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البته در برخی مناطق نیرو رفته و در حال ساخت منزل هستند.
اینجا هم اینطور اســت و االن تعداد زیادی از نیروهای ما منزل ســازمانی ندارند
و در شهر مســتاجر هستند و متاســفانه قیمتهای منزل هم به سرعت باال رفته
است .در بحث نیروی دریایی اینطور نیست که بسازیم تا نیرو بیاوریم چون برخی
ماموریتهای ما باید انجام شود و نمیتوانیم معطل بمانیم .با این  500منزل که
تحویل بگیریم بخش زیادی از مشکالت حل میشود .البته باید این ساختمانها
متناسب با ساخت منطقه جدید جلو برود .در بخش مردمیاری در حوزه اسکلههای
صیادان شــهر هم کمکهای زیادی داشــتیم .بــرج نور برای آنها ســاختیم،
تسطیحسازی و جادهسازی داشتیم یا سال گذشته که سیل بزرگی آمد به مردم
کمک کردیم و  11نفر از مردم بومی وسط رودخانه گرفتار شده بودند که بالگرد ما
آنها را نجات داد .در زلزله بشاگرد اقدام به یاری مردم کردیم .جالب است بدانید
حدود یک ماه قبل از اداره بنادر و شیالت خبردادند که یک لنج صیادی در حدود
یک مایلی ما در حال غرق شدن است.
مشخصات را به ما دادند و ما هم به یگان موشکانداز فالخن اطالع دادیم که سریع
حرکت کند .وقتی شناور ما به سمت لنج میرفت چون مدام با لنج و بندر در تماس
بودند ناو آمریکایی روی خط لنج آمد و گفت که میخواهد برای کمک بیاید چون
میخواست ما را کنار بزند و بگوید من در صحنه حضور دارم .به
ناو خودمان دستور دادم که سریع به ناو آمریکایی اخطار بدهد
که نزدیک نشود و ما خودمان کمک میکنیم .مکالماتش هم
موجود است که این اخطار را به یگان آمریکایی دادیم .فالخن
به لنج رسید و  8نفر صیاد آن را نجات داد و خود لنج را هم تا
ساحل یدک کرد .من مصاحبه کردم که چنین اتفاقی افتاده
و خبرگزاریها زدند که نیروی دریایی ایران به ناو آمریکایی
اخطار داده و آنها هم عقب نشستهاند پس از این خبر فرمانده
ناو آمریکایی با رویترز مصاحبــه کرد و گفت که من اخطاری
دریافت نکردم .باز ما دوبــاره مصاحبه کردیم و توضیح دادیم
ضمن اینکه فایل صوتی هم موجود بــود .این حرکت ما در
روحیه مردم تاثیر زیادی داشــت و خود لنج که آمد و  8نفر
نجات پیدا کردند قوت قلب خوبی برای مردم شد .ما در حوزه
مدارس یک هنرســتان فنی و حرفهای به نام شهید شیرانی
داریم که علوم و فنون دریایی را آمــوزش میدهد .این برای
جوانان شهر اســت تا بیایند و در این هنرستان حرفه دریایی
یاد بگیرند و بعد هم مــا فضای جذب آنهــا را ایجاد کنیم.
اساتیدش را هم میدهیم 6 .رسته برق ،موتور ،ملوانی ،غواصی،
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حدود یک ماه قبل خبردادند
که یک لنج صیادی در حال
غرق شدن است .ما هم به
یگان موشکانداز فالخن
اطالع دادیم که سریع
حرکت کند .وقتی شناور ما
به سمت لنج میرفت ناو
آمریکایی روی خط لنج آمد
و گفت که میخواهد برای
کمک بیاید .به ناو خودمان
دستور دادم که سریع به ناو
آمریکایی اخطار بدهد که
نزدیک نشود و ما خودمان
کمک میکنیم.

مخابرات و کامپیوتر دارد .ســال قبل از خود جاسک
 11نفر جذب نیروی دریایی و تعدادی هم وارد بخش
صیادی شدند.
حضور شما چقدر در وحدت شیعه و سنی در
منطقه و اقبالشان به نظام تاثیر مثبت داشته
است؟
ما هر ســال به مناســبتهای مختلف بزرگان اهل
ســنت را دعوت میکنیم و رایزنی و مشورت داریم
که تاکنون  2مرحله جلسه داشتیم و دغدغههایشان
را میشنویم به ویژه نســبت به وظیفههای سنی در
منطقه توصیههایی دارند .در حالت کلی نیز جایگاه
نیروی دریایی بســیار درخشان اســت و در وحدت
منطقه نقشآفرینی دارد.
اینکه شما در خدماترسانی و مردمیاری که
دارید فرقی بین شیعه و سنی نداشته باشید
خودش موثر است.
خدا را شاهد میگیرم که هیچ فرقی برای ما ندارند .ما
مدرسهای را کلنگزنی کردیم وقتی به رئیس آموزش
و پرورش گفتم یک محل را معرفی کن اصال نپرسیدم
اینجا شیعه است یا سنی .نیروی دریایی عامل وحدت
است و در همه مراسمات از مردم سنی منطقه دعوت
میکنیم.
روی اشتغال منطقه چه تاثیری داشتید؟
تزریق جمعیت از لحاظ اقتصادی هم کمک میکند.
بسیاری از خانوادههای ما و پرسنل بعد از بازنشستگی
در همین شهر میمانند و این تاثیر حضور نیروهاست.
اســتقرار نیروی دریایی به افزایــش جمعیت کمک
میکند و در نتیجه اشــتغال را بــاال میبرد .االن در
شــهر فنیهای نیروی دریایی مغازه دارند حتی من
میخواستم اجازه ندهم پرسنل شــغل دوم داشته
باشند اما فرماندار پیش من آمد و گفت اینها بخش
فنی شهر را در اختیار دارند و اشتغال ایجاد میکنند
چون هر کدام نیاز به شــاگرد دارنــد و در عین حال
انتقال فنون هم ایجاد میشود .ما یک دبیرخانه داریم
به عنوان معین خانواده و هر پرسنل ما که به ماموریت
میرود اینها سرکشی میکنند و اگر مشکالتی باشد
رفع میکنند و یک رابط بین فرماندهی و آن خانواده
هستند .فرماندار متوجه این طرح شد و گفت مسئول
بانوان فرمانداری را با اینها هماهنگ کن االن ما در
حال ایجاد یک بازارچه هستیم شتا خانمها در آنجا
مشغول به کار شوند.

