گزارش
اداره کل بنادر هرمزگان از ۱۲مجموعه آموزشی و یکهزار
و ۶۰۰دانشآموز پشتیبانی میکند

اقتصاد دریایی
ناوگان صیادی خوزستان با تسهیالت ارزان قیمت نوسازی میشود

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر خوزستان از اعطای تسهیالت ارزان قیمت برای بهسازی ناوگان صیادی استان خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،مجتبی سخنور افزود :این
تسهیالت تا سقف  ۱۰میلیارد ریال با کارمزد چهار درصد بدون ضامن و تنها براساس رتبه اعتباری متقاضی پرداخت میشود.وی گفت :همه صیادان خوزستانی که مایل هستند
شناورهایهای چوبی و سنتی خود را به فایبرگالس تبدیل کنند میتوانند از تسهیالت ارزان قیمت بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده کنند.مدیرشعب بانک قرض الحسنه مهر
خوزستان در ادامه با بیان اینکه نیمی از شناورهای صیادی استان نیازمند نوسازی و بهسازی هستند افزود :منابع این بانک در راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال به صورت قرض
الحسنه اعطا در شهرهای ساحلی خوزستان اعطا میشود.سخنور در ادامه از عموم صیادان خوزستانی خواست از تسهیالت ارزان قیمت برای بهسازی و نوسازی شناورهای سنتی
خود استفاده کنند.اغلب صیادان خوزستانی برای بهسازی شناورهای خود با کمبود امکانات مالی و ضعف بنیه اعتباری روبهرو هستند.حدود سه هزار فروند شناور و قایق صیادی
در ناوگان صید و صیادی خوزستان فعال هستند و ساالنه حدود  ۵۵هزار تن ماهی و میگو در صیدگاههای شمال غرب خلیج فارس صید میکنند.

« اقتصادسرآمد» به بهانه هفته دفاع مقدس گزارش می دهد

دریانوردان درجنگ هشتساله دیده شدند؟
مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان ،ارتقای ســطح کیفی آموزش در
مدارس را یــک امر ضروری و جــزو مســئولیتهای اجتماعی تعریف
شــده برای مجموعه بنادر و دریانوردی دانســت و گفت :این اداره کل از
 ۱۲مجموعه آموزشــی و یکهزار و  ۶۰۰دانش آموز در هرمزگان پشتیبانی
میکند.
به گزارش اقتصادسرآمد از ایرنا ،حسین عباس نژاد در آیین به صدا درآمدن
زنگ سال تحصیلی جدید در مدارس شــهرکهای مسکونی بنادر شهید
رجایی و باهنر اظهار داشت :آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای توسعه
همه جانبه به صورت مستقیم درتحول و پیشرفت دیگر نهادهای اجتماعی
کشــورها نقش بســزایی ایفا میکند و برای ســازندگی هر جامعه راهی
مناسبتر از توجه ویژه به مقوله مهم تعلیم و تربیت وجود ندارد.
وی در ادامه به منزلت و جایگاه کسب علم و دانش در قرآن کریم اشاره کرد
و گفت :ارزش آموختن و یادگیری حکمت و دانش در قرآن کریم به گونهای
است که خداوند متعال به قلم سوگند یاد میکند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بر لزوم مشــارکت تمامی بنگاههای
اقتصادی با وزارت آموزش و پرورش در قالب مســئولیتهای اجتماعی
تاکید کرد و گفت :آنچه بدیهی است اختصاص بخشی از هزینههای حاصله
از درآمد بنگاهای اقتصادی ضمن انجام تعهدات مبتنی بر مســؤولیتها و
تکالیف اجتماعی ترسیم کننده افقهای روشنی پیرامون مباحث آموزشی
خواهد بود.
عباس نژاد در این رابطه بیان کرد :ارتقای سطح کیفی آموزش در مدارس
یک امر ضــروری و جزو مســؤولیتهای اجتماعی تعریف شــده برای
مجموعه بنادر و دریانوردی اســت و برای ارتقــای فرهنگ آموزش در
مدارس شــهرکهای مســکونی شــهید رجایی و باهنر از هیچ کوششی
فروگذار نخواهیم کرد.
وی بر ضرورت پیگیری نیازمندیهای این مدارس و مطرح شدن آنها در
شورای آموزش اداره کل تأکید کرد و گفت :با توجه به اینکه بیشتر همکاران
ساکن در این شــهرک و جامعه محلی همجوار آن از طبقه متوسط جامعه
هستند ،باید توجه بیشتری به این اقشار صورت گیرد.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی که در حاشیه این مراسم با
حضور میدانی خود در مدارس شــهرک مسکونی شــهید رجایی و شهید
باهنر در جریان مسایل و مشکالت این واحدهای آموزشی و دیدگاهها و
پیشنهادات مدیران و معلمان قرار گرفت ،گفت :بازدیدهای فصلی با حضور
نهادهای متولی ضمن بهرهگیری از توان فکری ،علمی و تخصصی آنان برای
تربیت هرچه بهتر فرزندان زمینهساز تحقق همکاری و همدلی میان نهادهای
متولی و بنگاههای اقتصادی خواهد بود.
بازسازی و نوسازی مدارس بنادر و دریانوردی با هدف بهرهمندی
جامعه محلی
مدیرکل بنــادر و دریانوردی هرمزگان همچنین با اشــاره به ســرفصل
برنامههای مهم حوزه دریایی و بندری استان هرمزگان برای رسیدن به غنای
علمی و آموزشی در راستای الزامات قانونی و مسؤولیتهای اجتماعی ابراز
کرد :اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان در راستای تحقق مسؤولیتهای
اجتماعی خود با هدف بهرهمندی جامعه محلی مجاور این شــهرکها از
خدمات آموزشــی اقدامات قابل توجهی را در حوزه بازسازی و نوسازی
مدارس مستقر در شهرکهای مسکونی انجام داده است.
عباسنژاد با اشاره به اینکه  ۱۲مجموعه آموزشــی از پیش دبستانی تا پایه
متوسطه دوم در  ۲شهرک مســکونی شــهید رجایی و باهنر دایر هستند،
خاطرنشــان کرد :تمامی مســایل مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات،
پاکسازی ،فضای سبز ،تجهیز و امکانات آموزشی مدارس این شهرک ها بر
عهده اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان است و معاونت برنامه ریزی،
توســعه مدیریت و منابع این اداره کل در قالب اداره توسعه منابع انسانی
(مرکز آموزش) به عنــوان متولی امر به تمامی مباحث آموزشــی نظارت
مستقیم دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کــرد :این اداره کل به منظور
افزایش کیفیت آموزش در مدارس زیر پوشــش خود در کنار فراهمآوری
امکانات سخت افزاری در سال گذشته ،مدل تعالی مدارس را نیز با کمک
یک تیم دانشگاهی مجرب پیاده سازی کرده است.
روشهای نوین آموزشی استقبال خانوادهها به تحصیل فرزندانشان در
مدارس بنادر قوت بخشیده است
رییس اداره توسعه منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز در
این بازدید به بیان اهداف ترسیم شده پیرامون استفاده از روشهای آموزشی
روزآمد پرداخت و گفت :نقش بارز و مشــارکت این اداره کل در راستای
ارایه خدمات آموزشــی به ساکنان شــهرکها و جامعه پیرامونی مطابق با
استانداردهای روز و مدل های موفق آموزشی است.
"هومن شفیقیان" در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مشکالت
مدارس افزود :در بُعد بهسازی و نوسازی ساختمان مدارس اقدامات قابل
توجهی صورت گرفته که اهتمام همکاران معاونت مهندســی و عمران در
این رابطه قابل قدردانی است.
رییس اداره توسعه منابع انسانی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت:
از سوی دیگر اشــاعه تعامل و مشارکت دســتگاه های مرتبط و همچنین
اســتفاده از روشهای نوین به اقبال خانوادهها از تحصیل فرزندانشان در
مدارس شهرکهای شهید رجایی و شهید باهنر قوت بخشیده است.
وی تصریح کرد :آنچه با جدیت در دستور کار قرار دارد و به صورت مستقیم
به غنای آموزشی کمک می کند ،ملزومات آموزشی و لوازم آزمایشگاهی
است که با توجه به افزایش مقاطع تحصیلی و تعدد کالسها به دلیل حضور
دانش آموزان تازه ورود باید با برگزاری نشســتهای کارشناسی تدابیر
الزم اتخاذ شود.
گفتنی است؛  ۱۲مجموعه آموزشی از پیش دبستانی تا پایه متوسطه دوم در
دو شهرک مسکونی شهید رجایی و باهنر دایر هستند و بیش از یک هزار و
 ۶۰۰نفر دانش آموز با خدمات رسانی  ۱۶۰کادر آموزشی در این مجموعه
ها حضور دارند که  ۶باب آن مربوط به مدراس غیر دولتی ۲ ،باب مدرسه
هیات امنایی و چهار واحد دیگر به صورت دولتی اداره میشوند.
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دریانوردان ایرانی که وظیفه انتقال نفت
و فرآوردههای نفتی بــا نفتکشهای
غولپیکر برعهده دارند ،با وجود دوری
از خانواده اما گویی هیچچیز جلودار
آنها نیست نه شرایط ســخت نه تحریمها .ایران
در مجموع ذخایر نفــت و گاز بزرگترین دارنده
در جهان اســت که در نفت جایگاه سوم و در گاز
رتبــه دوم را در دنیا دارد .ذخایــری که با فروش
آن به شــکل نفت و میعانــات گازی و یا تبدیل
به فرآوردههای بــا ارزشتر ،میتوان کشــور را
توسعه داد.
به گزارش اقتصادسرآمد؛ عالوه بر تولید این منابع،
باید نیروی از جان گذشتهای به مانند هشت سال
دفاع مقدس وناوگانی وجود داشــته باشد که این
محصوالت را به دست مصرفکنندگان برسانند.
بر اســاس گزارش کنفرانس تجارت و توســعه
ســازمان ملل ،بیش از  ۸۰درصد تجارت دنیا از
طریق دریا انجام میشود که حدود  30درصد آن
مربوط به نفت و فرآوردههای متشکل از آن است.
قطعا این مهم جز در سایه رشــادتهای نیروی
انسانی جهادی ممکن نخواهد بود .دریانوردانی
که در راســتای اعتــای پرچم کشــورمان با از
خودگذشتگی و فداکاری در مواردی تا  ۷ماه روی
کشتی و دور از خانواده هستند تا جریان صادرات
نفت کشور بیوقفه تداوم داشته باشد.
 داشتن ناوگانی قوی و قدرتمند برای حمل و نقل
در این زمینه اهمیت ویژهای دارد اما کارآیی آن در
سایه وجود افرادی است که ارزش های اسالمی
– ایرانی از اصول مهم اعتقادی انها در حمایت از
کیان کشور اسالمی میســر خواهد شد چرا که در
سایه رشادتهای هشت ساله دریا دالن کشورمان
بود امروز و اکنون ایران بزرگترین ناوگان نفتکش
جهان را در اختیار دارد .اگرچه نفتکشهای ایران،
استانداردهای جهانی را دارند ،اما توجه به نیروی
انسانی متخصص قطعا مهم اســت .از همین رو
اگرچه در اغلب کشــورهای جهان ،بخشــی از
نیروهای شــاغل در ناوگان نفتکش را نیروهای

خارجی تشکیل میدهند؛ اما در ایران دریانوردان
ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران همگی ایرانی
هستند.
صمد بابایی ،کارشــناس دریا درهشــت ســال
دفاع مقدس در گفــت و گو با اقتصادســرآمد،
گفت :نیروی دریایی که نقش بیبدیلی در حفظ
سکوهای نفتی کشور در دوران جنگ داشت ،در
عملیات مهم دوران دفاع مقدس از جمله عملیات
مروارید ،عملیات آزادســازی خرمشهر و آبادان،
عملیات والفجر  8نیز حضوری اثرگذار داشت.
نقش نیروی دریایی در جلوگیری از نفوذ
دشمن به حوزههای نفتی
وی با اشــاره به رشــادتهای  8ســاله کارکنان
شناورهای ایرانی در دوران دفاع مقدس ،افزود :در
طول جنگ ،حوزه های نفتی کشورهمواره آماج
حمالت هوایی و موشــكی نیروی هوایی عراق
قرار میگرفت .بنابراین نیروی دریایی با استقرار

یگانهای شناور خود در رینگ پدافندی اطراف
این حوزه ها ،ضمن ایجاد پســت پدافند هوایی
و ســطحی ،از نفوذ عوامل دشــمن به این بخش
جلوگیری میکردند.
نقش بر آید شدن آرزوی عراق در دستیابی به
دریای آزاد
وی با یادآوری این که كشور عراق همواره از نقطه
نظر دسترسی به آب های آزاد با مشكل مواجه بوده
است ،گفت :این كشور با هدف صدور نفت خود
و اعمال حاكمیت در منطقه شمالی خلیجفارس
اقدام به ساخت تأسیسات نفتی بهصورت متمركز
و در فاصله  10مایلی از ساحل و در عمق 10متری
آبهای شــمال خلیج فارس کرده بود كه با شروع
جنگ تحمیلی ،ســكوهای نفتی مزبــور به دلیل
موقعیت ویژه خود در مدخــل اروندرود و آبراه
منتهی به بندر امام(ماهشهر)  ،امالقصر و بصره از
اهمیت خاص نظامی و اقتصادی برخوردار بودند.

لذا باقی مانــدن این بخش در اختیار این کشــور
مزایای زیادی را برای آن به همراه داشت.
چرا دریانوردان در جنگ هشت ساله
دیده نشدند
او با بیان اینکه حفظ ســیادت و صیانت دریایی
جمهوری اســامی ایران در خلیج فارس ،دریای
عمان و تنگه هرمز ،از افتخــارات دیگر دریادالن
کشــور اســت ،گفت :آنچه كه در رابطه با ایثار و
فداكاری كاركنان برومند نیروی دریایی و کارکنان
شناورها در طول ســالیان دفاع مقدس مورد كم
توجهی قرار گرفته اســت ،نقش این عزیزان در
اجرای عملیــات های كنترل بنــادر و آب راهها،
اســكورت كاروان های نفتی و تجــاری و انجام
عملیات هــای شناســایی ،بازرســی و توقیف
كشــتیهای تجاری حامــل كاال و تجهیزات برای
دشــمن متجاوز اســت که کمتر مورد توجه قرار
گرفته است.
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در
طول هشت سال دفاع مقدس با اتخاذ تدابیر الزم
و اجرای تاکتیکها خاص و بهکارگیری مناسب
یگانها شــناور رزمی و تیمهــای عملیات ویژه
تکاوران و غواصان و پشتیبانی هوایی جنگندههای
نیروی هوایی قهرمان کشور و بالگردهای هوادریا
در طول جنگ با اسکورت هزاران فروند کشتی در
قالب  250عملیات اسکورت کاروانهای تجاری
و نفتکــش و در منطقهای به وســعت 61هزار
کیلومتر مربع با موفقیت کامل و کمترین تلفات و
خسارات ممکن انجام داد و در این راستا توانست
یکی از اهــداف مهم جنگ دریایی کــه همانا باز
نگهداشتن خطوط مواصالتی دریایی خودی است
را تحقق بخشد.
در این بین نباید نقش تاثیر گذار کارکنان شناورها
و مردمی که دریا خانه دوم آنها بود در همراهی با
نیروهای نظامی را از نظر دور داشت چرا که بدون
همراهی انان دســتیابی اهداف ایران اسالمی در
بخش جنگ دریایی ممکن نبود.

برگزیده ها
رئيس سازمان شيالت ايران

«مرزباني»همراههميشگيشيالت
در صيانت از ذخاير دريايي

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه

با حضور قالیباف در مراسم رژه نیروهای مسلح در بندرعباس

یگان دریاییسپاه درعلمیاتهای دفاع مقدس شرکت ۱۴۴۴فروند شناور بسیج دریایی و
یگانهای شناوری نیروی دریایی ارتش و سپاه
حضور موفق و موثری داشت
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بنادردریانوردی
از سرگیری صادرات کاال به عراق از منطقه
آزاد اروند

فرماندار خرمشهر از شــروع دوباره صادرات کاالهای
غیرنفتی به عراق از منطقه آزاد اروند خبر داد.به گزارش
اقتصادســرآمد ،نادر عمید زاده افزود :صادرات کاال از
منطقه آزاد اروند از مرز دریایی خرمشــهر و مرز زمینی
شلمچه صورت میگیرد.وی با بیان اینکه صادرات کاال
از مرز زمینی شــلمچه در محدوده منطقه آزاد اروند به
علت تردد زائران اربعین حسینی از  ۱۴شهریور متوقف
شده بود افزود :در این مدت مرز دریایی خرمشهر برای
صادرات کاال باز بود و اغلــب بازرگانان و تجار ازمرز
دریایی خرمشــهر برای صادرات کاال اســتفاده کردند.
فرماندار خرمشهر در ادامه افزود :با پایان یافتن اربعین
حســینی ،صادرات کاالهای غیرنفتی به عراق از منطقه
آزاد اروند به حالت عادی بازگشت.عمیدزاده در ادامه از
تجار و بازرگانان خواست کاالهای خود را با استفاده از
تسهیالت منطقه آزاد اروند به عراق صادر کنند.پارسال
حدود یک میلیارد دالر کاال از منطقه آزاد اروند به عراق
صادر شد.مصالح ساختمانی ،مواد غذایی ،تره بار ،وسایل
برقی و مکانیکی ،آبزیان دریایی و پرورشی از مهمترین
اقالم صادراتی به عراق از منطقه آزاد اروند است.

وضعیت کانالهای دسترسی بنادر استان
بوشهربهبودمییابد

مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر گفت:در
راستای رونق اقتصادی و تسهیل گری در فعالیتهای
این حوزه  ،الیروبی کانال دسترسی بنادر استان بوشهر
با جدیــت تمام در حــال پیگیری اســت.به گزارش
اقتصادسرآمد ،محمد شکیبی نسب در نشست کمیته
ایمنی بنادر تابعه استان بوشهر اظهار داشت :مسائل و
مطالبات این بنادر باید با اولویت رسیدگی میشود و
معاونان اداره کل و مدیــران بنادر تابعه نیز باید در این
راستا تالش و اهتمام جدی داشته باشند.مدیرکل بنادر
و دریانوردی استان بوشــهر بیان کرد :الیروبی کانال
دسترسی از اولویتهای اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشــهر در راســتای رونق اقتصادی و تسهیل
گــری در فعالیتهای این حوزه اســت که با جدیت
تمام در حال پیگیری است.شــکیبی نسب ادامه داد:
در این راســتا مقرر شــده برای بنادر با عمق  ۲تا ۲.۵
متر مانند گناوه و دیلــم زمینه افزایش عمق آنها به ۳.۵
فراهم شود .وی اضافه کر :با تحقق این موضوع ایمنی
ترددهای دریایــی نیز تضمین خواهد شــد.مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت :همچنین باید
وضعیت موجــود تمامی کانالهای دسترســی بنادر
استان تهیه شود تا در ســطح ملی پیگیری الزم برای
اجرایی شــدن پروژههای افزایش عمق آنها پیگیری
الزم انجام شــود.وی اظهار کرد :توسعه ناوگان آتش
نشان با افزایش شمار شــناورهای آتشخوار در دست
پیگیری است و بر حســب نیاز بنادر این مهم محقق
خواهد شد.شکیبی نسب افزود :مدیران تابعه نیز باید
در نشستهای کارشناسی مسائل و مشکالت را همراه
با پیشنهاد و راهکار ارائه کنند تا نسبت به حل و فصل
آنها در کمترین زمان ممکن اقدام شود.

گشایش نمایشگاه دفاع مقدس با مشارکت
یگان های دریایی و زمینی در بندرعباس

به مناسبت گراميداشت هفته دفاع مقدس ،سردار گودرزي
فرمانده مرزباني ناجا در نمازجماعت ظهر و عصر سازمان
شيالت ايران شــركت نمود و به ايراد سخنراني پرداخت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،سيدحسين حســيني ضمن ابراز خرسندي
از حضور فرمانده مرزباني ناجا در سازمان شيالت و خيرمقدم به وي
و گراميداشت هفته دفاع مقدس و ياد وخاطره شهيدان جنگ تحميلي
اظهار داشــت :هرگاه موضوع امنيت كشــور مطرح مي شود بسياري
از چارچوب ها حذف شده و مســتلزم رويكردي ملي است و همانا
«خوداتكايي» در توليد غذا و امنيت غذايي كشورموضوع مهمي است
كه مقام معظم رهبري مكررا ً به آن اشــاره داشتند.وي با اشاره به جنگ
روسيه و اكراين و ناتواني كشورهايي كه آمادگي مواجهه با اين بحران
بين المللي رانداشتند و به چالش جدي افتادند گفت :همان تفكر بسيجي
و جهادي در نظام جمهوري اسالمي ايران كه برگرفته از رهنمودهاي
امام راحل (ره) و مقام معظم رهبري است كشور ما در اين گذر سخت
و تحريم ناجوانمرادانه توانست با كمترين تنش اين موضوع را پشت
سرگذارد .وي افزود :در زمان دفاع مقدس كه نيروهاي مسلح با دادن
خون خود و عزيزان خود و بهترين زمان زندگي خود ،امنيت كشور را
با رويكرد جهادي حفظ كردند امروز هم كــه آرايش جنگي ما توليد
غذاست و در صف مقدم سنگرسازان بي سنگر ،وزارت جهادكشاورزي
است وزارت جهادي كه  3100شهيد تقديم نظام جمهوري اسالمي كرد
همه كشور بايد در امر خوداتكايي و توليد و امنيت غذايي پايدار بسيج
شويم.مهندس حسيني با اشاره به اهميت و جايگاه سازمان شيالت در
امنيت غذايي كشور اظهار داشت :در حوزه توليد غذا و امنيت مستتر در
حوزه پدافند غيرعامل با حضور 140هزار صياد و  11هزار شناور در دريا
بستري است كه صيادان زحمتكش حضور دارند هم بحث ايجاد امنيت
در يك جايگاه ويژه اي برخوردار است.رئيس سازمان شيالت ايران در
پايان از زحمات فرماندهي مرزباني كشور در كمك به سازمان شيالت
ايران در حفظ و صيانت از ذخاير دريايي و امنيت در دريا قدرداني نمود.
در ادامه سردار گودرزي ضمن اشــاره به تاريخچه فعاليت مرزباني از
پيروزي انقالب اسالمي تاكنون و جنگ تحميلي گفت :ما با مستكبران
عالم ،با ارتش تروريستي آمريكا ،رژيم كودك كش اسرائيل و بلوك شرق
و غرب ،فرانسوي هايي كه از تمام مناطق مرزي به طور لحظه اي فيلم
برداري مي كردند تا منافقيني كه كنار رزمندگان ما مي نشستندو اخبار
و اطالعات را به صدام مي دادند در اين جنگ نابرابر ايستادگي كرديم.
آنهايي كه سنگر مي ساختند ولي خودشان در سنگر نبودند و شما ادامه
دهنده راه شهيدان هســتيد .وي به وحدت بين نيروهاي مسلح شامل
ارتش و سپاه و نيروهاي انتظامي اشاره كرد و افزود :اين دالورمردان با
پشتيباني مردم توانستند از مرزهاي كشور دفاع كنند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی ســپاه گفت :دفاع
مقدس یکی از برجسته ترین و درخشان ترین برهههای
انقالب و تداعی گر اتحاد و انسجام ملت ایران در مقابل
زیاده خواهیهای دشمن است.به گزارش اقتصاد سرآمد ،سردار
رمضان زیراهی افزود :دوران هشت سال دفاع مقدس یک تجربه
ماندگاری برای ملت ایران بود که همواره بــه آن افتخار میکنند.
وی اظهار کرد :دوران هشت سال دفاع مقدس برای ملت همیشه
قهرمان ایران یک جهاد فی سبیل اهلل بود چرا که این ملت برای دفاع
از انقالب ،آرمانهای امام راحــل و حفظ میهن خویش در تالش
بودند و با حضور خود در این نبرد حماســه آفرینی داشته باشند.
زیراهی ادامه داد :نقش مردم ،نیروهای مسلح و مسئوالن در دفاع
مقدس ویژه است و هیچ جای دنیا این همنوایی ،همگرایی ،وحدت
و انسجام در خط مقدم و در پشت جبهههای جنگ دیده نمیشود.
وی اضافه کرد :سپاه از اول جنگ یگان دریایی خود را تشکیل داد
و در علمیاتهای مختلفی از جمله بدر ،خیبر ،والفجر ۸کربالی ،۳
 ۴و  ۵حضور موفق و موثری در دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری
اســامی داشــت.زیراهی ادامه داد :با توجه به موقعیت راهبردی
استان بوشهر نسبت به کشور و خلیج فارس؛ این استان جزء اولین
استانهایی بود که از طریق دریا و هوا مورد هجوم قرار گرفت و به
دلیل پیشینه درخشانی که مردم استان بوشهر در خصوص مقابله با
متجاوزین داشتند جزء نخستین گروههایی بودند که به خوزستان
اعزام شدند.وی با بیان اینکه سپاه همواره در دوران دفاع مقدس و
امروز نیز کنار مردم در جزایر و سواحل بوده است گفت :در زمانی
که آبادان در محاصره رژیم بعث بود با حضور خودجوش مردم و
با همراهی نیروهای سپاه ،بسیج و ارتش کمک رسانی و پشتیبانی
الزم برای خروج از خوزستان صورت گرفت این حضور پرشور
بیانگر نفوذ معنوی بنیانگذار انقالب اسالمی بود که باعث شده بود
همه وارد عرصه کار زار جنگ شــوند.زیراهی اظهارکرد :یکی از
چالشهای ما در زمان جنگ صادرات و واردات در شــمال خلیج
فارس بود چرا که بندر امام خمینی از جملــه بنادری بود که همه
واردات ما از این بندر صورت می گرفت و صدام و کسانی که از آن
پشــتیبانی میکردند در تالش برای منع صادرات و واردات از این
طریق بودند اما سپاه در کنار سایر نیروها با حضور مقتدرانه خود
در دریا مانع از این کار شــدند و رفع تهدید می کردند.وی یادآور
شد :بعد از عملیات بیت المقدس و شکست صدام استکبار جهانی
به این نتیجه رسید که تنها راهی که میتواند جلو پیشروی ایران را
بگیرد هدف قرار دادن پشتیبانی این کشــور است به این معنی که
صادرات و واردات این کشور را هدف قرار دهند.

در مراسم رژه نیروهای مســلح در بندرعباس با شرکت
 ۱۴۴۴فروند شناور ســنگین ،نیمه ســنگین و سبک در
قالب بسیج دریایی و یگانهای برگزیده شناوری نیروی
دریایی ارتش و سپاه و دریابانی فراجا در مجاورت سواحل
خلیج فارس همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد و یگانهای
برگزیده شناوری ،هوایی ،پیاده و محمول نیروهای مسلح و بسیج دریایی
حضور داشته و همزمان با رژه شناوری ،جنگندههای تیزپرواز نیروی
هوایی ارتش و هوا فضای سپاه به اجرای رژه هوایی پرداختند.سرتیپ
نصیرزاده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح ،ســردار فدوی جانشین
فرماندهی کل ســپاه ،امیر ســیاری معاون هماهنگ کننده ارتش ،امیر
ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش ،ســردار تنگسیری فرمانده نیروی
دریایی سپاه ،سردار رضایی جانشین فراجا ،حجت االسالم والمسلمین
محمد عبادیزاده نماینده ولی فقیه در استان ،مهدی دوستی استاندار و
نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی حضور داشتند.به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این مراسم
با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس برای ما تعالیم ارزشــمند ،خالقیت و
شجاعت به همراه داشته و موجب شده است ما در عصر دوقطبی شرق و
غرب در مقابل همه قدرتها ایستادگی کنیم ،گفت :امروز اساس و پایه
امنیت و اقتدار ما مردم هستند.وی افزود :دفاع مقدس یک دانشگاه بزرگ
برای توسعه و عمق بخشی به انقالب اسالمی بود و انقالب اسالمی نه
تنها مایه افتخار مسلمانان ،بلکه مایه افتخار همه آزادگان شد.وی تأکید
کرد :موفقیت نیروهای مســلح و اقتدار امروز آنها در زمین ،آسمان و
دریا نشان دهنده این است که نیروهای مســلح ما بر فرهنگ ،روشها
و تعالیم دوران دفاع مقدس تکیه کردهاند .زیــرا آن دوران یک الگوی
تمام معنای ایرانی و اسالمی بود.قالیباف ادامه داد :امروز در میدان نبرد
و جنگ و همچنین در حوزه صنعت و مدیریت ،شاهدیم که نیروهای
مسلح در ســاخت تجهیزات و تکنولوژی در ردیف  10کشور اول دنیا
قرار دارند و دشمن را در عرصه نظامی منفعل کردهاند.وی اظهار داشت:
امروز نقش بازدارندگی نیروهای مسلح آنچنان است که وقتی دشمن
میگوید همه گزینهها روی میز است ،خود میداند که هیچ وقت توان
حمله نظامی به نظام اسالمی و ایران عزیز را نخواهد داشت و نمونههای
آن را نیز دیدهاند .این مســئله درس گرفته از دوران دفاع مقدس است.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :امروز همه ما در عرصههای
دیگر اداره کشور مانند عرصه اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی،
اگر به فرهنگ دوران دفاع مقدس تأسی کنیم موفق خواهیم شد که آن
فرهنگ بر دو اصل استوار است ،نخست؛ اصل مردم داری و محور بودن
مردم و دوم؛ تکیه بر سنتهای الهی ،که سنتهای الهی در گذشت زمان
نه تحمیل میشوند و نه تبدیل.

همزمان با ســومین روز هفته دفاع مقدس طی مراسمی
با حضور مهدی دوســتی اســتاندار هرمزگان ،حسین
رئیسی نماینده مردم مجلس شورای اسالمی سردار اباذر
ساالری فرمانده سپاه امام سجاد (ع) جمعی از فرماندهان
نظامی و انتظامی هرمزگان نمایشــگاه دفاع مقدس در
بندرعباس گشــایش یافت.به گزارش اقتصادسرآمد،
مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به
ضرورت تبیین دستاوردهای دفاع مقدس اظهار داشت:
خوشبختانه مراسم رژه ملی  ۳۱شهریور ماه و هفته دفاع
مقدس با شکوه هرچهتمام برگزار و پیام اقتدار جمهوری
اســامی ایران از زمین ،دریا و آســمان به خوبی برای
دشمنان مخابره شد.وی افزود :هفته دفاع مقدس فرصت
مناسبی برای گرامیداشت رشــادتها و مردانگیهای
دالورمردان این مرز و بوم است و در این ایام باید بیش
از پیش در راستای تعمیق باورهای شهدا ،رزمندگان و
ایثارگران بکوشــیم چرا که بنا بــه فرمایش رهبر معظم
انقالب «امروزه زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا کمتر
از شهادت نیست»
استاندار هرمزگان بیا ن داشت :امسال رهبر معظم انقالب
تکلیف جدیدی را مشــخص کردند و تاکید کردند که
روایت صحیح از اتفاقات دفاع مقدس برای مردم بازگو
شود چرا که در این نبرد روایتهایی وجود دارد که نسل
جوان باید با آنها آشنا شوند ،از این رو ایشان امر کردند
که به این موضوعات پرداخته شود و وقت بیشتری برای
روایتگری دفاع مقدس گذاشته شود.
نماینده عالی دولت در اســتان هرمــزگان تاکید کرد:
این سلسه نمایشــگاهها و این رویدادها میتواند ما را
به روایتگری درســتی از دوران دفاع مقدس برساند تا
نسلهای بعدی ما بتوانند با این دوران پر افتخار از طریق
روایتهای دقیق آشنا شوند.
دوســتی با بیان اینکه در تاریخ این مرز و بوم در هر نیم
قرن یا یک قرن شاهد جنگهایی بودهایم ،گفت :بدون
شک دفاع مقدس آخرین جنگ ما نیست و امکان دارد
در آینده جنگهای دیگری را نیز شاهد باشیم بنابراین ما
باید فرزندان خود را با فرهنگ ارزشمند ایثار و شهادت
و جانفشانیهای شهیدان در راه دین خدا و حفاظت از
کشور آشنا کنیم.این نمایشــگاه به مناسبت هفته دفاع
مقدس با مشارکت یگانهای نظامی و انتظامی مستقر در
استان هرمزگان در قالب  ۴۰غرفه راهاندازی شده است
و همه روزه از چهار بعد از ظهر تا  ۲۲شب مهیای بازدید
عموم مردم است و هر شب عملیات افتخارآفرین والفجر
هشت در حاشیه این نمایشگاه بازسازی میشود.

