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اخبار
تشکیل کارگروه پیشگیری و مبارزه با

عرضه خارج از شبکه سوخت و ارتقاء
سالمت اداری در منطقه اردبیل

یعقوبی – خبرنگار «ابتکار» :نشست کمیته
پیشگیری و مبارزه با عرضه خارج از شبکه
سوخت و ارتقاء سالمت اداری در شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل برگزار
شد .
مدیر منطقه درباره هدف از تشکیل این
کارگروه ،گفت:این نشست با هدف تشریح
وظایف تخصصی اعضاءوآشنایی از قوانین
ومقررات تامین سالمت اداری ومقابله با
فساد اداری وشناسایی گلو گاههای قاچاق
سوخت و فساد اداری برگزار می شود .حجت
مدنی با اعالم اینکه جلوگیری از عرضه
فرآورده خارج از شبکه توزیع از اهداف اصلی
شرکت است ،گفت :این کارگروه حافظ منافع
عمومی و صیانت از سرمایه های ملی است
که در این زمینه فرهنگ سازی و پیشگیری از
قاچاق و مبارزه با آن در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد :هدف اصلی ما تامین سوخت
مصرف کنندگان واقعی است و اقدامات
انجام شده در این زمینه ،نیازمند همکاری
تمامی سازمان های ذیربط استان است.که
خوشبختانه با تالش همکاران تعامل بسیار
خوبی با دستگاههای متولی و نظارتی در استان
اردبیل را شاهد هستیم .
مدیر منطقه اردبیل در مورد راست آزمایی
مالکیت ادوات کشاورزی بیان کرد :در منطقه
اردبیل با پیش بینی های که شده بود برنامه
بررسی مالکیت ادوات کشاورزی با عنوان
طرح راست آزمایی کار بسیار خوب و بزرگی
بود که با تالش همکاران محترم مشتریان
واقعی منطقه شناسایی شد و از هدر رفت
مقدار زیادی سوخت جلوگیری بهعمل آمد .
گفتنی است ،مشخص کردن وضعیت
اسناد مالکیت اداوات کشاورزی و همچنین
هماهنگی بیشتر سازمانهای ذیربط در زمینه
اجرای طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش
بخش حمل و نقل و شناسایی بوروکراسی
اداری دست و پا گیر که می تواند منبع سوء
استفاده و تبانی با مشتریان شود ،از مهمترین
موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.در
پایان این نشست اعضاء حاضر طبق دستور
جلسه بررسی راهکارهای اصالحی و چگونگی
اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده  ،تدوین و پیگیری
روشهایی برای از میان بردن روزنه ها ،بسترها
و گلوگاه های قاچاق و سوء استفاده از اموال
دولتی و بیت المال در منطقه اردبیل  ،تاکید
کرد.

اخبار

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی:

الگوهای ساخت مسکن روستایی بومی سازی شده نبودند
حافظ باباپورافزود :یکی از مسائل مورد توجه
در زمان پیروزی انقالب ،توجه به وضعیت و
معیشت روستاییان بود که بسیاری از آنها به دلیل
دوری مسافت و نبودن امکانات رفاهی ،بهداشتی
و عدم دسترسی های مناسب با مشکل روبهرو
بوده و همین مساله نیز نارضایتی های بیشماری
را در زمان قبل از انقالب ایجاد کرده بود.
وی اظهار کرد :با توجه به اهمیت موضوع
روستاها به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه
و عدالت وعده داده شده در دوران انقالب
که حتی نسبت به سایر کشورهای منطقه نیز
از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند ،اساس
کار توسعه در این مناطق یکی از اولویت های
مسئوالن نظام پس از پیروزی انقالب قرار گرفت.
باباپور یادآور شد :تشکیل نهاد و سازمانهایی
همچون بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،جهاد
سازندگی ،کمیته امداد و بسیج مردمی و ...در
همان روزهای آغازین پیروزی انقالب بیانگر عمل
به وعده های داده شده در جهت رفع محرومیت
و توسعه و آبادانی مناطق محروم کشور بود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه داد :بدون شک
باید اذعان داشت که خدمات ارائه شده به روستاهای
کشور پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی از
جمله راهسازی ،برق رسانی ،بهره مندی از آب
آشامیدنی سالم ،اصالح شبکه های آبیاری قطرهای،
گازرسانی ،ارتباطات سیار ،توسعه و گسترش
وسایل مکانیزه کشاورزی ،ایجاد مکان های ورزشی
و در نهایت ساماندهی حوزه مسکن روستایی
و اجرای طرح های عمرانی بی نظیر بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
آذربایجان شرقی گفت :براساس آمارهای
موجود ،در چهار دهه گذشته اتفاقات خوب و
قابل تقدیری در حوزه های مختلف روستایی
این استان به وقوع پیوسته تا جایی که طی
چند سال گذشته با انجام اقدامات مختلف
اقتصادی ،کشاورزی و گردشگری شاهد مهاجرت
معکوس افراد از شهرها به روستاها بوده ایم.
حافظ باباپور تاکید کرد :ایجاد زیرساخت های الزم
که با صرف هزینه های زیادی نیز همراه بوده،
باعث شده تا حتی در پاره ای از روستاها(بافت
باارزش) ،با ترمیم و بهسازی خانه های گلی و

تبریز  -فالح :مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب گفت :مهاجرت معکوس ازشهر به روستاها
درگرو اجرای طرح های اشتغالزایی و توسعه خدمات زیربنایی در روستاها است.

طی چند سال
گذشته با انجام
اقداماتمختلف
اقتصادی،
کشاورزی و
گردشگری
شاهدمهاجرت
معکوس افراد
از شهرها به
روستاها
بوده ایم
خشتی قدیمی ،جذب گردشگران داخلی و به
خصوص خارجی در برخی مناطق استان را به
همراه داشته باشد.به گفته وی ،براساس آخرین
سرشماری نفوس و مسکن سال  ،95از تعداد
 305040واحد مسکونی روستایی این استان نزدیک
به  145000واحد آن مقاوم سازی و نوسازی شده
است که تقریبا باالی  45درصد را نشان می دهد.
باباپور به تخصیص سهمیه قیر رایگان و سطح
آسفالت اجرا شده در سطح روستاهای استان اشاره
کرد و افزود :از شروع سال  94تا پایان سال 97
حدود  40هزار تن قیر رایگان به این استان تخصیص
یافته است که با تالش شبانه روزی همکاران
بنیاد مسکن سطح آسفالت اجرای شده در سطح
روستاهای استان نزدیک به 2میلیون مترمربع است.
وی مطالعه و اجرای طرح هادی و نیز صدور اسناد
روستایی را یکی دیگر از وظایف و افتخارات بنیاد
مسکن برشمرد و افزود :تاکنون تمام روستاهای

در چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان اتفاق افتاد

باالی  20خانوار استان از نعمت تهیه و مطالعه
طرح هادی بهره مند شده اند و در 814روستا اجرای
طرح هادی به اتمام رسیده است و همچنین صدور
بیش از  213هزار جلد سند روستایی به همراه
 24هزار جلد سند در شهرهای زیر  25هزارنفر
جمعیت نیز از دیگر خدمات اجرایی بنیاد مسکن
در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان ،پیشرفت و آبادانی
روستاهای کشور و استان را به برکت انقالب
اسالمی دانست و اظهار کرد :تا پیش از پیروزی
انقالب بسیاری از روستاهای منطقه فاقد حتی
یک راه دسترسی بودند اما امروز با گذشت چهار
دهه از پیروزی انقالب ،هیچ روستایی در استان
را نمی توان یافت که از این نعمت بی بهره باشد.
این مسئول با بیان اینکه امروز نیاز و خواسته
روستاییان با گذشته تفاوت یافته است ،گفت :این
روزها روستاییان از مسئوالن خود طلب احداث راه،

مدیرعامل سازمان آب و برق
خوزستان قدردانی کرد

اصفهان – راعی :شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در
چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان موفق شد با کسب
باالترین امتیاز در ۹محور تخصصی ،بهعنوان روابط عمومی
سرآمد انتخاب شوددر چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان
اصفهان  ۱۵۱اثر از دستگاههای اجرایی،سازمانها ،نهادها و شرکت
های دولتی وخصوصی مورد ارزیابی کمی و کیفی قرارگرفت در
این جشنواره عملکرد روابط عمومی ها در محورهای تخصصی
نوآوری وفعالیت های پیشرو،برنامه ریزی و ارزیابی اثر بخشی،
تحقیق و پژوهش،اطالع یابی و افکار سنجی،روابط عمومی
دیجیتال،ارتباطات رسانه ای ،محتوا سازی ،رویداد پردازی و
مسئولیت اجتماعی ارزیابی شدند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در
چهاردهمین جشنواره روابط عمومی استان ،با بیان اینکه عدم توجه

تلفن ،برق ،آب شرب سالم و حتی گاز نمیکنند
و خواسته آنان مسائلی از جمله فراهم کردن
اینترنت های پر سرعت در مناطق خود است.
باباپور مشارکت مردم را در توسعه و آبادانی
روستاها بسیار مهم دانست و افزود :در بخش
روستایی هر کجا همدلی و مشارکت مردم را
نظاره گر بودیم ،ارائه خدمات را در سطح گسترده
در آن مناطق شاهد بودیم و به همین لحاظ در
این زمینه باید با فرهنگ سازی و آموزش های
الزم تالش بیشتری را از خود نشان دهیم.
وی با بیان اینکه الگوهای برگرفته در ساخت مسکن
روستایی به هیچ عنوان بومی سازی شده نبودند،
تاکید کرد :باید توجه داشت که الگوی سکونت در
هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت بوده و برای
این منظور بسیاری موارد از جمله متمرکز بودن
ساختمان ها ،انرژی ،ارتفاع ساخت و تراکم باید در
ساخت این نوع منازل لحاظ شود.

کسب عنوان روابط عمومی سرآمد توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

وزیر نفت با صدور تقدیرنامه از

وزیر نفت ،با ارسال لوح تقدیر ،تالش
مجدانه فرهاد ایزدجو ،مدیرعامل سازمان آب و
برق خوزستان را در ساخت و اجرای طرح های
توسعه پارس جنوبی مورد قدردانی قرار داد.
بیژن زنگنه ،وزیر نفت در این لوح آورده است:
«اینک به رسم ارج نهادن به تالش خدمتگزاران
و فعاالن نامی این حوزه ،از مساعی مجدانه و
ایفای نقش ویژه و موثر شما گرانمایه ارجمند،
در مسیر ساخت و اجرای طرح توسعه فازهای
22و23و 24پارس جنوبی که منشا ارزش
آفرینی ملی بوده است تشکر و سپاسگزاری می
نماید» .گفتنی است پیش از این فرهاد ایزدجو
بهعنوان مجری طرح توسعه فازهای  22و  23و
 24پارس جنوبی در شرکت نفت و گاز پارس
مشغول به خدمت بوده است.
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مدیر دستگاهها به روابط عمومی ها باعث از بین رفتن سرمایه
اجتماعی می شودگفت :اگر مدیر دستگاهی به روابط عمومی
توجه نداشته باشد باعث از بین رفتن سرمایه اجتماعی خواهد شد،
امری که اکنون گریبانگیر بسیاری از دستگاهها شده است.وی در
چهاردهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان افزود :در
دنیای امروز بحث روابط عمومی و ارتباطات که ورد زبان همه شده
دارای چهار چالش عمده است و اگر دقت کنیم مشکالت روابط
عمومی های استان اصفهان ناشی از این مسائل می شود مسائل
ساختاری ،آموزشی  ،نیروی انسانی ،تخصص  ،حرفه ای وفرهنگی
از جمله موضوعاتی است که در این رابطه مغفول مانده است.
مدیر روابط عمومی آبفا اصفهان با اشاره به اینکه دانش روابط
عمومی ها همواره باید ارتقا یابد و ما باید به آموزش اهمیت دهیم
اظهار کرد :در رابطه با نیروی انسانی و ظرفیت هایی که در این

بخش وجود باید تفکر کنیم به گونه ای که با آموزش های مستمر
زمینه ارتقا آنها را فراهم کنیم.
بنی طبا تصریح کرد :زمانی که دنیای امروز را مرور می کنیم
متوجه می شویم که بحث فرهنگ هم اهمیت ویژه ای دارد.
شکوفایی فرهنگی با در نظر گرفتن سازوکارهای اساسی میسر
میشود که در این میان نقش روابط عمومی بسیار حائز اهمیت
است .وی ادامه داد :مشکل اساسی اینجاست که اگر مدیران
الیق و شایسته برای هدایت بخش روابط عمومی انتخاب نشوند
نمی توان انتظار روابط عمومی پویایی را داشت به این خاطر که
مدیر روابط عمومی باید به جمیع خدمات حوزه کاری سازمان خود
اشراف داشته باشد .بنی طبا تاکید کرد :اگر این اشرافیت وجود
نداشته باشد جامعه هدف ،مردم و حتی سازمان مربوطه آسیب
خواهند دید.مدیر روابط عمومی آبفا اصفهان گفت :متاسفانه در
استان اصفهان انسجام درستی بین فعاالن بخش روابط عمومی
وجود ندارد .به عنوان مثال در زمینه کمبود آب جلسات انسجام
بخشی از سوی مدیریت ارشد استان که دفتر روابط عمومی
استانداری باشد برگزار نشده و از ظرفیت هایی که پیرامون این
موضوع وجود دارد استفاده نشده است.وی بیان کرد:به نظر
می رسد در قالب برگزاری کارگروههای تخصصی و همایش های
انسجام بخشی با حضور فعاالن روابط عمومی ،اصحاب رسانه و
اعضای  ngoها سیاست هایی واحد ی با هدف رفع چالش های
پیش رو در مدیریت استان در دستور کار قرار گیرد.
بنی طبا در پایان تصریح کرد :ضعف در سیستم های سخت
افزاری،نرم افزاری و مغز افزاری از دیگر موضوعاتی است که در
سازمان های دولتی و غیر دولتی وجود دارد و از دیگر چالش هایی
است که دستگاهها باید به آن واقف باشند.

بهره برداری از  10هزار مسکن

مهر در هفته دولت در خوزستان
استاندار خوزستان گفت :دستگاه های
خدمات رسان موظف هستند کارهای
زیرساختی را طبق برنامه زمانبندی شده اجرا
کنند تا در هفته دولت  10هزار مسکن مهر به
بهره برداری برسد.در دومین نشست شورای
مسکن استان که با حضور احمد اصغری
مهرآبادی قائممقام وزیر در طرح مسکن
مهر و اعضای استانی این شورا در سرسرای
استانداری برگزار شد؛ غالمرضا شریعتی
اظهار کرد :هدفگذاری ما بهرهبرداری از تعداد
 ۱۰هزار واحد مسکن مهر در هفته دولت
است و در این خصوص کارهای عمده انجام
شده است و یک سری موضوعات زیرساختی
مانند آب و فاضالب ،برق ،گاز و یا محوطه
سازی مانده است که مقرر شد فرمانداران
و همچنین راه و شهرسازی این موضوعات
را پیگیری کنند.شریعتی افزود :دستگاه های
خدمات رسان هم موظف هستند کارها را
طبق برنامه زمانبندی شده اجرا کنند تا در
هفته دولت این تعداد مسکن مهر به بهره
برداری برسد.استاندار خوزستان ادامه داد:
موضوعاتی نیز در حوزه بنیاد مسکن مانند
مساجد ،پاسگاه های انتظامی و مدارس
مطرح شد و تفاهم شد که انجام شود.
رئیس شورای مسکن استان خاطرنشان کرد:
امیدواریم با همدلی ایجاد شده این کارها
اجرایی شود؛ همچنین معاونت عمرانی نیز
شورایی برای برخی از شهرها که مشکالتی
در مسکن مهر دارند تشکیل خواهد داد برای
اینکه در این شورا جمع بندی و زمان بندی
صورت گیرد تا کارهای زیرساختی به سرانجام
برسد و امیدوارم  ۱۰هزار واحد مسکونی در
هفته دولت به بهره برداری برسد.

همزمان با هفته روابط عمومی انجام شد

برگزاری نشست مدیرکل با

کارکنان روابط عمومی اداره کل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر

سیاوش ارجمندزاده در نشستی که به
مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی
برگزار شد ،گفت :در دنیای امروز روابط
عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و
تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها
تلقی می شوند .سیاوش ارجمند زاده مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این
نشست که بهمناسبت گرامیداشت هفته
روابط عمومی و با حضور مدیر و کارکنان
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان برگزار شد ،اظهار کرد :امروزه نقش
روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچکس
پوشیده نیست .از اینرو تمامی فعاالن
جامعه در بخش های مختلف فرهنگی،
سیاسی ،اقتصادی و ...جویای روابط عمومی
هایی هستند که آنان را در طراحی روش های
معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با آینده
یاری دهند.ارجمند زاده افزود :درک متقابل
و ارتباطات به منظور دستیابی به اهداف ،به
عنوان یک اصل اساسی مدیریت در سازمان
ها پذیرفته شده است بدین جهت در دنیای
امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی
در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد
اهداف سازمان ها تلقی می شوند.مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن تقدیر
از زحمات روابط عمومی اداره کل عنوان
کرد :روابط عمومی نقش های گوناگونی را
در جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز ایفا
می کند ،اما دو نقش قابل تفکیک آن در
ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی از
میان سایر نقش ها ،نمایان تر است و هنر
روابط عمومی این است که بتواند امکانات و
شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان
را با امکانات درون سازمان پیوند داده و اجرای
فرامین درون سازمانی را تسهیل کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد

سقف فوق سنگین مخازن نفتی با عملیات ایررایزینگ نصب شد

خبرنگار «ابتکار»  -مسعود جعفری  :مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از
برنامه ریزی ،مهندسی و اجرای عملیات ایررایزینگ به عنوان روشی نوین به
منظور نصب سقف های فوق سنگین مخازن فرآورده های نفتی در بندر خلیج
فارس و بومی سازی این فناوری توسط متخصصان ایرانی در این استان خبر داد.
اله مراد عفیفی پور با تشریح جزییاتی در این رابطه اظهار کرد :این اقدام
مهم مهندسی با سرمایه گذاری یکی از شرکت بخش خصوصی سازنده و بهره

بردار بزرگ ترین پایانه نفتی در حال احداث در منطقه ویژه اقتصادی بندر
شهید رجایی عملیاتی شد .وی بیان کرد :عملیات مهندسی ایررایزینگ (Air
 )Raisingبه عنوان روشی نوین برای نصب سقف های فوق سنگین اتمسفریک
و بزرگ (با سطح مقطع باال) به شمار می رود که اجرای آن با روش کالسیک و
استفاده از جرثقیل ها ،پیامدهایی منفی همچون هدر دادن وقت ،احتمال بروز
خطر و سانحه را به همراه دارد .مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به تشریح
ابعاد مختلف اجرای این عملیات مهندسی پیچیده پرداخت و گفت :در فناوری
نصب سقف های مخازن نگهداری فرآورده های نفتی مطابق با قوانین شناوری
اجسام انجام می شود؛ بدین شکل که با دمیدن هوای پرفشار توسط دمنده
های قوی ،باعث افزایش فشار زیر سقفی می شود که پیشتر بر روی ورق کف
مخزن با وزنی بالغ بر  ۲۸۰تن و سطح مقطع  ۲۲۰۰متر مربع ساخته شده و پس
از صعود در محل مورد نظر نشیمنگاه های اصلی ،مونتاژ و جوشکاری می شود
که به عنوان جایگاه ثابت سقف مخزن مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد :این روش عالوه بر برنامه ریزی دقیق ،نیازمند کنترل ها و
رعایت دقیق برنامه زمانبندی بسیار منظم برای حفظ تعادل و سرعت صعود
سقف در حین عملیات و همچنین مستلزم مهارت و سرعت عمل باالی کارکنان
اجرایی می باشد که این مهم به دست متخصصان داخلی برنامه ریزی،

مهندسی و اجرایی شده است .عفیفی پور اظهار کرد :در حال حاضر سقف
فوق سنگین  ۴۰هزارتنی یکی از مخزن ها بدین روش ،نصب شده و در زمان
انجام عملیات ایررایزینگ ۴۰ ،استادکار ماهر به صورت همزمان به جوشکاری
اقدام کرده اند .وی اضافه کرد :این روش جدید مهندسی ،همچنین برای تمامی
مخازن بزرگ در حال ساخت در پایانه نفتی بندر خلیج فارس مورد استفاده
قرار خواهد گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد :توسعه بندر خلیج
فارس به عنوان بخش نفتی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی با توجه به
موقعیت راهبردی منطقه خلیج فارس ،در راستای ساخت مخازن جدید ذخیره
سازی و ضرورت ایجاد زیرساخت برای پشتیبانی از تولید فرآورده های نفتی
پاالیشگاه های جدید کشور ،در حال انجام است که می تواند با فراهم آوردن
بستر الزم برای توسعه فعالیت های تجاری و ترانزیتی با کشورهای همسایه
عالوه بر افزایش سهم ایران از صنعت بانکرینگ در منطقه ،نقش موثری در
آبادانی و رونق معیشت ساحل نشینان نیز داشته باشد.
این مقام مسئول ،رشد و توسعه بانکرینگ ،افزایش ظرفیت پایانه داری،
اسکله ها و خطوط لوله ،افزایش سهم بازار و سودآوری سرمایه گذاری های
بخش خصوصی ،افزایش قلمرو حاکمیت اقتصادی ایران در آبراهه های

بینالمللی شمال و جنوب خلیج فارس ،افزایش امنیت و برقراری توازن در بازار
منطقه و اشتغال آفرینی را از جمله اهداف ساخت و توسعه این پایانه بزرگ
نفتی در بزرگترین بندر بازرگانی ایران برشمرد.
عفیفی پور بیان کرد :افزایش سهم ایران از بانکرینگ منطقه به میزان 5.5
میلیون تن در سال به منظور تحقق بند ب ماده  48قانون برنامه ششم توسعه
جمهوری اسالمی ایران را از دیگر مواردی دانست که به عنوان پیامدها و
دستاوردهای مهم این طرح هدفگذاری شده است .وی اضافه کرد :از دیگر
اهداف ترسیم شده ،می توان به مواردی همچون افزایش ظرفیت ذخیره سازی
و نقل و انتقال فرآورده نفتی ،ارائه خدمات پشتیبانی به شرکت های خصوصی
فعال در زمینه تجارت دریایی فرآورده های نفتی و امکان ترانزیت و تبادل این
محموله های تجاری از کشورهای آسیای میانه ،عراق و افغانستان اشاره کرد.
شایان ذکر است ،سوخترسانی با کشتیها و شناورهای کوچک و بزرگ
در دریا و یا اسکله را بانکرینگ میگویند .تامین آب و آذوقه ،ارائه خدمات
فنی و مهندسی ،پزشکی و بهداشتی ،امکان اسکان خدمه اسکان و تعویض
خدمه کشتی ،جمع آوری پسماندهای نفتی و زبالههای کشتی و غیره از جمله
خدمات جانبی صنعت بانکرینگ هستند که هر یک میتوانند زمینه ساز
درآمدزایی های باالیی برای بزرگترین بندر بازرگانی ایران باشند.

