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کــه اهــل  وجــود افــراد خــالق، صاحــب اندیشــه و دارای تفكــر و خالقیــت 
فعالیت هــای مشــارکتی در ســازمان هســتند موجــب می شــود تــا مســائل 
تفكــر  کــه  و ســریع تر حــل شــود. چــرا  راحت تــر  و مشــكالت ســازمانی 
ــال دارد.  ــه دنب ــا خالقیــت ذهنــی هــم افزایــی را در ســازمان ب جمعــی ب
الزمــه توســعه ایــن تفكــر، اصــالح فرهنــگ ســازمانی و مدیریــت فرهنــگ 
خالقیــت و نــوآوری در ســازمان اســت. موانعــی همچــون فقــدان انگیــزه 
کارکنــان، نقــد  گروهــی، عــدم توجــه بــه نظــرات  کار  و عــدم اعتمــاد بــه 
ناپذیــری، محافظــه کاری و مدیریــت مســتبدانه، از مهم تریــن موانــع 
مجــدد  مهندســی  می گــردد.  محســوب  مشــارکتی  خالقیــت  و  تفكــر 
مجــدد  مهندســی  ســازی،  فرهنــگ  و  آمــوزش  ســازمانی،  فرهنــگ 
کارگروهــی  نظام هــای مدیریتــی از جملــه نظــام پیشــنهادها، تقویــت 
کارکنــان خــالق، از جملــه مهم تریــن راهكارهــای توســعه  و تقدیــر از 

فرهنــگ  خالقیــت مشــارکتی بــه شــمار می آیــد.
کــه ســبب اهمیــت دادن بــه مشــارکت نیــروی  از جملــه مــوارد مهمــی 
انســانی می شــود، وجــود مزیــت رقابتــی بــرای هــر ســازمان و توســعه 
ارائــه  و  نــوآوری در محصــوالت  لــزوم  و  فنــاوری اطالعــات  روزافــزون 
خدمــات اســت، از طرفــی چنانچــه نظــام پیشــنهادها در ســازمان ها 
مســائل  نمایــد  اســتفاده  جمعــی  خــالق  تفكــر  از  مــا  صنعتــی  کــز  مرا و 
آرمان هــای ســازمان  اهــداف و  بــه  نیــل  و معضــالت ســازمان جهــت 
و  ســاماندهی  باعــث  خالقیــت  عنصــر  می شــود.  حــل  راحت تــر 
مهــم  ایــن  تحقــق  گرچــه  ا می شــود،  پیشــنهادها  نظــام  ســازماندهی 

اســت. محدودیت هــا  و  موانــع  رفــع  مســتلزم 
در  مشــارکتی  و  گروهــی  خالقیــت  و  تفكــر  موانــع  مهم تریــن  از  یكــی 
ع عامــل  ســازمان ها، فقــدان انگیــزه و عــدم اعتمــاد اســت. ایــن موضــو
چنانچــه  اســت.  مشــارکت  فرهنــگ  توســعة  عــدم  در  مهمــی  بســیار 
ارائــه  جهــت  گروهــی  کار  یــك  در  افــراد  شــرکت  بــرای  انگیــزه ای 
ایده هــای مختلــف وجــود نداشــته باشــد و بــه  دنبــال آن عــدم اعتمــاد 
گــردد. عــدم اعتمــاد بــه انجــام  تشــدیدکنندة اســتمرار ایــن وضعیــت مــی 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــع فرهنگ ــه موان ــا از جمل ــور م کش ــی در  گروه ــای  کاره
گروهــی و مشــارکت  کارهــای  کارکنــان بــه علــت شكســت  اســت، اغلــب 

کشــور، اعتمــاد خــود را از دســت می دهنــد. جویانــه در 
گــر مدیــران انتقــادی را برنتابنــد هرگونــه تــالش جهــت وفــاق  همچنیــن ا
جمعــی بــی حاصــل اســت زیــرا انتقــاد ســازنده از جملــه مبانــی تفكــر 
خــالق اســت لــذا عــدم پذیــرش انتقــاد و یــا عــدم تحمــل تضــاد و اختــالف 
ســالئق بــه هیــچ وجــه یــك سیســتم را بــه ســمت نــوآوری و مدیریــت 

مشــارکتی فعــال ســوق نخواهــد داد.
گــر عناصــر فرهنگــی در ســازمان بخواهــد پذیــرای تصمیم ســازی های  ا
گروهــی باشــد الزم اســت تمامــی رده هــای ســازمان، اصالحــات  خــالق 

فرهنــگ  زیــرا  کننــد.  ادراك  و  احســاس  وجــود  تمــام  بــا  را  فرهنگــی 
کار آنــان  کارکنــان و در نهایــت اثربخشــی  کننــده رفتــار  ســازمان تعییــن 
و  اســت هرگونــه تحــول  بدیهــی  اســت.  اهــداف ســازمانی  در جهــت 
تغییــر بــدون اصــالح فرهنــگ ســازمانی منجــر بــه نــوآوری و پویایــی 

ســازمان نخواهــد شــد.
فرهنــگ  اصــالح  در  خالقانــه  مشــارکت  ســازی  فرهنــگ   و  آمــوزش 
ســازمانی، رفتارهــای فــردی و گروهــی و بــه دنبــال آن مشــارکت خالقانه 
بــدون  گرچــه صــرف آمــوزش دادن  کارکنــان مؤثــر مــی افتــد، ا همــه 
کیفیــت آموزش هــای ارائــه شــده نمــی توانــد منشــأ  توجــه بــه محتــوا و 
تحــول و نــوآوری باشــد، مــواردی چــون اســتفاده از مدرســان ضعیــف و 
کمــك  فاقــد مهارت هــای تدریــس، عــدم اســتفاده از رســانه ها و وســایل 
و  از مدرســان  اســتفاده  بــرای عــده  خــاص،  برگــزاری دوره  آموزشــی، 
کیفیــت آمــوزش  مربیــان تكــراری و ... از جملــه عوامــل تضعیف کننــده 
مطلــوب  و  ســنجیده  به طــور  آموزشــی  برنامه هــای  اجــرای  هســتند. 
کلیــه ســطوح ســازمانی بــرای پذیــرش  گام مؤثــری جهــت آماده ســازی 
کارکنــان اســت. مســلمًا آموزش هــای مذکــور محــدود  تحــول و مشــارکت 
گروهــی و مشــارکت خالقانــه نمی باشــد  کار  بــه آمــوزش نحــوة انجــام 
در  انســانی  روابــط  و  ارتبــاط  صحیــح  شــیوه های  دادن  یــاد  از  بلكــه 
ســازمان آغــاز می شــود و بــا آموزش هــای رفتــار ســازمانی، روان شناســی 
ســازمانی، صنعتــی، آمــوزش تكنیك هــای خالقیــت و نــوآوری و مبانــی 
یادگیــری  ســطح  افزایــش  یابــد.  مــی  اســتمرار  خالقیــت  مهندســی 
فرهنــگ  بهســازی  و  بهبــود  موجــب  فــوق  هــای  زمینــه  در  کارکنــان 
کارکنــان در  ســازمانی و منابــع انســانی می گــردد و مشــارکت همگانــی 

ایــده پــردازی و تفكــر جمعــی را تقویــت می کنــد.
کارکنــان خــالق انگیزه هــا را تقویــت مــی نمایــد. بدیهــی اســت  تقدیــر از 
تأخیــر در پــاداش یــا عــدم اعطــای آن موجــب ســرکوب انگیزشــی افــراد 
می شــود و رغبــت و توانــش  را در رســیدن بــه هــدف اصلــی ســازمان 
صــورت  بــه  و  بــوده  خــالق  کــه  کارکنانــی  تشــویق  می دهــد.  کاهــش 
گروهــی فعالیــت خــالق داشــته اند خــود  نیــروی محرکــه ای بــرای ســایر 
گروه هــای تفكــر خــالق در  کارکنــان اســت تــا تشــویق بــه راه  انــدازی 

ســازمان شــوند.
مســلمًا در صورتی کــه ســازمان بــا مســائل متعــدد مواجــه باشــد »تفكــر 
کــردن ســایرین  گروهــی« الزم و ضــروری اســت. در واقــع ســهیم  خــالق 
در حــل مســائل ســازمانی نیمــی از حــل مســئله اســت، مســلمًا تفكــر 
جمعــی در چنیــن شــرایطی بهتــر از تفكــر فــردی اســت زیــرا افــراد صاحــب 
اندیشــه و آشــنا بــه مســائل دور هــم جمــع می شــوند و بــا تفكــر خــالق 

گروهــی بــه حــل و فصــل مســائل می پردازنــد.
سردبیر

چگونه تفكر و خالقیت گروهی 
را در سازمان توسعه دهیم؟
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گزارش

رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیرعامل و مدیران کشتیرانی:

ی اسالمی ایران  کار کشتیرانی جمهور
مجاهدانه است

و  مدیرعامــل  بــا  دیــدار  در  الریجانــی  علــی  دکتــر 
ایــران  اســالمی  جمهــوری  کشــتیرانی  مدیــران 
کشــتیرانی  مدیــران  و  کارکنــان  امــروز  گفــت: 
نقــل  و  حمــل  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
دهنــد.  مــی  انجــام  مجاهدانــه  کار  کشــور  دریایــی 
هیئــت  رئیــس  مــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
جمهــوری  کشــتیرانی  مدیرعامــل  و  مدیــره 
ایــن  ارشــد  مدیــران  همــراه  بــه  ایــران  اســالمی 
بــه  مــاه  21فروردیــن  تاریــخ  در  مجموعــه، 
رفتنــد. اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس  دیــدار 

دکتــر محمــد ســعیدی در ایــن دیــدار ضمــن تشــریح 
و  کشــور  دریایــی  نقــل  و  حمــل  وضعیــت  آخریــن 
کشــتیرانی  المللــی  بیــن  رتبــه  ارتقــاء  بــه  اشــاره  بــا 
بــه   94 ســال  در   23 از  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
امیــدواری  ابــراز   97 ســال  در  جهانــی   13 رتبــه 

کاال  صــادرات  و  واردات  و  کشــور  دریایــی  نقــل  و  حمــل  فراینــد  کــه  کــرد 
بــدون مشــكل صــورت پذیــرد. نیــز  گذشــته طــی ســال جــاری  هماننــد ســال 
در ادامــه ایــن دیــدار، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا بیــان اینكــه اینجانــب 
ــل  ــوص حم ــع در خص ــه موان گون ــر  ــم ه ــی داری ــالمی آمادگ ــورای اس ــس ش و مجل
و  وظیفــه  کار،  ع  نــو کــرد:  کیــد  تأ ســازیم،  طــرف  بــر  را  کشــور  دریایــی  نقــل  و 

کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن دوره بســیار مهــم اســت. فعالیــت 
کشــور  در  و  امــروز  جهــان  در  دریایــی  نقــل  و  حمــل  جایــگاه  الریجانــی  دکتــر 
امیدواریــم  فشــارها  رغــم  علــی  داشــت:  اظهــار  و  کــرد  ارزیابــی  راهبــردی  را 
کنــد. رونــد فعالیــت هــا در حمــل و نقــل دریایــی بــه صــورت روان ادامــه پیــدا 

گفـت: بـا تجربیـات  کشـتیرانی بـا ایشـان  گـروه  کارکنـان  دکتـر محمـد سـعیدی در مراسـم دیـدار نـوروزی معاونـان، مدیـران ارشـد  و 
کـرد. کـه وجـود دارد، امسـال را بـا اتـکاء بـه نیروهـای ارزشـمند شـرکت موفق تـر از سـال 97 سـپری خواهیـم  ارزنـده ای 

تحویل کمک های نقدی مدیران و کارکنان
وه کشتیرانی به هالل احمر  گر

روابـط عمومـی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران طی گزارشـی ضمن تشـکر و 
قدردانی از مشـارکت مدیران و کارکنان در این اقدام خداپسـندانه و انسان دوسـتانه 

اعـام کرد: 
 در پـی بـروز حادثـه سـیل در بخش هایی از کشـور و آسـیب دیدن جمـع زیادی از 
هموطنـان، مدیـران و کارکنـان گـروه کشـتیرانی تصمیـم گرفتند یک تـا چند روز 
از حقـوق ماهیانـه خـود را بـرای یاری رسـاندن بـه هموطنان سـیل زده اختصاص 

دهند.

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به سیل زدگان، تحویل هالل احمر شد. کارکنان  کمک  های نقدی مدیران و 

ایـن گـزارش حاکـی اسـت: کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران همـواره و در 
برهه  هـای حسـاس بـه عنـوان یکـی از خطـوط پیشـگام دفاعـی کشـور عمـل 
کـرده اسـت و ایـن بار نیـز در برهـه ای دیگر، تمامی دسـت انـدرکاران کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران وظیفه خود دانسـتند کـه در کنار دیگر آحـاد ملت بزرگ 
ایـران اسـامی گامـی در جهت یاری رسـاندن به هموطنان آسـیب دیـده بردارند.
شـایان ذکـر اسـت مبلغ کمـک های نقـدی جمع آوری شـده طی یـک فقره چک 

در اختیـار مسـئوالن هـال احمر جمهوری اسـامی ایران قـرار گرفت.

4
آوای کشتیرانی   شماره 358  / اردیبهشت  و خرداد  98

4



مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در دیدار نوروزی با معاونان، مدیران ارشد و کارکنان:

ی خواهیم کرد امسال را موفق تر از سال گذشته سپر
گفـت: بـا تجربیـات  کشـتیرانی بـا ایشـان  گـروه  کارکنـان  دکتـر محمـد سـعیدی در مراسـم دیـدار نـوروزی معاونـان، مدیـران ارشـد  و 

کـرد. کـه وجـود دارد، امسـال را بـا اتـکاء بـه نیروهـای ارزشـمند شـرکت موفق تـر از سـال 97 سـپری خواهیـم  ارزنـده ای 

کـه در تاریـخ 18 فروردیـن مـاه  گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن دیـدار صمیمـی  بـه 
کشـتیرانی  برگـزار شـد دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
جمهـوری اسـالمی ایـران طـی سـخنانی ضمـن تبریـک سـال جدیـد و تسـلیت بـه 
گفـت: ایـن اتفـاق  کشـور  خانـواده جـان باختـگان حادثـه سـیل در اقصـی نقـاط 
کـه خداونـد در سـال جدیـد و در ابتـدای سـال نصیـب  شـاید شـیرینی نعمتـی را 
کر این  کـرد، تلـخ نمـود امـا هـر نقمتی در کنارش نعمتی اسـت و ما شـا ملـت ایـران 
نعمـت خداونـد هسـتیم و از خداونـد می خواهیـم جـان باختـگان را رحمـت نماید 

کنیـم. کـه ایـن مملكـت را آبـاد  و بـه مـا توفیـق دهـد 
جمهـوری  کشـتیرانی  بـرای  سـختی  سـال  گذشـته،  سـال  گفـت:  ادامـه  در  وی 
اسـالمی ایران بود. ولی با همدلی و یكپارچگی و انسـجام توانسـتیم سـال 97 را 
کـه  کریم  بـا همـه سـختی ها پشـت سـر بگذاریـم. هـر چـه بـود گذشـت و خـدا را شـا
که آن  که این اتفاق بزرگ شكل بگیرد  کردیم  کرد. همه تالش  همه ما را موفق 
را  مرهون زحمات شـما هسـتم و سـرتعظیم فرود می آورم به سـوی تمام عزیزانی 
کـه در تمـام نقـاط ایـران در بنـادر و همچنیـن   کـه در اینجـا هسـتند و عزیزانـی 
ج از کشـور زحمت می کشـند برای اینكه کشـتیرانی سـربلند باشد. نمایندگان خار
وی افـزود: سـال98 ویژگـی خـاص خـودش را دارد ولـی بـا تجربیـات ارزنـده ای 
کـه امسـال را بـا اتـكاء بـه نیروهـای  کـه وجـود دارد، ذره ای شـک و تردیـد نـدارم 
همدلـی،  بـا  و  خداونـد  لطـف  بـه   97 سـال  از  موفق تـر  شـرکت  ایـن  ارزشـمند 

کـرد. خواهیـم  سـپری  عزیـزان  همـه  یكپارچكـی  و  همفكـری 
در  انسـجام  و  یكپارچگـی  بـه  جـاری  سـال  در  کـرد:  کیـد  تأ ادامـه  در  وی 
و  داریـم  نیـاز  عملكردهـا  و  تصمیمـات  در  بیشـتر  انضبـاط  تصمیم گیری هـا، 
بـا تـوان بیشـتر همـه  بـا روحیـه و  بـا انگیـزه،  کـه  همچنیـن نیـاز بـه ایـن داریـم 
کشـتیرانی  کارشناسـان در فراینـد موفقیـت  بخش هـا بـه فعالیـت بپردازنـد. حتـی 

بداننـد. کـم  را  خودشـان  نقـش  نبایـد  و  دارنـد  نقـش  تردیـد  بـدون 
کـه در سـال جـاری بایـد بـه صرفه جویـی نیـز توجـه  وی در ادامـه بـا ایـن توصیـه 

سـخت  شـرایط  بـا  کشـور،  بودجـه  گفـت:  کـرد، 
می  توانیـم  کـه  جایـی  تـا  بایـد  و  شـد  بسـته 
کنیـم.  مدیریـت  را  هزینه هـا  و  صرفه جویـی 

معاونـت  از  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  وی 
کـه  پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی نیـز انتظـار دارم 
زمینـه مسـكن  کارکنـان در  رفاهیـات  بـه بحـث 
و وام مسـكن و انـواع رفاهیـات بـرای همـكاران 
عزیـز در جـای جـای ایران توجه داشـته باشـند و 
کار  دریـغ نكننـد و تمـام تـالش خـود را بـرای ایـن 
کـه دریانـوردان رکـن  کننـد. همچنیـن  معطـوف 
کشـتیرانی هسـتند، بایـد شـرکت تأمیـن  اساسـی 
نیـرو تمـام سـعی و تـالش خـود را مصـروف نمایـد 
بخـش  ایـن  در  کاسـتی  و  کمـی  هیچ گونـه  کـه 
طیـب  و  آسـوده  خیـال  بـا  دریانـوردان  و  نباشـد 

انجـام دهنـد. را  خاطـر وظایـف خـود 
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینكـه مـردان بـزرگ و 
بـزرگ  بحران هـای  دنبـال  بـه  بـزرگ  انسـا های 
هسـتند و خودشـان را در شـرایط عـادی و نرمـال 
کارهـای بـزرگ از دسـت  گفـت:  قـرار نمی دهنـد، 

روح  و  دارنـد  بزرگـی  روح  بـزرگ  انسـان های  و  اسـت  بـزرگ سـاخته  انسـان های 
کارهـای بزرگـی را خلـق کند. تک تک شـما ایـن توانمندی و این  بـزرگ می توانـد 
کـه بـا اتـكا بـه خداونـد در سـال 98 کارهـای بـزرگ و ارزشـمندی  ظرفیـت را داریـد 

را انجـام دهیـد.
مـاه  فضیلت هـای  بـه  ادامـه  در  کشـتیرانی  مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  رئیـس 
شعبان اشاره کرد و در این خصوص گفت: این ماه یكی از عجیب ترین ماه های 
خداوند است. عظمت این ماه از ماه رمضان بیشتر و ماه خودسازی است. برای 
کنیـم بایـد خودسـازی کنیـم. اینكـه بتوانیـم لیاقـت ورود بـه مـاه رمضـان را پیـدا 

 وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود گفـت: مـا نیـاز داریم که هـر از چند گاهی 
کنیـم و ایـن مـاه این ویژگـی را دارد. ماهی  روح و روان خـود را پاالیـش و پیرایـش 
کـرده اسـت تـا بتوانیـم روح و افكارمـان  کـه خداونـد همـه شـرایط را فراهـم  اسـت 
کـه در دنیـای غـرب هـم بـه دنبـال آن هسـتند تـا بتواننـد  را تعالـی دهیـم. چیـزی 
کننـد و  کـه در ایـن دنیـا وجـود دارد، رهـا  کی هایـی  خودشـان را از زشـتی ها و ناپا

خودشـان را بسـازند و بیشـتر در خدمـت خـود و جامعـه باشـند.
مدیـران  بـا  کـه  جلسـه ای  در  سـال  پایـان  گفـت:  خـود  سـخنان  پایـان  در  وی 
کـردم سـال 98 بایـد سـال بانـوان باشـد و از امسـال نقـش  عزیـز داشـتم، عـرض 
بانـوان در مدیریـت کشـتیرانی چشـم گیرتر و پررنگ تـر باشـد. خوشـبختانه اولیـن 
کـرد.  کارش را شـروع خواهـد  مدیـر در بخـش عملیـات منصـوب شـد و از امسـال 
از  مدیریتـی  هـای  بخـش   در  کـه  اسـت  ایـن  مدیـران  بـه  کیـدم  تأ و  درخواسـت 
و  عملیـات  حسـابداری،  مالـی،  مسـائل  در  بانـوان  کننـد.  اسـتفاده  هـم  بانـوان 
که بتوانند لیاقت  سفارشـات لیاقت و شایسـتگی  های بسـیاری دارند و امیدوارم 

و شایسـتگی خودشـان را بیشـتر نشـان دهنـد.
کـه شـروع آن بـا مـاه شـعبان اسـت، بـا عنایـات الهـی سـالی پـر  آرزو می کنـم سـالی 
کنار  برکت و پرامید برای همه باشـد و همگی سـربلند، سـرافراز، شـاد و باعزت در 

کنیـد.   خانواده های تـان زندگـی 

گزارش
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گزارش

بـه مناسـبت والدت بـا سـعادت حضـرت ابوالفضـل العبـاس)ع( و روز جانبـاز رئیـس هیئـت مدیـره و مدیر عامل کشـتیرانی جمهوری 
کرد.  کشـتیرانی تجلیل  گـروه  اسـالمی ایـران از 4 نفـر از همـکاران جانبـاز 

وه  تجلیل از همکاران جانباز در هلدینگ و گر

تجلیل رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از همکاران جانباز

کـه در تاریـخ 21فروردیـن مـاه جـاری بـا  گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن آئیـن  بـه 
حضـور معـاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی، مشـاور و بـازرس ویـژه مدیرعامـل، 
ایثارگـران  امـور  در  عامـل  مدیـر  نماینـده  و  مدیرعامـل  دفتـر  مدیـر  و  مشـاور 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل  برگـزار شـد، 
جانبـاز  همـكاران  از  تـن  دو  بـا  صمیمـی  گـوی  و  گفـت  و  دیـدار  ضمـن  ایـران 
کشـتیرانی و دو نفـر از همسـران همـكاران جانبـاز دریانـورد، لـوح تقدیـر و  گـروه 

کـرد.  هدایایـی را بـه رسـم یادبـود بـه آنـان اهـدا 

وه کشــتیرانی در مجموعــه فرهنگــی،  تجلیــل از جانبــازان گــر
زشی شیان  رفاهی، ور

ورزشـی  رفاهـی،  فرهنگـی،  مجموعـه  در  جانبـاز  همـكار  سـه  از  مراسـمی  طـی 
شـد. تجلیـل  جانبـاز  دریانـورد  همسـر  دو  و  شـیان 

بـا حضـور معـاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی، مشـاور و  کـه  ایـن مراسـم   در 
مرکـزی  دفتـر  مدیـر  و  مدیرعامـل  مشـاور  همـراه  بـه  مدیرعامـل  ویـژه  بـازرس 
 4 تاریـخ  در  نیـرو  تأمیـن  شـرکت  مدیرعامـل  و  کارکنـان  امـور  مدیـر  حراسـت، 
اردیبهشـت مـاه برگـزار شـد، از همـكاران جانبـاز مرتضـی نبی لـو، جعفرکمـره ای 
ذوالقـدر  خدایـار  جانبـاز  دریانـورد  همسـر  گنجـه  معصومـه  و  رضایـی  جـواد  و 
آمـد. بـه عمـل  دریانـورد جانبـاز حمیـد نصـاری تجلیـل  آدینـه همسـر  مریـم  و 

تشـكر  ضمـن  مراسـم  ایـن  در  حاضـر  دریانـوردان  خانواده هـای  و  جانبـازان 
و  درخواسـت ها  مراسـم،  ایـن  برگـزاری  دسـت اندرکاران  و  ارشـد  مدیریـت  از 
انتظـارات خـود را بیـان و بـرای مدیریـت ارشـد و مسـئولین شـرکت نیـز آرزوی 

کردنـد.  موفقیـت  و  سـالمتی 
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم به رسـم یادبـود لوح تقدیـر و هدیه ای از 

کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران به جانبازان  سـوی دکتر سـعیدی مدیرعامل 
و خانواده هـای آنـان اهدا شـد.

تجلیل از جانبازان و بازنشستگان شعبه بندرعباس 
طی مراسمی در شعبه بندرعباس از همكاران جانباز و بازنشسته تجلیل شد. 

حضـور  بـا  بندرعبـاس  شـعبه  بازنشسـته  و  جانبـاز  همـكاران  از  تجلیـل  مراسـم 
مرکـزی  دفتـر  مدیـر  و  مدیرعامـل  مشـاور  مدیرعامـل،  ویـژه  بـازرس  و  مشـاور 
خدمـات  شـرکت  مدیرعامـل  ایثارگـران،  امـور  در  مدیرعامـل  نماینـده  حراسـت، 
جمهـوری  کشـتیرانی  روابط عمومـی  مدیـر  هوپاددریـا،  کشـتیرانی  نمایندگـی 
اسـالمی ایـران، مدیـر شـعبه بندرعبـاس، مدیر حراسـت کشـتیرانی و شـرکت های 
تابعـه بندرعبـاس و جمعـی از مدیـران ایـن شـعبه در تاریـخ یازدهـم اردیبهشـت 

مـاه برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم مشـاور و بـازرس ویـژه مدیرعامـل و نماینـده مدیرعامـل در امـور 
ایثارگـران طـی سـخنانی ضمـن ابـالغ سـالم دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس هیئـت 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران، در مورد نقش ایثارگران  مدیره و مدیرعامل 
مقـدس  دفـاع  سـال  هشـت  جملـه  از  اسـالمی  انقـالب  مختلـف  عرصه هـای  در 
مطالبـی را بیـان کردنـد و در ادامـه جانبازان و بازنشسـتگان حاضر در این مراسـم 
ضمـن بیـان خاطراتـی از دوران خدمـت و جانبـازی خـود، از برگزارکننـدگان ایـن 

مراسـم تشـكر و قدردانـی نمودنـد.
در پایـان ایـن مراسـم لـوح تقدیـر و هدایایـی از سـوی دکتر محمد سـعیدی رئیس 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه جانبـازان و  هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 

بازنشسـتگان ایـن شـعبه اهـدا شـد.
کشـوری عرصه  کورش زارعی هنرمند  شـایان ذکر اسـت مهمان ویژه این مراسـم 
ایـن  بندرعبـاس در  روابط عمومـی شـعبه  بـه دعـوت  کـه  بـود  نمایـش و سـینما 

مراسـم حضور داشت. 
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نقـل  و  حمـل  شـرکت های  و  هلدینـگ  جانبـاز  همـکاران  از  تجلیـل 
قشـم بیمـه  و  ترکیبـی  کشـتی،  یـت  مدیر فلـه،  ی،  کانتینـر

ج آسـمان 17  مراسـم تجلیـل از جانبـازان هلدینـگ و شـرکت های مسـتقر در بـر
کنفرانـس مدیریـت برگـزار شـد.  اردیبهشـت مـاه در سـالن 

کـه بـا حضـور معـاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی، مشـاور و مدیـر  در ایـن مراسـم 
و  مشـاور  حراسـت،  مرکـزی  دفتـر  مدیـر  و  مدیرعامـل  مشـاور  مدیرعامـل،  دفتـر 
امـور  در  مدیرعامـل  نماینـده  روابط عمومـی،  مدیـر  مدیرعامـل،  ویـژه  بـازرس 
کارکنان  گروه کشـتیرانی برگزار شـد، مدیـر امور  ایثارگـران و فرمانـده پایگاه بسـیج 
حلـول  تبریـک  ضمـن  سـخنانی  طـی  ایثارگـران  امـور  در  مدیرعامـل  نماینـده  و 
از  از چگونگـی برگـزاری مراسـم تجلیـل  گزارشـی  ارائـه  بـه  مـاه مبـارک رمضـان، 

پرداخـت.  1398 سـال  در  جانبـازان 
گـروه  ارشـد  مدیریـت  کیـدات  تأ بـه  بنـا  گفـت:  خصـوص  ایـن  در  ادامـه  در  وی 
کشـتیرانی و پیگیری مسـتمر ایشـان در خصوص رسـیدگی به مسـائل و مشكالت 
امـور  »کمیتـه  نـام  بـه  کمیتـه ای  شـهدا،  خانواده هـای  و  جانبـازان  ایثارگـران، 

تشـكیل شـد. ایثارگـران«  رفاهـی 
گفـت: بـرای غنـا بخشـیدن بـه امـور مرتبـط بـا ایثارگـران و خانـواده  وی در ادامـه 
هـای شـهدا و همچنیـن بـه خاطـر اینكـه بیشـتر در خدمـت ایـن عزیـزان باشـیم 
کـه  جلسـاتی را بـا آنـان داشـته باشـیم و پـای صحبت هـای  تصمیـم بـر آن شـد 
کـه در خصوص  آنـان بنشـینیم. بـه همیـن خاطـر ایـن چهارمین جلسـه ای اسـت 

جانبـازان برگـزار شـده اسـت.
بـه  آن  تقدیـم  و  ایثارگـران  دسـتورالعمل  عنـوان  تحـت  منشـوری  تدویـن  وی 
گـروه را از جملـه اقدامـات اخیـر امـور ایثارگـران برشـمرد و در ایـن  مدیریـت ارشـد 
کلیـه قوانیـن مرتبـط بـا ایثارگـران مـورد بررسـی  گفـت: در ایـن منشـور  خصـوص 
کـه در واقـع در راسـتای تكریـم عملـی ایثارگـران و جانبـازان اسـت. گرفتـه  قـرار 

گروه  وی همچنیـن پیگیـری جهـت تشـكیل بانـک اطالعاتـی جامـع از ایثارگـران 
را از دیگـر اقدامـات و برنامه هـای امـور ایثارگـران برشـمرد.

و  پشـتیبانی  معـاون  مراسـم  ایـن  ادامـه  در  اسـت:  کـی  حا مـا  خبرنـگار  گـزارش 
ایثارگـران  و  امـروزه مسـئولیت جانبـازان  گفـت:  انسـانی طـی سـخنانی  سـرمایه 
بیشـتر اسـت چـون بایـد نسـل جـوان امـروزی را بـا فرهنـگ جهـاد و ایثـار دوران 

کننـد. آشـنا  دفـاع مقـدس 
گفـت: تمـام اقدامـات امـور ایثارگـران شـرکت در جهـت حفـظ شـأن  وی در ادامـه 
کـه داریم در  کثـر ظرفیتی  کـه سـعی می کنیـم از حدا و منزلـت ایثارگـران اسـت چـرا 
کنیـم و از طـرف دیگـر تمـام  جهـت ارائـه خدمـات بـه همـكاران ایثارگـر اسـتفاده 
کیـدات مدیریـت محتـرم ارشـد در خصـوص رسـیدگی بـه  ایـن اقدامـات بنـا بـه تأ

گرفتـه اسـت. امـور ایثارگـران صـورت 
سـالم  ابـالغ  ضمـن  سـخنانی  طـی  مدیرعامـل  ویـژه  بـازرس  و  ادامه مشـاور  در 

کشـتیرانی  گـرم جنـاب آقـای دکتـر سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
گفـت: اینجانـب بـه عنـوان سـفیر  جمهـوری اسـالمی ایـران بـه همـكاران جانبـاز 
گـروه کشـتیرانی حلـول مـاه مبـارک رمضـان را از سـوی  و فرسـتاده مدیریـت ارشـد 
گویم.  کنم و به همگی خدا قوت می  ایشـان به شـما عزیزان تبریک عرض می 

 وی در ادامـه از معـاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی بـه خاطـر تهیـه و تدویـن 
گفـت:  کـرد و  کشـتیرانی تشـكر و قدردانـی  گـروه  منشـور و دسـتورالعمل ایثارگـران 

ایـن اقـدام بـه عنـوان باقیـات الصالحـات در شـرکت باقـی خواهـد مانـد.
در پایـان ایـن مراسـم تعـدادی از جانبـازان بـه بیـان خاطرات خـود از دوران دفاع 
مقـدس پرداختنـد و در ادامـه بـه رسـم یادبود لوح تقدیر و هدایایی از سـوی دکتر 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران  سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 

بـه جانبازان اهدا شـد.
کیـد  کشـتیرانی و تأ گـروه  شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه دسـتور مدیریـت ارشـد 
ایشـان در خصـوص تكریـم بیـش از پیـش ایثارگـران، تجلیـل از همـكاران جانبـاز 
گـروه طـی جلسـاتی صمیمـی در تهـران و شـعب صـورت  هلدینـگ و شـرکت هـای 

گرفـت.
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گزارش

معاون پشتیبانی و سرمایه انسانی در مراسم تجلیل از بازنشستگان و برگزیدگان مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر:

خدمات  به بازنشستگان کماکان ادامه دارد
از بازنشسـتگان و برگزیـدگان مسـابقات ورزشـی دهـه مبـارک فجـر در تاریـخ 26 اسـفند مـاه سـال 97 در سـالن  مراسـم تجلیـل 

شـد. برگـزار  خلیج فـارس  اجتماعـات 

بـا حضـور معاونـان مدیرعامـل،  کـه  ایـن مراسـم  مـا، در  گـزارش خبرنـگار  بـه 
کارکنان برگزار شد، معاون پشتیبانی  کشتیرانی و جمعی از  گروه  مدیران ارشد 
کشـتیرانی را  و سـرمایه انسـانی طـی سـخنانی تعـداد بازنشسـتگان سـال 97 
کـرد و گفـت: از ایـن تعـداد 28 نفر از بانـوان و 232 نفر از آقایان  260 نفـر اعـالم 
کـه بـه صـورت تفكیكی22نفـر از هلدینـگ، 185 نفـر از سـایر شـرکت ها  هسـتند 

در بخـش خشـكی و 53 نفـر از بخـش دریـا هسـتند. 
بـه  گفـت:  فرهیختـگان  مؤسسـه  ایجـاد  اهـداف  پیرامـون  ادامـه  در  وی 
کیـدات مدیریـت ارشـد  کـه از جملـه تأ منظـور ارائـه خدمـات بـه بازنشسـتگان 
کشـتیرانی اسـت، جلسـات متعـددی برگـزار شـد تـا بتوانیـم خدمـات بـه  گـروه 
بازنشسـتگان محتـرم را بـه گونـه ای قانونـی در مجموعـه سـاماندهی نماییـم. 
کـه مؤسسـه فرهیختـگان ایجـاد شـد.   بـه همیـن منظـور و بـا ایـن هـدف بـود 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود پوشـش بیمـه تكمیلـی و اسـتفاده از 
کـن اقامتـی بازنشسـتگان را از دیگـر خدمـات ارائـه شـده بـه بازنشسـتگان  اما

کـرد. عنـوان 
گفـت: بدانیـد  وی در ادامـه خطـاب بـه بازنشسـتگان حاضـر در ایـن مراسـم 
ادامـه  کان  کمـا کـرد. خدمات مـان  را فرامـوش نخواهـد  شـرکت شـما عزیـزان 
نباشـد  مـان در شـأن همـكاران  کنـار شـما هسـتیم. شـاید خدمـات  و در  دارد 
بتوانیـم  کـه  اسـت  ایـن  بـر  مـا  تـالش  و  سـعی  تمـام  کـه  باشـید  مطمئـن  ولـی 

می کنیـم. افتخـار  خدمت رسـانی  ایـن  بـه  و  دهیـم  انجـام  خدمت رسـانی 

وی در پایـان گفـت: هـدف از بخـش ورزش و برگـزاری مسـابقات در کشـتیرانی 
ایـن  از  کارکنـان  ایجـاد شـود و  کـه نشـاط و سـالمتی در همـكاران  ایـن اسـت 
اثرگذاری شـان  و  شـوند  واقـع  مفیـد  نیـز   مجموعـه  در  و  ببرنـد  لـذت  سـالمتی 

بیشـتر باشـد.
کلیـه فعالیت هـای ورزشـی در مجموعـه فرهنگـی، رفاهـی  وی در ادامـه تمرکـز 
فعالیت هـا  ایـن  گـر  ا گفـت:  و  شـد  یـادآور  را  شـیان  در  کشـتیرانی  ورزشـی  و 
قطعـًا  بگیـرد  صـورت  باتجربـه  مربیـان  نظـر  زیـر  و  حرفـه ای  محیـط  یـک  در 
کـه از  گـروه ایـن اسـت  کیـد مدیریـت ارشـد  کیفیـت بهتـری خواهـد داشـت و تأ
کامـل اسـتفاده شـود و همـكاران شـاغل  ظرفیت هـای ایـن مجموعـه بـه طـور 
کـه در اختیـار دارنـد از بخـش ورزشـی  و بازنشسـتگان نیـز بـا رفاهی کارت هایـی 

کننـد. نیـز اسـتفاده 
کارکنـان  کثـر  کـه ا کارت هـا را در شـهرهایی  وی همچنیـن فعـال بـودن رفاهـی  
در آنجـا مسـتقر هسـتند از دیگـر اقدامـات برشـمرد و گفت: با همكاری مؤسسـه 
کشتیرانی، در سایر شهرها از جمله  نوشهر و  انزلی در شمال و  خدمات رفاهی 
کارت ها فعال  بندرعباس، چابهار، عسلویه، بوشهر و بندرامام در جنوب، این 
کنند.  کارت ها به شـكل شـبكه ای اسـتفاده  اسـت و همكاران می توانند از این 

گـــــــــــالری در  بــــــــرای مشـــــــاهده تصــــــاویر ایــــــــن مـــــــــــــراسم به بخـــــش 
کنید. کشتیرانی مراجعه  پـــــورتال روابط عمومی 

    

کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران واقـع در شـیان افتتـاح  شـعبه روابـط عمومـی هلدینـگ در مجموعـه فرهنگـی، رفاهـی، ورزشـی 
. شد

کشـتیرانی جمهوری  گزارش خبرنگار ما، معاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی  به 
کـه در تاریـخ 16 اردیبهشـت برگـزار  اسـالمی ایـران در مراسـم افتتـاح ایـن شـعبه 
کشـتیرانی  شـد، طـی سـخنانی بـا بیـان اینكـه رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل 
کارکنـان  خانواده هـای  بـا  ارتبـاط  توسـعه  بـر  همـواره  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
کـرد: روابـط عمومـی بـا توجـه بـه وظیفـه ذاتـی خـود  کیـد دارنـد، خاطـر نشـان  تأ
مـی توانـد بـه توسـعه و تحكیـم این ارتباطات کمک کند که با افتتاح این شـعبه 
و شـعب مشـابه در آینـده، ارتبـاط هلدینـگ بـا شـرکت های تابعـه تحـت شـرایط 

گرفـت. بهتـر و سـهل تری صـورت خواهـد 
کشـتیرانی  وی ضمـن اشـاره بـه نصـب دسـتگاه هـای نظرسـنجی در مجموعـه 
بـرای افزایـش  از سـوی روابـط عمومـی  ایـران، آن را تالشـی  جمهـوری اسـالمی 
کـرد: افتتـاح شـعبه  ع بخشـیدن بـه ایـن خدمـات ارزیابـی و تصریـح  کیفیـت و تنـو
افزایـش  و  فعالیت هـا  توسـعه  بـا  همزمـان  شـیان  مجموعـه  در  عمومـی  روابـط 
کارکنـان و خانواده هـای  کیفیـت خدمـات مـی توانـد در افزایـش رضایـت منـدی 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی  کید مدیریت ارشـد  که همواره مورد توجه و تأ آنان 

ایـران بـوده اسـت بسـیار مؤثـر باشـد.
ادامـه  در  نیـز  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  عمومـی  روابـط  دفتـر  مدیـر 
کارکنـان از جملـه  ایـن مراسـم بـا بیـان اینكـه افزایـش ارتبـاط بـا خانـواده هـای 
کیـدات مكـرر جنـاب آقـای دکتـر سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل  تأ
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـوده اسـت، افتتـاح شـعبه روابـط عمومی در 
کـه بـا  گفـت: تـالش مـا ایـن اسـت  مجموعـه شـیان را در همیـن راسـتا دانسـت و  
راه انـدازی ایـن دفتـر ضمـن ایجـاد تمرکـز در فعالیت هـای روابط عمومـی در تمام 
کاهـش داده و خدمـات بهتـر  کشـتیرانی، هزینه هـا را نیـز  بخـش هـای مجموعـه 

کیفیـت تـری ارائـه دهیـم. و بـا 
شـایان ذکـر اسـت در مراسـم افتتـاح شـعبه روابط عمومـی در مجموعـه فرهنگی، 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در شـیان، مشـاور و بـازرس  رفاهـی، ورزشـی 
مشـاور  حراسـت،  مرکـزی  دفتـر  مدیـر  و  مدیرعامـل  مشـاور  مدیرعامـل،  ویـژه 
مدیرعامـل و مدیـر دفتـر مدیرعامـل، مدیرعامل شـرکت تأمین نیـرو و مدیر عامل 
مؤسسـه خدمـات رفاهـی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران نیز حضور داشـتند.

     

وابط عمومی هلدینگ  افتتاح شعبه ر
در مجموعه شیان
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مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  مدیرعامـل 
بیسـتم  تاریـخ  در  همـراه  هیئـت  و  قشـم  کشـتیرانی 
سـفر  بندرعبـاس  97بـه  مـاه  اسـفند  یكـم  و  بیسـت  و 

کردنـد.
و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
مدیرعامـل  سـفر  ایـن  در  قشـم،  کشـتیرانی  مهندسـی 
قشـم  کشـتیرانی  مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات  شـرکت 
در  شـرکت  ایـن  کارکنـان  از  نفـر   10 از  تجلیـل   ضمـن 
بندرعبـاس، طـی جلسـه ای مدیـر جدیـد امـور عملیـات 
ایـن  رسـانی  سـوخت  سـایت  از  ادامـه  در  و  منصـوب  را 
آتیـال 2  و شـناور سـوخت رسـان  بندرعبـاس  شـرکت در 

کـرد. بازدیـد 
ح ذیل از نظرتان می گذرد. گزارش این مراسم به شر

تقدیر از فرهیختگان شعبه بندرعباس 
شـرکت  کارکنـان  از  نفـر   10 بازنشسـتگی  مراسـم 
کشـتیرانی قشـم )شـعبه  و مهندسـی  خدمـات دریایـی 
هیئـت  رئیـس  مدیرعامـل،  حضـور  بـا  بندرعبـاس( 
شـد. برگـزار  شـرکت  ایـن  بازرگانـی  امـور  مدیـر  و  مدیـره 
کـه همزمـان بـا سـفر مدیرعامـل شـرکت  در ایـن مراسـم 

گرفت؛ کشتیرانی قشم به بندرعباس صورت  در سفر مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی 

تقدیر از فرهیختگان و بازدید از شناور سوخت رسانی

کشـتیرانی قشـم و هیئـت  خدمـات دریایـی و مهندسـی 
کـه  کارکنانـی  گرفـت، از  همـراه بـه بندرعبـاس صـورت 
اهـدای  بـا  نیـز  آمده انـد  نائـل  بازنشسـتگی  افتخـار  بـه 

لـوح تقدیـر و هد ایایـی بـه رسـم یادبـود تجلیـل شـد.

معارفه مدیر جدید امور عملیات بندرعباس 
و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  مدیرعامـل  سـفر  پـی  در 
کاپیتـان  کشـتیرانی قشـم بـه بندرعبـاس، از  مهندسـی 
محمـد حسـینی مدیـر سـابق امـور عملیـات بندرعبـاس 
بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل شـده  اسـت تقدیـر و   کـه 

کمیته سوخت ناوگان در شرکت  برگزاری اولین 
کشتیرانی قشم خدمات دریایی و مهندسی 

مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  در  نـاوگان  سـوخت  کمیتـه  اولیـن 
شـد. برگـزار  قشـم  کشـتیرانی 

گـروه  ارشـد  مدیریـت  دسـتور  طبـق  شـرکت،  ایـن  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
کمیتـه سـوخت نـاوگان در تاریـخ 18اسـفند مـاه سـال97  کشـتیرانی، اولیـن 

برگـزار شـد.
جملـه  از  بهره بـردار  شـرکت های  نماینـدگان  حضـور  بـا  کـه  کمیتـه  ایـن  در 
کانتینـری، حمـل فلـه، معاونت هـای فنـی بازرگانـی و  شـرکت حمـل و نقـل 
کشـتی برگـزار شـد، رئـوس مهـم در رابطـه  مالـی هلدینـگ، و شـرکت مدیریـت 
کشـور و سیاسـت های  ج  بـا تهیـه و تـدارک سـوخت نـاوگان در داخـل و خـار

گرفـت. مربوطـه مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 

شـد. ایـن  امور معرفـی  جدیـد  مدیـر 
و  بازرگانـی  امـور  مدیـر  حضـور  بـا  کـه  مراسـم  ایـن  در 
سـالن  در  شـرکت  ایـن  کارکنـان  و  مدیـران  از  جمعـی 
جلسـات دفتـر بندرعبـاس برگـزار شـد، حكـم انتصـاب 
مدیـر جدیـد امـور عملیـات از سـوی مدیرعامـل شـرکت 
بـه  قشـم  کشـتیرانی  مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات 
ایشـان اعطا شـد و ضمن آرزوی توفیق برای ایشـان در 
کاپیتـان حسـینی مدیر سـابق این  مسـئولیت جدیـد، از 

امـور تشـكر و قدردانـی شـد.

بازدید به منظور تدوین برنامه های پیش رو
مهندسـی  و  دریایـی  خدمـات  شـرکت  مدیرعامـل 
کشـتیرانی قشـم بـه همـراه رئیـس هیئـت مدیـره ایـن 
کارکنـان شـاغل در  شـرکت ضمـن اولیـن دیدارشـان بـا 
کـه بـا هـدف بررسـی مسـائل  دفاتـر بندرعبـاس و قشـم 
و  انتقـادات  دریافـت  سـازمانی،  درون  مشـكالت  و 
پیـش رو  برنامه هـای  تدویـن  و  سـازنده  پیشـنهادات 
گرفـت، از سـایت سـوخت رسـانی بندرعبـاس و  صـورت 

کردنـد. بازدیـد  نیـز  آتیـال2  سوخت رسـان  شـناور 

گزارش
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گزارش

دیدار  مدیرعامل و مدیران
ر با مسئوالن بندر انزلی یای خز  کشتیرانی در

گانه با امـام جمعه، فرماندار  مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر بـه همـراه جمعـی از مدیـران این شـرکت در ایام نوروز به صـورت جدا
ح ذیل اسـت. گزارش این دیدارها به شـر کرد.  گـو  گفـت و  و رئیـس بنیـاد شـهید بندرانزلـی دیـدار و 

دیدار با امام جمعه بندرانزلی
کشــتیرانی دریــای خــزر در دیــدار نــوروزی بــا حجت االســالم والمســلمین ســید  مدیرعامــل 
کشــتیرانی دریــای خــزر در  عبدالجــواد شــمس الدین امــام جمعــه بنــدر انزلــی، اقدامــات 

کــرد.  ســال 97 و برنامــه هــای ســال جدیــد را تشــریح 
به گزارش خبرنگار ما، در این دیدار با بیان اینكه در کشتیرانی دریای خزر در سال 98 و 
در راســتای تحقق شــعار ســال تعیین شــده از ســوی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
کارگــروه بــه صــورت  گفــت: ایــن  کارگروهــی ویــژه ابــالغ شــده اســت،  دســتور تشــكیل 

کــرد. کارهــای انجــام شــده را  ارســال خواهــد  گــزارش  ماهیانــه بــه دفتــر مدیریــت 
کاالی ایرانــی، اقتصــاد مقاومتــی و رونــق  کــرد: در جهــت حمایــت از  وی خاطــر نشــان 
ــرات ادواری هــر 23  گذشــته تعمی کیــد مدیریــت ارشــد، همچــون  تولیــد و همچنیــن تأ
کشــتی ســازی داخلــی انجــام خواهــد شــد. فرونــد شــناور ملكــی ایــن شــرکت در یاردهــای 
ــا اســتفاده  ــای خــزر، ایــن شــرکت در صــدد اســت ب کشــتیرانی دری گفتــه مدیرعامــل  ــه  ب
کامــل شــناور از جملــه  صــد در صــدی از تــوان داخلــی و شــرکت های ایرانــی پــروژه ســاخت 

کنــد. کمــک ناوبــری را در ســال 98 آغــاز  بدنــه، ماشــین آالت و حتــی دســتگاه های 
کشــور در ســال 98 بــه نهاده هــای دامــی و دام زنــده نیــز  وی بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم 
کشــورهای  کشــتیرانی، از ماه هــا پیــش بــا  کــرد: بــا درایــت مدیریــت ارشــد گــروه  تصریــح 
کراتــی صــورت گرفته  فعــال در ایــن زمینــه در حــوزه دریــای خــزر همچنــون قزاقســتان مذا
کــه تقریبــًا نهایــی شــده اســت و ان شــاءا... بــا حمایــت مســئولین اســتانی و تجــار ایرانــی و 
همچنیــن راه انــدازی ســیلوی 45 هــزار تنــی ایــن شــرکت در بنــدر انزلــی، بــه زودی شــاهد 

ک آنهــا، خواهیــم بــود.  واردات دام زنــده و خــورا
ایشــان در پایــان اظهــارات خــود از حمایت هــا و ارشــادات حجت االســالم والمســلمین 
ســید عبدالجــواد شــمس الدین بــه عنــوان نماینــده مقــام معظــم رهبــری )مــد ظلــه 
کــرد و خواســتار ادامــه جلســات و دیدارهــای  العالــی( در بندرانزلــی، تشــكر و قدردانــی 

گذشــته شــد. راهبــردی همچــون ســال 
در ادامــه ایــن دیــدار، امــام جمعــه بنــدر انزلــی بــا اشــاره بــه نام گــذاری ســال جدیــد تحــت 
کشــتیرانی  کــرد:  عنــوان ســال »رونــق تولیــد« از ســوی مقــام معظــم رهبــری، تصریــح 
کنــد چــه اقداماتــی می توانــد در راســتای تحقــق  دریــای خــزر بایــد در ســال جدیــد بررســی 

شــعار ســال انجــام دهــد.
ــه ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری در روز نخســت  ــژه ب ــزوم توجــه وی ــر ل کیــد ب ــا تأ وی ب
کــرد: امــروز همــه آحــاد جامعــه، اعــم از مــردم و مســئوالن،  ســال در حــرم رضــوی، عنــوان 

می تواننــد در تحقــق شــعار ســال و افزایــش رونــق تولیــد تأثیرگــذار باشــند.
گام دوم انقــالب،  حجــت االســالم و المســلمین شــمس الدیــن بــا بیــان اینكــه بیانیــه 
ابالغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری، دارای ابعاد مختلفی اســت کــه تمامی موضوعات 
کــرد: کشــتیرانی دریــای خــزر دارای جوانانــی  را تحــت پوشــش قــرار می دهــد خاطــر نشــان 

کــه بایــد بیانیــه گام دوم انقــالب را بــرای آنهــا تبییــن و ســپس بــرای اجرایــی شــدن  اســت 
کــرد. آن برنامه ریــزی 

یافتــن  بــرای  الزم  برنامه ریــزی  اینكــه  بــر  کیــد  تأ بــا  انزلــی  بنــدر  جمعــه  امــام 
کشــتیرانی  گام دوم انقــالب در  راهكارهــای مناســب در جهــت اجرایــی شــدن بیانیــه 
آرزوی  عزیــزان  شــما  بــرای  افــزود:  بگیــرد،  قــرار  کار  دســتور  در  بایــد  خــزر  دریــای 
کنیــد. موفقیــت داریــم تــا در ســال جدیــد بــه موفقیت هــای روزافــزون دســت پیــدا 

دیدار با فرماندار و رئیس بنیاد شهید بندرانزلی 
کشــتیرانی دریــای خــزر  طــی دیــدار بــا اســماعیل حیــدری زاد فرمانــدار بنــدر  مدیرعامــل 
گیــالن بــه ویــژه  انزلــی، در راســتای تحــرک هــر چــه بیشــتر چرخــه اقتصــادی در اســتان 

کــرد. بندرانزلــی بــا وی تبــادل نظــر 
کــه بــا حضــور ســایر مســئولین شهرســتان از جملــه ایلچــی رئیــس    در ایــن دیــدار نــوروزی 
بنیــاد شــهید و دکتــر رســولی رئیــس شــبكه دامپزشــكی بندرانزلــی برگــزار شــد، مدیرعامــل 
کشــتیرانی در  گــروه  کیــد بــر درایــت و دســتورات مدیریــت ارشــد  کشــتیرانی خــزر بــا تأ
ــا  ــر جایگزینــی نیــروی انســانی خارجــی شــاغل در شــناورها ب ابتــدای ســال 97، مبنــی ب
کــه تعــداد  کنیــم  کــرد: مفتخــر هســتیم اعــالم  نیــروی انســانی ایرانــی و بومــی، تصریــح 
گذرانــدن  گیــالن بــه ویــژه بندرانزلــی، پــس از  چشــمگیری از جوانــان بومــی اســتان 
دوره هــای دریایــی بیــن المللــی در مؤسســه آموزشــی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران 
- شــعبه بندرانزلــی،  وارد چرخــه اشــتغال پایــدار بــا حقــوق و مزایــای مناســب شــده اند. 
کــرد: در  وی ایــن اقــدام را عاملــی بــرای جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور دانســت و تصریــح 
ســال گذشــته بالــغ بــر 600 نفــر نیــروی متخصــص ایرانــی بــر روی 23 فرونــد شــناور ملكــی 
کشــتیرانی دریــای خــزر مزیــن بــه پرچــم جمهوری اســالمی ایران ، مشــغول به کار شــدند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســاخت ســیلوی 45 هــزار تنــی غالت از ســوی کشــتیرانی دریای 
که براساس مطالعات و قرارداد  کرد: پروژه ساخت این سیلوها  خزر در بندر انزلی، اظهار 
گــروه  مــی بایــد طــی 24 مــاه عملیاتــی مــی شــد؛ بــا تدابیــر و رهنمودهــای مدیریــت ارشــد 
کشــتیرانی جمهوری اســالمی ایران، در مدت زمان 15 ماه به مرحله بهره برداری رســید.

ــی و  ــب قدردان ــرد: مرات ک ــار  ــی اظه ــدر انزل ــدار بن ــدری زاد فرمان ــدار، حی ــن دی ــه ای در ادام
ســپاس قلبــی خــود از حســن نیــت و تصمیمــات مدیریتــی جنــاب آقــای دکتــر ســعیدی که 
منجــر بــه ایــن چنیــن تغییــرات در جهت رونــق صنعت کشــتیرانی، غالت و اشــتغال زایی 

در بنــدر انزلــی شــده اســت را اعــالم مــی دارم.
وی  همچنیــن از مدیرعامــل کشــتیرانی دریــای خــزر  و ســایر مدیــران در ســطوح مختلــف 
ــی مجموعــه  ــان داشــت: آرزوی موفقیــت، رشــد و تعال ــرد و بی ک ــز تشــكر  ایــن شــرکت نی
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران را دارم و امیــدوار هســتم کــه جلســات هــم اندیشــی با 

گذشــته تــداوم داشــته باشــد. مدیــران ایــن مجموعــه در ســال 98 همچــون ســال 
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گزارش

ر یای خز دیدار  مدیرعامل کشتیرانی در
یانوردان و کارکنان خشکی این شرکت  با در

مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر به دیـدار نوروزی 
کارکنـان دریایـی و خشـکی این شـرکت رفت.

کشــتیرانی  خبرنگارمــا، مدیرعامــل  گــزارش  بــه 
کارکنــان خشــكی  دریــای خــزر در ایــام نــوروز 1398بــا 
و  پایــا  پریــن،  شــناور  ســه  دریانــوردان  همچنیــن  و 

کــرد. گــو  و  گفــت  و  دیــدار  پاتریــس 
کارکنــان خشــكی بــا یــادآوری موفقیــت  وی در دیــدار بــا 
عنــوان  آوردن  دســت  بــه  در  خــزر  دریــای  کشــتیرانی 
مجموعــه  شــرکت های  بیــن  در  برتــر«  »بهره بــردار 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران در ســال 1397، 
کــرد: ایــن موفقیــت مرهــون و حاصــل لطــف  تصریــح 
کارکنان کشــتیرانی  خداونــد، زحمــات خالصانــه تمامــی 
ارشــد  و رهنمودهــای مدیریــت محتــرم  دریــای خــزر 

کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران اســت.
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه ســال98 را ســال» رونــق تولیــد« نــام نهادنــد و بــر 
کیــد  کشــور در ایــن ســال تأ شــكوفایی هــر چــه بیشــتر 
کــه ســال جدیــد ســالی  کردنــد، افــزود: امیــد واثــق دارم 
مــردم  همــه  بــرای  برکــت  و  خیــر  معرفــت،  از  سرشــار 

ایــران بــه ویــژه شــما عزیــزان خواهــد بــود.
مدیرعامــل کشــتیرانی دریــای خــزر در ادامــه دیدارهــای 
ایــن  دســت اندرکاران  و  کارکنــان  بــا  خــود  نــوروزی 
پایــا  پریــن،  شــناورهای  از  بازدیــد  ضمــن  شــرکت، 
محمــد  دکتــر  نــوروزی  تبریــک  و  ســالم  پاتریــس،  و 
ســعیدی مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره کشــتیرانی 
ایــن  دریانــوردان  بــه  را  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
زحمــات  از  سپاســگزاری  بــا  و  کــرد  ابــالغ  شــناورها 
شــبانه روزی دریانــوردان کشــتیرانی دریــای خــزر، اظهار 
گذشــته علی رغــم فشــار تحریم هــای  داشــت: در ســال 
اســتكبار جهانــی، شــاهد تــردد شــناورهای مزیــن بــه 
بنــادر  در  ایــران  اســالمی  جمهــوری  مقــدس  پرچــم 

گذشــته بودیــم. از  حــوزه دریــای خــزر بیــش 
را زمینه ســاز تثبیــت هــر چــه بیشــتر  اقــدام  ایــن  وی 
قــدرت منطقــه ای جمهــوری اســالمی ایــران در دریــای 
ــا مجاهــدت  گفــت: ایــن امــر جــز ب ــرد و  ک ــی  خــزر ارزیاب

خ نمــی داد. فرزنــدان ملــت ایــران ر
کشــتیرانی دریای خزر  افتخار ایســتادگی در  مدیرعامل 
برابــر زورگویــی اســتكبار را مرهــون راهبــری مقام معظم 
کشــتیرانی  گــروه  محتــرم  ریاســت  درایــت  رهبــری، 
مدیــران  نقش آفرینــی  و  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
یــاری  و  همدلــی  و  مجموعــه  ایــن  مختلــف  ســطوح 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایران  کارکنــان مجموعــه 
دانســت و افــزود: در ســال 1398 ضمــن حفــظ ایمنــی 
کوشــش بیــش از پیــش را در  کار، الزم اســت همــت و  در 
گروه  راســتای پیشــبرد اهــداف کشــتیرانی دریای خــزر و 
کار ببندیــم. کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
کــرد: دریانــوردان  ایــن دیدارهــا اعــالم  پایــان  وی در 
ســه  روزهــای  در  می تواننــد  نیــاز  صــورت  در  عزیــز 
 شــنبه هــر هفتــه بــه منظــور مالقــات حضــوری بــرای 
بیــان مشــكالت، دغدغه هــا و نظرات شــان بــه دفتــر 

کننــد. مراجعــه  مدیریــت 
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گــروه  رمضــان  جــام  فوتســال  مســابقات  از  دوره  ســومین  و  بیســت  در 
بــرای  کشــتیرانی هوپاددریــا  نمایندگــی  تیــم شــرکت خدمــات  کشــتیرانی، 

دومیــن ســال پیاپــی قهرمــان شــد.
ک  گــزارش خبرنــگار مــا، همزمــان بــا والدت باســعادت دومیــن اختــر تابنــا بــه 
آســمان امامــت و والیــت حضــرت امــام حســن مجتبــی)ع( مراســم اختتامیــه 
ــا  ــتیرانی ب کش ــروه  گ ــان  ــام رمض ــال ج ــابقات فوتس ــومین دوره از مس ــت و س بیس
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران،  حضــور رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
مدیــر دفتــر مرکــزی حراســت، مشــاور و بــازرس ویــژه مدیرعامــل، معــاون فنــی 
گــروه  بازرگانــی، معــاون پشــتیبانی و ســرمایه انســانی و تعــدادی از مدیــران عامــل 
کارکنــان و خانواده هــای آنــان در تاریــخ 31 اردیبهشــت  کشــتیرانی و جمعــی از 

ــزار شــد. مــاه در مجموعــه ورزشــی شــیان برگ
ــخ  ــوی در تاری ــاعد ج ــا مس ــرایط ن ــت ش ــت: به عل ــی اس ک ــا حا ــگار م ــزارش خبرن گ
مذکور، مراســم اهــداء جوایــز بــه تیم هــای منتخــب  در تاریــخ اول خــرداد مــاه 
در ســالن اجتماعــات دریانــوردان ســاختمان مرکــزی برگــزار شــد، در ایــن مراســم 
برگــزاری  مســئول  و  کشــتیرانی  رفاهــی  خدمــات  مؤسســه  رفاهــی  امــور  مدیــر 
مســابقات فوتســال جــام رمضــان پیرامــون چگونگــی و رونــد برگــزاری ایــن دوره 
گفــت: مســابقات جــام رمضــان امســال توســط مؤسســه خدمــات  از مســابقات 
کــه جــا دارد از حســن اعتمــاد معــاون پشــتیبانی و ســرمایه  رفاهــی برگــزار شــد 
ــه مؤسســه  ــار ب ــرای اولیــن ب ــزاری ایــن مســابقات را ب کــه مســئولیت برگ انســانی 

کنــم. کردنــد، تشــكر  خدمــات رفاهــی محــول 
کــه در  کردنــد  گفــت: در ایــن دوره از مســابقات  14تیم شــرکت  وی در ادامــه 
مرحلــه ثبــت نــام ابتدایــی، جلســاتی را بــا سرپرســتان تیم هــا داشــتیم. آئیــن نامــه 
گذشــته  ــا نیــم نگاهــی بــه  ــا نقطــه نظــرات دوســتان و ب ایــن دوره از مســابقات ب
کــه  گردیــد  کــه ایجــاد حساســیت می کــرد، تنظیــم  و رعایــت یكســری نــكات 
تصمیــم بــر آن شــد در تیــم فرهیختــگان ســه تــن از فرزنــدان همــكاران بازنشســته 

یا  تیم هوپاد در
برای دومین سال پیاپی

 قهرمان جام رمضان شد

گزارش
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گرفــت. کــه ایــن اقــدام بــرای اولیــن بــار صــورت  کننــد  نیــز در مســابقات شــرکت 
ــه  ــروه س گ ــی و دو  ــروه 4تیم گ ــه در دو  ــد قرع ــه قی ــا ب ــت: تیم ه گف ــه  وی در ادام
تیمــی تقســیم شــدند و در مرحلــه مقدماتــی، حذفــی، نیمــه نهایــی و نهایــی بــه 

رقابــت پرداختنــد.
گفــت: تیــم   کشــتیرانی در ادامــه  مدیــر امــور رفاهــی مؤسســه خدمــات رفاهــی 
از  مســابقات  پرداختنــد.  رقابــت  بــه  15شــب  در  کشــتیرانی  گــروه  فوتســال 
کــه بــه غیــر از پنجشــنبه ها و جمعه هــا، تیم هــا بــه طــور  30شــعبان شــروع شــد 

داشــتند. مســابقه  منســجم 
وی در ادامــه بــا بیــان اینكــه تیــم هیئــت داوری تهــران ناظــر مســابقات بــود، 
افــزود: بنــا بــر اذعــان ناظــر مســابقات، در ایــن دوره مســابقات اخــالق مــداری 
کارت هــای زرد و اخــراج اعضــا  کــه تعــداد خطاهــا،  گونــه ای  کــم بــود بــه  بســیار حا
کــی از ایجــاد روحیــه همدلــی و نشــاط در بیــن  کــم بــود و ایــن آمــار حا بســیار 

اعضــای تیم هــا اســت.
کــه هــر شــب از مســابقات تصویربــرداری و فیلمبرداری  وی در ادامــه بــا بیــان ایــن 
کــه تصاویــر گل هــای برتــر در پورتــال روابط عمومــی قابــل مشــاهده  گردیــده اســت 

می با شــد.
گل هــای منتخــب هــر شــب  گــروه تلگرامــی بــا حضــور تیم هــا و نمایــش  ایجــاد 

ــرد. ک ــه آن اشــاره  ــه ایشــان ب ک ــود  ــی ب ــروه  از دیگــر اقدامات گ ــرای  ب
شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن مراســم از تیم هــای شــرکت خدمــات نمایندگــی 
نائــب  عنــوان  بــه  هلدینــگ  قهرمــان،  تیــم  عنــوان  بــه  هوپاددریــا  کشــتیرانی 
کشــتیرانی جنوب - خــط ایــران بــه عنــوان تیــم ســوم، همچنیــن  قهرمــان و 
ــه  ــز ب ــالق نی کاپ اخ ــد و  ــر ش گل تقدی ــای  ــوان آق ــه عن ــاری ب ــد رودب ــد احم محم

گردیــد. محمــد مرآتــی سرپرســت تیــم حراســت اهــدا 
گـــــــــــالری در  بــــــــرای مشـــــــاهده تصــــــاویر ایــــــــن مـــــــــــــراسم به بخـــــش 

کنید. کشتیرانی مراجعه  پـــــورتال روابط عمومی 
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کشتی سفر با 

کشـتیرانی والفجـر بـه عنـوان تنهـا ارائـه دهنـده خدمات مسـافری گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران و اصلی ترین شـرکت ارائه دهنده سـرویس های مسـافری، 
در ایـام نـوروز 98 عملکـرد مطلوبـی را ثبـت کـرد. بـه طـوری که در جـا به جایی مسـافر 12درصـد و در حمل خودرو 37 درصد نسـبت به نوروز 97 رشـد عملیاتی داشـته 

است.
مدیرعامـل کشـتیرانی والفجـر در ایـن خصـوص گفت: امسـال با بهره منـدی از تمامی ظرفیت هـا و امکانات خود در دفاتر، شـعب، بنـادر و اسـتفاده از کادر دریایی مجرب 
بـه منظـور ارائـه خدماتـی بهتـر به مسـافران نـوروزی و نیز توسـعه هرچه بیشـتر صنعت گردشـگری دریایـی در خلیج همیشـه فارس در جهـت برگزاری سـفرهای منظم 

دریایی اقـدام کردیم.
همـراه  خـودرو  و  کیش)مسـافر  جزیـره  بـه  لنگـه   بنـدر  از  نـوروزی  سـفرهای  انجـام  بـه  نسـبت   1398 نـوروز  در  شـرکت  ایـن  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـد. محاسـبه  تخفیـف  درصـد   50 بـا  نـوروز  ایـام  در  راننـده  بلیـت  نـرخ  گرامـی  میهنـان  هـم  حـال  رفـاه  جهـت  افـزود:  کـرد،  اقـدام  کامـل(  بیمـه   بـا 
بـه گفتـه مدیرعامـل کشـتیرانی والفجـر طـی ایـام نـوروز دیگـر سـرویس هـای مسـافری کشـتیرانی والفجـر شـامل مسـیر بندر لنگـه به دبـی، بنـدر عباس به شـارجه، 

خرمشـهر بـه کویـت، بنـدر لنگـه بـه ابوموسـی و چـارک بـه کیش نیـز برقـرار بوده و انجام شـده اسـت.
وی در تشـریح دیگـر اقدامـات کشـتیرانی والفجـر طـی تعطیـات نـوروزی، خاطـر نشـان کـرد: کشـتیرانی والفجر در جهـت ترویـج فرهنگ گردشـگری دریایـی و ارائه 

خدمـات ویـژه بـه هموطنـان در ایـن ایـام، جشـنواره نـوروزی را نیـز در بندر خرمشـهر برگـزار کرد.
وی در بخـش دیگـری از اظهـارت خـود بـا اشـاره بـه آمـار عملکـرد سـفرهای نـوروزی، تصریـح کـرد: با توجـه به وضعیت خـاص آب و هـوا و اقـدام به موقـع در جهت 
 بکارگیـری دو فرونـد شـناور در مسـیر بندرلنگـه بـه کیـش و رفـع نیـاز هموطنـان در آن مسـیر، آمـار عملکـرد در ایـن ایـام بـا 100 درصـد افزایـش روبه رو بوده اسـت.
  وی افـزود: بـا توجـه بـه بـدی آب و هـوا در بنـادر خوزسـتان و عـدم امـکان انجـام سـفرهای گردشـگری در بندر خرمشـهر بـا کاهـش در آن مسـیر روبه رو بـوده ایم.

مدیرعامـل کشـتیرانی والفجـر بـا بیـان اینکـه در تعطیـات نـوروزی در مجمـوع تعـداد 38هـزار و 800 نفـر مسـافر را جابـه جـا کردیـم، گفت: این رقم نسـبت بـه دوره 
مشـابه سـال قبـل 12 درصد رشـد را نشـان مـی دهد.

وی آمـار جابـه جایـی خـودرو را 3 هـزار و 196 دسـتگاه اعـام کـرد کـه بـه گفتـه وی بیانگـر رشـد  37درصـدی نسـبت به مـدت زمان مشـابه در سـال گذشـته در این 
است. بخش 

کشتیرانی والفجر  خدمات شبانه روزی 
به مسافران در ایام نوروز 98
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کارکنان شناور هرمز  ایران 12 عملیات بی وقفه و خستگی ناپذیر 

وحیـد سـلطانی نـژاد فرمانـده شـناور ایـران هرمـز 12 
چابهـار  دانشـکده   14 دوره  التحصیـل  فـارغ  گفـت: 
هسـتم. حدود 18 سـال اسـت کـه مشـغول خدمت در 
کشـتیرانی می باشـم کـه از ایـن مـدت حـدود هشـت 

سـال اسـت بـه کشـتیرانی والفجـر مأمـور شـده ام.
وی در ادامـه پیرامـون سـفرهای نوروزی شـناور ایران 
هرمـز12 گفـت: مسـیر ایـن شـناور از بنـدر لنگـه بـه 
کیـش بـود کـه از سـاعت 2 بامـداد تاریـخ 97/12/28 
عملیات سـفرهای نوروزی این شـناور شـروع شـد و تا 

تاریـخ 16 فروردیـن ایـن سـفرها ادامه داشـت. 
تعـداد  ادامـه،  در   12 هرمـز  ایـران  شـناور  فرمانـده 
سـفرهای این شـناور را در ایام نوروز بیش از 32 سـفر 
دریایـی اعـام کـرد و افـزود: در سـفرهای نـوروزی با 
توجه به حجم عملیات، فشـردگی سـفرها و حساسـیت 

عملیـات نـوروزی، فشـار مضاعفی به کادر کشـتی وارد 
.  شد

وی در ادامـه، میـزان اسـتقبال هموطنـان را در ایـام 
گفـت:  و  کـرد  عنـوان  کم سـابقه  و  بی نظیـر  نـوروز 
باتوجـه بـه وضعیـت خـاص آب و هـوا در بنـدر چارک 
و بنـدر آفتـاب، پذیـرای حجم بسـیار زیادی مسـافر در 
بنـدر لنگـه بودیـم کـه باعـث شـد در اکثـر سـفرها با 
حداکثـر ظرفیت خود سـفرهای دریایـی را انجام دهیم.

وی یـادآور شـد: در شـرایط نامسـاعد جـوی و وزش 
متعـال سـرویس های  خداونـد  لطـف  بـه  بـاد  شـدید 
مسـافری ایـن مسـیر بـدون وقفـه و 24 سـاعته برقرار 
بـود و کیفیـت ارائـه خدمـات و برگـزاری برنامه هـای 
رضایـت  موجـب  کشـتی  روی  بـر  کننـده  سـرگرم 

مسـافران شـد.

اسـامی دریانـوردان شـناور ایـران  هرمـز 12 عبـارت 
اسـت از:

وحیـد سـلطانی نژاد ) فرمانـده(، محمد کاس نژاد )افسـر 
اول(، جعفر شـیخ لر )افسـر دوم(، مصطفی مسلمی)افسر 
علـی  الکترونیـک(،  )مهنـدس  کیانـی  علـی  سـوم(، 
عزیـزی امدانی)مهنـدس دوم(، علـی انـوری )مهندس 
سـعید  عرشـه(،  زاده)تعمیـرکار  دانیـال  محمـد  دوم(، 
)تعمیـرکار  بحرینـی  غامحسـین  زاهدی)روغنـکار(، 
نویـد  اول(،  )ملـوان  گیاشـی  حسـنی  ولـی  عرشـه(، 
قاسـمی)ملوان دوم(، سـمیر حمیدی)ملوان دوم(، میاد 
کاظم زاده)ملـوان دوم(، عبدالحسـین اسـمعی پور)ملوان 
دوم(، هانـی سرحانی)سرآشـپز( و فریبـرز میر حسـینی 

)سـرمهماندار(. 
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ایـران   شـناور  فرمانـده  رضایـی  مصطفـی  کاپیتـان 
هرمـز 14 هـم گفـت: حـدود 15 سـال اسـت کـه در 
حرفـه دریانـوردی فعالیـت می کنـم کـه 12 سـال آن 
را در کشـتیرانی والفجـر مشـغول خدمـت می باشـم.
گفـت:  شـناور  ایـن  سـفرهای  مسـیر  پیرامـون  وی 
ایـن شـناور در مسـیر بندرعبـاس- شـارجه فعالیـت 
می کنـد کـه بنا بـه دسـتور کاپیتان سـجده مدیرعامل 
محتـرم کشـتیرانی والفجـر و بـا توجـه بـه شـرایط 
جـوی نامسـاعد و عـدم ارائـه سـرویس توسـط دیگر 
بنـدر  مسـافری  مسـیر  بـه  شـناور  ایـن  شـناورها، 
شـد. کار  بـه  مشـغول  و  فراخوانـده  لنگه-کیـش 

فرمانده شـناور ایـران هرمز 14در ادامه اظهار داشـت: 

پشتیبانی شناور ایران هرمز 14
کیش در ایام نوروز  در مسیرهای لنگه به 

اصـواًل بـا توجـه بـه نـوع کار و ارتبـاط تنگاتنـگ بـا 
مردم در سـرویس مسـافری و حساسـیت های موجود، 
کارکنان شـناورهای مسـافری مسـئولیت مضاعفی بر 
دوش خـود احسـاس می کننـد کـه از ایـن حیـث بـا 
فعالیـت در شـناورهای تجـاری حمـل بـار و کانتینـر 

اسـت. متفاوت 
اسـت  سـال   12 کـه  می کنـم  افتخـار  گفـت:  وی 
هـای  سـمت  در  والفجـر  کشـتیرانی  شـناورهای  در 
افسرسـوم، افسـر دوم و افسـر اول خدمـت کـرده ام و 
در حـال حاضـر بـه عنـوان فرمانده کشـتی در خدمت 

مـردم عزیـز هسـتم. 
اسامی دریانوردان کشـتی ایران هرمز 14 عبارت است از: 

)فرمانـده(،  محمدرضابراتی پـور  مصطفی رضایـی 
مهـدی  دوم(،   )افسـر  آرین بخش پـور  )سـرمهندس(، 
امیر ماالیی )افسـر دوم(،  مهدی امیدیان )افسرسـوم(، 
سـامان مظفـری ا...کاء )مهندس الکترونیـک3(، کریم 
بحـرآزاد نویـری )مهنـدس سـوم(، جـواد علی اکبـری 
جالونـدی  مهـدی  )تعمیرکارعرشـه(،  امیرکنـده 
)روغنـکار(، تومـاج رضایـی )تعمیرکارعرشـه(، احمـد 
خاری)ملـوان دوم(، حمیدرضـا صفـرزاده )ملوان دوم(، 
رضـا محمدی نـژاد )ملوان دوم(، سـعید پازکـی )ملوان 
دوم(، کامـران محمـدی )ملـوان دوم(، عسـگر حاتـم 
پناه)سرآشـپز(، محبـوب برزگـر تمرین )ملـوان دوم( و 

سـید حسـین سـیدی)مهماندار(. 

مدیر شعبه بندر لنگه:

فعالیت شبانه روزی ترمینال بندر لنگه در ایام نوروز

بـا توجـه بـه انجام سـفرهای نـوروزی توسـط هموطنـان، از روزهای آغازین سـال 
نـو و همچنیـن رسـالت کشـتیرانی والفجـر در برگزاری سـرویس های جـا به جایی 
مسـافر و حمـل خـودرو در مسـیر بنـدر لنگـه بـه جزیره کیـش، ترمینال مسـافری 
کشـتیرانی والفجـر در بنـدر لنگـه در طـول تعطیات نـوروز به صورت 24 سـاعته 

بـه ارائه سـرویس بـه هموطنـان پرداخت. 
سـید یوسـف راسـت منش مدیـر شـعبه بنـدر لنگه ضمـن بیـان این مطالـب گفت: 
طبـق برنامه ریزی هـای انجـام شـده و انجـام جلسـات متعدد بـا مسـئوالن منطقه 
در خصـوص انجـام هماهنگی هـای الزم، در ایـن ایـام عاوه بر برقراری سـرویس 
بنـدر لنگـه بـه جزیـره کیـش، سـرویس های مسـافری بنـدر لنگه بـه دبـی و بندر 

لنگـه بـه ابوموسـی نیـز به طـور منظم و بـا حداکثـر ظرفیت انجام شـد.
وی همچنیـن گفـت: بـا توجـه به حجـم عملیـات در این بنـدر، تعداد هفـت نفر از 
کارکنـان دفتـر مرکـزی کشـتیرانی والفجر نیـز جهت انجام امور در شـعبه مسـتقر 
شـدند و دفتـر فـروش بلیـط ایـن ترمینـال جهت رفـاه حـال هموطنـان گرامی در 

ایـام نـوروز به صـورت 24 سـاعته به ارائـه سـرویس پرداخت.
اسـامی کارکنان شـعبه بندر لنگه عبارت اسـت از: سـید یوسـف  راسـت منش)مدیر 
شعبه(،اردشـیر محمودي نودژ، هوشمند سـاالري،  مهـدي  زرنگاري،عبداله  زارع زاده، 

 امیـن  صفایـي، صادق صفایي، میاد شـهابي نژاد،قاسـم  پوریان و محمـد بهرامی.
همچنیـن اسـامی کارکنـان اعزامی از دفتر مرکزی کشـتیرانی والفجر بـه بندر لنگه 
در ایـام نـوروز98 عبـارت اسـت از: عباس کابوسـی رئیـس روابط عمومـی ، مجید 
 شـاه آبـادی، سـهراب  کیوانـی، امیر عظیمی، امیـر رضا  شـیرزاده، حسـن خدادادی و 

پور. رسـول  قلی 
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کاپیتـان علـی محمـد مریـخ فرمانـده شـناور برلیـان 
گفـت: در ایـام نـوروز شـناور برلیـان عاوه بر مسـیر 
خارجـی بنـدر لنگـه بـه دبـی، در مسـیر بنـدر لنگه به 

ابوموسـی نیـز بـه ارائـه سـرویس پرداخت.

فرمانده شناور برلیان:

ارائه سرویس در مسیرهای داخلی و خارجی
 در ایام نوروز

اسـت  عبـارت  برلیـان  کشـتی  دریانـوردان  اسـامی 
از: علـی محمـد مریـخ )فرمانـده(، حسـین صبـوری 
نیکو)سـرمهندس(، ولی ا... برزگر)افسـر اول(، محسـن 

خلیفـه کمـال دیلمی)مهنـدس پنجـم(، احمـد رضـا 
گلی)تعمیرکار عرشـه(، حسـین رفیع نظر)ملـوان یکم( 

نجفی)مهمانـدار(. محمدرضـا  و 

کیش شناور زمرد در مسیر چارک به 

شـناور زمـرد نیـز بـا توجه بـه اسـتقبال کـم سـابقه مسـافران از سـرویس های دریایی، در 
مسـیر چـارک بـه کیـش و بلعکس بـه ارائـه سـرویس پرداخت.

اسـامی دریانوردان کشـتی زمرد عبارت است از: عبدالشـهید فاطمی مهر)فرمانده(، کیانوش 
جوانی)افسـر دوم(، نبیـل خلیـل زاده مطوری)مهنـدس سـوم(، رامیـن حسـینی)روغنکار(، 

محمدرضـا ولی)سـرملوان(، کریـم محیسـن)ملوان دوم( و رامتیـن دری)ملوان دوم(. 

شناور نگین در مسیر خرمشهر و آبادان

شـناور نگیـن مسـتقر در بنـدر خرمشـهر در ایام نوروز اقـدام به برگـزاری تورهای 
دریایی در مسـیر خرمشـهر و آبـادان کرد. 

اسـامی دریانـوردان شـناور نگیـن عبـارت اسـت از: سـید علـی عبادی)فرمانـده(، 
دوم(،  زنگنه)مهنـدس  حسـین  اول(،  مفرد)افسـر  علـوی  علیرضـا  سـید 
هـادی  موسوی)سـرملوان(،  احمـد  سـید  موتـور(،  بیت غانم)تعمیـرکار  ابراهیـم 

سـوم(. آقایی)مهمانـدار  شـهروز  و  شریفات)سـرملوان( 
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روابط عمومی کشـتیرانی والفجر جهت انجام امور تبلیغاتی، بازاریابی و اطاع رسـانی 
بـه هموطنـان در مورد برقراری سـرویس های نوروزی در بندرلنگـه و بندرچارک به 
جزیره کیش، با نصب بنر و توزیع تراکت در ورودی و سطح شهر اطاع رسانی کرد.

همچنیـن در جهـت رفـاه و آسـایش مسـافران و ترویـج فرهنـگ گردشـگری و 
مسـافرت دریایـی در طـول سـفرهای دریایـی نسـبت بـه اجـرای برنامه موسـیقی 
محلـی زنـده، توزیـع اقـام فرهنگی بـرای کـودکان و پخـش فیلم اقـدام کرد که 

بـا اسـتقبال مسـافران نـوروزی مواجه شـد.
ناگفتـه نمانـد با توجه به اسـتقبال کم سـابقه مسـافران نوروزی و فشـردگی برنامه 
سـفرها و لـزوم اطاع رسـانی، عـاوه بر شـماره تماس های شـعبه، روابـط عمومی 
کشـتیرانی والفجـر بـا در اختیـار قـرار دادن 2 خـط تلفـن همـراه بـه پاسـخگویی 

مسـافران نـوروزی بـه صورت شـبانه روزی اقـدام کرد.
شـایان ذکـر اسـت در طول ایام نـوروز با توجه به اهمیت سـرویس های مسـافری، 
صـدا و سـیمای اسـتان هرمـزگان در چندیـن نوبـت نسـبت بـه تهیـه گـزارش و 

مصاحبـه بـا مسـافران کشـتیرانی والفجر اقـدام نمود.

توسط روابط عمومی کشتیرانی والفجر صورت گرفت؛

تبلیغات، بازاریابی و اطالع رسانی در سطح شهر

از اقدامـات رفاهـی کشـتیرانی والفجـر بـرای مسـافران نـوروزی، تجهیـز بوفـه 
کـه  بـود  والفجـر  کشـتیرانی  تعاونـی مصـرف شـرکت  هماهنگـی  بـا  شـناورها 
ارائـه خدمـات در طـول مـدت سـفر ها و تنـوع خوراکی هـا بـا قیمـت مناسـب کـه 

دنبـال داشـت. بـه  را  رضایت منـدی مسـافران 

تجهیز بوفه شناورها با هماهنگی تعاونی 
کشتیرانی والفجر مصرف 
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معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی:

کشتیرانی والفجر نقش شایسته ای 
در استقبال هموطنان از سفرهای دریایی دارد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان:

کشتیرانی والفجر سابقه طوالنی در ارائه سرویس 
در مسیر های داخلی و بین المللی دارد

بازدید مسئولین از فعالیت های
کشتیرانی والفجر در ایام نوروز  

در روزهـای آغازیـن سـال جدیـد و برگـزاری سـفرهای نـوروزی، هـادی حـق 
شـناس عضـو هیئـت عامل و معـاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی و 
الـه مـراد عفیفـی پور مدیرکل بنـادر و دریانوردی اسـتان هرمزگان بـا حضور در 
بندرلنگـه، از فعالیت هـای عملیاتی شـناورهای شـرکت کشـتیرانی والفجر بازدید 
کردنـد و ضمـن حضور در شـعبه بندر لنگه و شـناورها و دیدار با کارکنان شـعبه 
و کادر دریایی، از ارائه سـرویس شـناورهای این شـرکت در شـرایط آب و هوایی 
نامناسـب) بـا توجـه به عدم ارائه سـرویس توسـط دیگر شـناورها در بنـادر لنگه 

و چـارک( از اقدامات کشـتیرانی والفجـر تقدیر نمودند.

الـه مـراد عفیفی پـور مدیـرکل بنـادر و دریانوردی اسـتان هرمزگان طی سـخنانی 
گفـت: از کارکنـان زحمتکـش کشـتیرانی والفجـر کـه مانند همیشـه در ایـام نوروز 
بـه ارائه سـرویس ها، جابه جایی مسـافران و برگـزاری تورهای گردشـگری پرداخته 
و کمـک می کننـد هموطنـان عزیـز از زیبایی هـای خطـه جنوبـی کشـور بـه ویژه 

اسـتان هرمـزگان لـذت ببرنـد و خاطره خوبی داشـته باشـند، تشـکر می کنم.
وی گفـت: کشـتیرانی والفجـر بـه عنـوان یکـی از شـرکت های زیـر مجموعـه 
در  سـرویس  ارائـه  در  طوالنـی  سـابقه  ایـران  اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی 
مسـیر های داخلـی و بیـن المللـی دارد و بـا توجـه بـه میـزان فعالیت هـای ایـن 
شـرکت در بنـادر جنوبـی ردپـای این شـرکت در عرصـه دریانوردی کامًا مشـهود 
بـوده و مسـئوالن نیـز از ارائه سـرویس های مسـافری منظـم کشـتیرانی والفجر با 

شـناورهای ایمـن و اسـتاندارد خرسـند هسـتند.

هـادی حق شـناس معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی طی سـخنانی 
گفـت: طبیعتـًا وقتـی صحبـت از شـنا، گردشـگری و سـفر دریایـی می شـود مـا 
ایرانیـان ناخـودآگاه بـه یـاد دریای خـزر می افتیم و زمانـی هم که صحبـت از بار و 

کانتینـر مـی شـود بـه فکر خلیـج فـارس و دریـای عمـان می افتیم.
 وی در ادامـه گفـت: مـا ایرانیـان تصـور چندانـی از سـفرهای دریایـی و تورهـای 
گردشـگری در آب هـای جنوبـی کشـور نداریـم حـال آنکـه پهنـه خلیـج همیشـه 
فـارس و دریـای عمـان بـا توجه به اکوسیسـتم منحصر بـه فرد و سـواحل و جزایر 
زیبـا دارای ظرفیت های باالیی جهت انجام سـفرهای دریایی و گردشـگری اسـت. 
معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر و دریانـوردی در ادامه گفت: کشـتیرانی والفجر 
بـا توجـه بـه سـابقه طوالنی، پیشـگام در ارائه سـرویس های مسـافری در سـواحل 
جنوبـی میهـن عزیزمـان و همچنیـن انجام سـفرهای دریایی در مسـیرهای داخلی 
و خارجی، کیفیت ارائه این سـرویس ها و اسـتفاده از شـناورهای ایمن و اسـتاندارد، 
کادر مجـرب و رضایـت مسـافران نقـش شایسـته ای در اسـتقبال هموطنـان عزیز 

دارد.

وی در پایـان گفـت: امیـدوارم با توجـه به حمایت هـای گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایران و تاش های کشـتیرانی والفجر شـاهد رشـد و رونق هر چه بیشـتر 

سـفر های دریایی و فرهنگ گردشـگری باشـیم.
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مدیرعامـل کشـتیرانی کیـش در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ما گفـت: تیم هـاي عملیات 
بازرگاني این شـرکت به منظور ارائه خدمات بهینه، سـریع و منظم به مسـافران دریایي 
نـوروزی از تاریـخ 97/12/27 لغایت 98/01/16 به صورت شـبانه روزي در اسـکله و بندر 

کیش مسـتقر بودند.
وی در ادامـه گفـت: ایـن شـرکت عملیات انتقال خـودرو، مسـافر، انجام مراحـل اداري 
بندر، تأمین و تدارک سـوخت، آب و لوازم مورد نیاز شـناورهاي تحت نمایندگي )کشـتي 
هـاي ایـران هرمـز 12 ، ایران هرمز 14 و کشـتي تنـدروي زمرد به مالکیت کشـتیراني 
والفجـر( و شـناورهاي ملکي )سـتاره دریایي و آریـا ( را طي 201 سـفر دریایي با آرامش 

کامـل در ایـام نوروز به انجام رسـاند.
مدیرعامـل کشـتیرانی کیـش در ادامه تصریح کرد: در همین راسـتا بـا انتخاب و تجهیز 
دو محـل جداگانـه و مناسـب در ورودي بندر و پایانه مسـافري، عاوه بـر صدور، فروش 
و پیـش فـروش بلیت، تنظیم مـدارک، اصاح تاریخ بلیت و راهنمایي مسـافران  ضمن 
تسـریع در عملیـات بازرگانـي، خدمـات مؤثـر مـورد رضایت مسـافران در هر سـاعت از 

شـبانه روز صورت گرفت.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـام نـوروز حتـی یـک مـورد اعتراض نسـبت به 
عملکـرد کشـتیرانی کیـش گـزارش و مطـرح نشـده اسـت،گفت: حضور کارکنـان این 
شـرکت در بندر و دفاتر جهت پاسـخگویي و راهنمایي مسـافران موجبات رضایت مندي 
مسـافران را فراهم کرد به گونه ای که اسـتقبال از سـفرهای دریایی نسـبت به سال های 

گذشـته به باالترین سـطح افزایـش یافت. 
مدیرعامـل کشـتیرانی کیـش در ادامـه عملکـرد ایـن شـرکت را درایـام نوروز به شـرح 

ذیـل اعـام کرد: 
1(     هماهنگـي و پشـتیبانی شـبانه روزی جهـت انجـام 201 سـفر دریایي کشـتیرانی 

کیـش در ایـام نوروز 
2(  فـروش و پیـش فـروش روزانـه بلیـت کشـتي هاي مسـافري گوهر و زمـرد )تحت 

 .) نمایندگي 

کیش جهت انجام 201 سفر دریایی در ایام نوروز گمرکی  هماهنگی امور بندری و 

3(  انجـام امـور مختلف مسـافري ) پذیرش، کنترل و نظارت بر سـوار شـدن مسـافر و 
مانیفست(. تهیه 

4(  کنتـرل کامـل و نظارت عملیاتي ورود و خروج خودرو به کشـتي های ایران هرمز 14 
و 12 )تحت نمایندگي( شامل پذیرش و ثبت مکانیزه و تهیه مانیفست هاي خروجي. 

5( بـه منظـور مشـتري مـداري و رفـاه حـال مسـافران کشـتیراني والفجـر، علي رغـم 
محدودیت  هـاي اینترنتـي از جملـه کاهـش سـرعت و قطعـي، بـا تاش تیـم بازرگاني 
تعـداد 1929 فقـره اصاحیـه تاریـخ بلیت مسـافران ایـران هرمـز 14 و 12 انجام شـد. 

6(  تأمین آب، سوخت شناورها در طي عملیات.
7(  تنظیـم روزانـه مـدارک مربوط به انجام خدمـات نمایندگي جهت ارائه بـه امور مالي 

در همان روز.

کیش کشتیرانی  کارکنان  تقدیر از 

مدیرعامــل کشــتیرانی کیــش بــه نمایندگــی از کاپیتــان ســجده مدیرعامــل 
کشــتیرانی والفجــر از زحمــات و تالش هــای شــبانه روزی تمامــی کارکنــان 

کشــتیرانی کیــش در ایــام نــوروز قدردانــی کــرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی کشــتیرانی والفجــر، مرتضــی کمالــی مدیرعامــل 
کشــتیرانی کیــش در جلســه ای کــه بــا حضــور کلیــه کارکنــان ایــن شــرکت 
برگــزار شــد، بــه نمایندگــی از مدیرعامــل کشــتیرانی والفجــر بــا اعطــای لوح 

تقدیــر و هدایــا از  روحیــه جهــادی کارکنــان ایــن شــرکت تشــکر کــرد.
ــژه  ــه وی ــران ب ــه دسیســه های اخیــر دشــمنان ای ــا اشــاره  ب وی در ادامــه ب
آمریــکا تأکیــد کــرد: همســو بــا گــروه بــزرگ کشــتیرانی جمهــوری اســالمی 
ایــران و بــا حفــظ هوشــیاری، اهتمــام و تــالش مضاعــف بایــد توطئه هــای 
ــا  ــی ایف ــر خــود را در شــرایط فعل ــی و مؤث دشــمنان را خنثــی و نقــش مل

    . کنیم
شــایان ذکــر اســت ارائــه خدمــات مفیــد و مؤثــر بــه مســافران نــوروزی بــه 
صــورت شــبانه روزی توســط کارکنــان کشــتیرانی کیــش از تاریــخ 12/27/ 
ــبت  ــافران را نس ــدی مس ــش رضایت من ــات افزای ــا 98/1/16 ، موجب 97 ت
بــه ســال های گذشــته فراهــم نمــود و از طــرف دیگــر کاهــش تأخیــرات و 

تســریع در عملیــات بازرگانــی شــناورهای مســافری را در پــی داشــت.

همچنیــن کارکنــان کشــتیرانی کیــش عــالوه بــر انجام کلیــه خدمــات بندری 
و مســافری مربــوط بــه شــناورهای ایــران هرمــز12، ایــران هرمــز14 و کشــتی 
تنــدروی زمــرد همزمــان درخواســت ها و امــور مربــوط بــه ســایر شــناورها از 
جملــه کشــتی کانتینربــر آریــا، شــناورهای فراســاحل و کشــتی ســتاره دریایی 
ــن زمــان  ــاز آنهــا را در کوتاه تری ــز پیگیــری و اقدامــات مــورد نی کیــش را نی

انجــام دادنــد.
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انجام عملیات های موفقیت آمیز فراساحل
کسب رتبه اول در منطقه خلیج فارس   و 

داریـوش رسـتمی فرمانـده کشـتی دلنیا2 از سـری کشـتی های کشـتیرانی والفجر 
اسـت. وی در مناطـق نفتـی خلیج فـارس از جمله)جزایـر خـارک، سـیری، الوان، 
میادیـن نفتـی و گازی از قبیل پارس جنوبی، درود، فروزان، ابوذر، سـلمان، رسـالت 

و رشـادت( فعالیـت می کند.
فرمانـده کشـتی دلنیـا2 پیرامـون تجهیزات این کشـتی گفـت: این کشـتی یکی از 
کشـتی های فراسـاحل متعلـق بـه کشـتیرانی والفجر اسـت که دارای سیسـتم های 
هوشـمند حفـظ موقعیـت)دی پی( و فیکس شـدن در یک نقطه اسـت. این کشـتی 
یکـی از کشـتی های فراسـاحل روز دنیاسـت کـه بـا قـدرت موتـور و مانـور بـاال و 
همچنیـن دقـت باالیـی کـه درعملیـات دارد قـادر بـه انجـام کلیـه عملیات هـای 
فراسـاحل از قبیـل جـا بـه جایـی سـکوهای نفتـی غـول پیکـر، لوله گـذاری نفتی 
دیگـر  و  نفتـی  انـدازی سـکوهای  لنگـر  پـروژه  دریـا،  بسـتر  در  کابل گـذاری  و 

عملیات هـای فراسـاحل اسـت.
وی همچنیـن تصریـح کـرد: ایـن کشـتی جزو یکـی از پیشـرفته ترین کشـتی های 
آتش خـوار روز دنیاسـت کـه بـا اسـتفاده از پمب هـای بسـیار قـوی و دسـتگاه های 
پیشـرفته دیگـر قـادر اسـت هـر نوع آتـش از نـوع جامـد، مایـع و گاز را در صورت 
بـروز آتش سـوزی بـر روی سـکوهای نفتـی و گازی در میادیـن نفتـی، بـه صورت 
حرفـه ای بـا کارکنـان مجـرب و آمـوزش دیده اطفـاء نمایـد و همچنین با اسـتفاده 
از سیسـتم مبـارزه بـا آلودگی هـای نفتـی کـه بـر روی شـناور نصـب شـده بـا 
آلودگی هـای نفتـی مبـارزه کنـد کـه تـا بـه امـروز کلیـه عملیات هـا را بـا موفقیت 

اسـت. داده  انجام 
وی در ادامـه اظهـار داشـت: در پروژه هـای لوله گـذاری و کابل گـذاری در بسـتر 
دریـا بـا اسـتفاده از سیسـتم دی پـی، ماهـواره  ای و پیشـرفته ای که در حـال حاضر 
بـر روی شـناور نصـب و فعال می باشـد این شـناور قادر بـه حفظ موقعیـت در یک 
نقطـه ثابـت و حرکـت در یک مسـیر ثابـت بوده و در تمامی شـرایط جـوی قادر به 
انجـام عملیـات بـا کمترین خطـای ممکن اسـت که معمـواًل در این نوع شـناورها 
بـه دلیـل حساسـیت بـاالی کار حـدود زیر 20 سـانتی متر می باشـد کـه تاکنون در 

تمامـی پروژه هایـی کـه بـه شـرکت والفجـر محول شـده بـا موفقیت و سـربلندی 
عملیات هـا انجام و باعث شـده اسـت کشـتیرانی والفجـر در این زمینـه رتبه اول را 

در منطقـه خلیج فـارس را کسـب نماید.       

فرمانـده و کارکنـان شـناور دلنیـا 2 - از شـناور های فراسـاحل شـرکت کشـتیرانی 
والفجـر  در محیطـی دوسـتانه مراسـم تحویـل سـال نـو را در کنـار هـم جشـن 

 . فتند گر

برگزاری مراسم تحویل سال نو در شناور دلنیا2
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ــا حضــور مدیرعامــل و کلیــه کارکنــان  دوره آموزشــی حقــوق دریایــی ب
کشــتیرانی کیــش برگــزار شــد. 

بــه گــزارش روابط عمومــی کشــتیرانی کیــش، در راســتای توســعه 
ــن  ــان ای ــاء ســطح آگاهــی و آشــنایی کارکن برنامه هــای آموزشــی و ارتق
شــرکت دوره آموزشــی حقــوق دریایــی بــه مــدت 15ســاعت برگــزار شــد.

شــایان ذکــر اســت کاپیتــان شــاهرخ خدایــاری کــه تدریــس ایــن دوره 
آموزشــی را بــه عهــده داشــت پیرامــون مقــررات مربــوط بــه قراردادهــای 
خریــد، فــروش و حمــل کاال، قوانیــن و مقــررات صــدور بارنامــه اینکوترمز، 
ــان  ــا ال ســی و ... مطالبــی را بی ــواع کنوانســیون ها و اســناد مرتبــط ب ان

کــرد.  

کیش کشتیرانی  برگزاری دوره آموزشی حقوق دریایی در 

 روابـط عمومـی کشـتیرانی والفجـر  از برگـزاری جشـن والدت حضـرت ولـی 
عصر)عـج( بـر روی شـناور ایـران شـاهد خبـر داد.  

بنـا بـر ایـن گـزارش بـه مناسـبت والدت بـا سـعادت حضرت ولـی عصر)عـج( در 
محیطـی صمیمـی جشـن باشـکوهی در شـناور ایران شـاهد از سـری کشـتی های 
کشـتیرانی والفجـر بـا حضـور  کلیـه دریانوردان این شـناور بـه فرماندهـی کاپیتان 

سـید رضـا حسـینی برگزار شـد.

جشن والدت حضرت ولی عصر)عج( 
بر روی شناور ایران شاهد

جشن والدت حضرت ولی عصر )عج( 
کشتی ایران هرمز 14 بر روی 

دریانـوردان کشـتی ایـران هرمـز 14 والدت حضرت ولی عصر)عـج( را بر روی این 
کشتی جشـن گرفتند.

بـه گـزارش روابط عمومـی کشـتیرانی والفجـر، بـه مناسـبت سـالروز والدت بـا 
سـعادت حضـرت ولـی عصر)عـج( در محیطـی صمیمـی جشـن بـا شـکوهی بـا 
حضـور کلیـه دریانـوردان کشـتی ایران هرمـز 14 بـه فرماندهی کاپیتـان مصطفی 

رضایـی برگزار شـد.
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جشن میاد سه نور تابناک آسمانی در دو شرکت تابعه کشتیرانی  برگزار شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی والفجـر، بـه مناسـبت والدت باسـعادت 
حضـرت امام حسـین )ع( و روز پاسـدار، حضـرت ابوالفضل العبـاس )ع( و روز جانباز 
و حضـرت امـام زیـن العابدین)ع(، جشـن باشـکوهی بـا حضور جمعـی از مدیران و 
کارکنـان کشـتیرانی والفجـر و شـرکت خدمات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریا در 

نمازخانـه این شـرکت برگزار شـد.
در ایـن مراسـم پـس از اقامه نمـاز ظهر و عصر، حجت االسـام و المسـلمین گلباز 
امـام جماعـت این شـرکت ضمـن تبریک ایـن ایام، پیرامـون زندگـی پربرکت این 

امامـان مطالبـی را بیـان کرد و در ادامـه به مولودی خوانـی پرداخت.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم بـه قیـد قرعـه بـه تعـدادی از کارکنـان 

حاضـر در ایـن مراسـم هدایایـی اهـدا و در ادامـه از حاضـران پذیرایـی شـد.   

جشن والدت امام حسن مجتبی)ع( 
کشتیرانی در دو شرکت تابعه 

بـه مناسـبت سـالروز والدت امـام حسـن مجتبـی)ع( جشـن باشـکوهی در محـل 
نمازخانـه شـرکت برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی کشـتیرانی والفجـر، در ایـن مراسـم پـس از اقامـه نماز 
ظهـر و عصـر، حجت االسـام و المسـلمین گلبـاز پیرامـون زندگی پـر برکت امام 
حسـن مجتبـی)ع( مطالبـی را بیـان و در ادامـه در رثای آن امام بـه مولودی خوانی 

پرداخت.
شـایان ذکـر اسـت در این مراسـم که جمع کثیـری از کارکنـان کشـتیرانی والفجر 
و شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپاد دریاحضور داشـتند، بـه قید قرعه به 
کارکنـان حاضـر در ایـن مراسـم هدایایـی اهـدا و بـه کارکنـان که نام آنان حسـن 

اسـت، هدایایی اهـدا گردید.

ک آسمانی  جشن میالد سه نور تابنا
کشتیرانی   در دو شرکت تابعه 

نشسـت صمیمـی مدیـر عامل کشـتیرانی والفجر بـا کارکنان این شـرکت در تاریخ 
26 اسـفند ماه برگزار شـد.

بـه گـزارش روابط عمومی کشـتیرانی والفجر، در این نشسـت که با حضـور مدیران 
امـور، مدیر دفتر حراسـت، مدیر عامل شـرکت کشـتیرانی کیـش و تمامی کارکنان 
کشـتیرانی والفجـر برگـزار شـد مدیرعامـل کشـتیرانی والفجرضمن بیـان وضعیت 
فعلـی ایـن شـرکت و بـا توجه به جهش سـود شـرکت نسـبت بـه دوره مشـابه در 

سـال های قبـل به تشـریح عملکـرد مثبـت این شـرکت پرداخت.
وی همچنیـن در ادامـه رشـد و بالندگـی شـرکت کشـتیرانی والفجـر و انتخاب این 
شـرکت بـه عنـوان شـرکت برتـر از نظـر سـودآوری، تحقـق بودجـه و برنامه های 
راهبردی و عملیاتی در بین شـرکت های گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
را در سـال 1397 نتیجه تاش و کوشـش شـبانه روزی تک تک کارکنان دانسـت. 
شـایان ذکـر اسـت در پایـان این نشسـت ضمن تجلیـل از چند تـن از کارکنان این 
شـرکت کـه در سـال جاری بـه افتخـار بازنشسـتگی نائل شـده اند، بـه برگزیدگان 

مسـابقات دهـه مبارک فجـر هدایایی اهدا شـد. 

کشتیرانی والفجر  نشست صمیمی مدیرعامل 
کارکنان با 

در آسـتانه والدت بـا سـعادت منجـی بشـریت حضـرت ولـی عصر)عـج( جشـن 
باشـکوهی در دو شـرکت تابعـه کشـتیرانی برگـزار شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی کشـتیرانی والفجر، در این جشـن باشـکوه کـه با حضور 
جمعـی از مدیـران و کارکنـان کشـتیرانی والفجـر و شـرکت خدمـات نمایندگـی 
کشـتیرانی هوپاددریـا برگـزار شـد، پـس از اقامه نمـاز ظهر و عصر، حجت االسـام 

و المسـلمین گلبـاز   بـه مولودی خوانـی پرداخت.
در ادامـه ایـن مراسـم بـه قیـد قرعه بـه تعـدادی از کارکنـان حاضر در این مراسـم 

هدایایـی اهـدا و در ادامـه از حاضران پذیرایی شـد.   

کشتیرانی جشن منجی بشریت در دو شرکت تابعه 
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تبریک ما تقدیم به همکاران دریانورد

همکاران دریانورد
قای محمدرضا انصاریان خواه)افسر اول( جناب آ

قایی)افسر اول( قای علی آ جناب آ
قای رضا نامجو مطلق)افسر دوم( جناب آ

قای حسن سیاه پشت خاچکی)افسر دوم ( جناب آ
قای مجتبی فرخنده قصبه )افسر  سوم ( جناب آ

ع پور ) افسر سوم( قای وحید زار جناب آ
قای جمال امیری )مهندس الکترونیک 3( جناب آ

کپورچال)مهندس الکترونیک 3( قای محسن مهرابی  جناب آ
گرم خانوادگی را حضور شما عزیزان تبریک  کانون  آغاز زندگی مشترک و ایجاد 

عرض می کنیم. سالمتی و خوشبختی تان را از خداوند سبحان خواهانیم.

شرکت تأمین نیرو                                                           
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران    روابط عمومی 

همکاران دریانورد
قای محمد خوشی)فرمانده(  جناب آ

قای علی مؤمنی نوشهری)فرمانده( جناب آ
کوچکان )فرمانده( قای علی  جناب آ

جناب اقای حمید یحیی محمودی)افسر دوم(
کاظم جدکاره)افسر دوم( قای  جناب آ

قای علیرضا ندایی بهمبری)افسر دوم( جناب آ
قای مهران ساالری)مهندس سوم( جناب آ

 جناب آقای مهدی  یوسفی قاسم آبادی)مهندس سوم(
قای روزبه آزاد بشمن)مهندس چهارم( جناب آ

قای میالد محمدزاده )مهندس الکترونیک 3( جناب آ
قای عادل محمدپور قریشی)سرملوان( جناب آ

قای احمد محمدی )آشپز 2( 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 

19 نفر از همکاران دریانورد ارتقاء یافتند

گزارشـی اسـامی تعدادی از همكاران شـریف و زحمتكش  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 
فرماندهان

سید مهدی منصوریان
سعید مایلی

مهدی شعبانیان
کبری حسین مال علی ا

احسان امانتی
صمد دورانی

مهندسان دوم
مهدی منفردی
علی شكرالهی

احسان رحیمی
افسران اول

حسن مرتضایی فر
ابراهیم احمدی

کابوسی رمضانعلی 
محمد طاهریان

افسر دوم
کبری میالد ا

مهندسان سوم 
کندری مسعود بیحقی 
کیاده مبین ثانی حسن 

کر جلیل 
مهندس الکترونیک 3

شعیب الدین رضانیا
رحمان دلیر طهارم

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

را در تمامـی مراحـل زندگـی از خداونـد سـبحان مسـئلت دارد.

با دریائیان

ابراز همدردی دریانوردان کشتی آرتاریا 
با یک همکار

کرد: در پی درگذشت فرزند  کشتی آرتاریا اعالم  مازیار اسعدی فرمانده 
کشتی مراسم یادبودی  همكار دریانورد محمدرضا قنبری آشپز2 این 

در سالن افسران برگزار شد.
کشتی ضمن ذکر فاتحه برای  در این مراسم تمامی دریانوردان این 

آن عزیز از دست رفته ، از خداوند متعال برای این همكار دریانورد و 
خانواده اش آرزوی صبرجمیل و سالمتی مسئلت نمودند. 
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فرماندهان
هادی بهرامیان

مهدی قاسمی کرمانی
سید مجتبی موسوی

محمد حسین دلجو توحیدی
علیرضا مظفری مکی آبادی

باقر قاضی نژاد
سید کوروش احترامی نودهی

شهرام حق پرست
رضا حافظی بیرگانی

مهدی نقی پور
مهدی منصوری

میرجعفر محمدی
سرمهندسان
امید رضایی

علی محمد هادی نیا
مجید گرامی 
بهنام رنجبر

عبدا... بک زاده فرد
حسن محبوب روشنکار

امیرپور یزدان پناه کرمانی
علیرضا نیک اقبال

جواد برزویی
امیر فرخ

حبیب ا... خاقانی نژاد
ابوالفضل بشیری مقدم
محسن زاهدی کیوان

یوسف بیش ور
بهنام رنجبر

محمد مهدی قوام
سید علیرضا قاضی میرسعید

مهندسان دوم
سید مهدی کمالی

علی محمودی
امیر سالکی

محمد محمدی
مرتضی فضلی
وحید نامدار
محمد کارگر
افسران اول
امیر محمدی

چمران برزگر
ابراهیم احمدی

فرهاد بنی اسدی
امیر ابراهیم صالحی آالشتی

مهرداد قاسم نژاد پیرباز
علیرضا معارفیان

افسران برق یک
یاسر شریفی نیا

رضا گلی
امین عباسی

داود رضا فهندژسعدی
افسر دوم

حامد میشل زاده
مهندسان سوم

رضا افروز
دانیال راهبی

مهندسان الکترونیک 
مسلم کارگر
رضا باقریان
رسول زارع

فرشاد عسگری فروشانی
محمد جفایی

محمدرضا توکلی
علی حافظی
حسن دهنوی

مهندس چهارم
حبیب حمدی نژاد ونگی 

سرملوانان
عبدالخالق بهزادی

مسعود کمالی
ماشاءا... روستایی
حمید جعفری

تعمیرکاران عرشه
داریوش پورآقایار
کیومرث شریفی

کریم رمزی
محمد امیری

تعمیرکاران موتورخانه
نصرت ا... سلبی

حمید خوشوقت شیلسر
میثم شاه منصوری 

روغنکاران
محسن خلیلی
حسین سلبی
علی قاسمی

فیترها
فرامرز امیرخان نژاد
جواد غریبی بحری

غالم خبر
حسن بوشهری 

ملوانان 
سید دانیال امین نژاد

مازیار نعمت زاده
جواد خرم پور

مهار سعدی پور
بهنام پالیزبان

رمضان روزخوش
سید حسین شفیعی کنارسری

سرآشپز
جبار هالالت

آشپز
یعقوب کفیلی گرگری

دریـــانوردان تـــالشگر معـــرفی شده از سوی 
شرکت تأمین نیرو:

سرمهندس
غالمعلی رزوان
مهندس دوم 

امیرسالکی
افسران اول

حسام  الدین رشیدزاده
مهدی سلیمانی میگونی

افسران دوم
محمد صادق زارع بهمبری
مهرداد قاسم نژاد پیربازاری

مهندس دوم
امید سعادت نژاد
افسران دوم 
بنی طبی کوپانی

حسین شاه حسینی
افسر سوم
حسن عیدی

 دریانوردان تالشگر معرفی شدند

گانـه ای،  گزارش هـای جدا کشـتی و تأمیـن نیـرو طـی  شـرکت های مدیریـت 
کردنـد.  دریانـوردان تالشـگر  بهمـن و اسـفند 97 و فروردیـن 98 را معرفـی 

و  دریانـوردان سـاعی  اسـامی  کشـتی  مـا، شـرکت مدیریـت  گـزارش خبرنـگار  بـه 
کـرد. ح اعـالم  تالشـگر  را بـه شـر
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مهندس الکترونیک یک
محمد عطایی کالیی

سرملوان
موسی درافشان اصفهانی

ملوان موتورخانه
امیر حسین محمدرضا

ملوانان سالن
امین غضنفرزاده
علی خمیسی  پور

علیرضا بحرینی نژاد
علی اکبر اکابریان

روغنکار
مسعود بوالحسنی
تعمیرکار عرشه

جعفر حسین زاده سنگاچین
کیومرث شریفی 

ملوانان درجه یک عرشه
موسی چنانه

محمد رادخواه
سعید بدیع زاده

ملوان درجه دو عرشه
رضا رضایی رودپشتی

فیتر
مجید تمدن
آشپزان یک
مهیوب جنامی
حسین ماردی
علی همتی
آشپز دو

کیامرث عظیمی
بهرام رایقی توچایی

ملوانان سالن
مهدی شهبازی
فرامرز نارچین

کمک دریانوردان کشتی وارتا
 به سیل زدگان پلدختر

موفقیت یک همکار دریانورد در کار تیمی

تیـم مهنـدس سـوم نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در سـومین دوره 
کـرد. کارآفرینـی دریامحـور دانشـگاه خلیج فـارس رتبـه اول را کسـب  از مسـابقه 

کنترلی در  ح اریكـه قایق هـای  گـزارش خبرنـگار مـا، تیـم آرتمیـس بـا ارائـه طـر بـه 
گردشـگری در دانشـگاه  کـه بـا رویكـرد  کارآفرینـی دریامحـور  سـومین رویـداد ملـی 

کـرد و شایسـته تقدیـر شـد. کسـب  خلیج فـارس بوشـهر برگـزار شـد، رتبـه اول را 
کـه در  شـایان ذکـر اسـت مهنـدس محمـد زبیـدی از همـكاران دریانـوردی اسـت 

ایـن تیـم نقـش آفریـن بـوده اسـت.

شـهر  رهسـپار  را  خـود  انسان دوسـتانه  کمک هـای  وارتـا،  کشـتی  دریانـوردان 
کردنـد. پلدختـر 

دریانـوردان  وارتـا،  کشـتی  فرمانـده  اسـفندیاری  مهـدی  کاپیتـان  گـزارش  بـه 
کشـتی اقیانـوس پیمـای وارتـا در یـک اقـدام خـدا پسـندانه و بشردوسـتانه یـک 
محمولـه کمكـی شـامل لـوازم اولیـه زندگـی و بهداشـتی را از بنـدر امـام خمینی به 

کردنـد.  هموطنـان سـیل زده شـهر پلدختـر ارسـال 

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
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شرایط ورود به دوره
تعداد 

شرکت کنندگان)نفر(
طول دوره   تاریخ برگزاری  عنوان دوره     ردیف 

1- دارا بودن حداقل 18 سال سن.
گواهی سالمت پزشكی معتبر براساس دستورالعمل مصوب  2- دارا بودن 

سازمان بنادر و دریانوردی.
گواهی نامه مهارت ایمنی چهارگانه معتبر. 3- دارای 

کثر 30 حداقل 15 و حدا 36 ساعت- 
کاری 5 روز 

3/8 الی
98/3/12 

و
3/22 الی 
98/3/26

تانكر مقدماتی 1

1- دارا بودن حداقل 18 سال سن.
گواهی سالمت پزشكی معتبر براساس دستورالعمل مصوب  2- دارا بودن 

سازمان بنادر و دریانوردی.
گواهی نامه مهارت تانكر مقدماتی معتبر. 3- دارای 

4-دارای حداقل سه ماه خدمت دریایی تأیید شده بر روی تانكرهای حمل 
مواد نفتی با یک ماه آموزش تأیید شده بر روی تانكرهای حمل مواد نفتی 
که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و سه عملیات  در سمت غیر سازمانی 

گردد. تخلیه بار باشد و در دفتر ثبت آموزش مستند 

کثر 10 حداقل 8  و  حدا 56 ساعت- 
کاری  7روز 

4/9 الی
              98 /4/15 

تانكر پیشرفته
مواد نفتی

2

1- دارا بودن حداقل 18 سال سن 
گواهی سالمت پزشكی معتبر براساس دستورالعمل مصوب  2-  دارا بودن 

سازمان بنادر و دریانوردی.
گواهی نامه مهارت تانكر مقدماتی معتبر. 3- دارای 

4- دارای حداقل سه ماه خدمت دریایی تأیید شده بر روی تانكرهای حمل 
مواد شیمیایی یا یک ماه آموزش تأیید شده بر روی تانكرهای حمل مواد 
که شامل حداقل سه عملیات بارگیری و  شیمیایی در سمت غیر سازمانی 

گردد. سه عملیات تخلیه بار باشد و در دفتر ثبت آموزش مستند 

کثر 10 حداقل 8 و حدا 56 ساعت-
کاری 7 روز 

16/ 4 الی
        98/4 /22

تانكر پیشرفته
شیمیایی

3

دوره های آموزشی تانکر ویژه دریانوردان برگزار می شود

امـور آمـوزش و اسـتانداردهای دریایـی شـرکت تأمیـن نیـرو، از برگـزاری دوره هـای 
تانكـر مقدماتـی و پیشـرفته در 6 ماهـه اول سـال 98خبـر داد.

تانكـر  تانكـر مقدماتـی،  آموزشـی شـامل  ایـن دور ه هـای  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
پیشرفته مواد نفتی و تانكر پیشرفته شیمیایی است که تاریخ برگزاری، طول دوره، 
ح جدول ذیل اسـت. تعداد شـرکت کنندگان و شـرایط ورود به این دوره ها به شـر

کسـب اطالعـات بیشـتر و  شـایان ذکـر اسـت افسـران می تواننـد جهـت ثبـت نـام، 

همچنیـن هماهنگی هـای الزم بـا امـور آمـوزش و اسـتانداردهای دریایـی؛ علـی 
فضلی)کارشـناس ارشـد امـور آمـوزش و اسـتانداردهای   دریایـی( بـا شـماره تلفـن 
تلفـن  شـماره  بـا  آمـوزش(  امـور  عیوضیان)دفتـر  رضـا  یـا  و   021-72415655
اداری(؛  ملوانان)امـور  کارگزینـی  قسـمت  بـا  هـم  ملوانـان  و   021-72415634
فریـد کوچـری بـا شـماره تلفـن؛ 72415687 و فریبرز جعفری زاده با شـماره تلفن 

بگیرنـد. 72415688-021تمـاس 

اطالعیه شرکت تأمین نیرو

الزام دوره های آموزشی مورد نیاز دریانوردان

    بـا توجـه بـه اجـرای موفق دوره های آموزشـی مطابق با اسـتانداردهای سـازمان 
بنـادر و دریانـوردی و به واسـطه پرداخـت هزینه های سـنگین جهت فراهم شـدن 
زیرسـاخت های آموزشـی و همچنیـن برخـورداری از اسـاتید و امكانـات مطلـوب 
کلیـه دریانـوردان عزیـز ابـالغ  کـز آموزشـی تهـران و بوشـهر، بدین وسـیله بـه  در مرا
گذرانـدن دوره هـای آموزشـی  می گـردد از تاریـخ 1398/03/05 بـه بعـد ملـزم بـه 

کـز فـوق الذکـر می باشـند. مـورد نیـاز ) تكمیلـی،  جانبـی و بازآمـوزی( در مرا

کز آموزشی منوط به هماهنگی قبلی با    بدیهی است حضور دریانوردان در سایر مرا
امور آموزش و استانداردهای دریایی بوده و در صورت عدم هماهنگی، هزینه های 
پرداختـی بـه هیـچ عنـوان بازپرداخـت نمی گـردد و بر عهده اشـخاص خواهـد بود. 
کسـب اطالعـات بیشـتر و هماهنگـی هـای الزم می توانیـد بـا شـماره های    جهـت 

زیـر تمـاس بگیریـد:
افسـران :  امـور آمـوزش و اسـتانداردهای دریایـی :    )علـی فضلی-کارشـناس ارشـد 
امورآموزش و استانداردهای دریایی(72415655-021 ،  )رضا عیوضیان - دفتر 

امور آمـوزش(021-72415634
کارگزینی ملوانان)امور اداری( :  )فرید کوچری( 021-72415687      ملوانان : 

  )فریبرز جعفری زاده( 021-72415688
امور آموزش و استانداردهای دریایی شرکت تامین نیرو
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فرهیختگان با 

چه شد که وارد کشتیرانی شدید؟
در ســال 1361 بــه عنــوان دریانــورد وارد کشــتیرانی شــدم. بعــد از گذرانــدن دوره هــای 
آموزشی در بندر انزلی به عنوان ملوان به کشتی ملحق شدم. سپس در سال 1368 به 
خشكی منتقل و از امور کارکنان دریایی) شرکت تأمین نیروی فعلی (کارم را شروع کردم. 

با چه سمتی در خشکی فعالیت خود را شروع کردید؟
کارکنــان دریایــی ســابق( فعالیتــم را در   در بخــش بایگانــی شــرکت تأمیــن نیــرو )امــور 
ــای  ــت اداری، آق ــر معاون ــرف دفت ــرو از ط ــت نی ــه درخواس ــا ب ــردم. بن ک ــروع  ــكی ش خش
کــرد و حــدود 5-4 ســال در آن  ســیف قائــم مقــام اداری وقــت مــرا بــه آنجــا معرفــی 
کار شــدم و تا سرپرســتی معاونت هم پیش رفتم. ســپس مجددًا  معاونت مشــغول به 
بــه عنــوان دفتــردار بــه امــور کارکنــان دریایــی برگشــتم. چون دریانــورد بودم و مشــكالت 
دریانــوردان و خانــواده های  شــان برایــم ملمــوس بــود بــه همیــن خاطــر در ایــن بخــش 

مفیدتــر واقــع شــدم.  

بــا توجــه بــه حجــم کار در شــرکت تأمیــن نیــرو چطــور بــا مراجعــه کننــدگان برخــورد 
می کردیــد؟ لطفــًا از تجربیــات خودتــان هــم برایمــان بگوییــد. 

در دوران کاری ام همیشــه بــا نیــت خدمــت بــه خلــق وارد شــرکت می شــدم و مبنــای کار 
خــود را رضــای خداونــد قــرار مــی دادم. بســیار به کارم عالقه منــد بودم و خــود را به نوعی 
نماینــده ی اربــاب رجــوع می دانســتم و مشــكالت آنهــا را نیــز جزئــی از مشــكالت خــود 
می دیــدم.  ناگفتــه نمانــد کــه همــكار خــوب داشــتن از نعمت هــای خداونــدی اســت که 
جا دارد از ســرکار خانم علی بخشــی، یكی از بهترین همكارانم یاد کنم و از این طریق 
از زحمات شــان قدردانی و تشــكر کنم. ایشــان در راســتای خدمت صادقانه خود به کار 

اعتبار زیادی بخشــیدند. 
توصیــه ی مــن بــه همــكاران جوان این اســت که هرگز نســبت به موفقیــت همكار خود 
کاری ام همین طــور بــودم. هرگــز برایــم مهــم  کــه مــن در دوران  حســادت نكننــد. چــرا 
کــه همــكارم چقــدر بهــره وری می گیــرد و چنــد بــار بــه مأموریــت مــی رود. جوانــان  نبــود 

گــر  کار را بــرای رضــای خــدا انجــام دهنــد. ا بایــد پســت و مقــام خــود را از خــدا بداننــد و 
کســی تــازه کار اســت و کاری را نمی دانــد بــه جــای طعنــه و کنایــه، کار را بــه او یاد بدهند 
کــه بــه زندگــی و پــول بندگانــش  و بداننــد کــه تنهــا خداونــد روزی رســان اســت و اوســت 
برکــت می دهــد. مــن همیشــه خواســته هایــم را از درگاه خــدا خواســته ام و هرگز به خاطر 
پیشــبرد و ارتقــاء کار خــود خواهــش و تمنــا نكــردم و خداونــد هم اموراتــم را کفایت کرده 
و بــه مــن عــزت بخشــیده اســت. ناگفتــه نمانــد هرکســی  بــه ناحــق بــه پســت و مقامــی 

برســد خــدا ایــن پســت و مقــام را از او خــود خواهــد گرفــت.             

خاطره ای از دوران کاری خود برایمان تعریف کنید؟ 
ــر  ــال دفت ــت. در آن س ــال 83-1382 اس ــه س ــوط ب ــن مرب ــره ی م ــن خاط ــیرین تری ش
کادر  کارکنــان  تشــكیالت، سیســتم ها و روش هــا اطالعیــه ای را مبنــی بــر بازخریــدی 
خشــكی از طریــق مجلــه آوای کشــتیرانی صــادر کــرد. در همیــن حین با انتشــار این خبر 
یكــی از همــكاران دریانــورد بــه محــض پیــاده شــدن از کشــتی درخواســت بازخریــدی  
کــه  ــذارد  ــا همســرش درمیــان می گ ــه منــزل آن را ب ــه داده و پــس از رفتــن ب خــود را ارائ
گرفتــن درخواســت  بــا مخالفــت همســر رو بــه رو مــی شــود و مجــددًا بــرای بــاز پــس 
کــه در آنجــا متوجــه می شــود آن اطالعیــه مربــوط بــه کادر  خــود بــه بندرعبــاس مــی رود 
خشــكی بــوده و او هــم بــه امیــد اینكــه درخواســتش مشــمول او نمی شــود، درخواســت 
لغــو بازخریــدی خــود را رهــا می کنــد. بــر حســب اتفــاق درخواســت او بــه تهــران رســیده و 
کمیتــه ی جــذب بــا آن موافقــت می کنــد. همیــن امــر موجب شــد تا همســر ایشــان با من 
کنــم.  گرفتــن درخواســت همسرشــان اتخــاذ  گرفــت تــا چــاره ای بــرای بــاز پــس  تمــاس 
مــن متأســفانه بــه هیــچ وجــه نمی توانســتم نظــر کمیتــه ی جــذب را برگردانــم ولــی دو 
کــردم تــا اینكــه مجــددًا ایــن همــكار  ســال بــا راهنمایی هــای خــود ایــن زوج را همراهــی 
دریانــورد بــه کار خــود برگشــت. نكتــه جالــب اینجاســت که همســر این همــكار دریانورد 
ــان  ــه همسرش ــاره از اینك ــكر دوب ــن تش ــت و ضم گرف ــاس  ــن تم ــا م ــال 85-84 ب در س
مجــدد بــه کار برگشــته اســت بــه مــن گفــت: »یكــی از بســتگان مــان عــازم کربــال بودنــد، 
مــن  از ایشــان خواســتم بــه نیــت شــما دو رکعــت نمــاز زیــارت بخواننــد تــا ان شــاءا... ذره 
ای از زحمات تــان را جبــران کنــم«. مــن عاشــق کربــال بودم و تا آن زمان به آنجا مشــرف 
نشــده بــودم، بــا شــنیدن ایــن خبــر بســیار خوشــحال شــدم و بــه شــدت گریــه کــردم کــه 
فكــر می کنــم ایــن بهتریــن و بزرگ تریــن پــاداش مــن در طــول ســال های خدمتــم بــود.            

در چه سالی بازنشسته شدید؟
من در تاریخ  1390/12/29 بازنشسته شدم . این هشت سال خیلی زود گذشت و اصاًل 
بــاور نمی کــردم کــه بایــد حكــم بازنشســتگی خــود را بگیــرم چــرا کــه بســیار به شــغل خود 
عالقــه داشــتم و همیشــه تصــور می کــردم  بازنشســتگی انســان را فرســوده می کنــد ولــی 
پس از آن خدمت مادرم هســتم و هر روز به او ســر می زنم و از این بابت خدا را شــاکرم.  

در طی این سال ها از کشتیرانی چه آموختید؟
مــن در کشــتیرانی از برخــی مدیــران آرامــش در کار، تدبیــر بــا پختگــی و ســرعت عمــل را 
آموختــم و یــاد گرفتــم کــه بــا هیاهــو و پرخاشــگری هیــچ کاری بــه ســرانجام نمی رســد.

 
گر حرفی هست بفرمایید. به عنوان صحبت پایانی ا

کــه بــا  یكدیگــر دوســت باشــند  از همــكاران جدیــد  و جــوان در کشــتیرانی می خواهــم 
چــرا کــه ایــن دوران بــه ســرعت می گــذرد ولی صمیمیت بعــد از آن ارزش بیشــتری دارد.

کای افشاری همکار بازنشسته: کا محمد تقی 

همیشه با نیت خدمت به خلق وارد شرکت می شدم
کای افشاری یکی از همکاران بازنشسته کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است. حسن خلق و برخورد شایسته ایشان با دریانوردانی که به  محمدتقی کا
ح می کردند، زبان زد بود. با اینکه در روز تعداد  صورت حضوری به شرکت تأمین نیرو مراجعه می کردند و یا به صورت تلفنی مسائل و مشکالت شان را مطر
گفته نماند در طول دوران کاری اش نه  مراجعه کنندگان به این شرکت بسیار زیاد بود ولی او با گشاده رویی و دلسوزی به کارهای آنان رسیدگی می کرد. نا
تنها دریانوردان بلکه همکاران خشکی نیز از حسن رفتار ایشان بی نصیب نبودند. ماحصل گفت و گوی ما با این همکار بازنشسته از نظرتان می گذرد.
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 مسعود شکیبایی سرمهندس ناوگان:

کارکنان کشتی برایم از هر چیزی مهم تر است ایمنی 
مسعود شکیبایی از سرمهندسان ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است که در حال حاضر به عنوان مأمور بر  روی شناورهای 
گشاده رویی به  کشتی عازم بود ولی با  کشتیرانی والفجر مشغول فعالیت می باشد. این همکار دریانورد با اینکه جهت الحاق به 

گوی ما با ایشان از نظرتان می گذرد.  گفت و  سؤاالت ما پاسخ داد. ماحصل 

کــدام  بــا  اولیــن ســفر دریایی تــان چــه ســالی و 
بــود؟ کشــتی 

ســال 1374 بــرای اولیــن بــار در دوره دانشــجویی 
گــرم تابســتان در بنــدر امــام خمینــی بــه  در فصــل 
کشــتی های فلــه بــر  کشــتی ایــران شــریعتی )از ســری 

کــره ای( ملحــق شــدم. 

در چــه ســالی سرمهندســی نــاوگان را بــه عهــده 
گرفتیــد؟

ســری  از   شــلمچه  کشــتی  بــا   1390 ســال  در 
شــروع  را  کارم  والفجــر  کشــتیرانی  کشــتی های 
کــردم. ســفرمان را از بنــدر امــام خمینــی بــه ســمت 
کردیــم. مســیر  خرمشــهر و از مســیر ارونــد رود شــروع 
بــود. اینكــه زمانــی ایــن  بــرای مــن  بســیار جالبــی 
ــه  ــه ب ــردم در رودخان ــاال م ــوده و ح ــی ب ــه جنگ منطق
ماهیگیــری می پردازنــد و بــه آرامــی بــه زندگــی خــود 

بــود. جالــب  برایــم  هســتند،  مشــغول 

کتاب هایی عالقه دارید؟  به مطالعه چه 
کتابچه  کتاب هــای رمــان می خوانم و در کشــتی هم 
کشــتی ها را مطالعــه می کنــم. ــه  ــوط ب راهنمــای مرب

ــوده  ــدت ب ــه م ــان چ ــفر دریایی ت ــن س طوالنی تری
کجــا ســفر داشــتید؟ اســت و بــه 

روز   45 مــدت  بــه  دریایــی ام  ســفر  طوالنی تریــن 
ــادا رفتــم. همچنیــن در اولیــن ســفر  کان ــه  ــه ب ک ــود  ب
دریایــی ام همســرم نیــز همراهــم بــود و مــا بــه مــدت 
ــد  ــه هلن ــران ب ــم. از ای ــتی بودی کش ــاه روی  ــت م هش

رفتیــم و برگشــتیم.

کشــتی  کــدام  بــه  اســت  قــرار  حاضــر  حــال  در 
کجــا ســفر خواهیــد داشــت؟  ملحــق شــوید و بــه 
در حــال حاضــر قــرار اســت بــه کشــتی تابان 1 از ســری 
بــه  کانتینــری والفجــر ملحــق شــوم و  کشــتی های 
امــارات و در نهایــت در حــوزه خلیــج فــارس و دریــای 

عمــان تــردد خواهیــم داشــت.

کشــتی  در  ایمنــی  موضــوع  بــه  نســبت  چقــدر   
هســتید؟ حســاس 

کــردم،  کــه ســفر دریایــی ام را شــروع  از همــان ابتــدا 
بــا خطــرات آن رو بــه رو شــده ام بــه همیــن خاطــر 
چــون  می کنــم.  برخــورد  جــدی  ع  موضــو ایــن  بــا 
و  کشــتی  پرســنل  جــان  خــودم،  جــان  بــر  عــالوه 
چیــزی  هــر  از  برایــم  خانواده هــا   انتظــاری  چشــم 
کشــتی ملحــق  کــه بــه  مهم تــر اســت. از همــان ابتــدا 
کــه بــا ایمنــی  می شــوم تمــام دســتگاه ها و وســایلی 
ارتبــاط دارد را بررســی می کنــم و  کشــتی و پرســنل 
وقتــی از ســالمت آنهــا مطمئــن  شــدم، بــه یــاری خــدا 

شــروع می کنیــم. را  ســفر 

خاطــره ای از دوران خدمــت دریایی تــان برایمــان 
کنیــد؟ تعریــف 

بــرای دریانــورد هــر روز خاطــره اســت ولــی بهتریــن 
کــه بــا خانــواده ام  کــه دارم آن زمانــی بــود  خاطــره ای 
ــا رفتــم. در آن دوران بــه بنــادری می رفتیــم  بــه اروپ
کشــتیرانی  هــای  کشــتی  بــار  اولیــن  بــرای  کــه 
کــه  می کردیــم  عبــور  هایــی  مســیر  از  و  می رفتنــد 
کشــتی ای عبــور می کــرد، حتــی یــادم هســت در  کمتــر 
کــه داخــل رودخانــه بــود جــذر و مــد آب  یــک اســكله 
بــه انــدازه ای بــود که ســاعاتی از روز کشــتی روی گل 
مــی نشســت و مــا مجبــور بودیــم ژنراتورهــای بــرق را 

کنیــم و از اســكله بــرق می گرفتیــم. خامــوش 

کردید و چند فرزند دارید؟ در چه سالی ازدواج 
ازدواج  ایــن  ثمــره  و  کــردم  ازدواج   1374 ســال  در 
کــه   ــام آرمیتاســت  ــه ن ــان ب شــیرین یــک دختــر مهرب
رشــته  در  یازدهــم  کالس  در  و  دارد  ســن  ســال   17

می خوانــد. درس  تیزهوشــان  مدرســه  تجربــی 

چه توصیه ای به دریانوردان جدید دارید؟
توصیــه می کنــم ابتــدا در مــورد ایــن شــغل تحقیــق 
گــر برایشــان امــكان داشــته باشــد، ســفر  کننــد و حتــی ا
کار آشــنا شــوند و  دریایــی برونــد و بــا محیــط و شــرایط 

کننــد. بعــد اقــدام بــه انتخــاب ایــن شــغل 
کشــتیرانی بــه  صحبــت آخــر اینكــه امیــدوارم شــرایط 
گذشــته برگــردد و دوســتان دریانــوردی  روزهــای اوج 
فكــر  بــه  نشســته اند  اداری  میزهــای  پشــت  کــه 
باشــند  هــم  بــودن  دریــا  خودشــان  کــه  روزهایــی 
کننــد.  درک  هــم  را  دریانــوردان  فعلــی  شــرایط  و 
در  کــه  دارم  را  تشــكر  کمــال  همســرم  از  همچنیــن 
شــرایط  تمــام  مشــترک مان  زندگــی  ســال   23 ایــن 
کــرده،  ســخت زندگــی بــا یــک دریانــورد را تحمــل 
نگهــداری از فرزندمــان را بــه عهــده داشــته و ماننــد 
کــرده اســت تــا مــن  یــک اســطوره شــرایطی را فراهــم 

کنــم.  کشــتی انجــام وظیفــه  بتوانــم بــر روی 

“

”

از همـان  ابتـدای سفـــــر تمـام دسـتگاه ها 
پرسـنل  و  کشـتی  ایمنـی  بـا  کـه  وسـایلی  و 
ارتبـاط دارد را بررســـی می کنـم و وقتـی از 
سـالمت آنهـا مطمئـن شـدم بـه یـاری خـدا 

شـروع می کنیـم. را  سـفر 

با دریائیان
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کشتیرانی  شدید؟ چطور وارد 
کار بـود بـه همیـن  کشـتیرانی مشـغول بـه  کـه او نیـز از قبـل در   مـن بـرادری دارم 
کشـتیرانی از طریـق بـرادرم تـا حـدودی بـا ایـن حرفـه آشـنا  خاطـر قبـل از ورود بـه 

شدم.

کردید؟  کارتان را با آشپزی شروع  از همان بدو ورود 
بله. در آن زمان دوره های آموزشـی برای آشـپزی وجود نداشـت و من به عنوان 
کارت یـک  کمـک آشـپز وارد ایـن حرفـه شـدم. تـا اینكـه چنـدی پیـش داشـتن 
گرفتن  کشـتی دارم برای  که سـمت آشـپز یک را در  برای آشـپزان الزامی شـد. من 

گرفتـم. گذرانـدم و مـدرک آن را  گواهی نامـه یـک دوره آموزشـی ده روزه را  ایـن 

به جز آشپزی در حرفه ی دیگری هم مهارت دارید؟
انجـام  بـه طـور حرفـه ای  را  کشـتیرانی  جوشـكاری   بـه  ورود  از  قبـل  مـن  بلـه. 
کارآمـد  کشـتی نیـز  گاهـی اوقـات در  کـه  مـی دادم  و مهـارت در آن باعـث شـده 
کـه با کشـتی آندیا داشـتیم وسـیله ی خنک  باشـد. مثـاًل چنـدی پیـش در سـفری 
گـرم بـود. ایـن سیسـتم را  کننـده  ی کشـتی بـا خرابـی مواجـه شـد و هـوا بـه شـدت 
کـرده بودنـد ولـی جوش هـای آن ترکیـد و مجـددًا خـراب  قبـاًل در هنـد جوشـكاری 
گذار  کاپیتـان خواسـتم تعمیـر و جـوش ایـن خنـک کننده را به مـن وا شـد. مـن از 

کار کـه چطـور یـک آشـپز می خواهـد  کردنـد  کنـد. در ابتـدا همگـی تعجـب 
 تعمیراتـی انجـام دهـد ولـی باالخـره پذیرفتنـد. بعـد از بیسـت و هفـت سـال انبـر 
کـف  گرفتـم و آن وسـیله را بـا دقـت جوشـكاری و بعـد بـا  جوشـكاری را در دسـت 
کار  امـروز همچنـان  بـه  تـا  و  کـردم و روشـن شـد  آزمایـش  را  و صابـون سیسـتم 

می کنـد. 
 

کشتیرانی هم آشپزی می کردید؟ آیا قبل از ورود به 
 خیر. من حتی نیمرو هم درست نمی کردم ) خنده(. 

کمک آشپز سوار شدید چه نام داشت؟ که به عنوان  کشتی ای  نام اولین 
در سـال 1371 بـه کشـتی ایـران جمـال ملحـق شـدم.  آشـپز کشـتی نزد سرپرسـت 
کمـک آشـپز خیلـی جـوان و بی تجربـه اسـت و چیـزی  گفـت: ایـن  کشـتی رفـت و 
بلـد نیسـت. سرپرسـت کشـتی بـه نرمـی از او خواسـت تـا بـه من فرصـت دهد. روز 
چهـارم مـن بـرای همـه برنـج درسـت کردم و چهـل روز بعد از آن در راه برگشـت از 

کردم.  سـفر، خورشـت درسـت 
 

کشتی چیست؟ وظایف آشپز یک در 
سـالمت  بـا  کـه  چـرا  می کنـد  فـرق  کشـتی  بخش هـای  دیگـر  بـا  کارش  آشـپز 
آمـاده  را  صبحانـه  صبـح،   6 سـاعت  کشـتی  در  دارد.  کار  و  سـر  دریانـوردان 
گر در اسـكله  می کنیـم و رأس سـاعت 11:30 بایـد ناهـار حاضـر باشـد و بـرای شـام ا
گـر دریـا باشـیم سـاعت 5:30 تـا 6:30 غـذا آمـاده اسـت.  باشـیم سـاعت 5 تـا 6 و ا
تـدارک قبـل  روز  از  هـر وعـده ی غذایـی  کـردن  آمـاده  بـرای  مـن  نمانـد  گفتـه  نا
قبـل  شـب  یـک  از  باشـد  عدسـی  یـا  املـت  فـردا  صبحانـه  گـر  ا مثـاًل  بینـم.  مـی   
کـرده تـا آب آن گرفتـه شـود و یـا عـدس را بعـد از ظهـر بـار می کنـم  گوجه هـا را خـرد 
گـرم  را  آن  صبـح  فـردا  و  می کنـم  خامـوش  را  آن  زیـر  سـپس  بپـزد.  آرام  آرام  تـا 
غ یـا جوجـه  گـر غـذا اسـتیک مـر می کنـم. همچنیـن بـرای وعـده ی ناهـار یـا شـام ا
خ و یـا کباب  کبـاب باشـد مـواد را از روز قبـل آمـاده و بـرای ناهـار یـا شـام آنهـا را سـر

می کنـم. 

کشتی: علی همتی آشپز یک 

آشپزی یک هنر تجربی است

کمک آشپز به جرگه دریانوردان پیوست و در حال حاضر آشپز  کشتیرانی است. وی از سال 1371 به عنوان   علی همتی آشپز یک ناوگان 
که با سالمت  کار آشپز کشتی با دیگر بخش های کشتی فرق می کند چرا  یک ناوگان کشتیرانی می باشد. او درباره حرفه آشپزی می گوید: 
کار دارد  و از طرف دیگر آشپزی مانند رانندگی است و نیاز به تجربه دارد تا فرد در آن خبره و حرفه ای شود. ماحصل  دریانوردان سر و 

گوی ما با این همکار دریانورد از نظرتان می گذرد. گفت و 

گفت وگو
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کشتی بیشتر غذاهای ایرانی درست می کنید یا خارجی؟ در 
کثـر پرسـنل کشـتی ایرانـی هسـتند بنابرایـن بیشـتر غذاهـا ایرانی  در حـال حاضـر ا
کسـتان و یـا پیتـزا را هـر 10  اسـت.گاهی اوقـات غذا هـای ملـل دیگـر مثـل هنـد و پا

تـا 15 روز یـک بـار درسـت می کنـم. 

کرده است؟ کسی نسبت به غذای شما اعتراض  کنون  تا 
خیـر. در یـک خانـواده هـم ممكـن اسـت نتـوان تمـام اعضـای خانـواده را راضـی 
کشـتی هـم بـه همیـن منـوال اسـت. از سـی نفـر ممكـن  نگـه داشـت بنابرایـن در 
نداشـته  را دوسـت  از غذاهـا  برخـی  یعنـی  باشـند.  غـذا  بـد  نفـر  و دو  یـک  اسـت 
خ شـده دوسـت ندارنـد و تـن ماهـی را بـه جـای آن ترجیح  باشـند. مثـاًل ماهـی سـر
ع  کـه اینهـا جـزو افـراد بـد غذا هسـتند . ولی تا به امروز کسـی نسـبت به نو بدهنـد 
ع غـذا می خورنـد  کشـتی یـک نـو پخـت غذاهـای مـن اعتـراض نكـرده اسـت. در 
کـه از  گانـه ای نمی پزیـم مگـر بـرای افـراد بـد غـذا  کسـی غـذای جدا و مـا بـرای 

غذاهـای آمـاده اسـتفاده می کنیـم.

کاری تان خوب درست نکرده باشید؟ آیا پیش آمده غذایی را در دوران 
بلـه. بـه نظـر مـن آشـپزی یـک هنـر تجربـی اسـت و بایـد بـه آن عالقـه داشـت و 

نیـاز  و  اسـت  رانندگـی  ماننـد 
بـه تجربـه دارد تـا فـرد در آن 

شـود. حرفـه ای  و  خبـره 

سـبک  بـه  هـم  غذایـی  آیـا   
کرده ایـد؟ ابـداع  تـان  خـود 

کباب که خودم  بله. یک نوع 
بسـیار  و  کـردم  اختـراع  را  آن 
در  می شـود.  اسـتقبال  آن  از 
کشـتی هـر چیزی تنوع داشـته 
باشـد از آن اسـتقبال می شـود. 
در  معمـواًل  نمانـد  گفتـه  نا
غذایـی  برنامـه  در  سـفرهایم 
تـا  نمی نویسـم  را  وعـده  یـک 
کنـم.  غافلگیـر  را  دریانـوردان 

گاهـی اوقـات همكارانـم بـه شـوخی بـه مـن می گوینـد از اول هفتـه کنجـكاو بودیم 
کـه اسـم غـذا را ننوشـته ای، غذای مـان چیسـت. آشـپزان دیگـر  کـه آن روزی را 
کتلت هـا  را قالـب می زننـد کـه بـه نظـر مـن درسـت مغز پخت نمی شـود ولـی من به 
گاهی  که  کتلت را درسـت می کنم و به قدری از آن اسـتقبال می کنند  روش خودم 

کتلـت هسـتم.  کـردن  خ  از سـاعت 3 تـا 6 بعـد از ظهـر مشـغول سـر

کاپیتان است؟ کشتی نظم خاصی دارد یا با نظر  باربیکیو در 
 آشـپزخانه قلب کشـتی اسـت و آشـپز که مسـئول آنجاست با کاپیتان که مسئول 
کار را انجام دهند تا وعده های غذایی  کشـتی اسـت باید با مشـورت یكدیگر  کل 

و جایگاه باربیكیو  خوب از آب در بیاید.

دست پخت همسرتان چطور است ؟
گاهـی  اوقـات از همسـرم مشـورت  دسـت پخـت ایشـان خیلـی خـوب اسـت و مـن 

می گیـرم. 

کدام غذا از همه خوشمزه تر است؟ از نظر شما 
از نظـر مـن همـه غذاهـا خوشـمزه هسـتند و در کشـتی بایـد هـر وعـده ی غذایـی از 

کـرد و بـرای طبـخ آن وقـت گذاشـت. وعـده ی قبلـی خوشـمزه تر درسـت 

شما در منزل هم آشپزی می کنید؟
در  ولـی  کنـم  جـان  نـوش  را  همسـرم  پخـت  دسـت  می  دهـم  ترجیـح  خیـر. 

می کنـم. کمـک  آشـپزی  در  او  بـه  داریـم  مهمـان  کـه  زمان هایـی 

که دریا طوفانی است برنامه ی غذایی فرق می کند؟ روزهایی 
غ پختـه اسـت. چون وقتـی دریا طوفانی اسـت، در   بلـه. سـیب زمینـی و تخـم مـر
گـر شـكم خالـی باشـد فـرد دچـار زخم معـده می شـود. بنابراین  مواقـع دریازدگـی  ا
گونـه مواقـع مـن سـعی می کنـم سـرپا و محكـم باشـم و بـرای پرسـنل غـذا  در ایـن 

کنم.  درسـت 

کاری تان بگویید. یک خاطره ی شیرین از دوران 
کـه  کرده انـد  آمـاده  دریانـوردان  بـرای  مكانـی  لیورپـول  در  انگلیـس  کشـور  در 
کننـد، چـای و قهـوه بنوشـند و یـا  کشـتی اسـتراحت  آنهـا پـس از پیـاده شـدن از 
کننـد. 22 سـال پیـش مـا بـه آنجـا رفتیـم. مـن و  فوتبـال دسـتی و بیلیـارد بـازی 
کـه یـک زوج جـوان بـه طـرف  یكـی از همكارانـم فوتبـال دسـتی بـازی می کردیـم 
گفتنـد و  آمـد  مـا خـوش  بـه  آمدنـد،  مـا 
و  گرفتنـد  شـكالت  و  آبمیـوه  برایمـان 
موقـع  گذاشـتند.  احتـرام  مـا  بـه  بسـیار 
فـردا  شـما  گفتنـد:  مـا  بـه  خداحافظـی 
شـما  از  مـا  و  می رویـد  اینجـا  از  شـب 
بـه  کـه  زمانـی  داریـم،  خواهشـی  یـک 
جبـل الطـارق رسـیدید در آنجـا بـه خـدا 
بـرای فرزنـد دار شـدن  نزدیـک هسـتید 
دعـا  برایشـان  مـا  کنیـد.  دعـا  نیـز  مـا 
سـال ها  از  پـس  خاطـره  ایـن  کردیـم. 
هنـوز در ذهـن مـن هسـت و هـر وقـت 
بغـض  می افتـم  خاطـره  ایـن  یـاد  بـه 

 . می کنـم

بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟
 اول سالمتی و بعد خوشبختی و عاقبت بخیری فرزندانم است. 

کردید و چند فرزند دارید؟ چه سالی ازدواج 
کردم. من در آن سـال سـی سـالم بود. دو فرزند دختر دارم.   سـال 1377 ازدواج 

بیتا چهارده سـاله اسـت و دلسـا هم هفت سـال سـن دارد.

کجا بود؟ طوالنی ترین سفر شما به 
کردیـم و  بـه مـدت چهـل و پنـج روز از چیـن بـه هلنـد رفتیـم و از آنجـا بارگیـری 
موقـع برگشـت دریـا طوفانـی شـد و پنجـاه روز در راه بودیـم. بـه جـز آن هـم 6-7 

کشـتی چارتـر بـود و مـا بـه بنـادر مختلـف سـفر داشـتیم. مـاه 

توصیه ی شما به جوانان عالقه مند به این حرفه چیست؟
در ایـن حرفـه عالقـه، نظـم، ایمـان و تـالش بسـیار مهم اسـت به ویژه در آشـپزی 
کـرد و بـه بهداشـت مـو و ناخـن توجـه داشـت.  کیزگـی را رعایـت  بایـد نظـم و پا
کارم را دارم و در تمـام سـفرهایم چاقـو، چاقـو  کـه مـن ابـزار مناسـب  سال هاسـت 
کارهایـم را بـه سـرعت و بـه نحـو  تیزکـن و قیـف شـیرینی را همـراه خـود می بـرم تـا 

احسـن انجـام دهـم. 

وعـده ی  از  را  غذایـی  وعـده ی  هـر  بایـد  کشـتی  در 

قبلـی خوشـمزه تر درسـت کـرد و بـرای طبـخ آن وقـت 

گذاشـت.

“

”
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همسر موفق

زهره معماری همسر یک دریانورد:

کرده ام شغل معلمی را با افتخار انتخاب 

گناوه از استان  کشورمان شهرستان  کشتی است. وی اهل خطه جنوب  گهری آشپز 2  زهره معماری همسر همکار دریانورد مهرداد 
کاری اش دارد، در حال حاضر معاونت  کارنامه  بوشهر است. وی عالوه بر اینکه سابقه تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی را در 
بهانه  به  است.  داشته  فعالیت  مدرسه  مدیر  عنوان  به  هم  سال  چندین  و  دارد  عهده  به  را  استان  این  مدارس  از  یکی  اجرایی 

گو نشستیم.  گفت و  12اردیبهشت روز معلم با ایشان به 

کردید؟  در چه سالی ازدواج 
کردم. بهمن ماه 1376 ازدواج 

کــدام دانشــگاه و در چــه ســالی تحصیــالت  در 
خــود را بــه پایــان رســاندید؟

گنــاوه  مقدماتــی  دانشســرای  از   73-74 ســال  در 
تحصیالتــم  ادامــه  ســپس  و  شــدم  غ التحصیــل  فار
را بــه طــور ضمــن خدمــت در دانشــگاه تربیــت معلــم 

بوشــهر انجــام دادم.

کردید؟ چرا شغل معلمی را انتخاب 
کــه ایــن شــغل مقــدس اســت و بــا  بــه خاطــر ایــن 
کــه دانــش  روحیاتــم ســازگار می باشــد. البتــه موقعــی 
آمــوز مقطــع دوره راهنمایــی بــودم خانــم حســینی 
دبیــر  قهرمانــی  و خانــم  ریاضیات مــان  دبیــر درس 
معلمــی  شــغل  بــه  مــرا  خیلــی  عربی مــان  درس 

می کردنــد. تشــویق 

کنیــد،  شــغل  انتخــاب  دوبــاره  کــه  صورتــی  در 
انتخــاب  را  دیگــری  شــغل  معلمــی  از  غیــر  آیــا 

؟ می کنیــد
دیگــری  شــغل  نیســتم  حاضــر  عنــوان  هیــچ  بــه 
را  شــغل  ایــن  افتخــار  بــا  مــن  کنــم.  انتخــاب  را 

برگزیــده ام.

چــه  دارای  خــوب  معلــم  یــک  شــما  نظــر  بــه 
ویژگی هایــی اســت و بــه چــه ظرافت هایــی بایــد 

کنــد؟ توجــه 
یــک معلــم خــوب بایــد در وهلــه اول یــک روانــكاو 
درون  بــه  بتوانــد  و  باشــد  خوبــی  روان شــناس  یــا 
هــر  ویژگی هــای  بایــد  راه یابــد.  دانش آمــوزی  هــر 
دانش آمــوز را بدانــد و بــا هــر دانش آمــوزی رفتــاری 

باشــد. او داشــته  بــا خصوصیــات روحــی  مطابــق 

برایمــان  را  کاری تــان  دوران  خاطــره   بهتریــن 
کنیــد؟ تعریــف 

کــه مدیــر مدرســه  از دورانــی  را  بهتریــن خاطراتــم 
روســتاهای  عامــری  بنــدر  دخترانــه  راهنمایــی 
کارهــای  بــه  بــودم، دارم. آن زمــان  منطقــه دلــوار 
ــه  روســتا  امــور پرورشــی عالقــه داشــتم و چــون فاصل
تــا شــهر زیــاد بــود، بــه همیــن خاطــر مــن در روســتا 
پــای  بــه  پــا  کــه  وقــت داشــتم  و  بیتوتــه می کــردم 
جهــت  را  دانش آمــوزان  مدرســه،  پرورشــی   معــاون 
شــرکت در مســابقات فرهنگــی، هنــری مثــل ســرود، 
کنــم. در واقــع وقــت اســتراحتم را  تئاتــر و... آمــاده 
کــردن دانش آمــوزان ســپری  بــرای تمریــن و آمــاده 
کــه  ســالی  چهــار  هــر  اینجاســت  جالــب  می کــردم. 
تمــام  در  مــا  مدرســه  می کــردم،  خدمــت  آنجــا  در 
ــه  ــرد و ب کســب می ک مســابقات مقــام اول منطقــه را 
گفتــه نمانــد  مرحلــه اســتانی راه می یافــت. البتــه نا
اســتعداد  بــا  بســیار  هــم  مدرســه  آن  دانش آمــوزان 

بودنــد.

بــه نظــر شــما چــه دانش آموزانــی همیشــه بــه یــاد 
می ماننــد؟

کــه مشــكالت خاصــی چــه از لحــاظ  دانش آموزانــی 
آموزشــی یــا رفتــاری داشــته باشــند و توانســته باشــم 
گامــی مؤثــر در جهــت بهبــود رفتــار آنــان بــردارم، بــه 

ــد. ــادم مانده ان ــه ی ــه ای ب گون

کلمـــــــات ذیل چه چیـــــــزی به  با هــــــــرکدام از 
ذهن تان متبـــــادر می شود؟

مدرسه: خانه دوم بچه ها

دانش  آمــوز زرنــگ: الگــوی تالش جهت رقابت ســالم
همكار: دوستی همراه در محیط مدرسه

می مانــد  کــودک  یــک  ذهــن  ماننــد  ســیاه:  تختــه 
کــردن حــک  جهــت 

مشق شب: دغدغه یک دانش آموز در منزل
تشویق: انگیزه

سكوت: نوعی اسلحه سرد
تنبیه: خاطره

در  خانــواده  از  همســرتان  دوری  بــه  توجــه  بــا 
و  منــزل  امــور  بــه  ســاماندهی  نحــوه  خصــوص 

دهیــد؟ توضیــح  کاری تــان  مســئولیت 
کاری ام، مــادرم بهتریــن حامــی  بــه دلیــل مشــغله 
بــا  همیشــه  ایشــان  بودنــد.  ســال ها  ایــن  در  مــن 
کنــارم هســتند و بــا دلســوزی و مهربانــی  درایــت در 
بــه تمــام امــور زندگــی ام رســیدگی می کننــد تــا مــن 
بپــردازم.  شــغلی ام  وظایــف  بــه  آســوده  خیــال  بــا 
ــا افتخــار تمــام  ــزرگ شــده اند ب کــه فرزندانــم ب امــروز 
ــان را  ــی آن ــی و تربیت ــی، تحصیل ــای ورزش موفقیت ه
مرهــون تــالش و دلســوزی های مــادرم می دانــم و 
بــرای تمــام مــادران از جملــه مــادر خــودم از خداونــد 
متعــال ســالمتی و طــول عمــر بــا عــزت مســئلت دارم.

چند فرزند دارید؟ 
بــــــــــــزرگ ترم  فرزنــد  دارم.  پســـــــــر  فـــــــــرزند  ســه 
هــم   دیگــری  گرفتــه،  دیپلــم  کــه  محمدرضاســت 
کوچک تــرم  محمــود پایــه نهــم اســت و مهــران پســر 
هــم در پایــه ســوم دبســتان مشــغول تحصیــل اســت.

چه آرزویی دارید؟
فرزندانــم  موفقیــت  و  عزیزمــان  رهبــر  ســربلندی 

اســت. مــن  آرزوی  بهتریــن 

سخن پایانی
جمهــوری  کشــتیرانی  مســئولین  از  تشــكر  ضمــن 
مشــكالت  بــه  کــه  امیــدوارم  ایــران،  اســالمی 
کننــد و  خانواده هــای دریانــوردان بیشــتر رســیدگی 
امكانــات معیشــتی را جهــت رفاه آنان فراهم نمایند.     
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گرفتیـد در جشـنواره سـخنرانی  کـه تصمیـم  چـه شـد 
کنیـد؟ پردیـس شـرکت 

توسـط یكی از دوسـتانم فراخوان شـرکت در جشـنواره به 
دسـتم رسـید. بـا توجـه به تحقیقاتی کـه درباره جشـنواره 
انجام دادم، متوجه شـدم که سـطح جشـنواره باالسـت و 
داوران صاحـب نامـی در ایـن جشـنواره حضـور دارنـد و از 
طرف دیگر دانشـگاه پردیس تهران میزبان جشـنواره بود 
به همین خاطر مشـتاق شـدم که در این جشنواره شرکت 
کنـم تـا توانایـی خـود را در زمینه سـخنوری محک بزنم.

برگـزار  نهـاد  کـدام  توسـط  و  کجـا  در  جشـنواره  ایـن 
می شـود؟

این جشنواره به صورت ساالنه توسط دبیرخانه جشنواره 
سخنرانی پردیس به میزبانی دانشگاه کشاورزی و منابع 

طبیعی دانشگاه تهران برگزار می شود. 

پیرامون فرایند این جشنواره هم توضیح دهید؟
فرایند جشـنواره یک سـخنرانی پنج دقیقه ای با موضوع 
آزاد بود. من در این جشنواره موضوع» دریانورد و خانواده 
کـودک و نوجـوان  کـردم. بخـش  دریانـوردان« را انتخـاب 
در روز اول جشـنواره یعنـی نهـم اسـفند مـاه 1397 برگـزار 
شـد. داوری توسـط هیئـت داوران کـه از افـراد صاحب نام 
در حوزه سـخنوری و مجری گری کشـور هسـتند، صورت 
گرفت. از داوران جشـنواره می توان به جناب آقای اسـتاد 
ایمانی چهره ماندگار اجرای کشور و سرکارخانم دکتر فریبا 

علومـی یزدی بانوی سـخن ایـران اشـاره کرد. 

کـه متوجـه شـدی در زمینـه ی اجـرا توانایـی  چـه شـد 
داری؟

به شـدت به گویندگی و اجرا عالقه دارم. از دوران کودکی 
گوینـده را  کثـرًا نقـش  در بـازی  بـا هـم سـن و سـال هایم ا
بـازی می کـردم. وقتـی کتابی را مطالعه می کـردم در قالب 

یـک گوینـده آن را بـرای دیگـران بیـان می کـردم.

چـه تعـداد از نوجوانـان در جشـنواره پردیـس حضـور 
داشتند؟

کشـور در  کننـده از سراسـر  در جشـنواره حـدود 80 شـرکت 
سه بخش حضور داشتند که 20 شرکت کننده در بخش 

کـودک و نوجـوان بـه رقابـت پرداختند. 

چه مقامی را کسب کردی؟
من موفق به کسب مقام اول و دیپلم افتخار شدم. 

آیا در این زمینه مقام دیگری هم داری؟
بلـه. در نهمیـن جشـنواره مجریـان و هنرمنـدان صحنـه 
ایران که اردیبهشـت ماه برگزار شـد، مقام سـوم را کسـب 

کردم.

آیا برای کار اجرا و سخنرانی فقط عالقه کافی است؟
خیر. تمرینات مداوم، مطالعه بسیار، پشتكار و خستگی 
ناپذیـری از اصـول مهـم فـن بیـان اسـت. همین طـور که 
برایـان تریسـی می گویـد: »تالش کنید تـالش کنید تالش 

کنید ...« 

چند ساعت در روز تمرین داری؟
ایـام معمولـی حـدود یـک  بسـتگی بـه شـرایط دارد. در 
سـاعت اغلب به حفظ شـعر و متون می پردازم و روزهای 

قبـل از اجـرا بیشـتر از چهـار سـاعت در روز تمریـن دارم. 

طـی  را  خاصـی  آموزشـی  دوره  زمینـه  ایـن  در  آیـا 
کـرده ای؟ 

از سال 96 تاکنون در کالس های فن بیان و مجری گری 
زیر نظر استاد رضا نیک فرجام شرکت می کنم.

آیا با پدرت هم سفر دریایی داشته ای؟
بلـه. مـن بـا پـدر و مادرم با کشـتی،  سـفر دریایـی داخلی و 
خارجی را تجربه کرده ام که یكی از سـفرهای مان حدود 
شـش مـاه طـول کشـید. ما بـه آفریقـای جنوبـی، برزیل و 
همچنیـن بـه عمـان سـفر کردیم که بسـیار برایـم خاطره 

انگیـز بود. 
در سفری که به آفریقای جنوبی داشتیم در یک منطقه 
توریسـتی یک آفریقایی که برای تبلیغات، انواع میوه ها 
را بـه خـودش آویـزان کـرده بـود بـا کالهـی از َپـر بـه طـرف 
مـن آمـد و شـروع بـه صحبـت کـرد ولی من بـه شـدت از او 

ترسـیدم و بـا گریـه از آنجا فرار کـردم. 

اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنی؟
کتـاب می خوانـم، متـن و شـعر حفـظ می کنـم. تلویزیون 

تماشـا می کنـم و بـه برنامه هایـم فكـر می کنـم.

برنامه ات برای آینده چیست؟
تصمیـم دارم بـا تحصیـالت عالیـه در زمینـه مجری گری 
فعالیـت داشـته باشـم و یـک مجـری توانمنـد بـا سـطح 

علمـی بـاال باشـم.

فاطمه حجت فرزند یک همکار دریانورد:

تصمیم دارم یک مجری توانمند با سطح علمی باال باشم
کشتیرانی است. وی اهل داراب است و در پایه هفتم )مقطع متوسطه اول(  فاطمه حجت فرزند مسلم حجت افسر اول ناوگان 
دوره های  در  حضور  بر  عالوه  که  گونه ای  به  دارد  مجری گری  به  خاصی  عالقه  موفق  نوجوان  این  می باشد.  تحصیل  به  مشغول 
آموزشی این رشته، در جشنواره سخنرانی پردیس با اجرای زیبای خود نظر هیئت داوران را جذب و موفق به دریافت رتبه اول و 

گوی ما با ایشان از نظرتان می گذرد. گفت و  دیپلم افتخار این جشنواره شد. ماحصل 

بزرگ ترین آرزویت چیست؟
سـالمتی خانـواده ام و رسـیدن بـه اهـداف و برنامه هایـم 
ایـن  همچنیـن آرزویـم  اسـت.  مـن  آرزوی  بزرگ تریـن 
است که فرزندان ایران عزیزم هرکجا که باشند بهترین 
روزگار را داشـته باشـند. وفـادار، حافـظ آب و خـاک میهـن 

عزیزمـان و اسـطوره و نمـاد اخـالق باشـند.

چه پیامی برای هم سن و سال های خودت داری؟
کـه  بـه نظـر مـن هـر فـردی در زمینـه ای اسـتعداد دارد 
کنـد و از سـن پاییـن،  کشـف  بایـد اسـتعدادهای خـود را 
آن اسـتعداد خـود را پـرورش دهـد تـا بـا تالش بـه باالترین 
نقطـه موفقیـت برسـد. مـن در زندگـی ام چنـد نكتـه ی 
طالیی را سرلوحه کارهایم قرار داده ام: » حفظ ایمان«، » 
داشتن اخالق خوب« و » درس خواندن به همراه تالش 

بـی پایـان بـرای رسـیدن بـه موفقیـت«.

سخن پایانی 
در اینجـا جـا دارد از حمایت هـای پـدر و مـادرم و زحمـات 
اسـتادم جنـاب آقـای نیـک فرجـام تشـكر ویـژه داشـته 
باشـم. همچنیـن از همسـر خالـه ام آقـای ایمـان خاکسـار 
که مرتبًا پیگیر کارها و فعالیت های من هسـتند و نقش 
بسـزایی در برنامه هـا و متـون اجـرای بنـده دارنـد، هـم 

تشـكر می کنـم. 

فرزندان موفق
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گفت وگو

کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  داود افتخاری سرپرست مهمانسرای مشهد مقدس در 

زائرسرای مشهد مقدس در ایام نوروز 
میزبان 813 نفر از زائران رضوی بود

کمتر از زیارت امام )ع( نیست. خادم الرضایی بزرگ ترین  تر است و ثواب خدمت به زائران  کاری نزد امام رضا)ع( باال خدمت به زائر از هر 
که این توفیق از دی ماه سال 1394 نصیب اینجانب شد. افتخار بنده است 

گو با خبرنگار ما پیرامون دریافت درجه هتل آپارتمان  گفت و  داود افتخاری سرپرست مهمانسرای مشهد مقدس ضمن بیان این مطالب در 
کنندگان در سال 97  گردشگری استان، اقدامات و برنامه های انجام شده در جهت رفاه زائران رضوی، تعداد استفاده  ممتاز از سوی سازمان 

ح ذیل می خوانید .   گو را به شر گفت و  کرد. ماحصل این  و همچنین تعداد زائران در ایام نوروز و... توضیحاتی را بیان 

دریافــت درجــه هتــل آپارتمــان ممتــاز از ســازمان 
اســتان گردشــگری 

از آغــاز کارم در زائرســرای مشــهد مقــدس ســعی کــردم بــا 
بهره گیــری از راهنمایی هــای ارزشــمند مدیــران خــدوم 
ســابق زائرســرا و تجربیــات هتل هــا و مهمانســراهای 
ارائــه خدمــات  زمینــه  در  مقــدس،  در مشــهد  ادارات 

بهینــه بــه زائــران امــام رضــا )ع( اقــدام نمایــم. 
بــا توجــه بــه قدمــت نســبتًا بــاالی زائــر ســرای کشــتیرانی 
منویــات  و  کیــدات  تأ پــی  در  و  مقــدس  مشــهد  در 
و  کشــتیرانی  گــروه  ارشــد  محتــرم  مدیریــت  مدبرانــه 
بــا حمایت هــای بی دریــغ معــاون محتــرم پشــتیبانی 
مؤسســه  محتــرم  عامــل  مدیــر  و  انســانی  ســرمایه  و 
و  بهســازی  نوســازی،  زمینــه  در  رفاهــی،  خدمــات 
کنــون  کــه تا گرفــت  تجهیــز واحدهــای اقامتــی صــورت 
کار عمرانــی بــه طــور عملیاتــی و جهــادی  160 مــورد 
ــر ســرا  کیفــی و فیزیكــی زائ کمــی،  جهــت ارتقــاء ســطح 
کــه نتیجــه ایــن اقدامــات منجــر بــه  انجــام شــده اســت 
دریافــت درجــه هتــل آپارتمــان ممتــاز از ســوی ســازمان 

گردشــگری اســتان شــد.

اقدامات انجام شده در جهت رفاه زائران
واحدهــای  قبــول  قابــل  و  بهینــه  خدمــات  ارائــه 

زیبــا  فضــای  در  آرامــش  ایجــاد  بــا  همــراه  اقامتــی 
رســتوران  خدمــات  ارائــه  مجموعــه،  مصفــای  و 
ارائــه  یارانــه ای،  و  کیفیــت  بــا  غذاهــای  بــا 
حــرم  بــه  میهمانــان  ذهــاب  و  ایــاب  خدمــات 
خدمــات  ارائــه  روز،  شــبانه  از  نوبــت  ســه  در  مطهــر 
گردشــگری در شــهر مقــدس مشــهد، ارائــه خدمــات
 ورزشــی و تعبیــه اتــاق بــازی متناســب با ســن فرزندان 
و  فرهنگــی  برنامه هــای  تقویــم  اعــالم  کارکنــان، 
و  زمــان  مدیریــت  منظــور  بــه  مطهــر  حــرم  مذهبــی 
اســتفاده مفیــد زائــران در بــازه زمانــی پنــج روز اقامــت 

کــه انجــام شــده اســت. از جملــه اقداماتــی بــوده 

کننــدگان از تســهیالت اقامتــی  کمــی اســتفاده  آمــار 
مهمانســرا در ســال 97 

ســرای  زائــر  از  نفــر    7300 بــر  بالــغ   1397 ســال  در 
تعــداد  ایــن  کــه  کردنــد  اســتفاده  مقــدس  مشــهد 
گذشــته 18 درصــد  بــه مــدت مشــابه ســال  نســبت 
ســبب  بــه  افزایــش  ایــن  اســت.  داشــته  افزایــش 
و  پشــتیبانی  محتــرم  معــاون  دســتور  و  مســاعدت 
ظرفیت هــای  مدیریــت  بــر  مبنــی  انســانی  ســرمایه 
همیــن  بــه  کــه  بــود  پیــک  غیــر  ایــام  در  خالــی 
منظــور 1000 ســهمیه بــه بازنشســتگان عزیــز و 540 
ــدری  ــات بن ــاغل در عملی ــان ش کارکن ــت  ــهمیه جه س
کشــتیرانی جنــوب - خــط ایــران تخصیــص داده شــد. 

برنامه ها و اقدامات در سال 1398
بهســازی،  رونــد  بعــدی  فازهــای  اجــرای  و  تكمیــل 
و  تكمیــل   ،  HRM ســامانه ی  بــه  زائرســرا  تجهیــز 
سیســتم،  در  هتلینــگ  اقامتــی  افــزار  نــرم  اجــرای 
هماهنگــی بــا حــرم مطهــر جهــت اعــزام خــدام حــرم بــا 
پرچــم متبــرک و هدایــای فرهنگــی به منظور سرکشــی 
کشــتی های بنــدر شــهید  از پرســنل دریایــی مســتقر در 
گســترش و ترویــج ســیره معنــوی  رجایــی در راســتای 
تیــم  اســتقرار  کشــور،  نقــاط  بــه ســایر  حــرم رضــوی 
پاســخگویی بــه ســؤاالت شــرعی، اعتقادی و شــبهات 
در ایــام تابســتان و نــوروز 98، هماهنگــی و امــكان 

اســتفاده میهمانــان از مجموعه هــای ورزشــی و آبــی 
از  رفاهــی  کارت  بــا  ح در شــهر مقــدس مشــهد  مطــر
جملــه اقدامــات ایــن زائرســرا در ســال 98  می باشــد. 

ــوروز   ــام ن ــران رضــوی در ای ــان 813 نفــر از زائ میزب
 98

ع  ــو ــوروز در مجم ــام ن ــدس در ای ــهد مق ــرای مش زائرس
کشــتیرانی  ــروه  گ کارکنــان  ــان تعــداد 813 نفــر از  میزب
بــود  ایــران و خانواده های شــان  اســالمی  جمهــوری 
نفــر   667 و   سرپرســت  146نفــر  تعــداد  ایــن  از  کــه 

می دادنــد. تشــكیل  را  همراهــان 
شــرکت های  تفكیــک  بــه  نــوروزی  میهمانــان  آمــار 
گــروه کشــتیرانی عبــارت اســت از: تعداد 69 سرپرســت 
اســالمی  کشــتیرانی جمهــوری  از  نفــر همــراه  و 321 
کشــتیرانی والفجــر،  ایــران، 9سرپرســت و 41همــراه از 
ــد،  ــران و هن ــتیرانی ای کش ــراه از  ــت و 18 هم 4سرپرس
7سرپرســت و 30 همــراه از شــرکت خدمــات دریایــی و 
کشــتیرانی قشــم، 8 سرپرســت و 29همــراه  مهندســی 
کشــتیرانی دریــای خــزر، 26سرپرســت و 125همــراه  از 

کشــتیرانی. از مؤسســه خدمــات رفاهــی 
اطالعــات  فنــاوری  توســعه  شــرکت  از  همچنیــن 
مؤسســه  14همــراه،  و  3سرپرســت  تعــداد  دریایــی 
همــراه،   19 و  4سرپرســت  کشــتیرانی  آموزشــی 
و  3سرپرســت  ایــران   خــط  جنــوب-  کشــتیرانی 
نمایندگی کشــتیرانی  خدمــات  شــرکت  و  11همــراه 
هوپاددریــا 13سرپرســت و 59 همــراه در ایــام نــوروز 
98 از امكانــات و تســهیالت زائرســرای مشــهد مقــدس 

کرده انــد.     اســتفاده  نــوروز  ایــام  در 

سخن پایانی
ــوده  ــن ب ــم ای ــود و همكاران ــالش خ ــعی و ت ــواره س هم
شایســته  خدمــت  و  میزبانــی  فرهنــگ  کــه  اســت 
بــه  رضــا)ع(  حضــرت  زائــران  بــه  را  منــت  بــدون  و 

دهیــم. ارائــه  ممكــن  شــكل  و  نحــو  بهتریــن 

بین یایی از نگاه دور وز در نور
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بین یایی از نگاه دور وز در نور
کشـتیرانی مشـغول فعالیـت  کـه در ایـام نـوروز بـر روی نـاوگان  دریانوردانـی 

گذاشـتند. ک  بوده انـد، عکس هـای یادگاری شـان را بـا مـا بـه اشـترا

اینكـه          بـر  کشـتی ها مبنـی  بـه  ارسـال فراخـوان  پـی  مـا، در  گـزارش خبرنـگار  بـه 
کشـتیرانی مشـغول  که در ایام نوروز 1398 بر روی ناوگان  »همكاران دریایی ای 
ج در نشـریه آوای کشـتیرانی  فعالیـت هسـتند، تصاویـر یـادگاری خـود را جهـت در
سـفره  کنـار  در  را  تصویرشـان  ذوق  بـا  دریانـوردان  از  تعـدادی  کننـد«،  ارسـال 

ح ذیـل از نظرتـان می گـذرد. کـه بـه شـر کرده انـد  هفت سـین برایمـان ارسـال 

کشتی آرتایا – بندر پان تای چین

کشتی پرشان

کشتی شبگون – لنگرگاه مالزی

کینادای هند کا کشتی باسکار- بندر 

کشتی تانکر خوران

کارت پسـتال جهـت اهـداء بـه  گلسـان-طراح سـفره هفت سـین و  کشـتی 
همـکاران نیمـا قبـادی )ملـوان سـالن( 

گنج  کس  کشتی فله بر پاناما

قاب دریایی
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شبکه خبر

قدردانی مدیرعامل شرکت تأمین نیرو و سه تن از 
فرماندهان از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی

طـی نـاوگان  فرماندهـان  از  تـن  سـه  و  نیـرو  تأمیـن  شـرکت  مدیرعامـل 
 نامه هایی جداگانه از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی تشکر و قدردانی کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار ما، مدیرعامل شـرکت تأمین نیـرو طی نامه ای بـه دکتر محمد 
سـعیدی رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران 
مراتـب تشـکر و قدردانـی خـود را از تاش هـای ارزنـده ایشـان در برقـراری حقـوق 
و دسـتمزد، تسـهیات رفاهـی کارکنـان و همچنیـن توسـعه و ارتقـاء فعالیـت های 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در بخش خشـکی و دریا و ایجـاد زمینه جهت 

تحقـق آرمان هـای شـرکت اعـام کرد.
در نامـه مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیرو به نامه های سـه تـن از فرماندهـان ناوگان 

نیز اشـاره شـده است. 

جشن والدت امام حسن مجتبی)ع( 
کشتیرانی در دو شرکت تابعه 

بـه مناسـبت سـالروز والدت امـام حسـن مجتبـی)ع( جشـن باشـکوهی در محـل 
نمازخانـه شـرکت برگزار شـد.

بـه گزارش روابط عمومی کشـتیرانی والفجر، در این مراسـم پـس از اقامه نماز ظهر 
و عصـر، حجـت االسـام و المسـلمین گلباز پیرامـون زندگی پر برکت امام حسـن 
مجتبـی)ع( مطالبـی را بیان و در ادامه در رثای آن امـام به مولودی خوانی پرداخت.

شـایان ذکـر اسـت در این مراسـم که جمـع کثیری از کارکنـان کشـتیرانی والفجر 
و شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپاد دریاحضور داشـتند، بـه قید قرعه به 
کارکنـان حاضـر در ایـن مراسـم هدایایـی اهـدا و بـه کارکنـان که نام آنان حسـن 

اسـت، هدایایی اهـدا گردید.

با همکاری دفتر مرکزی حراست برگزار شد؛
دوره آموزشی پولشویی

دوره آموزشی »پولشویی« توسط دفتر مرکزی حراست برگزار شد.
بـه گـزارش دفتـر مرکزی حراسـت، نظر به اهمیت شـرکت کشـتیرانی به عنـوان یک 
شـرکت بین المللی و لزوم افزایش سـطح آشنایی با مفاسـد اقتصادی، یک دوره آموزشی 
با عنوان »پولشـویی« جهت مدیران و کارشناسـان حراسـت های تهران و شـرکت های 

تابعه در سـالن اجتماعات دریانوردان سـاختمان مرکزی کشـتیرانی برگزار شد.

عیادت از یک همکار

مدیـر امـور کارکنـان با حضـور در منزل یکی از همـکاران حوزه معاونت پشـتیبانی و 
سـرمایه انسـانی از وی عیادت کرد.

 بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در پـی دسـتور مدیریـت ارشـد گـروه کشـتیرانی مبنی بر 
رفـع دغدغه هـا و مشـکات کارکنـان و خانواده های آنـان، علی اکبر اسـامی مدیر 
امـور کارکنـان بـه همـراه یاسـر غیاثی معاون ایـن امـور از محمد تاجیـک که مدتی 

در بسـتر بیمـاری بوده اسـت، دلجویی و عیـادت کردند.
در ایـن دیـدار خانـواده تاجیک از این اقدام انسان دوسـتانه تشـکر کردنـد و همچنین 

مدیـر امـور کارکنـان لوح تقدیـری را به همسـر این همکار اهـدا کرد.

دو دیدار در یک روز

مدیـر امـور کارکنـان بـا حضـور در منزل یکـی از همـکاران  دفتر حقوقـی و دعاوی 
از وی عیـادت کرد.

 بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در پی دسـتور مدیریت ارشـد گروه کشـتیرانی مبنـی بر رفع 

کل استان بوشهر قدردانی حراست 
 از مدیر حراست شعبه بوشهر

حراست کل استان بوشهر از مدیر حراست شعبه بوشهر کشتیرانی تشکر و قدردانی کرد.
بـه گـزارش دفتر مرکزی حراسـت کشـتیرانی، طی مراسـمی حراسـت کل اسـتان 
بوشـهر بـا اهـداء لوح تقدیـر از زحمـات علی اکبـر کبابی زاده مدیر حراسـت شـعبه 

بوشـهر بـه عنـوان حراسـت برتر در سـطح اسـتان تشـکر و قدردانی کرد.
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دیدار مدیرعامل شرکت تأمین نیرو
کارکنان این شرکت  با 

دیـدار نـوروزی مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیـرو با کارکنـان ایـن شـرکت در تاریخ 19 
فروردیـن مـاه در دفتـر مدیریـت این شـرکت برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنگار مـا، در این دیدار که بنا بر تأکیدات مدیریت ارشـد گروه کشـتیرانی 
مبنـی بـر تکریـم کارکنان و برگزاری نشسـت هایی در راسـتای رسـیدگی به مسـائل و 
مشـکات آنان صورت گرفت، کاپیتـان ابراهیمی زاده مدیرعامل شـرکت تأمین نیرو، به 

ارائه گزارشـی از فعالیت های شـرکت تأمیـن نیرو در سـال 97 پرداخت.
وی در ادامـه گفـت: سـال گذشـته بـا توجه بـه چالش های اقتصـادی، به لطـف خداوند 
متعـال و تاش هـای کارکنان زحمتکش توانسـتیم سـال را به خوبی به پایان برسـانیم.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه نامگـذاری سـال 98 توسـط مقام معظـم رهبری بـا عنوان 
سـال »رونق تولید«، کارکنان شـرکت را به عنوان ارکان اصلی یک سـازمان متعالی به 
تـاش بیـش از پیـش و تکریم اربـاب رجوع در راسـتای ایفای وظیفه ملـی دعوت کرد.
شـایان ذکـر اسـت در ادامـه مدیـران امـور گزارشـی را در خصوص عملکـرد امور تحت 

تصدی شـان ارائـه دادند. 
 

تجلیل از دارندگان نام های »مهدی« و »حجت«
 در جشن نیمه شعبان

در آسـتانه سـالروز والدت باسـعادت یگانـه منجـی عالـم بشـریت حضـرت مهـدی 
موعـود )عج(، مراسـم جشـن باشـکوهی با حضور جمعـی از مدیـران و کارکنان گروه 

کشـتیرانی در تاریـخ 31فروردیـن ماه برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در این مراسـم معنـوی و پرفضیلت کـه پـس از اقامه نماز 
ظهـر و عصـر برگـزار شـد، حـاج حمیدرضـا خـدام مـداح اهـل بیـت)ع( بـه اجـرای 
مولـودی خوانـی پرداخـت و سـپس بـه قیـد قرعـه به پنـج نفـر از همکارانی کـه نام 
آنـان مهـدی و حجـت اسـت و همچنین  به  25 نفـر از حاضرین در این مراسـم )15 
نفـر از آقایـان و 10نفـر از خانـم هـا( هدایـای نقـدی اهـدا و در پایان از حاضـران در 

مراسـم پذیرایی شـد.
شـایان ذکـر اسـت همزمـان بـا ایـن مراسـم از سـوی روابط عمومـی کشـتیرانی در 
مجموعه فرهنگی، ورزشـی، رفاهی کشـتیرانی در شـیان نیز مراسـم جشنی با حضور 

دغدغه هـا و مشـکات کارکنـان و خانـواده هـای آنـان، علی اکبر اسـامی مدیـر امور 
کارکنـان بـه همـراه یاسـر غیاثی معـاون این امـور در تاریخ 26 اردیبهشـت ماه از سـید 
حجت ا... حسـینی هاشمی)کارشـناس ارشـد حقوقی و دعاوی(که مدتی در بستر بیماری 

بـوده اسـت، دلجویی و عیـادت کردند.
در این دیدار  مدیر امور کارکنان ضمن اباغ سام مدیر عامل، دفتر مدیرعامل و معاون 
پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی لوح تقدیری و هدیه ای را به رسـم یادبود به این همکار و 
خانواده وی  اهدا کرد و در ادامه خانواده هاشمی از این اقدام انسان دوستانه تشکر کردند.

گـزارش خبرنـگار ما حاکی اسـت: همچنین در دیـدار جداگانه ای عبدالرضـا لوایی مدیر 
امـور پشـتیبانی و هیئت همـراه با حضور در منزل پری جهانبخش از همـکاران این امور 

بـا وی و خانـواده  ایشـان دیدار و گفـت و گو کرد. 
در ایـن دیـدار خانـواده جهانبخش از این اقدام خداپسـندانه تشـکر و قدردانـی نمودند و 
در ادامـه مدیـر امـور پشـتیبانی لـوح تقدیری به همـراه هدیه ای به رسـم یادبـود به این 

همـکار و خانـواده وی اهدا کرد.

امام خمینی )ره(، امام عزت، شجاعت و بزرگواری بود

حجـت االسـام مـروی حکیم امـام جماعت کشـتیرانی در آخریـن روز برگـزاری نماز 
جماعـت ظهـر و عصـر در مـاه مبارک رمضان طی سـخنانی گفـت: امام خمینـی )ره(، 

امـام عزت، شـجاعت و بزرگـواری بود.
وی در ادامـه گفـت: امـام بزرگـوار و شـهدا حق بزرگی نـه تنها بر ایرانیـان بلکه به تمام 

مسـلمانان و آزادیخواهـان عالـم دارند که باید قدردان آنان باشـیم.
وی در ادامـه گفـت: امـام خمینـی )ره(، امـام عـزت، شـجاعت و بزرگـواری بـود. عزت 
مسـلمانان و ذلت و خواری دشـمنان برایش مهم بود. او به مسـلمانان عزت و شـجاعت 

داد تـا در مقابل دشـمنان با روحیه بایسـتند.
وی افـزود: تـا مادامـی که پیـرو امام و دسـتورات دین و قدردان راه شـهدا باشـیم عزت 
و نصـرت الهـی شـامل ما خواهد شـد و دشـمنان هیچ کاری از عهده شـان بـر نخواهد 
آمـد. لـذا عـزت و موقعیتـی کـه در خاورمیانه، جهان و در بین مسـلمانان عالـم داریم به 
برکت امام، شـهدا، اسـام و تعالیم حق اسـام اسـت که باید همگی قدردان آن باشـیم. 
امـام جماعت کشـتیرانی ضمن تسـلیت سـالروز رحلت امـام خمینی )ره( و سـالگرد 15 
خـرداد گفـت: 15 خـرداد نقطـه عطفـی برای انقاب اسـامی بـود که شـهدای زیادی 

را تقدیم نهضـت کرد.
وی همچنیـن در خصـوص احکام زکات فطـره توضیح داد: فطریه برای کسـانی که در 
شـب عیـد فطرسـالم و عاقل هسـتند هـم برای خودشـان و هـم برای کسـانی که نان 

خـور آن فرد محسـوب می شـوند، واجب اسـت.
وی مقدار زکات فطره را سـه کیلو گندم، جو، ذرت، کشـمش و برنج )قوت غالب(به ازای 
تمـام اعضـای خانـواده ذکر کرد و گفت: کسـی که نان خور فرد محسـوب می شـود چه 
کـودک باشـد و چه بزرگسـال و چه نـزد فرد زندگی کنـد و چه زندگی نکنـد چون  نان 
خور آن فرد محسـوب می  شـود باید فطریه آنان توسـط سرپرسـت خانواده پرداخت شود.

فطریـه را در وهلـه اول مـی تـوان به اقـوام و خویشـاوندان نیازمند، در غیـر این صورت 
بـه همسـایگان و اهـل محل نیازمند و سـپس به نیازمنـدان شـهر داد. در این خصوص 

دسـتور اسـت که فطریه از شـهری به شـهر دیگری برده نشـود.
وی در پایـان سـخنان گفـت: بـرای کسـانی کـه نماز عیـد فطـر را می خواننـد بهتر 
اسـت کـه قبـل از نماز عید فطـر، فطریه خودشـان را بپردازنـد و آنانی که نمـاز را به 

جـا نمی آورنـد تا ظهـر فرصـت دارند فطریـه خـود را بپردازند.
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کارکنـان و مدیـران شـرکت هـای مسـتقر در این مجموعـه برگزار شـد و در ادامه 
بـه قیـد قرعـه به سـه نفـر از همکارانی که نـام آنان مهـدی اسـت و همچنین 10 

نفـر از حاضریـن در ایـن مراسـم هدایـای نقـدی و غیر نقدی اهدا شـد.  

کشتیرانی گروه  کارکنان 
 در سوگ شهادت امیرمؤمنان علی)ع(

ایـام شـهادت امیرمؤمنـان حضـرت علـی)ع( مراسـم سـوگواری و  همزمـان بـا 
عـزاداری طـی دو روز متوالـی در سـاختمان هلدینـگ و مرکـز فرهنگـی شـهدای 

کشـتیرانی برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، همزمـان بـا ایـام ضربـت خـوردن و سـالروز شـهادت 
امیرمؤمنـان حضـرت علـی علیـه السـام، مراسـم سـوگواری و عزاداری بـا حضور 
جمعـی از کارکنـان و مدیـران گروه کشـتیرانی در تاریخ های چهـارم و پنجم خرداد 
مـاه مصـادف بـا نوزدهـم و بیسـتم مـاه مبـارک رمضـان در سـاختمان هلدینگ و 

مرکـز فرهنگـی شـهدای کشـتیرانی واقع در شـیان برگزار شـد.
در ایـن مراسـم مداحـان اهـل بیت عصمـت و طهارت در سـوگ آن امـام همام به 

مرثیـه سـرایی و نوحه خوانـی پرداختند. 

کارکنان شعبه خرمشهر حضور 
 در تشییع پیکر 115 شهید دفاع مقدس

 کارکنـان شـعبه خرمشـهر شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی در تشـییع پیکر 
115 شـهید تفحـص شـده، مشـارکت کردند.

 بـه گـزارش روابط عمومی شـعبه خرمشـهر شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی 
هوپاددریـا،  بـا ورود 115 شـهید دفـاع مقـدس بـه میهن اسـامی، از طریـق آبراه 
ارونـد رود بـه بنـدر خرمشـهر، کارکنـان این شـرکت در تشـییع پیکر این شـهیدان 

معـزز مشـارکت کردند.   
شـایان ذکـر اسـت ایـن شـهدا در عملیات کربـای 4 و کربـای 5 بـه درجه رفیع 
شـهادت نائـل و در مناطـق شـلمچه، کتیبـان، زبیـدات و جزایـر ارونـد در جنـوب 

کشـور عـراق تفحص شـدند. 

کشتیرانی  گروه  کارکنان  بازدید 
کتاب از نمایشگاه 

جمعی از کارکنان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران از نمایشگاه کتاب بازدید کردند.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در پـی برگـزاری سـی و دومیـن نمایشـگاه بین المللـی 
کتـاب، 75 نفـر از کارکنـان گـروه کشـتیرانی از نمایشـگاه کتـاب امسـال بازدید و 

کتاب هـای مـورد نیـاز خـود را تهیـه کردنـد. 
شـایان ذکر اسـت در جهـت ترویج فرهنگ کتـاب و کتاب خوانی، بـه همت روابط 
عمومـی کشـتیرانی و بـا همـکاری امـور پشـتیبانی، کارکنـان گـروه کشـتیرانی در 
تاریـخ 9  و 10 اردیبهشـت ماه از نمایشـگاه کتاب در مصـای تهران بازدید کردند.

برگزاری تور تفریحی ویژه بازنشستگان

تـور تفریحـی ویـژه بازنشسـتگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در تاریـخ 10 
اردیبهشـت مـاه برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار ما به نقل از کانون بازنشسـتگان گروه کشـتیرانی، در این تور یک 
روزه 45 نفر از بازنشسـتگان و خانواده های  آنان  به شـهر تاریخی قزوین سـفر کردند.

در این تور تفریحی که به منظور دیدار و یادآوری خاطرات، همدلی و ارتباط بیشتر همکاران 
فرهیخته صورت گرفت، بازنشسـتگان از جاذبه های گردشـگری و تاریخی این شـهر از 
جمله عمارت چهل سـتون)کاه فرنگی(، بازار سعدالسـطنه، حمام قجر و ... بازدید کردند.  

میزان حمل بار طی سه ماه

دفتـر برنامه ریـزی راهبـردی و امـور بین الملل از میـزان بارگیری و تخلیه بار کشـتیرانی 
در بهمن و اسـفند مـاه 1397 و فروردیـن 98 خبر داد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در مجمـوع در ایـن سـه ماه پنـج میلیـون و 871هـزار و 641 
تـن کاال بارگیـری و پنـج میلیـون و 859هـزار و 674 تـن کاال تخلیـه شـده اسـت.
در این گزارش آمده اسـت: طی این سـه ماه شـرکت حمل فله یک میلیون و 890هزار 
و 942 تن کاالی فله، 472 هزار  و 915 تن کاالی عمومی، 853 هزار و 718تن سیاالت 
و شـرکت حمل و نقل کانتینری دو میلیون 654هزار و 67 تن کاال بارگیری کرده اسـت. 
همچنیـن میـزان تخلیه بار در این مدت در شـرکت حمل فله یک میلیـون و 883هزار و 
634 تـن کاالی فلـه، 453هـزار و 29 تن کاالی عمومی، 869 هزار و 934 تن سـیاالت 
و در شـرکت حمـل و نقـل کانتینـری دو میلیون و 654 هـزار و 67 تن کاال بوده اسـت. 
در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت: کاالهـای حمل شـده توسـط کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران شـامل انـواع کانتینر، کاالی فله، کاالی عمومی و سـیاالت مشـتمل بر 
برنج، گندم، لوله و شـمش فوالدی، سـنگ آهن، ام دی اف، اوره، کنجاله، سـویا، سـنگ 

گچ، فسـفات، کلینکر، سـولفور، کنسـتانتره، قیـر، بنزین و گازوئیل می باشـد. 
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گاهی آ

ارشـد  خبرنـگار  سـولومون   جـی  سـخنرانی  از  بخشـی  قبـل  شـماره  در 
وال اسـتریت ژورنـال در نشسـت  »درس هـای جنـگ مالـی آمریـکا ضـد ایـران« 
آورده شـد، در این شـماره بخش های دیگر این سـخنرانی از نظرتان می گذرد.    

اوباما محاسبات را تغییر داد
اوبامـا  وقتـی  بـود.  موفـق  مهـم،  منظـر  سـه  از  اوبامـا  دولـت  راهبـرد  نظـرم،  بـه 
آمریـكا،  بیـن  امـور  تقصیـر  انگشـت  رفتـن  نشـانه  نوعـی  کـرد  شـروع  را  مسـئولیتش 
کـه مسـئله  گفتـه می شـد  اروپـا، روسـیه، چیـن و ایـران در جریـان بـود. از ایـن منظـر، 
کشـورها  ایـران، مشـكل جـدی نیسـت و بحرانـی سـاخته آمریـكا اسـت و اینكـه ایـن 
ارسـال  و  تلفنـی  تمـاس  بـا  اوبامـا  امـا  باشـند؛  داشـته  تعامـل  ایـران  بـا  می خواهنـد 
کـه او بـه شـدت متعهـد اسـت تـا با  نامه هـا و سـخنرانی هایش بـه صراحـت نشـان داد 
کنـد. ایـران تعامـل داشـته باشـد و همیـن رویكـرد اوبامـا سـبب شـد محاسـبات تغییـر 
شـاید حاال به این مسـئله به چشـم موفقیت چندانی برای اوباما نگریسـته نشـود اما 
بـه نظـر مـن، در آن زمـان ایـن تغییـر، موفقیـت بـود. تغییـر دادن محاسـبات، حرکتی 
کـه مدنظـر بـود  نادرسـت نبـود. ایـن رویكـرد نتیجـه بخـش بـود و بـه »جنـگ مالـی« 
کـرد. در کتـاب خـودم، فصـل نسـبتًا طوالنـی ای دربـارۀ جنـگ مالی نوشـته ام.  کمـک 
ک اوباما، توانسـتند یک رویكرد تنظیم  ج بـوش و در ادامـه آن، دولـت بارا دولـت جـر
کـه ایـران را عمـاًل  کننـد  تـا 2012 دنبـال  شـده زمانـی را در فاصلـه سـال های 2006 
کننـد. بـا توجـه بـه وابسـتگی آمریـكا بـه منابـع  ج  از بـازار انـرژی )نفـت( جهانـی خـار
کارها بـا اقـدام وزارت خزانه داری در سـال  انـرژی، ایـن تحـول بسـیار مهـم بـود. ایـن 
کـه بانک هـای دولتـی ایـران را هـدف قـرار داد. ایـن اقـدام سـبب  2006 شـروع شـد 
کراتـی هـم در جریـان  ناخشـنودی ایـران شـد امـا ظاهـرًا نتیجـه چندانـی نداشـت. مذا

کـه راه بـه جایـی نمی بـرد. بـود 
اروپایـی  کشـورهای  جهـات،  بسـیاری  از  متحـده  ایـاالت  کـه  دیدیـم  بعـد  بـه  آن  از 
گونـه ای هدفمنـد تحـت فشـار قـرار داد تـا تقریبـًا بـا همـه  کشـورهای دیگـر را بـه  و 
بخش هـای اقتصـاد ایـران قطـع ارتبـاط کننـد بـه طـوری که شـرکت های کشـتیرانی، 
گرفتنـد.  هواپیمایـی، بیمـه ای،  بیمـه اتكایـی و همـه بانک هـای ایـران هـدف قـرار 
ح شـد به  کـه گزینـه هسـته ای نیـز در کنار رویكرد مالی مطر در سـال 2012 نیـز دیدیـم 
کرد و سپس اتحادیه  که ایاالت متحده ابتدا بانک مرکزی ایران را تحریم  این معنا 
کار سـبب  کرد. این  اروپا به این روند ملحق شـد و تحریم نفتی را علیه ایران اعمال 
کاهـش یابـد. بالفاصلـه  شـد تـا  بیـش از نیمـی از صـادرات ایـران در مـدت شـش مـاه 
کـرد و این کاهش  کـه دیدیـم واحـد پولی ایران به شـدت سـقوط  پـس از ایـن امـر بـود 
نیـز حـدود  ایـران  بـود. درآمدهـای دولتـی  ایـران حـدود شـصت درصـد  پـول  ارزش 
خ داد. کاهـش یافـت. همـه ایـن اتفاقـات در مـدت تقریبـًا یـک سـال ر پنجـاه درصـد 
کـه تحریم هـای تشـدید شـونده تأثیرگـذار بـود امـا از اواسـط سـال 2012  درسـت اسـت 
کـه بـا قطـع صـادرات نفتـی ایـران و بیـرون رانـدن آن از شـبكه بانكـی بین المللی  بـود 
موسـوم به سـوئیفت، ایران به شـدت دچار مشـكل شـد. این اقدامات بخش مهمی 
از تشـدید جنـگ مالـی بـا ایـران بـود. دولـت اسـرائیل و دولـت عربسـتان سـعودی و 
حتـی وزارت خزانـه داری آمریـكا در ابتدای امر تصور نمی کردند که تحریم های مالی 
کننـده بـزرگ انـرژی بـود. کـه تأمیـن  کشـوری ضربـه بزنـد  می توانـد تـا ایـن انـدازه بـه 

موفقیت در ایجاد ائتالفی ناهمخوان
ع  کـه فكـر می کنـم رویكـرد دولـت اوباما از منظـر تعیین راهبـرد درباره نو حـوزه سـومی 

کم از نظر مالی، واشـنگتن توانسـت  که دسـت  پرداختن به ایران، موفقیت آمیز بود 
کـه منافـع بسـیار متفاوتـی از هـم  کشـورهای ناهمخـوان بـه وجـود بیـاورد  ائتالفـی از 
کنند.  داشـتند. کشـورهای اروپایـی اساسـًا نمی خواسـتند علیـه ایـران تحریـم اعمـال 
کننـده بـزرگ تسـلیحات  اروپایی هـا بـا ایـران روابـط تجـاری داشـتند. روسـیه تأمیـن 
بـرای ایـران بـود. چیـن نیـز خریـدار بـزرگ انـرژی از ایران بـود. هند نیز همیـن وضع را 
کـه تعداد کشـورهای خواهـان اعمال فشـارهای  داشـت. بـا ایـن اوصـاف، مـی بینیـم 

اقتصـادی بـر ایـران چندان زیـاد نبود.
کـه چـرا مـا در ایـن  هنـوز هـم بحث هـای زیـادی در ایـن خصـوص در جریـان اسـت 
زمینـه موفـق شـدیم. بـه نظـر مـن، دیپلماسـی موفـق سـبب شـد کشـورهای مذکـور بـا 
کـه یـا باید با  کـرد  مـا همسـو شـوند. وزارت خزانـه داری آمریـكا بـه ایـن کشـورها اعـالم 
ایـران روابـط تجـاری داشـته باشـند یـا بـا آمریـكا و نمـی تواننـد با هـر دو طـرف، روابط 
کـه بانک هـای  تجـاری داشـته باشـند. در سـال های 2009 و 2010 شـاهد آن بودیـم 
دولـت  رویكـرد  ترکیـب  داشـتند.  مالـی  مـراودات  ایـران  بـا  دالر  میلیاردهـا  اروپایـی، 
کـرات از یـک سـو و اعمـال فشـارهای مالـی علیـه ایـران از  اوبامـا یعنـی تمایـل بـه مذا
کـرد تـا بـا آمریـكا همسـو شـوند و  کشـورهای دیگـر را اساسـًا وادار  سـوی دیگـر، دولـت 
کرات حاضر شـود. ایاالت  کرد تا در نهایت، سـر میز مذا همیـن وضـع، ایـران را مجبـور 

کـرد. متحـده در ایـن زمینـه بسـیار خـوب عمـل 

تحریم ها می ماند
گذشـته تـا حـال تشـریح  کـرده ام تحریم هـا را از  کتابـم بـه صـورت مفصـل تـالش  در 
کـه در ایـن زمینـه می توان مدنظر داشـت بـه عراق مربوط  کنـم. یكـی از قیاس هایـی 
مـی شـود. آمریـكا در زمـان تحریم هـای عـراق، علیـه صـدام اقـدام می کـرد امـا جامعـه 
جهانـی در قالـب تحریم هـای سـازمان ملـل متحـد و تحریـم تجـارت بـا عـراق اقـدام 

کـه همـه فریبـكاری می کردنـد. می کـرد امـا در عمـل دیدیـم 
کـه حتی سـازمان ملل متحـد نیز در  رسـوایی نفـت در مقابـل غـذا پیـش آمـد و دیدیـم 
کـردن ایـن تحریم هـا چندان جدی نیسـت چه برسـد به کشـورهایی که قرار  اجرایـی 
بـود در ایـن زمینـه فعـال باشـند امـا درباره ایران شـاهد ابتـكاری عالی بودیـم. وزارت 
کـه می دانـد شـرکت ها بـه فریبـكاری  خزانـه داری آمریـكا از سـال 2006 بـه بعـد گفـت 
کـرد امـا وقتـی معادلـه ایـن گونـه ترسـیم شـود  دربـاره تحریـم ایـران مبـادرت خواهنـد 
کـه عیـب نـدارد، ایـن شـرکت ها می تواننـد با ایـران روابط تجاری داشـته باشـند اما با 
کار ، امكان دسترسـی خود به دالر و شـبكه بانكی آمریكا را به خطر می اندازند،  این 
کشـور یـا هیـچ شـرکتی بـه چنیـن معاملـه ای بـا ایـران مبـادرت نمی کنـد.  تقریبـًا هیـچ 

ایـن شـیوه بسـیار نتیجه بخـش بود.
هـدف  کـه  بودنـد  آن  نگـران  شـدت  بـه  فرانسـه  و  آلمـان  در  فعـال  شـرکت های 
کـردن آلمـان و فرانسـه  تحریم هـای آمریـكا قـرار بگیرنـد و همیـن مسـئله در همـراه 
همراهـی،  ایـن  در  مهم تـر  علـت  تردیـد،  بـی  کـرد.  ایفـا  زیـادی  نقـش  تحریم هـا  بـا 
کـه حاضـر اسـت شـرکت ها را  تـرس از تحریم هـای آمریـكا بـود. آمریـكا نشـان مـی داد 
کنـد. دربـاره دولـت ترامـپ هـم بایـد بگویـم  بـا مبالـغ چندیـن میلیـارد دالری جریمـه 
بسـیاری از تحریم هـای ایـاالت متحـده علیـه ایـران سـرجای خـودش باقـی می ماند. 
کـه مـی بینیـم بـا وجـود باز شـدن فضـای اقتصـاد ایـران، هنوز  بـه همیـن علـت اسـت 
هـم بانک هـای زیـادی در ایـران فعـال نمی شـوند. شـاید برخـی از شـرکت های فعـال 
در حـوزه انـرژی، رایانـه یـا نـرم افـزار بـه دنبـال فعالیت در بـازار ایران باشـند اما حضور 

بانک هـا در بازارهـای ایـران بسـیار محـدود بـوده اسـت.

گردآوری:  دفتر مرکزی حراست

قسمت پایانی

جنگ اقتصادی
گزینه همیشگی آمریکا 

برای مقابله با انقالب اسالمی

گاهی آ
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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  شان با عمل به منصۀ ظهور رساندند، برداشته باشیم.

کوله بار سنگین  » شهیدان، عزیزان و چابک سواران شما رفتید و ما 
به  اال  کرد  توانیم  تحمل  قدرتی  چه  با  و  سان  چه  را  مسئولیت 
ربوبی  درگاه  در  بخواهید  خدا  از  عزیزان،  ای  شما.  خدای  قدرت 
نكند.  احساس  هرگز  را  سستی  دستان مان  نلرزد.  قدم های مان 
استقبال  به  پایمان  در پیش  را حتی لحظه ای  انحراف  افكارمان 
گر تنها مسئولیت خون تان و تنها مسئولیت  ننهد. شما می دانید ا
انقالب تان، انقالب مان و انقالب امام زمانی ملت بزرگ مان نمی بود 

این فشارها اراده آهنین مردان را به زانو می نشاند. 
رفتنتان، غم  با غم  را،  بها  پر  امانت  این سنگین  گویم  حال چه 
باید  یک باره  به  دیدگان مان  اشک   دل مان،  سوز  شدن مان،  تنها 
که بگویم، جز بر  کشاننده باشیم. من با شما چه بگویم، چه دارم 
گلگون تان و یا بر غبار هجرت بی بازگشت تان سرشک  ک تربت  خا

غم ایثار کنم«...
ک و پر از ایمان و عشق ناب شهیدی است  گواه قلبی پا کلمات  این 
کرمانشاه به دنیا آمد. در خانواده ای متدین و معتقد  که سال41 در 
دانش آموزی  همواره  تحصیلش  دوران  یافت.  پرورش  اسالم  به 
ممتاز و موفق بود. خیلی زودتر از سن تكلیف نمازخواندن را شروع 
کوچک ترین سر و صدا  کرد. قبل از اذان صبح بیدار می شد، بدون 
وضو می گرفت و تا صبح مشغول راز و نیاز با خدا بود. دبیرستان را 
این دوران  رسانید.  پایان  به  رتبه ممتاز  با  فیزک  ریاضی  رشته  در 
غیبت  زمان  در  اسالم  تاریخ  حادثه  مقدس ترین  با  بود  مصادف 

صاحب الزمان)عج( یعنی انقالب شكوهمند اسالمی.
کرمانشاه  تظاهرات  و  راهپیمایی ها  مبارزات،  تمامی  در  غالمرضا 
جوانان  از  بسیاری  با  انقالب  پیروزی  از  بعد  داشت.  فعال  شرکت 
از همان  انجام  می داد.  را  پاسداری های شبانه  و  گشت  حزب ا... 
روزهای اول تشكیل سپاه به عضویت این نهاد مقدس درآمد. در 
آغاز جنگ به جبهه های غرب از جمله قصرشیرین و سرپل ذهاب 

رفت و در آنجا مشغول فعالیت در واحد شناسایی شد.
کاربردی با رتبه بسیار باال در دانشگاه  در سال 63 در رشته ریاضی 
گرفت تا بتواند در  تهران پذیرفته شد. یكسال مرخصی تحصیلی 

میادین نبرد خدمت کند. 
را برای ادامه تحصیل  او  استعداد و توانایی هایش زیاد بود. همه 
تشویق می کردند. اما دفاع از انقالب را بر هر امر دیگر ترجیح می داد. 
آموختن  و  مطالعه  از  مبارزاتی،  و  رزمی  فعالیت های  تمام  کنار  در 
غافل نشد. کتاب های مذهبی، علمی، فلسفی، ادبی، نهج البالغه و 
کتب درسی دانشگاه همیشه همراهش بود. آنها را طبق یک برنامه 

منظم مطالعه می کرد.
امتحان   تخصصی  دروس  از  یكی  در  بود.  ترم  پایان  امتحانات 
لحنی  با  نداد.  را  جلسه  به  ورود  اجازه  غالمرضا  به  استاد  داشت، 

مجروحیت، اسارت و شهادت

نامناسب گفت: دانشجویی که در طول ترم فقط چند جلسه حضور 
داشته، نمی تواند از عهده این امتحان برآید. با درخواست غالمرضا 
و اصرار بعضی از دوستان استاد راضی شد. او در امتحان شرکت کرد. 
بسیار عجیب بود. غالمرضا باالترین نمره را بین تمام دانشجویان 
کرد. زمانی  گرفت. مدتی بعد استاد در جمع بچه ها از او عذرخواهی 
چنانچه  گر  ا گفت:  و  کرد  سخنرانی  دانشجویان  برای  غالمرضا 
جبهه های  لحظه  یک  حتی  نمی کردم  وظیفه  و  تكلیف  احساس 

جنگ را برای حضور در دانشگاه رها نمی کردم.
همیشه می گفت: یک رزمنده مسلمان و مؤمن باید در تقوا، رزم، کار 
و تالش، علم آموزی و همه امور زندگی توانا و موفق باشد تا بهانه به 

دست دشمنان و بدخواهان انقالب ندهد.
که پیام امام)ره( در مورد پذیرش قطعنامه 598 اعالم شد،  روزی 
و  منقلب شد  بسیار  نگه داشت.  کنار جاده  بودیم.  داخل ماشین 
که دفتر شهادت بسته شد. شهدا  کرد. مرتب می گفت: دیدید  گریه 
آرزو دارم به  او عاشق شهادت بود. می گفت:  بردند و من باختم. 
اسارت  در  و  اسیر  از جراحت  بعد  و  شدیدترین شكل مجروح شوم 
شهید شوم. می خواهم از اجر جراحت، اسارت و شهادت بهره بگیرم.
از نماز صبح  ... قائم مقام اطالعات سپاه چهارم بعثت بود. بعد 
زیارت عاشورا خواندیم. غالمرضا خیلی گریه کرد. بین زمزمه هایش 
می گفت: خدایا جنگ تمام شد و من شهید نشدم. نكند مرا الیق 
شهادت ندانی. همان روز رفتیم برای شناسایی. خبر رسیده بود 
کنار یک سنگر بودیم. با دقت جاده و  کرده اند.  که منافقین حمله 
اطراف آن را زیر نظر داشت. همان لحظه بمباران شدیم. غالمرضا 
اصابت  پایش  به  ترکشی  کرد.  هدایت  سنگرها  درون  به  را  همه 
کرد و مجروح شد. می گفت: نگران مطالب مهم اطالعاتی هستم 
که در وسایل داریم. او را به سوی بیمارستان فرستادیم. همزمان 
منافقین به شهرهای استان کرمانشاه حمله کردند. در راه به کمین 
کردند و غالمرضا به اسارت در آمد. تا چند روز بعد  منافقین برخورد 
از او خبر نداشتیم. فكر نمی کردم غالمرضا شهید شده باشد. تا اینكه 
روی  جوان  تعدادی  میان  در  او  دیدم.  عجیبی  خواب  شب  یک 

زمین دراز کشیده بود.
من  نگران  شما  داد:  جواب  می کنی؟!  چه  اینجا  غالمرضا  گفتم: 
کردم  احساس  خواب  این  از  کنید.  پیدا  مرا  زودتر  فقط  نباشید. 
کردن او شروع شد.  غالمرضا شهید شده است. تالش ها برای پیدا 
چهل روز بعد پیكر مطهر و غریبش را یافتیم. او به دست منافقین 
خدا  از  که  چه  هر  او  بود.  رسیده  شهادت  به  سپس  و  شده  اسیر 

می خواست، گرفت. جراحت، اسارت و سپس شهادت.       

برگرفته از کتاب زندگی نامه و خاطراتی از 40سردار شهید اطالعات عملیات 

یاد شهدا
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کـردن. اغلـب از  کـردن اجتنـاب می کنیـم به جـز مواقـع ورزش  مـا اغلـب از عـرق 
کشـیم. عـرق ریختـن دالیـل مهمـی دارد و اجتنـاب از  کـردن خجالـت مـی  عـرق 
کـه بـه دالیلی عرق نمی کنند با مشـكالت سـالمتی  آن کار خوبـی نیسـت. افـرادی 
بـه طورجـدی روبـه رو می شـوند. می تـوان اقـدام بـه از بیـن بـردن بـوی بـد عـرق 
کـردن می شـوند  کـه نـه تنهـا مانـع عـرق  کـرد ) البتـه نـه بـا مـواد ضـد تعریـق، چرا
بلكه حاوی موادشـیمیایی سـمی هسـتند و منافذ را مسـدود می کنند. آلومینیوم 
شـده  ثابـت  کـه  چـرا  می شـود   سـینه  سـرطان  موجـب  تعریق هـا  ضـد  در  موجـود 
آلومینیـوم به دلیـل داشـتن خاصیـت  اسـتروژن  می شـوند.  باعـث مختـل شـدن 
آسـیب رسـانی بـه DNA می توانـد باعـث تغییـر DNA و تأثیـر بـر اپی ژنیک شـود. 
خ دهـد، به طـور قطـع می توانـد نقـش  گـر چنیـن تأثیراتـی در سـلول هـای سـینه ر ا
مهمی در سـرطان سـینه داشـته باشـد. اسـتروژن تأثیری مسـلم برسـرطان سـینه 
دارد و عملكرد آن به یک هدف امكان پذیر از مانع شـدن آلومینیوم اشـاره دارد. 
کلـرو هیدرات آلومینیـوم می تواند مانع از  کلرایـد آلومینیوم یا  آلومینیـوم بـه شـكل 
گیرنده های اسـتروژن سـلول های سـرطان سـینه MCF7 انسـان شود، هم از نظر 
گیرنـده هـای اسـتروژن. بـه ایـن دلیـل آلومینیـوم  پیونـد لیگانـد و هـم از نظـر ژن 
که توانایی مانع شـدن در عملكرد اسـتروژن  به لیسـت در حال افزایش فلزهایی 

دارنـد اضافـه می شـود.
بسـیاری از دئودورانـت هـای طبیعـی وجـود دارند، هم می توانیـد خریداری کنید 
کـردن  کنیـد. در اینجـا بـه 4 دلیـل لـزوم عـرق  و هـم می توانیـد در خانـه درسـت 

اشـاره می کنیـم:

حرارت بدن را پایین می آورد
خنـک  مـی رود  بـاال  بـدن  حـرارت  کـه  هنگامـی  را  بـدن  پوسـت  ریختـن  عـرق 
می کنـد. درجـه حـرارت بـاالی بـدن می تواند بر اثـر تقالی فیزیكـی، درجه حرارت 

محیـط یـا بیمـاری باشـد.
از آن درجـه  تـا باالتـر  زمانـی  کـه درجـه حـرارت نرمـال باشـد، بایـد تنظیـم شـود 
گرمازدگـی،  کـم عـرق می کننـد، دچـار  کـه عـرق نمی کننـد یـا خیلـی  نـرود. افـرادی 

سـردرد یـا بدتـر از آن می شـوند.

سم زدایی
پوسـت بـدن بزرگ تریـن عضـو بـدن اسـت. پوسـت دارای منافـذ زیـادی اسـت 
ج و بـه آن وارد شـوند. سـم های جمـع  در نتیجـه مایعـات می تواننـد از آن خـار
ج شـده و یـا از طریـق عـرق از بـدن دفـع  ع خـار شـده در بـدن توسـط ادرار و مدفـو

می شـوند.

ایمنی
کـردن سیسـتم ایمنـی بـدن را تقویـت  ج شـدن سـم ها از بـدن از طریـق عـرق  خـار
کـه بیمـار  ج می شـوند. هنگامـی  از بـدن خـار زا  می کننـد چـون عوامـل بیمـاری 
کتری ها  کنـش سیسـتم ایمنـی برای کشـتن با هسـتیم تـب می کنیـم و به دلیـل وا
کتری ها  کـردن بروز می کنـد آن ویروس هـا و با کـه بـه صـورت عـرق  و ویروس هـا، 

و سـایر آلودگی هـای مضـرر دفـع می شـوند.

کلیه  سالمت 
ورزش هـای شـدید بـرای سـالمتی مفیدنـد. عـرق ریختن ناشـی از تقـالی فیزیكی 
کاهش دهد. به یاد داشـته باشـید  کلیه را  ممكن اسـت احتمال بروز سـنگ های 
کـه بـرای سـالمت سـلول ها همیشـه بـدن خـود را مرطـوب نگـه داریـد و از خشـكی 

بـدن جلوگیـری کنیـد و اجـازه دهیـد عرق از پشـت شـما بریزد.

کردن باعث سالمتی می شود؟ چرا عرق 

سالمتی
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تبریک انتصاب
کشــتیرانی  بــا صــدور حكمــی از ســوی دکتــر ســعیدی رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل 
جمهــوری اســالمی ایــران، عضــو هیئــت مدیــره و مدیرعامــل جدیــد شــرکت منطقــه ای 

چیــن منصــوب شــد.  

بــا صــدور حكمــی از ســوی محمــد حســین چراغــی سرپرســت مرکــز مقاومــت بســیج 
پایــگاه  سرپرســت  عنــوان  بــه  ســیادتی  عبــدا...  تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت 

شــد. ایــران منصــوب  اســالمی  کشــتیرانی جمهــوری  بســیج  مقاومــت 

کشــتی، قائــم مقــام  گانــه ای از ســوی مدیرعامــل شــرکت مدیریــت  بــا صــدور احــكام جدا
گــروه 6 ایــن  کشــتی های  کشــتی  و معــاون جدیــد امــور فنــی  جدیــد شــرکت مدیریــت 

شــرکت  منصــوب شــد.

کاپیتــان توفیــق صــدر موســوی رئیــس هیئــت مدیره مؤسســه  بــا صــدور حكمــی از ســوی 
فرهیختــگان کشــتیرانی ارمغــان ســبز، مدیرعامــل جدیــد ایــن مؤسســه منصوب شــد.

کشــتیرانی والفجــر، ســید یوســف راســت منش بــه  بــا صــدور حكمــی از ســوی مدیرعامــل 
عنــوان مدیــر شــعبه بنــدر لنگــه ایــن شــرکت منصــوب شــد.

کشــتیرانی والفجــر، علــی  بــا صــدور حكمــی از ســوی ســید علــی ســادات مدیــر امــور اداری 
کبــر محمــدی بــه عنــوان رئیــس اداره پشــتیبانی ایــن شــرکت منصــوب شــد. ا

قدردانی

ــرم  ــژه مقــام محت ــه وی ــان ب کارکن کارشناســان،  ــران،  کلیــه مدی بدین وســیله از 
ــت  ــلیت درگذش ــرای تس ــه ب ک ــرکت  ــره ش ــت مدی ــاء هیئ ــت و اعض ــی مدیری عال
کارد، تمــاس  گل، نصــب پــال ابــوی اینجانــب، بــا ارســال پیــام تســلیت، تــاج 
ــغ  ــر ، پســت الكترونیكــی و ... بنــده را قریــن محبت هــای بی دری تلفنــی، نماب
خــود نمــوده، صمیمانــه سپاســگزاری و تقدیــر می نمایــم. بقــای عمــر، ســالمتی 

ــئلت دارم.   ــی مس ــرم را از درگاه باریتعال ــواده محت ــما و خان ش
ناصر عمویی 

کلیــه دســت اندرکاران تــور تفریحــی قزویــن بــه ویــژه آقایــان  بدین وســیله از 
و  خیرآبــادی  رضایــی  بازنشســتگان،  کانــون  مدیرعامــل  سیل ســپور  جــالل 
ــول  ــان در ط ــورد عالی ش ــفر و برخ ــه س ــوازی، برنام ــر مهمان ن ــه خاط ــی ب یعقوب
ــفر  ــدت س ــود. در م ــی ب ــیار عال ــور بس ــم. ت ــی را داری ــكر و قدردان ــال تش کم ــفر  س

لحظــات خوبــی را پشــت سرگذاشــتیم و از ســفر لــذت بردیــم.
داود سلیمی و خانواده

کاالی البرز مدیرعامل محترم شرکت ارمغان 
کاالی البــرز  تبریــک  انتصــاب جنابعالــی را بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت ارمغــان 
 می گوییــم. از خداونــد متعــال ســالمتی و توفیــق روزافــزون جنابعالــی را در انجــام 

وظایــف محولــه خواهانیــم.
دفتر مرکزی حراست
مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل 
کشتیرانی کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی  مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

مدیرعامل محترم شرکت منطقه ای چین
شــرکت  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیئــت  عضــو  عنــوان  بــه  را  جنابعالــی  انتصــاب 
توفیــق  و  ســالمتی  متعــال  خداونــد  از  چیــن  تبریــک  می گوییــم.  منطقــه ای 

خواهانیــم. محولــه  وظایــف  انجــام  در  را  جنابعالــی  روزافــزون 
دفتر مرکزی حراست
مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان مؤسسه خدمات حفاظتی دریا امن قشم مدیرعامل و 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

گروه 6  کشتی های  معاون محترم امور فنی 
گــروه 6 شــرکت  کشــتی های  انتصــاب جنابعالــی را بــه عنــوان معــاون امــور فنــی 
توفیــق  و  ســالمتی  متعــال  خداونــد  از  تبریــک  می گوییــم.  کشــتی  مدیریــت 

روزافــزون جنابعالــی را در انجــام وظایــف محولــه خواهانیــم.
دفتر مرکزی حراست
مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کره جنوبی کشتی سازی تانكر- اولسان  کارکنان پروژه 
کارکنان، مدیر امور پشتیبانی مدیر امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

قای اشکان صادقی جناب آ
گــرم خانوادگــی را حضــور جنابعالــی تبریــک  کانــون  آغــاز زندگــی مشــترک و ایجــاد 

می گوییــم.  از خداونــد ســبحان ســالمتی و خوشــبختی تان را خواهانیــم.
کشتیرانی والفجر روابط عمومی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

سرکار خانم الهام هاشم پور
قــدم نــو رســیده را حضــور ســرکار عالــی صمیمانــه تبریــک می گوییــم. از خداونــد 
توجهــات حضــرت  ســایه  در  را  دلبندتــان  فرزنــد  و ســعادت  ســبحان ســالمتی 

خواهانیــم. ولی عصر)عــج( 
کشتیرانی والفجر کارکنان خشكی  روابط عمومی و اداره  
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان روابط عمومی  مدیر و 

مدیر دفتر مرکزی حراست
 پذیرای کارکنان در روزهای شنبه

بـه  کـرد:  اعـالم  کشـتیرانی  حراسـت  مرکـزی  دفتـر 
بـه  نقطه نظـرات و رسـیدگی  منظـور دریافـت دیدگاه هـا، 
مشـکالت 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. 

پـیـام 
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ابراهیــم  محمــد  فرزنــد  کاوســیان  محمــد  امیــر 
کشــتیرانی( در لیــگ  کاوســیان )افســر دوم نــاوگان 
کــرد.  کســب  را  ســوم  مقــام  کشــور،  واترپلــو  برتــر 
همچنیــن نامبــرده در مســابقات اســتانی دو مــدال 
کــرد. ایــن موفقیــت را بــه خانــواده  کســب  طــال را 
توفیــق  می گوییــم.  تبریــک  کاوســیان  محتــرم 
ــل  ــی مراح ــان را در تمام ــد تالشگرش ــزون فرزن روزاف

زندگــی از خداونــد متعــال خواهانیــم.
شرکت تأمین نیرو
مدیــر و کارکنــان روابط عمومــی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران

شــاغل  کارکنــان  از  دالور  آرش  فرزنــد  دالور  هلیــا  
موفــق  عمومــی،  کاالی  فلــه و  حمــل  شــرکت  در 
کمربنــد مشــكی دان 3 از فدراســیون  کســب  بــه 
تكوانــدو شــد. ایــن موفقیــت را بــه خانــواده محتــرم 
دالور تبریــک می گوییــم. توفیــق روزافــزون فرزنــد 
تالشگرشــان را در تمامــی مراحــل زندگــی از خداونــد 

متعــال خواهانیــم.
مدیــر و کارکنــان روابط عمومــی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران

ســید  فرزنــد  شــیرازی  طاووســی  ســادات  دالرام 
بانک هــا  اداره  مدیــر  شــیرازی  طاووســی  مهــدی 
نقــل  و  حمــل  شــرکت  نقدینگــی  مدیریــت  و 
دکتــرای  مقطــع  سراســری  آزمــون  در  کانتینــری، 
کســب رتبــه  ســال تحصیلــی 99-98 موفــق بــه 
اول در رشــته شــیمی )گرایــش تجزیــه( شــد. ایــن 
موفقیــت را بــه خانــواده محتــرم طاووســی شــیرازی 
فرزنــد  روزافــزون  توفیــق  می گوییــم.  تبریــک 
تالشگرشــان را در تمامــی مراحــل زندگــی از خداونــد 

خواهانیــم. متعــال 
مدیــر و کارکنــان روابط عمومــی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران

کارکنــان  از  خلفــی  طاهــا  فرزنــد  خلفــی  مرتضــی 
نمایندگــی  خدمــات  شــرکت  بندرعبــاس  شــعبه 
هندبــال  مســابقات  در  هوپاددریــا،  کشــتیرانی 
کشــور، مقــام نائــب  ســاحلی نوجوانــان قهرمانــی 
قهرمانــی را کســب کــرده اســت. ایــن موفقیــت را بــه 
خانــواده محتــرم خلفــی تبریــک می گوییــم. توفیق 
ــل  ــی مراح ــان را در تمام ــد تالشگرش ــزون فرزن روزاف

زندگــی از خداونــد متعــال خواهانیــم.
کشــتیرانی هوپاددریــا روابط عمومــی شــرکت خدمــات نمایندگــی 
مدیــر و کارکنــان روابط عمومــی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران

موفقیت فرزندان  همکاران

کارکنــان امــور بازرگانــی  کرامتــی از  نیلوفــر امامقلــی 
کارشناســی  کشــتیرانی والفجــر، مقطــع  دفتــر مرکــزی 
گرایــش  بازرگانــی  مدیریــت  رشــته  در  را  ارشــد 
اســت.  رســانیده  پایــان  بــه  موفقیــت  بــا  بازاریابــی 
ــواده محترم شــان  ــه ایشــان و خان ایــن موفقیــت را ب
در  را  روزافزون شــان  توفیــق  می گوییــم.  تبریــک 
تمامــی مراحــل زندگــی از خداونــد متعــال خواهانیــم.

کشتیرانی والفجر روابط عمومی 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران کارکنــان روابط عمومــی  مدیــر و 

استفاده از رفاهی کارت 

در پنج استان کشور

امور رفاهی مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی اعالم کرد:
همزمــان بــا میــالد بــا ســعادت امــام حســن مجتبــی )ع(، "رســتوران 
سرآشــپز" در اســتان اصفهــان )اصفهــان(، "رســتوران طهــران" در اســتان 
هرمــزگان  اســتان  در  جنــوب"  "رســتوران  کیــش(،  )جزیــره  هرمــزگان 
)بندرلنگه(، اســتخر هتل عرش در اســتان مازندران )نوشــهر( و اســتخر 
کارگــر در اســتان خوزســتان )خرمشــهر(، آمــاده خدمت رســانی  شــهدای 
کشــتیرانی بــا اســتفاده از رفاهــی  گــروه  کارکنــان شــاغل و بازنشســته  بــه 

می باشــند. کارت 
کارت  رفاهــی  از  اســتفاده  امــكان  ایــن  از  پیــش  اســت  شــایان ذکر 
در"رســتوران نرگــس خاتــون" در اســتان مازنــدران )نوشــهر( و "رســتوران 
کارگر واقــع  ــدن فــود" در اســتان هرمــزگان )قشــم(، اســتخر شــهدای  گل
خمینــی،  امــام  بنــدر  و  ســربندر  در  آتیشــه"  "فســت فود  آبــادان،  در 
مقــدس،  زائرسرای مشــهد  رســتوران  بوشــهر،  در  مرواریــد"  "رســتوران 
"هتــل  چابهــار،  شــاهان"  "هتــل  مهمانســرای بندرعباس،  رســتوران 
دریــا" در ماهشــهر، "هتــل بــزرگ بنــدر" واقــع در بنــدر امــام خمینــی و 
رســتوران های "ســیب و مشــتاق" در خرمشــهر نیــز فراهــم گردیــده اســت.

موفقیت  یک همکار 



همدردیهمدردی
کشتیرانی مشاور محترم مدیرعامل و مدیر دفتر مرکزی حراست 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل 
کارکنان دفتر مرکزی حراست  و حراست  شرکت های تابعه، 
مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  معاونت فنی بازرگانی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران معاونت مالی  
معاونت پشتیبانی و سرمایه انسانی
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی  مدیرعامل و 
کشتیرانی والفجر  کارکنان  مدیرعامل و 
کیش کشتیرانی  کارکنان  مدیرعامل و 
کارکنان دفتر منطقه ای خاورمیانه مدیرعامل و 
کارکنان مؤسسه خدمات حفاظتی دریا امن قشم مدیرعامل و 
کشتیرانی هوپاددریا کارکنان شرکت خدمات نمایندگی  مدیرعامل و 
کشتیرانی ایران و هند کارکنان  مدیرعامل و 
کارکنان ویالهای شمال – نوشهر  سرپرست و 
کارکنان مؤسسه آموزشی شعبه بوشهر مدیریت، سرپرست حراست، اساتید و 
مدیر، کارکنان و حراست شعبه بندر امام شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا
کشتیرانی دریای خزر کارکنان  مدیرعامل، مدیران و 
کشتیرانی والفجر کارکنان حراست  مدیر و 
کشتیرانی شعبه بندرعباس کارکنان حراست  مدیر و 
کشتیرانی شعبه بوشهر کارکنان حراست  کشتیرانی دریای خزر، مدیر و  دفتر حراست 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

کشتیرانی معاون محترم فنی بازرگانی 
بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت مــادر بزرگــوار همســرتان را بــه جنابعالــی و 
خانــواده محتــرم تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
کــرده بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

داریــم.  مســئلت  شــكیبایی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مشاور و مدیر دفتر مدیرعامل 
مشاور و مدیر دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کشتیرانی کارکنان حوزه معاونت فنی بازرگانی  کلیه 
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی  مدیرعامل و 
مدیرعامل و پرسنل شرکت منطقه ای چین
کشتیرانی ایران و هند کارکنان  مدیرعامل و 
کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم  کارکنان مؤسسه  مدیرعامل و 
کشتیرانی هوپاددریا کارکنان شرکت خدمات نمایندگی  مدیرعامل و 
کشتیرانی والفجر  کارکنان  مدیرعامل و 
کیش کشتیرانی  کارکنان  مدیرعامل و 
امور پشتیبانی
کارکنان  امور 
کشتیرانی   اداره پذیرش و بسیج 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای محمدرضا قنبری همکار دریانورد جناب آ
خانــواده  و  شــما  بــه  را  دلبندتــان  فرزنــد  درگذشــت  تأثــر  و  تأســف  نهایــت  بــا 
کــرده  محترم تــان تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان  صبــر و شــكیبایی 

مســئلت داریــم.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، مدیرعامل و 
کشتی وارتا فرمانده و دریانوردان 
کشتیرانی کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کیش کشتیرانی  کارکنان  کشتیرانی والفجر ، مدیرعامل و  کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

خانواده محترم صادقی
آن  بــه  را  گذشــت شــادروان محمدرضــا صادقــی  تأثــر در  و  تأســف  نهایــت  بــا 
خانــواده داغدیــده تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
کــرده بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

داریــم. مســئلت  شــكیبایی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  گروه  کانون بازنشستگان 
کشتیرانی کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کیش کشتیرانی  کارکنان  کشتیرانی والفجر ، مدیرعامل و  کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

خانواده محترم مطوری
با نهایت تأسف و تأثر در گذشت شادروان سالم مطوری را به آن خانواده داغدیده 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
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 
کیش کشتیرانی  کارکنان  کشتیرانی والفجر ، مدیرعامل و  کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای رضا مولودی حاج سیران جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  کارکنان امور پشتیبانی، امور  مدیر و 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 
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همدردیهمدردی
کاپیتان پیمان اجاللی خانقاه قای  جناب آ

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
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 داریوش قوامی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست،مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
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 عابد قربانی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان دریایی  روابط عمومی و اداره امور 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای محسن عسگری جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان  را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
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 همایون خرم بخت همکار بازنشسته جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان  را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست،مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کارکنان دفتر فناوری اطالعات مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، مدیر 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 

کاپیتان حسین زاده نودهی و  قای  جناب آ
سرکار خانم سیده جهان حسین زاده نودهی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، مدیرعامل و 
مدیرعامل و پرسنل شرکت منطقه ای چین
کشتی کارکنان شرکت مدیریت  مدیرعامل و 
کارکنان حوزه معاونت فنی بازرگانی کشتیرانی کلیه  فرمانده و دریانوردان کشتی ساویز، 
کشتیرانی والفجر روابط عمومی 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای مسعود صفایی نور جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی مدیرعامل و 
کارکنان دفتر فناوری اطالعات مدیر و 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

کاپیتان حمزه حسام قای  جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، مدیرعامل و 
کشتیرانی قشم کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی  مدیریت و 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

کاپیتان علی دهقان بنادکی قای  جناب آ
ــواده  ــی و خان ــه جنابعال ــان  را ب ــر درگذشــت مــادر بزرگوارت ــا نهایــت تأســف و تأث ب
کــرده بــه دیــار  محتــرم تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــكیبایی مســئلت 

داریــم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کارکنان شرکت تأمین نیرو مدیرعامل و 
کارکنان خشكی جمعی از دریانوردان و 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 
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همدردیهمدردی
قای زین الدینی جناب آ

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
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 

کاپیتان محمد جلیل قای  جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم 
کــرده بــه دیــار باقــی  تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
رحمت واســعه و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شــكیبایی مســئلت داریم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست،مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای داود جاللی و سرکار خانم خدیجه جاللی جناب آ
خانــواده  و  عزیــزان  شــما  بــه  را  بزرگوارتــان  بــرادر  درگذشــت  تأثــر  و  تأســف  نهایــت  بــا 
کــرده بــه دیــار  محترم تــان تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــكیبایی مســئلت داریــم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کشتیرانی والفجر کارکنان  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 

کاپیتان جعفر اسکندری قای  جناب آ
خانــواده  و  عزیــزان  شــما  بــه  را  بزرگوارتــان  بــرادر  درگذشــت  تأثــر  و  تأســف  نهایــت  بــا 
کــرده بــه دیــار  محترم تــان تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــكیبایی مســئلت داریــم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کشتی وارتا مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، فرمانده و دریانوردان 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای سعید ابراهیمی جناب آ
خانــواده  و  عزیــزان  شــما  بــه  را  بزرگوارتــان  بــرادر  درگذشــت  تأثــر  و  تأســف  نهایــت  بــا 
کــرده بــه دیــار  محترم تــان تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــكیبایی مســئلت داریــم. 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
کشتی کارکنان شرکت مدیریت  مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله، مدیرعامل و 
کارکنان شرکت خیبر مدیریت، اعضای هیئت مدیره و 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قای بهنام بصیرزاده جناب آ
پــدر بزرگــوار همســرتان را بــه جنابعالــی و  بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت 
خانــواده محتــرم تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
کــرده بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

داریــم.  مســئلت  شــكیبایی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی دریای خزر کارکنان  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
پــدر بزرگــوار همســرتان را بــه جنابعالــی و  بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت 
خانــواده محتــرم تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
کــرده بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

داریــم.  مســئلت  شــكیبایی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان  مدیرعامل و 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

کیوانی قای سهراب  جناب آ
پــدر بزرگــوار همســرتان را بــه جنابعالــی و  بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت 
خانــواده محتــرم تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
کــرده بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

داریــم.  مســئلت  شــكیبایی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
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 حامد آرمند جناب آ
پــدر بزرگــوار همســرتان را بــه جنابعالــی و  بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت 
خانــواده محتــرم تســلیت می گوییــم. از خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر 
کــرده بــه دیــار باقــی رحمــت واســعه و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

داریــم.  مســئلت  شــكیبایی 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران دفتر مدیرعامل 
دفتر مرکزی حراست، مشاور و بازرس ویژه مدیرعامل
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
کشتیرانی والفجر کارکنان  مدیرعامل و 
کشتی دلنیا2 فرمانده و دریانوردان 
کشتیرانی  کارکنان، اداره پذیرش و بسیج  امور پشتیبانی، امور 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 
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»مادســیون  میــدان  کنــار  نیمكــت  روی  »ســوآپی« 
جــا  از  می لرزیــد.  خــود  بــه  ســرما  ســوز  از  اســكار« 
رســیده  بــرودت  و  شــدت  بــا  زمســتان  برخاســت. 
فصــل  آمــدن  بــا  »ســوآپی« ها   حــاال امثــال  و  بــود 
ــه فكــر ایــن  زمســتان یعنــی برگ هــای خــزان زده، ب
ک،  کــه در ایــن فصــل بی رحــم و ســفا می افتادنــد 

کننــد. پــا  و  دســت  خودشــان  بــرای  پناهگاهــی 
مــن از افــكار و آرزوهایــی نظیر»ســوآپی« اطالعاتــی 
و  عجیــب  آن قــدر  »ســوآپی«  آرزوی  ولــی  نــدارم 
کــه شــاید نظیــر آن در همــۀ جهــان  باورنكردنــی بــود 
پیــدا نشــود. »ســوآپی« بعــد از مدت هــا فكــر بــه ایــن 
گــرم و  کــه بــرای تهیــه جایــی  نتیجــه رســیده بــود 
ــدارد  ــر، هیــچ چــاره ای ن ــرم در ایــن زمســتان بی پی ن
کیفــر  جــز اینكــه مرتكــب خالفــی بشــود تــا وی را بــه 
گوشــۀ زنــدان  آن بــه زنــدان ببرنــد و ســه مــاه را در 
از ســرما در امــان باشــد. »ســوآپی« همیشــه، یعنــی 
گوشــه  در فصــل بهــار و تابســتان و پاییــز، شــب ها 
ــا روی نیمكت هــای عمومــی می خوابیــد،  ــان ی خیای
ولــی ادامــه آن برنامــه هیــچ مناســبتی بــا زمســتان 
گرفــت  کــه تصمیــم  آدمكــش نداشــت... ایــن بــود 
کنــد،  ح عجیــب و غم انگیــز خــود را اجــرا  همــان طــر
یعنــی بــرای رفتــن بــه زنــدان مرتكــب خالفــی شــود! 
افتــاد. در  راه  ح خــود  اجــرای طــر بــرای  »ســوآپی« 
خیابــان چشــمش بــه یــک رســتوران مجلــل افتــاد... 
گفــت: »مــی رم ایــن تــو غــذا می خــورم  بــا خــودش 
رســتورانچیه  خــب.  نــدارم.  پــول  می گــم  بعــد  و 
کار می کنــه؟ یــک پاســبان صــدا می زنــه مــا رو  چــی 
دســت اون مــی ده و از آنجــا بــه دادگاه و از دادگاه بــه 

زنــدان. همیــن! تمــوم شــد و رفــت«.
ــا ایــن ســر و  بعــد خــودش از خــودش پرســید: » امــا ب
گمــان  وضــع مــارو تــوی ایــن رســتوران  راه میــدن؟! 
کار می کنیــم.  نكنــم. خــب، حــاال بریــم ببینیــم چــه 
آن وقــت دســتی بــه لبــاس خــودش کشــید! و رفت تو 
رســتوران. هنــوز روی صندلــی جــا بــه جــا نشــده بــود 
کــه مدیــر رســتوران چشــمش بــه او افتــاد و فهمیــد او 
گــردن  گارســون های  چــكاره اســت. فــوری یكــی از 
گفــت.  گوشــش  بیــخ  چیــزی  و  خواســت  را  کلفــت 
گفــت:  گوش»ســوآپی«  بیــخ  آمــد  هــم  گارســونه 
ــا بیندازیمــت  ک ی ــه چــا ــی ب ــا پســر خــودت می زن »آق

بیــرون؟!«.
کــه اوضــاع از چــه قــرار اســت  »آقــا پســر« هــم فهمیــد 
بــه  زد  گارســونه »خــودش  قــول  بــه  کــه  بــود  ایــن 
گفــت: »خــب!  تــوی خیابــان  آمــد  ک!« وقتــی  چــا
کــه نشــد. ببینــم بعــدش چطــور می شــه«.  ایــن یكــی 

مدتــی در خیابــان راه رفــت تــا چشــمش افتــاد بــه 
ــو فروشــی، لبخنــد تلخــی زد و خــم  یــک مغــازۀ رادی
شــد از تــوی پیــاده رو یــک ســنگ برداشــت و انداخت 
بــه طــرف ویتریــن مغــازه. ســنگ بــه ویتریــن مغــازه 
خــورد و بــا ســر و صــدای زیــاد شكســت. »ســوآپی« 
کــرد و بــا آرامــش و اطمینــان  دســت در جیــب شــلوار 
ایســتاد.  خــودش  ابتــكار  نتیجــه  منتظــر  فــراوان 
صاحــب مغــازه سراســیمه بیــرون پریــد و اولیــن کســی 

کــه دیــد »ســوآپی«  بــود، از او پرســید:  را 
کســی بــه مغــازۀ مــن  آقــا شــما متوجــه نشــدید چــه 
گفــت:  ســنگ انداخــت؟ »ســوآپی« خیلــی خونســرد 
دیــدن  بــا  کــه  مغــازه  صاحــب  بــودم.  خــودم  چــرا 
آرامــش و اطمینــان فــراوان اقــرار صریــح »ســوآپی«  
را دیــد، بــرای یافتــن متهــم اصلــی بــه طــرف دیگــر 
هــم  را  نقشــه اش  دومیــن  کــه  »ســوآپی«  دویــد! 
نقــش بــر آب شــده بــود، بــه راه خــودش ادامــه داد. 
بعــد از مدتــی راه رفتــن رســتوران دیگــری را دیــد. 
نبــود. »ســوآپی«  اشــرافی  و  رســتوران مجلــل  ایــن 
و  نشســت  گوشــه ای  در  و  شــد  رســتوران  داخــل 
گارســون صــورت  دســتور غــذا داد. بعــد از صــرف غــذا 
گفــت: آقــا جــان  حســاب را برایــش آورد. »ســوآپی« 
کــه پــول نــدارم بــه شــما بدهــم حــاال شــما  متأســفم 
کنیــد و مــرا تحویــل  می توانیــد یــک پلیــس را صــدا 
گارســون نگاهــی بــه ســراپای او انداخــت  او بدهیــد. 
گفــت: نــه ایــن تشــریفاتو  و بــا بی اعتنایــی خاصــی 
صــدا  و  دیگــر  طــرف  بــه  کــرد  رو  بعــد  نــداره!  الزم 
زد: هــی پــل! بــا شــنیدن ایــن صــدا مــرد بلنــد بــاال 
گارســون »ســوآپی«  را  و قــوی هیكلــی پیــش آمــد. 
کــن! پــل بــه  گفــت: آقــا را مرخصــش  نشــانش داد و 
طرف»ســوآپی«  آمــد و بــا یــک دســت یقــه او را گرفــت 
کــرد. نقشــه المروتــش هنــوز  و تــوی پیــاده رو ســوتش 

عملــی نشــده بــود.
می کــرد.  اذیتــش  خیلــی  شــب  اول  ســرمای 
ــا و  ــال قض ــه دنب ــر ب ــار دیگ ــت و ب ــش را بس دکمه های
قــدر بــه راه افتــاد. بــا غیــظ و غضــب مفرط بــا خودش 

بدشانســی. میگــن  بهــش  رو  اینهــا  می گفــت: 
چنــد قــدم دورتــر چشم»ســوآپی«  بــه یــک چتــر افتــاد 
ــده  ــه داده ش ــوار تكی ــه دی ــازه ای ب ــل مغ ــه در مدخ ک

بــود. 
خــب مثــل اینكــه حوالــۀ هلفدونــی رســیده حــاال 	 

ایــن چتــرو بــر مــی دارم و صاحبــش از مغــازه میــاد 
بیــرون و خــب دیگــه.

گفت:  ج شد و  در همان لحظه مردی از مغازه خار
آقا شما چتر منو برداشتید؟	 
کنیــد 	  چتــر مــال شماســت؟! پــس یــه پاســبان صــدا 

و بگیــد ایــن آقــا چتــر منــو برداشــته.
ــد 	  ــورد و بع ــه خ ــرف یك ــن ح ــنیدن ای ــا ش ــرد ب آن م

گفــت: عجــب ایــن چتــر مــال جناب عالــی  ــا تردیــد  ب
بــود؟ راســتش مــن امــروز ظهــر اونــو تــو یــک خیابــان 
کــه حــق بــه حــق دار رســیده  کــردم. خــب حــاال  پیــدا 

بنــده دیگــه عرضــی نــدارم.
در 	  خونــش  مــی زدی  کاردش  »ســوآپی«  بیچــاره 

نمی آمــد.
»ســوآپی« تــوی آن ناراحتــی و غــم و غصــه چتــر 	 

کــرد و دســت  را بــا شــدت بــه وســط خیابــان پــرت 
در جیــب شــلوارش انداخــت و بــه راه افتــاد. امــا در 
گوشــش  همیــن وقــت صــدای موزیــک دلنــوازی بــه 
کلیســای  درون  از  موزیــک  صــدای  ایــن  رســید. 
مجــاور می آمــد. »ســوآپی« بــا آهنــگ ایــن موزیــک 
عالــی  آهنــگ  ایــن  بــود.  آشــنا  کودکــی  زمــان  در 
یک بــاره همــۀ روح، فكــر و ذرات وجــود »ســوآپی« 
ــد  ــر آن آدم چن ــاخت. او دیگ ــون س ــب و دگرگ را منقل

دقیقــۀ پیــش نبــود.
پاهــای ســوآپی از رفتــن بازمانــد و مدتــی جلــوی 	 

گفــت:  بــا خــودش  کــرد.  فكــر  و  ایســتاد  کلیســا  در 
»یــأس و دلمردگــی بــرای چــه؟ امشــب را هــر طــور 
ســر  کارخانــه  چنــد  بــه  فــردا  و  می گذرانــم  شــده 
کاری پیــدا می کنــم. چــرا  می زنــم و هــر طــور شــده 
بــروم زنــدان؟ ایــن چــه فكــر احمقانــه ای اســت«.  
وجــودش  در سراســر  زندگــی  بــه  و عشــق  کار  ذوق 
کنــد،  صبــر  صبــح  تــا  نمی توانســت  مــی زد.  مــوج 
کنــد  پیــدا  کاری  شــب  همــان  می خواســت  دلــش 
و تالفــی عمــری بیــكاری و ولگــردی را در بیــاورد. 
می خواســت هــر چــه زودتــر و هــر چــه بیشــتر بــه »کار 
کنــد.  سرچشــمه زندگــی و نشــاط آدمــی« دســت پیــدا 
در همیــن وقــت دســتی روی شــانۀ »ســوآپی« فــرود 
آمــد. »ســوآپی« برگشــت و یــک پاســبان را پشــت ســر 
کار می کنــی؟ خــود دیــد. پاســبان پرســید: اینجــا چــه 

هیچی	 
ایــن  طرف هــا 	  داری  بیخــودی  پــس  هیچــی! 

؟ ی د می گــر
کنم؟	  آره خب چكار 
 بیفت جلو تا بهت بگم!	 
فــردا صبــح در دادگاه قاضی»ســوآپی« را مخاطــب 	 

گفــت: شــما بــه جــرم ولگــردی بــه ســه مــاه  قــرار داد و 
زنــدان محكــوم می شــوید!   

 برگرفته از مجموعه داستان طنز آمریکا
 مؤلف: محمد علی علومی

بیکار بدشانش

داستانک
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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- قنو - پروژکتور

2- بیماری زردی - گریختن - پرورش دهنده
3- ناپدید و نابود – پرستش گاه زرتشتیان - وسیله

4- شهر فراری - خرما - شامل همه می شود - پیامبران
5- فرستادن - جهان دیگر - کلید موسیقی

6- روایت شیرین- نمد فروش - یار و همدم
7- شك کننده - نقل کردن حدیث - خرد و کوچك

8- بنیانگذار - بیماری غمباد - زیر پای راننده
9- خواهر و برادر اصلی - چارقد - نگهدارنده ساختمان

10- صوم - ورزشی روی چمن - عسل و انگبین
11- دهان عرب - ریز نمرات - هالك

12- دوستان - کاله انگلیسی - زن بی شوهر - عضو صورت
13- دریغ از - چین ملی - فوتبال آمریکایی

14- مرتاض هندی - نویسنده - بستر
15- سردار رومی - گلین

عمودی
1- نی هندی - ما بعد الطبیعه

2- پارسنگ ترازو - لشکر - زمین ناهموار
3- آشــفته بخــت - از اثرهــای معــروف محمــد زکریــای رازی - پایتخــت لتونی

4- وزنه ورزشی - درخت مورد - بیماری خطرناك - تصدیق انگلیسی
5- انبار کشتی - راه و روش - آهستگی و وقار

6- عضو بدن - قدرش را گوهری داند - از رودهای مهم ایران
7-  رایگان - فرهنگ لغت فرانسوی - آماده و فراهم

8- چوب ویولن - پرگار - چشمداشت
خ نقاشی - آوردن - حکم و دستور 9-گل سر

10- مقابل زوج - مخلوط آب و آرد - غم واندوه
11- فرشته مغضوب - واحد مایعات - کافی

12- مادر عرب - بد بو - بید - کتاب حضرت موسی)ع(
13- خاك - درجه سرباز - دروازه بان

14- شیطان - تصدیق آلمانی - کلمه ای درمقام اجابت
15- شاه بیت - از عوارض چشم

برنده جدول شماره 357:

سرکارخانم   ملینا معدنی

از  کشتیرانی  والفجر
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پورتال جامع روابط عمومی
پاسخگوی نیازهای شما
در زمینه اطالع رسانی

نسخه الکترونیک نشریه  آوای کشتیـــرانی
 را در پــورتال روابط عمــومی ورق بزنید
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