جهش امنیت دریایی
ويژهنامه
کالسپیکان همچنان کارآمد و پرفایده
در گوشــه جنوبی اســکله کارخانجات میتــوان یک ناو
موشکانداز کالسپیکان را دید که تقریبا کارش به اتمام
رســیده و او نیز در صف الحاقهای جدید قــرار دارد .ناو
موشــکانداززره تحت پروژه ســینا که برای اولین بار در
ناوگان جنوب ساخته شده و با الحاق در آذرماه در ناوگان
جنوب نداجا به کار گرفته میشــود .در واقع کار ســاخت
شناورهای نظامی در ایران با ساخت همین کالس از ناوهای
موشــکانداز و با هدف زنده کردن نام ناوچه شهیدپیکان
شــروع شــد و تاکنون  4فروند از این کالس برای ناوگان
شمال ایران در بندرانزلی ســاخته و عملیاتی شده است؛
ناوهایــی با نامهای پیکان ،جوشــن ،درفش و ســپر .این
شناور یک شناور بسیار تند و تیز و توانمندی است و بیشتر
برای بهرهبرداری در مناطق دریایی تحت حاکمیت مورد
استفاده قرار میگیرد یعنی تا  200مایل دریایی از ساحل
از این شناور استفاده خواهیم کرد .از این تیپ شناور بعد از
زره تعداد دیگری در مجموعه وزارت دفاع در حال ساخت
داریم که سال آینده به ثمر میرسد .پس از آن سراغ پروژه
سینا تیپ 3خواهیم رفت که بسیار پیشرفتهتر بوده و یک
کالس جدید به شــمار میرود .زره نســبت به نمونههای
ساختهشده در شــمال ،موتور قویتری دارد و تجهیزات و
رادارش بهتر و بهروزتر است و حدود 60کیلومتر در ساعت
میرود .این ناو قابلیت کشف ،شناسایی و درگیری اهداف
سطحی و اثرسطحی دشــمن را دارد و میتواند  40هدف
سطحی را در مانیتور خود داشته باشد .همچنین میتواند
همزمان با  4شناور ســطحی درگیر و آنان را مورد هدف و
اصابت قرار بدهد .زره دارای سامانه مخابراتی امن و یکپارچه
است .فایر کنترل این سامانه نیز کامال ایرانی بوده و قابلیت
مقابله با جنگهــای الکترونیکــی را دارد ضمن اینکه از
موشک سطح به سطح نور و توپ ایرانی با آهنگ نواخت باال
برخوردار است .از ویژگیهای بارز این ناو در مقایسه با سایر
شناورهای همکالس که در مناطق شمال و جنوب کشور

در حال انجام ماموریت میباشند ،میتوان به بهینهسازی و
بومیسازی بیش از 80درصد تجهیزات و ماشینآالت اصلی
اشاره کرد .این ناوچه مجهز به  ۲یا  ۴موشک سطحبهسطح
و ضدکشتی ،یک توپ  ۷۶میلیمتری فجر ۲۷و یک توپ
ضدهوایی  ۴۰میلیمتری اســت .طول کشــتی  ۴۷متر،
پهنای بدنه  7/1متر و تعداد خدمه  ۳۱نفر بوده و بالغ بر ۶۷
کیلومتر بر ساعت سرعت دارد.
یدککش گرگان در شمال
همچنین همزمان بــا کارخانجات بندرعبــاس در مرکز
کشتیســازی نیروی دریایی در حســنرود شمال اولین
یدککش سنگین هم در نیرویدریایی ساخته شده به نام
گرگان که تا پایان ســال الحاق خواهد شد .این یدککش
بیش از 5هزار اسببخار قدرت دارد و میتواند در حوادث
و سوانح دریایی شناورهای ســنگین را جابهجا کند یا در
پهلوگیری این شناورها در بنادر مثمرثمر باشد.
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ناوشکن دنا؛ قله خودباوری
اما گل سرسبد و به نوعی شاهکار صنعت دریایی کشور در
سال جاری ناوشکن دنا خواهد بود که تحت پروژه موج،3
عنوان چهارمین ناوشکن ایرانی را به خود اختصاص خواهد
داد و سومین ناوشــکن ایرانی خواهد بود که برای نیروی
دریایی کشــورمان در جنوب فعالیت خواهــد کرد .این
ناوشکن اگرچه در طول  13ســال به انتهای کار رسید اما
در اصل زمان مفیدش  7سال بوده که نسبت به جماران و
دماوند یک زمان کمتری را به خود اختصاص داده اســت.
امیردریادار امیر رستگاری ،رئیس سازمان صنایع دریایی
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح در گفتوگو
با خراســان در خصوص ویژگیهای این ناوشــکن جدید
میگوید« :ناوشــکن دنــا از قابلیت حمل موشــکهای
سطحبهســطح بردبلند و بردکوتاه از خانواده موشکهای
نور ،قادر و قدیر ،موشکهای ســطح به هوای رعد که برد
متوسط بوده و چند برابر سرعت صوت عمل میکند و دفاع

