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ـــه را شـــنیده ایم  ـــا ایرانی هـــا ایـــن ضرب المثـــل حکیمان همـــۀ م
کفـــر، نعمـــت از  کنـــد/  کـــه » شـــکر نعمـــت، نعمتـــت افـــزون 
کالم  کـــه برگرفتـــه از  کنـــد« آموزه هـــای دینـــی مـــا  کفـــت بیـــرون 
کریـــم و روایـــات رســـیده از ائمـــۀ معصومیـــن  خداونـــد در قـــرآن 
ـــر ترویـــج فرهنـــگ شـــکرگزاری  علیهم الســـالم اســـت، همگـــی ب

ـــد. کیـــد دارن تأ
کان مـــا نیـــز همـــواره در منـــش و رفتـــار و ســـبک  پـــدران و نیـــا
الهـــی  نعمت هـــای  برابـــر  در  شـــکرگزاری  بـــه  زندگی شـــان 

می دادنـــد. اهمیـــت 
کـــه می توانـــد موجـــب  امـــا چـــرا امـــروزه مـــا بـــه ایـــن امـــر مهـــم 
توجـــه  کمتـــر  شـــود،  مـــا  معنـــوی  و  مـــادی  رزق  وســـعت 
روحـــی  فشـــارهای  پرهیاهـــو،  شـــهری  زندگـــی  می کنیـــم؟ 
ع و ســـبک زندگـــی در عصـــر حاضـــر و  و روانـــی ناشـــی از نـــو
ــه  کـ ــه آموزه هایـــی  ــا را از پرداختـــن بـ ــرایط، مـ ــداوم ایـــن شـ تـ
ـــد در زندگـــی فـــردی، اجتماعـــی و ســـازمانی مـــا مفیـــد،  می توان
مؤثـــر و ســـازنده باشـــد، بازداشـــته اســـت. صاحب نظـــران علـــم 
کـــه مثبت اندیشـــی و  روان شناســـی موفقیـــت بـــر ایـــن باورنـــد 
ـــر  ـــا بهت ـــا م ـــود ت ـــب می ش ـــواره موج ـــوان هم ـــر لی ـــۀ پ ـــدن نیم دی
ــم و در نهایـــت در زندگـــی  ــم بگیریـ ــر تصمیـ ــیم و بهتـ بیندیشـ

کنیـــم. خانوادگـــی و شـــغلی مان موفق تـــر عمـــل 
کـــه مـــا آنهـــا  شـــکرگزاری در واقـــع دیـــدن نعمت هایـــی اســـت 
ــته اســـت.  ــا ارزانـــی داشـ ــه مـ ــد بـ ــار داریـــم و خداونـ را در اختیـ
کـــه  را  نعمت هایـــی  وجـــود  مـــا  اینکـــه  یعنـــی  شـــکرگزاری 
کنیـــم، بـــا قلـــب بـــه آنهـــا بـــاور داشـــته  داریـــم، بـــا زبـــان ابـــراز 
آن  قـــدردان  کـــه  کنیـــم  رفتـــار  چنـــان  عمـــل  در  و  باشـــیم 

هســـتیم.
ــیم،  ــکرگزار باشـ ــان شـ ــان و رفتارمـ ــا قلـــب و زبـ ــا بـ ــدر مـ هرچقـ
به طـــور یقیـــن بـــارش رحمـــت و نعمـــت الهـــی هـــم بیشـــتر 
کـــه خداونـــد  کـــه ایـــن یـــک ســـنت الهـــی اســـت  می شـــود چـــرا 
مهربـــان در عالـــم هســـتی مقـــرر داشـــته اســـت. در حقیقـــت 

کاهـــش نعمـــت  کـــه موجـــب افزایـــش یـــا  ایـــن خـــود مـــا هســـتیم 
به ســـوی خودمـــان می شـــویم. بـــاور مـــا، رفتـــار مـــا، منـــش 
ع نـــگاه و اندیشـــۀ مـــا می توانـــد باعـــث ســـرازیر شـــدن  مـــا، نـــو

نعمت هـــای الهـــی به ســـوی مـــا بشـــود.
در نـــگاه اهـــل معرفـــت تمامـــی موجـــودات عالـــم در حـــال 
ــتند و  ــی هسـ ــای الهـ ــر نعمت هـ ــکرگزاری در برابـ ــپاس و شـ سـ
کـــه  گرفتـــن در مـــداری اســـت  ـــرار  ـــان، ق ـــا آن همســـو شـــدن مـــا ب
کمـــال و رســـتگاری و ســـعادت و خوشـــبختی را در پـــی دارد.

کـــه شـــکرگزاری بـــه  البتـــه بایـــد ایـــن نکتـــه را متذکـــر شـــد 
ــراد  هیچ وجـــه بـــه معنـــای انفعـــال و عـــدم ســـعی و تـــالش افـ
گـــرو  کـــه موفقیـــت مـــادی و معنـــوی انســـان در  نیســـت چـــرا 
کـــه ذکـــر شـــد شـــکرگزاری،  ســـعی و تـــالش اوســـت. همان طـــور 
کثـــرت  به خاطـــر  مـــا  کـــه  اســـت  نعمت هایـــی  دیـــدن 
مشـــغله های زندگـــی روزمـــره، آنهـــا را فرامـــوش می کنیـــم و 

گاهـــی هـــم دچـــار غفلـــت می شـــویم.
کســـب منفعـــت حتمـــًا بـــه شـــکرگزاری  عقـــل ســـلیم بـــرای 
کـــه دیـــدن  اهمیـــت می دهـــد چـــون بـــر ایـــن اصـــل بـــاور دارد 
نعمت هـــای عطـــا شـــده از ســـوی خداونـــد موجـــب وســـعت 
همـــواره  بنابرایـــن  می شـــود.  نعمت هـــا  ایـــن  روزافزونـــی  و 

کر اســـت. روحیـــه ای سپاســـگزار دارد و شـــا
تـــالش و  بـــا  تـــوأم  کـــه همـــه مـــا   پـــس چـــه خـــوب اســـت 
کوشـــش مضاعـــف بـــرای رســـیدن بـــه موفقیت هـــای فـــردی، 
اجتماعـــی، خانوادگـــی، شـــغلی و ســـازمانی، شـــکرگزار تمامـــی 
کـــه از آنهـــا بهره منـــد هســـتیم و ایـــن  نعمت هایـــی باشـــیم 
فرهنـــگ خـــوب و مفیـــد را در بیـــن خانـــواده و همـــکاران خـــود 

کنیـــم. ترویـــج 

توفیق الهی همواره نصیبتان باد
 سردبیر
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نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از 
شرکت ها و مؤسسات مستقر در مجموعه شیان بازدید کرد. 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران روز یکشنبه  گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل  به 
سوم آذر ماه با حضور در مجموعه شیان ضمن بازدید از شرکت ها و مؤسسات گروه 

کشتیرانی و دیدار با کارکنان، در جریان آخرین وضعیت آنها قرار گرفت.
کلینیک  کاری این  وی ضمن بازدید از مؤسسه تشخیص درمان شیان، از فرایند 
گاه  این مؤسسه و خدمات دهی آن به دریانوردان و کارکنان و خانواده های آنان آ
شد و توصیه هایی را برای جلب رضایت هر چه بیشتر آنها به مدیران این مؤسسه 

انجام داد.
به  شده  ارائه  پزشکی  خدمات  کیفیت  اهمیت  بر  کید  تأ با  بازدید  این  در  وی 
دریانوردان، خواستار بهبود روزافزون این خدمات در مجموعه درمانی شیان شد.

کیفیت خدمات دندان پزشکی به مدیران این  وی برخی انتقادات را در رابطه با 
کلینیک گوشزد کرد و با یادآوری اینکه ارائه خدمات به کارکنان دریایی و خشکی 
ایجاد  دهندگان  خدمات  برای  را  بزرگی  بازار  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
کرده است، بر تغییر رویکرد در بخش دندان پزشکی و به حد اعال رساندن کیفیت 

کید دوباره کرد. خدمات آن تأ
از مجموعه  بازدید خود  ادامه  در  ایران  اسالمی  کشتیرانی جمهوری  مدیرعامل 
کارکنان این شرکت دیدار و  شیان با حضور در محل استقرار شرکت تأمین نیرو، با 

گفتگو کرد و در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت.
بر  شد  انجام  نیرو  تأمین  شرکت  مدیرعامل  همراهی  با  که  بازدید  این  در  وی 
کشتیرانی  دریانوردان  به  کشور  بنادر  در  شرکت  این  مستقیم  خدمات رسانی 

کید کرد. جمهوری اسالمی ایران تأ
مهندسی  و  دریایی  خدمات  و  ایران  خط  جنوب  شرکت های  از  ادامه  در  وی 
کشتیرانی قشم نیز بازدید به عمل آورد و با همراهی مدیران این دو شرکت در 

جریان آخرین وضعیت این دو شرکت قرار گرفت.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بازدید از مؤسسه  نائب رئیس هیئت مدیره 
آموزشی در اتاق شبیه ساز پل فرماندهی این مؤسسه حاضر و با نحوه فعالیت این 

سامانه پیشرفته آموزشی آشنا شد.
که مدیرعامل مؤسسه آموزشی نیز حضور داشت، مدیران مؤسسه  در این بازدید 

آموزشی شرایط فعلی این مؤسسه را تشریح کردند.

بازدید مدیرعامل از شرکت ها و مؤسسات 
مستقر در مجموعه شیان

گزارش
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اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  گروه  ارشد  مدیرعامل  اندیشی  هم  نشست 
کارکنان و مدیران شرکت ها ومؤسسات مستقر در شیان به  ایران با حضور 
کارکنان مستقر در این  مدت 2 ساعت برگزار و به سؤاالت و دغدغه های 

مجموعه پاسخ داده شد. 
گفت:  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
باید در شرایط جنگ اقتصادی، منافع تمام ذی نفعان خود را به شکلی تأمین 
کنیم که آنها همچنان به مشارکت خود با گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

اشتیاق و رغبت داشته باشند. 
ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  مدیرعامل  است:  کی  حا ما  خبرنگار  گزارش 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  گروه  کارکنان  که در جلسه پرسش و پاسخ با 
مستقر در شیان سخن می گفت، با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان بنگاهی اقتصادی با سابقه بیش از 50 سال فعالیت می بایست برای 
تدوام دهه های آینده فعالیت خود مهیا شود، خاطر نشان کرد: کشتیرانی امروز در 
صف مقدم مبارزه با تروریسم اقتصادی قرار دارد و در عین حال باید برای حفظ 
موقعیت و دوام فعالیت خود و پیروزی در این مبارزه، منافع کارکنان را تأمین کند.

کاال  کشتیرانی را خدمت رسانی به آحاد ملت از جمله صاحبان  گروه  وی اهداف 
دانست و افزود: باید در شرایط جنگ اقتصادی منافع تمام ذی نفعان خود را به 
شکلی تأمین کنیم که آنها همچنان به مشارکت خود با گروه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران اشتیاق و رغبت داشته باشند.
اینکه  بر  کید  تأ با  ایران  کشتیرانی جمهوری اسالمی  نائب رئیس هیئت مدیره 
کشتیرانی باید به عنوان بنگاهی اقتصادی برای حفظ موقعیت و دوام فعالیت ها 
کارکنان را در باالترین سطح  و همچنین حفظ مزیت خود برای مشتریان، منافع 
کرد: یکی از اساسی ترین دغدغه های حوزه مدیریت  کند، تصریح  ممکن تأمین 

کثری کارکنان است. کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، تأمین رضایت حدا
وی سرمایه انسانی را مهم ترین دارایی یک مجموعه اقتصادی اعالم کرد و گفت: باید 
به نیازهای کارکنان به عنوان سرمایه های انسانی گروه کشتیرانی توجه ویژه داشت.

کارکنان، زمینه را برای تالش مضاعف آنها  کسب رضایت  کید بر اینکه  وی با تأ

کشتیرانی  کرد:  اظهار  می کند،  فراهم  گروه  برای  بیشتر  درآمد  کسب  جهت  در 
شرایط  در  کشور  اقتصادی  بخش های  دیگر  مانند  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
دشوار تحریم نیازمند افزایش درآمد است به همین منظور الزم است در جهت 
رضایت مندی  گروه  اهداف  به  دستیابی  در  بیشتر  افزایی  هم  و  همدلی  ایجاد 

همکاران در تمام زمینه ها فراهم شود.
وی از جمله این زمینه ها را چگونگی جابه جایی کارکنان در سازمان، ارتقاء شغلی 
آنان و آموزش های ضمن خدمت دانست و خاطر نشان کرد: در این جهت نیازمند 
کمک همکاران با سابقه هستیم تا پس از بازنشستگی آنها فرصت جدیدی برای 

همکاران جوان و افزایش سطح خدمات دهی به آنان ایجاد بشود.
از  بهره گیری  را  کارکنان  به  خدمات  کیفیت  بهبود  ابزارهای  از  یکی  وی 
کارکنان  فناورانه  سامانه های  از  استفاده  با  افزود:  و  دانست  فناوری های نوین 
در انجام مأموریت های محوله چه در بخش عملیات و چه در بخش پشتیبانی 

شرایط بهتری را تجربه خواهند کرد.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در بخش دیگری از سخنان  گروه  مدیرعامل 
گفت: با وجود این تعهدات  گروه پرداخت و  خود به موضوع تعهدات مالی این 
هدف  است،  شده  تحمیل  ما  بر  تحریم ها  دلیل  به  آنها  از  بخشی  که  سنگین 
مدیران مجموعه، ساماندهی شرکت برای خدمات رسانی طوالنی مدت به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران و بخش حمل و نقل کشور است.
کشتیرانی 7 هزار نفر پرسنل فعال در اختیار دارد، تصریح  وی با یادآوری اینکه 
کرد: منافع تمامی این همکاران در دریا و خشکی علی رغم تمام مشکالت موجود 

باید به نحو احسن تأمین شود.
معضالت  از  یکی  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  مدیره  هیئت  رئیس  نائب 
کشور را فشارهای اقتصادی دانست و افزود: در این وضعیت در قبال  موجود در 
کارکنان مسئول هستیم و خود را موظف به تأمین رزق آنها متناسب با بضاعت و 

توان خود می دانیم.
کشتیرانی از جمله بدهی ها، دشواری  وی با اشاره به برخی مشکالت پیش روی 
گفت: علی رغم تمام این مشکالت و موانع باید  در وصول مطالبات و تحریم ها، 

مدیرعامل در نشست هم اندیشی کارکنان گروه کشتیرانی مستقر در شیان:

همراه با حفظ موقعیت شرکت و دوام فعالیت ها 
منافع کارکنان هم باید تأمین شود

گزارش
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حقوق کارکنان به ویژه دریایی های عزیز پیش از دیگران و به موقع پرداخت شود.
مهندس مدرس خیابانی یکی از محل های تأمین مالی شرکت و افزایش سطح 
و  دانست  غیرمولد  و  کد  را دارایی های  گذاری  وا را  کارکنان  به  رسانی  خدمات 
کشور میزبان فقط 444  یادآور شد: طی یک سال اخیر ویالهای مستقر در شمال 
کارکنان و خانواده های آنها بوده است همچنین زائرسرای مشهد در سال  نفر از 
که البته طی سال جاری و با  کارکنان بوده است  گذشته فقط پذیرای 216 نفر از 
که آن هم نسبت  برنامه ریزی جدید، این رقم به بیش از 700 نفر افزایش یافت 

به تعداد کارکنان رقم باالیی نیست.
کد باید به پربازده تبدیل شوند، اضافه کرد: با این  کید بر اینکه دارایی های را وی با تأ
اقدام به مسئولیت های خود در قبال مجموعه و کارکنان آن بهتر عمل خواهیم کرد.
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در ادامه اظهارات  شایان ذکر است مدیرعامل 
کید بر اینکه حفظ شأن کارکنان از مهم ترین دغدغه های مدیران شرکت  خود با تأ
افزایش  برای  را  خوبی  بسیار  برنامه های  منظور  همین  به  کرد:  تصریح  است، 
که بخش عمده ای از آنها به زودی اجرا  کارکنان در دست اجرا داریم  سطح رفاه 

خواهند شد و از طریق روابط عمومی به اطالع همگان خواهد رسید.

و  انسانی  این نشست معاون سرمایه  ادامه  در  کی است:  ما حا گزارش خبرنگار 
ح  پشتیبانی در خصوص اقدامات اخیر این معاونت مطالبی را بیان کرد که به شر

ذیل از نظرتان می گذرد.

کید  کارکنان اولین اصل مورد تأ برقراری عدالت و رفع تبعیض بین 
مدیرعامل گروه 

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در ابتدای سخنان خود گفت: برقراری عدالت و 
کید مدیرعامل گروه کشتیرانی است.  رفع تبعیض بین کارکنان اولین اصل مورد تأ
وی در ادامه گفت: مدیرعامل محترم گروه کشتیرانی رعایت چند اصل را پیرامون 
رفع  و  عدالت  برقراری  آن  موضوع  اولین  که  دارند،  کید  تأ دائما  انسانی  منابع 

احساس تبعیض بین کارکنان است. 
کارکنان در تمام زمینه ها از جمله جبران خدمت ،  وی در ادامه گفت: برای اینکه 
کشور  از  ج  خار مأموریت های  انتصابات،  ارتقاء،  پرداخت ،  دستمزد،  و  حقوق 
کنند باید دستورالعمل ها ورویه ها و اجرای آنها به  و... رفتار منصفانه را احساس 

گونه ای باشد که درک احساس یا رفتار منصفانه را در آنان ایجاد نماید.

کارت های رفاهی در سراسر کشور  گیری  فرا
کز اقامتی، تجاری ، تفریحی، ورزشی، رستوران ها و  کلیه مرا کارت های رفاهی در 
کز خرید سراسر کشور که دارای دستگاه کارت خوان  باشند از تاریخ 98/09/15  مرا

قابل استفاده می باشد.
کز اقامتی، ورزشی و  وی در ادامه تصریح کرد: در کنار کارت رفاهی،  استفاده از مرا
رفاهی با تخفیف در جهت توسعه خدمات رفاهی به کارکنان در نظر گرفته خواهد شد.

کشتیرانی در احتشامیه و بازسازی آن را از جمله  وی راه اندازی مجدد باشگاه 
گفت: در آینده نه چندان دور این باشگاه  برنامه های در دست اقدام برشمرد و 

افتتاح و کارکنان از خدمات آن بهره مند می گردند.

کارکنان خدوم دریایی  نظام مند شدن نظام جبران خدمات 
از  آنان  بندی  ح طبقه  و پیگیری طر اول مهر ماه  از  افزایش حقوق دریانوردان 

گرفته و در حال انجام است. اقدامات اخیر صورت 
که در  ح طبقه بندی مشاغل دریانوردان از اقداماتی است  وی در ادامه تدوین طر
این خصوص جلسات مختلف برگزار شده و امیدواریم پس از اخذ مجوزهای الزم 

ح اجرایی شود. از سازمان  های ذی ربط، این طر
کارکنان دریایی 25 درصد به  گفت: از اول مهرماه جاری حقوق  وی همچنین 
ح طبقه بندی مشاغل،  صورت علی الحساب افزایش یافته است و با اجرای طر
این  مزایای  و  حقوق  پرداخت  و  ایجاد  دریانوردان  برای  مناسب تری  شرایط 

عزیزان تالشگر نظام مند خواهد شد.

تحول در پوشش های درمان تکمیلی کارکنان 
و  کارکنان  برای  سالمتی  آرزوی  ضمن  پشتیبانی  و  انسانی  سرمایه  معاون 
خانوادهای  ایشان، از افزایش قابل توجه سقف پوشش های بیمه درمان تکمیلی 

کارکنان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران خبر داد. 
سقف  گفت:  درمانی  بیمه  تعهدات  سقف  افزایش  خصوص  در  ادامه  در  وی 
پوشش های درمانی افزایش یافته است و پوشش های بیمارستانی بدون سقف 
2میلیون  از  دندان پزشکی  هزینه های  پوشش  سقف  همچنین  شد.  خواهد 

ودویست هزار تومان به 6 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. 
ح درمانی جدید را از ابتدای دی ماه سال جاری اعالم و در  وی افزایش اجرای طر
کرد: با همکاری شرکت بیمه معلم در نظر داریم در صورت امکان  ادامه تصریح 
کلینیک های مختلف به  کارکنان اقامت دارند ،  که  در تهران و شهرهای بندری 
کارکنان  کنیم تا  که معتبر هستند انتخاب  کلینیک های دندان پزشکی را  ویژه 
ضمن دریافت خدمات در حد تعرفه های مصوب، با ارائه معرفی نامه، ضرورتی 

به پرداخت وجه نقد نداشته باشند.

کید مدیرعامل گروه کشتیرانی بر ارتباطات درون سازمانی  تأ
کشتیرانی جمهوری  گروه  کیدات مدیرعامل  ارتباطات درون سازمانی از دیگر تأ
اسالمی ایران است که معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در جمع کارکنان مستقر 

کرد.  در شیان به آن اشاره 
وی در این خصوص گفت: حضور مدیریت محترم عامل و مدیران ارشد در جمع 
کارکنان در شرکت های مختلف و پاسخگویی به ابهامات و سؤاالت ایشان در این 
راستا می باشد. همچنین در این زمینه اخیرًا از سوی این معاونت طی اطالعیه ای 
که همکاران می توانند از طریق مراجعه حضوری،  شبکه های  اعالم شده است 

ح کنند. مجازی و رایانامه، مسائل نظرات و پیشنهادهای خود را مطر

کارکنان نخواهد بود  تغییر ساختار تهدیدی برای شغل و درآمد 
کید کرد: اصالح و تغییر ساختار برای  معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در ادامه تأ
پشتیبانی از اجرای استراتژی جدید می باشد و البته با تغییر ساختار فعالیت و وظیفه ای 
ج نخواهد شد.  حذف نمی شود و حقوق هیچ همکاری کم و فردی از مجموعه خار
که به شرکت ها اختیار عمل  وی در ادامه گفت: تغییر ساختار به این جهت است 

گذار شود.  بیشتری داده شود و کارهای عملیاتی از صفر تا صد به شرکت ها وا
که واحد حقوقی ، روابط عمومی، منابع  وی افزود: در ساختار جدید شرکت هایی 
انسانی و فناوری اطالعات مجزا ندارند، این واحدها ایجاد می گردد و نیروی انسانی 
این دفاتر ستادی به سایر شرکت ها منتقل و در همان پست مشغول به کار می شوند.

معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی در ادامه تصریح کرد: این تغییر ساختار تهدیدی 
برای شغل و درآمد همکاران نخواهد بود. 

شده  انجام  شرکت  ساختار  زمینه  در  اخیرًا  که  اقداماتی  دیگر  خصوص  در  وی 
انسانی در سازمان، ماهیت واحد مالی و  گفت: به جهت اهمیت منابع  است، 
اداری شرکت های گروه به منابع انسانی تغییر یافت و حوزه منابع انسانی در برخی 

از شرکت ها از حوزه مالی و اداری مستقل گردید. 
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گزارش

بازدید مدیرعامل
یایی استان گیالن ی و در  از امکانات بندر

گـزارش خبرنـگار مـا، مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران بـا حضور  بـه 
کشـتیرانی دریای خزر  گیالن از امکانات بندری و دریایی این اسـتان و  در اسـتان 
بـه عنـوان یکی از شـرکت های تابعه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران در تاریخ 

13آبـان مـاه بازدید بـه عمل آورد.
بـا  خـزر  دریـای  کشـتیرانی  در  حضـور  بـا  بازدیـد،  ایـن  طـی  اقـدام  اولیـن  در  وی 

کـرد. گفتگـو  و  دیـدار  مجموعـه  ایـن  کارکنـان  و  مدیـران 
وی سـپس با حضور در اسـکله بندر انزلی و با همراهی حمیدرضا آبایی، مدیرکل 
گیـالن ضمـن بازدیـد از ایـن بنـدر، از آخریـن وضعیـت  بنـادر و دریانـوردی اسـتان 

گاه شد. آن آ
بنـدر  اسـکله  از  بازدیـد  ضمـن  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
کشـتیرانی دریای خزر،  کشـتی »کادوس« از شـناورهای ناوگان  انزلی با حضور در 
را  کشـتیرانی دریـای خـزر وی  کـه مدیرعامـل  در فضایـی صمیمانـه و در حالـی 
کارکنان کشـتی »کادوس«  کـرد بـه گفتگـو و تبـادل نظر با فرمانـده و  همراهـی مـی 

پرداخـت.
وی در ادامـه از سـیلوهای غـالت کشـتیرانی دریـای خـزر در بنـدر انزلـی بازدید کرد 

و در جریـان آخریـن وضعیـت ایـن تجهیـزات راهبردی قـرار گرفت.
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در بخـش پایانـی سـفر خـود بـه  مدیرعامـل 
اسـتان گیـالن، در منطقـه آزاد کاسـپین حضـور یافت و بـا امکانات و ظرفیت های 
کاسـپین آشـنا و ضمـن دیـدار بـا امیـن افقـی معـاون امـور  ایـن منطقـه آزاد و بنـدر 
کاسـپین با وی به تبادل نظر پرداخت. بندری و عضو هیئت مدیره منطقه آزاد 

کرد.  گیالن بازدید  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران از امکانات بندری و دریایی استان  نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
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کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال مالـی منتهـی بـه ۳۱ خردادمـاه ۱۳۹۸ در محـل ایـن  مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 
کثـر سـهامداران برگـزار شـد. شـرکت و بـا حضـور ا

گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مجمـع نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل   بـه 
گفت: تأمین منافع نظام اسالمی  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی سخنانی 
کثـری از جملـه اهداف کشـتیرانی  و تمامـی ذی نفعـان بـه همـراه شفاف سـازی حدا

جمهـوری اسـالمی ایران اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه تالش برای شفاف سـازی، اصالح سـاختار های اداری و مالی به 
منظـور کنتـرل هـر چـه بیشـتر هزینه ها و افزایش بهره وری در دسـتور کار کشـتیرانی 

کـرد: تأمیـن منافـع نظـام اسـالمی  جمهـوری اسـالمی ایـران قـرار دارد، خاطرنشـان 
بـه موقـع  گزارشـگری  و  کثـری  بـه همـراه شفاف سـازی حدا تمامـی ذی نفعـان  و 

اقدامـات از جملـه اهـداف کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران اسـت.
وی با اشـاره به موضوع قانون سـوخت کم سـولفور که از دی ماه سـال جاری و به 
کـرد: اجرای  دسـتور IMO بـرای تمـام شـناور ها در جهـان اجرایی می شـود، تصریح 
کرات  ایـن قانـون چالـش مهمـی پیِش روی نـاوگان ملی ایجاد می کرد کـه طی مذا

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه کشتیرانی:

تأمین منافع تمامی ذی نفعان را تکلیف خود می دانیم

گزارش

7
 آوای کشتیرانی   شماره  360  /  آبان و آذر  98

7



انجـام شـده بـا ارگان هـای ذی ربـط به ویـژه وزارت نفـت، امیـد داریـم ایـن نـوع از 
سـوخت در موعـد مقـرر به دسـت ما برسـد.

ایـن  طـی  افـزود:  این بـاره  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
کـرات بـه مسـئوالن مربوطـه گفتـه شـد کـه هزینـۀ سـوخت وارداتی و مشـکالتی  مذا
کنـد بسـیار زیـاد اسـت، بنابرایـن بایـد  کـه تحریـم می توانـد در ایـن زمینـه ایجـاد 

نـاوگان در داخـل تأمیـن شـود. سـوخت 
کشـتیرانی، وزارت نفـت در زمینـه تأمیـن سـوخت از داخـل  گفتـه مدیرعامـل  بـه 
کـم سـولفور  بـرای نـاوگان ملـی قول هایـی عملیاتـی داده اسـت تـا چالـش سـوخت 

مرتفـع شـود.
کانتینـری  وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه افزایـش ظرفیـت 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران از 84 هـزار TEU در سـال قبـل بـه 144 هـزار 
نیازمنـد  بـزرگ  ظرفیـت  ایـن  از  بهره بـرداری  بـرای  گفـت:  جـاری  سـال  در   TEU

هسـتیم. دولـت  حمایت هـای 
نائـب رئیـس هیئـت مدیره کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران، ادامـه داد: اعمال 
تعرفه هـای حمایتـی از سـوی دسـتگاه های مسـئول بـرای نـاوگان ملـی می توانـد 
ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بـرای  را  کاال  صاحبـان 

کنـد. ترغیـب و تشـویق 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  کـرد: مدیریـت  کیـد  وی در پایـان اظهـارات خـود تأ
ایـران بـر خـود تکلیـف می دانـد که در جهت تأمین منافع ذی نفعان ُخـرد و کالن از 

هیـچ تالشـی فروگـذار نکند.

سرپرست توسعه بازار کشتیرانی:
درآمد ارزی ناوگان ملی افزایش یافت

سرپرست معاونت توسعه بازار کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گفت: کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران هفت دهم درصد ظرفیت کانتینری جهان را در اختیار دارد.  
وی بـا بیـان اینکـه در سـال رونـق تولید تالش کرده ایم که با وجود فشـار تحریم ها 
رضایـت سـهامداران را کسـب کنیـم و بـه وظیفه ملی خود نیـز عمل کنیم، تصریح 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال مالـی 97 تـا پایـان خـرداد 98،  کـرد: 
کشـور رشـد ده درصـدی در  کاهـش عملیـات تخلیـه و بارگیـری در بنـادر  علی رغـم 

کرایـه حمـل را تجربـه کرد.
گـزارش هیئـت مدیـره کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه مجمـع  وی بـا ارائـه 
گفت:  عمومی عادی سـالیانه این شـرکت به ظرفیت های این شـرکت پرداخت و 
کنـون بـا ظرفیـت 146 هـزار TEU کانتینر  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران هـم ا
رتبـه چهاردهـم جهـان را اختیـار دارد و بـه عبـارت بهتـر هفـت دهـم درصد ظرفیت 

کانتینـری جهـان را بـه خـود اختصاص داده اسـت.
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران مربوط به  وی با بیان اینکه عمدۀ درآمد های 
دو بخـش کانتینـری و حمـل  فلـه اسـت، افـزود: طـی سـال 97 موفـق بـه حمل 24 
میلیون تن کاال شدیم در حالی که سال 96 و در نبود تحریم ها این رقم 27 میلیون 
تن بود که نشان از افت 11 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور است.

وی خاطـر نشـان کـرد: البتـه ایـن کاهـش حجـم عملیـات بـه کاهـش درآمـد منجـر 
نشـد و بـا توجـه بـه افزایـش کرایه حمل، درآمد کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
با رشـد 10 درصدی نسـبت به سـال مالی 96 از 844 میلیون دالر به 925 میلیون 

دالر افزایـش یافت.
سرپرسـت معاونت توسـعه بازار کشـتیرانی جمهوری اسالمی ایران حجم عملیات 
حمـل کانتینـر در مـدت یـاد شـده را 6۳۳ هـزار TEU اعـالم کـرد که نسـبت به سـال 

مالـی 96، سـه هـزار TEU کاهش را نشـان می دهد.
کشـتیرانی  کانتینـری  کیـد بـر اینکـه بـا خریـد شـناورهای جدیـد ظرفیـت  وی بـا تأ
گفـت:  جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال 97 بـه 146 هـزار TEU افزایـش یافـت، 
کـرد کـه نسـبت  شـرکت حمـل کانتینـر در سـال 97، 611 میلیـون دالر درآمـد کسـب 

بـه سـال 96 افزایـش 168 میلیـون دالری را نشـان می دهـد.
وی عملیـات شـرکت حمـل فلـه را در سـال مالـی 97، 86 میلیـارد تـن مایـل یـا 1۳ 
کـرد: شـرکت حمـل فلـه طـی سـال  کـرد و خاطـر نشـان  میلیـون تـن محمولـه اعـالم 
کرده بود با این حال  کارنامه خود ثبت  96، رکورد 15 و سه دهم میلیون تن را در 
ایـن شـرکت موفـق شـد طـی سـال مالـی 97، 266 میلیـون دالر درآمـد کسـب کنـد.
بـه گفتـه ایـن مقام مسـئول، شـرکت کشـتیرانی دریای خـزر که عملیـات حمل کاال 
در دریـای خـزر را بـر عهـده دارد، طـی سـال مالـی 98 با حمل دو میلیـون تن کاال به 

درآمـد 44 میلیون دالر دسـت یافت.
سرپرسـت معاونـت توسـعه بـازار کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران با بیـان اینکه 
کشـتیرانی  مسـافری  و  فراسـاحل  بـازوی  عنـوان  بـه  والفجـر  کشـتیرانی  شـرکت 
جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال 97 عمـده تمرکـز خـود را بـر فعالیـت فراسـاحل 
کشـتیرانی والفجر در مجموع 4444 روز  کرد: شـناور های شـرکت  قرارداد، تصریح 
کاری را به انجام رسـاندند که نشـان از رشـد پنج درصدی نسـبت به مدت مشـابه 

سـال قبـل در ایـن بخـش اسـت.
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران طـی سـال مالـی 97  وی فـروش خالـص 
کـرد و ادامـه داد: طـی ایـن مـدت،  را قریـب بـه هشـت هـزار میلیـارد تومـان اعـالم 
سـود عملیاتی ۳62 میلیارد تومان، درآمد غیرعملیاتی 205 میلیارد تومان و سـود 

خالـص 122 میلیـارد تومـان بـوده اسـت.
وی وجـه نقـد حاصـل از فعالیت های عملیاتـی را 1467 میلیارد تومان اعالم کرد و 
افـزود: جمـع دارایی هـای گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران 24 هـزار و 800 

میلیـارد تومـان و جمـع بدهی هـای آن 18 هزار میلیارد تومان اسـت.
در بخـش  ایـران  اسـالمی  کشـتیرانی جمهـوری  بـازار  توسـعه  معاونـت  سرپرسـت 
کـرد و در ایـن بـاره  پایانـی سـخنان خـود بـه برنامه هـای آتـی ایـن شـرکت اشـاره 
کـرد: برنامـه ریـزی، توسـعه و مدیریـت تحـول سـازمانی در راسـتای  خاطـر نشـان 
پیگیری هـای اقتصـاد مقاومتـی بـا رویکـری جهادی، مولـد، درون زا و بـرون نگر از 

برنامه هاسـت. ایـن  جملـه 
کار و ارتقـای بهـره وری، اصـالح سـاختارها، انضبـاط مالـی و  کسـب و  وی توسـعه 
کنترلـی و ارتقـای سـالمت اداری بـه عـالوه توسـعه آمـوزش،  توسـعه سیسـتم های 

کار دارد. پژوهـش و توسـعه فّنـاوری را در دسـتور 
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معاون توسعه ناوگان:

شرکت حمل فله کشتیرانی از شرایط دشـوار سال 9۷ عبور کرد 
گفــت: ســفر های  کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران  معــاون توســعه نــاوگان 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران را بــه شــدت  زیــان ده در شــرکت حمــل فلــه 

کاهــش داده ایــم.
کشــتیرانی  کــه تــا هفته هــای اخیــر مســئولیت مدیرعاملــی شــرکت حمــل فلــه  وی 
جمهــوری اســالمی ایــران را بــر عهــده داشــت بــا بیــان اینکــه تحریم هــای ظالمانــه 
بــازار حمــل فلــه را بــرای نــاوگان ملــی انحصــاری نکــرد، اظهــار داشــت: تحریم هــا 
کــرد  کامــاًل حــذف  طــی ماه هــای اول ســال 97 بخشــی از بــازار شــرکت حمــل فلــه را 

کردیــم بــا اجــرای تمهیداتــی بــر ایــن فشــار فائــق شــویم. بــا ایــن حــال مــا تــالش 
کــرد و افــزود: از ســال  وی یکــی از ایــن تمهیــدات را رد ســفر های یک طرفــه اعــالم 
کــه ســفر های یک طرفــه و زیــان ده را در شــرکت  کردیــم  96 بــه ایــن ســو تــالش 
کــه اعتقــاد داریــم بایــد حافــظ منافــع  حمــل فلــه بــه حداقــل ممکــن برســانیم چــرا  

ذی نفعــان باشــیم و از جیــب آنهــا هزینــه نکنیــم.
ــتیرانی  کش ــت  ــر صنع ــای دیگ ــالف بخش ه ــر خ ــان را ب ــه در جه ــازار حمل فل وی ب
کنــون شــرکت های بــزرگ  کــرد: هم ا بســیار پیچیــده و متفــاوت دانســت و تصریــح 
کشــتیرانی حمل فلــه جهــان در وضعیــت سر به ســر در حــال فعالیــت هســتند چرا کــه 

خ هــا دائــم در نوســان بــوده و بــه متغیر هــای متعــددی وابســته هســتند. نر
خ  کنــون بهتریــن نــر کیــد بــر اینکــه شــرکت حمل فلــه نــاوگان ملــی هم ا وی بــا تأ
کــرد:  کاال در میــان دیگــر رقبــا ارائــه می دهــد، خاطــر نشــان  را بــرای حمــل انــواع 
بــازار حمــل فلــه کشــور همچنــان و علی رغــم وجــود تحریم هــا رقابتــی اســت، امــا مــا 
کــه وجــود  موفــق شــده ایم در ایــن بــازار رقابتــی و تحــت محدودیت هــای شــدیدی 

کنیــم. کاال عرضــه  خ هــا را بــه صاحبــان  دارد بهتریــن نر
وی یکــی از مشــکالت پیــش روی نــاوگان حمــل فلــه کشــتیرانی جمهــوری اســالمی 
کاال  ــاالی حمــل از ســوی برخــی صاحبــان  ــران را در نظــر نگرفتــن هزینه هــای ب ای
گونــه ســفر دریایــی زیــان ده  کــه از هــر  کــرد و افــزود: ســعی مــا ایــن اســت  اعــالم 
کنیــم بــه همیــن دلیــل توانســتیم طــی ســال 97 و علی رغــم شــرایط  اجتنــاب 
کاال  کــم بــود تــا 12/5 میلیــون تــن  کشــور حا کــه در ایــن ســال بــر اقتصــاد  دشــواری 
کــه نســبت بــه ســال قبــل از آن تنهــا ســه میلیــون تــن افــت را نشــان  کنیــم  را حمــل 

می دهــد.
کشــتیرانی ســال 98 را زمــان خــروج از تالطم هــای بــازار  معــاون توســعه نــاوگان 
کــه طــی ایــن ســال شــرایط بخش هــای  گفــت: امیــد مــا ایــن اســت  دانســت و 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــه ویــژه بخــش حمــل فلــه نســبت  مختلــف 

ــد. ــر باش ــیار بهت ــال 97 بس ــه س ب

کانتینری: مدیرعامل وقت شرکت حمل و نقل 

شرایط شرکت حمل کانتینر پایدار است

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  کانتینری  مدیرعامل وقت شرکت حمل و نقل 
کردیم. کانتینری ناوگان را حفظ  گفت: علی رغم فشـار تحریم ها ظرفیت 

وی بـا بیـان اینکـه پـس از اجـرای دور تـازه تحریم های ظالمانـه واردات کانتینری 
کـرد: بـا وجـود ایـن  کاهـش یافـت، تصریـح  گاهـی تـا حـد قابـل مالحظـه ای  کشـور 
کشـتیرانی جمهـوری  کانتینـری  فشـار ها توانسـتیم تـا حـد امـکان ظرفیـت حمـل 

کنیـم. اسـالمی ایـران را حفـظ 
کشـتیرانی جمهـوری  بـرای  کانتینـری  بـازار  بـودن  انحصـاری  ادعـای  رد  بـا  وی 
کنـون 19 خـط  کـرد: هـم ا اسـالمی ایـران پـس از اجـرای تحریـم هـا، خاطـر نشـان 

کانتینـر هسـتند. NVOCC در حـال رقابـت بـا مـا و حمـل 
کانتینری با اعالم اینکه طی سال 97 حدود  مدیرعامل وقت شرکت حمل و نقل 
چهـار دهـم درصـد از حجـم عملکـرد کانتینری کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
کاهـش یافـت، افزود: خوشـبختانه طی شـش ماهه نخسـت سـال جـاری عملیات 

کانتینـری بهبود یافت و رشـد هشـت درصـدی را تجربه کرد.
کانتینـر حمـل شـده از سـوی نـاوگان ملـی در شـش ماهـه سـال 97 را  وی حجـم 
 TEU کـرد کـه در شـش مـاه سـال جـاری بـه رقـم ۳59 هـزار ۳۳۳ هـزار TEU اعـالم 

ارتقـاء یافتـه اسـت.
اسـالمی  کشـتیرانی جمهـوری  کانتینـری  نقـل  و  مدیرعامـل وقـت شـرکت حمـل 
کانتینـر پرداخـت و  کرایـه حمـل  خ  ایـران در ادامـه اظهـارات خـود بـه موضـوع نـر
گفـت: تحریم هـا هزینـه حمـل بـرای نـاوگان ملـی را بـه شـدت افزایـش داده اسـت 
بـا ایـن حـال ایـن شـرکت تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت به صـورت تعدیـل کننـده عمـل 
خ متوسـط 10 تـا پانـزده سـال  خ هـای ایـن شـرکت حتـی از نـر کنـون نر نمـوده و هـم ا
خ و شـرایط گرانی را به  گذشـته پایین تر اسـت در حالی که شـرکت های NVOCC نر

مشـتریان تحمیـل می کننـد.
کانتینـر در  کـرد: بـا وجـود اینکـه بخـش حمـل  کیـد  وی در پایـان اظهـارات خـود تأ
صنعـت حمـل و نقـل دریایـی جهـان طـی سـال های اخیـر بـا چالش هـای بزرگـی 
کـه  تمهیداتـی  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  امـا  اسـت،  شـده  مواجـه 
اندیشـیده و بـا حمایـت صاحبـان محتـرم کاال و همـت کارکنـان خـود در این زمینه 

کـرده اسـت. وضعیـت پایـداری را ایجـاد 

گـزارش هیئـت مدیـره،  کـر اسـت در ادامـه ایـن مجمع پـس از اسـتماع  شـایان ذ
گرفـت و بـر  صورت هـای مالـی بررسـی و از سـوی سـهامداران مـورد تصویـب قـرار 
اسـاس آن به ازای هر سـهم مبلغ 2۵ ریال سـود به صورت نقدی تقسـیم شـد.
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گفـت: یکی از اساسـی ترین وظایف یک شـرکت تأمین  نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران، 
کارکنان اسـت. منافع 

به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران طی دیداری 
گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران مسـتقر  صمیمانـه بـا کارکنـان و همـکاران 
در بندر امام خمینی، با بیان اینکه یکی از اساسـی ترین وظایف یک شـرکت تأمین 
منافـع کارکنـان اسـت، تصریـح کرد: هـر مجموعه ای در تأمین منافـع کارکنان خود 

کند قطعًا دچار مشـکل می شـود. ناتـوان عمل 
کارکنـان،  کیـد بـر اینکـه یـک سـازمان موفـق هم زمـان بـا تأمیـن منافـع  وی بـا تأ
کـرد: در  اولویـت خـود قـرار می دهـد، خاطرنشـان  نیـز در  را  تأمیـن منافـع شـرکتی 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران سـعی شـده تا جبران خدمات همکاران محترم 

متناسـب بـا درآمدهـای شـرکت باشـد.
گالیـه  کـه تعـدادی از همـکاران از برخـی تبعیض هـا  وی بـا اذعـان بـه ایـن نکتـه 
جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه  سـعی  کاسـتی ها  همـه  وجـود  بـا  کـرد:  کیـد  تأ دارنـد، 

اسـت. خـدوم  کارکنـان  تمامـی  خدمـات  جبـران  ایـران  اسـالمی 
ک های  وی خاطر نشان کرد: در گروه کشتیرانی بحث شایسته گزینی را به دور از مال
جنسـیتی دنبـال می کنیـم تـا از این طریـق همکاران برای مسـئولیت های مختلف 

انتخاب شوند.

وی افزود: در مسـیر دسـتیابی به اهداف گروه کشـتیرانی و هموار سـاختن مسـیر رو  
بـه  تعالـی می باید دسـتورالعمل ها را بر اسـاس بضاعت مان تنظیـم و اجرا کنیم.

اسـتان  بـه  خـود  سـفر  ادامـه  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
گفت وگویـی  در  "نشـاط"،  چندمنظـوره  کشـتی  عرشـه  بـر  حضـور  بـا  خوزسـتان، 
کشـتیرانی  گـروه  ارتبـاط پررنگ تـر  بـر ضـرورت  کشـتی  ایـن  کارکنـان  بـا  صمیمـی 
کـرد و از روابط عمومی گروه  کید  جمهـوری اسـالمی ایـران با خانـواده دریانوردان تأ

کنـد. خواسـت تـا در ایـن ارتباط برنامه هـای جامعـی را تهیـه و تدویـن 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران طـی سـفر بـه  شـایان ذکـر اسـت، مدیرعامـل 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران مسـتقر در بنـدر  اسـتان خوزسـتان از امکانـات 
کشـتیرانی جنـوب خـط ایـران  امام خمینـی از جملـه: شـعبه نمایندگـی هوپاد دریـا، 
و ... بازدیـد بـه عمـل آورد و بـا کارکنـان شـرکت های زیرمجموعـه گـروه کشـتیرانی 

کـرد. گفت  وگـو  جمهـوری اسـالمی ایـران مسـتقر در ایـن بنـدر دیـدار و 
همچنیـن مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان خوزسـتان نیـز طـی سـفر مدیرعامـل 
گزارشـی از وضعیـت بنـدر را بـه اطـالع  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران  گـروه 

ایشـان و هیئـت همـراه رسـاند.

کارکنان گروه کشتیرانی در بندرامام خمینی:  مدیرعامل کشتیرانی در دیدار با 

تأمین منافع هم زمان شرکت و کارکنان در اولویت است

گزارش
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گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مراسـم مدیرعامـل کشـتیرانی جنـوب خـط ایـران  بـه 
کانتینری بندر خرمشـهر کاری جهادی و افتخارآمیز بود. گفـت: احـداث ترمینـال 

کاری  خرمشـهر  بنـدر  کانتینـری  ترمینـال  احـداث  اینکـه  بیـان  بـا  ادامـه  در  وی 
کـرد: در زمـان اجـرای عملیـات احـداث ایـن  جهـادی و افتخـار آمیـز بـود، تصریـح 
کـت و میـن خنثی نشـده  پـروژه بارهـا بـه آثـار باقـی مانـده از دفـاع مقـدس ماننـد را

کار متوقـف نشـد. برخوردیـم امـا بـه هیـچ وجـه 
کانتینـری  وی از دیگـر موانـع و دشـواری های پیـش روی اجـرای پـروژه ترمینـال 
خ ارز و برخـی رخدادهـای دیگـر در بخـش  گهانـی نـر بنـدر خرمشـهر را افزایـش نا
کـرد: بـا وجـود تمـام ایـن  کـرد و تصریـح  حمـل و نقـل جـاده ای در سـال 96 اشـاره 
مشـکالت ایـن پـروژه ملـی و افتخـار آفریـن بـدون توقـف ادامـه یافـت و در موعـد 

مقـرر بـه ثمـر رسـید.
و  بنـادر  سـازمان  نزدیـک  همـکاری  از  قدردانـی  بـا  خـود  سـخنان  ادامـه  در  وی 
صـورت  تالش هـای  بـا  امیدواریـم  کـرد:  اظهـار  پـروژه،  مجریـان  بـا  دریانـوردی 

بازیابـد. را  خـود  گذشـته  رونـق  زودی  بـه  خرمشـهر  بنـدر  گرفتـه 

کشـتیرانی جنـوب خـط ایـران«  احـداث  کـه از سـوی »شـرکت  ایـن پـروژه 
کانتینـر را در بنـدر  شـده اسـت، افزایـش ظرفیـت نگهـداری و جـا بـه جایـی 

افزایـش می دهـد. بـه صـورت چشـم گیری  خرمشـهر 
کانتینـری را در بر  کانتینـر بنـدر خرمشـهر، 15 هکتـار بارانداز  پـروژه ترمینـال 

کـه طـی 25 مـاه و بـا روش قـراردادی BOT احداث شـده اسـت. دارد 
یکپارچه سـازی  و  تجمیـع  بـه  می تـوان  پـروژه  ایـن  مزیت هـای  از 
کـرد. اشـاره  جدیـد  یـارد  در  خرمشـهر  بنـدر  کانتینـری  فعالیت هـای 
همچنیـن در ایـن پـروژه تعدادی از جدیدترین تجهیزات تخلیه و بارگیری 
کشـنده تربرگ  کر و 10 دسـتگاه  کانتینر شـامل 9 دسـتگاه ریچ و امپتی اسـتا

مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرد.
حـدود  پـروژه  ایـن  در  گرفتـه  صـورت  سـرمایه گذاری  ارزش  اسـت  گفتنـی 

اسـت. ریـال  میلیـارد   1750

کشـتیرانی  کانتینـر در  بنـدر خرمشـهر بـا حضـور مدیرعامـل  کانتینـری و تجهیـزات تخلیـه و بارگیـری  بهره بـرداری از پـروژه ترمینـال 
جمهـوری اسـالمی ایـران، مدیـر عامـل سـازمان بنـادر و دریانـوردی و جمعـی از مدیران ارشـد هر دو مجموعه به همراه مدیران ارشـد 

اسـتان خوزسـتان  در بنـدر خرمشـهر در تاریـخ چهـارم مهـر مـاه افتتـاح شـد.

مدیرعامل کشتیرانی جنوب خط ایران:

ی در بندر خرمشهر  احداث ترمینال کانتینر
رگ است افتخار بز

گزارش

11
 آوای کشتیرانی   شماره  360  /  آبان و آذر  98

11



آیا مدیریت هلدینگ ها از مدل یا الگوی علمی خاصی تبعیت می   کند؟
 بلـه، بـه طـور کلـی مدیریـت هلدینگ هـا از مـدل  مشـخصی تبعیـت می کنـد کـه ایـن 
مدل ها به سه دسته کنترل مالی، کنترل استراتژیک و  برنامه ریزی عملیاتی تقسیم 

می شوند.
برنامه ریزی عملیاتی تمرکز  گراترین نوع کنترل است و کنترل مالی افراطی ترین نوع 
تفویض اختیار و کنترل استراتژیک چیزی بین کنترل مالی و برنامه  ریزی عملیاتی است.

 هلدینگ هـا شـرکت هایی هسـتند کـه بـرای کسـب وکارهای خـود از شـرکت های زیر 
مجموعه خودشان استفاده می کنند و فعالیت های اصلی خود را به دلیل گستردگی  
و تخصصـی بـودن، در شـرکت  های زیـر مجموعـه متمرکـز می  نماینـد و هـر شـرکت 
وظیفه مهمی را به صورت تخصصی و متمرکز انجام می  دهد به عنوان مثال حمل 
و نقل کانتینری در شرکت حافظ و  حمل و نقل فله در شرکت سپید انجام می  شود و 
وظیفه سوخت  رسانی و پشتیبانی کشتی  ها را خدوم انجام می  دهد طبیعی است که 
این شـرکت ها طبق قانون تجارت اداره می شـوند و اعضاء هیئت مدیره با اسـتقالل 
فکـری تصمیم گیـری می  نماینـد و البتـه بایـد در مقابل سـهامدار که هلدینگ اسـت، 

پاسـخگو باشـند  و بر اسـاس خط مشـی و استراتژی هلدینگ تصمیم  گیری نمایند.
اصواًل هلدینگ ها به دو دسته هلدینگ های مادر تخصصی و هلدینگ عام تقسیم 

می شود. 
کشـتیرانی یـک هلدینـگ مـادر تخصصـی اسـت و مجمـوع فعالیت هـای مربـوط بـه 
کشتیرانی را که در حوزه حمل و نقل کانتینری ، حمل فله، تأمین سوخت و مایحتاج 
کانتینـری بنـدری، عملیـات مربـوط بـه نمایندگی  هـا عملیـات  کشـتی ها و عملیـات 
آموزشی، تأمین نیرو و تعمیرات کشتی ها و... سایر فعالیت های آن در شرکت های 

زیر مجموعه تقسـیم شـده اسـت. 
همان طـور کـه ذکـر شـد کنتـرل مالـی یکـی از مدل هـای نظـارت در هلدینـگ اسـت و 
کالن ترین نوع کنترل است که هلدینگ در انتهای سال با حضور در مجامع سالیانه 
بـازرس  و  بررسـی می کنـد و حسـابرس  را  مالـی  زیـر مجموعـه صورت هـای  شـرکت 
قانونـی کـه توسـط مجمـع منصوب می شـوند به فعالیت های مالی شـرکت رسـیدگی 
می کنند و لذا نظارت هلدینگ با مدل کنترل مالی منوط به حضور در مجمع و ابالغ 

سیاسـت  های کالن شـرکت باشـد.
در برنامه ریـزی عملیاتـی شـرکت ها بـه بلـوغ کامل نرسـیده  اند و هلدینـگ می خواهد 
بـه ایـن شـرکت کمـک کنـد تا به بلوغ برسـد و کلیه فعالیت های عملیاتـی و اجرایی و 
تصمیم  گیری  هـای مختلـف در حوزه کسـب و کار را هلدینگ انجام می  دهـد و عالوه 
بر این، اقداماتی از قبیل عزل و نصب مدیران، برنامه ریزی، سـازماندهی، هدایت، 

کشتیرانی : گو با آوای  گفت و  کشتیرانی در  مدیر دفتر برنامه ریزی راهبردی 

 افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری
اهداف کالن برنامه ریزی راهبردی است

مدیریـت  نحـوه  پیرامـون  کشـتیرانی  گـروه  در  سـاختار  تغییـر  پـی  در 
همچنیـن   و  آنهـا  در  برنامه هـا  اجـرای  و  تدویـن  چگونگـی  و  هلدینگ هـا 
کشـتیرانی  بـا دکتـر امیـر بیـات مدیـر دفتـر برنامه ریـزی  کمیتـی  منشـور حا
گـوی ما با  گفـت و  گـو نشسـتیم . ماحصـل  گفـت و  راهبـردی کشـتیرانی بـه 

می گـذرد. نظرتـان  از  ایشـان 

کنترل و تأمین اعتبار در بخش مالی را هلدینگ هدایت می کند. در نتیجه هلدینگ 
تقریبـًا تـا زمانـی کـه شـرکت زیر مجموعـه به بلوغ برسـد، تمام فعالیت های شـرکت را 

رهبـری می کنـد و بـه ایـن نوع نظـارت برنامه ریزی عملیاتی می گویند.
مدل کنترل اسـتراتژیک، متداول ترین نوع سـبک هلدینگ داری اسـت و هلدینگ 
نـه  و  ماهـه  ماهـه ، شـش  بـه صـورت سـه  نظارت هـای مقطعـی  بـا  سـعی می کنـد 
کنتـرل نمایـد و اهـداف و  کـه در شـرکت انجـام می شـود را  ماهـه مجمـوع اقداماتـی 

کنـد.  کالن خـود را در قالـب ایـن نظارت هـا بـه شـرکت ابـالغ  سیاسـت های 
کنتـرل اسـتراتژیک هدایـت می شـوند بـه یـک بلوغـی  کـه بـه صـورت  شـرکت هایی 
رسیده اند و خودشان می دانند که در حوزه عملیاتی چه اقداماتی را باید انجام دهند 
و در حقیقـت بـه منظـور همسـو بـودن فعالیت های شـان بـا اسـتراتژی های راهبردی 
شـرکت، هلدینگ کنترل اسـتراتژی می کند که در هلدینگ کشـتیرانی، سـبک مدل 

کنتـرل اسـتراتژیک را انتخـاب کرده ایم.

برنامه ریزی عملیاتی چه تفاوتی با برنامه ریزی راهبردی دارد؟
در برنامه ریـزی عملیاتـی، بـر فعالیت  هـای اجرایـی شـرکت ها تمرکز صـورت می گیرد. 
همچنیـن در برنامه ریـزی عملیاتی طبق شـاخص های عملکـردی و اقداماتی که در 
سـطح اجرایـی شـرکت و بنـگاه باید انجام شـود، برنامه ریـزی می  شـود. درحالی که در 
برنامه ریزی راهبردی با دید کالن  تری نسـبت به اقداماتی که در شـرکت باید انجام 
شود، برنامه ریزی صورت می گیرد. به  عبارت دیگر در برنامه ریزی راهبردی افزایش 
بهـره وری، کاهـش هزینه هـا و افزایـش سـودآوری سیسـتم بـه عنـوان هـدف کالن و 
راهبـردی مـد نظـر اسـت. در حالـی کـه در برنامـه ریـزی عملیاتـی بـه ابزارهـا و روش  ها 
و اقداماتـی کـه منجـر بـه تحقق اهـداف راهبردی می  شـود توجه می  شـود. به عنوان 
کاهـش  کاهـش هزینه  هـا یـک هـدف راهبـردی اسـت ولـی چگونگـی و روش  مثـال 

هزینـه برنامه  ریزی عملیاتی اسـت.
مثـاًل شـاخصی مثـل مصـرف سـوخت یـک هـدف و برنامـه راهبـردی اسـت و اینکـه 
کشـتی ها در هـر مایـل پیمـوده شـده چـه میـزان سـوخت مصـرف می کننـد. چگونـه 
می توانیـم ایـن سـوخت را از طریـق تـوازن بار در داخل کشـتی، حتی بر اسـاس شـدت 
بـاد و جهـت بـاد و حتی سـرعت کشـتی کنترل کنیـم و اینکه راه هـای اجرایی دیگر تا 

بتوانیـم مصـرف سـوخت را کاهـش دهیـم، اینهـا همـه برنامـه عملیاتی اسـت.

در مجموعه هلدینگ برنامه ها دارای چه ویژگی هایی است؟
ویژگی هایـی کـه بـرای برنامه هـای راهبـردی هلدینگ تعریف  شـده اسـت این اسـت 

گفت وگو
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که بتوانیم رضایت همه ذی نفعان را جلب کنیم. ذی نفعان یک سازمان کارکنان، 
سـهامداران، تأمین کننـدگان و افـراد جامعـه هسـتند. هـدف ما این اسـت که رضایت 
کـه بتوانیـم افزایـش  ذی نفعـان را در حوزه هـای مختلـف داشـته باشـیم بـه طـوری 
کارکنـان را  کاهـش هزینه هـا و ایجـاد رفـاه بـرای مجموعـه ذی نفعـان و  سـودآوری، 

شـاهد باشیم.

اجرایـی  اولویـت  از  هلدینـگ  در  برنامه هـا  انـواع  از  کدام یـک  حاضـر  حـال  در 
اسـت؟ برخـوردار 

اولیـن اولویـت، اصـالح سـاختار سـازمانی بـود کـه توسـط مدیریـت محتـرم ارشـد گروه 
کشـتیرانی ایـن اقـدام انجـام گرفـت و معاونت ها منصوب شـدند. دومیـن اقدامی که 
صورت گرفت، ادغام  فعالیت شرکت های موازی و هم  راستا در بخش های مختلف 
بود. مثاًل ادغام شرکت مدیریت کشتی در شرکت های حمل و نقل کانتینری و فله که 
انجام شد تا مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های حمل و نقل کانتینری 
و حمـل فلـه راسـًا بـرای شـناورها و کشـتی  ها تصمیم  گیـری نماینـد کـه در چـه زمانـی 
تعمیرات انجام دهند و این تعمیرات با چه کیفیتی انجام گیرد. این که در حقیقت 
بـه شـرکت های عملیاتـی به معنای واقعی اسـتقالل تصمیم  گیـری و عملیاتی دهیم 
به  نحوی که مدیرعامل و هیئت مدیره بتوانند خودشان تصمیم بگیرند و هزینه  ها 
گـذار می  شـوند  کاًل بـه شـرکت ها وا و درآمدهـا مختـص خـود شـرکت باشـد. کشـتی ها 
تـا بتواننـد هزینه هـا و درآمدهـا را خودشـان مدیریـت کننـد. طبیعـی اسـت مسـئولیت 
سـودآوری شـرکت بـر عهـده مدیرعامـل و هیئت مدیـره آن شـرکت اسـت. در نتیجـه 
سـاختاری کـه بـرای شـرکت ها اصـالح گردید این بود که بعضی شـرکت ها کـه در یک 
حوزه یکسان فعالیت موازی دارند مانند کشتیرانی والفجر و کشتیرانی کیش، با هم 
ادغام  شوند و همچنین شرکت خیبر و شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی 

کار  باهـم  مـوازی  به صـورت  کـه  قشـم 
می کردنـد نیـز با هم ادغـام گردیدند. البته 
در فرایند ادغام باید به نکات مهمی مثل 
توجـه  دانـش  انتقـال  و  دانـش  مدیریـت 
ویژه داشـت که مسـئولیت مدیـران عامل 

محتـرم شـرکت  ها را دوچنـدان می  کنـد.
بحـث  دار،  اولویـت  کارهـای  از  یکـی   
سـاماندهی فعالیت های دفاتر منطقه  ای 
بـود.  کشـور  از  خـارج  در  کشـتیرانی  گـروه 
و  راهبـردی  هیئـت   سـه  زمینـه  ایـن  در 
دفاتـر منطقـه ای کشـتیرانی ایجاد شـد به 
کـه در حقیقـت غـرب آسـیا و  نـام آفرآسـیا 
آفریقـا و شـبه  قـاره هنـد را در برمی گیـرد. 
کـه شـرق آسـیا و  دفتـر منطقـه شـرق آسـیا 
اقیانوسـیه را در بـر می گیـرد و منطقـه اروپـا 

که اروپا، روسیه و آمریکای جنوبی را در برمی گیرد تا مجموعه اقداماتی را که در حوزه 
بین الملـل انجـام می شـود توسـط ایـن هیئت هـای راهبردی کنتـرل و نظارت گـردد. 
اولویـت بعـدی کـه انجـام شـد، ابـالغ منشـور حاکمیتـی اسـت. منشـور حاکمیتی یک 
دستورالعمل 25 ماده ای است که توسط هیئت مدیره و مدیرعامل محترم گروه به 
شـرکت ها ابالغ شـده اسـت. بـر اسـاس ایـن منشـور حاکمیتـی، اسـتراتژی های کالن و 
اقداماتی که هیئت مدیره های شرکت ها باید انجام دهند و تصمیماتی که متناسب 

بـا راهبردهـای گروه اسـت، ابالغ  گردیده اسـت.
  این منشور که به دستور مدیرعامل محترم گروه کشتیرانی ابالغ شده است وظایف 
و مسـئولیت  ها و حـوزه اختیـارات اعضـاء هیئت مدیـره شـرکت ها در آن تبییـن شـده 
اسـت. همچنین براسـاس این منشـور از شـرکت ها خواسته شـده که برنامه  و بودجه 

راهبـردی و عملیاتـی را ارائه دهند.
موضوع دیگری که در برنامه های هلدینگ مطرح است، این است که شرکت هایی 
را که دارای وضعیت مالی مناسـب هسـتند و به سـودآوری رسـیده اند در بورس اوراق 
بهـادار عرضـه شـوند - ماننـد شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر کـه در حقیقت سـهام آن 

بـه عمـوم مـردم عرضه شـده اسـت- تـا بتـوان منابـع مالـی مـورد نیـاز در طرح  هـای 
توسـعه  ای از طریق بورس تأمین گردد که باید مقدمات الزم توسـط شـرکت سـرمایه 

گـذاری مهیـا گـردد تـا در بورس عرضه شـوند.

به نظر شما آیا هلدینگ در کشتیرانی نیاز به بازتعریف دارد یا خیر؟
هیـچ سـازمانی در خـأ زندگـی نمی کنـد، جهـان در حـال تغییـر اسـت، تنهـا چیـزی که 
تغییـر نمی کنـد خـود تغییـر اسـت. در نتیجـه تمـام برنامه هـای راهبـردی در دنیـا باید 
بـر اسـاس سـیگنال هایی کـه از محیـط می گیرنـد بازنگـری شـوند و بـر اسـاس شـرایط 
محیطـی تغییـر کننـد. بـه  عنوان مثـال بـا توجـه بـه موضـوع تحریـم کـه دامنـه آن هر 
روز تغییر می کند و سـخت گیرانه تر می شـود، باعث می  شـود که برنامه  های راهبردی 
شـرکت متناسـب با زمان بازنگری گردد لذا موضوع پویا بودن برنامه های هلدینگ 

یکـی از مباحـث مهم اسـت. 
کـه فرایندهـا و  کشـتیرانی ایـن اسـت  یکـی از موضوعـات مهـم دیگـر در هلدینـگ 
دسـتورالعمل ها قانونـی   اجـرا گـردد تـا ضمن کسـب موفقیت، شـفافیت نیز بـه وجود 
کشـتیرانی همـکاران  گذشـته در  کشـتیرانی قدمـت زیـادی دارد. طـی سـنوات  آیـد. 
کارهـای بزرگـی انجـام داده انـد. فرایندهـا و نظام  نامه  هـا و دسـتورالعمل هایی مـدون 
شـده  اسـت ولـی مهم تریـن ضعـف، در اجـرای ایـن دسـتورالعمل ها بـوده اسـت. مـا 
در حقیقـت بایـد دسـتورالعمل ها و فرایندهـا را دنبـال کنیـم کـه بـا دقت انجام شـود و 
یکـی از بـاز تعریف  هایـی که در کشـتیرانی مطرح اسـت بازنگـری و  اجـرای فرایندها و 

دسـتورالعمل ها اسـت.

برنامه عملیاتی هلدینگ در کشتیرانی چگونه تعریف می شود؟
برنامه عملیاتی منبعث و برگرفته  شـده از برنامه راهبردی اسـت. روش های تدوین 
برنامه استراتژیک در کتاب های مختلف 
در حـوزه مدیریـت اسـتراتژیک بسـیار زیـاد 
کـه  معضـالت  از  یکـی  متأسـفانه  اسـت. 
کثـر شـرکت ها و سـازمان های هلدینـگ  ا
با آن روبه رو هسـتند این اسـت که تدوین 
برنامـه اسـتراتژیک آنهـا یک برنامـه زینت 
کـه  کتابچـه ای  یـک  و  اسـت  المجالـس 
کتابخانه هـا قـرار داده می شـود بـدون  در 

اینکـه اجرایـی و عملیاتـی شـود. 
عملیاتـی  برنامـه  تعریـف  موضـوع  در  مـا 
می خواهیـم  کشـتیرانی  هلدینـگ 
آرزوهـا  و  آمـال  و  کشـتیرانی  چشـم انداز 
کجـا  را و اینکـه طـی پنـج سـال آینـده بـه 
کنیـم.  تعریـف  را  برسـیم  می خواهیـم 
طبیعی است که باید خود را با شرکت  های 
کشـتیرانی برتـر دنیـا مقایسـه کنیـم؛ مثـاًل مرسـک را از نظـر سـودآوری، شـاخص های 
کلیدی عملکرد، نسـبت قیمت تمام شـده به سودشـان و نسبت قیمت تمام شده به 
درآمدشان را باید بررسی کنیم و این نسبت  ها را با نسبت  های متناظر در کشتیرانی 
مقایسه نماییم و اینکه ما در همان نسبت را کجا هستیم و طی پنج سال آینده گروه 
کشـتیرانی بـه کجـا می رسـد و طـی پنج سـال آینده چـه بخشـی از آن شـاخص را برای 
خـود متصـور هسـتیم و برمبنـای آن چشـم انداز، مأموریت هـا، ارزش ها و اسـتراتژی را 
تدویـن کنیـم. بعـد از اینکه فاصلـه یا تفاوت بین وضعیت موجـود و وضعیت ایدئال 
را مورد تحلیل و بررسـی قرار دادیم، برنامه راهبردی را که در حقیقت مسـیر رسـیدن 
به آن هدف ایدئال اسـت تعریف می کنیم. برنامه عملیاتی اینجا نمود پیدا می کند 
کردیـم آن را  و بـه ایـن صـورت بعـد از اینکـه برنامـه را بـرای پنـج سـال آینـده تدویـن 
بـه برنامه هـای یک سـاله یعنـی سـال های 1۳99،1400،1401،1402،140۳ تقسـیم 
می کنیـم و اینکـه چـه بخشـی از آن هـدف نهایـی را در آن سـال می خواهیـم محقـق 

کنیـم و الزامـات آن چـه خواهـد بـود را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم.
 این الزامات از قبیل سودآوری و راندمان، ظرفیت ناوگان، توانایی نیروی انسانی و 

مثـل  مهمـی  نـکات  بـه  بایـد  ادغـام  فراینـد  در   
مدیریـت دانـش و انتقـال دانـش توجه ویژه داشـت 
را  شـرکت  ها  محتـرم  عامـل  مدیـران  مسـئولیت  کـه 

می  کنـد. دوچنـدان 
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تأمین منابع مالی اسـت که باید ببینیم طی این پنج سـال چگونه باید مهیا کنیم و 
طبیعی است که برنامه  و بودجه ما بر اساس این استراتژی پنج ساله تدوین می شود 
در حقیقت اینجاسـت که برنامه عملیاتی خودش را زنجیروار به برنامه اسـتراتژیک 
متصـل می  نمایـد. بـه عبـارت دیگـر در ابتـدا برنامه راهبردی 5 سـاله تدویـن می  گردد 
و برش اول برنامه 5 سـاله برنامه و بودجه سـال 1۳99 می  باشـد که برنامه عملیاتی 

هلدینگ از درون برنامه و بودجه یکسـاله شـرکت  ها اسـتخراج می  یابد.

رابطه بین برنامه ریزی و بودجه چگونه تببین می شود؟
و  درآمـد  میـزان  اسـت.  شـرکت  یـک  عملیاتـی  فعالیت هـای  کلیـه  تجلـی  بودجـه 
هزینه  های یک شـرکت بر اسـاس اقدامات عملی به ریال تبدیل می  گردد که به این 
موضـوع بودجـه می  گوییـم هنگامی که مقدار تناژ حمل و نقل هدفگذاری می  شـود. 
ایـن عملیـات درآمـدی را بـرای شـرکت ایجـاد می  کنـد کـه ایـن رقـم بـه عنـوان درآمـد 
بودجه ای محسـوب می  گردد. حجم تناژ حمل و نقل، میزان سـودآوری شـرکت و یا 

مصـرف سـوخت، همـه اینهـا در قالـب اعـداد و ارقـام مالـی نمـود پیـدا می کنـد.
کـه برنامـه را از نظـر مقـداری تبدیـل بـه ریـال می  گـردد، تبدیـل بـه بودجـه  هنگامـی 
می شـود. طبیعـی اسـت در ایـن فراینـد کـه می خواهیـم بـه ریـال تبدیـل شـود عوامـل 
بسـیاری از قبیـل افزایـش ظرفیـت، افزایـش سـرمایه، وصـول مطالبـات، پرداخـت 
تسهیالت هزینه های جاری و حقوق و دستمزد، استخدام، خرید کاالی سرمایه ای، 

اهداف عملیاتی و ... دست به دست هم 
می دهـد تـا بودجه محقق شـود. در ضمن 
وقتـی می گوییـم وصـول مطالبـات یعنـی 
طریـق  از  بایـد  کـه  حقوقـی  پرونـده  کلـی 
مراجـع قضایـی پیگیری شـود. همه اینها 
اعـداد و ارقامـش در بودجـه ثبـت می شـود 
کـه ایـن  و نتیجـه اقدامـات همـه عواملـی 
فعالیت ها را انجام می دهند در بودجه به 
منصـه ظهـور می رسـد و در نتیجـه ارتبـاط 

برنامـه شـرکت   بـا بودجـه برقـرار می  شـود.

ارزیابی برنامه های عملیاتی ساالنه به 
چه ترتیب انجام پذیر اسـت؟

بحـث  در  مجدانـه  برنامه ریـزی  دفتـر 
ارزیابی برنامه های عملیاتی ورود می کند. 

تمـام اختیـارات الزم براسـاس اسـتراتژی ای که مدیرعامل محترم ارشـد گـروه تدوین 
گذار گردیده است و بخش نظارتی به صورت  کرده اند به هیئت مدیره و شرکت ها وا
ارزیابی های سه ماهه، عملکرد شرکت ها را رصد می نماید یعنی در انتهای سه ماهه 
اول، سـه ماهـه دوم، سـه ماهـه سـوم و پایـان سـال، ارزیابی هـای سـه ماهـه انجـام 
می شـود. برنامه هـا منبعـث از برنامـه اسـتراتژی شـرکت اسـت و برنامـه و بودجه سـال 
99 که برش اول برنامه راهبردی است در مقاطع سه ماه اول، دوم و سوم ، با حضور 
مدیـران ارشـد هلدینـگ کشـتیرانی، اعضـای هیئـت مدیـره و معاونـان شـرکت های 
تابعـه بـا عملکـرد داخلـی آن  هـا مقایسـه می شـود و از ایـن رو مبنـای ارزیابـی عملکـرد، 
گر در این بین عقب ماندگی داشته باشند موظف هستند  برنامه شرکت  ها می  باشند ا

در سـه ماهـه بعـدی آن را جبـران کنند.
به عبارت دیگر هلدینگ کشـتیرانی بر خالف گذشـته در تصمیم گیری های شـرکت 
کـه براسـاس قانـون  گـذار بـه خـود شـرکت ها می کنـد  دخالـت نمی کنـد بلکـه آن را وا
از  براسـاس منشـور حاکمیتـی یکسـری  البتـه  بگیرنـد.  را  تجـارت تصمیمات شـان 
تصمیمـات را بایـد بـا هلدینـگ هماهنـگ کننـد کـه در ایـن منشـور به آن اشـاره شـده 

اسـت.
کنتـرل و نظـارت  کـه اختیـار تـام بـه شـرکت  های تابعـه داده شـده  ولـی همان طـور 
هـم در ارزیابـی سـه ماهـه انجـام می  شـود و بعـد از یـک سـال عملکـرد هیئت مدیـره و 
مدیرعامـل کامـاًل خـودش را نشـان می دهـد کـه کجـا هسـتند و چگونـه کار کرده انـد. 

در نتیجـه مهم تریـن کاری کـه امسـال و سـال های آینـده انجـام خواهـد شـد مربـوط 
به ارزیابی های سـه ماهه اسـت که در حال حاضر بخشـی از آن را شـروع شـده اسـت.

منشور حاکمیتی کشتیرانی به چه مواردی اشاره دارد؟
تدوین استراتژی ها و همسو بودن استراتژی ها با استراتژی های کشتیرانی، تدوین  
برنامـه و بودجـه و ارائـه گزارش هـای فصلـی سـه ماهـه و مقایسـه آن با شـاخص های 
اقتصـادی و همچنیـن موضوعـات خرید، فروش، اخذ مجوز سـاخت امالک با مجوز 
کمیتـه امـالک هلدینـگ انجـام شـود. تغییـر در سـاختار، جـداول نیـروی انسـانی، 
آیین نامه هـا، دسـتورالعمل ها و فرایندهـا بایـد بـا مجـوز حوزه هـای سـتاد ذی ربـط 
هلدینـگ باشـد کـه مسـئولیت اجـرای ایـن موضـوع بـا مدیرعامـل و اعضـای هیئـت 

مدیره اسـت.
برنامه ریـزی، جـذب، نظـارت و تأمین نیروی انسـانی مورد نیـاز به صورت متمرکز به 

عهده سـتاد گروه اسـت.
از دیگر بندهای این منشور، موضوع مدیریت مأموریت های خارج از کشور است که 
پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ها باید با هماهنگی هلدینگ انجام شود. تغییر 
در سـاختار محاسـبه حقـوق و دسـتمزد و طرح هـای جبـران خدمـت و آیین نامه های 
خدمت، آیین نامه های خدماتی، بهداشتی درمانی نیازمند مصوبه معاونت سرمایه 

انسانی و پشتیبانی هلدینگ است.
طــــــرح هـــــــــای  و  مالـی  منـــــــــابع  تأمیـن 
مالـی  معاونـت  هماهنگـی  بـا  توسـعه ای 
و ســــــــرمایه گذاری و تصویـب آن توسـط 
هیئـت  جلســـــــــات  تشـکیل  هلدینـگ، 
مدیـره طبـق اساسـنامه و قانـون تجـارت 
و انعـکاس صورتجلسـه در سیسـتم امـور 
مجامع و ... از جمله بندهای این منشـور 

اسـت. حاکمیتـی 

تعریـف  چگونـه  راهبـردی  برنامه ریـزی 
می شـود؟

ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشتیـــــــــرانی 
سال هاسـت کـه بـا تحریـم مواجـه اسـت و 
با موانع و مشـکالت بین المللی خیلی زیاد 
اینکـه بتوانیـم  بـرای  بـه رو می باشـد.  رو 
این تحریم ها را شکسـت دهیم و به نوعی اقتصاد مقاومتی را اجرا نماییم براسـاس 
فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در اقتصـاد مقاومتی باید برنامه هـا و اقدامات مـان را 

کنیـم. درون زا و برون نگـر 
درون زا بودن یعنی اینکه با استفاده از امکانات داخلی و پتانسیل هایی که در داخل 
مجموعه هست به ویژه نیروی انسانی متخصص که در مجموعه کشتیرانی بسیار 
زیـاد داریـم، بایـد بتوانیـم راهکارهایـی را پیـدا کنیم تا در مقابـل تحریم ها ضربه پذیر 

نشویم.
بـرون نگـر یعنـی اینکـه فعالیت هـا براسـاس اسـتانداردهای بین المللـی باشـد. بـه 
عنوان مثال استاندارد 2020 سوخت کم سولفور اجباری شده است که باید بتوانیم 
براسـاس ایـن قانـون سـوخت کـم سـولفور را از داخـل کشـور تأمیـن کنیـم تـا کشـور بـا 
کـه دولتمـردان و  کمبـود سـوخت مواجـه نشـود. ایـن موضـوع حائـز اهمیتـی اسـت 

مسـئولین بـه ایـن مهـم بایـد توجـه ویـژه داشـته باشـند. 
کنـد و  در نتیجـه برنامه ریـزی راهبـردی بـرای اینکـه بتوانـد ایـن معضـالت را حـل 
کنـد و بـرای ایـن چالش هـا  مشـکالت را قبـل از بـروز ببینـد، بایـد راهکارهـا را تعییـن 
سـناریو بنویسـد. در برنامه ریزی راهبردی باید در شـقوق مختلف چالش هایی را که 
در پیـش رو اسـت ببینیـم و مدیـران مجموعـه در بخش هـای فنـی، بازرگانـی، منابـع 
انسـانی، حقوقـی و مالـی، همـه بـرای آن بایـد راهـکار داشـته باشـند تـا بتوانیـم از ایـن 

طوفـان، کشـتی را بـه سـالمت بـه سـرمنزل مقصـود برسـانیم.

کـه  اسـتراتژی ای  براسـاس  الزم  اختیـارات  تمـام 
مدیرعامـل محتـرم ارشـد گـروه تدویـن کرده انـد به 
گردیـده اسـت و  گـذار  هیئـت مدیـره و شـرکت ها وا
بخـش نظارتـی بـه صـورت ارزیابی هـای سـه ماهـه، 

را رصـد می نمایـد. عملکـرد شـرکت ها 
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کارشناسـان ایـن دفتـر و  کشـتیرانی و  کشـتیرانی بـا حضـور مدیـر روابـط عمومـی  گـروه  نشسـت هـم اندیشـی روابـط عمومی هـای 
گـروه در تاریـخ دوم آبـان مـاه برگـزار شـد. مسـئوالن روابـط عمومـی شـرکت های 

مســئوالن  از  یــک  هــر  نشســت  ایــن  ابتــدای  در  مــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کشــتیرانی بــه تشــریح فعالیت هــای خــود پرداختنــد و  گــروه  روابط عمومی هــای 
کشــتیرانی بــرای حــل مشــکالت، موانــع و  ســپس بــر لــزوم همــکاری روابط عمومــی 

کردنــد. کیــد  تأ نارســایی ها 
مســئوالن  نظــرات  اســتماع  از  پــس  کشــتیرانی  عمومــی  روابــط  مدیــر  ادامــه  در 
کــه دارای پشــتوانه و تکیه گاه  گــروه کشــتیرانی، گفــت: شــرکتی  روابط عمومی هــای 
50 ســاله اســت و  توفیقــات و افتخاراتــی دارد، مشــخصًا روابــط عمومــی آن هــم 
ــر ارزیابــی مجموعه هــای متخصــص در  ــر روی ســکوهای نخســت و برت همــواره ب
کشــور قــرار گرفتــه اســت کــه مــا بایــد ایــن برنــد را پــاس بداریــم و آن را توســعه دهیــم.

کشــتیرانی،  گــروه   وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در دوره جدیــد مدیریــت ارشــد 
کشــتیرانی  نیــاز بــه بــاز تعریــف دارد، بــر لــزوم برگــزاری مســتمر ایــن  روابط عمومــی 

کــرد. کیــد  گونــه نشســت ها نیــز تأ
کشــتیرانی  گــروه  فعالیت هــای  در دورۀ جدیــد  کــرد:  ادامــه خاطرنشــان  در  وی 
و  مســائل  حــل  خدمــت  در  بایــد  روابط عمومی هــا  ایــران،  اســالمی  جمهــوری 

باشــند.  شــرکت  مشــکالت 
و  دریانــوردان  بــا  ارتبــاط  برقــراری  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
کیــد قــرار داد و در ادامــه خواســتار ارائــه نقطــه نظــرات  خانواده های شــان را مــورد تأ

و راهکارهــای اجرایــی آن از ســوی همــکاران حاضــر در جلســه شــد.
کــرد و  کــه وی بــه آن اشــاره  تدویــن منشــور روابط عمومی هــا از دیگــر مــواردی بــود 

از جمــع حاضــر خواســت تــا نظــرات خــود را در ایــن زمینــه ارائــه دهنــد و در خصــوص  
بــاز تعریــف آن، نقــش آفریــن باشــند.

کل  کشــتیرانی یــک  گــروه  وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه روابط عمومی هــا در 
بــه هــم پیوســته اســت، از  روابــط عمومی هــا خواســت رفــع مشــکالت و تنگناهــای 
ــا مشــتریان را از دیگــر   کارهــای خــود قــرار دهنــد و ارتبــاط ب روز شــرکت را ســرلوحه 

وظایــف خــود بداننــد. 

مدیر روابط عمومی کشتیرانی در نشست هم اندیشی روابط عمومی های گروه کشتیرانی: 

وابط عمومی ها باید در خدمت  ر
حل مسائل و مشکالت شرکت باشند

گزارش
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ایرانیـان مقیـم چیـن شـاخه شـانگهای،  بازرگانـی  اتـاق  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه 
اتـاق  بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل  دیـدار  در  پـرواز  رمضـان 
بازرگانـی ایرانیـان مقیـم شـانگهای بـه ظرفیـت های همـکاری ایران و چیـن در قالب 
گفـت: دولـت چیـن  ح یـک کمربنـد - یـک جـاده و راه ابریشـم دریایـی پرداخـت و  طـر
ح، فرصـت و زمینـه مناسـبی بـرای تقویـت  بـا اهمیـت دادن فـوق العـاده بـه ایـن طـر

کـرده اسـت. همکاری هـا ایجـاد 
دیدار توضیحاتـی از  ایـن  در  نیـز  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
کانتینـری و  فعالیت هـا و برنامه ریزی هـای انجـام شـده بـرای تسـهیل حمـل و نقـل 
فلـه در جهـت رفـع مشـکالت و موانـع موجود در چین ارائـه کرد و بر تبیین راهکارهای 

کـرد. کیـد  عملـی بـرای رفـع مشـکالت تجـار تأ
رئیس اتـاق بازرگانـی ایرانیـان مقیـم شـرق چیـن نیـز در ایـن دیـدار ضمـن قدردانـی از 
کارکنـان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران  بـه جهـت  زحمـات و خدمـات مدیـران و 
خدمـات رسـانی شایسـته بـه تجار و اعضـای اتاق بازرگانی، از تالش های انجام شـده 
کارکنـان دفتـر منطقه ای کشـتیرانی ایران در شـانگهای تشـکر کرد. توسـط مدیـران و 
وی همچنین راهکارهـا و پیشـنهادهایی در خصـوص رفـع مشـکالت تجـار در بنـادر 

کـرد. کنونـی ارائـه  چیـن و حمـل و نقـل بیـن ایـران و چیـن در شـرایط 

مهنـدس محمدرضـا مـدرس خیابانـی بـا حضـور در کشـتی کانتینربـر زردیـس متعلق به 
ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی در یک فضای صمیمی با دریانوردان تالشـگر این 

کرد. گـو  کشـتی گفت و 
وی در حیـن ایـن سـفر دریایـی بـا شـغل و حرفـه دریانـوردی و وظایـف دریانـوردان در 
قسـمت های مختلـف آشـنا و از نزدیـک عملیـات بارگیـری و تخلیـه محمـوالت، فراینـد 
را مـورد  کشـتی در عرشـه و موتورخانـه و بخش هـای مختلـف شـناور  کارکنـان  کاری 

بازدیـد قـرار داد.
مهنـدس مـدرس خیابانـی در ایـن سـفر پـس از شـنیدن دیدگاه هـا و نظـرات دریانـوردان 
در فضایـی صمیمـی، نیـروی انسـانی را بـه عنـوان سـرمایه ارزشـمند نـاوگان برشـمرد و 
کیـد کـرد: در کنـار توسـعه فعالیت هـای شـرکت در ابعـاد مختلـف تخصصـی در جهت  تأ
مأموریـت شـرکت و افزایـش بهـره وری، معیشـت دریانـوردان تالشـگر نـاوگان ملـی در 
اولویـت برنامه هـای شـرکت قـرار دارد و دسـتورات الزم بـرای بررسـی مـوارد ذکـر شـده 

صـادر شـده اسـت.
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران به دریای چین، معاون توسـعه  در سـفر مدیرعامل 
ناوگان، معاون مالی و مدیرعامل شرکت تأمین نیروی کشتیرانی وی را همراهی کردند.

در پایان ایـن نشسـت بازرگانـان و اعضـای حاضـر در جلسـه نیـز در خصـوص نحـوه 
همـکاری و تعامـل بیشـتر بـا کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا هـدف رفـع موانـع 

موجـود بـه بحـث و تبـادل نظـر پرداختنـد.

سرکنسـول جمهـوری اسـالمی ایـران در شـانگهای بـا اشـاره بـه اهمیـت بندرشـانگهای به عنـوان مهم ترین و بزرگ تریـن بندر تجاری 
کند.  کرد: کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران می توانـد در احیـای جـاده ابریشـم دریایی بین ایـران و چین نقـش آفرینی  دنیـا اظهـار 

مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و هیئـت همـراه در سـفر دریایـی بـا کشـتی زردیس، دریانـوردان ناوگان ملـی را از بندر 
کردند. نینگبـو تـا بندر شـیامن همراهـی 

کشتیرانی ایران نقش مهمی 
یایی دارد یشم در در احیای جاده ابر

یایی مدیرعامل و هیئت همراه سفر در
 از بندر نینگبو تا شیامن چین

گزارش
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کارکنان شعب بندرعباس و بندرامام   دیدار با 
کشـتیرانی طـی سـفر بـه بندرعبـاس بـا مدیـران و  معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی 
کارکنان شعبه بندرعباس خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا دیدار و گفت و گو کرد.
شـعبه  هوپاددریـا  کشـتیرانی  نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  گـزارش روابط عمومـی  بـه 
بندرعباس، در سـفر معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی و هیئت همراه به بندرعباس 
ضمن بازدید از شعبه بندرعباس با مدیران و کارکنان این شعبه دیدار و گفت و گو کردند.
در ایـن دیـدار معـاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی ضمـن بیـان برنامه هـای اجرایـی و 
اسـتراتژی جدیـد هلدینـگ، پیرامـون توسـعه فعالیـت و بازاریابـی جدیـد و همچنیـن 
گـروه  شـرکت های  تقویـت  جهـت  در  سـاختار  اصـالح  و  کارکنـان  بهـره وری  افزایـش 

کـرد. مطالبـی را بیـان 
گـزارش دیگـری از سـوی روابط عمومـی شـعبه بنـدر امـام ایـن شـرکت،  همچنیـن طـی 
کن رفاهی و مسـکونی و اداری  معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی و هیئت همراه از اما
شعبه بندر امام بازدید و در ادامه با مدیران و کارکنان این شعبه دیدار و گفت و گو کردند. 
کارکنـان در  بـه سـؤاالت  ایـن نشسـت ها هیئـت اعزامـی  پایـان  شـایان ذکـر اسـت، در 

دادنـد.   پاسـخ  شـده  ح  مطـر محورهـای  خصـوص 

کشـتیرانی، هتـل دریـا و منـازل سـازمانی بنـدر امـام  وضعیـت مدرسـه شـهدای 
می شـود سـامان دهی 

کشـتیرانی خلیـج فـارس، منـازل سـازمانی و هتـل دریـا در بنـدر امـام خمینـی  مدرسـه 
سـامان دهـی مـی شـوند.

کشـتیرانی هوپـاد دریـا شـعبه بنـدر  گـزارش روابـط عمومـی شـرکت خدمـات دریایـی  بـه 
امام خمینی،  وضعیت مدرسـه کشـتیرانی خلیج فارس، منازل سـازمانی و هتل دریا در 
بنـدر امـام خمینـی، متعلق به کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران به زودی سـاماندهی 

می شـود.
بر اسـاس این گزارش، در سـفر معاون سـرمایه انسـانی و پشتیبانی کشتیرانی جمهوری 
سـازمانی  منـازل  از  بازدیـد  و  خمینـی  امـام  بنـدر  بـه  همـراه  هیئـت  و  ایـران  اسـالمی 
گـذاری این منـازل،  متعلـق بـه ایـن شـرکت، مقـرر شـد ضمـن بهبـود وضعیـت ونحـوه وا
بگیـرد. عهـده  بـر  را  سـازمانی  منـازل  امـور  امنـاء  هیئـت  یـک  آنهـا،  بهتـر  اداره  بـرای 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران از مدرسـه شـهدای  همچنیـن در بازدیـد مدیـران 

کالس  که ضمن توسـعه  کشـتیرانی خلیج فارس بندر امام خمینی تصمیم بر این شـد 
های درس این مدرسه، آزمایشگاه مجهز و سالن اجتماعات نیز برای آن احداث شود.
پـس از ایـن بازدیدهـا، مدیـران کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا حضـور در محـل 
گاه شـدند و بـا  کمبودهـای آن آ هتـل دریـا ضمـن بازدیـد از ایـن محـل، از مشـکالت و 
کیـد بـر  کارکنـان، ضمـن تأ توجـه برخـی ضعف هـا در خدمـات رسـانی بـه دریانـوردان و 
تغییـر پیمانـکار فعلـی ایـن هتـل، تصمیماتـی را بـرای رفع مشـکالت این محـل اقامتی 

اتخـاذ کردنـد.

کارت« در بندر امام خمینی  و بندر عباس افزایش می یابند پذیرندگان »رفاهی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی هوپـاد دریـا، پذیرنـدگان رفاهـی کارت در ایـن بنـادر افزایش 

می یابنـد.
کشـتیرانی  گـزارش، پـس از سـفر معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی  بـر اسـاس ایـن 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـه بنـدر امـام خمینـی و بنـدر عبـاس، مقرر شـد در جهـت رفاه 
کارت اعـم از  کـز رفاهـی، پذیرنـدگان رفاهـی  کارکنـان و تنـوع بخشـیدن بـه مرا حـال 

کـز ورزشـی افزایـش یابـد. رسـتوران ها و مرا
کارت در بنـدر امـام  شـایان ذکـر اسـت، تـا پیـش از ایـن تنهـا هتـل دریـا پذیـرای رفاهـی 

خمینـی بـود.

دیدار با کارکنان کشتیرانی والفجر
کارکنـان  معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی بـه همـراه هیئـت همـراه بـا مدیـران و 

کـرد. گـو  گفـت و  کشـتیرانی والفجـر دیـدار و 
کـه در تاریـخ 21 آبـان مـاه  کشـتیرانی والفجـر، در ایـن دیـدار  گـزارش روابط عمومـی  بـه 
گرفـت، معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی  در سـاختمان جدیـد ایـن شـرکت صـورت 
تبییـن  بـه  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  اهـداف  و  برنامه هـا  تشـریح  ضمـن 
کشـتیرانی در خصـوص اهمیـت جایـگاه منابـع انسـانی  گـروه  منویـات مدیریـت ارشـد 
پرداخـت. کشـتیرانی  گـروه  سراسـر  در  یکپارچگـی  روحیـه  حفـظ  لـزوم  همچنیـن  و 
وی در ادامـه ایـن دیـدار صمیمـی به سـؤاالت کارکنان حاضر در این نشسـت پاسـخ داد 

کرد. و سـپس از قسـمت های مختلف این شـرکت بازدید 
شایان ذکر است این نشست مورد استقبال بی سابقه کارکنان والفجر قرار گرفت.

کشـتیرانی  کشـور از شـرکت خدمـات نمایندگـی   معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی و هیئـت همـراه طـی سـفر بـه اسـتان  جنوبـی 
کـرد.  گـو  گفـت و  کارکنـان شـعب ایـن شـرکت دیـدار و  هوپاددریـا ) شـعب بنـدر امـام خمینـی و بنـدر عبـاس( بازدیـد و بـا 

کرد.  گو  گفت و  کارکنان آن دیدار و  کشتیرانی والفجر در تهران نیز بازدید و با   وی همچنین از ساختمان جدید 
ح ذیل از نظرتان می گذرد. گزارش ارسالی از سوی روابط عمومی  های بندرعباس و بندر امام خمینی  به شر

بازدید معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی
 از شرکت های تابعه

گزارش
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وابط عمومی کشتیرانی تقدیر از ر
وابط عمومی ایران  ین های ر  در جشنواره برتر

در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی؛ 

وابط عمومی کشتیرانی حائز پنج رتبه برتر شد ر

ح سـپاس روابط عمومی برتر را در جشـنواره برترین های روابط عمومی  کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران تندیس لو روابط عمومی 
کرد.  ایران دریافت 

مدیریـت  سـازمان  همایش هـای  مرکـز  در  مـاه  ۹شـهریور  تاریـخ  در  کـه  روابط عمومـی  انتشـارات  ملـی  جشـنواره  چهاردهمیـن  در 
شـد. برتـر  رتبـه  پنـج  حائـز  کشـتیرانی  عمومـی  روابـط  شـد،  برگـزار  انسـانی(  نیـروی  بهـره وری  و  مطالعـات  صنعتی)سـازمان 

جشـنواره  دوره  شـــــــانزدهمین  اختتامیـه  آییـن  در  مـا،  خبـــــــــرنگار  گـزارش  بـه 
مجمــــــوعه  در  مـاه  آبـان   14 تاریـخ  در  کـه  ایـران  روابط عمومـی  بــــــــرترین های 
کار و رفـاه اجتماعـی برگـزار شـد، تندیـس و لـوح سـپاس  فرهنگـی وزارت تعـاون، 
روابط عمومـی برتـر در رشـته »ارتباطـات فرهنگـی« به دلیـل رعایت اسـتانداردهای 
کیفیـت و کمیـت مناسـب  کار و دارا بـودن  حرفـه ای )علمی-صنفـی(، خالقیـت در 

اهـدا شـد. ایـران  اسـالمی  کشـتیرانی جمهـوری  روابط عمومـی  بـه  فعالیت هـا، 
کـه همراه بـا برگـزاری پانزدهمین  کـی اسـت: در ایـن مراسـم   گـزارش خبرنـگار مـا حا
بـا موضـوع »جنـگ رسـانه ای و مسـئولیت  سـمپوزیوم بین المللـی روابط عمومـی 
روابط عمومی هـا« از سـوی مؤسسـه فرهنگـی روابط عمومـی آرمـان صـورت گرفـت، 
بین المللـی  انجمـن  رئیـس  ارتباطـات،  جامعه شناسـی  پـدر  سـاروخانی  پروفسـور 
و  بلغارسـتان  ایـران،  از  روابط عمومـی  و  ارتباطـات  اسـتادان علـم  روابط عمومـی، 

ترکیـه حضـور داشـتند.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در آییـن اختتامیـه چهاردهمیـن جشـنواره ملـی انتشـارات 
شـد،  برگـزار  عمومـی  روابـط  متخصصـان  انجمـن  سـوی  از  کـه  عمومـی  روابـط 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران حائـز پنـج رتبـه برتـر شـد و لـوح  روابط عمومـی 
کشـتیرانی  تقدیر به همراه تندیس چهاردهمین جشـنواره به مدیر روابط عمومی 

گردیـد. اهـدا 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در  کـی اسـت: روابـط عمومـی  گـزارش حا ایـن 
مقالـه،  سـرمقاله،  رشـته های  در  نشـریه  و  اصلی)کتـاب  انتشـارات  بخش هـای 
و  دیـداری  رسـانه های  و مصاحبـه(، هنرهـای تجسـمی)عکس(،  گـزارش، خبـر 
هـای  رسـانه  و  مطبوعـات(  در  تبلیغـات   ( تبلیغـات   ،) کلیـپ  و  شـنیداری)فیلم 
دیجیتال)پورتـال، مانـا، سـایت پیـام  دریـا »فارسـی و انگلیسـی«(  آثـار خـود را بـه 
که در پنج رشـته  کرد  چهاردهمین جشـنواره ملی انتشـارات روابط عمومی ارسـال 

ذیـل رتبه هـای برتـر را بـه خـود اختصـاص داد.
۱-رتبه اول در بخش عکس

2- رتبه اول در بخش مصاحبه
گزارش  ۳- رتبه اول در بخش 

4- رتبه اول در بخش مقاله 
۵- رتبه سوم در بخش پرتال

گزارش

شـایان ذکر اسـت، در جشـنواره امسـال بیش از 4100 اثر در بخش های مختلف به 
دبیرخانه جشـنواره ارسال شد.
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گزارش خبرنگار ما، در ابتدای این نشست حسن محمدی مدیر روابط عمومی  به 
و امـور بیـن الملـل شـرکت سـرمایه گـذاری تأمیـن اجتماعـی گفـت: آمـوزش و روابط 
کنار یکدیگر می توانند در توسـعه فعالیت های  که در  عمومی دو عنصری هسـتند 

یک سـازمان اثرگذار باشند.
محمدرضـا رضایـی قهرمـان مشـاور مدیرعامـل شسـتا در امـور پروژه هـا، موضـوع 
مهـم بـرای روابـط عمومـی هـا را، معرفـی شـرکت ها و اطـالع رسـانی دقیـق در مـورد 

کـرد. آنهـا  بیـان 
در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر مجیـد رضاییـان در زمینـه روزنامـه نـگاری آنالیـن و 

گفـت. تحـوالت روزنامـه نـگاری در سـال هـای آینـده سـخن 
بـر اسـاس ایـن گـزارش، حامـد شـمس مدیر کل روابط عمومـی وزارت تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی نیـز توصیه هـای الزم را به مدیران روابط عمومی شـرکت های تابعه 
کارکنـان از  شسـتا بـه منظـور بهبـود بهـره وری شـرکت ها در راسـتای تأمیـن منافـع 

یکسـو و بازنشسـتگان از سـوی دیگـر بیـان کرد.
کیـد بـر زبـان بـدن، از سـوی دکتـر یعقـوب  سـپس تکنیک هـای ارتبـاط مؤثـر بـا تأ
امیـن زاده  و نیـز تکنیـک های خبر نویسـی در مطبوعات توسـط محمد جـواد روح  

بـرای مدیـران روابـط عمومـی حاضـر در نشسـت تبییـن شـد.
در  برنامه ریـزی  مؤثـر  شـیوه های  و  عمومـی  روابـط  در  ارتباطـی  برنامـه  تدویـن 
ارتباطـات و  روابـط عمومـی، عنـوان سـخنرانی دکتـر  داود زارعیـان اسـتاد علـوم 

گـذاری تأمیـن اجتماعـی در تاریخ 20 آبـان ماه جاری  دومیـن نشسـت مدیریـت رسـانه ای مدیـران روابـط عمومی هـای شـرکت سـرمایه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در شـیان  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در مجتمـع فرهنگـی، رفاهـی، ورزشـی  بـه میزبانـی 

برگزار شـد. 

یت رسانه ای«  دومین نشست تخصصی »مدیر
وابط عمومی های شستا در کشتیرانی برگزار شد ر

کـه در آن بـه شـیوه های مختلـف تدویـن برنامه هـای ارتباطـی  روابط عمومـی بـود 
پرداخـت. روابـط عمومـی  در 

در پایان این نشسـت دکتر جهانبخش خانجانی مشـاور اطالع رسـانی وزیر تعاون، 
ح شـده در ایـن نشسـت  کار و رفـاه اجتماعـی نسـبت بـه جمـع بنـدی مـوارد مطـر

کرد. اقـدام 

گزارش

19
 آوای کشتیرانی   شماره  360  /  آبان و آذر  98

19



اصالح  ســــــــاختــار 
وه در جهت تقویت شرکت های گر

کارکنـان و  کلیـه قوانیـن و دسـتورالعمل های مرتبـط بـا  1- بازنگـری و اصـالح 
کارکنـان درک عادالنـه و رفتـار منصفانـه از  اجـرای دقیـق آنهـا، بـه طوری کـه 

اجـرای آنهـا داشـته باشـند.
2- بررسـی مجـدد ضرایـب حقـوق در نظـام طبقه بنـدی مشـاغل 

و بـه ویـژه اصـالح ضرایب جذب براسـاس شـرایط احراز  
شـغل، بـازار کار و تخصـص مـورد نیاز هر شـرکت.

۳- بررسـی مجـدد نحـوۀ محاسـبه حقـوق و 
کارکنـان و رفـع دغدغـه و نگرانی  مزایـای 

کارکنـان در ایـن زمینه.
ح  4- طراحـی و پیـــــــاده سازی طـر

بهبـود  و  مشــــــاغل  طبقه بنـدی 
مــــــــزایای  و  وضعیـت حقــــــــوق 
و  دریــــــــــایی  از  اعـم  کارکنـان 

غیردریایـی.
پیـــــــاده سازی  و  طراحـی   -5
مشــــــاغل  طبقه بنـدی  ح  طـر
شـــــــاغل  کارکنـان  ویـژه  بـه 

رفــــاهی  خدمـات  مؤسسـه  در 
قـرارداد  طـرف  کارکنـان  یـا  و 

و  رفــــــــاهی  خدمـات  مؤسسـات 
از نیـــــــروهای  فرهیختـگان اعــــم 

اداری. و  خدماتـی 
6- طراحـی و پیاده سـازی نظـام توزیـع 

بهره وری)کارانـه( و پــــــــــاداش بـــــراساس 
شـاخص های علمـی و عملکـردی. 

در ایـن خصـوص بـا توجـه بـه تغییـر سـاختارهای 
بهـره وری شـرکت های عملیاتـی  میـزان  سـازمانی، 

افزایـش خواهـد یافـت. براسـاس عملکـرد 
تنـوع  و  میـزان  لحـاظ  از  رفاهـی  امـور  بهبـود   -7

بهبــــــــود  بیمـه ای،  پوشـش های  جملـه  از  خدمـات 
تفریحـی. و  رفاهـی  کـز  مرا تنـوع  و  کیفیـت 

و  آینـده  مدیـــــــــران  ح  طـر اجـــــــرای  و  طراحـی   -8
کانون هـای ارزیابـی و توسـعه. جانشـین پروری؛ از طریـق 

کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه جهـت نـوع فعالیـت، ماهیـت و تخصصـی بـودن نیـروی انسـانی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار 
کارکنـان بـه  اسـت. از ایـن رو ضـرورت دارد در حـوزه نیـروی انسـانی برنامه هـای ویـژه ای بـه منظـور ایجـاد انگیـزه و توانمند سـازی 
کـه بدیـن منظـور در  اجـرا در آیـد. در ایـن راسـتا حـوزه معاونـت سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی در حـال تدویـن برنامـه جامـع می باشـد 

کارکنـان اجـرا خواهـد شـد. کوتاه مـدت اقدامـات ذیـل بـرای ایجـاد انگیـزه در 

براسـاس  کارکنـان  سـازمانی،  مختلـف  رده هـای  بیـن  از  ح  طـر ایـن  در   
کانون هـای مذکـور نیروهـای  شـاخص های مختلـف انتخـاب و بـا حضـور در 
مسـتعد و شایسـته ارتقـاء و انتصـاب در مشـاغل مدیریتـی، شناسـایی و پـس از 
طـی دوره هـای مدیریتـی و تخصصـی، بـرای قبـول مسـئولیت در پسـت های 

آمـاده خواهنـد شـد. سـازمانی 
گـروه  ظرفیت هـای  از  می تـوان  طریـق  ایـن  از  همچنیـن 
و  به جایـی شغلـــــــی   جـا  در جهـت  تعـدد شـرکت ها  و 

آورد. عمـل  بـه  مناسـب  اقـدام  پـروری  جانشـین 

اصالح ساختار
جدیـد  اسـتراتژی های  بـه  توجـه  بـا  شـرکت 
و  عملیـات  گـذاری  وا مبنـــــــــی بر  خـود 
بـه شــــــــرکت ها،  اجـــــــرایی  فعالیت هـای 
و  هلدینـگ  ســـــــاختار  اصـالح  اقـدام  بـه 
بـه  و  نمـوده  شـرکت ها  از  برخـی  ادغـام 
تبـع آن سـاختار شـرکت ها نیـز بعضـًا دچار 

اسـت. تغییراتـی گردیـده 
در واقـع اصـالح سـاختار برای پشـتیبانی از 
اجـرای اسـتراتژی جدیـد اسـت. در شـرایط 
شـرکت ها  مسـئولیت  و  اختیـارات  جدیـد 
افزایـش می یابـد و ستـــــــاد هلدینـگ وظیفـه 
کنتـــــــرل عملیـات  سیاسـت گذاری، نظـارت و 
بسـتر  اقـدام،  ایـن  داشـت.  خواهـد  عهـده  بـر  را 
کارکنـان براسـاس شـرایط جدیـد،  تـا  مناسـبی اسـت 
آموزش هـای تکمیلـی مناسـب با شـغل خود را فـرا بگیرند 
و بـا دارا بـودن مسـئولیت و اختیـارات و انگیزه بیشـتر به کار 

خـود بپردازنـد.
در شـرایط جدید و سـاختارهای طراحی شـده نه تنها شـغل و 
کارکنـان تهدید نخواهد شـد بلکه زمینـه برای فعالیت  درآمـد 
بیشـتر فراهم می گردد و به تبع آن فعالیت مناسـب تر از طریق 

افزایـش بهره وری مهیا می شـود.   

ساختار تغییر 
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وه کشتیرانی  حضور فعال شرکت های گر
یایی بندرعباس در نمایشگاه در

کشـتیرانی در نمایشـگاه دریایی بندرعباس حضور فعال  گروه  شـرکت های 
داشتند.

که با حضور جمعی از فعاالن دریایی از  گزارش خبرنگار ما، در این نمایشگاه  به 
کشتیرانی از  گروه  تاریخ 5 لغایت 8آذر ماه در بندرعباس برگزار شد، شرکت های 
جمله حمل و نقل کانتینری، حمل فله، کشتیرانی دریای خزر، کشتیرانی والفجر، 
هرمز،  پرشیا  هوپاددریا،  کشتیرانی  نمایندگی  خدمات  خط،  جنوب  کشتیرانی 
دریایی  خدمات  دریایی،  اطالعات  فناوری  توسعه  کشتیرانی،  آموزشی  مؤسسه 
گروه  غرفه  معلم در  بیمه  و  ترکیبی  نقل  و  حمل  قشم،  کشتیرانی  مهندسی  و 

کشتیرانی حضور فعال داشتند.

نماینده مجلس شورای اسالمی در بازدید از غرفه کشتیرانی:
نقش کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد کشور بی بدیل است
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نقشی  گفت:  نماینده مجلس شورای اسالمی 

بی بدیل در اقتصاد کشور دارد.
کشتیرانی در نمایشگاه دریایی در بندرعباس  در  گروه  وی ضمن بازدید از غرفه 
کشتیرانی  که نقش  گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه مردم عزیز ایران می دانند 
کرد: حمل و نقل  کشور بی بدیل است، اظهار  جمهوری اسالمی ایران در اقتصاد 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  دریایی جایگزینی هم شأن خود ندارد و انصافًا 

در این بخش جایگزین ندارد.
کشور و  کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در پایداری  وی با اشاره به اثرگذاری 
کرد: این مجموعه  نظام در زمان جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه، تصریح 

حمل و نقلی همواره در نوک پیکان تحریم ها علیه کشور بوده است.

بدخواهی های  تمام  علی رغم  داد:  ادامه  مجلس  در  بندرعباس  مردم  نماینده 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با اقتدار روی پای خود ایستاده و  دشمنان، 

عملیات خطیر حمل و نقل دریایی کشور را به سرانجام رسانده است.
کشتیرانی  کارکنان  تک  تک  کاری  فدا و  دلسوزی  حاصل  را  دستاورد  این  وی 
کید کرد: مجلس این آمادگی را دارد که با کمک  جمهوری اسالمی ایران اعالم و تأ

متخصصان این مجموعه، زمینه حمایتی الزم را برای آن فراهم سازد.
کسیون دریایی مجلس، افزود: مجلس همواره به حمایت از ظرفیت ها و  عضو فرا

کید دارد. توانمندی های داخلی مانند کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران تأ
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در بخش پایانی سخنان خود به  عضو 
موضوع اجرای قانون سوخت کم سولفور از سوی IMO و چالش های احتمالی آن 
گر طی سال های اخیر صنعت بانکرینگ کشور  برای ناوگان ملی پرداخت و گفت: ا
مورد توجه قرار می گرفت نباید امروز دغدغه تأمین سوخت شناورها وجود داشت.
کمیسیون انرژی مجلس و جلسات آن با وزیر نفت  وی با اشاره به پیگیری های 
و انجمن بانکرینگ کشور برای تأمین سوخت کم سولفور، خاطرنشان کرد: وزارت 
نفت در این رابطه قول همکاری داده است، نمایندگان نیز وظیفه خود می دانند 
از هر راه و روشی برای دور زدن تحریم ها از جمله تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان 

ملی حمایت کنند.
شایان ذکر است در مدت برپایی این نمایشگاه نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
استان هرمزگان، استاندار استان هرمزگان به همراه جمعی از مدیران اجرایی این 
استان، فرمانده قرارگاه ناوگان جنوب نیروی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
کشتیرانی جمهوری  ایران، جمعی از مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی و 

اسالمی ایران از غرفه گروه کشتیرانی بازدید کردند.

گزارش
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شبکه خبر

کانتینـر )Cargo Securing Manual( شـد.
 حمـل کانتینـر بـا ایـن شـناور که مورد تأیید سـازمان بنـادر و دریانـوردی قرار گرفت 
بـا مهـارت، دقـت و سـرعت عمـل کارشناسـان و کارگـران ایرانـی در گرم ترین فصل 

گرفت. بندرعباس صـورت 
شـایان ذکـر اسـت تعمیـرات و اصالحـات لندینگ کرافـت آریا تحت نظـر کالس و در 
ج در دسـتورالعمل های سـازمان بنـادر و دریانوردی  جهـت انطبـاق با الزامات مندر

انجام پذیرفته اسـت.

اهدای نوشت افزار توسط
 دانشجویان مرکز آموزش بوشهر

تهیـه  بـه  مبـادرت  نیکوکارانـه  اقـدام  یـک  در  بوشـهر  آمـوزش  مرکـز  دانشـجویان 
کردنـد.  بی بضاعـت  دانش آمـوزان  بـرای  نوشـت افزار 

گـزارش مرکـز آمـوزش بوشـهر، بـه مناسـبت فرارسـیدن سـال تحصیلـی جدیـد،  بـه 
دانشـجویان ایـن مرکـز آموزشـی، در یـک اقـدام نیکوکارانـه با جمـع آوری وجوه نقد 
شـخصی خـود، مبـادرت بـه تهیـه لـوازم التحریـر بـرای دانش آمـوزان بی بضاعـت 

نمودند.
کاری در بیـن دانشـجویان، مورد   ایـن امـر کـه در جهـت ترویـج فرهنـگ ایثـار و فـدا
گرفـت، پـس از  کارکنـان مؤسسـه آموزشـی نیـز قـرار  حمایـت و همراهـی مدیریـت و 
تهیه اقالم و نوشت افزار ضروری و مورد نیاز دانش آموزان، مستقیمًا  توسط خود 
دانشـجویان، بـه سرپرسـتان دانش آمـوزان مـورد حمایـت مؤسسـه خیریه حضرت 

امـام جعفـر صـادق )ع( بوشـهر اهـدا گردید. 

با همکاری دفتر مرکزی حراست؛

دوره آموزشی امنیت سایبری

دوره آموزشی » امنیت سایبری « توسط دفتر مرکزی حراست برگزار شد.
گـزارش دفتـر مرکـزی حراسـت، نظـر بـه لـزوم تـداوم دوره هـای آموزشـی بـرای  بـه 
افزایـش سـطح آشـنایی معاونـان و مدیـران ارشـد هلدینـگ و شـرکت های تابعه به 
منظور مقابله با شـیوه های نوین جاسوسـی یک دوره با عنوان» امنیت سـایبری« 

در سـالن اجتماعـات دریانـوردان سـاختمان مرکـزی کشـتیرانی برگزار شـد. 

گواهی نامه شناور آریا موفق به اخذ 
کانتینر شد  حمل 

شـناور آریـا از سـری شـناورهای کشـتیرانی کیـش موفـق بـه اخـذ گواهی نامـه حمـل 
کانتینر شـد.

بـه گـزارش روابط عمومـی ایـن شـرکت، کشـتیرانی کیش بـا طراحی، تدوین نقشـه 
و اجـرای اصالحـات بـر روی لندینـگ کرافـت آریـا موفـق بـه اخـذ گواهی نامـه حمل 
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کارکنان کشتیرانی  بازدید جمعی از 
از موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس

کشـتیرانی در تاریخ سـوم مهر ماه از موزه انقالب اسـالمی و دفاع  کارکنان  جمعی از 
مقـدس بازدید کردند.

گرامیداشـت یاد  گزارش خبرنگار ما، به مناسـبت هفته دفاع مقدس به منظور  به 
و خاطـره شـهدای هشـت سـال دفـاع مقدس، جمعـی از کارکنان کشـتیرانی از موزه 
کردند.  انقالب اسـالمی و دفاع مقدس بازدید و با آرمان های شـهدا تجدید میثاق 

تقدیر از  همکار روشندل در روز عصای سفید

بـه مناسـبت 2۳مهـر مـاه روز جهانـی نابینایـان )عصـای سـفید( از همکار روشـندل 
زهـرا فشـارکی تقدیر شـد.

کارکنـان امـور پشـتیبانی و دفتـر روابط عمومـی  گـزارش خبرنـگار مـا، جمعـی از  بـه 
کشـتیرانی بـا حضـور در مرکـز تلفن خانـه کشـتیرانی، محـل کار زهـرا فشـارکی بـا این 
همکار روشندل دیدار و لوح تقدیری همراه با هدیه و دسته گل به وی اهدا کردند.

پیام دریا 27ساله شد

نشریه پیام دریا وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شد.
گزارش خبرنگار ما، نشـریه پیام دریا که به عنوان اولین نشـریه دریایی کشـور،  به 
از سـال 1371 بـا مجـوز وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی فعالیت می کنـد، از ابتدای  

مهر ماه وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شد.    
مخاطبـان ایـن نشـریه علمی اقتصادی، کارشناسـان، دسـت اندرکاران و صاحبان 
اسـت  توانسـته  کنـون  تا کـه  می باشـند  بازرگانـی  و  دریایـی  حمل ونقـل  و  صنایـع 
مخاطبـان بـرون سـازمانی زیـادی را بـه خـود جلـب کـرده و با آرشـیو منحصربه  فرد 

بـه عنـوان بانـک اطالعـات دریایـی شـناخته شـود.
شـایان ذکـر اسـت مخاطبـان می تواننـد جهـت بهره بـرداری از مطالـب ایـن نشـریه 

بـه وب سـایت www.payamdarya.irمراجعـه نماینـد.

اهدای هدایا به همکاران
در جشن 17 ربیع االول

و  اسـالم حضـرت محمـد مصطفـی )ص(  مکـرم  نبـی  بـا سـعادت  جشـن والدت 
کارکنـان در تاریـخ  از مدیـران و  بـا حضـور جمعـی  امـام جعفرصـادق)ع(  حضـرت 

برگـزار شـد. کشـتیرانی  مـاه در سـاختمان مرکـزی  22آبـان 
گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مراسـم معنـوی پـس از اجـرای مولـودی خوانـی  بـه 
کـه نـام آنـان  توسـط حمیدرضـا خـدام مـداح اهـل بیـت)ع(، بـه5 نفـر از همکارانـی 
»محمـد و صـادق و همچنیـن بـه احمـد، محمـود، مصطفـی، رسـول، ابوالقاسـم 
کارکنـان حاضـر در مراسـم بـه قیـد قرعـه  و جعفـر« اسـت و همچنیـن بـه 25 نفـر از 

هدایایـی نقـدی اهـدا شـد.

هفته دفاع مقدس هم باید نمونه ای
کربال باشد  از واقعه 

که حقایق  کربال و بازماندگان ابی عبدا... الحسین)ع( دو جریانی بودند  شهدای 
کردند. کربال را در تاریخ انسانیت ثبت 

کشـتیرانی  گـزارش خبرنـگار مـا، حجـت االسـالم مـروی حکیـم امـام جماعـت  بـه 
امـروز در بیـن دو نمـاز ظهـر و عصـر بـه مناسـبت 25 محـرم سـالروز شـهادت امـام 
کربال را در تاریخ بشـریت  سـجاد)ع( به روایتی، ضمن اشـاره به عواملی که حقایق 
گفـت: هفتـه دفـاع مقـدس هـم  کـرد و  کردنـد، بـه هفتـه دفـاع مقـدس اشـاره  ثبـت 
بایـد نمونـه ای از واقعـه کربـال باشـد. همان کاری کـه بازماندگان امام حسـین)ع(، 
حضـرت زینـب)س( و امـام سـجاد)ع( انجـام دادنـد، امـروز هـم وظیفـه ماسـت 
کـه یـاد شـهدا، تاریـخ شـهدا و زندگـی شـهدا را فرامـوش نکنیـم و بـرای خودمـان و 

کنیـم. دیگـران بازگـو 
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میزان حمل بار در  سه ماه اخیر

دفتـر امـور بین الملـل از میـزان بارگیـری و تخلیه بار کشـتیرانی در سـه مـاه اخیر خبر 
داد.

گـزارش، در مجمـوع در مـرداد، شـهریور و مهـر مـاه 6 میلیـون و 92  بـر اسـاس ایـن 
هـزار و 66۳تـن کاال بارگیـری و 5میلیـون و 824هـزار و 4۳4  تـن کاال تخلیـه  شـده 

است.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت: در سـه مـاه اخیـر شـرکت حمـل فله یک میلیـون و 271  
کاالی عمومـی و 9۳4 هـزار و  کاالی فلـه، 678 هـزار و 188 تـن  هـزار و 882 تـن 
کانتینری دو میلیون 46۳ هزار و481 تن  860 تن سـیاالت و شـرکت حمل  و نقل 

کرده اسـت.  کاال بارگیـری 
همچنیـن میـزان تخلیـه بـار در ایـن سـه مـاه در شـرکت حمـل فلـه یـک میلیـون و 
859 هـزار و 792تـن کاالی فلـه، 556هـزار و 164 تـن کاالی عمومـی، 946 هزار و 
کانتینری دو میلیون و 46۳ هزار 481  997 تن سـیاالت و در شـرکت حمل و نقل 

کاال بوده اسـت. تـن 

گرفت: ج شکن ها صورت  با اتمام عملیات اجرایی مو

آغاز ساخت اسکله شماره یک 
بندر سوخت رسانی قشم

عملیات اجرایی ساخت موج شکن ها و حوضچه آرامش بندر سوخت رسانی قشم 
که از مهر ماه 1393 آغاز شده بود در آبان ماه امسال تکمیل شد.

گزارش روابط عمومی بندر سوخت رسانی قشم، تکمیل ساخت موج شکن ها با  به 
که شامل دو شاخه موج  گذاری حدود 540 میلیارد ریال میسر شده است  سرمایه 
شکن اصلی و فرعی و ایجاد یک حوضچه آرامش با مساحتی بالغ بر 635 هزار متر 

مربع است .
 DWT با ظرفیت 10 هزار  ایمن شناورها  امکان ورود  این موج شکن ها  با احداث 

بدون الیروبی در بندر سوخت رسانی قشم میسر می شود.
گفتنی است حجم مصالح سنگی مصرف شده این بخش بالغ بر دو میلیون و ۳00 

هزار تن است.
تکمیل  و  شکن ها  موج  اجرایی  عملیات  پایان  با  همزمان  گزارش،  این  براساس 
شده  آغاز  نیز  یک  شماره  اسکله  احداث  و  شمع کوبی  عملیات  آرامش،  حوضچه 

است.
ساخته  شمع ها  روی  بر  متر   50 طول  به  اسکله  این  عرشه  است  یادآوری  به  الزم 
خواهد شد، شمع های فوالدی اسکله از ابتدای آبان ماه سال جاری آماده شده و از  

کوبش شمع های اسکله آغاز شده است.  دوم آذر ماه عملیات 
و  آینده  ماه  تعیین شده، طی شش  زمان بندی  برنامه  با  شایان ذکر است مطابق 
در بهار 1۳99 ساخت اسکله شماره یک بندر سوخت رسانی قشم به پایان خواهد 

رسید.

کشتیرانی در آستانه میالد امام حسن عسگری)ع(:  امام جماعت 

حرکت در مسیر حق موجب عزت انسان می شود

کس در این دنیا از  گفت: هر  کشتیرانی  حجت االسالم مروی حکیم امام جماعت 
کل عالم هم  گر در  حق فاصله بگیرد و آن دور بشود و به سمت باطل روی  بیاورد ا

عزیز باشد، ذلیل می گردد.
کشتیرانی  جماعت  امام  حکیم  مروی  االسالم  حجت  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
ک آسمان والیت و  درآستانه خجسته سالروز والدت با سعادت یازدهمین اختر تابنا
امامت حضرت امام حسن عسگری )علیه السالم ( در بین نماز ظهر و عصر مطالبی 

کرد. را به همین مناسبت ایراد 
گهربار از  کشتیرانی درباره عزت و ذلت انسان در این دنیا به حدیثی  امام جماعت 
گفت:  آن حضرت می فرمایند: "ما َتَرَك الَحّقَ  کرد و  امام حسن عسگری )ع( اشاره 
که  ؛" هیچ عزیزى حق را ترك نکرد، مگر این  َعّزَ ِإاّل   

ٌ
َأَخذ َِبِه َذلیل َذّلَ و َال  ِإاّل  َعزیٌز 

که عزیز شد. ذلیل شد و هیچ ذلیلی به حق عمل نکرد مگر این 
کسی در این دنیا از حق فاصله بگیرد و از آن دور بشود و به  گفت: هر  وی در ادامه 

کل عالم هم عزیز باشد، ذلیل می گردد. گر در  سمت باطل رو بیاورد ا

برگزاری اجتماع عظیم عاشورائیان کشتیرانی 

عاشـورائیان  عظیـم  اجتمـاع  حسـینی،  عاشـورای  و  تاسـوعا  ایـام ا...  آسـتانه  در 
ایـران، معاونـان،  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  بـا حضـور مدیرعامـل  کشـتیرانی 
کارکنـان در تاریـخ 17 شـهریور مـاه مصـادف بـا 8 محرم الحـرام در  مدیـران ارشـد و 

کشـتیرانی برگـزار شـد. سـاختمان مرکـزی 
به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم پس از اقامه نماز ظهر و عصر، حجت االسالم 
والمسـلمین حاج محسـن آتشـکار پیرامون ویژگی یاران عاشورایی مطالبی را بیان 

کرد.
در ادامـه محمـد نـداف از مداحـان اهـل بیـت)ع( بـه مرثیـه سـرایی و نوحـه خوانـی 
آفریـن  نـدای شـور  کشـتیرانی ضمـن سـینه زنی،  و سـپس عاشـورائیان  پرداخـت 

لبیـک یـا حسـین را سـر دادنـد.
همچنین مشابه این مراسم عزاداری در شرکت های مستقر در مجتمع فرهنگی، 

هنری و ورزشـی شـیان با حضور جمعی از مدیران و کارکنان برگزار شـد.
کام خود را با  اطعام حسـینی  در پایان این مراسـم، عزاداران و سـوگواران حسـینی 

کردند.  متبرک 
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نتایج مسابقه عکاسی » اربعین از دریچه نگاه شما« 
اعالم شد

تلفـن همـراه تحـت عنـوان »اربعیـن  بـا  بـزرگ عکاسـی  برگـزاری مسـابقه  در پـی 
کشـتیرانی  از دریچـه نـگاه شـما« اسـامی نفـرات برگزیـده از سـوی روابط عمومـی 

اعـالم شـد. ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
اعضـای  رأی  و  داوری  بـا  عکـس  بهتریـن  انتخـاب  مـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کـه از میـان آثـار ارسـال شـده، آثـار سـه نفـر از  کشـتیرانی انجـام شـد  کانـال خانـواده 

کـرد. کسـب  را  آرا  بیشـترین  شـرکت کنندگان 
ح ذیل است. اسامی برندگان با تعداد آرای آنها به شر

نفر اول؛ میالد رحمان با 505 رأی 
نفر دوم؛ مرجان هادی زاده با ۳67 رأی 

نفر سوم؛ فرزاد کوچکی با 1۳9 رأی     
شـایان ذکر اسـت برندگان مسـابقه مذکور برای دریافت هدایای خود می توانند به 
دفتر روابط عمومی مراجعه و یا با شـماره تلفن 2۳842009  )آقای مسـعود مدنی( 

تماس حاصل فرمایند.

بازدید استادان و دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
 از مرکز آموزش بوشهر 

دانشـجویان گروه مهندسـی دریای دانشـگاه خلیج فارس از امکانات مرکز آموزش 
بوشـهر مؤسسـه آموزشی کشـتیرانی جمهوری اسالمی ایران بازدید کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار ما، دانشـجویان گروه مهندسـی دریای دانشـگاه خلیج فارس 
امکانـات  بـا  کشـتیرانی،  آموزشـی  آمـوزش بوشـهر مؤسسـه  از مرکـز  بازدیـد  ضمـن 

کارگاه هـای متعـدد ایـن مرکـز آشـنا شـدند. موجـود در 
گـروه  آییـن مدیـر  بـا همراهـی دکتـر  کـه  بازدیـد  ایـن  در  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
مهندسـی دریـای دانشـگاه خلیـج فـارس و جمعـی از اعضـای هیئـت علمـی ایـن 
گرفـت، دانشـجویان از موتورخانـه مجـازی مؤسسـه آموزشـی در  دانشـگاه صـورت 

گرفـت. کـه مـورد توجـه آنـان قـرار  کردنـد  بوشـهر دیـدن 
همچنین، در نشستی که حین این بازدید با حضور مدیران گروه های عرشه و موتور 
مرکز آموزش بوشهر و دانشگاه خلیج فارس انجام گرفت، طرفین بر ارتباط و تعامل 
کیـد کردند. بیشـتر ایـن دو مرکـز علمـی و تبـادل دانـش علمـی و تجربیـات عملی تأ

کارشناسان  یکسان سازی وضعیت قرارداد 
گامی در جهت افزایش تعلق سازمانی

همزمان و به میمنت خجسـته سـالروز میالد حضرت ختمی مرتبت 
محمـد مصطفـی )ص( و والدت حضـرت امـام جعفـر صـادق )ع(، 
کارشناسـان در جهت افزایش تعلق  یکسـان سـازی وضعیت قرارداد 

سـازمانی صـورت مـی پذیرد. 
گزارش خبرنگار ما، همزمان و به میمنت خجسـته سـالروز میالد  به 
حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی )ص( و والدت حضرت امام 
جعفر صادق )ع(، و به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی وضعیت 
دارای  نیروهـای  کلیـۀ  کارشناسـان، قرارداد  اسـتخدامی  قـرارداد 
مـدرک کاردانـی بـه باال، شـاغل در مشـاغل کاردانـی و کارشناسـی که 
طـرف قـرارداد بـا مؤسسـه خدمـات رفاهـی و فرهیختـگان می باشـند 
کـه در آنهـا فعالیـت دارنـد منعقـد  بـه طـور مسـتقیم بـا شـرکت هایی 

می گردد.  
ایـن اقـدام بـا توجـه بـه درخواسـت های کارکنـان تالشـگر و در جهـت 
ایجـاد انگیـزه و تعلـق سـازمانی هـر چـه بیشـتر آنـان صـورت می پذیرد. 
امیـد اسـت بـا انجـام این اقدامات مؤثـر و مثبت، گام هـای مؤثرتری 

در جهت افزایش بهره وری سـازمانی برداشـته شـود.

رادیو سرو میزبان 
دو خانواده معظم شهدای کشتیرانی شد

شـهیدان  کشـتیرانی  شـهدای  معظـم  خانـواده  دو  بسـیج،  هفتـه  مناسـبت  بـه 
شـدند. سـرو  رادیـو  میزبـان  حسـنی  شـهید  و  خالقی پـور 

کـه در روز جمعـه 8 آذر مـاه  گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مصاحبـه رادیویـی  بـه 
گرفـت، مـادر بزرگـوار شـهیدان خالقی پـور و والدیـن شـهید معظـم حسـین  صـورت 
حسـنی پیرامـون زندگی نامـه، ویژگـی و صفـات اخالقـی و نحـوه شـهادت فرزنـدان 

کردنـد.  خـود مطالبـی را بیـان 
شایان ذکر است این مصاحبه در استودیوی رادیو اینترنتی سرو واقع در باغ موزه دفاع 
مقدس تهران و طی هماهنگی روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج صورت گرفت. 
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خدمه سه قایق ماهیگیری توسط کشتی آیناز از سری کشتی های 
کشتیرانی والفجر نجات یافتند. 

کشـتیرانی والفجـر، بـا توجـه بـه شـرایط  گـزارش روابط عمومـی  بـه 
جـوی در جزیـره الوان و سـرعت بـاالی بـاد در تاریخ 12مهرماه، سـه 
قایـق ماهیگیـری کـه گرفتار توفان شـده بودند، توسـط دریانوردان کشـتی آیناز 

نجـات یافتند.
کـی اسـت: در ایـن عملیـات نجـات، دریانـوردان کشـتی آینـاز به  ایـن گـزارش حا
کشـتی را آماده  که برای مواجهه با توفان  کاپیتان داریوش رسـتمی  فرماندهی 
بـه محـض مشـاهده قایق هـای ماهیگیـری، طـی هماهنگی هـای  می کردنـد 
انجـام شـده بـه طـرف قایق ها تغییر مسـیر دادند و موفق به نجـات جان خدمه 

ایـن سـه قایق شـدند. 
کـه در مجمـوع 10 نفـر بودنـد،  گـزارش آمـده اسـت: خدمـه ایـن قایق هـا  در ایـن 
پـس از نجـات بـه کشـتی منتقـل شـدند و بعـد از اسـتقرار در داخـل سـالن کشـتی 
بـا  گـو  گفـت و  از  کشـتی بعـد  گرفتنـد. همچنیـن فرمانـده  مـورد پذیرایـی قـرار 
آنـان، بـا در اختیـار قـرار دادن تلفـن شـخصی خـود بـه آنـان، از  آنها خواسـت تا با 

در آسـتانه ایـام ا... تاسـوعا و عاشـورای حسـینی، مراسـم عـزاداری 
کشـتیرانی والفجـر و شـرکت خدمـات  کارکنـان  بـا حضـور مدیـران و 

کشـتیرانی هوپاددریـا برگـزار شـد. نمایندگـی 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا به نقـل از روابط عمومی کشـتیرانی والفجر، 
کـه در تاریـخ 17 شـهریور مـاه مصـادف بـا 8 محـرم الحـرام پـس از  در ایـن مراسـم 
گلباز امام جماعت  اقامه نماز ظهر و عصر برگزار شـد، حجت االسـالم والمسـلمین 
این شـرکت، ضمن ایراد سـخنرانی، در سـوگ امام حسـین)ع( و یاران با وفایش 

بـه مرثیـه سـرایی و نوحه خوانـی پرداخت. 
شـایان ذکر اسـت در پایان این مراسـم، عزاداران و سـوگواران حسـینی کام خود را 

کردند.  با اطعام حسـینی متبرک 

تبریک مدیرعامل کشتیرانی والفجر 
به مدیر روابط عمومی کشتیرانی

مدیرعامل کشـتیرانی والفجر طی نامه ای به مدیر روابط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران موفقیت های کسـب شـده این واحد 
ح ذیل اسـت. را در چهاردهمین جشـنواره ملی انتشـارات روابط عمومی تبریک گفت. متن این پیام تبریک به شـر

قای دکتر براتی جناب آ
مدیر محترم دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

باسالم
کـه نشـانگر تـالش  کسـب موفقیـت و دریافـت نشـان های برتـر در چهاردهمیـن جشـنواره انتشـارات روابط عمومـی  احترامـًا، بدین وسـیله 
کشـتیرانی جمهـوری  گـروه  کـه باعـث افتخـار و غـرور  بی وقفـه تمامـی همـکاران آن مجموعـه می باشـد را بـه جنابعالـی و همـکاران معظـم 
اسـالمی ایـران گردیـد، تبریـک عـرض می نمایـم. بـا توجـه بـه تجربـه جنابعالی و همکاران امید اسـت با تالشـی مضاعف شـاهد اعتالی بیش 

کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران باشـیم. گـروه  از پیـش نـام 

مدیرعامل کشتیرانی والفجر 

نجات جان خدمه سه قایق ماهیگیری توسط کشتی آیناز

مراسم  عزاداری سرور و ساالر شهیدان در دو شرکت تابعه

کننـد. خانواده های شـان تمـاس بگیرنـد و از سـالمتی خـود آنهـا را مطلـع 
شـایان ذکر اسـت خدمه این قایق های ماهیگیری پس از پایان توفان، همگی 

کردند. به سـالمت کشتی را ترک 

26
آوای کشتیرانی   شماره 360  /  آبان و آذر  98

26

اخبار والفجر



کشـتیرانی والفجـر از برگـزاری نمایشـگاه عکـس دفـاع مقـدس در ایـن 
شـرکت خبـر داد.

کی اسـت: به مناسـبت هفته دفاع مقدس، نمایشـگاه  گزارش حا این 
سـاختمان  در  تحمیلـی  جنـگ  دوران  تصاویـر  بـه  مربـوط  عکسـی 
کشـتیرانی والفجر و شـرکت خدمات نمایندگی کشـتیرانی هوپاددریا برگزار شـد، که 

گرفـت.   کارکنـان قـرار  مـورد اسـتقبال 

روابط عمومی کشـتیرانی والفجر از تغییر آدرس پسـتی این شـرکت 
خبر داد.

ح ذیل  براسـاس این گزارش آدرس جدید کشـتیرانی والفجر به شـر
است.

کوچـه  تهـران – خیابـان قائـم مقـام فراهانـی- باالتـر از میـدان شـعاع – نبـش 
کدپسـتی158985۳۳1۳ ک 97 –  شـبنم- پـال

شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه تغییر مکان پسـتی ، شـماره تلفن ها این شـرکت 
تغییری نکرده اسـت. 

محمـد  حضـرت  اسـالم  مکـرم  نبـی  والدت  سـالروز   مناسـبت  بـه 
)ص( و حضرت امام جعفر صادق )ع( جشـن با شـکوهی در محل 

کشـتیرانی والفجـر برگـزار شـد. نمازخانـه 
گـزارش روابط عمومی کشـتیرانی والفجر، در این مراسـم پس از  بـه 
اقامـه نمـاز ظهـر و عصر، حجت االسـالم و المسـلمین گلباز امـام جماعت این 
شـرکت، طـی سـخنانی ضمـن تبریـک ایـن میـالد خجسـته پیرامـون زندگـی 

پربرکـت پیامبـر گرامـی اسـالم، به مولودی خوانـی پرداخت. 
در ایـن مراسـم کـه بـا اسـتقبال کارکنـان والفجـر مواجـه شـد بـه قیـد قرعـه بـه 

گردیـد.  کارکنـان حاضـر در ایـن مراسـم هدایایـی اهـدا 
کارکنان پذیرایی شد. شایان ذکر است در پایان این مراسم از 

برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در دو شرکت تابعه

تغییر آدرس پستی کشتیرانی والفجر

کشتیرانی والفجر مراسم جشن والدت نبی مکرم اسالم در 
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کشتیرانی دریای خزر ادامه دارد  کانتینری  روند افزایشی رکوردهای حمل 

کشتیرانی دریای خزر بر قله حمل و نقل دریایی منطقه

کریـدور  مسـیر  در  خـزر  دریـای  کشـتیرانی  کانتینـری  حمـل  رونـد 
اسـت.  افزایشـی  کاسـپین  بنـدر  کتائـو-  آ چیـن- 

بـه گـزارش خبرنـگار ما، معاون امور بازرگانی کشـتیرانی دریای خزر 
بـا اعـالم اینکـه طـی سـال 97 رقـم بـی سـابقه TEU  2734  کانتینـر توسـط این 
کتائو-کاسـپین حمل شـده اسـت،  شـرکت در مسـیر کریـدور بیـن المللـی چین-آ
کریدور افزایشـی اسـت و این امیدواری  کانتینری در این  کرد: روند حمل  اظهار 

وجـود دارد کـه طـی سـال 98 دو برابـر شـود و بـه رکورد 6 هزار TEU برسـد.
کید بر اینکه کریدور بین المللی یاد شده با همکاری نزدیک کشتیرانی  وی با تأ
دریای خزر و منطقه آزاد کاسپین عملیاتی شده است، افزود: تا این لحظه 39 سفر 

دریایی در این مسیر از سوی کشتیرانی دریای خزر انجام شده است.
کنـون 3 فرونـد از  کشـتیرانی دریـای خـزر بـا اعـالم اینکـه هـم ا معـاون بازرگانـی 
کتائو-کاسـپین  کریـدور چین-آ شـناورهای ایـن شـرکت بـه صـورت الینـری در 
فعـال هسـتند، خاطـر نشـان کـرد: این مهـم در پی قـرارداد منطقه آزاد کاسـپین 

بـا راه آهـن ملـی قزاقسـتان عملیاتـی شـده اسـت.
کریـدور بیـن المللـی  وی یکـی از اقدامـات مثبـت کشـتیرانی دریـای خـزر در ایـن 
کـرد:  اضافـه  و  دانسـت  مسـیر  ایـن  در  چیـن  بـه  ایـران  صـادرات  رونـد  آغـاز  را 
کشـتیرانی دریـای خـزر بـا ایـن اقـدام ضمـن کمـک بـه توسـعه صـادرات ملـی در 
زمـان تحریم هـای ظالمانـه، موفـق شـد بـار رفـت و برگشـت را بـرای شـناورهای 
کنـد تـا از ایـن طریـق همزمـان بـا افزایـش درآمدهـا، هزینـه هـا را  خـود فراهـم 

کاهـش دهـد.
بخـش  کنـون  ا هـم  خـزر،  دریـای  کشـتیرانی  در  مسـئول  مقـام  ایـن  گفتـه  بـه 
کریـدور بیـن المللـی  کاالهـای صادراتـی ایـران بـه چیـن از طریـق  عمـده ای از 
کتائو-کاسـپین را گـچ، مـواد معدنـی، خشـکبار، فـرش، صنایـع دسـتی،  چین-آ

می دهـد.  تشـکیل  موادغذایـی  و  شـکالت 
وی یکـی از اتفاقـات خـوب در همـکاری کشـتیرانی دریـای خـزر و بنـدر کاسـپین 
کـه حاصـل رونـق ایـن بنـدر بـه واسـطه عملکـرد مناسـب ایـن شـرکت اسـت،  را 
اعمـال تخفیفـات مناسـب از سـوی بنـدر بـرای کشـتیرانی دریـای خزر دانسـت و 
افـزود: ایـن تخفیف هـا زمینـه را بـرای کاهش هزینه های شـرکت فراهـم کرده و 

همچنیـن رضایـت صاحبـان کاال را نیـز بـه همـراه داشـته اسـت.
کشـتیرانی دریـای خـزر بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از اهـداف  معـاون امـور بازرگانـی 
عملیاتی این شـرکت توسـعه حمل و نقل کانتینری در دریای خزر اسـت، گفت: 
کانتینری روشـی تمیز و سـریع اسـت، تالش شـده  با توجه به اینکه حمل و نقل 
از ایـن روش  کـه تولیدکننـدگان و بازرگانـان ایرانـی بـرای بهـره بـرداری  اسـت 

تشـویق و ترغیـب شـوند کـه بـه نظـر مـی رسـد در ایـن زمینـه موفـق بوده ایـم. 

اخبار خزر

کشــتیرانی دریــای خــزر بیــش از 50 درصــد بــازار حمــل و نقــل دریــای 
خــزر را در اختیــار دارد.

بــه گــزارش خبرنــگار مــا بــه نقــل از روابــط عمومی کشــتیرانی دریای 
گــروه  خــزر، ایــن شــرکت حمــل و نقــل دریایــی بــه عنــوان یکــی از شــرکت هــای 
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بیــش از نیمــی از بــازار حمــل و نقلــی دریــای 

خــزر را در اختیــار خــود دارد.
ــل  ــل و نق ــزر از حم ــای خ ــتیرانی دری کش ــزرگ  ــهم ب ــزارش، س گ ــن  ــاس ای ــر اس ب
کــه همگــی بــا پرچــم  کاال در دریــای خــزر حاصــل تملــک 40 فرونــد کشــتی اســت 

ــا تــردد می کننــد. ســرافراز جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن دری
کشــتیرانی خــزر، ایــن شــرکت تنهــا طــی 4 ســال اخیــر  طبــق اعــالم مدیرعامــل 
کــه بیــش از 9 میلیــون تــن کاالی صادراتــی و وارداتــی را بیــن  موفــق شــده اســت 

کنــد. بنــادر ایــران و بنــادر منطقــه جابه جــا 
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه اقتصــاد در حــال رشــد کشــورهای حاشــیه دریــای 
ــد  ــوب تولی ــت خ ــراه ظرفی ــه هم ــورها ب کش ــن  ــی ای ــای صاردات ــزر و ظرفیت ه خ

کاال در دریــای خــزر پــر رونــق پیــش بینــی  صادراتــی ایــران، آینــده حمــل و نقــل 
کشــتیرانی دریــای خــزر، قطعــًا ســهم ایــن  کــه بــا توجــه بــه توانایی هــای  می شــود 

کشــتیرانی در ایــن بــازار، رو بــه رشــد و افزایــش خواهــد بــود.
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برپایی موکب»عقیله بنی هاشم« توسط کشتیرانی دریای خزر

گروه کشتیرانی طبق الگوی کشتیرانی دریای خزر استقالل شرکت های 

کشـتیرانی دریـای خـزر از برپایـی ایسـتگاه صلواتـی  روابط عمومـی 
توسـط ایـن شـرکت در ایـام محـرم خبـر داد.

گـزارش خبرنـگار مـا بـه نقـل از روابط عمومـی کشـتیرانی دریای  بـه 
خزر، در دهۀ اول ماه محرم و هم زمان با ایام عزاداری سـاالر شـهیدان حضرت 
اباعبدالـه الحسـین )ع(، ایسـتگاه صلواتـی دایـر شـده بـا نـام »موکـب عقیله بنی 
کشـتیرانی دریای خزر در بندر انزلی، پذیرای عزاداران حسـینی  هاشـم« توسـط 
بـود. برگـزاری مراسـم سـوگواری همزمـان بـا تاسـوعا و عاشـورا نیز از دیگـر برنامه 

هـای ایـن شـرکت در ایـام محرم بوده اسـت.
شـایان ذکر اسـت این موکب با طراحی دکوری زیبا در جلوی سـاختمان مرکزی 

کشـتیرانی دریای خزر در بندر انزلی برپا شـد.

در  سـاختاری  تغییـرات  الگـوی  بـه  خـزر  دریـای  کشـتیرانی 
شـود. مـی  بـدل  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی 

زحمـات  بـا  خـزر  دریـای  کشـتیرانی  مـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
اسـت. تعالـی  مسـیر  در  خـود  کارکنـان  و  مدیـران 

کشـتیرانی دریـای خـزر کـه بـه گفتـه مدیریت ارشـد گـروه کشـتیرانی جمهوری 
ایـران  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  از  ایـران نمونـه ای مینیاتـوری  اسـالمی 
اسـت مدت هاسـت در تـاالر شیشـه ای بـورس عرضـه شـده و حضـور دارد و در 

مسـیر تعالی اسـت.
بـر ایـن اسـاس کشـتیرانی دریـای خـزر به شـکلی کامالً  شـفاف بـه فعالیت خود 
از جملـه سـهامدارن،  کـه ایـن شـفافیت همـه ذی نفعـان و  ادامـه مـی دهـد 

کارکنـان و مشـتریان را منتفـع مـی سـازد.
بـه همیـن منظـور و  بـر اسـاس جهت گیری گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 

کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  گـروه  ایـران مقـرر شـده اسـت تمامـی شـرکت های 
ایـران، در دوره جدیـد فعالیـت خـود از هر حیث شـرکت کشـتیرانی دریـای خزر را به 

عنـوان الگـوی خـود قـرار دهنـد و شـبیه سـازی کننـد.
گروه  معنای این رویکرد تازه، شـفاف شـدن تمام اقدامات و عملیات شـرکت های 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران است.
کمیت شـرکتی«  بـر ایـن اسـاس، انتظـار مـی رود کـه بـه زودی و بـا اجـرای »نظام حا
گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران، با الگوی کشـتیرانی دریای خزر، این  در 

شـرکت هـا مسـتقال دسـت به تصمیم گیـری و برنامه ریـزی بزنند.
گـروه  اقمـاری  هـای  شـرکت  شـده  یـاد  تصمیمـات  اجـرای  بـا  اسـت  ذکـر  شـایان 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران باید طبق برنامـه راهبردی گروه، خـود را برای 

ورود بـه تـاالر شیشـه ای بـورس آمـاده سـازند.

کشتیرانی خزر به شناور نو کد  تبدیل دارایی های را

کـد، عملیات خود  کشـتیرانی دریـای خـزر بـا فـروش دارایی های را
را بهبود می بخشـد.

کشـتیرانی دریای  گزارش خبرنگار ما، در پی اعالم مدیرعامل  به 
خـزر بـرای خریـد شـناورهای جدیـد و تـالش برای بهبود هر چه بیشـتر عملیات، 

گـذار می کند. کـد خود را وا ایـن شـرکت دارایی هـای را
کد بر اساس ابالغ و رهنمود  الزم به توضیح است اقدام به فروش دارایی های را
می گیـرد. صـورت  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه  ارشـد  مدیریـت 

گذاری ایـن دارایی ها در  بـر ایـن اسـاس مقرر شـده اسـت کـه درآمد حاصـل از وا
کشـتیرانی دریـای خـزر  خریـد شـناورهای جدیـد و دیگـر بخش هـای عملیاتـی 

صرف شـود.
شایان ذکر است این اقدام با توجه به رویکرد جدید مدیریت ارشد کشتیرانی 
کد این  جمهـوری اسـالمی ایـران نسـبت بـه تعییـن تکلیف هـر گونـه دارایـی را
مجموعـه و قـرار گرفتـن درآمد آن در چرخه تولید و سـوددهی انجام می شـود.
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کارکنان شعبه چابهار نشست صمیمی مدیرعامل شرکت هوپاددریا با 

تجلیل از دو همکار بازنشسته شعبه چابهار

بازدید نمایندگان شرکت بتا از کشتی بهتا

کشتیرانی  نمایندگی  خدمات  شرکت  مدیرعامل  صمیمی  نشست 
کارکنان شاغل در  شعبه چابهار برگزار شد. هوپاددریا با 

کارکنان مسائل  گزارش روابط عمومی شعبه چابهار، در این نشست  به 
گذاشتند. و مشکالت خود را با مدیرعامل این شرکت در میان 

کشتیرانی  نمایندگی  خدمات  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در  است  ذکر  شایان 
مسائل  پیگیری  مساعد  قول  کارکنان،  نظرات  نقطه  استماع  از  پس  هوپاددریا 
ح شده را طبق ضوابط، آئین نامه ها و دستورالعمل های شرکت به آنان داد.  مطر

کارکنان شعبه چابهار به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. دو تن از 
نمایندگی  خدمات  شرکت  چابهار  شعبه  روابط عمومی  گزارش  به 
و  ایرندگانی  عظیم  محمد  بازنشستگی  مراسم  هوپاددریا،  کشتیرانی 
کارکنان  کارکنان این شعبه، و جمعی از  حبیب رنجبر نوری با حضور سرپرست و 

در دفتر شعبه چابهار برگزار شد.
در این مراسم، از خدمات ارزشمند این همکار دو همکار تقدیر شد و لوح تقدیری 

گردید.  به رسم یادبود به این عزیزان اهدا 

 23 اسـکله  در  بهتـا  کانتینـری  کشـتی  از  بتـا  شـرکت  نماینـدگان 
کردنـد. بازدیـد  بندرعبـاس  رجایـی  شـهید  بنـدری  مجتمـع 

کشـتیرانی-  گـزارش روابـط عمومـی شـرکت خدمـات نمایندگـی  بـه 
شـعبه بندرعبـاس، کشـتی بهتـا کـه فرماندهـی آن را کاپیتان امینیـان به عهده 
داشـت، از مبـدأ بنـدر نانشـا در چیـن با TEU 5۳41کانتینر در تاریـخ 22 آبان ماه 
جـاری سـاعت01:00بامداد در اسـکله شـماره2۳ مجتمـع بنـدری شـهید رجایـی 

گرفت. پهلـو 
کانتینرهای کشـتی در بندر شـهید  بر اسـاس این گزارش، در طول مدت تخلیه 
رجایـی، تعـدادی نمایندگان شـرکت بتا از شـرکت های طرف قـرارداد اداره بنادر 
دریانـوردی کـه مسـئولیت خدمـات تخلیه و بارگیری کشـتی ها را به عهـده دارد 
کشـتیرانی  بـا همراهـی سرپرسـت خدمـات بنـدری شـرکت خدمـات نمایندگـی 

هوپـاد دریـا- شـعبه بندرعبـاس از این کشـتی بازدیـد کردند.
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برگزاری مراسم جشن میالد در شعبه بندرعباس 

دیدار مسئوالن شعبه بندرعباس با دریانوردان کشتی بهشاد

کشـتیرانی  سرپرسـت شـعبه بندرعبـاس شـرکت خدمـات نمایندگـی 
هوپـاد دریـا بـا فرمانـده و دریانوردان کشـتی توسـکا دیـدار و گفت و گو 

کرد.
نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  بندرعبـاس  شـعبه  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
کـرم  کشـتیرانی هوپاددریـا، ایـن دیـدار  بـه منظـور تبریـک سـالروز والدت پیامبـر ا
حضـرت محمـد مصطفـی )ص( و  امـام جعفـر صادق )ع( بـه فرمانده و کارکنان 

گرفـت. کشـتی توسـکا صـورت 
ایـن  بـه پیشـنهاد سرپرسـت شـعبه بندرعبـاس و فرمانـده  بنـا  ایـن دیـدار   در 
کشـتی با تعدادی از دریانوردان برگزار شـد  کنفرانس  کشـتی، جلسـه ای در اتاق 

کردنـد. و دریانـوردان  مسـائل و مشـکالت خـود را بیـان 
کاپیتان شـهرام حق پرسـت، در   شـایان ذکر اسـت کشـتی توسـکا به فرماندهی 
اسـکله شـماره 12 مجتمـع بنـدری شـهید رجایـی در حـال بارگیـری بـا ظرفیـت 
کانتینر می باشد و در چند روز آینده برای حرکت به مقصد مالزی   TEU ۳217

از اسـکله جـدا خواهد شـد. 

بـه مناسـبت هفتـه وحـدت و فرارسـیدن میالد حضـرت محمد )ص( 
و امـام جعفـر صـادق )ع(، مراسـم جشـنی در شـعبه بندرعبـاس برگزار 

شد.
گزارش روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا- شعبه  به 
که همراه با مدیحه خوانی یکی از مداحان اهل بیت  بندرعباس، در این مراسـم 
کارکنان این شـعبه به قید قرعه هدایایی اهدا  بندرعباس برگزار شـد به جمعی از 

گردید که اسـتقبال همکاران را به همراه داشـت. 
شایان ذکر است در پایان این مراسم جشن از همکاران پذیرایی به  عمل آمد.

کشـتیرانی  سرپرسـت شـعبه بندرعبـاس شـرکت خدمـات نمایندگـی 
هوپـاد دریـا و رئیـس عملیـات ایـن شـرکت بـا دریانـوردان و فرمانـده 

کردنـد. کشـتی بهشـاد دیـدار 
به گزارش روابط عمومی شـعبه بندرعباس شـرکت خدمات نمایندگی کشـتیرانی 
هوپاد دریا، در تاریخ 2۳ آبان ماه سرپرست شعبه بندرعباس خدمات نمایندگی 
بـا فرمانـده و  بـرای دیـدار  ایـن شـعبه  رئیـس عملیـات  و  کشـتیرانی هوپـاد دریـا 

کارکنـان کشـتی بهشـاد، عـازم این کشـتی شـدند.
در ایـن دیـدار جمعـی از دریانـوردان ایـن کشـتی پیرامون مسـائل و مشـکالت خود 

گـو پرداختند. بـه گفت و 
کشـور هنـد در تاریـخ  کشـتی بهشـاد حامـل 16 هـزار تـن برنـج از  شـایان ذکـر اسـت 
17آبـان مـاه جـاری در اسـکله شـماره 12 مجتمـع بنـدر شـهید رجایی بـرای تخلیه 

گرفت. پهلـو 

دیدار سرپرست شعبه بندرعباس با دریانوردان کشتی توسکا
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تجلیل از فرمانده شناور بهدخت

کویت به بندر خرمشهر توسط شناور برلیان  انتقال مسافران 

            گشت دریایی بازنشستگان شرکت نفت با شناور برلیان

فرمانـده  سرشـتی  کاپیتـان  از  دریانـوردی  جهانـی  روز  مناسـبت  بـه 
شـد. تجلیـل  بهدخـت  کشـتی 

بـه گـزارش خبرنـگار ما، طی مراسـمی با حضور مدیران سـازمان بنادر 
کاپیتـان عبدالرضـا  و دریانـوردی، جان محمـدی مدیـر حراسـت بندرعبـاس، 
جعفـری رئیـس عملیات شـعبه بندرعباس و صادق ناظری سرپرسـت عملیات 
هوپاددریـا،  کشـتیرانی  نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  بنـدری  امـور  خدمـات  و 
کـه در اسـکله شـماره 1۳ بنـدر  از فرمانـده شـناور بهدخـت، بـر روی ایـن شـناور 

رجایـی مسـتقربود، تجلیـل شـد.

کاتامـاران کشـتیرانی  کشـتی های  سـری  از  برلیـان  مسـافری  کشـتی 
والفجر، با ظرفیت 2۳5 نفر مسـافر، هفته ای دو بار در مسـیر خرمشـهر 

بـه کویـت و بالعکـس تـردد می نماید.  
کشـتیرانی هوپاددریـا، در  گـزارش شـعبه خرمشـهر شـرکت خدمـات نمایندگـی  بـه 
ایـن سـفرها کلیـه مراحل عملیات مسـافری شـامل پذیـرش، صدور بردینـگ کارد، 
هماهنگـی بـا ارگان هـای ذی ربط مانند گذرنامه، گمرك، نهاد ریاسـت جمهوری، 
کشتی توسـط  پـاس  و  حرکـت  پروانـه  اخـذ  مسـافری،  پایانـه  بنـدر،  اداره  گارد، 

کارکنـان زحمتکـش عملیاتـی شـعبه خرمشـهر ایـن شـرکت  انجـام می شـود.
شایان ذکر است در فصول مختلف سال برخی کاالهای صادراتی مانند میگو و ماهی، 
بامیه و همچنین موتورسیکلت و اتومبیل سواری گردشگران خارجی که دارای مجوزهای 
گمرکی و کارنه دوپاساژ ) مجوز کلوپ بین المللی  اتومبیل رانی( می باشند به وسیله 

کشتی برلیان در مسیر مذکور حمل می شود.

جعفـر  امـام  و  محمـد)ص(  حضـرت  باسـعادت  والدت  بـا  همزمـان 
گشـت  بـه  برلیـان  شـناور  بـا  نفـت  شـرکت  بازنشسـتگان  صـادق)ع( 

پرداختنـد. دریایـی 
کشـتیرانی  گـزارش روابط عمومـی شـعبه خرمشـهر شـرکت خدمـات نمایندگـی  بـه 
کـه بـه صـورت دو مرحلـه و طـی یـک  سـاعت  گشـت دریایـی  هوپاددریـا، در ایـن 
کشـتی  انجـام شـد، بازنشسـتگان شـرکت نفـت لحظـات خوشـی را بـر روی ایـن 

کردنـد. سـپری 
کشـتیرانی والفجر( در حال  کشـتی های  شـایان ذکر اسـت شـناور برلیان )از سـری 
کاپیتـان عبـادی و خدمـه زحمتکـش ایـن شـناور فعالیـت  حاضـر بـه فرماندهـی 

دارد. 
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کارکنان جمعیت هالل احمر شد شناور برلیان میزبان 

کاشان دیدار مسئوالن شعبه عسلویه با دریانوردان کشتی 

همکاری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با فوالد خوزستان توسعه 
می یابد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا 
شعبه بندر امام خمینی، همکاری حمل و نقلی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 

شرکت فوالد خوزستان توسعه می یابد.
گرفته از سوی شعبه بندر امام  گزارش، با بازاریابی جدید صورت  بر اساس این 

کشـتیرانی  روابط عمومـی شـعبه خرمشـهر شـرکت خدمـات نمایندگـی 
هوپاددریـا از برگـزاری تـور دریایـی ویـژه کارکنـان جمعیـت هـالل احمـر 

خبـر داد. 
براساس این گزارش، همزمان با بهبود وضعیت جوی و محلی هوا و آغاز فصل 

جدید، برگزاری تورهای دریایی در بندر خرمشهر آغاز  شده است.
کارکنان جمعیت هالل احمر با شناور برلیان به  در این تور یک ساعته جمعی از 
فرماندهی کاپیتان عبادی و خدمه زحمتکش این شناور در محدوده اروند رود 

سفر کردند.

کشتیرانی  سرپرست بازرگانی شعبه عسلویه شرکت خدمات نمایندگی 
و  دریانـوردان  بـا  شـرکت  ایـن  اداری  مسـئول  همـراه  بـه  دریـا  هوپـاد 

کردنـد.  کاشـان دیـدار  کشـتی  فرمانـده 
گـزارش روابـط عمومـی شـعبه عسـلویه شـرکت خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی  بـه 
امـام  و  محمـد)ص(  حضـرت  باسـعادت  والدت  مناسـبت  بـه  دریـا،  هوپـاد 
جعفرصـادق)ع(، سرپرسـت بازرگانـی شـعبه عسـلویه شـرکت خدمـات نمایندگـی 
کشـتیرانی هوپـاد دریـا بـه همـراه مسـئول اداری ایـن شـعبه در تاریـخ 2۳ آبـان ماه 

کشـتی شـدند. کاشـان، عـازم ایـن  کشـتی  کارکنـان  بـرای دیـدار بـا فرمانـده و 
بـه  کشـتی،  ایـن  و دریانـوردان  فرمانـده  از  تشـکر  و  تقدیـر  دیـدار ضمـن  ایـن  در 

پذیرایـی شـد. آنهـا  از  بـا شـیرینی  ایـام فرخنـده  ایـن  مناسـبت 
کانتینر و بارگیری   TEU 1428 شـایان ذکر اسـت کشـتی کاشـان به منظور تخلیه

کرد. کانتینر صادراتی در بندر عسـلویه پهلوگیری   TEU  1190

توسعه همکاری کشتیرانی با فوالد خوزستان

خمینی، همکاری دو شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و فوالد خوزستان در زمینه 
تولید صادراتی این شرکت، توسعه یافته و در مسیر تازه ای قرار می گیرد.

شـایان ذکـر اسـت، کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران برنامـه و اقدامـات تـازه ای 
را بـرای توسـعه فعالیـت هـای بازاریابـی خـود در دسـت اجـرا دارد که طـی آن ضمن 
شناسـایی و بازشناسـی بازارهـای جدیـد، خدمـات ایـن شـرکت بـه تولیدکننـدگان 

معتبـر داخلـی افزایـش پیـدا می کنـد.
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کشتیرانی در چابهار کتاب »کشتی ها و بنادر« به دبستان  اهداء 

کشتیرانی در چابهار زنگ ایثار و شهادت در مدارس دخترانه 

کشتیرانی در چابهار روز دانش آموز در مدارس دخترانه 

غیرانتفاعـی  مدرسـه  دانش آمـوزان  بـه  بنـادر  و  کشـتی ها  کتـاب 
شـد. اهـدا  چابهـار  در  کشـتیرانی 

گـزارش خبرنـگار مـا، همزمـان بـا 8 مهـر روز بزرگداشـت مولـوی،  بـه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی  کشـتی ها و بنـادر بـه همـت روابط عمومـی  کتـاب 
هوپاددریا)شـعبه  نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  روابط عمومـی  توسـط  و  ایـران 
چابهار( به دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرسـه غیرانتفاعی دخترانه و پسـرانه 

کشـتیرانی در ایـن شهرسـتان اهـدا شـد. 

همزمـان بـا هفتـه بسـیج دانش آمـوزی مراسـم یـادواره شـهدا و زنـگ 
ایثـار و شـهادت در مـدارس دخترانـه کشـتیرانی در چابهـار برگـزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا،  همزمان با شـروع هفته بسـیج دانش آموزی 
8آبان با  به صدا در آوردن زنگ ایثار و شهادت در مدارس دخترانه کشتیرانی، 

مراسـم یادواره شـهدای دانش آموز و جشـنواره غذاهای محلی برگزار شد.
همچنیـن بـه مناسـبت رحلـت حضـرت رسـول )ص(، شـهادت حضـرت امـام 

گرفـت. حسـن مجتبـی و امـام رضـا )ع( مراسـم طبـخ آش نـذری صـورت 

مراسم 1۳آبان روز دانش آموز در مدارس دخترانه کشتیرانی در 
چابهار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، دانش آموزان مدارس دخترانه کشتیرانی در 
چابهار همانند دانش آموزان سراسر کشور، یوم ا... 1۳آبان را گرامی داشتند و 

انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی به ویژه آمریکا اعالم کردند.  
در این مراسم دانش آموزان دخترانه کشتیرانی ضمن اجرای گروه سرود و 

شعارهایی با مضمون 1۳آبان و مبارزه با استکبار جهانی سردادند.
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کشتیرانی در چابهار برگزار شد جشن میالد در مجتمع مدارس پسرانه 

برگزاری ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای مدارس کشتیرانی در چابهار 

کرم)ص( و امام جعفرصادق)ع(،  به مناسبت والدت باسعادت رسول ا
آبـان مـاه در مجتمـع مـدارس پسـرانه  تاریـخ 23  مراسـم جشـنی در 

کشـتیرانی برگزار شـد.
کشـتیرانی  گـزارش روابط عمومـی شـعبه چابهـار شـرکت خدمـات نمایندگـی  بـه 
کارکنـان ایـن شـعبه و شـورای دانـش آمـوزی، مراسـم  هوپاددریـا، بـا همـکاری 
جشـنی با حضور  علمای اهل تشـیع و اهل تسـنن شهرسـتان چابهار برگزار شـد، 
کرم )ص(  پس از سـخنرانی علمای اهل تشـیع و تسـنن پیرامون والدت پیامبرا
و هفتـه وحـدت، دانش آمـوزان مدرسـه غیرانتفاعـی کشـتیرانی بـه اجـرای سـرود 
کاران شهرسـتان چابهـار بـا  و دکلمه خوانـی پرداختنـد و در ادامـه، ژیمناسـتیک 

اجـرای حـرکات نمایشـی شـور خاصـی بـه ایـن جشـن بخشـیدند.
اهداء هدایا به دانش آموزان برتر هنری از دیگر برنامه های این مراسم باشکوه بود.

 شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم از مهمانـان و دانـش آمـوزان بـا شـربت و 
شـیرینی پذیرایـی شـد.

در  کشـتیرانی  مـدارس  درون مدرسـه ای  ورزشـی  المپیـاد  ششـمین 
و  آمـوزگاران  دبیـران،  بدنـی،  تربیـت  کارشـناس  حضـور  بـا  چابهـار 
آبـان مـاه برگـزار شـد.  شـرکت فعـال دانـش آمـوزان در هفتـه سـوم 
کشـتیرانی هوپاددریـا-  گـزارش روابـط عمومـی شـرکت خدمـات نمایندگـی  بـه 
شـعبه چابهـار، در ایـن المپیـاد درون مدرسـه ای دانـش آمـوزان در رشـته هـای 
ورزشـی دو و میدانـی، داژبـال، طنـاب زنـی، پرتـاپ وزنـه و پـرش طـول به رقابت 

بـا یکدیگـر پرداختنـد.
گـزارش، اسـامی نفـرات برتـر در ایـن المپیـاد ورزشـی بـه قـرار ذیـل  بـر اسـاس ایـن 

است.
مقام اول در رشته  دو و میدانی۱00 متر : دانش آموز پرنیا خمری  

مقام اول در رشته  دو و میدانی40 متر: دانش آموز اسماء رحیم زاده
مقام اول در رشته  پرتاب وزنه: دانش آموز آیدا آذرنوش

مقـام اول در رشـته  داژبـال: )گـروه الـف( دانش آمـوزان نـگار پارسـا، حمیـرا 
پـاداش، سـماء جـدگال، ریحانـه پیوسـت و همـرده و غـزل آریـان فـرد 

مقام اول در رشته  پرش طول: دانش آموز یسنا هوتی
مقـام اول در رشـته  طنـاب زنـی: دانـش آمـوزان  سـماء جـدگال - الینـا 

امیـری- حسـنا دامنـی - روژان شـهرکی - آیـدا شـهرکی
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کارکنان شعبه خرمشهر در راهپیمایی حمایت از بیانات مقام معظم رهبری حضور مدیران و 

افزایش سرویس ایاب و ذهاب دریانوردان در شعبه بندرعباس

کشور کارکنان شعبه بندرعباس در راهپیمایی دفاع از امنیت و اقتدار  حضور سرپرست و 

نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  خرمشـهر  شـعبه  کارکنـان  و  مدیـران 
در  مـردم  مختلـف  اقشـار  بـا  همـگام  دریـا  هوپـاد  کشـتیرانی 
کردند.  راهپیمایـی حمایـت از بیانـات مقام معظم رهبری شـرکت 
کـه در تاریـخ اول  گـزارش روابـط عمومـی ایـن شـرکت، در ایـن راهپیمایـی  بـه 
کارکنـان ایـن شـرکت همـگام بـا اقشـار مختلـف  آذر مـاه برگـزار شـد، مدیـران و 
مـردم خرمشـهر پـس از اقامـه نمـاز جمعـه مقابـل مسـجد جامـع خرمشـهر در 
راهپیمایـی باشـکوه حمایـت از بیانـات مقـام معظـم رهبـری حضـور یافتنـد.

نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  بندرعبـاس  شـعبه  روابط عمومـی 
بـرای  ذهـاب  و  ایـاب  سـرویس  افزایـش  از  هوپاددریـا  کشـتیرانی 

داد.  خبـر  دریانـوردان 
کشـتیرانی  گـروه  ارشـد  مدیریـت  اخیـر  سـفر  پـی  در  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
دریانـوردان،  مشـکالت  رفـع  و  بررسـی  بـرای  ایشـان  دسـتور  و  بندرعبـاس  بـه 
درخواسـت ایـن عزیـزان مبنـی بـر افزایـش خطوط سـرویس ایاب و ذهـاب از بندر 
کاری این شـرکت قرار گرفت. بـه سـاختمان اداری شـعبه بندرعبـاس در اولویـت 

در ایـن راسـتا شـعبه بندرعبـاس شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپاد دریا 
کارکنـان واحـد نقلیه و اسـتفاده از امکانات موجـود اقدام به  بـا همـکاری و تـالش 

افزایـش سـرویس ایـاب و ذهـاب جهـت رفاه حال دریانـوردان نمود.
شـایان ذکر اسـت از تاریخ 27 آبان 98 عالوه بر سـرویس روزانه فعلی در سـاعات 
9 صبـح و 14 بعدازظهـر، سـرویس های سـاعت 18 )از مبـدأ بنـدر شـهید رجایـی 
بـه مقصـد سـاختمان اداری شـعبه( و همچنیـن سـاعت 22 )از مبـدا سـاختمان 

اداری بـه مقصـد بنـدر شـهید رجایـی( برقـرار شـد.

کارکنان شـعبه بندرعباس شـرکت خدمات نمایندگی  سرپرسـت و 
در  مـردم  مختلـف  اقشـار  بـا  همـگام  دریـا  هوپـاد  کشـتیرانی 

کردنـد. شـرکت  کشـور   اقتـدار  و  امنیـت  از  دفـاع  راهپیمایـی 
نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  بندرعبـاس  شـعبه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کـه در تاریخ 30 آبان ماه برگزار شـد،  کشـتیرانی هوپاددریـا، در ایـن راهپیمایـی 
مدیـران و کارکنـان ایـن شـرکت همـگام بـا اقشـار مختلـف مـردم بندرعباس در 

کشـور حضـور یافتنـد. راهپیمایـی باشـکوه دفـاع از امنیـت و اقتـدار 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن راهپیمایـی نماینـده ولـی فقیـه اسـتان، امـام جمعـه 
بندرعبـاس و اسـتاندار هرمـزگان از سـخنرانان ایـن مراسـم بودند. این مراسـم 

بـا قرائـت قطعنامـه و اقامـه نمـاز جماعـت بـه پایان رسـید.
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دیدار سرپرست شعبه بندرعباس با دریانوردان کشتی ابیان

گلزار شهدای بندر بوشهر آئین غبار روبی 

برگزاری جلسه هم اندیشی صمیمانه در شعبه بوشهر 

به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج، آئین غبار روبی، عطر افشانی و 
گلباران مزار مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس با حضور مدیر، 
رئیس حراست و جمعی از کارکنان شعبه بوشهر در بهشت صادق 

بندر بوشهر برگزار شد.
گـزارش روابط عمومی شـعبه بوشـهر شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی  بـه 
کـه در روز پنجشـنبه آخریـن روز مـاه )30آبـان مـاه(  هوپاددریـا، در ایـن آییـن 
کننـدگان ضمـن قرائـت فاتحـه، بـا رهبـر معظـم انقـالب و  انجـام شـد، شـرکت 

کردنـد. آرمان هـای شـهدا تجدیـد میثـاق 

جلسه هم اندیشی و پرسش و پاسخ مدیران و کارکنان شعبه بوشهر شرکت 
خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شعبه بندر بوشهر شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی 
هوپاد دریا، با توجه به دستور مؤکد نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به مشارکت فکری کارکنان در امور جاری، جلسه هم اندیشی و پرسش و 

پاسخ مدیران و کارکنان این شعبه برگزار شد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، در ایـن جلسـه کـه با حضور مدیر شـعبه بوشـهر و مدیرحراسـت 
گفتگویـی  شـعبه در فضایـی صمیمانـه برگـزار شـد، ضمـن طـرح مشـکالت موجـود، 

گرفـت. دوسـتانه در جهـت برنامه ریـزی، پیگیـری و رفـع سـریع آنهـا انجـام 
کارکنـان حـول محورهـای منابـع  کـه سـؤاالت طـرح شـده از سـوی  الزم بـه ذکـر اسـت 
انسـانی، بیمـه، ورزش و تعـدادی دیگـر از امـور جـاری و متفرقـه ایـن شـعبه مطرح شـد.

گفتنـی اسـت مدیـران ذی ربـط پـس از اسـتماع سـؤاالت، توضیحاتـی را  ارائـه و قـول 
مسـاعد پیگیـری و رفـع موانـع را در محـدوده اختیـارات آئیـن نامـه ای خـود دادنـد. 

کشـتیرانی  سرپرسـت شـعبه بندرعبـاس شـرکت خدمـات نمایندگـی 
بـا  دیـدار  بـرای  شـرکت  ایـن  بازرگانـی  رئیـس  همـراه  بـه  دریـا  هوپـاد 

کشـتی شـدند.  ایـن  ابیـان، عـازم  کشـتی  کارکنـان  فرمانـده و 
کـه در تاریـخ اول آذرمـاه  گـزارش روابـط عمومـی ایـن شـرکت، در ایـن دیـدار  بـه 
کشـتی ابیـان پیرامـون مسـائل و مشکالت شـان بـا  گرفـت، دریانـوردان  صـورت 

گـو پرداختنـد.  گفـت و  مدیـر شـعبه بندرعبـاس بـه 
کاپیتـان حسـین  کشـتی ابیـان بـه فرماندهـی  شـایان ذکـر اسـت در حـال حاضـر 
عزیزی در اسکله شماره 27 مجتمع بندری شهید رجایی مشغول بارگیری است 
که با ظرفیت TEU4901 کانتینر طی چند روز آینده عازم کشور چین خواهد شد. 
کشـتیرانی هوپـاد دریـا،  الزم بـه ذکـر اسـت مجموعـه شـرکت خدمـات نمایندگـی 
کـه  از مشـکالت دریانـوردان  اقدامـات مؤثـری در جهـت حـل بخشـی  کنـون  تا
ح شـده، انجام داده اسـت. از جمله این اقدامات مؤثر عبارت  توسـط آنان مطر
از افزایـش سـرویس ایـاب ذهـاب و رایزنی هـا در جهـت ارائـه خدمـات مطلوب تر 

بـرای Service Boat و اسـکان ایـن قشـر خـدوم مـی باشـد.

37
 آوای کشتیرانی   شماره  360  /  آبان و آذر  98

37



نتایج سفر هیئت اعزامی از هلدینگ به بندر امام خمینی

کشتی تابان دیدار مدیر شعبه بندر امام با دریانوردان 

کشتیرانی در شعبه بندر امام گروه  تبادل نظر برای پیشبرد اهداف عالیه 

مطالبـات رفاهـی کارکنان شـعبه بندر امام خمینی شـرکت خدمات  
نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا پیگیری شد. 

بـه گـزارش روابـط عمومی شـعبه بندر امام خمینی شـرکت خدمات 
کشـتیرانی هوپـاد دریـا، در سـفر معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی  نمایندگـی 
امـام خمینـی، مطالبـات رفاهـی  بـه بنـدر  ایـران  کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 

کارکنـان ایـن شـعبه پیگیـری شـد.
کارکنـان شـعبه  گـروه طـی دیـدار بـا  در سـفر معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی 
بندر امام خمینی و پس از اسـتماع نقطه نظرات آنها در رابطه با وضعیت منازل 

سـازمانی شهرسـتان ماهشـهر، مقـرر شـد بـرای اداره بهینـه ایـن منـازل، هیئـت 
امنایـی تعیین شـود.

کـه بـا حضـور تعـدادی از سـاکنین منـازل  گـزارش، در جلسـه ای  بـر اسـاس ایـن 
سـازمانی برگزار شـد، 4 نفر از همکاران شـعبه بندر امام به عنوان اعضای هیئت 

امنـای منـازل سـازمانی شهرسـتان ماهشـهر انتخاب شـدند.
انتظـار مـی رود بـا آغـاز فعالیـت ایـن هیئـت امنـاء امور مجتمع مسـکونی یاد شـده 

سـاماندهی یافتـه و در شـرایط بهتـری قـرار بگیرد.

کشتی تــــــابان دیـــــــدار و  مــــدیر شعبه بندر امام با دریــــــانوردان 
کرد. گفت وگو 

خدمـات  شـرکت  امـام  بنـدر  شـعبه  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
از  جمعـی  و  فرمانـده  بـا  شـعبه  ایـن  مدیـر  هوپاددریـا،  کشـتیرانی  نمایندگـی 

کـرد. گـو  و  گفـت  و  دیـدار  تابـان  شـناور  افسـران 
در ایـن دیـدار دریانـوردان ضمـن تشـکر و قدردانـی درخواسـت ها و انتظـارات 

خـود را بیـان کردنـد.
کانتینـری  الزم بـه ذکـر اسـت ایـن شـناور بـرای تخلیـه و بارگیـری در اسـکله 

کـرده اسـت.    بندرامـام پهلوگیـری 

کشـتیرانی  روابط عمومی شـعبه بندرامام شـرکت خدمات نمایندگی 
مدیـر  بـا  شـرکت  ایـن  شـعبه  مدیـر  نشسـت  برگـزاری  از  دریـا  هوپـاد 

کانتینـری خبـر داد.  ترمینـال 
کـه در محـل دفتـر مدیـر شـعبه بنـدر  گـزارش، در ایـن نشسـت  براسـاس ایـن 
امـام برگـزار شـد، طرفیـن ضمـن تبـادل نظـر، پیشـنهادهای خـود را در زمینـه 
گـروه کشـتیرانی و رفـع  همـکاری و همدلـی بیشـتر بـرای پیشـبرد اهـداف عالیـه 

کردنـد.  ح  موانـع احتمالـی مطـر
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دیدار صمیمی سرپرست شعبه چابهار با دریانوردان مستقر بر روی کشتی ها

کتاب و ایستگاه مطالعه در مدرسه کشتیرانی در چابهار برپایی نمایشگاه 

کارکنان شعبه بندرعباس  معاینات دوره ای سال 98 

کشـتیرانی  نمایندگـی  خدمـات  شـرکت  چابهـار  شـعبه  سرپرسـت 
کارکنـان ایـن شـعبه با دریانوردان  هوپـاد دریـا بـه همـراه جمعـی از 

کـرد. گـو  گفـت و  کانتینربـر شـیبا دیـدار و  کالول و  کشـتی تانکـر 
کـه در تاریخ 30  گـزارش روابـط عمومـی این شـعبه، در این دیدار صمیمی  بـه 
کارکنـان  گرفـت، سرپرسـت شـعبه چابهـار بـا فرماندهـان و  آبـان مـاه صـورت 
کانتینر بر شـیبا مسـتقر در اسـکله های شـهید بهشـتی و  کالول و  کشـتی تانکر 

کـرد. گـو  شـهید کالنتـری دیـدار و گفـت و 
کردنـد و  در ایـن دیـدار صمیمـی دریانـوردان مسـائل و مشـکالت خـود را بیـان 
ح شـده در  در ادامـه سرپرسـت شـعبه چابهـار در خصـوص پیگیری موارد مطر

کرد. چارچـوب آییـن نامه هـای شـرکت مطالبـی را عنـوان 
شـایان ذکـر اسـت درپایـان ایـن دیـدار سرپرسـت شـعبه چابهـار از دریانـوردان 

کـرد.  کشـتی  تقدیـر و تشـکر  زحمتکـش ایـن دو 

کتاب و ایستگاه  کتابخوانی، نمایشگاه  کتاب و  همزمان با هفته 
کشتیرانی در چابهار برپا شد. مطالعه در مدرسه غیردولتی 

گـزارش روابط عمومـی شـعبه چابهـار شـرکت خدمـات نمایندگـی  بـه 
کتابخوانـی ضمـن برپایـی نمایشـگاه  کتـاب و  کشـتیرانی هوپاددریـا، در هفتـه 
آموزشـگاه  دانش آمـوزان  عشـایری،  چـادر  برپایـی  و  مطالعـه  ایسـتگاه  کتـاب، 
کتابخوانـی و همچنیـن  کشـتیرانی 7، بـا فرهنـگ مطالعـه و  غیردولتـی پسـرانه 

سـبک زندگـی عشـایری آشـنا شـدند.
کتابخوانـی نیـز در ایـن  کتـاب و  کتابخوانـی زنـگ  شـایان ذکـر اسـت در هفتـه 

مدرسـه نواختـه شـد.

کلینیکی سالیانه کارکنان شعبه بندرعباس  معاینات کلینیکی و پارا
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا در جهت اجرای 

کار و به  منظور انطباق با الزامات سیستم مدیریت  ماده 92 قانون 
یکپارچه)IMS( ، مطابق هر ساله واحد HSE با هدف توجه و اهتمام ویژه به 
حفظ و ارتقاء وضعیت سالمت نیروی انسانی در محیط های کاری از 30 آبان 

الی 6 آذرماه جاری انجام شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا شعبه 
شناخته  از  یکی   ،)Periodic Examination( دوره ای  بندرعباس،  معاینات 
شده ترین و رایج ترین انواع معاینات شغلی است. این نوع معاینات که نوعی 
از پیشگیری ثانویه است، با فواصل زمانی معین )اغلب یکساله( به منظور 

تأمین دو هدف اصلی و عمده ذیل انجام می شوند:
1 - شناسایی اولیه و زود هنگام شاغلین مشکوک به بیماری های ناشی از کار 

در مراحل اولیه و قابل درمان.

کار بر روی  که شرایط محیط  2 - انجام Fitness for Work در شاغلینی 
بیماری آنها تأثیر سوء بر جای می گذارد.
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کل بنادر و دریانوردی دیدار مدیر شعبه بندر امام با معاون امور بندری اداره 

برگزاری هفته بسیج در شعبه بندر امام 

بازدید معاون عمرانی استاندار بوشهر از شناورهای زمرد و فیروزه

مدیر شعبه بندرامام شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا با 
معاون امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان دیدار و گفت 

و گو کرد. 
به گزارش روابط عمومی شعبه بندرامام این شرکت، در این دیدار که در محل دفتر 
اداره کل بنادر و دریانوردی صورت گرفت، پیرامون اولویت قراردادن ناوگان ملی 
در کلیه فرایندهای بندری در بندر امام و همچنین تعامل و عملی کردن فرایند و 

تحویل کانتینر به مشتریان جهت ارتقای صادرات بحث و تبادل نظر شد. 

به مناسبت هفته بسیج، مراسمی با حضور جمعی از مدیران و کارکنان 
شعبه بندر امام شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا برگزار 

شد. 
گزارش روابط عمومی شعبه این شرکت، در این مراسم که به میزبانی شعبه  به 
این شرکت در مسجد امام مجتمع بندری برگزار گردید، عالوه بر امام جمعه شهر 
بندر امام، مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان و همچنین تعدادی 

از مدیران ارشد بندری نیز حضور داشتند.
 شایان ذکر است در این مراسم امام جمعه این شهر ضمن تبریک هفته بسیج، 

پیرامون اخبار اخیر کشور مطالبی را بیان کرد. 

معاون عمرانی استاندار بوشهر و هیئت همراه از شناورهای زمرد و فیروزه 
در بندر بوشهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شعبه بوشهر شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی 
هوپاددریا، در بازدید از شناورهای زمرد و فیروزه در اسکله والفجر بندر بوشهر، مدیر 
کل میراث  و رئیس حراست شعبه بوشهر، معاون عمرانی استاندار بوشهر و مدیر 

فرهنگی بوشهر را همراهی کردند.
در این بازدید معاون عمرانی استاندار بوشهر طی سخنانی بر استفاده از زیرساخت های 
استان،  دریایی  گردشگری  صنایع  بیشتر  رونق  جهت  به  بوشهر  بندر  در  موجود 
کید کردند. ایشان ضمن تشکر و قدردانی از مجموعه کشتیرانی، ایجاد  همفکری و تأ

صنایع گردشگری دریایی را از توانایی های بالقوه مجموعه دانستند.
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کشتی دالیا بازدید مدیر شعبه بندر امام از 

کل اداره بندر استان سیستان و بلوچستان کشتیرانی با مدیر  نشست مدیران 

کانتینربر آبتین)1( در بندر بوشهر پهلوگیری کشتی 

کشـتیرانی  روابط عمومـی شـعبه بندرامـام شـرکت خدمـات نمایندگـی 
هوپاددریـا از بازدیـد مدیـر ایـن شـعبه از کشـتی دالیـا خبـر داد. 

گـزارش، در پـی پهلوگیری کشـتی دالیا در اسـکله نفتی  براسـاس ایـن 
بنـدر صادراتـی مجیدیـه، مدیـر شـعبه بندرامام از این کشـتی بازدید کرد.

علـی  کاپیتـان  فرماندهـی  بـه  دالیـا  کشـتی  حاضـر  حـال  در  اسـت  ذکـر  شـایان 
برخـوردار در اسـکله نفتـی در حـال بارگیـری  40هـزار تـن گازوئیـل بـرای تخلیـه در 

می باشـد.   چابهـار  بنـدر 

کل اداره بنـدر اسـتان سیسـتان  کشـتیرانی بـا مدیـر  نشسـت مدیـران 
و  بنـادر  کل  اداره  در  چابهـار  آزاد  منطقـه  مدیـران  و  بلوچسـتان  و 

شـد. برگـزار  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتان  دریانـوردی 
کشـتیرانی  نمایندگـی  روابط عمومـی شـعبه چابهـار شـرکت خدمـات  گـزارش  بـه 
خدمـات  شـرکت  عامـل  مدیـران  حضـور  بـا  کـه  نشسـت  ایـن  در  هوپاددریـا، 
کشـتیرانی هوپاد دریا و شـرکت حمل و نقل ترکیبی و جمعی از مدیران  نمایندگی 
کانتینـری و کشـتیرانی جنوب- خـط ایران  شـرکت های حمـل فلـه، حمـل و نقـل 
برگـزار شـد، پیرامـون توسـعه زنجیـره تأمیـن لجسـتیک حمـل و نقـل و تقویـت 
و  انبـارداری  فلـه،  کانتینـری،  فعالیت هـای  عرصـه   در  کشـتیرانی  گـروه  حضـور 

گـو شـد.   گفـت و  لجسـتیک در بنـدر چابهـار تبادل نظـر و 
بهشـتی،  شـهید  اسـکله  از  حاضـران  نشسـت  ایـن  پایـان  در  اسـت  ذکـر  شـایان 

کردنـد.  بازدیـد  چابهـار  کانتینـری  ترمینـال  و  بنـدری  تجهیـزات 

گرفت. کانتینربر آبتین )1( در بندر بوشهر پهلو  کشتی 
خدمـات  شـرکت  بوشـهر  بنـدر  شـعبه  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
تاریـخ  در  آبتیـن  کانتینربـر  کشـتی  هوپاددریـا،  کشـتیرانی  نمایندگـی 
16 آذر مـاه پـس از طـی مراحـل پـاس ورود، در اسـکله شـماره 2 بنـدر 

کـرد. پهلوگیـری  بوشـهر  بنـدر  در  بارگیـری  و  تخلیـه  بـرای  بوشـهر 
کشـتی آبتیـن)1( را بـه عهـده  کاپیتـان امیـر فـروزان فرماندهـی  شـایان ذکـر اسـت 
کشـتی پـس از بارگیـری در بندرعبـاس، وارد بنـدر بوشـهر شـد و قـرار  دارد. ایـن 
اسـت پـس از انجـام عملیـات تخلیـه و بارگیـری، بـرای بارگیـری مجـدد ایـن بندر 

کنـد و عـازم بنـدر امـام شـود. را تـرک 

41
 آوای کشتیرانی   شماره  360  /  آبان و آذر  98

41



افتتاح خط جدید کشتیرانی
 حمل محموالت صادراتی به شرق مدیترانه

کارت های رفاهی از 15 آذر ماه جاری  گیر شدن  فرا

روابط عمومی شرکت حمل فله، از برنامه ریزی این شرکت برای 
افتتاح خط جدید کشتیرانی ویژه حمل محموالت کاالی عمومی 
داد. خبر  بالعکس  و  مدیترانه  دریای  شرق  به  ایران  بنادر  از 

نقل  و  حمل  به  شده  اعمال  تحریم های  علی رغم  گزارش،  این  براساس 
کشور، شرکت حمل فله در نظر دارد نسبت به راه اندازی خط جدید  دریایی 
کاالی عمومی در راستای حمایت از بخش  کشتیرانی ویژه حمل محموالت 

کند. صادرات اقدام 
کشتیرانی،  کی است: مهم ترین هدف از راه اندازی این خط  گزارش حا این 
افزایش سهم ناوگان ملی از بازار حمل محموالت صادراتی و وارداتی است 
ناوگان  مدیترانه، سهم  به شرق  ایران  از  کشتیرانی  این خط  افتتاح  با  که 
یافت  افزایش خواهد  نظر  مورد  در حوزه  فله  ملی و خصوصًا شرکت حمل 
محموالت  حمل  امکان  کشتیرانی  خط  این  از  استقبال  با  اینکه  مضافًا  و 
وارداتی نیز از شرق مدیترانه و حوزه دریای سیاه به ایران فراهم خواهد شد.

کاال از دیگر اهداف این اقدام می باشد. صاحبان  حمایت از صادرکنندگان 
با هماهنگی  فله خشک می توانند  و  کیسه ایی  کاالی عمومی، محموالت 
سفارش  مراحل  انجام  به  نسبت  شرکت  این  چارترینگ  و  بازاریابی  امور 

کنند. حمل اقدام 
طبق بررسی های انجام شده، حمل انواع محموالت اعم از پروژه ای و غیره 
کارگیری کشتی های چندمنظوره به مقصد دریای  تا سقف 20 هزار تن با به 

سیاه و شرق مدیترانه انجام خواهد شد.  
رو  به  رو  کاال  صاحبان  استقبال  با  کشتیرانی  خط  این  افتتاح   چنانچه 

شود، امکان حمل محموالت تا دو بار در ماه قابل انجام خواهد بود.
اطالعات  کسب  منظور  به  توانند  می  کاال  صاحبان  است،  ذکر  شایان 
 0212۳84۳060 و   0212۳84۳111 تلفن هــــــــای  شمـــــــاره  با  بیشتر 
و  gm-euroasia@sapidshpg.com رایـــــــــانامه  طـــــــــریق  از  یا  و  تماس 

کنند.  mkt-euroasia@sapidshpg.com اقدام 

کارت های  شدن  گیر  فرا از  ایران  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  کارکنان  امور 
رفاهی از 15 آذر ماه جاری خبر داد. 

کارت های رفاهی  گزارش خبرنگار ما، به منظور استفاده بهینه و مناسب از  به 
تاریخ  از  و...  اقامتی  تفریحی،  رفاهی  خرید،  کز  مرا کلیه  در  کاربرد  قابلیت  و 
خرید  به  اعتباری  قابلیت  از  مذکور  رفاهی  کارت های  کلیه  جاری  آذرماه   15

تبدیل می گردد. 
سال  آذر  و  آبان  مهر،  ماه های  به  مربوط  نشده  استفاده  اعتبارهای  ضمنًا 

کارت های موجود شارژ می شود.  جاری نیز در 
کارت های  شایان ذکر است بر این اساس از تاریخ ذکر شده، بخش اعتباری 

رفاهی به نقدی تبدیل می گردد.

مدیر دفتر مرکزی حراست
کارکنان در روزهای شنبه  پذیرای 

دفتـر مرکـزی حراسـت کشـتیرانی اعـام کـرد: بـه 
منظـور دریافـت دیدگاه هـا، نقطه نظـرات و رسـیدگی 
بـه مشـکات کارکنـان، مدیـر دفتر مرکزی حراسـت 
روزهای شـنبه هر هفته سـاعت 12-10 بـا آنان دیدار 

می کنـد.
کلیـه کارکنـان دریایـی و خشـکی می تواننـد جهـت 
تعییـن و تنظیـم وقت قبلی بــــا شـماره تلفــــن 

23843598 تماس بگیرند. 
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سامانه پرداخت آنالین شرکت حمل و نقل ترکیبی راه اندازی شد

برگزاری مراسم عزاداری در شرکت حمل و نقل ترکیبی

روابـط عمومـی شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی از راه انـدازی سـامانه 
درگاه پرداخـت آنالیـن ایـن شـرکت خبـر داد. 

گـزارش، در ایـن سـامانه سـعی بـر ایـن شـده اسـت  براسـاس ایـن 
پرداخـت،  بازرگانـی،  عملیـات  مشـتری،  نـام  ثبـت  فرایندهـای  کلیـه  کـه 
و  مکانیـزه  تمامـًا  صـورت  بـه  مالـی  سیسـتم های  زیـر  بـا  الزم  ارتباط هـای 

شـود. انجـام  خـودکار 
ایـن سـامانه توسـط بخـش نرم افـزار واحـد فنـاوری اطالعـات شـرکت حمـل 
کلیـه مـوارد و مراحـل بـه صـورت  ونقـل ترکیبـی تولیـد و طراحـی شـده اسـت و 

کاال خواهـد رسـید.  پیامـک و رایانامـه بـه اطـالع صاحبـان 

هـم  زمـان بـا ایـام سـوگواری سـاالر شـهیدان، مراسـم عـزاداری در 
کشـتیرانی نیـز برگـزار شـد. شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی 

گـزارش خبرنـگار ما بـه نقل از روابط عمومی شـرکت حمل ونقل  بـه 
ایـام تاسـوعا و عاشـورای حسـینی، مراسـم  فـرا رسـیدن  ترکیبـی، در آسـتانۀ 
هماهنـگ  حسـینی  اطعـام  بـا  همـراه  سـینه زنی  و  نوحه خوانـی  عـزاداری، 
کارکنـان  کشـتیرانی، بـا حضـور مدیـران و  گـروه  بـا هلدینـگ در شـرکت های 

شـرکت حمـل  و نقـل ترکیبـی در نمازخانـه ایـن شـرکت برگـزار شـد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکت حمل و نقل ترکیبی و بندر خشک پیشگامان

تفاهـم نامـه همـکاری بیـن شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی و بنـدر 
خشـک پیشـگامان در جهـت ارائـه خدمـات بهتـر بـه بازرگانـان و 

تجـار امضـا شـد.
ایـن  اسـاس  بـر  ترکیبـی،  نقـل  و  حمـل  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کلیـه خدمـات مرتبـط بـا صفافـی، تفکیـک مناسـب، نگهـداری  تفاهـم نامـه 
سـالمت  از  اطمینـان  حصـول  کانتینرهـا،  از  بازدیـد  کانتینرهـا،  چیدمـان  و 
کانتینرهـای خالـی  کانتینرهـا و انجـام عملیـات تخلیـه و بارگیـری  فیزیکـی 
کویـری یـزد ممکـن  و ... در محوطـه بنـدر خشـک پیشـگامان واقـع در شـهر 

مـی شـود. 
کانتینر در بندر خشـک پیشـگامان  با امضای این تفاهم نامه امکان دپوی 
کانتینـر توسـط تجـار و بازرگانان از بندر خشـک و تحویل  و درخواسـت اجـاره 
کردن هزینه ها و حذف  که این امر موجب بهینه  به بندر خشک میسر شد. 
یک سر حمل کانتینر و سبب  صرفه جویی در هزینه های بازرگانان می شود.

کانتینـری  بـه موجـب ایـن تفاهـم نامـه مسـاحت هشـت هکتـاری ترمینـال 
بنـدر خشـک پیشـگامان بـرای اسـتفاده تجـار و بازرگانـان ایجاد شـده اسـت.

ایـن توافقنامـه از تاریـخ 98.9.1 تـا 99.8.۳0 و بـه مـدت یـک سـال دارای 

قابـل  مشـابه  هـای  دوره  بـرای  طرفیـن  توافـق  صـورت  در  و  اسـت  اعتبـار 
باشـد. تمدیـد مـی 

کاال، اسـتریپ و  همچنیـن بـا امضـای ایـن تفاهـم نامه، خدمات انبـارداری 
اسـتافینگ و سـایر امـور و اقدامـات مشـابه و مرتبـط بـا انبـارداری در اختیـار 

گیرد.  شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی قـرار مـی 

اخبار حمل و نقل ترکیبی
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سامانه پرداخت آنالین شرکت حمل و نقل ترکیبی
ی  ی مدار  گامی به سوی مشتر

کاربـران می باشـد، چهارمیـن نسـخه  کـه در اختیـار  در واقـع نسـخه نهایـی ای 
از ایـن نرم افزار اسـت. 

کاال  آنالیـن، صاحبـان  از طراحـی سـامانه پرداخـت  پیـش  یـادآور مـی شـود، 
کـد مالـی  دریافـت می کردنـد تـا بتواننـد  مسـتقیم بـه بخـش مالـی مراجعـه و 
گانه ای برای  صورت حسـاب دریافـت کننـد اما در سـامانه جدید، صفحـه جدا
کاربر به محض ورود به این صفحه،  گرفته  شـده اسـت.  کاال در نظر  صاحب 
بخشـی به نام اسـتعالم در اختیارش قرار می گیرد که به سیسـتم مالی متصل 

است. 
گر مشخصات صاحب  ج شناسـه ملی وارد سـایت می شـود. ا صاحب کاال با در

کاال در سـایت ثبت شـده باشـد برای وی رمز عبور پیامک می شـود.
کاال ایـن اطمینـان داده  بـا پیامـک و رایانامـه )ایمیـل( بـه صاحـب  سـپس 
می شـود کـه پرداخت هایـش بررسـی شـده و نیـاز به تمـاس تلفنی و یـا مراجعه 

حضـوری نیسـت.
کلیـک بـر  کاال بـه سیسـتم وارد می شـود، بـا  در مرحلـه بعـدی، وقتـی صاحـب 

کنـد. گزینـه مـورد نظـر می توانـد "صورت حسـاب" خـود را مشـاهده  روی 
کـه اولیـن آنهـا  کاربـران آمـاده شـده اسـت  در نسـخه جدیـد چنـد لینـک بـرای 
لینک پرداخت آنالین اسـت. صاحب کاال مسـتقیم صورت حساب را می بیند 

گزارش خبرنگار ما، "سـامانه پرداخت آنالین شـرکت حمل و نقل ترکیبی"   به 
کاال طراحی و ایجاد  کارشناسان مالی و بازرگانی و صاحبان  کار  برای سهولت 

شده است.
کانتینری بسیاری از  که تا پیش از این در بخش ترمینال  واقعیت این است 
گرچه این ترمینـال، نرم افزاری  امـور جـاری به صورت دسـتی انجام می شـد. ا
کارکنـان حـوزه  کارهـا دسـتی بـود. در واقـع  هـم داشـت ولـی متأسـفانه تمـام 
بازرگانی "شرکت حمل و نقل ترکیبی" از طریق پست الکترونیکی با صاحبان 
کاال ارتبـاط داشـتند و حتـی صاحبـان کاال بـه صـورت حضـوری به این شـرکت 

مراجعـه می کردند.
کار مالـی بودنـد و  کارکنـان حـوزه بازرگانـی درگیـر  از طـرف دیگـر در ایـن فراینـد 

کار بازرگانـی می شـدند. کارکنـان مالـی متعاقبـًا درگیـر فراینـد 
بنابراین، در جهت تسـهیل و به روز رسـانی فرایندها، پیشـنهاد طراحی درگاه 
کره با بانک  آنالین برای مشـتریان به مدیران مجموعه ارائه شـد. پس از مذا
و ارائـه توجیهـات الزم بـرای همـکاری، درگاه پرداخـت پارسـیان اخـذ شـد و 
کارهـای نرم افـزاری و سـخت افزاری سـامانه پرداخـت آنالیـن شـرکت حمـل و 

نقـل ترکیبـی آغـاز گردید.
البته در نسـخه های اولیه اشـکاالتی وجود داشـت که طی اقداماتی رفع شـد. 

ح و ایـده یکـی از  کارشناسـان بازرگانـی و توسـط یکـی از مهندسـان    »سـامانه پرداخـت آنالیـن  «شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی کشـتیرانی بـا ارائـه طـر
دفتر  فناوری اطالعات این شـرکت طراحی و راه اندازی شـده اسـت. به همین منظور بر آن شـدیم تا پیرامون فرایند تولید این نرم افزار و مزایای 

کنیم.  آن اطالعاتـی را بـه مخاطبـان ارائه 
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و می توانـد بـه صـورت آنالیـن نسـبت به پرداخت صورت حسـاب خـود اقدام کند. 
بـرای اطمینـان از دریافـت پرداختـی، پیامکـی بـا مضمون:»بـا تشـکر از پرداخـت 

کاربر ارسـال می شـود. غیرحضـوری شـما« بـرای 
از تلفـن،  بـا اسـتفاده  کاال  کـه واریـز پـول صـورت می گرفـت صاحـب  گذشـته  در 
واریـزی خـود را اعـالم می کـرد. در حالـی کـه بـا نرم افـزار جدیـد تعـداد تمـاس تلفنی 

کاهـش یافتـه اسـت.  بـا بخـش مالـی و بازرگانـی تـا حـد امـکان 
مشـاهده  را  کانتینـری  عملیـات  امـور  می توانـد  کاال  صاحـب  بعـدی،  مرحلـه  در 
کنـد. اینکـه چـه کسـی کانتینـر را تحویـل داده و چـه کسـی تحویل گرفتـه، در چه 
گرفتـه و البتـه "آر بـی سـی" و "آر تـی  سـاعت و چـه تاریخـی ایـن عملیـات صـورت 
ج شـده است را می تواند  سـی" چه زمان و تاریخی در سـایت شـرکت حافظ دریا در
ک  کنـد. حتـی از نـام راننـده و شـماره پـال در سـامانه بـه صـورت آنالیـن مشـاهده 

کننـده نیـز مطلـع می شـود. خـودروی حمـل 
یکـی دیگـر از مزایـای "سـامانه پرداخـت آنالیـن شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی" ایـن 
کاال موفق یا ناموفق باشـد برای  گر به هر دلیلی پرداخت های صاحب  که ا اسـت 

کـه انجـام داده، گزارش ارسـال ثبت می شـود.  هـر صورت حسـابی 
کلیـک بـر روی بخـش "مشـاهده سـوابق پرداختـی" می توانـد از  کاال بـا  صاحـب 
گـر  کنـش پرداختـی و یـا ناموفـق بـودن آن مطلـع شـود و در پایـان ا موفـق بـودن ترا

کاربـر موفقیـت  آمیـز باشـد شـماره پیگیـری را دریافـت می  کنـد. پرداخـت 
بـا صاحـب سیسـتم های مالـی اسـت. بـه  ارتبـاط  قسـمت اصلـی ایـن سیسـتم، 
عنـوان مثـال قبـاًل صاحب کاال از طریق دسـتگاه کارت خوان صورت حسـاب خود 

را پرداخـت می کـرد و برگـه پرداختـی را بـه واحـد بازرگانـی ارائـه مـی داد. 
و  بگیـرد  صـورت  انسـانی  خطـای  کـه  داشـت  وجـود  امـکان  ایـن  حالـت  درآن 
بیشـتر  و  کمتـر  یـا  تومـان  میلیـون  صـد  تومـان،  10میلیـون  مبلـغ  مثـاًل  جـای  بـه 
کارشـناس مالـی  محاسـبه مـی شـد. در ایـن بخـش تـالش شـد بـه محـض اینکـه 
تأییدیـه  پرداختـی را از بانـک گرفـت، یـک دقیقـه بعـد مسـتقیمًا وصولـی صاحـب 

کاال در سیسـتم مالـی ثبـت شـود.
کـرد، صورت حسـاب  کلیـک  کارشـناس مالـی دکمـه وصولـی را  یعنـی بعـد از اینکـه 

کاال ارسـال  شـود. صـادر و بـه صـورت خـودکار بـرای صاحـب 
شـایان ذکراسـت، در مرحلـه بعـدی و بـرای ارتقاء سـامانه یاد شـده تصمیـم بر این 
کـه فایـل صورت حسـاب از طریـق رایانامه)پسـت الکترونیکـی( بـه صاحب  اسـت 
کاال ارسـال شـود تا مراجعه حضوری صاحبان کاال به شـرکت تا حد امکان کاهش 

یابد.
در پـی راه انـدازی سـامانه پرداخـت آنالیـن شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی بـا طـراح 
ایـن نرم افـزار بـه گفـت و گـو نشسـتیم. ایشـان در ایـن گفـت و گـو پیرامـون فراینـد 
کارشناسـان مالـی و  کار  کـه جهـت سـهولت  تولیـد ایـن نرم افـزار، مزایـا و مـواردی 
بـه آن پرداختـه شـده اسـت توضیـح  ایـن نرم افـزار  کاال در  بازرگانـی و صاحبـان 

دادنـد.  

گام  اول 
گرچه این  در بخـش ترمینـال کانتینـری بسـیاری از کارهـا دسـتی انجام می شـد. ا
ترمینـال نرم افـزاری داشـت ولـی متأسـفانه تمـام کارها دسـتی بود. کارکنـان حوزه 
بازرگانی این شـرکت با صاحبان کاال از طریق پسـت الکترونیکی ارتباط داشـتند و 

حتـی صاحبـان کاال بـه صـورت حضـوری به این شـرکت مراجعـه می کرد.
کار مالـی بودنـد و  بازرگانـی درگیـر  کارکنـان حـوزه  ایـن فراینـد  از طـرف دیگـر در 

می شـدند. بازرگانـی  کار  فراینـد  درگیـر  هـم  مالـی  کارکنـان 
کـره  از مذا پـس  ارائـه دادم.  را  بـرای مشـتریان  آنالیـن  بنابرایـن پیشـنهاد درگاه 
کارهـای نرم افـزاری و  بـا بانـک تجـارت و توجیـه آنـان، درگاه پارسـیان را اخـذ و 

کـردم.  را شـروع  ایـن سـامانه  سـخت افزاری 
در نسخه های اولیه با اشکاالتی مواجه شدیم، آن اشکاالت را رفع کردیم و در واقع این 

نسخه چهارم است که در اختیار کاربران قرارداده ام. 

فرایند ثبت نام مشتری
کد مالی می گرفت  کاال مسـتقیم به بخش مالی مراجعه می کرد،  در ابتدا صاحب 
گانـه ای برای  تـا بتوانـد صورتحسـاب دریافـت کنـد.. در ایـن سـامانه صفحـه جدا
کاال بـه سـامانه وارد  گرفته ایـم. بـه محـض اینکـه صاحـب  کاال در نظـر  صاحـب 
شـد، بخشـی به نام اسـتعالم تعبیه شـده اسـت. اسـتعالم به سیسـتم مالی متصل 

ج شناسـه ملـی وارد سـایت می شـود.  اسـت و صاحـب کاال بـا در
کاال در سـایت ثبـت شـده باشـد بـرای ایشـان رمـز عبـور  گـر مشـخصات صاحـب  ا

می شـود. پیامـک 
کـه  می دهیـم  را  اطمینـان  ایـن  کاال  صاحـب  بـه  ایمیـل  و  پیامـک  بـا  سـپس 

نـدارد. حضـوری  مراجعـه  و  تلفـن  بـه  نیـاز  و  کنـد  بررسـی  را  پردازش هایـش 

پرداخت آنالین
کلیـک بـر روی  کاال بـه سیسـتم وارد می شـود، بـا  در مرحلـه بعـدی وقتـی صاحـب 
کنـد. در نسـخه جدیـد چنـد تـا  گزینـه صورت حسـاب خـود را می توانـد مشـاهده 
لینـک در آنجـا برایشـان آمـاده کرده ایـم اواًل لینک پرداخت آنالین اسـت. صاحب 
کاال مسـتقیم صورتحسـاب را می بینـد و می توانـد بـه صـورت آنالیـن نسـبت بـه 
پرداخـت صورتحسـاب خـود اقـدام کند. بـرای اطمینان دریافت پرداختی ایشـان 
پیامکی با این مضمون» با تشکر از پرداخت غیرحضوری شما « ارسال می شود.
در گذشـته کـه واریـزی صـورت می گرفت صاحب کاال با تلفن واریـزی اش را اعالم 

می کـرد بـا ایـن نرم افـزار تعـداد زنگ زدن به بخـش مالی و بازرگانی کـم کرده ایم.

مشاهده عملیات
کنـد.  کانتینـری را مشـاهد  کاال می توانـد امـور عملیـات  در مرحلـه بعـدی صاحـب 
گرفتـه، در چـه سـاعت و  کسـی تحویـل  کانتینـر را تحویـل داده و چـه  کسـی  چـه 
چـه تاریخـی ایـن عملیـات صـورت گرفته و تاریخ آر بی سـی و آر تی سـی در سـایت 
ک  ج شـده اسـت. حتـی از نـام راننـده و شـماره پـال شـرکت حافـظ چـه زمانـی در

ماشـین ایشـان مطلـع می شـود.

ارتباط الزم با سیستم های مالی 
کاال موفـق یـا ناموفـق باشـد بـرای هـر  گـر بـه هـر دلیلـی پرداخت هـای صاحـب  ا
گـزارش ارسـال ثبـت می شـود. مشـاهده سـوابق  کـه انجـام داده،  صورتحسـابی 
کنـش پرداختـی و یـا ناموفـق بـودن  پرداختـی را بزنـد می توانـد از موفـق بـودن ترا
گر پرداخت ایشـان موفقیت  آمیز بوده شـماره پیگیری  آن مطلع شـود و در پایان ا

دریافـت می کنـد.
قسـت اصلی این سیسـتم به نظر من ارتباط با صاحب سیسـتم های مالی اسـت. 
کارت خـوان صورتحسـاب  کاال از طریـق دسـتگاه  کـه قبـال صاحـب  کنیـد  فـرض 
خـود را پرداخـت می کـرد. برگـه پرداختـی را بـه واحـد بازرگانـی مـی داد. حـاال ایـن 
کـه خطـای انسـانی صـورت بگیـرد بـه جـای 10میلیـون تومـان  وسـط ممکـن بـود 
یـک صفـر کـم یـا زیـاد می شـد. در ایـن بخـش آمدیـم بـه محـض اینکه کارشـناس 
گرفـت یـک دقیقـه بعـد در سیسـتم  مالـی تأییدیـه  پرداختـی را از بانـک پارسـیان 
زد  را  وصولـی  اینکـه  بعـد  یعنـی  می کنـد  ثبـت  را  طـرف  وصولـی  مسـتقیمًا  مالـی 
کاال ارسـال می شـود. صورتحسـاب صـادر و بـه صـورت اتوماتیـک وار بـه صاحـب 

برنامه آینده
پسـت  طریـق  از  را  صورتحسـاب  فایـل  کـه  داریـم  تصمیـم  بعـدی  مرحلـه  در 
کاال بـه  کاال انجـام دهیـم تـا مراجعـه حضـوری صاحـب  الکترونیکـی بـه صاحـب 

باشـیم. نداشـته  را  شـرکت 
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تبریک ما تقدیم به همکاران دریانورد

همکاران دریانورد
قای مهدی بنی اسدی )افسر اول( جناب آ

قای حمید علی میرزایی)افسر دوم( جناب آ
قای علی چاوشی حسینی )افسر دوم( جناب آ

قای محمد علی توکلی)افسر سوم( جناب آ
قای مهدی علمدار )افسر سوم( جناب آ

قای کورش ناصری )مهندس سوم( جناب آ
قای عباسعلی فروغی دهنوی)مهندس الکترونیک 3( جناب آ

قای کامران بیرامی)مهندس الکترونیک 3(  جناب آ
قای  سجاد الهوتی مقدم )مهندس الکترونیک 3( جناب آ

قای محمد کاظمی گلوگاهی )مهندس الکترونیک 3( جناب آ
آغـاز زندگـی مشـترک و ایجـاد کانـون گـرم خانوادگـی را حضـور شـما عزیـزان تبریک 

عـرض می کنیـم. سـالمتی و خوشـبختی تان را از خداونـد سـبحان خواهانیـم.
شرکت تأمین نیرو                                                           
 روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

همکاران دریانورد
قای وحید فهیمی)افسر اول( جناب آ

قای انوش زیودار )افسر دوم( جناب آ
قای نوید درکه )افسر دوم( جناب آ

قای ایمان شفیعی )افسر دوم( جناب آ
قای عیسی توان )مهندس دوم( جناب آ

قای رامین پیامی موسی درق)مهندس سوم( جناب آ
قای سید مسعود سید حسینی )مهندس سوم( جناب آ
قای میثم حسین پور چونقرالو )مهندس سوم( جناب آ

قای احمد رستمی )مهندس سوم( جناب آ
قای سعید خاتمی )مهندس سوم( جناب آ

قای میرهوتن بدری )مهندس چهارم( جناب آ
قای محمد رضا توکلی )مهندس الکترونیک 1( جناب آ

قای مجید شاهپری )مهندس الکترونیک 1( جناب آ
قای سعید حسن زاده بیشه گاهی )مهندس الکترونیک 1( جناب آ

قای محسن رسولی)مهندس الکترونیک 3( جناب آ
قای عماد دیری )فیتر( جناب آ

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

29 نفر از همکاران دریانورد ارتقا یافتند

شـرکت تأمیـن نیـرو طـی گزارشـی اسـامی تعـدادی از همـکاران شـریف و زحمتکـش 
طـی  را  ترقـی  پله هـای  کـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی  نـاوگان  دریایـی 
ح ذیـل  کرده انـد و در سـمت های جدیـد مشـغول تـالش و فعالیـت هسـتند بـه شـر

کـرد. اعـالم 
فرماندهان

افشین میرآبی
سید محمد علی میرمرام دوست 

ابراهیم خجسته نژاد
مرتضی عزیزی کاروانسرایی 

مهندسان دوم
یوسف سلیمی ترازوج

نیما نهال گله پردسری
محمدرضا خوشدالن

مصطفی عشقی آغجه قشالق
حامد کارگر

کر علیرضا شا
افسر اول

سعید رحمتی خواه ماسوله
محمد رضا طاهری 

مهدی خلقی شیرازی
انوش زیودار

افسران دوم
الیاس رضایی

دانیال پویان راد
سامان سرخی
مجتبی افسا

سینا حسن نیا آهنگری
علیرضا عباسی 

مهندسان سوم
عباس برزگر

حسین پرنیان فرد
امین استوار راوری

حمید سعیدی علی آباد
مهندسان الکترونیک 1

ابوالفضل کشت گر
روح اله رزازی
رضا باقریان

آشپز 2
علیرضا بحرینی نژادی

سعید خان نژاد

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

در تمامـی مراحـل زندگـی از خداونـد سـبحان مسـئلت دارد.

اصالح زمان پرداخت حقوق دریاییان 

کارکنان دریایی واریز شد. حقوق و هزینه های ارزی مأموریت 
ارزی  هزینه هـای  و  حقـوق  شـده،  اتخـاذ  تدابیـر  براسـاس  مـا،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
کارکنـان دریایـی در تاریـخ 26 آبـان مـاه جـاری بـه حسـاب آنـان واریـز شـد. مأموریـت 
کـه مقـرر مـی دارد؛  گـروه کشـتیرانی  کـی اسـت: براسـاس رویکـرد جدیـد  گـزارش حا ایـن 
کارکنـان خشـکی و در زمـان مناسـب و  »حقـوق و مزایـای همـکاران دریایـی قبـل از 
بـه موقـع پرداخـت شـود«، حقـوق و هزینه هـای ارزی مأموریـت آبـان مـاه همـکاران 

دریانـورد بـه حسـاب آنـان واریـز شـد.
شـایان ذکـر اسـت ایـن اقـدام به منظور جبـران تالش های این همکاران سـختکوش و 

بـا هـدف ارتقـاء عوامل انگیزشـی در میـان این عزیزان صـورت می پذیرد.

با دریائیان
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جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج(
 بر روی کشتی ام وی آیسان

کشـتی ام وی آیسـان  آغـاز امامـت حضـرت ولـی عصر)عـج( را بـر روی  دریانـوردان 
ایـن کشـتی جشـن گرفتنـد.

کاپیتـان محمـد سـیدی فرمانـده ایـن کشـتی، همزمـان بـا سـالروز آغـاز  گـزارش  بـه 
امامـت حضـرت ولـی عصر)عـج( در نهـم مـاه ربیـع االول، مراسـم جشـنی بـا حضـور 

دریانـوردان ایـن کشـتی در فضایـی دوسـتانه و صمیمـی برگـزار شـد. 

حضور جمعی از مدیران و کارکنان شرکت 
تأمین نیرو در مراسم چهلم

 یک همکار دریانورد

جمعی از مدیران و کارکنان شـرکت تأمین نیرو در مراسـم چهلم یک همکار دریانورد 
کردند.  شرکت 

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در پی درگذشـت مرحوم ایمان خادمی واحد ملـوان درجه دو 
عرشه ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، جمعی از مدیران و کارکنان شرکت 
تأمین نیرو با حضور بر سـر مزار آن مرحوم در مراسـم چهلم ایشـان واقع در شهرسـتان 

درود اسـتان لرسـتان با خانواده آن مرحوم ابراز همدردی نمودند.
شـایان ذکـر اسـت مرحـوم ایمـان خادمـی واحـد در سـال 1۳90 بـه اسـتخدام شـرکت 
یـادآوران مهـرگان در آمـد و سـپس در سـال 1۳9۳ بـا اسـتخدام در شـرکت اقیانـوس 
خروشان کیش به عنوان ملوان درجه دو عرشه، بر روی کشتی های ناوگان فعالیت 

نمـود و سـرانجام در تاریـخ 1۳98/5/4بـر اثـر بیمـاری دیـده از جهـان فـرو بسـت.

دریانوردان تالشگر معرفی شدند

شرکت تأمین نیرو طی گزارشی دریانوردان تالشگر را معرفی کرد.
گـزارش از سـوی  گـزارش خبرنـگار مـا، شـرکت تأمیـن نیـرو بـا توجـه بـه دریافـت  بـه 
شـناورهای محـل خدمـت، افـراد ذیـل را بـه عنـوان دریانـوردان تالشـگر شـهریور و 

مهـر مـاه معرفـی کـرد.
افسران اول 
علی رضا فالحی

سیروس نادری گاور قلعه
مهندس سوم
مجتبی فالحتی

مهندس چهارم
کتی بهروز اسماعیلی پایین افرا

مهندس الکترونیک 3
سروش شهبازیان

سرملوان 
مسعود کمیلیان
کمک آشپز
امین رمضانی
آشپزان دو

محمد محمد زاده
مهدی منصوری

فیتر
فرشید غالمی فتمه سری

ملوانان درجه یک عرشه
غالمرضا احمد خانی ملکی

محمد صادق چراغ زاده
علی حکمت منش

ملوانان درجه دو عرشه
سید محمد بحرانی پور

محمد علی مهدوی

برگزاری مسابقات ورزشی  بر روی کشتی داریوش

بـه مناسـبت هفتـه وحـدت و فرارسـیدن میالد حضرت محمـد )ص( و امـام جعفر صادق 
)ع(، مسـابقات ورزشـی در دو رشـته دارت و شـطرنج در کشـتی داریوش برگزار شـد.

بـه گـزارش کاپیتـان غالمرضـا رضاییان فرمانده این کشـتی در ایـن دوره از مسـابقات، در 
رشـته شـطرنج سـهیل اسـدی، سـهیل بهرامی و مجتبی پوررضا  و در رشـته دارت سـهیل 
بهرامـی، وحیـد نارویـی و فرشـید افشـین راد بـه ترتیـب موفق به کسـب مقـام اول تا سـوم 
شـدند. در پایـان ایـن دوره از مسـابقات ورزشـی بـه نفـرات اول تـا سـوم بـه رسـم یادبـود 

هدایایـی اهدا شـد.
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مزیت های بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟
بــرای  خــرد  گــذاری  ســرمایه  ســرمایه گذاری،  عمــر و  بیمــه  مزیــت  عمده تریــن 
کــه ایــن بیمــه نامــه  کــه عــالوه بــر پوشــش هایی  آینــده اســت بــه ایــن ترتیــب 
کار افتادگــی و امــراض خــاص بیمه شــدگان  نســبت بــه فــوت، نقــص عضــو، از 
کاهــش چالش هــای مالــی در ادوار  دارد ســرمایه گذاری در دوران حاضــر  بــرای 

کهنســالی اســت. مختلــف زندگــی و بــه ویــژه دوران میانســالی و 
کــه  در واقــع بیمــه عمــر و ســرمایه گذاری ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد تــا مبالغــی را 

کنــون اندوخته ایــم در زمــان بازنشســتگی بــه ثمر بنشــیند. ا
گذشــته شــاهد بــه ســرانجام رســیدن قــرارداد ده ســالۀ بیمــه  مــا بهمــن مــاه ســال 
کــه هــم تجربــۀ موفقــی  کشــتیرانی والفجــر بودیــم  کارکنــان  عمــر و ســرمایه گذاری 
بــرای شــرکت بیمــه معلــم در اجــرای قــرارداد و هــم نمونــۀ مناســبی از اجــرای 
ــا ســودهای  کامــل تعهــدات بیمه گــر و بازپرداخــت ســرمایه های اندوختــه شــده ب
رضایت منــدی  خوشــبختانه  کــه  بــود  قــرارداد  سررســید  در  یافتــه  تخصیــص 
کــرد. کارکنــان آن مجموعــه پایــان بخــش شــیرینی بــرای قــرارداد مذکــور حاصــل 

کشتیــــــــرانی نســبت بــه ســــــــایر  بیمه هـــــــــــای دیگـــــــــر  چـــــه  ح لبخنـــــد  طـــــــر
مزایایی دارد؟

بیمــه  رشــته های  ســایر  بــا  ســرمایه گذاری  و  عمــر  بیمــه  مقایســه  بــه  ابتــدا 
ح لبخنــد زندگــی اختصاصــًا بــرای  کــه در طــر می پــردازم و ســپس بــه مزیــت هایــی 
کــرده ایــم، اشــاره می کنــم. در هــر رشــتۀ بیمــه ای از  کشــتیرانی ایجــاد  کارکنــان 
جملــه بیمه هــای اتومبیــل، آتــش ســوزی و ... بیمه نامــه خریــداری می شــود، 
ــه در حیطــۀ آن بیمه نامــه هســت را پوشــش دهــد و حــق بیمــه ای  ک ــا ریســکی  ت
ــارت  ــا خس ــه ی ــروز حادث ــه در صــورت ب ک ــردد  گ ــا آن ریســک پرداخــت  متناســب ب

کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  کشتیرانی در  مهرداد فرنیان مدیر مالی بیمه معلم شعبه 

  22 درصد سود بیمه نامه زندگی 
و سرمایه گذاری برای بیمه شدگان واریز شده است

بیمه نامــه  قطعــی  ســود  برســانیم،  گاهــی  آ بــه  مفتخریــم 
کشــتیرانی جمهــوری  زندگــی و ســرمایه گذاری بیمــه شــدگان 
 ،1397 ســال  در   ) زندگــی  لبخنــد  ح  طــر  ( ایــران  اســالمی 
معــادل22 درصــد محاســبه و بــه حســاب اندوختــه بیمه نامــه 

ایشــان واریــز شــد.
کشــتیرانی در  مهــرداد فرنیــان مدیــر مالــی بیمــه معلــم شــعبه 
کشــتیرانی ضمــن بیــان ایــن مطلــب بــه  گــو بــا آوای  گفــت و 
بیمه نامــه  ایــن  مزیت هــای  زندگــی،  لبخنــد  ح  طــر تشــریح 
ح ذیــل از  کــه بــه شــر کارکنــان پرداخــت  و تأثیــر آن در آینــده 

می گــذرد. نظرتــان 

بــه مــورد بیمــه شــده بخشــی از هزینه هــا را  جبــران نمایــد امــا در بیمــه  عمــر و 
غ از بــروز حادثــه و تعهــدات مشــمول، تمامــی مبالــغ پرداختــی  ســرمایه گذاری فــار
بــه اضافــۀ ســود تخصیصــی ســاالنه بــه صــورت اندوختــه تجمیــع و در پایــان 
کــه می تــوان اشــاره  قــرارداد بــه بیمــه شــده پرداخــت می گــردد. دیگــر تفاوتــی 
کــه  گــذاری اســت بــه طــوری  کــرد عــدم هم پوشــانی بیمه هــای عمــر و ســرمایه 
ــف  ــرکت های مختل ــرمایه گذاری از ش ــر و س ــه عم ــن بیمه نام ــم چندی ــا می توانی م
داشــته باشــیم و از هرکــدام از ایــن قراردادهــا، دقیقــًا از معــادل همــان ســرمایه ای 

کــه در آن مشخص شــده، بهره منــد شــویم.
ح ها  این اســت که با توجــه به رابطۀ  ح لبخنــد نســبت بــه ســایر طر امــا مزایــای طــر
کشــتیرانی و بیمه معلم در طی ســال های  ســهامداری و همکاری متقابل شــرکت 
ح لبخنــد از شــاخۀ بیمــه نامــه عمــر و ســرمایه گذاری  اخیــر، طرحــی بــه نــام طــر
کــه  گرفتــه شــد  کشــتیرانی در نظــر  کارکنــان  گردیــد و تخفیفــی بــرای  طراحــی 
کارمــزد، هزینــه هــای  طــی آن تمامــی هزینه هــای ســربار یــک بیمــه نامــه شــامل 
اداری و بیمه گــری  بــه نفــع بیمه شــدگان حــذف و بــه اندوختــه آنهــا اضافــه شــد. 
کــه خریــداری می شــود حــدود 28 درصــد  ح هــای بیمــه ای  در واقــع در ســایر طر
آن  داخــل  ســربار  هزینه هــای  و  واســطه گری  هزینه هــای  و  اداری  هزینه هــای 
کــه ممکــن اســت بــه نظــر بیمــه شــدگان نیایــد؛ امــا در نهایــت در  دیــده می شــود 
ح لبخنــد،  ایــن هزینه هــا  محاســبات، اندوختــه ریاضــی لحــاظ می گــردد امــا در طــر
حــذف شــده اســت و تمامــی مبالــغ پرداختــی بابــت حــق بیمــه ســرمایه گذاری 
به عنــوان اندوختــه ذخیــره و بــه آن ســود تعلــق می گیــرد. ضمــن اینکــه ســود 
مشــارکت تخصیــص یافتــه بــه بیمــه نامــه هــا در شــرکت بیمــه معلــم در طــول 
ــا  کــه در مقایســه ب هشــت ســال اخیــر از میانگیــن 22.88 درصــد برخــوردار بــوده 

شــرکت های بیمــه ای دیگــر از مزیــت رقابتــی باالیــی بهره منــد اســت.

گفت وگو
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امــکان  باشــد،  قــرارداد نداشــته  ادامــه  بــرای  بازنشســته تمایلــی  فــرد  گــر  ا
هســت؟ آن  بازخریــد 

گــر در زمــان بازنشســتگی، فــرد بیمه شــده عالقــه ای بــه ادامــه قــرارداد بیمــه  بلــه. ا
کــه شــامل پرداختی هــای  نداشــته باشــد می توانــد  تمــام اندوخته هــای خــود را 
خــود و شــرکت اســت بــه اضافــه ســود اندوختــه شــده را دریافــت و بیمــه نامــه 
را بازخریــد  کنــد. ضمــن اینکــه تمــام بیمه شــدگان می تواننــد بعــد از دو ســال از 

پرداخــت حــق بیمــه، 90 در صــد اندوخته شــان را وام بگیرنــد.

کــه در دوره قبــل موفــق بــه ثبت نــام نشــده اند،  کارکنانــی  بیمــه معلــم بــرای 
برنامــه ای دارد؟

بــا هماهنگــی معاونــت محتــرم ســرمایه انســانی و پشــتیبانی مقــرر شــد از ابتــدای 
کــه اول دی مــاه ســال 98 اســت امــکان دسترســی بــه درخواســت  ســال بیمــه ای 
کــه در  کارکنانــی  صــدور بیمه نامــه و درخواســت ثبــت آن در سیســتم hrm را بــرای 

گــردد. دوره قبــل موفــق بــه ثبــت نــام نشــده اند، ایجــاد 

کشــتیرانی، آیــا بــا تغییــر حــوزه شــغلی فــرد  بــا توجــه بــه تغییــر ســاختار در 
بیمه شــده، ایــن نــوع بیمــه قابل انتقــال اســت یــا خیــر؟

بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم صــدور بیمه نامــه بــه سیســتم  hrm کشــتیرانی متصــل 
ــان  ــال می شــود هم ــه در سیســتم  hrm اعم ک ــی  ــام احــکام و تغییرات می باشــد تم
کــه انتهــای هرمــاه قبــل از  مــاه در بیمه نامــه لحــاظ می شــود. بــه ایــن صــورت 
ــان  ــام متقاضی ــت تم ــزارش  hrm باب گ ــتمزد،  ــوق و دس ــتم حق ــدن سیس ــته ش بس
گــر تغییراتــی از قبیــل تغییــر شــرکت باشــد بــا بخــش مالــی و  گرفتــه می شــود و ا
گــروه هماهنگــی الزم بــه عمــل مــی آیــد و جــا بــه  اداری شــرکت ها و مؤسســات 
کننــدۀ بیمــه نامــه و وصولــی بیمه شــدگان انجــام می شــود و  جایــی پرداخــت 

جــای نگرانــی بــرای بیمه شــده وجــود نــدارد. 
کــه همــۀ مخاطبــان می داننــد بــا وجــود بنگاه هــا،  و نکتــه آخــر اینکــه همان طــور 
مؤسســات مالــی، بانک هــا و ... روش هــای مختلــف ســرمایه گذاری مهیاســت امــا 
گرانه  ــای عمــر و ســرمایه گذاری در عــدم ســودا ــت ســرمایه گذاری در بیمه ه اهمی
کــه  بــودن، ســود مشــارکت بــاال و البتــه بــه صــورت مبالــغ انــدک و خــرد  می باشــد 

وجــه تمایــز آن بــا ســایر  روش هاســت.

کارکنــان خشــکی اســت یــا شــامل دریانــوردان و  ح فقــط شــامل  آیــا ایــن طــر
کارکنــان بازنشســتگان هــم می شــود؟

کارکنــان کشــتیرانی اســت. بیمــه معلــم  ح اختصاصــی بــرای  ح لبخنــد یــک طــر طــر
ح مذکــور را بــرای کارکنــان دریایــی اجــرا  ســال 9۳ بنــا بــه درخواســت کشــتیرانی طــر
ح  کــه ایــن طــر کارکنــان خشــکی معتقــد بودنــد  ح بســیار موفــق بــود و  کــرد. ایــن طــر
گــردد. در نهایــت بــا موافقــت و مشــارکت  بایســتی بــرای آنهــا هــم تصویــب و اجــرا 
کشــتیرانی، از  آذر مــاه 97  گــروه  25 درصــدی در پرداخــت حــق بیمــه از ســوی 
کــه در  کشــتیرانی نســبت بــه صــدور بیمه نامــه اقــدام شــد  کارکنــان  بــرای تمــام 
کــردن ثبــت نــام  کارکنــان در اردیبهشــت مــاه 98  نســبت بــه نهایــی  ادامــۀ آن 
خــود از طریــق سیســتم hrm اقــدام نمودنــد و از همــان مــاه نســبت بــه وصــول 
سررســیدهای بیمــه نامــه بــه صــورت کســر از حقــوق و ماهانــه اقــدام گردید. ضمن 
کشــتیرانی و همــکاری شــرکت ها در  کارکنــان محتــرم  تقدیــر از اســتقبال خــوب 
کشــتیرانی برســانم  گــروه  اجــرای قــرارداد بایــد بــه اطــالع شــما و همــکاران محتــرم 
کارکنــان خشــکی  کارکنــان دریایــی و بالــغ  بــر نیمــی از  کــه در حــال حاضــر تمامــی 
ح بهره منــد هســتند. کشــتیرانی در ســطح تهــران و شهرســتان ها از ایــن طــر گــروه 

ح لبخنــد چنــد ســاله اســت و نحــوۀ پرداخــت حــق بیمــه چگونــه  قــرارداد طــر
است؟ 

کــه  کارکنــان خشــکی 20 ســاله می باشــد بــه ایــن صــورت  ح بــرای  قــرارداد ایــن طــر
حــق بیمــه پایــه ماهانــه 100 هــزار تومــان اســت کــه 75 هــزار تومــان آن را کارکنان و 
25 هــزار تومــان را شــرکت کشــتیرانی پرداخــت می کنــد. جمــع ایــن مبالــغ در پایــان 
کــه 900 هــزار تومــان ســهم  ســال یــک میلیــون و دویســت هــزار تومــان مــی باشــد 

کارفرمــا اســت.  کارکنــان و مابقــی آن ســهم شــرکت 
الزم به ذکر است  ساالنه 15درصد به حق بیمه اضافه خواهد شد. 

کشــتیرانی نیــز ارائــه  کارکنــان  ح بــا همــۀ شــرایط فــوق بــرای خانواده هــای  ایــن طــر
کارفرمــا را بــه همــراه نخواهــد داشــت. کــه البتــه مشــارکت  می گــردد 

کارکنــان ادامــه  آیــا پرداخــت 2۵ درصــدی شــرکت تــا پایــان 20 ســال بــرای 
دارد؟

کارکنــان ادامــه دارد.  مشــارکت 25 درصــدی شــرکت تــا زمــان بازنشســتگی بــرای 
بــه محــض اینکــه فــرد بازنشســته شــد ادامــه قــرارداد تــا پایــان 20 ســال بــا ســهم 

100 درصــدی بــه عهــده خــود بازنشســته اســت. 

کارکنان خواهد داشت؟ ح چه تأثیری در آتیه  این طر
کنونــی، ســرمایه گذاری خــرد یکــی از مؤثرتریــن  بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
ســرمایه گذاری ها اســت. ســرمایه گذاری خــرد فقــط از طریــق بیمه هــای عمــر و 
کمــک آن می تــوان دغدغه هــای مالــی ادوار  ســرمایه گذاری میســر اســت  و بــه 

مختلــف زندگــی بــه ویــژه دوران بازنشســتگی را پوشــش داد. 
کــه افــراد پــس از موعــد بازنشســتگی و یــا پایــان سررســید بیمه نامه  بــه ایــن ترتیــب 
العمــر  مــادام  بــه صــورت مســتمری  را  اندوختــه شــده  هــم می تواننــد ســرمایه 
دریافــت نماینــد و هــم در صــورت صالحدیــد بــه صــورت یک جــا تمــام مبالــغ را بــه 
کننــد. ســود قطعــی تخصیــص یافتــه بــه  اضافــه ســود تخصیــص یافتــه دریافــت 

ح ذیــل اســت. اندوخته هــا در پنــج ســال اخیــر بــه شــر
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”

مــا  بــه  را  امــکان  ایــن  ســرمایه گذاری  و  عمــر  بیمــه   

کنــون اندوخته ایــم در  ا کــه  تــا مبالغــی را  می دهــد 

بنشــیند. ثمــر  بــه  بازنشســتگی  زمــان 
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در چه سالی وارد کشتیرانی شدید؟
گاهـی و شـناخت بیشـتر از فعالیت هـای  کسـب آ 15 اسـفند سـال 1۳66 بـه  منظـور 
مجموعه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران، به سـاختمان سـابق کشـتیرانی واقع در 
خیابـان قائم مقـام فراهانـی مراجعـه کـردم. در آن جـا بـا راهنمایی هـای سـید عزیـزا... 
هاشـمی که مدیر حراسـت وقت بود، با نوع فعالیت کشـتیرانی آشـنا شـدم و سـپس به 

جمـع شـاغلین ایـن شـرکت در آمـدم.

در کدام قسمت کار خود را در کشتیرانی آغاز کردید؟
در اداره حراست بندر امام مشغول به کار شدم. همراهی و همکاری با کارکنانی با وقار، دلسوز 
و متعهد مایه خشنودی بنده است وحقیقتًا یاد و خاطره آنان مایه افتخارم می باشد. 

آخرین پست سازمانی تان چه بوده است؟  
بـه مـدت 15سـال مدیریـت شـعبه بنـدر امـام خمینـی را بـه عهـده داشـتم و بـا همیـن 

مسـئولیت نیـز بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل آمـدم.

مهم ترین و پرمسئولیت ترین کاری که در شرکت داشتید چه بود؟
کار در بنـادر بـه سـبب عملیاتـی بـودن فعالیت هـا، جـدا از شـرایط بـد آب  و هوایـی، 
آلودگی های شدید صنعتی )خصوصًا در بندرامام خمینی( و کمبود امکانات از اهمیت 
انتقـال سـالم  و  به موقـع شـناورها، تحویـل  و خـروج  ورود  اسـت.  برخـوردار  ویـژه ای 
محموالت، جذب و جلب رضایت مندی منطقی مشتریان، حفظ شخصیت و اعتبار 
سـازمان در جامعه بندری، انجام تعامل سـازنده با دسـتگاه های اجرایی، جلوگیری از 
بروز حوادث و یا رفتارهای غیرمتعارف، توسعه بازار کار، حفظ دارایی و وصول مطالبات 
و خدمت رسانی صحیح به کارکنان دریایی و خشکی از جمله وظایف کاری اینجانب 
بـود کـه بـه لطـف خدای سـبحان و با تالش و مسـاعدت خالصانـه همکاران در بنـادر و 
همچنین همکاری مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان امور مختلف بازرگانی، 
فنـی و حتـی اداری در مرکـز )هلدینـگ(، در طـول مسـئولیت اینجانـب در بنـدر امـام 
خمینی تکالیف مذکور به گواه همه دست اندرکاران به بهترین وجه ممکن انجام  شد. 

از تجربیات خود بگویید و اینکه در چه سالی بازنشسته شدید؟
در سـال 1۳96 بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل آمـدم. در مدتـی کـه در کشـتیرانی بـودم، 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران از منابـع  کاری ام خیلـی بـود. برخـورداری  تنـوع 
انسـانی غنـی، موجـب شـد کـه این مجموعه برایم همانند دانشـگاه باشـد و تجربیات 
بسـیاری را کسـب کنـم. خوشـبختانه در دوران خدمـت بـا نیروهای خـالق و با تجربه، 
همـراه بـودم. بـا همبسـتگی و همدلی کارها را پیش می بردیـم و همین عوامل موجب 

کارها می شـد. پیشـرفت 

با توجه به حجم کار در بندر امام چه چیزی را مالک کارهای تان قرار داده بودید؟ 
در وهله اول مالک اصلی در انجام و تداوم صحیح وظایف، توکل به خدا  است و سپس 
داشتن اعتقاد و باور قلبی به عوامل کلیدی همانند راست گویی، صداقت، شفافیت، 
نظم و انضباط و خوف و  خشیت الهی و کاربرد مستمر این عوامل برای کسب توفیق 
در زندگـی فـردی و اجتماعـی بـود. در طـول مـدت خدمتم با سرمشـق قـرار دادن دعای 

امـام مظلومـان کـه می فرماینـد:   »خدایـا راهنمایـم بـاش تـا حـق کسـی را ضایع نکنم و 
خدایا راهنمایم باش تا کسـی حقم را ضایع نکند«، نهایت سـعی و تالش خود را برای 
خدمتگـزاری بـا جدیـت بـه کار بسـتم و در ایـن گـذر، تنهـا لبخنـد رضایـت و خشـنودی 
هم نوعان و عزیزان همکار را به  عنوان بهترین تحفه، گنج و اندوخته در اختیار دارم.

یک خاطره از دوران کاری خود بفرمایید؟
یکی از مجموعه خاطرات شغلی ام مربوط به حادثه به گل نشستن شناور »مولبری« 
در آبراه خورموسـی اسـت. یادم هسـت در نیمه های شب زمستان سـال 1۳89 از سوی 
کنتـرل بنـدر امـام اعـالم شـد که یک فروند کشـتی فله بر با مقدار تقریبـی پنجاه هزار تن 
محموله صادراتی در محل بار و نزدیک به دهانه خورموسـی به دلیل خرابی سـکان، 
منحـرف و به گل نشسـته اسـت. علی رغـم شـرایط بـد جـوی بـه  اتفـاق مدیـر بازرگانـی 
وقـت آقـای طهمـورث حیـدری زاده که فردی شایسـته، دلسـوز، درسـتکار و از جانبازان 
جنـگ تحمیلـی اسـت بـا کمترین زمـان و با قایق تندرو، بر روی کشـتی حاضر شـدیم. 
کارکنان کشـتی از جمله فرمانده از حضور ما بسـیار خوشـحال شـدند و احسـاس آرامش 
کردنـد. مسـئولین اداره کل بنـادر هـم از سـرعت حضـور ما تعجب کردند. در آن شـرایط 
بالفاصله تصمیم گیری عاجل به منظور نجات و خروج کشتی انجام شد. افراد حاضر 
بـر روی شـناور بـا شـمارش حـوادث مشـابه، حداقـل چنـد میلیـارد تومـان هزینـه و چنـد 
کار و تالش را برای خروج این شناور نیاز می دانستند ولی اعتقاد ما چیز دیگری  هفته 
بـود و از همـان نیمه هـای شـب هماهنگـی الزم به منظـور هدایـت بـارج وگـراپ بـرای 
سبک سـازی و اسـتفاده از مد کامل آب و... برنامه ریزی شـد و ظرف مدت 72 سـاعت 
و با حداقل هزینه ممکن که برای خیلی از همکاران جامعه بندری غیرقابل  باور بود، 

کشـتی مذکور از گل خارج و مجددًا به اسـکله های بندر پهلودهی شـد. 

صحبت پایانی
بنـده هـر جـا کـه باشـم، مدیـون و قـدردان محبـت، لطـف و بزرگـواری همـه همـکاران 
فهیـم،  عزیـز و ارجمنـدم می باشـم و خاطـرات مانـدگار فراوانـی از همراهـی و همـکاری 
سی سـاله بـا آنهـا دارم. در اینجـا فرصـت را مغتنـم می شـمارم و برای همـه کارکنان اعم 
از کارمندان، کارشناسـان، سرپرسـتان، مدیران امور، معاونین، رؤسای دفاتر، مدیران 
عامـل دوره هـای پیشـین و در حـال حاضـر شـرکت بزرگ و معظم کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایران و شـرکت های تابعه آرزوی عاقبت  به خیری دارم و از همه آنها نیز طلب 
حاللیـت می نمایـم . بـرای جنـاب آقـای مهنـدس مـدرس خیابانـی مدیرعامـل محترم 
گروه کشـتیرانی نیز آرزوی توفیق و سـربلندی روزافزون دارم. همچنین از جناب آقای 
سیل سپور مدیرعامل محترم کانون بازنشستگان و همکاران ایشان و دست اندرکاران 
محترم نشریه وزین آوای کشتیرانی که چنین فرصتی را در اختیار اینجانب قرار دادند 

نیز نهایت تشـکر و سپاسـگزاری را دارم.
خدایا چنان کن سرانجام کار  /   که تو خشنود باشی و ما رستگار

کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  احمد زنگویی همکار بازنشسته در 

خاطرات فراوانی از همراهی همکارانم دارم

احمد زنگویی یکی از همکاران بازنشسته شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی 
هوپاد دریاست. وی از سال ۱۳66 در  شعبه بندر امام خمینی  مشغول به 
کار شد و به مدت ۱۵سال مدیریت این شعبه را به عهده داشت. ماحصل 

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

با فرهیختگان
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کرمی راد همسر موفق یک همکار دریانورد: شراره 

 عشق و محبت در خانواده های دریانوردان موج می زند

کردید؟ در چه سالی ازدواج 
کـردم. ماحصـل ایـن ازدواج یـک پسـر بـه نـام سـپهر اسـت  در سـال 1۳84 ازدواج 

کـه در مقطـع ششـم دبسـتان تحصیـل می کنـد.

درکدام دانشگاه و در چه سالی تحصیالت خود را به پایان رساندید؟
در تمامـی مقاطـع تحصیلـی ام بـه دلیـل نزدیکـی دانشـگاه بـه محـل سـکونت و از 
کـه بـه حفاظـت از محیط زیسـت داشـتم، رشـته مهندسـی  همـه مهم تـر عالقـه ای 
کـردم و در دانشـگاه تنکابـن ادامـه تحصیـل دادم. در  محیط زیسـت را انتخـاب 
حـال حاضـر دانشـجوی تـرم آخـر دکتـری رشـته علـوم مهندسـی محیـط زیسـت 
نمی توانـم  و  بـه تحصیـالت  دارم  تنکابـن هسـتم. عالقـه خاصـی  آزاد  دانشـگاه 
بگویـم چـه زمانـی از تحصیـل دسـت برمـی دارم چـون هنـوز از تحصیـل خسـته 
تحصیـل  ادامـه  بـرای  مـن  اصلـی  مشـوقین  از  همسـرم  نمانـد  گفتـه  نا نشـده ام. 

هسـتند. ایشـان بـا صبـوری، حامـی معنـوی مـن اسـت.

کردید؟ کار و فعالیت اجتماعی را با زندگی هماهنگ  چگونه 
گاهـی  گرچـه  کارهـا رسـید. ا بـا برنامه ریـزی درسـت و مناسـب می تـوان بـه تمـام 
کارهایـم را تـا نتیجـه  کاری ام  بسـیار اسـت ولـی سـعی می کنـم،  اوقـات مشـغله 

نهایـی بـه سـرانجام برسـانم و نیمه تمـام آنهـا را رهـا نکنـم. 

کاری تان توضیح دهید؟ پیرامون سوابق شغلی فعلی و پیشرفت 
اداره محیط زیسـت شهرسـتان عباس آبـاد  ریاسـت  کنـون  تا از مهرمـاه سـال 96 
بـه اینجانـب محـول شـده اسـت. در ابتـدا نمــــی خواستم ایـن پسـت را قبـول کنم 
چون نگران بـــــــودم شاید نتــــــوانم به زندگی خودم، همســـــــرم و فرزندم برسم. 
اوایـل هـم ایجـاد نظـم و هماهنگـی بیـن کار و زندگـی ام کمـی مشـکل بـود ولی به 
لطـف خـدا بـا یـک برنامه ریـزی مناسـب و تقسـیم کار همه چیـز بـه روال عـادی و 

عالی برگشـت.

آیــا قبــل از اینکــه همســر یــک دریانــورد شــوید بــا حرفــه دریانــوردی آشــنا 
بودیــد؟

کـم و بیـش  بـه دلیـل اینکـه مجـالت و روزنامه هـای بسـیاری را مطالعـه می کـردم 
بـا حرفـه دریانـوردی آشـنا بودم.

کشتی سفر دریایی هم داشته اید؟ آیا با 
کشتی ایران تهران بود.  بله اولین سفر دریایی ام سال 85 با 

دریا و سفر دریایی برایتان چگونه بوده است؟
کـه داشـتم بـا دنیـای  کـه توانسـتم در فرصتـی  سـفر دریایـی بهتریـن زمانـی بـود 
خـودم خلـوت کنـم. هرگـز آرامـش دریا و سـفرهای دریایـی ام را فراموش نمی کنم. 
بیـش از صـد جلـد مجلـه و فیلـم بـا خـود برده بـودم تـا از این طریق اوقـات فراغتم 
از تمامـی  غ  فـار توانسـتم  کـه  بـود  زمانـی  بـه نظـرم بهتریـن  ولـی  کنـم  را سـپری 

کنـم. مسـائل و مشـکالت، بـا خـودم خلـوت 

چه توصیه ای به همسران دریانوردان جوان دارید؟
زندگـی دریایـی در کنـار سـختی ها و دلتنگـی هـا، شـیرینی و طراوت هایـی دارد کـه 
فقـط مـا خانـواده دریایی هـا معنـی و مفهـوم آن را درک می کنیـم. عشـق و محبـت 
در خانواده هـای دریانـوردان مـوج می زنـد و همیـن موضـوع موجـب می شـود تـا 
بـا  دریایی هـا  مـا  زندگـی  آسـان شـود.اتفاقات خـاص  حـدودی تحمـل دوری هـا 
زندگـی  دیگـر مشـاغل قابـل مقایسـه نیسـت. همسـران دریانـوردان باید صبـور و با 

کار خـود بپـردازد. کشـتی بـه  گذشـت باشـند، تـا همسرشـان بـا آرامـش بـر روی 

چه آرزویی دارید؟
دیگـر  اسـت.  همسـرم  ویـژه  بـه  عزیـز  دریانـوردان  همـه  سـالمتی  آرزویـم  اولیـن 
ایـران  از سـرزمین عزیزمـان  را  اینکـه خداونـد حـوادث غیرمترقبـه و خسـارت ها 
خداونـد  امیـدوارم  و  کنـد  دور  دریانـوردان  از  دریایـی  سـفرهای  در  خصـوص  بـه 
ک و مطلـوب شـامل  نعمت هـای خـود را در قالـب بارش هـای آسـمانی، هـوای پـا

کنـد تـا شـاهد ایرانـی آبـاد، آزاد و سـبز باشـیم. حـال مـردم ایران زمیـن 

سخن پایانی
از محبت هـای خالصانـه و بی دریـغ همسـرم، گذشـت و صبـوری منحصـر بـه  فـرد 
کمال تشـکر را  ایشـان تشـکر می کنم و همچنین از خانواده عزیز خودم و همسـرم 
گـر آنـان در کنارمـان نبودنـد هیچ کـدام از برنامه هـای زندگی ام به   طور  دارم چـون ا
کامـل پیـش نمی رفـت. بـرای تمام دریانـوردان دریـادل و خانواده های عزیزشـان 

آرزوی سـالمتی و سـعادت دارم.

کشــتیرانی اســت. وی دانشــجوی  کرمــی راد همســر علی اصغــر حاتمیــان از سرمهندســان نــاوگان  شــراره 
ــر  ــاد را ب تــرم آخــر دکتــری دانشــگاه آزاد تنکابــن اســت و ریاســت اداره محیط زیســت شهرســتان عباس آب

گــوی مــا بــا ایــن بانــوی موفــق از نظرتــان می گــذرد. گفــت و  عهــده دارد. ماحصــل 

همسر موفق
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کردید؟  کوهنوردی را ازچه زمانی شروع 
کــوه می رفتــم. چــون پــدر و مــادرم عالقــه  مــن از پنــج ســالگی بــه همــراه مــادرم بــه 
کــوه داشــتند، ایــن انگیــزه و عالقــه را از همــان دوران  زیــادی بــه طبیعت گــردی و 
گــر مــادرم مــن و خواهرانــم  کردنــد. مثــاًل ا کودکــی در مــن و خواهــر و برادرانــم ایجــاد 

کــوه می بــرد، هفتــه بعــد پــدرم، برادرانــم را  را بــه 
بــه کــوه می بــرد. آنهــا بــرای اینکــه مــا بــا طبیعــت 
کــوه آشــنا شــویم وقــت می گذاشــتند، چــون  و 
کامــاًل می دانســتند کــه طبیعــت چــه تأثیــر مثبتی 

گذاشــت.  بــر روی مــا خواهــد 
از طــرف دیگــر بــه خاطــر شــرایط کاری ام بــه ایــن 
کــه الزم اســت ورزشــی را شــروع  نتیجــه رســیدم 
پنجشــنبه  معمــواًل  خاطــر  همیــن  بــه  کنــم، 

کــوه مــی روم. وجمعه هــا بــه 

از صعودتان به قله دماوند بفرمایید؟
اواخــر خــرداد مــاه بــا خواهــر و برادرانــم تصمیــم 
گرفتیــم. البتــه از قبــل  بــه صعــود قلــه دماونــد 
کــرده بودیــم. در  کار برنامه ریــزی  ایــن  بــرای 
گــروه  ــا یــک  طــول تمرین هــای پیــش برنامــه ب
ابتــدا  بــرای صعــود در  آشــنا شــدیم.  نفــره   17

کردیــم، از آنجــا بــا  از روســتای رینــه یعنــی از جبهــه جنــوب شــرقی مســیر را شــروع 
ــه قاطرهــا  کوله هــای ســنگین را ب گوســفند ســرا رفتیــم. ســپس  ــه  وســیله نقلیــه ب
کولــه ســبک بــه بــارگاه ســوم دماونــد یعنــی ارتفــاع 4200 متــری  ســپردیم و بــا 
ــا  ــیدیم. در آنج ــوم رس ــارگاه س ــه ب ــاعت ب ــدود 4 س ــد از ح ــم. بع کردی ــی  کوهپیمای
کردیــم و ناهــار خوردیــم.  بــرای هــم هوایــی بعــد از صــرف ناهــار  کمــی اســتراحت 
و اســتراحت از بــارگاه ســوم بــه ســمت قلــه تــا ارتفــاع 4500 متــری رفتیــم و شــب 
بــرای اســتراحت و شــام بــه محــل چــادر و کمــپ برگشــتیم و قــرار شــد فــردای آن روز 
کنیــم. حــدود ســاعت12 ظهــر توانســتیم  ســاعت پنــج صبــح بــرای صعــود حرکــت 
کنیــم.  نیــم ســاعت آنجــا بودیــم.  بعــد دوبــاره مســیر را  بــه قلــه دماونــد صعــود 
برگشــتیم. ناهــار را در بــارگاه ســوم صــرف کردیــم و فــردای آن روز  برگشــتیم.  عشــق 
ــیار  ــن بس ــرای م ــن ب ــرد و ای ک ــهل  ــختی های راه را س ــاله، س ــراث ۳8500 س ــه می ب
گونــه ای داســتان های شــاهنامه را برایــم یــادآوری می کــرد و بــه  جــذاب بــود و بــه 

ــرژی مــی داد. مــن ان
کــوه دماونــد وجــود دارد  دماونــد واقعــًا زیباســت. در ارتفــاع 5100 متــری آبشــار یخــی 

کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  کوهنورد در  هدی مالکی همکار 

کوهنورد باید صبور، با پشتکار و طبیعت دوست باشد

کارکنــان شــرکت توســعه فنــاوری اطالعــات دریایــی،  هــدی مالکــی از 
مهندســی  رشــته  التحصیــل  غ  فــار وی  اســت.   1362 ســال  متولــد 
کشــتیرانی مشــغول  گروه  گرایش نرم افزار و از ســال 1396 در  کامپیوتر 
کار شــده اســت. ایــن بانــوی ورزشــکار بــه تازگــی قلــه دماونــد را فتــح  بــه 
کوهپیمایــی، بــه هنــر عکاســی نیــز می پــردازد.  کــرده اســت و عــالوه بــر 

ــان می گــذرد. ــا ایشــان از نظرت گــوی مــا ب گفــت و  ماحصــل 

کــوه دماونــد محســوب می شــود. در ســمت چــپ ایــن  کــه از جذابیت هــای زیبــای 
گاز متصاعــد شــده از آنهــا صعــود را بــرای  کــه  گوگــرد هســتند  آبشــار هــم تپه هــای 

کوهنــوردان مشــکل می کنــد. 

حســی  چــه  مرتفــع  قلــه  یــک  در  ایســتادن 
دارد؟

کــه بــه قلــه دماونــد رســیدم، از شــوق،   زمانــی 
داشــتم.  خاصــی  احســاس  می ریختــم.  اشــک 
کــرده ام و از  کــه ایــران را بغــل  احســاس می کــردم 
اینکــه  توانســتم بــام ایــران را ببینــم، برایم خیلی 

لــذت بخــش بــود.

کوهنــورد چــه خصوصیاتــی بایــد داشــته  یــک 
باشــد؟

کوهنــورد بایــد صبــور بــا پشــتکار و طبیعــت  یــک 
دوســت باشــد. منظــور از طبیعــت دوســت ایــن 
اســت کــه بــه عنــوان مثــال بعضــی از کوهنــوردان 
از قلــه، شــن اســکی می کننــد  هنــگام برگشــت 
کــه ایــن  تــا زودتــر بــه پاییــن برســند در حالــی 
کــوه دماونــد آســیب وارد  کارشــان بــه طبیعــت 

کــوه بســیار دلخــراش اســت. می کنــد و یــا ریختــن زبالــه در دل 

چه آرزویی دارید؟
وارد  وقتــی  کنیــم.  آن محافظــت  از  و  بدانیــم  قــدر  را  ایــران  دارم طبیعــت  آرزو 
گردشــگران خارجــی  ــه می بینــم، ناراحــت می شــوم.یکی از  طبیعــت می شــوم زبال
کــه پوســتر قلــه دماونــد را در دســت داشــت، می گفــت می خواهــم ایــن پوســتر را 
کــه ســنگ آن نمایــان  کنــم چــون قلــه دماونــد تنهــا قلــه ای اســت  در اتاقــم  نصــب 
کــه ایــن قلــه دارد آن را از ســایر قله هــای جهــان متمایــز می کند.      اســت و زیبایــی ای 

آیا به غیر ازکوهنوردی فعالیت های دیگری هم انجام می دهید؟
ــی دارم. از  ــه عکاس ــادی ب ــه زی ــم و عالق ــام می ده ــم انج ــی ه کار عکاس ــن  ــه م  بل
کــردم و تصاویــر زیــادی مخصوصــًا از مســتندهای  ســال 1۳90 شــروع بــه عکاســی 
کار بــرای مــن فــوق العــاده لذت بخــش اســت.  اجتماعــی و طبیعــت دارم. ایــن 

کنــار عکس هایــم متن هایــی را می نویســم. گاهــی اوقــات در  همچنیــن 

با ورزشکاران

“

”
گـر طبیعـت نابـود شـود همه چیز نابود می شـود   ا

پـس تـا آنجا که می توانیم اطالع رسـانی کنیم تا 

طبیعت خوبی داشـته باشیم. 
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کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  مهندس احمد الهوتی دریانورد نمونه سال ۱۳۹۸ در 

کارکنان آن است وظیفه ما رعایت ایمنی کشتی و 
احمد الهوتی از سرمهندسان ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران متولد سال ۱۳۵7 است. وی که حدود ۱6سال است که به عنوان دریانورد 
در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کند در سال جاری به  عنوان دریانورد نمونه معرفی شد. ماحصل گفت وگوی آوای کشتیرانی با 

ایشان از نظرتان می گذرد.

چه شد که رشته دریانوردی را انتخاب کردید؟
کـه دریانـورد بودنـد بـا  از طریـق یکـی از اقـوام نزدیـک 
ایشـان  شـدم. صحبت هـای  آشـنا  دریانـوردی  شـغل 
دربارۀ کشتیرانی و عوامل انگیزشی  ای که در این شغل 
وجود دارد نقطه قوتی بود که موجب شـد در سـال 77 
در آزمـون سراسـری یکـی از ده رشـته انتخابی ام، رشـته 

مهندسـی کشـتی باشد.

دوره آموزشی  را در کجا گذراندید؟
پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم ریاضـی فیزیـک در آزمـون 
کشـتی  سراسـری موفـق بـه قبولـی در رشـته مهندسـی 
دانشـگاه امیرکبیـر تهـران شـدم. تعـدادی از واحدهـای 
درسـی را در دانشـگاه امیرکبیر و تعدادی را هم در واحد 

گذرانـدم. بندرعبـاس ایـن دانشـگاه 

اولین سفر دریایی برایتان چگونه بود؟
در دوران دانشـجویی بـه همـراه 8 نفـر از دانشـجویان 
کشـتی ایـران باقـری ملحـق شـدم. در آن سـفر بـا  بـه 
نـوع کار، فعالیـت و واقعیت هایی که شـغل دریانوردی 
دارد، آشـنا شـدم. در آن جا بود که متوجه شـدم آنچه از 
شغل دریانوردی در ذهنم بود  با آنچه که با آن مواجه 

شـدم، سـنخیتی ندارد. 

کدام یک از دروس تخصصی برایتان جذاب بود؟
حتـی  بودنـد  جـذاب  برایـم  تخصصـی  دروس   تمـام 
بـه آن داشـتم.  کمتـری نسـبت  کـه آشـنایی  دروسـی 

از اولین تجربه سرمهندسی تان برایمان بگویید؟
در تابسـتان سـال 94 به عنوان سـرمهندس به کشـتی 
شـمیم ملحق شـدم. احساس خوبی داشـتم و از اینکه 
زحمـات 20سـال درس خواندنـم بـه نتیجـه رسـیده، 
را  بزرگـی  بـودم. هرچنـد مسـئولیت  بسـیار خوشـحال 
تمـام  کمـک  و  لطـف خـدا  بـه  ولـی  داشـتم  بـر عهـده 
دریانوردانـی کـه در آن سـفر با من همـراه بودند، خاطره 

خوبـی برایـم به جـا مانـد.

پیرامون رعایت ایمنی در کشتی و اینکه چقدر نسبت 
بـه ایـن موضـوع حسـاس هسـتید توضیـح دهید؟

شـعار و وظیفه ما حفظ محیط زیسـت و رعایت ایمنی، 
کشـتی  در  دریانـوردی  گـر  ا اسـت.  کارکنـان  و  کشـتی 
نسـبت به این موضوع اطالع نداشـته باشـد و یا نسـبت 
به این مهم بی حوصلگی کند به خاطر مسـئولیتی که 
بـر عهده مـان اسـت بـه ایشـان تذکـر می دهـم تـا همـه 

همـکاران به  سـالمت به کشـتی ملحـق و پیاده شـوند.

دریانورد نمونه شدن چه حسی دارد؟
به نظر من همه دریانوردان نمونه هسـتند و اینجانب 
بـه عنـوان نماینـده دریانـوردان نمونـه معرفـی شـده ام. 
کشـتیرانی شـامل حـال بنـده شـد  گـروه  از اینکـه لطـف 
خیلـی  شـدم  انتخـاب  نمونـه  دریانـورد  به عنـوان  و 
خوشحالم. اخیرًا در نشریه آوای کشتیرانی دریانوردان 
تالشـگر را هـم معرفـی می کننـد ایـن کار اقـدام ارزنده ای 
بـرای  بـزرگ  انگیـزه ای  تالش هـا  شـدن  دیـده  اسـت. 

کـردن اسـت. تـالش 

اوقات فراغت را چگونه سپری می کنید؟
بـه هنـگام اوقات فراغت بیشـتر به مطالعه کتاب های 
علمـی و کتاب هایـی کـه مربـوط بـه حرفـه ام می  باشـد، 

می پـردازم.

دریانوردی امروز با گذشته چه تفاوتی دارد؟
 در حـال حاضـر جوانانـی کـه وارد ایـن حرفـه می شـوند، 
درآمـد  و  شـغل  داشـتن  مثـل  شـخصی  انگیزه هـای 
بـه  و  کننـد  انتخـاب  را  حرفـه  ایـن  می شـود  موجـب 
گاهـی این شـغل را انتخاب می کنند و  عبـارت دیگـر بـا آ
چـه بسـا بـا انگیزه هـای شـخصی قـوی برای پیشـرفت 
کاری شـان تـالش می کننـد. ولـی درگذشـته دریانـوردان 
کشـتی  کـه روی  بـه خاطـر هیجـان و زندگـی متفاوتـی 
اینکـه  بـا  و  می کردنـد  انتخـاب  را  شـغل  ایـن  داشـتند 
نسبت به شغل دریانوردی اطالعات کمی داشتند ولی 
حس مسئولیت پذیری وانگیزه های ملی و سازمانی در 

آنـان خیلـی نمایـان بـود.

خاطره ای از دوران کاری خود برای ما تعریف کنید؟
کاری یـک دریانـورد سرشـار از خاطـرات شـیرین  دوران 
و به یادماندنـی و از طرفـی هـم تلـخ اسـت که بیشـترین 
در  اینجانـب  اینکـه  از  می باشـد.  کار  بـه  مربـوط  آنهـا 
سـال جـاری به عنـوان دریانـورد نمونـه معرفـی شـدم یـا 
اسـم اینجانـب بـه عنـوان دریانـورد تالشـگر در نشـریه 
کشـتیرانی درج شـد از جملـه خاطـرات شـیرین و  آوای 

به یادماندنـی مـن اسـت.

دریا را دریک جمله تعریف کنید؟
میـدان  آن  یک طـرف  دارد.  رو  دو  سـکه  ماننـد  دریـا 
مبارزه و استرس است و طرف دیگر آن نمود خالقیت، 
تجربـه، آرامـش و رضایـت قلبـی بعـد از عملکردهـای 

مثبـت اسـت.

در چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟
کـردم و یـک پسـر 10 سـاله بـه نـام  در سـال 84 ازدواج 

دارم. سـپهر 

چه توصیه ای به دریانوردان دارید؟
همه ما در واقع از مشکالت، محدودیت ها، تحریم ها، 
کشـور خبـر داریـم ولـی  شـرایط اقتصـادی و اشـتغال در 
امیدوارم دوستانی که می خواهند این شغل را انتخاب 
کـه  کننـد تمـام انـرژی خـود را بگذارنـد تـا بـه نقطـه ای 
در  رضایـت  نقطـه  برسـند. ایـن  می کنـد  راضی شـان 
افـراد مختلـف اسـت. بعضـی از همـکاران بـرای درآمـد 
ایـن شـغل را انتخـاب می کننـد بعضی هـا مثـل مـن تـا 
را ادامـه می دهنـد. بنابرایـن  بازنشسـتگی ایـن شـغل 
گـر قـرار اسـت همـه انـرژی خـود را بگذارنـد، بـا توجه به  ا
شرایط اقتصادی جامعه بهترین مسیر را انتخاب کنند 

کـه ارزش این همـه مشـقت را داشـته باشـد.

چه انتظاری از مسئوالن دارید؟
اول  صـف  در  دارنـد  توقـع  مدیـران  کـه  همان طـور 
کاری  راندمـان  انجـام دهیـم و بهتریـن  را  کار  مبـارزه 
کـه آنـان نیـز مـا  را داشـته باشـیم، انتظـارم ایـن اسـت 
گرفتـن منافـع  کننـد و بـا در نظـر  را تـا حـد امـکان درک 
ملـی و سـازمانی رضایـت مطلـوب کارکنـان دریایـی هم 
لحـاظ شـود و حداقـل کاری را کـه ممکن اسـت بـاری از 
دوش ایـن عزیـزان از نظـر معیشـت و رفـاه اقتصـادی، 

خانوادگـی و اجتماعـی بـردارد، انجـام دهنـد.

با دریائیان
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که وارد حرفه دریانوردی شدید؟  چه شد 
کار بودم که از طریق یکی از دوسـتانم متوجه  بعـد از اخـذ مـدرک دیپلـم به دنبال 
کشـتیرانی جـذب نیـرو دارد و از ایـن طریـق وارد حرفـه دریانـوردی شـدم.  شـدم 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران  در واقـع در سـال 1۳78 رسـمًا بـه اسـتخدام 

درآمدم.

از قبل با حرفه دریانوردی آشنا بودید؟ 
بلـه. در بنـدر بوشـهر اغلـب مـردم دریانـورد هسـتند، بـه همین خاطر کـم و بیش با 

ایـن حرفه آشـنا بودم.

گذراندید؟ پیش از الحاق، دوره آموزشی خاصی را 
دریایـی  فنـون  آمـوزش  مؤسسـه  در  را  دریایـی  آمـوزش  دوره  مـاه  سـه  مـدت  بـه 

گذرانـدم. بوشـهر  در  کشـتیرانی 

کشتی شدید چه احساسی داشتید؟ که سوار  برای اولین بار 
در سـال 1۳79در اسـکله بنـدر امـام بـه کشـتی ایـران جهـاد ملحـق شـدم. از اینکـه 
دریانـورد شـده  بـودم، احسـاس خیلـی خوبـی داشـتم کـه بـه عنـوان یـک دریانـورد 

کـرده ام. شـروع بـه کار 

کشتی چیست؟ وظایف تعمیرکار موتورخانه بر روی 
از تعمیـر موتورهـای دریایـی و جوشـکاری تـا آشـنایی بـا تراشـکاری و همچنیـن 
همـکاری بـا مهندسـین موتور خانه کشـتی بـرای تعویض و تعمیر قطعـات موتور و 

کاری تعمیـرکار موتورخانـه اسـت. کشـتی از جملـه وظایـف  تأسیسـات 

کار یک دریانورد چیست؟ به نظر شما سخت ترین بخش 
کار یـک دریانـورد دوری از خانـواده اش اسـت.  بـه نظـر مـن سـخت ترین بخـش 
کار را در کشـتی در دمـای 50 درجـه می تـوان بـا کمـی اسـتراحت،  گرچـه خسـتگی  ا
رفـع کـرد امـا دور بـودن از خانـواده در مـدت6 مـاه، زمـان کمـی نیسـت و غیـر قابـل 

جبران اسـت. 

ســفر  کجــا  بــه  و  اســت  بــوده  مــدت  چــه  دریایی تــان  ســفر  طوالنی تریــن 
داشــته اید؟ 

کشـتی ایـران قاضـی از  طوالنی تریـن سـفر دریایـی ام تقریبـًا 9مـاه بـوده اسـت. بـا 
کرایـن  کـش، ا کردیـم و بـه بنـادر لهسـتان، هنـد، امـارات، مرا بندرعبـاس حرکـت 
امـام خمینـی  بنـدر  بـه  بنـادر  ایـن  بارگیـری در  از تخلیـه و  و چیـن رفتیـم و بعـد 

رسـیدیم. واقعـًا سـفر سـختی بـود.

کشتیرانی: گو با آوای  گفت و  عماد دیری همکار دریانورد در 

کار یک دریانورد دوری از خانواده است سخت ترین بخش 

کشــتیرانی اســت. وی  عمــاد دیــری از تعمیــرکاران موتورخانــه نــاوگان 
متولــد ســال ۱۳۵2 شــهر شــیراز و بــزرگ شــده بوشــهر اســت. مجــاورت 
کودکــی بــه دریــا  محــل زندگــی او بــا دریــا موجــب شــد تــا از همــان دوران 
و دریانــوردی عالقه منــد شــود و شــغل دریانــوردی را در ســر بپرورانــد. 

ــا ایــن دریانــورد از نظرتــان می گــذرد. گــوی مــا ب گفــت و  ماحصــل 

کنید؟  کاری تان برای ما تعریف  خاطره ای از دوران 
کاری هـر دریانـورد لحظـه بـه لحظـه تـوأم بـا خاطـره اسـت. هشـت سـال  دوران 
کـه  از خلیـج فـارس و دریـای عمـان  از سـفرها بـه سـمت چیـن،  پیـش در یکـی 
کشـتی پیـش  گذشـتیم در آب هـای هند)منطقـه دزدان دریایـی( مشـکلی بـرای 
آمـد و فرمانـده کشـتی مجبـور بـه توقـف کشـتی شـد. یکـی از بخش هـای دسـتگاه 
سیسـتم خنـک کننـده موتـور اصلـی ترکیـده بـود. تقریبًا نیمه های شـب بـود که با 
کارکنـان موتورخانـه، قسـمت صدمـه دیـده را باز کردیم. حدود ده سـاعت کارمان 
طول کشـید تا در آن شـرایط سـخت جوی قسـمت صدمه دیده را جوشـکاری و با 
کمـک مهندسـین و روغنـکار کشـتی عملیـات ترمیـم و بازسـازی را کردیم و سـپس 

بـه سـمت چیـن راه افتادیـم.

بزرگ ترین آرزوی تان چیست؟
کشـتیرانی در شـهر  کـه سـال های آخـر خدمتـم را در  بزرگ تریـن آرزویـم ایـن اسـت 

کنـار خانـواده ام باشـم.  کنـم و در  کار  خـودم بوشـهر 

کنید؟  دریا را در یک جمله تعریف 
زیبا، آرام ودلنشین

کردید و چند فرزند دارید؟ در چه سالی ازدواج 
کـردم. پسـرم مقطـع سـوم دبسـتان و دختـرم هـم بـه تازگـی  در سـال 1۳86ازدواج 
کـه در برابـر  کار و صبـورم  متولـد شـده اسـت. در اینجـا الزم می دانـم از همسـر فـدا
کـوه مقـاوم اسـت و مـرا حمایـت می کنـد، تشـکر  تمـام سـختی ها و مشـکالت مثـل 

کنـم. و قدردانـی 

سخن پایانی
یکـی از مشـکالت دریانـوردان بـر روی کشـتی دور بـودن آنهـا از خانواده های شـان 
ارتبـاط  سـهولت  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  دارم  مسـئولین  از  کـه  درخواسـتی  اسـت. 

شـود. راه انـدازی  کشـتی ها  اینترنـت  خانواده های شـان،  بـا  دریانـوردان 
کشـتیرانی و مدیرعامـل محتـرم  از مدیر عامـل محتـرم  ضمـن تشـکر و قدردانـی 
کـه بـه شـرایط حقـوق ریالـی  شـرکت تأمیـن نیـرو انتظـار مـن و ملوانـان ایـن اسـت 
دریانوردان توجه کنند که در زمان مرخصی و بازنشسـتگی دچار مشـکل نشـویم. 
کـه قـرار اسـت وضعیـت حکـم ما کارگری شـود امـا هنوز  همچنیـن حـدود ده سـاله 
منتظـر اجـرای آن هسـتیم. مـورد دیگـر دربـاره حـق مأموریـت دریانوردان بـه ویژه 
بـه ده سـال  کـه مبلـغ آن نسـبت  در سمت های)سـرملوان، فیتـر و آشـپز( اسـت 

پیـش هیـچ فرقـی نکـرده اسـت. 

با دریائیان
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امیـر محمـد طوافـی اسـماعیلی فرزنـد همـکار دریانـورد 
مهندس محمدرضا طوافی اسـماعیلی از سرمهندسان 
ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران، دانش  آموز 
اسـتعدادهای  مـدارس  ورودی  آزمـون  در  هفتـم  پایـه 
درخشـان و همچنیـن مـدارس انـرژی اتمی قبول شـده 
طوافـی  محتـرم  خانـواده  بـه  را  موفقیـت  ایـن  اسـت. 
تبریـک می گوییم. توفیق روزافزون فرزند تالشگرشـان 
را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال خواهانیم.
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

محمدسعید ساالری فرزند هوشمند ساالری از کارکنان 
شـاغل در شعبه بندرلنگه کشـتیرانی والفجر، در آزمون 
قبـول  بندرعبـاس  رشـته پزشـکی دانشـگاه  سراسـری 
شده است. این موفقیت را به خانواده محترم ساالری 
تبریـک می گوییم. توفیق روزافزون فرزند تالشگرشـان 
را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال خواهانیم.

 مدیرعامل وکارکنان کشتیرانی والفجر
 مدیر و کارکنان شعبه بندرلنگه
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

محمدتقـی  بازنشسـته  همـکار  فرزنـد  کرمانـی  مبینـا 
کرمانـی، در آزمـون سراسـری دولتـی در رشـته مهندسـی 
اسـت.  شـده  قبـول  تهـران  دانشـگاه  سـبز  فضـای 
همچنین وی در آزمون سراسـری دانشـگاه آزاد اسالمی 
در رشته زیست شناسی ملکولی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران نیز قبول شده است. این موفقیت را به خانواده 
کرمانـی تبریـک می گوییـم.  توفیـق روزافـزون  محتـرم 
فرزند تالشگرشـان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند 

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

گهـری  گهـری فرزنـد همـکار دریانـورد مهـرداد  محمـود 
عضو تیم نیروگاه اتمی بوشـهر در مسـابقات بسـکتبال 

موفـق بـه کسـب مقـام اول شـد.
تبریـک  گهـری  بـه خانـواده محتـرم  را  ایـن موفقیـت 
می گوییـم.  توفیـق روزافـزون فرزنـد تالشگرشـان را در 

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

موفقیت فرزندان  همکاران

تبریک

سرکار خانم مریم شاه حسینی
تبریک  صمیمانه  محترم تان  خانواده  و  عالی  سرکار  حضور  را  رسیده  نو  قدم 
را در سایه  فرزند دلبندتان  از خداوند سبحان سالمتی و سعادت  می گوییم. 

توجهات ولی عصر)عج( خواهانیم.
کشتیرانی والفجر مدیرعامل وکارکنان شرکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

کاس نژاد قای محمد  جناب آ
آغاز زندگی مشترک و ایجاد کانون گرم خانوادگی را به جنابعالی و خانواده محترم تان 
را خواهانیم. و خوشبختی تان  از خداوند سبحان سالمتی   . تبریک می گوییم 
کشتیرانی والفجر کارکنان دریایی و روابط عمومی  اداره 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارکنان دفتر روابط عمومی  مدیر و 

قدردانی

بدیـن وسـیله از کاپیتـان مهـدی کرم زاده فرمانده کشـتی دریابار کـه به خاطر فوت 
پدرم نسبت به پیاده کردن اضطراری اینجانب از کشتی اقدام کردند، کمال تشکر و 
سپاسگزاری را دارم. توفیق روزافزون و سالمتی ایشان را از خداوند متعال خواهانم.
عادل عامری مقدم آشپز یک کشتی دریابار

بدین وسیله از کلیۀ کارکنان محترم امور پشتیبانی، دفتر روابط عمومی و همکاران 
ارجمنـد کـه از طریـق تمـاس تلفنـی در روز جهانـی عصـای سـفید مـرا مـورد لطـف و 

محبـت بی شـائبه قـرار دادنـد، تشـکر و قدردانی می نمایم.
زهرا فشارکی   

کنارسـری  کاپیتـان علـی دانایـی  بدیـن وسـیله مراتـب تشـکر و رضایـت خـود را  از 
کشـتی تانکـر »آتیـال یـک« بـه خاطـر مدیریـت صحیـح و مناسـب در امـور  فرمانـده 

می داریـم. اعـالم  دریانـوردان  غذایـی 
دریانوردان کشتی تانکر آتیال یک

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

پیــــام
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دالرام سـادات طاووسـی شـیرازی فرزنـد سـید مهـدی 
نقدینگـی  و  بانک هـا  اداره  مدیـر  شـیرازی  طاووسـی 
کانتینـری، در آزمـون سراسـری  شـرکت حمـل و نقـل 
مقطـع دکتـری رشـته شـیمی تجزیـه دانشـگاه صنعتـی 

شـریف تهـران قبـول شـده اسـت.
این موفقیت تحصیلی را به خانواده محترم طاووسی 
فرزنـد  روزافـزون  توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  شـیرازی 
تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال 

خواهانیم.
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

کارکنان  که از  که فرزند مسعود جلیلی ال غزاله جلیلی ال
رشـته  در  سراسـری  آزمـون  در  فلـه،  حمـل  شـرکت 
تکنولـوژی اتـاق عمـل دانشـگاه علـوم پزشـکی همدان 
قبول شده است. این موفقیت تحصیلی را به خانواده 
محتـرم جلیلـی تبریـک می گوییـم. توفیـق روزافـزون 
فرزند تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند 

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

مهـدی فالحـی بیرقدی فرزنـد حیدر فالحی بیرقـدی از 
کارکنان مؤسسـه فرهیختگان کشـتیرانی ارمغان سبز، 
در آزمـون سراسـری آموزشـکده های فنـی و حرفـه ای در 

رشـته حسـابداری گرایش مالیاتی قبول شـده اسـت.
 ایـن موفقیـت تحصیلـی را بـه خانـواده محتـرم فالحی 
تبریک می گوییم. توفیق روزافزون فرزند تالشگرشـان 
را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال خواهانیم.
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

در  نـوری  مهـرداد  کاپیتـان  فرزنـد  نـوری  محمـد  امیـر 
مسـابقات شـطرنج قهرمانی اسـتان فارس در رده سنی 

کـرده اسـت. کسـب  زیـر 12سـال مقـام سـوم را 
کاپیتـان  ایـن موفقیـت ورزشـی را بـه خانـواده محتـرم 
فرزنـد  روزافـزون  توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  نـوری 
تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال 

خواهانیـم.
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

زهرا تقیان الموتی فرزند محمد تقیان الموتی کارشناس 
ارشـد مسـئول بازاریابی و فروش آسـیای جنوب شـرقی 
دوره  نخسـتین  در  کانتینـری،  نقـل  و  حمـل  شـرکت 
بـه  موفـق  کهکشـانی ها  اسـتعدادیابی  بـزرگ  آزمـون 

کسـب نشـان نقـره شـد. 
تقیان الموتـی  محتـرم  خانـواده  بـه  را  موفقیـت  ایـن 
تبریک می گوییم. توفیق روزافزون فرزند تالشگرشـان 
را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال خواهانیم. 
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

طاهـا امان اللهـی فرزنـد مهـرداد امان اللهـی معـاون مالـی 
و اداری شـرکت حمل ونقل ترکیبی، در آزمون سراسـری 
دولتـی و دانشـگاه آزاد اسـالمی در رشـته مهندسـی هـوا 
و فضـا قبـول شـده اسـت. ایـن موفقیـت را بـه خانـواده 
محتـرم امان اللهـی تبریک می گوییم. توفیـق روز افزون 
فرزنـد تالشگرشـان را در تمامـی مراحـل زندگـی از خداوند 

متعـال خواهانیم.
مدیرعامل، کارکنان و روابط عمومی شرکت حمل و نقل ترکیبی  
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

از  عروجـی  اسـماعیل  مهنـدس  فرزنـد  عروجـی  وسـتا 
کارکنان دفتر نمایندگی کشـتیرانی در چین، مقطع دوم 
دبسـتان را بـه صـورت جهشـی بـا موفقیـت قبـول شـده 
اسـت. ایـن موفقیـت تحصیلـی را بـه خانـواده محتـرم 
فرزنـد  روزافـزون  توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  عروجـی 
تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال 

خواهانیـم.
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

    
شـیرین شـرفی فرزنـد کاپیتان فرهاد شـرفی رئیـس اداره 
در  فلـه،  حمـل  شـرکت  نـاوگان  توسـعه  و  برنامه ریـزی 
آزمون سراسـری در رشـته شـیمی کاربردی دانشگاه ملی 
روزانه یزد قبول شـده اسـت. این موفقیت را به خانواده 
محترم شرفی تبریک می گوییم. توفیق روزافزون فرزند 
تالشگرشان را در تمامی مراحل زندگی از خداوند متعال 

خواهانیم. 
 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 
کارکنـان شـرکت  از  آزادگان  آزادگان فرزنـد بهمـن   سـارا 
کانتینـری، در آزمـون سراسـری دانشـگاه  حمـل و نقـل 
علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی بوشـهر رشته 
دندان پزشـکی قبـول شـده اسـت. ایـن موفقیـت را بـه 
توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  آزادگان  محتـرم  خانـواده 
روزافـزون فرزنـد تالشگرشـان را در تمامـی مراحـل زندگـی 

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

کارکنـان  کـرم السـادات جلیلـی از  پرنیـان آتـش زر فرزنـد ا
کشـتیرانی دریـای خـزر، دانـش آمـوز مقطـع دهـم رشـته 
نمونـه  دخترانـه  دبیرسـتان  ورودی  آزمـون  در  تجربـی 
دولتـی قبـول شـده اسـت. ایـن موفقیـت را بـه خانـواده 
روزافـزون  توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  جلیلـی  محتـرم 
فرزنـد تالشگرشـان را در تمامـی مراحـل زندگـی از خداوند 

متعـال خواهانیـم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی دریای خزر

 مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی 

موفقیت فرزندان  همکارانموفقیت فرزندان  همکاران
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خانواده محترم مرحوم بردبار
را به آن  با نهایت تأسف و تأثر درگذشت شادروان مرحوم مهندس داور بردبار 
خانواده داغدیده صمیمانه تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز 
سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت 

داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

خانواده محترم مرحوم پورآغاجری
را به آن  تأثر درگذشت شادروان مرحوم ماندنی  پورآغاجری  و  با نهایت تأسف 
خانواده داغدیده صمیمانه تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز 
سفر کرده به دیار باقی رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت 

داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیریت، کارکنان و روابط عمومی شعبه خرمشهر
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای مرتضی نبی لو و  جناب آ
قای علی نبی لو همکار بازنشسته جناب آ

خانواده  و  عزیزان  شما  به  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
کرده به دیار  محترم  تان تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 
باقی رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

همکار بازنشسته سرکار خانم محبوبه محمدی
خانواده  و  سرکارعالی  به  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
کرده به دیار  محترم  تان تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 
باقی رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
مدیرعامل  و کارکنان کشتیرانی کیش
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای میالد بهرامی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  تان 
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت توسعه فناوری اطالعات دریایی
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای کاپیتان شهرام حق پرست جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  تان 
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
دریانوردان کشتی توسکا
جمعی از همدوره ای های تحصیلی 
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای مرتضی رحیمی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  تان 
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل فله
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای محمد حسن بهرامی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  تان 
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل کانتینری
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
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قای غالمرضا خدامی جناب آ
سرپرست محترم حراست کشتیرانی جنوب خط ایران و

 سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم و ایران و هند
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  
تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مدیر و کارکنان دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی ایران و هند
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای محمد آشتیانی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  
تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت حمل فله
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

کاپیتان علی فراست قای   جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  
تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای غالمعلی نصیری جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  
تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی رحمت 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت حمل فله
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

سرکار خانم مژگان بنیادی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به سرکارعالی و خانواده محترم  
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت  می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت حمل فله
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

کبابی زاده کبر  قای علی ا جناب آ
سرپرست محترم حراست مؤسسه آموزشی و 

شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا )شعبه بوشهر(
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
مدیر و کارکنان دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه فرهیختگان کشتیرانی ارمغان سبز
مدیرعامل، مدیران شعب عسلویه، خرمشهر، بندرامام خمینی و چابهار 
و کارکنان شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا 
مدیرعامل، حراست و کارکنان کشتیرانی والفجر
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی کیش
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

سرکار خانم فاطمه غزال زاده
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوارتان را به سرکارعالی و خانواده محترم  
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت  می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیریت و کارکنان شرکت خدوم
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

کردار قای علی خوب  جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر شهادت برادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  
باقی علو  کرده به دیار  برای آن عزیز سفر  از خداوند متعال  تسلیت می گوییم. 

درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
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همدردیهمدردی

قای حمزه جمشیدی جناب آ
بزرگوار  پدر  همچنین  و  بزرگوارتان  همشیره  درگذشت  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
همسرتان را به جنابعالی و خانواده محترم  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال 
سایر  و  شما  برای  و  واسعه  رحمت  باقی  دیار  به  کرده  سفر  ان  عزیز  آن  برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
امور پشتیبانی، امور کارکنان،  اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای احمد کرمی جناب آ
و خانواده  به جنابعالی  را  بزرگوارتان  تأثر درگذشت همشیره  و  تأسف  نهایت  با 
محترم  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی 

رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست ، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
امور پشتیبانی، امور کارکنان،  اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای کاپیتان مشکوری جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوار همسرتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی 

رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
امور پشتیبانی، امور کارکنان،  اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای علی سردشتی بیرجندی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوار همسرتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی 

رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست ، اداره کارکنان دریایی و روابط عمومی کشتیرانی والفجر

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

قای مجید شاه آبادی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر بزرگوار همسرتان را به جنابعالی و خانواده 
محترم  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده به دیار باقی 

رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست ، روابط عمومی کشتیرانی والفجر
روابط عمومی کشتیرانی کیش، امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای علی چرش جناب آ
خانواده  و  جنابعالی  به  را  دلبندتان  فرزند  درگذشت  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
کرده به دیار  محترم  تان تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 
باقی رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای علی نوذری چاه عربی جناب آ
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده محترم  تان 
کرده به دیار باقی رحمت  تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 
خ میرگلو همکار بازنشسته سرکار خانم گلر

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت همشیره بزرگوارتان را به سرکارعالی و خانواده 
کرده به دیار  محترم  تان تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 
باقی رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

قای مهندس منصور نصیری صنعتی همکار بازنشسته جناب آ
خانواده  و  جنابعالی  به  را  بزرگوارتان  مادر  درگذشت  تأثر  و  تأسف  نهایت  با 
کرده به دیار  محترم  تان تسلیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز سفر 
باقی رحمت واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
دفتر مرکزی حراست
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
کارکنان امور فنی 4
امور پشتیبانی، امور کارکنان
 اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
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حل جدول  شامره قبل

جدول و
 سرگرمی

لطفاً تصویر پاسخ نامه جدول را به آدرس رایانامه AVA@IRISL.NET ارسال فرمایید و از فرستادن پاسخ جدول به 
صورت فیزیکی خودداری نمایید، در غیر این صورت پاسخ  ارسالی در قرعه کشی شرکت داده نخواهد شد.

افقی:
کاال - عزادار و ماتم زده ۱- نیمه مجانی 

گوشت بریان شده - فروغ و روشنی 2- سرگردان - 
کردن - آباژور - جد و پدربزرگ گمان  ۳- خیال و 

کنسرو - فراموشی گردن اسب - ماهی  4-  صورت - موی 
۵- از شهرهای ایالم - از حروف یونانی - یار سوزن
گهانی قلب - ناتوان 6-استخوان پاشنه - توقف نا

کلرا گرامی -  7- حوت - مادر 
۸- سحر و افسون - مرکز استان تهران - ناله و زاری

۹-حکم و دستور - اتومبیل – امانت داران
که  از پا متولد شود کودکی  ۱0- زور و قدرت - پیراهن زردتشتیان - 

گرس ۱۱-دشنام - صفت شیطان - استانی در کشورمان موسوم به عروس زا
۱2- -وسیله رسم دایره - یك عامیانه - خوش پوش - مرکز استان قم

۱۳- همنشین برهمن - فك - ماهر و استاد
۱4- عهد و زمان - نمایش همراه با ساز و آواز - ناشایست

کار - از شهرهای آذربایجان غربی ۱۵- تازه 

 عمودی:
۱- آتش سوزی - مردن و از دنیا رفتن

2- بزرگان - رهبر و پیشوا - تحسین فرنگی
کاری - جذاب و دلربا کردن به  ۳- بله نجار - اقدام 

4- قوه رشد و نمو - خدای درویش - عقب و پشت سر - نیز
کیلو - کفش پاشنه دار - اتفاق و حادثه ۵-هزار 

کردن - حرف نهفته بر دل 6- شخص غیر معلوم - درنگ 
غ - سرزنش و مالمت - نزدیك بین 7- آشیانه مر

۸- پیامبری - پایتخت فرانسه - ساز چنگ
۹- رب النوع یونانی - از الفبای یونانی - فکر و اندیشه

گل و درخت کان - قسمتی از  ۱0- سرزمین بلقیس - 
۱۱-سازمان و مؤسسه - رام و دست آموز - رمق آخر

گوی خودمانی - تابه نان پزی - ناپیدا - دیو شاهنامه ۱2- گفت و 
کمانگیر باستانی ۱۳- چرم براق - پارچه پشت یقه - 
کردستان ۱4- آوردن - نان شب مانده - از شهرهای 

گرد - معروف و به نام ۱۵-گدای دوره 

برنده جدول شماره 359:

محمدرضا مرادی

از کشتیرانی دریای خزر

بندر امیرآباد
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