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فرهنگ سازمانی و اهمیت آن در کار تیمی

مديرمسئولوسردبير

 

فرهن�گ در ش�رکت ش�ما چ�ه تأثی�ری بر روی س�امت ش�رکت تان 
دارد. ب�ا توج�ه ب�ه اینکه کس�ب و کار به معن�ای متعلق ب�ه کار بودن 
اس�ت بنابراین وقتی که فرهنگ ش�رکت ش�ما مناس�ب کس�ب و کار 
ش�ما نباش�د، کارکن�ان ه�م س�خت می توانن�د تم�ام تاش ش�ان را 
انج�ام دهن�د ی�ا تیم�ی کارآمد باش�ند و یا تجرب�ه ب�ه یادماندنی برای 

مش�تری ها ب�ه ج�ا بگذارند.
اگ�ر نتوانی�د ب�ا باوره�ای درس�ت کن�ار بیایی�د، خیل�ی زود آث�ار آن را 
در کس�ب و کارت�ان مش�اهده خواهی�د ک�رد. برای س�اخت و پرورش 
فرهنگ�ی س�الم و چی�زی ک�ه ب�ا آن پیش�رفت حاصل می ش�ود، باید 

کاری کنی�م ک�ه عملک�رد م�ا مثالی ب�رای همگان باش�د. 
ب�رای اینک�ه ارزش ه�ای ش�رکت خ�ود را حفظ کنی�م، بای�د وظایف، 
اه�داف و ارزش ه�ای خ�ود را بی�ان کنیم و ب�ه خوبی آنه�ا را توضیح 
بدهی�م و حواس م�ان باش�د ک�ه اعض�ای تی�م م�ا بدانن�د ک�ه ای�ن 
ارزش ه�ا چ�ه چی�زی هس�تند و ب�ه ص�ورت عمل�ی ب�ه چ�ه ش�کلی 

باش�ند. باید 
بهت�ر اس�ت ارزش ه�ای خ�ود را بنویس�یم. آنه�ا را ب�ا تی�م خ�ود در 
می�ان بگذاری�م و همیش�ه اف�رادی ک�ه به ارزش ه�ای تیم م�ا احترام 
می گذارن�د را تش�ویق کنی�م ت�ا هم�ه بفهمن�د ک�ه ی�ک ف�رد خ�وب 

چگونه اس�ت.
هم�ه م�ا انس�ان هس�تیم و انس�ان  ه�م ام�کان دارد ک�ه اش�تباه کند 
ام�ا ب�ا داش�تن ذهنیت�ی درس�ت، اش�تباه ها می توان�د موقعیت های�ی 
ب�رای یادگی�ری باش�د. ب�ه عب�ارت دیگ�ر، ای�ن یادگیری ه�ا بای�د به 
لحظه ه�ای آموزش�ی تبدی�ل ش�وند ک�ه ب�ه رش�د هم�ه کم�ک   کند.

وقت�ی تی�م م�ا ارزش ه�ای م�ا را فهمی�د و م�ا ه�م رفتارهای�ی که با 
ارزش ه�ای ش�رکت م�ا همخوان�ی ندارن�د را تصحی�ح کردی�م، برای 

حف�ظ ای�ن ارزش ه�ا ت�اش خواهی�م کرد. 
ب�رای س�اختن محی�ط ام�ن در ش�رکت خ�ود ت�اش کنی�م ت�ا همه 
اف�راد تی�م احس�اس ارزش کنن�د و فک�ر کنن�د به آنج�ا تعل�ق دارند. 
ای�ن یعن�ی صحبت ه�ا و تصمیم ه�ای س�خت. ام�ا محافظت و رش�د 

دادن ی�ک فرهن�گ خ�وب ارزش�ش را دارد.
ی�ک نکته مهم لزوم همخوانی اس�تراتژی و فرهنگ س�ازمانی اس�ت 
چ�را ک�ه ی�ک فرهن�گ قدرتمن�د، اگ�ر با اس�تراتژی همس�و نباش�د، 

می توان�د مان�ع موفقیت ش�ود.
محقق�ان ی�ک ش�رکت خدم�ات صنعت�ی مس�تقر در اروپ�ا را م�ورد 
مطالعه قرار دادند. این ش�رکت ش�اهد تحوالت بزرگ و بی س�ابقه ای 
در ح�وزه انتظارات مش�تری، الزامات قانونی و رقابت بود و اس�تراتژی 
آن از دیرب�از ب�ر رهب�ری هزینه ه�ا  تمرک�ز داش�ت، ک�ه بای�د تغیی�ر 
می ک�رد و ب�رای آنک�ه ش�رکت از س�ایر رقب�ا متمای�ز ش�ود، بای�د بر 
ام�ا فرهن�گ قدرتمن�د س�ازمان،  بهب�ود خدم�ات تمرک�ز می ک�رد. 
مان�ع بزرگ�ی ب�ر س�ر راه ب�ود. طب�ق تش�خیص محقق�ان، فرهن�گ 
ای�ن س�ازمان »نتیجه گ�را«، »حمایتگ�ر« و »قانون م�دار« و مدیریت 
آن، پی�رو س�بک »ب�اال به پایی�ن« ب�ا تأکید ب�ر »اقتدارگرای�ی« بود. 
رهب�ران ای�ن ش�رکت تصمی�م گرفتند فرهنگ س�ازمان را به س�مت 

»هدف مح�وری«، توانمندس�ازی، تب�ادل دان�ش و کار تیم�ی س�وق 
دهن�د که ای�ن به معن�ای افزای�ش »حمایتگ�ری«، »آموزش مداری« 
و »هدف مح�وری« و کاه�ش »اقتدارگرای�ی« و »نتیجه گرای�ی« بود. 
ایج�اد ای�ن تغیی�رات چالش برانگی�ز ب�ود، چراکه فرهنگ فعل�ی تا آن 
زم�ان توانس�ته ب�ود ب�ه خوب�ی پاس�خگوی نیازه�ای س�ازمان باش�د 
چ�ون ت�ا آن زم�ان، الزم�ه بق�ا در آن صنع�ت، تمرکز بر به�ره وری و 
»نتیجه گرای�ی« ب�ود. بس�یاری از مدی�ران هن�وز فرهنگ س�ازمان را 
ی�ک نقط�ه ق�وت می پنداش�تند و تم�ام ت�اش خ�ود را می کردن�د تا 
تغیی�ری در آن ایج�اد نش�ود ک�ه این تهدی�د بزرگی برای اس�تراتژی 
جدی�د ب�ود. ایج�اد تغیی�رات فرهنگ�ی ب�رای هر س�ازمانی ترس�ناک 

اس�ت ام�ا این ش�رکت نش�ان داد ک�ه ای�ن کار غیرممکن نیس�ت.
نکت�ه دیگ�ر اینک�ه، تحقیق�ات متع�دد نش�ان می ده�د ک�ه یک�ی از 
مهم تری�ن عوام�ل تعیین کنن�ده موفقی�ت ادغ�ام و عملک�رد پ�س از 
ادغ�ام، عوام�ل فرهنگی هس�تند ک�ه معم�واًل از آنها غفلت می ش�ود. 
دو ش�رکت بین الملل�ی خرده فروش�ی در ح�ال ادغ�ام بودن�د. رهب�ران 
ارش�د ای�ن دو ش�رکت نمی خواس�تند می�راث منحصر به  ف�رد و نقاط 
ق�وت خ�ود را از دس�ت بدهند، به همین علت به ش�دت در زمینه های 
فرهنگ�ی س�رمایه گذاری کردن�د. ارزیابی فرهنگ دو س�ازمان کمک 

ک�رد ت�ا ارزش ها و نق�اط مش�ترک و تفاوت ه�ا را شناس�ایی کنند.
 وقت�ی ب�ر س�ر ی�ک فرهنگ ب�ه تواف�ق رس�یدند، رهبران�ی از هر دو 
س�ازمان را شناس�ایی کردند که س�بک ش�خصیتی و ارزش های ش�ان 
کم�ک می ک�رد ت�ا ش�کاف های فرهنگ�ی را پ�ر کنن�د و از فرهن�گ 
جدی�د حمای�ت کنن�د. س�پس ی�ک برنام�ه ب�رای تیم ه�ای ارش�د به 
اج�را درآوردن�د ت�ا فرهن�گ جدی�د را می�ان آنه�ا تروی�ج کنن�د. ای�ن 
برنام�ه روی ای�ن موضوع�ات تأکید داش�ت: شفاف س�ازی اولویت ها، 
ارتباط�ات مبتن�ی ب�ر اعتم�اد و ایج�اد هنجارهای تیمی ب�ا این هدف 

ک�ه فرهن�گ جدی�د در رگ های س�ازمان جری�ان یابد.
ب�ر خ�اف طراح�ی و اج�رای ی�ک برنام�ه، ایج�اد تغیی�ر در فرهنگ 
س�ازمان کام�ًا ب�ا احساس�ات کارکن�ان و عوام�ل اجتماع�ی گ�ره 
خ�ورده اس�ت. ب�رای تغیی�ر فرهنگ ی�ک س�ازمان، می توانی�م از این 

چه�ار اه�رم اس�تفاده کنیم:
۱- ترسیم یک تصویر شفاف از فرهنگ هدف

۲- انتخاب مدیرانی که با فرهنگ هدف سازگار هستند.
۳- ایج�اد جلس�ات توجیه�ی ب�ا محوری�ت فرهن�گ و ل�زوم ایج�اد 

تغیی�رات
۴- پیش�برد تغیی�رات م�ورد نظ�ر از طری�ق س�اختارها، سیس�تم ها و 

فرایندهای�ی ک�ه ب�ا فرهن�گ هدف همس�و هس�تند.
افزای�ش عملک�رد س�ازمان از طری�ق تغیی�رات فرهنگ�ی، ممک�ن و 
البت�ه الزم اس�ت. مدی�ران بای�د ابت�دا فرهن�گ فعل�ی س�ازمان خ�ود 
را بشناس�ند. مدیری�ت از طری�ق فرهن�گ، یک�ی از مع�دود اهرم هایی 
اس�ت ک�ه برای ش�رکت ها باقی مانده اس�ت ب�ه طوری ک�ه می توان 

از فرهن�گ به عن�وان ی�ک اب�زار مدیریت�ی قدرتمن�د اس�تفاده کرد.
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 مدیرعامل در جمع مدیران ارشد:

شفافیت را سرلوحه امور قرار دهیم

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی هلدین�گ کش�تیرانی، جلس�ه هماهنگ�ی مدیران ارش�د 
و مدی�ران ش�رکت های گ�روه، س�ه ش�نبه ۱7تیرم�اه در مجموعه ش�یان ب�ا حضور 
نائ�ب رئی�س هیئ�ت مدی�ره و مدیرعامل گ�روه کش�تیرانی، اعضای هیئ�ت مدیره، 
معاون�ان، مدیران و مدیران عامل ش�رکت های گروه کش�تیرانی جمهوری اس�امی 

ایران برگزار ش�د.
در ابت�دای ای�ن نشس�ت پ�س از ت�اوت آیات�ی چن�د از کام ا... مجید مدی�ر دفتر 
تحقی�ق و توس�عه فن�ی در خص�وص» نظ�ام بهره وری س�ازمان توس�عه ن�اوگان و 

مدیری�ت هزینه ه�ا« مطالب�ی را بی�ان کرد.  
در ادامه این جلس�ه معاون مالی و س�رمایه گذاری کش�تیرانی در خصوص برگزاری 
مجامع ش�رکت ها و مؤسس�ات گروه کش�تیرانی ب�ه ارائه گزارش پرداخت و س�پس 
سرپرس�ت ش�رکت حمل فل�ه ضمن ارائه گزارش�ی پیرام�ون عملکرد این ش�رکت، 
در خص�وص کش�تی های اعزام�ی ب�ه ونزوئ�ا و برگش�ت این کش�تی ها ب�ه ایران 

مطالب�ی را عنوان کرد.
نائ�ب رئی�س هیئ�ت مدی�ره و مدیرعام�ل کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران 
در ای�ن نشس�ت ب�ا اش�اره ب�ه اع�زام ش�ناورها ب�ه ونزوئ�ا گف�ت: خبر اع�زام این 
ش�ناورها روحی�ه مضاعف�ی را در بی�ن م�ردم و کارکن�ان کش�تیرانی به وج�ود آورد 
و پیام�ی ک�ه مق�ام معظ�م رهب�ری در این خص�وص داش�تند افتخاری هس�ت که 
نصی�ب کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ایران ش�ده اس�ت و ان ش�اءا... ای�ن افتخار 

س�الیان متم�ادی ب�رای کش�تیرانی خواه�د ماند.
مدیرعام�ل کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران از ش�رکت های تابع�ه ب�ه خاط�ر 
برگ�زاری مجام�ع تش�کر و قدردان�ی ک�رد و گف�ت: از دفات�ر منطقه ای انتظ�ار دارم 

ک�ه ت�ا ۱5 م�رداد م�اه گزارش ه�ای خ�ود را ارائ�ه و ب�ه موق�ع جمع بن�دی کنند.
ایش�ان در ادام�ه س�خنان خ�ود ب�ا اش�اره ب�ه ض�رورت اس�تفاده از سیس�تم های  
مکانی�زه و IT در ام�ور اجرای�ی گف�ت: در ح�ال حاض�ر یک�ی از عوام�ل موفقی�ت 
ش�رکت های ب�زرگ در جه�ان داش�تن سیس�تم و اس�تفاده ب�ه روز از IT می باش�د 
ک�ه ش�رکت ها را در اج�رای برنامه ه�ای عملیات�ی  و مباح�ث نظ�ارت و ارزیاب�ی 

کم�ک و ی�اری می نمای�د.

نشستدورهایهماهنگیمديرانارشدومديرانعاملشرکتهایگروهکشتيرانیجمهوریاسالمیايرانباحضور
نائبرئيسهيئتمديرهومديرعاملکشتيرانیبرگزارشد.

 وی هیئ�ت مدیره ه�ا را ب�ه عن�وان رکن اصلی ش�رکت  ها دانس�ت و گف�ت: هیئت 
مدیره ه�ا بای�د در تصمیم گیری ه�ا ب�ا مدیران عام�ل هماهن�گ باش�ند و ب�ا داش�تن 
برنامه ه�ای راهب�ردی، موضوع�ات و مش�کاتی را ک�ه ش�رکت ها ب�ه آن مبت�ا 

هس�تند پیگی�ری و رف�ع کنند.
ایش�ان همچنی�ن رک�ن دیگ�ر ش�رکت ها را حسابرس�ی داخل�ی، حراس�ت و حقوقی 
عن�وان ک�رد و در خص�وص نق�ش هر ی�ک از آن�ان در تصمیم گیری ه�ا و مأموریت  
ش�رکت ها مطالب�ی را بی�ان ک�رد. وی در ادام�ه در م�ورد ایج�اد و تقوی�ت واح�د

  CRMدر ش�رکت ها، برگ�زاری منظ�م کمیته های تخصصی، اج�رای برنامه های 
آموزش�ی مدیریت اس�تراتژیک مدیران توس�ط مؤسس�ه آموزش�ی کش�تیرانی، ورود 
ش�رکت ها ب�ه فراب�ورس،  توج�ه به ح�وزه IT و حم�ات س�ایبری نی�ز مطالبی را 

بی�ان کرد.
وی در بخ�ش دیگ�ری از س�خنان خ�ود اهمی�ت دفاترمنطق�ه ای و ارتب�اط آن�ان با 
ش�رکت های عملیات�ی مانن�د حم�ل فل�ه و حم�ل و نق�ل کانتین�ری را م�ورد تأکید 

داد. قرار 
توج�ه  م�ورد  از جمل�ه موضوع�ات  را  رویه ه�ا  ادام�ه، ش�فاف س�ازی  در  ایش�ان 
ش�رکت ها دانس�ت و اف�زود: م�ا هی�چ روی�ه غیر ش�فافی را در ش�رکت نبای�د ادامه 
دهی�م. ه�ر کاری را ک�ه انج�ام می دهی�م باید حتمًا ش�فاف و در قالب سیس�تم های 

رس�می و اداری باش�د. 
وی در پایان س�خنان خود  ش�رکت کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران را شرکتی 
پرق�درت عن�وان ک�رد و گف�ت: عملک�رد در ای�ن ش�رکت بای�د ب�ه گون�ه ای باش�د 
ک�ه هم�ه از باب�ت عضوی�ت در ای�ن مجموع�ه ب�زرگ افتخ�ار کنند و برای کش�ور 
جمه�وری اس�امی ای�ران هم افتخار باش�د. وی اف�زود: این افتخار را ش�ما مدیران 
می توانی�د ایج�اد کنی�د و یقی�ن بدانید ک�ه خداوند متع�ال نظاره گر و حاف�ظ همه ما 

و آب�روی مؤمنین و انسان هاس�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت نماین�دگان دفاتر خ�ارج از کش�ور و مدیران عامل ش�رکت های 

تابع�ه ب�ه ص�ورت ویدئو کنفران�س در این نشس�ت حضور داش�تند.

گزارش
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دیدار و گفت و گوی مدیرعامل کشتیرانی
 با فرماندهان کشتی های پتونیا و کالول

 از طریق ویدئو کنفرانس

ب�ه گ�زارش خبرنگار ما، با ورود کش�تی های پتونیا و کاول ب�ه بندرعباس مدیرعامل 
کش�تیرانی به پاس زحمات و تاش ش�بانه روزی دریانوردان این دو کش�تی در انتقال 
فرآوردهه�ای نفت�ی ب�ه کش�ور ونزوئ�ا، ب�ا فرمانده�ان ای�ن دو کش�تی ب�ه ص�ورت 

جداگان�ه در تاری�خ ۱6 و ۱7 تیرم�اه دی�دار و گف�ت و گو کرد.

دیدار و گفت وگو با فرمانده کشتی پتونیا

مدیرعام�ل کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران ضمن خدا قوت ب�ه فرمانده و تمامی 
دریانوردان کش�تی پتونیا گفت: ش�ما افتخار آفریدید و فرمایش�ات مقام معظم رهبری 

پیرامون این اقدام ارزش�مند ش�ما عزیزان، فرمایش بزرگی اس�ت. 
در ای�ن جلس�ه ک�ه   با حضور سرپرس�ت ش�رکت حمل فله، مع�اون مالی کش�تیرانی، 
مدی�ر دفت�ر فن�اوری اطاعات، مدی�ر دفتر مدیرعام�ل و مدیر روابط عموم�ی در تاریخ 
۱6 تیرم�اه  انج�ام ش�د، مدیرعام�ل کش�تیرانی ب�ا فرمان�ده کش�تی پتونیا گف�ت و گو 

کرد.
وی ب�ا اش�اره ب�ه اینک�ه ب�ه دلیل ش�رایط خ�اص ناش�ی از وی�روس کرون�ا، علی رغم 
برنامه ریزی ه�ای ص�ورت گرفت�ه متأس�فانه تاکن�ون ام�کان ماقات حضوری میس�ر 
نش�د، گف�ت: کاری که ش�ما دریان�وردان انجام دادید و مس�یری که ش�ما ب�از کردید، 
کار بزرگ�ی ب�ود و  جمه�وری اس�امی ای�ران به ش�ما و همکارانی که در این کش�تی  

بودن�د، افتخ�ار می کنند.
وی تصری�ح ک�رد: حرک�ت ش�ما جهادی ب�ود و ان ش�اءا... تم�ام کارکنان به تأس�ی از 
ای�ن خط      ش�کنی و مس�یری ک�ه در جبهه اقتصادی کش�ور ب�از کردی�د، بتوانند موفق 
باش�ند و کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران  را ک�ه عن�وان مل�ی دارد روز ب�ه روز 

موفق ت�ر و س�ربلندتر کنند.
در ادام�ه ای�ن گف�ت و گ�و کاپیت�ان گوهرده�ی فرمانده کش�تی پتونیا گف�ت:  افتخار 
می کنی�م ک�ه ای�ن اق�دام، موجب غ�رور ملی ش�د، به خص�وص اینکه در این س�فر به 
مح�ض دریاف�ت پیام مق�ام معظم رهبری حس غ�رور ملی و پیام ه�ای دیگری که از 
نهادهای مختلف دریافت کردیم موجب خرس�ندی تمام دریانوردان این کش�تی ش�د.

وی خاطرنش�ان ک�رد: ای�ن اق�دام ب�ا ع�زم ج�دی و تاش تیم�ی و حمای�ت کارکنان 
خش�کی و همچنی�ن ت�اش ش�بانه روزی دریان�وردان این کش�تی ص�ورت گرفت.

وی در ادام�ه ب�ا اش�اره به هجمه های رس�انه ای که علیه این کش�تی ص�ورت گرفت، 

مديرعامـلکشـتيرانیجمهوریاسـالمیايرانازطريـقويدئوکنفرانسبافرماندهانکشـتیهایپتونيـاوکالولديدار
وگفـتوگوکرد.

گفت: با س�رمهندس کش�تی جلس�اتی داش�تیم تا دریانوردان و کش�تی را با آس�ودگی 
خاطر به مقصد برس�انیم.

در پای�ان نائ�ب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران 
گف�ت: کاری ک�ه ش�ما عزیزان کردید در س�ابقه تاریخ کش�ور می ماند و نام ش�ما هم 
ب�رای کش�تیرانی و ه�م ب�رای جمهوری اس�امی ای�ران ب�ا افتخار  ثبت خواهد ش�د 

و جاودان�ه خواهد ماند.
وی در ادام�ه از اینک�ه امکان این دیدار به خاطر ش�رایط کرونا میس�ر نش�د، گفت: ان 
شاءا... مشکات کرونا مرتفع شود و بتوانیم از نزدیک همدیگر را ماقات کنیم و برای 
جنابعالی و همکاران تان در کش�تی های پتونیا و کاول آرزوی س�امتی و توفیق دارم.  
ای�ن گ�زارش حاک�ی اس�ت: در ادام�ه ای�ن جلس�ه مع�اون مال�ی و س�رمایه گذاری، 
سرپرس�ت ش�رکت حم�ل فل�ه و مدی�ر دفت�ر فن�اوری اطاع�ات نی�ز طی س�خنانی 
از طری�ق ویدئ�و کنفران�س اق�دام افتخ�ار آمی�ز کاپیت�ان و کارکن�ان کش�تی پتونیا را 

س�تودند و ت�اش و هم�ت آن�ان را ارج نهادن�د.

دیدار و گفت وگو با فرمانده کشتی کالول

در این دیدار که با حضور رئیس هیئت مدیره، معاونان و جمعی از مدیران کش�تیرانی 
ص�ورت گرفت، مدیرعامل کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران گف�ت: تقدیری که ما 
از ش�ما دریان�وردان می کنی�م در مقایس�ه ب�ا تقدیری ک�ه مقام معظم رهبری از ش�ما 
داشتند، حتماً ناچیز است، در روز قبل با همکاران شما در کشتی پتونیا صحبت کردیم  
و ب�ه آنان و ش�ما عزی�زان بابت زحماتی که متحمل ش�دید، خداقوت عرض می کنیم.

ان ش�اءا... با مرتفع ش�دن مش�کات ناش�ی از کرونا بتوانیم از نزدیک با ش�ما و تمام 
همکارانی که همراه ش�ما در این س�فر بودند در تهران و جنوب دیدار داش�ته باش�یم. 
وی اف�زود: ب�ی تردی�د افتخ�اری ک�ه ش�ما آفریدی�د ه�م ب�رای خودت�ان، ه�م برای 

کش�تیرانی و ه�م ب�رای کش�ور مان�دگار خواه�د ماند.   
در ادام�ه ای�ن گف�ت و گ�و کاپیت�ان دانایی کنارس�ری فرمان�ده کش�تی کاول ضمن 
تش�کر از حس�ن توج�ه مدیرعامل کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران گف�ت: در این 

س�فر دوس�تان ب�ه ص�ورت حرف�ه ای و با روحی�ه باال ب�ه من کم�ک کردند.
از حمایت ه�ای کارکن�ان خش�کی تش�کر می کنم و  افتخ�ار می کنیم ک�ه در این امر 

خطی�ر نقش�ی داش�تیم و با افتخار در این ش�رکت خدم�ت می کنیم.

گزارش
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معاون�ت  ای�ران،  اس�امی  جمه�وری  کش�تیرانی  عموم�ی  رواب�ط  گ�زارش  ب�ه 
س�رمایه انس�انی و پش�تیبانی در خص�وص تصوی�ب و اج�رای ط�رح طبق�ه بن�دی 
مش�اغل کارکن�ان دریای�ی گف�ت: ب�ا دس�تور مدیری�ت محت�رم ارش�د گ�روه، پروژه 
استانداردس�ازی نظ�ام حق�وق و دس�تمزد کارکن�ان دریای�ی در چارچ�وب الزام�ات 
قانون�ی تعری�ف و ب�ا هم�کاری ش�رکت تأمی�ن نی�رو، ط�رح طبق�ه بن�دی مش�اغل 
کارکن�ان دریای�ی در دس�تور کار ق�رار گرفت و مقارن ب�ا  روز جهان�ی دریانورد و در 
ده�ه کرام�ت، ب�ا پیگیری ه�ای هم�کاران ای�ن معاون�ت، ط�رح مذکور پ�س از طی 
مراح�ل متع�دد اداری مورد تأیی�د اداره کل جبران خدمات وزارت تع�اون، کار و رفاه 

اجتماع�ی ق�رار گرفت. 
وی ب�ا اش�اره ب�ه اینک�ه بی تردی�د ب�دون حضور نی�روی انس�انی متخص�ص، آگاه و 
کارآم�د حرف�ه ی دریان�وردی، توس�عه و حرکت صنع�ت حمل ونقل دریای�ی در این 
س�طح و جای�گاه ام�کان پذی�ر نمی باش�د و توج�ه و برنام�ه ری�زی دقی�ق در جهت 
نگهداش�ت و جب�ران خدم�ات این قش�ر از هم�کاران پرتاش و فداکار ک�ه  از جان 
و آس�ایش خ�ود  مای�ه م�ی گذارن�د ت�ا چ�رخ عظی�م صنع�ت حم�ل و نق�ل دریایی 
به  ح�ر ک�ت دائم�ی خویش ادام�ه دهد از اهمی�ت بس�زایی در نظام جام�ع مدیریت 
مناب�ع انس�انی برخ�وردار اس�ت،  گف�ت: ب�ا اج�را و پی�اده س�ازی دقی�ق ای�ن ط�رح 

رواب�ط عموم�ی کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران اع�ام ک�رد: این ش�رکت به 
عن�وان بزرگتری�ن ش�رکت کش�تیرانی خاورمیان�ه و ب�ازوی حم�ل و نق�ل دریای�ی 
کش�ور، هم�واره ب�ر رعای�ت دقی�ق کلی�ه الزام�ات قوانی�ن و مق�ررات مل�ی و بی�ن 
الملل�ی ب�ر روی کش�تی ه�ای ن�اوگان تاکی�د داش�ته و در همی�ن خص�وص س�ابقه 
و  مل�ی  دریای�ی مس�تقل  مراج�ع  از س�وی  ک�ه  ادواری  ممیزی ه�ای  و  بازرس�ی 
بین الملل�ی انج�ام می ش�وند کام�ًا مبی�ن ای�ن واقعی�ت اس�ت ک�ه  ای�ن ش�رکت 
ب�ه بهتری�ن کیفی�ت و در باالتری�ن س�طوح، قوانین بین الملل�ی دریای�ی را در فرآیند 

کاری خ�ود ب�ه اج�را می گ�ذارد.
در همی�ن راس�تا از ماه ه�ا قب�ل آمادگی های الزم ب�رای اجرای الزامات کنوانس�یون 
جلوگی�ری از آلودگ�ی دری�ا )مارپ�ول( مرب�وط به اس�تفاده از س�وخت کم س�ولفور در 

گام�ی مؤث�ر در راس�تای برق�راری عدال�ت و نظ�ام مند ک�ردن پرداخت ه�ا و جبران 
بخش�ی از ت�اش و ایثارگری ه�ای هم�کاران عزی�ز دریان�ورد و خانواده ه�ای آنان  

برداش�ته خواهد ش�د. 

کش�تی های »ن�اوگان مل�ی« اجرای�ی ش�ده و قب�ل از موع�د مق�رر اج�رای الزامات 
در ابت�دای ژانوی�ه س�ال ج�اری میادی)تعیی�ن ش�ده از س�ویIMO(، تجهی�زات 
کش�تی ه�ا ب�ه روزرس�انی ش�ده و س�وخت منطب�ق )ک�م س�ولفور( ب�رای اس�تفاده 

کش�تی های ن�اوگان تدارک ش�ده اس�ت.
در ادام�ه ای�ن اطاعی�ه آم�ده اس�ت: »کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران« در 
ش�رایط تحریم ه�ای ناجوانمردانه اس�تکبار جهان�ی و علی رغم تمام ش�یطنت های 
ای�ادی آمری�کا در جه�ان، تم�ام ت�اش خ�ود را جه�ت پاسداش�ت ع�زت و اقت�دار 
کش�ور انج�ام خواه�د داد و ب�ه تمام�ی ذی نفع�ان ای�ن ش�رکت اطمینان م�ی دهد 
رعای�ت اس�تانداردهای جهان�ی و پروت�کل ه�ای زیس�ت محیطی همواره س�رلوحه 

فعالیت ه�ای ای�ن ش�رکت بوده اس�ت.

طـرحطبقـهبنـدیمشـاغلکارکنـاندريايیپـسازطـیمراحلمتعـدداداریمـوردتأييـدادارهکلجبـرانخدمات
وزارتتعـاون،کارورفـاهاجتماعـیقـرارگرفت.

کشـتيرانیجمهـوریاسـالمیايرانقبـلازموعدمقرراجـرایالزاماتکنوانسـيونجلوگيـریازآلودگیدريـا،اقدام
بـهتـدارکسـوختکمسـولفورمطابـقباقوانيـنبهکشـتیهانمودهاسـت.

معاونسرمايهانسانیوپشتيبانی:

نظام جبران خدمات دریانوردان با اجرای
 طرح طبقه بندی مشاغل بهبود می یابد

کشتيرانیجمهوریاسالمیايراناعالمکرد:

اجرای کامل قانون سوخت کم سولفور
 در ناوگان ملی

گزارش
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عضوهيئتمديرهکشتيرانیجمهوریاسالمیايراندرآييننکوداشتنمادينروزجهانیدريانورد:

ارتقاء فرهنگ دریایی ضروری است

ب�ه گ�زارش خبرنگار ما، کاپیتان فرش�اد ش�هباز ک�ه در آیین نکوداش�ت نمادین روز 
جهان�ی دریانورد س�خن می گفت ب�ا بیان اینکه خوش�بختانه طی س�ال های اخیر در 
ح�وزۀ آموزش، نظارت و نگهداش�ت دریانوردان توفیقات خوبی کس�ب ش�ده اس�ت، 
تصریح کرد: یکی از مشکات ما در بخش دریانوردی، ضعف فرهنگ دریایی است. 
وی با اش�اره به اینکه در بس�یاری از کش�ورهای دریایی حرفه دریانوردی بسیار مهم 
و حت�ی قهرمانان�ه ف�رض می ش�ود، خاطر نش�ان ک�رد: در مقاب�ل، به دلی�ل فرهنگ 
عاطفی و عدم ش�ناخت کافی نس�بت به دریا و دریانوردی، دریانوردان ما برای هر بار 
ملح�ق ش�دن به کش�تی ب�ا مش�کاتی در درون خانواده های خود مواجه می ش�وند. 
کاپیت�ان ش�هباز ای�ن عدم ش�ناخت را محدود به خانواده ها ندانس�ت و اف�زود: برخی 
از مس�ئولین اجرای�ی کش�ور نی�ز علی رغ�م اث�ر مه�م فعالی�ت کش�تیرانی جمهوری 
اس�امی ای�ران و ش�رکت مل�ی نفتک�ش ای�ران ب�ر کاه�ش صدم�ات تحریم ه�ای 

ظالمان�ه، آگاه�ی کاف�ی نس�بت به ن�وع فعالیت ای�ن دو ش�رکت ندارند. 

عضـوهيئـتمديـرهکشـتيرانیجمهوریاسـالمیايرانگفت:شايسـتهاسـتکـهمسـئوالناجرايیومردمنسـبت
بـهاهميـتفعاليـتکشـتيرانیجمهوریاسـالمیايرانوشـرکتملینفتکشايرانآگاهیبيشـتریداشـتهباشـند.

وی ب�ا تأکی�د ب�ر اینک�ه دریان�وردان س�ربازان وط�ن هس�تند ک�ه هم�واره در کنار 
دول�ت و نظ�ام مق�دس جمه�وری اس�امی ایران ب�ه ملت ش�ریف خدمت رس�انی 
کرده ان�د، تصری�ح ک�رد: عزیزان در بخ�ش نظامی مانند س�پاه و ارتش، ب�ه ویژه در 
دوران تحری�م، حامی�ان اصلی صنعت کش�تیرانی کش�ور بوده اند اما شایس�ته اس�ت 
ک�ه مس�ئوالن اجرای�ی نیز نس�بت ب�ه اهمی�ت راهبردی کش�تیرانی ها آگاه ش�وند. 

عض�و هیئت مدی�ره کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران در پای�ان ب�ا اش�اره ب�ه 
تش�کیل انجم�ن صنفی دریان�وردان، آن را اقدامی خوب ارزیابی کرد و از مس�ئوالن 
دریای�ی کش�ور خواس�تار توج�ه ه�ر چه بیش�تر ب�ه ارتقاء فرهن�گ دریای�ی در میان 

مردم و مس�ئوالن ش�د.

تقدیر از دریانوردان گروه کشتیرانی
 در روز جهانی دریانورد

ب�ه مناس�بت گرامیداش�ت روز جهان�ی دریان�ورد، از دریان�وردان گ�روه کش�تیرانی 
جمه�وری اس�امی ای�ران تجلی�ل ش�د.

ب�ه گ�زارش خبرن�گار ما، در این مراس�م ک�ه با حضور جمع�ی از دریان�وردان نمونه، 
مدی�ران ارش�د س�ازمان بن�ادر و دریان�وردی، کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ایران، 
ش�رکت مل�ی نفتک�ش ای�ران و دیگ�ر تش�کل ها و انجمن ه�ای مرتب�ط ب�ا صنعت 
دریان�وردی، ب�ه ش�کلی مح�دود، در تاری�خ ۴تیرم�اه در مح�ل آمفی تئاتر س�ازمان 

بن�ادر و دریان�وردی برگزار ش�د.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در ای�ن مراس�م کاپیت�ان محمدرض�ا مرادخان�ی از کش�تیرانی 
جمه�وری اس�امی ای�ران و حس�ین زنگن�ه مهن�دس دوم کش�تیرانی والفج�ر ب�ه 
نمایندگ�ی از دریان�وردان گروه کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران در این مراس�م 

حض�ور داش�تند و ب�ه عن�وان دریان�ورد نمون�ه از آن�ان تجلیل ش�د.
ای�ران  اس�امی  جمه�وری  کش�تیرانی  گ�روه  نمون�ه  دریان�وردان  دیگ�ر  اس�امی 
عب�ارت اس�ت از: امی�ن عجمی)فرمان�ده(، غامعل�ی رزوان)س�رمهندس(، احس�ان 
و  الکترونی�ک ی�ک(  الکترونی�ک ی�ک(، مهی�ار حاتم�ی )افس�ر  اسکندری)افس�ر 

آذرگون)س�رملوان(. عبدالرض�ا 

گزارش
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چهشدکهاينحرفهراانتخابکنيد؟
ب�ه واس�طه یک�ی از اقوام�م که جذب ش�رکت ملی نفتکش ش�د با حرف�ه دریانوردی 
آش�نا ش�دم و تصمی�م گرفت�م در ای�ن رش�ته تحصیل کنم. ب�ه همین خاطر در س�ال 
7۴ در آزم�ون سراس�ری رش�ته دری�ا و دریان�وردی دانش�کده چابه�ار قب�ول و بع�د از 
فارغ التحصیلی برای  آزمون شایس�تگی به س�ازمان بنادر و دریانوردی معرفی ش�دم.

اولينسفردريايیتانرابهيادداريد؟
بل�ه. در بهم�ن م�اه س�ال 79 ب�ه عن�وان افس�ر س�وم ب�ه ن�اوگان کش�تیرانی ملحق 
ش�دم. بع�د از ط�ی ک�ردن م�دارج علم�ی، در س�ال 9۲ به عن�وان فرمانده ب�ه ناوگان 
کش�تیرانی ملحق ش�دم و کش�تی پریس�ان اولین کش�تی اس�ت که فرماندهی آن را 

ب�ه عه�ده گرفت�م و تاکنون ح�دود 9 فرون�د کش�تی را فرماندهی ک�رده ام.
ويژگیهایحرفهدريانوردیازنظرشماچيست؟

ب�ه نظ�ر م�ن س�خت ترین و پرمس�ئولیت ترین ش�غل دنی�ا حرف�ه دریان�وردی اس�ت. 
چ�ون دریان�وردان دوری از خان�واده را تحم�ل می کنن�د. در رده ه�ای ب�االی ش�غلی، 
مس�ئولیت کاری بس�یار بیش�تر اس�ت و بای�د در تصمیم گی�ری دق�ت و توج�ه الزم را 

باشیم. داش�ته 
از ط�رف دیگ�ر ب�ا وج�ود تحریم های ظالمانه تهیه قطعات و س�وخت برای کش�تی از 
دیگر مش�کاتی که با آن مواجه هس�تیم ومس�ئولیت کاری ما را دو چندان می کند.
بـهنظرشـمامهـمترينويژگـیایکهيـکدريانـوردبايدداشـته

باشـد،چيست؟
صب�وری از مهم تری�ن ویژگی های�ی اس�ت که ی�ک دریانورد باید داش�ته باش�ند. یک 
فرمان�ده صب�ور می توان�د کاره�ا را ب�ه نحو احس�ن انج�ام دهد. صب�ر و بردب�اری در 
دری�ا خیل�ی مهم اس�ت زیرا در کش�تی، عاوه بر پرس�نل با ش�رکت و نمایندگی های 

مختل�ف در ارتب�اط هس�تیم. صبوری ب�ه انجام کاره�ا کمک بس�یاری می کند. 
آياتحريموبيماریکرونادرروندفعاليتهاتأثيرداشتهاست؟

اولی�ن وظیف�ه ه�ر ف�رد در ه�ر ش�غلی ای�ن اس�ت که ب�ه م�ردم و کش�ورش خدمت 
کن�د. وظیف�ه م�ا ه�م به عن�وان دریان�ورد این اس�ت ک�ه مس�ئولیت و وظای�ف خود 
را ب�ه درس�تی انج�ام دهی�م. ب�ه نظ�ر م�ن دریان�وردان با وج�ود تمام مش�کاتی که 
دارن�د س�عی می کنن�د کارهای ش�ان را ب�ه نح�و شایس�ته انج�ام بدهن�د و در واقع از 

خودگذش�تگی می کنن�د. 
احسـاستانرابهعنـواناينکهفرماندهناوگانکشـتيرانیهسـتيد،

بفرماييد؟
از اینک�ه ب�رای کش�ورم مثمرثمر هس�تم، احس�اس غرورمی کن�م. دریان�وردان وظیفه 
حم�ل کااله�ای اساس�ی و م�ورد نی�از کش�ورمان را ب�ه ای�ران ب�ر عه�ده دارن�د ک�ه 
مس�تقیماً ب�ا معیش�ت مردم س�ر وکار دارن�د و در حقیقت خدمت به م�ردم حس خوب 

و وص�ف ناپذیری اس�ت.

گفتوگویاختصاصینشريهآوایکشتيرانیباکاپيتانمرادخانیدريانوردنمونهسال99:

حس خوب و وصف ناپذیر خدمت به مردم

نـاوگان فرماندهـان از مرادخانـی محمدرضـا کاپيتـان
کشـتيرانیجمهـوریاسـالمیايرانمیباشـدکهدرسـال
جـاریبـهعنـواندريانـوردنمونـهسـال99معرفیشـدو
درروزجهانـیدريانـوردازايشـانتجليـلبـهعمـلآمد.ما
هـمبههمينمناسـبتفرصـتراغنيمتشـمرديموگفتو
گويـیرابـاویانجامداديمکـهازنظرگرامیتـانمیگذرد.

خودتـانفکـرمـیکنيدبرچهاساسـیشـمارابـهعنـواندريانورد
نمودند؟ انتخـاب نمونه

م�ن در دوران کاری ام س�عی ک�رده ام خواس�ته های ش�رکت و وظایف�ی ک�ه به عهده 
اینجان�ب مح�ول ش�ده را به نحو احس�ن انج�ام دهم.

ازدورانکاریتانچهخاطراتیداريد؟
در  آخرین س�فر دریایی  ام مجبور ش�دیم برای تهیه س�وخت ، از یکی از ش�رکت های 
س�نگاپوری، س�وخت کم س�ولفورتهیه کنیم. از س�رمهندس کش�تی خواس�تم که در 
اولی�ن فرص�ت ای�ن س�وخت،  امتح�ان ش�ود چنانچه ج�واب ن�داد، از مقدار س�وخت 
ایران�ی ک�ه قب�ًا در مخ�زن ذخیره ک�رده بودیم، اس�تفاده کنی�م تا به مقصد برس�یم. 
وقت�ی س�وخت را امتح�ان کردی�م، متوجه ش�دیم که س�وخت خوبی نیس�ت، س�ریع 
س�وخت را ع�وض کردی�م و در بن�در م�ورد نظ�ر تخلی�ه ب�ار را انج�ام دادی�م.  وقتی 
خیال م�ان باب�ت بار آس�وده ش�د با ش�رکت مش�ورت کردیم ک�ه یکبار دیگر س�وخت 
را امتح�ان کنی�م، واقع�اً س�وخت خوبی نب�ود چون بعد از ۳تا ۴ س�اعت تمام ماش�ینر 

کش�تی را تح�ت  تأثی�ر ق�رار داد. هم�ه چیز ب�ه طور کام�ل از حرکت ایس�تاد. 
در ای�ن ش�رایط س�خت، بای�د تصمیم گیری درس�تی می کردی�م. بافاصله ب�ا تهران 
تم�اس گرفتی�م و متأس�فانه ب�ه خاط�ر تحری�م، ب�ا تلف�ن کش�تی نمی توانس�تیم کد 
09۱۲ را بگیری�م. واقع�اً گاه�ی اوق�ات ش�رایط آن قدر بد می ش�ود که ام�کان تماس 
ض�روری را نداری�م. باالخ�ره ب�ا ه�ر زحمت�ی ک�ه بود ب�ا یکی از مس�ئولین ش�رکت 
تم�اس گرفتی�م و ق�رار ب�ر ای�ن ش�د ک�ه س�وخت را ب�ه ش�رکت س�نگاپوری عودت 
دهی�م. در ش�رایطی ک�ه برای ماش�ینر کش�تی پیش آمده ب�ود با س�رعت 5 نات لنگر 
انداختی�م و ب�ا ت�وکل ب�ه خ�دا ۱5 ش�بانه روز از 6صبح تا ۲ بع�داز ظه�ر در موتورخانه 

کم�ک می ک�ردم ت�ا کش�تی دوب�اره راه اندازی ش�ود.  
بع�د از اینک�ه س�وخت را ب�ه س�نگاپور ع�ودت دادی�م، س�وخت دیگری گرفتی�م و به 
س�مت ای�ران حرکت کردی�م و خدا را ش�کر که زحمات مان س�رانجام خوبی داش�ت.

بهتری�ن خاط�ره دریای�ی ام ه�م مرب�وط ب�ه ای�ن کش�تی اس�ت. وقتی که س�اعت  8 
اس�تارت کش�تی را زدم از اینک�ه ب�دون هی�چ کمکی صفر ت�ا ص�د کار  را دریانوردان 

کش�تی انج�ام دادن�د، ح�س خوبی داش�تم و خوش�بختانه به مقصد رس�یدیم. 
درياراتوصيفکنيد؟

دری�ا قاب�ل توصیف نیس�ت. دری�ا بیانگر عظمت و ق�درت خداوند اس�ت . گاهی آنقدر 
مهرب�ان اس�ت ک�ه انس�ان دوس�ت دارد، س�اعت ها آن را تماش�ا کند و گاه�ی اوقات 

آنق�در وحش�تناک اس�ت که نمی ت�وان ی�ک ثانی�ه آن را تحمل کرد.
سخنپايانی

انتظاری که از مس�ئولین ش�رکت دارم این اس�ت ک�ه به حقوق و مزای�ای دریانوردان 
در رده ه�ای پایی�ن ش�غلی توج�ه کنن�د. اگ�ر به حق�وق آنان توجه بیش�تری ش�ود در 
ایج�اد انگی�زه آن�ان مؤث�ر خواهد ب�ود. هر چه پرس�نل راضی باش�ند، س�ود و منفعت 

آن نصیب ش�رکت خواهد ش�د.
در پای�ان امی�دوارم ش�رکت به دوران ش�کوفایی برگردد و در سرتاس�ر دنیا به عملیات 

و فعالی�ت بپ�ردازد و دریانوردان هم برای رش�د و ش�کوفایی کم�ک خواهند کرد.    
            

گفت وگو
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فعاليتهایدفترفناوریاطالعاتراتشريحکنيد.
یک�ی از مس�ئولیت های اصل�ی دفتر فن�اوری اطاعات، سیاس�ت گذاری کان برای 
ش�رکت های گ�روه کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران و هلدینگ اس�ت. وظایف 
ای�ن دفت�ر به چه�ار بخش نرم افزاری، س�خت افزاری، زیرس�اخت و ش�بکه و امنیت 
اطاع�ات تقس�یم می ش�ود ک�ه چه�ار بخ�ش مذک�ور مرتب�ط ب�ا توس�عه ف�اوا در 
دو ح�وزه ی خش�کی و دریاس�ت. سیس�تم های نرم اف�زاری یکپارچ�ه در ش�رکت در 
دو بخ�ش عملیات�ی هس�تند، برخ�ی از روال ه�ا و فراینده�ای آن مرب�وط ب�ه حوزه 
خش�کی و برخ�ی دیگ�ر بر روی ش�ناورها به کار گرفته ش�ده اس�ت. در حال حاضر 
ش�ناورهای ن�اوگان ب�ه سیس�تم های ارتباط�ی ب�ه روز تجهیز ش�ده اند و ب�ه عنوان 

بخ�ش جدایی ناپذی�ر ح�وزه ف�اوا در نظ�ر گرفته می ش�وند.
از س�وی دیگ�ر، دفت�ر فن�اوری اطاعات نظ�رات و سیاس�ت های مدیری�ت محترم 
ارش�د کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران در حوزه فن�اوری و ارتباطی س�ازمان را 
در قال�ب پروژه ه�ا طراح�ی نموده و برای پیاده س�ازی و اس�تقرار آن در س�طح گروه 

برنامه ری�زی م�ی نماید. 

رهنمـودهـایمديريـتمحتـرمارشـدکـهدرجلسـاتگردهمايی
مديراندرحوزهفاواترسـيمشـد،تاچهاندازهمحققشـدهاست؟

ب�ه دلی�ل اهمی�ت ف�راوان فن�اوری اطاع�ات در س�ازمان و توج�ه وی�ژه مدیری�ت 
محت�رم ارش�د ب�ه این مقوله و تأکیدات ایش�ان در ب�ه کارگی�ری فناوری های نوین، 
س�بب گردی�ده ت�ا از نظ�ر س�اختاری، ای�ن دفتر زیر نظر مس�تقیم ش�خص ایش�ان 
ایف�ای مس�ئولیت نمای�د. در ای�ن خص�وص در سلس�له جلس�اتی  که تح�ت عنوان 
جلس�ه گردهمای�ی مدی�ران برگ�زار می گ�ردد، ایش�ان دو مبح�ث را م�ورد تأکی�د 
ق�رار دادن�د. در بخ�ش نخس�ت نقش�ه راه طراحی ش�ده در چه�ار حوزه اش�اری و با 
بهره من�دی از دان�ش روز دنی�ا و فناوری ه�ای تح�ول آفری�ن ب�ا ق�درت ادام�ه پیدا 
ک�رده و هرچ�ه س�ریع تر ش�اهد تکمی�ل پروژه ه�ای جاری باش�یم. در بخ�ش دوم، 
ش�رکت های گ�روه ب�ا بهره گی�ری کام�ل از سیس�تم ها و س�امانه های تولید ش�ده و 
اس�تقرار یافت�ه، اهتم�ام الزم نس�بت ب�ه تحقق کش�تیرانی دیجیتال  ب�ا قابلیت های 

افزای�ش کنت�رل، ش�فافیت و همچنین تصمیم س�ازی داش�ته باش�ند.

عملکردايندفتررادرسال98وسهماهه99توضيحدهيد؟
پی�ش از اش�اعه وی�روس کووی�د ۱9، در زمس�تان 98 ب�ا تأکی�د مدیری�ت محت�رم 
ارش�د در خص�وص راه ان�دازی درگاه مش�ترک مش�تریان جه�ت دس�تیابی آنای�ن 
مش�تریان و کاه�ش مراجع�ات حض�وری، ای�ن دفت�ر ب�ا هم�کاری ش�رکت های 
حمل ونق�ل کانتین�ری، خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی، کش�تیرانی جن�وب- خ�ط 
ای�ران، حمل و نق�ل ترکیب�ی و ش�رکت توس�عه فناوری اطاع�ات دریای�ی موفق به 
تجمی�ع و تکمی�ل س�امانه درگاه اینترنت�ی خدم�ات مش�تریان ش�د که مش�تریان را 
ق�ادر می س�ازد ت�ا با اس�تفاده از ی�ک سیس�تم یکپارچه تمام�ی عملی�ات جابه جایی 
کاال ش�امل ثب�ت نام مش�تری در س�امانه، درخواس�ت آناینFP، عملی�ات مربوط 
ب�ه رزرو ب�ار و تفکیک و تجمیع آن، س�فارش حمل بار، درخواس�ت اص�اح بارنامه، 
مش�اهده و پرداخ�ت صورتحس�اب کرای�ه حم�ل و ردیاب�ی محمول�ه را ب�ه ص�ورت 
یکج�ا ثب�ت، مش�اهده و پیگی�ری نماین�د. ای�ن س�امانه یکپارچه کمک ش�ایانی در 
دوران کرون�ا ب�ه هم�کاران م�ا در ش�رکت های ذی نف�ع و مشتریان ش�ان نم�ود و 
درص�د قاب�ل توجه�ی از مراجع�ات را کاه�ش داد. طراح�ی و پی�اده س�ازی س�امانه 
ه�ای مبتن�ی بر موبایل نیز از ابتدای س�ال گذش�ته ش�روع ش�ده و در انتهای س�ال 

98 م�ورد بهره ب�رداری ق�رار گرف�ت.
  VSATب�ا پیگیری های مس�تمر، اتص�ال مجدد ش�ناورها به س�امانه های ارتباطی
ب�ا انتق�ال دان�ش ب�ه داخ�ل ش�رکت و تربی�ت مهندس�ان و متخصصان مس�لط به 
ام�ور پیکربن�دی، نص�ب و پیاده س�ازی تجهیزات جدی�د انجام گردیدک�ه این اقدام، 
مقدم�ه ای ب�ود برای دریاف�ت خدمات مبتنی ب�ر اینترنت و همچنی�ن افزایش حجم 

داده ه�ای مبادالت�ی ک�ه یک�ی از قابلیت ه�ای این سیس�تم ها به ش�مار می رود. 
در ش�رکت های زیرمجموع�ه ای ک�ه دارای ن�اوگان می باش�ند، س�امانه مرب�وط ب�ه 
عملی�ات بازرگان�ی اختصاص�ی آن ش�رکت مورد بهره ب�رداری قرار گرفته اس�ت. در 
  ACTsش�رکت حمل ونقل کانتینری، س�امانه جامع مدیریت حمل و نق�ل کانتینری
توس�عه داده ش�ده و در ش�رکت های حم�ل فله، دری�ای خزر و والفجر س�امانه جامع 
بازرگان�ی Ship Commerce پیاده س�ازی و م�ورد بهره ب�رداری ق�رار گرف�ت.

قاب�ل ذک�ر اس�ت اف�زودن چه�ار م�اژول جدی�د ب�ه سیس�تم ACTs و عملیات�ی 
ش�دن آن از دیگ�ر اقدام�ات انج�ام ش�ده در ح�وزه ف�اوا و ش�رکت توس�عه فناوری 

مديردفترفناوریاطالعاتدرگفتوگوباآوایکشتيرانی:

مسیر حرکت به سوی کشتیرانی دیجیتال
 ریل گذاری شده است

مديـردفتـرفنـاوریاطالعـاتدرگفتوگـوبـا
فعاليتهـا بـه اشـاره کشـتيرانیضمـن آوای
عملکـرد خصـوص در دفتـر، ايـن وظايـف و
ايـندفتـردرسـال98وسـهماههسـال99،
اقداماتـیکـهباموفقيـتهمراهبـوده،چالشها
ومشـکالتايـندفتـروهمچنيـنتمهيداتـی
کرونـا ايـام در کارکنـان دورکاری بـرای کـه
بيـان را توضيحاتـی اسـت، پيشبينـیشـده
کردنـدکـهبهشـرحذيـلازنظرتـانمیگذرد.

گفت و گو
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اطاع�ات دریای�ی می باش�د. همچنی�ن س�امانه های سیس�تم مدیری�ت مص�رف و 
موج�ودی س�وخت ش�ناورها ب�ه ن�ام سیس�تم مدیریت س�وخت FMS در ش�رکت 
خدم�ات دریای�ی و مهندس�ی قش�م و ش�رکت های مالک ش�ناورها توس�ط ش�رکت 
توف�اد تولی�د و اجرای�ی گردید که م�اژول دریایی آن در س�ال 97 برای ش�ناورهای 
حم�ل فل�ه و حمل ونق�ل کانتین�ری، ش�رکت های والفج�ر، عملیات�ی گردی�ده بود و 
در ادام�ه رون�د تجهی�ز ش�ناورها ب�ه این س�امانه در س�ال 98 ب�ر روی ش�ناورهای 
ش�رکت دریای خزر اس�تقرار داده ش�د. ضمنًا، در س�ال های گذش�ته توس�عه سیستم 
مدیری�ت ترمینال�ی آغ�از ش�ده و امی�د اس�ت در نیمه اول ش�هریور ماه س�ال جاری 

تکمی�ل و در ش�رکت کش�تیرانی جن�وب – خ�ط ای�ران اس�تقرار یابد.
سیس�تم جامع منابع انس�انی نیز از دو س�ال پیش برای کارکنان خش�کی راه اندازی 
ش�ده و ط�ی س�ال ج�اری تع�دادی از زیرسیس�تم های آن م�ورد بهره ب�رداری ق�رار 
گرف�ت. ب�ه بیان�ی بهت�ر، از ۲9 زیرسیس�تم جام�ع مناب�ع انس�انی ۲۱ م�اژول آن 
فع�ال ش�ده اس�ت و س�ایر ماژول ه�ا نی�ز ب�ه زودی عملیات�ی و نهایی خواهد ش�د. 
زیرسیس�تم ها ب�ا هم�کاری معاون�ت س�رمایه  انس�انی و پش�تیبانی و دفات�ر مرتبط 
ب�ا آن اجرای�ی گردی�ده ک�ه در اینج�ا ج�ا دارد از هم�کاری شایس�ته ای�ن معاون�ت 
تش�کر  نماییم. همچنین، در س�ال 97 کلیه ش�رکت ها با س�امانه اتوماس�یون اداری 
تجهی�ز گردی�د ک�ه اتص�ال آنها ب�ه س�امانه یکپارچه داخل�ی در س�ال 98 تکمیل و 
در حال حاضر با سیس�تم یکپارچه اتوماس�یون اداری در س�طح گروه از نامه نگاری 

فیزیکی ب�ی نی�از گردیده ایم.
از دیگ�ر اقدام�ات ای�ن دفت�ر، پیگی�ری تولی�د زیرس�اخت های م�ورد نی�از توس�ط 
ش�رکت توف�اد جه�ت ارائه گزارش ه�ا و داش�بوردهای مدیریت ب�ه مدیریت محترم 
ارش�د گ�روه ب�ا اس�تفاده از ظرفیت ه�ا و ابزاره�ای ه�وش تج�اری BI بوده اس�ت 
ب�ه گون�ه ای ک�ه داده ه�ای دارای اهمی�ت از س�امانه های یکپارچه اس�تخراج ش�ده 
و ب�ه ص�ورت اطاع�ات مفی�د جه�ت تصمیم س�ازی در اختی�ار مدیری�ت محت�رم 
داده ه�ای  ای�ن س�امانه  ق�رار می گی�رد.  ارش�د گ�روه  مدی�ران محت�رم  و  عام�ل 
ورودی را از سیس�تم جام�ع مناب�ع انس�انی، سیس�تم ه�ای س�وخت، سیس�تم های 
مدیری�ت فن�ی، سیس�تم های بازرگان�ی و همچنی�ن سیس�تم های گزارش گی�ری از 
دفات�ر خ�ارج از کش�ور اس�تخراج می نمای�د. ای�ن اق�دام از س�ال 98 آغ�از گردیده و 
ه�م اکن�ون در ح�ال توس�عه م�ی باش�د و نقش�ه راه�ی طراح�ی ش�ده اس�ت ت�ا با 
به�ره گی�ری از قابلیت ه�ای داده کاوی و جم�ع آوری آنالیزه�ای داده ه�ای حجی�م 
و اس�تفاده از الگوریتم ه�ای یادگی�ری ماش�ین ML بتوانی�م اطاع�ات مفی�د در 
جه�ت تصمیم س�ازی، پای�ش و کنترل مطل�وب فرآیندهای س�ازمان را ب�ه گونه ای 
جهت ده�ی نمایی�م ت�ا بتوان ب�رای بهره من�دی بهین�ه از منابع و افزای�ش بهره وری 

آت�ی برنامه ری�زی مطلوب ت�ری انج�ام داد. 
ضمن�ًا، ب�ا ن�گاه کاهش هزینه ه�ای ارتباطی ب�ا دفاتر منطق�ه ای، تلفن ه�ای مبتنی 

ب�ر ش�بکه امن )VOIP( راه اندازی ش�ده که در س�ال گذش�ته تکمی�ل گردید.

فعاليـتهـایاخيـردفتـرفنـاوریاطالعاتکهبـاموفقيـتهمراه
بـودهاسـترابفرماييد؟

تکنول�وژی ب�ا س�رعت در ح�ال دگرگون�ی اس�ت و این تغیی�رات حجم گس�ترده ای 
را ش�امل می ش�ود. از وظای�ف ای�ن دفت�ر، تحقیق و مطالع�ه در زمین�ه نوآوری های 

ح�وزه ف�اوا و چگونگ�ی برآورده س�ازی نیازهای ش�رکت می باش�د.
برنام�ه میان م�دت و بلند م�دت دفت�ر فناوری اطاع�ات، بهره گی�ری از فناوری های 
نوی�ن و تح�ول آفری�ن از جمل�ه اینترن�ت اش�یاءIoT ، ه�وش مصنوع�ی AI و 
باک چی�ن اس�ت. ط�رح مطالعات�ی در زمین�ه ی سیس�تم های مبتنی ب�ر باک چین  
از دو س�ال قب�ل آغ�از گردیده اس�ت و هم اکن�ون در حال برنامه ری�زی جهت ایجاد 
قابلی�ت برنامه نویس�ی و تولی�د سیس�تم ه�ای باک چین توس�ط ش�رکت های گروه 
و ش�رکت توف�اد م�ی باش�یم تا بخش�ی از عملی�ات بازرگانی ش�رکت را ب�ه صورت 

آزمایش�ی با س�اختار م�درن پیاده س�ازی نماییم.
همچنی�ن سیس�تم یکپارچ�ه مال�ی از جمل�ه پروژه هایی اس�ت که بر حس�ب نیاز در 
پن�ج ش�رکت، عملیات�ی گردیده و امید اس�ت طب�ق برنامه بخش عم�ده آن در نیمه 

اول س�ال 99 عملیاتی گردد.

ايندفترباچهچالشهاومسائلیمواجهاست؟
ب�ا توج�ه ب�ه ن�وع فعالیتی ک�ه ش�رکت های گ�روه کش�تیرانی دارند، ای�ن مجموعه 
ج�زء ش�رکت های ه�دف ب�رای کش�ورهای متخاص�م اس�ت و باع�ث گردی�ده که 
آن�ان حج�م تهدی�دات را افزای�ش دهن�د. اگرچ�ه تحری�م، مس�ائل و مش�کاتی را 
مانن�د تهدی�دات س�ایبری در دو بخ�ش خش�کی و ش�ناورها ایج�اد ک�رده، لک�ن 
خوش�بختانه راهکارهای�ی جه�ت کاه�ش ای�ن تهدی�دات اجرای�ی نموده ای�م. ب�ا 
افزای�ش ای�ن تهدی�دات که همس�و ب�ا تحریم ه�ای ظالمانه ب�وده، یک�ی از وظایفی 
ک�ه داری�م این اس�ت ک�ه در براب�ر خط�رات ناش�ی از تهدیدات س�ایبری، هوش�یار 
باش�یم و ت�ا ای�ن لحظ�ه س�عی م�ا ب�ر این ب�وده و هس�ت ک�ه با تم�ام ق�وا حضور 
داش�ته باش�یم و امیدواری�م ب�ه لط�ف خداوند متع�ال و ت�اش ش�بانه روزی تمامی 

هم�کاران ح�وزه ف�اوا گ�روه از ای�ن آزم�ون نی�ز س�ربلند بی�رون بیاییم.

تمهيـداتدفتـرفنـاوریاطالعاتبـرایدورکاریکارکنـاندرايام
کرونـاچهبودهاسـت؟

از آنجای�ی ک�ه فراینده�ای عملیات�ی ش�رکت ب�ه گونه ای نیس�ت که بت�وان برای 
آن روز و ی�ا س�اعت خاص�ی در نظ�ر گرف�ت و تأخی�ر در انج�ام هر ی�ک از وظایف 
می توان�د هزین�ه زی�ادی ب�ه ش�رکت تحمی�ل نمای�د، از ای�ن رو  م�ا از  پی�ش در 
طرح ری�زی نقش�ه راهی بودی�م تا مدیران و کارشناس�ان بتوانند از خارج از س�ازمان 
نی�ز ب�ه سیس�تم های مرب�وط ب�ه خ�ود ب�ا در نظ�ر گرفت�ن پروتکل ه�ای مدیری�ت 
امنی�ت اطاع�ات دسترس�ی داش�ته و فعالی�ت م�ورد نظ�ر را به انج�ام برس�انند. از 
ای�ن  رو، پ�س از اش�اعه وی�روس کرون�ا، ب�ا توج�ه ب�ه آماده س�ازی زیرس�اخت و 
بس�تر الزم جه�ت انج�ام دورکاری کارکن�ان با لح�اظ پروتکل های امنیت�ی، امکان 
از س�امانه های اختصاص�ی ش�امل پس�ت الکترونیک،  بهره ب�رداری کلی�ه پرس�نل 

سیس�تم های بازرگان�ی، فن�ی و مناب�ع انس�انی قاب�ل دس�ترس گردید.

 دفتـر فنـاوری اطالعات نظـرات و سیاسـت های مدیریت محترم ارشـد کشـتیرانی جمهوری 
اسـالمی ایـران در حوزه فنـاوری و ارتباطـی سـازمان را در قالب پروژه ها طراحـی نموده و 

برای پیاده سـازی و اسـتقرار آن در سـطح گـروه برنامه ریزی مـی نماید. 
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کاپيتانآرشکيانیدرگفتوگوباآوایکشتيرانی:

سالمتی دریانوردان در اولویت است

کاپیتان آرش کیانی یکی از فرماندهان کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران اس�ت. 
وی در ابت�دا پیرام�ون مش�خصات فنی کش�تی ای که ب�ر روی آن فعالی�ت می کند، 
گف�ت: ای�ن کش�تی مگاس�ایز یک�ی از بزرگ تری�ن کش�تی های کانتینرب�ر جه�ان 
اس�ت. ظرفی�ت اس�می حم�ل آن ۱۴ه�زار و 500 کانتین�ر و دارای ۳66 متر طول و 
۴8مترع�رض می باش�د ک�ه ق�ادر اس�ت در دریاه�ا با س�رعت ۲0گ�ره دریای�ی و با 
مصرف س�وخت بس�یار مناس�ب و با صرف�ه اقتصادی، حم�ل کانتین�ر را انجام دهد. 
وی در ادام�ه ب�ا اش�اره ب�ه اینک�ه ای�ن کش�تی دارای پیش�رفته ترین دس�تگاه های 
ناوب�ری اس�ت، تص�رح ک�رد: افس�ران ماه�ر و برجس�ته ایران�ی ک�ه ب�ر روی ای�ن 
کش�تی حض�ور دارن�د، ب�ا اس�تفاده صحی�ح و درس�ت از ای�ن دس�تگاه ها، ایمن�ی 

حرک�ت کش�تی ها را در دریاه�ا فراه�م می کنن�د. 
فرمان�ده ای�ن کش�تی مگاس�ایز در بخ�ش دیگ�ری از س�خنان خ�ود ضم�ن اش�اره 
ب�ه برنام�ه سفرش�ان، در خص�وص رعای�ت پروتکل های بهداش�تی بر روی کش�تی 
گف�ت: در بن�ادر، قب�ل از انجام کاره�ای بازرگانی، س�امتی دریان�وردان وهمچنین 

اف�رادی ک�ه از بی�رون به کش�تی ت�ردد دارن�د، در اولویت کاری اس�ت.
وی در ادام�ه ب�ا اش�اره به نقش و اهمی�ت دریانوردان در طول س�فر گفت: در طول 
س�فر دریای�ی مجم�وع دریان�وردان از جمل�ه کارکن�ان موتورخان�ه، عرش�ه و س�الن 

حضور بر روی یکی
 از بزرگ ترین کشتی های کانتینری 

کشـتیمگاسـايزکشـتيرانیجمهـوریاسـالمیايرانبـابيـشاز9هـزارکانتينـردربندرعباسلنگـرانداخته
بـود.اينکشـتیبـهتازگیسـفردريايـیاشرابهپايانرسـانيدهبـودوهريـکازدريانوردانمشـغولانجام
وظايـفکاریخـودبـرایتخليـهبـاربودنـد.درفرصتمناسـببهسـراغچنـدنفـرازدريانورداناينکشـتی

رفتيـم.ماحصـلگفـتوگویمـاباايـنعزيـزانازنظرتـانمیگذرد.

همگ�ی ب�ا هم سیس�تم راهبری کش�تی را به س�رانجام می رس�اند و نق�ش فرمانده 
نظ�ارت صحی�ح ب�ر فعالیت هم�ه کارکنان در قس�مت های مختلف اس�ت و اگر این 

نظ�ارت ب�ه درس�تی انجام ش�ود، نتیج�ه فعالیت ها ه�م خوب خواه�د بود.    
وی در پایان پیرامون ش�رایط موجود و تمهیدات کش�تی برای پیش�گیری از ش�یوع 
وی�روس کرون�ا گف�ت: کلی�ه ملزوم�ات بهداش�تی از قبیل ماس�ک، دس�تکش، مواد 
ضدعفونی کنن�ده در اختی�ار کلی�ه همکاران م�ان گذاش�تیم ب�ه وی�ژه در مواقع�ی که 

وارد بن�ادر می ش�ویم نس�بت ب�ه این موضوع حس�اس تر هس�تیم.

گفت وگو
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بابکشاکرلولمانیافسراولکشتيرانی:
 افتخار می کنم عضوی از این مجموعه بزرگ هستم

باب�ک ش�اکر لولمان�ی افس�ر اول ای�ن کش�تی درباره سفرش�ان بر روی این کش�تی 
گف�ت: خ�دا را ش�کر هم�ه چی�ز ب�ه خوبی پیش رف�ت و صحیح و س�الم ب�ا بیش از 

9ه�زار کانتین�ر به بندرعباس برگش�تیم.
وی در ادام�ه ضم�ن اش�اره ب�ه ویژگی ه�ا و مش�خصات فن�ی ای�ن کش�تی گف�ت: 
از اینک�ه ب�ر روی ای�ن کش�تی فعالی�ت می کن�م، احس�اس خ�وب و ت�وأم ب�ا غرور 
دارم چ�ون بیش�ترین ص�ادرات و واردات کش�ور از طری�ق کش�تی های کش�تیرانی 
ای�ن  از  افتخ�ار می کن�م عض�وی  و  انج�ام می ش�ود  ای�ران  اس�امی  جمه�وری 

مجموع�ه ب�زرگ هس�تم. 
وی در ادام�ه ب�ا اش�اره ب�ه ویژگی   کش�تی های مگاس�ایز گفت: افرادی ک�ه بر روی 
ای�ن کش�تی ها فعالی�ت می کنن�د بای�د از تجرب�ه باالیی برخوردار باش�ند چ�ون این 

کش�تی ها ب�ا کش�تی های دیگر ف�رق دارد. 
وی در ادامه پیرامون شرایط موجود و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با شیوع ویروس 
کرون�ا گف�ت: مطمئنًا در کش�تی تمام دریان�وردان پروتکل های بهداش�تی را رعایت 
می کنند. در این س�فر به چین رفتیم و خدا را ش�کر همه س�الم به مقصد رس�یدیم.

اميرحسينتيکنیافسرالکترونيکيککشتيرانی:
فضای صمیمانه بر روی کشتی، کار را دلچسب تر می کند

امی�ر حس�ین تیکنی»افس�ر الکترونی�ک ی�ک« این کش�تی ه�م گفت: این کش�تی 
از سیس�تم های جدی�د و مجه�زی برخ�وردار اس�ت و علی رغم تجهی�زات جدید آن، 
کارکن�ان از س�طح س�واد خوب�ی برخوردارند و از لح�اظ فنی به خوبی توانس�تیم آن 

را مدیری�ت کنیم.
وی در ادام�ه در خص�وص ارتب�اط کاری  اش ب�ا کارکن�ان این کش�تی گف�ت: چه بر 
روی ای�ن کش�تی و چ�ه ب�ر روی کش�تی های دیگر باش�م همیش�ه س�عی ک�رده ام 
ارتب�اط بس�یار خوب�ی با همکارانم داش�ته باش�م و فک�ر می کنم به خوبی توانس�ته ام 

آن�ان را درک کن�م وآن�ان ه�م متقابًا م�را درک  کنند.
 وی در ادامه گفت: خوش�بختانه در این ۱۴ س�الی که روی کش�تی بوده ام در تمام 
س�فرهایم ب�ا کارکن�ان ارتب�اط خوب�ی داش�ته ام و ب�ه نظر م�ن فض�ای صمیمانه بر 

روی کش�تی، کار را دلچس�ب تر می کن�د.
ای�ن هم�کار دریانورد که از انتخ�اب حرفه دریانوردی ابراز رضای�ت دارد در ادامه در 
خصوص دغدغه  این ش�غل می  گوید: اگر شرایطی فراهم شود تا دریانوردان راحت تر 
بتوانن�د ب�ا خانواده ش�ان ارتب�اط برقرار کنن�د، مطمئن�ًا در کار تأثیر خواهد گذاش�ت.  

وی پیرام�ون کرون�ا و نگران�ی باب�ت خانواده ه�ا گف�ت: ت�ا جایی که امکان داش�ت 
س�عی می ک�ردم ب�ا خان�واده ام در ارتب�اط باش�م و از وضعی�ت آن�ان با خبر ش�وم که 
در ش�رایط کرون�ا چ�ه تمهیدات�ی ب�رای پیش�گیری اتخ�اذ کرده ان�د و ی�ا در دوران 
قرنطین�ه چط�وری از پ�س مش�کات خود ب�ر می آین�د و متقابًا آنان ه�م دلواپس 

ما هس�تند.

 آوای کشتیرانی   شماره  362  /  خرداد  و تیر  99
1313



نفتکش ه�ای اعزام�ی ب�ه مأموری�ت ونزوئا، کش�ور را س�رافراز کردید.
 اقدام آمریکا در تحریم ش�ما عزیزان و آن هم در گرامیداش�ت روز جهانی دریانورد، 
نش�انه درماندگی روز افزون آنان اس�ت که نتوانس�تند حرکت اقتدار آمیز و شجاعانه 
نفتکش   ه�ای اعزام�ی ای�ران را از خلیج ف�ارس تا دری�ای کارائیب متوقف س�ازند. 

اینجان�ب ضم�ن تبریک به ش�ما کاپیتان های عزیز به خاطر ش�جاعت س�تودنی تان 
ک�ه ب�ه اقدام مس�تأصانه آمریکا در اعمال تحری�م ناعادالنه و ظالمانه منجر ش�د، 

به مقام ش�امخ ت�ان ادای احت�رام می کنم.
 س�امتی و توفی�ق ش�ما س�روران عزی�ز و خان�واده محترم ت�ان را از خداون�د منان 

مس�ئلت می کنم. 

تمهیدات شرکت تأمین نیرو
 برای پیشگیری

 از شیوع کرونا بر روی کشتی ها

مدیرعام�ل ش�رکت تأمین نیرو در گف�ت و گو با خبرنگار م�ا از اقدامات و تمهیدات 
ای�ن ش�رکت برای پیش�گیری از ش�یوع ویروس کرون�ا بر روی کش�تی های ناوگان 

کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران خبر داد.

رعايتکاملدستورالعملها
وی در ای�ن گف�ت و گ�و گفت: این ش�رکت به منظ�ور جلوگیری از ش�یوع ویروس 
کرون�ا ب�ر روی کش�تی ها، اق�دام ب�ه اج�رای فراین�د پروتکل ه�ای بهداش�تی ب�ا 
) IMO(رعایت کامل دس�تورالعمل تهیه ش�ده توس�ط س�ازمان جهانی دریانوردان

و سازمان بهداشت جهانی)WHO(  کرده است.   

مهمانسرایبندرعباسبهعنوانمرکزقرنطينه
وی همچنی�ن گف�ت: در ای�ن راس�تا مهمان س�رای بندرعب�اس ب�ه عن�وان مرک�ز 
معی�ن قرنطین�ه ب�رای انتقال و انجام آزمایش�ات و تس�ت تش�خیص بیم�اری کرونا  
انتخ�اب ش�ده اس�ت ک�ه در ص�ورت ب�روز مش�کل از این مرکز اس�تفاده می ش�ود.

اسکاندريانورداندرهتلهایشهری
وی همچنی�ن در خص�وص اس�کان دریان�وردان ب�رای الح�اق و پی�اده ش�دن آنان 
گف�ت:  ب�ر اس�اس تصمیم�ات و برنامه ریزی ه�ای انج�ام ش�ده توس�ط ش�رکت 
خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددری�ا و مؤسس�ه خدم�ات رفاه�ی کش�تیرانی، 
ب�رای الح�اق و پی�اده ک�ردن دریان�وردان اخیراً با درنظ�ر گرفتن ش�رایط از خدمات 

هتل ه�ای ش�هری اس�تفاده می ش�ود. 

تمهيداتواقداماتانجامشده
مدیرعام�ل ش�رکت تأمین نی�رو در مورد جزئی�ات اقدامات این ش�رکت گفت: کلیه 
اطاعیه ه�ا و دس�تورالعمل های مرتب�ط ب�ا وی�روس کرون�ا ب�ه ش�ناورهای ناوگان 

اطاع رس�انی ش�ده است.
 وی همچنی�ن گفت: پیگیری و هماهنگی با س�ایر نهاده�ا و ارگان های دریانوردی 
در زمین�ه کلی�ه هش�دارهای وزارت بهداش�ت در ارتب�اط ب�ا ش�یوع وی�روس کرونا، 

4 نفر از همکاران دریانورد ارتقاء یافتند 

ش�رکت تأمی�ن نی�رو اس�امی چه�ار نف�ر از هم�کاران دریایی ن�اوگان کش�تیرانی 
جمه�وری اس�امی ای�ران که پله ه�ای ترق�ی را ط�ی کرده ان�د و از فروردین ماه 
در س�مت های جدی�د مش�غول ت�اش و فعالی�ت هس�تند، ب�ه ش�رح ذی�ل اعام 

 . کرد
فرمانده

چمران برزگری خانقاه
سرمهندس

محمدعلی حیاتی
مهندسدوم
محمد نوایی

مهندسالکترونيک2

کریم امیری پناه 

پیام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به کاپیتان های 
نفتکش های ایرانی عازم ونزوئال:

افتخار آفرینی شما در تاریخ
 ثبت خواهد شد

محم�د ش�ریعتمداری وزیرتع�اون، کار و رف�اه اجتماع�ی در پیام�ی ب�ه کاپیتان های 
نفتکش ه�ای ع�ازم ونزوئا گف�ت : افتخار آفرینی ش�ما دالوران در راس�تای حفظ و 

تأمی�ن مناف�ع مل�ی بدون ش�ک در تاری�خ ثبت خواهد ش�د. 
به نام خدا

کاپیتان های سرافراز نفتکش های اعزامی به ونزوئا
جنابآقايان؛

عليرضارهنورد
رضاوزيری

حميدرضايحيیزاده
علیدانايیکنارسری

محسنگوهردهی
 با سام 

افتخ�ار آفرین�ی ش�ما دالوران در راس�تای حف�ظ و تأمی�ن مناف�ع ملی  بدون ش�ک 
در تاری�خ ثب�ت خواه�د ش�د. ب�ه تعبیر مق�ام معظم رهب�ری ش�ما و همکاران تان در 

با دریائیان
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اط�اع رس�انی ب�ه ش�ناورها در زمین�ه توصیه ه�ای ایمن�ی و بهداش�تی ص�ادره از 
س�وی س�ازمان بهداش�ت جهان�ی)WHO (، هماهنگ�ی با ش�ناورهای ن�اوگان به 
منظ�ور تحویل گی�ری کیت ه�ای تس�ت وی�روس کرونا از بن�ادر کش�ورهای چین و 
ام�ارات متح�ده عرب�ی و تحویل به ش�عبه بندرعب�اس و همچنین  وض�ع ممنوعیت 
الح�اق خان�واده دریانوردان به ش�ناورها در بنادر داخلی و خارج�ی از جمله تمهیدات 

ای�ن ش�رکت برای پیش�گیری از ش�یوع وی�روس کرونا بوده اس�ت.
ب�ر روی  دریان�وردان ش�اغل  ادام�ه گف�ت: کنت�رل درخواس�ت جانش�ین  در  وی 
کش�تی ها ب�ه منظ�ور کاه�ش تغییرات پرس�نلی ب�ه حداق�ل ممک�ن و جلوگیری از 
ابت�اء کارکن�ان ش�ناورها به ویروس کرونا، پاس�خگویی به دریانوردان ش�اغل روی 
ش�ناورها و خانواده ه�ای آن�ان در زمینه ش�رایط حاکم بر کش�تی  ها ب�ه منظور حفظ 
آرام�ش طرفی�ن، اس�تفاده حداکث�ری از کارکن�ان حاضر بر روی کش�تی ها در مواقع 
اضط�راری ب�ه منظ�ور جلوگی�ری از تش�دید ش�یوع وی�روس کرونا، تذک�ر و رعایت 
تم�ام ن�کات بهداش�تی در زم�ان جا به جای�ی دریانوردان ب�ر روی ش�ناورها، کنترل 
و ارس�ال گ�زارش دم�ای ب�دن دریان�وردان توس�ط فرماندهان ش�ناورها ب�ه صورت 
روزان�ه، هماهنگ�ی ب�ا پزش�ک معتم�د ش�رکت و واح�د درمان�ی ب�ه منظ�ور انج�ام 
تس�ت وی�روس کرون�ا از دریان�وردان پی�ش از الحاق به کش�تی ها در ص�ورت نیاز و 
اس�تعام زم�ان پایان، تمدید محدودیت های وضع ش�ده توس�ط س�ایر کش�ورهای 
درگی�ر وی�روس کرون�ا ب�ه منظور اطاع رس�انی به پرس�نل خارجی ش�اغل بر روی 

کش�تی ها نی�ز از دیگ�ر اقدام�ات ج�دی برای پیش�گیری می باش�د.
وی همچنی�ن ب�ا اش�اره ب�ه اینکه م�وارد ابتاء ب�ه وی�روس کرونا بی�ن دریانوردان، 
خانواده ه�ا و اق�وام دور ی�ا نزدی�ک آن�ان ثب�ت خواه�د ش�د، اف�زود: لغ�و کلی�ه 
مرخصی ه�ای کوت�اه م�دت دریان�وردان ش�اغل ب�ر روی کش�تی ها در بن�ادر داخلی 
ب�ه منظ�ور حف�ظ س�امت آنان،  لغو مج�وز ورود و خ�روج کارکنان ش�اغل بر روی 
کش�تی ها در بن�ادر خارج�ی، لغ�و مجوز اس�تفاده از س�رویس ایاب و ذه�اب در بنادر 
خارج�ی، اج�رای تصمیم�ات مدیری�ت ش�رکت تأمی�ن نی�رو در مواجه�ه ب�ا ش�یوع 
وی�روس کرون�ا بر روی ش�ناورهای ناوگان، تهیه و توزیع مواد ش�وینده و ضدعفونی 
کنن�ده ب�رای کارکنان ش�ناورها و کادر خش�کی، نص�ب خطوط قرمز هش�داردهنده 
در ورودی اتاق ه�ا ب�ه منظ�ور رعای�ت فاصله ایمنی بی�ن کارمندان و ارب�اب رجوع، 
ممانع�ت از الحاق و پیاده ش�دن پرس�نل ش�ناورهای ن�اوگان در بنادر کش�ور چین و 
س�ایر بن�ادر با ریس�ک ب�اال، محدودیت ارتباط ب�رای دریان�وردان تازه الح�اق یافته 
ب�ا پرس�نل قدیم�ی به م�دت چه�ارده روز توس�ط فرمان�ده کش�تی ها، هماهنگی با 
ش�ناورها ب�ه منظ�ور تحویل گی�ری داروه�ای ض�د کرون�ا و تس�ت های تش�خیص 
کرون�ا در بن�ادر، پی�اده ک�ردن دریان�وردان ب�دون جانش�ین در م�وارد اضط�راری با 
رعای�ت ن�کات حداقل پرس�نل ایمن�ی کش�تی ها و لحاظ نم�ودن مق�ررات قرنطینه 
کش�تی ها، ال�زام صدور مدرک تس�ت کرون�ا برای دریانوردان توس�ط واح�د درمانی 
ش�عبه بندرعب�اس پ�س از مهی�ا ش�دن مقدم�ات الزامی ای�ن آزمایش، انجام تس�ت 
 PCRب�رای تم�ام دریان�وردان ش�اغل ب�ر روی کش�تی ها جه�ت جداس�ازی فرد 

ناق�ل بیم�اری کرون�ا از دیگ�ران را از دیگر اقدامات پیش�گیرانه برش�مرد.
مدیرعام�ل ش�رکت تأمی�ن نی�رو پیرام�ون مثبت ب�ودن تس�ت کرون�ای دریانوردان 
ب�ر روی کش�تی گف�ت: اقدام�ات قرنطینه و ضدعفونی کردن کش�تی نیز در دس�تور 
کار ق�رار خواه�د گرف�ت و همچنین اس�کان اف�راد ناق�ل در قرنطینه مهمان س�رای 
کش�تیرانی و انج�ام عملی�ات فرس�تادن ف�رد بیم�ار ب�ه من�زل ب�ا رعای�ت تم�ام 
پروتکل ه�ای بهداش�تی از جمل�ه اقدام�ات ب�رای مثب�ت ب�ودن تس�ت کرون�ای 

می باش�د. دریان�وردان 
وی درپای�ان گف�ت: از تم�ام دریان�وردان عزی�ز که در این ش�رایط س�خت همچون 
گذش�ته وظای�ف خ�ود را ب�ه نحو احس�ن انج�ام می دهن�د و در انتق�ال کاال و ادامه 
تج�ارت بین المل�ل کش�ور س�هم عظیم�ی را ایف�ا می کنند کم�ال تش�کر و قدردانی 
را دارم و تقاض�ا می کن�م تم�ام مق�ررات و موازین بهداش�تی را رعای�ت و از تردد در 
بن�ادر ج�داً خ�ودداری کنن�د چرا ک�ه افراد م�ورد ابت�ا متأس�فانه گاهًا ب�دون مجوز 

فرمان�ده کش�تی در ش�هر بندرعباس تردد داش�ته اند. 

کشتی گلسان اولین کشتی
 حمل کاالی عمومی محموله خود 
را با موفقیت در ونزوئال تخلیه کرد 

کش�تی گلس�ان ب�ه عنوان اولین کش�تی حم�ل کاالی عموم�ی که اردیبهش�ت ماه 
س�ال ج�اری پ�س از بارگی�ری ب�ا حم�ل کانتینر های ع�ادی و یخچالی ای�ران را به 
مقص�د ونزوئ�ا ترک کرده بود محموله خود را با موفقیت در این کش�ور تخلیه کرد. 
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران، در راس�تای تداوم 
فرمای�ش مق�ام معظ�م رهب�ری مبن�ی ب�ر حرک�ت جه�ادی فرمانده�ان کش�تی و 
دریان�وردان در خص�وص حم�ل فرآورده ه�ای نفت�ی ب�ه کش�ور ونزوئا، گلس�ان به 
عن�وان اولی�ن کش�تی حمل کاالی عمومی که اردیبهش�ت ماه س�ال ج�اری پس از 
بارگی�ری کانتینره�ای ع�ادی و یخچالی، ای�ران را به مقص�د ونزوئا ترک کرده 

ب�ود، توانس�ت محمول�ه خ�ود را ب�ا موفقی�ت در بندر الگوری�ا ونزوئ�ا تخلیه کند.
ای�ن گ�زارش حاکی اس�ت: کش�تی گلس�ان ج�زو کش�تی های چند منظوره اس�ت و 

قابلی�ت حم�ل کاالی عمومی و کانتین�ری را دارد. 
ش�ایان ذکر اس�ت پس از انجام س�فر کش�تی چند منظوره حمل کاالی عمومی به 
کش�ور ونزوئا، س�فارش حمل کاال افزای�ش یافته، به طوری ک�ه تقاضای صاحبان 
کاال نسبت به صادرات و واردات کاال از ایران به ونزوئا و بالعکس بیشتر شده است.

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی 
توسط دریانوردان

فرمانده یکی از کش�تی های کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران با ارسال تصاویری 
ن�اوگان کش�تیرانی خب�ر داد. از رعای�ت تم�ام پروتکل ه�ای بهداش�تی ب�ر روی 

براس�اس ای�ن گ�زارش، دریانوردان کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران، به هنگام 
ورود ب�ه بن�ادر خارج�ی ضمن اس�تفاده از ماس�کN95 ، دس�تکش  و عینک  گاگل 

ایمن�ی نس�بت ب�ه رعایت تم�ام پروتکل ه�ای بهداش�تی اق�دام می کنند.
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تداوم فعالیت های آموزشی
 در مرکز آموزش بوشهر

مرک�ز آم�وزش بوش�هر ب�ه منظ�ور رف�ع نگران�ی  دانش�جویان و خانواده ه�ای آن�ان 
ط�ی گزارش�ی اقدام�ات ای�ن مرک�ز را برای پیش�گیری از ش�یوع وی�روس کرونا به 

ش�رح ذی�ل اع�ام کرد.   
مرک�ز آم�وزش بوش�هر علی رغ�م محدودیت ه�ای ش�دید در دوره فراگی�ری ش�یوع 
کرون�ا فعالیت ه�ای آموزش�ی در ای�ن مرک�ز همچنان ادام�ه دارد. این ام�ر با اجراي 
طرح ه�اي پای�ش س�امت کارکن�ان، دانش�جویان، کارآم�وزان و رعای�ت دقی�ق و 

ظری�ف پروتکل ه�اي بهداش�تي انج�ام می ش�ود.
همچنی�ن در ای�ن ط�رح ضم�ن انج�ام آزمای�ش خ�ون CRP و CBC  از کلیه 
کارکن�ان، می�زان دم�ای بدن آنان به صورت روزانه  س�نجش و اس�تفاده از ماس�ک 

در س�اعات کاری الزامی اس�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در ای�ن مرک�ز آموزش�ی کلی�ه دوره ه�ای آموزش�ی ب�ه صورت 
آنای�ن برگ�زار می ش�ود و تنه�ا ب�رای س�اعات عمل�ی و کارگاه�ی، دانش�جویان 
حض�ور فیزیک�ی در مح�ل مؤسس�ه دارند ک�ه قبل از ورود ب�ه مرکز، براب�ر پروتکل 
مص�وب س�ازمان بن�ادر و دریان�وردی در ارتب�اط ب�ا جلوگی�ري از ش�یوع وی�روس 
کرون�ا ضم�ن پ�ر کردن ف�رم خود اظهاري، آزمایش�ات )تس�ت ه�ای آزمایش خون 
CRP   و CBC  ( را انج�ام داده و در ص�ورت س�امت مي توانن�د در دوره ه�اي 
الزم ش�رکت کنن�د. همچنی�ن در دوره اقام�ت در خواب�گاه ب�رای حف�ظ س�امت 
دانش�جویان، ورود و خروج ممنوع اس�ت و دانش�جویان در زمان اقامت در قرنطینه 
کام�ل می باش�ند و ب�ا ت�ب س�نجی روزان�ه، رعای�ت فاصل�ه اجتماع�ي، ضدعفون�ي 
روزان�ه کلی�ه س�طوح و لوازم م�ورد اس�تفاده حتی لوازم ش�خصی، کاه�ش ظرفیت 
کاس ه�ا و کارگاه ها همچنین وس�ایل نقلیه، س�عی ش�ده اس�ت تا ام�ر آموزش در 

ای�ن ش�رایط متوقف نش�ود.

ترجمه کتاب »ابر حافظه « 
توسط یک همکار بازنشسته دریایی

کت�اب »اب�ر حافظه« توس�ط ی�ک هم�کار بازنشس�ته دریایی ترجم�ه و روان�ه بازار 
نش�ر شد.

ب�ه گ�زارش خبرن�گار م�ا، کتاب» اب�ر حافظه«  توس�ط  کاپیت�ان محم�ود جوالیی 
از دریان�وردان  بازنشس�ته کش�تیرانی ترجمه و با هم�کاری انتش�ارات کاپیتان روانه 

بازار نش�ر ش�د.
در مقدم�ه ای�ن کت�اب ب�ه قلم کاپیت�ان جوالیی آمده اس�ت: کوین کت�اب هایش را 
نی�ز هم�ان ط�ور می نویس�د ک�ه در س�مینارهایش فکر م�ی کند و حرف م�ی زند! 
جم�ات و پارگ�راف های�ش عموم�ًا بس�یار طوالنی اس�ت و دش�وار می نویس�د. در 
ترجم�ه ای�ن کت�اب ت�اش من ب�ر این بود ک�ه خوانش مت�ن را س�اده و روان کنم.

کتاب»اب�ر حاف�ظ« اثر کوی�ن ت�رودو دارای ۳90 صفحه اس�ت و ۲7 فصل دارد که 
ه�ر فص�ل آن دارای تمرین�ات مج�زا م�ی باش�د که ب�ه قل�م ش�یوا و روان کاپیتان 

جوالیی ترجمه ش�ده اس�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت از این هم�کار دریانورد آث�اری مانند» بخ�واه تا برآورده ش�ود«،  
» اث�ر م�اه عس�ل«، »آرزوی ت�و دس�تور توس�ت« و »تغذی�ه و رژیم ه�ای غذای�ی 
ب�رای هم�ه« ترجم�ه و همچنین»رازه�ا و نیازه�ای موفقی�ت ایران�ی«، »ع�زت 
نف�س«، »زمان ه�ا در انگلیس�ی« و »قواع�د امای انگلیس�ی« تألی�ف و روانه بازار 

نشر شده است.  

دلنوشته فرزند یک همکار دریانورد به سردار سلیمانی

دشمنان حتی از اسم شما 
می ترسیدند

زمان�ی ک�ه در خل�وت و تنهای�ی ب�ا ش�ما صحب�ت می کنم ح�س خوبی به 
م�ن دس�ت می ده�د اینکه هیچ فاصل�ه ای بین من و ش�ما نیس�ت و راحت 

می توان�م با ش�ما ح�رف بزنم. 
را  روش�نایی  ق�در  می ش�ود  خام�وش  چ�راغ  وقت�ی  گفته ان�د  قدی�م  از 
می فهمی�م. االن ک�ه ش�ما نیس�تید قدرامنی�ت و آرام�ش را هم�ه حت�ی 
کش�ورهای همس�ایه متوج�ه می ش�ویم. خیل�ی دع�ا می کن�م ک�ه در غیاب 

ش�ما هی�چ گروه�ی نتوان�د آرام�ش را از م�ا س�لب کن�د. 
همیش�ه می گفت�م چ�را می گوین�د حس�ین مظلوم. اکن�ون با نحوه ش�هادت 
ش�ما فهمی�دم مظل�وم یعن�ی چ�ه؟ یعن�ی از ش�ما دع�وت می کنن�د ب�رای 
هم�کاری و ایج�اد امنیت کش�ور عراق ولی آمریکا از پش�ت به ش�ما خنجر 

می زن�د. هم�ان کاری ک�ه دقیق�ًا بر ام�ام حس�ین وارد کردند.
خیل�ی دردناک اس�ت .ش�هادت ش�ما جرق�ه ای در ذهن من و ک�ودکان هم 
س�ن و س�ال هایم ایج�اد کردی�د که دش�من را بیش�تر بشناس�یم و از همین 
کودک�ی راه ه�ای مقابل�ه با دش�من را بیاموزیم تا در بزرگس�الی مانند ش�ما 

فرد ش�جاعی شویم.
آق�ای س�لیمانی س�ردار ب�زرگ وط�ن، می دان�م ش�ما پی�ش خدای�ی خیلی 
ب�ه او نزدیک�ی هس�تید پ�در م�ن ه�م مدت هاس�ت که ب�ر روی کش�تی در 
دری�ا می باش�د. گاه�ی اوق�ات ب�ا دزدان دریای�ی مواج�ه می  ش�ود از ش�ما 
خواه�ش می کن�م ب�رای پ�درم و تم�ام دریان�وردان دع�ا ک�ن و از خ�دای 
مهرب�ان بخ�واه که آنان را در حفظ و دفاع از کش�ور و کش�ورهای همس�ایه 

نماید.      محافظ�ت 

نيماصفريانفرزندهمکاردريانوردغالمرضاصفريان

)13سال(
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کاپيتانبرخوردار:

رعایت تمام پروتکل های بهداشتی
 بر روی کشتی 

ب�ا  گ�وی  و  گف�ت  ط�ی  کش�تیرانی  ن�اوگان  فرمانده�ان  از  برخ�وردار  کاپیت�ان 
روابط عموم�ی ش�عبه چابهار ش�رکت خدم�ات نمایندگی کش�تیرانی هوپاددریا گفت: 
در آزم�ون سراس�ری س�ال۱۳67 در رش�ته دریان�وردی قب�ول ش�دم و در دانش�گاه 

سیس�تان و بلوچس�تان و همچنی�ن در چابه�ار تحصی�ل ک�ردم. 
وی که حدود پنج ماه بر روی یکی از کش�تی های تانکر کش�تیرانی فعالیت می کند، 
درخص�وص برنام�ه کاری این کش�تی گفت: معم�واًل در بنادر ماهش�هر، بندرعباس، 
الوان بارگی�ری انج�ام می ش�ود البت�ه مق�دار ب�ار به آبخور کش�تی ها بس�تگی دارد.

وی همچنی�ن گف�ت: ای�ن نوع کش�تی ها ت�ردد زیادی دارن�د و وقفه ای در کارش�ان 
. نیست

ای�ن هم�کار دریان�ورد پیرام�ون اقدام�ات ای�ن کش�تی ب�رای پیش�گیری از ش�یوع 
وی�روس کرون�ا گفت: از همان ابتدا طبق دس�توراتی که از طریق پس�ت الکترونیکی 
و رس�انه ها اب�اغ ش�د، تم�ام پروتکل ه�ای بهداش�تی بر روی کش�تی را ب�ه جدیت 
پیگیری می کنیم چون اگر کش�تی آلوده ش�ود به سیس�تم اقتصادی کش�ور لطمه ای 
وارد ش�ود بنابرای�ن تم�ام احتیاط ه�ا و ش�رایط الزم را ب�ا جدیت پیگی�ری می کنیم.

وی در ادام�ه از ارس�ال ب�ه موقع ملزومات ضروری به کش�تی ها برای پیش�گیری از 
ش�یوع وی�روس کرونا گف�ت: قبل از ورود افراد به کش�تی دمای بدن آنان س�نجیده 

می ش�ود و معمواًل دریان�وردان به بنادر ت�ردد ندارند.

همراه با دریانوردان
 یکی از کشتی های تانکر ناوگان

گفتوگوازروابطعمومیشعبهچابهارشرکتخدماتنمايندگیکشتيرانیهوپاددريا

دريـکروزبهـاریدربنـدرچابهـاربـاکاپيتانوسـرمهندسيکـیازکشـتیهایتانکرکشـتيرانیجمهوریاسـالمی
ايـرانبـهگفتوگـونشسـتيم.ماحصـلآنازنظرتـانمیگذرد.

مهندسمحمدعلیمحقق:

پروتکل های بهداشتی را با جدیت
 بر روی کشتی اجرا می کنیم

محمدعل�ی محق�ق از سرمهندس�ان ن�اوگان کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران 
اس�ت. وی ۲7س�ال اس�ت ک�ه ب�ر روی ن�اوگان کش�تیرانی فعالی�ت دارد. 

وی در ای�ن گف�ت و گ�و درباره اولین س�فر دریایی اش گفت: در س�ال 7۳ به عنوان 
مهن�دس پنج�م ب�ه کش�تی ای�ران م�درس ملح�ق ش�دم. حس خوب�ی داش�تم و با 
اینک�ه اولی�ن ب�اری ب�ود ک�ه از خان�واده ام دور می ش�دم و برای�م س�خت ب�ود ول�ی 

خوش�حال ب�ودم و ح�س خوبی  داش�تم. 
وی در ادام�ه گف�ت: ب�ه عنوان س�رمهندس کش�تی عاوه ب�ر مس�ئولیت تکنیکال 
کش�تی، تعمی�رات، درخواس�ت قطع�ات، س�وخت و روغن ب�رای کش�تی را به عهده 
دارم. در مجم�وع می ت�وان گف�ت س�رمهندس ب�ه فرمان�ده کم�ک می کنن�د ت�ا ب�ا 

مدیری�ت ه�ر دو کش�تی ایم�ن از نقط�ه ای ب�ه نقط�ه دیگر ت�ردد کند.
وی در ادام�ه پیرام�ون اقدامات پیش�گیرانه درکش�تی برای مقابله با ش�یوع ویروس 
کرون�ا گف�ت: در کش�تی تقریب�ًا تع�داد۲۳ نفر با ه�م کار می کنن�د بنابرای�ن رعایت 
پروتکل های بهداش�تی بس�یار ضروری اس�ت. در این مدت تمام دس�تورالعمل هایی 
ک�ه از س�وی کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران از طری�ق ایمیل و ی�ا از طریق 
رس�انه ها ب�ه کش�تی می رس�د را ب�ا جدی�ت  اج�را می کنی�م ت�ا اختال�ی در رف�ت 

و آم�د کش�تی ها ایج�اد نش�ود و عملی�ات کش�تی ها ب�ه نحو احس�ن انجام ش�ود.

گفت وگو
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افسراولناوگانکشتيرانیجمهوریاسالمیايران:

پروتکل های بهداشتی را در بنادر مقصد
 بیشتر رعایت می کنیم

احم�دی افس�ر اول ن�اوگان کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران در گف�ت و گو با 
خبرن�گار م�ا، گف�ت: وی�روس کرون�ا، تأثی�ری در فعالیت ه�ای دریان�وردان نداش�ته 

ست.  ا
وی گف�ت: ب�رای پیش�گیری از ش�یوع وی�روس کووی�د۱9، هنگامی ک�ه وارد بنادر 
مقص�د می ش�ویم، احتیاط م�ان بیش�تر می ش�ود و طب�ق دس�تورالعملی ک�ه در ای�ن 
رابط�ه داری�م، ب�ه ص�ورت میانگی�ن روزی ی�ک مرتبه و در بن�ادر، دو تا س�ه مرتبه 

دم�ای ب�دن دریان�وردان مورد س�نجش ق�رار می گیرد.

گفت و گو با دو تن از دریانوردان 
در لنگرگاه بندرعباس

درلنگـرگاهبندرعبـاسوارديکـیازکشـتیهایکانتينـریشـديمتـادربـارهتأثيـرويـروسکرونـابـرروابـطکاریو
فعاليتهـایدريانـوردانجويـاشـويم.بـههميـنمنظـوربـادوتـنازدريانـوردانبـهگفـتوگـونشسـتيم.

ملواندرجهيکناوگانکشتيرانیجمهوریاسالمیايران:

دریانوردان پروتکل های بهداشتی
 را اجرا می کنند

محمدحس�ن بخش�یان مل�وان درج�ه ی�ک ن�اوگان کش�تیرانی جمه�وری اس�امی 
ای�ران گف�ت: رعای�ت پروتکل ه�ای بهداش�تی ب�ر روی کش�تی دو جنب�ه دارد. یک 
بخ�ش آن مرب�وط ب�ه خدم�ه کش�تی و بخش دیگ�ر آن مرب�وط به امکاناتی اس�ت 

ک�ه در اختیارم�ان ق�رار می گیرد.
وی در ادام�ه گف�ت: پروتکل ه�ای بهداش�تی قطع�ًا از س�وی دریان�وردان ب�ر روی 
کش�تی اج�را می ش�ود ام�ا ای�ن ش�رایط س�خت ب�ر روی کش�تی دوچندان اس�ت و 

س�عی می کنی�م ای�ن اوض�اع را ب�ا حداق�ل آس�یب ط�ی کنیم. 

گفت وگو
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درچهسالیبهاستخدامکشتيرانیدرآمديد؟
به دنبال قریب به 9 س�ال اش�تغال در گروه صنعتی البرز، با ش�روع زمس�تان س�ال ۱۳7۲ 
 و پ�س از گذران�دن امتح�ان ورودی و ط�ی مراحل گزین�ش، ابتدا در کش�تیرانی ایران و 
هن�د خدم�ت در ن�اوگان مل�ی را آغ�از ک�ردم. در فاصله کوتاهی ش�اید ح�دود ۲0  روز به 
مجموع�ه مرک�زی کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ایران ف�را خوانده ش�دم و با س�مت 

کم�ک کارش�ناس خس�ارات ب�ار در دفتر بیمه و دعاوی مش�غول به کار ش�دم. 
حدود 7  س�ال و البته با س�مت کارش�ناس خس�ارات ب�ار در همان دفتر ب�ه انجام وظیفه 
پرداخت�م. س�پس بع�د از اخ�ذ م�دارک تحصی�ات عالی�ه ب�ا عن�وان مع�اون، ب�ه دفت�ر 
برنامه ری�زی انتق�ال یافت�م و بع�د از ح�دود یکس�ال ب�ه عنوان مدی�ر دفت�ر برنامه ریزی 
و پژوهش ه�ای راهب�ردی منص�وب ش�دم و ت�ا هنگام بازنشس�تگی، که با درخواس�ت و 

اص�رار خ�ودم ص�ورت گرفت، یعن�ی آذرماه س�ال ۱۳8۴ وظایف�م را ادام�ه دادم.

اولينروزکاریخودرابهيادداريد؟
نخس�تین روز ش�روع ب�ه کارم را کام�ًا ب�ه خاطر دارم چ�را که در گف�ت و گویی با مدیر 
حراس�ت کش�تیرانی ایران و هند یعنی جناب آقای سیلس�پور کام آخر ایش�ان در ذهن 
و روح من حک ش�د و هرگز از خاطرم نرفت. ایش�ان بدون ش�ناخت قبلی از من گفتند 
که» اگر مش�کلی داش�تید با من مطرح کنید« و این جمله دنیایی از انس�انیت و پش�توانه 

روح�ی برادران�ه را در ذهن من به جا گذاش�ت. 

مهمترينوپرمسئوليتترينکاریکهدرشرکتداشتيد،چهبود؟
مهم تری�ن و پ�ر مس�ئولیت ترین وظیف�ه م�ن در کش�تیرانی، نهادین�ه ک�ردن ض�رورت 
برنامه ری�زی و تدوی�ن اه�داف راهب�ردی و برنامه ه�ای کوت�اه ، میان م�دت و بلند مدت 

کش�تیرانی بود.

چگونهکاروفعاليتاجتماعیرابازندگیهماهنگمیکرديد؟
در ط�ول ای�ن س�ال ها، از آنج�ا ک�ه هم�واره و در هم�ه مس�ائل از نظم فک�ری و روحیه 
کمال گ�را برخ�وردار ب�وده و هس�تم ) البت�ه امی�دوارم حمل بر خودس�تایی نش�ود ( ایجاد 
هماهنگی در کار و زندگی، بس�یار برایم مش�کل بوده اس�ت. در دوران اش�تغال هر روز در 
من�زل س�اعت 5  و نی�م صب�ح می�ز صبحانه آماده ب�ود و س�اعت 6 و نیم از من�زل خارج 
می ش�دم ک�ه ت�ا قب�ل از س�اعت 8  و در دوران مدیریتم، پیش از حضور همکارانم پش�ت 
می�ز کارم باش�م. ب�ه این ترتی�ب بس�یار پ�رکار بودم و ب�ر خود س�خت گرفت�م. از این رو 

خیلی زود خس�ته ش�دم و نیاز به بازنشس�تگی را احس�اس کردم.

يکخاطرهخوبازدورانکاریخودبفرماييد؟
ماناتری�ن و بهتری�ن خاط�ره دوران فعالیت من در کش�تیرانی، لحظه رونمای�ی از کتاب» 
اه�داف و برنامه ه�ای ش�رکت« ب�ود. چ�را ک�ه حاص�ل زحم�ات طاقت فرس�ای دفت�ر 
برنامه ری�زی و هم�کاران توان�ا، ص�ادق، وف�ادار و پرت�اش خ�ود را دی�دم. ناگفت�ه نماند 
ک�ه ای�ن حرک�ت کش�تیرانی، الگویی برای اقدام مش�ابه در س�ازمان های دیگ�ر از جمله 

وزارت بازرگانی ش�د.

اولينروزبعدازبازنشستگیچهاحساسیداشتيد؟
ب�ه ه�ر حال با خواس�ت خودم بازنشس�ته ش�دم. در نخس�تین روز بازنشس�تگی  س�بکی 
ش�انه هایم از ب�ار مس�ئولیت بس�یار س�نگین دفت�ر برنامه ری�زی و دلتنگی های�م را برای 
دوری از س�ازمانی که بس�یار دوس�ت می داش�تم و یکایک همکارانی که محبت ش�ان را 

هم�واره غنیم�ت می دانس�تم را با خود داش�تم.
ازتجربيـاتخـودبگوييـدواينکـهدرايـنسـالهاازکشـتيرانیچه

آموختيد؟
ام�ا، تجرب�ه و آموخت�ه های�م در کش�تیرانی بس�یارند. در بُعد علم�ی عاوه ب�ر اینکه در 
س�ال های اولی�ه بع�د از ورودم ب�ه ش�رکت فرصتی فراه�م آمد تا تحصی�ات عالیه خود 

را ب�ه اتم�ام برس�انم، در مباحث تخصصی کش�تیرانی همچون 
حق�وق دریای�ی و بس�یاری م�وارد حرفه ای دیگ�ر دوره ه�ای علمی و تخصص�ی را طی 
ک�ردم. در ابع�اد اجتماع�ی نی�ز از همکاران�ی که س�ال ها در دفاع از خ�اک مقدس میهن 

جانفش�انی کرده بودند، بس�یار آموختم.

دورانبازنشستگیخودراچگونهسپریمیکنيد؟
اکنون و در دوران بازنشس�تگی همه آنچه را که به دلیل مس�ئولیت های س�نگین دوران 
اش�تغال از پرداخت�ن ب�ه آنه�ا دور مانده ب�ودم را پیگیری می کن�م از جمله مطالع�ه زیاد، 
آموخت�ن زب�ان فرانس�ه، دیدن تئاتر و برنامه های موس�یقی کاس�یک تاالر وح�دت. در 
واق�ع یک�ی از عل�ل انتخاب چه�ار راه ولی عصر به عن�وان محل زندگ�ی و ماندگاری در 
ای�ن منطق�ه، نزدیک�ی به مراکز علمی، کتابفروش�ی ها، تئاتر ش�هر و ت�االر وحدت بوده 

اس�ت. البت�ه با یک�ی از جمعیت های خیریه نیز در حاش�یه هم�کاری دارم. 

چندفرزندداريد؟
و در نهای�ت حاص�ل ای�ن عم�ر نی�م قرن و ش�انزده س�اله، در کن�ار همه دس�تاوردهای 
معن�وی، دو فرزن�د بس�یار   شایس�ته اس�ت. فرزن�د بزرگ ترم یعن�ی دخترم پ�س از پایان 
مقط�ع دکت�را در آلم�ان که ب�ا بورس اعطای�ی دولت آلم�ان صورت گرف�ت و همچنین 
گذراندن دوره فوق دکترا در اس�ترالیا، در حال حاضر عضو هیئت علمی دانش�گاه س�یدنی 
اس�ت و ضم�ن تدریس، روی س�لول های بنی�ادی تحقیق کرده و مقطع پروفسورش�یپ 
خ�ود را ط�ی می  نمای�د. ام�ا آنچه م�را مدیون او کرده داش�تن دو دختر ش�یرین اس�ت. 

پس�رم نی�ز که س�ال گذش�ته هم�راه با همس�ر خ�ود ب�ه خواهرش ملح�ق ش�ده، فارغ 
التحصیل رش�ته مدیریت و برنامه  نویس�ی سیس�تم های کامپیوتری و بسیار موفق است.

در کن�ار اینه�ا، باب�ت پ�رورش روحی�ه انساندوس�تی، تواضع و عل�م ان�دوزی در فرزندانم 
احس�اس س�رافرازی دارم و آرزو  می کن�م راه ب�رای تعال�ی هم�ه جوان�ان باز باش�د.

بزرگترينآرزویتانچيست؟
از ب�ارگاه اله�ی آرزو دارم خ�اک مقدس میهنم از هر گزندی دور باش�د و اینکه حق جلیل 

لحظ�ه ای م�را ب�ه حال خود رها نکند و افراش�ته با این دنیای فان�ی وداع کنم.

سخنپايانی
فرص�ت را غنیم�ت دانس�ته ضمن خ�وش آمد گوی�ی و آرزوی توفیق برای جن�اب آقای 
مدرس خیابانی مدیرعامل محترم کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران، از ایش�ان برای 
توج�ه و الطاف ش�ان نس�بت ب�ه هم�کاران س�ازمان سپاس�گزاری نم�وده و نی�ز مراتب 
س�پاس صمیمان�ه خود را نس�بت به کان�ون محترم بازنشس�تگان کش�تیرانی که تحت 
مدیری�ت شایس�ته ب�رادر ارجمند جن�اب آقای سیلس�پور در جهت تعالی متحول ش�ده و 
ط�ی طری�ق می نمای�د همین طورتمام�ی هم�کاران بس�یار عزیزم ک�ه هم�واره در قلبم 

جایگاه وی�ژه دارند، اب�راز دارم. 
با احترام و سپاس از فراهم آورندگان این فرصت و با امید به توفیق الهی.

سوسنحقبينتوتونچیازکارکنانبازنشستهکشتيرانیدرگفتوگوباآوایکشتيرانی:

تجربه و آموخته هایم از کشتیرانی بسیار زیاد است

سوسـنحقبينتوتونچیيکیازبازنشسـتگانکشـتيرانیجمهوریاسـالمیايراناسـت.وی
ازسـال1372فعاليـتخودرادرکشـتيرانیشـروعکـردودرسـال1384باسـمتمديردفتر

برنامهريـزیبهافتخـاربازنشسـتگینائلآمد.
ماحصلگفتوگویمابااينهمکارپيشکسوتازنظرتانمیگذرد.

با فرهیختگان
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شبکه خبر

کشتيرانیجمهوریاسالمیايرانافزايشسرمايهداد

اجرایمرحلهدومطرحغربالگریدرساختمانمرکزی 

در مجم�ع عمومی فوق العاده ش�رکت کش�تیرانی جمهوری اس�امی 
ب�ه  س�هامداران  س�وی  از  ش�رکت  ای�ن  س�رمایۀ  افزای�ش  ای�ران، 

رس�ید. تصویب 
ب�ه گ�زارش خبرن�گار م�ا، ط�ی مجم�ع عموم�ی فوق العاده ش�رکت 
در مح�ل  م�اه  7 خ�رداد  تاری�خ  در  ای�ران  اس�امی  کش�تیرانی جمه�وری 
س�اختمان مرک�زی ای�ن ش�رکت، افزای�ش س�رمایه ۳۲ درص�دی ب�ه ارزش 

بی�ش از 5۱6 میلی�ارد توم�ان تصوی�ب ش�د.
رئی�س هیئ�ت مدی�ره و مدیرعام�ل در مجم�ع عموم�ی فوق الع�اده  نائ�ب 
ش�رکت کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران با ارائه گزارش�ی با بی�ان اینکه 
س�رمایۀ فعل�ی ش�رکت رقم�ی بی�ش از ۱.6۳9 میلی�ارد تومان اس�ت، تصریح 
ک�رد: هیئ�ت مدی�ره پیش�نهاد می نماید از مح�ل مطالب�ات و آورده های نقدی 
صاحب�ان س�هام، در جهت«بهبود س�اختار مال�ی و کاهش ریس�ک مالی« و... 
س�رمایه ش�رکت ب�ا افزای�ش 5۱6 میلی�ارد تومانی ب�ه ۲.۱56 میلی�ارد تومان 

یابد. افزای�ش 
مع�اون مال�ی و س�رمایه گذاری کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران نی�ز 
در پاس�خ ب�ه پرس�ش تع�دادی از س�هامداران مبن�ی ب�ر ای�ن ک�ه آیا ش�رکت 
برنام�ه ای ب�رای افزای�ش س�رمایه از محل تجدی�د ارزیابی دارد ی�ا خیر گفت: 

در ح�ال حاض�ر در ای�ن زمین�ه برنام�ه ای وج�ود ندارد.
زیر مجموع�ۀ  س�ایر ش�رکت های  اینک�ه عرض�ه س�هام  ب�ر  تأکی�د  ب�ا  وی 
کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران از جمل�ه ش�رکت کش�تیرانی والفج�ر 
و ش�رکت س�رمایه گذاری کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران در دس�تور 
کار ق�رار دارد، خاط�ر نش�ان نم�ود: ارزیاب�ی م�ا حاک�ی از ارزندگ�ی س�هام 

مرحلـهدومطـرحغربالگریتوسـطپايگاهبسـيجگروهکشـتيرانی
درسـاختمانمرکـزیهلدينـگوشـرکتهایاصلیبرگزارشـد.

ب�ه گ�زارش خبرنگار م�ا، در پی اوج گی�ری بیماری کووید ۱9 در کش�ور، 
ب�ه منظ�ور حف�ظ س�امت کارکن�ان مس�تقر در س�اختمان مرک�زی کش�تیرانی، 
پای�گاه بس�یج گ�روه کش�تیرانی نس�بت ب�ه اج�رای مرحل�ه دوم غربالگ�ری طی 
س�ه روز متوال�ی از کارکن�ان هلدین�گ و ش�رکت های اصل�ی گ�روه کش�تیرانی 

کرد. اق�دام 
در ای�ن اق�دام درج�ه ت�ب و س�نجش اکس�یژن خون  6۱6نف�ر از کارکن�ان مورد 

س�نجش ق�رار گرفت. 

ش�رکت های ی�اد ش�ده اس�ت.
رعای�ت  و  بهداش�تی  پروتکل ه�ای  اج�رای  ب�ا  مجم�ع  ای�ن  اس�ت،  گفتن�ی 
یاف�ت. رس�میت  س�هامداران  اکثری�ت  حض�ور  ب�ا  و  اجتماع�ی  فاصله گ�ذاری 

همچنی�ن، تع�داد قابل ماحظه ای از س�هامداران به ص�ورت »برخط« در مجمع 
ی�اده ش�ده حضور یافتن�د و در جریان مباحث مطرح ش�ده در آن ق�رار گرفتند.

ش�ایان ذکر اس�ت بر اس�اس اع�ام رئیس مجم�ع عمومی فوق العاده کش�تیرانی 
جمه�وری اس�امی ای�ران، افزای�ش س�رمایه ص�ورت گرفت�ه در ای�ن مجم�ع تا 

زم�ان تش�کیل مجمع عموم�ی عادی س�الیانه به ثبت نخواهد رس�ید.  
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انجامتستغربالگریروزانهدرشرکتحملونقلکانتينری

انجامتستغربالگریباروشpcrدرشرکتحملونقلکانتينری

روابطعمومـیشـرکتحمـلونقـلکانتينـریازانجامتسـت
غربالگـریبـهصـورتروزانهدراينشـرکتخبـرداد.

براس�اس ای�ن گ�زارش، با توجه به ش�یوع مج�دد وی�روس کرونا و 
ل�زوم  رعای�ت پروتکل های بهداش�تی، ش�رکت حمل و نقل کانتین�ری برای حفظ 
س�امت  کارکن�ان و مش�تریان از تاری�خ 8 تیر م�اه اقدام به غربالگ�ری به صورت 

روزانه کرده اس�ت.
نش�انه گ�ذاری فاصل�ه اجتماع�ی در س�طح این ش�رکت، توزیع ماس�ک و محلول 
ضدعفون�ی کنن�ده ب�ه ص�ورت روزان�ه به کارکن�ان از جمل�ه اقداماتی اس�ت که از 

ب�دو ظه�ور ای�ن بیم�اری در دس�تور کار این ش�رکت قرار گرفته اس�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت این اقدامات تا پای�ان دوره این بیماری در ش�رکت حمل و نقل 

کانتینری ادامه خواهد داش�ت.

روابطعمومـیشـرکتحمـلونقـلکانتينریازانجامتسـت
غربالگـریکوويـد19بـاروشpcrدراينشـرکتخبرداد.

براس�اس ای�ن گ�زارش، ب�ا توجه ب�ه ش�یوع مجدد وی�روس کرونا 
و ل�زوم  رعای�ت پروت�کل های بهداش�تی، ش�رکت حم�ل و نقل کانتین�ری برای 
حف�ظ س�امت کارکن�ان درتاری�خ ۲8 تی�ر ماه اق�دام ب�ه غربالگ�ری کارکنان به 
منظ�ور آزمای�ش کووی�د ۱9 ب�ا روش pcr )طبق آخرین متد س�ازمان بهداش�ت 

جهان�ی(  کرده اس�ت.

اخذدوگواهینامهتوسطمؤسسهبيمهمتقابلاطمينانمتحدقشم

مديرعامـلمؤسسـهبيمـهمتقابـلاطمينـانمتحدقشـم،موفقبـهاخـذدوگواهینامـهمديريتحرفـهایبيمهدردوسـطح
يکودوشـد.

ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی مؤسس�ه بیم�ه متقاب�ل اطمین�ان متح�د قش�م، مدیرعام�ل این مؤسس�ه ب�ا گذران�دن دوره آموزش�ی مدیری�ت حرف�ه ای بیمه          
)DBA ( در دو سطح یک و دو بیمه موفق به اخذ گواهی نامه های مذکور شد.

ش�ایان ذک�ر اس�ت دوره مدیری�ت حرف�ه ای بیم�ه در دو س�طح ی�ک و دو در مح�ل مؤسس�ه آموزش عال�ی آزاد بهار ب�ا مج�وز از وزارت عل�وم، تحقیقات و 
فناوری برگزار ش�د که ایش�ان توانس�ت با گذراندن مجموع ۳۱۲ س�اعت س�طح یک، رتبه 97 و در دوره س�طح دو رتبه 98/75 را با موفقیت کس�ب کند.
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ابالغسرفصلهایمديريتیبهمديرانکشتيرانیوالفجر

قدردانیدريانوردانکشتیايرانهرمز12ازفرماندهاينکشتی

برگزاریدورهآموزشیاطفایحريقدرکشتيرانیوالفجر

سـوی از کشـتيرانی گـروه مديرعامـل مديريتـی سـرفصلهای
مديرعامـلکشـتيرانیوالفجـربـهمعاونـانومديراناينشـرکت

شـد. ابالغ
ب�ه گ�زارش روابط عمومی ش�رکت کش�تیرانی والفجر، در جلس�ه ای که 
ب�ا حض�ور اعضای هیئت مدی�ره، معاونان و مدیران کش�تیرانی والفجر در س�الن 
کنفران�س این ش�رکت برگزار ش�د، مدیرعامل کش�تیرانی والفجر س�رفصل های 
مدیریت�ی م�ورد تأکی�د مدیرعام�ل گروه کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ایران را 
ک�ه درهمای�ش هماهنگ�ی مدی�ران گ�روه در تاری�خ ۲5 فروردی�ن ماه  تش�ریح 

ش�ده ب�ود، ب�ه حاضران در جلس�ه اب�اغ کرد.
وی همچنی�ن در ادام�ه، نظ�ارت دقی�ق در اجرای مف�اد مطرح ش�ده و همچنین 

اقدام�ات الزم در ای�ن خص�وص را مورد تأکی�د قرار داد. 

جمعـیازدريانوردانکشـتیايـرانهرمز12ازفرماندهاينشـناور
کردند. قدردانی

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی کش�تیرانی والفج�ر، جمع�ی از دریان�وردان 
کش�تی ای�ران هرم�ز۱۲، ط�ی نام�ه ای ب�ه مدیری�ت کارکن�ان دریای�ی 
کش�تیرانی والفجر، مراتب تش�کر و قدردانی خود را از کاپیتان س�یدرضا حس�ینی 

فرمان�ده ش�ناورایران هرم�ز ۱۲ اع�ام کردند.
در ای�ن نام�ه دریان�وردان ای�ن کش�تی از زحمات، تاش ه�ا و مدیری�ت کاپیتان 
حس�ینی و همچنی�ن از ایج�اد ج�و صمیم�ی، همدلی و احس�اس مس�ئولیت بین 

کارکن�ان در ط�ول س�فر دریای�ی تش�کر و قدردان�ی نمودند.

روابطعمومـیکشـتيرانیوالفجـرازبرگزاریدورهآموزشـیاطفای
حريـقويژهکارکنـاناينشـرکتخبرداد.

براس�اس ای�ن گ�زارش، در این دوره آموزش�ی ک�ه در تاری�خ ۲0 خرداد 
م�اه ب�ه صورت تئ�وری و عمل�ی و با رعای�ت پروتکل های بهداش�تی و 
حف�ظ فاصله گ�ذاری اجتماعی برگزار ش�د، کارکن�ان با انواع حری�ق و روش های 
اس�تفاده از تجهیزات مناس�ب برای اطفای حریق به صورت عملی آش�نا ش�دند.
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تجليلازيکهمکاربازنشستهدرکشتيرانیوالفجر

برگزاریدورهآموزشیاطفایحريقدرشعبهبندرلنگهکشتيرانیوالفجر

کشتيرانیوالفجرموفقبهاخذسندانطباقشد

مراسـمتجليـلازيکهمـکاربازنشسـتهدرکشـتيرانیوالفجر
شـد. برگزار

ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی کش�تیرانی والفج�ر، ط�ی مراس�می ب�ا 
حضور مدیرعامل، مدیرحراس�ت و مدیران اداری این ش�رکت، از حس�ن محمدی 
ش�وره ای، از کارکن�ان اداره خدم�ات و پش�تیانی که ب�ه افتخار بازنشس�تگی نائل 

آمده اس�ت، تجلیل ش�د.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در این مراس�م مدیرعام�ل کش�تیرانی والفجر طی س�خنانی 
ضم�ن تش�کر از زحم�ات کلی�ه کارکنان خدمات�ی، از زحمات و خدم�ات صادقانه 
ای�ن هم�کار گرام�ی قدردان�ی و ب�ه رس�م یادب�ود هدیه ای هم�راه با ل�وح تقدیر 

به ایش�ان اه�دا کرد.

بندرلنگـهکشـتيرانی درشـعبه اطفـاءحريـق آموزشـی دوره
والفجـربرگـزارشـد.

ب�ه گ�زارش روابط عمومی کش�تیرانی والفج�ر، دوره آم�وزش اطفای 
حری�ق وی�ژه کارکن�ان ش�عبه بن�در لنگ�ه ای�ن ش�رکت ب�ا رعای�ت 

پروتکل ه�ای بهداش�تی و حف�ظ فاصله گ�ذاری اجتماع�ی برگ�زار ش�د.
در ای�ن دوره آموزش�ی کارکن�ان ب�ه ص�ورت تئ�وری و عمل�ی ب�ا ان�واع حریق و 

روش ه�ای اس�تفاده از تجهی�زات مناس�ب ب�رای اطفاء حریق آش�نا ش�دند.

روابطعمومیکشتيرانیوالفجرازاخذسندانطباق DOCاينشرکتخبرداد.
به گزارش روابط عمومی کشتیرانی والفجر، سیستم مدیریت ایمنی این شرکت مورد ممیزی ساالنه بازرسان سازمان بنادر و 
دریانوردی و مؤسسه رده بندی ایرانیان قرار گرفت و نهایتًا با عنایت به تطابق این شرکت با مقررات آیین نامه بین المللی، 

سند انطباق)DOC)Document of Compliance برای این شرکت صادر گردید.  
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برگزاریجلسههمانديشیدرشرکتحملونقلترکيبی

برگزاریدورهآموزشالزاماتاستاندارددرشرکتحملونقلترکيبی

جلسـههمانديشـیمسـائلاداریومنابـعانسـانیدرشـرکت
حمـلونقـلترکيبـیبرگزارشـد.

ب�ه گزارش روابط عمومی ش�رکت حم�ل و نقل ترکیب�ی، پیرو اباغ 
محوره�ای اصل�ی م�ورد تأکی�د مدیرعام�ل گروه کش�تیرانی جمهوری اس�امی 
ای�ران در همای�ش هماهنگ�ی مدی�ران گ�روه و همچنی�ن اج�رای برنامه ه�ای 
معاونت سرمایه انس�انی و پش�تیبانی، جلس�ه هم اندیش�ی و بررسی مس�ائل اداری 
و مناب�ع انس�انی ب�ا حض�ور مدی�ر اداری و مناب�ع انس�انی و کارکن�ان ای�ن حوزه 

اع�م از سرپرس�تان، کارشناس�ان و کارکنان برگزار ش�د.
در ای�ن جلس�ه پ�س از اس�تماع نظ�رات و پیش�نهادات کلی�ه حاض�ران، اس�تفاده 
و بهره ب�رداری از م�اژول آم�وزش ب�ه منظ�ور تدوی�ن برنامه ه�ای آموزش�ی و 
بازنگ�ری و بررس�ی کلی�ه آیین نامه ه�ا و  ای�زو۱00۱5،  پیاده س�ازی اس�تاندارد 
دس�تورالعمل های مرب�وط ب�ه ح�وزه اداری و مناب�ع انس�انی، اس�تفاده از م�اژول 
نظ�ام پیش�نهادات ب�ه منظ�ور اس�تقرار و بهر ه ب�رداری از آن و همچنین اس�تفاده 
از م�اژول مدیری�ت عملک�رد و ارزیابی های س�ه ماهه و ش�ش ماهه این ش�رکت، 
برنامه ریزی ه�ای الزم ب�ه منظ�ور اس�تمرار حف�ظ س�امت کارکن�ان از بیم�اری 
کرون�ا، اس�تفاده از م�اژول نظرس�نجی ب�ه منظ�ور کس�ب نظ�رات کارکن�ان و 

دورهآمـوزشالزامـاتاسـتانداردISO9001:2015ومميزی
داخلـیدرشـرکتحمـلونقـلترکيبیبرگزارشـد.

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی ش�رکت حم�ل و نق�ل ترکیب�ی، دوره 
آم�وزش الزام�ات اس�تاندارد ISO900۱:۲0۱5  و ممی�زی داخلی به مدت س�ه 
روز ب�ا حض�ور مدیرعام�ل، مدیران امور، سرپرس�تان و کارشناس�ان این ش�رکت 

ش�د. برگزار 
ش�ایان ذکر اس�ت در این دوره آموزش�ی که توس�ط ش�رکتTUV در ش�رکت 
حم�ل و نق�ل ترکیب�ی برگ�زار گردی�د تمام�ی ش�رکت کنندگان ای�ن دوره را ب�ا 

گذراندند. موفقی�ت 

ابالغمحورهایمديريتیبهمديرانشرکتحملونقلترکيبی

سـوی از کشـتيرانی گـروه مديرعامـل مديريتـی محورهـای
مديرعاملشـرکتحملونقـلترکيبیبهمديرانوسرپرسـتان

ايـنشـرکتابالغشـد.
ب�ه گ�زارش روابط عمومی این ش�رکت، مدیرعامل ش�رکت حم�ل و نقل ترکیبی 
در جلس�ه ای ب�ا مدی�ران و سرپرس�تان ای�ن ش�رکت محور ه�ای مدیریت�ی مورد 
تأکی�د مدیرعام�ل گ�روه کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران را ک�ه در همایش 
هماهنگ�ی مدی�ران گ�روه در تاری�خ ۲5 فروردی�ن م�اه  تش�ریح ش�ده ب�ود، ب�ه 

حاض�ران در جلس�ه اب�اغ کرد.
وی در ادام�ه، نظ�ارت دقی�ق در اج�رای م�وارد مط�رح ش�ده و همچنی�ن ارائ�ه 
نظ�رات پیش�نهادی را در ای�ن خص�وص از مدی�ران و سرپرس�تان ای�ن ش�رکت 

شد.  خواستار 

بهر ه ب�رداری از آنه�ا، برنامه ریزی ه�ای الزم ب�ه منظ�ور ایج�اد بس�تر مناس�ب 
ب�رای اس�تفاده از HRS و اتوماس�یون در زمان ه�ای دور کاری از جمل�ه  رئوس 

برنامه ه�ای ای�ن ش�رکت ب�رای س�ال 99 ب�ود ک�ه درنظ�ر گرفته ش�د.  
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سرپرستجديدکشتيرانیدريایخزرمعرفیشد

و مديـره هيئـت رئيـس نائـب بـاحضـور مراسـمی طـی
مديرعامـلکشـتيرانیجمهوریاسـالمیايران،سرپرسـت

جديـدکشـتيرانیدريـایخـزرمعرفـیشـد.
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی کش�تیرانی، در ای�ن مراس�م ک�ه ب�ا 
حض�ور مع�اون س�رمایه انس�انی و پش�تیبانی، مدی�ر کل دفتر مرکزی حراس�ت، 
مدی�ر دفت�ر مدیرعام�ل و جمع�ی از مدی�ران هلدین�گ و کش�تیرانی دریای خزر 
برگ�زار ش�د، کاپیت�ان داود تفت�ی به عن�وان سرپرس�ت جدید کش�تیرانی دریای 
خ�زر معرف�ی و حک�م ص�ادره از س�وی مدیرعام�ل کش�تیرانی ب�ه ایش�ان اعطا 

. شد

برگزاریدورهآموزشیغيرحضوریدرشرکتستارهقشم

شـرکتسـوخترسـانیوخدماتکشـتيرانیسـتارهقشـمازبرگزاریآموزشغيرحضوریدراينشـرکتخبر
داد.

براس�اس ای�ن گ�زارش دوره آموزش�ی ح�ل مس�ئله و احص�اء فراین�د ب�ه ص�ورت غیرحض�وری و الکترونیکی در ش�رکت 
س�وخت رس�انی و خدمات کش�تیرانی س�تاره قش�م برگزار ش�د.

 در ای�ن دوره آموزش�ی ک�ه ب�ه م�دت دو روز و ط�ی دو هفته متوالی برگزار ش�د، کارکن�ان  با تفکر و نگرش سیس�تمی و 
ح�ل مس�ئله و دس�تیابی به س�طوح ب�االی عملکرد، به�ره وری، نوآوری و همچنین اخذ ایزو آش�نا ش�دند.

شایان ذکر است  دو جلسه از این دوره آموزشی قبل از شیوع ویروس کرونا به صورت حضوری برگزار شد.

یمجمععادیساليانه: پسازبرگزار
کشتيرانیخزر840ريالسودسهامپرداختکرد

مجمـععمومیعادیسـاليانهکشـتيرانیدريایخـزربرگزار
شد.

س�الیانه  ع�ادی  عموم�ی  مجم�ع  م�ا،  خبرن�گار  گ�زارش  ب�ه 
کش�تیرانی دری�ای خ�زر در مح�ل ای�ن ش�رکت در بن�در انزل�ی 

برگ�زار ش�د.
ای�ن مجم�ع که با حض�ور 90 درص�د از س�هامداران و نمایندگان صاحبان س�هام 

رس�میت یافت .
ب�ر ای�ن اس�اس، صورت های مالی گروه و ش�رکت اصل�ی کش�تیرانی دریای خزر 

م�ورد تصویب مجمع ق�رار گرفت.
پ�س از آن، ب�ا انتخ�اب حس�ابرس و بازرس و تصویب دیگر مفاد دس�تور جلس�ه، 
مجم�ع عموم�ی ع�ادی س�الیانه کش�تیرانی خ�زر ب�ه ازای ه�ر س�هم مبل�غ 8۴0 
ری�ال را ب�ه عن�وان س�ود س�هام تعیی�ن و مق�رر ک�رد ک�ه در وج�ه س�هامداران 

ش�ود. پرداخت 
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بازديدسرپرستکشتيرانیدريایخزرازامکاناتبندریاينشرکت

بازديدسرپرستکشتيرانیدريایخزرازظرفيتهایبندرآستارا

سرپرسـتکشـتيرانیدريـایخـزرازامکاناتبنـدریاين
شـرکتبازديـدکرد. 

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی کش�تیرانی دری�ای خ�زر، در 
ای�ن بازدی�د سرپرس�ت کش�تیرانی دری�ای خ�زر و هیئ�ت هم�راه از 
س�یلوهای ۴5ه�زار تن�ی ای�ن ش�رکت در بن�در انزل�ی بازدی�د کرد و 
در جری�ان آخری�ن وضعی�ت و تجهی�زات راهبردی این ش�رکت قرار 

فت. گر
وی همچنی�ن از  امکان�ات و محوط�ه بن�دری ای�ن ش�رکت بازدید و 
در فض�ای صمیم�ی ب�ا دریان�وردان کش�تی نارگ�ون، ناگل و س�ارینا 

دی�دار و گف�ت و گ�و کرد.
سرپرس�ت جدی�د کش�تیرانی دری�ای خ�زر و هیئ�ت هم�راه ضم�ن 
ب�ا  ای�ن ش�رکت، در گف�ت و گ�و  از بخش ه�ای مختل�ف  بازدی�د 
کارکن�ان س�ؤاالت و مش�کات آن�ان را م�ورد بررس�ی ق�رار داد.

سرپرسـتکشـتيرانیدريایخزرازامکانـاتوظرفيتهای
موجوددربندرآسـتارابازديدکرد.

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی کش�تیرانی دری�ای خ�زر، در 
ای�ن بازدید سرپرس�ت کش�تیرانی دری�ای خزر و هیئ�ت همراه ضمن 
بررس�ی  ظرفیت های موجود در بندرآس�تارا، توس�عه ترانزیت کریدور 
جن�وب ب�ه ش�مال و کش�ورهای ح�وزه  CIS و همچنی�ن برقراری 
خ�ط منظ�م کانتین�ری و توس�عه حم�ل کانتین�ری یخچال�ی از بن�در 
آس�تارا به بنادر روس�یه،  آذربایجان و قزاقس�تان و ترانش�ییپ  از بندر 
آس�تارا ب�ه س�ایر بنادر ایرانی حاش�یه خ�زر را  مورد توجه ق�رار دادند.

وی همچنی�ن در دی�دار ب�ا مس�ئوالن بن�در آس�تارا ط�ی جلس�ه ای 
درم�ورد اعم�ال تخفی�ف در ع�وارض بندری و س�رعت بخش�یدن به 
عملی�ات بازرگان�ی کش�تی ها در بندر آس�تارا بحث و گف�ت و گو کرد.

ش�ایان ذکر اس�ت سرپرس�ت کش�تیرانی دریای خزر و هیئ�ت همراه 
ضم�ن بازدی�د از انباره�ای عموم�ی و ش�عب ای�ن ش�رکت در بن�در 

آس�تارا ب�ا دریان�وردان کش�تی دیب�ا نی�ز دی�دار و گفت و گ�و کرد.   
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برگزاریتعييننمايندگانکارکنانوسرپرستاندرکشتيرانیدريایخزر

اجرایطرحپايشسالمتکارکنانکشتيرانیدريایخزر

انتخابـاتنمايندگانکارکنانوسرپرسـتانبـرایحضوردر
کميتـهانضبـاطکاردرکشـتيرانیدريایخزربرگزارشـد.

ب�ه گ�زارش روابط عمومی کش�تیرانی دری�ای خ�زر، در پی آئین 
نام�ه انضب�اط کار در گ�روه کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران، نماین�دگان 
کارکن�ان و سرپرس�تان در کمیت�ه انضب�اط کار ب�ا حضور حداکث�ر کارکنان این 

ش�رکت انتخاب ش�دند.

طـرحپايـشسـالمتجسـمیکارکنـانکشـتيرانیدريای
شـد. اجرا خزر

ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی کش�تیرانی دری�ای خ�زر، ب�ه منظور 
حف�ظ و ارتقاء س�طح س�امت کارکن�ان، طرح پایش س�امت در این ش�رکت 

اجرا ش�د.
در ای�ن ط�رح کارکن�ان ضم�ن آزمایش خ�ون، م�ورد معاینه کامل پزش�کی از 
قبی�ل س�نجش چش�م و گ�وش، قل�ب، قن�د، چرب�ی و... ق�رار گرفتن�د و نتایج 

آزمایش�گاهی و بالین�ی آن�ان در پرون�ده س�امت آنه�ا ثب�ت و بایگانی ش�د.
ش�ایان ذکر اس�ت پ�س از انج�ام آزمایش خون، نتای�ج آزمایش�گاهی با حضور 
پزش�ک عموم�ی و  معاین�ه بالین�ی کارکن�ان در مح�ل ش�رکت، مورد بررس�ی 
ق�رار گرف�ت و ش�رایط جس�می کارکنان ب�ه آنان اع�ام و تجویزه�ای درمانی 

الزم ارائه ش�د.
این طرح با استقبال بیش از 95درصدی کارکنان مواجه شد.
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استقبالوتقديرازفرماندهوکارکنانکشتیتانکر»پتونيا«

طـیمراسـمیبـاحضـورمسـئوالناسـتانبوشـهر،مدير
شـعبهومديـرحراسـتشـرکتخدمـاتنمايندگـیهوپاد
دريـاشـعبهبوشـهرازفرمانـدهوکارکنـانکشـتی»پتونيا«

اعزامـیبـهونزوئـالاسـتقبالوقدردانیشـد.
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی هوپاددریا ش�عبه بوش�هر، در تاری�خ ۱6 تیرماه مدیر 
ش�عبه ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی هوپ�اد دری�ا در بوش�هر ب�ه هم�راه مدی�ر 
حراس�ت ای�ن ش�رکت از کش�تی تانک�ر »پتونی�ا« که ب�ه تازگی از س�فر حمل 
محمول�ه نفت�ی ب�ه کش�ور ونزوئ�ا برگش�ته ب�ود در اس�کله ش�ماره ی�ک بندر 

بوش�هر اس�تقبال کردند.
در ای�ن مراس�م ک�ه جمع�ی از مس�ئولین ش�رکت پخ�ش فرآورده ه�ای نفت�ی، 
س�ازمان بن�ادر و دریانوردی، معاونت سیاس�ی فرمانداری شهرس�تان بوش�هر و 
مس�ئولین دریابان�ی نی�ز حض�ور داش�تند با اه�دای گل و لوح تقدی�ر از عملکرد 

فرمان�ده و کارکن�ان تانک�ر »پتونیا« تقدیر و تش�کر ش�د.
مدی�ر ش�عبه بوش�هر ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی هوپ�اد دری�ا نیز ضم�ن بیان 
اهمیت این حماس�ه غرور آفرین از فرمانده و کارکنان کش�تی  تقدیر و تش�کر  
ک�رد و ای�ن س�فر را زمین�ه س�از گس�ترش فرهن�گ استکبارس�تیزی دانس�ت.

ات�کا  ب�ا  ای�ران  اس�امی  جمه�وری  کش�تیرانی  گ�روه  ک�رد:  تأکی�د   وی  
ب�ر نیروه�ای متخص�ص و ایران�ی خ�ود هم�واره در خ�ط مق�دم مب�ارزه ب�ا 
اق�دام مقام�ات کش�وری و  از  تحریم ه�ای یک جانب�ه ق�رار داش�ته اس�ت و 
لش�کری در تقدی�ر از دری�ادالن کش�تی »پتونی�ا« تش�کر کرد و حضورش�ان را 

باع�ث دلگرم�ی عن�وان دانس�ت.
در ادام�ه ای�ن مراس�م فرمان�ده تانک�ر »پتونی�ا« نی�ز ضم�ن تش�کر از حض�ور 

مس�ئولین با اش�اره به حساس�یت ب�االی فعالی�ت دریانوردان گف�ت:  تنها راه 
موفقی�ت و تحق�ق اه�داف و آرمان های بلند انقاب اس�امی ای�ران  روحیه 

جه�ادی و مقابل�ه ب�ا تحریم ه�ای ظالمانه اس�تکبار جهانی اس�ت.
در پای�ان ای�ن مراس�م ل�وح تقدی�ر ب�ه هم�راه حلقه ه�ای گل ب�ه فرمان�ده و 

کارکن�ان کش�تی پتونی�ا تقدیم ش�د.
و  فرمانده�ان  از  اس�تقبال  مراس�م  ب�ود  ش�ده  مق�رر  اس�ت  ذک�ر  ش�ایان 
کارکن�ان کش�تی تانک�ر ب�ا حض�ور مس�ئولین عالی رتبه کش�ور و کش�تیرانی 
در بندرعب�اس برگ�زار ش�ود ک�ه ب�ا توج�ه به ش�رایط ش�یوع وی�روس کرونا 
و در جه�ت حف�ظ س�امت پرس�نل ب�ه فرص�ت مناس�ب دیگری ب�ا حضور 

کارکن�ان ه�ر دو کش�تی تانک�ر اعزام�ی موک�ول ش�د.

ديدارسفيرکشورافغانستانباسرپرستشعبهچابهار

سـفيرکشـورافغانسـتانباسرپرستشـعبهچابهارشرکت
خدماتنمايندگیکشتيرانیهوپاددرياديداروگفتوگوکرد.
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی ای�ن ش�رکت، در ای�ن دی�دار ک�ه 
جمع�ی از مس�ئوالن س�ازمان بن�ادر و دریان�وردی بندرچابه�ار 
حض�ور داش�تند، طرفی�ن در خص�وص تس�هیل و تس�ریع در ترانزی�ت کاال از 
طری�ق بن�در چابه�ار ب�ه افغانس�تان  و بالعک�س بح�ث و گف�ت و گ�و کردن�د.

ب�اب  منظ�ور  ب�ه  آین�ده  جلس�ات  در  ش�د  مق�رر  جلس�ه  ای�ن  در  همچنی�ن 
همکاری های بیش�تر مدیران ارش�د گروه کش�تیرانی نیز حضور داش�ته باش�ند.

ش�ایان ذک�ر اس�ت در تاری�خ ۲7فروردی�ن ماه،  کش�تی نگار از س�ری کش�تی 
ه�ای کانتینری کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران تع�داد ۲0۱ کانتینر گندم 
اهدای�ی از مقص�د هن�د را در بن�در چابه�ار تخلی�ه و ب�رای حم�ل ب�ه مقص�د 

افغانس�تان آم�اده س�ازی گردید.
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تقديرمديرشعبهچابهارشرکتهوپاددرياازکارکنانپتونيا

کشـتيرانیجمهـوریاسـالمیايـرانبـهخـودمـیبالدکه
بـاپـرورشدادنمتخصصانـیمتعهـدتوانسـتهازتنگناهاو
محدوديتهـایتحميـلشـدهبـهکشـورعزيزمانتوسـط

خودکامـگانآمريکايـیشـجاعانهعبـورکند. 
ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپ�اد 
دری�ا، مدی�ر ش�عبه چابه�ار این ش�رکت ب�ا بی�ان  اینک�ه کش�تیرانی جمهوری 
اس�امی ای�ران ب�ه خ�ود م�ی بال�د ک�ه ب�ا پ�رورش دادن متخصصان�ی متعهد 
توانس�ته از تنگناها و محدودیت های تحمیل ش�ده به کش�ور عزیزمان توس�ط 
خودکام�گان آمریکای�ی ش�جاعانه عب�ور کن�د، گف�ت: کش�تی تانک�ر پتونی�ا 
مأموری�ت خطی�ر خ�ود را ب�ا فرماندهی و تی�م مدیریتی کامًا ایران�ی به مقصد 
ونزوئ�ا ب�ا موفقی�ت ب�ه پای�ان رس�اند و علی رغ�م هم�ه تهدیدهای پوش�الی 
س�الم ب�ه آغوش وط�ن بازگش�ت و در بنادر جنوبی کش�ورمان )خلیج همیش�ه 
ف�ارس و دری�ای عم�ان( پهلو گرف�ت و البته به نحوی شایس�ته م�ورد تقدیر و 

تمجی�د مدی�ران شایس�ته کش�ورمان ق�رار گرفت.

ش�ایان ذک�ر اس�ت مدی�ر ش�عبه چابه�ار  هوپ�اد دری�ا ب�ه نمایندگ�ی از 
ط�رف گ�روه کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران ب�ا اهدای ش�اخه گل 
ب�ه فرمان�ده، س�رمهندس و بقیه ش�یردالن این کش�تی خیرمق�دم گفته و 

آرزوی اس�تمرار ای�ن موفقیت ه�ا و پیروزی ه�ا را در آین�ده نم�ود.

درپـیورودکشـتیتانکرپتونيابهبندرعباس،طیمراسـمی
ازفرماندهودريانورداناينکشـتیتجليلشـد.

ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی ش�عبه بندرعب�اس ش�رکت خدمات 
ک�ه  مراس�م  ای�ن  در  دری�ا،  هوپ�اد  کش�تیرانی  نمایندگ�ی 
اس�تاندارهرمزگان، مدی�ر کل بن�ادر و دریان�وردی هرم�زگان و مدی�ر ش�عبه 
بندرعب�اس ش�رکت خدم�ات نمایندگی کش�تیرانی هوپ�اد دریا حضور داش�تند، 
از کاپیت�ان محس�ن گوه�ر دهی فرمان�ده و دریانوردان کش�تی تانک�ر پتونیا در 
راس�تای حماس�ه س�ازی انتق�ال ف�رآورده های نفتی به کش�ور ونزوئ�ا تجلیل 

و قدردان�ی ش�د. 
در ای�ن مراس�م فرمان�ده کش�تی تانک�ر »پتونی�ا« ضم�ن تش�کر از حض�ور 

مس�ئولین در ای�ن مراس�م، ب�ه س�رانجام رس�اندن ای�ن رس�الت مه�م را نش�انه 
غ�رور مل�ی دانس�ت.

در پای�ان ای�ن مراس�م ل�وح تقدی�ر ب�ه هم�راه حلقه ه�ای گل ب�ه فرمان�ده و 
کارکن�ان کش�تی پتونی�ا تقدی�م ش�د.

ش�ایان ذک�ر اس�ت مقرر ش�ده ب�ود همزمان با ورود این کش�تی ها ب�ه آب های 
ای�ران مراس�م اس�تقبال از فرمانده�ان و کارکن�ان کش�تی های تانک�ر با حضور 
مدی�ران ارش�د کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران در بندرعباس برگزار ش�ود 
ک�ه ب�ا توج�ه ب�ه ش�رایط ش�یوع وی�روس کرون�ا در اس�تان هرم�زگان و اعام 
ش�رایط خ�اص در این اس�تان و در جهت حف�ظ  و مراقب از س�امت همکاران 

، ای�ن مراس�م در فرصت�ی مناس�ب برگزار خواهد ش�د.

تجليلازکاپيتانوکارکنانکشتیتانکرپتونياباحضوراستاندارهرمزگان

 آوای کشتیرانی   شماره  362  /  خرداد  و تیر  99
2929



کمکمؤمنانهبهنيازمنداندرشعبشرکتهوپاددريا

دريـا هوپـاد نمايندگـی خدمـات عمومـیشـرکت روابـط
ازتوزيـعگوشـتگوسـفندهمزمـانبـاليالـیقـدردربين

داد. خبـر آسـيبپذير اقشـار و نيازمنـدان
ب�ه گ�زارش رواب�ط عمومی ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی هوپاد دری�ا، در عملی 
خیرخواهان�ه و از طرف مدیرعامل این ش�رکت، گوش�ت تازه گوس�فندی تهیه، 

بس�ته بن�دی و بی�ن فقرا و مس�تمندان بنادر جنوبی کش�ور توزیع ش�د.
ش�ایان ذکر اس�ت این عمل خداپس�ندانه در ش�عب چابهار، بوش�هر، بندرعباس 
و بندرام�ام ای�ن ش�رکت ص�ورت گرف�ت که ب�ا تأیی�د و تقدیر م�ردم و علمای 

منطقه همراه ش�د.

تجليلازمعلمانمدارسغيرانتفاعیکشتيرانیدرروزمعلم

بهمناسـبت12ارديبهشتسـالروزشهادتاسـتادمرتضی
مطهـریوروزمعلمازمعلمانوکارکنـانزحمتکشمدارس

غيرانتفاعیکشـتيرانیتجليلشد.
خدم�ات  ش�رکت  چابه�ار  ش�عبه  روابط عموم�ی  گ�زارش  ب�ه 
نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددری�ا، ط�ی مراس�می با حضور سرپرس�ت ش�عبه و 
جمع�ی از مس�ئولین آموزش و پرورش شهرس�تان چابه�ار از معلمان و کارکنان 
زحمتک�ش م�دارس غیرانتفاع�ی کش�تیرانی) پس�ران و دخت�ران(  تجلیل ش�د.

در ای�ن مراس�م سرپرس�ت ش�عبه چابه�ار ب�ه پ�اس قدردان�ی از مق�ام واالی 
معلم�ان به رس�م یادب�ود لوح تقدی�ر و کارت  هدیه اهدایی از س�وی مدیرعامل 
کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران و مؤسس�ین م�دارس کش�تیرانی را ب�ه 

معلم�ان و کارکن�ان م�دارس پس�رانه و دختران�ه کش�تیرانی اه�دا کرد. 

ديدارمديراموراداریومنابعانسانیهوپاددرياباکارکنانشعبهبوشهر

مديراموراداریومنابعانسـانیشـرکتخدمـاتنمايندگی
کشـتيرانیهوپـاددريـابـاکارکنـانشـعبهبوشـهرايـن

شـرکتديـداروگفـتوگـوکرد.
ب�ه گ�زارش روابط عمومی این ش�رکت، در این دیدار جلس�ه ای 
صمیم�ی ب�ا حضور مدیر ش�عبه بوش�هر و همچنین رئیس حراس�ت  و کارکنان 

این ش�عبه برگزار شد.
در ای�ن جلس�ه کارکن�ان س�ؤاالت خ�ود را پیرام�ون ام�ور اداری، بیم�ه ، ام�ور 
رفاه�ی مط�رح نمودن�د و مدی�ر ام�ور اداری و منابع انس�انی ضمن پاس�خ قول 
مس�اعد پیگی�ری و رف�ع موان�ع را درمح�دوه اختی�ارات آئین نامه ای ش�رکت به 

داد. آنان 
همچنی�ن در ای�ن دی�دار از یک�ی از کارکن�ان ای�ن ش�رکت ک�ه ب�ه افتخ�ار 
بازنشس�تگی نائ�ل ش�ده اس�ت تجلی�ل  و به رس�م یادب�ود هدیه ای به ایش�ان 

گردید. اه�دا 

ش�ایان ذک�ر اس�ت بازدی�د از ش�ناور دالی�ا و برگ�زاری جلس�ه ب�ا فرمان�ده 
انتظ�ارات  و  درخواس�ت ها  ب�ه  رس�یدگی  و  ش�ناور  ای�ن  س�رمهندس  و 
دریان�وردان از دیگ�ر برنامه ه�ای س�فر مدی�ر ام�ور اداری و مناب�ع انس�انی 

ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددری�ا ب�ه بوش�هر ب�ود.
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اجرایطرحکمکمؤمنانهدرشعبهبندرعباس

بـه هنـد کشـور اهدايـی گنـدم فوتـی 20 435کانتينـر
افغانسـتانتوسـطکشـتیايـرانکاشـانبارگيـریشـد.
نمایندگ�ی  خدم�ات  ش�رکت  عموم�ی  رواب�ط  گ�زارش  ب�ه 
کش�تیرانی هوپاددری�ا، کش�تی ای�ران کاش�ان در بن�در ش�هید 
بهش�تی پهلوگی�ری و ۴۳5 کانتین�ر ۲0 فوت�ی را ب�ه وزن ۱0هزارتن از محموله 
75 ه�زار تن�ی گن�دم اهدای�ی کش�ور هن�د ب�ه افغانس�تان را از بن�در چابهار به 

مقص�د افغانس�تان بارگی�ری ک�رد. 
ش�ایان ذکر اس�ت کش�تی ایران کاش�ان دومین کش�تی حم�ل کانتین�ر از بندر 

هن�د ب�ه چابه�ار اس�ت که در مس�یر افغانس�تان به چابه�ار فعال می باش�د.

تهيـهوتوزيـعبسـتههایمعيشـتیبـهاقشـارآسـيبپذير
درشـعبهبندرعباسشـرکتخدمـاتنمايندگیکشـتيرانی

هوپاددريـاصـورتگرفت.
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی ای�ن ش�رکت، در راس�تای اج�رای 
ب�ه قش�رهای  ب�ه منظ�ور کم�ک  اس�امی  انق�اب  منوی�ات رهب�ر معظ�م 
آس�یب پذیر از ش�یوع وی�روس کرون�ا در ای�ام م�اه مب�ارک رمض�ان، پای�گاه 
و  ای�ران  اس�امی  جمه�وری  کش�تیرانی  نب�ی )ع(  ن�وح  بس�یج  مقاوم�ت 
ش�رکت های تابع�ه بندرعب�اس، در جه�ت اج�رای طرح کم�ک مؤمنان�ه، اقدام 
ب�ه توزیع بس�ته های معیش�تی بی�ن تع�دادی از نیازمندان و اقش�ار آس�یب پذیر 

در شهرس�تان بندرعب�اس نم�ود.
ش�ایان ذک�ر اس�ت ای�ن بس�ته های معیش�تی ش�امل برن�ج، روغن، رب گوجه، 

حبوب�ات، ت�ن ماه�ی، ش�کر، ماکارون�ی و  س�ویا ب�ود ک�ه ب�ا هم�کاری و 
همی�اری کارکن�ان ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاد دریا ش�عبه 

تهیه ش�د. بندرعب�اس 

بارگيری435کانتينرگندماهدايیکشورهند
بهافغانستانتوسطکشتیايرانکاشان

تبريکمديرشعبهبندرامامبهدريانوردانکشتیاردوان

همزمـانبـاروزجهانـیدريانـوردمديـرشـعبهبنـدرامـام
شـرکتخدمـاتنمايندگیکشـتيرانیبادريانوردانکشـتی

کرد. ديـدار اردوان
ب�ه گ�زارش روابط عمومی این ش�رکت، در این دیدار مدیرش�عبه 
ب�ه هم�راه مدیر دفتر حراس�ت بندر امام ش�رکت خدمات نمایندگی کش�تیرانی 
هوپاددری�ا ب�ا دریان�وردان کش�تی اردوان دی�دار و گف�ت و گ�و کردن�د و روز 

جهان�ی دریان�ورد را ب�ه ای�ن عزیزان تبری�ک گفتند.
ش�ایان ذک�ر اس�ت ای�ن دی�دار همزم�ان ب�ا پهلوگی�ری کش�تی اردوان ب�رای 

بارگی�ری محمول�ه آه�ن ص�ورت گرف�ت.
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ادامهمراحلضدعفونیساختماناداریشعبهچابهار

مديرجديدشعبهبوشهرمعرفیشد

ورودچهارمينمحمولهترانزيتیازبندرکاندالهندتوسطکشتینگار

روابطعمومـیشـعبهچابهـارشـرکتخدمـاتنمايندگـی
کشـتيرانیهوپاددريـااعـالمکـرد:گندزدايـیوضدعفونی
کـردنسـاختماناداریشـعبهچابهـاروهمچنيـنمجتمـع
مسـکونیومدارسوابسـتهبهکشـتيرانیجمهوریاسالمی

ايـراندرچابهارهمچنـانادامـهدارد.
باتوج�ه ب�ه اع�ام وضعی�ت قرمز در س�طح شهرس�تان چابه�ارو ل�زوم رعایت 
دس�تورالعمل ها و پروتکل ه�ای بهداش�تی، عص�ر روز جمع�ه ۱6 خ�رداد م�اه 
99، طب�ق دس�تور س�تاد پیگی�ری و مب�ارزه ب�ا ویروس کرون�ا و ب�ا هماهنگی 
و هم�کاری فرمان�داری وی�ژه شهرس�تان چابه�ار س�اختمان اداری ش�عبه و 
همچنی�ن مجتم�ع مس�کونی و م�دارس کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ایران 

گندزدای�ی و ض�د عفونی ش�د.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در راس�تای س�امت کارکن�ان ش�رکت رعای�ت ن�کات 

نمايندگـی بوشـهرشـرکتخدمـات مديـرجديـدشـعبه
شـد. معرفـی مراسـمی طـی هوپاددريـا کشـتيرانی

ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی این ش�رکت، مراس�م معارف�ه مدیر 
جدید ش�عبه بوش�هر ب�ا حض�ور مدیرعامل، رئیس هیئ�ت مدیره، 
رئی�س حراس�ت و کارکن�ان در مح�ل س�الن کنفرانس این ش�عبه برگزار ش�د.

در ای�ن مراس�م مدیرعام�ل ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددریا، 
ط�ی س�خنانی ضم�ن قدردان�ی از خدم�ات و تاش ه�ای ص�ورت گرفت�ه در 
س�ال های گذش�ته در ش�عبه بوش�هر گف�ت: اقدام�ات مؤث�ری در جه�ت بهبود 

خدم�ات ب�ه مش�تریان انجام ش�ده ک�ه شایس�ته تقدیر اس�ت.
 وی همچنی�ن ب�ا تأکی�د ب�ر اهمی�ت اج�رای دقی�ق خدمت رس�انی در ح�وزه 
مش�تری م�داری، اج�رای آن را از اه�داف بلند م�دت ش�رکت هوپاددریا عنوان 

ک�رد و در ادام�ه در خص�وص پیش�برد ای�ن اه�داف مطالب�ی را بی�ان کرد.
در ادام�ه ای�ن مراس�م مدی�ر س�ابق ش�عبه بوش�هر از کارکن�ان تش�کر و برای 

مدی�ر جدی�د ای�ن ش�عبه آرزوی موفقی�ت کرد.

بـهگـزارشخبرنـگارمـابهنقـلازروابـطعمومیشـرکت
خدمـاتنمايندگـیکشـتيرانیهوپـاددريـاشـعبهچابهـار،
ورودچهارميـنمحمولـهترانزيتیازبندرکاندالهندتوسـط
کشـتینـگارازمجموعـهکشـتیهایکشـتيرانیجمهوری
اسـالمیايرانبهبندرشـهيدبهشـتیوحمـل401کانتينرگنـدماهدايی
کشـورهنـدبهافغانسـتانازطريـقبندرچابهـاروعملياتتخليـهکانتينر

وحمـلآنبـهافغانسـتاندرتاريـخ23خـردادماه99انجامشـد.
الزم ب�ه توضی�ح اس�ت کش�تی ن�گار چهارمی�ن کش�تی حم�ل کانتین�ر از بندر 
هن�د ب�ه چابه�ار اس�ت. پی�ش از ای�ن نی�ز کش�تی های دیگ�ری از مجموع�ه 
کش�تی های کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران حامل بار کش�ور افغانس�تان 

از بن�در چابه�ار بوده اس�ت

 س�پس مدی�ر جدی�د ش�عبه بوش�هر ط�ی س�خنانی ضم�ن تش�کر از حس�ن 
اعتم�اد مدیرعامل ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددری�ا، اظهار 
امی�دواری ک�رد با هم�کاری و تاش همکاران خ�ود بتواند در راس�تای انجام 

وظای�ف محول�ه موف�ق و تاثیرگذار باش�د. 

بهداش�تی و فاصل�ه گذاری اجتماع�ی در محیط کاری نیز انجام می ش�ود.
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اقداماتشعبهبندرعباسدروضعيتقرمز

برگزاریدورهآموزشاطفایحريقدرشعبهبندرامامخمينی

دورهآمـوزش»مبـارزهبـاآتـشواطفـایحريق«درشـعبه
کشـتيرانی نمايندگـی خدمـات خمينـیشـرکت بندرامـام

شـد. برگزار هوپاددريـا
ارتق�اء  منظ�ور  ب�ه  ش�رکت،  ای�ن  روابط عموم�ی  گ�زارش  ب�ه 
س�طح آگاه�ی کارکنان ش�عبه بندرام�ام خمینی، ب�رای اولین ب�ار دوره آموزش 
»مب�ارزه ب�ا آت�ش و اطف�ای حریق« ب�ه صورت تئ�وری و عملی ب�ا هماهنگی 

مش�اور مدیرعام�ل و دفت�ر حراس�ت ش�عبه بن�در ام�ام خمین�ی برگزار ش�د.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در ای�ن دوره آموزش�ی، کاپیتان س�یدرضا حس�ینی مش�اور 
مدیرعام�ل تدری�س دوره تئ�وری و کارکن�ان آتش نش�انی اداره کل س�ازمان 

بن�ادر و دریان�وردی، تدری�س دوره عمل�ی را ب�ه عه�ده داش�تند. 

روابطعمومـیشـعبهبندرعباسشـرکتخدمـاتنمايندگی
کشـتيرانیهوپاددريـا،طـیگزارشـیاقدامـاتاينشـعبه
رابـرایحفـظسـالمتکارکنـانومشـترياندرشـرايط

وضعيـتقرمـزشـهرعبـاسبهشـرحذيـلاعـالمکرد.
ب�ا توج�ه ب�ه اعام وضعی�ت قرمز ش�هر بندرعباس، برای پیش�گیری از ش�یوع 
وی�روس کرونا در ش�عبه بندرعب�اس، ورود افراد بدون ماس�ک ممن�وع گردیده 

است. 
همچنی�ن تخصی�ص دس�تکش ب�ه مش�تریان هن�گام ورود ب�ه ش�رکت، نصب 
فاصله گ�ذاری  حف�ظ  ب�رای  و صندلی ه�ا  اتاق ه�ا   ک�ف  روی  ب�ر  برچس�ب 
اجتماع�ی، غربالگ�ری مش�تریان در هن�گام ورود ب�ه ش�رکت، پوش�ش باجه ها 
ب�ا حف�اظ پاس�تیکی، تخصیص دس�تکش و ماس�ک ب�ه کارکنان ب�ه صورت 
روزان�ه، از دیگ�ر اقدامات این ش�رکت برای پیش�گیری از ش�یوع ویروس کرونا 

ست. ا
فع�ال نم�ودن مکش ه�وای بی�رون درون سیس�تم برودتی ب�رای چرخش هوا 

و جلوگی�ری از س�اکن ب�ودن ه�وا در س�اختمان اداری، ض�د عفون�ی مرت�ب 
راهروه�ا و اتاق ه�ا به ص�ورت روزانه در چندی�ن مرحله از جمله تدابیر ش�عبه 
بندرعباس ش�رکت خدم�ات نمایندگی کش�تیرانی هوپاددریا برای پیش�گیری 

از ش�یوع وی�روس کرونا می باش�د.

انجامتستکروناوغربالگریدرشرکتهوپاددريا

روابـطعمومیشـرکتخدمـاتنمايندگیکشـتيرانیهوپاد
دريـاازانجامتسـتکرونـاوغربالگریدراينشـرکتخبر

داد.
براس�اس ای�ن گ�زارش، با ش�یوع دوب�اره وی�روس کرونا ب�ه منظ�ور جلوگیری 
از ابت�ا و تش�خیص بهن�گام مبتایان ب�ه کووید ۱9، از کلیه کارکنان ش�رکت 
خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپ�اد دری�ا در بخش ه�ای مختل�ف آزمای�ش 
تش�خیص کرون�ا ب�ر اس�اس پروتکل ه�ای وزارت بهداش�ت PCR   و آنت�ی 

ب�ادی انجام ش�د.
ش�ایان ذکر اس�ت ای�ن اقدام ب�ا هم�کاری آزمایش�گاه کلینیک ش�یان صورت 
گرف�ت. از دیگ�ر اقدامات این ش�رکت خرید دس�تگاه ضدعفونی کننده س�طوح 
و محی�ط ب�ا تکنول�وژی مه خش�ک، رعای�ت فاصله گ�ذاری اجتماعی، ماس�ک 
از ش�یوع وی�روس کرونا می باش�د.زدن و جلوگی�ری از ازدح�ام در راس�تای حفظ س�امتی کارکنان و  پیش�گیری 
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انجامتستغربالگریدربندرامامخمينی

تبريکمديرشعبهبوشهربهدريانوردانکشتیآبتينيک

ديدارمديرشعبهچابهاربادريانوردانکشتیکانتينربرکاشان

روابطعمومـیشـعبهبنـدرامامشـرکتخدمـاتنمايندگی
کشـتيرانیهوپاددريـاازانجـامتسـتغربالگـریکارکنـان

ايـنشـرکتودريانـوردانکشـتیاردوانخبرداد.
براس�اس ای�ن گ�زارش، ب�ا توج�ه ب�ه وضعی�ت هش�دار در بنادر 
جنوب�ی کش�ور، عملی�ات گندزدای�ی ش�ناور اردوان و تس�ت پای�ش س�امت و 

غربالگ�ری از دریان�وردان و کارکن�ان ش�عبه بن�در ام�ام ص�ورت گرف�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت این تس�ت غربالگ�ری ط�ی هماهنگی ب�ا قرارگاه زیس�تی 
آزمایش�گاه های  از  بن�ادر و دریان�وردی اس�تان خوزس�تان و یک�ی  اداره کل 

شهرس�تان ماهش�هر در ش�عبه بن�در ام�ام انجام ش�د.   

بوشـهر شـعبه مديـر دريانـورد جهانـی روز بـا همزمـان
شـرکتخدمـاتنمايندگیکشـتيرانیبادريانوردانکشـتی

آبتيـنيـکديـدارکرد.
ب�ه گ�زارش روابط عمومی این ش�رکت، در این دیدار مدیرش�عبه 
بوش�هر ب�ه هم�راه مدیر دفتر حراس�ت بندربوش�هر ش�رکت خدم�ات نمایندگی 
کش�تیرانی هوپاددری�ا ب�ا فرمان�ده و دریان�وردان کش�تی آبتی�ن ی�ک دی�دار و 
ضم�ن تبری�ک روز جهان�ی دریان�ورد، از تاش بی وقف�ه آنان قدردان�ی کردند.

وی در ادام�ه ضم�ن بی�ان رس�الت ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی 
هوپاددری�ا، ارائ�ه خدم�ات و رف�ع کلی�ه نیازه�ای عملیات�ی، فن�ی- مهندس�ی، 
پرس�نلی و تدارکاتی کش�تی های ن�اوگان ب�دون تأخیر را از جمل�ه اولویت های 

ش�عبه بوش�هر عن�وان کرد.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در ادام�ه فرمان�ده کش�تی آبتی�ن یک نی�ز ضمن تش�کر و 
خوش آمدگوی�ی ب�ه مدی�ران حاض�ر ب�ر روی کش�تی، حض�ور آن�ان را موج�ب 

بـهمناسـبتروزجهانـیدريانـورد،مديـرشـعبهچابهـاربا
حضـوربـررویکشـتیکاشـان،بادريانـورداناينکشـتی

ديـداروگفـتوگـوکرد.
خدم�ات  ش�رکت  چابه�ار  ش�عبه  روابط عموم�ی  گ�زارش  ب�ه 
نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددری�ا، در ای�ن دی�دار صمیم�ی مدی�ر ش�عبه چابهار 
ضم�ن تبری�ک روز جهان�ی دریان�ورد، از زحم�ات و ت�اش فرمان�ده و کلی�ه 

کارکن�ان زحمتک�ش کش�تی کاش�ان تش�کر و قدردان�ی ک�رد.  
ش�ایان ذک�ر اس�ت ای�ن پنجمی�ن محمول�ه ترانزیت�ی گن�دم هندوس�تان ب�ه 
افغانس�تان اس�ت ک�ه از طری�ق کش�تی در بن�در ش�هید بهش�تی وارد چابه�ار 

. می ش�ود

دلگرم�ی و مس�رت دریانوردان دانس�ت.
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حضورکاروان»زيرسايهخورشيد«بررویکشتیاردوان

برگزاریجلسهمديرانشرکتهوپاددريا
بهصورتويدئوکنفرانسباشعب

روابطعمومـیشـرکتخدمـاتنمايندگـیکشـتيرانیهوپاد
دريـاازجلسـهمديـرانسـتادوشـعبايـنشـرکتبـه
صـورتويدئـوکنفرانـسدرسـالنجلسـاتايـنشـرکت

خبـرداد.
ب�ه گ�زارش خبرن�گار م�ا به نق�ل از رواب�ط عموم�ی هوپاددریا، در ابت�دای این 
جلس�ه مدیرعام�ل ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاد دری�ا، ضمن 
تبری�ک ای�ام والدت ام�ام رض�ا )ع( از کلی�ه مدی�ران و کارکن�ان این ش�رکت 
ب�ه خاط�ر برگ�زاری موف�ق مجمع ش�رکت تش�کر نم�ود و همچنی�ن قدردانی 

مدی�ران ارش�د در هلدین�گ را ب�ه آنان اب�اغ کرد.
وی در ادام�ه ب�ا اش�اره ب�ه پیگی�ری و یکپارچه س�ازی نرم اف�زار سیس�تم جامع 
بازرگان�ی ش�عب ب�ا سیس�تم خدم�ات مش�تریان جامع ته�ران و همچنی�ن نیاز 
مب�رم ب�ه سیس�تم واحد نرم اف�زاری خدم�ات نمایندگ�ی تح�ت وب و اقداماتی 

ک�ه در ای�ن راس�تا در ح�ال اقدام اس�ت را م�ورد تأکید ق�رار داد. 
پیگی�ری اص�اح س�اختار س�ازمانی و منابع انس�انی، پیگیری وص�ول مطالبات 
ش�رکت، ب�ه روز رس�انی گ�ردش کانتین�ر، پیگی�ری کانتینره�ای رس�وبی در 
س�طح بن�ادر، دس�تورالعمل کمیته وام و تقدی�راز بازنشس�تگان از دیگر مواردی 

همزمـانبـاايامدههکرامتوسـالروزوالدتامـامرضا)ع(،
خادمـانآسـتانقـدسرضـویحاملپرچـممتبرکبـارگاه
منـورامامهشـتم،درقالبکاروان»زيرسـايهخورشـيد«بر

رویکشـتیاردوانحضوريافتند.
ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی ش�عبه بن�در ام�ام ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی 
کش�تیرانی هوپاددری�ا، در ای�ن آیی�ن معن�وی ضم�ن اهت�زاز پرچ�م ح�رم امام 
رض�ا)ع( ب�ر روی کش�تی اردوان در آب ه�ای نیلگ�ون خلیج ف�ارس، دریانوردان 

ای�ن پرچ�م متب�رک را زی�ارت کردند.
ش�ایان ذکر اس�ت قرائ�ت صلوات خاصه ام�ام رضا)ع(، مداح�ی و بیان کرامات 
آن ام�ام عزی�ز از دیگ�ر بخش ه�ای ای�ن آیی�ن معن�وی ب�ود که توس�ط خدام 

آس�تان قدس رض�وی به اج�را در آمد.

ب�ود ک�ه در ای�ن جلس�ه به آنه�ا پرداخته ش�د.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در ادام�ه ای�ن جلس�ه پ�س از اس�تماع گ�زارش مدیران 
ش�عب بندرعب�اس، بن�در ام�ام خمین�ی و بن�ادر بوش�هر، خرمش�هر، چابه�ار، 
عس�لویه و همچنی�ن نمایندگ�ی مش�هد ک�ه ب�ه ص�ورت ویدئ�و کنفران�س 
انج�ام ش�د، مدی�ر مناب�ع انس�انی ای�ن ش�رکت، گزارش�ی را در خص�وص 

وضعی�ت مس�ائل رفاه�ی و م�دل تعال�ی مناب�ع انس�انی را بی�ان ک�رد.

قدردانیفرماندهکشتیاردوانازمديرشعبهبندرامام

درپـیانجـامتسـتپايـشسـالمتوغربالگریبـرروی
کشـتیاردوان،فرمانـدهاينکشـتیازمديرشـعبهبندرامام

تشـکروقدردانـیکرد.
ب�ه گ�زارش روابط عموم�ی ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددریا، 
فرمان�ده ش�ناور اردوان ط�ی نام�ه ای به مدیر ش�عبه بندر امام و مدیر حراس�ت 
ای�ن ش�عبه، از پیگیری ه�ای انج�ام ش�ده ب�رای انج�ام تس�ت پایش س�امت 

وغربالگ�ری و همچنی�ن ضدعفون�ی و گندزدای�ی ای�ن کش�تی در بن�در ام�ام 
تش�کر و قدردان�ی کرد.

ش�ایان ذک�ر اس�ت در بخ�ش دیگ�ری از ای�ن نام�ه از مدی�ر ش�عبه بن�در امام 
ب�ه خاط�ر حض�ور ب�ر روی ای�ن کش�تی در روز جهان�ی دریانورد ک�ه موجبات 

دلگرم�ی تمام�ی دریان�وردان را فراه�م آورد نی�ز قدردانی ش�د.
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حضورمديرشعبهچابهار
درجلسههماهنگیتسهيلصادراتمحصوالتشيالتی

عملياتتخليهششمينمحمولهگندمترانزيتی
ازطريقبندرشهيدبهشتی

رکوردحملونقلکانتينرکشتيرانیکيشواقداماتتوسعهایاينشرکت

ششـمينعمليـاتتخليـهمحمولهگنـدمترانزيتیازکشـور
هندوسـتانبـهافغانسـتانازطريـقبنـدرشـهيدبهشـتی

چابهـارانجامشـد.
ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی ش�عبه چابه�ار ش�رکت خدم�ات 
نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپ�اد دری�ا، شش�مین محمول�ه ترانزیتی از بن�در کاندال 
کش�تیرانی  کش�تی های  مجموع�ه  از  کاش�ان  ای�ران  کش�تی  توس�ط  هن�د 

جمه�وری اس�امی ای�ران ب�ه بن�در ش�هید بهش�تی وارد ش�د.
 ای�ن کش�تی ۳55 کانتین�ر گندم اهدایی کش�ور هن�د به افغانس�تان را از طریق 
بن�در چابه�ار حمل و س�پس عملی�ات تخلیه کانتین�ر و حمل آن به افغانس�تان 

در تاری�خ ۲8 تی�ر ماه انجام ش�د.
ش�ایان ذکر اس�ت کش�تی ایران کاش�ان شش�مین کش�تی حمل کانتینر از بندر 
هن�د ب�ه چابهار می باش�د. پی�ش از ای�ن نیز کش�تی های دیگ�ری از مجموعه 
کش�تی های کش�تیرانی جمهوری اس�امی ای�ران حامل بار کش�ور افغانس�تان 

از بن�در چابهار بوده اس�ت.

جـابهجايـیوحملونقـلکانتينـردرمسـيرهایبندرعباس/
کيـش/قشـموبالعکسکشـتيرانیکيـشدرسـال1398به

باالتريـنرقمخودنسـبتبهسـال97رسـيد.
مدیرعام�ل کش�تیرانی کی�ش در گف�ت و گ�و ب�ا خبرن�گار م�ا ط�ی س�خنانی 
گف�ت: ب�ا اهتم�ام و برنامه ری�زی برای خدمات رس�انی مطلوب و م�ورد رضایت 
مش�تریان و همچنی�ن بکارگی�ری ت�وان کام�ل و کاه�ش توقف�ات و تأخیرات 
ش�ناورهای ملک�ی و اس�تیجاری تع�داد TEU5۴۴0 کانتین�ر در مس�یرهای 

بندرعب�اس/ کی�ش/ قش�م و بالعک�س ج�ا ب�ه  ج�ا و حمل ش�د.
وی در ادام�ه گف�ت: ب�ا توجه ب�ه نام گذاری س�ال 99 به عنوان س�ال " جهش 
تولی�د " اقدام�ات مؤث�ری ب�ه منظور توس�عه ن�اوگان و حمل و نق�ل کانتینر در 
س�ایر خط�وط در ح�ال پیگیری می باش�د، در همین راس�تا هم�کاری و رایزنی 
ب�ا جامع�ه بازاری�ان کی�ش و صاحب�ان کاال ب�رای حم�ل محم�والت کانتینری 
یخچال�ی و ایج�اد بس�ترهای مناس�ب آن انج�ام پذیرفته اس�ت که با اس�تقبال 

واردکنندگان روبه رو ش�ده اس�ت. 

کشـتيرانی نمايندگـی خدمـات شـرکت روابطعمومـی
هوپاددريـاازحضـورمديرشـعبهچابهـارايـنشـرکتدر
جلسـههماهنگـیتسـهيلصـادراتمحصوالتشـيالتیاز

طريـقبنـدرچابهـارخبـرداد.
براس�اس ای�ن گ�زارش، در این جلس�ه که ب�ا حض�ور جمع�ی از صادرکنندگان 
محص�والت ش�یاتی و نماین�دگان خطوط کش�تیرانی برگزار ش�د، مدیر ش�عبه 
چابه�ار ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی کش�تیرانی هوپاددریا طی س�خنانی ضمن 
معرف�ی فعالیت ه�ای کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران، ب�ر هم�کاری و 
مس�اعدت  این ش�رکت ب�رای تهیه کانتینره�ای یخچالی و حم�ل محصوالت 

ش�یاتی ب�ه کش�ورهای مقص�د مطالبی را بی�ان کرد.
بن�ادر و دریان�وردی اس�تان  اداره کل  از مس�ئوالن  ادام�ه  وی همچنی�ن در 
سیس�تان و بلوچس�تان درخواس�ت ک�رد ب�رای حمای�ت از صنع�ت ش�یات 
منطق�ه، هزینه ه�ای مترت�ب بر کش�تی های ناوگان مل�ی را حذف و ی�ا تعدیل 

نماین�د ت�ا زمینه برای ورود کش�تی های کش�تیرانی در ص�ادرات محصوالت 
آبزی�ان در منطق�ه چابه�ار فراه�م گردد.  

آوای کشتیرانی   شماره 362  /  خرداد و تیر  99
3636



نمایجديدساختمانکشتيرانیکيشرونمايیشد

موفقيتمؤسسهآموزشیدرتجديدگواهینامهمديريتکيفيت

بهمنظورهماهنگسـازینمایسـاختمانشـرکتکشـتيرانی
کيـشبـافعاليتهایدريايی،نمـایجديدوزيبایسـاختمان
بـاطراحـیواجـرایيکـیازهنرمندانجـوانجزيـرهکيش

شد. رونمايی
ب�ه گ�زارش خبرن�گار م�ا، ای�ن ط�رح ب�ا در نظ�ر گرفت�ن قابلی�ت تطبی�ق و 
اج�را ب�ا مصال�ح س�اختمانی پای�دار از حی�ث جن�س، رن�گ و مقاوم�ت در برابر 
فرس�ودگی ها و برخ�ورداری از ویژگی ه�ا و معیاره�ای حم�ل و نق�ل دریای�ی، 
دریان�وردی و کش�تیرانی در فضای�ی ب�ه وس�عت 50 مت�ر مرب�ع در باالتری�ن 

قس�مت س�اختمان ب�ه اج�را درآمده اس�ت.
ای�ن نم�اد ع�اوه بر احس�اس زیبای�ی و آرامش برای مش�تریان و کیش�وندان، 
ب�ه  عن�وان یک نم�اد اصیل دریای�ی در جذب گردش�گران نیز کارای�ی دارد که 
ب�ا توج�ه ب�ه بخش�ی از فعالیت های این ش�رکت در ح�وزه گردش�گری دریایی 

م�ورد توج�ه قرار گرفته اس�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت ب�رای اج�رای ای�ن پ�روژه بی�ش از دو م�اه زم�ان ص�رف 

مؤسسـهآموزشـیکشـتيرانیموفـقبـهتجديـدگواهینامه
مديريـتکيفيتشـد.

ب�ه گ�زارش خبرن�گار م�ا، مؤسس�ه آموزش�ی کش�تیرانی موف�ق 
اس�تاندارد  براس�اس  کیفی�ت  مدیری�ت  گواهی نام�ه  تجدی�د  ب�ه 

ش�د. ای�زو900۱-۲0۱5  بین الملل�ی 
براس�اس ای�ن گ�زارش، مؤسس�ه آموزش�ی کش�تیرانی پ�س از انج�ام ممیزی 
خارج�ی توس�ط نمایندگان ش�رکت گلوب�الGLC در ای�ران، براس�اس اعتبار 
UKAS انگلس�تان موف�ق ب�ه تجدی�د گواهی نام�ه کیفی�ت خ�ود براس�اس 

اس�تاندارد بین الملل�ی ۲0۱5-900۱ ش�د.
نماین�دگان کش�تیرانی  آخری�ن جلس�ه ممی�زی ک�ه در حض�ور  در  ممی�زان 
جمه�وری اس�امی ای�ران انجام ش�د، ضمن ابراز خش�نودی از رون�د ممیزی و 
ارتق�اء قاب�ل توج�ه اجرای س�امانه مدیریت کیفی�ت مؤسس�ه در مراکز آموزش 
ته�ران و بوش�هر، ب�دون درج ع�دم تطاب�ق در گ�زارش خ�ود، گواهی نام�ه 
انطب�اق کام�ل ب�ا الزامات اس�تاندارد مذکور را به مدیرعامل مؤسس�ه آموزش�ی 

کش�تیرانی اعط�ا کردند.
ش�ایان ذک�ر اس�ت مؤسس�ه آموزش�ی کش�تیرانی اولی�ن مؤسس�ه آموزش�ی 
اخ�ذ گواهی نام�ه کیفی�ت  ب�ه  اس�ت ک�ه در س�ال ۱۳78 موف�ق  ای�ران  در 

ش�ده و ت�اش گردی�ده اس�ت ک�ه در قال�ب ی�ک موض�وع فرهنگ�ی ج�ذاب 
ب�رای شناس�اندن خدم�ات مؤثر و ارزش�مند دریانوردان و کش�تیرانی ب�ه مردم و 

گردش�گران از آن اس�تفاده ش�ود.

ایزو۱99۴-900۱ از ش�رکت لویدز رجیس�تر ش�د و با کس�ب رتبه برت�ر در میان 
مراک�ز آم�وزش دریایی، یک�ی از دو مرکز مج�از به برگ�زاری دوره های تکمیلی 

دریان�وردی در کش�ور می باش�د.
همچنی�ن این مؤسس�ه در س�الیان طوالن�ی، در تکامل س�امانه مدیریت کیفیت 
خ�ود همزم�ان ب�ا تغیی�ر اس�تاندارد کیفی�ت ب�ه ویرایش ه�ای ۲000، ۲008 و 
۲0۱5 گواهی نام�ه مربوط�ه را ارتق�اء داده و در تاری�خ ۱۱ خ�رداد م�اه ج�اری 

موف�ق ب�ه دریافت مجدد س�ه س�اله آن ش�د.  

برگزاریدورههایآموزشیبهصورتمجازیدرمؤسسهآموزشیکشتيرانی

مؤسسـهآموزشـیکشـتيرانیازبرگزاریدورههایآموزشـی
بـهصـورتمجـازیوآنالينويـژهدريانـوردانخبرداد.

ب�ه گ�زارش خبرنگار ما، به منظ�ور ارتقاء دان�ش فنی و تخصصی 
دریان�وردان گ�روه کش�تیرانی جمهوری اس�امی ایران، مؤسس�ه 
آموزش�ی کش�تیرانی در ته�ران و مرک�ز آم�وزش بوش�هر اق�دام ب�ه برگ�زاری 

آم�وزش دروس تئ�وری ب�ه ص�ورت مج�ازی و آناین کرده اس�ت.
ش�ایان ذک�ر اس�ت ای�ن روش آموزش�ی ب�ه منظ�ور پیش�گیری از ش�یوع 
وی�روس کرون�ا،  بع�د از اخ�ذ مجوزهای الزم از س�ازمان بن�ادر و دریانوردی 

از تاری�خ دوم اردیبهش�ت م�اه در ح�ال انج�ام اس�ت.

 آوای کشتیرانی   شماره  362  /  خرداد  و تیر  99
3737



تبيينبرنامههایسال99درنشستعمومی
باکارکنانمؤسسهآموزشیکشتيرانی

برگزاریدورهآموزشیبازاريابیدرمؤسسهآموزشی

تداومفعاليتهایآموزشیدرمرکزآموزشبوشهر

مؤسسـهآموزشـیکشـتيرانیازبرگزارینشسـتعمومیبا
حضـورمديرعامـلوکارکنـاناينشـرکتخبرداد.

مدیرعام�ل  نشس�ت عموم�ی  ای�ن  در  گ�زارش،  ای�ن  براس�اس 
مؤسس�ه آموزش�ی کش�تیرانی، ضمن تأکی�د بر ارائ�ه آموزش های 
مج�ازی، ب�ر ل�زوم بازاریاب�ی و تغیی�ر نگاه ب�ه مش�تریان، توس�عه فعالیت های 
پژوهش�ی و توج�ه وی�ژه ب�ه ارزش آفرین�ی ب�رای گ�روه کش�تیرانی جمه�وری 

اس�امی ای�ران در س�ال 99 و کس�ب درآم�د تأکی�د ک�رد.

آموزشـی دوره برگـزاری از کشـتيرانی آموزشـی مؤسسـه
داد. ايـنمؤسسـهخبـر در بازاريابـی

رویک�رد  ب�ا  بازاریاب�ی  آموزش�ی  دوره  گ�زارش،  ای�ن  براس�اس 

مرکـزآموزشبوشـهربـهمنظوررفـعنگرانیدانشـجويانو
خانوادههـایآنـانطیگزارشـیاقدامـاتاينمرکـزرابرای
پيشـگيریازشـيوعويروسکرونابهشـرحذيـلاعالمکرد.
مرک�ز آم�وزش بوش�هر علی رغ�م محدودیت ه�ای ش�دید در دوره 
فراگی�ری ش�یوع کرون�ا فعالیت ه�ای آموزش�ی در ای�ن مرک�ز همچن�ان ادامه 
دارد. ای�ن ام�ر ب�ا اج�راي طرح ه�اي پای�ش س�امت کارکن�ان، دانش�جویان، 
کارآم�وزان و رعای�ت دقی�ق و ظری�ف پروتکل هاي بهداش�تي انجام می ش�ود.

همچنی�ن در ای�ن طرح ضمن انجام آزمایش خ�ون CRP و  CBC از کلیه 
کارکن�ان، می�زان دم�ای ب�دن آن�ان به ص�ورت روزانه  س�نجش و اس�تفاده از 

ماس�ک در س�اعات کاری الزامی است.
ش�ایان ذک�ر اس�ت در این مرکز آموزش�ی کلی�ه دوره های آموزش�ی به صورت 
آنای�ن برگ�زار می ش�ود و تنها برای س�اعات عمل�ی و کارگاهی، دانش�جویان 
حض�ور فیزیک�ی در مح�ل مؤسس�ه دارن�د ک�ه قب�ل از ورود ب�ه مرک�ز، براب�ر 
پروت�کل مص�وب س�ازمان بن�ادر و دریان�وردی در ارتباط با جلوگیري از ش�یوع 
وی�روس کرون�ا ضم�ن پر ک�ردن فرم خ�ود اظه�اري، آزمایش�ات )تس�ت های 
آزمای�ش خ�ون   CRP و  CBC ( را انج�ام داده و در ص�ورت س�امت 
در  اقام�ت  دوره  در  کنن�د. همچنی�ن  دوره ه�اي الزم ش�رکت  در  مي توانن�د 
خواب�گاه ب�رای حف�ظ س�امت دانش�جویان، ورود و خ�روج ممن�وع اس�ت و 
دانش�جویان در زم�ان اقام�ت در قرنطین�ه کام�ل می باش�ند و ب�ا ت�ب س�نجی 
روزان�ه ، رعای�ت فاصل�ه اجتماع�ي، ضدعفون�ي روزان�ه کلی�ه س�طوح و ل�وازم 

وی همچنی�ن در ای�ن جلس�ه ضمن تبیین مس�ائل موج�ود، پیرامون اهمیت 
آمادگ�ی ب�رای انجام ممی�زی پیش روی س�امانه مدیریت کیفی�ت، تحوالت 
اخی�ر و انتظ�ارات ش�رکت هلدین�گ از مؤسس�ه آموزش�ی مطالب�ی را بی�ان 

. کرد
ش�ایان ذک�ر اس�ت در ادام�ه این جلس�ه از کلی�ه کارکن�ان برای ارائ�ه نقطه 
نظ�رات و پیش�نهادات س�ازنده و کارب�ردی خ�ود در ای�ن راس�تا دع�وت ب�ه 

آمد.  عم�ل 

بازاریاب�ی خدم�ات آموزش�ی  ب�ه منظ�ور ارتق�اء س�طح دان�ش کارکن�ان در 
پروتکل ه�ای  رعای�ت  ب�ا  و  آموزش�ی ش�یان  س�الن کنفران�س س�اختمان 

بهداش�تی ب�ه ص�ورت حض�وری برگ�زار ش�د.

م�ورد اس�تفاده حت�ی لوازم ش�خصی، کاهش ظرفی�ت کاس ه�ا و کارگاه ها 
همچنی�ن وس�ایل نقلیه، س�عی ش�ده اس�ت ت�ا امر آم�وزش در این ش�رایط 

نش�ود. متوقف 
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لطفاخودتانرامعرفیکنيد؟
مرتض�ی خلف�ی نژاد فرزن�د آقای طاها خلفی نژاد از کارکنان ش�اغل در ش�رکت خدمات 
نمایندگی هوپاد دریا ش�عبه بندرعباس هس�تم . در حال حاضر در دوره دوم متوس�طه در 

رش�ته برق صنعتی تحصی�ل می کنم.

ورزشچهتأثيراتیدرزندگیشماداشتهاست؟
من با ورزش کردن بس�یاری از بیماری ها ازجمله نارس�ایی های قلبی، عروقی و تنفسی را 
پیشگیری، درمان  و کنترل  کرده ام. داشتن جسمی سالم از تأثیرات ورزش کردن می باشد.

چهنوعرشتهورزشیرادنبالمیکنيد؟
هندبال

چهشدکهبهورزشهندبالعالقهمندشديد؟
در حقیق�ت م�ن از کاس س�وم دبس�تان ب�ه ورزش هندبال عاقه داش�تم و  بی�رون از 
مدرس�ه ای�ن ورزش را دنب�ال م�ی ک�ردم . زمانی هم که بی�ن مدارس مس�ابقات برگزار 

می ش�د م�ن هم ش�رکت می ک�ردم .

اصوالًورزشهندبالچندنوعاستوشماکدامرشتهراانتخابکرديد؟
چک�ی، توربال، روی چمن، هندبال س�احلی، هندبال فریس�کی و گلب�ال ارز ورزش های 

هندبال هس�تند که من هندبال س�احلی را انتخ�اب کردم.

چندسالاستکهبهصورتحرفهایدراينرشتهفعاليتداريد؟
حدود پنج س�ال اس�ت ک�ه به صورت حرفه ای تمرین�ات  ای�ن ورزش را ادامه می دهم. 
در ابت�دا ب�ه ص�ورت غیر حرف�ه ای  و آماتور در س�الن 7 تیر این ورزش را ش�روع کردم و 

س�پس  به تیم هندبال س�احلی پیوستم.

تمريناتاينورزشبهچهنحویاست؟
تمرین�ات ب�ه ص�ورت روزمره و م�دام بود ولی در ح�ال  حاضر به خاطر ش�رایط ویروس 

کرون�ا در این پنج روز، س�ه س�اعت ب�ه صورت انف�رادی تمرین می کنم.

تاکنونچندعنواندراينرشتهکسبکردهايد؟
در رده س�نی جوان�ان مق�ام اول و  نوجوان�ان مقام دوم را کس�ب ک�رده ام همچنین مقام 
دوم نوجوان�ان هندب�ال س�احلی کش�وری را به دس�ت آورده ام و هم اکنون جزو هش�ت 

تیم برتر کش�وری در رش�ته هندبال س�احلی می باش�م.

حضوروالديندرزمانمسابقهچهحسیبهشمامیدهد؟
زمان�ی ک�ه پدر و مادرم در حین مس�ابقه حضور دارند احس�اس س�ربلندی به من دس�ت 

می ده�د و افتخار می کنم که پش�توانه بس�یار ق�وی دارم .

مرتضیخلفینژادفرزندموفقيکهمکاردرگفتوگوباآوایکشتيرانی؛

 بزرگ ترین آرزویم تأسیس باشگاه هندبال
در بندرعباس و بندر خرمشهر است

درراسـتایمعرفـیخانـوادهموفـق،ايـنبـاربـهسـراغمرتضـیخلفـینـژاد
ورزشـکاریازخطـهجنـوبکشـور،رفتيـم.مرتضـیپـدرومـادرشرامهمترين
پشـتوانهخـوددرکسـبموفقيـتهايـشمیدانـدوبزرگتريـنآرزويـشايـن
اسـتکـهدرآينـدهاینهچنـداندور،باشـگاههندبـالرادربندرعباستأسـيس

کنـد.ماحصـلگفـتوگـویمـابـاايشـانازنظرتـانمیگذرد.

اهلمطالعههستيد؟
بله. بیش�تررمان می خوانم و همچنین مطالب ورزش�ی و  کتاب های س�تاره شناس�ی  را 

هم  مطالع�ه می کنم.

آخرينکتابیکهمطالعهکرديدچهبود؟
کتاب فیزیولوژی  و تغذیه ورزشی  را  چندی پیش مطالعه کردم.

چهشعریدرحافظهاتماندهکههميشهآنرامیخوانيد؟
یک رباعی از سعدی را همیشه می خوانم .

عاج واقعه پیش از وقوع باید کرد/ دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست
به روزگار سامت ساح جنگ بساز/ وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست

آخرينفيلمسينمايیکهتماشاکرديد،چهبودهاست؟
آخری�ن فیلم�ی را که دیدم فیلم س�ینمایی  کمدی چش�م و گوش بس�ته ب�ود  که  امین 

حیایی و بهرام افش�اری در آن بس�یار عالی ب�ازی کرده بودند.

روزهایکرونايیراچگونهپشتسرمیگذاريد؟
من بهداش�ت فردی را به خاطر س�امتی خودم، خانواده و دیگران رعایت می کنم و در 
ح�ال حاض�ر  هم عضو تیمی نیس�تم و تمرینات�م را به صورت انف�رادی  ادامه  می دهم.

بزرگترينآرزویشماچيست؟
دوس�ت دارم ج�ذب تی�م ملی جوان�ان ش�وم و از بازیکنان مطرح دنیا بش�وم و همچنین  
در آین�ده از مربی�ان توانمند باش�م و بتوانم باش�گاه هندبال را ه�م در بندرعباس و هم در 

خرمش�هر برای جوانان کش�ورم تأسیس کنم.

چهتوصيهایبههمسنوساالنخودداريد؟
توصی�ه م�ن به هم س�ن و همس�االنم این اس�ت که حداقل یک س�اعت از وقت ش�ان 

را ب�ه ورزش ک�ردن اختصاص بدهند.

چهکسانیبيشتردرموفقيتهایشمانقشبسزايیداشتند؟
پدر و مادرم  مهم ترین و بزرگترین پشتوانه من در کسب موفقیت هایم هستند.

چنانچهمطلبديگریهمماندهاست،بفرماييد.
امی�دوارم ب�ا تاش ه�ا و کوش�ش هایی ک�ه در ای�ن س�ال ها ک�رده ام در س�طح مل�ی و 
بین المللی دیده ش�وم، در اینجا از این  فرصت اس�تفاده می کنم و از مادر بس�یار عزیزم که 
ه�ر روز  لباس های ش�نی م�را تحمل می کند و همچنین از پدر بزرگوارم که همیش�ه  و 
در همه حال یار و یاور من اس�ت تش�کر و قدردانی می نمایم و دست ش�ان را می بوس�م.

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

این جملۀ پرمعنا که مقام معظم رهبری در مورد زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا فرموده  اند ما 
را به این مهم رهنمون می  نماید که هریک از ما وظیفه داریم یاد و خاطرۀ این عزیزان را که 
بیانگر نوع نگاه، جهان  بینی، سبک زندگی آنان و تالش و جهاد در راه عقیده  ای است که سخت 
به آن پای بند بوده  اند، زنده نگه داریم تا شاید قدمی در راه ترویج فرهنگی که آن عاشقان 
مخلص در زندگی فردی و اجتماعی  شــان با عمل به منصۀ ظهور رساندند، برداشته باشیم.

زمس�تان 6۴ ب�ود. عملیات والفج�ر 9 بر روی ارتقاعات کردس�تان در 
ح�ال انج�ام بود. محمود کاوه فرماندهی لش�کر ویژه ش�هدا با حضور 
در منطق�ه عملیات�ی کار را از خط�وط مق�دم نب�رد پیگی�ری می ک�رد. 
ه�وا بس�یار س�رد ب�ود. یک�ی از گردان ه�ا ب�ه س�وی پاس�گاه مرزی 
عراقی ه�ا حرک�ت ک�رد. آنه�ا بای�د ب�ا عب�ور از موان�ع از دو ط�رف 
ب�ه پاس�گاه حرک�ت می کردن�د. مرحل�ه بع�دی عملی�ات ب�ا تص�رف 
ای�ن پاس�گاه آغاز می ش�د. ل�ذا کار آنها بس�یار مه�م بود. ب�رادر کاوه 
منتظ�ر نتیج�ه حمله گ�ردان بود. لحظات�ی بعد خبر رس�ید که گردان 
در پش�ت س�یم های خ�ادار حلق�وی گی�ر افت�اده! نمی دان�م علت چه 
ب�ود!؟ ی�ا س�یم خ�اردار متص�ل ب�ه مین ب�ود یا اینک�ه وس�ایل بازی 

ک�ردن مس�یر وجود نداش�ت.
از مکالم�ات پش�ت بی س�یم معل�وم بود که ب�رادر کاوه اصرار داش�ت 
ه�ر چ�ه زودت�ر کار آغ�از ش�ود. ب�رادر ناصری مس�ئول س�تاد لش�کر 
ه�م آنج�ا ب�ود. او ب�رای مس�ئولیت اطاع�ات ای�ن گ�ردان یک�ی از 
نیروه�ای خ�وب شناس�ایی ب�ه ن�ام رج�ب غام�ی را انتخ�اب کرده 
ب�ود. رج�ب بای�د مس�یر را ب�ه بچه ه�ا نش�ان م�ی داد و ب�ه فرمان�ده 

گ�ردان کم�ک می ک�رد.
 ناص�ری در پی�دا ک�ردن بچ�ه ه�ای نخب�ه اس�تاد ب�ود. ه�ر نیرویی 
ک�ه توانمن�د ب�ود جذب واح�د شناس�ایی و اطاع�ات می ک�رد. برادر 
ناص�ری ب�ه ش�جاعت و درایت رجب ایمان داش�ت. دوس�تی عجیبی 
بی�ن ای�ن دو برق�رار بود. هم�ه نگران آغ�از عملیات بودی�م. لحظاتی 
بع�د خب�ر جدی�دی پش�ت بی س�یم اعام ش�د: گ�ردان حمل�ه را آغاز 

کرده، پاس�گاه تصرف ش�د. 
مرحل�ه بع�دی عملی�ات آغ�از ش�ده ب�ود. ش�دت درگی�ری زی�اد بود. 
قب�ل از روش�ن ش�دن هوا ب�رادر کاوه به کن�ار بچه های گ�ردان آمد. 

ایش�ان از بچه ه�ا و حماس�ه ای ک�ه آفریدن�د تش�کر کرد.
فرمان�ده گ�ردان ضم�ن تش�کر از نیروه�ا گف�ت: حماس�ه اصل�ی را 
ب�رادر رج�ب غام�ی انج�ام داد! بع�د مکث�ی ک�رد و ادام�ه داد: همه 
م�ا پش�ت موان�ع گی�ر افت�اده بودی�م. واقع�ًا نمی دانس�تیم چ�ه کنیم. 
در همی�ن حی�ن ب�رادر غام�ی همین مس�ئول اطاعات گ�ردان کار 

کرد! عجیب�ی 
او ب�ه خوب�ی گ�ردان را ت�ا پ�ای کار آورد و آن گاه دوی�د و جل�و رفت! 
بع�د ه�م روی س�یم های خ�اردار خوابی�د و گف�ت: از روی م�ن عبور 
کنی�د! فرص�ت تصمیم گی�ری نبود. بیش از س�یصد نف�ر از روی بدن 
او عب�ور کردن�د. مع�اون گردان در کنارش نشس�ته ب�ود. پایش را پله 
ک�رده ب�ود تا ب�ه بدن رج�ب کمتر فش�ار بیای�د. ایش�ان می گفت: در 
زی�ر ن�ور من�ور کام�ًا  مش�خص ب�ود. خارهای س�یم در بدن�ش فرو 

مهاجر مجاهد

رفت�ه ب�ود. قط�رات خ�ون از تمام ب�دن او جاری ش�ده بود.
وقت�ی هم�ه نیروه�ا از روی بدن او عب�ور کردند عملیات ب�ا موفقیت 
آغ�از ش�د. در هم�ان لحظ�ات او را از روی س�یم ها بلن�د کردی�م. 
همین ط�ور ک�ه خ�ون از تم�ام ب�دن او ج�اری ب�ود دس�تانش را ب�ه 
س�وی آس�مان بلن�د کرد و گف�ت: خدایا تحم�ل ندارم. از تو ش�هادت 
می خواه�م. عجی�ب ب�ود. در همان لحظ�ه گلوله ای بر چه�ره نورانی 

نشست. او 
عملی�ات ب�ه پای�ان رس�ید. ب�رادر کاوه ب�ه هم�راه ب�رادر ناص�ری بر 
بالی�ن ای�ن ش�هید قهرم�ان حاضر ش�دند. ب�رای او دعا کردن�د. برادر 
کاوه چن�د جمل�ه ای ه�م در وص�ف او صحب�ت نمود.بع�د ه�م پیک�ر 
او را ب�ه هم�راه دیگ�ر ش�هدا ب�ه عق�ب منتق�ل کردی�م. پیکره�ای 
چن�د ت�ن از ش�هدای عملی�ات والفج�ر 9 از جمل�ه ش�هید غام�ی 
ب�ه شهرس�تان بجس�تان آم�د. تمام ش�هدا توس�ط خانواده های ش�ان 
تش�ییع و تدفی�ن ش�دند. ام�ا پیک�ر ش�هید غام�ی هن�وز مان�ده بود. 

کس�ی ب�رای تحوی�ل پیک�ر او اق�دام نکرد.
او از بجس�تان در خراس�ان جنوب�ی ب�ه جبهه اعزام ش�ده ب�ود و هیچ 
آدرس ی�ا نش�انی نداش�ت. غرب�ت و گمنام�ی او خیلی عجیب اس�ت. 

یعنی خان�واده او کجا هس�تند؟
تاش ه�ا ادام�ه داش�ت تا اینکه بچه های بس�یج بجس�تان به س�راغ 
او آمدن�د. خیل�ی عجی�ب بود. رج�ب غام�ی از اتباع افغانس�تان بود. 
او در زی�ر ای�ن آس�مان هیچ کس را نداش�ت. خان�واده اش را در جنگ 
افغانس�تان از دس�ت داده ب�ود. تنه�ا کس�ی ک�ه او را بهت�ر از بقی�ه 
می ش�ناخت یک ش�اطر نانوا در یکی از محله های ش�هر بود. ایش�ان 
می گف�ت: رج�ب چند س�ال قب�ل به ای�ران آم�د. در نانوای�ی من کار 

می ک�رد و ش�ب ها همان ج�ا می خوابی�د.
ام�ام جمع�ه ب�رای م�ردم، ای�ن ش�هید غری�ب را معرفی ک�رد. بعد از 
نم�از جمع�ه تم�ام مردم جم�ع ش�دند. پیکر رج�ب را آوردند. تش�ییع 
باش�کوهی برگ�زار ش�د. ح�ال و روز م�ردم خیل�ی عجیب ب�ود. همه 
اش�ک می ریختن�د. گوی�ی ب�رادر خ�ود را از دس�ت داده ان�د. در پایان 
مراس�م یک�ی از همرزم�ان ش�هید در م�ورد نح�وه ش�هادت رج�ب 

کرد. صحب�ت 
س�ال ها از آن ماج�را گذش�ته و دیگر رجب دیگر در این ش�هر غریب 
نیس�ت. او ان�دازه ی�ک ش�هر فامیل دارد. مردم قدرش�ناس بجس�تان 
وقت�ی وارد گلس�تان ش�هدا می ش�وند ابت�دا ب�ه س�راغ م�زار رج�ب 
می رون�د بع�د ب�ه س�راغ دیگ�ر ش�هدا و پای�گاه بس�یج مس�جد جامع 

بجس�تان نی�ز ب�ه نام ش�هید رج�ب غام�ی نامگذاری ش�د.        

یاد شهدا

اينشماره:شهيدرجبغالمی
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گردآوری:  دفتر مرکزی حراست

قسمت دوم

تبیین تحلیلی اهداف دشمن
 از منظر مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

درشـمارهقبـلپيرامـونتبييـنتحليلیاهـدافومقاصددشـمنان
درابعـادمختلـفازمنظـرحضـرتآيـتاهللخامنـهای)مدظلـهالعالـی(
پرداختـهشـد.درادامـهديدگاهايشـانپيرامـوناهدافدشـمنان
درسـطوحبلندمـدت،ميـانمـدتوکوتـاهمـدتهمراهبـابيانات

ايشـاندرديدارهـایمختلفاشـارهشـدهاسـت.

1-اهدافدشمناندرسطوحبلندمدت،ميانمدتوکوتاهمدت
دش�منان انق�اب اس�امی، در برنامه ریزی ه�ای کان خ�ود ب�رای عملیاتی کردن 
اه�داف و مقاص�د خ�ود، ای�ن اه�داف را در س�ه س�طح بلندم�دت، میان م�دت و 
کوتاه م�دت دنب�ال می کنن�د. منط�ق ای�ن تقس�یم بندی از ای�ن جه�ت اس�ت ک�ه 
دش�من ب�رای خ�ود یک ه�دف غایی تعری�ف می کند ک�ه در قالب ه�دف بلندمدت 
می گنج�د و اه�داف میان م�دت و کوتاه م�دت در حقیقت مس�یر رس�یدن دش�من به 
آن ه�دف نهای�ی اس�ت. مق�ام معظ�م رهب�ری )مدظل�ه العال�ی( در تجزی�ه و تحلی�ل این 

بح�ث، ب�ه س�طوح مختلف اه�داف دش�منان م�ی پردازند:
ب�ا  را  دش�من  بلندم�دت  اه�داف  العال�ی(  )مدظل�ه  رهب�ری  معظ�م  مق�ام   -  ۱  -۱
گونه شناسی»س�لطه« در ای�ن بح�ث مط�رح می کنن�د و نموده�ای متفاوت س�لطه 
را ب�ه عن�وان اه�داف بلندمدت دش�من بر می ش�مارند؛ ب�ه تعبیر دیگ�ر، اهداف مهم 
دش�من تحق�ق گونه های مختلف س�لطه اس�ت. ایش�ان ب�ا نگرش عمی�ق و تحلیل 
دقی�ق و ب�ا نگاه�ی کارشناس�انه و علمی، هدف بلندمدت دش�من را ایج�اد و احیای 
س�لطه ب�ر جمه�وری اس�امی ای�ران انقاب�ی می دانن�د. معظ�م له ب�ر ای�ن باورند 
ک�ه اص�واًل اس�تکبار و اس�تعمار ب�ه انگیزۀ س�لطه گری ش�کل می گی�رد و ماهیت و 

فلس�فه اس�تکبارگری و تف�وق طلب�ی، مس�لط ش�دن بر ام�ور دیگران اس�ت.
  ایش�ان در تعری�ف س�لطه م�ی فرماین�د: » سیاس�ت س�لطه در دنی�ا عب�ارت ب�ود 

»دس�ت بیندازی�د ب�رای تص�رف«. 
)بیانات در دیدار پرسنل نیروی دریایی- 56/9/8(

 حض�رت آی�ت اهلل خامن�ه ای )مدظل�ه العال�ی( ب�ه طور صری�ح و بی پرده هدف اس�تکبار را 
س�لطه گ�ری معرف�ی می کنند و در ای�ن زمینه می فرماین�د: »امروزه هم�ه می دانند 
ک�ه فکر اس�تعمار چیس�ت؟ همه فک�ر آمریکا را که رأس اس�تکبار اس�ت خوانده اند. 

فک�ر اینها س�لطه بر همۀ عالم اس�ت«.
)بیانات در دیدار دانشجویان و دانش آموزان -07/8/51( 
ایش�ان ای�ن خ�وی س�لطه گری قدرت های ب�زرگ را نه تنه�ا متوجه ایران اس�امی 
و کش�ورهای اس�امی، بلک�ه متوج�ه تمام�ی بش�ریت می دانن�د و م�ی فرماین�د: 
»مش�کل دنی�ا این اس�ت که ام�روزه در دنی�ا قدرت هایی وج�ود دارد و در رأس آنها 
قدرت�ی وج�ود دارد ک�ه معتق�د اس�ت ک�ه هم�ۀ بش�ریت متعلق ب�ه او اس�ت و باید 

تص�رف کن�د آن چه م�ی خواهد«. 
)بیانات در دیدار اعضای هیئت مدیره مرکز جهانی علوم اسالمی -67/6/42(

مق�ام معظ�م رهب�ری )مدظله العال�ی( دربارۀ موضع نظام اس�امی در مقابل روحیۀ س�لطه 
گری می فرمایند: »اس�تکبار به کمتر از س�لطه راضی نیس�ت و جمهوری اس�امی 

ای�ران هی�چ گاه آن را نخواه�د پذیرف�ت و در مقابل اس�تکبار به هی�چ وجه انعطاف 
نش�ان نخواهد داد«.

 )بیانات در دیدار کارکنان روزنامه کیهان -08/21/1( 
ایش�ان، س�لطه گری دش�منان را در قالب ه�ای مختل�ف س�لطه، م�ورد تجزی�ه و 
تحلی�ل ق�رار داده ان�د. در یک�ی از ای�ن تقس�یم بندی ها ایش�ان می فرماین�د: »عمده 
موضوع های�ی ک�ه قدرت ه�ای س�لطه گر در نظ�ام س�لطه جهان�ی ب�رای حف�ظ این 
رابط�ه س�لطه گر و س�لطه پذیر ب�ر آن تکی�ه می کنن�د. س�ه موض�وع اس�ت؛ س�لطۀ 

فرهنگ�ی، س�لطۀ اقتص�ادی و س�لطۀ علمی«. 
)بیانات در دیدار اعضای هیئت علمی و کارشناسان جهاد دانشگاهی-38/1/4(

بناب�ر فرمای�ش مق�ام معظم رهب�ری )مدظله العال�ی( اه�داف بلندمدت دش�منان، در قالب 
گونه شناس�ی س�لطه گری را  می ت�وان در م�وارد ذی�ل خاص�ه کرد:

1-1-1-سلطۀفرهنگی
فرهن�گ از جمل�ه مقوله هایی اس�ت که مقام معظ�م رهبری )مدظله العالی( با حساس�یت 
و ظراف�ت خاص�ی آن را دنبال می کنند و در بس�یاری از اظهارات و بیانان خودش�ان 
ب�ر اهمی�ت و راهب�ردی ب�ودن آن، تأکید فراوان�ی دارند. ایش�ان معتقدن�د که نقطه 
حس�اس ضربه پذی�ری ه�ر ملت�ی از جمل�ه ملت ش�ریف ای�ران تضعی�ف بنیان های 
فرهنگ�ی آن مل�ت اس�ت. معظم ل�ه ب�ر ای�ن اعتقادن�د که دش�من مهم تری�ن نقطه 
ای را ک�ه ه�دف ق�رار داده، فرهن�گ اس�ت و ب�ا ایجاد س�لطۀ فرهنگی، ب�ه عنوان 
ی�ک ه�دف بلندم�دت، س�ایر اه�داف و مقاص�د خ�ود را عمل�ی خواهد ک�رد. بحث 
تهاج�م فرهنگ�ی ک�ه در ادام�ه ب�ه ش�بیخون فرهنگ�ی مبدل ش�د، از ط�رف مقام 
معظ�م رهب�ری )مدظل�ه العال�ی( در قال�ب همی�ن پروس�ه تعریف و بازخوانی ش�د. ایش�ان 
پیرام�ون ه�دف بلندم�دت ب�ودن س�لطۀ فرهنگی در ره نام�ۀ تهاجمی دش�منان می 
فرماین�د: »ام�روز در دنی�ا مراک�ز ق�درت سیاس�ی، مهم تری�ن چی�زی که برایش�ان 
ب�رای بلندم�دت مط�رح اس�ت، س�لطۀ فرهنگ�ی اس�ت، ای�ن مهم تری�ن اس�ت. به 
عن�وان برنام�ه بلندم�دت، آن چی�زی که ب�ه مراکز س�لطۀ جهانی، اقت�دار حقیقی و 
تضمی�ن ش�ده می بخش�د، س�لطۀ فرهنگ�ی اس�ت. تس�لط فرهنگی اس�ت. ب�ه این 

خیل�ی اهمیت م�ی دهند«.
 )بیانات در دیدار با اعضای هیئت علمی کنگره امام خمینی )ره(-87/11/4( 
و در جای�ی دیگ�ر می فرماین�د: »آن چ�ه ک�ه امروز اس�تکبار جهانی هم ب�ه دنبالش 

هس�ت، اس�تیای فکری و فرهنگی است«.
 )بیانات در دیدار با اعضای نمایندگان فرهنگی ایران

 در خارج از کشور -67/6/01( 
مق�ام معظ�م رهب�ری )مدظل�ه العال�ی( تهاج�م فرهنگی از طرف دش�من را یک ن�وع ابزار 
ب�رای تحق�ق س�لطۀفرهنگی تلق�ی می کنند و م�ی فرمایند: »تهاج�م فرهنگی یک 
مس�ئله بس�یط نیس�ت، بلک�ه طراحی ه�ا و برنامه ریزی های�ی ک�ه دش�من ب�رای 

ه�دف ق�راردادن اعتق�اد، اخ�اق و فضیل�ت در قش�رهای مختل�ف می کند«. 
)بیانات در دیدار دانشجویان و اساتید دانشگاه شهید بهشتی- 28/2/22(

ادامه دارد...

آگاهـی
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قدردانی

مس�ئول  اس�کندری  آق�ای  جن�اب  خالصان�ه  مس�اعدت  و  ازپیگی�ری  بدین وس�یله 
دفترمدیرعام�ل، س�رکارخانم هاش�می مطلق مس�ئول بیم�ه معلم و جناب آق�ای فریبرز 
جعف�رزاده کارگزین�ی ملوان�ان ش�رکت تأمی�ن نی�رو که به خاط�ر امور درمانی همس�رم، 
زحم�ات بس�یاری را متحم�ل ش�دند، کم�ال تش�کر و قدردان�ی را دارم. از خداوند متعال 
ب�رای ای�ن عزی�زان و خان�واده آنان آرزوی س�امتی و طول عمر با عزت مس�ئلت دارم. 

علی بیگلری بدر)فیتر( و خانواده 

بدین وس�یله از تم�ام تاش�ها و زحم�ات ب�ی دری�غ مهن�دس نظام آب�ادی مدی�ر ام�ور 
عملی�ات و کارکن�ان ش�رکت تأمی�ن نی�رو ک�ه ب�ا ایج�اد تمهی�دات الزم از دریان�وردان 
موج�ب  و  گرفت�ه می ش�ود  غربالگ�ری  بندرعباس(تس�ت  در  ت�رک کش�تی  از  )قب�ل 
آس�ودگی خاط�ر دریان�وردان در ح�ال خدم�ت و خانواده ه�ای آن�ان را فراه�م می آورند، 
تش�کر و قدردان�ی می کنی�م از خداون�د متع�ال س�امتی و به�روزی ش�ما عزی�زان را 

نیم. ها خوا

کاپیتان علی صفری السکی فرمانده و دریانوردان کشتی باوند 

بدی�ن وس�یله از مدیرعام�ل محت�رم کش�تیرانی جمه�وری اس�امی ای�ران، مدیرعامل 
محت�رم مؤسس�ه کل�وپ بین الملل�ی بیم�ه متقاب�ل اطمین�ان متح�د قش�م، مدیرعامل و 
کارکن�ان ش�رکت تأمی�ن نی�رو و همچنین مدیر محت�رم و کارکنان دفت�ر روابط عمومی 
وکلی�ه مدی�ران و هم�کاران عزی�زی ک�ه جه�ت تس�لیت درگذش�ت پ�در اینجان�ب  ب�ا 
ارس�ال گل، پی�ام تس�لیت و تم�اس تلفن�ی اب�راز هم�دردی کردن�د و موجب�ات تس�لی 
و  قدردان�ی می کن�م  و  آوردن�د، صمیمان�ه تش�کر  فراه�م  را  بازمان�دگان  و  اینجان�ب 

س�امتی، ش�ادکامی و توفی�ق تمام�ی عزی�زان را از خداون�د من�ان خواس�تارم. 

کاپیتان حمیدرضا آرین نژاد

جنابآقایحميدرضاغريب
ق�دم ن�و رس�یده را ب�ه جنابعال�ی و خانواده محت�رم تبری�ک می گوییم. از خداون�د متعال 
س�امتی و س�عادت فرزند دلبندتان را در سایه توجهات حضرت ولی عصر)عج( خواهانیم.
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

تبریک

س�یدرضا  کاپیت�ان  فرزن�د  حس�ینی  س�ادات  فاطم�ه   
در  والفج�ر  کش�تیرانی  ش�ناور  فرمانده�ان  از  حس�ینی 
م�دارس  دانش آم�وزان  هن�ری  و  فرهنگ�ی  مس�ابقات 
آم�وزش و پ�رورش شهرس�تان ورامی�ن در رش�ته نقالی و 

ش�د. س�وم  مق�ام  کس�ب  ب�ه  موف�ق  ش�اهنامه خوانی 
ای�ن موفقی�ت را ب�ه خان�واده محت�رم کاپیت�ان حس�ینی 
تبری�ک می گویی�م و توفیق روزافزون فرزند تاشگرش�ان 
را در تمام�ی مراح�ل زندگ�ی از خداون�د متع�ال خواهانیم.

روابط عمومی کشتیرانی والفجر
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

کارکن�ان  از  ش�عبانی  منی�ژه  فرزن�د  فتح آب�ادی  درس�ا 
ش�اغل در ش�عبه بندرعب�اس ش�رکت خدم�ات نمایندگ�ی 
محاس�بات  مس�ابقه  هفتمی�ن  در  هوپاددری�ا،  کش�تیرانی 
ذهن�ی و چرتکه کش�وری موفق به کس�ب رتبه دوم ش�د.

ش�عبانی  محت�رم  خان�واده  ب�ه  را  علم�ی  موفقی�ت  ای�ن 
تبری�ک می گویی�م. توفی�ق روزافزون فرزند تاشگرش�ان 
را در تمام�ی مراح�ل زندگ�ی از خداون�د متع�ال خواهانیم. 

روابط عمومی شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاددریا
مدیر و کارکنان روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 

موفقیت فرزندان  همکاران
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پیـام

مدیر دفتر مرکزی حراست
 پذیرای کارکنان در روزهای شنبه

دفتـرمرکـزیحراسـتکشـتيرانیاعالمکـرد:بـهمنظور

دريافـتديدگاههـا،نقطهنظـراتورسـيدگیبهمشـکالت

کارکنـان،مديـردفتـرمرکـزیحراسـتروزهایشـنبههر

هفتـهسـاعت12-10بـاآنـانديـدارمیکند.

کليـهکارکنـاندريايـیوخشـکیمیتواننـدجهـتتعيين

وتنظيـموقتقبلیبــــاشـمارهتلفــــن23843598

بگيرند. تمـاس

با ما در نشریه آوای کشتیرانی همراه باشید

آوای کشتیـــــرانی 
آمـــــادۀ معـــــرفی
خــانواده های مـوفق 
گــروه کشتیـــــرانی

نشریه آوای کشــتیرانی در بیست و سومین ســال فعالیت خود در 
نظر دارد گفت وگوهایی را با سرپرست و اعضای خانواده های موفق 

همکاران گروه کشتیرانی تحت عنوان »خانواده موفق« منتشر کند.
از ایــن رو همکارانــی کــه اعضــای خانــوادۀ آنهــا در عرصه های 
و...«  ورزشــی  اجتماعــی،  مذهبــی،  هنــری،  فرهنگــی،  »علمــی، 
موفــق بوده انــد، در صــورت تمایــل می تواننــد جهــت انجــام 
مصاحبــه بــا شــماره تلفــن  23844560 تمــاس حاصــل نمایند.

منتظر تماس های شما عزیزان هستیم.



همدردیهمدردی
خانوادهمحترممرحومجعفرشقاقی

ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت ش�ادروان مرحوم ک�وروس جعفر ش�قاقی را به آن 
خان�واده داغدی�ده تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متعال ب�رای آن عزیز س�فر کرده به 
دی�ار باق�ی رحمت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت 

داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

خانوادهمحترممرحومرضوانی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت ش�ادروان مرحوم حس�ن اصغ�ر رضوان�ی را به آن 
خانواده داغدیده تس�لیت می گوییم. از خداوند متعال برای آن عزیز س�فر کرده به دیار 
باقی رحمت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

خانوادهمحترممرحومصبوريانمطلق
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت ش�ادروان مرحوم ج�واد صبوریان مطل�ق را به آن 
خان�واده داغدی�ده تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متعال ب�رای آن عزیز س�فر کرده به 
دی�ار باق�ی رحمت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت 

داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

خانوادهمحترممرحومپازوش
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت ش�ادروان مرح�وم ایرج پ�ازوش را ب�ه آن خانواده 
داغدی�ده تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر ک�رده ب�ه دیار 
باقی رحمت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

جنابآقایمهندسلطفالهعابدی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت والدی�ن بزرگوارت�ان را ب�ه جنابعال�ی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متعال برای آن عزیزان س�فر ک�رده به دیار 
باقی رحمت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو

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

همکاربازنشستهجنابآقایکاپيتانمحمدسميعنژاد
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

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

جنابآقایسيدسعيدسجادیآلهاشم
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم

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

سرکارخانمگلنوشافروشه
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را ب�ه س�رکارعالی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت توسعه فناوری اطاعات دریایی

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

جنابآقایعليرضاجليليان
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی جنوب خط ایران

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

جنابآقایعدالتمحمدی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه خدمات رفاهی کشتیرانی

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

ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست ، 
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو

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

جنابآقایحامدنسيمدوست
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت تأمین نیرو
فرمانده و دریانوردان کشتی آرتاریا

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

سرکارخانمالههمظفری
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت پ�در بزرگوارت�ان را ب�ه س�رکارعالی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

مدیر و کارکنان دفتر کارگزاری بیمه 
روابط عمومی کشتیرانی والفجر

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

جنابآقایمصطفیپوررکنی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل فله

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

جنابآقایاحدمواليی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

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

جنابآقاینبيلخليلزادهمطوری
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان کشتیرانی والفجر

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

همکاربازنشستهجنابآقایحسينعباسيان
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

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

جنابآقایکاپيتانحميدرضاآريننژاد
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان مؤسسه کلوپ بین المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

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

جنابآقایکاپيتانسيدعليرضاميرعزيزی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأثر درگذش�ت پدر بزرگوارتان را ب�ه جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
کانون بازنشستگان گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

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

جنابآقایعليرضامحبی
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل ترکیبی کشتیرانی

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

ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت م�ادر بزرگوارت�ان را ب�ه س�رکارعالی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست،
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل فله

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

جنابآقایمحمدنيکپور
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

همکاربازنشستهجنابآقایبيژندانهکار
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

سرکارخانمفاطمهرضايی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت م�ادر بزرگوارت�ان را ب�ه س�رکارعالی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

جنابآقایموسیطاوسی
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

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

جنابآقایسيدمهدیميرخانی
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست

مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل کانتینری 
امور پشتیبانی، امور کارکنان، اداره پذیرش و بسیج کشتیرانی 
مدیر و کارکنان دفتر روابط عمومی کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

همکاربازنشستهسرکارخانمشکوفهمسعودی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت م�ادر بزرگوارت�ان را ب�ه س�رکارعالی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

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

همکاربازنشستهجنابآقایعلیسوریتبار
ب�ا نهایت تأس�ف و تأثر درگذش�ت م�ادر بزرگوارتان را به جنابعالی و خان�واده محترم  تان 
تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزیز س�فر ک�رده به دی�ار باقی رحمت 

واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
دفتر مرکزی حراست
کانون بازنشستگان کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

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

جنابآقایمرتضیلطفيان
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت خواه�ر بزرگوارت�ان را ب�ه جنابعال�ی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست 
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل فله

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

جنابآقایحميدپيرزادی
ب�ا نهای�ت تأس�ف و تأث�ر درگذش�ت ب�رادر بزرگوارت�ان را ب�ه جنابعال�ی و خان�واده 
محترم  ت�ان تس�لیت می گویی�م. از خداون�د متع�ال ب�رای آن عزی�ز س�فر کرده ب�ه دیار 
باق�ی رحم�ت واس�عه و برای ش�ما و س�ایر بازماندگان صبر و ش�کیبایی مس�ئلت داریم. 
دفتر مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسامی ایران

دفتر مرکزی حراست ، 
مدیرعامل و کارکنان شرکت حمل و نقل کانتینری

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

جدول و
 سرگرمی

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

افقی
۱- فکور و عالم - پارگین

۲- دریاچه اي در ترکیه - فدراسیون جهاني کشتي - پارچه ابریشمي
۳- فال نیک - از هم پاشیده - علت و جهت

۴- چاشني ساالد - پیامبر کشتیبان - شراب - قعر
5- فرقه عربستان - پرنده کوچک تر از کبوتر - ضمیر اشاره
6- فکر و اندیشه - علم اعداد و ارقام - واحد پول بنگادش

7- مقصود – خردمند بدون دال آخر - صفت سرو
8- اطاق قطار - تهمت زدن - پر خور
9- زرد خارجي - خیاالت - ریز نمرات

۱0- شتر  بي کوهان - پادشاه افشاري - دندان تیز حیوانات
۱۱- مایع حیات - گراني - سب

۱۲- عید باستاني - حرف درد - آغوز - تخم مرغ در زبان بیگانه
۱۳- خرید و فروش - زهر سقراط - خداي هندوان

۱۴- وسیله پرتابي ورزشي - پدر از دست داده - شاهکار نقاش
۱5- شورگن - حکمران شهر

عمودی
۱- طبقه جو زمین - مخروب

۲- نهال نازک - آرزوها - حصیر
۳- برداشت محصول - کاما - فیلسوف نامي انگلیس

۴-  بي نظیر و بي مانند - لحظه کوتاه - برگ برنده - کجاست ؟
5- ضعیف و سست - یکتا - یاد دادن

6-  زندان - حاصل فروریختن دیوار - پایتخت اتریش
7-  طاي سیاه - سلول - نمونه ساخته شده

8- اهرم بزرگ - دلیل - پاییز
9- شایان - یار عروس - حکم و دستور

۱0- آشکار شدن خبر - تمام کننده - مقابل دوست
۱۱- دوستان - جوان - حرف فاصله

۱۲- مخالف - خوب و شایسته - یازده - پرده سینما
۱۳- فهرست - شمشیر بازي - زمان بي پایان

۱۴- حق الشرب - حاشیه کتاب - درس نوشتني
۱5- نماد کریسمس - از شهرهاي کرمانشاه

آوای کشتیرانی   شماره 362  /  خرداد و تیر  99
4646



 آوای کشتیرانی   شماره  362  /  خرداد  و تیر  99
4747

افقی

1- امپراتریس بدون ی - وسیله سنجش دما

2- كاله گیس - تخت پادشاهی - روایت كننده

3- راوك - دواطلب و نامزد - كشور سعادمتند

4- افرشده گوجه - میانه بدن - راندن مزاحم - بایگانی

5- نوعی كنگره دوزی - حتم - خرس آسامنی

6- رفیق - سوراخ بینی - از دنیا رفنت

7- پرسش - از حال پیاده خرب ندارد - ضمیر عربی

8- اندازه گرفنت - شاعر پریشان - میوه هزار دانه

9- شكل و صورت چیزی - حقه و فریب - ورزش روی یخ

10- شاعر تربیزی - شاعر بزرگ یونانی - بیامری خطرناك

11- از حروف یونانی - نوعی آش - ردیاب

12- بدبختی - گل بتونه - شانه - همراه شلوار

13- كلمه ای در مقام تنبیه - لحظه حركت ورزشكاران - جوان

14- از اسامء حسنی - خدای هندوان - پاندول ساعت

15- غذایی از بادمجان - كد

استقبال و تقدیر از فرمانده و کارکنان کشتی تانکر پتونیا
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