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خراسان ُمهر دریا می شود با گام های تو

 خراسان در خراسان نور در جان تو می چرخد 
مگر خورشید در چاک گریبان تو می چرخد؟

 خراسان ُمهر دریا می شود با گام های تو 
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 اگر شوق وصالت نیست در آیینه ها، درها 
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 بیابان در بیابان گرگ شد، هر کوه، صّیادی 
چقدر آهوی زخمی در شبستان تو می چرخد

 در این آدینة لبریز از آغاز گل، شاعر!
شروع تازه ای در بیت پایان تو می چرخد
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تعلق سازمانی کارکنان و آثار آن

ــی دارای  ــود کارکنان ــتلزم وج ــازمان مس ــره وری س ــش به افزای
انگیــزش و تعهــد ســازمانی اســت. ســازمان ها همــواره بــه 
دنبــال کارکنانــی هســتند کــه وفــادار بــه ســازمان بــوده و بــه آن 
احســاس تعلــق داشــته باشــند. چــون کارکنانــی کــه بــه ســازمان 
ــت  ــا هوی ــش را ب ــخصی خوی ــت ش ــد هوی ــق دارن ــاس تعل احس
ســازمانی پیونــد می دهنــد و نیتــی بــرای تــرک ســازمان ندارنــد. 
چنیــن کارکنانــی بــه ســازمان و سیاســت های آن اعتمــاد دارنــد و 
در راه پاســداری و حفاظــت از ســازمان می تواننــد اعضــاء ســازمان 
ــد و  ــی برانگیزانن ــق جمع ــع و عالی ــت مناف ــل در جه ــه عم را ب
ارتباطــات عاطفــی و برنامه ریزی هــای ســازمانی را جهــت دهنــد.
بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده، تعلــق ســازمانی عاملــی اســت 
ــث  ــد و باع ــم می زن ــازمان رق ــرای س ــی را ب ــج مطلوب ــه نتای ک
موفقیــت و توســعه عملکــرد فــردی و ســازمانی می شــود و 
ــاس  ــازمان احس ــه س ــبت ب ــخص نس ــه ش ــردد ک ــب می گ موج
وفــاداری و اطاعــت قــوی داشــته باشــد و گرایــش بــه مشــارکت 
ســازمانی و پذیــرش اهــداف و ارزش هــای بنیــادی ســازمان بیــن 

اعضــا تقویــت شــود.
همچنیــن موجــب می شــود کــه کارکنــان بــرای تحقــق اهــداف 
ــد و در جهــت  ــغ نکنن ــچ کوششــی دری ــردی و ســازمانی از هی ف
نیازهــای اربــاب رجــوع و مشــتریان بکوشــند تــا ســازمان بــه یــک 

مزیــت رقابتــی دســت یابــد.
ــران  ــازمانی، صاحب نظ ــق س ــر تعل ــر ب ــل مؤث ــل عوام در تحلی
علــوم مدیریــت و ســازمان بــه متغیرهــای متعــدد فــردی و 
ــط کاری  ــرایط محی ــان ش ــن می ــد. در ای ــه دارن ــازمانی توج س
ــه  ــرار گرفت ــوزه ق ــن ح ــگران ای ــه پژوهش ــورد توج ــان م کارکن
ــط کاری خــوب یکــی از چالش هــای مهــم  اســت. داشــتن محی

ــت.  ــر اس ــر حاض ــازمان ها در عص ــت س مدیری
ورود مفاهیــم جدیــد معناجویی در کار، شــناخت ارزش هــای کاری، 
ــان و ســازمان،  ــه زندگــی کارکن اخــالق حرفــه ای، معنابخشــی ب
مفهــوم جدیــدی را تحــت عنــوان معنویــت محیــط کاری ایجــاد 

کــرده اســت.
معنویــت در محیــط کار، چارچوبــی از ارزش هــای ســازمانی اســت 
ــور  ــه ط ــان را ب ــه کارکن ــت ک ــی اس ــود فرهنگ ــانه آن وج و نش
فزاینــده ای بــه ورای فرایندهــای کاری می بــرد و فهــم آنــان را از 

ــد. ــود می بخش ــران بهب ــا دیگ ــاط ب ارتب

ــرای ســازمان  ــدار ب بســیاری از محققــان، معنویــت را منبعــی پای
ــاری  ــی ی ــی و اثربخش ــق کارای ــا را در تحق ــه آنه ــته اند ک دانس

می رســاند.
در واقــع تشــویق معنویــت در محیــط کار می توانــد مزایــا و 
ــاد، تعهــد ســازمانی،  ــت و اعتم ــش صداق ــه افزای ــی از جمل منافع
کاهــش میــل بــه خــروج، افزایــش بهــره وری و انگیــزش در کار را 

ــه همــراه داشــته باشــد. ب
ــت  ــا رضای ــازمانی ب ــردی و س ــطوح ف ــت در س ــن معنوی همچنی

ــاداری دارد. ــه معن ــتریان رابط مش
بررســی تأثیــر عوامــل فــردی و ســازمانی از ســوی پژوهشــگران 
نشــان می دهــد کــه عوامــل ســازمانی بــر احســاس تعلــق 
ــه  ــی ک ــت. کارکنان ــذار اس ــان تأثیرگ ــای آن ــان و پیامده کارکن
احســاس معنــا و مفهــوم عمیــق کار خویــش را بــه روشــنی درک 
کننــد، احســاس همبســتگی بیشــتری بــا ســازمان خــود خواهنــد 
ــای  ــا ارزش ه ــت ب ــود را هم جه ــداف خ ــا و اه ــت و ارزش ه داش

ــد. ــازمانی می بینن س
ــت،  ــوان یکــی از مؤلفه هــای معنوی ــه عن ــادار، ب ــع کار معن در واق
ــا و  ــت. معن ــوم در کار اس ــا و مفه ــق از معن ــی عمی ــامل حس ش
مفهــوم در کار خــود شــامل لــذت بــردن از کار، انــرژی و روحیــه 
گرفتــن از کار و احســاس مفیــد بــودن و مهــم بــودن در کار بــرای 

ــود. ــرد می ش ف
ــوان  ــاخص ها می ت ــن ش ــک از ای ــر ی ــش ه ــق افزای ــذا از طری ل
بهبــود معنــادار کار را انتظــار داشــت کــه خــود بــر تعلــق ســازمانی 

مؤثــر اســت.
همســویی ارزش هــا بــه عنــوان مؤلفــه دیگــری از معنویت شــامل 
همســویی ارزش هــای فــردی بــا اهــداف، مأموریــت و ارزش هــای 
ــا  ــن همســویی باعــث می شــود ت ــت ای ســازمانی اســت. در نهای
ــردی در  ــای کارک ــروز رفتاره ــه ب ــتری ب ــل بیش ــان تمای کارکن

جهــت دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی داشــته باشــند.
بنابرایــن دغدغــه مدیــران ســازمانی بایــد ایــن باشــد کــه در جهت 
ایجــاد ایــن همســویی حرکــت کننــد و فرهنــگ ســازمانی را بــه 
ــه ایجــاد ایــن مهــم  ایــن ســمت ســوق دهنــد و از هــر آنچــه ب

ــد. ــاب نماین خدشــه وارد می ســازد اجتن

مدیر مسئول و سردبیر        

یادداشت
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نقـش کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـه عنوان خـط دوم دفاعی کشـور 
در هشـت سـال دفـاع مقـدس و در پـی آن خـط اول دفاعـی در تحریـم  هـای 
بیـن المللـی و پیشـگام در عرصه جهاد اقتصادی بر مسـئوالن کشـور و فعاالن 

اقتصادی پوشـیده نیسـت. 
اهمیـت ایـن نقـش از آنجـا نشـئت می گیـرد کـه خدمـات پشـتیبانی یکـی از 
ارائـه محصـوالت هـر کشـور  و  تولیـد  در  ارزش  زنجیـره  مهـم  بخش هـای 
محسـوب مـی شـود کـه در ایـن زمینـه سیسـتم هـای حمـل و نقـل یکـی از 
موثرتریـن عوامـل در حرکـت چرخـه تولیـد هسـتند. بدیهی اسـت فعالیت یک 
واحـد تولیـدی بـدون اسـتفاده از خدمـات چرخـه حمـل و نقـل معنـا نـدارد. 
بنابرایـن حمـل و نقـل کارآمـد یکـی از عوامل تاثیر گـذار در رونـق اقتصادی و 

توسـعه هـر کشـوری محسـوب می شـود.
در ایـن میـان کشـتیرانی جمهـوری  اسـالمی ایـران بـه عنـوان نـاوگان ملـی 
دریایـی کشـور بـا وجود تمام دشـواری هـا و چالش هـای ناشـی از بحران هایی 
ماننـد جنـگ تحمیلـی و تحریم هـای اقتصـادی، همـواره در حمـل بـه موقـع 

کاالهـای اساسـی و اسـتراتژیک کشـور پیشـتاز بوده اسـت.
در جنـگ تحمیلـی  بـه دلیل عـدم ورود کشـتی های خارجی بـه منطقه جنگی، 
عمـاًل واردات کاالهـای اساسـی  بـه کشـور بـا موانـع متعـدد مواجه شـده بود. 
در ایـن زمـان دریانـوردان غیور نـاوگان کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران در 
شـرایط جنگـی و پرخطـر منطقه کلیه کاالهای اساسـی را به کشـور حمل کرده 
و اجـازه ندادنـد دشـمن از ایـن طریـق به کشـور ضربـه ای وارد نمایـد. هر چند 
کـه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران در ایـن راه شـهدایی را تقدیم انقالب 

و کشـور کرد.
بـر اسـاس این پیشـینه، در دو دوره تحریم هـای بین المللی این نـاوگان بزرگ و 
معتبـر در صـدر فهرسـت تحریمی دشـمن قرار داشـته و دارد. به نظر می رسـد، 
دشـمن بـه خوبـی بـر اهمیـت و جایـگاه حیاتـی ایـن دارایـی راهبـردی ایـران 

واقف اسـت.
بین المللـی  فشـارهای  و  شـرایط  تریـن  در سـخت  ملـی  نـاوگان  آنکـه  چـه 
بـه عنـوان خـط اول دفاعـی کشـور در حـال ایفـا نمـودن نقـش راهبـردی و 
اسـتراتژیک خـود اسـت و بـا تـالش و همـت کارکنـان فعـال خـود در بخـش 
خشـکی و دریـا هیچـگاه اجـازه نـداده کـه بخش های تولیدی کشـور بـا کمبود 
مواجـه شـود. همچنیـن کاالهـای اساسـی کـه نیـاز اول معیشـتی مردم اسـت 
ذیـل شـدیدترین فشـارهای تحریمـی بـه موقـع به بنادر کشـور رسـیده اسـت.

بـا ایـن حـال، آنچه کـه در پی گـذر از این راه دشـوار باید بیش از گذشـته مورد 
توجـه قـرار گیـرد حمایت و پشـتیبانی دسـتگاه ها و نهادهـای دولتـی از ناوگان 
حمـل و نقـل دریایـی ضـروری و حیاتی کشـور اسـت. در این شـرایط حسـاس 
کـه نـاوگان ملی زیر بـار تحریم هـای ناجوانمردانه دشـمن قـرار دارد حمایت از 
آن نیـز ضرورتـی ملـی اسـت. کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران تحت فشـار 

مهنـدس مـدرس خیابانـی نائب رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران طی یادداشـتی که 
در مطبوعـات و خبرگزاری هـا منتشـر گردیـد بـا تأکیـد بر نقـش کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران به عنـوان خط دوم 
دفاعـی کشـور در هشـت سـال دفـاع مقدس و در پـی آن خـط اول دفاعـی در تحریم هـای بین المللی و پیشـگام در عرصه 
جهـاد اقتصـادی ، حمایـت از ناوگان ملی توسـط نهادها و شـرکت های دولتی را ضروری دانسـت. مشـروح این یادداشـت 

به شـرح ذیـل از نظرتـان می گذرد.

پشتیبانی و مانع زدایی از ناوگان ملی دریایی 
در جنگ نابرابر اقتصادی ضروری است

تحریـم در رقابتـی سـخت و ناجوانمردانه با کشـتی های خارجی  کـه  از مزیت 
تـردد آزادانـه برخوردارنـد بـرای زنـده نگه داشـتن اقتصاد کشـور در حـال نبرد 
در میـدان اقتصـادی اسـت. کارکنـان، دریانـوردان و مدیـران ناوگان ملـی با از 
خـود گذشـتگی وصـف ناشـدنی تمـام تـوان خـود را بـرای پشـتیبانی از آب و 
خـاک خـود بـه کار گرفته و خوشـبختانه سـربلند از ایـن میدان بیـرون آمده اند.
بایـد اذعـان کـرد که چه در زمـان تحریم و چـه پـس از آن در دوران مذاکرات 
قبلـی و فعلـی بـرای اثبـات حقوق حقـه ایران، نـاوگان ملـی به عنـوان ابزاری 
راهبـردی و مقاومتـی در برابر فشـار دشـمنان در اختیار مذاکره کننـدگان ایرانی 

بـوده و بـه افزایـش تـوان چانه زنی آنها یاری رسـانده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه به علت کـم توجهی برخـی، بعضًا کشـتی های ناوگان 
ملـی از حمـل کاالی صادراتـی و وارداتـی کشـور حتی بـا نرخی کمتـر از بازار 
بازمی ماننـد. بـه عبـارت بهتـر، در حالیکـه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
در مسـیر انجـام وظیفـه ملـی خـود هزینه های پیـدا و پنهان زیـادی را متحمل 
شـده اسـت امـا با کم توجهـی برخی بخش هـای اتفاقـًا دولتـی از حمل کاالی 
ایرانـی محـروم می شـود و گاه کشـتی  های نـاوگان بـه اصطـالح یـک سـر بار 

می شـوند.
نـام  در  انقـالب  معظـم  رهبـر  حکیمانـه  تدبیـر  بـا  مسـائل،  ایـن  علی رغـم 
گـذاری سـال ۱۴۰۰ بـه عنـوان سـال »تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا« 
خوشـبختانه  شـاهد هسـتیم که وزارت صمت با اتخاذ تدابیـری آغازگر حمایت 
از سـازمان ها و نهادهـای داخلـی شـده و مشـوق هایـی را بـه صـورت معافیت 
سـود بازرگانـی و عـوارض گمرکی بـرای وارد کنندگانی که محمـوالت خود را 

بـا نـاوگان ملی حمـل کنند، قـرار داده اسـت.
امـا در ایـن راسـتا انتظـار ایـن اسـت کـه نهادهـا و شـرکت های دولتـی و 
خصوصـی داخلـی همچـون سـازمان توسـعه تجـارت، سـازمان گسـترش و 
نوسـازی صنایـع ایران )ایدرو(، شـرکت مادر تخصصـی بازرگانـی دولتی ایران، 
شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی، امـور پشـتیبانی دام و ... بـا اسـتفاده از 
معافیت هـای مذکـور در تامیـن بـه موقـع کاالهـای اساسـی و تقویـت زنجیره 
تامیـن  تولیـد کشـور کمـک کننـد و در افزایش اقتـدار ملی و سـرافرازی پرچم 

مقـدس ایـران اسـالمی در دریاهـای بیـن المللـی تاثیرگـذار باشـند.
ایـن دسـتگاه ها بـه خوبـی واقـف هسـتند کـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران همـواره منافـع ملـی را بـر منافـع سـودآورانه شـرکتی ترجیـح داده و 

هزینه هـای ایـن انتخـاب میهنـی را فداکارانـه پرداخـت کـرده اسـت.
بنابرایـن بـه حـول و قـوه الهـی و بـا اتخـاذ تدابیـر هوشـمندانه و هماهنـگ با 
تمامـی فعـاالن حـوزه واردات و صـادرات در حـوزه اقتصـاد ملـی، امیـد می رود 

چـرخ اقتصـاد کشـور مسـتحکم تـر از گذشـته بـه حرکت خـود ادامـه دهد.

سخن مدیرعامل

 آوای کشتیرانی   شماره   367  /  اردیبهشت و خرداد   1400
55



بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینگ، سـال گذشـته از سـوی مقام معظـم رهبری 
بـه عنـوان سـال »جهـش تولیـد« نام گـذاری شـد و وزارت تعـاون با توجه بـه تعدد 
و تنـوع وظایـف و مسـئولیت های حاکمیتی، سیاسـتگذاری و راهبـری صندوق های 
بازنشسـتگی در سـطوح مختلـف، همـه توان خـود را بـرای تحقق این شـعار به کار 

گرفت.
طبـق اعـالم مسـئوالن وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی؛ در این دوره، سـازمان ها، 
هلدینگ هـا و بنگاه هـای اقتصـادی زیرمجموعـه ایـن وزارتخانـه نقـش مهمی در 
ایفـای نقـش ۱۰ درصدی آن در بخش تولید ناخالص داخلی )GDP( داشـتند و در 

پایـان سـال ۱۳۹۹ ظرفیت  بالقـوه خود را به نمایش گذاشـتند.
بـر ایـن اسـاس، وزارت تعـاون بـه همـت معاونـت امـور اقتصـادی؛ همایشـی بـا 
عنـوان »تجلیـل از بنگاه هـای اقتصـادی برتر صندوق هـا، هلدینگ هـا و بانک های 
زیرمجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه تحقق جهش تولید و رشـد 

بهـره وری و کارآیـی« برگـزار کرد.
بـه گفتـه برگـزار کننـدگان، هـدف اصلـی از برگـزاری این همایـش ارج نهـادن به 
بنگاه هایـی اسـت کـه با وجـود تشـدید تحریم های ظالمانـه اقتصـادی آمریکا علیه 
ایران و فراگیری کرونا، با اقدامات خود در مسـیر تحقق شـعار سـال گام برداشـتند و 

بـه بهـره وری و کارآیی مطلوبی دسـت یافتند.
گفتنی اسـت، کشـتیرانی جمهوری اسالمی ایران ذیل شـدیدترین تحریم ها روند رو 
بـه رشـد خـود را حفظ کرده اسـت بـه همین علت و به عنـوان بنگاه برتر بر اسـاس 

در همایـش تجلیـل از بنگاه هـای اقتصـادی برتـر، صندوق هـا، هلدینگ ها و بانک هـای زیرمجموعـه وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی در زمینـه جهـش تولیـد و بهره وری، محمد شـریعتمداری نشـان ممتـاز بنگاه برتـر تولید را به مهنـدس محمدرضا 

مـدرس خیابانـی نائـب رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران اهـدا کرد.

نشان ممتاز بنگاه برتر تولید به مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران اهدا شد

ویژگی هـا و شـاخص های کیفـی جهـش تولید، نشـان ممتـاز در همایش یاد شـده 
بـه محمدرضا مـدرس خیابانـی، نائب رئیس هیئـت مدیره و مدیرعامل کشـتیرانی 

جمهوری اسـالمی ایـران تعلق گرفت.
شـایان توجه اسـت که نشـان برتر یاده شـده طبق نظر کارشناسـان به این علت به 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران تعلق گرفته اسـت که در سـخت ترین شـرایط 
و فشـارهای بین المللـی بـه عنوان خط اول دفاعی کشـور در حـال ایفا نمودن نقش 

راهبردی و اسـتراتژیک خود است.
بـه گفتـه محمدرضا مدرس خیابانی؛ کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران با تالش 
و همـت کارکنـان فعـال خـود در بخـش خشـکی و دریـا هیچـگاه اجازه نـداده که 
بخش هـای تولیـدی کشـور بـا کمبود مواجه شـود و کاالهای اساسـی که نیـاز اول 
معیشـتی مردم اسـت ذیل شـدیدترین فشـارهای تحریمی به موقع به بنادر کشـور 

رسـیده است.
به اذعان اشـخاص آگاه در زمینه تحریم؛ کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران چه در 
زمـان تحریـم و چـه پـس از آن در دوران مذاکرات قبلی و فعلی بـرای اثبات حقوق 
حقـه ایـران، به عنـوان ابزاری راهبردی و مقاومتی در برابر فشـار دشـمنان در اختیار 
مذاکره کننـدگان ایرانـی بوده و بـه افزایش توان چانه زنی آنها یاری رسـانده اسـت.

یـادآور می شـود؛ در ایـن همایش، از ۲۶ بنگاه اقتصـادی برتر در زمینه تحقق جهش 
تولید و ۱۱ شـرکت برتر در راسـتای دسـتیابی به بهره وری از سـوی وزیر تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی تجلیل شـد.

گزارش
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بـر اسـاس مفـاد ایـن تفاهم نامه مشـترک مقرر شـده اسـت که بانـک تجارت، 
ارائـه خدمـات و تسـهیالت بانکـی را براسـاس آخریـن سیاسـت هـای پولـی و 
اعتبـاری بانـک مرکـزی و مطابـق مقررات، ضوابـط و دسـتورالعمل های جاری 
بانـک به شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران و شـرکت هـای تابعه آن 
در قبـال افزایـش همـکاری هـای مشـترک ارزی و ریالـی در دسـتور کار خـود 

قـرار دهد.
شـایان ذکـر اسـت، در ایـن تفاهم نامه یکسـاله کـه قابلیـت تمدیـد دارد، مقرر 
شـده اسـت بانـک تجارت طبق مقـررات داخلی بانک و بانـک مرکزی، خدماتی 
را در قالـب پرداخـت انـواع تسـهیالت، انتقـال ارز و حوالجـات ارزی از خـارج 
بـه داخـل کشـور و بالعکـس از طریـق بانـک تجـارت، صـدور ضمانـت نامـه 
هـای ریالـی و ارزی و گشـایش اعتبـارات اسـناد داخلی و خارجی به کشـتیرانی 

جمهوری اسـالمی ایـران ارائـه دهد.
همچنیـن، ارائـه خدمـات مرتبـط با حوزه سـهام و بازار سـرمایه از سـوی بانک 
تجـارت بـه شـرکت های گـروه کشـتیرانی، اعطـای تسـهیالت ارزی و خدمات 
مرتبـط از محـل صنـدوق توسـعه ملـی، منابـع بانـک و کارگـزاران )داخلـی و 
خارجـی(، خطـوط تأمیـن منابـع مالـی کوتـاه مـدت، قبـول عاملیـت گشـایش 
اعتبـارات اسـنادی از دیگـر مفـاد تفاهـم نامـه بین بانـک تجارت و کشـتیرانی 

بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینگ کشـتیرانی؛ بر اسـاس این تفاهم نامه که یکشـنبه ۲۶ اردیبهشـت بـه امضاء مهنـدس محمدرضا 
مـدرس خیابانـی نائـب رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران و رضا دولت آبـادی مدیرعامـل و عضو 
هیئـت مدیـره بانـک تجارت رسـید، کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران و بانک تجارت ضمـن تأکید بـر همکاری مشـترک، در جهت 

توسـعه ایـن همکاری هـا توافقاتـی در زمینه ارائه تسـهیات و خدمـات بانکی صـورت دادند.

امضاء تفاهم نامه بانکی بین کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران و بانک تجارت

جمهـوری اسـالمی ایران اسـت.
 از دیگـر مـواردی کـه در تفاهـم نامـه یاد شـده مـی توان بـه آنها اشـاره کرد؛ 
فاینانـس بیـن المللـی به کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران و شـرکت های 

گـروه در جهـت توسـعه نـاوگان ملـی کشـتیرانی مطابق ضوابط اسـت.
همچنیـن در راسـتای تسـهیل عملیـات ارزی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، بانـک تجـارت موافقـت کـرد کـه انجـام عملیـات ارزی و تأمیـن منابع 
ارزی )حوالجـات ارزی، واریز، برداشـت، صدور ضمانت نامه، اعتبارات اسـنادی، 
تسـهیالت ارزی و عاملیـت تأمیـن منابـع ارزی( مطابـق ضوابـط، مقـررات و 
دسـتورالعمل هـای بانـک و بخشـنامه هـای بانـک مرکزی جمهوری اسـالمی 

ایـران را بـر عهـده گیرد.
بـر ایـن اسـاس، تمرکـز بخشـی از فعالیـت هـا و سـپرده هـای کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران و شـرکت هـای تابعـه )اعـم از ارزی و ریالـی( نـزد 

بانـک تجـارت خواهـد بـود.
گفتنـی اسـت  مهنـدس مـدرس خیابانـی مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری 
اسـالمی ایـران و دکتـر نـادری معـاون مالـی و سـرمایه گـذاری کشـتیرانی از 
همـکاری ها  و مسـاعدت هـای بانک تجارت به ویژه رییس و پرسـنل  شـعبه 

بـرج آسـمان بانـک تجـارت قدردانـی نمودند.

گزارش
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گزارش

نائـب رئیـس هیئـت مدیره و مدیـر عامل گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران در جلسـه هماهنگی مدیران ارشـد گفت: 
خوشـبختانه از بحـران سـال 99 عبـور کرده ایـم و امیدواریـم در سـال 1400 بـا تـاش کل گروه بـه رکوردهـای جدیدی در 

حمـل ونقل کاال دسـت پیـدا کنیم. 

بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینگ کشـتیرانی؛ مهنـدس محمدرضـا مدرس 
خیابانـی کـه دوشـنبه ۲۰ اردیبهشـت در نشسـت هماهنگـی مدیـران ارشـد 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران  در سـال ۱۴۰۰ بـا حضـور اعضاء 
هیئـت مدیـره، معاونیـن، مدیـران و مدیـران عامـل سـخن مـی گفت با اشـاره 
بـه اهمیـت و ضـرورت ایجـاد سـاختار برنامـه ریـزی در شـرکت های گـروه 
کشـتیرانی، تصریـح کـرد: موضـوع مهـم در این خصـوص پایبند بودن به سـند 
راهبـردی ۱۴۰۴ و اجـرای آن اسـت؛ البته قطعـًا برنامه موجود نیـاز به بازنگری 
دارد زیـرا مطابـق بـا ظرف زمانی خود تهیه شـده اسـت بـا این حـال امیدواریم 
موضـوع تحریـم و محدودیت هایـی کـه بـرای کشـور و  کشـتیرانی رخ داده 
اسـت بـه پایان برسـد کـه در این صـورت ایـن برنامه نیز بـه فراخـور بازنگری 

شـد. خواهد 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه اگر خواسـتار یـک شـرکت بالنده هسـتیم قطعـًا حوزه 
برنامـه ریـزی بایـد نقـش اساسـی در شـرکت داشـته باشـد، خاطر نشـان کرد: 
پیـش بینی هـا حاکـی از حمـل و نقـل دریایـی حـدود ۱۲ میلیـارد تـن  کاال در 
سـال ۲۰۲۱ اسـت؛  ایـن درحالی اسـت کـه ظرفیت نـاوگان حمـل و نقل کاال 
در جهـان رقمـی بالـغ بـر دو میلیـارد تن اسـت. بنابراین برای سـهیم شـدن در 

ایـن بـازار الزم اسـت برنامـه ریزی صـورت گیرد.
مهنـدس مـدرس خیابانـی بـا اشـاره بـه کاهـش نسـبی عملکـرد کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران طـی سـال ۹۹ افـزود: یکـی از دالیـل کاهش حمل 
ونقـل کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران در سـال ۹۹ شـیوع ویـروس کرونا و 

محدودیـت هـای ایجـاد شـده بـرای بخـش کانتینـری در مسـیر چیـن بود. 
وی ادامـه داد: خوشـبختانه از بحـران سـال ۹۹ عبـور کرده ایـم و امیدواریـم در 
سـال ۱۴۰۰ بـا تـالش کل گـروه بـه افق هـای جدیـدی در حمـل ونقـل کاال 

یابیم. دسـت 
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران در رابطـه بـا عملکـرد شـرکت حمـل فلـه ایـن گـروه نیـز گفـت: بخش 
حمـل فلـه در سـال گذشـته از ثبـات برخـوردار شـد اگرچه نسـبت به سـال ۹8 
بـا کاهـش نسـبی عملکـرد مواجـه بودیـم؛ موضـوع مهـم در این بخـش ایجاد 
نگرشـی اسـت کـه  در آن مشـتری به عنوان شـریک تجـاری مـورد توجه قرار 
گیـرد؛ جـذب، وابسـتگی و پایبندی مشـتری به شـرکت باید مورد اهمیت باشـد 
بـه گونـه ای کـه مشـتری تنهـا در شـرایط تنگنا به ما رجـوع نکند بلکـه در هر 

زمانی مشـتری نـاوگان ملی باشـد.
وی همچنیـن دربـاره کشـتیرانی دریـای خزر گفـت: در حوزه کشـتیرانی دریای 
خـزر توقـع از مدیریـت و اعضـاء هیئت مدیره این اسـت که ارتباط با مشـتریان 

و پایبنـدی آنها به این شـرکت را اساسـًا متحـول کنند.
مهنـدس مـدرس خیابانـی با تأکید بـر اهمیت ارتبـاط با مشـتریان تصریح کرد: 
اگـر بـا مشـتریان شـرکت بـه صـورت شـفاف ارتبـاط برقـرار کنیـم توانمنـدی 

توسعه فعالیت های گروه کشتیرانی 
با اجرای سند راهبردی 1404

اساسـی در شـرکت ایجاد خواهد شـد؛ در این زمینه الزم اسـت حوزه بازاریابی 
و امـور مشـتریان و حـوزه حقوقـی گام های اساسـی بردارند. همچنیـن افزایش 
سـطح رضایت منـدی مشـتریان و رضایـت شـغلی کارکنـان بایـد مـورد توجـه 

قـرار گیرد.
وی بـا تقسـیم شـرکت های گـروه کشـتیرانی بـه دو بخـش مأموریـت محور و 
درآمد محور؛ یادآور شـد: کشـتیرانی دارای ۹ شـرکت مأموریت محور و هشـت 
شـرکت درآمـد محـور اسـت و توقع مـی رود که شـرکت های مأموریـت محور 

بتواننـد خـارج از گـروه کشـتیرانی نیز برای خـود درآمد کسـب کنند. 
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـا اشـاره بـه تدویـن سـند 
راهبـردی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در افـق ۱۴۰۴؛ اظهار داشـت: 
ایـن سـند با نگاهی به سـند چشـم انـداز ایـران ۱۴۰۴ و عماًل بر مبنای اسـناد 

باالدسـتی تهیه شـده اسـت.
مهنـدس مـدرس خیابانـی افـزود: بایـد اهمیـت نقـش حمـل ونقـل دریایـی و 
 ، اسـالمی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  بـا  ارتبـاط  طریـق  از  را  کشـتیرانی 
دولت،متولیـان حـوزه برنامـه  ریـزی و مسـئولین ذی ربـط کشـور و همچنیـن 
ارتبـاط بـا رسـانه ها و مطبوعـات و اقدامـات کارشناسـی به سـطوح باالدسـتی 
جامعـه معرفـی کرد تـا از موقعیـت دریایی کشـور در جهت توسـعه اقتصادی و 

بـه تبـع آن کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران  بهـره بگیریـم. 
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در شـرکت همـواره بایـد بـه دو بـال درآمـد و 
هزینه توجه داشـته باشـیم، گفـت: همچنین مدیریت سـرمایه انسـانی، آموزش 
سـرمایه انسـانی و ایجـاد تعلـق خاطر به مجموعـه از موضوعات مهم اسـت به 

گونـه ای کـه نیـروی انسـانی به درکی مشـترک از مسـائل برسـد.
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مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران با تبیین هـدف و مبانی تدوین 
سـند اسـتراتژیک در چهـار بخـش مالـی و سـرمایه گـذاری، بـازار و مشـتری 
مـداری، عملیـات و ناوگان و منابع انسـانی و سـاختار، بر توسـعه تفکر راهبردی 
در گـروه و اتصـال برنامـه و بودجـه و توجـه بـه مدیریـت هزینه هـا و درآمدها 

تأکیـد کرد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه سـند راهبـردی ابالغ شـده بـه مثابـه نقشـه راه گروه 
می باشـد، گفـت: ایـن سـند می باید بـه صورت دائـم توسـط دفتـر برنامه ریزی 
معاونـت توسـعه بـازار پایش گـردد و در جلسـات هیئت مدیـره و درون گروهی 
از  و همچنیـن گزارش هـای مسـتمری  بررسـی گذاشـته شـود  و  بحـث  بـه 
پیشـرفت کار در جلسـات بررسـی عملکـرد شـرکت ها بـا حضـور رئیـس هیئت 

مدیـره هلدینـگ ارائـه گردد.
و  شـرکت ها  کلیـه  در  کارکنـان  تمامـی  افـزود:  خیابانـی  مـدرس  مهنـدس 
مؤسسـات گـروه بایـد نسـبت بـه مفـاد برنامه مربـوط به شـرکت خـود آگاهی 
کامـل را داشـته باشـند و در اجـرای آن مشـارکت نماینـد که بـرای موفقیت در 
اجـرا نیـز مدیـران عامـل بایـد جلسـاتی را در جهـت همدلـی و هماهنگـی بـا 

حضـور کارکنـان برگـزار نمایند.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت ارتبـاط بـا نماینـدگان و فورواردرهـا، بـر تشـریک 
مسـاعی بـا آنهـا بـه عنوان شـرکای تجـاری تأکیـد کـرد  و  گفت: بر اسـاس 
برنامـه راهبـردی باید رضایتمنـدی همه ذی نفعـان اعم  از کارکنـان، مدیران، 
سـهامداران، مشـتریان، تامیـن کننـدگان ، محیـط زیسـت ، دولـت و ...  مـورد 

توجـه قـرار گیرد. 
وی ادامـه داد: بـر اسـاس ایـن نقشـه راهبـردی بایـد در پایـان سـال ۱۴۰۰ به 
رقـم بیسـت میلیـون و  پانصـد هـزار تـن جا به جایی کاال دسـت پیـدا کنیم که 

بـه معنـای رشـد ۴5 درصدی در مقایسـه با سـال ۹۹ اسـت.
بـه گفتـه مهنـدس مـدرس خیابانی، براسـاس نقشـه راهبـردی کشـتیرانی، در 
سـال ۱۴۰۰ تعـداد کشـتی های نـاوگان کشـتیرانی بـه ۱۳۴ فرونـد می رسـد 
بنابرایـن الزم اسـت در بازسـازی، نوسـازی، تعویـض و جـا بـه جایـی نـاوگان 

شـرکت گام های اساسـی برداشـته شـود. 
وی دیگـر موضـوع مهـم در افـق ۱۴۰۴ را تـالش بـرای ورود شـرکت های 
عملیاتـی بـه بـورس اعالم کـرد و در ادامـه اظهارات خـود به روندهـا در حوزه 
فنـاوری اطالعـات پرداخـت و گفـت: مهم تریـن انتظـارات از حـوزه فنـاوری 
اطالعـات پیگیـری و نظـارت بـر ایجاد، توسـعه و ارتقـاء سـامانه های یکپارچه 
فنـاوری اطالعـات در گـروه کشـتیرانی در جهت بهینه سـازی عملیـات و ارائه 
خدمـات بهتـر بـه مشـتریان و نیـل بـه هـدف سـازمان دیجیتـال اسـت؛ البته 
مدیـران شـرکت ها هـم بایـد در خصـوص سـامانه های ایجـاد شـده حمایت و 

همراهی داشـته باشـند.
مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در بخـش پایانـی اظهـارات 
خـود در مـورد تعـداد کارکنـان دریایـی وغیـر دریایی گفـت: در سـال ۱۴۰۴ از 
۳8۰5  نفـر کادر دریایـی بایـد بـه ۴۲۲۱ نفـر برسـیم کـه در ایـن زمینه جذب، 
آمـوزش و ارتقـاء بسـیار مهـم اسـت. در حـوزه غیـر دریایـی نیـز بایـد از یـک 
اسـتاندارد خـاص تبعیـت کنیـم کـه در ایـن زمینه موضوع جانشـین پـروری از 

اهـم موضوعـات اسـت و در واقـع بایـد بـه جوانـان اعتمـاد کنیم.
وی بـا اشـاره بـه نقـش روابـط عمومی به عنـوان رسـانه تصریح کـرد: در همه 
حوزه هـا می تـوان از رسـانه ها اسـتفاده کـرد کـه در زمینـه کشـتیرانی و حمـل 
و نقـل دریایـی نیـز بایـد از ابـزار رسـانه در جهـت شناسـاندن ایـن صنعـت به 

سـطوح باالی کشـور بهـره برد.
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: در بخـش دیگـری از نشسـت هماهنگـی مدیران 
ارشـد گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران، مدیـران عامل شـرکت های 
کشـتیرانی  خـزر،  دریـای  کشـتیرانی  فلـه،  حمـل  کانتینـری،  نقـل  و  حمـل 
والفجـر و کشـتیرانی جنـوب خـط ایـران طـی سـخنانی ضمـن ارائه گزارشـی 
کوتـاه از عملکـرد شـرکت های تحـت مدیریـت خـود، در خصـوص چگونگـی 
تحقـق اهـداف تعییـن شـده در سـند راهبـردی گـروه کشـتیرانی در سـال 

۱۴۰۰توضیحاتـی را بیـان کردنـد.
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بـه گـزارش روابط عمومـی هلدینـگ 
معـاون  گلـزاری  دکتـر  کشـتیرانی، 
جمهـوری  کشـتیرانی  بـازار  توسـعه 
از  قدردانـی  ایـران ضمـن  اسـالمی 
زحمـات کارکنـان گـروه کشـتیرانی 
ابـالغ  اینکـه در متـن  بـه  اشـاره  و 
سـند مذکـور، همـکاری و مشـارکت 
کلیـه ارکان شـرکت و کارکنان گروه 
مـورد تأکیـد قرار گرفته اسـت، گفت: 
الزمـۀ تحقـق ایـن سـند، همدلـی و 
کارکنـان گـروه می باشـد.  حمیـت 

وی افـزود: از کلیه معاونیـن، مدیران 
و مدیـران عامـل شـرکت های تابعـه 
خواسـته شـده اسـت تا طی برگزاری 
جلسـات تخصصـی، سـند راهبـردی 
همـکاران  تمامـی  بـرای  را  گـروه 
تشـریح و تبییـن نماینـد بـه نحـوی 
کـه درتمامـی ارکان شـرکت بعنـوان 

یـک اصـل اساسـی نهادینه شـود .
نشـان  خاطـر  بـازار  توسـعه  معـاون 
کـرد: بـرای اولیـن بـار بودجه سـال 
۱۴۰۰ بـا برنامه هـای مندرج در سـند 
راهبـردی 5 سـاله شـرکت منطبـق 
گردیـده و مقرر شـده اسـت بررسـی 
و تحقـق اهـداف این سـند راهبردی، 
علمکـرد  ارزیابـی  جلسـات  در 
شـرکت های تابعـه مـورد پایـش قرار 

 . د گیر
وی تصریـح کـرد: چشـم انداز سـند 
راهبـردی گروه کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایـران »پیشـتازی و جهـان 
نقـل  و  حمـل  عرصـۀ  در  تـرازی 
ضمـن  و  گردیـده  اعـالم  دریایـی« 
توجـه ویژه بـه شـاخص های کمی و 
همچنیـن ترسـیم برنامه ها بـر مبنای 
شـاخص های کلیدی و اعـداد و ارقام 

احصـا شـده از برنامـه و بودجـه تأکید شـده اسـت.
وی در ادامه یاد آور شـد: سـند راهبردی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 

در راسـتای تأکیدات مدیرعامل گروه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران سـند راهبردی 5 سـاله گروه کشـتیرانی از سـوی معاونت 
توسـعه بازار اباغ شـد. 

نسخه نخست سند راهبردی 5 ساله
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد
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  راهبردي سند
 كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

  »نسخه نخست«

 1404چشم انداز 

ایـران بـا الهـام از سـند چشـم انـداز جمهـوری اسـالمی ایـران در افـق 
۱۴۰۴ و همچنین اسـناد و قوانین باال دسـتی تهیه و تدوین شـده اسـت.

گزارش
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به گزارش روابط عمومی هلدینگ کشـتیرانی، در این مراسـم که یکم اردیبهشـت 
مـاه جـاری بـا حضـور مهندس جبلـی معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی، آقای 
یوسـف پـور مدیر امور کارکنـان و دکتر غیاثیـان مدیر روابط عمومی برگزار شـد، 
مهنـدس جبلـی معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی طی سـخنانی ضمـن تقدیر 
و تشـکر از خدمـات و زحمـات همـکاران بازنشسـته و اشـاره بـه اینکـه کارکنان 
بهتریـن سـالها و سـاعات عمـر خـود را در سـازمان محـل خدمت شـان سـپری 
می کننـد، گفـت: ضـرورت دارد پیـش کسـوتان بـه همـکاران جوان ایـن توصیه 
را داشـته باشـند که در جهت یادگیری بیشـتر و توانمندسـازی و خدمت صادقانه 
و خالصانـه تـالش کننـد چـون در ایـن صـورت اسـت کـه مـی توانند هـم برای 

طی مراسمی از بازنشستگان سال 99 هلدینگ کشتیرانی جمهوری اسامی ایران تجلیل به عمل آمد. 

مراسم تجلیل از بازنشستگان سال 99 هلدینگ 
برگزار شد

سـازمان خـود مفیـد واقـع شـوند و هـم از 
رضایت شـغلی برخوردار باشـند.

معاون سـرمایه انسـانی و پشتیبانی با اشاره 
بـه اینکـه افراد در سـازمان هم مـی توانند 
بـا عملکـرد خوب بـرای خـود برنـد ایجاد 
کنند، خاطرنشـان کرد: بازنشسـتگان منبع 
غنـی ای از تجارب ارزنده هسـتند که خوب 
اسـت ایـن تجربیـات مسـتند گـردد. البته 
درخصـوص مدیریـت دانـش بـا مؤسسـه 
آموزشـی هماهنگی هایـی صـورت گرفتـه 
اسـت و  دوسـتان می تواننـد بـا توجـه بـه 
تجاربـی کـه در بخش های مختلـف گروه 
کشـتیرانی داشـته اند در زمینـه آموزش نیز 

به مـا کمـک کنند.
در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم آقـای 
یوسـف پـور مدیـر امـور کارکنـان نیز طی 
سـخنانی بـا اشـاره به اینکه بازنشسـتگی شـروع یـک مرحله جدیـدی از زندگی 
اسـت، اظهـار امیدواری کـرد: تجربـه و اندوخته هایی که پیش کسـوتان طی یک 
عمـر تـالش و زحمت به دسـت آورده اند در عرصه های مورد نیاز اسـتفاده شـود.
مدیـر امـور کارکنـان در مـورد تأثیرعملکـرد مناسـب گفـت: وقتی فـرد عملکرد 
قابـل قبولـی داشـته باشـد هـم سـازمان از خدمـات او بهره منـد شـده و هـم 
رضایـت درونـی بـرای خـود شـخص حاصـل گردیـده اسـت کـه بـه نظـرم

 ایـن رضایـت درونـی بهتریـن دسـتاوردی اسـت کـه هـر یـک از مـا می توانیم 
باشیم. داشـته 

شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم بـه رسـم یادبـود هدایایـی همـراه بـا              
لـوح تقدیـر بـه همـکاران بازنشسـته اهـدا گردیـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینگ کشـتیرانی، رییس سـازمان حراسـت کل 
کشـور بـا اهـداء لـوح تقدیـر از خدمـات مدیـرکل دفتر مرکـزی حراسـت گروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران تقدیـر بـه عمل آورد. شـایان ذکر اسـت، 
در مراسـمی بـا حضـور مهندس مـدرس خیابانـی مدیـر عامل گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایـران، مدیـرکل خدمـات اجتماعـی سـازمان حراسـت لوح 
تقدیر ریاسـت سـازمان حراسـت کل کشـور را به محسـن پارسـا مدیرکل دفتر 

رئیس سازمان حراست کل کشور از خدمات حراست گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران تقدیر کرد. 

تقدیر از مدیرکل حراست 
گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

مرکزی حراسـت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران اهداء کرد. گفتنی اسـت 
طبـق اعـالم سـازمان حراسـت کل کشـور ایـن لـوح پیـرو اقدامـات و خدمات 
انجـام شـده در دفتر مرکزی حراسـت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران طی 
یک سـال اخیـر کـه در بازدیدهـای دوره ای مربوطـه مشـخص شـده بـود بـه 

ایشـان اهدا شـده است.

گزارش
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بـه گـزارش روابط عمومی کشـتیرانی جنـوب - خط ایران، مهندس سـعید جبلی 
کـه طی سـفر بـه اسـتان خوزسـتان و در جلسـه ای با حضـور کارکنـان ترمینال 
کانتینـری بندر خرمشـهر سـخن می گفت با اشـاره به بررسـی ضرایـب حقوق و 
دسـتمزد کارکنـان، تصریح کرد: پیـش از این ضرایب ریالی در کلیه شـرکت های 
گـروه کشـتیرانی متفـاوت بود که خوشـبختانه از اسـفندماه ۹۹بـا عنایت مدیریت 
محتـرم عامـل، همه شـرکت های گـروه از لحـاظ ضرایب ریالی یکسـان شـدند.
جبلـی همچنیـن بـه بازنگری وام ها اشـاره کـرد و افـزود: وام هـای مختلفی برای 
رده هـای مختلـف در نظرگرفتـه شـده و در حـال حاضـر وام مسـکن، ضـروری، 
ودیعـه مسـکن و رفاهـی بـرای تمامـی کارکنـان لحـاظ شـده اسـت که آنـان با 

توجـه بـه بودجـه شـرکت مـی تواننـد از تسـهیالت وام بهره مند شـوند.
معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی، بهبـود امـور رفاهـی کارکنـان را از دیگـر 
اقدامـات مهـم برشـمرد و گفـت: یکـی از کارهـای مؤثـری کـه انجـام شـد این 
بـود کـه در بیمـه درمان تکلمیلی سـقف هزینه های بیمارسـتانی برداشـته شـد و 

معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران گفت: برقـراری عدالت و رفع احسـاس تبعیض در 
میـان کارکنـان از اصـول اصلی و مـورد تأکید مدیران ارشـد گروه می باشـد.

بازدید معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی 
از بنادر امام خمینی و خرمشهر

کارکنـان فقـط مبلغـی را بـه عنـوان فرانشـیز پرداخت می کننـد. در حـال حاضر 
می تـوان گفـت بیمـه درمانی مـا کامل ترین بیمـه تکمیلی از لحاظ پوشـش های 

درمانـی در مقایسـه بـا سـایر شـرکت ها می باشـد.
وی ادامـه داد: قـرار بـر ایـن اسـت که منازل مسـکونی کلیـه کارکنان بـا هزینه 
شـرکت تحـت پوشـش بیمه آتـش سـوزی، زلزله، ترکیدگـی لوله و سـرقت قرار 
گیـرد کـه مجـوز آن از هیئـت مدیره اخـذ و در طی مـاه آتی اجرایی خواهد شـد.

کارانه )بهره وری( از دیگر موضوعاتی بود که معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی 
بـه آن اشـاره کـرد و گفت: بودجه کارانـه افزایش پیدا کرده و همـکاران می توانند 
افزایش مبالغ بهره وری خود را نسبت به دوره های قبل مشاهده نمایند. البته بودجه 
بهره وری براسـاس شـاخص ها و عملکرد شـرکت ها محاسـبه و پرداخت می شود.

وی در ادامـه بـا بیـان ایـن مطلـب کـه در بحـث ارتقـاء و جـذب سـعی کردیـم 
نظام هـای علمـی را پیـاده کنیـم، به مسـئله انتصابـات و ارتقـاء کارکنان  اشـاره 
کـرد و گفـت: در ایـن خصوص کانون ارزیابی تشـکیل شـده که افراد بر اسـاس 

گزارش
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نظـر ایـن کانـون ارزیابـی و تعیین سـطح مـی گردنـد و در صورت کسـب امتیاز 
الزم ارتقـاء می یابنـد و یـا در سـمت هـای باالتـر منصـوب خواهند شـد.

 معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی در ادامـه ضمـن درخواسـت از کارکنان در 
راسـتای تالش مضاعف و توانمند سـازی فردی، به فرهنگ شـکرگزاری اشـاره 
کرد و با تشـریح شـرایط اقتصادی کشـور و در مقابل شـرایط مناسـب و به موقع 
پرداخت هـای پرسـنلی و امکانـات ایجـاد شـده در شـرکت، از کارکنان خواسـت 
شـاکر و قـدردان بـوده و شـکرگزاری واقعـی را در تالش بیشـتر در جهت تحقق 

اهداف سـازمانی برشمرد.
امینـی مدیرعامـل شـرکت  از کاپیتـان  پایـان سـخنانش  مهنـدس جبلـی در 
کشـتیرانی جنـوب – خـط ایـران در خصـوص پیگیری هـای مجدانه ایشـان در 
خصـوص حـل مشـکالت کارکنـان از جملـه اجرایـی نمـودن طرح طبقـه بندی 

مشـاغل تشـکر و قدردانـی نمـود. 
شـایان ذکـر اسـت در ایـن نشسـت، نماینـدگان کارکنـان، راننـدگان، اپراتورهـا 
و کارکنـان عملیـات و فنـی ترمینال هـا بـه وضعیـت شـغلی خود اشـاره کـرده و 
خرسـندی و قدردانـی خـود را بابـت تغییـرات مثبت صـورت گرفته ابـراز نمودند. 

 مراسم تکریم و معارفه مدیر ترمینال کانتینری بندر امام 
در بخـش دیگـری از بازدیـد برخـی از مدیـران کشـتیرانی به اسـتان خوزسـتان، 
مهنـدس جبلـی در مراسـم تکریـم و معارفه مدیـر ترمینـال کانتینری بنـدر امام 
به حماسـه آزادسـازی خرمشـهر اشـاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در آسـتانه 
سـوم خرداد قرار داریم الزم می دانم فرا رسـیدن سـالروز آزادسـازی خرمشـهر را 
تبریـک بگویـم. در حقیقـت امروز هـر آنچه داریم بـه برکت خون پاک شـهدای 

معظـم هشـت سـال دفاع مقـدس و به ویژه شـهدای معظم خرمشـهر اسـت.
وی در ادامـه ضمـن اشـاره بـه کار بسیارحسـاس و تخصصـی مدیریـت ترمینال 

کانتینـری، از زحمـات کاپیتـان موسـوی زاده طـی سـال ها تـالش و فعالیـت در 
گـروه کشـتیرانی و به ویژه در ترمینـال کانتینری بندر امام تشـکر و قدردانی کرد 
و بـا معرفـی کاپیتان حسـینی بـه عنوان مدیـر جدید ایـن ترمینال، برای ایشـان 

آرزوی موفقیـت و عاقبـت به خیـری نمود. 

دیدار با مدیران کل اداره بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
 کاپیتـان امینـی مدیـر عامـل کشـتیرانی جنـوب – خط ایـران، مدیران سـابق و 
جدیـد ترمینـال کانتینـری بندر امـام خمینی با مدیـر کل اداره بنـادر و دریانوردی 
بنـدر امـام خمینـی و همچنین کاپیتـان امینی به همـراه مدیر ترمینـال کانتینری 
بنـدر خرمشـهر بـا مدیـر کل اداره بنـادر و دریانـوردی بنـدر خرمشـهر دیـدار و 

گفتگـو کردند.
در ادامـه معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی و هیئت همراه در بـدو ورود به بندر 
خرمشـهر از قسـمت هاي مختلـف بندر اعـم از اسـکله ها، انبارهـا و محوطه هاي 
عملیاتـي، پایانـه مسـافربري و شـناور مسـافربري برلیـان متعلـق بـه شـرکت 

کشـتیراني والفجر بازدیـد کردند.
بازدیـد از دفتر ترمینال کانتینری بندر، منازل سـازمانی، مدرسـه کشـتیرانی، هتل 
دریـا، محوطه و منازل کشـتیرانی جنوب- خـط ایران از دیگـر برنامه های معاون 

سـرمایه انسانی و پشـتیبانی و هیئت همراه  بود.
گفتنـی اسـت، مهنـدس جبلی بـا حضـور در مجتمع بنـدری امـام خمینی ضمن 
بازدیـد از ایـن بنـدر با کارکنـان واحد تعمیـرگاه تجهیـزات دیـدار و گفتگو کرد.

شـایان ذکـر اسـت، در سـفر به بنـادر امـام خمینـی و خرمشـهر، مدیـران عامل 
کشـتیرانی جنـوب- خط ایران و شـرکت خدمات نمایندگی هوپاد دریا و رؤسـای 
هیئـت مدیـره شـرکت های تأمیـن نیـرو و هوپـاد دریـا در همراهـی بـا معـاون 

سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی کشـتیرانی حضور داشتند.
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بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ کشـتیرانی، کاپیتـان مجیـد سـجده که در 
نشسـت مشـترک مدیریـت و کارکنـان شـرکت حمـل ونقـل کانتینـری سـخن 
می گفـت، بـا بیان اینکه سـال ۹۹ سـال بسـیار پر فراز و نشـیبی بود، خاطر نشـان 
کـرد: مـی تـوان گفت ایـن سـال در تاریخچه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
علـی الخصـوص شـرکت حمـل نقـل کانتینری بی سـابقه بود، اوایل سـال بسـیار 
خـوب وعالـی شـروع شـد اما بـه مرور مشـکالتی تحـت تاثیـر عوامـل خارجی به 

وجـود آمـد کـه عمـاًل از کنترل شـرکت خـارج بوده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر نقش مدیریت ارشـد گروه، معاونیـن و کلیه پرسـنل در مواجهه با 
مشـکالت و موانـع پیـش آمده تصریح کرد: بـی تردید بدون حمایت های ارزشـمند 
جنـاب آقـای مهندس مـدرس خیابانـی، معاونین محترم ایشـان و تیـم فعلی فعال 

در شـرکت حافـظ دریا، امکان عبور از مشـکالت وجود نداشـت.
کاپیتـان سـجده ضمن تجلیـل از زحمات کارکنـان مجموعه تحـت مدیریت خود، 
ادامـه داد: مـن از زحمـات یکایک شـما همکاران کـه طی این مدت متقبل شـدید 
و در ایـن مشـکالت همـراه و همـدل یکدیگـر بودیـد تشـکر می کنـم چـون بـه 

واسـطه ایـن همدلـی ها توانسـتیم بر مشـکالت فائق شـویم.
وی یکـی از افتخـارات مجموعـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران و شـرکت 
کانتینـری را، توجـه ویـژه مقـام معظـم رهبـری بـه نقـش و جایگاه ایـن مجموعه 
در اقتصـاد مقاومتـی دانسـت و گفت: فرمایشـات مقام معظم رهبـری و معاون اول 
رئیـس جمهوری در خصوص جایگاه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران و جایگاه 
شـرکت هـای زیرمجموعـه آن گویـای تـالش جهـاد گرانـه یکایک شـما عزیزان 

است. 
مدیـر عامـل شـرکت حمـل ونقـل کانتینـری بـا یـادآوری تاثیـر ایـن مجموعه بر 
اقتصـاد، واردات و صـادرات کشـور به ویـژه در شـرائط تحریمی، بـر اهمیت فعالیت 
آن تاکیـد کـرد و افـزود: خوشـبختانه ارتباطـات خوبی بیـن اعضای هیئـت مدیره، 
معاونیـن، مدیرعامـل، مدیـران امـور و کارشناسـان بـه وجـود آمـده که بی سـابقه 

است.
وی ایجـاد زبـان مشـترک و همدالنـه بیـن کلیه اعضاء این شـرکت را بسـیار مهم 
ارزیابـی کـرد و ادامـه داد: شـرکت حمل و نقل کانتینـری از اوایل سـال ۹۹ از یک 
شـرکت کامـاًل بازرگانـی به یک شـرکت کشـتیرانی کامل تبدیل شـد و به عبارتی 
پوسـت انـدازی کـرد. بنابرایـن الزم بود نگـرش ها، رفتـار، کنش هـا و واکنش ها 

مدیرعامـل شـرکت حمـل و نقـل کانتینـری کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران گفت: فرمایشـات مقـام معظـم رهبری و معـاون اول 
رئیـس جمهـوری در خصـوص جایگاه کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران و جایگاه شـرکت هـای زیرمجموعه آن و شـرکت حافظ دریا 

گویـای تاش جهـاد گرانه یکایـک کارکنان آن اسـت. 

 مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری:

با تالش جهادگرانه کارکنان بر مشکالت فائق شدیم

تغییـر کنـد. خوشـبختانه به واسـطه ارتبـاط و درک متقابلی که ایجاد شـده اسـت 
بسـیاری از مشـکالت بـه راحتی حل می شـود. 

وی همچنیـن افـزود: شـرکت حمـل و نقـل کانتینری طی سـال گذشـته عماًل به 
رشـد و بلوغ خاصی رسـیده و شـخصیت شـرکتی پیدا کرده اسـت.

وی در ایـن بـاره ادامـه داد: عکـس العمـل دشـمنان کشـور در ایـن خصـوص بی 
دلیـل نیسـت، زیرا کارکنان این شـرکت در ایـن صحنه جهادی حضور داشـته اند. 
وی بـا خطـاب قـرار دادن کارکنـان شـرکت حمـل کانتینـری گفـت: شـما منافع 
کشـور و جایـگاه بین الملـل را حفـظ کردیـد ضمن اینکـه با وجود تمام مشـکالت 
ناشـی از تحریم و کمبودهای موجود در کشـور، ما به جایگاه قبلی خود بازگشـتیم 

و ایـن تنهـا بـه دلیل همت و تالش شـما همـکاران بوده اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر اهمیـت حفظ ارتبـاط سـازنده و موثر ایجاد شـده میـان کارکنان 
ایـن شـرکت خاطر نشـان کـرد: هم اکنون سـرویس هـای اروپـا و آفریقـای ما به 
خوبـی فعال هسـتند، خطـوط چین نیز فعالیت بسـیار خوبـی دارند، تمرکـز ما تنها 
بـر یک مسـیر نیسـت زیـرا ما یک شـرکت انتفاعـی نیسـتیم چراکه این نـاوگان، 
نـاوگان ملـی اسـت و وظیفـه دارد نقش حسـاس ملی خـود  را در پیشـبرد اهداف 

نظـام مقـدس جمهوری اسـالمی ایران ایفـا نماید.
کاپیتـان سـجده با بیـان این مطلب که بـا همکاری و همراهی یکدیگر مشـکالت 
را برطـرف می کنیـم، گفـت: چـون اعتقاد دارم شـرکت حمل ونقـل کانتینری تنها 
یـک شـرکت نیسـت بلکه خانـواده اسـت، باید ایـن فرهنگ ادامـه پیدا کنـد، باید 

جایـگاه خود را در مجموعه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران درک کنیم. 
مدیرعامـل شـرکت حمـل ونقـل کانتینـری بـا اشـاره به اینکه سـعی ما ایـن بوده 
کـه تصمیـم گیـری هـا بر مبنـای خـرد جمعی باشـد، گفت: قرار نیسـت جلسـات 
تنهـا بیـن مدیرعامـل، معاونیـن و مدیـران امـور باشـد بلکه هـر یـک از کارکنان 
می تواننـد پیشـنهادها و نظـرات خـود را بیـان کننـد چـون مـا آماده شـنیدن همه 

پیشـنهادها و نظرات هسـتیم. 
وی مهـم تریـن هـدف مدیران و کارکنان این شـرکت  را حفظ شـرکت، مجموعه 
کشـتیرانی و در نهایـت حفـظ رونـد اقتصاد کشـور دانسـت و با طرح این پرسـش 
کـه چـرا دشـمن مـا را تحریم کرد، تصریـح کرد: زیـرا می دانند که چه مسـئولیت 
سـنگینی بـر عهـده این  شـرکت اسـت، کشـتی های مـا را تحریـم کردنـد اما ما 

هسـتیم و فعالیـت می کنیم.
کاپیتـان سـجده در ادامـه سـخنان خـود بـه اهـداف ترسـیم شـده بـرای شـرکت 
حمـل ونقـل کانتینری در سـال ۱۴۰۰ پرداخـت و گفت: مهم تریـن و اصلی ترین 
موضوع ما در سـال جاری بهینه سـازی سـاختار سـازمانی و تامین نیروی انسـانی 
مـورد نیـاز اسـت. آمـوزش یکـی دیگـر از موضوعـات اسـت. موضوع مهـم دیگر 
جانشـین پـروری اسـت. بایـد بسـتری فراهم شـود که کارشناسـان ما رشـد کنند. 
وی ادامـه داد: اگـر در آینـده محدودیت ها کمتر شـد الزم اسـت در مناطق مختلف 
جهـان حضـور فعـال پیـدا کنیـم. بنابرایـن الزم اسـت  سـرویس هایی را توسـعه 

دهیم.
مدیرعامـل شـرکت حمـل کانتینـری در پایـان اظهـارات خـود تاکیـد کـرد: اگـر 
محدودیـت هـا افزایـش یابـد بایـد خودمان بـه دنبـال ایجاد سـرویس باشـیم. ما 

بایـد در جهـت توسـعه هدفمنـد حرکـت کنیم. 
شـایان ذکـر اسـت، در ادامـه این جلسـه کارکنـان هم نظـرات و پیشـنهادات خود 

را مطـرح کردند.

گزارش
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بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت حمـل فلـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، کاپیتـان عبدالـه حسـومی کـه در دیـدار بـا کارکنان این شـرکت سـخن 
می گفـت بـا بیـان اینکـه بازرسـی و نظـارت فنـی بـر نـاوگان و شـناورهای این 
شـرکت علی رغـم هزینـه بر بودن، بـه طور مسـتمر و دقیق در حال انجام اسـت، 
تأکیـد کرد: شـناورهایی کـه نیاز به داک خشـک و تعمیرات ادواری داشـته اند به 
نوبـت تحـت ایـن عملیات قـرار گرفته انـد که البتـه ۶۰درصد تعمیـرات در داخل 
ایـران انجـام شـده و در سـال جـاری نیـز قصـد بر این اسـت، تعـداد دیگـری از 

شـناورهای این شـرکت تحـت تعمیـرات ادواری قـرار گیرند.
وی یکـی از مهـم تریـن اهداف شـرکت حمل فله کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران را توسـعه نـاوگان بـرای حضـور در بازاهـای جهانـی اعـالم کـرد و افزود: 
ایـن شـرکت در برنامـه ای پنج سـاله قصـد دارد نسـبت به نوسـازی نـاوگان فله 
و افزایـش تناژ و سـایز کشـتی ها و سـفارش شـناورهای ۳۰ هـزار تنـی و... اقدام 
کنـد تـا بتواند سـهم بـه سـزایی از حمل محمـوالت فله در جهان داشـته باشـد. 
وی از دیگـر اهـداف اجـرای برنامـه پنـج سـاله در شـرکت تحـت مدیریـت خود 
را بازتعریـف ارتبـاط بـا مشـتریان از طریـق ابزارهـا و روش هـای نویـن دانسـت 
و خاطرنشـان کـرد: رعایـت حقوق مشـتریان اسـاس هر بنـگاه اقتصادی اسـت، 
بنابرایـن جبـران خسـارت مشـتری و احسـاس مسـئولیت در ایـن امـر موجـب 
رضایـت و حفـظ صاحبـان کاال می شـود و چنانچه این امر هر چه بیشـتر تقویت 

شـود، پیشـرفت و رشـد و تعالـی آن سـازمان محقـق خواهد شـد.
اهـداف سـازمان  بـه  دسـتیابی  از ضروریـات  یکـی  را  سـازمانی  انسـجام  وی 
ارزیابـی کـرد و گفـت: همـه معاونت هـا و امـور عملیاتـی شـرکت حمـل فلـه از 
جملـه معاونت هـای فنـی، بازرگانـی، مالـی، دفاتـر و... از اهمیـت و حساسـیت 
باالیـی برخوردارنـد بـه طوری کـه هـر معاونـت تکمیـل کننـده فعالیـت معاونت 
و امـور دیگـر اسـت لـذا از تمامـی نیروهـای متخصـص شـرکت تقاضـا دارم بـا 
افزایـش بهـره  وری و کسـب درآمـد بیشـتر، نسـبت بـه  تـالش مضاعـف و 
ارتقـاء سـهم نـاوگان ایـن شـرکت در حمـل محمـوالت جهانـی اقـدام کننـد.

مدیرعامـل شـرکت حمـل فلـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در ادامـه 
اظهـارات خـود بـا تاکیـد مجـدد بـر موضـوع مشـتری مـداری، ضمـن قدردانی 

نائـب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شـرکت حمل فله کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایـران گفت: این شـرکت در برنامه ای 
پنـج سـاله قصد دارد نسـبت به نوسـازی نـاوگان فله و افزایش تناژ و سـایز کشـتی ها و سـفارش شـناورهای 30 هزار تنی 

و... اقـدام کنـد تا بتواند سـهم به سـزایی از حمل محموالت فله در جهان داشـته باشـد. 

از اقدامـات معاونـت بازرگانـی شـرکت حمـل فلـه در این زمینـه؛ امـور بازاریابی 
و مارکتینـگ را پیشـانی و سـنگر اصلـی فعالیـت ایـن شـرکت برشـمرد و ادامـه 
داد: مشـتری مـداری از ارکان اصلـی ایـن امـور اسـت کـه نیازمنـد اشـخاصی با 
بهـره هوشـی و هـوش هیجانی باال اسـت بـه همین علت الزم اسـت کـه توان 
برقـراری ارتبـاط بـا مشـتریان با اسـتفاده از متخصصیـن در بخـش مارکتینگ و 
ارتباط مؤثرتر با مشـتریان و صاحبان کاال تقویت شـود چرا که مشـتری سـرمایه 

اصلـی و مهم شـرکت محسـوب می شـود. 
مدیرعامــل شــرکت حمــل فلــه همچنیــن بــه یکــی از کلیدی تریــن شــاخص ها 
در ارتبــاط بــا مشــتری تحــت عنوان شــاخص خالــص مروجــان )NPS( اشــاره 
کــرد و گفــت: ایــن شــاخص می گویــد مشــتریان چــه میــزان حاضرنــد بنــگاه 
یــا شــرکت شــما را بــه دوســتان و مشــتریان دیگــر معرفــی کننــد. بــه عبــارت 
بهتــر چنانچــه عملکــرد شــرکت در تأمیــن نیــاز و انتظــارات مشــتریان، رضایــت 
ــان را بــه همــراه داشــته باشــد، ایــن رونــد موجــب می شــود شــرکت شــما  آن
را بــه دیگــران معرفــی کننــد در نتیجــه ترویج کننــدگان، ارزشــمندترین دارایــی 

کســب و کار شــما هســتند.
کاپیتان حسـومی به جایگاه و دپارتمان CRM در این شـرکت نیز اشـاره داشت 
و در ایـن رابطـه گفت: حفظ جایگاه مشـتری و راه انـدازیCRM  از ضروریات 
فعالیـت امور بازاریابی در معاونت بازرگانی شـرکت حمل فله محسـوب می شـود.
وی ادامـه داد: البتـه مدیریـت ارتبـاط با مشـتریان هم اکنون به شـکل سـنتی و 
بـا توجـه بـه ماهیت کار شـرکت حمل فلـه در حال انجام اسـت اما سـعی بر این 
اسـت بـا راه انـدازی واحد CRM نسـبت به ارتقـاء روش های حفـظ و ارتباط با 

مشـتری و رعایت بیشـتر حقوق صاحبان کاال اقدام شـود.
نائـب رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت حمـل فلـه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران، در ادامـه ایـن نشسـت ضمن مثبـت ارزیابی کـردن فعالیـت معاونت مالی 
در وصـول مطالبـات این شـرکت، تصریح کـرد: عملکرد بخش مالـی در پیگیری 
مطالبـات از مشـتریان شـرکت حمـل فلـه در شـرایط تحریـم و محدودیت هـای 
بانکـی ارزشـمند اسـت لـذا ارتبـاط تنگاتنـگ بـا معاونـت بازرگانی این شـرکت 

بـرای وصـول مطالبـات بیشـتر، منتـج به نتایـج بهتر خواهد شـد.
وی کارکنـان متخصـص را سـرمایه اصلـی شـرکت دانسـت و بـا تاکیـد بـر 
سـاالری  شایسـته  کـرد:  اظهـار  پرسـنل،  حقـوق  رعایـت  و  حفـظ  ضـرورت 
کارکنـان  سـطح  در  چـه  و  مدیریتـی  سـطوح  در  چـه  پـروری  جانشـین  و 
شـود. تقویـت  بیشـتر  چـه  هـر  بایـد  و  اسـت  شـرکت  ایـن  ضروریـات  از 

کاپیتـان حسـومی در پایـان، بـه چنـد عنصـر مهـم در بحـث نیـروی انسـانی 
متخصـص اشـاره کـرد و گفـت: آموزش هـای تخصصـی ضمـن خدمـت، حفظ 
و نشـاط سـازمانی، اخالق مـداری، ترویـج روحیه تـوکل و رضایت  خداوند، رشـد 
تعالـی سـازمانی و مشـارکت در ارائـه پیشـنهادها و روحیـه نقدپذیـری، اسـتفاده 
از مهـارت شـغلی و تجربیـات نیـروی انسـانی پیشکسـوت، تفکـر سیسـتمی 
اسـتراتژیک و چشـم  انـداز آینـده و ... از جملـه مـوارد بسـیار مهـم در رشـد و 
تعالـی یـک بنـگاه اقتصـادی اسـت که  باید نسـبت بـه تقویـت آنها اقـدام کرد.

در نشست صمیمانه مدیرعامل شرکت حمل فله با کارکنان این شرکت مطرح شد؛

 مشتری مداری و جانشین  پروری

 ارکان اصلی شرکت حمل فله 

گزارش
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 در آئیـن اختتامیـه چهارمیـن همایـش ملـی »نقـش مدیران اقتصـادی در پیشـبرد اقتصـاد مقاومتـی و جهش تولیـد« لوح و 
تندیـس رضایت منـدی مشـتری بـه مدیرعامـل کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران اهدا شـد.

لوح و تندیس رضایت مندی مشتری
 به ناوگان ملی اهدا شد

تقدیر از بازنشستگان شرکت حمل فله

مراسـم تقدیـر از بازنشسـتگان و پیش کسـوتان شـرکت حمل فله 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران بـا حضـور مدیرعامـل ایـن 

شـرکت برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت حمل فلـه، نائب رئیـس و مدیرعامل شـرکت 
حمـل فلـه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن مراسـم طـی سـخنانی 
ضمـن تقدیر و تشـکر از زحمـات فرهیختگان و همکاران بازنشسـته این شـرکت، 
آنان را سـرمایه گرانقدر مجموعه برشـمرد و افزود: واالترین سـرمایه یک شـرکت، 
نیـروی انسـانی متخصـص و توانمند اسـت که مـی تواند یـک بنـگاه اقتصادی را 

در شـرایط خـاص محفـوظ و قدرتمنـد نگه دارد.
کاپیتـان عبدالـه حسـومی ادامـه داد: نـوع فعالیـت اقتصادی شـرکت حمـل فله نه 
تنهـا میـان دیگـر بخش هـای حمل و نقـل متفـاوت و از ظرافت خاصـی برخوردار 
اسـت بلکـه در میـان زیرمجموعه های گروه کشـتیرانی نیـز این فعالیت دشـوارتر، 

حسـاس تر و بـا پیچیدگـی های بیشـتری انجام می شـود.
وی تأکیـد کـرد: حـال چنانچـه بـه تمامی ایـن شـرایط، تحریم و دیگر مشـکالت 
موجـود از جملـه محدودیت تـردد به بنادر کشـورها، مبادالت بانکـی و ... را اضافه 
کنیـم آنجاسـت کـه نقش نیـروی انسـانی به عنـوان سـرمایه کالن یک شـرکت 

بسـیار ارزنـده، قابـل تقدیر و حائـز اهمیـت خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت حمـل فلـه خطاب بـه معاونیـن و مدیـران این شـرکت گفت: 
بـه منظور هم افزایی بیشـتر در راسـتای افزایـش راندمان کاری، الزم اسـت برای 
نیـل بـه اهداف عالی شـرکت در مقوله جانشـین پـروری، از تجـارب ارزنده نیروی 

انسـانی پیش کسـوت، کارآمد و متخصص در شـرف بازنشسـتگی اسـتفاده شود.
کاپیتـان حسـومی اظهـار امیدواری کـرد: با رفع مشـکالت موجود بتوانیم شـرکت 
حمـل فلـه را در بازارهـای بیـن المللـی به جایـگاه اصلی خـود بازگردانیم و سـهم 

بیشـتری از حمـل محمـوالت جهـان را ازآن خود کنیم.
در پایـان ایـن مراسـم که با حضـور معاون فنـی و جمعی از مدیران شـرکت حمل 
فله کشـتیرانی جمهوری اسـالمی برگزار شـد، کاپیتان حسـومی ضمـن اهداء لوح 

تقدیـر و هدایـا، از زحمات همکاران بازنشسـته این شـرکت تقدیر کرد.

گزارش

.بـه گـزارش روابط عمومـی کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایران، در چهارمیـن همایش ملی »نقش 
مدیـران اقتصـادی در پیشـبرد اقتصـاد مقاومتی و 
جهـش تولیـد« کـه روز سه شـنبه ۲5 خردادمـاه 
جـاری در تهـران برگـزار شـد، تندیـس زریـن« 
رضایت منـدی مشـتری«  بـه مهنــــدس محمد 
رضـا مـدرس خیابانـی نائـب رئیس هیئـت مدیره 
و مدیرعامـل کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 

گرفت.  تعلـق 
در ایـن همایـش بـه عنـوان یکـی از بزرگ تریـن 
گردهمایـی هـای مدیران کشـور در حـوزه اقتصاد 
مقاومتـی بـا رویکـرد رضایتمندی مشتــــری  از 
مجموعـه خدمـات، پایـداری و تـالش مضاعـف 
کشتیرانی جمهـــوری اسـالمی ایران در رساندن 
کاالهـای اساسـی به کشـور و به ویـژه نقش مهم 

آن در دوران تحریـم تقدیـر شـد. 
شـایان ذکـر اسـت همایـش یـاد شـده بر اسـاس 

رهنمودهـای مقـام معظم رهبری و بـا حمایت بخش های مختلـف دولتی از جمله 
وزارتخانه های راه و شهرسازی، صمت، ارتباطات و فّناوری اطالعات، نفت و برخی 
دیگر از دسـتگاه های اجرایی و دانشـگاهی مانند دانشگاه شهید بهشتی، برگزار شد.
گفتنـی اسـت، پیـش از ایـن نیـز کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران بر اسـاس 

ارزیابـی هـای صـورت گرفتـه بـا حفـظ رتبه یـک در صنعـت حمل و نقل کشـور 
توانسـت از نظـر شـاخص فـروش و درآمـد بـا پنـج پلـه صعـود در رتبـه ۲۶، در 

بیـن۱۰۰ شـرکت برتـر ایـران قـرار گیرد.
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گزارش

بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ کشـتیرانی، در این مراسـم که بـا حضور 
عضـو هیئت مدیره، معاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی، مدیـرکل دفتر مرکزی 
حراسـت، مدیـر روابـط عمومی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران و جمعی از 
جانبـازان گـروه کشـتیرانی برگزار شـد، مهنـدس مـدرس خیابانی نائـب رئیس 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران طـی 
سـخنانی بـا تأکید بر اینکه داشـتن نـگاه ایثارگرانـه در مجموعه ای کـه فعالیت 
داریـم خیلـی مهـم اسـت، گفـت: از جملـه افتخاراتـی کـه نصیـب مجموعـه 
کشـتیرانی شـده، حضور شـما عزیزان جانباز در این شـرکت اسـت که امیدوارم 
گـروه کشـتیرانی بتوانـد از قابلیت هـا و توانمندی هـای شـما بهـره الزم را ببرد. 
مهنـدس مـدرس خیابانـی افـزود: جبـران ایثارگری های شـما عزیـزان آن طور 
کـه شایسـته اسـت میسـر نیسـت، شـما بـا خـدا معاملـه کـرده ایـد و حتمـًا در 

پیشـگاه حق تعالـی مأجور هسـتید.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط کنونـی و قرار داشـتن مجموعـه کشـتیرانی در جنگ 
اقتصـادی خاطرنشـان کـرد: انتظار ما از همـکاران عزیز جانباز این اسـت همان 
گونـه کـه در دوران دفـاع مقـدس بـه صـورت مضاعـف خالصانـه تـالش مـی 
کردنـد امـروز هم در سـنگر کار و خدمت نیـز این تالش و جهـاد را ادامه دهند.

ایـن گـزارش حاکی اسـت: در بخش دیگری از این مراسـم عضـو هیئت مدیره 
و از جانبـازان و آزادگان دفـاع مقـدس طـی سـخنانی ضمن بیان ایـن مطلب که 

همزمـان بـا اعیـاد شـعبانیه و روز جانبـاز، مدیرعامـل گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایران طـی مراسـمی از همکاران 
جانبـاز تجلیـل کرد.

 تجلیل مدیرعامل گروه کشتیرانی
 از همکاران جانباز

حضـور در بیـن جانبـازان عزیـز مایه افتخار اسـت ،گفت: جانبازان هـم در زندگی 
شـخصی و هـم در زندگی شـغلی  خود بـی ادعا و بی تکلف هسـتند.

وی با اشـاره به شـرایط تحریم و محدودیت های بین المللی ایجاد شـده در مسـیر 
فعالیت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، تصریح کرد: قطعاً تالش و کار جهادی 
 شـما جانبـازان عزیز می تواند برای مجموعه کشـتیرانی ارزش افـزوده ایجاد کند.

در بخـش دیگـری از ایـن مراسـم جانبـازان حاضـر بـه معرفـی خـود و جایـگاه 
شغلی شـان در گـروه کشـتیرانی پرداختنـد.

پیرامـون  نیـز  ایثارگـران  امـور  نماینـده  ایـن مراسـم مطهـری  همچنیـن در 
فعالیت هـا و اقدامـات انجـام شـده در خصـوص احقـاق حقـوق جانبـازان گروه 
کشـتیرانی طـی یـک سـال اخیـر و آمار همـکاران جانبـاز در بخش خشـکی و 

دریـا گزارشـی را ارائـه کرد.
شـایان ذکـر اسـت در پایان این مراسـم لـوح تقدیـر و هدایایی به رسـم یاد بود 

به همـکاران جانباز اهـدا گردید.
گفتنـی اسـت بـه دلیل شـرایط کرونـا و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی، مقرر 
گردیـد هدایـای جانبـازان شـاغل در دریـا و بنـادر جنوبـی گـروه کشـتیرانی از 

سـوی امـور ایثارگـران بـرای آنـان ارسـال گردد. 

 آوای کشتیرانی   شماره   367  /  اردیبهشت و خرداد   1400
1717



بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران به 
نقـل از شـرکت پرشـیاهرمز، از جملـه دسـتاورد های فنی حاصل شـده 
در ایـن شـرکت طـی سـال ۹۹  تعمیـرات شـناور پردیس کیـش   5۹  
یکـی از بزرگ تریـن الیروب های هاپر ساکشـن مؤسسـه مکین اسـت 
کـه بـرای اولیـن بار در کشـور توسـط سـینکرولیفت ایـن مجموعه به 

خشـکي منتقـل و تعمیـرات دوره ای آن بـا موفقیت انجام شـد.
عـالوه بـر این، شـناور صیادی هوور۱ از پنج شـناور پرسـاینر اقیانوس 
پیمـای ایـران کـه سـابقًا بـه علـت آبخـور بـاال بـر روی داک دلفیـن 
قـرار  دوره ای  تعمیـرات  مـورد  خارجـي  یارد هـای  شـیپ  سـایر  یـا 
می گرفـت، در سـال ۱۳۹۹ بـرای اولیـن بار بـا اتکا به محاسـبات فني 
متخصصیـن داخلي به وسـیله سـینکرولیفت با موفقیـت داک گردید و 
تعمیـرات اساسـی آن در مجموعـه تعمیراتی پرشـیاهرمز در بازه زمانی 

۳۳ روز بـه اتمام رسـید.
 sister همچنیـن یـدک کش هـاي کارن ۲، کارن ۳ و کارن ۴ کـه
ship هسـتند بـه دلیل دارا بـودن آبخور و بار نقطـه ای زیاد، تعمیرات 
آنهـا همیشـه در شـیپ یارد هـای خـارج از کشـور صـورت مي گرفـت 
بـا همـت کارشناسـان داخلـي و محاسـبات و  کـه در سـال ۱۳۹۹ 
ابتـکارات مهندسـی کـم نظیـر بـرای اولیـن بـار در سـه دهه گذشـته 
بـر روی سـینکرولیفت مجموعـه تعمیراتـی پرشـیا هرمـز بـا موفقیت 
داک شـد و تعمیـرات دوره ای آنهـا در بازه زمانـی ۲۰روز انجام گرفت. 

شـرکت تعمیـرات کشـتی پرشـیا هرمـز طـی فعالیت در سـال گذشـته توانسـت دسـتاوردهای مهمـی را در حوزه هـای فنی، 
بازرگانـی و مالـی کسـب کند. 

مهم ترین دستاورد های شرکت تعمیرات کشتی پرشیا هرمز در سال 99؛

بهــره گیری از تـــوان داخـــل
افزایش 35 درصدی درآمد

قابـل ذکـر اسـت کـه حتـي کشـتي سـازي هاي حاشـیه خلیـج نیز از 
توانایـي الزم در ایـن زمینـه برخـوردار نبـوده و ریسـک داکینـگ این 

نپذیرفتند. را  شـناورها 
ایـن گـزارش حاکـی اسـت: شـناور های اقیانـوس پیمـای شـیبا، الیانا 
و بهشـاد هـم کـه بـه طـور معمـول در مجموعـه تعمیراتـی پرشـیا 
هرمـز بـه طـور جداگانـه مـورد تعمیـرات دوره ای قـرار می گرفتنـد با 
افزایـش ظرفیـت تعمیـرات، منابـع انسـانی متخصص و بـه کارگیری 
پیمانـکاران بـا تجربـه و همچنیـن همت مضاعـف کارکنان شایسـته 
مجموعـه تعمیراتـی پرشـیا هرمـز، در سـال ۱۳۹۹ بـه طـور همزمان 

مـورد تعمیـرات دوره ای قـرار گرفتند.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، اسـتفاده از شـرکت های دانـش بنیـان در 
زمینـه تعمیـرات شـناور ها و تهیـه مـواد از داخـل کشـور در جهـت 
رونـق بخشـیدن بـه اقتصـاد داخلـی و ضـرورت اسـتفاده از تولیـدات 
داخـل و پیـروی از اقتصـاد مقاومتـی، از جمله دسـتاورد های بازرگانی 

این شـرکت در سـال گذشـته اسـت.
گـروه  در  فصلـی  عملکـرد  ارزشـیابی  کارنامـه  در     ۹۰ نمـره  اخـذ   
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران،  افزایـش درآمـد ناخالـص بـه 
میـزان ۳5 درصـد نسـبت بـه سـال قبـل و  افزایـش سـود خالص به 
میزان ۱۰ درصد نسـبت به سـال قبل، از دسـتاورد های مالی شـرکت 

تعمیـرات کشـتی پرشـیا هرمـز در سـال ۹۹ می باشـد.

گزارش
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عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
هلدینگ، در ایـن آیین یک هیئت 
کشـتیرانی  شـرکت  از  بلندپایـه 
عنـوان  بـه  اسـالمی  جمهـوری 
سـرمایه گذار بنـدر خشـک مراغـه 
بـا »سـیدعلی موسـوی« نماینـده 
عالـی دولـت در ایـن شهرسـتان 
دیـدار کردنـد و توافق هـای اولیـه 
بـرای برداشـتن گام هـای عملـی 
بـه امضـای طرفین رسـید تـا ارائه 
 door to« خدمـات حمل ونقلـی
door« بـه تولیدکننـدگان، تجـار 
و  تسـهیل  همچنیـن  و  داخلـی 
تسـریع در امـر ترانزیـت کاال بـه 
ارمغـان دولـت دوازدهـم در مراغه 

تبدیـل شـود.
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویژه مراغه می گوید: در این جلسـه توافـق اولیه برای 
مشـارکت شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران در ایجاد زیرسـاخت های 

مربـوط به ارتقـای گمرک مراغه بـه اداره کل انجام شـد.
سـیدعلی موسـوی با اشـاره بـه اینکه کشـتیرانی، نیروی انسـانی مورد نیـاز برای 
ارتقـای گمـرک مراغه بـه اداره کل را تامیـن می کند، اضافه کرد: هـدف از ارتقای 
گمـرک مراغـه، ایجـاد منطقه گمرکی و بندر خشـک به شـمار مـی رود و این امر 

می توانـد زمینه سـاز تحول اقتصادی در شـمال غرب کشـور شـود.
وی بـا بیـان اینکه مراغه با تولیـد بیش از ۶۰۰ هزار تن محصوالت کشـاورزی از 
ظرفیـت  قابل توجهی در زمینه صادرات برخوردار اسـت، اظهار داشـت: مشـارکت 
شـرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی در توسـعه گمرک این شهرستان، ترانزیت و 
صـادرات محصوالت کشـاورزی مراغه به کشـورهای خارجی را تسـهیل می کند.

اذعان به ظرفیت های مراغه برای سرمایه گذاری 
رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی نیـز در این جلسـه 
بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای مناسـب بـرای سـرمایه گذاری در مراغـه، بیـان کـرد: 
وجـود سـیلوهای نگهداری محصـوالت زراعی و نیز زیرسـاخت های مهمی چون 
راه آهـن و گمـرک، ایـن شهرسـتان را بـه منطقـه ای مسـاعد برای ایجـاد منطقه 

گمرکـی و ترانزیتـی در شـمالغرب کشـور تبدیل کرده اسـت.
»علـی مسـیبی بهـروز« افزود: ایجاد منطقـه گمرکی در این شهرسـتان به عنوان 
بنـدر خشـک، زمینه سـاز رشـد و شـکوفایی اقتصـادی و تولیـدی منطقـه خواهد 

راه انــدازی بنــدر خشــک در مراغــه طــی حداقــل یــک دهــه گذشــته گاهــی در فضــای رســانه ای و جلســات مطــرح شــده و هربــار 
ــتیکی  ــاب لجس ــه ه ــه ب ــل مراغ ــق آن و تبدی ــرای تحق ــا ب ــت، ام ــده اس ــان ش ــرور زم ــامل م ــراوان ش ــوس ف ــس از کش وق پ

کشــور  شــمال غرب 

گام رو به جلو برای راه اندازی 
بندر خشک مراغه

بود و بر همین اسـاس شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی در ایجـاد اداره کل 
و منطقـه گمرکـی مراغـه بـه عنوان سـرمایه گذار اصلی مشـارکت فعالـی خواهد 

داشت.

3۸ هزار مترمربع از اراضی مراغه در اختیار کشتیرانی است
عضـو هیئـت مدیره شـرکت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی نیز گفـت: هم اکنون 
۳8 هـزار مترمربـع زمیـن در مراغه برای ایجـاد منطقه گمرکی و سـرمایه گذاری 

در زمینـه ترانزیت در اختیار این شـرکت قـرار دارد.
بـه گفتـه »محمـد کاشـانی« ایـن شـرکت بـا ۴۰ هـزار تـن ظرفیت سـیلوهای 
نگهـداری کاال و دسترسـی بـه نـاوگان ریلی، از زمینه مسـاعدی بـرای ترانزیت 
کاالهـای ورودی و خروجـی چهـار اسـتان شـمال غرب کشـور برخـوردار اسـت.
بـر اسـاس ایـن گزارش بـه زودی در ادامه این نشسـت جلسـه ای نیـز با حضور 
مسـئوالن مراغـه در تهـران برگـزار می شـود تـا توافق هـای اولیـه امـروز بـرای 

راه انـدازی بندرخشـک مراغـه در پایتخت نهایی شـود. 
اواخـر مهرماه سـال ۱۳۹۹ نیز معاون توسـعه بازار کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران در دیـدار بـا »علی علیـزاده« نماینده مـردم مراغه و عجب شـیر در مجلس 
شـورای اسـالمی گفتـه بود که در تالشـیم ضمـن راه اندازی بندر خشـک مراغه، 

آن را بـه هاب لجسـتیکی شـمال غرب کشـور تبدیل کنیم.
شهرسـتان مراغـه بـا حـدود ۲۶8 هـزار نفـر جمعیـت در ۱۲۷ کیلومتـری تبریز، 

مرکـز آذربایجان شـرقی قـرار دارد.

گزارش
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گزارش

بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی دریـای خـزر، در ایـن نشسـت مهنـدس 
اکبـری مقـدم رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان منطقـه آزاد انزلی به 
لـزوم توسـعه فعالیت هـای تجـاری دریـا محـور اشـاره و بیـان کـرد: کشـتیرانی 
دریـای خـزر بزرگ تریـن نـاوگان کشـتیرانی در ایـن حـوزه اسـت و بـا تدویـن 
برنامه هـای توسـعه محور دو سـویه می تـوان از مزیت هـای منطقـه آزاد انزلی به 

عنـوان هـاب داد و سـتد کاالهـای اسـتراتژیک بیـش از پیـش بهـره برد.
وی در ادامـه بـه تکمیـل پـروژه راه آهن سراسـری و اتصال آن به بندر کاسـپین 
اشـاره کـرد و افـزود : هـم زمـان بـا اجـرای ایـن پـروژه اسـکله رو رو ایـن بنـدر 
نسـل سـوم نیـز در حـال تکمیـل اسـت و قطعـاً با توسـعه زیـر سـاخت ها در دو 
بنـدر کاسـپین و انزلـی در محـدوده منطقـه آزاد انزلی و فعال سـازی کریدورهای 
تجاری، توسـعه مناسـبات اقتصادی کشـور در حوزه تجارت بین المللی را شـاهد 

خواهیـم بود.
در ادامـه ایـن نشسـت کاپیتـان تفتـی مدیرعامل کشـتیرانی دریای خزر با اشـاره 
بـه پتانسـیل بـاالی منطقـه آزاد انزلـی در توسـعه تبـادالت اقتصادی بیـان کرد: 
افزایـش صـادرات از مسـیر بنادر خزر و بـه خصوص منطقـه آزاد انزلی، مهم ترین 
مأموریـت کشـتیرانی در خزر بـوده و قانون اخـذ مالیات از بنادر مناطق آزاد بسـتر 
فعالیـت بـرای تجـار و بازرگانان را سـخت کرده اسـت کـه امیدواریم این مسـئله 

مدیرعامـل شـرکت کشـتیرانی دریای خـزر به همراه معاونین طی نشسـتی بـا مدیرعامل سـازمان منطقه آزاد انزلـی پیرامون 
توسـعه روابـط و ارائه خدمـات در حوزه تجـارت در بنادر کاسـپین و انزلی تبـادل نظر کردند.

لزوم بهره گیری از ناوگان کشتیرانی خزر 
در توسعه تجارت  کاالهای استراتژیک منطقه

در سـطح ملی بررسـی و اصالح شـود.
وی در خصـوص لـزوم توسـعه زیرسـاخت های حمـل و نقلـی خاطرنشـان کـرد: 
کشـتیرانی دریـای خـزر در نظر دارد تـوان کانتینری در این حـوزه را افزایش دهد 
و بـا تکمیـل راه آهـن و اتصـال آن بـه بنـدر کاسـپین و همچنین بهـره گیری از 
مزیت هـای منطقـه آزاد انزلـی می توانیـم حمـل و نقل ترکیبی در سـطح کشـور 

را رونـق دهیم.
مهنـدس امیـن افقـی عضو هیئـت مدیـره و معاون امـور بندری سـازمان منطقه 
آزاد انزلـی نیـز در این نشسـت با ارائه گزارشـی در خصوص برنامه های سـازمان 
بـه منظـور تسـهیل و تسـریع در ارائـه خدمـات بـه تجـار و بازرگانان بیـان کرد: 
ایجـاد خطـوط الینـر کانتینـری در بنـادر منطقـه آزاد انزلـی، توسـعه مبـادالت 
تجـاری بین بندر کاسـپین و سـالیانکا کـه مالکیت آن بـا کشـتیرانی دریای خزر 
بـوده و ایجـاد ترمینـال کانتینری از مهـم ترین برنامه های الزم به منظور توسـعه 

همـه جانبـه در حوزه تجارت اسـت.
الزم بـه توضیـح اسـت انعقـاد تفاهـم نامه همـکاری مشـترک، ایجاد سـاختمان 
افزایـش تعـداد  اداری کشـتیرانی دریـای خـزر در پسـکرانه بنـدر کاسـپین و 
کانتینرهـای یخچـال دار بـه منظـور صـادرات محصـوالت کشـاورزی از دیگـر 

مباحـث مطـرح شـده در ایـن نشسـت بـود.
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کاپیتـان سـید فرهـاد هاشـمی هـزاوه که به مناسـبت ۱۲ اردیبهشـت سـالروز 
شـهادت اسـتاد مرتضـی مطهـری و روز معلـم بـا مـا سـخن می گفت بـا تأکید 
بـر اینکـه آمـوزش و تدریـس بـدون عشـق و عالقـه هرگـز بـه ثمـر نمـی 
رسـد، تصریـح کـرد: عشـق بـه کار آمـوزش و معلمـی سـبب مـی شـود کـه 
معلـم همـواره بـه دنبـال ایجـاد جذابیـت در کار آموزش باشـد و دانشـجویان و 

محصلیـن فراگیـری بیشـتری داشـته باشـند.
وی آمـوزش را امـری ذاتـی ارزیابـی کـرد و گفت: مـن حتی زمانی کـه در دریا 
و در سـمت های مختلـف فعالیـت می کردم سـعی بر این داشـتم کـه همکاران 
یـا افـراد تحـت فرماندهـی را بـه کسـب دانش ترغیـب کنـم و در این بـاره به 

آنها مشـورت بدهم.
کاپیتـان هاشـمی در پاسـخ به این پرسـش کـه آمـوزش دریانوردی نسـبت به 
زمـان دانشـجویی وی چـه تغییراتـی کـرده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: زمانـی 
کـه کـه مـن در سـال ۷۴ و از طریـق قبولـی در کنکـور سراسـری مشـغول به 
تحصیـل در رشـته دریانوردی در چابهار شـدم تمام اسـاتید ما خارجـی و عمدتًا 
هنـدی بودنـد اما با ورود نخسـتین فارغ التحصیـالن ایرانی دانشـگاه های بین 

المللـی بـه حـوزه آموزش ایـن روند عکس شـد.
وی ادامه داد: همزمان با تأسـیس مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی تمامی اسـاتید 
رشـته دریانوردی ایرانی و عمدتًا از بورسـیه های کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران بـه دانشـگاه های معتبـر خارجـی بودنـد کـه سـنگ بنـای بومی سـازی 

آمـوزش دریانـوردی را در داخل گذاشـتند.
کاپیتـان هاشـمی تأسـیس مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی را نقطـه عطفـی در 
آمـوزش دریانـوردی در تاریـخ کشـور دانسـت و افـزود: اسـاتید ایرانـی ایـن 
مؤسسـه ضمـن دارا بـودن دانـش آکادمیـک، تجـارب بسـیار ارزنـده ای را در 
نـاوگان کشـتیرانی کسـب کـرده بودنـد کـه آن را بـا عالقـه فـراوان در اختیار 

فراگیـران قـرار دادنـد.
وی با تأکید بر اینکه مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی همواره و در تمام سـال های 
فعالیـت خـود از سـوی سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـه عنـوان مؤسسـه برتـر 
آمـوزش دریانوردی کشـور انتخاب شـده اسـت، گفت: ما در مؤسسـه آموزشـی 
کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران تمام تالش خود را بـه کار می بریم که در 
کنـار آموزش هـای نظـری، تجربـه عملیاتی را نیز بـه دانشـجویان منتقل کنیم.

مدیـر آمـوزش و پژوهـش مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی بـا اشـاره بـه تجربـه 

استاد مؤسسه آموزشی کشتیرانی:

موفقیت دانشجویان بهترین پاداش اساتید است

کشـتیرانی  آموزشـی  مؤسسـه  پژوهـش  و  آمـوزش  مدیـر 
جمهـوری اسـامی ایـران گفـت: آمـوزش و تدریـس بـدون 

عشـق و عاقـه هرگـز بـه ثمـر نمـی رسـد. 

طوالنـی خـود در دریـا و کسـب مـدرک فرماندهـی و تجربه سـفرهای دریایی 
بـه عنـوان فرمانـده کشـتی، تصریح کـرد: دریانوردی حرفه ای بسـیار حسـاس 
و عرصـه عمـل و تجربـه اسـت بنابرایـن مهـم ترین وظیفه اسـاتید ایـن حوزه 

انتقـال ایـن تجربه به دانشـجویان اسـت.
وی قـوی بـودن هیئـت علمی این مؤسسـه را اصلـی ترین علت برتـری آن در 
سـطح ملـی دانسـت و ادامـه داد: اسـاتید این مؤسسـه همـت مضاعفـی به کار 

مـی برنـد کـه دانشـجویان بهترین آمـوزش ممکن را دریافـت کنند.
کاپیتـان هاشـمی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه در کنـار فراگیـری بحث های 
تئـوری و عملـی، دانشـجویان دریانـوردی نیازمند چـه ابزارهای دیگـری برای 
موفقیـت در حرفـه خـود هسـتند، گفـت: سـال ها تجربـه دریانـوردی و اکنـون 
تدریـس ایـن رشـته بـرای مـن محرز کـرده اسـت که بـدون حس مسـئولیت 

پذیـری، آمـوزش بـه هـدف خود نمی رسـد.
وی در ایـن بـاره افـزود: توصیـه مـن بـه همـه دانشـجویان این بوده و هسـت 
کـه در انجـام وظایف خود بسـیار مسـئولیت پذیـر، دقیق و کاماًل متعهد باشـند 
چـرا که دریانوردی شـغلی حسـاس اسـت، حـوادث مختلف دریایـی ثابت کرده 
کـه هرگونـه سـهل انگاری مـی تواند بـه فجایعی غیـر قابل جبران ختم شـود.

ایـن اسـتاد رشـته دریانـوردی دربـاره اثـر شـیوع کرونـا بـر فرایند آمـوزش نیز 
گفـت: ایـن ویـروس جهـان را مختـل کـرده، بالطبع حـوزه آموزش نیـز از این 
اختـالل بـی نصیـب نمانـده اسـت به ویـژه اینکـه آمـوزش دریانوردی نیـاز به 

کار عملـی و حضـور فیزیکـی دانشـجویان دارد.
وی ادامـه داد: اصـواًل بخـش بزرگـی از آمـوزش بـا حضـور معلـم و شـاگرد و 
ارتبـاط مسـتقیم آنهـا بـا یکدیگـر رخ مـی دهـد، بـا ایـن حـال و در راسـتای 
رعایـت پروتـکل های بهداشـتی و اولویـت قرار دادن سـالمت افـراد، از همان 
آغـاز تـالش کردیـم کـه بـا راه انـدازی آمـوزش مجـازی فعالیـت آموزشـی 

مؤسسـه را تـداوم دهیـم.
کاپیتـان هاشـمی افـزود: تمـام تـالش مـن و همکارانـم ایـن اسـت کـه تا حد 
ممکـن و بـا اسـتفاده از ابزارهـای الکترونیکـی آمـوزش از راه دور، اثر بخشـی 

آمـوزش را حفـظ کنیم.
وی در بخـش پایانـی اظهـارات خود بـه روز بزرگداشـت مقام معلـم پرداخت و 
گفـت: باالتریـن پاداش برای من و امثال من دیدن دانشـجویان سـابقی اسـت 

کـه امروز در شـغل خـود موفق و در حال پیشـرفت هسـتند.

گفت وگو
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همان طور که گفته شـد مهام ورزشـکاری حرفه ای اسـت که در کنار رشـته شـنا 
کـه از کودکـی بـه آن پرداختـه در رشـته پـرورش اندام شـاخه فیتنس اسـپورت 

نیـز فعالیت دارد.
او در روز بیسـتم فروردیـن مـاه امسـال در تهران و در مسـابقات کشـوری رشـته 
یـاد شـده که انتخابی مسـابقات جهانی نیز بـود در حضور آقای رافائل سـانتونخا، 
رئیـس فدراسـیون جهانی پـرورش انـدام و امید جبلـی رئیس کمیسـیون داوران 
فدراسـیون پرورش اندام جمهوری اسـالمی ایران حائز رتبه دوم شـد و توانسـت 

جـواز حضور در مسـابقات جهانـی را نیز به دسـت آورد.
ایـن دریانـورد جـوان در گفتگویـی که بـا خبرنگار ما داشـت با بیـان اینکه حدود 
5۰۰ نفر از ورزشـکاران رشـته فیتنس اسـپورت از سراسـر کشـور برای حضور در 
رقابـت هـای این دوره حاضر شـده بودند، خاطر نشـان کرد: مسـابقات کشـوری 
فیتنـس بـرای نخسـتین بار در ایران برگزار شـد که طی آن ۳۰۰ نفـر از 5۰۰ نفر 

داوطلب واجد شـرائط حضور در مسـابقات شـناخته شدند.
مهـام دارا بـودن بدنـی کامـاًل ماهیچـه ای و بـه دور از حجم را نخسـتین فاکتور 
بـرای اجـازه شـرکت در این مسـابقات اعـالم کرد و گفـت: خوشـبختانه با توجه 
بـه اینکـه مـن پنـج سـال اسـت رژیم های سـخت مربـوط بـه رشـته فیتنس را 
همزمـان بـا ورزش سـخت رعایـت مـی کنم بـه راحتی توانسـتم وارد مسـابقات 

شوم.
بـه گفتـه وی حریفانـی که در نخسـتین دوره مسـابقات فیتنس کشـوری حضور 
داشـتند عمدتـاً در رشـته های مختلف ورزشـی دیگر به صورت حرفـه ای فعالیت 
می کننـد و حتـی تعـدادی از آنها یا ملی پوش هسـتند و یا سـابقه حضـور در تیم 

های ملـی را دارند.
ایـن دانشـجوی رشـته عرشـه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایـران با اشـاره به 
اینکـه بـرای احـراز رتبه در رشـته فیتنـس می بایسـت آمادگی جسـمانی باالیی 
داشـت، افـزود: ورزشـکاران برای کسـب امتیاز بایـد بتوانند انعطاف بدنـی خود را 
بـه همـراه سـرعت در اجـرای حرکات و اسـتقامت را به صـورت توأمـان در برابر 

داوران بـه نمایـش بگذارند.
مهـام بـا تاکیـد بر اینکـه وی در این مسـابقات در میـان تعداد زیـادی از حریفان 
موفـق بـه کسـب رتبـه دوم شـد، ادامـه داد: با کسـب این رتبـه جواز حضـور در 
مسـابقات جهانـی را نیـز به دسـت آوردم که امیـدوارم بتوانم در آن مسـابقات نیز 

بـه عنـوان یک دریانورد ورزشـکار کسـب افتخـار کنم.
وی کسـب رتبـه دوم کشـوری در حضور رئیس فدراسـیون جهانی پـرورش اندام 
را افتخـاری مضاعـف بـرای خـود دانسـت و گفـت: در زمـان دریافـت جوائـز به 

دانشجوی بورسیه کشتیرانی و نائب قهرمان رشته پرورش اندام کشور:

ورزش برای دریانوردان ضروری است

محمـد مهام ۲4 سـاله اسـت و سـابقه حضور در تیم ملی شـنای 
ایـران را دارد. او کـه دانشـجوی بورسـیه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایران در رشـته عرشـه اسـت بـه تازگـی فارغ التحصیل 
شـده و قـرار اسـت طـی ماه هـای آینـده به عنوان افسـر سـوم 
راهـی طوالنـی را در صنعـت کشـتیرانی کشـور و در کشـتیرانی 

جمهـوری اسـامی ایـران آغـاز کند.

آقـای سـانتونخا رئیس فدراسـیون جهانی پـرورش اندام گفتم که بـه عنوان یک 
دریانـورد در کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران آمـوزش زبان انگلیسـی دیده ام 
و خوشـحال مـی شـوم که ضمـن خیر مقـدم گویی به ایشـان از حضورشـان در 
ایـران نیـز تشـکر کنـم که رئیس فدراسـیون جهانـی پرورش انـدام از ایـن اقدام 

اسـتقبال کـرد و درخواسـت کرد کـه میکروفـن در اختیار من قـرار گیرد.
مهـام در ادامـه این گفتگو علـت موفقیت خود را در عرصـه ورزش حاصل تالش 
و پشـتکار فـراوان در کنـار برنامـه ریـزی منظم ارزیابـی و تصریح کـرد: با توجه 
بـه اینکـه پدر من افسـر نیروی دریایی هسـتند توانسـتم در مسـابقاتی که ارتش 
برگـزار مـی کـرد و در رشـته شـنا ۱۰ مقام اول کشـوری را کسـب کنـم و از این 

طریـق بـه مـدت دو سـال بـه اردوی تیم ملی شـنای ایران دعوت شـوم.
وی بـدن سـالم و آمـاده را یکـی از ضرورت هـای زندگـی سـالم دانسـت و ادامه 
داد: ایـن ضـرورت بـرای دریانـوردان دو چندان اسـت چـرا که در فضای پرفشـار 
کشـتی داشـتن آمادگـی جسـمانی و ذهنـی آماده مـی تواند در تصمیـم گیری ها 

بسـیار یاری دهنده باشـد.
مهـام بـا بیـان اینکـه بـه علـت توانایـی جسـمانی مناسـب در زمـان حضـور در 
کشـتی بیشـتر مـورد وثوق فرماندهـان بوده اسـت، تاکید کرد: تجربـه به من می 
گویـد که دریانورد ورزشـکار بیشـتر مورد اعتمـاد همکاران و فرماندهـان بر روی 
کشـتی اسـت بنابرایـن بـه همه دریانـوردان جـوان مثل خـودم توصیـه می کنم 

کـه ورزش را بـه عنـوان یـک اولویـت مهـم در برنامه روزمـره خود قـرار دهند.
وی وجـود سـالن های ورزشـی در شـناورها را موهبتی قابل توجـه خواند و افزود: 
خوشـبختانه تمـام رده ها در کشـتی از ورزش در سـاعات اسـتراحت خـود در این 

سـالن ها اسـتقبال می کنند. 
ایـن ورزشـکار موفـق کـم تحرکـی را یکـی از مهم تریـن علل کاهـش راندمان 
کاری ارزیابـی کـرد و گفـت: ورزش ضمـن اینکه سـالمت جسـمی را تامین می 
کنـد در ادای وظیفـه نیـز به انسـان روحیه و نشـاط می دهـد بنابراین بـا دوری از 
هـر سسـتی، مقبولیـت شـخص در میان همقطـاران، خانـواده، دوسـتان و جامعه 

یابد. افزایش مـی 
مهـام در پایـان اظهـارات خـود بـا بیـان اینکـه ورزش در زندگـی شـخصی بـه 
افزایـش سـطح اعتماد به نفس وی بسـیار یاری رسـانده اسـت، تصریـح کرد: در 
دورانـی کـه فضـای مجازی بخش عمـده ای از تحرک جوانان را گرفته اسـت به 
آنهـا توصیـه می کنم بخشـی از اوقـات فراغت خود را بـه ورزش اختصاص دهند 
تـا ضمـن کسـب اعتماد به نفس بیشـتر حتی در فضـای مجازی نیـز مقبولیت و 

اعتمـاد بیشـتری دریافت کنند.

جوان موفق
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ورود به کار تیزر تبلیغاتی 
یکـی از آشـنایان مـرا بـه شـبکه اینترنتـی آفتـاب 
معرفـی کـرد و در واقـع کارم را بـا ایـن شـبکه 

شـروع کـردم.

اولین تجربه کاری
اولیـن تجربـه  کاری ام در سـن 8 سـالگی بـود. 
خیلـی هیجان داشـتم. در تیـزر تبلیغاتی فروشـگاه 
رفـاه بازی کـردم. تعداد زیادی در ایـن تیزر حضور 

داشـتند و مـن درآن جـا سـیاهی لشـکر بودم.

چگونگی عاقه مندی
مـن از دوران کودکـی بـه بازیگـری عالقه داشـتم 
و وقتـی حضـور در تیـزر تبلیغاتـی به من پیشـنهاد 
شـد بـه نحـوی ایـن کار را نوعـی بازیگـری مـی 

دانسـتم و بـا آن ارتبـاط برقـرار کردم.

تعداد حضوردر تیزرهای تبلیغاتی
تا کنون در 55 تیزر تبلیغاتی شـبکه های تلویزیونی 
و اینترنتـی حضـور داشـته ام. همچنیـن گویندگـی 
تیـزر تبلیغاتـی روز مـادر و ایـام کرونـا و حمایـت 
از کـودکان کار هـم بـا صـدای من از شـبکه های 
مختلـف پخـش شـده اسـت. درحـال حاضـر هـم 
مشـغول بـازی در یکـی از سـریال های تلویزیونـی 
آینـده پخـش شـود. قـرار اسـت در  هسـتم کـه 

ویژگی های این حرفه
بایـد خیلـی خونسـرد بود و صبـر و تحمل داشـت. 
چـون بایـد برای آمـاده کردن یـک تیـزر تبلیغاتی، 
ساعت ها تمرین کرد تا کار  و هنر خوبی ارائه شود.

مشوقین
قطعـًا تشـویق و حمایت هـای پـدر و مـادر عزیـزم 

فرزند یک همکار دریانورد در گفت و گو با آوای کشتیرانی:

کارم را که می بینم، اعتماد به نفسم بیشتر می شود

وقتی ۸ سـالش بود از طریق یکی از آشـنایانش وارد حرفه تیزر تبلیغاتی شـد. 
او بـا اینکـه 10 سـال سـن دارد ولـی در 55 تیـزر تبلیغاتی خوش درخشـیده 
اسـت. در واقـع مهـارت او در ایـن هنـر موجب شـد تا پـا به عرصـه بازیگری 
هـم بگـذارد. در ایـن شـماره آوای کشـتیرانی بـه سـراغ امیـر سـام اجالـی 
فرزنـد کاپیتـان پیمـان اجالی رفتیـم. او متولد ششـم خرداد 1390اسـت. به 

طـور حتـم با چهـره ایشـان در بسـیاری از تیزرهای تبلیغاتی آشـنا هسـتید.

و همچنیـن دوسـتان خوبـم خیلـی در موفقیت من 
تأثیرگـذار بوده اسـت.

پخش تیزرها 
بیشـتر  در  تقریبـًا  داده ام  انجـام  کـه  را  کارهایـی 
پخـش  ایـران  سراسـری  و  اینترنتـی  شـبکه های 
مـی شـود. وقتـی کارم از تلویزیون پخش می شـود 
اعتماد به نفسـم باال می رود و خوشـحال می شـوم.

نظر اطرافیان 
وقتـی کارم را اطرافیانـم مـی بینند مشـتاقانه از من 

مـی پرسـند چگونه می شـود وارد این کار شـد.

رسیدن به درس و کار هنری
گاهـی اوقـات یـک تیـزر تبلیغاتـی سـاعات زیادی 
از روز وقـت مـرا می گیـرد ولـی بـا این حال سـعی 
می کنـم بـه تکالیـف درسـی هـم برسـم. االن هم 
نتوانـم  اگـر  اسـت  کـه کالس هـا مجـازی شـده 
سـر سـاعت کالس آنالیـن حاضـر شـوم در اولین 
فرصـت آن را جبـران مـی کنـم تـا از درس هایـم 

نمانم. عقـب 

دوره آموزشی
بـرای انجـام تیـزر نیـازی نیسـت کـه حتمـًا دوره 
آموزشـی خاصـی گذرانـد، ولـی بـه نظـرم افـرادی 
کـه کالس هـای تئاتـر را گذرانده انـد ایـن کار را با 

مهـارت خاصـی انجـام می دهنـد.

توصیه به عاقه مندان
در ابتدای کار شـاید احسـاس خسـتگی کنیم و فکر 
کنیم سـخت اسـت ولی بـا صبر و تحمـل می توان 

آن را یـاد گرفـت و هرگـز نباید نا امید شـد.

فرزند موفق
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چگونه وارد حرفه دریانوردی شدید؟
وقتـی کـه سـاکن بوشـهر بـودم، یـک روز که به همـراه همسـرم کنار 
سـاحل قـدم می زدم کشـتی های مسـتقر در لنگـرگاه توجـه ام را جلب 
کـرد. همـان موقـع آرزو کـردم که آیـا می شـود روزی من هـم  روی 
ایـن کشـتی ها کار کنـم. بعـد از چنـد روز کـه از جلوی مرکـز آموزش 
بوشـهر مـی گذشـتم، دیـدم کـه تعـداد زیـادی از مـردم آنجـا اجتماع 
کرده انـد. بـا پـرس و جـو متوجـه شـدم کـه شـرکت بـرای اسـتخدام 
نیـروی انسـانی فراخـوان داده اسـت. مـن هـم سـریع مـدارک مـورد 
نظـر را آمـاده کـردم و بـه مرکـز آمـوزش بوشـهر تحویـل دادم. خـدا 
را شـکر کـه از ۷۰۰-8۰۰ نفـری کـه ثبـت نام کـرده بودنـد، من جزو 
پذیرفته شـدگان بـودم. بعـد از قبولـی در آزمـون ورودی و آزمایش های 

پزشـکی وارد حرفـه دریانوردی شـدم.

از اولین سفر دریایی تان برایمان تعریف کنید؟
اولیـن سـفرم دریایـی ام در سـال ۱۳۷۴ بـا کشـتی ایـران صبـر بـود. 
از بندرعبـاس بـه بنـدر کانـدالی هنـد رفتیـم. خیلـی خوشـحال بودم. 
هیجـان بسـیار زیـادی داشـتم کـه باالخـره بر روی کشـتی هسـتم و 

رسـیده ام.    آرزویم  بـه 

موقعـی کـه وارد ایـن حرفـه شـدید تصورتـان چقـدر با 
واقعیت هـای ایـن شـغل مطابقـت داشـت؟  

قبـل از اینکـه وارد ایـن حرفـه شـوم تصور می کـردم که وقتی کشـتی 

حسن آژینه سرملوان ناوگان در گفت و گو با آوای کشتیرانی:

دریانوردان جوان تمام توان خود  را
در رسیدن به اهداف و پیشرفت شغلی به کار گیرند

جمهـوری  کشـتیرانی  کشـتی های  سـرملوان  آژینـه  حسـن 
اسـامی ایـران اسـت. وی متولـد سـال  134۸ شـهر بوشـهر 
می باشـد و ۲۶ سـال اسـت که بر روی کشـتی های کشـتیرانی 
مشـغول فعالیـت اسـت. گفت و گـوی ما بـا ایشـان از نظرتان 

گـذرد. می 

وارد یـک بنـدر خارجـی می شـود، می توانیـم مانند یک گردشـگر تمام 
آن کشـور را بـدون هیچ دغدغـه ای بگردیم ولی وقتـی وارد این حرفه 
شـدم تـازه متوجه شـدم کـه ماجـرا از چه قـراری اسـت. مخصوصًا که 
االن تمـام دسـتگاه های تخلیه و بارگیری پیشـرفته شـده و مسـئولیت 
کاری بـر روی کشـتی ها هـم چنـد برابـر شـده اسـت. آنقـدر کار زیـاد 
اسـت کـه حتـی اگـر یـک یـا دو مـاه در بنـدری باشـیم، نمی توانیم از 

برویم.   بیرون  کشـتی 

در وسـط دریـا و در جایـی کـه از هـر چهار طـرف جز آب 
چیـز دیگری دیده نمی شـود یک شـبانه روز شـما چطور 

مـی گذرد؟
کار بـر روی کشـتی در یـک شـبانه روز با توجه به سـمتی کـه هر فرد 
دارد متفـاوت اسـت. مـن صبح سـاعت شـش و نیم از خـواب بیدار می 
شـوم. سـاعت ۷ بـرای صـرف صبحانه بـه سـالن غذاخوری مـی روم. 
نیـم سـاعت بعـد بـرای انجـام کارهایـی کـه آن روز باید انجـام دهیم 
نـزد افسـر اول بـه پـل فرماندهـی کشـتی مـی روم. بعـد از مشـورت 
بـا ایشـان و دریافـت برنامـه کاری، بـر اسـاس سـمت و توانایی هـای 
ملوانـان، کارهـا را بیـن آنـان تقسـیم می کنـم. آمـاده کـردن و تحویل 
ابزارهـا بـه ملوانـان، سرکشـی از انبارها و نقـاط مختلف کشـتی، تهیه 
ابزارهـای مـورد نیـاز کار، آمـوزش و راهنمایی ملوانان حیـن انجام کار، 
نظـارت بـر انجـام صحیح کارهـا و حتی اطمینـان از قـرار دادن ابزارها 
در جـای خـود در پایـان روز کاری و همچنیـن ارائـه گزارش پیشـرفت 

گفت وگو
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کارهـا به افسـر اول و مشـخص کردن ملوان کشـیک بـرای حضور در 
پـل فرماندهـی جهـت کمک به افسـران در امـر ناوبری و آمـاده باش 
بـودن بـرای انجـام کارهـا در مواقع اضطـراری از جملـه وظایف کاری 

من اسـت.

مـردم و اطرافیـان با شـغل دریانوردی چطـور برخورد می 
کننـد و چقدر با این حرفه آشـنا هسـتند؟

در مجمـوع مـردم در مـورد شـغل دریانـوردی اطالعات زیـادی ندارند. 
در بعضـی مواقـع فکـر می کنند بر روی کشـتی های بادبانـی یا صیادی 
چوبـی قدیمـی کار می کنیـم یـا چـون بـر روی دریـا هسـتیم غذاهای 
دریایـی مـی خوریـم و ماننـد گذشـته ناوبـری از روی مـاه و سـتاره ها 
انجـام مـی شـود. کمتـر کسـی دربـاره سیسـتم های نویـن ناوبـری و 
کشـتیرانی اطـالع دارد ولـی وقتـی بـا آنـان صحبت می کنم نظرشـان 

می شـود. عوض 

از مزایا و معایب این شغل بگویید؟
از جملـه مزایـای این شـغل، آشـنایی با فرهنگ و آداب و رسـوم ملل و 
دیـدن مکان هـای دیدنـی و جـذاب دیگر کشـورها می باشـد و از جمله 
معایـب آن، دوری از خانـواده و  در کنـار آنهـا نبـودن در مواقع شـادی 
و غـم، مشـکل دزدان دریایـی، قوانین جدیـد دریانوردی که مسـئولیت 
کار را زیـاد کـرده اسـت و در نهایـت فشـار روحـی و روانـی کـه بـه 

دریانـورد وارد می شـود.

چـه چیـزی حرفـه دریانـوردی را از دیگـر مشـاغل مجزا 
می کنـد؟ 

بـه نظـر مـن تحمـل دوری هـا ایـن شـغل را از دیگـر مشـاغل 
متمایـز مـی کنـد. ایـن شـغل از معـدود مشـاغلی اسـت کـه  
همیشـه بایـد بـرای کار آمـاده بـود و بـه صـورت شـبانه روزی 

اسـت یعنـی سـاعت و روز معینـی نـدارد.

لطفـا  اسـت  مانـده  یادتـان  بـه  کـدام سـفر  خاطـرات 
کنیـد؟ تعریـف  برایمـان 

اولیـن سـفرم بـه عنـوان سـرملوان با کشـتی ایـران وحـدت بود 
کـه از بندرعبـاس بـه سـمت چیـن حرکـت کردیم. طبـق روال 
هـر روز صبـح کـه برای گرفتن برنامـه کاری روزانه نزد افسـراول 
کشـتی رفتـم و مشـغول انجـام کارهـا بـودم، باخبـر شـدم کـه 
حال افسـر اول کشـتی خـوب نیسـت. از طرف دیگر دریا بسـیار 
طوفانـی بـود. بـرای کمـک بـه افسـر اول کارم را رهـا کـردم. 
کاپیتـان کشـتی هـم بـا پزشـک شـرکت در تمـاس بـود و طبق 
دسـتور پزشـک، هر چهار سـاعت یک بار فشـار خون افسـر اول 
را می گرفـت و بـه او سـرم تزریـق می کـرد. تکان هـای شـدید 

کشـتی و وصل کردن سـوزن سـرم هـم حکایت خـود را دارد. به 
علـت حـال وخیم ایشـان، کاپیتان از MRCC تایوان درخواسـت 
کمـک کـرد. قرار شـد که بالگرد بفرسـتند. بـه دلیل امـواج دریا 
بالگـرد نمی توانسـت بـه کشـتی نزدیـک شـود. بعـد از 2سـاعت 
اطـاع دادنـد سـوخت بالگـرد رو بـه اتمام اسـت. باالخـره با هر 
زحمتـی کـه بـود یک نفـر از بالگرد به روی عرشـه کشـتی پرید 
و بـا زحمت بسـیار کمـک کردیم تا بـا برانکارد مخصوص، افسـر 
اول را بالگـرد منتقـل کننـد. نکتـه جالب اینجاسـت کـه آن فرد 
موقـع رفتـن از مـن پرسـید که شـما مسـلمان هسـتید ؟ گفتم 
بلـه . بعـد گفـت برایـش دعا کنید. خدا را شـکر بعـد از چند روز 
بـه مـا اطـاع دادند حـال ایشـان بهبـود یافتـه و به ایـران عازم 

شـده است.

را سـرلوحه  دریانـوردان  از  یـک  کـدام  گفتـار  و  رفتـار 
داده ایـد؟ قـرار  کارتـان 

مـن در طـول خدمـت خـود از نظـر کاری و رفتـاری مرحـوم 
موسـی دریـس را بـه عنـوان الگـو و سـرلوحه کاری خـود قـرار 
داده ام. در سـال 1376 کـه بـا ایشـان همسـفر بـودم در طـول 
سـفری که به آرژانتین داشـتیم چیزهای بسـیاری از او آموختم.

ازدواج 
در سـال 1373 ازدواج کـردم و یـک دختـر دارم کـه در رشـته 

عمـران تحصیـل کرده اسـت.

چه توصیه ای به دریانوردن جدید دارید؟ 
توصیـه ام بـه دریانـوردان جدید و جوان این اسـت کـه با آگاهی 
و تحقیـق شـغل دریانـوردی را انتخـاب کننـد. وقتـی وارد ایـن 
حرفـه شـدند تمـام توان و فکـر خود را در رسـیدن بـه اهداف و 

پیشـرفت در شـغل خود بـه کار گیرند.
وقتـی روی کشـتی حضـور دارنـد در کارشـان جـدی و متعهـد 
باشـند. افـکار منفـی را از خـود دور کننـد و کنـار هـم بـودن را 

غنیمـت بشـمارند.

سخن پایانی
ضمن تشـکر و قدردانی از مسـئوالن مجموعه خدوم و زحمتکش 
کشـتیرانی جمهـوری اسـامی ایـران درخواسـت می کنـم کـه 
تمـام تـاش خـود را برای بهبـود خدمـات و رفاه نیروی انسـانی 
کـه از دارایی هـای اصلـی هر شـرکتی محسـوب می شـود به کار 

گیرنـد تـا قـوت قلبی بـرای جامعـه دریانوردان عزیز باشـد.
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 ورود به کشتیرانی
در سـال ۱۳۶۶ در کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران اسـتخدام شـدم و پس از شـروع به 
فعالیـت در شـرکت هـای کشـتیرانی جنوب - خـط ایران، کشـتیرانی  راه جنـوب و خدمات  

نمایندگـی کشـتیرانی هوپاد دریـا، مأمور به خدمت شـدم.

شروع کار
شـروع کارم در شـرکت بسـیار عالی بود. چون احسـاس می کردم فضای کاری که واردش 
شـده ام،  با شـغل قبلی من مرتبط اسـت. چون قبل از اینکه وارد کشـتیرانی شـوم مدتی در 

واحد سـمعی و بصری سـازمان تبلیغات اسـالمی هرمزگان بودم. 

فعالیت های شغلی
در طـول ۳۰ سـالی کـه در کشـتیرانی فعالیـت کـرده ام در مجموعه روابط عمومی و بیشـتر 
در قسـمت سـمعی و بصـری بـوده ام و گاهـی اوقات در قسـمت های دیگر شـرکت به طور 

موقـت بدون تغییـر حکم  فعالیت داشـته ام.

مسئولیت های کاری
 مسـئولیت  اصلـی مـن در مجموعـه روابـط عمومی کشـتیرانی هوپـاد دریـا در بندرعباس 
واحـد سـمعی و بصـری بود. در چند سـال آخر به سـمت کارشـناس مسـئول روابط عمومی 
منصـوب شـدم. همچنیـن در دوران کاری ام فعالیت هـای مربوط به عکاسـی، فیلمبـرداری، 
پایـگاه مقاومـت بسـیج، مدیرعامـل امـور تعاونی مسـکن کارکنان شـعبه، رابط سـتاد اقامه 
نماز، انجام امور ورزشـی، انجام امور فرهنگی شـعبه مخصوصاً کشـتی های گروه کشـتیرانی 

جمهـوری اسـالمی ایران بـه عهده اینجانـب بود. 
ناگفتـه نمانـد در مسـئولیت هایی کـه بـه مـن سـپرده شـده بود، دسـت تنهـا بـودم ولی به 
جهـت عالقـه ای که به کارم داشـتم هیچ وقت احسـاس خسـتگی نکردم و حتـی به هنگام 
تصویربـرداری، سـه بـار خطـر مـرگ را تجربه کـردم که یکی از آنهـا را برایتـان تعریف می 
کنـم. بر روی یکی از کشـتی ها مشـغول عکاسـی از یـدک کش بودم. دریچـه موتورخانه به 
خاطـر بـی احتیاطـی یکی از ملوانـان باز مانده بـود و من بـه داخل موتورخانه سـقوط کردم 
کـه دو تـا از دنده هـا و  زانـو پـای چپم آسـیب دید. اگـر در دهانه موتورخانه گیر نکـرده بودم 

زنـده ماندنـم بعید بود.

تجربیات و اندوخته 
در دوران خدمت هر مسـئولیتی که به اینجانب محول می شـد آن را با عشـق و عالقه انجام 
می دادم تا  هرگز در کارم احسـاس خسـتگی نکنم و همیشـه سـعی می کردم مثمرثمر باشم 
و بـه میـزان اختیاراتی که داشـتم خدمت صادقانه را سـرلوحه کارهایم  قـرار دهم. همچنین 
دوسـت داشـتم از حاشـیه بـه دور باشـم تا  بـا دیگران بتوانـم راحت تـر ارتباط برقـرار کنم. 

یک همکار بازنشسته در گفت و گو با آوای کشتیرانی :

کارهایم را با عشق و عالقه انجام می دادم

ابراهیـم ناصری از  بازنشسـتگان شـرکت خدمات نمایندگی کشـتیرانی هوپاددریا 
شـعبه  بندرعبـاس اسـت. وی از سـال13۶۶ فعالیتش را در کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران آغـاز کـرد و درسـال139۶ بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل آمـد. 
فعالیـت در واحـد سـمعی بصـری روابـط عمومـی شـعبه بندرعبـاس و همچنین 
مسـئول پایـگاه مقاومـت بسـیج، مدیرعاملی امور تعاونی مسـکن کارکنان شـعبه 
بندرعبـاس، رابـط سـتاد اقامه نمـاز، انجام امـور ورزشـی و امور فرهنگی شـعبه 
بـه ویـژه کشـتی های گروه کشـتیرانی از جملـه فعالیت هایی اسـت که ایشـان در 
کارنامـه کاری خـود دارد. ماحصـل  گفـت و گـوی مـا با ایـن همکار بازنشسـته از 

می گذرد. نظرتـان 

اینجانـب عـالوه بر ارتباط با کارکنان گروه کشـتیرانی با سـایر ادارات بندرعبـاس نیز ارتباط 
دوسـتانه و خوبـی داشـتم و دارم. همیشـه با خـودم فکر می کنـم ای کاش می شـد در کنار 
مـدرک تحصیلـی مرتبط، عالقـه مندی و توانایـی انجام کار را مالک اسـتخدام افـراد  قرار 
داد. خـدا را شـکر می کنـم کـه هنـوز با خیلـی از همـکاران قدیمی ارتبـاط داشـته و دارم. به 
نظـر مـن ویژگـی شـغلی ام موجب شـده تا همـکاران قدیمی بنـده را به یـاد بیاورنـد و البته 

همیشـه به حسـن خلق پایبند بودم و هسـتم.

ازدواج و تعداد فرزندان
 درسال ۱۳۶۷ ازدواج کردم و دو فرزند دارم. 

دوران بازنشستگی
در سـال ۱۳۹۶ بازنشسـته شـدم. خـدا را شـکر کـه آرامـش الزم را دارم و عـالوه بـر انجـام 
کارهـای روز مـره خانـواده، گاهـی اوقـات بـه کارهـای مـورد عالقـه ام ماننـد عکاسـی و 
فیلمبـرداری از طبیعـت و محیـط زیسـت می پردازم.  هـم اکنون هم با کانون بازنشسـتگان 
گـروه کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای انجام امور بازنشسـتگان سـاکن اسـتان 

هرمـزگان همـکاری دارم .  

مرور دوران کاری در زمان بازنشستگی
در دوران بازنشسـتگی ام بـه خیلـی چیزهـا فکـر می کنـم. از انجـام تصویـر بـرداری داخـل 
اسـکله و کشـتی ها  تـا گپ و گفت دوسـت داشـتنی بـا دریانـوردان و دل نگرانی هـای آنها. 
همچنیـن برگـزاری مراسـم های جشـن بـه مناسـبت های مختلـف در شـرکت، برگـزاری 
مسـابقات ورزشـی و نشـاندن گل لبخنـد به لبـان همـکاران وخانواده هـای محترم آنـان از 
بهترین خاطراتی اسـت که همیشـه یاد آوری شـان برایم دلنشـین اسـت و از این بابت  خدا 
را صـد هـزار بار شـکر می کنـم. خیلی دوسـت دارم چنانچه شـرایطی فراهم شـود در اوقات 
فراغتـم باتوجـه بـه تجربه ام  به روی کشـتی ها بروم ومسـتندات خوب را به تصویر بکشـم.

صحبت پایانی 
جـا دارد بـه نوبـه خـودم از مدیریت محترم ارشـد گروه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران 
بـه خاطـر در نظر گرفتن زائرسـرای مشـهد مقدس، ویالهای شـمال و همچنین مسـاعدت 
در پرداخت وجه رفاهی و بیمه تکمیلی برای بازنشسـتگان گروه کشـتیرانی صمیمانه تشـکر 
کنـم و بـه عنـوان کسـی که ۳۰سـال به طور مسـتقیم تجربـه کاری با پرسـنل زحمتکش 
دریایـی را  دارم، از مسـئولین ذی ربـط فرهنگـی خواهـش کنـم وقت بیشـتری بـرای امور 
فرهنگـی بـر روی کشـتی های نـاوگان ملـی بگذارندکه قطعـاً بازخورد بسـیار مثبتـی برای 
کل مجمومه خواهد داشـت. در پایان دعا می کنم مشـکالت کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 

ایـران حـل شـود و مجدداً بـه اوج فعالیت و افتخـار آفرینی در دنیا برسـد. 

با فرهیختگان
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.........................................افسران دوم.......................................
فرزاد زارع مهذبیه

اسداله اسدی 
مهدی علمدار

......................................مهندسان سوم.....................................
مبین صالحی راد

رامین نوری
فرهاد حاج علیقلی
روح اله علی پور

حامد زینلی نانگی
محمد فاح پور

............................................سرملوان..........................................
محمد حسن آذری

..............................................آشپز.............................................
رحمان دریس وحیدی 

روابـط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری  و  نیـرو  تأمیـن  شـرکت 
اسـامی ایـران ضمـن تبریـک بـه ایـن همـکاران دریانـورد، 
پیشـرفت و موفقیـت روز افزون این عزیـزان را در تمامی مراحل 

زندگـی از خداونـد سـبحان مسـئلت دارد.

تبریک ما تقدیم به همکاران دریانورد

همکاران دریانورد
جناب آقای میثم فرهادزاده بروجردی )مهندس سوم(

جناب آقای علی جوکار )مهندس سوم(
آغـاز زندگـی مشـترک و ایجـاد کانـون گـرم خانوادگـی را حضور شـما عزیزان 
تبریـک عـرض مـی کنیـم. سـالمتی و خوشـبختی تـان را از خداونـد سـبحان 

خواهانیم. 

همکاران دریانورد
جناب آقای ابراهیم شاه حسین زاده مجندهی) افسر اول (

جناب آقای تایمز باخویش )مهندس الکترونیک 1(
جناب آقای محمدرضا عباس آبادی) افسر دوم (

جناب آقای بابک عصری ) افسر دوم (
قـدوم نورسـیده را به شـما دریانـوردان عزیـز و خانواده های محتـرم تان تبریک 

می گوییـم. سـالمتی و بهـروزی فرزند دلبندتـان را از خداوند متعـال خواهانیم.

39 نفر از همکاران دریانورد ارتقا یافتند

شـرکت تأمیـن نیرو طی گزارشـی، اسـامی تعـدادی از همکاران 
شـریف و زحمتکش دریایی ناوگان کشـتیرانی جمهوری اسامی 
ایـران کـه پلـه هـای ترقـی را طـی کرده انـد و در سـمت های 
جدیـد مشـغول تـاش و فعالیـت هسـتند به شـرح ذیـل اعام 

. د کر

..........................................فرماندهان.........................................
مهدی سلیمانی میگونی

وحید فهیمی

.....................................سرمهندسان .........................................
حسن توکلی مقدم
حمیدرضا خسروی

محمد محمدی

......................................افسران اول ..........................................
علی آقابابایی

محسن ابراهیمی
سیدمحمدرضا سید موسوی

ابراهیم فرهمندنیا
میاد کیان فر

حمیدرضا نجفیان قبادی
علی خزری سیقلی

محمد همتی
علی قره حسنلو
سجاد صالحی

حمید حسن نژاد مقدم
آرش محمدی

محمد عقیلی دهنوی 

...................................مهندسان دوم..........................................
رضا دوهری

رضا کشاورز گیلده
پویان بحری نژاد پیشخانی

امین رضا قلی پور
فرشاد خدابنده
علی راستی فر

حسن  احمدخانی ملکی

................................مهندسان الکترونیک ۲................................
محمد باقری قلعه
محسن اسدی نژاد
حسین اسکندری

با دریاییان
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شبکه خبر

معاون توسعه بازار کشتیرانی جمهوری اسامی ایران مطرح کرد؛

لزوم مرتفع شدن محدودیت ها و موانع در بنادر اصلی چین برای ناوگان ملی

اولین جلسه شورای راهبری و توسعه مدیریت سرمایه انسانی گروه برگزار شد

ــران  ــالمی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــازار کش ــعه ب ــاون توس مع
ــکاری ۲5  ــند هم ــای س ــرداری از ظرفیت ه ــا بهره ب ــت: ب گف
ــق  ــوری خل ــران و جمه ــالمی ای ــوری اس ــان جمه ــاله می س

ــوند. ــر ش ــم  اث ــکا ک ــی آمری ــای تحریم ــد محدودیت ه ــن بای چی
بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ کشــتیرانی، دکتــر امید گلــزاری که 
در برنامــه زنــده تلویزیونــی کنــکاش شــبکه جهانــی جــام جــم بــا موضوع 
بررســی ســند همــکاری ۲5 ســاله ایــران و چیــن ســخن می گفــت، ضمــن 
ــن  ــی از مهم تری ــرد: یک ــان ک ــور، خاطرنش ــند مذک ــن س ــل و تبیی تحلی
ابزار هــای تجــارت در دنیــای امــروز حمــل و نقــل دریایــی اســت و بالــغ 
بــر ۹5 درصــد از اقتصــاد جهــان بــر بســتر حمــل و نقــل دریایــی صــورت 
می گیــرد بنابرایــن الزم اســت کــه بــا اســتفاده از ســند همــکاری ایــران 
 و چیــن نســبت بــه برداشــتن برخــی موانــع در ایــن زمینــه اقــدام کــرد.
وی بــا اعــالم اینکــه تحریم هــای آمریــکا ســبب شــده کــه کشــتی های 
ــر در  ــاه اخی ــی ۹ م ــران ط ــالمی ای ــوری اس ــتیرانی جمه ــاوگان کش ن
ــران  ــا ورود ای ــرد: ب ــح ک ــد، تصری ــری نکنن ــن پهلوگی ــی چی ــادر اصل بن
ــاء  ــا امض ــی-اقتصادی ب ــبات سیاس ــازه ای از مناس ــطح ت ــه س ــن ب و چی
ــای  ــرداری از ظرفیت ه ــا بهره ب ــه ب ــم ک ــار داری ــده، انتظ ــاد ش ــند ی س

اولین جلسـه شـورای راهبری و توسعه مدیریت سـرمایه  انسانی 
گـروه بـه منظـور سیاسـت گذاری، ایجـاد هم افزایـی و پیگیری 
اهـداف، اسـتراتژی ها و برنامه هـای توسـعه ای حـوزه مدیریـت 

سـرمایه های انسـانی گـروه برگزار شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ کشـتیرانی، در ایـن جلسـه کـه بـا 
حضـور معـاون سـرمایه انسـانی و پشـتیبانی، مدیـر امـور کارکنـان، مدیـر 
تشـکیالت، سیسـتم ها و روش هـا، مدیـر روابط عمومـی و مدیـران عامـل 
شـرکت  تأمیـن نیـرو، مؤسسـه آموزشـی و مؤسسـه خدمات رفاهـی برگزار 
شـد، پیرامـون پیش نویـس اولیـه اهـداف، مأموریت هـا و وظایـف شـورا، 
دبیرخانـه شـورا، زمـان تشـکیل جلسـات، چگونگـی دعـوت از مدیـران، 
کارشناسـان و مشـاوران ذی ربـط جهت حضـور در جلسـات و تهیه گزارش 
اقدامات انجام شـده در حوزه منابع انسـانی در سـال ۹۹ توسـط اعضا برای 

اطالع رسـانی بـه کارکنـان بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفت.

ــوند. ــر ش ــم اث ــکا ک ــی آمری ــای تحریم ــکاری، محدودیت ه ــند هم ــن س  ای
ــران  ــور ای ــاری دو کش ــط تج ــم در رواب ــع تحری ــذف مان ــزاری ح ــر گل دکت
ــای  ــرف از توانایی ه ــری دو ط ــتفاده حداکث ــم در اس ــی مه ــن را عامل و چی
ــرد  ــرد بُرد-بُ ــه راهب ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــت: ب ــت و گف ــود دانس موج

ــد. ــش می یاب ــا افزای ــطح همکاری ه ــده و س ــق ش محق
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مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید امور کارکنان گروه کشتیرانی برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید مؤسسه کلوپ بیمه پی اند آی برگزار شد

مهمانسرای کارکنان کشتیرانی در جزیره زیبای کیش افتتاح شد

ــروه  ــان گ ــد امورکارکن ــر جدی ــه مدی ــم و معارف ــم تکری مراس
کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران بــا حضــور معاون ســرمایه 
انســانی و پشــتیبانی و مدیــران حــوزه ایــن معاونــت برگزار شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ کشــتیرانی، در ایــن مراســم مهندس 
جبلــی معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی 
ــوزه اداری و  ــت در ح ــت فعالی ــوص اهمی ــخنانی در خص ــی س ــران ط ای
ســرمایه انســانی و تکریــم کارکنــان بــه عنــوان مشــتریان ارزشــمند ایــن 
حــوزه و همچنیــن برشــمردن اقدامــات انجــام شــده در راســتای ارائــه هرچه 
بهتــر خدمــات متنــوع اداری، از زحمــات و تالش هــای ملیحــه عباســی در 
طــی مــدت تصــدی ایــن امــور تشــکر و قدردانــی نمــود و ســپس اصغــر 
یوســف پور را بــه عنــوان مدیــر امــور کارکنــان معرفــی و بــرای ایشــان در 

ســمت جدیــد آرزوی موفقیــت کــرد.

ــد مؤسســه  ــل جدی ــه، مدیرعام ــم و معارف طــی مراســم تکری
ــی شــد. ــان متحــد قشــم معرف ــل اطمین ــوپ بیمــه متقاب کل

ــن  ــتیرانی، در ای ــگ کش ــی هلدین ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــوری  ــتیرانی جمه ــره کش ــت مدی ــس هیئ ــور رئی ــا حض ــه ب ــم ک مراس
اســالمی ایــران، معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی و مدیــران مؤسســه 
ــن  ــخ ۲8 فروردی ــم در تاری ــد قش ــان متح ــل اطمین ــه متقاب ــوپ بیم کل
ــوری  ــتیرانی جمه ــره کش ــت مدی ــس هیئ ــد، رئی ــزار ش ــاری برگ ــاه ج م
ــی  ــان تراب ــات کاپیت ــی از زحم ــکر و قدردان ــن تش ــران ضم ــالمی ای اس
ــل متحــد قشــم،  زاده در طــول تصــدی سرپرســتی مؤسســه بیمــه متقاب
کاپیتــان پازنــدی را بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد ایــن مؤسســه معرفــی 

ــود. ــت نم ــمت آرزوی موفقی ــن س ــان در ای ــرای ایش ــرد و ب ک

کارکنـان  مهمانسـرای  خرمشـهر  آزادی  سـالروز  بـا  همزمـان 
کشتیــــرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در جــــزیره کیـش به 

بهره برداری رسید.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت کشـتیرانی کیـش، در مراسـم افتتاح این 
مهمانسـرا مهنـدس جبلـی معاون سرمایه انسـانی و پشـتیبانی گفـت: مرتفع 
کـردن نیازهـای مادی و معنوی کارکنـان همواره در دسـتور کار این معاونت 
قـرار داشـته و رفـاه کارکنـان از جایـگاه خاصـی در فعالیت هـای شـرکت 

می باشـد. برخوردار 
ایشـان یکـی از اقدامـات مؤثـر در افزایش رضایت منـدی کارکنـان را تأمین 
و تجهیـز واحدهـای اقامتـی رفاهـی دانسـته و عنـوان نمودند: در این راسـتا 
تـالش گردیده اسـت عالوه بر بازسـازی اماکن اقامتی از جمله مهمانسـرای 
مشـهد مقـدس، نسـبت بـه راه  انـدازی و تجهیـز امـکان اقامتـی در سـایر 

شـهرها و از جملـه جزیـزه زیبـای کیـش نیز اقـدام الزم صـورت پذیرد.
مهنـدس جبلـی در ایـن مراسـم ضمـن تشـکر از زحمـات مدیریت شـرکت 
کشـتیرانی کیـش و همـکاران ایشـان بابت بازسـازی و تجهیز مهمانسـرای 

کیـش اظهـار امیـدواری کـرد: بـا انجـام این گونـه اقدامـات نقـش پررنگ و 
تأثیرگـذاری در افزایـش انگیـزه کارکنـان و در نهایـت عملکـرد سـازمان ایفا 

ییم. نما

 آوای کشتیرانی   شماره   367  /  اردیبهشت و خرداد   1400
2929



ــرکت  ــد HSC ش ــالمت، واح ــه س ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم
ــه  ــبت ب ــم نس ــتیرانی قش ــی کش ــی و مهندس ــات دریای خدم

ــت. ــوده اس ــدام نم ــان اق ــالمت کارکن ــش س پای
ــرح  ــن ط ــدوم، در ای ــرکت خ ــی ش ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــبت  ــه مناس ــاری ب ــاه ج ــت م ــم اردیبهش ــا هفت ــم ت ــخ یک ــه از تاری ک
هفتــه ســالمت انجــام خواهــد شــد، مــواردی از جملــه فشــار خــون، قنــد 
خــون، ضربــان قلــب و میــزان اکســیژن خــون کارکنــان مــورد آزمایــش و 

اندازه گیــری قــرار می گیــرد.

ــی و مهندســی کشــتیرانی  ــات دریای مدیرعامــل شــرکت خدم
ــر کــرد. قشــم از بازنشســتگان ســال ۹۹ ایــن شــرکت تقدی

ــی و  ــات دریای ــرکت خدم ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مهندســی کشــتیرانی قشــم، در مراســمی کــه بیســت و پنجــم 
ــن شــرکت  ــران ای ــن و مدی ــدادی از معاونی ــا حضــور تع ــاه ۹۹ ب اســفند م
برگــزار شــد ســید ابراهیــم خدایــی مدیرعامــل شــرکت خدمــات دریایــی 
ــا و  ــی از تالش ه ــکر و قدردان ــن تش ــم ضم ــتیرانی قش ــی کش و مهندس
ــادی، محمــد جعفــر  ــر فیــض آب ــو، اصغ ــی ل زحمــات مهنــدس احمــد عل
ــل  ــه افتخــار بازنشســتگی نائ ــه محمــدی کــه ب علیمحمــدی و حبیــب ال

ــه ایشــان اهــدا کــرد. ــی را ب ــر و هدایای ــوح تقدی ــد، ل آمدن
شــایان ذکــر اســت در ایــن مراســم تعــدادی از معاونیــن و مدیــران ایــن 

شــرکت نیــز حضــور داشــتند. 

پایش سامت کارکنان در شرکت خدوم

تقدیر از بازنشستگان شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

مدیرعامـل و مدیـران منابـع انسـانی و بازرگانی شـرکت خدمات 
دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم از همکار بازنشسـته تقدیر 

بـه عمـل آوردند.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت خـدوم، در جهـت ارج نهادن 
بـه تالش و خدمات چندین سـاله اسـد مقدسـی از کارکنان ایـن مجموعه که 
بـه افتخار بازنشسـتگی نائل آمده اسـت، طی جلسـه ای با حضـور مدیرعامل، 
مدیـر منابـع انسـانی و مدیـر بازرگانـی شـرکت خدمـات دریایی و مهندسـی 
کشـتیرانی قشـم، از وی تقدیر و تشـکر گردید و لوح تقدیر به همراه هدیه ای 

به ایشـان اهدا شـد.

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

آوای کشتیرانی   شماره  367 /   اردیبهشت و خرداد  1400
3030



ــی  ــر ســایت سوخت رســانی شــرکت خدمــات دریای مدی
دو  از  بندرعبــاس  در  قشــم  مهندســی کشــتیرانی  و 

ــرد. ــر ک ــتگی تقدی ــتانه بازنشس ــکار در آس هم
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات دریایــی و مهندســی 
ــرکت در  ــن ش ــانی ای ــایت سوخت رس ــر س ــم، مدی ــتیرانی قش کش
بندرعبــاس در راســتای ارج نهــادن و تجلیــل از تــاش و همــکاری 
ــان  ــه صبوری ــژاد و عطاء ال ــر جالی ن ــن ســاله مهندســان جعف چندی
کــه بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل شــدند، بــا اهــداء لــوح تقدیــر و 
هدایایــی بــه رســم یادبــود قدردانــی نمــود و بــرای آنــان از خداونــد 

متعــال ســامتی و طــول عمــر بــا عــزت خواســتار شــد.

مراســم تکریــم مدیــر ســابق و معارفــه مدیــر جدیــد حراســت 
شــرکت خدمــات دریایــی و مهندســی کشــتیرانی قشــم برگــزار 

شــد.
ــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خــدوم، طــی مراســمی  ب
کــه بــا حضــور مهنــدس پارســا مدیــر کل حراســت کشــتیرانی جمهــوری 
اســالمی ایــران و چگینــی معــاون حفاظــت فیزیکــی در تاریــخ ۲۹ 
فروردیــن مــاه جــاری برگــزار شــد، ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمــات ده 
ســاله محمــد صــادق مذنبــی در ســمت مدیــر حراســت ایــن شــرکت، اکبــر 
خوانســاری بــه عنــوان مدیــر جدیــد حراســت شــرکت خدمــات دریایــی و 
مهندســی کشــتیرانی قشــم و مذنبــی بــه عنــوان مدیــر تأمیــن ملزومــات 

ایــن شــرکت معرفــی شــدند.

شـرکت خدمات دریایی و  مهندسـی کشـتیرانی قشـم از سـوی 
مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان هرمـزگان و مدیـر منطقه 

ویـژه اقتصـادی بندر شـهید رجایـی مـورد تقدیر قـرار گرفت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت خـدوم، علیرضـا محمدی 
کرجـی ران مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان هرمـزگان و مدیـر منطقه 
ویـژه اقتصـادی بنـدر شـهید رجایی طـی اهـداء تقدیرنامه ای بـه مدیرعامل 
شـرکت خدمـات دریایـی و  مهندسـی کشـتیرانی قشـم، از تـالش مدیریت 
و کارکنـان ایـن شـرکت به خاطر کسـب عنـوان برتر طـی ارزیابی سـالیانه 

شـرکت های نفتـی در سـطح بنـدر شـهیدرجایی در سـال ۹۹ تقدیـر کـرد.
شـایان ذکر اسـت در پی کسـب ایـن موفقیت، مهنـدس خدایـی مدیرعامل 
شـرکت خدمـات دریایـی و مهندسـی کشـتیرانی قشـم نیـز از تالش هـای 
خالصانـه و مسـتمر یکایـک کارکنـان ایـن شـرکت در جهت اهـداف تعالی 

سـازمانی تشـکر و قدردانـی نمود.

تقدیر از دو همکار در سایت سوخت رسانی بندرعباس

مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید حراست شرکت خدوم برگزار شد

تقدیر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از شرکت خدوم
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برگزاری مراسم تکریم و معارفه مدیر جدید امور اداری شرکت هوپاد دریا

ــور  ــد ام ــر جدی ــه مدی ــر ســابق و معارف ــم مدی مراســم تکری
ــد. ــزار ش ــا برگ ــی هوپاددری ــات نمایندگ ــرکت خدم اداری ش
ــن  ــا، در ای ــرکت هوپاددری ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرمایه  ــاون س ــی مع ــدس جبل ــور مهن ــا حض ــه ب ــم ک مراس
انســانی و پشــتیبانی کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران، نامنی رئیــس 
ــات  ــرکت خدم ــل ش ــب مدیرعام ــدی نس ــان احم ــره و کاپیت ــت مدی هیئ
ــاری  ــاه ج ــن م ــخ ۳۱ فروردی ــا در تاری ــتیرانی هوپاددری ــی کش نمایندگ
برگــزار شــد، مهنــدس جبلــی معــاون ســرمایه انســانی و پشــتیبانی پــس 
از ایــراد ســخنانی در خصــوص اهمیــت فعالیــت در حــوزه اداری و ســرمایه 
ــی از زحمــات اصغــر  انســانی و تکریــم کارکنــان، ضمــن تشــکر و قدردان
ــا،  ــاد دری ــرکت هوپ ــور اداری ش ــدی ام ــدت تص ــی م ــور در ط ــف پ یوس
ــن شــرکت  ــور اداری ای ــد ام ــر جدی ــوان مدی ــه عن ــی را ب مرتضــی فراهان

ــود. ــت نم ــمت آرزوی موفقی ــن س ــان در ای ــرای ایش ــی و ب معرف

مدیرعامـل شـرکت خدمـات دریایـی و مهنـدسی کشـتیرانی 
از  ایـن شـرکت  بـا مدیـران و کارکنـان  قشـم طـی نشسـت 

زحمـات یـک سـاله آنـان تشـکر و قدردانـی کـرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی 
کشـتیرانی قشـم، طی نشسـتی که با حضور اعضـاء هیئت مدیـره، معاونان، 
مدیـران و کارکنـان شـرکت خـدوم برگـزار شـد، مدیرعامـل ایـن شـرکت 
ضمـن تبریـک اعیاد شـعبانیه و نـوروز ۱۴۰۰ و تشـکر از زحمات یک سـاله 
کارکنـان، بـرای آنـان و خانواده هـای شـان در سـال جدید آرزوی شـادی و 

سـالمتی نمود.

ــدگان، نشســت  ــن کنن ــا تأمی ــف ب ــی نشســت های مختل در پ
ــی و مهندســی  ــات دریای ــران شــرکت خدم ــل و مدی مدیرعام
ــا مســئوالن شــرکت نفــت پــارس برگــزار  کشــتیرانی قشــم ب

شــد.
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــدوم، ب ــرکت خ ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرخ محصــوالت مختلــف مــورد  اقتصــادی کشــور و در راســتای تثبیــت ن
نیــاز کشــتی های نــاوگان کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران، ۲۲ 
فروردیــن مــاه جــاری نشســتی بــا حضــور رئیــس هیئــت مدیــره، 
ــی و مهندســی کشــتیرانی  ــات دریای ــن شــرکت خدم ــل و معاونی مدیرعام
قشــم بــا مدیرعامــل، معاونیــن و مدیــران شــرکت های بهره بــردار و 

ــد. ــزار ش ــیان برگ ــه ش ــارس در مجموع ــت پ ــرکت نف ــن ش معاونی

نشست پایان سال مدیرعامل شرکت خدوم با مدیران و کارکنان

نشست مدیرعامل و مدیران شرکت خدوم با مسئوالن شرکت نفت پارس

ــن  ــوزه تأمی ــون ح ــن پیرام ــت طرفی ــن نشس ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش
ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــی ب ــای روغن ــن و فرآورده ه روغ
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تأکید بر اجرای دقیق سند راهبردی 1404 کشتیرانی در جلسه هماهنگی مدیران هوپاد دریا

مدیـر عامل شـرکت خدمات نمایندگـی کشـتیرانی هوپاد دریا 
در جلسـه هماهنگـی مدیـران ایـن شـرکت بر اهمیـت اجرای 
دقیـق سـند راهبـردی ۱۴۰۴ کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 

ایـران ابالغـی از سـوی مدیریت ارشـد گـروه تاکیـد کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی هوپـاد دریـا؛ کاپیتـان یوسـف احمـدی نسـب 
در جلسـه هماهنگـی مدیـران شـرکت خدمـات دریایـی هوپـاد دریـا در روز 
دوشـنبه، بـا بازگویی سـخنان نائـب رئیس هیئـت مدیـره و مدیرعامل گروه 
کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران در جلسـه هماهنگـی مدیـران ارشـد 
ایـن گـروه، بـر اهمیـت اجرای دقیـق و کامـل سـند راهبـردی ۱۴۰۴ گروه 

کشـتیرانی ابالغـی از سـوی مدیریـت ارشـد تاکیـد کرد. 
مدیـر عامـل شـرکت خدمـات نمایندگـی کشـتیرانی هوپـاد دریـا طـی این 
جلسـه همچنیـن در رابطـه بـا وصـول مطالبات شـرکت خدمـات نمایندگی 
کشـتیرانی هوپـاد دریا و پیگیری در خصوص کانتینرهای رسـوبی در سـطح 

بنـادر نکاتـی را بـرای انجـام اقدامات الزم بیـان کرد.
شـایان ذکـر اسـت، جلسـه هماهنگـی مدیـران شـرکت خدمـات نمایندگی 

کشـتیرانی هوپـاد دریا بـه صورت ویدئـو کنفرانس با حضـور مدیرعامل، 
اعضـای هیئـت مدیـره و مدیـران ایـن شـرکت در تهران و شـعب بنادر 

جنوبـی برگزار شـد.

تجلیل از معلمان نمونه مدارس کشتیرانی در شهرستان چابهار

اداره آمـوزش وپـرورش شهرسـتان چابهـار طـی مراسـمی به 
مناسـبت گرامیداشـت روز معلـم از معلمـان نمونـه مـدارس 

کشـتیرانی تجلیـل کـرد. 
بـه گزارش روابط عمومی شـرکت خدمـات نمایندگی کشـتیرانی هوپاددریا،  
در ایـن مراسـم کـه روز دوشـنبه ۱۳ اردیبهشـت مـاه در سـالن اجتماعـات 
سردارسـرافراز سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی فرمانـداری چابهـار و با 
حضـور رحمـدل بامـری معـاون اسـتاندار و فرماندار ویـژه و رییس شـورای 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان چابهـار، معاون سیاسـی و اجتماعـی فرماندار 
مرکـزی،  بخـش  بخشـدار  آزاد،  منطقـه  وپـرورش  مدیرآمـوزش  ،امیـری 
خدایجـو مشـاور فرمانـدار در امـور بانـوان، ، اعضـای شـورای آمـوزش و 
پـرورش و معلمـان نمونـه ایـن شهرسـتان برگـزار شـد ازدو تـن از معلمـان 
نمونـه دبسـتان دخترانـه کشـتیرانی 8 سـرکار خانـم شـیرالی و اورکینیـز در 
کنـار معلمـان نمونـه دیگـر تجلیـل به عمل آمـد و به رسـم یادبود بـه آنان 

لـوح تقدیـر اهـدا گردید. 

تجلیل از دو همکار شعبه خرمشهر هوپاددریا در آستانه بازنشستگی

طــی مراســمی در شــعبه خرمشــهر شــرکت خدمــات نمایندگی 
ــتگی  ــتانه بازنشس ــکار در آس ــا از دو هم ــتیرانی هوپاددری کش

تجلیــل شــد.
ــتیرانی  ــی کش ــات نمایندگ ــرکت خدم ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هوپاددریــا، در ایــن مراســم کــه ۲5 اســفند مــاه ســال ۹۹ بــا حضــور مدیــر 
شــعبه و سرپرســتان واحدهــای مختلــف برگــزار شــد، عبداللهــی نــژاد مدیــر 
ــرا  ــی و عبدالزه ــل هندل ــات نبی ــی از زحم ــن قدردان ــهر ضم ــعبه خرمش ش
بحرانــی در طــول خدمــت در گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران، 

ــرد. ــت ک ــتگی آرزوی موفقی ــان در دوران بازنشس ــرای آن ب
شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن مراســم بــه رســم یــاد بــود لــوح تقدیــر و 

هدایایــی بــه ایــن عزیــزان اهــدا گردیــد.

شـایان ذکـر اسـت این برای نخسـتین  بار اسـت کـه دونفـر از معلمان 
نمونـه شهرسـتان چابهـار از مـدارس غیردولتـی کشـتیرانی جمهوری 

اسـالمی ایـران انتخاب می شـوند.
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از سوی کشتیرانی دریای خزر و برای نخستین بار صورت گرفت:

ترانزیت محمولۀ مواد شیمیایی تولید داخل به بندر آستاراخان روسیه

برای نخسـتین بار در بنادر شـمالی کشـور محمولـۀ مونواتیلن 
گالیکـول از بنـدر امیرآباد به روسـیه ترانزیت شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ بنـادر شـمالی کشـور 
محمولـه شـیمیایی مونواتیلن گالیکول از سـوی کشـتیرانی دریـای خزر و از 

بنـدر امیرآبـاد بـه بنـدر آسـتاراخان روسـیه ترانزیـت شـد.
کاپیتـان داوود تفتـی مدیرعامـل کشـتیرانی دریـای خـزر بـا بیـان اینکـه 
محمولـه مونواتیلـن گالیکول تولید پتروشـیمی شـازند اراک بـرای صدور به 
روسـیه بـوده اسـت، خاطـر نشـان کـرد: بازاریابـی حمـل محموله یاد شـده 
بـه صـورت بارگیری در فلکسـی تانک و کانتینر توسـط شـرکت کشـتیرانی 

دریـای خـزر انجـام و بـه بندر آسـتاراخان روسـیه حمل شـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه صـادرات این محصـول برای نخسـتین بـار از بنادر 
شـمالی کشـور صـورت می گیـرد، دربـاره حجـم محمولـه نیـز گفـت: حجم 
مونواتیلـن گالیکـول صادراتـی TEU ۹ کانتینـر بود که با تـالش کارکنان 
ایمـن در فلکسـی تانـک و کانتینـر  کشـتیرانی دریـای خـزر، بـه شـکل 

شد. جاسـازی 
شـایان ذکـر اسـت، مونواتیلـن گالیکـول در صنایعـی ماننـد پارچـه بافـی، 
نسـاجی و صنایـع چـرم، تولید ضد یخ هـا، تولید انـواع رزین پلیمـری، مصالح 

و مـواد سـاختمانی و صنایـع السـتیک سـازی کاربـرد فـراوان دارد.

بازدید مدیرعامل کشتیرانی جنوب – خط ایران از انبار شهید صفویان 

مدیرعامــل کشــتیرانی جنــوب – خــط ایــران از انبــار شــهید 
صفویــان بازدیــد کــرد. 

ــط  ــوب –خ ــتیرانی جن ــی کش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس  ــب رئی ــل و نائ ــی مدیرعام ــا امین ــان رض ــران، کاپیت ای
ــت همــراه  ــاق هیئ ــه اتف ــران ب ــره کشــتیرانی جنوب–خــط ای ــت مدی هیئ
ــان در  ــار شــهید صفوی ۲۶  اســفندماه جــاری  از قســمت های مختلــف انب
اسالمشــهر کــه از امــالک و مســتغالت شــرکت جنــوب خــط مــی باشــد 

ــرد. ــد ک بازدی

مدیر جدید خدمات مشتریان  شرکت حمل ونقل کانتینری معرفی شد

 مرتضـی  کمالـی بـه عنـوان مدیر جدیـد خدمات مشـتریان 
شـرکت کشـتیرانی حافـظ دریـای آریا معرفی شـد. 

 بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت هوپاددریا، در مراسـمی 
بـا حضـور مدیران شـرکت های حمـل و نقل کانتینـری و خدمـات نمایندگی 
کشـتیرانی هوپـاد دریـا، کاپیتـان مجیـد سـجده مدیرعامـل شـرکت حمل و 
نقـل کانتینـری کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران طی سـخنانی با اشـاره 
بـه حفـظ، صیانـت و احتـرام بـه مشـتری و رعایت اصل مشـتری مـداری، بر 
ضـرورت اهتمـام مدیـر خدمـات مشـتریان بـه ایـن موضـوع و برنامـه ریزی 

دقیـق جهـت ارائـه خدمات مناسـب تـر به مشـتریان تأکیـد نمود.
شـایان ذکـر اسـت، در این مراسـم مدیرعامل شـرکت حمل و نقـل کانتینری 
شـرکت، برای ایشـان در ایـن مسـئولیت  آرزوی موفقیت کرد. ضمـن معرفـی مرتضـی کمالی به عنـوان مدیر جدیـد خدمات مشـتریان این 
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بازدید مدیرعامل کشتیرانی جنوب - خط ایران
 از منطقه آزاد تجاری صنعتی کاسپین

برگزاری مراسم قرعه کشی نیمه شعبان 
در کشتیرانی جنوب – خط ایران

مدیرعامــل کشــتیرانی جنــوب - خــط ایــران از منطقــه آزاد 
تجــاری صنعتــی کاســپین بازدیــد کــرد.

ــط  ــوب – خ ــتیرانی جن ــی کش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ایــران، کاپیتــان رضــا امینــی و هیئت همــراه  در تاریــخ ۱۰ 
خــرداد مــاه جــاری از منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی کاســپین 

ــد. ــی بازدیــد کردن واقــع در بنــدر انزل
گفتنــی اســت در پــی ایــن بازدیــد، مدیرعامــل کشــتیرانی جنــوب- خــط 
ــه ای  ــی جلس ــزر ط ــای خ ــتیرانی دری ــل کش ــراه مدیرعام ــه هم ــران ب ای
ــه در  ــی ک ــی انزل ــاری صنعت ــه آزاد تج ــازمان منطق ــل س ــر عام ــا مدی ب
ــوری  ــب اپرات ــدر در قال ــن بن ــای ای ــرداری از ظرفیت ه ــره ب خصــوص به
ترمینال هــای مختلــف برگــزار شــد در ارتبــاط بــا توســعه همکاری هــا بــه 

ــد. ــادل نظــر پرداختن تب

همـکاران دارنـده نـام مبـارک مهـدی  در کشـتیرانی جنـوب 
خـط ایـران در مراسـم قرعـه کشـی نیمـه شـعبان شـرکت 

ند. د کر
بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی جنوب-خـط ایـران، 
همزمـان بـا نیمـه شـعبان خجسـته میـالد بـا سـعادت یگانـه منجـی عالم 
بشـریت حضــــرت مهـدی مــــوعود )عج( مــــراسم قرعــــه کشـی 

ویژه این مناسـبت در مـــــیان  همکاران هم نــــام حضـرت مهدی )عج( 
در تاریـخ  8 فروردیـن مـاه جـاری در شـرکت کشـتیرانی جنـوب – خـط 

ایـران برگزار شـد.
در ایـن  مراسـم، اسـامی ۱۴ نفـر از همـکاران دارنـده نام مبـارک مهدی از 

گـوی قرعه کشـی خارج شـد. 
اسامی برندگان قرعه کشی ویژه مناسبت نیمه شعبان بدین شرح است.

دفترمرکزی
۱- مهدی احمدی

ترمینال کانتینری بندرعباس
۲-  مهدی مشرفی زاده

۳-  مهدی حاتمی
۴-  مهدی سیستانی زاده رودباری

5-  مهدی نعمتی پور
۶-  مهدی حسین پور

ترمینال کانتینری بندر امام خمینی
۷-  مهدی دشتی نژاد

8- مهدی انعامی
۹-مهدی نکونام

۱۰- مهدی رجبی
۱۱-  مهدی مؤمن رومیانی

ترمینال کانتینری بندر خرمشهر
۱۲- مهدی زمانی

۱۳-  مهدی محمدزاده
۱۴-  مهدی طالبی
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گرامیداشت حماسه فراموش نشدنی سوم خرداد در گلزار شهدای بندرخرمشهر 

تقدیر از همکار بازنشسته دریانورد در کشتیرانی والفجر

بـا  بنـدر خرمشـهر  کانتینـری  ترمینـال  کارکنـان  از  جمعـی 
اهـدای شـاخه های گل، از مقـام شـامخ شـهدای حماسـه بـی 

نظیـر خرمشـهر تجلیـل کردنـد. 
به گـزارش روابـط عمومـی شـرکت کشـتیرانی جنـوب- خط 
ایـران، همزمـان بـا فـرا رسـیدن حماسـه باشـکوه سـوم خـرداد؛ سـالروز 
آزادسـازی خرمشـهر، مراسـم گرامیداشـت حماسـه فراموش نشـدنی سـوم 
خـرداد بـا حضور جمعـی از کارکنـان ترمینـال کانتینری کشـتیرانی جنوب- 
خـط ایـران  درجـوار مـزار شـهدای معزز حماسـه سـوم خـرداد برگزار شـد.

در ایـن مراسـم کـه با رعایـت پروتکل های بهداشـتی برگزار شـد، کارکنان 
ترمینـال کانتینـری بنـدر خرمشـهر در محـل گلزار شـهدای معظم حماسـه 
فتـح خرمشـهر حضـور یافتند و بـا قرائت فاتحـه و ذکر صلـوات و همچنین 

نثـار شـاخه گل، یـاد و خاطره ایـن شـهدای واالمقام را گرامی داشـتند.

ــورد  ــکار دریان ــر از هم ــتیرانی والفج ــرکت کش ــران ش مدی
ــد. ــل آوردن ــه عم ــر ب ــته تقدی بازنشس

ــی  ــر؛  ط ــتیرانی والفج ــی کش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
مراســمی بــا حضــور مدیــران ایــن شــرکت از دریانــورد هانــی 
ســرحانی پــور کــه بــه تازگــی بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل آمــده اســت 

ــوح، تقدیــر شــد. ــا اهــدای هدیــه و ل ب
گفتنــی اســت ایــن مراســم بــا حضــور کاپیتــان شــوندی مدیــر کارکنــان 
دریایــی و محمــدی مدیــر اداری شــرکت کشــتیرانی والفجــر برگــزار شــد.

ــانی  ــع انس ــد مناب ــر جدی ــه مدی ــم و معارف ــم تکری مراس
ــد. ــزار ش ــتیرانی برگ ــی کش ــات رفاه ــه خدم مؤسس

بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ بــه نقــل از مؤسســه 
ــدس  ــم مهن ــن مراس ــتیرانی، در ای ــی کش ــات رفاه خدم
ــه توســعه و  ــن مؤسســه طــی ســخنانی در زمین ــل  ای فرهــوش مدیرعام
تعالــی، ارائــه خدمــات مناســب بــه همــکاران و خانــواده ایشــان بــا رویکــرد 
ــکر و  ــن تش ــه ضم ــرد و در ادام ــد ک ــد تأکی ــای جدی ــدف گذاری ه و ه
قدردانــی از تــالش و زحمــات جــواد رضایــی مدیــر ســابق منابــع انســانی 
مؤسســه خدمــات رفاهــی، داود افتخــاری را بــه عنــوان مدیــر جدیــد منابــع 
انســانی، رفاهــی و اقامتــی معرفــی و بــرای ایشــان در ســمت جدیــد آرزوی 

موفقیــت کــرد.

تکریم و معارفه مدیر جدید منابع انسانی مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
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مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی در راسـتای حفظ ایمنی افـراد و با 
هـدف پایـش این بیماری در سـطح موسسـه طی دو روز تسـت 

کرونـا را از تمـام کارکنان مؤسسـه انجام داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ کشـتیرانی، بـه منظـور 
رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و حفـظ سـالمت کارکنـان، طـی روزهای 
هفتـم و هشـتم اردیبهشـت مـاه از ۴۰ نفـر از کارکنـان مؤسسـه آموزشـی 

کشـتیرانی در تهـران تسـت کرونـا گرفتـه شـد.
بـا توجـه به شـیوع کرونـا و به منظـور ایمنی افـراد در حال حاضـر در هریک 
از اتاق هـای مؤسسـه تنهـا دو نفـر بـا حفـظ فاصله مشـغول به کار هسـتند و 

ضدعفونـی سـطوح نیـز بـه صورت مرتـب انجام می شـود.
همچنیـن افـرادی کـه امـکان دورکاری فعالیـت آنهـا وجـود دارد بـه صورت 

دورکار انجـام وظیفـه مـی نمایند.
شـایان ذکـر اسـت بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا کلیـه کالس هـای مؤسسـه 

آموزشـی کشـتیرانی بـه صـورت آنالیـن برگـزار مـی شـود.

انجام تست کرونا از کارکنان مؤسسه آموزشی کشتیرانی

هیئت علمی مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی در وبینار » شایستگی 
هـای آینـده بـرای دریانوردان« که توسـط انجمن دانشـگاه های 
دریانـوردی جهـان در تاریـخ هشـتم اردیبهشـت بـرای اعضـا 

برگزارشـد، شـرکت کردند. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ کشـتیرانی، هر سـاله و پیش از شـیوع 
کرونـا ایـن انجمن سـمینارها و کنفرانس هایـی را به صورت حضـوری برگزار 
مـی کرد اما امسـال بـه دلیل شـیوع کرونا ایـن کنفرانس ها به صـورت وبینار 

انجام می شـود.
مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی بـه عنـوان تنهـا مؤسسـه آموزشـی دریانوردی 
عضـو انجمـن دانشـگاه های دریانـوردی در جهـان اسـت که به همیـن دلیل 
5 نفـر از اسـاتید و اعضـای هیئـت علمـی آن در وبینار این انجمـن با موضوع 

شایسـتگی های آینده بـرای دریانـوردان شـرکت نمودند.
شـایان ذکـر اسـت، حضـور در ایـن وبینارهـای آموزشـی امتیـاز مثبتـی برای 

حضور اعضاء هیئت علمی مؤسسه آموزشی کشتیرانی 
در وبینار شایستگی های آینده برای دریانوردان

مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی محسـوب مـی شـود تـا در آینـده مؤسسـه نیـز 
بتواند وبینارهایـی را در ایـن سـطح برگـزار نمایـد.

مدیرعامـل مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی در گردهمایـی پایـان 
سـال از مدیـر امور آموزش و پژوهش و اسـتاد پیش کسـوت این 

مؤسسـه در آسـتانه بازنشسـتگی تقدیر کرد.
بـه گزارش روابط عمومی هلدینگ به نقل از مؤسسـه آموزشـی، 
در گردهمایـی پایـان سـال مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی که با حضـور مدیر 
عامـل، مدیـران و کارکنـان ایـن مؤسسـه در تهـران و مرکـز آموزش بوشـهر 
از طریـق ویدئـو کنفرانـس برگـزار شـد کاپیتان حائـری مدیر عامل مؤسسـه 
آموزشـی از خدمات ارزشـمند کاپیتان حسـینی مدیر امور آموزش و پژوهش و 
اسـتاد پیش کسـوت این مؤسسـه که به بازنشسـتگی نائل شـده اسـت، تقدیر 
و تشـکر نمـود و در خصـوص اهـداف و سیاسـتگزاری های کالن مؤسسـه 
آموزشـی در سـال ۱۴۰۰ بیاناتی را ارائه کرد و سـؤاالت مطرح شـده از سـوی 

پاسـخگو گفت.  همکاران 

 تقدیر مدیرعامل مؤسسه آموزشی از استاد پیش کسوت این مؤسسه
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تاش برای تسهیل تعمیرات واگن های شرکت حمل و نقل ترکیبی

انتصاب مدیر جدید دفتر حراست شرکت تأمین نیرو

سرپرسـت شـرکت حمل و نقل ترکیبی کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایران در خصوص تسـهیل و مرتفع سـازی تعمیرات 
واگـن هـای این شـرکت بـا مدیران شـرکت تعمیـرات واگن 

یدک پیشـگام مذاکراتـی صورت داد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت حمل و نقـل ترکیبی، کاپیتـان ابراهیمی 
زاده در راسـتای تـالش بـرای رفـع موانـع و تسـهیل تعمیـرات واگـن های 
شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی با مدیـر عامل شـرکت تعمیـرات واگن یدک 

پیشـگام دیـدار و گفتگو کرد.
در ایـن دیـدار اعضـاء هیئـت مدیره شـرکت تعمیـرات واگن یدک پیشـگام 

نیـز حضور داشـتند.
شـایان ذکـر اسـت  کاپیتان ابراهیمـی زاده به همراه مدیر مالی و سرپرسـت 
بخـش فنـی شـرکت حمـل و نقـل ترکیبـی پـس از مذاکـره بـا مدیـران از 

کارگاه و امکانـات شـرکت تعمیـرات واگـن یدک پیشـگام بازدیـد کردند.

طـی حکمـی از سـوی مدیـر کل دفتـر مرکـزی حراسـت 
دفتـر  مدیـر جدیـد  ایـران،  اسـالمی  کشـتیرانی جمهـوری 

حراسـت شـرکت تأمیـن نیـرو منصـوب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، مهندس محسـن پارسـا مشـاور مدیرعامـل و مدیرکل دفتـر مرکزی 
حراسـت کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایـران طی حکمـی امیـد عزیززاده 
را بـه عنـوان مدیـر دفتـر حراسـت و امـور محرمانـه شـرکت تأمیـن نیـرو 

کرد. منصـوب 
شـایان ذکـر اسـت کـه طـی مراسـمی بـا حضـور دکتر فریـد رئیـس هیئت 
مدیـره شـرکت تأمین نیـرو، مدیر جدید حراسـت این شـرکت معارفه گردید.

دیدار صمیمی مدیرعامل شرکت حمل فله با فرمانده و کارکنان کشتی دلبین

نائـب رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت حمـل فلـه 
صمیمـی  دیـدار  در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  کشـتیرانی 
بـا فرمانـده و کارکنـان کشـتی دلبیـن، از تـالش و زحمـات 
دریانـوردان نـاوگان ملـی در حمل محموالت کشـور در شـرایط 

حسـاس کنونـی قدردانـی کـرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت حمـل فلـه کشـتیرانی جمهوری اسـالمی 
ایـران، کاپیتـان عبدالـه حسـومی ضمـن بازدید از کشـتی “دلبین” بـا حضور در 
جمع صمیمی دریانوردان پس از اسـتماع مسـائل و مشـکالت و سـؤاالت آنان، 
ضمـن پاسـخگویی بـه مـوارد ذکر شـده بـه صـورت مـوردی، دسـتور پیگیری 
برخـی از مشـکالت ذکـر شـده از طریـق مراجـع ذی صـالح جهت رفـع آنها را 

صادرکرد.
وی همچنیـن با اشـاره به شـرایط شـرکت حمـل فله در سـال گذشـته و دوماه 
اخیـر، از نزدیـک در جریـان فرایند تعمیرات این کشـتی قرار گرفـت و از تالش 
و زحمـات دریانـوردان نـاوگان ملـی در حمـل محموالت فله کشـور در شـرایط 

حسـاس کنونی قدردانـی کرد.

شـایان ذکر اسـت، معاون فنی شـرکت حمل فله، کاپیتان حسـومی را در این بازدید 
کرد. همراهی 
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بـه گـزارش روابـط عمومـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران، تفاهـم نامـه 
همـکاری میـان دانشـکده مهندسـی دریـا دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر و مؤسسـه 
آموزشـی کشـتیرانی توسـط دکتر حمید زراعتگر رئیس دانشـکده مهندسی دریا و 
کاپیتـان فرشـاد حائری مدیر عامل مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی با هـدف ارتقاء 
علمـی و کیفـی متخصصان و حفظ ارتباط صنعت و دانشـگاه منعقد شـده اسـت.

طراحـی و ارائـه دوره هـای آموزشـی تخصصـی مـورد نیـاز بـرای متخصصـان 
کشـتیرانی و یا دیگر سـازمان ها و شـرکت های دریایی کشـور توسـط دانشـکده 
مهندسـی دریـا دانشـگاه صنعتی امیرکبیر با اسـتفاده از زیرسـاخت های دانشـگاه 
بـا همکاری مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهـوری اسـالمی ایران از مفـاد این 

تفاهـم نامه به شـمار مـی رود.
براسـاس ایـن تفاهـم نامه، دوره آزاد مدیریت ارشـد کسـب و کار در کشـتیرانی و 
لجسـتیک دریایی توسـط دانشـکده مهندسـی دریا دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر با 
همکاری مؤسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهوری اسـالمی ایران طراحی شده که 

بـه زودی اجرا خواهد شـد.
در ایـن تفاهـم نامـه تأکید شـده اسـت که در زمـان همه گیـری بیمـاری کرونا، 
دوره هـا در بسـتر الکترونیـک و بـه صورت مجـازی برگـزار خواهد شـد و پس از 

)سـهامی  والفجـر  کشـتیرانی  شـرکت  هلدینـگ،  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
عـام( پـس از احـراز شـرایط پذیـرش بـه  عنـوان دویسـت و چهـل و هفتمیـن 
نمـاد معامالتـی )یکصـد و چهـل و هفتمین شـرکت در بـازار دوم( در فهرسـت 

نرخ هـای فرابـورس ایـران درج شـد.
ایـن شـرکت کـه در تاریـخ ۲۱ مهـر سـال گذشـته پذیـرش و در روز ۱۷ خرداد 
امسـال نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار ثبـت شـده، بـا نمـاد معامالتـی 
خدمـات  زیرگـروه  ارتباطـات،  و  انبـارداری  حمل ونقـل،  گـروه  در  »حفجـر« 
حمل ونقـل دریایـی بـا کـد ۶۰۰۳ روی تابلـوی فرابـورس ایـران نشسـته شـده 

است.

دانشـکده مهندسـی دریـا دانشـگاه صنعتی امیرکبیر و موسسـه آموزشـی کشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران با هـدف ارتقا 
علمـی و حفـظ تعامـل میان دانشـگاه و صنعـت تفاهم نامـه همکاری امضـا کردند.

شـرکت کشـتیرانی والفجـر بـه  عنوان دویسـت و چهـل و هفتمین نمـاد معاماتـی )یکصد و چهـل و هفتمین شـرکت در بازار 
دوم( بـا نمـاد »حفجر« در فهرسـت نرخ هـای فرابورس ایران درج شـد.

امضاء تفاهم نامه همکاری بین مؤسسه آموزشی 
کشتیرانی  و دانشکده مهندسی دریا دانشگاه امیرکبیر

درج نماد کشتیرانی والفجر در فرابورس

آن، بـه فراخـور شـرایط در خصوص حضـوری و یا مجازی بـودن دوره ها تصمیم 
می شـود. گیری 

مقـرر ضوابـط  مبنـای  بـر  آموزشـی  دوره هـای  تمامـی  اسـت،  ذکـر  شـایان 
 از سـوی وزارت علـوم، تحقیقـات و فّنـاوری و مصوبـات داخلی دانشـگاه برگزار 

می شـود.



ــري از  ــتفاده حداکث ــراي اس ــان ب ــاي انس ــن راه ه ــذت بخش تری ــی از ل یک
ــه  ــا به مثاب ــق یکت ــاي خال ــروردگار شــکرگزاري اســت .نعمت ه ــاي پ نعمت ه
خــوان نعمــت بی انتهایــی اســت کــه هــر انســان روشــن ضمیــري تصمیــم 
ــذت  ــد ل ــه ح ــا چ ــرد و ت ــره بب ــدازه به ــه ان ــه چ ــت ب ــن نعم ــرد از ای می گی
ــکرگزاري  ــا ش ــان ب ــد .انس ــمار آن را بچش ــی ش ــاي ب ــتفاده از نعمت ه اس
ــی  ــه زندگ ــفره گســترده را ب ــن س ــود در ای ــاي موج ــام نعمت ه ــد تم می توان

ــرد.  ــی بخشــد و از آنهــا نهایــت بهــره را بب خــود ارزان
ــال  ــا کم ــده و ب ــا را آفری ــه م ــدي ک ــت. خداون ــر اس ــک هن ــکرگزاري ی ش
بخشــندگی بــر مــا نعمــت فزونــی داشــته، الیــق شــکرگزاري نیســت؟ چنــد 
ــد  ــاي خداون ــراي نعمت ه ــه ب ــتند ک ــانی هس ــا کس ــان م ــد از اطرافی درص

شــکرگزاري می کننــد؟

آثار شکرگزاري
شــکرگزاري زیباتریــن راه ابــراز عشــق و محبــت نســبت بــه تمام داشــته هایی  
اســت کــه مــا داریــم.  تمــام چیزهایــی کــه اگــر هــر یــک از آنهــا حتــی یــک 
ــدون شــک زندگــی شــما مختــل خواهــد شــد و  ــغ شــود، ب روز از شــما دری
اصــاًل حــس و حــال خوبــی را نخواهیــد داشــت. بــراي اینکــه بتوانیــد صاحــب 
ــر  ــان سراس ــا زندگی ت ــید و ی ــد باش ــان را داری ــه آرزوی ش ــی ک همه چیزهای
ــه انجــام کار خارق العــاده اي نیســت.  ــاز ب شــادي عشــق و آرامــش باشــد، نی
تنهــا کافــی اســت نســبت بــه تمــام چیزهایــی کــه هم اکنــون در زندگی تــان 
داریــد ابــراز عشــق کنیــد. بــه جهــان هســتی ایــن پیــام را بدهیــد کــه شــاکر 
تمــام نعمت هایــی هســتید کــه بــه شــما ارزانــی داشــته و الیــق کســب مقــدار 

بیشــتري از آنهــا هســتید. بــراي شــکرگزاري واقعــی بــه تمــام نعمــت هــاي 
ــد. ــراز عشــق کنی ــان اب زندگی ت

شکر نعمت، نعمتت افزون کند
ــا از آن در  ــی باره ــنیده ایم و حت ــا آن را ش ــا باره ــی م ــه همگ ــعري ک ش
ــه  ــال ب ــا به ح ــا ت ــا آی ــم .ام ــتفاده کرده ای ــود اس ــه خ ــاي روزان صحبت ه
ــکرگزاري  ــه ش ــد ک ــی می افت ــه اتفاق ــد؟ چ ــر کرده ای ــی آن فک ــوم واقع مفه
ــر  ــات ب ــان هســتی و کائن ــاي شــما می شــود؟ جه ــش نعمت ه موجــب افزای
پایــه انــرژي بنــا شــده اند. بدیــن معنــی کــه در ایــن جهــان هــر چیــزي کــه 
نســبت بــه آن احساســی داشــته باشــید و بــه آن انــرژي دهیــد، به ســمت خود 
جــذب خواهیــد کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ضرب المثــل معــروف” از 

ــا بســیار آشناســت. ــراي م ــد” ب هرچــه بترســی ســرت می آی
ــات  ــه کائن ــل ب ــید، در اص ــته باش ــد داش ــادي از خداون ــکرگزاري زی ــر ش اگ
ــت  ــی اس ــن طبیع ــن ای ــد .بنابرای ــل کرده ای ــت منتق ــرژي مثب ــاس و ان احس
کــه مقــدار بیشــتري از آن نعمــت بــه ســمت شــما روان شــود. درواقــع افــراد 
شــکرگزار، همیشــه حــال دل خوبــی دارنــد. یکــی از زیباتریــن احساســاتی کــه 
بــا شــکرگزاري از خداونــد نصیــب مــا خواهــد شــد، حــس شــیرین شــادي و 
ــی کــه شــما شــکرگزاري  آرامــش و داشــتن یــک زندگــی شــاد اســت. زمان
ــت  ــکات مثب ــه روي ن ــد ک ــم می دهی ــود را تعلی ــع ذهــن خ ــد، در واق می کنی

زندگــی تمرکــز کنــد.
ــت،  ــات مثب ــه اتفاق ــبت ب ــل نس ــش از قب ــردد بی ــب می گ ــر موج ــن ام همی
نســبت بــه دارایی هــاي خــود و تمــام چیزهایــی کــه شــاید تــا قبــل از ایــن 
ــی داشــته باشــید  ــد احســاس خوب ــراي شــما بســیار عــادي و روزمــره بودن ب

درنتیجــه ذهــن شــما تبدیــل بــه یــک ذهــن مثبــت اندیــش خواهــد شــد.
ــما  ــی ش ــه در زندگ ــدادي ک ــاق و روی ــر اتف ــس ه ــر در پ ــورت دیگ بدین ص
ــدن  ــگ ش ــا پررن ــد و ب ــت آن می گردی ــکات مثب ــال ن ــه دنب ــد، ب رخ می ده
ــر  ــر شــادتر و لذت بخش ت ــن براب ــل چندی ــه قب ــی شــما نســبت ب ــا زندگ آنه
خواهــد شــد. شــکرگزاري و مثبــت اندیشــی بــا هــم رابطــه مســتقیم دارنــد و 
ــراز  ــه همــه چیــز اب اگــر شــما مثبــت اندیــش باشــید، می توانیــد به راحتــی ب

عالقــه کنیــد.
بــا توضیحاتــی کــه بیــان شــد، شــکرگزاري یکــی از قدرتمندتریــن تکنیک هــا 
ــه  ــا و جــذب خواســته ها و آرزوهاســت ک ــش نعمت ه ــراي افزای ــا ب و روش ه
ــا احســاس  ــد ت ــر آن کنی ــواره ســعی ب ــردد در طــول روز هم پیشــنهاد می گ
خوبــی داشــته باشــید و ارتعــاش خواســته و هدف های تــان را دقیق تــر 
ــا و  ــام نعمت ه ــت تم ــد و باب ــل نمایی ــتی منتق ــان هس ــات و جه ــه کائن ب

ــید. ــد باش ــکرگزار خداون ــته های تان ش خواس

شکرگزاری زیباترین راه 
ابـــراز عشق و محبت

میثم شعاعی – دفتر فناوري اطالعات
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 راهکار اول: اذیت نکردن همدیگر
اولین راهکار افزایش سرمایه محبت، اذیت نکردن همدیگر است.

بنابرایـن بـه زن و شـوهر توصیـه می شـود از هـر آنچـه کـه موجـب رنجـش 
یکدیگـر می شـود اجتنـاب کننـد.

 راهکار دوم: سام کردن با لحن گرم و صمیمی 
بـه زن و شـوهر توصیـه می شـود سـالم به یکدیگـر را گـرم برگـزار کنند مثل 
وقتـی کـه دو دوسـت بسـیار صمیمـی و دوسـت داشـتنی در موقـع مالقـات 

یکدیگـر بـه هـم سـالم مـی کنند.

 راهکار سوم: استقبال و بدرقه
اسـتقبال و بدرقـه گـرم و صمیمی زن از شـوهر هنگام رفتـن او از خانه و آمدن 
او بـه منـزل از راهکارهـای افزایش سـرمایه محبت در زندگی مشـترک اسـت 

البتـه ایـن راهـکار برای مـردان نیـز در قبال همسـران خود صـدق می کند.

 راهکار چهارم: توجه زن و شوهر به همدیگر
 بـه مـردان توصیـه می شـود وقتـی وارد خانـه می شـوند بـه ظاهر همسـر خود 
و همچنیـن بـه کارهایـی کـه او در خانـه انجـام داده اسـت توجه کننـد و آن را 

بیـان کنند.
بـه زنـان نیـز توصیـه می شـود بـرای افزایـش محبت بـه ظاهر همسـران خود 
و همچنیـن کاری کـه بـرای خانـواده خود انجـام داده اند توجه داشـته باشـند.

 راهکار پنجم:  ابراز و اظهار محبت 
 محبت های رفتاری جایگزین محبت های گفتاری نمی شود.

توصیـه می شـود زن و شـوهر در حضور فرزنـدان به یکدیگر ابـراز محبت کنند 
تـا آنهـا چگونگی اظهار محبـت را بیاموزند.

 راهکار ششم:  هدیه دادن  
هدیـه دادن محبـت دو طرفـه ایجـاد می کنـد یعنـی هـم کسـی کـه هدیـه 

را می گیـرد.  می دهـد محبتـش زیـاد می شـود و هـم فـردی کـه هدیـه 
زن و شـوهر هدیـه دادن را بـه بهانه هـای مختلـف در دسـتور کار زندگـی خود 
قـرار دهنـد، البتـه بزرگی و کوچکـی هدیه مهم نیسـت بلکه نفـس هدیه دادن 

مهـم اسـت که باعـث محبت می شـود.

 راهکار هفتم: کاری را مخصوص همسر انجام دادن   
در ایـن گونـه کارهـا وقتـی زن و شـوهر کاری را برای یکدیگر انجـام می دهند 

بایـد بیـان کنند کـه این کار را فقـط بخاطر تو انجـام دادم.

راهکار هشتم: نوشتن نامه  
  توصیـه می شـود زن و شـوهر هـر چنـد وقـت یـک بـار بـه قلـم خـود بـرای 
هـم نامـه بنویسـند هر چنـد کوتاه مختصـر ولی سرشـار از احساسـات و بالحن 

طفی.  عا
در این نامه زن و شـوهر می توانند هم از یکدیگر تشـکر کنند و هم عذر خواهی

 راهکار نهم: خوش رویی و گشاده رویی 
    بـه زن و شـوهر توصیـه می شـود همیشـه در برخـورد بـا یکدیگـر تبسـم را 

نکنند.  فرامـوش 
تبسم پیام رضایت و خرسندی را به طرف مقابل انتقال می دهد.

 راهکار دهم: برگزاری صبحانه 
توصیـه بـه زن و شـوهر این اسـت کـه حتمأ صبحانـه را با همدیگـر میل کنند 

و در برگـزاری صبحانه با هم مشـارکت داشـته باشـند.
بـا ایـن کار بـه ظاهـر سـاده می توانیم بـه زندگی مان گرمـا ببخشـیم و کانون 

خانوادگـی را گرم نگـه داریم.

آشنایی با معیارهای خانواده موفق
»بخش دوم«: راهکارهای افزایش سرمایه محبت 

ــه  ــر کل جامع ــری ب ــر انکارناپذی ــه تأثی ــت ک ــه اس ــاد جامع ــن نه ــال مهم تری ــن و درعین ح ــواده، کوچک تری خان
ــه  ــد و ن ــد ش ــی خواهن ــن خوب ــه والدی ــد، ن ــد می کنن ــفته رش ــان و آش ــای پریش ــه در خانواده ه ــرادی ک دارد. اف
فــرد مفیــدی بــرای جامعــه. داشــتن یــک خانــواده موفــق و متعــادل، اتفاقــی نیســت. تمــام خانواده هــای موفــق، 
ــه  ــه طــور خاصــه  ب ــا ب ــر آن شــدیم ت ــد. در ایــن شــماره ب ــط و نقــاط ضعف شــان کار می کنن دائمــا روی رواب
ــد،  ــرح ش ــق مط ــواده موف ــی خان ــار آموزش ــه وبین ــن جلس ــه در دومی ــت ک ــرمایه محب ــش س ــای افزای راهکاره
بپردازیــم. در زندگــی مشــترک محبــت ســرمایه ای اســت کــه بایــد ســعی کنیــم هــم آن را حفــظ کنیــم و هــم آن 

را افزایــش دهیــم. 

خانواده موفق
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پیـام

تبریک

جناب آقای فرشاد آقامایی
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای سامی عسکریان عریض
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای میاد محمدی پور
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای عباس نصیبی
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای سام جعفری
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای کاظم طرفی
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای هادی پور ارجمند
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای حمزه شیری
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

تبریک

سرکار خانم شیما فاضلی آریا
قـدم نورسـیده را بـه سـرکارعالی و خانـواده محتـرم تبریـک مـی گوییـم. از 
خداونـد متعـال سـامتی و سـعادت فرزنـد دلبندتـان را در سـایه توجهـات 

حضـرت ولـی عصـر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی 
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

سرکار خانم الهه ترکمندی
قـدم نورسـیده را بـه سـرکارعالی و خانـواده محتـرم تبریـک مـی گوییـم. از 
خداونـد متعـال سـامتی و سـعادت فرزنـد دلبندتـان را در سـایه توجهـات 

حضـرت ولـی عصـر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی 
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای اصغر مائی ورزقانی
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی 
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای امید طافی
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی 
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

جناب آقای بهمن شریفی
قـدم نورسـیده را به جنابعالی و خانواده محترم تبریک مـی گوییم. از خداوند 
متعال سـامتی و سـعادت فرزند دلبندتان را در سـایه توجهات حضرت ولی 

عصر )عـج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

پیـام

موفقیت فرزند همکار

کیمیـا لطفیان فرزند مرتضی لطفیـان مدیر امور 
فنـی یـک شـرکت حمـل فله کـه در بیسـت و 
پنجمین المپیاد دانشـجویی کشـور )سال۱۳۹۹( 
در رشـته مهندسـی عمـران  شـرکت کـرده بود 
توانسـت با کسـب دو مدال طال، مقـام اول این 

المپیـاد را به خـود اختصاص داد.
ایـن موفقیـت را بـه خانـواده محتـرم لطفیـان 
تبریـک می گوییـم و توفیـق روز افـزون فرزنـد 
از  زندگـی  تمامـی مراحـل  در  را  تالشگرشـان 

خداونـد متعـال خواهانیـم.
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
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همدردی

جناب آقای مهندس محمدرضا مدرس خیابانی
نائـب رئیـس محتـرم هیئـت مدیـره و مدیرعامـل کشـتیرانی 

جمهـوری اسـالمی ایـران
بـا نهایـت  تأسـف و تأثـر   درگذشـت پـدر بزرگوارتـان مرحـوم مغفـور 
شـادروان مهنـدس فریـدون مـدرس خیابانـی را بـه جنابعالـی و خانواده 
محتـرم تسـلیت عرض  نمـوده، از خداوند متعال برای آن عزیز سـفرکرده 
غفـران و رضـوان الهـی و بـرای بازمانـدگان صبـر جمیـل و اجـر جزیـل 

داریم. مسـئلت 
هیئت مدیره، مدیران و کارکنان  گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم علوانی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت همکار عزیـز دریانورد، مرحـوم مغفور 
شـادروان عبدالرضـا علوانی را بـه آن خانواده داغدیده تسـلیت می گوییم. 
از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده بـه دیار باقی رحمت واسـعه 

و بـرای جنابعالی و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم مرادی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت همکار عزیـز دریانورد، مرحـوم مغفور 
شـادروان بهنـام مـرادی ارگنـه را بـه آن خانـواده داغدیـده تسـلیت مـی 
گوییـم. از خداونـد متعـال برای آن عزیز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت 
واسـعه و بـرای جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت 

داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم اسدی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت همکار عزیـز، مرحوم مغفور شـادروان 
رحمـت الـه اسـدی را بـه آن خانـواده داغدیـده تسـلیت می گوییـم. از 
خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه 
و بـرای جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم سرلک
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت همکار عزیـز دریانورد، مرحـوم مغفور 
شـادروان محسـن سـرلک را بـه آن خانـواده داغدیده تسـلیت می گوییم. 
از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده بـه دیار باقی رحمت واسـعه 

و بـرای جنابعالـی و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همدردی
خانواده محترم محمودنژاد 

بـا نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت همـکار عزیز بازنشسـته، مرحوم مغفور 
شـادروان صمـد محمودنژاد را بـه آن خانواده داغدیده تسـلیت می گوییم. 
از خداونـد متعـال بـرای آن عزیز سـفر کرده بـه دیار باقی رحمت واسـعه 

و برای جنابعالی و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم روشنکار 
بـا نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت همـکار عزیز بازنشسـته، مرحوم مغفور 
شـادروان محمـد محبـوب روشـنکار را بـه آن خانـواده داغدیده تسـلیت 
می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده بـه دیـار باقی 
رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی 

مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم فرحمند
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت همـکار عزیـز بازنشسـته، مرحومـه 
مغفـوره شـادروان فرخنـده فرحمنـد را بـه آن خانـواده داغدیده تسـلیت 
مـی گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقی 
رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی 

داریم. مسـئلت 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم صابری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت همـکار عزیـز دریانـورد بازنشسـته، 
مرحـوم مغفـور شـادروان غامحسـین صابری را بـه آن خانـواده داغدیده 
تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده بـه 
دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان صبر و 

داریم. مسـئلت  شـکیبایی 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم مرادی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت همکار عزیـز دریانورد، مرحـوم مغفور 
شـادروان بهنـام مـرادی را بـه آن خانـواده داغدیده تسـلیت می گوییم. 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 کارکنان شرکت تأمین نیرو
فرمانده و پرسنل کشتی بهشاد
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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همدردی

خانواده محترم حمیدی فرد
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت همـکار عزیـز دریانـورد بازنشسـته، 
مرحـوم مغفـور شـادروان عبـاس حمیـدی فـرد )دسـته نـژاد( را بـه آن 
خانـواده داغدیـده تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز 
سـفر کـرده بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالـی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

خانواده محترم دارابیان
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت همکار عزیـز، مرحوم مغفور شـادروان 
جهانشـیر دارابیـان را بـه آن خانـواده داغدیـده تسـلیت می گوییـم. از 
خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه 

و بـرای جنابعالـی و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای کاپیتان اوستا جواد جابری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 همکار دریانورد جناب آقای محمد صادقی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای عبداله پورخلف
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همدردی

جناب آقای عبدالصادق هجوم
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت مـی گوییـم. از خداوند متعـال برای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای محمد ابوعلی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای حامد سعیدی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل وکارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای رضا خانکی
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل کانتینری
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای فرهنگ نیاستی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان را بـه جنابعالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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همدردی

سرکار خانم فقیهی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را به سـرکار عالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای سـرکارعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

مدیرعامل و کارکنان مؤسسه  بیمه متقابل اطمینان متحد قشم 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

سرکار خانم رخساره احتشام شهیدی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را به سـرکار عالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای سـرکارعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار بازنشسته سرکار خانم پروانه بهین
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را به سـرکار عالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای سـرکارعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 

همکار بازنشسته جناب آقای کاپیتان نصرت اله علی پور
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی

روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 

همکار بازنشسته جناب آقای کاپیتان محمد اسمعیلی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمو می کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 

همدردی
همکار بازنشسته جناب آقای مسعود حق مدد میالنی

بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار دریانورد جناب آقای بهزاد محمدی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

سرکار خانم سمانه نظری
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت پدر بزرگوارتـان را حضور سـرکارعالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیار باقی رحمت واسـعه و برای سـرکارعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت حمل و نقل کانتینری
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای مهدی طایی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، معاون توسعه ناوگان و مدیران و کارکنان این معاونت
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای کاپیتان احمد منتظری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگـوار همسـرگرامیتان را بـه 
جنابعالـی و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال 
بـرای آن عزیـز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی 

و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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همدردی
جناب آقای مسعود یاوری

با نهایت تأسـف و تأثر درگذشـت پـدر بزرگوارتان همکار عزیز بازنشسـته 
مرحـوم مغفـور شـادروان ذبیـح الـه یـاوری را بـه جنابعالـی و خانـواده 
محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر 
کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و برای جنابعالـی و سـایر بازماندگان 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست،
مدیر عامل و کارکنان شرکت حمل فله
کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای حمید محمدی جم 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
معاون مالی و سرمایه گذاری و مدیران و کارکنان این معاونت
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای حسن باقری منش 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگـوار همسـرگرامیتان را بـه 
جنابعالـی و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال 
بـرای آن عزیـز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی 

و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست،
مدیریت و کارکنان صرافی
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای پرویز عسکری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگـوار همسـرگرامیتان را بـه 
جنابعالـی و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال 
بـرای آن عزیـز سـفر کرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی 

و سـایر بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همدردی

جناب آقای حامد کریمی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت پـدر بزرگوارتـان را بـه شـما و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار دریانورد جناب آقای بهروز سالم پور
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداوند متعـال برای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار دریانورد جناب آقای یوسف راست منش
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداوند متعـال برای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 
جناب آقای عباس عاشوری

بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداوند متعـال برای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیر عامل و کارکنان شرکت کشتیرانی دریای خزر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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همدردی

همکار بازنشسته جناب آقای کاپیتان کامران واعظی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار بازنشسته جناب آقای مهندس احمد تفضلی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

معاون توسعه ناوگان و مدیران و کارکنان این معاونت 
کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار بازنشسته جناب آقای سید احمد سجادی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

سرکارخانم الهه نورزاده ساریجان بیگلو
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت مادر بزرگوارتان را به سـرکار عالـی و خانواده 
محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده 
بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای سـرکارعالی و سـایر بازمانـدگان صبـر و 

شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیر عامل و کارکنان شرکت حمل فله
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همدردی
جناب آقای احمد حسن زاده طلوتی

بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیر عامل و کارکنان موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

سرکارخانم مینا دمی زاده
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را به سـرکار عالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان  شرکت حمل و نقل کانتینری
مدیر عامل، مدیران، کارکنان و روابط عمومی 
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای مجید سمائی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
فرمانده و پرسنل کشتی آتیا 2، امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار بازنشسته جناب آقای وحید حیدری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی

روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
جناب آقای جواد رضایی

بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست، مدیر عامل و کارکنان موسسه خدمات رفاهی کشتیرانی
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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همدردی

جناب آقای حمید حیدری
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

مدیر عامل، مدیران، کارکنان و روابط عمومی 
شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای امیر نزهتی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت مـادر بزرگوارتـان را بـه جنابعالـی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعال بـرای آن عزیز 
سـفر کـرده به دیـار باقی رحمت واسـعه و برای شـما و سـایر بازماندگان 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار بازنشسته جناب آقای داود عالی نسب
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت بـرادر گرامیتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای حسین پناهی
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت بـرادر گرامیتـان را بـه جنابعالـی و 
آن  بـرای  متعـال  خداونـد  از  می گوییـم.  تسـلیت  محترم تـان  خانـواده 
عزیـز سـفر کـرده بـه دیار باقـی رحمت واسـعه و بـرای جنابعالی و سـایر 

بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریـم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همدردی

جناب آقای علی نظری
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت برادر گرامیتـان را بـه جنابعالی و 
خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد متعـال بـرای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکار دریانورد جناب آقای کاپیتان سعید تنگستانی 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت خواهر گرامیتـان را بـه جنابعالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداوند متعـال برای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی والفجر
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

 جناب آقای علی پیله ور 
بـا نهایـت تأسـف و تأثـر درگذشـت خواهر گرامیتـان را بـه جنابعالی 
و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداوند متعـال برای آن 
عزیـز سـفر کـرده به دیـار باقـی رحمـت واسـعه و بـرای جنابعالی و 

سـایر بازمانـدگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

جناب آقای علی میرزا افشار
بـا نهایـت تأسـف و تأثر درگذشـت مـادر بزرگـوار همسـرگرامیتان را 
بـه جنابعالـی و خانـواده محترم تـان تسـلیت می گوییـم. از خداونـد 
متعـال بـرای آن عزیـز سـفر کـرده بـه دیـار باقـی رحمـت واسـعه و 
بـرای جنابعالـی و سـایر بازماندگان صبر و شـکیبایی مسـئلت داریم.
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان  شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
امور کارکنان، امور پشتیبانی، پایگاه بسیج کشتیرانی
روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
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شهید باکری با هدیه های عروسی اش چه کرد؟ 
هدیه هایی که به مناسـبت عروسـی بهمـان داده بودند، کنار اتاق چیـده بودیم. اول 
صبحی آقا مهدی )باکری( صدام زد و گفت: می خواهی با این هدیه ها چه کار کنی؟

گفتم: نظر شما چیه؟
لبخنـد معنـاداری زد و گفـت: اگه نظر مـن رو بخوای که میگم ما که اینهـا رو الزم 

نداریـم پس بهتره باهاشـون یه کار خیـر انجام بدیم.
گفتم: مثال چی کار؟

گفت: به جبهه کمک کنیم.
قبـول کـردم و فـردا همـه وسـایل رو جمـع کـردم و بـردم پیش یـه لـوازم خانگی 

فروشـی و ده پانـزده تـا کلمـن گرفتـم بـرای جبهه.
لبخند رضایت تو چهره آقا مهدی موج می زد.

منبع: جی پالس)سایت خبری جوانان ایرانی(

دعای فرج
هنـوز هلـی کوپتـر بـرای برگشـت بلنـد نشـده بـود کـه درگیـری سـنگینی آغـاز 
شـد.۲۰ دقیقه طول کشـید تـا نیروها آرایـش بگیرند و عملیات پاک سـازی منطقه 

را آغـاز کنند.
ناآشـنایی با محل و کم بودن مهمات باعث شـد تا بخشـی از نیروها عقب نشـینی 

کنند.
هلی کوپتر آمد و بچه ها را برد، سـروان علی صیاد شـیرازی و نیروهایش جاماندند.

علـی کـه متوجـه نـگاه های نگـران و ناامید همراهان شـد، شـروع کـرد دوره های 
نظامـی مختلفـی را کـه دیده بود برای آنان شـرح دادن تا بدین وسـیله اعتمادشـان 

را جلب کند و تابع دسـتوراتش باشـند.
 علی به امام زمان -عجل اهلل تعالی فرجه الشریف- متوسل شد و دعای فرج خواند.

خـودش مـی گفـت:« همین کـه دعـا را خواندم، بالفاصلـه طرح عملیـات به ذهنم 
خطـور کـرد و تمـام تاکتیـک هایـی را که به صـورت تئـوری خوانـده و هیچ وقت 
عمـال اسـتفاده نکرده بـودم به ذهنم رسـید؛ آن هم تاکتیک عبـور از منطقه خطر و 

شـرایطی که احسـاس مـی کردیم در محاصـره ایم”.
خاطره ای از شهید مهدی زین الدین/ تو که آن باال نشستی،ص۴۰-۳۹

نمی خواهم عکسش رو ببینم
چنـد روز پیـش بچه دار شـده بود.دم سـنگر کـه دیدمش،لبه ی پاکـت نامه از جیب 

کنار شـلوارش زده بـود بیرون.

گفتم:«هان، خبری رسیده؟«چشم هایش برق زد.
گفت:« خبر که... راستش عکسش رو فرستادن”.

خیلی دوست داشتم عکس بچه اش را ببینم.با عجله گفتم:«خب بده، ببینم”.
گفت:« خودم هنوز ندیدمش«. خورد توی ذوقم.

قیافـه ام را کـه دیـد، گفت:« راسـتش می ترسـم؛ می ترسـم توی ایـن بحبوحه ی 
عملیات،اگه عکسش رو ببینم، محبت پدر و فرزندی کار دستم بده و حواسم بره پیشش”.

نگاهش کردم.چه می توانستم بگویم؟
گفتم:« خیلی خب،پس باشه هر وقت خودت دیدی، من هم می بینم”.

خاطره ای از  شهید محمدرضا عسگری/ پرواز در قالویزان،ص۱۳۲

ارتباطات رفتاری همسران
* همسـر شـهید میثمی: هادی و حسـین، ۲ فرزند کوچکمان، دعوایشـان شده بود، 
موهای هم را می کشـیدند، گفت: »آماده شـان کن ببرمشـان بیرون.« یک سـاعت 
بعـد کـه آمـد، دیدم َسـِر دو تای آنهـا را کچل کرده اسـت. گفت: نمـی خواهم ]من 

که نیسـتم و در جبهه هسـتم[ تو حرص بخوری«!؟
یادگاران5، شهید میثمی، ص۹۰

* همسـر شـهید دقایقـی: یـک بار سـر یک مسـئله ای با هـم به توافق نرسـیدیم، 
هـر کـدام روی حرف خودمان ایسـتادیم، او عصبانی شـد، اخـم کرد و لحن مختصر 
تنـدی بـه خـودش گرفـت و از خانه بیرون رفت. شـب که برگشـت، همـان طور با 
روحیـه بـاز و لبخنـد آمـد و به من گفـت: »بابت امـروز صبح معذرت مـی خواهم.« 

مـی گفـت: »نباید گذاشـت اختالف خانوادگی بیشـتر از یـک روز ادامـه پیدا کند«.
نیمه پنهان ماه، شهید دقایقی، ج۴، ص۳۷

همسـر شـهید همت می گویـد: بارها به من مـی گفتند: »این چه فرمانده لشـکری 
اسـت کـه هیـچ وقت زخمی نمی شـود؟ برای خودم هم سـؤال شـده بـود، از او می 
پرسـیدم: تـو چـرا هیـچ وقت زخمـی نمی شـوی؟ می خندیـد ،حرف تـو حرف می 
آورد و چیـزی نمـی گفـت. آخر، شـب تولد مصطفـی رازش را به مـن گفت: »پیش 
خـدا کنـار خانـه اش، از او چنـد چیز خواسـتم: اول: تـو را، بعد: دو پسـر از تو تا خونم 
باقـی بمانـد، بعـد هم اینکه اگـر قرار اسـت بروم زخمی یا اسـیر نشـوم. آخرش هم 

اینکـه نباشـم توی مملکتی کـه امامش توش نفس نکشـد.« همین هم شـد.
به مجنون گفتم زنده بمان، فرهاد خضری، کتاب سوم، ص۶۶.

خـــــاطراتی از شهــــدا

»امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست«

این جملــۀ پرمعنا که مقــام معظم رهبری در مــورد زنده نگه داشــتن یاد و نام شــهدا فرموده  اند 
ما را بــه این مهم رهنمون مــی  نماید که هریــک از ما وظیفه داریــم یاد و خاطرۀ ایــن عزیزان را 
کــه بیانگر نوع نــگاه، جهان  بینی، ســبک زندگی آنان و تــالش و جهاد در راه عقیده  ای اســت که 
ســخت به آن پای بند بوده  اند، زنده نگه داریم تا شــاید قدمی در راه ترویج فرهنگی که آن عاشــقان 
مخلــص در زندگی فــردی و اجتماعی  شــان با عمل به منصۀ ظهور رســاندند، برداشــته باشــیم.
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لطفاً تصویر پاسخ نامه جدول را به آدرس رایانامه AVA@IRISL.NET ارسال فرمایید و از فرستادن پاسخ جدول به 
صورت فیزیکی خودداری نمایید، در غیر این صورت پاسخ  ارسالی در قرعه کشی شرکت داده نخواهد شد.

سؤاالت افقي:
1- کرایه خانه - پایتخت ترکیه

2- مخترع بنزین سبک - زمان محدود - شریعت
3- واحد طول انگلیسي - از حرکات ژیمناستیک - مروارید کویر

4- پدربزرگ - مدرك - کاله الف - از سبک هاي شعري
5- نام قدیم کاشمر - موش خرما - رنگ موي فوري

6- از خود راضي - کار مجري - سنگ گرانیت
7- نگریستن - امر و فرمان - بازدید سپاه

8- گالبي - پایتخت سنگال - ناچار و ناگزیر
9- حق ناحق سازمان ملل - پارچه نخي پنبه اي - نانوا

10- نهال نازك - پایتخت لتوني - ذره باردار
11- همسر مرد - از حروف یوناني - ضربه اي در فوتبال

12- زلزله - ناخن چهار پایان - گرو - کشنده بي صدا
13- گنگ - استنباط مسائل شرعي از قرآن - قاره زرد

14- کریستال - آه سوزناك - کثرت آمد و شد
15- کشوري از بلوك شرق - خالق کتاب بابا لنگ دراز

سؤاالت عمودي:
1- پایتخت ساحل عاج - فتل

2- ملخ - کمیابي - گلوله خمیر
3- ماده بیهوشي - کرسي خطابه - قشنگ و زیبا

4- از شهرهاي گیالن - نت اول - پول نقد - لخت و برهنه
5- نفس خسته - اثر و عالمت - پوسته خارجي خورشید

6- درخت لیمو - صحیح و سالم - نیروي حیات
7- مرغ سعادت - صفرا - حالل الك

8- زادگاه انیشتن - جایزه معروف سینمایي - هیجان آور
9- توانا - بنیان نهادن - زود وفوري

10- پایتخت یونان - اصطبل - محافظ نظامي
11- فروشنده وسایل دست دوم - دوش و کتق - چهره و صورت

12- ویتامین انعقاد خون - گاو نر - حرف نفي عرب - به نوبت کاري 
انجام دادن

13- سنت - داستان هاي کهن - حشره خونخوار
14- ساقه زیرزمیني گیاهان - ناموس - خوي و خلق

15- فکور و عالم - مشهور و سرشناس

برنده جدول شماره قبل:

کریم مقدم پور

ترمینال کانتینری

 بندر امام خمینی )ره(

آوای کشتیرانی   شماره  367 /   اردیبهشت و خرداد  1400
5050



جدول و
 سرگرمی

دریانورد ایرانی، سرمایه انسانی




