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بی تفاوتی سازمانی و اجتماعی؛

درد مشتـــرکی که نیازمند 
درمان مشترک است

بی تفاوتـی، یعنـی نوعـی بی قیـدی در افراد نسـبت بـه قوانیـن، هنجارها، حـوادث و اتفاقات سـازمانی و اجتماعـی اسـت. بی تفاوتی، از 
هـر نـوع، ناهنجـاری اسـت و البتـه در مقابل، هرگونـه اعتنای اجتماعـی و نوع دوسـتی در حیات فـردی و اجتماعی، نشـانه ی پویایی و 
سـامت اجتماعـی اسـت. بی تفاوتـی یعنـی اینکـه بـرای مـا مهم نیسـت چه بر سـر دیگـران می آیـد. در بی تفاوتـی، روابـط عاطفی و 
مسـئولیت پذیری افـراد در قبـال دیگران کمتر می شـود. در حالی که اگر مسـئولیت پذیری در سـازمان و جامعه تقویت شـود، مشـارکت 

و همدلی بیشـتر می شـود. 
توسـعه پایدار مهم ترین شـاخص رشـد و پیشـرفت یک کشـور اسـت و رشـد مشـارکت و همدلی یکی از مهم ترین ابزارهای توسـعه 
پایـدار در جهـان معاصـر اسـت، امـا آنچـه که امـروزه در ایـن باره بـه وضوح در کشـور دیده می شـود، رشـد »بی تفاوتی« اسـت و این 
یکـی از مهم تریـن مسـائلی اسـت که گریبانگیر جامعه و متعاقباً سـازمان ها شـده اسـت. بـا ورود فضـای مجازی به زندگـی اجتماعی، 
بـه نظـر می رسـد کـه بی تفاوتـی شـدت بیشـتری یافته و هر نـوع مسـئولیت پذیری، اعـم از شـخصی، سـازمانی و اجتماعی به شـکل 
مجـازی و فقـط در فضـای مجازی نمایانگر می شـود. تغییر سـبک زندگـی برخی از مردم، در سـایه ی تبلیغات فرهنگ هـای بین المللی 
نیـز بـه دامنـه ی ایـن عارضـه  افـزوده اسـت. این مقوله تـا آنجا دیده می شـود که مـردم در زندگـی روزمره خـود، برخورد بـا ناهنجاری 
و کجـروی در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی، فرهنگـی، سیاسـی و آموزشـی را تجربه می کنند ولی کمتر مشـاهده شـده اسـت کسـی 
نسـبت بـه آنهـا واکنشـی متناسـب با اخاق و آموزه های مرسـوم نشـان دهـد تا جایی کـه می توان گفـت بی تفاوتـی اجتماعی به یک 
پرسـتیژ تبدیـل شـده اسـت. در واکنـش به بحران آب در کشـور به جـای ارتقاء صرفه جویـی فردی، بـه ارائه مطالب تکـراری و رنگین 
در شـبکه های اجتماعـی بسـنده می شـود؛ فردی تریـن واکنـش به گرانی انـواع کاالها، افزایش شـدید خریـد و انبار کاال بـرای مصرف 
آتـی اسـت؛ افزایـش نـرخ ارزهـای خارجـی، منجر به سـاده ترین و سـهل الوصول تریـن واکنـش در اکثر افراد جامعه شـده کـه آن هم 
هجـوم بـرای تبدیـل ارز ملـی بـه ارزهـای بین المللـی اسـت کـه متعاقبـاً تضعیـف بیشـتر ارز ملـی را در پـی دارد؛ حال آنکـه همزمان 

رفتارهایـی عکـس این رفتارها را در برخی از کشـورهای همسـایه شـاهد هسـتیم و ... . 
اینهـا تنهـا معـدود واکنش هـای منفی از رفتارهای بی شـمار اجتماعی اسـت کـه روزانه در زندگـی فردی و اجتماعـی ماحظه می کنیم 
و دوِد ایـن واکنش هـای منفـی، در نهایـت تنها و تنها در چشـم خـود افراد جامعه خواهد رفـت. این واکنش های منفـی  همچنین اختیار 
عمـل را تـا حـدودی از مسـئولین می گیـرد و توانایـی دولـت را در مقابله با مشـکات به شـدت کاهـش داده و حتی تأثیر بسـیار منفی 

بر قدرت چانه زنی کشـور بر سـر مسـائل اقتصادی و سیاسـی با جامعه بین الملل و کشـورهای دوسـت و دشـمن دارد.
امـا بـرای ارتقـاء مشـارکت و رشـد همدلی اجتماعـی در جامعه چه می تـوان کرد؟ تقویـت اعتماد اجتماعـی، اعتماد بین مـردم و دولت، 
اعتمـاد بیـن مـردم و نهادهـای اجتماعی و  اجـرای کارهای فرهنگـی از جمله عوامل مؤثـر در کاهش بی تفاوتی اجتماعی اسـت. جامعه 
بایـد تـاش کنـد تـا فرزنـدان خـود را از کودکـی مسـئولیت پذیر تربیـت کنـد. به جـای تقویـت فردگرایی، بایـد توجه به سـمت منافع 
جمعـی در سـبک زندگـی و الگوهـای تربیتی جایگزین شـود. اگـر مسـئولیت پذیری در جامعه تقویت شـود، مشـارکت و همدلی به تبع 
آن بیشـتر می شـود. در جامعه ای که سـرمایه ی اجتماعی آن بیشـتر باشـد، مسـئولیت پذیری هم بیشـتر دیده می شـود به همین دلیل 
مشـارکت اجتماعـی یکـی از مؤلفـه هـای جدی سـرمایه اجتماعـی در جامعه اسـت. سـرمایه اجتماعی با قانـون و بخشـنامه در جامعه 
افزایـش پیـدا نمی کنـد و تمامـی اجـزای جامعـه باید در این زمینه فعال باشـند. بـرای ارتقاء همدلـی اجتماعی در جامعه بایـد هم دولت 
و هـم مـردم وارد عرصـه شـوند. صـرف نظـر از آنکـه چـه عاملی سـبب ایجـاد ایـن بی تفاوتی در جامعه شـده اسـت؛ ناگفته پیداسـت 
فـردی کـه احسـاس مسـئولیتی در مقابل همنوع خـود نمی کند، تعهد چندانی هم به رشـد و پیشـرفت جامعه خـود و اعتای فرهنگی، 
علمـی و اقتصـادی آن نخواهـد داشـت. ایـن در حالی اسـت که احسـاس تعلق فرد به کلیت جامعه و تعهد نسـبت به سرنوشـت جمعی، 
عمـل مهمـی در حفـظ انسـجام ملـی و اعتای یک کشـور اسـت. اگـر در جامعه  تـک تک افراد احسـاس پیوسـتگی داشـته و خود را 
در قبـال سرنوشـت هـم مسـئول بداننـد ضمن آنکـه جامعه ای شـادتر، پرانرژی تر و اخاق گراتر خواهیم داشـت، رشـد و پیشـرفت همه 

جانبـه ی آن نیـز با شـتاب بیشـتری رخ می دهد. 

و من ا... التوفیق
مدیر مسئول
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بـه گـزارش خبرنـگار ما، دکتر محمد سـعیدی کـه در آیین گرامیداشـت روز جهانی 
دریانـوردی کـه بـا حضـور کـی تـاک لیـم دبیـر کل IMO برگـزار شـد، بـا بیان 
  IMOاینکـه سـه چالـش مهـم در پیش روی حـوزه دریانـوردی جهانی اسـت که
بایـد آنهـا را مدنظـر قرار دهـد، اظهار داشـت: آنچه که بـرای کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران و دیگـر ناوگان هـای تجـاری بیـن المللـی اهمیـت دارد، امنیـت 

است. دریانوردی 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه IMO می توانـد ایـن امنیـت را فراهم سـازد بـه اقدامات 
خصمانـه و یکجانبـه و ایجـاد محدودیت هـای خودخوانـده آمریـکا در مسـیر حمل 

و نقـل دریایـی پرداخـت و در ایـن بـاره تأکیـد کـرد: اقدامـات آمریـکا در چند ماه 
گذشـته بـه تجـارت بیـن الملل خدشـه وارد کرده اسـت.

دکتـر سـعیدی در ادامـه ضمن درخواسـت از دبیـرکل آیمو برای توجه ویـژه به این 
مسـئله مهـم افـزود :   IMO نبایـد اجـازه دهد که یک کشـور بر خـاف مقررات 

مصـرح بیـن المللی، امنیـت دریایی را به مخاطـره بیندازد.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در بیان دومین چالـش پیش روی 
صنعت کشـتیرانی، به اجرای قانون سـوخت کم سـولفور در سال ۲۰۲۰ اشاره و کرد 
و گفـت: هـم اکنون مسـیر های فنـی برای اجـرای این قانون فراهم نشـده اسـت، 
بنابراین اجرای این چالش بسـیار جدی پیش روی ناوگان های تجاری جهان اسـت.
دکتـر سـعیدی نبـود پاالیشـگاه و ظرفیـت کافـی تولیـد سـوخت کـم سـولفور در 
جهـان را مسـئله پیچیـده و جدی دانسـت و افزود: هـم اکنون توان تولید اسـکرابر 
در جهـان نیـز محـدود اسـت به گونه ای کـه تاکنون تنها هزار اسـکرابر تولید شـده 

کـه ابـداً کفاف نیـاز بـازار را نمی دهد.
وی بـا خطـاب قـرار دادن دبیـرکل آیمـو، هزینـه سـوخت را مهـم تریـن بخش از 
هزینه های صنعت کشـتیرانی اعام کرد و اظهار داشـت: سازمان جهانی دریانوردی 
بایـد مصرانـه و کامـًا جـدی به حل مسـئله سـوخت کـم سـولفور اهتمام بـورزد.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در پایان اظهارات خود به سـومین 
چالـش در برابـر کشـتیرانی ها تجـاری پرداخـت و در ایـن بـاره بیـان داشـت: مـا 
خواهـان بهـره منـدی از ظرفیت های آموزشـی IMO هسـتیم، آن هم به شـکلی 
کـه هیـچ گونه محدودیتی از سـوی هیچ کشـوری در این باره وجود نداشـته باشـد 

و ایـن سـازمان بایـد به ما کمـک کند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

اقدامات یکجانبه آمریکا امنیت تجارت دریایی 
را به خطر می اندازد

در آئین گرامیداشت روز جهانی دریانوردی صورت گرفت؛

تقدیر از دریانوردان نمونه گروه کشتیرانی

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در آئین گرامیداشـت روز جهانـی دریانوردی 
گفـت: اقدامـات یکجانبـه آمریـکا امنیت تجـارت دریایی بیـن المللـی را به خطـر می اندازد.

گزارش

در آئیـن گرامیداشـت روز جهانـی دریانـوردی، از دریانـوردان نمونـه گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایران تجلیل شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار ما، طی مراسـمی با حضـور وزیـر راه و شهرسـازی، مدیرعامل 
سـازمان بنـادر و دریانوردی، مدیران و معاونان سـازمان بنـادر و دریانوردی، معاونان و 
مدیران ارشـد و کارشناسـان کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران، از دریانوردان نمونه 

گروه کشتیرانی در تاریخ 17 شهریور ماه در مرکز همایش های صدا و سیما تجلیل شد. 
اسامی دریانوردان نمونه گروه کشتیرانی به شرح ذیل عبارت است از:

 عباس گیاهچی )سرملوان(ایثارگر نمونه از کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
جعفر نامور- پیش کسـوت نمونه دریایی از کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

کاپیتان محمود باقری - پیشکسوت نمونه از کشتیرانی والفجر 
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رئیـس اتحادیـه و انجمـن صنفـی کارفرمایـان مالـکان کشـتی ایـران، گفت: بـا پیگیری هـای صـورت گرفته و 
پـس از تأییـد دولـت محتـرم درخواسـت های اعضـاء اتحادیـه تصویب و اباغ شـد .

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، دکتـر محمـد سـعیدی کـه در مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 
اتحادیـه و انجمـن صنفـی مالـکان کشـتی ایـران سـخن می گفـت، با بیـان اینکـه دورانی 
کـه کشـور در آن قـرار دارد دشـوار اسـت، اظهـار داشـت: مالـکان کشـتی ها بـرای عبـور از 
ایـن مرحلـه نیازمند همدلی، همفکـری و همراهی مـداوم برای حمایت از صادرات هسـتند.
وی با تأکید بر اینکه اعضای اتحادیه مالکان کشتی برای ادای مسئولیت ملی خود در شرایط 
کنونی همصدا باشـند، تصریح کرد: دبیرخانه اتحادیه مالکان کشـتی و دبیر این اتحادیه برای 
حـل و فصل مشـکات مالـکان محترم زحمات زیـادی را انجام دادند که قابل تقدیر اسـت.
رئیـس هیئـت مدیره کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران با اشـاره به تاش هـای صورت 
گرفتـه از سـوی دبیرخانـه اتحادیـه مالکان کشـتی بـرای طرح خواسـت مالـکان در دولت، 
افـزود: خوشـبختانه تمـام خواسـته های مالـکان در دولـت تصویـب شـده و بـه بخش های 
مختلـف از جمله وزارت راه و شهرسـازی، سـازمان بنـادر و دریانوردی، وزارت نفـت و وزارت 

امـور اقتصـاد و دارایی اباغ شـد.
وی ضمـن ابـراز امیـدواری بـرای اجـرای دقیـق تصویب نامـه دولت برای تسـهیل فعالیت 
مالکان کشـتی ها از سـوی وزارت راه و سـازمان بنادر و دریانوردی، گفت: در یک سـال اخیر 
نیـز تاش شـد کـه مالکان تسـهیات و خدمات بهتـری دریافـت کنند، هر چنـد که هنوز 

اقدامـات زیـادی برای انجام وجـود دارد.
اتحادیـه  دبیرخانـه  در  اینکـه  بـر  تأکیـد  بـا  ایـران  کشـتی  مالـکان  اتحادیـه  رئیـس 
اعضـاء  بـه  مناسـب  رسـانی  خدمـات  بـه  موظـف  همـکاران  همـه  مالـکان 
ایـن  در  امـا  شـود،  بهتـر  دهـی  خدمـات  ایـن  می کنیـم  تـاش  داد:  ادامـه  هسـتند، 
هسـتیم. اعضـا  همـه  سـوی  از  تـازه  ایده هـای  ارائـه  و  همفکـری  نیازمنـد  راه 
دکتـر سـعیدی در بخـش پایانـی اظهـارات خـود اشـاره ای نیـز به اجـرای تحریم هـای تازه 

دکتر سعیدی در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه و انجمن صنفی مالکان کشتی:

اعضای اتحادیه مالکان کشتی 
در شرایط کنونی همصدا باشند

از سـوی دشـمنان کشـور داشـت و در ایـن بـاره گفـت: شـاهد هسـتیم کـه بـا مدیریـت 
هوشـمندانه رهبـری معظـم انقـاب، ریاسـت محتـرم جمهور و زحمـات دولـت و مجلس، 
آمریـکا در منزوی تریـن حالـت خـود پـس از جنـگ جهانـی دوم قـرار گرفتـه اسـت.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـا بیان اینکـه آمریکا بـا خـروج از برجام 
بی منطقـی خـود را به جهان ثابـت کرد، افـزود: در موضوع برجام منطق جمهوری اسـامی 
ایـران بـه گونه ای بود که بسـیاری از کشـور های جهـان در برابر اجـرای تحریم های آمریکا 

مقاومـت می کننـد و قصدی بـرای اجرای آنهـا ندارند.
شـایان ذکـر اسـت، مجمـع عمومی عـادی سـالیانه اتحادیـه و انجمـن صنفـی کارفرمایی 
مالکان کشـتی ایران  ۲4 مرداد ماه جاری در محل شـرکت ملی نفتکش ایران برگزار شـد.

گـزارش
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رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی 
ایـران از بنـدر تازه توسـعه یافتـه کوریـک قزاقسـتان بازدید کرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار ما، دکتـر محمد سـعیدی و هیئت همـراه متشـکل از مهندس 
علـی اکبـر غنجـی عضو هیئـت مدیره کشـتیرانی و مدیرعامل شـرکت حمـل فله و 
کاپیتـان مهـرداد باقـری نـژاد مدیرعامل کشـتیرانی دریای خـزر، از بندر تازه توسـعه 

یافتـه کوریک بازدیـد کردند.
شـایان ذکـر اسـت در ایـن بازدید جمعـی از مقامـات دیپلماتیک کشـور های خارجی 
و وابسـتگان نظامی سـفارت خانه های مسـتقر در قزاقسـتان بـه همراه مدیـران بنادر 
حاشـیه دریای خزر، مدیران راه آهن قزاقسـتان و جمعی دیگر از مقامات این کشـور 

حضور داشـتند.

اسـتاندار هرمزگان میزبـان مدیران عامل شـرکت های کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی و ملـی نفتکـش ایـران و جمعـی از مدیـران 

صنعـت دریایـی کشـور بود.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، صبـح روز شـنبه ۲7 مردادماه جـاری رئیس هیئـت عامل 
ایـدرو، مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکش ایـران و رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران به همـراه معاونیـن و جمعی از مدیـران عامل 
اسـتانداری  محـل  در  ایـران  اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  گـروه  شـرکت های 

هرمـزگان  بـا فریـدون همتـی اسـتاندار این اسـتان دیـدار و گفتگـو کردند.
در ایـن دیـدار کـه در جلسـه کارگروه تسـهیل و رفـع موانـع تولید اسـتان هرمزگان 
برپاشـد، همفکری و همکاری مشـترک شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسامی و ملی 
نفتکـش ایـران بـا شـرکت ایزوایکـو، مشـکات موجـود و آینـده صنعت کشـتیرانی 

مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت.

بازدید مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
 از بندر کوریک

دیدار مدیران عامل کشتیرانی  و نفتکش با استاندار هرمزگان

گزارش
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دکتـر محمـد سـعیدی و هیئت همـراه با خانـواده سـرملوان مرتضی 
حسـین پور مکرمـی  در بندر عبـاس در تاریـخ 27 مرداد مـاه دیدار 

و گفـت و گـو کردند .
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن دیـدار دکتر محمـد سـعیدی رئیس هیئـت مدیره 
و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران بـه همراه مهنـدس غنجی عضو 
هیئـت مدیـره و مدیرعامل شـرکت حمـل فله، عمویی مشـاور مدیر عامـل و رئیس 
دفتـر مرکـزی حراسـت و کاپیتـان ابراهیمـی زاده مدیرعامل شـرکت تأمیـن نیرو با 
حضـور در منـزل ملـوان مرتضی حسـین پـور مکرمـی از نزدیک بـا خانواده ایشـان 

به گفـت وگو نشسـتند .
طـی ایـن دیـدار خانواده این همکار دریانورد با بیان مشکات شـان به مدیریت ارشـد 

دیدار دکتر سعیدی با خانواده دریانوردان
 در بندرعباس

ناوگان با قول مسـاعد ایشـان برای حل مشـکات و خواسته های شـان مواجه شدند .
در پایـان ایـن دیـدار دکتـر سـعیدی بـه پـاس همت این همسـر صبـور و فـداکار، با 

اهـدای لـوح و هدایایـی از ایشـان قدردانـی کرد.
گـزارش خبرنـگار مـا حاکـی اسـت: همچنیـن در دیـدار جداگانـه ای علیرضـا تقـوی 
معاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی و هیئـت همراه، با خانـواده اصغـر زارعی کریانی 

از ملوانـان نـاوگان کشـتیرانی دیـدار و گفـت و گـو کردند.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان این دیـدار لوح تقدیـر و هدایایـی به نمایندگی از سـوی 
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیر عامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران بـه خانواده 

ایـن همـکار دریانورد اهدا شـد.  

رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی از دو همـکار نمونـه 
شـرکت پرشـیا هرمـز در بندرعبـاس تقدیـر کرد.  

بـه گـزارش خبرنگار ما، در پی سـفر دکتر سـعیدی رئیس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
کشـتیرانی بـه بندرعبـاس، ایشـان بـا  حضـور در منـازل نیمـا احمدیـان و امیـن 

تقدیر مدیرعامل کشتیرانی 
از دو همکار نمونه شرکت پرشیا هرمز

حاجـی زاده از کارکنـان نمونـه شـاغل در شـرکت تعمیـرات کشـتی پرشـیا هرمز، با 
آنـان و خانواده هایشـان دیـدار و گفـت و گـو کـرد.

در پایـان ایـن دیـدار رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی به پـاس زحمات 
ایـن دو همـکار نمونـه لـوح تقدیـر و هدایایـی به رسـم یادبود بـه آنان اهـدا کرد.

گـزارش
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رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی در جمع کارکنان روابط عمومی:

کار رسانه از ظریف ترین و حساس ترین کارها است

وی در پایـان سـخنان خـود ضمـن تأکید بر اینکـه کارکنان مجموعـه روابط عمومی 
بایـد شـاداب باشـند و انرژی و شـادابی خود را به سیسـتم منتقل کنند، بـرای تمامی 

کارکنان آرزوی سـامتی و عاقبـت به خیری کرد.  
گـزارش خبرنـگار مـا حاکـی اسـت: در ادامـه این دیـدار، شـهباز بیگی معـاون مالی 
کشـتیرانی طـی سـخنانی ضمـن تبریـک روز خبرنـگار گفت: شـرکت کشـتیرانی با 
تـراز بین المللـی و قرارگرفتـن در یـک محیـط رقابتـی قطعـاً نیازمنـد یـک بـازوی 
توانمنـد ماننـد روابـط عمومـی  بـا نگاهی تخصصی اسـت. بـا توجه به خـاص بودن 
فعالیت هـای کشـتیرانی، روابـط عمومـی آن هـم بایـد خـاص و بدنه روابـط عمومی 
نیـز بایـد قـوی و توانمنـد باشـد همان طـوری کـه در این دو سـال اخیر بر پیشـانی 

کشتیرانی درخشـیده است.  
 در بخـش دیگـری از ایـن دیـدار مهنـدس غنجـی مدیر روابـط عمومی کشـتیرانی 
گفـت: روابط عمومـی کشـتیرانی با نگاه تخصصـی  و هنرمندانه ای که دکتر سـعیدی 
مدیریـت محترم ارشـد گروه دارند باعث شـده اسـت تـا مجموعه کارهای رسـانه  ای 
دوسـتان در  روابـط عمومـی به حمـدا... در بین رسـانه های بیرونی نمـره قابل قبولی 

داشـته باشد.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه از ۲6سـال گذشـته انتشـار نشـریات کشـتیرانی از 
»پیام دریـا« و» پیـام کشـتیرانی« و سـپس »شـبکه اطاع رسـانی مانـا« در شـرکت 
بـاب شـد، افـزود: امـروز در جایگاهـی هسـتیم که بـه عنوان مرجـع از این نشـریات 
اسـتفاده می شـود و این نشـئت گرفتـه از تخصص همکارانی اسـت کـه در مجموعه 

روابـط عمومـی فعالیـت می کنند.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن دیـدار دکتر محمـد سـعیدی رئیس هیئـت مدیره 
و مدیرعامـل کشـتیرانی طـی سـخنانی ضمـن تبریـک روز خبرنـگار، پیرامون نقش 
و اهمیـت رسـانه در جوامـع فعلـی گفت:  بـه دلیل اهمیتی کـه کار رسـانه در دنیای 
امـروز پیـدا کـرده اسـت هـر روز، روز خبرنـگار اسـت و شـاید ایـن ضـرورت قبـًا 
احسـاس نمی شـد چون در گذشـته این شـغل در کنار کارهای دیگر تعریف می شـد.
وی در ادامـه گفـت: رسـانه  می توانـد به یک سـازمان، ارگان و شـرکت، نقش و یا به 

آن روح و شـادابی دهـد و یا برعکـس آن عمل کند.
وی همچنیـن در بخـش دیگری از سـخنان خود گفت: کار شـما خیلی دقیق اسـت. 
بدانیـد کار رسـانه از ظریف تریـن و حسـاس ترین کارهـا اسـت بـه خاطـر اینکـه بـا 
آبـروی یـک مجموعـه و آبروی افراد سـر و کار دارد زیـرا اگر خدای ناکـرده در مورد 
فـردی قضاوت نادرسـتی منتشـر شـود این موضوع بـه قدری اهمیـت دارد که  طبق 

احادیـث متقن، عرش الهی را به لـرزه در می آورد.   
وی در ادامه با بیان اینکه شـبکه اطاع رسـانی مانا در گذشـته به عنوان یک سـایت 
خبـری در کنـار سـایر سـایت ها فعال بـود ولـی درحال حاضـر جزو سـایت های اول 

دریایـی کشـور اسـت، تأکید کـرد: باید کامـًا منحصر به فرد باشـید. 
وی همچنیـن گفـت: نشـریات تخصصـی پیـام دریـای فارسـی و انگلیسـی بایـد به 
گونـه ای باشـد که اسـاتید دانشـگاه های دریایی به دانشـجویان خود این نشـریات را 

بـه عنـوان یک مرجـع معرفـی کنند.
وی تأکید کرد: مدام دانش و آگاهی تان را افزایش دهید چون در رسانه، بحث تکنیک ها 
خیلـی مهـم اسـت و تکنیک هاسـت کـه روح و روان مخاطبـان را متحـول می کند.  

دکتـر محمـد سـعیدی در دیـدار با مدیـر و کارکنـان روابط عمومـی که در تاریـخ 17مرداد مـاه جاری به مناسـبت 
روز خبرنـگار صـورت گرفـت، کار رسـانه را از ظریف تریـن و حسـاس ترین کارها دانسـت. 

گزارش
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مهندس غنجی در مراسم بزرگداشت منقوش شدن ناوگان کشتیرانی دریای خزر به تصویر فوک خزری:

ناوگان ملی جزو پیشگامان حفاظت از محیط زیست است

بـه گـزارش خبرنـگار ما، عضـو هیئـت مدیـره کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران و 
مدیرعامـل شـرکت حمـل فلـه کشـتیرانی طـی سـخنانی در مراسـم بزرگداشـت منقوش 
شـدن نـاوگان کشـتیرانی دریـای خـزر بـه تصویـر فـوک خـزری، از ضـرورت حفاظت از 

محیـط زیسـت گفت.
مهنـدس علـی اکبـر غنجـی با بیان اینکه سـه سـال پیش در حاشـیه همایـش ارگان های 
دریایـی و بـا پیشـنهاد دکتـر فرشـچی معـاون دریایـی سـازمان حفاظت از محیط زیسـت 
هسـته اولیـه ایـن طـرح شـکل گرفـت، گفت: بـرای شـروع حمایت و بـه منظور رسـاندن 
ایـن پیـام کـه فوک خـزری در خطر انقـراض اسـت در ابتدا بـا تأیید دکتر محمد سـعیدی 
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران تصمیـم گرفته 
شـد تصویـری از تنهـا پسـتاندار دریـای خـزر تهیه شـده و بـر روی شـناور ها نصب شـود.

وی ادامـه داد: بـا پیگیری هـای کاپیتـان باقـری نژاد مدیرعامل شـرکت کشـتیرانی دریای 
خـزر و همـکاری روابـط عمومی گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران طرحی با شـعار 
»می خواهـم زندگـی کنـم« بر روی شـناور های این شـرکت نصب شـد تا از ایـن رهگذر با 
ورود به تمامی بنادر حاشـیه دریای خزر پیام و اهمیت حفاظت از فوک خزری مخابره شـود.

عضـو هیئـت مدیره کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران با بیـان این مطلب کـه ایرانی ها 

نـاوگان ملـی اولین ناوگان در منطقه اسـت که تجهیزات الزم برای پیوسـتن به کنوانسـیون آب تـوازن را بر روی 
کشـتی هایش نصب کرد تا با این روش از آلوده شـدن محیط زیسـت توسـط شـناور های تجاری جلوگیری کند.

همـواره در طـول تاریـخ صلـح طلب و طبیعت دوسـت بوده اند، گفت: بر اسـاس دسـتورات 
دینـی نیـز بـر ما تکلیف اسـت تا از محیط زیسـتمان حفاظت و حراسـت کنیـم و بر همین 
اسـاس امـام رضـا )ع( کـه مضجـع شریفشـان نعمت ایران ماسـت بـه صفـت ضامن آهو 
نـزد مردمـان شـهره اسـت که بیانگـر توجه معصومیـن)ع( به زیسـت حیوانـات و احترام و 

حفاظت از محیط زیسـت اسـت.
بـه  پیوسـتن  ایـران در  پیشـگامی  فلـه کشـتیرانی  نقـل  مدیرعامـل شـرکت حمـل و 
کنوانسـیون های بین المللـی بـا همـکاری مجلس شـورای اسـامی را یکی از نقـاط قوت 
کشـور بر شـمرد و افزود: خطوط کشـتیرانی نیز جزو پیشـگامان حفاظت از محیط زیسـت 
و عوامـل محیطـی همچـون موجودات زنده اسـت، لذا مشـاهده می شـود که نـاوگان ملی 
اولیـن نـاوگان در منطقه اسـت که تجهیزات الزم برای پیوسـتن به کنوانسـیون آب توازن 
را بـر روی کشـتی هایـش نصـب کرد تا با این روش از آلوده شـدن محیط زیسـت توسـط 

شـناور های تجـاری جلوگیـری کند.
وی ادامـه داد: کشـتیرانی دریـای خـزر نیز که اولین و بـزرگ ترین ناوگان در حوزه شـمال 
کشـور و دریـای خـزر اسـت نیز همـواره در صـدد همراهی و اجـرای کنوانسـیون های بین 

المللـی بـر آمـده و امـروز این شـرکت را به عنوان مجموعه ای »سـبز« می شناسـند.
عضـو هیئـت مدیره کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران با بیـان اینکه رویکـرد کلی گروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران حفاظـت از محیط زیسـت اسـت، افـزود: حفاظت از 
محیـط پیرامـون و زیسـت موجـودات بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و بایـد بدانیم بـه اندازه 
نیازمـان بایـد از محیـط پیرامون مان برداشـت کنیـم و همچنین برای اشـاعه این مهم باید 

بـا تشـکیل NGO ها به آمـوزش و انتقـال مفاهیـم بپردازیم.
مهنـدس غنجـی پیرامون  اقلیـم دریـای خـزر نیز گفـت: باید بـه این سـمت حرکت کنیم 
کـه سـواحل و محیـط زیسـت خـود را چگونه حفظ کنیـم و قطعاً اگـر از داشـته هایمان به 
خوبـی حفاظـت کنیـم، می توانیم همـواره در عرصـه بین الملل موفـق بوده و مسـئولین را 

بـه خوبی حمایـت کنیم.
وی در پایان با بیان این مطلب که فرهنگ ما با صلح گره خورده و انسان دوستی و حافظت 
از محیـط زیسـت جـزو آموزه هـای ما ایرانی هاسـت گفـت: معتقدم بـا وحـدت و همدلی از 
شرایط فعلی نیز عبور خواهیم کرد و برای نیل به این مهم نیازمند امید و اشاعه آن هستیم.
الزم بـه ذکـر اسـت، صبـح روز۲4 مرداد مـاه آئین رونمایـی از تصویر فوک خـزری بر روی 
ناوگان کشـتیرانی دریای خزر با حضور مقامات کشـوری و لشکری در بندر انزلی برگزار شد.

گـزارش
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گزارش

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در مراسم عید سعید غدیر عنوان کرد:

حسن خلق، بردباری و  اجرای عدالت 
سه ویژگی منحصر به فرد امیرمؤمنان علی )ع(

و اندیشـه های حضـرت علـی)ع( را کـه جلوه بشـریت اسـت مـرور و مداقـه کنیم تا 
جلـوه ای از جلـوات ایشـان را در شـخصیت و وجود خودمـان پیاده کنیـم و از خداوند 

متعـال بخواهیـم کـه مـا را روز بـه روز علـی وار و علی صفت  نگـه دارد. 
گـزارش خبرنـگار مـا حاکـی اسـت: در پایان این مراسـم پـس از مداحی اسـتاد حاج 
حسـن میرزایـی، بـه قیـد قرعـه بـه هفـت نفـر از سـادات حاضـر در ایـن مراسـم و 

همچنین به 3۰ نفر از شـرکت کنندگان هدایای نقدی اهدا شـد.        

بـه گـزارش خبرنگار ما، در این مراسـم که در تاریخ 7شـهریور ماه پـس از اقامه نماز 
ظهـر و عصربرگزار شـد، دکتر سـعیدی رئیس هیئـت مدیره و مدیرعامل کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایران طی سـخنانی به سـه ویژگی و خصوصیـت منحصر به فرد 
حضرت علی)ع( پرداخت و گفت: اولین ویژگی آن حضرت حسـن خلق ایشـان اسـت. 
وی افـزود: وقتـی به سـیره و اتفاقات دوران زندگی آن حضـرت توجه کنیم، می بینیم 
کـه وقتـی فردی چـه مؤمن و چـه غیرمؤمن به آن حضـرت مراجعه می کـرد با روی 

خـوش آن حضـرت مواجه می شـد و هرگز نا امید برنمی گشـت. 
وی در ادامـه دومیـن ویژگـی شـخصیتی امیرمؤمنـان حضـرت علـی)ع( را صبـر و 
بردبـاری عنـوان کـرد و گفـت: ائمه اطهـار)ع( در برابـر مصیبت هـای مختلف صبور 
بوده انـد امـا صبـری کـه امیرمؤمنـان )ع( داشـتند مثال زدنـی اسـت. آن حضـرت بـا 
ایـن کـه می دانسـت در دورانـی قـرار گرفته کـه افرادی بـه ناحق حکومـت می کنند 
در صورتـی کـه خـودش محـق آن جایگاه اسـت اما با خویشـتن داری ۲5سـال صبر 
کردنـد بـرای اینکه وحدت و انسـجام جامعه اسـامی دچار خدشـه و تزلزل نشـود تا 
اینکـه خـود مردم بـه امیرمؤمنـان روی آوردند. این صبـر و بردبـاری را در هیچ کدام 

از شـخصیت های اسـامی نمی توانیـم ببینیم.
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی در ادامـه، اجـرای عدالـت را سـومین 
ویژگـی شـخصیتی بـارز و درخشـان حضـرت علـی)ع( عنوان کـرد و گفـت: عدالت 
ملکـه ذهنـی آن حضـرت بـود یعنی به غیر از عدالت نمی توانسـت فکـر و عمل کند.
وی در پایـان گفـت: از ایـن روز بـزرگ بایـد بهره های معنـوی و کافی ببریـم و باید 
بـه یـاد داشـته باشـیم که ایـن روزهـا فقط برای جشـن گرفتن نیسـت. بایـد صفات 

در آسـتانۀ عیـد سـعید غدیر خم جشـن بـزرگ والیت بـا حضور دکتر سـعیدی رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل 
کشـتیرانی و جمعـی از مدیران و کارکنان در نمازخانه سـاختمان مرکزی کشـتیرانی برگزار شـد.
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گـزارش

برگزاری اجتماع عظیم عاشورائیان در کشتیرانی

هیـچ چیـز آنـان را عـوض نکـرد و بـا همه عـزت دیـن دار بودنـد و به  کربـا آمدند 
و در مضیقـه قـرار گرفتنـد و مصائبـی کـه کسـی در عالـم ندیـده بـود را دیدند ولی 

امام شـان را رهـا نکردنـد.
وی در پایان سـخنان خود گفت: حق همیشـه جاوید اسـت و یاران امام حسـین)ع(، 
یـاران دیـن خـدا بودند و بـه همین خاطر اسـت که مـا در مقابل آنها قـرار می گیریم 
و می گوییـم السـام علیکـم یـا انصار دیـن ا...، السـام علیکم یـا انصار رسـول ا... ، 

السـام علیکم انصار امیرمؤمنان.  
در ادامـه ایـن مراسـم محمد نـداف از مداحان اهل بیـت)ع( به مرثیه سـرایی و نوحه 
خوانی پرداخت و سـپس عاشـورائیان کشـتیرانی ضمن سـینه زنی، ندای شـور آفرین 

لبیک یا حسـین را سـر دادند.
در پایـان ایـن مراسـم عزاداران و سـوگواران حسـینی کام خـود را با  اطعام حسـینی 

متبـرک کردند. 

بـه گـزارش خبرنـگار ما، در این مراسـم معنوی، حجت االسـام مـروی امام جماعت 
کشـتیرانی طـی سـخنانی بـا اشـاره به اینکه هیـچ چیز در  نظـام عالم ثابـت و پایدار 
نیسـت و روزی کهنه و فرسـوده خواهد شـد و از یادها خواهد رفت به واقعه عاشـورا 
اشـاره کـرد و گفـت: قضایـای عاشـورای حسـینی از زمان شـهادت امام حسـین )ع( 
تـا بـه امـروز و از امـروز تـا بـه آینـده ادامـه دارد و نـه تنها کهنه و فرسـوده نشـده و 
از خاطر ه هـا نرفتـه اسـت بلکـه سـال بـه سـال بـا طراوت تـر و معطرتـر در اذهـان 

مسـلمانان ظاهر می شـود.
وی در ادامـه گفـت: دینـداری و دیـن مداری یاران امام حسـین )ع( یکـی از بهترین 
رمزهـای ایـن جاودانگـی و ماندگاری اسـت  چـون آنان دیـن را از مبـدا اصلی یعنی 

از وجـود نازنیـن  امـام حسـین )ع( گرفته بودند. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه اینکـه بدعهـدی مـردم کوفه  
گفـت: رفتـار و منـش آنـان تعجب نـدارد، تعجـب از یاران امام حسـین)ع( اسـت که 

در آسـتانه ایـام ا... تاسـوعا و عاشـورای حسـینی اجتمـاع عظیم عاشـورائیان کشـتیرانی بـا حضور دکتر سـعیدی 
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی، معاونان، مدیران ارشـد و کارکنان در تاریخ 27 شـهریور ماه مصادف 

بـا 8 محرم الحـرام در سـاختمان مرکزی کشـتیرانی برگزار شـد.
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با هنرمندان
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محمد اصفهانی میهمان آوای کشتیرانی:

نوا   را   قرآن،  راه   را   مادر 
و  هنر  را   اساتید  به  من  آموختند

آقـای اصفهانـی از چه زمانی احسـاس کردید کـه در عرصه  خوانندگی 
دارید؟ استعداد 

از سن 5 سالگی.

چه اتفاقی افتاد؟
در آن زمـان یـک ترانـه ای از رادیـو پخـش شـد و من همـان لحظه نحـوه ی خواندن 
خواننـده را تقلیـد کـردم، وقتی پدرم متوجه ی اسـتعداد من در این زمینه شـدند یک نوار 
قـرآن کـه با صدای مرحوم عبدالباسـط ضبط شـده بود، برایم خریدند و از من خواسـتند 
کـه بـا توجـه بـه آن و با توجـه به اسـتعدادی کـه دارم، قـرآن را زیبا خوانـده و آموزش 
ببینـم. پـس از آن بـه مدرسـه ی علـوی رفتـم و در آنجـا هر سـال در مسـابقات قرآنی 
کـه در مدرسـه برگزار می شـد شـرکت کـردم. اوایـل، مقام های دوم و سـوم را کسـب 
می کـردم امـا پـس از آن به طور پی در پی هر سـال مقام اول مسـابقات قرآنـی را از آن 
خـود کـردم. بـه طوری که  ایـن حجم از موفقیـت برای همه سـؤال برانگیز شـده بود. 
این گذشـت و در بهمن ماه سـال 1357 من به عنوان نوجوان برگزیده برای مسـابقات 
قـرآن کـه در کشـور کویـت برگـزار می شـد انتخـاب شـدم ولـی بـه دلیل آغاز شـدن 
تظاهرات و شـلوغی های قبل از پیروزی انقاب، مادرم اجازه شـرکت در این مسـابقات 
را بـه مـن  ندادند. پس از آن در همان روزها، شـهید بهشـتی که یکی از دوسـتان مبارز 
و همچنیـن یکـی از بیمـاران مرحوم پدرم بودند)مرحوم پدر پزشـک بودنـد( من و آقای 
سـاعتچی را در بـدو ورود حضـرت امـام خمینـی )ره( بـه وطـن در فـرودگاه مهرآباد به 
عنـوان قـاری قرآن مراسـم اسـتقبال تعییـن کردند بـه همین دلیـل من در فـرودگاه و 

آقای سـاعتچی در بهشـت زهرا)س( برای قرائت قرآن مسـتقر شـدیم.

سـیل عظیم اسـتقبال کنندگان در آن روز شـروع یک اتفـاق بی نظیر و 
زیبـا بـود. از حال و هـوای آن روز  و دیـدار با حضرت امـام خمینی)ره( 
بـه عنـوان یـک شـخصیت کاریزماتیک و احسـاس خـود در آن لحظه 

بفرمایید.
مـن بـرای تـاوت قـرآن در حضور آن حجم از جمعیت مشـکلی نداشـتم چـرا که قبل 
از آن هـم در محافـل زیـادی قـرآن خوانـده بـودم ولی از روبه رو شـدن با حضـرت امام 
خمینـی)ره( بسـیار مضطـرب بودم و شـاید بهترین واژه بـرای توصیف احساسـم در آن 
لحظـه، هیجـان بیـش از انـدازه باشـد. در واقع بعـد از ورود حضرت امـام )ره(  موجی از 
جمعیت من را فرا گرفت به گونه ای که بارها دسـت من از دسـت مرحوم آقای هاشـم 
صباغیـان )کـه در کابینه اول مرحوم آقای مهندس بازرگان، یکی از وزراء بودند(جدا شـد 
و ایشـان با وجود لباس رسـمی )کت و شـلوار( که به تن داشـتند با  بزرگواری من را بر 
روی دوش گرفتند و  به سـمت جایگاهی بردند که امام )ره(، شـهید بهشـتی و شـهید 
عراقی در آنجا ایسـتاده بودند. سـپس برنامه شـروع شـد و من آیاتی را که شهید بهشتی 
از قسـمت های مختلـف قـرآن بـه مناسـبت آن روز انتخاب کـرده بودند تـاوت کردم.

آیـا شـما قبل از مراسـم آمادگـی خوانـدن قرآن را داشـتید؟ یـا بدون 
آمادگـی  و بـا پیـش زمینـه ی قبلـی در مراسـم حضور پیـدا کردید؟

مـا از قبـل آمـاده بودیـم. یک شـب قبل از مراسـم در مدرسـه ی رفاه مسـتقر شـدیم. 

دکتـر محمدمهـدی واعظـی را همـه بـا نـام هنـری محمـد اصفهانـی 
مـی شناسـند. او کـه یکـی از پیشـروان مـوج نو موسـیقی پـاپ پس 
از انقـاب اسـت اکنـون بـه نمـاد موسـیقی پـاپ فاخـر و هنرمندانـه 
ایـران تبدیـل شـده اسـت. اصفهانـی حاال صاحب سـبک خود اسـت؛ 
شـاید بتـوان او را تنهـا خواننده پـاپ »ایرانـی« در معنـای واقعی کلمه 
دانسـت. البته پیـش و در همراهی بـا او، خوانندگان بسـیاری در عرصه 
موسـیقی پـاپ کشـور فعالیـت کرده انـد کـه کارهـای آنها نیـز بدیع و 
بسـیار قابـل توجـه بوده و هسـت؛ امـا کمتر کسـی ماننـد او ایرانیّت را 
در قالـب هنـری ذاتاً غربـی این چنین تجلی داده اسـت. شـاید راز این 
امـر در همنشـینی آغازیـن اصفهانـی با قرآن باشـد. چرا که نخسـتین 
فعـل هنری این خواننـده، تاوت قرآن برای سـال  متمادی بوده اسـت. 
بهـره گرفتـن از محضـر اسـاتید بـزرگ موسـیقی کشـور در موفقیـت 
محمـد اصفهانی بسـیار مؤثـر بوده اسـت. اینک این خواننده 52 سـاله 
که فـارغ التحصیل دانشـکده پزشـکی اسـت رکـورد فروش آلبـوم در 
ایـران را نیـز بـا فـروش یک میلیـون و ششـصد هـزار لوح فشـرده و 
کاسـت بـرای آلبـوم »حسـرت« در اختیـار دارد. تعـداد آلبـوم هـای او 
بـه زودی و در پـی بیـش از دو دهـه فعالیـت هنـری به رقـم 15 خواهد 
رسـید. هـر چنـد کـه او بـرای 15 فیلم و سـریال نیـز تیتـراژ خوانده تا 
بخشـی از خاطـره جمعـی ایرانیـان را هر چه بیشـتر تحکیم ببخشـد. 
آوای کشـتیرانی در ایـن شـماره افتخـار داشـت کـه در دفتر نشـریه با 
ایـن خواننـده هنرمنـد، بااخاق و شـهیر گفتگـو کند که ماحصـل آن را 

می خوانیـد. 
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جالـب اسـت بدانیـد کـه مـن و آقـای سـاعتچی چندیـن بـار آیـات منتخـب را تمرین 
کردیـم ولـی بـه دلیل اضطراب زیاد نتوانسـتیم آن آیات را حفظ کنیـم. ولی من  فردای 
آن روز بـه محـض اینکـه در برابر حضـرت امام )ره( تـاوت قرآن را آغـاز کردم تمامی 
آیات را از حفظ خواندم. بعد از آن من برای پیوسـتن به گروه سـرود به سـمت بهشـت 
زهـرا حرکـت کردم که متأسـفانه بـه دلیل ازدحـام جمعیت بـه آنجا نرسـیدم در نتیجه 
آقای معینی )از شـاگردان مدرسـه ی علوی( در کنار آقای سـاعتچی در بهشـت زهرا و 

در حضـور حضـرت امـام )ره( ترجمه قسـمت های منتخب قـرآن را خواندند.

آقای دکتر شما بعد از آن هم حضرت امام )ره( را ماقات کردید؟
بله. 

آیا حضرت امام )ره( شما را به یاد داشتند؟
بلـه. مـن در همان سـال همراه پـدرم به ماقات  ایشـان رفتم. باید بگویـم در آن زمان 
یـک صمیمیـت عجیـب و یـک رسـتاخیز بـزرگ در کشـور اتفـاق افتـاده بود. چـرا که 
مـردم بـرای دیـدن امـام )ره( از یـک شـب قبـل در مقابل مدرسـه علوی اقامـت کرده 
بودنـد. یادم هسـت یـک آقایی درکنار باجه تلفن ایسـتاده بـود و مقدار زیادی سـکه دو 
ریالـی در دسـتان خـود گرفته بود تا کسـانی کـه از راه هـای دور و نزدیک بـرای دیدار 
امـام آمـده بودنـد و مـی خواسـتند بـا  خانواده هایشـان تماس بگیرنـد و آنهـا را از  حال 

خـود بـا خبـر کننـد بتوانند با آن سـکه ها تلفـن بزنند.  

 تا چه سنی به تاوت قرآن در مجالس و محافل مشغول بودید؟
 مـن تـا سـن بیسـت سـالگی در مراسـم های مختلـف و برنامه هـای تلویزیونـی قرآن 

تـاوت می کـردم.

در مراسـم افتتاحیـه مجالـس خبـرگان قانـون اساسـی و مجلس اول 
شـورای اسـامی نیز از شـما به عنـوان قاری دعـوت شـد. در رابطه با 

آن توضیحـی بفرمایید. 
مـن و آقـای سـعیدیان )از اسـاتید قـرآن( و آقـای پرهیـزگار، قاریانـی بودیم کـه در آن 
دوران بـرای حضـور در محافـل مهـم از مـا دعوت می شـد از جمله افتتاحیه مجالسـی 

کـه اشـاره کردید. 

آیا خاطره ی ویژه ای از آن دوران به یاد دارید؟
مـن از مـردم در آن روزهـا خلـوص و پاکـی خاصـی بـه یـاد دارم. یک همدلـی و یک 
رسـتاخیز بزرگ بود. به عنوان مثال در مراسـم افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسـی، 
زمانـی کـه آیات قرآن تاوت می شـد چه افـرادی که عرب زبان بودند چه کسـانی که 
زبـان عربی می دانسـتند با شـنیدن آیـات تکان دهنده صـدای گریه هایشـان به گوش 
می رسـید. در عین حال  من در پشـت تریبون در چهره  کسـانی که تسـلط زیادی به 
زبـان عربـی نداشـتند هم حالـت تأثر را می دیـدم. در واقـع همه با هم یـک دل بودند.

از چه زمانی به طور جدی وارد عرصه موسیقی شدید؟
در گذشـته، اسـتاد شـجریان صـدای من را شـنیده بودند و بـرای آوازخوانـی تآیید کرده 
بودنـد. مـن هـم بـه آرامـی به سـمت موسـیقی گرایـش پیدا کـردم و بـه طور مـداوم 
موسـیقی گـوش مـی دادم و آن را در خـود نهادینه کردم. پـس از آن به تمرین هجاهای 
آوایـی پرداختـم و از آنجایـی کـه حنجره ی من به واسـطه ی تاوت قرآن ورزیده شـده 
بـود در ایـن عرصـه موفـق تر از دیگـران عمل کـردم. هنـر خوانندگی به دلیـل تازگی 
برایـم جذابیـت داشـت و در زمـان ایـن تمرین هـا کاربردهـای جدیـدی را از حنجـره ام 

می کردم. دریافـت 

استاد شما در عرصه ی موسیقی چه کسی بود؟
بیشـتر نوارهای اسـتاد شـجریان را گـوش مـی دادم. بعدها چندین بار در حضور ایشـان 
آواز خوانـدم کـه بسـیار در ایـن راه تشـویقم کردنـد. هـر بار که مـن اشـکاالتم را برای 
ایشـان بیـان می کـردم از قدرت تشـخیصم در زمینه آواز اسـتقبال کرده و اشـکاالتم را 
مختـص سـن و سـالم مـی دانسـتند. تـا اینکـه یک بـار مـن یکـی از آوازهای ایشـان 
را برایشـان خوانـدم کـه بـاز هـم با گشـاده رویی و خرسـندی ایشـان روبه رو شـدم. در 
آن زمـان اسـتاد شـجریان آمـوزش مرکب خوانی مـی دادند ولـی من را بـرای آموزش 
ردیـف خوانـی بـه یکی از دوستانشـان به نـام آقای جهانـدار معرفی کردند کـه من نیز 
اولیـن کاس آموزشـی در آن عرصـه را در محضر ایشـان شـروع کردم. بعـد از آن وارد 
دانشـکده پزشـکی شـدم ولی همچنان تمرین آوازخوانـی را در کنار آقـای جهاندار ادامه 
مـی دادم. گاهـی اوقـات اگـر در جایـی اسـتاد شـجریان را مـی دیـدم نحـوه ی اجرا و 
آوازخوانـی ام را چـک می کردنـد. مثـًا از مـن می خواسـتند که کرد بیات یـا مخالف را 

بخوانـم و نظرشـان را در ایـن زمینه مطرح مـی کردند.
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اولین بار در کجا به طور جدی اجرا کردید؟
اواخـر دوره ی انترنـی بـود. برنامـه ای به نـام تماشـاگه راز از صـدا و سـیما پخـش 
می شـد کـه من، آقـای مناجاتـی ، آقـای اخشـابی،  مرحوم شـهریار فریوسـفی و آقای 
محمـود فرهمنـد چندیـن  برنامـه سـنتی در آن اجـرا کردیـم. بعـد از مدتـی نزدیک به 
فارغ التحصیل شـدن از دانشـگاه،  با اسـتاد فریدون شـهبازیان آشنا شـدم که  با حمایت 

ایشـان  بـه سـبک پـاپ روی آوردم و تـا بـه امـروز بـه آن پرداخته ام.

تا قبل از آن هیچ گونه اجرایی به صورت حرفه ای نداشتید؟
خیـر. فقـط در سـن نـوزده یا بیسـت سـالگی در رادیـو دعاهای مـاه مبـارک رمضان را 
می خوانـدم کـه در همـان سـال هـا یک دعـا در مقـام صبای عربـی خواندم که بسـیار 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت تا جایـی که جـای ربنای اسـتاد شـجریان را گرفـت البته 
از سـال بعـد بـاز هـم ربنـای بی نظیر ایشـان بـود کـه از رادیـو و تلویزیون پخش شـد. 

آقـای دکتـر گفتید کـه کار حرفـه ای تـان را از تاوت قـرآن و مناجات 
شـروع کردیـد. آیـا پـس از ورودتـان بـه وادی موسـیقی و هنـر بـا 

مخالفـت خانـواده مواجه نشـدید؟ 
مـادرم بسـیار مخالـف بودنـد. قبـل از این اتفاقـات یک کار  بـرای حضرت عبـاس )ع( 
خوانـده بـودم کـه با آقـای آرزم و آقـای واعظی بـود. در همین راسـتا ملـودی یک کار 
دیگر را سـاختم و در واحد موسـیقی نزد آقای شـهبازیان رفتم و از ایشـان تقاضا کردم 
تـا تنظیـم ایـن کار را بر عهده بگیرند. آقای شـهبازیان از من پرسـیدند کـه می خواهید 
چـه کسـی ایـن ترانـه را بخوانـد؟ آن زمـان آقـای افتخـاری بسـیار پـر کار بودنـد که 
مـن ایشـان را پیشـنهاد دادم. زمانـی کـه از واحـد موسـیقی خـارج شـدم، سـرایدار بـا 
عجلـه بـه طرفـم آمـد و گفـت که اسـتاد شـهبازیان با شـما کار دارنـد. مجدد بـه واحد 
موسـیقی برگشـتم که اسـتاد شـهبازیان از من سـؤال کردند ماکت این کار را چه کسی 
خوانـده اسـت؟ گفتـم: خودم. ایشـان گفتنـد: پس من به این شـرط آن را برای ارکسـتر 
تنظیـم مـی کنـم که ایـن کار با صـدای خودتان خوانده شـود. مـن در جواب به اسـتاد 
شـهبازیان گفتـم: نـه من پزشـکی خوانـده ام و کار من قرآن اسـت. ایـن کار به صدای 
آقـای افتخـاری می خـورد. آقـای شـهبازیان مـن را تشـویق کردنـد تا خود به شـخصه 
ایـن ترانـه را بخوانـم. بـه هرحـال، یـک خواننده تـازه کار که اولیـن کار رسـمی اش را 
فریـدون شـهبازیان کـه سـال ها بـا اسـتاد شـجریان کار کرده اسـت می خواهـد انجام 
دهـد و طبیعـی اسـت کـه ایـن امر بسـیار وسوسـه انگیز باشـد و مـن بـرای آن خیلی 
هیجـان داشـتم.  بعـد از آن بـه سـراغ مادرم رفتـم تا رضایت ایشـان را بگیـرم. به مادر 
گفتـم کـه ایـن کار در مقـام امام حسـین )ع( اسـت، در وهلـه اول مخالفـت کردند ولی 
آقـای شـهبازیان بـا مـادرم تمـاس گرفتـه و قـول دادنـد کـه ترانـه هـا و اشـعار من را 
حمایـت و مدیریـت کننـد. مـادرم به مـن گفتند اگر قـول بدهی که ترانه هـا را به خوبی 
بخوانـی مـن هـم برایت دعا می کنم. سـپس ما به واحد موسـیقی رفتیـم، در آنجا آقای 
شـهبازیان قائـم مقـام واحـد موسـیقی بودنـد و آقـای علـی معلـم دامغانی هـم  رئیس 
واحـد موسـیقی بودنـد. هـر دو من را مـی شـناختند و در  آنجا به من مدام سـفارش کار 
می دادنـد و بیشـتر معرفی می شـدم سـپس موسـیقی پـاپ در صـدا و سـیما راه اندازی 
شـد. مـن به همراه دیگـر خواننده ها از جمله آقایان علیرضا اعصار،حسـین زمـان و... در 
واحـد موسـیقی فعالیـت می کردیـم. آنجا با آقـای فوأد حجازی آشـنا شـدم و در رابطه 
بـا سـاخت آهنـگ  و تبدیـل آنها به آلبوم با ایشـان صحبت کـردم. اینطور بـود که آلبوم 

»حسـرت« بـا همکاری آقـای حجازی شـکل گرفت.

زمانـی کـه آلبـوم حسـرت منتشـر شـد بازخـورد مـردم و مخاطبـان 
بود؟ چگونـه 

این آلبوم بسیار مورد استقبال قرار گرفت و بیش از یک میلیون نسخه فروش کرد.

آقـای دکتـر پس از ورود به عرصه ی موسـیقی دیگـر کار طبابت انجام 
ندادید؟

مـن همچنـان بـرای خانـواده و دوسـتان طبابـت می کنـم ولـی داخـل مطـب نرفتم و 
روپـوش پزشـکی بـه تن نکـردم.

این انتخاب برای شما سخت نبود؟
موسیقی خیلی برای من جذابیت داشت و من عاشق این کار هستم.

بـه جـز اسـاتیدی که ذکر شـد با کـدام یک از اسـتادان دیگـر در این 
حرفـه کار کردید؟

با استادان مرحوم همایون خرم و بابک بیات هم کارکرده ام.
 

تاکنون از موسیقی پاپ به سمت موسیقی  سنتی رجوع داشته اید؟
بلـه. آهنـگ "تنها مانـدم" را در همین سـبک خواندم. بـه عقیده ی من اسـاتیدی مثل: 
آقـای شـجریان، آقـای ایـرج و... کار را بـه پایـان رسـانده اند. ما هر قدر سـعی کنیم که 
خـوب بخوانیـم رگـه هایـی از نحـوه ی خوانـدن آنهـا در صدایمان حس می شـود. این 
دو مـرد واقعـاً اسـطوره هسـتند. مـن سـعی کـردم کـه مقـداری از قابلیت های سـنتی 
حنجـره  را بـا پـاپ تلفیـق کنم اما موسـیقی سـنتی ما بـا وجود این اسـاتید بـه صورت 

اسـت. درآمده  اکمل 

بفرمایید که چقدر با کشتیرانی و حوزه دریایی، آشنا هستید.
در دهـه ی هشـتاد چندین بار از سـازمان بنـادر و دریانوردی برای اجـرای برنامه از گروه 
ما دعوت کردند که یک مراسـم آن در سـال 1383 و یا در سـال 1384  در نمایشـگاه 
بیـن المللـی برگـزار شـد و در  روز جهانـی دریانـوردی بـود. در آنجا دوسـتان میزبان از 
اجـرای برنامـه خوششـان آمـد و این اتفاق بـاز هم تکرار شـد. تا اینکه بعد از چندسـال 
فاصلـه بـاز هـم در سـال 1396 مـا یـک بار دیگـر و این بـار بـرای خانواده کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران برنامـه اجـرا کردیـم. آنهـا واقعاً  انسـان  با ارزشـی هسـتند. 
کارشـان بسـیار سـخت و دشـوار اسـت. ماه ها دور از خانه و کاشـانه باید روی کشـتی 
باشـند. ایـن یـک کار مقدس اسـت. داسـتان حمل و نقل یـک رکـن در دنیای صنعتی 
امـروز اسـت بنابرایـن کار این عزیزان بسـیار مهم و ارزشـمند اسـت. ما در اقوام سـببی 
یـک دریانـورد داریم به همین دلیل با سـختی و زحمت کارکنان دریایی بیگانه نیسـتم.

شرایط موسیقی امروز را چطور ارزیابی می کنید؟
خـدا را شـکر همیشـه خـوب بـوده. معتقدم که مـا هر لحظه در حال گذشـتن هسـتیم 
و امیـدوارم کـه از حـال خـوب به سـمت حـال بهتر پیـش برویم. موسـیقی هـم متأثر 
از شـرایط جامعـه اسـت و موسـیقیدان هم یکـی از مردم اسـت و در بین مـردم زندگی 
می کنـد ولـی با احسـاس قـوی خود چیزهایـی را از دنیـای اطرافش دریافت کـرده و به 
شـکل موسـیقی آن را بـروز می دهد. ان شـاءا... شـرایط بـه گونه  رقم بخـورد که ما نیز 

در موسـیقی از غـم به سـمت امیـد و امیـدواری حرکت کنیم.

کدام یک از آثارتان برای خود شما خاطره انگیزتر است؟
ایـن سـؤال را مـردم بایـد جـواب بدهند. مسـئله  که وجـود دارد این اسـت که مـا کار را 
مثـل مـردم نمی شـنویم و مثـل مردم لـذت نمی بریم چـرا که دیـد خواننده فنی اسـت 
و مـا در کار چیزهایـی را می شـنویم که ممکن اسـت آزار دهنده باشـد کـه برای بهبود 

آن بایـد تـاش کنیم ولی مـردم حس دیگـری دارند.

توصیـه ی شـما بـه جوانان عاقه منـد به هنر موسـیقی چیسـت و چه 
راهـی را بـرای موفقیـت در ایـن عرصه بـه آنها پیشـنهاد می کنید؟

در کشـور مـا موسـیقی شـغل نیسـت بلکـه شـوق اسـت. اگـر کسـی  بـه موسـیقی 
عاقه منـد اسـت و بـرای ورود بـه آن تاش می کنـد در کنار مطالعه یـک درس را هم 
بـه شـکل آکادمیـک بخوانـد کـه اگر بعدها در موسـیقی دچار مشـکل شـد یک شـغل 
دیگـر بـرای امـرار معـاش داشـته باشـد. زمانی که کسـی مـورد اعتماد مردم می شـود 
بایـد مـردم را نیـز با خود به سـمت قلـه ببرد و از نظـر اقتصادی هم باید تأمین باشـد تا 
در مسـیر درسـت و سـالم رشـد کند. همان طور کـه در معارف دینی هم آمـده: المعاش 

له المعاد له)کسـی که معاشـش مشـکل داشـته باشـد، معادش مشـکل دارد(.

آیا کار جدیدی در دست دارید؟
بله. یک آلبوم دارم که هنوز اسمی برای آن انتخاب نکرده ام و در حال ضبط است. 

با هنرمندان





افزایش سهم از بازار کانتینری
غالبـًا محمـوالت  داخلـی شـرکت،  ترانزیـت  اینکـه محمـوالت  بـه  توجـه  بـا 
خودروسـازان می باشـد و  سیاسـت خودروسـازان در پنـج ماهـه اخیـر افزایـش 
واردات بـه دلیـل پیش بینـی تحریم های سـخت تر بوده اسـت در نتیجـه افزایش 
سـهم شـرکت از بـازار کانتینـری در پـی  همیـن سیاسـت حاصـل شـده اسـت.

در مـرز بندرعبـاس 455هـزار و  TEU 89۰محمـوالت تخلیـه شـده از کشـتی 
ثبـت شـده اسـت کـه شـامل اقـام بسـیار متنوع می باشـد کـه بخـش اندکی از 

آن)5/6 درصـد( مربـوط بـه محموالت خودروسـازان اسـت.

رشـد محمـوالت کریری واگن های مخزن دار نسـبت به سـال قبل
رشـد محمـوالت کریـری از طریـق واگن هـای مخـزن دار شـرکت همزمـان بـا 
رشـد بـازار محمـوالت سـوختی و روغنی کشـور به میـزان 17درصد بوده اسـت. 

راه اندازی تعمیرگاه واگن در استان یزد
در زمینـه راه انـدازی تعمیـرگاه واگـن در اسـتان یـزد بـه عنـوان هـاب تعمیرات 
واگـن، اقداماتـی که توسـط شـرکت حمـل و نقل ترکیبی انجام شـده بـه ترتیب 

می باشـد: زیر 
1- بازدیـد اولیـه از محـل احـداث تعمیـرگاه در چنـد نقطه اسـتان یزد و بررسـی 
ظرفیت هـا و قابلیت هـای مناسـب جهـت خطـوط ریلـی، پارکینـگ تعمیـرگاه با 
گنجایـش حداقـل 5۰ واگـن بـدون ایجـاد مزاحمـت بـرای واگن هـای در خـط 

. سیر
۲- تشـکیل جلسـه بـا مدیـر کل راه آهـن اسـتان یـزد و حصـول اطمینـان از 
پشـتیبانی اداره کل راه آهـن اسـتان یـزد در مـورد احـداث تعمیـرگاه واگـن و 
تخصیـص دیـزل مانـوری جهت پشـتیبانی خط سـیر تعمیـرگاه و امـکان حضور 
بـازرس راه آهـن در کمترین زمـان ممکن جهت صدور تأییدیـه و ثبت تعمیرات.
3- انتخـاب بنـدر خشـک پیشـگامان یـزد جهـت احـداث تعمیـرگاه و تشـکیل 
جلسـه بـا هیئـت مدیـره شـرکت حمـل و نقـل ترکیبی و مدیران ارشـد شـرکت 

پیشـگامان کویـر اسـتان یـزد در مـورد ایجـاد تفاهم نامـه در ایـن زمینـه.
4- تشـکیل جلسـات و مکاتبـات بـا اداره کل راه آهن در مـورد تعطیلی تعمیرگاه 
تـزرج و انتقـال آن بـه اسـتان یـزد و همچنیـن اقدامـات اولیـه بـا راه آهن جهت 

اخذ مجـوز انجـام تعمیرات.

احیای شعبه مراغه
شـعبه مراغـه بـا در نظـر گرفتـن موقعیت محلـی و مرکزیـت بازار بزرگ اسـتان 
آذربایجـان شـرقی و در کنـار کارخانجات بزرگ تولیدی از جمله کاوه سـودا یکی 
از بکرتریـن مناطـق مـورد نظـر در حمـل ریلـی می باشـد. از این رو بـا اخذ قول 

رشـــد  فعـــالیت  های 
شرکت حمل و نقل ترکیبی

 )DOOR TO DOOR( ارائـه خدمـات حمـل و نقـل چنـد وجهـی
بـرای محمـوالت کانتینـری با نرخ هـای رقابتی از طریق ریـل و جاده، 
ارائـه خدمـات ترانزیـت زمینی به تمـام نقـاط گمرکی داخلـی، ارائه 
خدمـات فـورواردری، گمرکـی، خدمـات نمایندگـی، بیمـه بارنامـه و 
راهنامـه، ارائـه خدمـات تخلیـه و بارگیـری در مبادی و مقاصـد، ارائه 
خدمـات حمـل مرکـب و سـایر خدمـات جانبی حمـل و نقـل از حوزه 
تولیـد بـه مصـرف و... بخش هایـی از فعالیت هـای شـرکت حمـل و 
نقـل ترکیبی اسـت کـه کاپیتـان زحمتکـش مدیرعامل شـرکت حمل 
و نقـل ترکیبـی کشـتیرانی در گفـت و گـو بـا آوای کشـتیرانی ضمن 
اشـاره به آنها، به تشـریح علت رشـد محمـوالت کریـری، راه اندازی 
تعمیـرگاه واگـن در اسـتان یـزد، احیـای شـعبه مراغـه و همچنیـن 
مشـارکت بـا رجـا در زمینه تعمیـرات واگـن و اجـاره آن، پرداخت که 

بـه شـرح ذیـل از نظرتـان می گذرد. 
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همـکاری و مسـاعدت کامـل از کلیه مراکز دولتـی مخصوصًا فرمانـداری محترم 
و راه آهـن منطقـه تصمیـم بـه احیـای مجـدد این شـعبه کـرد که در ایـن زمینه 
بـه لطـف خداونـد بـه موفقیت های بزرگـی از ابتدا نائل شـد کـه بـا برنامه ریزی، 

تأمـل و تـاش بـرای جـذب اکثریت بار منطقـه ادامه خواهد داشـت.

مشارکت با رجا و مزایای آن
هـم اکنـون شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی تعمیـرات ویـژه واگن هـا در خطـوط 

ریلـی ناحیـه شـمال شـرق را از طریـق شـرکت رجـا انجـام می دهـد. 
در مـورد تعمیـرات اساسـی واگـن نیـز طرفیـن در شـرکت نویـن صنعـت رجـا  
اعـام آمادگـی نموده انـد ولـی متأسـفانه بـه علـت اینکـه اداره سـیر و حرکـت 
راه آهـن کل هنـوز مجـوز عبـور واگـن بـاری از پایانه مسـافری راه آهـن تهران 
را صـادر نکـرده، واگنـی جهـت تعمیـرات اساسـی بـه شـرکت نوین صنعـت رجا 

اعـزام نگردیـده کـه موضـوع از سـوی رجـا در حـال پیگیـری می باشـد.
یکـی از پیشـنهادات شـرکت رجـا در مـورد تعمیـرات واگـن، عرضـه تـا بیش از 
۲۰درصـد سـهام شـرکت نویـن صنعـت رجـا بـه شـرکت حمـل و نقـل ترکیبی  
می باشـد. بـه عبارتـی رجـا تمایل دارد شـرکت حمـل و نقل ترکیبـی را به عنوان 
یکـی از صاحبـان عمده سـهام شـرکت نوین صنعـت، برگزیند. هـم اکنون طرح 
مشـارکت تعمیراتی با رجا از طریق خرید بخشـی از سـهام شـرکت نوین صنعت 
در حـال بررسـی می باشـد و بـه محض روشـن شـدن نتیجـه، طرح فـوق جهت 
بررسـی بـه امـور محترم فنـی بازرگانی کشـتیرانی جهت بررسـی های بیشـتر در 

این زمینه فرسـتاده خواهد شـد.

در مـورد تأمیـن قطعات مـورد نیاز تعمیر واگـن و فرایند فـروش ضایعات و داغی 
قطعـات واگـن نیز شـرکت رجا جهت همـکاری اعام آمادگی نموده اسـت.

بدیـن منظـور بازدید سـخت افزاری توسـط مدیر ریلـی و بازرگانی شـرکت حمل 
و نقـل ترکیبـی بـه اتفـاق دکتر رجبـی مدیر عامـل محترم رجـا و تیم همـراه از 
مجموعـه نویـن صنعت رجـا و انبارهـای قطعـات و یاردهای ضایعاتـی آن انجام 

 . شد
در ایـن زمینـه یکـی از پیشـنهادات رجـا، فـروش توافقـی تعدادی چـرخ و محور 
مسـتعمل و قطعـات نـو از انبـار رجـا بـود که  شـرکت حمـل و نقـل ترکیبی تیم 
فنـی واحـد ریلـی را جهـت ارزیابی  و بررسـی در مورد کیفیت چـرخ و محورهای 

پیشـنهادی بـه شـرکت نوین صنعـت رجا اعـزام کرد.
شـرکت رجـا آمادگـی صـد درصـد خـود را در زمینـه انعقـاد قـرارداد همـکاری 

تجـاری و اجـاره و خریـد واگـن در مـوارد ذیـل اعـام کـرده اسـت:
  -آمادگـی رجـا جهـت توافـق در عرضه اجاره و یـا فروش واگن هـای ۲6 متری 
مسـقف و مسـتعمل حمـل مسـافری و واگن هـای حمـل مولـد بـرق در جهـت 
تغییـر کاربـری ایـن واگن هـا از طریـق تخلیـه آنها و باال بردن سـطح تنـاژ قابل 

اسـتفاده در زمینـه حمل بـار تا مقـدار 58 تن.
 - مشـارکت شـرکت رجـا بـه عنـوان یـک شـرکت فورواردرینگ حمـل بارهای 

ریلـی با شـرکت حمـل و نقـل ترکیبی
- مشـارکت شـرکت رجـا و شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی  در سـرمایه گذاری 
و همـکاری طرفیـن در وارد شـدن بـه صنعـت گردشـگری و ایجـاد تورهـای 

گردشـگری ریلـی و دریایـی داخلـی و خارجـی.
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عملکرد کشتیرانی کیش در سال جاری 
از ابتـداي سـال 97 شـروع خوبـي بـراي فعالیت هـاي فیـدري بـود. در واقـع از 
15فروردیـن تـا 15 اردیبهشـت مـاه رکـورد جـا به جایـي کانتینـر)در یک مـاه( در 

مسـیر بندرعبـاس – قشـم در شـرکت کشـتیراني کیـش ثبـت شـد.
همچنیـن فعالیت هـاي جـا بـه جایـي مسـافران و گردشـگران و ارائـه خدمـات به 
شـناورهاي هرمـز 1۲، هرمـز4  و زمـرد بـه صـورت ۲4 سـاعته در جریـان بـود و 
شـناورهاي ملکـي کشـتیراني کیـش شـامل کشـتي گوهـر، سـتاره، مرجـان و آریا 
همزمـان در عملیـات جا به جایي مسـافر و کانتینر فعال بودند کـه حاصل آن انجام 
بیش از ۲7۰ سـفر رفت و برگشـت توسـط شـناورهاي مذکور در جزیره کیش بود.
 جـا بـه جایي حدود بیسـت هزار نفر مسـافر نـوروزي و حدود 9 هزار نفر گردشـگر 
تـور تفریحـي با بهتریـن کیفیت حاصل تاش هاي پرسـنل این شـرکت در ابتداي 

سـال 97 بوده است.

توجه به تورهای گردشگری
در سـال 96 بیـش از 9 هـزار نفـر از گردشـگران از تورهـاي تفریحـي اسـتفاده 
کردنـد کـه رکـورد باالیـي در طـول فعالیت هاي این شـرکت بـوده و در سـال 97 
نیـز برنامه ریـزي بـراي جـذب حداقـل همیـن تعـداد گردشـگر صـورت پذیرفته و 

اقداماتـي در دسـت اجـرا مي باشـد.
توسـعه گردشـگري و توجـه بـه آن بـه صورت ویـژه از اوایـل سـال 96 کلید خورد 
و ضمـن مذاکـره بـا آموزش و پـرورش، مراکز آموزشـي و دانشـگاهي و ارگان هاي 

دولتـي و خصوصـي در سـال 97 بـا رونـد جدیدي پیگیري می شـود.

فعالیت های انجام شده و برنامه های پیش رو
 راه انـدازي تورهـاي هندورابـي از جزیره  کیـش و اقدام از طریـق آژانس هاي مبدأ 
در شـهرهاي بـزرگ ماننـد: تهـران، اصفهان، مشـهد، تبریز، شـیراز و ... در دسـت 

پیگیري اسـت.
همزمـان بـا برگـزاري جشـنواره تابسـتاني در جزیـره کیـش، تجهیـز و تکمیـل 
دکوراسـیون داخلـي و تزییـن بیرونـي و نورپـردازي شـناورهاي تفریحـي نیـز در 

دسـتور کار قـرار گرفـت.
همچنیـن به منظـور افزایش ضریب رضایت گردشـگران، طراحي، سـاخت و نصب 
عرشـه آلومینیومي کشـتي گوهـر با اسـتفاده از توانمندي متخصصان جـوان ایراني 
تحت نظر کاس انجام شـد، الزم به ذکر اسـت که این سـازه ظرف 48 سـاعت و 
بدون ایجاد وقفه در عملیات بازرگاني کشتي نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت.

توجه به درخواست دریانوردان و برگزاری دوره های آموزشی 
بـا عنایـت بـه تأکیـدات رئیـس محتـرم هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیراني 

جمهـوري اسـامي ایـران مبنـي بر تـاش براي حفـظ کرامـت انسـاني کارکنان، 
توجـه بـه پرسـنل و رفـع نیازهـا و مشـکات آنهـا در اولویـت برنامه هـاي ایـن 
شـرکت قرار گرفته اسـت. سرکشـي مداوم به شـناورها و ارتباط مسـتقیم و مستمر 
بـا دریانـوردان و پیگیـري درخواسـت هاي منطقـي و رفـع مشـکات مطروحـه در 
اسـرع وقـت و زمینه سـازي بـراي اسـتفاده از امکانـات موجـود، ایجـاد انگیـزه و 
برگـزاري جلسـات بـر روي شـناورها، اجـراي برنامه هـاي ورزشـي، اجـاره زمیـن 
ورزشـي و برگـزاري مسـابقات و گردهمایـي دریانـوردان در جزیـره کیـش از دیگر 

اقدامـات شـرکت کشـتیراني کیـش مي باشـد.
برگـزاري دوره هـاي آموزشـي از جملـه دوره هـاي مـورد نیـاز کارکنان شـناورهاي 
مسـافري ماننـد دوره هـاي مدیریـت جمعیـت، مدیریـت بحـران، ایمني مسـافران 
و... بـر روي شـناورها بـه منظـور کاهـش هزینه های شـرکت انجام شـد و از طرف 
دیگـر کارکنـان در گذشـته بـراي گذرانـدن ایـن دوره هـا بایـد بـه بوشـهر عزیمت 

مي کردنـد.

از اوایل سال 96 کلید خورد

توجه به گردشگری در کشتیرانی کیش

جابـه جایـی مسـافر بـه جزایر داخلی با اسـتفاده از کشـتی  های مدرن و اسـتاندارد، توسـعه فعالیت هاي گردشـگري و مذاکره با مسـئولین 
جزایـر اقمـاري کیش،  طراحی، سـاخت و نصب عرشـه آلومینیومی کشـتی گوهر در کمتر از 48سـاعت با اسـتفاده از توانمندی متخصصان 
جـوان ایرانـی، کسـب درآمـد خـارج از گروه، مکانیـزه کردن سیسـتم های فـروش بلیت مسـافرتی و... از جملـه اقدامات کشـتیرانی کیش 
اسـت کـه مرتضـی کمالـی مدیرعامـل این شـرکت طـی گفت و گـو بـا نشـریه آوای کشـتیرانی ضمن اشـاره به ایـن فعالیت هـا پیرامون 

برنامه هـا و اقدامـات پیـش روی ایـن شـرکت مطالبـی را بیان کرد که به شـرح ذیـل از نظرتـان می گذرد. 

اقدام و عمل
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سایر اقدامات انجام شده
پوشـش بیمـه تکمیلـي بـراي دریانـوردان و ارائـه تسـهیات و امکانـات در حـد 
توانایـي بـه دریانـوردان، همـکاري بـا بخـش خصـوص و ارگان هـاي ذي ربـط و 
اثرگـذار در حمـل و نقـل کانتینـر از جملـه جامعـه بازاریـان و بازرگانـان کیـش به  
منظـور تسـهیل و تسـریع در جـا بـه جایـي بـار و کانتینـر، افزایـش رضایت مندي 
صاحبـان کاال و کسـب درآمـد خـارج از گـروه، همـکاري بـا بانک ها به ویـژه بانک 
دي و انصـار در راسـتاي مکانیزه شـدن سیسـتم هاي فروش بلیـت و رضایت مندي 
مسـافران و همچنیـن اسـتفاده از تسـهیات و امکانـات بانک هـا بـراي کارکنـان، 
همـکاري و هماهنگـي و ارتبـاط بـا مراکز آموزشـي به  ویـژه دانشـگاه پردیس بین 
المللـي، دانشـگاه تهـران – کیش با هدف ارتقاء سـطح علمي و اسـتفاده از توانایي 

و اسـتعداد دانشـجویان و اسـاتید در زمینـه هاي فنـي و ... 
ضمـن افزایـش درآمـد خارج از گـروه و بهـا دادن به سـرمایه هاي انسـاني به ویژه 
دریانـوردان؛ ارتبـاط نزدیـک و چارچـوب دار بـا بخـش خصوصـي و مشـتریان را 
پـي ریـزي و توسـعه فعالیت هـاي بازاریابـي و رونـق کسـب و کار را هدف گـذاري 

کرده ایـم.
همچنیـن عـاوه بـر امـکان صدور اصـل بارنامـه در جزیـره کیش بـا هماهنگي و 
ارتبـاط مؤثـر با صاحبـان کاال و جامعه بازاریان، پیشـنهادهاي تسـهیل کننده در جا 

بـه جایـي و انتقـال بـار به جزیـره کیش در حال بررسـي مي باشـد.
بـا توجـه بـه شـرایط خاص بـازار و سـاز و کارهـاي فعلي اقتصـادي، بـراي حضور 
مؤثـر در بـازار کسـب و کار و افزایـش درآمدهـا در حـال برنامه ریـزي هسـتیم. بـر 
همیـن اسـاس در سـال جـاري تعـدادي از کانتینرهـاي بخـش خصوصـي را جذب 

نمـوده و بـراي توسـعه فعالیـت در جزیره قشـم در حـال مذاکره هسـتیم.
پـس از تأسـیس شـعبه قشـم و زمینه سـازي بـراي همـکاري بـا سـازمان منطقـه 
آزاد قشـم و پیگیـري بـراي ارتبـاط با صاحبـان کاال در ایـن جزیره، فرایند توسـعه 
فعالیت هـا در جزیـره قشـم در حـال پیشـرفت مي باشـد. در ایـن زمینـه مذاکـرات 

جـدي بـا مسـئولین منطقه آزاد قشـم صـورت گرفته اسـت.

همچنیـن در راسـتاي توسـعه فعالیت هـاي گردشـگري، مذاکراتـي بـا مسـئولین 
جزایـر اقمـاري کیـش ) هندورابـي – فـارور کوچـک و بـزرگ ( صـورت پذیرفتـه 
و زمینه هـاي فعالیـت و برپایـي تورهـاي تفریحـي در مسـیر کیـش – هندورابـي 

فراهم شـده اسـت.
و  اطـاع رسـاني،  هماهنگـي  بـراي  آژانـس مسـافري  از صـد  بیـش  بـا  اخیـراً 
بسترسـازي تورهـاي تفریحـي هندورابـي تمـاس گرفته ایـم کـه عمومـًا ضمـن 

کرده انـد. آمادگـي  اعـام  همـکاري  هرگونـه  بـراي  اسـتقبال 
فرهنـگ  ترویـج  بـراي  تـاش  کیـش،  کشـتیراني  شـرکت  اقدامـات  دیگـر  از 
دریانـوردي و آشـنایي دانش آمـوزان، دانشـجویان و نسـل جـوان بـا ایـن حرفـه 
مي باشـد کـه در اولیـن گام، برگزاري نمایشـگاه دائمي لوازم و تجهیـزات دریایي و 
در مرحلـه دوم، معرفـي فرماندهان و شـخصیت هاي تأثیرگـذار در حرفه دریانوردي 

پیگیـري خواهد شـد.
انتظـار مـي رود همـه دریانـوردان و پیش کسـوتان کشـتیراني در ایـن زمینـه ایـن 

شـرکت را یـاري نماینـد.
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اگـر موافق باشـید به رشـته ی ورزشـی تان بپردازیـم، و اینکه ورزش 
را از کجـا و بـا کـدام رشـته ی ورزشـی آغـاز کردیـد؟ و همچنیـن از 

نقطه ی شـروع کوهنـوردی خـود بفرمایید.
از بچگـی تـا همیـن حـاال رشـته های ورزشـی مختلف مثـل: شـنا، دوچرخه سـواری 
و یـوگا را بـه صـورت تفریحـی انجـام مـی دادم اما عضـو هیچ گـروه و تیمـی نبودم. 
تـا اینکـه در دوران دانشـجویی در مقطـع کارشناسـی، گاهـی بـا جمعـی از هـم 
دانشـگاهی های خـود بـه کوه هـای اطـراف تهـران مثـل توچـال می رفتیـم. هر چند 
کـه در آن زمـان هیـچ گونه تجهیزاتی نداشـتم و تنهـا چیزی که ده سـال پیش تهیه 
کـردم یـک جفت کفش سـاده بود ولـی می توان گفت کـه عاقه من بـه کوهنوردی 

از همـان جـا آغاز شـد.

در خـال صحبـت هایتـان اشـاره ای کوتـاه بـه نیـاز بـه تجهیـزات 
مناسـب بـرای کوهنـوردی داشـتید. اینکـه شـما در آغـاز تنهـا یک 
جفـت کفـش سـاده داشـته اید. می تـوان از این صحبت شـما نتیجه 
گرفـت کـه بر خاف تصـور عام »به کـوه زدن« کار پیش پـا افتاده ای 

نیسـت و حداقل نیـاز به تجهیـزات دارد. 
قطعـا ایـن طـور اسـت. کوهنـوردی جزو آن دسـته از رشـته های ورزشـی اسـت که 
بـه تجهیـزات خـاص نیـاز دارد و داشـتن ایـن تجهیـزات در حیـن کوهنوردی بسـیار 
مهم اسـت و نسـبت مسـتقیمی با سـامت کوهنورد دارد. البته با توجه به وابسـتگی 
مـا بـه واردات بـرای تأمیـن ایـن تجهیـزات و همچنیـن نوسـانات ارز، قیمـت ایـن 
تجهیـزات بسـیار گـران هـم هسـت. هرچنـد کـه در ایـران برخـی از ایـن تجهیزات 
ماننـد کیسـه های خـواب بـا کیفیـت تولید می شـود و می توان بـا قیمت مناسـب آنها 
را تهیـه کـرد ولی بیشـتر اجناس مثل کفش مناسـب، وارداتی و گران قیمت هسـتند.

ازچه زمانی کوهنوردی را به طور جدی آغاز کردید؟
در دوران دانشـجویی هفـت الـی هشـت بـار بـه صـورت تفریحـی بـا جمع دوسـتان 
دانشـجو بـه کـوه هـای اطـراف تهـران رفتیـم. پـس از فـارغ التحصیلـی بـه سـفر 
کـردن پرداختـم. سـفرهایی کـه هیـچ کـدام مرتبـط بـا کوهنـوردی نبودند و بیشـتر 
طبیعت گـردی محسـوب می شـدند. چـون مـن خـودم را یک طبیعـت گرد مـی دانم. 

طـی ایـن مـدت ورزش یـوگا را به خوبی یـاد گرفتم. البته کوهنوردی را تا سـه سـال 
بـه صـورت تفریحـی و بسـیار انـدک انجام مـی دادم. تا اینکه از دو سـال پیـش آن را 
جـدی گرفتـه و شـروع بـه خریـد تجهیـزات کوهنـوردی و آمادگـی بـرای صعـود به 

قله های سـنگین کـردم. 

خانـم قربانـی لطفـا فرایند کوهنورد شـدن خـود را از نقطه ی شـروع 
تـا نقطـه ی عطف کـه جایـگاه کنونی تـان را در عرصه کوهنـوردی به 

عنـوان یک فاتح قلـه دماونـد بفرمایید.
قبـل از هـر چیـز هرگز خـودم را یـک کوهنورد حرفـه ای نمی دانـم چون بسـیاری از 
ابزارهـای یـک کوهنـورد حرفه ای را نداشـته و آموزش های پیشـرفته مثـل دوره های 
سـنگ نوردی را در ایـن زمینـه ندیـده ام. در عین حـال برخاف کوهنـوردان حرفه ای 
آرزوی فتـح قله هـای سـنگین باالی شـش، هفت هزار متـر را ندارم. هـدف من لذت 
بردن از مسـیر دسـتیابی به قله بوده و هسـت. در واقع از سال گذشته شروع به تکمیل 
لـوازم کوهنـوردی کـردم، در اردیبهشـت ماه سـال پیش یـک کوله که بـاالی پنجاه 
الـی شـصت لیتـر جا داشـت تهیـه کردم و پـس از آن یـک جفت کفش و یـک باتوم 
خریدم و بعد دوره ی مقدماتی کوهپیمایی را در یکی از باشـگاه های کوهنوردی تهران 
کـه از طریق فدراسـیون معرفی شـده بود و متولـی این گونه آموزش هـا بود،گذراندم. 

پیش از دماوند کدام قله ها را فتح کرده اید؟
اولیـن قلـه ای را کـه فتح کـردم ارژنگ بود پـس از آن، چین کاغ در تهران )سـمت 
درکـه(، دار آبـاد، سـیاه سـنگ،کولوم بسـتک، آزاد کـوه، سـبان و علم کـوه که ختم 

شـد بـه دماونـد چون پیـش نیاز دماونـد بود.

برسـیم بـه فتح دماونـد؛ از تجربه خـود در این باره بگوییـد و اینکه با 
چه تیمـی به آنجا صعـود کردید؟

روز 31 مـرداد مـاه سـاعت پنـج صبح بـا تیم دانشـگاه امیرکبیرکـه ۲4 نفـر بودیم به 
سـمت دماونـد حـرک کردیـم. بعداز اینکـه به پای کـوه رسـیدیم از آنجا بـه عبارتی، 
کوله کشـی سـنگین داشـتیم. )کوله های ما 7 الی 1۰ کیلو وزن داشـتند( چراکه باید 
دو شـب در کـوه می ماندیـم. حـدود سـاعت 7:15 عصـر به جـان پناه تخـت فریدون 

کارشناس روابط عمومی از فتح دماوند می گوید:

سفری مانند زندگی
قـرار نیسـت همیشـه در آسـمان ها بـه دنبـال قهرمـان بگردیم که 
هسـتند قهرمان هایـی همین دور و برهـا و در گمنامی که شـادکامانه 
در کنـار مـا روزگار می گذرانند. کسـانی مثل الهام قربانی کارشـناس 
روابـط عمومـی کشـتیرانی که به تازگی قلـه دماوند را بی سـر و صدا 
فتـح کرده اسـت. نـه اینکه فتـح دماوند دلیـل قهرمانی او باشـد، نه! 
بلکـه به ایـن خاطر که وقتی از انسـانیت، روح همـکاری و ایثار نهفته 
در تـاش بـرای غلبـه بر اسـتواری و سـختی کـوه سـخن می گفت 
نمی توانسـت اشـک نریـزد. او که متولـد تیرماه 1366 تهران اسـت 
در رشـته مهندسـی صنایع از دانشـگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شده، 
زبـان انگلیسـی را از کودکـی آموختـه گاهـی هـم سـه تار مـی نوازد 
و بـه قـول خـودش چـون یـک طبیعـت گرد اسـت دائـم در سـفر و 
البتـه کوهپیمایـی اسـت. در ایـن شـماره آوای کشـتیرانی بـه بهانه 
فتـح قلـه دماونـد از سـوی او و همنوردانـش تصمیـم گرفتیـم با وی 
همـکام شـویم که فرازهـای  مهم این گفتگـو را در ذیـل می خوانید.    

با ورزشکاران
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در ارتفـاع 44۰۰ متـر رسـیدیم. بـرای اینکه اصطاحاً هم هوا شـویم، شـب را در آنجا 
مانـده و چـادر زدیـم. باید تأکید کنم که ارتفاع زدگی بسـیار خطرناک اسـت و کسـی 
کـه دچـار ارتفـاع زدگی شـود ممکن اسـت به کمـا رفته و یـا بینایی خود را از دسـت 
بدهـد. سـاعت پنـج صبـح بیدار شـدیم و شـروع به جمـع آوری وسـایل کردیـم تا با 
کولـه سـبک تر کوهنـوردی کنیـم. در آنجـا متوجه شـدیم چند نفـر از دوسـتان دچار 
ارتفـاع زدگـی شـده انـد و دو نفـر هم سـرما خـورده بودند کـه مجبور شـدند همانجا 
بماننـد در نتیجـه 19 نفر شـدیم که سـاعت 6 صبح از جبهه ی شـمال شـرقی که به 
دلیل شـیب های زیاد و همچنین طول مسـافت بیشـتر سـخت ترین راه صعود اسـت، 
بـه  سـمت قله حرکت کردیم. سـاعت یـازده و چهل دقیقـه اولین گروهـی بودیم که 
از جبهـه شـمال شـرقی بـه قله رسـیدیم و عکس هـای یـادگاری گرفتیم. این سـفر 
بـرای مـن بسـیار تجربـه ی خوبـی بـود چـون در آن چیزهای زیـادی یـاد گرفتم که 

بـرای زندگی شـخصی ام بسـیار مفید بود.

بـه نظـر می رسـد ایـن احسـاس پختگی پـس از هـر بار صعـود یا 
پیـروزی در ورزش کوهنوردی بیشـتر اتفاق می افتد. درسـت اسـت؟ 
کوهنـوردی سـفری اسـت که به صبر و اسـتقامت زیـادی نیـاز دارد. بگذارید از همین 
صعـود بـه دماونـد خاطـره ای بـرای شـما تعریـف کنـم. زمانی کـه ما به طـرف قله 
حرکت کردیم 19 نفر بودیم، دو نفر از آقایان در راه حالشـان بد شـد و دیگر نتوانسـتند 
ادامـه دهنـد. سرپرسـت گروه از آنها خواسـت که همانجا بنشـینند و تا بازگشـت گروه 
از قلـه حرکـت نکننـد، درسـت در فاصله نیم سـاعتی فتح قله برای اسـتراحت متوقف 
شـدیم و سرپرسـت رو بـه مـا کـرد و گفت که چه کسـی مـی خواهد از همیـن جا به 
سـمت پاییـن برگشـته و دیگـر به مسـیر خود بـرای صعود به قلـه ادامـه ندهد؟ همه 
مـا بـا تعجـب گفتیـم: ما قلـه را با چشـم می بینیـم و راه زیادی بـرای رسـیدن به آن 
در پیـش نداریـم پـس چرا باید از این مسـیر چشـم پوشـی کـرده و برگردیم؟ ایشـان 
گفتنـد: مـن دیگر تمایلـی به ادامه ی راه نـدارم و از همین جا برمی گردم و ارشـد گروه 
را بـه عنـوان سرپرسـت برگزیدنـد و خودشـان راه را برگشـتند.  همـه مـا از کاری که 
ایشـان انجـام داد بهـت زده شـده بودیـم. به هر حـال به باقی مسـیر ادامـه داده و قله 
را فتـح کردیـم. فـردای آن روز کـه گـروه بـه تجزیـه و تحلیـل نقـاط قـوت و ضعف 
سـفر  پرداخت، همه از ایشـان گله کردند و گفتند: ما دوسـت داشـتیم شـما تا آخرین 
لحظـه مـا را همراهی کرده و در شـادی صعودمان سـهیم باشـید که یـک دفعه یکی 
از آن دو نفـر کـه در ادامـه ی مسـیر حالـش بـد شـده بـود گفت: ایشـان بـه خاطر ما 
صعـود نکردنـد و بـا ما برگشـتند. سرپرسـت توضیـح دادند هـدف از کوهنـوردی فتح 
قله هـا نیسـت بلکـه در کنار هم بـودن و از همنـوردی لذت بردن و آموختن اسـت. در 
ایـن سـفر متوجه شـدم کـه آدم های بـه ظاهر بزرگ چقـدر می توانند کوچک باشـند 
و آدم هـای بـه ظاهـر کوچک چگونـه می  توانند با بزرگ منشـی خود شـگفت زده تان 
کننـد. در کوهنـوردی اخـاق مهـم ترین مسـئله اسـت. در ایـن ورزش غـرور بی جا 
آفتـی اسـت کـه می تواند شـخص و دیگـران را دچار آسـیب های جبـران ناپذیر کند.

پیـش از فتـح قلـه ی دماونـد تجربـه دیگری هـم در خارج از کشـور 
داشـتید، آن سـفر را برایمـان تعریـف کنید.

سـفر بـه نپـال هـم بـرای خـود داسـتان جالبـی دارد. سـفری کـه بـا عـدم حضـور 
همسـفران در آخریـن لحظـات به تنهایی و به شـکلی خاص در نوروز سـال 96 اتفاق 
افتـاد. ایـن اولیـن سـفر بـه اصطـاح »بَـک پَِکری« مـن بود. جالب اسـت کـه کوله 
بـرای خـودم نبـود و بـا یـک کفش سـاق دار و راحـت به هـدف دیـدن کوهپایه های 
هیمالیـا بـه آنجـا رفتـم. چنـد روزی از شـهرهای کشـور نپـال دیـدن کـردم و بعد به 
سـراغ آژانس هایـی رفتـم کـه مجـوز کوهپیمایـی می دادنـد. قصـد مـن در آغـاز فتح 
قلـه 8 هـزار متـری آناپورنـا بود! امـا راهنما های آژانـس کوهنوردی به مـن گفتند که 
بـرای فتـح این قله بسـیار دشـوار، حدود 16 روز زمان الزم اسـت. مـن چنین فرصتی 
نداشـتم و تصمیـم گرفتـم بـه پیشـنهاد آژانس با یـک برنامه چهـار الی پنـج روزه به 
فتـح قلـه پون هیـل به ارتفـاع 3۲۰۰ متـری بروم که مسـیر بسـیار زیبایی داشـت. از 
تصمیم خودم بسـیار خرسـندم چون مسـیری بسـیار جذاب و دیدنی بود. شـما در آنجا 
می توانیـد بـا فرهنـگ نپـال و بومی های آن آشـنا شـده و بـا مردم خونگرم معاشـرت 
کنیـد. همچنیـن در اقامتگاه های سـنتی و چوبی آنجـا غذاهای خوشـمزه بخورید و از 

زیبایی هـای بی نظیـر آن دیدن کنید. شـاید اولیـن جرقه های تصمیم مـن به پیگیری 
جـدی ورزش کوهنـوردی همین سـفر به نپـال بود.

برگردیـم به دماوند! از احساسـتان نسـبت بـه فتح این قلـه برایمان 
بگویید.

خیلـی خوشـحال بـودم. چراکه برای صعـود به دماوند خیلـی برنامه ریزی کـرده بودم. 
بـا وجـود اینکه از نظر جسـمانی خیلـی قوی به نظر نمی رسـم ولی پیـش برنامه های 
زیـادی را بـرای افزایـش نیـروی جسـمانی ام گذراندم تا در این سـفر ارتفاع زده نشـوم 
و تمـام مسـیر را پـر قـدرت طـی کنـم. برای رسـیدن بـه این هـدف خیلی بـه خودم 
افتخـار می کـردم. ولـی هرگـز به اندازه  بقیـه  افراد گـروه که از فتح قلـه ذوق کردند، 
ذوق زده نشـدم، چـون مسـیر رسـیدن بـه قله از فتـح آن برایـم جذاب تر بـود. من در 

ایـن سـفر چیزهـای زیـادی یادگرفتم که از رسـیدن به قلـه با ارزش تـر بودند. 

برخـی هـا در تجربـه کوهنـوردی خـود از نوعـی احسـاس پوچی در 
زمـان فتـح قلـه سـخن می گوینـد. یـک جـور بیهودگـی از پذیرفتن 
ایـن همه سـختی برای رسـیدن بـه یک نقطه خـاص. آیا شـما دچار 
چنین حسـی نشـدید و یـا در گروه با شـخصی که این نوع بـرآورد را 

از کوهنوردی داشـته باشـد برخورد داشـتید؟
بـا افـراد زیـادی دارای ایـن نوع حـس در زمان فتح قلـه برخورد داشـته ام. اما من فکر 
می کنـم فتـح یـک قله نیز مانند تمامی مراحل زندگی انسـان اسـت. کسـانی که فکر 
می کننـد بـا رسـیدن بـه موقعیت کاری مـورد عاقه شـان یا با بچـه دار شـدن و یا با 
ازدواج بـا فـرد مـورد نظرشـان زندگـی دگرگـون و بی نظیـری خواهند داشـت، وقتی 
یـک بـه یـک این مراحـل را طی می کنند به همین حس رسـیده و در زمان دسـتیابی 
بـه آرزویشـان گرفتـار نوعی پوچی می شـوند. در کوهنـوردی  قله هدف نیسـت. بلکه 
شـخص کوهنـورد بـرای یادگیـری و آموختـن اسـت کـه مسـیر را طی می کنـد. اگر 
کسـی بـا غـرورش بـه فتـح ارتفـاع 8 هـزار متـری و یـا حمـل کولـه ی ۲۰ کیلویی 
افتخار کند، کار بیهوده ای کرده اسـت. اگر انسـان در  مسـیر کوهپیمایی خود آگاهانه 
گام بـردارد و بـا فکـر به جلو حرکت کند، گام بزرگی در مسـیر کمال برداشـته اسـت. 
زمانـی کـه بـه قله می رسـیم تـازه متوجه کوچکی خـود می شـویم و تـازه درمی یابیم 
کـه چقـدر فاصلـه داریم تا رسـیدن بـه ایده آل هایمـان. به نظر مـن بدتریـن اتفاق در 
زندگـی هرکـس غرور بی جـا اسـت. در کوهنوردی ماننـد عرصه زندگـی گاهی غرور 
بـی جـا می توانـد منجـر به مرگ شـود. اگـر فکرمان بزرگ باشـد می فهمیـم که کوه 
یـک مکتـب اسـت و اگر بـا کوله بـار خالی رفتـه و خالی تـر از همیشـه برگردیم و با 

انسـان قبـل هیـچ فرقـی نکنیم کـوه رفتن جز هـدر دادن وقت چیزی نیسـت.

توصیـه تـان بـرای کسـانی کـه مـی خواهنـد بـه شـکل جـدی بـه 
چیسـت؟ بپردازنـد  کوهنـوردی 

کـوه پیمایی سـفری اسـت که شـما می توانیـد مراحـل آن را در زندگی خود احسـاس 
کنید. شـروع، طی مسـیر، رسـیدن به )فتح( قله و برگشـتن دارد. اینها مراحلی هسـتند 
کـه در زندگـی هر انسـانی نمـود پیـدا می کنند. کوهنـوردی روی منش و شـخصیت 
انسـان تأثیـر زیادی دارد. اگر کسـی می خواهـد کوهنورد حرفه ای شـود، با هر گروهی 
کوهنـوردی نکنـد، با هرکسـی همنـورد نشـود و حتماً در ایـن زمینه مطالعه داشـته و 
آمـوزش ببینـد. متأسـفانه در کوهنـوردی بی اخاقی و غرور زیاد اسـت و باید با آگاهی 
در ایـن راه قـدم برداشـت و حتمـاً با تکیه بر کسـی بـه کوهنوردی برویـد که علمش 
را دارد نـه ادعایـش را. آدمـی کـه خاکی بـوده و اعتماد به نفس داشـته باشـد همنورد 

خوبـی برایتـان خواهد بود و آسـیبی به شـما نمی زند.

در تصویری که از فتح دماوند دارید پرچم کشـتیرانی را باال گرفته اید. 
آیا ایـن حرکت دلیل خاصی داشـت یا صرف عاقه تـان انجام دادید؟
فقـط بـه خاطـر عاقـه شـخصی ام در صعـود بـه  قله بـا هماهنگـی اعضـای گروه، 
پرچـم کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران را به نشـان افتخار بـاال گرفتـم. در واقع 

کشـتیرانی اسپانسـر مـن در برنامه هـای کوهنـوردی نبوده اسـت.

2525
آوای کشتیرانی   شماره  354 /   شهریور   97



چه سالی در آزمون سراسری پذیرفته شدید؟
در سـال 1369 پـس از اخـذ مـدرک دیپلـم ریاضـی فیزیـک، در آزمون سراسـری 
شـرکت کردم و پذیرفته شـدم. هیچ شـناختی نسـبت به شـغل دریانوردی نداشـتم 

بنـا بـه پیشـنهاد پسـرعمویم کاپیتـان رضا کشـاورزی با این حرفه آشـنا شـدم. 

دوره آموزشی را در کجا سپری کردید؟
پـس از انجـام گزینـش و معاینـات پزشـکی، در نهایت بـرای تحصیل به دانشـکده 

فنی مهندسـی شـهید نیکبخت دانشـگاه زاهـدان رفتم.

آیا این رشته تنها رشته انتخابی شما بود؟
در آن زمـان آزمـون سراسـری دو مرحلـه ای بـود کـه می توانسـتیم 1۰۰رشـته را 
براسـاس اولویـت و عاقـه انتخـاب کنیـم که مـن رشـته دریانـوردی را دراولویت 
قـرار دادم. همچنیـن در آن سـال در چنـد رشـته مهندسـی هـم قبـول شـدم امـا 

ترجیـح دادم کـه در رشـته دریانـوردی ادامـه تحصیـل دهـم.

سرمهندس علی کشاورزی در گفت و گو با آوای کشتیرانی عنوان کرد:

پیشرفت شغلی، نتیجه ی انتخاب با عالقه
مهندس علی کشـاورزی در سـال 1351 در ملکان یکی از شهرسـتا ن های اسـتان آذربایجان شـرقی متولد شـد. دریانوردی 
را در آذرمـاه 1375 بـا کشـتی ایـران باهنـر آغاز و در سـال 1393 اولین سـفر سرمهندسـی را با کشـتی آذرگـون تجربه 
کـرد. بـه عقیـده او رعایـت نکـردن ایمنی برابر اسـت با به خطـر افتادن سـامتی و جان افراد، ماشـین آالت، کشـتی و در 

نهایت سـرمایه شرکت. 
مشروح گفت و گوی آوای کشتیرانی با سرمهندس علی کشاورزی را می خوانید.

برای اولین بار که سوار کشتی شدید چه احساسی داشتید؟
مـرداد مـاه 1375 بـه اسـتخدام کشـتیرانی درآمـدم و آذر مـاه بـه عنـوان مهندس 
پنجـم بـه کشـتی ایـران باهنـر ملحق شـدم. چـون اولیـن سـفر دریایی ام بـه طور 
رسـمی بـود خوشـحال بـودم و در انجـام وظایفـم خیلـی تـاش می کـردم و در 
یادگیـری کارهایـم از مهندسـین بـا تجربـه کمـک می گرفتـم. بعد از سـه مـاه در 
کشـتی بـه سـمت مهنـدس چهارمـی ارتقـاء یافتـم و حـدود شـش مـاه روی این 

بودم. کشـتی 

در چه سالی با سمت سرمهندسی به کشتی ملحق شدید ؟
در سـال 1393 بـه عنـوان سـرمهندس به کشـتی آذرگون ملحق شـدم. این سـفر 
نسـبت بـه سـفرهای قبلـی ام بـه دلیل وسـعت کار و وظایفـی که به عهده داشـتم، 
خیلـی فـرق می کـرد و چون اولین تجربه ام در سـمت سرمهندسـی بـود یک مقدار 

برایـم سـخت بـود ولی با تـوکل به خـدا کارها را انجـام دادم.

گفت و گو
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به مطالعه چه کتاب هایی عاقه دارید؟
بـه مطالعـه کتاب هـای تاریخـی بسـیار عاقه منـد هسـتم و در کشـتی اوقـات 

فراغتـم را بـا خوانـدن ایـن نـوع کتاب هـا سـپری می کنـم.

طوالنی تریـن سـفر دریایی تـان چـه مـدت بـوده و بـه کجـا سـفر 
داشـته اید؟

طوالنی تریـن سـفر دریایـی ام با کشـتی ایـران وجـدان در دورۀ مهنـدس چهارمی 
بـود. این سـفر پنـج ماه به طـول انجامیـد. از بندرعباس بـه مقصد کانـادا بارگیری 
کردیم و از آنجا به آلمان و بلژیک رفتیم و بعد از بارگیری به بندرعباس برگشـتیم.

چقـدر بـه رعایـت ایمنـی در کشـتی اهمیـت می دهید و نسـبت به 
ایـن موضوع حسـاس هسـتید؟

ایمنـی در کار در اولویـت اول اسـت و ایـن مقوله بـه دلیل شـرایط کاری خاص در 
کشـتی از اهمیـت فـوق العـاده و ویـژه ای برخوردار اسـت. در سـایه رعایـت ایمنی 
اسـت کـه کارکنـان بـا حفـظ سـامتی، وظایـف خـود را انجـام می دهنـد. رعایت 
نکـردن ایمنـی برابـر اسـت با به خطـر افتادن سـامتی و جان افراد، ماشـین آالت 

و کل کشـتی و سـرانجام سـرمایه شرکت.

دریانوردی امروز با گذشته چه تفاوتی دارد؟
امـروزه دریانـوردی نسـبت بـه گذشـته خیلـی سـخت شـده اسـت. وجـود قوانیـن 
سـخت و زیـاد کـه اکثـر آنهـا در گذشـته نبـود. سـخت گیری مجریـان قانـون در 
بیشـتر بنـادر دنیـا، شـرایط را بـرای دریانـوردان دشـوار کـرده اسـت. توقـف کوتاه 
کشـتی ها در بنـادر، فرصـت اسـتراحت را بـه دریانـوردان نمی دهـد کـه حتـی این 
وقـت بـرای تحویـل الزامات کشـتی کافـی نیسـت. همچنین بعضی از سـرویس ها 

و تعمیـرات ماشـین آالت در مـدت توقـف کشـتی در بنـدر انجـام می شـود.

چه سالی ازدواج کردید و چند فرزند دارید؟
در سـال 1387 ازدواج کـردم و خداونـد دو فرزنـد بـه نـام سـلماء و حسـین بـه مـا 

عطـا نموده اسـت.

خاطره ای از دوران کاری خود برای ما تعریف کنید؟
شـغل دریانـوردی پـر از خاطره هـای هـم خـوب و هـم ناخوشـایند اسـت. یکـی از 
خاطـرات بنـده مربـوط بـه سـال 1377 بـر روی کشـتی ایـران وجـدان اسـت. در 
کانـال بنـدر هامبـورگ به طرف بنـدر در حرکت بودیـم و راهنما روی کشـتی بود. 
موتـور اصلـی جلـو و عقب کشـتی را چندین بار خاموش و روشـن و اطـراف موتور 
را مرتـب بررسـی کردیـم کـه در یکـی از مرتبه های روشـن کردن موتـور، ناگهان 
صـدای انفجـار شـدیدی آمـد و موتورخانه پـر از دود شـد. صدای انفجـار به قدری 
بـود که افراد روی عرشـه به سـرعت بـه موتورخانـه آمدند. اول متوجه نشـدیم که 
چـه اتفاقـی افتـاده، پس از بررسـی متوجه شـدیم که شـیر اسـتارت ترکیده اسـت. 
شـیر مثـل نارنجـک ترکیده و  ده ها تکه شـده بـود و هر قطعه آن بـه جایی پرتاب 

شـده بـود. خـدا را شـکر در آن لحظـه هیچ کـس در آنجـا نبود و صدمـه ای ندید.

دریا را در یک جمله تعریف کنید؟
دریا یعنی دوری و دلتنگی

چه توصیه ای به دریانوردان جدید دارید؟
بـه جوانانـی کـه قصـد وارد شـدن بـه این شـغل را دارنـد توصیـه می کنـم قبل از 
ورود بـه ایـن شـغل تحقیـق کافـی در مـورد آن داشـته باشـند و تمـام جوانـب را 
بررسـی و بـا عاقـه و آگاهـی ایـن شـغل را انتخـاب کننـد چـون این شـغل از هر 
لحـاظ شـرایط خـاص خـود را دارد و بـا مشـاغل دیگر خیلـی تفـاوت دارد. اگر فرد 

بـا عاقـه ایـن حرفـه را انتخاب کنـد، قطعـًا در کارش پیشـرفت خواهـد کرد.
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فرماندهان
محسن دیژ عباسی
حمیدرضا حکمت
سرمهندسان
امیر قوامی نژاد
حامد پارسافر

ارشد نورانی اردبیلی
شهریار پورمند
افسران اول

حمیدرضا حاجی عسگری
مهدی صادقی

سیروس نادری گاورقلعه
محسن رجبي
علی دانایی فر
محسن دریاچه
حسام هاشمي

حامد سلطانی بهاء الدینی بهاآبادی
افسران دوم
مجید کریمی

امید جعفری پاک ارده
امین ابدی

مصطفی بیژنی

ماکان هدایتی شهیدانی
فرزاد یونسی مقدم

مهدی نیک پور
یحیی صالحی

محسن اخاقیان فر
مهندسان دوم

حسین داودی
وحید احمد خانی ملکی

حمید فرزامی راد
علی ترابی نیا
سعید سالم

مهندسان سوم
محسن نصرتی سقاواز

سامان صیداصلي
اشکان جلیل زادگان

مهندس الکترونیک یک 
مسلم غامی

مهندس الکترونیک 2
غامحسن شایسته

مهندس الکترونیک 3
تیرداد فرجام عندلیب

تبریک ما تقدیم به همکاران دریانورد

همکاران دریانورد
محمـد  دوم(،  شاه حسینی)افسـر  حسـین  اول(،  )افسـر  فارسـی  حسـین 
صادقی)افسـر دوم(، میاد کیان فر)افسـر دوم(، سـعید حسنی)افسـر سوم(، 
حسـن عیدی)افسـر سـوم(، سـهراب نداف سنگاچین)افسـر سـوم(، سید 
محمد جـواد حقیقی)افسـر سـوم(، الیاس رضایی)افسـر سـوم(، محمدعلي 
لک)مهندس سـوم(،  مهرداد محسـنی خرمی)مهندس سـوم(، عقیل کشاورز 
دیلمی)مهندس سوم(، مبین ثانی حسـن کیاده )مهندس چهارم(، امید فدایی 
کیوانی)مهنـدس چهارم( و امیر حسـین قنبری گازار)مهنـدس الکترونیک 3(
آغـاز زندگـی مشـترک و ایجـاد کانـون گـرم خانوادگـی را حضـور شـما عزیـزان 
سـبحان  خداونـد  از  را  خوشـبختی تان  و  سـامتی  می کنیـم.  عـرض  تبریـک 

خواهانیـم.
                                                                                شرکت تأمین نیرو                                                              
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکاران دریانورد
حسین کوثری)سرمهندس(، ابراهیم خجسته نژاد)افسر اول(، محمد فرجی)افسر 
دوم(، فاضل عابدینی)افسـر دوم(، محمد موحدنیا)افسـر دوم(،  حامد افروز )افسر 
دوم(، مجتبي نوري)افسـر دوم(، حمید شـجاعتی ثمرین )افسـر سـوم(، علیرضا 

شاکر)مهندس سـوم( و مبین مهفر کامسری)مهندس الکترونیک 3( 
قـدوم نـو رسـیده را به شـما دریانـوردان عزیـز و خانواده هـای محترم تـان تبریک 
می گوییـم. سـامتی و بهـروزی فرزنـدان دلبندتـان را از خداوند متعـال خواهانیم. 
شرکت تأمین نیرو 
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

قدردانی دریانوردان کشتی ابیان
 از فرمانده این کشتی

جمعـی از دریانـوردان کشـتی ابیـان بـا امضـای نامـه ای از زحمـات فرمانـده این 
کشـتی تشـکر و قدردانـی کردند.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، جمعـی از دریانـوردان کشـتی ابیـان طـی نامـه ای بـه 
مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیـرو و مدیریـت کمیتـه غذایـی ایـن شـرکت، مراتب 
تشـکر و قدردانـی خـود را از زحمـات کاپیتان شـهرام حق پرسـت فرمانده کشـتی 

ابیـان اعـام کردنـد.  متـن ایـن نامـه به شـرح ذیل اسـت:
حضور محترم مدیریت شرکت تأمین نیرو 

حضور محترم مدیریت کمیته غذایی شرکت تأمین نیرو
با عرض سام و احترام

بدین وسـیله مراتـب تشـکر و قدردانـی خـود را از جنـاب آقـای کاپیتـان شـهرام 
حق پرسـت فرمانـده محتـرم کشـتی ابیـان کـه در مـدت حضـور خود در کشـتی 
مذکـور بـا مدیریتـی نمونـه و مثال زدنی اعم از تأمیـن تدارکات و آذوقـه با کیفیت 
و کمیـت مطلوب و ارائه منوهای غذایی متنوع، شـرایط بسـیار مناسـب و محیطی 

تـوأم بـا آرامـش و پویـا را بـر روی کشـتی فراهم نمودنـد، اعـام می داریم.
جمعی از دریانوردان کشتی ابیان

      1397/4/۲9

با دریائیان

34 نفر از همکاران دریانورد ارتقاء یافتند

از همـکاران شـریف و  شـرکت تأمیـن نیـرو طـی گزارشـی اسـامی تعـدادی 
زحمتکـش دریایـی نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران کـه پله هـای 
ترقـی را طـی کرده انـد و در سـمت های جدیـد مشـغول تاش و فعالیت هسـتند 

بـه شـرح ذیـل اعـام کرد.

شـرکت تأمیـن نیرو و روابـط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران ضمن 
تبریـک بـه این همـکاران دریانورد، پیشـرفت و موفقیـت روزافزون ایـن عزیزان 

را در تمامـی مراحـل زندگی از خداوند سـبحان مسـئلت دارد.

برگزاری دو مسابقه ورزشی در کشتی دلربا

کاپیتـان نیمـا ارمنـد پـور فرمانـده کشـتی دلربـا از برگزاری دو مسـابقه ورزشـی بر 
روی ایـن کشـتی خبـر داد. بنـا بـر ایـن  گـزارش،  بـه دلیـل طوالنی بودن مسـیر 
رفـت و برگشـت کشـتی بـه برزیل و بـه منظور ارتقـاء روحیـه و ایجاد فضای شـاد 
در بیـن کارکنان کشـتی، مسـابقات فوتبـال روی میز و تنیـس روی میز بر روی این 
کشـتی برگـزار شـد. شـایان ذکـر اسـت همزمان بـا سـالروز والدت با سـعادت امام 

رضـا )ع ( بـه تیـم هـای اول تـا سـوم هدایایی اهـدا گردید. 

بایدها و نبایدهای
 سالمت روانی دریانوردان
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شـرکت های کشتیـــرانی می تواننـد سـامت روانــی را از طریق 
راه هـای زیر ارتقـا دهند:

• تعیین یک مدیر مسئول برای سیاست سامت روانی	
• توسعه رویکرد باال به پایین	
• افزایش آگاهی در خصوص این مسائل	
• ارائـه جزئیـات توصیـه دهندگان و مشـاورانی که به مسـائل سـامت روان 	

می پردازند دریانـوردان 

چگونه عدم سامت روان را می توان تشخیص داد
عوامل ذیل وجود مشکل در سامت روان را به خوبی نشان می دهند:

• تغییرات در رفتار و حاالت	
• تغییر در میزان کارآمدی 	
• ناتوانی در تمرکز و تصمیم گیری	
• تغییر در عادات غذایی	
• عائم استفاده از نوشیدنی های الکلی بیش از اندازه و مصرف دارو	

اقدامات فوری چیست؟ 
زمانـی کـه مشـکل سـامت روان بـه وقوع پیوسـت باید یـک ماقات بـا اعتماد 
بـه نفـس تمـام تنظیـم کـرد و بـا درنظرنگرفتـن محدودیـت زمانـی بـه بحث و 
گفتگـو نشسـت. در ایـن جهـت، پرسـش های بـاز نیـز بـرای دریافـت اطاعـات 
بیشـتر کمـک کننـده اسـت. در صـورت حـاد بـودن مشـکل سـامت روان یک 

قـرار ماقـات بـا کارشناسـان خبـره بایـد ترتیب داده شـود. 
دو نکته اساسی را به خاطر بسپارید:

1- در صورتـی کـه دریانـورد بـرای مدتی به منظـور خدمات رسـانی در دریا دچار 
آسـیب فیزیکـی یا روانی شـد، شـغل وی را تا زمـان بازگشـت تضمین کنید.

۲- در صورتـی کـه فعالیـت دریانـورد بـرای حضـور در دریـا بـه طـور دائـم قطع 
شـد، بهتریـن جایگزیـن را بـرای وی انتخـاب کنید.

بایدهـا و نبایدهایـی کـه شـرکت های کشـتیرانی باید بـدان توجه ویژه ای داشـته 
باشـند و در دسـتور کار خـود قـرار دهند به شـرح ذیل اسـت:

• سامت روانی برای تمامی کارکنان شناورها اهمیت دارد	
البتـه فقـط نبایـد بـر دریانوردانی که سـامت روان آنها دچار اختال شـده تمرکز 
کـرد بلکـه ارتقـاء سـامت روانـی تمامـی خدمه بـر روی شـناورها از اهـم توجه 

برخوردار اسـت.
• درمان دریانوردان با احترام	

در فراینـد درمـان نبایـد فقـط بیماری هـای روانـی مرکز توجه باشـد بلکـه آزار و 
اذیـت و قلـدری کردن باید زیر ذره بین بررسـی شـود و در نهایـت برطرف گردد.

• سرمایه گذاری در توسعه سامت روانی	
سیاسـت مسـتقل بـه دور از عوامـل دیگـر را کنـار بگذاریـد. تعهـد خـود را بـه 
و  نشـان دهیـد  اسـت،  نهـاده شـده  بـر دوش  و مسـئولیت هایی کـه  وظایـف 
رویدادهـای اجتماعـی و کار تیمـی را غنیمـت شـمارید تـا بیشـتر گردهـم آییـد.

• از بین بردن تصور غلط در خصوص سامت روانی	
- افـرادی بـا سـامت روانـی پایین را نادیده نگیرید و برچسـب مسـخره یا 

کندذهـن به آنان نچسـبانید.
- علیـه هـر گونـه فرهنگ سـکوت و معمایـی در خصوص سـامت روانی 

غلبـه کنید. 
• تأمین دسترسی آزاد به منابع گسترده بیرونی	

ایـن تصـور کـه وجـود یک همـکار آمـوزش دیده بـر روی شـناور کافی اسـت را 
فرامـوش کنیـد. با پزشـکان معتبر، سـازمان های رفاه دریانوردان، بیمارسـتان های 
دریایـی و اتحادیه هـای تجـاری دریانـوردی مشـورت کنیـد و در صـورت نیـاز از 

ایـن مراکز درخواسـت کمـک نمایید. 

بایدها و نبایدهای
 سالمت روانی دریانوردان

عصبانیـت، انـزوای اجتماعی، فشـار کار و اختال در خـواب می توانند تأثیرات 
منفـی قابـل توجهی بر سـامت روانـی دریانوردان داشـته باشـند. مراقبت از 
سـامت خدمـه دریایـی حیاتی اسـت به گونـه ای که اخیـراً این موضـوع در 
اولویـت صنعـت کشـتیرانی قـرار گرفته اسـت. کنوانسـیون رفاه و سـامت 
دریانـوردان موسـوم به MLC در سـال 2006 میادی شـکل گرفت اما کافی 
نیسـت. بنابراین، شـرکت های کشـتیرانی به سیاسـت های آتی نیـاز دارند تا 

بتواننـد سـامت، ایمنی و رفـاه دریانـوردان را تأمین کنند.
کشـتیرانی ها  و  دریایـی  جهانـی  و  ملـی  اتحادیه هـای  راسـتا،  همیـن  در 
راهکارهایی را درباره سـامت اجتماعی، روان شـناختی و احساسی دریانوردان 

منتشـر کرده انـد کـه از نظرتـان می گـذرد.

بهداشت روان
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بـه سـاعت کوچـک ایسـتگاه کـه نـگاه کـردم، یکی 
دو دقیقـه از یـازده شـب  گذشـته بـود. پیـاده به طرف 
هتـل راه افتـادم. حـس آسـودگی و بـی قیـدی ای که 
جاهـای آشـنا بـه جـان آدم مـی ریـزد، مثـل دفعـات 
قبـل بـه جانـم ریخـت. در بـزرگ آهنـی بـاز بـود. 

عمـارت تـوی تاریکـی فـرو رفتـه بود. 
وارد سرسـرا شـدم کـه آینه هـای دودی اش تصویـر 
گلدان هـا را در خـود منعکـس می کـرد. عجیـب آنکه 
مهمانخانه چـی مـرا بـه جـا نیـاورد و دفتـر ثبـت نـام 
را مقابلـم گذاشـت. قلـم را کـه بـا زنجیـر نازکـی بـه 
پیشـخان بسـته بودنـد  برداشـتم.  آن را در مرکـب دان 
برنجـی فـرو کـردم و روی دفتـر ثبـت نـام خم شـدم 
کـه ناگهـان یکـی از آن عجایبـی را کـه قـرار بود آن 

شـب بـا آنهـا روبـه رو شـوم دیدم. 
اسـم مـن خورخـه لوئیـس، روی صفحـه ثبـت نـام 
مسـافران نوشـته شـده بـود و  جوهـر آن هـم هنـوز 

کامـًا خشـک نشـده بـود. 
جنابعالـی  می کـردم  »گمـان  گفـت:  مهمانخانه چـی 
تـازه بـه طبقـه بـاال تشـریف برده ایـد«. بعـد هـم بـا 

دقـت بیشـتری مـرا نـگاه کـرد و گفـت: 
معـذرت مـی خواهـم قربـان. آن یکـی خیلـی شـبیه 
شـما بـود. شـما البتـه جوان تـر از ایشـان هسـتید«. 

پرسیدم: »توی کدام اتاق است؟« 
جواب داد: »از من اتاق شماره نوزده را خواست«. 

ترس من هم از همین بود. 
قلـم را انداختـم و به سـرعت از پله ها بـاال رفتم. اتاق 
شـماره نوزده در  طبقـه دوم بود و پنجـره اش به حیاط 
درب و داغانـی بـاز می شـد. ایوانـی هـم داشـت و بـه 
گمانـم نیمکتـی هم در ایـوان بود. این اتـاق بلندترین 
اتـاق مسـافرخانه بـه حسـاب مـی آمـد. دسـتگیره را 

چرخاندم. 
در بـاز بـود. چـراغ را خامـوش نکـرده بودنـد. آهسـته 

وارد اتـاق شـدم و در نـور تنـد، خـودم را دیـدم! 
طاقبـاز روی تخـت آهنی کوچـک دراز کشـیده بودم. 
پیرتـر بـودم و جـا افتاده تـر و نحیف تـر. چشـم ها در 
چشـمخانه گم شـده بـود. صدایش به گوشـم رسـید.  
صـدای واقعـی مـن نبـود. به صدایی شـباهت داشـت 
کـه غالبـًا در مصاحبه هـای ضبـط شـده ام می شـنوم، 

صدایـی یکنواخت و مـال آور. 

گفـت: »چقـدر عجیـب اسـت. مـا دو نفریـم و ما یک 
نفریـم. ولـی خوب، وجـود چنین چیزی در رؤیـا، واقعًا 

جای تعجب نـدارد«.  
پریشـان و حیـران گفتـم. »پـس تمـام ایـن ماجـرا 

اسـت«؟ خـواب 
مطمئنًا آخرش خواب من است. 

بـه شیشـه خالـی روی عسـلی مرمـری اشـاره کرد و 
گفـت: »ولـی تـو هنـوز راه درازی داری تـا بـه ایـن 
شـب برسـی و کلـی خواب و رؤیـا وجـود دارد که حاال 
حاالهـا منتظـرت هسـت. امـروز بـرای تو چـه روزی 

است«؟ 
مـردد پاسـخ دادم: »دقیقـًا نمی دانم، اما دیروز شـصت 

و یکمیـن سـالگرد تولدم بود«.  
 »وقتـی تـو بـه امشـب برسـی، هشـتاد و چهارمیـن 
سـالگرد تولـدت دیـروز خواهـد بـود. امـروز ۲5 اوت 

اسـت«.  1983
سـال های  »پـس  گفتـم:  خـورده  فـرو  صدایـی  بـا 

کنـم«. صبـر  بایـد  زیـادی 
ناگهـان گفـت: »بـرای مـن دیگر چیـزی نمانـده. هر 
آن در انتظـار مـرگ  هسـتم. در چیـزی حل می شـوم 
کـه نمی شناسـمش و همچنـان در رؤیـای یک همزاد 
استیونسـن و  را  ایـن فکـر دسـتمالی شـده  هسـتم. 

آینه هـا بـه مـن القـا  کرده انـد«.
در  »استیونسـن«،  نـام  آوردن  کـردم  احسـاس 
تلمیحـی  نـه  و  اسـت  وداع  آخریـن  نوعـی  واقـع 
خـوب  خـودم  را  ایـن  و  بـودم  او  مـن  فخرآمیـز. 
تأثرانگیـز  فهمیـدم. حتـی حسـاس ترین لحظه هـای 
بـه  خلـق  تـا  کنـد  را شکسـپیر  آدم  نمی توانـد  هـم 
بزنـد.  دسـت  ماندنـی  یـاد  بـه  عبـارات  ابـداع   و 
بـرای آنکـه موضـوع صحبـت را عـوض کنـم گفتـم: 
»مـن می دانـم کـه سـر تـو چـه بایـی می آیـد. در 
همیـن محل، تـوی یکـی از اتاق های پایین، داسـتان 
شـروع  چرکنویـس  صـورت  بـه  را  خودکشـی  ایـن 

کردیـم«.
گنـگ  خاطراتـی  رد  دنبـال  انـگار  آرامـی-  بـه 
هیـچ  ولـی  فهمـم.  مـی  »بلـه،  گفـت:  می گشـت- 
ربطـی پیـدا نمی کنـم. در آن متـن چرکنویـس، مـن 
بلیـت  یـک سـره ای خریـدم بـه مقصـد »انـدروگ«. 
تـوی هتـل »الس دلیسـیاس« به اتاق  شـماره نوزده، 

آن تـه تـه، رفتـم و دسـت بـه خودکشـی زدم«.
گفتم: »به همین دلیل االن من اینجا هستم«. 

 »اینجـا؟ ولـی مـا همیشـه اینجـا هسـتیم. اینجـا من 
خـواب تـو را مـی بینم.  تـوی آپارتمان »کایـه ماییو«. 
اینجـا تـوی اتاقی جـان می دهم کـه اتاق مـادر بود«.
سـعی کـردم به یاد نیـاورم و خودم را بـه آن راه بزنم. 
تکـرار کـردم: »اتـاق مـادر. من خـواب تـو را در اتاق 

شـماره نوزده مـی بینم. طبقـه باال«. 
 »کـی خـواب کـی را می بینـد؟ مـن مـی دانـم کـه 
خـواب تـو را مـی بینـم. امـا نمی دانـم تـو هـم خواب 
مـرا می بینـی یـا نـه؟ هتـل انـدروگ، سـال ها قبـل 
ویران شـد. بیسـت سـال، شـاید هم سی سـال پیش. 

کسـی چـه می دانـد«؟! 
در مقام دفاع برآمدم و گفتم: »من خواب می بینم«.

 ”امـا تـو هنـوز نمی دانی که مسـئله مهم، کشـف این 
مطلـب اسـت کـه آیـا فقط یـک نفـر خـواب می بیند 

یا هـر دو«؟! 
 »مـن بورخس هسـتم که اسـم تـو را تـوی دفتر ثبت 

نـام مسـافرها دیـدم و به این اتـاق آمدم«.
حـال  در  ماییـو«  »کایـه  در  کـه  منـم   »بورخـس! 

احتضـارم«.
لحظـه ای سـکوت افتاد. بعـد، آن دیگری گفـت: » بیا 
خودمـان را بـه معـرض امتحان بگذاریم. سـخت ترین 

لحظـه زندگی مـان کی بوده اسـت«؟ 
 بـه طـرف او خم شـدم و هـر دو در یک زمـان لب به 
سـخن بـاز کردیم.  می دانسـتم کـه هر دومـان دروغ 
می گوییـم. لبخنـدی محـو و بی رنـگ چهـره پیـر او 
را روشـن کـرد. حـس کـردم کـه لبخنـد او بـه نوعی 

بازتـاب خنـده خود من  اسـت. 
گفـت: »مـا بـه هـم دروغ گفتیـم. چـون خودمـان را 
یکـی نمی دانسـتیم و دوتـا می دانسـتیم. حقیقت این 

اسـت کـه مـا دو نفریـم و در حقیقـت، یـک نفریم«.
صحبت هـای مـا کـم کـم مـرا مـی آزرد. ایـن را به او 
گفتـم. بعـد هـم اضافـه کـردم: »خـوب ببینـم، تو که 
در 1983 هسـتی، نمـی خواهـی چیزی از  سـال هایی 

کـه در پیـش رو دارم بـروز بدهی«؟ 
همیـن  بگویـم؟  چـه  مـن!  ی  بیچـاره   »بورخـس 
بدبختـی که بـه آن خو کـرده ای، ادامه خواهـد یافت. 
در ایـن خانـه تنهـا زندگـی خواهـی کـرد. کتاب های 

۲5 اوت 19۸3

داستـانک
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بـدون حـروف و مـدال سـوئدنبرگ و جعبـه چوبـی با 
آرم صلیـب فدرال.  نابینایی، تاریکی نیسـت. شـکلی از 
تنهایـی اسـت. بـه ایسـلند بر می گـردی. به سـرزمین 

. یخ«
 » ایسلند! سرزمین یخ دریاها«.

 »در رم از اشـعار »کیتـس« می خوانـی کـه نامـش، 
مثـل نـام همـه، بـر آب نوشـته شـده«.

 »من هیچ وقت به رم نرفته بودم«.
 »چیزهـای دیگری هم هسـت. تـو بهترین شـعرها را 

خواهی سـرود. یـک مرثیه بلنـد باال«. 
 »مرثیه برای«…  جرئت نکردم اسم او را ببرم. 

 » نه او بیشتر از تو عمر می کند«.
کتابـی  »تـو  داد:  ادامـه  او  و  نشسـتیم  سـکوت  در 
سـر  در  را  آن  رؤیـای  سـال ها  کـه  می نویسـی 
می پروراندیـم. حـدود 1979 متوجـه می شـوی که این 
بـه  اصطاح آثارت هیج چیز نیسـت، جز تـوده ای طرح 
و قلـم اندازی هـای متفرقـه.  آن وقت دلت مـی خواهد 
بـه وسوسـه های بیهـوده و خرافاتـی تـن در دهـی که  
بزرگ تریـن کتاب خودت را بنویسـی. همـان خرافه ای 
که بر »فاوسـت«،» گوته«»سـاالمبو« )1( و »اولیس« 
)۲( سـایه افکنـده. جالـب آنکه من صفحه هـای زیادی 

را پر کـرده ام«.
 »آخـرش هـم مـی فهمـی کـه نتوانسـته ای از عهـده 

بیایی«. بـر 
 خیلـی بدتـر. مـن فکـر می کـردم بـه معنـای واقعـی 
کلمـه یـک شـاهکار اسـت.  نیـت خیـر مـن از یکـی 
دو صفحـه اول تجـاوز نکـرد. در صفحـات دیگر هزار 
توهـای درهـم تنیـده ای آمدند مثـل کارد، مـردی که 
خـود را رؤیـا مـی پنـدارد، سـایه ای که خـود را واقعی 
بـه خـون  کـه  منازعـه ای  ببرهـای شـب،  می دانـد، 
می انجامـد، »خـوان مورانیـا« کـه بینایـی  را از دسـت 
می دهد و از هسـتی  سـاقط می شـود، کشـتی ای که از 
ناخـن مردگان درسـت شـده، و زبـان  انگلیسـی کهن 

کـه روزگاری دراز راجـع بـوده اسـت. 
بـدون طعنـه و کنایـه گفتـم: » مـن هـم آن مـوزه را 

می شناسـم. خیلـی خـوب«. 
 »خاطـرات دروغیـن که هسـت، علم االعـداد، فن نثر 
نویسـی، تناسـب ناقصی که منتقدین شـادمانه کشـف 
می کننـد. نقـل قول هایـی را هم کـه  همـواره دو پهلو 

نیسـتند، بایـد بـه آن اضافه کرد« .

 »این کتاب را منتشر هم کرده ای«؟ 
 » وسوسـه شـدم کـه آن را از بیـن ببـرم، بـا آتـش. 
سـرانجام آن را در مادریـد بـا اسـم دیگـری منتشـر 
کـردم. همـه گفتنـد یکـی از مقلدیـن عـوام بورخـس 
کـه عیبش آن اسـت که بورخس نیسـت، بـه تقلیدی 

سـطحی از الگـوی خـود پرداختـه اسـت«. 
گفتـم: »تعجبی نـدارد. هر نویسـنده ای آخـرش مرید 

کـم عقل خـودش می شـود«. 
 » آن کتـاب یکـی از راه هایـی بـود کـه امشـب مـرا 
بـه اینجـا رسـاند. دربـاره   بقیـه، تحقیـر کهنسـالی، 
رو…«.  پیـش  روزهای  از گذرانـدن همـه  اطمینـان 

گفتم: » من آن کتاب را نمی نویسم«. 
نویسـی.  مـی  هـم  خـوب  می نویسـی!  گفـت:» 
تنهـا  اسـت.  حاضـر  و  حـی  کـه  مـن  حرف هـای 

گذاشـت«. خواهـد  جـای  بـه  خاطـره ای 
لحـن خشـن و یکسـونگرانه او کـه بی تردیـد همـان 
اسـتفاده  آن  از  درس  کاس  در  کـه  بـود  لحنـی 
می کـردم، مـرا مـی آزرد. ایـن واقعیـت کـه مـا هر دو 
یکـی بودیـم و همدیگـر را تداعی می کردیم مـرا آزار 
مـی داد. از اینکـه می دیـدم از مزیـت مصونیتـی کـه 
رو بـه مـوت بـودن بـه او می بخشـید، اینقـدر بهـره 
می بـرد عاصی می شـدم. از سـر لج گفتم: » راسـتی، 

مطمئنـی کـه بـه زودی مـی  میـری«؟ 
گفـت: »بلـه! آرامشـی گـوارا و راحـت جانـی حـس 
می کنـم کـه پیـش از ایـن  نمی شـناختم. نمی توانـم 
بـرای تـو توضیـح بدهـم. بـرای آنکـه بفهمـی بایـد 
تجربـه  کنـی. چـرا از حرف هایـی کـه می زنـم اینقدر 

شـده ای«؟  آزرده 
 » آخـر مـا خیلی به هـم شـباهت داریم. مـن از قیافه 
تـو کـه کاریکاتـور مـن  اسـت، بیـزارم. از صـدای تـو 
کـه تقلیـد ناشـیانه صـدای مـن اسـت حالـم بـه هم  
می خـورد. از جمله پردازی هـای دلجویانـه ات کـه مال 

من اسـت بـدم می آیـد«. 
دیگـری گفـت: » مـن هـم همیـن طـور. بـه همیـن 

دلیـل هـم تصمیـم گرفتـه ام خـودم را بکشـم«. 
پرنـده ای در خیابـان آواز خواند.  دیگـری گفت: » این، 

بود«.  آخرین 
بـا حرکتی مرا به سـوی خـود خواند و با دسـت هایش 
کشـیدم.  پـس  کمـی  گرفـت.  مـرا  دسـت های 
می ترسـیدم کـه ناگهـان هر دو دسـت به یک دسـت 

بـدل شـود. گفـت: » خویشـتنداران بـه مـا آموخته اند 
کـه از تـرک ایـن دنیـا سـر بـاز نزنیـم. دروازه هـای 
زنـدان عاقبـت گشـوده شـده اسـت. مـن همیشـه به 
زندگـی بـا این دید نـگاه کـرده ام. اما تـرس و هراس 

و بزدلـی ام پـای مـرا می لرزانـد«.
 دوازده روز پیـش، در الپاتـا، سـخنرانی هایی ارایـه 
کـردم دربـاره ی ششـمین کتـاب » انـه ایـد« )3(. 
وقتـی یکـی از ابیـات هشـت هجایـی آن را تکـرار 
مـی کـردم، ناگهـان دریافتـم کـه کـدام راه را بایـد 
پیـش بگیـرم. فکرهایـم را کـردم. از آن لحظـه بـه 
بعـد آسـیب پذیر شـده ام. سرنوشـت مـن بـه تـو تعلق 
خواهـد گرفـت و ایـن مکاشـفه ناگهانـی را، در میانـه 
ابیـات التیـن » ویرژیـل« خواهـی یافـت و این گفت 
وگـوی پیشـگویانه را کـه در دو مـکان و دو زمـان 
جـدا از هـم صـورت  می گیـرد، فراموش خواهـی کرد. 
وقتـی دوباره خـواب آن را ببینی، تو همانی می شـوی 
کـه مـن االن هسـتم و مـن رؤیـای تـو خواهـم بود. 
 » فرامـوش نمی کنـم و فـردا در اولیـن فرصـت آن را 

روی کاغذ مـی آورم«. 
 » نـه، در عمـق ضمیـرت ته نشـین خواهد شـد، ورای 
مـوج رؤیاهـا. وقتـی آن را می نویسـی بـاورت خواهـد 
شـد کـه داسـتانی خیالـی مـی نویسـی. فـردا نخواهد 

بـود. چنـد سـال فرصـت داری و بایـد صبـر کنی«. 
مـرده  کـه  شـدم  متوجـه  مانـد.  بـاز  زدن  حـرف  از 
اسـت. بـه یـک معنـی، مـن هـم بـا او مـردم. نگران 
و مضطـرب روی بالـش خـم شـدم، امـا هیـچ کـس 

نیافتـم.  را 
از اتـاق بیـرون زدم. بیـرون هیـچ حیاطـی نبـود، از 
پلـکان مرمـری هـم اثـری نیافتـم. نـه هتـل آرامـی 
دیـدم، نـه اوکالییتوسـی، نـه مجسـمه و تاقـی. نـه 
در              ییاقـی  ی  خانـه  دروازه  نـه  و  بـود   فـواره ای 
» انـدروگ«. بیـرون، رؤیاهایـی دیگـر بود کـه انتظار 

می کشـید.  مـرا 

نوشته خورخه لوئیس بورخس
            منبع : کتاب زن وسطی 
            ترجمه اسدا... امرایی

1- کتابی اثر گستاو فلوبر نویسنده فرانسوی
۲- کتابی اثر جیمز جویس

3- کتابی از اثر ویرژیل
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بسـیاری از مـا سـفر بـا تورهـای گردشـگری را تجربـه کرده ایـم 
اما شـاید افـراد معدودی سـفر بـا تور گردشـگری ریلـی را تجربه 
کـرده باشـند. خوشـبختانه مدتی اسـت که تـور گردشـگری ریلی 
در کشـورمان راه انـدازی شـده اسـت. به ایـن ترتیب افـرادی که 
عاقـه مند به سـفر با قطار گردشـگری هسـتند، می توانند سـفری 
خـوش و خاطـره انگیـز را بـا ایـن قطـار تجربـه کننـد. ایـن تـور 
گردشـگری پنـج شـنبه هـر هفتـه در مسـیر ریلـي تهران – سـواد 

کـوه دایر اسـت. 
چنـدی پیـش فرصتـی فراهـم شـد تـا با ایـن قطـار به سـفر یک 

روزه برویـم کـه گـزارش آن را می خوانیـد.

اولین توقف در ایستگاه قدیمی بن کوه
شـرکت راه آهـن بـا همـکاری وزارت راه و شهرسـازی برای گروهـی از خبرنگاران 
بـه همـراه خانـواده سـفر یـک روزه ای را در یـک روز گـرم تابسـتان بـا قطـار 
گردشـگری تـدارک دیده اسـت. رأس سـاعت 6 و نیـم در ایسـتگاه راه آهن تهران 

گزارشی از سفر تابستانی به یکی از جاذبه های توریستی کشور که توسط یکی از همکاران پیام دریا تهیه شده است؛

سفری یک روزه با قطار گردشگری

سیر و سفر

هسـتیم. بـا ورود بـه قطـار بـا صندلـی های سـبز رنگـی کـه هماننـد صندلی های 
اتوبـوس پشـت سـر هـم قـرار گرفته انـد مواجـه می شـویم. پـس از اسـتقرار همـه 
مسـافران در صندلـی هـا قطـار رأس سـاعت 7 حرکت می کنـد. مسـافران به ویژه 

کـودکان و نوجوانـان شـور و حـال عجیبـی دارند.
محمـد محسـنیان راهنمای تور قطار گردشـگری، اطاعات جالبـی از تاریخچه راه 
آهـن و مسـیر گردشـگری در اختیـار مسـافران قـرار     می دهـد. وی بـه تاریخچه 
هشـت هـزار سـاله ریـل و نقـش پررنـگ آن در تاریـخ کشـورمان اشـاره می کند. 
در حیـن توضیحـات راهنمـای تـور و گـذر از دشـت ورامیـن، مهمانـداران قطـار با 

لباس هـای مخصـوص بـا صبحانـه و چـای از مسـافران پذیرایـی می کنند. 
پـس از عبـور از معـادن نمکـی گرمسـار، اولیـن توقـف ما در ایسـتگاه »بـن کوه« 
اسـت. ایسـتگاهی قدیمـی کـه بـا عنـوان ایسـتگاه تشـکیاتی، سـال ها مشـغول 
بـه کار بـوده اسـت. در اینجـا عناصـر اولیـه موجـود در ایسـتگاه های راه آهـن که 
امـروزه دیگـر کارایـی اصلی خود را از دسـت داده انـد، دیده می شـود مانند دودکش 
بلنـد، دیـگ بخـار و پایـه لولـه آبگیـری لکوموتیـو. راهنمـا توضیـح می دهـد کـه 
لکوموتیوهـای بخـار، عـاوه بر سـوخت، بـه آب هم نیاز داشـتند و بـه همین دلیل 
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در هـر دو یـا سـه ایسـتگاه، یکـی  دو مخـزن آب وجـود داشـت. در ایـن ایسـتگاه 
ردیـف خانه هـای سـازمانی مربـوط به 85 سـال پیش با سـقف های شـیروانی دیده 
می شـود. گردشـگران با ذوق و شـوق مشـغول عکـس گرفتن از خـود در کنار ریل، 

قطـار و سـازه های قدیمـی می شـوند.
 پـس از سـوار شـدن مجدد به قطار از سـیمین دشـت عبـور می کنیـم. در نزدیکی 
ایسـتگاه کبوتـر، چشـمه های نمـک دیـده می شـوند. راهنمـا می گویـد: تـا پیش از 
احـداث راه آهـن، فاصلـه تهـران تا مشـهد بیـن 13 تـا 14 روز طول می کشـید، در 
چنیـن فضایـی بـا ایجـاد راه آهـن، بار و مسـافر طی 4۰ سـاعت از بنـدر ترکمن به 
بنـدر امـام خمینـی) شـاهپور( می رسـید. نکتـه دیگـر اینکـه در آن زمان ایـران به 
لحـاظ صنعتـی سـیمان و فـوالد تولید نمی کـرد بنابراین در سـاخت راه آهن تاش 

شـد تـا از ایـن دو محصـول به دلیـل وارداتی بودن اسـتفاده نشـود.   
محمـد محسـنیان راهنمای تور و مدیرعامل شـرکت پارسـیاد همچنیـن درباره خط  
آهـن تهـران- شـمال می گویـد: سیسـتم های کنتـرل در ایسـتگاه های این مسـیر  
از 8۰ سـال پیـش تاکنـون هنوز به شـکل دسـتی و شـبیه بـه همان روزهـای اول 
سـاخت راه آهـن اسـت. ایـن سیسـتم، امنیت کافـی دارد و علـت عـدم تغییـر آن به 

نبـود ترافیـک سـنگین در این مسـیر بـر می گردد. 
روستای زیبای شوراب

حـدود سـاعت یـازده و نیـم بـه روسـتای» شـوراب« از توابـع شهرسـتان سـواد 
کـوه می رسـیم. بازدیـد از پـل زیبـای روسـتا یکـی از برنامه های این سـفر اسـت. 
معمـاری زیبـای پل و شـیوه های اجرای آن بسـیار جالب و تحسـین برانگیز اسـت. 
پـل دروازه چشـمه شـورآب مربوط به دوره پهلـوی اول، در تاریـخ ۲۲ مرداد 1384 

به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده اسـت. 
در حاشـیه خـط راه آهـن، زنـان روسـتا محصوالت محلی خـود ماننـد آش انار، آش 
دوغ، چـای زغالـی، آلوچـه و لواشـک، سـبزی های کوهـی و صنایـع دسـتی را بـه 
فـروش گذاشـته اند. خـوردن آش دوغ و چـای زغالـی در طبیعـت زیبـا و هـوای 

مطبـوع روسـتا بسـیار دل چسـب بود. 
سه خط طا

 در میـان دامنه هـاي جنگلـي کوه هاي کنار جاده فیروزکوه،  سـه بخش از مسـیر راه 
آهن شـمال دیده مي شـود. هنرنمایـي و خاقیت طراحان و معمـاران راه آهن در به  
کارگیـري ترفنـدي بـراي کـم کردن شـیب و افزایش ضریـب قـدرت لوکوموتیوها 
در مسـیرهاي کوهسـتاني، اکنـون در مسـیر راه آهـن شـمال تبدیل به یـک جاذبه 
شـده اسـت، پل هایـي کـه در دامنـه کوه هـاي مسـیر روسـتاي ورسـک به سـمت 
گـدوک در ارتفاعـات شـرق جـاده تهران- شـمال خـود نمایی می کند آنها را »سـه 
خـط طـا« نام گـذاری کرده انـد. کارکنـان راه آهـن مي گوینـد کسـاني کـه قصـد 

دارنـد لوکوموتیوران قطارهاي مسـافري شـوند یـا از پایه سـه لکوموتیوراني به پایه 
دو یـا یـک ارتقـا پیـدا کننـد، باید یک بـار در ایـن مسـیر لوکوموتیورانـي را تجربه 
کننـد. یورگـن ساکسـیلد، مدیرعامـل شـرکت دانمارکـی ـ سـوئدی کامپسـاکس، 
مشـاور سـاخت راه آهـن  ایـران، در کتـاب خاطـرات خـود، نقاشـی زیبایـی از ایـن 

پـروژه موفـق را چاپ کرده اسـت. 
ورسک همچنان استوار

 مهیج تریـن قسـمت سـفر، بازدید از »پل ورسـک« اسـت کـه با نمایان شـدن آن 
مسـافران بـه سـمت پنجره هـای قطـار می روند تـا این پل زیبـا را که اسـتوار میان 
دو کـوه ایسـتاده اسـت تماشـا کننـد. قطار چنـد دقیقـه ای روی این پل می ایسـتد. 
از آن ارتفـاع منظـره روسـتای ورسـک بـا شـیروانی های رنگـی، بسـیار دیدنـی 
اسـت. محمـد محسـنیان ضمـن شـرح تاریخچـه سـاخت پـل ورسـک می افزایـد: 
رضا شـاه برای افتتاح پل ورسـک شـخصًا به سـوادکوه کـه زادگاه خـودش نیز بود، 
آمـد. سـاخت ایـن پـل در اواسـط آبان سـال 1313 خورشـیدی به وسـیله شـرکت 
مهندسـی دانمارکی کامپسـاکس و مهندسـان اتریشـی آغاز شـد و در 5 اردیبهشت 
سـال 1315 بـه بهره بـرداری رسـید. از شـگفتی  های سـاخت پـل ورسـک، عـدم 
اسـتفاده از هیچ سـازه فلزی در سـاخت آن اسـت.  این سـازه از بتن سـاخته شـده 
اسـت. روایت هـاي محلـي کـم اعتبـاري وجـود دارد کـه رضـا شـاه بـه مهنـدس 
سـازنده پـل دسـتور داده بـود تـا هنـگام عبـور نخسـتین قطـار از روي ورسـک به 
همـراه خانـواده اش زیـر پـل بایسـتد تا اگـر اتفاق ناگـواري افتـاد او و خانـواده اش 
نخسـتین قربانیـان آن اتفـاق باشـند. امـا هیـچ منبع موثق و مسـتندی بـرای تأیید 
ایـن خاطـره وجـود نـدارد. همچنیـن گفتـه می شـود مـزار مهنـدس سـازنده پـل 

ورسـک نیـز اطـراف روسـتا قـرار دارد که آن هم مسـتند نیسـت.
ایسـتگاه ورسـک درسـت مقابل پل قـرار گرفتـه، جایی کـه گردشـگران می توانند 
از پـل عکـس و فیلـم یـادگاری تهیـه کننـد. در ایـن ایسـتگاه دهـل و سـورنا در 
انتظـار گردشـگران  اسـت. چنـد پسـر جـوان و دو دختـر کوچـک با لبـاس محلي 
و سـاززنان بـه اسـتقبال مسـافران آمده انـد، آوازخوانـي و توضیح در مـورد فرهنگ 

مازنـدران نیـز جالب اسـت.
در مسـیر بازگشـت پیـش از تاریکـی هـوا، قطـار در یکـی از ایسـتگاه های زیبـای 
مسـیر » سـیمین دشـت« توقـف می کنـد و از گردشـگران در فضایـی دلنشـین بـا 
عصرانـه پذیرایـی مـی شـود. تا رسـیدن به ایسـتگاه نهایـی در تهران مسـافران با 
بـازی گروهی» دبرنا « سـرگرم می شـوند که نشـاط و شـادی خاصـی را برای همه 

بـه دنبـال داشـت و در پایـان هم بـه برنـدگان جوایزی اهدا شـد. 
حدود سـاعت هشـت شـب پس از انجام سـفر یک روزه تفریحی و شـاد با انبوهی 

از اطاعـات راجـع به راه آهن کشـورمان به ایسـتگاه راه آهن تهران رسـیدیم. 
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جنگ نرم و کارکرد رسانه

تاکتیک های 
جنگ نرم رسانه ای

در شماره قبل عاوه بر چیستی منازعه نرم، پیرامون ایجاد تغییر در باورها 
و اعتقادات، افکار و اندیشـه ها، رفتار و ایجاد تغییر در سـاختار سیاسـی، 
فرهنگـی و اجتماعـی بـه عنوان چهـار اصل کلـی پلکانی بـرای طراحان 
جنـگ نرم آشـنا شـدید، بخش پایانـی این مقالـه از نظرتـان می گذرد. 
برچسـب زدن: در تاکتیک برچسـب زنی یا اسـم گذاری، رسـانه ها با تبدیـل واژه های 
مختلـف بـه صفـات مثبـت یـا منفـی و نسـبت دادن آنها بـه آحاد یـا نهادهـای مختلف 

سـعی در رد یـا قبوالنـدن یک تفکـر، گروه یـا جریـان می نمایند.
بنیادگرایـی  مفهـوم  منفی سـازی  بـا  غربـی  کشـورهای  فعـال  رسـانه های   
»fundamentalism« و اطـاق آن به کشـورهای اسـامی، سـعی دارنـد چهره ای 

کننـد. ایجـاد  مخاطبیـن خـود  اذهـان عمومـِی  در  ایـن کشـورها  از  منفـی 
تلطیـف و تنویـر: از تلطیـف و تنویـر بـرای پـر فضیلـت جلـوه دادن چیـزی اسـتفاده 
می شـود تـا مخاطـب آن را بـدون بررسـی شـواهد بپذیـرد و تصدیـق کنـد. رسـانه های 
ارتبـاط جمعـی از یـک سـو مفهـوم »حقـوق بشـر و آزادی« را پـر فضیلـت جلـوه داده و 
از سـوی دیگـر غـرب را مهـد آزادی و مدافـع حقـوق بشـر قلمـداد می کنند. حـال اینکه 

بیشـترین نقـض حقـوق بشـر و آزادی در ایـن کشـورها صـورت می گیـرد.
ورزشـکاران،  هنرمنـدان،  )سیاسـت مداران،  معـروف  اشـخاص  حمایـت  تصدیـق: 
دانشـمندان و ...( و گروه هـای فرهنگـی، سیاسـی و اجتماعـی از اندیشـه فرد یـا جریانی، 

تصدیـق نامیـده می شـود.
شـایعه: شـایعه در جایـی بـه کار مـی رود کـه خبـر نباشـد و یـا آنکـه از منابـع موثـق 
منتشـر نگردد. شـایعه، انتقال پیامی شـفاهی اسـت که بـرای بر انگیختن بـاور مخاطبان 
و همچنیـن تأثیـر در روحیـه آنـان ایجـاد می شـود. محتـوای کلـی شـایعه بایـد حـول 
محورهـای اساسـی و مهمی باشـد که مخاطب نسـبت به آن حساسـیت باالیـی دارد. در 
واقـع هـر چقدر شـایعه پیرامون مسـائل »مبهم« و »مهم« باشـد به همـان مقدار ضریب 
نفـوذ آن افزایـش می یابـد. بـا توجه بـه موضوع و جامعه هـدف، شـایعات گوناگونی تولید 
می شـوند کـه عبارتند از: شـایعات تفرقه افکن، هـراس آور، امید بخش، آتشـین، خزنده و 
دلفینـی یـا غواصـی که به تناسـب زمان، تولید و بعـد از تأثیرگذاری بـرای مدتی خاموش 

و دوبـاره بـا فراهـم شـدن زمینه هـای ذهنـی الزم در جامعه ایجاد می شـود.
کلی گویـی: تاکتیـک کلی گویـی، تاکتیکـی اسـت کـه در آن سـعی می شـود ذهـن 
مخاطـب متوجـه حواشـی و شـاخ و بـرگ نشـده و در رابطـه بـا هسـته مرکـزی پیـام 
حساسـیت نداشـته و آن را بـدون بررسـی و کنـکاش بپذیـرد کـه به همین دلیـل برخی 

ایـن تاکتیـک را » بـی حس سـازی مغـزی« نیـز می نامنـد.
از ایـن تاکتیـک در بیانیه هایی که توسـط دسـتگاه دیپلماسـی کشـورهای غربی منتشـر 
می شـود اسـتفاده شـده و طـی آن ضمـن کلی گویـی، بـه مقاصـد و اهداف دسـت یافته 

می رسـند.
دروغ بـزرگ: پیامـی را کـه به هیچ وجه واقعیـت ندارد، بیان می کننـد و مدام بر »طبل 
تکـرار« می کوبند تـا ذهن مخاطب آن را جذب کند. معروف ترین اسـتفاده از این تاکتیک 
در زمـان آدولـف هیتلـر و توسـط رئیـس دسـتگاه تبلیغاتی نازی هـا »گوبلز« بوده اسـت. 
گوبلـز می گویـد: »دروغ هـر چـه بزرگ تـر باشـد، بـاور آن بـرای مـردم راحت تر اسـت«.

معمـواًل  کـه  رسانه هاسـت  رایـج  رویـه  تاکتیـک  ایـن  گویـی:  حقیقـت  پـاره 
متناسـب بـا جایـگاه و جنـاح سیاسـی ای کـه بـه آن متمایـل هسـتند، فقـط بخشـی 

از خبـر را نقـل می کننـد. خبـر هنگامـی کامـل اسـت کـه عناصـر خبـری در آن بـه 
طـور کلـی مطـرح شـوند. امـا چنانچـه یکـی از عناصـر شـش گانـه خبـر )چـه کسـی، 
کجـا، چـرا، چـه چیـزی، چگونـه، چـه وقـت( در خبـر بیـان نشـود، خبـر ناقـص اسـت.

در ایـن تاکتیـک، حـذف برخـی از عناصـر به عمد صـورت می گیـرد و بیشـتر اوقات این 
عنصـر »چرا« اسـت که حذف می شـود. نـوع تیترها و محتـوای روزنامه ها و رسـانه ها در 

مواقـع سـخنرانی مقامـات عالی، نشـانگر بهره گیری از این تاکتیک اسـت.
انسـانیت زدایی و اهریمن سـازی: یکـی از مؤثرترین شـیوه های توجیه حمله به 
دشـمن بـه هنـگام جنگ )نـرم و یا سـخت(، »انسـانیت زدایی« اسـت. چه اینکـه وقتی 
حریـف از مرتبه انسـانی خویش تنـزل یافت و در قامت اهریمنـی در ذهن مخاطب ظاهر 
شـد، می تـوان اقدامـات خشـونت آمیـز علیه ایـن دیـو و اهریمـن را توجیه کـرد. در این 
تاکتیـک بـا اسـتفاده از برچسـب زنِی صفـات منفی به حریـف از جمله دروغ گویـی و ... ، 

بـه توجیـه حمات و تهاجمـات علیـه او می پردازند.
قطـره چکانی: در تاکتیک قطره چکانی، اطاعات و اخبـار در زمان های گوناگون و به 
تعـداد بسـیار کـم و به صورت سـریالی ولی نامنظم در اختیار مخاطب قـرار      می گیرد تا 
مخاطب نسـبت به پیام مربوطه حسـاس شده و در طول یک بازه زمانی، آن را پذیرا باشد.

ارائـه پیشـگویی هـای فاجعه آمیـز: در ایـن تاکتیـک بـا اسـتفاده از آمارهـای 
بـار  مصیبـت  پیشـگویی های  ارائـه  بـه  روانـی  جنـگ  شـیوه های  سـایر  و  سـاختگی 
می پردازنـد تـا بتواننـد حساسـیت مخاطـب را نسـبت بـه موضوعـی افزایـش داده و بـر 
اسـاس میـل و هـدف خویـش افـکار وی را هدایت نماینـد. ارائه اخبـار و آمارهـای آلوده 
بـه دروغ از وضعیـت سیاسـی و اقتصادی کشـور مورد آمـاج و فاجعه آمیز بـودن آینده در 
صـورت تـداوم وضـع موجود، ذیـل این تاکتیک تعریف می شـود کـه شـعار » تغییر« نیز 

در ایـن رابطـه پیگیـری می گـردد.
حـذف )سانسـور(: در ایـن تاکتیـک سـعی می شـود فضایـی مناسـب بـرای سـایر 
تاکتیک هـای جنـگ نـرم بـه ویژه شـایعه خلق شـود تـا زمینه نفـوذ آن افزایـش یابد. در 
ایـن تاکتیـک بـا حـذف بخشـی از خبر و نشـر بخشـی دیگـر، به ایجـاد سـؤال و مهم تر 
از آن ابهـام می پردازنـد و بدیـن ترتیـب زمینـه تولیـد شـایعات گوناگون خلق   می شـود.

ماسـاژ پیـام: در ماسـاژ پیـام، از انـواع تاکتیک هـای گوناگـون جنـگ نـرم )حـذف، 
کلی گویی، قطره چکانی و...( اسـتفاده می شـود تا پیام بر اسـاس اهداف تعیین شده شکل 
گرفتـه و بتوانـد تصویر مـورد انتظار را در ذهن مخاطب ایجاد کنـد. در واقع در این روش، 
پیـام بـا انـواع تاکتیک ها ماسـاژ داده می شـود تـا از آن مفهـوم و مقصودی خـاص برآید.

تـرور شـخصیت: در جنگ نـرم بر خاف جنگ سـخت، تـرور فیزیکی جـای خود را 
بـه تـرور شـخصیت داده اسـت. در زمانی که شـخص مـورد هـدف، نمی تواند و یـا نباید 
مـورد تـرور فیزیکـی قرار گیـرد، با اسـتفاده از نظام رسـانه ای و انواع تاکتیک هـا از جمله 
بـزرگ نمایـی، انسـانیت زدایـی و ... وی را تـرور شـخصیت کـرده و از ایـن طریق باعث 

افزایـش نفـرت عمومـی و کاهش محبوبیت وی می شـوند.
جاذبه هـای جنسـی: اسـتفاده از نمادهـای اروتیـکال از تاکتیک هـای مهـم مـورد 
اسـتفاده رسـانه های غربـی اسـت بـه طـوری کـه می تـوان گفـت اکثـر قریب بـه اتفاق 
برنامه هـا در رسـانه های غربـی از ایـن جاذبـه در جهت جـذب مخاطبان خویـش به ویژه 
جوانـان کـه فعال تریـن بخش جامعه هسـتند، بهـره می گیرند. بـه طوری که در شـرایط 
فعلـی »مانکن هـا« از جملـه افـراد پـر درآمد در غرب محسـوب می شـوند کـه تبلیغات و 

آگهی هـای تجـاری از آنهـا بهـره می گیرند.
ایجـاد تفرقه و تضاد: ایجاد تفرقه و تضاد موجب ایجاد »گسسـت« می  شـود. در این 
تاکتیـک، گسسـت های طبیعی موجـود در جامعه هدف، از قبیل گسسـت قومیت، مذهب، 
دیـن، جنسـیت، زبـان، نـژاد و ... تقویـت می شـوند. مهم ترین هـدف این تاکتیـک ایجاد 
گسسـت بیـن مردم و نظام سیاسـی اسـت که باعث تزلـزل و تنزل اعتمـاد عمومی مردم 
و کاهـش مقبولیـت و پذیـرش رژیم سیاسـی می شـود. این تاکتیک به شـدت مورد توجه 
امپریالیسـم خبری و بنگاه های خبر پراکنی در مواجهه با کشـورهای اسـتکبار ستیز است.

و  تهدیـد  حربـه  از  تاکتیـک  ایـن  در  رعـب:   ایجـاد  و  تـرس  بـه  توسـل 
ایجـاد رعـب و وحشـت میـان نیروهـای کشـور هـدف بـه منظـور تضعیـف روحیـه 
و سسـت کـردن اراده آنهـا اسـتفاده  می شـود. متخصصـان جنـگ نـرم، ضمـن تهدیـد 
و ترسـاندن مخاطبـان بـه طریـق مختلـف، بـه آنـان القـاء می کننـد کـه خطـرات و 
صدمه هـای احتمالـی و حتـی فراوانـی بـر سـر راه آنهـا ایجـاد شـده اسـت. از ایـن 
طریـق آینـده ای مبهـم و تـوأم بـا مشـکات و مصائـب بـرای افـراد ترسـیم می شـود.

 

گردآوری:  دفتر مرکزی حراست

قسمت  پایانی

آگاهی
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سـید قاسـم سـید خشـک بیجـاری متولـد سـال 1322 از تنکابـن و 
دارای مـدرک لیسـانس علـوم دریایی از کشـور ایتالیا و لیسـانس زبان 
از ایـن کشـور اسـت. وی بیـش از پنـج دهـه اسـت کـه بـه آمـوزش 
می پـردازد. وی اسـتاد گره هاسـت. گره هـا را بـه خوبـی مـی شناسـد و 
بـه انـواع و کاربـرد آن در کشـتی اشـراف کامـل دارد. در ذیـل ماحصـل 
گفـت و گـوی مـا بـا ایـن اسـتاد پیـش کسـوت از نظرتـان می گـذرد.    

از نیروی دریایی تا  ورود به کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
 قبـل از اینکـه به ناوگان کشـتیرانی ملحق شـوم از سـال 1341تـا 1359در نیـروی دریایی 
بـودم. سـال 134۲ از سـوی نیـروی دریایی برای گذرانـدن دوره آمـوزش ملوانی»مین جمع 
کنی« به کشـور ایتالیا اعزام شـدم. در سـال 1344 بـه ایران آمدم و در مرکـز آموزش نیروی 
دریایـی تدریـس این دوره آموزشـی را  به عهده گرفتم. در سـال 1348 به عنوان سرپرسـت 
پرسـنل نیـروی دریایـی با دانشـجویان مجدداً بـه ایتالیا رفتم. بعد از بازگشـت از این کشـور 
مدتی به عنوان مسـئول آموزش افسـران عرشـه در بندرانزلی منصوب شـدم. در سال 1359 
از نیروی دریایی بازخرید کردم و در سـال 1361 به عنوان افسـر دوم به اسـتخدام کشـتیرانی 
درآمدم. متأسـفانه در معاینه چشـم، پزشـک مربوطه به من گفت که نمی توانم به دریا بروم 
چـون کوررنگـی دارم بـه همین خاطر کاپیتان خوشـرو کـه در آن زمان مدیر امـور کارکنان 

دریایـی بودنـد، مرا جهت تدریس بـه امور آمـوزش منتقل کردند. 

الحاق به کشتی  و برگشت مجدد به آموزش 
در سـال 1363 درخواسـت الحـاق بـه کشـتی دادم و طـی جلسـه ای کـه از سـوی هیئـت 
مدیـره آن زمـان برگـزار شـد تصمیـم بـر ایـن شـد کـه اینجانـب بـه عنـوان سـرملوان 
بـه نـاوگان کشـتیرانی ملحـق شـوم. کاپیتـان کوچکـی فرمانـده کشـتی و کاپیتـان قابـل 
کـه در آن زمـان افسـر اول کشـتی ایـران جهـاد بودنـد الحـاق بـه کشـتی مـن بـه عنوان 
سـرملوان و تعجـب دوسـتانم از دیدنـم هـم داسـتان خـودش را دارد. تـا سـال 69 بـر 
روی نـاوگان کشـتیرانی فعالیـت کـردم، پـس از آن بـه اجبـار از مـن خواسـته شـد کـه در 
بخـش آمـوزش فعالیـت کنـم. آخریـن سـفر دریایـی ام بـا مرحـوم کاپیتـان مـراد حاصـل 
بـود. سـپس در بوشـهر بـه مـدت 11سـال بـه عنـوان افسـر انضباطـی فعالیـت کـردم.
درحال حاضر در مرکز آموزش بوشـهر، لنگه و همچنین مؤسسـه آموزشـی کشتیرانی تهران 
تدریس دارم. تدریس را دوسـت دارم و خوشـحالم که آنچه را می دانم به دانشـجویان منتقل 

می کنم. همیشـه سـعی می کنم تمام تجربیاتم را در اختیار دانشـجویان قرار دهم.

تعریف یک خاطره خوب
از سـفرهای دریایی ام خاطره بسـیار دارم ولی یکی از خاطراتی را که هرگز فراموش نمی کنم 
مربوط به کشـتی ایران آباد اسـت. در بندرعباس بودیم، سـاعت تقریباً 1۲ شـب بود. تعدادی 
از دریانـوردان در کابین شـان اسـتراحت می کردند و من بـا تعدادی از دریانـوردان بیدار بودیم 
ناگهـان نگهبـان کشـتی آمـد و گفـت بازدیدکننـده داریم. مـا تعجـب کردیـم و ناباورانه به 
طبقـه بـاال آمدیـم و دیدیـم که حـاج آقا احمـد خمینـی و تعـدادی از همراهان ایشـان وارد 
کشـتی شـده اند. اگرچه دیر وقت بود ولی تمامی دریانوردان بیدار شـدند و با ایشـان عکس 
یـادگاری گرفتنـد و مـن ایـن عکـس را در آلبومـم دارم. البتـه در آن دیـدار پیرامـون شـغل 
دریانوردی و اینکه این شـغل باید به عنوان مشـاغل سـخت شـناخته شـود، صحبت شـد.     

گره ها و کاربرد آن 
اینجانـب یـک گـره ای کاربـردی را درسـت کـرده ام و بـه شـوخی تحت عنـوان »گره مش 
قاسـم« بـه دریانـوردان آمـوزش می دهم. ناگفته نماند، گـره از جمله کارهایی اسـت که باید 
بـه صـورت مـداوم تمرین شـود چون فراموش می شـود. من با اینکه 5۰سـال در این شـغل 

هسـتم حتـی وقتـی تلویزیون هم تماشـا می کنـم با طنابـی گره ها را تمریـن می کنم.

انتقال تجربیات  به دانشجویان 
تـا جایـی کـه در توانـم بـوده تجربیاتـم را بـه دانشـجویان منتقل کـرده ام حتـی فیلمی که 
مربـوط بـه انـواع گـره زدن اسـت را تهیـه کـرده ام و آن را بـه یکـی از مدرسـان داده ام کـه 
سـرکاس آن را بـرای دانشـجویان پخش کند. البته گاهی اوقات سـرکاس ممکن اسـت 
ملوانـی گـره ای را خیلـی سـاده تر انجـام دهـد، مـن از او می خواهم کـه به من هم یـاد دهد 

چـون معتقـدم تـا زمانی کـه زنـده ام باید یـاد بگیرم. 

 توصیه  به دریانوردان جوان 
بـه کارشـان و دریـا عشـق بورزنـد. شـغل دریانوردی هـم علم اسـت و هم هنر. در کشـتی 
انضبـاط حـرف اول را می زنـد. اگـر انضبـاط نباشـد همه چیـز بـه هـم می ریـزد همچنیـن 
دریانـوردان در کشـتی بایـد بـه یکدیگر احتـرام  بگذارند و سلسـله مراتب را نبایـد فراموش 
کننـد. از طـرف دیگـر در دریـا باید با تمـام حواس کارهـا را انجام داد یعنی عـاوه بر حواس 
پنجگانه، پنج حس دیگر هم باید داشـت تا کشـتی  سـالم به مقصد برسـد و این جز عشـق 
داشـتن چیـز دیگـری نیسـت. بـه نظـر من اگر کسـی ایـن حرفـه را صرفاً به خاطر کسـب 

درآمـد و داشـتن شـغل انتخـاب کـرده در کارش نمی تواند فرد موفقی باشـد. 

صحبت پایانی
متأسـفانه شـغل دریانوردی آن طور که باید و شـاید در کشـورمان معرفی نشده است و عامه 
مردم کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران را با نیروی دریایی و سـازمان بنـادر و دریانوردی 
اشـتباه می گیرنـد اگـر بتـوان از طریقی علم و هنر این شـرکت را به مـردم معرفی کرد قطعًا 

جوانان با شـناخت بهتـری  وارد این حرفه می شـوند. 

تقدیر از  مدرس پیشکسوت مؤسسه آموزشی
در پی تاش صادقانه و دلسـوزانه سـید قاسـم سـید خشـک بیجـاری مدرس 
پیش کسـوت مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی، مهنـدس غنجـی عضـو هیئـت 
مدیـره کشـتیرانی بـه همراه حسـینی نماینـده  مدیرعامـل با اهداء لـوح تقدیر 

و هدیـه ای از ایشـان تقدیـر کردند.

سید قاسم سید خشک بیجاری مدرس پیش کسوت مؤسسه آموزشی کشتیرانی
 در گفت و گو با آوای کشتیرانی:

سعی می کنم تمام تجربیاتم 
را به دانشجویان منتقل کنم

گفت و گو
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دکتر سعید سلیمی
فوق تخصص خون و آنکولوژی

کـم خونـی کـه در پزشـکی بـه آن anemia می گویند بـه وضعیتی اطاق 
می گـردد کـه میـزان هموگلوبیـن خـون در حـد طبیعـی و نرمـال نباشـد. 
وظیفـه هموگلوبیـن انتقـال اکسـیژن از ریه هـا بـه دیگر نقاط بدن اسـت.

کـم خونـی علـل مختلفـی دارد که هر یـک عائـم متفاوتی دارنـد. شـایع ترین علت آنمی 
»کمبـود آهـن اسـت« و زمانـی ایجـاد می شـود کـه ذخیـره آهـن بـدن کـم باشـد و این 
وقتـی اسـت کـه بدن در شـرایطی باشـد که از دسـت دادن خـون بیش از میزان آن باشـد. 
بـه عنـوان مثـال می تـوان بـه زخم هـای معـده و روده و سـرطان دسـتگاه گـوارش و ...
 اشـاره کـرد. از علـل دیگـر ایـن نوع کـم خونی کمبـود آهن در رژیـم غذایی اسـت. آهن 
را می تـوان از طریـق غذاهـای مختلفـی همچـون گوشـت قرمز، جگـر، حبوبات و اسـفناج 

به دسـت آورد.
بهتریـن عامـت آنمـی احسـاس خسـتگی زودرس اسـت. از عائـم دیگر آن می تـوان به 
ضعـف، رنـگ پریدگـی پوسـت، تعـداد بـاالی ضربـان قلـب، سـرگیجه، بی حسـی، گزگز، 

کرختـی و سـردی اندام هـا اشـاره کرد.
کـم خونـی مگالـو پاسـتیک یکـی دیگـر از انـواع کـم خونی هـا اسـت. ایـن بیمـاری در 
زمانـی کـه بـدن دچـار کمبود ویتامیـن B12 و اسـید فولیک باشـد اتفاق می افتـد. کمبود 
ویتامیـن B12 عـاوه بـر ایجـاد کـم خونـی باعـث عائـم عصبـی نیـز می شـود. کمبود 
B12 ممکـن اسـت بـا بیماری هـای دیگـری از قبیـل بیماری هـای التهابـی روده ماننـد 
کـرون و دیگـر بیماری هـای ایمـن همراه باشـد. از عائم عصبی ناشـی از کمبـود ویتامین 
B12 می تـوان بـه اختـال تعـادل، فراموشـی، تـاری دیـد و بی حسـی کـف دسـت و پـا 
اشـاره کـرد. ایـن کـم خونی در افـرادی که بیشـتر از غذاهـای گیاهـی اسـتفاده می نمایند 
اتفـاق می افتـد. جراحی هـای دسـتگاه گـوارش نیـز می توانـد یکـی از عوامل ایجـاد کننده 

ایـن نوع کـم خونی باشـد.
برخـی از بیماری هـا می تواننـد زمینه سـاز ایجـاد کـم خونـی به علـت اختال انتقـال آهن 
بـه گلبول هـای قرمـز خونـی باشـند. از ایـن بیماری هـا می تـوان بـه رماتیسـم مفصلـی، 
بیماری هـای مزمـن کلیـوی» مخصوصـًا در افـرادی کـه دیالیـز می شـوند« اشـاره کرد.

اگـر در خانـواده ای فـردی دچـار یکی از انـواع کم خونی های خاص باشـد احتمـااًل دیگران 
نیـز اسـتعداد ژنتیکـی بـه آن کم خونـی را دارنـد. اگـر شـخصی در سـن کم تحـت جراحی 
کیسـه صفـرا و طحـال قـرار گرفتـه باشـد وابسـتگان وی نیـز می تواننـد مسـتعد ابتـا به 

کم خونی هـای ارثـی باشـند.
از علـل مهـم آنمی هـای ارثـی می تـوان بـه تاالسـمی کـه اختالـی در سـاخت زنجیـره 
ای پروتئینـی گلبـول قرمـز اسـت اشـاره کـرد. تاالسـمی ها بـه سـه نـوع  مـاژور، مینور و 

اینترمدیـا )داسـی شـکل( تقسـیم می شـوند.
در تاالسـمی  مـاژور، فـرد نیـاز بـه تزریـق مکرر خـون دارد و دچار تغییر شـکل اسـتخوانی 

بـه صـورت بـزرگ شـدن و برجسـته شـدن اسـتخوان های پیشـانی و گونه ها می شـود.
بزرگـی طحـال از دیگر عائم اسـت، در تاالسـمی مینـور در واقع بیمار کم خونی شـدیدی 
نـدارد. اگـر دو فـرد مبتا به تاالسـمی مینـور با یکدیگـر ازدواج کنند به احتمـال ۲5درصد، 
فرزنـد آنهـا دچـار تاالسـمی ماژور خواهد شـد کـه عائم آن در شـش ماه نخسـت زندگی 

می کند.        بـروز  ت؟
س

 چی
ی

ون
م خ

ک

سالمتی
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بـرای سـرعت بخشـیدن بـه کار بـا رایانه کافی اسـت 
چنـد میانبـر اصلـی را بدانیـد تـا بتوانیـد بـه راحتی به 

بپردازید. کار خـود 
همـه مـا در زمـان کار بـا رایانـه نیازمنـد سـرعت باال 
و انجـام هـر چـه سـریع تر کارهـا هسـتیم. مثـًا زیاد 
اتفـاق می افتـد کـه افـراد مجبـور باشـند در زمانـی 
مشـخص کاری را تحویـل دهنـد؛ در ایـن صـورت، 
صفحـه  میانبرهـای  از  اسـتفاده  و  دانسـتن  همیشـه 
کلیـد ) Keyboard shortcuts  بـه معنـی انجام 
فرامیـن متـداول بـا کلیدهـای ترکیبـی صفحـه کلیـد 
رایانـه بـه جـای اسـتفاده از منوهـا و راسـت کلیـک 
کـردن( می توانـد نقـش مؤثـری در افزایـش سـرعت 

کار و بهـره وری باالتـر داشـته باشـد.
بـه ایـن ترتیب صدها نـوع میانبر صفحـه کلیدهای به 
طـور کلـی بـه وجود آمـده و حتـی میانبرهـای صفحه 
کلیـد بـرای هـر نـرم افـزاری بـه طـور مجـزا وجـود 
دارد. مـا قصـد داریـم برخـی از مهم تریـن میانبرهـای 
صفحـه کلیـد ارائه شـده در ویندوز را به شـما آموزش 

می دهیـم. 
 معرفـی میانبرهـای صفحـه کلیـد سیسـتم 

ویندوز عامـل 
 CTRL + ESC : فشـردن همزمـان ایـن دو کلید 
سـبب باز شـدن منوی اسـتارت ویندوز می شـود فرقی 

هـم نـدارد که در کدام برنامه مشـغول کار باشـید.
  ALT + TAB : هنگامـی کـه شـما در حال کار بر 
روی یـک پـروژه هسـتید و چندیـن برنامـه را بر روی 
دسـکتاپ خـود اجـرا کرده ایـد  گاهـی اوقـات برایمان 
واقعـاً گیـج کننـده می شـود که هر بـار برای گشـودن 
یـک برنامـه نشـانگر مـاوس را به نـوار وظیفـه برده و 
از پنجـره یـک برنامه به برنامـه دیگر برویـم. بنابراین 
فشـردن کلید هـای  ALT و TAB  بـه شـما کمک 
می کنـد تـا بـه مقابله بـا این مشـکل بشـتابید چرا که 

سـوئیچ بیـن برنامه هـا به سـرعت انجام خواهد شـد.

 ALT + F4 : تاکنـون شـده عجلـه و اسـترس در 
آخریـن لحظـه را تجربـه کنیـد، زمانـی کـه کسـی به 
سـمت شـما می آیـد و شـما بایـد در یـک آن تعـداد 
زیـادی پنجره هـای بـاز شـده بـر روی رایانـه خـود را 
بـه سـرعت ببندیـد؟ اگر ایـن تجربه برایتان آشناسـت 
در آن صـورت ایـن ترکیـب کلیدهای کیبـرد می تواند 
منجـی شـما می باشـد. ایـن میانبـر صفحه کلید شـما 
را قـادر می سـازد کـه برنامه هـای باز شـده در ویندوز 

را بـه سـرعت ببندید.
دیسـک  هـارد  اغلـب   :  SHIFT + DELETE
بـه  یـا  از داده هـای غیـر ضـروری و  را مملـو  خـود 
قـول وینـدوز» Trash « مـی یابیـم و هنگامـی کـه 
ایـن زباله هـا روی هـم جمـع شـده و حجـم عظیمـی 
بایـد  را  وقتمـان  از  بسـیاری  زمـان  کننـد  اشـغال  را 
صـرف فرسـتادن فایل هـای غیـر ضـروری به سـطل 
بازیافـت وینـدوز و پـس از آن »خالـی کـردن سـطل 
بازیافـت« کنیـم. ایـن میانبـر کمـک می کنـد تـا بـا 
سـرعت بیشـتری بـه حـذف داده هـا بـه طـور دائـم از 
روی دیسـک سـخت خـود و یا هـر نوع دسـتگاه های 
قابل نوشـتن دیگـری اعم از هارد اکسـترنال و حافظه 
فلـش کنیـد و در وقـت خـود صرفـه جویـی نماییـد. 
البتـه ریسـک از بیـن رفتـن اطاعاتـی کـه ممکـن 
اسـت در آینـده بـدان نیاز پیـدا کنید را نیز بـاال می برد 
چـرا کـه دیگـر داده هـا درون سـطل بازیافـت ذخیـره 
نمی شـوند و بـرای بازیابـی چنیـن اطاعاتـی نیـاز به 
نـرم افزارهـای ویـژه بازیابـی اطاعـات پاک شـده از 

روی حافظه اسـت.
کلیـد لوگـوی وینـدوز+ L : ایـن یـک میانبـر کامـًا 
مفیـد و کاربـردی اسـت کـه سـبب می شـود بتوانیـد 
رایانـه خـود را بـه سـرعت قفـل کنیـد بـه طـوری که 
زمانـی کـه برای یـک اسـتراحت کوچـک آن را ترک 
می کنیـد هیـچ کس دیگـری قادر بـه ورود بـه ویندوز 

. نباشد

CTRL + C : بـرای کپی کردن متن انتخاب شـده، 
می تـوان از ایـن میانبـر پـس از انتخـاب همـه متن با 
اسـتفاده از یکـی دیگـر از میانبرها کـه مخصوص این 

کار اسـت یعنی CTRL + A اسـتفاده نمود.
 CTRL + X : چیـدن متـن بـدان معنـی اسـت که 
متـن را کپـی کـرده، امـا از محل فعلـی آن را جا به جا 
می کنـد پـس دیگـر در فایل فعلـی اثـری از متن کات 

شـده نخواهد بود.
 CTRL + V : پیسـت کـردن یـا چسـباندن متـن 
بـه آن معناسـت کـه متنـی را کـه قبـًا کپی کـرده یا 

چیده ایـم در محـل جدیـد مـی چسـباند.
 CTRL + Z : اگـر در حالـی کـه مشـغول قالـب 
بنـدی متـن خـود هسـتید مرتکـب اشـتباهی شـده و 
یـا حیـن نوشـتن آن و یـا هرگونه اشـتباه دیگـری در 
برنامه هـای دیگـر کنیـد این میانبـر کمـک می کند تا 
اشـتباهات خـود را بـه سـرعت بـا رفتـن به یـک قدم 
عقب  تـر اصـاح کنیـد. هـر چنـد بایـد در نظر داشـت 
کـه برخـی از برنامه هـا به کاربـر اجازه عقـب رفتن به 

۲ یـا 3 گام پیشـین را بیشـتر نمی دهنـد.
CTRL + B : ایـن میانبـر کمـک مـی کند تا شـما 
متـن انتخابی را به صـورت درشـت )Bold( درآورید.

  CTRL + U : متـن انتخـاب شـده را زیرخط دار یا 
 underlineمی کند.

 CTRL + I : متـن انتخابـی را  italic  یـا کـج 
. می کنـد

کلیـد عملکـردی 1۰یـا F1۰ : ایـن کلیـد گزینه هـای 
شـما  آن  توسـط  کـه  می کنـد  فعـال  را  منـو  نـوار 
می توانیـد هر دسـتوری را بـا کمک کلید هـای جهتی 
  ENTERصفحـه کلیـد  و سـپس فشـردن کلیـد
روی دسـتور  مـورد نظـر  اجـرا کنیـد. اسـتفاده از این 
روش بـرای مواقعـی مفیـد اسـت کـه به مـاوس روی 

رایانـه دسترسـی نداشـته باشـید.
ادامه دارد...

فناوری
برای اینکه سرعت کارتان باال برود؛

این ترفندهای ساده را به خاطر بسپارید
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کافی است عاشق گل و گیاه باشید

کسب و کار

در چنـد شـماره اخیـر آوای کشـتیرانی بـه برخـی از کسـب و کارهـای خانگـی 
پرداختیـم و اگـر مطالـب ایـن بخش را پیگیـری کرده باشـید تأکید بر آن اسـت 
کـه ضمـن لـذت از کاری کـه انجـام می شـود، کسـب درآمـد هم صـورت گیرد. 
همـه مـا بـه اهمیـت ایـن موضـوع واقفیـم کـه تـا چـه حـد عاقـه بـه کاری 
کـه انجـام می شـود می توانـد بـر روی نتیجـه بهتـر اثرگـذار باشـد. ایـن جملـه 
بـرای مـا خیلـی آشناسـت کـه چـون مادرهـا غـذای منـزل را بـا عشـق طبـخ 
می کننـد، طعـم و مـزه آن چندیـن برابـر لذیذتـر می شـود. این بـار می خواهیـم 
از کسـب و کار دیگـری صحبـت کنیـم کـه از عشـق بـه طبیعـت سرچشـمه 
می گیـرد، عشـق و عاقـه ای بـه رنـگ سـبز و از جنـس شـکوفایی و رویـش.
 تأثیـری کـه هارمونـی رنگ هـای طبیعـت بر روحیـه افـراد می گذارد غیـر قابل 
انـکار اسـت. در دنیای شـلوغ امـروزی هر یک از مـا دلیل یا شـاید بهانه ای برای 
دوری از طبیعـت داریـم و اکثـر مـا نمی توانیـم زود بـه زود بـه دل طبیعت سـفر 
کنیـم، در نتیجـه حتی یـک گلدان کوچک زیبـا می تواند بخشـی از طبیعت را به 

خانـه  یـا محل کارمـان بیاورد.
اینکـه مـا فرصـت رفتـن بـه دل طبیعـت را نداریـم، ضعف بـزرگ دنیـای مدرن 
اسـت امـا اینکـه ارتباط ما با محیط زیسـت و طبیعت شـگفت انگیز تـا حد زیادی 
قطـع شـده، تهدیـدی اسـت که بایـد جدی گرفته شـود. جالب اسـت کـه در دل 
هـر ضعـف و تهدیـدی یـک فرصـت نهفتـه اسـت و ایـن فرصـت به مـا کمک 
می کنـد تـا گوشـه ای از حـس و حـال خـوب و خوش رنـگ طبیعـت را میهمان 
منـزل و محـل کار دوسـتدارانش کنیم. با کمی گشـت و گـذار در فضای مجازی 
بـه دنیایـی از کسـب و کارهای خاقانه کـه در زمینه گل و گیـاه فعالیت دارند بر 
می خوریـم. فعالیت هـا در ایـن زمینـه آن قـدر متنـوع و زیبـا اسـت که شـما را به 
وجـد مـی آورد. کافی اسـت عاشـق گل و گیاه باشـید تـا ابتکار عمل را به دسـت 

بگیرید و شـروع بـه کار کنید. 
برخـی در زمینه هـای جانبـی پـرورش گل و گیاه فعالیـت می کننـد، از تولید انواع 
خـاک و کـود گرفتـه تا طراحی و سـاخت گلدان؛ بعضـی دیگر طراحـی باغچه و 

فضـای سـبز و حتـی گلخانه هـای آپارتمانـی و تـراس را انجـام می دهند؛ بخش 
اعظمـی از فعـاالن نیـز بـه تکثیر گیاهان مشـغول هسـتند و بـذر یا گیـاه بالغ را 
در سـنین و سـایز مختلـف می فروشـند. امـا ایـن زمینـه از فعالیت آن قـدر جذاب 
اسـت و چنـان تأثیـر مثبتـی بـر دنیـای اطرافمـان دارد کـه هنـوز اشـباع نشـده 
و می تـوان خیلـی راحـت و بـا هزینـه انـدک در آن وارد شـد و فعالیـت کـرد. 
در هـر صـورت ایـن کار نیـاز بـه مطالعـه دارد و شـما بـرای اینکـه در کارتـان 
موفـق شـوید ماننـد هـر کار دیگـری نیـاز بـه کسـب دانـش آن داریـد. پس در 
صورتـی کـه ایـن حـوزه برایتـان برایتـان جذاب اسـت، بهتر اسـت از ایـن نکته 
اساسـی غافل نشـوید که مشـتریان شـما در آینده در صورتی به مشـتریان وفادار 
شـما تبدیـل خواهنـد شـد که در شـما قابلیـت ارائـه مشـاوره ببیننـد و بتوانند در 
خصـوص شـرایط نگهـداری و تکثیـر گیـاه خریـداری شـده روی دانـش شـما 
حسـاب کننـد. پـس بـرای شـروع کار حتـی می توانیـد اول یـک مشـاور خـوب 
باشـید و بـا انـواع گیاه هـا آشـنا شـوید و بعـد کسـب و کارتـان را شـروع کنیـد.

اگـر بـه ایـن حـوزه عاقه مند هسـتید، بـرای اینکـه ایـده بگیرید و برای شـروع 
کار تهییـج شـوید سـری بزنید به صفحـات شـبکه های اجتماعی و نمونـه کارها 
و خاقیت هـا را ببینیـد. بـه عنـوان مثـال، یکـی از نمونـه فعالیت هـا کمـک بـه 
مشـتریان بـرای انتخـاب هدیه به عزیزانشـان اسـت. تهیـه و توزیـع گلدان های 
زیبـا بـا تزئینـات فانتـزی می توانـد بهتریـن هدیـه و جایگزیـن مناسـبی بـرای 
شـاخه گل هایی باشـد که با پاسـیده شـدن ماندگاری مهر و عشـقتان را کوتاه 
می کننـد. در نتیجـه، خیلـی از فعـاالن این بخـش، از ایـن فضا اسـتفاده کرده اند 
و هدایـای زیبـا و سرسـبز را بـه زیباتریـن شـکل و البتـه بـا قیمت مناسـب ارائه 

می کننـد. 
شـما هـم اگر عاشـق طبیعـت و دوسـتدار محیط زیسـت هسـتید و البتـه اگر به 
کسـب درآمـد در ایـن زمینه به عنـوان کاری قابل تقدیر و شایسـته عاقه مندید، 
از امـروز می توانیـد بـا دنبـال کـردن فعالیت هـای انجـام شـده در ایـن حـوزه و 

مطالعـه در ایـن بـاره کارتـان را از منـزل خودتان شـروع کنید.
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خاموشی از تبار تو دور است

با سینه ای که تنگ بلور است، یا حسین
 ما و دلی که سنگ صبور است، یا حسین

چون آبِ چاه از لب تو هر که دور شد
تا روز حشر، زنده به گور است، یا حسین

چندین ستاره سوخته در آفتابِ تو
نور است این معامله، نور است، یا حسین

نان پاره های سوخته مان را گواه باش
فردا که رستخیز تنور است، یا حسین

چون دودمانِ آتش زرتشت، تا ابد
خاموشی از تبار تو دور است، یا حسین

ما را چه جای شکوه وشیون ، که گفته اند: 
»هر جا که قصه، قصه ی زور است، یا حسین«

عبدالجبار کاکایی

نوای عشق

چو از جان پیش پای عشق سر داد
 سرش بر نی نوای عشق سر داد

 به روی نیزه و شیرین زبانی!
 عجب نبود ز نی شکرفشانی
 اگر نی پرده ای دیگر بخواند

 نیستان را به آتش می کشاند
 سزد گر چشم ها در خون نشینند

 چو دریا را به روی نیزه بینند
 شگفتا بی سر و سامانی عشق!
 به روی نیزه سرگردانی عشق!

 ز دست عشق در عالم هیاهوست
تمام فتنه ها زیر سر اوست

قیصر امین پور

ادبستـان
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بفـــرمایید  
شـــــــــام

غـذا و خـوراک یکـی از پایه هـای مهـم هـر فرهنـگ و آدابی اسـت و از آنجـا که خـوراک و غذا بـه عنوان 
قـوت بشـر نقش حیاتی در زیسـت انسـان دارد همواره نـوع طبخ و طعـم آن مورد توجه ملـل مختلف قرار 
گرفتـه اسـت. از آنجـا که غذا یکـی از ارکان مهـم زندگی در خانه و خانواده اسـت در این شـماره نشـریه 

آوای کشـتیرانی، قصـد داریم شـما را با دو نوع از پلوهای اسـتان سـمنان آشـنا کنیم. 

دستپخت
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مانی پلو
مواد الزم:

برنج )3 پیمانه( ●
لپه )1 پیمانه( ●
زرشک)1۰۰گرم( ●
کشمش پلویی )۲۰۰ گرم( ●
رشته پلویی )۲۰۰ گرم( ●
پیاز )1 عدد بزرگ( ●
گوشت خورشتی )گوسفند یا گوساله 3۰۰ گرم( ●
زعفران دم کرده ) 1/4پیمانه ( ●
نمک، فلفل و زردچوبه به میزان الزم ●
روغن به میزان الزم ●

برای ته دیگ:
برنج پخته ) 1پیمانه ( ●
ماست چکیده )۲قاشق غذاخوری( ●
تخم مرغ ) 1عدد ( ●
زعفران دم کرده )۲ قاشق غذاخوری( ●
کره برای چرب کردن کف قابلمه ●

طرز تهیه:
 در ابتــدا پیــاز را خالــی خــرد کنیــد و در تابــه تفــت دهیــد تــا خــوب ســرخ 
شــود. وقتــی شــروع بــه طایــی شــدن کــرد کمــی زردچوبــه بــه آن اضافــه 
کنیــد و بــه تفــت دادن ادامــه دهیــد تــا تــرد و طایــی تیــره شــود. ســپس 
گوشــت خورشــتی را اضافــه کنیــد و روی شــعله متوســط حــرارت دهیــد تــا 
رنــگ آن تغییــر کنــد و دیگــر صورتــی رنــگ نباشــد. کمــی زردچوبــه، نمــک 
ــه گوشــت اضافــه کنیــد. پــس از اینکــه یکــی دو دقیقــه آن  و فلفــل هــم ب
ــت  ــا گوش ــد ت ــه را بگذاری ــد و درب تاب ــه آب بریزی ــد، ۲ پیمان ــت دادی را تف

پختــه شــود.
 لپــه را از قبــل حداقــل دو ســاعت خیســانده و آبــش را چنــد بــار عــوض کنیــد 

و همــراه بــا دو پیمانــه آب و قــدری نمــک بپزیــد.
 یــک قابلمــه را تــا حــدود دو ســوم پــر از آب کنیــد و بگذاریــد بجوشــد. برنــج 

ــل  ــت کام ــل از پخ ــه قب ــد. 3-4 دقیق ــوش بریزی ــده را در آب ج ــته ش شس
برنــج، رشــته و لپــه پختــه و آبکــش شــده را بــه آن اضافــه کنیــد. بعــد از ایــن 

کــه مــواد دو ســه دقیقــه دیگــر روی حــرارت ماندنــد آنهــا را آبکــش کنیــد.
ــره  ــوختن ک ــن از س ــد )روغ ــن بریزی ــداری روغ ــره و مق ــه، ک ــف قابلم ک
ــوط  ــل مخل ــا کمــی نمــک و فلف ــگ را ب ــه دی ــواد ت ــد(. م ــری می کن جلوگی
کنیــد و بــه صــورت فشــرده کــف قابلمــه پهــن کنیــد )مایــه ته دیــگ نبایــد 
خیلــی ســفت یــا خیلــی شــل باشــد(. ســپس برنــج مخلــوط را روی آن بریزیــد 

ــد دم بکشــد. و بگذاری
ــج دم  ــد. برن ــت بدهی ــن تف ــی روغ ــا کم ــه ب ــک را جداگان ــمش و زرش  کش
کشــیده را بــا زعفــران مخلــوط کنیــد و موقــع کشــیدن ال بــه الی آن زرشــک 
و کشــمش بریزیــد و مقــداری را بــرای تزییــن کنــار بگذاریــد. در آخــر روی 

پلــو را بــا مخلــوط گوشــت و پیــاز داغ، کشــمش و زرشــک تزییــن کنیــد.

عدس پلو با سبزی 

عدس پخته شده )۲لیوان( ●
برنج )3فنجان( ●
سبزی پلویی )دو لیوان( ●
گوشت یا مرغ  ●
ادویه )نمک،  فلفل و سماق(  ●

طرز تهیه:

ــه  ــه آن اضاف ــده را ب ــه ش ــدس پخت ــد، ع ــوش آم ــج ج ــی آب برن وقت
ــه آن اضافــه کــرده و کمــی روغــن   کنیــد، ســپس ســبزی پلویــی را ب

ــه و دم بکشــد. ــج کامــل پخت ــا برن ــد ت ــه  کنی ــواد اضاف ــه م ب
ــد از  ــد می توانی ــت می کنی ــتان درس ــل زمس ــذا را در فص ــن غ ــر ای اگ
ــد )در  ــتفاده کنی ــگ اس ــه دی ــای ت ــه ج ــدر ب ــازک چغن ــای ن برش ه
صــورت آبکــش کــردن برنــج( هــم برنــج خیلــی خوش رنگ تــر و هــم 

می شــود. خوشــمزه تر 
مــرغ را تفــت داده، بعــد از اضافــه کــردن آب بــا کمــی نمــک، فلفــل و 
ســماق و یــک عــدد پیــاز بگذاریــد تــا مغزپخــت شــود. در پایان گوشــت 
ــد. ــو اضافــه کنی ــه الی پل ــه شــده را خــرد کــرده و ال ب ــا مــرغ پخت ی

پلوهای سمنانی

 » مانــی پلــو« و» عــدس پلــو بــا ســبزی« از غذاهــای محلــی شــهر دامغــان در اســتان ســمنان اســت. ایــن پلوهــا فوق العــاده 
لذیــذ هســتند و رنــگ و آب زیــادی دارنــد. شــما می توانیــد ترکیبــات ایــن پلوهــای خوشــمزه را بــه ســلیقه خــود کمــی تغییــر 

دهیــد. مثــًا  در »مانــی پلــو« می توانیــد کشــمش را حــذف و مقــداری خــال بــادام اضافــه کنیــد. 
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امضـای  بـا  والفجـر  کارکنـان کشـتیرانی  از  جمعـی 
نامـه ای مراتب تشـکر و قدردانی خـود را از مدیرعامل 

ایـن شـرکت اعـام کردند. 
 بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی والفجـر، در 
ارتقـاء  و  سـودآوری  افزایـش  عملکـرد،  بهبـود  پـی 
شـرکت های  میـان  در  والفجـر  کشـتیرانی  جایـگاه 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران جمعی از 
کارکنـان ایـن شـرکت طـی نامـه ای ضمـن قدردانی 
و تشـکر از کاپیتـان سـجده مدیرعامـل این شـرکت، 
آمادگـی خـود را جهـت همـکاری هـر چـه بیشـتر در 
جهـت تحقـق اهـداف عالـی شـرکت اعـام کردنـد.  
 برپایـه ایـن گزارش، متـن ایـن نامه کـه به امضـای 
تعـدادی از کارکنـان کشـتیرانی والفجر رسـیده اسـت 

به این شـرح اسـت:

جناب آقای کاپیتان سجده 
مدیرعامل محترم کشتیرانی والفجر

  باسام
احترامـأ ضمـن قدردانـی از توجهـات جنابعالـی و نظر به 
بهبـود عملکـرد، افزایش سـودآوری و ارتقـاء جایگاه این 
شـرکت در میان شـرکت های گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران کـه بی تردید مرهـون درایـت و زحمات 
جنابعالـی می باشـد، بدیـن وسـیله کارکنان این شـرکت 
آمادگـی خـود را جهـت همکاری هر چه بیشـتر در جهت 
تحقـق اهـداف اعـام می داریم و سـامتی و تندرسـتی 

شـما را از درگاه خداونـد منان خواسـتاریم.
و  متعـال  پـروردگار  عنایـات  سـایه  در  اسـت  امیـد 
بهره منـدی از رهنمودهای ارزشـمند جنابعالـی، همچنان 
شـاهد موفقیـت روزافـزون ایـن شـرکت در سـال های 

آتـی باشـیم. 
کارکنان کشتیرانی والفجر

برگزاری دوره های سه گانه 
مسافری  در کشتیرانی والفجر

طـی مراسـم معارفـه ای در تاریـخ ۲4 مردادمـاه جـاری، مدیـر جدید 
امـور مالـی شـرکت کشـتیرانی والفجـر از سـوی کاپیتـان سـجده 

مدیرعامـل کشـتیرانی والفجـر معرفـی شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی کشـتیرانی والفجـر، در این مراسـم معارفه 
کـه بـا حضـور کاپیتـان سـجده مدیرعامـل و مدیـران امـور، مدیـر 
حراسـت و رؤسـای امـور حـوزه مالـی ایـن شـرکت برگـزار گردیـد، 
مدیرعامـل کشـتیرانی والفجر ضمـن تقدیر و تشـکر از زحمات تورج 
رئیسـی در مـدت تصـدی امور مالـی و آرزوی موفقیت برای ایشـان، 
محمدتیرگـر را بـه عنـوان مدیر جدیـد امور مالی معرفـی و برای وی 
آرزوی توفیـق روز افـزون نمـود.  کاپیتـان سـجده بـا بیـان موقعیت 
فعلی و رشـد و پیشـرفت شـرکت کشـتیرانی والفجر اظهار امیدواری 
کـرد: بـا توجه بـه اعتماد جناب آقـای دکتر سـعیدی مدیریت محترم 
ارشـد گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران و همچنین مدیران 
ارشـد آن مجموعـه و تاش بیـش از پیش کارکنان این شـرکت، در 
آینـده شـاهد پیشـبرد اهـداف و اعتای کشـتیرانی والفجـر در گروه 

کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران خواهیم بود. 

از  گزارشـی  طـی  والفجـر  کشـتیرانی  روابط عمومـی 
و  شـرکت  ایـن  در  مناسـبتی  برنامه هـای  برگـزاری 
شـرکت خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریـا در 

یـک مـاه اخیـر خبـر داد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: ایـن برنامه هـا بـه طـور 
و  والفجـر  کارکنـان کشـتیرانی  بـا حضـور  جداگانـه 
هوپاددریـا  کشـتیرانی  نمایندگـی  خدمـات  شـرکت 
والدت  جملـه  از  سـال  مختلـف  ایـام  مناسـبت  بـه 

امـام   ، علی النقـی)ع(  امـام  والدت  رضـا)ع(،   امـام 
پـر فیـض عرفـه، عیـد  )ع(، دعـای  موسـی کاظـم 
امـام  شـهادت  سـالروز  همچنیـن  و  غدیـر  سـعید 
محمـد تقـی)ع( و امـام محمـد باقـر)ع( برگـزار شـد.
برنامه هـا  ایـن  از  یـک  هـر  در  اسـت  ذکـر  شـایان 
حجت االسـام گلباز امـام جماعت کشـتیرانی والفجر 
ایـن  پیرامـون فضائـل اخاقـی و زندگـی پربرکـت 

امامـان مطالبـی را بیـان کـرد.    

تقدیر و تشکر کارکنان کشتیرانی والفجر 
 از مدیرعامل این شرکت

برنامه های مناسبتی  دو شرکت
 گروه کشتیرانی در یک ماه اخیر

مدیر جدید امور مالی 
کشتیرانی والفجر  معرفی شد

کشـتیرانی والفجـر از برگـزاری دوره هـای سـه گانـه مسـافری ویژه 
دریانـوردان این شـرکت خبـر داد.

براسـاس این گـزارش، کشـتیرانی والفجر به عنوان متولـی برگزاری 
دوره هـای سـه گانـه مسـافری)ایمنی شـناورهای مسـافری، بـار و 
مسـافر و ایمنـی شـناورهای تنـدرو( در طـی سـال جـاری اقـدام به 

برگـزاری ایـن دوره هـای آموزشـی کرد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: در این دوره های آموزشـی کـه با حضور 
بالـغ بـر 5۰ نفـر از دریانـوردان در ماه هـای اردیبهشـت، خـرداد و 
مـرداد برگزار شـد، کاپیتان حسـینی از فرماندهان کشـتیرانی والفجر 

تدریـس ایـن دوره آموزشـی را بـه عهده داشـت. 
شـایان ذکـر اسـت دوره هـای مزبـور مـورد تأییـد سـازمان بنـادر و 
بـرای دریانـوردان  بـوده کـه گواهی نامه هـای صـادره  دریانـوردی 

توسـط اداره آمـوزش صـادر خواهـد شـد.  

رویدادهای
 کشتیرانی والفجر
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چه انگیزه ای موجب شد تا در المپیاد فیزیک شرکت کنی؟
چـون عاقـه زیادی بـه درس فیزیک دارم از تابسـتان سـال گذشـته تصمیم گرفتم 
کـه از رشـته تجربـی بـه رشـته ریاضـی تغییر رشـته دهـم و از همـان زمـان هم به 

صـورت جـدی بـرای شـرکت در آزمون المپیـاد فیزیـک برنامه ریـزی کردم. 
برای موفقیت در المپیاد علمی فیزیک به چه مواردی توجه کردی؟

 مهم تریـن عاملـی کـه موجب شـد تـا بـرای المپیـاد برنامه ریـزی کنم ایـن بود که 
بـه نظـرات دیگـران مبنـی بر اینکـه دیر شـده و نمی توانی خـودت را به سـطح بقیه 
برسـانی توجـه نکنـم ولی به جـای آن از تجربیـات و راهنمایی های مثبـت اطرافیانم 
اسـتفاده کنـم. همچنیـن برای رسـیدن به کسـانی که دو یا سـه سـال از مـن جلوتر 
بودنـد سـعی کردم کـه سـاعات مطالعه ام را بیشـتر کنـم. البتـه طـوری برنامه ریزی  
کـردم کـه زیـاد به خـودم فشـار نیـاورم تا اگـر در المپیـاد قبول نشـدم بتوانـم برای 

کنکـور بخوانم.
سطح سؤاالت آزمون چگونه بود؟

تعـداد سـؤاالت آزمـون 6 عـدد بود که از سـطح بسـیار باالیـی برخوردار بـود. حدود  
1۰۰۰ نفـر دانـش آمـوز در ایـن آزمـون حضـور داشـتند که سـطح علمی شـان هم 
قـوی بـود. از بیـن آنـان فقـط قـرار بـود کـه 4۰ نفـر انتخـاب  شـوند تـا بـه مرحله 

کشـوری راه یابنـد کـه بـه لطـف خداوند مـن جـزو آن 4۰ نفـر بودم.
یکسـری  جـوان  دانش پژوهـان  باشـگاه  سـوی  از  امیرکبیـر  دانشـگاه  در  سـپس 
کاس هـای آموزشـی بـرای دانش آموزانـی کـه بـه مرحلـه کشـوری راه یافته انـد، 
برگـزار شـد کـه در پایـان ایـن دوره  از مـا آزمونی گرفته شـد که من در ایـن آزمون 

موفـق بـه کسـب مـدال برنز شـدم.  
وقتـی از نتایـج آزمـون کشـوری مطلـع شـدی اولیـن کسـی را کـه 

مطلـع کـردی چـه کسـی بود؟
آن شـب مـا مهمـان داشـتیم و در حـال سـرو شـام بودیـم کـه مـن از طریـق 
گوشـی همراهـم از نتیجـه آزمـون مطلـع شـدم. شـادی قبولـی ام را در چشـمان
 تـک تـک اعضای خانواده ام حس کردم و واقعاً یکی از بهترین لحظات زندگی ام بود. 

خودت هم معتقدی کار بزرگی انجام داده ای؟
از ایـن جهـت کـه بـه مرحلـه کشـوری راه یافتـه ام کار بزرگی بـوده ولـی بزرگ تر و 

مهم تـر از آن ایـن بـود کـه در  هیـچ کاس آموزشـی شـرکت نکـردم و بـه صورت 
خودجـوش سـعی کـردم در زمـان بسـیار کوتاهی خـودم را به بقیـه رقبایم برسـانم. 
معمـواًل دانش آمـوزان المپیـادی از ۲ سـال قبـل خودشـان را بـرای آزمـون آمـاده 
می کننـد و بـه کاس می رونـد ولی مـن در مدت 6 مـاه به مطالعه پرداختـم و بدون 

اینکـه در کاسـی شـرکت کنـم، در آزمون کشـوری قبول شـدم.
چند ساعت در روز مطالعه داشتی؟

مـن در آن 6 مـاه شـاید در شـبانه روز فقـط سـه سـاعت می خوابیدم. برایـم خواندن 
درس فیزیـک خیلـی دلپذیـر بـود به گونـه ای که خـواب و خـوراک را از مـن گرفته 

بود.
اوقات فراغت خود را چگونه سپری می کنی؟

موسـیقی گـوش می کنـم.  پیانـو می زنـم.  طراحـی می کنـم و مهم تـر از همـه، 
می خوابـم.

مشـوق شـما بـرای شـرکت در آزمـون المپیاد چه کسـی یا کسـانی 
بودند؟

تصمیـم بـرای شـرکت در المپیاد ایده خودم بـود. مخالفان زیادی داشـتم چون معتقد 
بودنـد از کنکـور جـا می مانم ولـی وقتی که خانـواده ام و چنـد تا از معلمانـم عاقه ام 

را بـرای شـرکت در آزمـون دیدند، مرا خیلی تشـویق کردند.
برای شرکت در این آزمون  از چه منابع درسی کمک گرفتی؟

   www.iranpho.irمنابع درسی بسیاری وجود دارد که می توان با مراجعه به سایت
همه منابع را مشاهده کرد.

صحبت پایانی
در ابتـدا از پـدرم کـه بـا وجود سـختی های شـغل دریانـوردی، بـرای رفـاه و آرامش 
خانـواده بـه دریا مـی رود و همچنین از مادرم کـه در غیاب پدرم تمام مسـئولیت های 
زندگـی را بـه تنهایـی بـه عهـده دارد ولـی بـا ایـن وجـود در کنـار مـن اسـت و مرا  
بـه هـر آنچـه که می خواسـتم رسـانیده، تشـکر ویـژه دارم. همچنین از نشـریه آوای 
کشـتیرانی کـه ایـن فرصـت را در اختیـار اینجانـب گذاشـت و اینکـه بـه فرزنـدان 

همـکاران بهـا می دهـد، صمیمانـه تشـکر می کنم.

فرزندان موفق

سـپهر کیانیـان فرزند همکار دریانـورد محمد کیانیان سـرمهندس 
کشـتیرانی اسـت. وی پایه یازدهم دبیرسـتان را در مقطع متوسطه 
به پایان رسـانیده اسـت و در سـال جـاری بدون اینکـه در کاس 
آموزشـی شـرکت کند موفق شـد تا در آزمون اولیـه المپیاد فیزیک 
از میـان 1000 نفـر دانش آمـوز جـزو 40 نفـر برگزیـده شـود و 
بـه مرحلـه کشـوری راه  یابـد. ماحصـل گفـت و گـوی مـا بـا این 

دانش آمـوز تاشـگر از نظرتـان می گـذرد. 

سپهر کیانیان فرزند یک همکار دریانورد
 در گفت وگو با آوای کشتیرانی عنوان کرد:

قبولــی در آزمون اولیه 
المپیـاد، بدون شرکت 

در کالس آمـوزشی
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شبکه خبر

روابط عمومی کشتیرانی حمله تروریستی 
در اهواز را محکوم کرد 

روابط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـامی حمله تروریسـتی روز شـنبه 31 شهریور ماه 
در اهـواز را محکوم کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در پی حمله تروریستی روز شنبه 31 شهریور ماه در اهواز، روابط عمومی 
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران پیامی صادر کرد. متن این پیام به این شـرح اسـت:
بـار دیگر دشـمنان قسـم خـورده ایـران و انقاب اسـامی بـا اسـتفاده از مـزدوران خود 
چنـد تـن از هموطنان عزیزمان را به شـهادت رسـاندند که مایه  تاسـف و تاثـر همه  ایران 
دوسـتان و دلـدادگان انقـاب اسـامی شـد. کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران که در 
دوران هشـت سـال دفـاع مقدس به عنـوان خط دوم دفاعی کشـور با جانفشـانی جوانان 
ایـران عزیـز از اقـوام مختلـف، نقـش ایفـا کرد، این اقـدام تروریسـتی و حمله بـه زنان و 
کـودکان و جوانـان نظامـی کـه در یادبود جانفشـانی های مـردم عزیز خوزسـتان در حال 

رژه بودنـد را بـه شـدت محکـوم می کند.

انجام موفقیت آمیز ممیزی خارجی
 سامانه ایمنی شرکت مدیریت کشتی

ممیـزی خارجـی سـامانه مدیریت ایمنی شـرکت مدیریت کشـتی با موفقیت انجام شـد.
بـه گـزارش خبرنگار ما، ممیزی خارجی سـامانه مدیریت ایمنی این شـرکت طبق الزامات 
آییـن نامـه بین المللـی مدیریـت ایمنـی )Ism Code( توسـط ممیزان سـازمان بنادر و 
دریانوردی و مؤسسـات رده بندی کره جنوبی)KR( و ایرانیان با موفقیت کامل انجام شـد. 
براسـاس ایـن گـزارش، ایـن ممیـزی در تاریـخ 9مـرداد مـاه صـورت گرفـت و سـند 
نامـه مذکـور و  آییـن  الزامـات  انطبـاقDocument of  compliance  طبـق 

گردیـد.  ممهـور  دریانـوردی  و  بنـادر  دسـتورالعمل های سـازمان 

با همکاری دفتر مرکزی حراست؛
دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات

 فضای مجازی برگزار شد

دوره آموزشـی آشـنایی با تهدیدات فضای مجازی توسط دفتر مرکزی حراست برگزار شد.
بـه گـزارش دفتـر مرکزی حراسـت، در راسـتای تداوم جلسـات آموزشـی دوره آموزشـی، 
آشـنایی بـا تهدیـدات فضای مجـازی با حضـور معاونان هلدینـگ و مدیران ارشـد گروه 
کشـتیرانی در سـالن اجتماعـات دریانـوردان سـاختمان مرکـزی کشـتیرانی برگزار شـد. 

تقدیر از پزشکان 
مؤسسه تشخیص درمان شیان

شـرکت خدمـات دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم اعام کـرد: به مناسـبت روز 
بزرگداشـت ابوعلـی سـینا و روز پزشـک، از پزشـکان شـاغل در مؤسسـه تشـخیص 

درمـان شـیان در تاریـخ یکـم شـهریور تقدیر شـد.
شـایان ذکر اسـت در این اقدام با اهداء شـاخه گل از خدمات ارزشـمند پزشـکان این 

مرکـز تقدیر گردید.   

توسط ناوگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران صورت گرفت؛

جابه جایی7  میلیون  44 تن کاال 
در خرداد و تیر 97  

7میلیـون و 44هـزار و 4۲5تـن کاال توسـط امـور عملیـات فلـه، تانکـر، امـور حمـل 
کاالی عمومـی و خطـوط کانتینـری در خـرداد و تیر مـاه 97 تخلیه و بارگیری شـده 

است.
بـه گـزارش دفتـر برنامـه ریزی راهبـردی و امور بین الملـل، در خرداد و تیـر ماه  97 
میـزان سـه میلیـون و 5۰6هزار و 687 تن کاال بارگیری و سـه میلیـون و 537هزار و 

738 تن کاال تخلیه شـده اسـت. 
براسـاس ایـن گـزارش یک میلیـون و 554هـزار و  555تن کاال توسـط امور عملیات 
فلـه، ۲۰3هـزار و 945 تـن کاال توسـط تانکـر، 311هـزار و 49۲تن کاال توسـط امور 
حمـل کاالی عمومـی و یـک میلیـون و 336هـزار و 7۰5تـن کاال توسـط خطـوط 
کانتینـری بارگیـری شـده اسـت. همچنین یـک میلیـون و 571هـزار و 1۲9تن کاال 
توسـط امـور عملیـات فله، ۲31هزار و 18تن کاال توسـط تانکر، 4۲8 هـزار و 9۰4 تن 
کاال توسـط امـور حمـل کاالی عمومـی و یـک میلیـون و ۲36هـزار و 7۰5 تن کاال 

توسـط خطـوط کانتینری تخلیه شـده اسـت.
 در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت: کانتینـر، ذرت، ام دی اف، متانـول، نفـت خـام 
سـبک، کلینیکـر، بیلـت فـوالدی، قیـر، اوره،کیسـه های برنـج، پاراکسـیلین، لوله ها، 
فـوالد، گـچ، پالت هـا، سـنگ معدنی آهـن، لوله هـای فـوالدی و ... از کاالهای حمل 

شـده در خـرداد و تیرمـاه 97 بـه شـمار می رود.   
 کاالهـای مذکـور در بنـادر ایران)بنـدر امـام، بندرعبـاس، عسـلویه، قشـم و خارک(، 
هند)کانـدال، مومبـای، دامیتـا داهـج، مونـدرا، پیپـاوا، کاریـکال، سـیراچا، توتیکورین، 
داهـج، کریشـناپتنام، گنـگاورام، هالدیـا(، مصر)آدابیـا(، بلژیک)آنتـورپ(، تایلند)لـم 
ژنجیاگنـک،  تیانجیـن،  دالیـان،  چین)جیانجیـن،  فوکـت(،  سـونگخا،  چابنـگ، 
نانجینـگ،  نانتونـگ(،  برزیل)سـانتوس(،  آلمان)هامبـورگ(، کویت)شـعیبه(، امـارات) 
رومانی)کنسـتانتا(،  عمان)سـوهار(،  ابوظبـی(،  میناصغـر،  جبل علی،الحمریـه، 
ایتالیا)کوروتون(، کره جنوبی)ماسـان، اولسـان، کوانگیانگ، پیونگتک(، قطر)بندرحماد(، 
نیجریه)الگـوس(،  عراق)ام القصـر(،  ایلچوسـک(،  نیکایـو،  اکراین)یوزنـی، 
و  سـودان(  سـودان)پورت  اسـپانیا)بیلبائو(،  هلند)روتـردام(،  اندونزی)پالمبانـگ(، 

مالزی)لومـوت( تخلیـه و بارگیـری شـده اسـت.
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تجلیل از همکاران سادات

روابط عمومی کشـتیرانی در آسـتانۀ عید سـعید غدیر از همکاران سـادات تجلیل کرد. 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، نماینـدگان دفتـر روابط عمومـی کشـتیرانی بـا حضـور در 
حوزه هـای معاونت هـا و شـرکت های مسـتقر در سـاختمان مرکـزی هلدینـگ از 

همـکاران سـادات تجلیـل و بـه آنـان شـاخه گلـی را اهـدا کردنـد. 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
 کانون بازنشستگان

مجمـع عمومـی عادی سـالیانه نوبـت دوم کانون بازنشسـتگان گروه  کشـتیرانی در 
سـالن اجتماعـات مجموعـه فرهنگی رفاهی شـیان برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنـگار مـا، در ایـن مجمـع کـه بـا حضـور جمعـی از بازنشسـتگان و 
نماینـده وزارت کشـور برگـزار شـد، ابتـدا پـس از ارائـه گـزارش عملکـرد و گـزارش 
مالـی سـال 1396کانـون، گـزارش بـازرس قرائـت و مـورد تأییـد قـرار گرفـت و در 
ادامـه بـازرس قانونـی انتخاب شـد. ایـن گـزارش حاکی اسـت: در ادامـه این مجمع 
از بیـن شـش نفـر کاندیـدای بازرسـی، بـا اکثریـت آرا صفـر صفـری گسـکری بـه 
عنـوان بـازرس اصلی و سـیروس خاک پـور به عنوان بـازرس علی البدل بـرای مدت 

یک سـال انتخـاب شـدند.

ســتاد خبری دفتر مرکزی حراســت به منظــور دریافت نظرات و 
گزارش هــای کارکنان، آمادة دریافت نظــرات و گزارش های آنان 

می باشد.
شایان ذکر است راه های ارتباطی ذیل امکان تماس را مقدور می کند:

1- صندوق هــای خبری نصب شــده در ســاختمان های کشــتیرانی 
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

دیدار دوستانه تیم تیراندازی بانوان کشتیرانی
 با تیم شهید باکری

اداره تربیـت بدنـی کشـتیرانی از برگـزاری یـک دوره مسـابقات تیرانـدازی بیـن تیم 
تیرانـدازی بانـوان کشـتیرانی بـا تیم شـهید باکری خبـر داد.

بـه گـزارش خبرنـگار ما، در این دیدار که در باشـگاه تیراندازی پشـتیبانی و نوسـازی 
بالگردهـای ایـران )پنها( برگزار شـد، تیم تیراندازی کشـتیرانی موفق به کسـب مقام 

اول تا سـوم این دوره از مسـابقات گردید.
شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن دوره از مسـابقات بـه ترتیب بـه همکاران سـمانه 
داوری راد، نرگـس جوانمـرد و الهـام وحیدی کیـا کـه موفـق بـه کسـب مقـام اول تا 

سـوم شـدند، بـه رسـم یادبـود هدایایی اهدا شـد.
اعضـاء دیگـر تیـم کشـتیرانی عبـارت بودنـد از: نرگـس جوانمـرد، سـاینا الهیجـی،  

فاطمـه عابدینـی، الهـام قربانـی، الهـام وحیدی کیـا و سـمانه داوری راد.

کشتیرانی کیش میزبان 
هنرمندان کرمانشاهی

کشـتی گوهـر از سـری شـناورهای کشـتیرانی کیـش میزبان بیـش از هفتـاد نفر از 
هنرمنـدان کرمانشـاهی بود.

بـه گـزارش شـرکت کشـتیرانی کیش، در راسـتای توسـعه فعالیت های گردشـگری، 
تـور ویـژه تفریحی دریایی برای بیـش از هفتاد نفر از هنرمندان کرمانشـاهی بر روی 
کشـتی گوهـر با اجـرای برنامه های شـاد و مفرح برگـزار و از خدمات ایـن هنرمندان 

تقدیر شـد.
ایـن گـزارش حاکی اسـت: در این تور تفریحی، مرتضی کمالی مدیرعامل کشـتیرانی 
کیـش بـا حضـور در جمع گـرم و صمیمی هنرمندان کرمانشـاهی، به بیـان خاطراتی 
از ایسـتادگی و مقاومـت مـردم کرمانشـاه در دوران دفـاع مقدس پرداخـت و در ادامه 

معرفـی آثـار تاریخی مادی و معنوی اسـتان کرمانشـاه را مورد تأکیـد قرار داد.
شـایان ذکر اسـت هنرمندان کرمانشـاهی نیز ضمن ابراز خرسـندی از سـفر با شـناور 

گوهـر، از مهمان نـوازی گرم کشـتیرانی کیش تشـکر و قدردانی کردند. 

4545
آوای کشتیرانی   شماره  354 /   شهریور   97



اقدام خداپسندانه در مؤسسه تشخیص درمان شیان 

در پی اسـتقرار واحد سـیار انتقال خون اسـتان تهران در سـاختمان مؤسسه تشخیص 
درمان شـیان، تعداد 64 نفر از داوطلبان در این اقدام خداپسـندانه مشـارکت کردند.

بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت خدمـات دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم، 
بـه منظـور ترویـج فرهنگ اهـداء خـون و کمک بـه بیمـاران نیازمند، بـا هماهنگی 
روابط عمومـی شـرکت خدمـات دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم و همـکاری 
مؤسسـه تشـخیص درمان شـیان، واحد سـیار انتقال خون اسـتان تهران در ساختمان 
مؤسسـه تشـخیص درمـان شـیان مسـتقر شـد و تعـداد 64 نفـر از داوطلبـان در این 

اقـدام خداپسـندانه مشـارکت کردند.
شـایان ذکـر اسـت روابـط عمومی شـرکت خدمـات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی 
ضمـن تشـکر از اسـتقبال و مشـارکت کلیـه عزیـزان در ایـن اقـدام انسان دوسـتانه، 
تشـکر و قدردانـی خـود را از همـکاری مدیرعامـل و کارکنـان مؤسسـه تشـخیص 

درمـان شـیان نیـز اعـام کرد.

برگزاری موفق مسابقات پرورش اندام 
در مجموعه شیان 

روز جمعـه دوازدهـم مردادمـاه، پنجـاه و دومیـن دوره مسـابقات پرورش انـدام، بادی 
کاسـیک و فیزیـک شـمال شـرق اسـتان تهـران در مجموعـه فرهنگـی، رفاهـی، 

ورزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران در شـیان برگزار شـد. 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، مدیـر باشـگاه بـدن سـازی شـاهین بـه عنـوان میزبـان 
مسـابقات، با بیان اینکه این دوره از مسـابقات در گرامیداشـت اسـتاد احمد باسـی، 
پیش کسـوت رشـته بدن سـازی و دبیر سـابق فدراسـیون پرورش اندام و بدن سـازی 
برگـزار شـد، خاطـر نشـان کرد: اکثـر قهرمانان کشـور در رشـته های بدن سـازی و 

پاورلیفتینـگ در ایـن دوره بـرای رقابـت در دسـته های مختلف شـرکت داشـتند.
امیـر گـودرزی تعـداد شـرکت کننـدگان در پنجـاه و دومیـن دوره مسـابقات پرورش 
انـدام را ۲5۰ نفـر اعام کرد و افزود: این ورزشـکاران در دسـته های پیش کسـوتان، 
جوانـان، بادی کاسـیک، فیزیـک و بادی بیلدینگ بـه رقابت پرداختند کـه در پایان 
بـه نفـرات یکم تا ششـم حکـم قهرمانی، اول تا سـوم مـدال قهرمانی و بـه تیم های 

اول تـا سـوم حکم و جـام قهرمانی اهدا شـد.
شـایان ذکـر اسـت ایـن مسـابقات بـا حضـور برخـی از نماینـدگان مجلـس، برخـی 

تجلیل از همکاران سـادات در شـرکت خدمات دریایی 
و مهندسـی کشتیرانی قشم

در آسـتانۀ عیـد سـعید غدیـر خـم،  شـرکت خدمـات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی 
قشـم از کارکنـان سـادات ایـن شـرکت تجلیـل کرد. 

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم، در 
تاریـخ 7شـهریورماه از کارکنان سـادات شـاغل در دفتر تهـران و بندرعباس تجلیل و 

بـه رسـم یادبود شـاخه گلـی همراه با لـوح تقدیر بـه آنان اهدا شـد. 

تشریح فن بیان و اهمیت و ضرورت آن 
در جلسه بینش و منش

جلسـه بینـش و منـش بـا همـکاری پایـگاه بسـیج و روابط عمومـی با حضـور دکتر 
دوسـت محمـدی متخصص آسـیب هـای فرهنگی اجتماعـی و تعـدادی از کارکنان 

در تاریـخ 15مـرداد مـاه جـاری در محل سـالن اجتماعـات دریانوردان برگزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، حجت االسـام دکتر دوسـت محمـدی در این جلسـه به 

تشـریح فـن بیـان و اهمیت آن بـرای هر گـروه سـنی پرداخت. 
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه خداونـد رحمـان از روی محبـت بـه تمامـی انسـان ها 
قـدرت بیـان عطـا کرده اسـت، هـدف از بیـان کـردن را پرده بـرداری از مجهوالت و 

رفـع سـوء تفاهمـات در زندگـی فـردی و اجتماعی عنـوان کرد.
وی زبـان را از جملـه ابـزار تبییـن دانسـت و در ادامه، بـاال بردن دایره لغـات، مطالعه 

و تدریـس را از جمله ملزومات آن برشـمرد.
 وی همچنیـن بـا بیـان مصادیقـی، گـردش در بیـن مـردم و تخیل و تمرکـز قبل از 

ورود بـه هـر مـکان را از دیگـر ابزارهـای افزایـش دایره لغات برشـمرد. 
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود نحـوۀ ارائه کلمـات را از دیگـر مراحل زبان 
عنـوان کـرد و در ادامـه تجربه کردن و ترس از نظر دیگـران و را از جمله عوامل مؤثر 
در ارائـه دانسـت و بـا بیـان مصادیقـی به تشـریح هـر یک از ایـن مطالـب پرداخت.

شـایان ذکر اسـت در پایان این جلسـه دکتر دوسـت محمدی به سؤاالت حاضرین در 
جلسـه پاسـخ داد و در ادامـه به قید قرعه بـه چهار نفر از حاضرین هدایایی اهدا شـد. 
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معاونیـن وزیـر ورزش و جوانـان، رئیـس فدراسـیون پـرورش انـدام و بدن سـازی، 
رؤسـای هیئت هـای پـرورش اندام و بدن سـازی کشـور و جمعی از پیش کسـوتان و 
عاقه منـدان،  بـرای نخسـتین بار بـه میزبانی مجموعـه فرهنگی، رفاهی،  ورزشـی 
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران و باشـگاه بدن سـازی شـاهین به عنوان بخشـی 

از ایـن مجموعـه با موفقیت برگزار شـد.  

مسابقات گلف به مناسبت روز جهانی دریانوردی 
برگزار شد

مسـابقات گلـف بـه مناسـبت روز جهانـی دریانـوردی با حضـور کارکنان کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران برگزار شـد.

بـه گـزارش خبرنگار ما، سـومین دوره مسـابقات گلف بـا حضور کارکنان کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران در زمیـن گلـف مجموعـه ورزشـی انقـاب در روز 15 

شـهریورماه بـه مناسـبت روز جهانـی دریانـوردی برگزار شـد.
ایـن مسـابقات کـه به همـت اداره تربیـت بدنی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران 
و بـا همـکاری منصـور فکـری مربی و سرپرسـت تیم گلـف کشـتیرانی در دوره های 
مختلـف برگـزار شـد ایـن بار نیـز در فضایی صمیمی و بـا حضور جمعـی از بازیکنان 

خانـم و آقـا و بـا انتخاب نفـرات برتر به ثمر نشسـت.
 الزم بـه توضیـح اسـت این دوره با اسـتقبال برخـی از مدیران کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران ماننـد مهندس سـید علـی زاده مدیرعامل شـرکت مدیریت کشـتی 

همـراه بود.
همچنیـن حضـور آقـای امـرا... کانتـری، رئیـس هیئت گلف اسـتان تهـران به این 

مسـابقات رسمیت بیشـتری بخشید.
از دیگـر حاضرین در مراسـم پایانی مسـابقات گلـف روز جهانی دریانـوردی می توان 
بـه: آقای یاسـر غیاثـی رئیـس اداره تربیت بدنـی کشـتیرانی، خانم نازنین شـهرکی، 
آقایـان نویـد و مینـو موسـوی نـژاد ملـی پوشـان تیم ملی گلـف جمهوری اسـامی 
ایران  و جمعی دیگر از پیش کسـوتان و عاقه مندان ورزش مفرح گلف اشـاره کرد.

شـایان ذکـر اسـت به گفتـه آقـای کانتری رئیـس هیئت گلف اسـتان تهـران، تیم 
گلـف کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران تنهـا تیم بخش خصوصی گلف در کشـور 
اسـت که در دوران فعالیت خود پیشـرفت بسـیار مناسـبی داشـته و بازیکنان خوبی را 

در این رشـته ورزشـی تربیت کرده اسـت.  
در پایـان مسـابقات گلـف روز جهانـی دریانوردی ضمن انتخـاب نفرات برتـر، از آنها 

بـا اهـدای جوایـز تقدیر به عمـل آمد.
اسامی نفرات برتر به این شرح است:

در بخش آقایان :
مقام اول : رضا افشار نادری از شرکت مدیریت کشتی

مقام دوم : مهدی بیات از شرکت حمل کانتینری 
مقام سوم : محسن بیژن تبار از شرکت مدیریت کشتی 

در بخش بانوان:
مقام اول : لیا نظری از معاونت پشتیبانی و سرمایه انسانی 

مقام دوم : شهیره نادری از شرکت مدیریت کشتی
مقام سوم : شهناز داستان پور از شرکت حمل کانتینری 

  معارفه جدید در شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشتیرانی قشم 

مراسـم تودیـع و معارفـه عضـو هیئـت مدیـره و مدیـر امـور اداری و مالـی شـرکت 
خدمـات دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم بـا حضـور مدیـران و کارکنـان ایـن 

شـرکت در تاریـخ 14 شـهریور مـاه جـاری برگـزار شـد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم، در 
ایـن مراسـم کاپیتـان موسـی خـان بختیـاری مدیرعامل شـرکت خدمـات دریایی و 
مهندسـی کشـتیرانی قشـم طی سـخنانی ضمن قدردانی از زحمات امیر قدکسـاز در 
طـول تصدی مسـئولیت امـور اداری و مالـی ، ابراهیم رهنما را به عنـوان عضو هیئت 
مدیـره و مدیـر جدیـد امـور اداری و مالـی این شـرکت معرفـی و در ادامـه از خداوند 
متعـال بـرای هـر دو بزرگوار در انجـام وظایف محوله توفیق روزافزون مسـئلت نمود.

کشتی کانتینری بهتا میزبان مدیران
 شرکت بیمه اتکایی امین

کشتی کانتینری بهتا میزبان مدیران و کارشناسان شرکت بیمه اتکایی امین بود.
بـه گـزارش مؤسسـه بین المللـی بیمـه متقابـل اطمینـان متحـد قشـم، مدیـران و 
کارشناسـان شـرکت بیمـه اتکایـی امین به منظور آشـنایی با ریسـک های دریایی در 

تاریـخ 1۲شـهریور ماه از کشـتی بهتـا در بندرعبـاس بازدیـد کردند.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: در ایـن بازدیـد کـه کاپیتـان جمـال اسـامی)فرمانده(، 
کاپیتـان مختـار مـرادی از بیمـه متقابـل اطمینـان متحـد قشـم و کاپیتـان مسـعود 
میریوسـفی از دفتـر مرکـزی حراسـت، تیـم شـرکت بیمه اتکایـی امیـن را همراهی 
کردنـد، بخش هـای مختلف کشـتی از جمله پـل فرماندهی و موتورخانه مـورد بازدید 
قـرار گرفـت و در ادامـه توضیحاتی در خصوص خطـرات، قوانین دریایـی، عملیات و 

دسـتگاه های کشـتی بـه تیـم بازدید کننـده ارائه شـد.
شـایان ذکر اسـت بـا توجه به اینکه بیمـه اتکایی امین بـه عنوان بیمه گـر اتکایی در 
بخشـی از ریسـک بیمه پی  اندآی و بدنه و ماشین آالت شـناورهای ناوگان کشتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایران مشـارکت کرده اسـت، پـس از انجـام هماهنگی های الزم 

توسـط بیمه متقابـل اطمینان متحد قشـم، بازدید مزبور انجام شـد.
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مدیر دفتر مرکزی حراست
 پذیرای کارکنان در روزهای شنبه

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

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

با همکاری دفتر مرکزی حراست؛
دوره آموزشی آشنایی با شیوه های تخلیه تلفنی 

برگزار شد

دفتر مرکزی حراسـت از برگزاری دوره آموزشـی آشـنایی با شـیوه های تخلیه تلفنی 
جهت مدیران ارشـد هلدینگ و مسـئولین دفاتـر خبر داد.

شـایان ذکـر اسـت ایـن دوره آموزشـی توسـط دفتـر مرکـزی حراسـت در سـالن 
دریانـوردان سـاختمان مرکـزی کشـتیرانی برگـزار شـد. 

قدردانی رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده
 ارتش جمهوری اسالمی ایران از مدیر مسئول پیام دریا

دریـادار دکتـر حبیـب ا... سـیاری رئیـس سـتاد و معـاون هماهنـگ کننـده ارتـش 
جمهـوری اسـامی ایـران طـی نامـه ای از مهنـدس غنجی مدیـر مسـئول ماهنامه 

پیـام دریـا تشـکر و قدردانـی کـرد. متـن ایـن نامـه بـه شـرح ذیل اسـت.

همرزم ارجمند جناب آقای علی اکبر غنجی
مدیر مسئول محترم پیام دریا

سام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد؛

بدین وسـیله از بذل عنایت شـما برادر عزیز در تهیه و ارسـال ماهنامه بسـیار مفید » 
پیـام دریـا « جهـت اینجانب در جایگاه رئیس سـتاد و معاون هماهنـگ کننده ارتش 

جمهـوری اسـامی ایران، صمیمانه تشـکر و قدردانی بـه عمل می آید.
ضمـن آرزوی موفقیـت از خداونـد بـزرگ در ظـل توجهـات و عنایـات حضـرت ولی 
عصر)عـج( توفیقـات و پیشـرفت روزافـزون شـما و کلیـه خدمتگـزاران صدیق نظام 
مقـدس جمهـوری اسـامی ایـران را تحـت زعامـت و رهبـری حکیمانـه فرماندهی 

معظـم کل قـوا حضرت امـام خامنـه ای )مدظلـه العالی( مسـئلت دارم.
رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسامی ایران

دریادار دکتر حبیب ا... سیاری    

مدیرعامل جدید کانون بازنشستگان 
انتخاب شد

جال سیلسپور به عنوان مدیرعامل جدید کانون بازنشستگان معرفی شد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا بنـا بـه انتخاب هیئـت مدیـره کانـون بازنشسـتگان جال 

سیلسـپور بـه عنـوان مدیرعامـل جدید کانـون انتخاب شـد.
شـایان ذکـر اسـت تـا پیـش از ایـن حبیـب هاشـمی در سـمت مدیرعامـل کانـون 

بازنشسـتگان مشـغول بـه خدمـت بـود. 

صعود یک همکار به قله دماوند

الهام قربانی از کارکنان روابط عمومی کشتیرانی موفق به صعود قله دماوند شد.
بـه گـزارش خبرنـگار ما، الهـام قربانی از کارکنـان روابط عمومی کشـتیرانی همراه با 
گـروه کوهنـوردی فارغ التحصیـان دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر  موفق بـه صعود قله 

پنـج هـزار و 61۰ متری دماوند شـد.
شـایان ذکـر اسـت شـروع ایـن صعـود از روز 31مـرداد از روسـتای ناندل بـود. پس 
از هفـت سـاعت کوهپیمایـی بـه »جان پنـاه تخت فریـدون «در ارتفـاع 44۰۰ متری 
رسـیدند و جهت هم هوایی یک شـب در آن محل اسـتراحت کرده و صبح روز یکم 
شـهریور سـاعت 6صبح به سـمت قله حرکت و ساعت 11 و 3۰ دقیقه به قله رسیدند. 

فتح قله دماوند توسط یک همکار دریانورد

عـزت ا... علـی زاده از دریانـوردان ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران موفق 
بـه صعـود قله دماوند شـد.

بـه گـزارش خبرنگار ما، به مناسـبت روز جهانـی دریانوردی و زنده نگه داشـتن یاد و 
خاطره کاپیتان سـهیل سـلیمانی دریانورد فقید ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران، عـزت ا... علـی زاده موفـق بـه صعـود قلـه دماونـد شـد و پرچـم کشـتیرانی 

جمهـوری اسـامی ایـران را برفـراز این قلـه به اهتـزاز درآورد.   
شـایان ذکـر اسـت کاپیتـان ابراهیمـی زاده مدیرعامـل شـرکت تأمیـن نیرو و یاسـر 
غیاثـی رئیـس اداره تربیـت بدنـی کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـه پـاس 
قدردانـی، لوح تقدیـری را بـه همـراه هدایایـی بـه ایـن همکار دریانـورد اهـدا کردند.
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اولین مسابقه نقاشی ویژه فرزندان کارکنان
  برگزار شد 

اولین مسـابقه نقاشـی ویژه فرزنـدان کارکنان گروه کشـتیرانی توسـط روابط عمومی 
کشـتیرانی برگزار شد.

بـه گـزارش خبرنـگار ما، به مناسـبت هفته ملی دریانـوردی و تقارن آن بـا ماه محرم 
و هفتـه دفـاع مقـدس، اولیـن دوره از مسـابقه نقاشـی ویـژه فرزندان کارکنـان گروه 
کشـتیرانی با حضـور جمعی از فرزنـدان کارکنان در طبقه همکف سـاختمان مرکزی 

بـرج آسـمان در تاریخ ۲5شـهریور ماه برگزار شـد.
در ایـن مسـابقه شـرکت کنندگان در زمینـه موضوعـات مسـابقه شـامل دریانوردی و 

کشـتیرانی، کشـتیرانی و دفـاع مقـدس، نـگاه کودک و نوجـوان به محرم به نقاشـی 
و رقابـت پرداختند.

در پایـان ایـن دوره از مسـابقه  بـا حضور تقوی معاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی، 
محمـد ابراهیـم تحسـیری مدیرعامل بیمه معلـم از تمامی شـرکت کنندگان با اهدای 

هدایایی از سـوی شـرکت بیمـه معلم و روابط عمومی کشـتیرانی تقدیر شـد.
شـایان ذکـر اسـت نتایج ایـن مسـابقه متعاقباً پـس از ارزیابی توسـط هیئـت داوران 
اعـام و بـه نفـرات برتـر هـر مقطـع تحصیلـی جوایـز ارزنـده ای اهـدا خواهد شـد. 
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دربـاره نهضـت سـاالر شـهیدان و قیـام خونیـن آن بزرگـوار و یارانـش از آغاز تاکنون سـخن 
زیـاد گفته شـده اسـت، و هر کسـی بـه میـزان اطاعاتـش و از ذوق خود دفترها سـیاه کرده و 

کتاب هـا نوشـته اند. امـا کمتـر بـه این پرسـش پرداخته شـده اسـت کـه »چـرا کربا؟«
یعنی اگر قرار بود با شـهادت فرزند رسـول خدا )ص( حسـین بن علی )ع( دین اسـام و آیین 
توحیـد احیـا گـردد و ریختـه شـدن خـون مبـارک آن حضرت موجـب ایـن کار بود، چـرا امام 
حسـین )ع( در شـهر مدینـه، یا مکه معظمـه اقامت نکرد تا یزیدیـان او را به صورت بازداشـت 
و اعـدام و یـا بـه صـورت تـرور و یـا محاصـره و جنگ )مثـًا در مدینه( بکشـند و به شـهادت 
برسـانند و بدیـن وسـیله هـم بـه فیض شـهادت نائـل آید و هـم زنـان و فرزندان خردسـال از 
تعـرض و اسـارت در امـان باشـند؟ چرا تمـام تاش وی این بـود که خود را بـه نزدیک کوفه و 
سـرزمین کربا برسـاند و در آنجا به شـهادت برسـد؟ با اینکه در یکی از منازل واقع در مسـیر 
مکـه و کوفه خبر شـهادت سـفیران خود به سـوی مردم کوفه یعنی مسـلم بـن عقیل و قیس 
بـن ُمسـهر صیـداوی و بیعـت مردم با یزید بن معاویه و تسـلیم شدن شـان به عبیـدا... بن زیاد 
را شـنید؛ بـاز هـم از رفتـن به سـوی کوفه و کربا منصرف نشـد و بـه راه خود ادامـه داد تا در 
حوالـی کوفـه در سـرزمینی به نـام »کربا« بـا همراهان خود بـه محاصره دشـمن در آمد و با 
آن وضع جگرسـوز خود و یارانش به شـهادت رسـیدند و اهل حرمش به اسـارت رفتند؛ فلسـفه 
واقعـی ضـرورت وقـوع شـهادت در کربا چه بود؟ در پاسـخ بایـد گفت: اواًل سـرزمین کربا را 
خداوند از آغاز خلقت زمین شـرف ذاتی بخشـید و بسـیاری از پیامبران خود را رهنمون فرموده 
بـود تـا بـدان جـا برونـد و بـا دریافت اخبـار غیبـی از جانب خداونـد متعال بر مصیبت حسـین 
)ع( محـزون شـده و بگرینـد. حتـی امـام علـی بن ابی طالـب )ع( نیز از شـرف ذاتی سـرزمین 
کربـا و حادثـه شـهادت و اسـارت فرزندان برخی شـیعیانش در آن سـرزمین بـا اخبار حضرت 
رسـول خـدا )ص( بـا خبـر بـود و در این بـاره اخبـار و روایات متعددی هسـت. چنـان که یکی 
از یـاران و سـربازان علـی )ع( در جنـگ صفیـن به نـام »َحرثَمه ابـن ابی ُمسـلم« آن را روایت 
کـرده اسـت. »حرثمـه« می گوید وقتی از جنگ صفین بر می گشـتیم، همراه علـی)ع( گذرمان 
بـه سـرزمین کربـا افتـاد و در نقطه خاصـی از آن بود که دیدیـم علی )ع( مشـتی از خاک آن 

برداشـت و بویید، و سـپس فرمود:
»َواهـاً لَـِک َیـا تُّْربَـُه! لَُیْحَشـَرنَّ ِمْنِک َقـْوٌم َیْدُخُلـوَن الَْجنََّه بَِغْیـِر ِحسـاب«.[1]))آه ای خاک! به 
راسـتی که [در آخرت] از تو مردمانی برانگیخته شـوند که بدون حسـاب وارد بهشـت گردند((.
و از ایـن دسـت روایـات دربـاره شـرف ذاتـی سـرزمین کربا و حتمیت شـهادت امام حسـین 
)ع( طبـق اراده خداونـد متعـال، در آنجـا فـراوان اسـت. اما سـؤال این اسـت که سـرزمین های 
مکـه و مدینـه نیز شـرافت داشـتند، چـرا در این میان نهضت حسـین و قتلگاهش می بایسـت 

در کربا باشـد؟
چکیـده و جوهـر اصلـی پاسـخ این سـؤال چنیـن می تواند باشـد که ایـن نهضـت در هر جای 
دیگـری بـه جـز سـرزمین کربا اتفاق می افتـاد، فلسـفه آن تحقق نمی یافتـه و نتیجه مقصود 
و منظـور از آن حاصـل نمی شـد. اگـر آن حضـرت و اعضای خاندانش در مدینه محاصره شـده 
و بـه صـورت مقاتله با نیروهای یزیدی کشـته می شـدند، یـک حادثه محلی و حتـی »منازعه 
سیاسـی« بـر سـر حکومـت تلقـی می شـد و موجـب بیـداری جهـان اسـام و دریـده شـدن 
نقـاب نفـاق از چهـره بنـی امیـه، یزید و مردمان فاسـد شـده و امت بـه خواب رفته مسـلمانان 
نمی گردیـد و پیامـش بازتاب جهانـی نمی یافت. حداکثر در حّد قیام »عبـدا... بین زبیر« در مکه 
می توانسـت مفهـوم داشـته باشـد و در تاریـخ هم فراموش می شـد. اما طبق فرمایـش خود آن 
حضـرت »خداونـد خواسـته بـود او را شـهید و خانـواده اش را اسـیر ببیند تـا از این راه »اسـرا« 
در شـهرهای عراق و شـامات پیام رسـان اهداف قیام حسـینی باشـند. در مدینه دلیلی برای به 
اسـارت بـردن اهل حرم وجود نداشـت. اگر در سـرزمین مکه و در ایام حـج آن حضرت »ترور« 

می شـد – چنـان کـه نقشـه یزیدیان این بـود- باز هـم تأثیری در جهان اسـام نداشـت، اواًل 
بنـی امیـه بـر اثر تبلیغـات و خرج پول می توانسـتند، عامـل آن را فـردی  »ناشـناس« معرفی 
کننـد و ثانیـاً یک حادثـه موردی و منطقه ای با شـعاع تأثیرگـذاری اندک می بـود. برای همین 
بـود وقتـی کـه امام حسـین اخبار مربوط بـه توطئه ترور خود در حین مناسـک حـج را دریافت 
کـرد، بافاصلـه حـج خود را ناتمام گذاشـته و عازم عـراق و کربا گردید. در طول مسـیر میان 
مکـه و کربـا، افشـاگری ها و خطبه های روشـنگر فراوانی بـرای مردمان ارائه فرمود و فلسـفه 
حرکـت و قیـام خـود را در ضمـن آنها آشـکار سـاختند و انحراف بنـی امیه از دین اسـام و به 

ویـژه عدم شایسـتگی یزید را برای زمامداری مسـلمین تبییـن فرمودند.
در روزهـای تاسـوعا و عاشـورا نیـز آن »تـراژدی« بی نظیـر در تاریخ اتفاق افتـاد و اتمام حجت 
برای گروه سـتمکاران مهاجم که خود را مسـلمانان و خادم اسـام می پنداشـتند، به اوج کمال 
رسـید. هـم بـا سـخنرانی ها و رجزخوانی هـای تـک تـک رزمنـدگان شـهید حسـینی و هم با 
معرفی شـدن کامل شـخص امام حسـین )ع( و مقاصد صلح جویانه و یکتاپرسـتانه آن حضرت 
بـه سـپاه انبـوه و بی شـمار یزیـد. همیـن وقایع بـود که بعـد از عاشـورا موجب ندامـت کوفیان 
از عـدم یـاری حـق و تأسـیس جریـان نهضت تّوابیـن گردید و اصـول عدالت، ظلم سـتیزی و 

اسـام حقیقی به نمایـش در آمدند. 
بـا بـه اسـارت بـردن حرم رسـول خدا )ص( توسـط عبیـدا... بن زیاد و سـپاه یزیـد و چرخاندن 
آنـان در شـهرهای کوفـه و دمشـق، و روسـتاها و آبادی هـای واقع در مسـیر و سـخنرانی های 
شـجاعانه و افشـاگرانه هر یک از اسـیران مانند زینب کبرا، ام الکلثوم، فاطمه بنت الحسین)ع( و 
حضرت سـجاد امام زین العابدین )ع(، نهضت توحیدی و عدالت محور حسـینی به اوج موفقیت 
و پیـروزی خـود رسـید و بعـد از آن کاخ های سـتم به لـرزه درآمده و فرق اسـام ناب محمدی 
و اسـام حاکمیتی و سیاسـی کارانه اموی برای اغلب فرزندان امت اسـامی آشـکار شـده، و 

اهـل بیت رسـول خـدا )ص( مرجعیت اجتماعـی و دینی یافتند.
هیچ کـدام از ایـن اهـداف بـزرگ با شـهادت امام حسـین )ع( در نقطـه ای به غیـر از کربا، به 
وقـوع نمی پیوسـت. همچنـان که اگر حسـین بـا جمع کردن ِعـّده و ُعـّده و تجهیـزات کامل 
جنگـی بـا یزیـد مقابلـه می کـرد و در جنـگ شکسـت می خـورد بـاز هـم شـهادتش جاودانه 
نمی شـد چـرا کـه می گفتند جنگ سـر قـدرت و بـه دسـت آوردن حکومـت بـود.[۲] به همین 

جهـت بـوده که حسـین همیشـه می فرمود مـن آغازگـر جنگ نخواهـم بود.
مـا بـر این باور هسـتیم اگر در قیام علیه آل امیه به جز شـخص حسـین سـردمدار دیگری این 
حرکت را آغاز می کرد اثر جاودانه ای همچون شـهادت حسـین نمی توانسـت داشـته باشـد [3] با 
این مقدمات به نحوی روشـن می شـود چرا شـخص حسـین مأمور شـد به کوفه حرکت کند 

و چـرا اهـل بیت هم مأمور گردیدند به همراه ایشـان حرکت نمایند و اسـیر شـوند: 
َ َقْد َشـاَء أَْن َیَراُهنَّ َسـَباَیا«.[4]))ای  َ َقْد َشـاَء أَْن َیَراَک َقتِیًا ... إِنَّ اللَّ »َیا ُحَسـْیُن اْخُرْج َفإِنَّ اللَّ
حسـین! قیـام کـن چـرا که خداوند خواسـته تو را [یعنی شـخص خودت را] کشـته ببینـد ... و 

خـدا خواسـته خانـواده [زنـان و بچه های] تو را هم اسـیر مشـاهده کند((.
درود بر حسین و درود بر یاران با وفای آن مظلوم و درود بی پایان بر اسیران کربا و درود ویژه 

بر زینب )س( قهرمان کربا.

برگرفته از کتاب حسین )ع( احیاگر توحید
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»امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست«

محمـد حسـن طوسـی در سـال 1337در روسـتای طـوس کای اسـتان 
مازنـدران بـه دنیـا آمـد و در خانـواده ای متدین پـرورش یافت. دبسـتان را 
در روسـتا سـپری کـرد. برای ادامه تحصیل به شـهر نکا رفـت و دیپلمش 
را در سـاری گرفـت. همزمـان بـا تعـدادی از انقابیـون آشـنا شـد و پس 
از تاش هـا و تحمـل مشـکات، بـه گروه های مبـارز علیه حکومت شـاه 

پیوسـت و در آن جـا با اندیشـه های امام)ره( آشـنا شـد. 
بارهـا از طـرف پاسـگاه ژاندارمـری بـرای خدمـت سـربازی احضـار شـد. 
وی می گفـت: مـن نمی خواهـم بـرای شـاه خدمـت کنـم. باالخـره او را 
گرفتنـد و بـه بیرجنـد اعزام کردنـد. با خـوردن توتون و بـاال رفتن ضربان 
قلبـش، معافیـت گرفـت و به طاغـوت خدمت نکـرد. به همراه تعـدادی از 
روحانیـون بـه سـازماندهی تظاهـرات مردمـی علیـه رژیـم شـاه پرداخت. 
بارهـا تـا آسـتانه دسـتگیری توسـط سـاواک و نیروهـای شـهربانی پیش 
رفـت. در بهمـن 1357برای اسـتقبال از امـام خمینی)ره( به تهـران رفت. 
پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی اقـدام به تأسـیس کمیته انقـاب کرد. 
در سـال 1358 به عضویت سـپاه در آمد. با شـروع درگیری در کردسـتان 
بـه آن جـا رفـت و بـا حـاج احمـد متوسـلیان آشـنا شـد. بـا فعالیـت ضد 
انقـاب در جنگل هـای شـمال، بـه مازندران برگشـت و گروهـی را به نام 

»شـهید« تأسـیس کرد.
بعـد بـا دوسـتانش بـه جبهه سـرپل ذهـاب رفت. مسـئولیت پشـتیبانی از 
نیروهـای مسـتقر در منطقـه بـه محمد حسـن واگذار شـد. پـس از آن به 
معاونـت عملیـات سـپاه سـاری منصـوب شـد. آرام نمـودن و پاک سـازی 
جنگل هـای سـاری از وظایـف ایـن معاونت بود. یـک گـردان رزمی برای 
مقابلـه بـا ضـد انقـاب سـازماندهی کـرد و دوباره بـه جبهه برگشـت. در 
عملیات هـای فتح المبیـن و آزادسـازی خرمشـهر نقـش مؤثـری داشـت. 
یـک لحظـه آرامـش و سـکون در او دیده نمی شـد. با آزادی خرمشـهر به 
مازنـدران برگشـت و در پاک سـازی جنگل هـای شـمال از ضـد انقاب به 
مسـئولیت عملیـات در محـور سـوادکوه منصوب شـد. پس از نشـان دادن 
شایسـتگی هایش، بـه فرماندهـی تیـپ سـوم قـرارگاه عملیاتـی حضـرت 
ابوالفضل )ع( رسـید. معاونت طرح و عملیات سـپاه پاسـداران منطقه سـه، 
در گیـان و مازنـدران، جانشـین قرارگاه نیـروی قدس مازنـدران، معاونت 
اطاعـات لشـکر ۲5 کربـا، حماسـه آفرینـی در عملیات هـای والفجر4 و 
6، بـدر، خیبـر، قـدس 1 و ۲، والفجـر 8، کربـای 1، 4، 5 و 8 و همچنین 
رسـیدن بـه جایگاه جانشـینی فرماندهی لشـکر ویـژه  ۲5کربـا از نکات 

برجسـته زندگی ایشـان بـه حسـاب می آید. 
محمدحسـن در ایـن عملیات هـا چندیـن مرحلـه مجـروح شـد. امـا هنوز 
بهبـود نیافتـه راهـی جبهـه می شـد. پیشـنهاد اعـزام به مکـه را بـه دلیل 

فرزند طبـرستان

اهمیـت حضـور در جبهـه نپذیرفت.
در هـر جمعـی کـه برپـا می شـد و پیشـرفت هایی کـه مشـاهده می کـرد، 

محمـد حسـن دسـت خـدا را دخیل می دانسـت.
می گفـت: هـر کاری می کنیـد، اگـر برای رضای خدا باشـد خداونـد نیز در 

مقابـل اخاصـی که دارید، بـه کارتان برکت خواهد بخشـید.
در والفجـر8 در همـه مراحـل از جملـه انتخاب مکان، شناسـایی و طراحی 
عملیـات حضـور داشـت. تقریبـاً شـش مـاه درگیـر کار اطاعاتـی ایـن 
عملیـات بـود. امـا هیچ کس خبر نداشـت. فرماندهـان سـپاه منتظر نتیجه 
فعالیت هـای او بودنـد. قبـل از عملیـات کارهای عجیبی کـرد! همه کارها 
بـرای فریـب دشـمن بـود. انجـام چندیـن عملیـات ایذایـی از محورهای 
دیگـر، اعـزام اتوبوس هـای خالـی در طـی شـب بـه مناطق مختلـف و...!

زمـان، طـول و نحـوه عملیـات همان طور شـد که محمدحسـن پیش بینی 
کـرده بـود! گفتـه بـود نزدیک به سـه ماه درگیـر خواهیم بـود. عملیات در 

فاو 78روز طول کشـید.
یکبـار مقـام معظـم رهبری با اشـاره به عملیـات والفجـر 8 فرمودند: یکی 
از دشـوارترین و غیرقابـل دسـترس ترین تاکتیک هـای نظامـی و جنـگ، 
عبـور از رودخانـه اسـت. آن هـم رودخانـه ارونـد، اعجاب انگیـز اسـت، 
فرماندهـان در هیـچ دانشـگاهی ایـن را نخوانـده بودند. امـا کاری که آنها 

کردنـد در دانشـگاه ها می توانـد تدریـس شـود و می شـود.
همسـرش می گفـت: هـر پنج شـنبه بـا هـم بـه سـر مـزار شـهدا در اهواز 
می رفتیـم. آن قـدر می ماندیـم تـا هـوا تاریـک می شـد. در کنـار مـزار 
شـهدای گمنـام می نشسـتیم و گریـه می کردیـم. می گفـت: ایـن مزارهـا 
بـوی حضـرت زهـرا)س( می دهـد. قـول بده کـه پنج شـنبه ها سـر مزارم 

بیایـی همان طـور کـه سـرمزار شـهدای گمنـام می آمدیـم!
محمد حسـن در حسـرت دوسـتان شـهیدش بسـیار ناراحت بود. سال بعد، 
عملیـات کربـای پنـج آغاز شـد. ایـن عملیات شـیرازه ارتش عـراق را به 
لـرزه در آورد. در ادامـه ایـن عملیـات و در فروردیـن 66 عملیـات کربای 

8 آغاز شـد.
در نبـود فرمانـده لشـکر، نیروهـای لشـکر ۲5 کربـا را فرماندهـی کـرد. 
محمـد حسـن در همـان منطقـه شـلمچه و در حالـی کـه بـه همـراه 
نیروهایـش در مقابـل پاتک هـای دشـمن مقاومـت می کـرد بـا اصابـت 

ترکـش خمپـاره بـه شـهادت رسـید.
همان طـور کـه عاشـق گمنامـی بود سـال ها پیکـرش در منطقه شـلمچه 
باقـی مانـد و در دهـه 7۰ باقی مانده پیکرش تشـییع و در روسـتای طوس 

کای مازنـدران به خاک سـپرده شـد.  

این جملۀ پرمعنا که مقام معظم رهبری در مورد زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا فرموده 
 انــد ما را به این مهم رهنمون می  نماید که هریک از مــا وظیفه داریم یاد و خاطرة این 
عزیزان را که بیانگر نوع نگاه، جهان  بینی، ســبک زندگــی آنان و تالش و جهاد در راه 
عقیده  ای اســت که سخت به آن پای بند بوده  اند، زنده نگه داریم تا شاید قدمی در راه 
ترویج فرهنگی که آن عاشقان مخلص در زندگی فردی و اجتماعی  شان با عمل به منصۀ 

ظهور رساندند، برداشته باشیم.

یاد شهدا
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مهندس علی اکبر غنجی 
نماینده محترم مدیرعامل در کمیته مرکزی انضباط کار

مهرنوش چیذری
نماینده محترم سرپرستان )عضو اصلی( در کمیته مرکزی انضباط کار

بهمن جورابلو 
نماینده محترم سرپرسـتان )عضو علی البدل( در کمیته مرکزی انضباط کار

مجید ذوقی رودسری 
نماینده محترم کارکنان )عضو اصلی( در کمیته مرکزی انضباط کار

علی اکبر اسامی 
نماینده محترم کارکنان)عضو علی البدل( در کمیته مرکزی انضباط کار

انتصـاب شـما عزیـزان را در کمیته مرکـزی انضباط کار تبریک می گوییـم. از خداوند 
متعـال سـامتی و توفیق روزافزون تـان را در انجام وظایف محوله خواسـتاریم.

دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای جمشید حاجی زاده
 انتصـاب شایسـته جنابعالـی را به عنوان مدیرعامل شـرکت تعمیرات کشـتی پرشـیا 
هرمـز تبریـک می گوییـم. از خداونـد متعال سـامتی و توفیـق روزافزون شـما را در 

انجـام وظایف محوله خواسـتاریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر، مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی کیش 
مدیریت و کارکنان شرکت توسعه فناوری اطاعات دریایی
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای محمدرضا خزاعی
 انتصـاب شایسـته جنابعالـی را به عنوان مدیر دفتر تشـکیات، سیسـتم ها و روش ها 
تبریـک می گوییـم. از خداونـد متعـال سـامتی و توفیق روزافـزون شـما را در انجام 

وظایف محوله خواسـتاریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم 
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی 
مدیریت و کارکنان شرکت توسعه فناوری اطاعات دریایی
مدیریت و کارکنان دفتر فناوری اطاعات کشتیرانی
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای محمد تیرگر
انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنوان مدیـر امور مالـی کشـتیرانی والفجر تبریک 
می گوییـم. از خداونـد متعـال سـامتی و توفیـق روزافزون شـما را در انجـام وظایف 

محوله خواسـتاریم.
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
سرپرست و کارکنان ویاهای شمال، روابط عمومی کشتیرانی والفجر
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

قدردانی

تبریک انتصاب

بـا صـدور احـکام جداگانـه ای از سـوی دکتر محمـد سـعیدی رئیس هیئـت مدیره و 
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران، علی اکبر غنجی به عنـوان نماینده 
مدیرعامـل در کمیتـه مرکـزی انضبـاط کار، مهرنـوش چیـذری بـه عنـوان نماینـده 
سرپرسـتان )عضـو اصلـی(، بهمـن جورابلـو بـه عنـوان نماینـده سرپرسـتان )عضـو 
علی البـدل(، مجیـد ذوقـی رودسـری نماینـده کارکنان)عضـو اصلـی( و علـی اکبـر 
اسـامی به عنـوان نماینده کارکنان)عضـو علی البدل( در کمیته مرکـزی انضباط کار 

بـه مـدت دو سـال منصوب شـدند.
بـا صـدور احـکام جداگانـه ای از سـوی دکتـر محمـد سـعیدی رئیـس هیئـت مدیره 
و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران، جمشـید حاجـی زاده بـه عنـوان 
مدیرعامـل شـرکت تعمیـرات کشـتی پرشـیا هرمـز و همچنیـن محمدرضـا خزاعی 
بنا به پیشـنهاد معاون پشـتیبانی و سـرمایه انسـانی به عنوان مدیر دفتر تشـکیات، 

سیسـتم ها و روش هـا منصـوب شـدند.
بـا صـدور حکمـی از سـوی ناصـر عمویـی مشـاور مدیرعامـل و مدیر دفتـر مرکزی 
حراسـت، مصطفـی برخـورداری بـه عنـوان مدیـر دفتـر حراسـت شـرکت خدمـات 

نمایندگـی کشـتیرانی هوپاددریـا منصوب شـد.
با صدور احکام جداگانه ای از سـوی کاپیتان قاسـم غیور زحمتکش مدیرعامل شـرکت 
حمـل و نقـل ترکیبی، کاپیتان داود آبـداری تفتی به عنوان مدیر امـور ریلی و کاپیتان 

بـرزو عزیز صفایـی به عنوان مدیر امور بازرگانی این شـرکت منصوب شـدند. 
با صدور حکمی از سـوی کاپیتان مجید سـجده مدیرعامل کشـتیرانی والفجر، محمد 

تیرگـر به عنـوان مدیر امور مالی این شـرکت منصوب شـد.
بـا صـدور اباغیـه ای از سـوی علیرضـا جمالـی مدیرعامل مؤسسـه خدمـات رفاهی 
کشـتیرانی، مهـدی رضایـی نژاد به عنوان مدیر امور مالی این مؤسسـه منصوب شـد.

بـا صـدور اباغیـه جداگانه ای از سـوی محمود باقـری مدیر امور بازرگانی کشـتیرانی 
والفجـر، مجیـد بمانیه به عنـوان رئیس عملیات رو – رو، فرهـاد میرمحرابی به عنوان 

رئیس عملیات فراسـاحل منصوب شـد.

بدین وسـیله از خانم هـا هاشـمی امـور اداری، بریـن و وفایـی واحـد مالی مؤسسـه 
فرهیختـگان کشـتیرانی بـه خاطـر برخـورد خـوب و شایسـته بـا مراجعه کنندگان 

کمـال تشـکر و قدردانـی را دارم.
شهید سلطانی از کارکنان شرکت خیبر

بدین وسـیله از زحمات و همکاری بی شـائبه کاپیتان محمدرضا وعیدی سرپرسـت 
سوخت رسـانی شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم در بندرعباس 
بـه خاطـر تحویل و تأمین به موقع سـوخت و آب آشـامیدنی مورد نیاز کشـتی های 

شـرکت حمل فله کمال تشـکر و قدردانی را دارم.
کاپیتان محمدرضا علی اکبری )مدیر امور حمل فله سیاالت(

بدین وسـیله از زحمـات بی دریـغ کاپیتـان نیمـا آرمندپـور فرمانـده کشـتی دلربا به 
خاطـر ایجـاد محیطـی آرام و صمیمی در کشـتی و همچنین برگـزاری برنامه های 
مفـرح شـاد، ورزشـی و جشـن های مناسـبتی تـوأم بـا برنامه هـای متنـوع غذایـی 
در طـول سـفر تشـکر و قدردانـی می کنیم. سـامتی و توفیـق روزافزون ایشـان و 

خانـواده محترم شـان را از درگاه خداونـد متعـال خواهانیم.
جمعی از دریانوردان کشتی دلربا

پـیام
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جناب آقای مهدی رضایی نژاد
انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان مدیـر مالـی مؤسسـه خدمـات رفاهـی 
کشـتیرانی تبریـک می گوییـم. از خداونـد متعـال سـامتی و توفیـق روزافزون شـما 

را در انجـام وظایـف محولـه خواسـتاریم.
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
روابط عمومی و کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
سرپرست و کارکنان ویاهای شمال
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای جال سیل سپور
انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه عنـوان مدیرعامـل کانـون بازنشسـتگان تبریـک 
می گوییـم. از خداونـد متعـال سـامتی و توفیـق روزافزون شـما را در انجـام وظایف 

خواسـتاریم. محوله 
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
سرپرست و کارکنان ویاهای شمال
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای سید یوسف راست منش
 رئیس محترم اداره خدمات و پشتیبانی کشتیرانی والفجر

جناب آقای اصغر استاجی 
رئیس محترم اداره حسابداری مدیریت و سهام کشتیرانی والفجر

جناب آقای مجید بمانیه 
رئیس محترم عملیات رو – رو کشتیرانی والفجر

جناب آقای فرهاد میرمحرابی 
رئیس محترم عملیات فراساحل کشتیرانی والفجر 

انتصـاب شایسـته شـما عزیـزان را تبریـک می گوییـم. از خداونـد متعال سـامتی و 
توفیـق روزافزون تـان را در انجـام وظایـف محولـه خواسـتاریم.

دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
روابط عمومی کشتیرانی والفجر
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

سرکار خانم سارا زینال زاده وفا 
و جناب آقای احسان اکبرپور متقی

آغـاز زندگـی مشـترک تان را تبریـک می گوییم. خوشـبختی و سـعادت شـما عزیزان 
را از خداونـد متعـال خواهانیم.

مدیرعامل و کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
مدیر امور کارکنان، مدیر امور پشتیبانی
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

موفقیت فرزندان همکاران تبریک

امیـر محمد کاوسـیان فرزند همـکار دریانـورد محمد 
جـام  مسـابقات  در  دوم(  کاوسیان)افسـر  ابراهیـم 
شـهدای غـواص در رشـته  واترپلو رده سـنی کمتر از 
14 سـال که در اسـتان زنجـان برگزار شـد، موفق به 
کسـب مقـام سـوم و مدال برنـز گردید. ایـن موفقیت 
را بـه خانـواده محتـرم کاوسـیان تبریـک می گوییـم. 
توفیـق روزافـزون فرزنـد تاشگرشـان را در تمامـی 

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

آریـن خوشـکام مقدم فرزند همـکار دریانـورد ابراهیم 
خوشـکام مقدم در آزمون اسـتعدادهای درخشان البرز 
پایـه دهـم قبـول شـده اسـت. ایـن موفقیـت را بـه 
خانـواده محتـرم خوشـکام مقـدم تبریـک می گوییم. 
توفیـق روزافـزون فرزنـد تاشگرشـان را در تمامـی 

مراحـل زندگـی از خداونـد متعـال خواهانیم. 
روابط عمومی کشتیرانی والفجر
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

شـانلی سـمیع نژاد فرزنـد کاپیتـان محمـد سـمیع نژاد 
دانـش آمـوز پایـه هفتـم در دهمیـن دوره جشـنواره 
بین المللـی ریاضیـات کانگـورو در ایـران موفـق بـه 
کسـب دیپلـم افتخـار و دریافـت گواهـی شـرکت در 
جشـنواره بیـن المللـی ریاضیـات کانگـورو در ایـران 
1397شـده اسـت. این موفقیـت را به خانـواده محترم 
توفیـق  می گوییـم.  تبریـک  سـمیع نژاد  کاپیتـان 
روزافـزون فرزنـد تاشگرشـان را در تمامـی مراحـل 

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

سالم ما به تو، ای افتخاری
 شـعر ذیل را وحید حیدری سـراحی کارشـناس با ذوق روابط عمومی  شـعبه بندرعباس 
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا به پاس قدردانی از زحمات داود افتخاری 
سرپرسـت زائرسـرای مشهد مقدس و همکاران ایشـان سـروده که از نظرتان می گذرد.

سام ما به تو، ای افتخاری
که باشی میزبانی نیک و عالی

سام ما به مشهد، کوی رضوان
به هشتم، قبله حاجات باری
چه فخری بهتر از خدامی او
سراسر نور و مهر النهایی

تو باشی زائران یار و مددکار
رضا داده تو را بس افتخاری

به هر سلم و سام ما شریکی
به هر تعظیم و تکریمی که جاری
 منم سائل، منم محتاج کویش
مگیر یارب زما، این افتخاری
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همدردیهمدردی

جناب آقای کاپیتان اردشیر شهبازی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت فرزند دلبندتـان را بـه جنابعالی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو ، مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

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

جناب آقای مهندس آرمان رحمانی پرهیزگار
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت فرزند دلبندتـان را بـه جنابعالی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو ، فرمانده و دریانوردان کشتی بهداد

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

همکاران بازنشسته دریایی 
جناب آقایان فرزاد و فیروز رحمان سرشت 

بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه شـما عزیـزان و خانـواده محترم 
تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال برای آن عزیز سـفر کـرده به دیار باقی رحمت واسـعه 

و بـرای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

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

جناب آقای کاپیتان حسین علیزاده
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله

مدیرعامل، مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای کیوان عباسی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله

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

جناب آقای علی اکبر محمدی
مدیر محترم امور اداری کشتیرانی کیش

بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالـی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده به دیار باقـی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
مدیرعامل و کارکنان شرکت کشتیرانی کیش 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای مهندس عباس منصوبی املشی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالـی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده به دیار باقـی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای عباس حمیدی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت بـرادر بزرگوارتان را بـه جنابعالی و خانواده محترم تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده به دیار باقـی رحمت واسـعه و برای 

شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
مدیرعامل،  مدیران و کارکنان شرکت مدیریت کشتی
مدیرعامل و کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم 
مدیریت و کارکنان شرکت توسعه فناوری اطاعات دریایی 
مدیر عامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم
سرپرست و کارکنان ویاهای شمال

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

جناب آقای مجید بمانیه
رئیس محترم عملیات رو –رو کشتیرانی والفجر

بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت مادر همسـر بزرگوارتـان را بـه جنابعالی و خانـواده محترم 
تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده بـه دیار باقی رحمت واسـعه 

و بـرای شـما و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و مدیران شرکت حمل فله
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

پـیام
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نیم نگاه

پایـگاه خبـری  فـردا،  بـورس،  آنالیـن،  ایـران  اقتصـاد  تسـنیم، 
تحلیلـی صـراط، پایگاه خبری حامیـان والیت، خبر فـوری، ایران

کشتیرانی ایران با 1 رتبه صعود 
هفدهم دنیا شد

بندی  رده  جدیدترین  در  ایران  اسامی  جمهوری  کشتیرانی 
برترین شرکت های حمل و نقل کانتینری جهان با یک پله 

صعود در رتبه هفدهم قرار گرفته است.
بـه گـزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسـنیم، کشـتیرانی 
مرسـک بـا در اختیـار داشـتن 716 فرونـد کشـتی ملکـی و 
 TEU ۲76 اجـاره ای بـه ظرفیـت 4 میلیـون و ۲1 هـزار و

برتریـن شـرکت حمـل و نقـل کانتینری دنیاسـت.
پـس از ایـن شـرکت MSC در رده دوم قـرار گرفته اسـت؛ 
ایـن شـرکت کشـتیرانی 517 فرونـد کشـتی بـا ظرفیـت 3 

میلیـون و ۲48هـزار و TEU 665 دارد.
کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران )IRISL Group( نیز 
بـا در اختیـار داشـتن 47 فروند کشـتی به ظرفیـت 11۰ هزار 
و TEU 891 هفدهمین شـرکت حمـل ونقل برتر کانتینری 

دنیا شـده است.

پایگاه خبری تحلیلی صنعت حمل و نقل تین نیوز
بسته حمایت از صنعت کشتیرانی 

تصویب شد
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران از تصویب 
داد. خبـر  کشـور  کشـتیرانی  صنعـت  از  حمایـت  بسـته 
بـه گـزارش تیـن نیوز بـه نقـل از ماریـن تایمز، دکتـر محمد 
سـعیدی در مجمـع عمومی عـادی اتحادیـه و انجمن صنفی 
کارفرمایـی مالکان کشـتی گفـت: تقریبـاً تمام خواسـته های 
مجمـع کـه طی نامـه ای بـرای معـاون اول رئیـس جمهور و 
همچنیـن دبیرخانه شـورای عالی امنیت ملی فرسـتاده بودیم 
هفتـه گذشـته بـه تصویـب رسـید. او گفـت: بسـته حمایتـی 

نشــریه آوای کشتیرانی در جهت اطاع رسانی هرچه بیشــتر به مخاطبان خود، گزیده ای مهم از خبرها و 
رویدادهای مرتبط با گروه کشتیرانی جمهوری اســامی ایران را که در مطبوعات و خبرگزاری های کشور 

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

نیم نگاه به رسانه ها 
و مطبوعات

خوبـی برای صنعت کشـتیرانی کشـور تهیه شـده اسـت و به 
زودی بـه وزارتخانه هـای مربوطـه ابـاغ خواهد شـد.

دکتـر سـعیدی عمـده مسـئولیت اجـرای ایـن مصوبـه را بـه 
عهـده سـازمان بنـادر اعـام کـرد و گفـت: بخشـی کـه بـه 
موضـوع سـوخت اشـاره دارد به عهـده وزارت نفت و بخشـی 
هـم کـه به اخذ مالیـات و موضوعاتی مانند تغییـر پرچم، نقل 
و انتقـاالت و مالکیت شـناورها مـی پردازد بـه وزارت اقتصاد 
و دارایـی سـپرده شـده اسـت تـا بـه کمـک ایـن وزارتخانه، 

کمتریـن هزینـه را در ایـن بخش داشـته باشـیم.
افـزود:  ایـران  اسـامی  جمهـوری  کشـتیرانی  مدیرعامـل 
دبیرخانـه شـورای عالـی امنیـت ملـی و دولـت بـرای تدوین 
و تصویـب ایـن بسـته کمـک و مسـاعدت زیـادی کردنـد و 
قطعـاً وزارت راه و شهرسـازی و مشـخصاً سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی نیز شـرایط را مهیا خواهند کرد تا مالکان کشـتی 
از ایـن تسـهیات کـه توسـط دولت ایجاد شـده اسـت بهره 

شـود. مند 

ایبنا
 با صدور اطالعیه ای رسمی اعالم شد؛

بازگشایی نماد معامالتی بانک دی در بازار سهام
نمـاد معاماتـی بانـک دی »دی« بـا صـدور اطاعیـه مدیر 

عملیـات بـازار و اعضـا فرابورس بازگشـایی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار ایبِنـا، مدیـر عملیـات بـازار و اعضـاء 
فرابـورس بـا صـدور اطاعیـه ای رسـمی اعـام کـرد: نمـاد 
معاماتـی شـرکت بانـک دی »دی1« پـس از رفـع تعلیـق 
و برگـزاری مجمـع سـال مالـی 95 و ارائـه اطاعـات، بدون 
محدودیـت دامنـه نوسـان قیمـت، از 11 تیـر مـاه 97 آمـاده 

انجـام معامله اسـت.
سـهامداران عمـده: بـر اسـاس گـزارش ایبِنـا، 5 سـهامدار 
عمـده بانک دی، شـامل »شـرکت آتیه سـازان دی با 4.4۰۰ 

بـا 3.6۰۰  امیـن  اندیشـان  پـاک  درصـد، سـرمایه گـذاری 
درصـد، کشـتیرانی جنـوب - خط ایـران با 3 درصد، سـازمان 
اقتصـادی کوثـر بـا ۲/7۰۰ درصـد و گـروه صنعتـی نـورد 

نوشـهر بـا ۲ درصـد« اسـت.

خبرگزاری فارس
عضو هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران :

خطوط کشتیرانی ایران همواره پرچم دار 
حمایت از محیط زیست است

عضـو هیئـت مدیـره کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران 
بـا بیـان اینکـه ایـران در بیـن کشـورهای مختلـف در زمینه 
اسـت،  بـوده  پیشـقدم  همـواره  محیط زیسـت  از  حمایـت 
گفـت: خطـوط کشـتیرانی ایران همیشـه پرچـم دار حمایت از 

بوده انـد. محیط زیسـت 
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از انزلـی، مراسـم رونمایی از 
نصـب نقـش فک خـزری بـر روی کشـتی های ایرانـی فعال 
در دریـای خـزر با مشـارکت سـازمان حفاظت محیط زیسـت 
و  مدیـران  حضـور  بـا  خـزر  کشـتیرانی  شـرکت  و  کشـور 
مسـئوالن مربوطـه در سـالن اجتماعـات اداره کل بنـادر و 

دریانـوردی گیـان برگـزار شـد.
مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی در این مراسم با بیان 
به  کرد:  اظهار  شود  حمایت  خزری  فک  گونه  از  باید  اینکه 
جهت حمایت از گونه فک خزری طرحی در سه سال گذشته 
مصوب شده که نقش این حیوان بر روی کشتی های ایرانی و 

در ورودی اقامت کشتی ها نصب شود.
علی اکبر غنجی با اشاره به اینکه ایرانی ها همیشه صلح طلب و 
حامی انسان ها و حیوان ها هستند، افزود: دستورات دینی ما نیز 
بر این موضوع تأکید دارد و لقب یکی از ائمه نیز ضامن آهو 
بوده است، پس ما باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشیم. 
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حل جدول  شماره قبل

جدول و
 سرگرمی

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

افقي:
1-  پایتخت هلند - بندگي خدا

2- درودگري - کاه بردار - شهر صنعتي ایران
3- نان خرد شده در آبگوشت - فقیر و مستمند - سوره زنان

4-- مرکز استان قم - صندلي سنگي - ضمیر اشاره - دستیار
5- پراکنده شدن - شهر تاج محل - پدر بزرگ
6-  لوله گوارشي - پیامبر صبور - آسوده و آرام

7- کفش قدیمي - آرام - نمو و بالیدگي
8-  فاني - مخترع بنزین سبک - خد

9- رشد - دلیل - بي تجربه
10-  شکوه - سازمان فضایي آمریکا - کشور سعادتمند

11- کاه انگلیسي - آشیانه پرندگان - خبر گزاري انگلستان
12- کهنه و قدیمي - قوم خرم آبادي - حرارت - از غات

13- ظاهر عمارت - خجسته و مبارک - ضروري
14- شهید صدر اسام - از شهرهاي آذربایجان غربي - 

نمایشگاه نقاشي
15- استنباط مسائل شرعي از قرآن - بي پایان

عمودي:
1- کینه توزي - لقب کشور آمریکا

2-- گناهکار و خاطي - نقشه کش - پوست بز دباغي شده
3- از حروف یوناني - الهه دانش روم باستان - سخن درست و 

برحق
4- شعبده باز - نت اول - حرف تصدیق خودمان - طریق کوتاه

5- برکت برنج - از انواع ماهي - عذر بیجا
6- زود و سریع - متکبر - روش

7- پایه کارمند - واحد شمارش پارچه - نیستي
8-  سنگ طلق - تهمت و افتراء - واحد پول ایران

9- از شهرهاي لرستان - رادار زیر دریایي - بیماري خطرناک
10-  رقم، شماره، نمره - حرف زدن - لمس کردن
11- موافق و هم قدم - خفته - نام قدیم شهر یزد

12- گشاده - عیب و ننگ - مادر لر - درخشان
13-  پرنده وحشي حال گوشت - زئیر - از کلمات استثناء
14- مرکز کهکیلویه و بویر احمد - بوي خوش - مستمري

15- جنباندن - محل کار شاطر

برنده جدول شماره قبل:

سرکار خانم سمانه جباری
از مؤسسه تشخیص درمان شیان

سرگرمی 






