب ما شد. فکر کردم از آقا چه بخواهم؟ هر چه فکر کردم چیزی با ارزش تر 
از شهادت نیافتم. لذا از حضرت شهادت خواستم. اوایل بهمن 61 از مشهد به 
منطقه برگشت. کار شناسایی منطقه فکه به پایان رسیده بود. با مجید بقایی 
و چند تن از فرماندهان به راه افتادیم. برادر بقایی مشغول خواندن سوره فجر 
آخر چه معنی می دهد؟  آیات  این  از حسن پرسید:  آخر رسید.  آیات  به  بود. 
آیات یعنی شهادت! به محض رسیدن به منطقه به  گفت: این  حسن هم 
گلوله های خمپاره به اطراف  گاهی  از چند  از سنگرها رفتیم. هر  درون یکی 
سنگر اصابت می کرد. حسن من را فرستاد تا از بچه های ارتش سؤالی بپرسم. 
که خمپاره ای درست در درون سنگر فرود آمد!  هنوز از سنگر دور نشده بودم 
سریع برگشتم. پاهای مجید قطع شده بود اما حسن هنوز زنده بود. در همان 
کردیم. در مسیر برگشت  حال می گفت: به بچه ها برسید. آنها را سوار خودرو 
گوشم را نزدیک بردم. آهسته می گفت: یا حسین  لب های حسن تکان  خورد 

کالم حسن در این دنیا بود.  یا حسین)ع( و این جمالت آخرین 
و  زمانی  موقعیت  این  در   « بود:  نوشته  وصیت نامه اش  از  قسمتی  در  حسن 
کفر است. هر لحظه مسامحه و غفلت خیانت  مکانی جنگ ما جنگ اسالم و 
به پیامبر)ص( و امام زمان)عج( و پشت پا زدن به خون شهداست و ملت ما 

کند«.        کاری آماده  گونه فدا باید خود را برای همه 
             

یاد شهدا

4040
آوای کشتیرانی   شماره 357  /  فـروردین  98



کـه در صنعـت دریایـی صحبـت از خواب به میان می آید، خسـتگی به عنوان یکی  زمانـی 
از چشـم گیرترین عوامـل در نتیجـه مدیریـت حـوادث و بزرگ تریـن نگرانـی دریانـوردان 
کـه بـرای دریانـوردان بـا حجمـه ای از فعالیـت بـاال  بـه شـمار مـی رود. ایـن درحالـی اسـت 
کاری اسـترس زا ایـن مسـئله بسـیار حائـز اهمیـت می شـود. بنابرایـن اپراتورهـا  و فضـای 
کاری و زمـان اسـتراحت خدمـه بـر روی شـناورها نظارتـی دقیـق داشـته  بایـد بـر سـاعات 
گرفته شـده  باشـند. سـاعات اسـتراحت در کشـتی ها به  عنوان »سـاعات غیرکاری« درنظر 
کاری  کوتـاه متنـاوب را در خـود جـای نمی دهـد. قوانیـن مربـوط بـه سـاعات  و زمان هـای 
کشـتیرانی در  STCW2010 و MLC 2006 تنظیـم شـده اسـت.  و اسـتراحت در صنعـت 

کـه بـر روی یـک شـناور فعالیـت دارنـد،  بـا ایـن حـال اصولـی یکسـان بـرای دریانوردانـی 
کاری بـا یکدیگـر متفـاوت هسـتند و متعاقبـًا  کـه وظایـف و شـیفت هـای  وجـود نـدارد چـرا 
کـه  گونـی را بـرای دریانـوردان بـه همـراه دارد. همـان  طـور  گونا سـاعات قابـل دسـترس 
اشـاره شـد قوانیـن STCW و MLC سـاعات اسـتراحت را پوشـش می دهنـد بنابرایـن ایـن 
کننـد.  کـه چگونـه بـه بهتریـن نحـو از آن اسـتفاده  مسـئله بسـتگی بـه دریانـوردان دارد 
کـه بـرای دریانـوردان از اهمیـت دوچندانـی  کیفیـت خـواب اسـت  عـالوه بـر ایـن مـوارد، 

کمیـت آن.  برخـوردار اسـت نـه 

کیفیت راه های مهم برای تجربه خوابی با 
چـه  خـود  خدمـت  دوره  در  اصولـی  خوابـی  تضمیـن  بـرای  دریانـوردان  ترتیـب  بدیـن 
چـاره ای بایـد بیندیشـند؟ هـر دریانـورد بایـد زمـان در دسـترس بـرای اسـتراحت خـود را بـه 
کافـی بـرای خـواب داشـته باشـد. البتـه ایـن یـک وظیفـه  کـه زمـان  کنـد  نحـوی مدیریـت 
کـه شـرایط بـر روی کشـتی ها مـدام در حـال تغییـر اسـت. برای  راحـت و آسـان نیسـت چـرا 
کاری یـک دریانـورد در سـاعات 12 تـا 8 و 8 شـب تـا 12 بامـداد را در نظـر  مثـال شـیفت 
کـه هـر روز تکـرار شـود بدیـن ترتیـب دریانـورد شـب ها خوابیـده و در سـاعات روز بر  بگیریـد 
کاری اش از سـاعت 12 تـا 4  کـه شـیفت  سـر شـیفت خـود حاضـر می شـود. امـا دریانـوردی 
بعـد از هـر و 12 بامـداد تـا 4 صبـح باشـد ناچـار اسـت در سـاعات روز بخوابـد و در سـاعات 
شـب بـر سـر شـیفت خـود حاضـر باشـد. افـزون بـر آن، در زمان هـای اضطـرار یـا در مـواردی 

ع حـوادث و فجایـع وجـود  کمـک انـی بـه شـناورها یـا افـراد دیگـر در زمـان وقـو کـه نیـاز بـه 
کاری را بـه حالـت تعلیـق درآورده و تمامـی  کشـتی بایـد جـدول  کاپیتـان  داشـته باشـد، 

برنامه هـا را تغییـر دهـد. 
کـه عـادات سـالمت ذیـل در صـورت  بنابرایـن، هـر دریانـورد بایـد بـه خاطـر داشـته باشـد 

کشـتی بـه همـراه داشـته باشـد.  کـردن می توانـد خوابـی آرام را در  رعایـت 
هرگونـه  نوشـیدن  از  و  برسـانید  حداقـل  بـه  را  دار  کافئیـن  هـای  نوشـیدنی  مصـرف    -1

کنیـد. الـکل پرهیـز  بـا  کـی طعـم دار شـده  خورا
کنیـد بـه عنـوان مثـال 15 دقیقـه )یـا  2-  یـک روتیـن پیـش از فعالیـت بـرای خـود تنظیـم 
کنید و سـر شـیفت خود حاضر  کاری  حتی در صورت امکان بیشـتر( پیش از آنکه آغاز به 

گیرد. شـوید بیـدار شـده تـا بدن شـما در حالتـی طبیعی قـرار 
کـردن اختصـاص  3-  ورزش را فرامـوش نکنیـد. روزانـه 30 تـا 45 دقیقـه را بـه ورزش 
کـه فعالیت هایـی از ایـن دسـت بـدن و سـالمت روان شـما را هشـیار نـگاه مـی  دهیـد چرا

کنتـرل خـواب و بیـدار شـدن را در دسـتان خودتـان قـرار می دهـد.  دارد و 
کابیـن خـود را در حالـت خـواب  کارآمـد آن را فراهـم آوریـد.  3- محیـط خـواب و ملزومـات 
کـه نور و روشـنایی را کاهش داده، دسـتگاه های الکترونیک و  تنظیـم کنیـد بـه گونـه ای 
دیجیتال خود را در حالت خاموش نگاه داشته و نظافت و نظم در کابین را رعایت کنید. 
4-  تمریـن آرامـش پیـش از خـواب را فرامـوش نکنیـد. پیـش از آنکه بـه رختخواب بروید 
زمانـی را پـس از شـیفت کاری خـود بـرای کاهـش اسـترس درنظر بگیرید. شـما مـی توانید 
گـوش بسـپارید یـا  بـه مـدت 30 تـا 40 دقیقـه پیـش از خـواب بـه موسـیقی دلخـواه خـود 

کتـاب مـورد عالقه تـان داشـته باشـید.  تورقـی بـه 
 MLC 5- زمـان خـواب دریانـوردان بایـد بیـن دو شـیفت کاری و طبق قانون ذکر شـده در
مدیریـت شـود تـا ضمـن رفـع خسـتگی و فرسـودگی ناشـی از فعالیـت در زمان هـای خاص، 

هوشـیاری و سـر زندگی دریانورد برای شـیفت بعدی را به همراه داشـته باشـد. 
 MLC کاری و طبق قانون ذکر شـده در 6- زمـان خـواب دریانـوردان بایـد بین دو شـیفت 
مدیریـت شـود تـا ضمـن رفع خسـتگی و فرسـودگی ناشـی از فعالیت در زمـان های خاص، 

هوشـیاری و سـر زندگی دریانورد برای شـیفت بعدی را به همراه داشـته باشـد.

ی منــاسب  برای  خوابی راحـت در کشتی عـــــادات رفتــار

سالمت شغلی

گردآوری و ترجمه: سارا زینال زاده وفا

کـه بـه خـواب  کارآمدتریـن سـاح در برابـر خسـتگی و فرسـودگی اسـت. زمانـی  خـواب نقشـی حیاتـی در سـامت روانـی و فیزیکـی افـراد دارد و 
کـه بـه موجب آن آزادسـازی هورمون هـا و ترکیبات الزم انجام می پذیـرد. متخصصان  می رویـم مغـز سـیگنال هایی را در بـدن سـاطع می کنـد 
گونه ای  کرده انـد و به  علـوم پزشـکی میـزان مؤثـر خـواب بـرای افـراد بزرگسـال را بـه طـور میانگین هفت تا هشـت سـاعت در شـبانه روز اعام 
کـرده و خطـر ابتا بـه بیماری های جدی و جبران ناپذیـر را افزایش می دهد.  کمبـود آن تغییراتـی بنیادیـن را در بـدن ایجـاد  کـه در نقطـه مقابـل 
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قای مهندس حجت اله فرهوش جناب آ
انتصاب جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت خیبر تبریک  می گوییم. از خداوند 
متعال سالمتی و توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف محوله خواهانیم.
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتی کارکنان شرکت مدیریت  مدیرعامل، مدیران و 
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی مدیریت و 
کشتیرانی کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی  مدیرعامل و 
کیش کشتیرانی  کارکنان  کشتیرانی والفجر، مدیرعامل و  کارکنان  مدیرعامل و 
مدیرعامل ، مدیران شعب و کارکنان شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا
کارکنان مؤسسه خدمات حفاظتی دریا امن قشم مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

تبریک انتصاب
رئیـس هیئـت  از سـوی دکتـر محمـد سـعیدی  گانـه ای  احـکام جدا بـا صـدور  
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران، حجت الـه فرهـوش  مدیـره و مدیرعامـل 
عنـوان  بـه  خدایـی  ابراهیـم  سـید  خیبـر،  کشـتیرانی  مدیرعامـل  عنـوان  بـه 
مجیـد  قشـم،  کشـتیرانی  مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  مدیرعامـل 
موسـی خان بختیـاری بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکت سوخت رسـانی و خدمـات 
و  مالـی  امـور  در  مشـاور  عنـوان  بـه  سـرکندی  احمـد  قشـم،  سـتاره  کشـتیرانی 
سـرمایه گذاری مدیرعامـل، قاسـم نبی پـور بـه عنـوان مشـاور فنـی مدیرعامـل، 
آریـا سـروری بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکت ارمغان سـبز کاالی البـرز  و همچنین 
عبدالرضـا  و  هرمـز  پرشـیا  کشـتیرانی  شـرکت  مدیرعامـل  حاجـی زاده  جمشـید 
گـروه بـه عنـوان عضـو  محبـی مدیـر دفتـر مطالعـات و نظـارت بـر امـور نـاوگان 

نـاوگان منصـوب شـدند. شـورای عالـی فنـی 

مدیرعامـل  وردی  پورحـق  غالمعبـاس  مهنـدس  سـوی  از  حکمـی  صـدور  بـا 
امـور  مدیـر  عنـوان  بـه  قهرمانـی  اشـکان  مهنـدس  کشـتی،  مدیریـت  شـرکت 

شـد. منصـوب  شـرکت  ایـن  فنـی  تـدارکات 

تبریک

قدردانی

سرکار خانم سودابه نعمتی
کـه بـه افتخـار بازنشسـتگی نایـل آمده ایـد، شایسـته اسـت از زحمـات  کنـون  ا
بی دریـغ، مسـاعی ارزشـمند و اهتمـام ویـژه سـرکارعالی در طـول مـدت خدمـت 
از  را  گرانقدرتـان  روزافـزون شـما و خانـواده  توفیـق  نمـوده،  و قدردانـی  تشـکر 
کلیه  درگاه احدیـت مسـئلت داریـم. امیـد اسـت در پرتو عنایات حق همـواره در 

شـئون زندگـی موفـق و مؤیـد باشـید.
کاپیتان علیرضا ابراهیمی زاده مدیرعامل
کارکنان شرکت تأمین نیرو   و 

کاپیتان مجید موسی  خان بختیاری قای  جناب آ
خدمـات  و  سوخت رسـانی  شـرکت  مدیرعامـل  عنـوان  بـه  را  جنابعالـی  انتصـاب 
کشـتیرانی سـتاره قشـم تبریـک  می گوییـم. از خداونـد متعـال سـالمتی و توفیـق 

را در انجـام وظایـف محولـه خواهانیـم. روزافـزون جنابعالـی 
دفتر مرکزی حراست
کارکنان دفتر بازرسی مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی مدیریت و 
کارکنان دفتر فناوری اطالعات مدیر و 
کشتیرانی والفجر مدیرعامل وکارکنان 
کیش کشتیرانی  کارکنان  مدیرعامل و 
مدیرعامل ، مدیران شعب و کارکنان شرکت خدمات نمایندگی
 کشتیرانی هوپاددریا
کارکنان شرکت خیبر مدیرعامل و 
کارکنان مدیر امور 
 مدیر امور پشتیبانی
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

قای سید ابراهیم خدایی جناب آ
انتصـاب جنابعالـی را بـه عنـوان مدیرعامـل شـرکت خدمـات دریایـی و مهندسـی 
کشـتیرانی قشـم تبریک  می گوییم. از خداوند متعال سـالمتی و توفیق روزافزون 

جنابعالـی را در انجـام وظایـف محولـه خواهانیم.
دفتر مرکزی حراست
کارکنان دفتر بازرسی مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی مدیریت و 
کارکنان دفتر فناوری اطالعات مدیر و 
مدیرعامل ، مدیران شعب و کارکنان شرکت خدمات نمایندگی
 کشتیرانی هوپاددریا
کشتیرانی والفجر مدیرعامل وکارکنان 
کیش کشتیرانی  کارکنان  مدیرعامل و 
کارکنان شرکت خیبر مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

قای مهندس قاسم نبی پور جناب آ
از  بـه عنـوان مشـاور فنـی مدیرعامـل تبریـک  می گوییـم.  را  انتصـاب جنابعالـی 
خداونـد متعـال سـالمتی و توفیـق روزافزون جنابعالـی را در انجام وظایف محوله 

خواهانیـم.
دفتر مرکزی حراست
کارکنان دفتر بازرسی  مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتی کارکنان شرکت مدیریت  مدیرعامل، مدیران و 
کارکنان مدیر امور 
 مدیر امور پشتیبانی
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

پـیـام 
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تبریک

قای احمد سرکندی جناب آ
انتصاب جنابعالی را به عنوان مشـاور در امور مالی و سـرمایه گذاری مدیرعامل 
تبریـک  می گوییـم. از خداوند متعال سـالمتی و توفیـق روزافزون جنابعالی را در 

انجـام وظایف محوله خواهانیم.
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 

مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، 
کارکنان شرکت خیبر مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

قای عبدالرضا لوایی  جناب آ
پشـتیبانی تبریـک  می گوییـم.  امـور  عنـوان مدیـر  بـه  را  جنابعالـی  انتصـاب 
از خداونـد متعـال سـالمتی و توفیـق روزافـزون جنابعالـی را در انجـام وظایـف 

خواهانیـم. محولـه 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله

کشتی  کارکنان شرکت مدیریت  مدیرعامل، مدیران و 
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی مدیریت و 
کارکنان دفتر فناوری اطالعات مدیر و 
کشتیرانی کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی  مدیرعامل و 
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو، مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
کیش کشتیرانی  کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جنوب – خط ایران کارکنان   مدیرعامل و 
کارکنان شرکت خدمات نمایندگی مدیرعامل ، مدیران شعب و 
کشتیرانی هوپاددریا  
کشتیرانی کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی  مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

قای مهندس اشکان قهرمانی  جناب آ
انتصـاب جنابعالـی را بـه عنـوان مدیـر امـور تـدارکات فنـی تبریـک  می گوییـم. 
از خداونـد متعـال سـالمتی و توفیـق روزافـزون جنابعالـی را در انجـام وظایـف 

خواهانیـم. محولـه 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
کارکنان امور تدارکات فنی مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، 
کشتی کارکنان دفتر تحقیق وتوسعه فنی شرکت مدیریت  مدیر و 
کارکنان مؤسسه خدمات حفاظتی دریا امن قشم مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

قای فرشاد اله ویسیان جناب آ
از خداونـد  تبریـک می گوییـم.  را حضـور جنابعالـی صمیمانـه  رسـیده  نـو  قـدم 
ولـی  توجهـات  سـایه  در  را  دلبندتـان  فرزنـد  سـعادت  و  سـالمتی  سـبحان 

خواهانیـم. عصر)عـج( 
کشتیرانی قشم کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی  مدیر عامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 
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نـوری،  مهـرداد  کاپیتـان  فرزنـد  نـوری  محمـد  امیـر 
و  آموزشـی  فکـری،  بازی هـای  اسـتانی  المپیـاد  در 
ک اس مقـام اول را در  سـرگرمی رویـش در رشـته بـال
کـرده اسـت. این موفقیـت را به  اسـتان فـارس کسـب 
کاپیتـان نـوری تبریـک می گوییـم.  خانـواده محتـرم 
تمامـی  در  را  تالشگرشـان  فرزنـد  روزافـزون  توفیـق 

خواهانیـم. متعـال  خداونـد  از  زندگـی  مراحـل 
کشتیرانی جمهوری کارکنان روابط عمومی   مدیر و 
اسالمی ایران

اول  )افسـر  حجـت  مسلــــم  فرزنـد  حجـت  فــــــاطمه 
نـاوگان کشـتیرانی( از  اسـتان فـارس در جشـنواره ملـی 
کسـب مقام اول و دیپلم  سـخنرانی پردیس موفق به 
افتخار در بخش نوجوان شـده اسـت. این موفقیت را 
بـه خانـواده محتـرم حجت تبریـک می گوییم. توفیق 
مراحـل  تمامـی  در  را  تالشگرشـان  فرزنـد  روزافـزون 

زندگـی از خداونـد سـبحان خواهانیـم. 
شرکت تأمین نیرو
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی   مدیر و 

موفقیت فرزندان  همکاران

مالـی  معاونـت  در  شـاغل  کارکنـان  از  معدنـی  ملینـا 
رشـته  در  سراسـری  آزمـون  در  والفجـر  کشـتیرانی 
کارشناسـی ارشـد رشـته مدیریـت مالـی قبـول شـده 
اسـت. ایـن موفقیـت را بـه خانـواده محتـرم معدنـی 
همـکار  ایـن  روزافـزون  توفیـق  می گوییـم.  تبریـک 
تالشـگر را در تمامـی مراحـل زندگی از خداوند متعال 

خواهانیـم.
کشتیرانی والفجر روابط عمومی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی    مدیر و 

کارکنـان شـاغل در شـعبه  مجیـد سـلیمانی خورگـو از 
کشـتیرانی  نمایندگـی  بندرعبـاس شـرکت خدمـات 
میـز  روی  تنیـس  رشـته  مسـابقات  در  هوپاددریـا 
کارکنـان دولـت )بـه عنوان  انتخابـی کشـوری ویـژه 
کـرده  کسـب  را  دوم  مقـام  کشـتیرانی(  نماینـده 
از  دوره  ایـن  اختتامیـه  در  وی  همچنیـن  اسـت. 
و   شـد  دوم  مقـام  کسـب  بـه  موفـق  نیـز  مسـابقات 
مـدال  اهـداء  بـا  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  سـازمان 
محتـرم  خانـواده  بـه  را  موفقیـت  ایـن  کـرد.  تقدیـر  ایشـان  از  یادبـود  لـوح  و 
در  را  تالشـگر  همـکار  ایـن  روزافـزون  توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  سـلیمانی 

خواهانیـم. متعـال  خداونـد  از  زندگـی  مراحـل  تمامـی 
کشتیرانی هوپاددریا روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

موفقیت  همکاران



همدردیهمدردی
خانواده محترم ناصر خواجوی

بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت شـادروان خواجوی را به آن خانـواده داغدیده 
کـرده بـه دیـار باقـی  تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گروه  کانون بازنشستگان 

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

خانواده محترم مرحوم جباری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت شـادروان جبـاری را بـه آن خانـواده داغدیـده 
کـرده بـه دیـار باقـی  تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی ایران و هند کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گروه  کانون بازنشستگان 

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

خانواده محترم مرحوم امیر محمدی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان امیر محمدی را به آن خانواده داغدیده 
کـرده بـه دیـار باقـی  تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله،
کشتیرانی ایران و هند کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گروه  کانون بازنشستگان 

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

کری قای مهندس داریوش ذا  جناب آ
خانـواده  و  جنابعالـی  بـه  را  بزرگوارتـان  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان امور پشتیبانی مدیر و 

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

ج عباس زاده قای ایر جناب آ
خانـواده  و  جنابعالـی  بـه  را  بزرگوارتـان  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست و حراست شرکت های تابعه، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله

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

قای مهندس داریوش شهسواری جناب آ
خانـواده  و  جنابعالـی  بـه  را  بزرگوارتـان  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله

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

کاپیتان سید محمد سیفی قای  جناب آ
خانـواده  و  جنابعالـی  بـه  را  بزرگوارتـان  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و 

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

کاپیتان فرهاد وصالی قای  جناب آ
خانـواده  و  جنابعالـی  بـه  را  بزرگوارتـان  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  گروه  کانون بازنشستگان 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج   امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 
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ح ا... عسگرزاده قای مهندس رو جناب آ

بـه جنابعالـی و خانـواده  را  بزرگوارتـان  پـدر  تأثـر درگذشـت  و  بـا نهایـت تأسـف 
کـرده بـه دیار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و 
کارکنان امور فنی 5 کشتی زردیس، مدیر و  فرمانده و دریانوردان 

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

قای مهندس مسعود دودانگه  جناب آ
بـه جنابعالـی و خانـواده  را  بزرگوارتـان  پـدر  تأثـر درگذشـت  و  بـا نهایـت تأسـف 
کـرده بـه دیار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و 
کارکنان امور فنی 5 کشتی زردیس، مدیر و  فرمانده و دریانوردان 

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

قایان ساالر و ستار میرزایی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کـرده بـه دیـار باقـی  تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، مدیرعامل و 

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

قای احمد ابوترابی جناب آ
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و خانـواده 
کـرده بـه دیار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتی کارکنان شرکت مدیریت  مدیرعامل، مدیران و 
کشتیرانی والفجر کارکنان  مدیرعامل و 

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

قای پژند همکار بازنشسته جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کـرده بـه دیـار باقـی  تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گروه  کانون بازنشستگان 

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

همکار بازنشسته سرکار خانم پرستو شجاعی شیرازی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه سـرکار عالـی و خانـواده 
محترم تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی 
رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گروه  کانون بازنشستگان 

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

قای احمد سرکندی جناب آ
مشاور محترم در امور مالی و سرمایه گذاری مدیرعامل

بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت همشـیره بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و خانـواده 
محترم تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی 
رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی قشم کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی  مدیرعامل و 
کشتیرانی ستاره قشم کارکنان شرکت سوخت رسانی و خدمات  مدیریت و 

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

قای امید جان محمدی جناب آ
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت همشـیره بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و خانـواده 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست و حراست شرکت های تابعه، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت منطقه ای چین مدیرعامل و 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج   امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 
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سرکار خانم صحابه هاشمی
و  سـرکارعالی  بـه  را  همسـرتان  بزرگـوار  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کرده  خانـواده محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر 
بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی 

مسـئلت داریـم. 
کشتیرانی مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت منطقه ای چین مدیرعامل و 
کارکنان  امور پشتیبانی، امور 

کشتیرانی   اداره پذیرش و بسیج 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

خانواده محترم مقیمی
کـرم مقیمـی را بـه آن خانـواده  بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت شـادروان الـه 
کـرده به دیار  داغدیـده تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال برای آن عزیز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست
کارکنان دفتر بازرسی  مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان شرکت  کارکنان دریایی و  مدیرعامل، اداره 
کارکنان  امور پشتیبانی، امور 

کشتیرانی   اداره پذیرش و بسیج 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای داود شمسایی همکار بازنشسته جناب آ
خانـواده  و  جنابعالـی  بـه  را  بزرگوارتـان  پـدر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست
کارکنان دفتر بازرسی  مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان شرکت  مدیرعامل و 
کارکنان  امور پشتیبانی، امور 

کشتیرانی   اداره پذیرش و بسیج 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای داود فاحی همکار بازنشسته جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کـرده بـه دیـار باقـی  تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان شرکت  مدیرعامل و 

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

قای حسین شهبازی همکار بازنشسته جناب آ
بـه جنابعالـی و خانـواده  را  بزرگوارتـان  مـادر  تأثـر درگذشـت  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان شرکت  مدیرعامل و 

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

قای فریبرز رضوانی جناب آ
و  جنابعالـی  بـه  را  همسـرتان  بزرگـوار  مـادر  درگذشـت  تأثـر  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده  خانـواده محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی 

داریـم.  مسـئلت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان شرکت  مدیرعامل و 

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

قای محمدرضا حاجی پور جناب آ
بـه جنابعالـی و خانـواده  را  بزرگوارتـان  مـادر  تأثـر درگذشـت  و  تأسـف  نهایـت  بـا 
کـرده بـه دیـار  محتـرم تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
باقـی رحمـت واسـعه و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت 

داریـم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر بازرسی دفتر مرکزی حراست و حراست شرکت های تابعه، مدیر و 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کانتینری کارکنان شرکت حمل و نقل  مدیرعامل و 

کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج   امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 
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غـذا و خـوراک یکـی از پایه هـای مهـم هـر فرهنـگ و آدابـی اسـت و از آنجا 
کـه خـوراک و غـذا به عنـوان قوت بشـر نقش حیاتی در زیسـت انسـان دارد 
همـواره نـوع طبـخ و طعم آن مـورد توجه ملـل مختلف قـرار گرفته اسـت. در 
ایـن شـماره نشـریه آوای کشـتیرانی، قصـد داریم شـما را با انـواع غذاهایی 

کـه شـب عیـد در شهرسـتان های مختلف طبـخ داده می شـود، آشـنا کنیم.

رشته پلو
در بسـیاری از شـهرهای ایـران، غـذای محبـوب شـب عید رشـته پلو اسـت. این 
کرمانشـاه و  ک،  غـذا از اصیـل تریـن غذاهـای ایرانـی در بیـن مـردم تهـران، ارا

آذربایجـان می باشـد. 
دلمه در آذربایجان

در اغلـب شـهرهای آذربایجـان، انـواع دلمـه و بـه خصـوص دلمـه بـرگ مـو در 
شـب عیـد و روزهـای اول سـال پختـه می شـود.

کوفته محلی درچهار محال و بختیاری
کوفتـه محلـی را  در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری، شـب قبـل از عیـد نوعـی 
گوسـاله، برنـج، سـبزیجات معطـر، آلوهـای محلـی از  گوشـت  کننـد.  تهیـه مـی 
مـواد اصلـی غـذای محبـوب شـب عیـد در ایـن اسـتان غربـی اسـت. ایـن کوفتـه 

کرمانشـاه هـم خیلـی محبوبیـت دارد. بـا سـبزیجات محلـی در 
کلم پلو در شیراز

کلـم پلـو اسـت  از خوشـمزه ترین و محبوب تریـن غذاهـای شـب عیـد در شـیراز، 
بیـن جوانـان  ایـن روزهـا هـم هنـوز در  و  بـه صـورت سـنتی تهیـه می شـود  کـه 

طرفـدار دارد و بهتریـن رسـتوران ها بـرای نـوروز ایـن غـذا را سـرو می کننـد.
خورش قیمه درخراسان

مردم شـهرهای خراسـان هم شـب عید سـبزی پلو با ماهی و روز اول سـال نو را 
خـورش قیمـه بـه همراه رشـته پلو مـی خورند. 

خورش سبزی
که با پلو خورده می شـود در بیشـتر شـهرها  قرمه سـبزی یا نوعی خورش سـبزی 

غــــــذاهای شب عید
 در شهرهای مختلف

دستپخت

غـذای محبـوب شـب عیـد به حسـاب می آید به خصـوص در مناطق کوهسـتانی 
ایـران خـورش سـبزی برای شـب عید مصرف می شـود. 

کوفته در همدان آبگوشت و 
اسـت.  کوفتـه  و  آبگوشـت  نوعـی  همدانی هـا  بـرای  عیـد  شـب  محبـوب  غـذای 
خ شـده و ادویه هـای معطر  غ، پیـاز سـر گـردو، آلـو، تخـم مـر داخـل کوفتـه: خرمـا، 

وجـود دارد و بـا ترشـی خیلـی خوشـمزه می شـود.
ماهی با رشته پلو در زنجان

مثـل همـه شـهرهای دیگـر مـردم زنجـان هـم ماهـی را غـذای محبـوب شـب عید 
می داننـد ولـی ایـن ماهـی همـراه بـا رشـته پلـو و یـا زعفـران پلـو خـورده می شـود. 
کـه نیـروی حیـات بخـش آب دریـا در موجـودات دریایـی  بسـیاری عقیـده دارنـد 
و ماهی هـا وجـود دارد! البتـه بـرای شـب چهارشـنبه سـوری خـورش شـش انـداز 

همـراه بـا برنـج بیشـتر مرسـوم اسـت.
سبزی پلو با ماهی و ته چین در مازندران

مـردم شـهرها و روسـتاهای مازنـدران هـم شـام شـب عیـد را بـا ماهـی شـکم پـر 
کـه یک ته چین خوشـرنگ  تهیـه می کننـد و بـه همـراه سـبزی پلـوی مخصوصـی 

کننـد. هـم داره از خودشـون پذیرایـی مـی 
گیان ترشی تره با ماهی در 

بـا  کـه  اسـت  خوشـمزه  تـره  ترشـی  گیـالن،  مـردم  عیـد  شـب  محبـوب  غـذای 
غ تهیـه می شـود. این خورش خـوش رنگ و  سـبزی های محلـی، سـیر و تخـم مـر

ع و خوشـمزه اسـت. کتـه و ماهـی بسـیار مطبـو بـو همـراه بـا 
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حل جدول  شامره 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.

افقی
1- خلبان انتحاري ژاپن - آتش سوزي

2- ساقه زیرزمیني گیاهان - توده محصول - فیلسوف نامي 
انگلیس

3- مشکوک به خطا - انحنا - اسم
4- عدد قهرمان - امروز تازي - پسوند شباهت - قعر

5- آخر و پایان - سوراخ بیني - پول ژاپن
6-  رب النوع زمین - ره آورد تابستان - آتش باستاني

7- مشک خالص - اختر - پایبندي در دوستي
8- مرکب دان - خیزران - روا

9- اشاره به نزدیک - یاران و دوستان - حفره اي در کوه
10- کمک و مساعدت - از صفات باریتعالي - قدم

11- قلم فرنگي - عموي حضرت ابراهیم - آواره و سرگردان
12- ماسک - اثر پا - زرد انگلیسي - آش

13- دعاي زیر لب - پایتخت کوبا - بیماري کودکانه
14- خواب خوش - دندانپزشک - واحد زلزله

15- پدر بهرام گور - گدار

عمودي
1-الرو - پرورش دادن حیوانات اهلي

2- ماه بزرگ وتمام - حکایتگر - عید باستاني
3- طعم - جهل - خورجین

4- روزانه - شیره خرما - پایتخت یونان - تخم مرغ در زبان بیگانه
5- قلیل - اطاق قطار - همت قوي

6- مخلوط آب و آرد - بینا - شگون
7- خراش و بریدگي عضوي از بدن - کروکودیل - همسر مرغ !

8- از شهرهاي آذربایجان شرقي - به پایان رساندن - یک ششم 
از سهم چیزي

9- همواره - سد - لوس
10- مارک کاال - کلک - قسمت ملودیک اپرا
11- سلول - تن پرور و کاهل - رود فرانسه

12- خیس و مرطوب - عصب - شعیر - پرونده
13- حق ویژه سیاسي و اقتصادي - ملین - حسد بردن

14- روزنامه پر تیتراژ ژاپني - فدراسیون جهاني کشتي - پدر زن
15- از اثرهاي معروف نیما یوشیج - گفتگو کردن در امري

برنده جدول شماره 355:

سرکارخانم  نیلوفر امامقلی کرامتی

از کشتیرای والفجر
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