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نقطهای(کمند) علیه موشــکهای ضدکشتی برخوردار
اســت .همچنین این ناوشــکن ســامانه مدیریت نبرد و
ســامانههای جنگال(جنگ الکترونیک) دارد و باند فرود
بالگرد نیز از ویژگیهای آن است که میتواند بالگردهای
 SHرا نیز پذیرا باشــد .رادار آرایه فازی جدیدی روی این
شناور نصب میشــود که چه به لحاظ برد و چه رزولوشن
پیشرفتهتر است .سیستم هدایت آتش بسیار جدیدی روی
آن نصب میشود که در بخش الکترونیک ما ساخته شده و
قابلیت ضدجمینگ و ضداقدامات الکترونیکی دشمن دارد
که جزو اولینهای ماست .ســوناری که استفاده میشود
جزو جدیدترین دســتاوردهای صنایع الکترونیک وزارت
دفاع بوده که به لحاظ برد و دقت زیرآبی بسیار دقیق است.
توپ نیز همان  76میلیمتری خواهد بود .ابعاد ناوشــکن
دنا همچون ســایر کالسهای موج 94متر طول11 ،متر
عرض و حدود 20متر ارتفاع را شامل میشود و جنس بدنه
این ناوشکن از ورق فوالد دریایی ایرانی از کارخانه اکسین
اهواز است ».او تفاوت دنا با نمونههای قبلی کالس موج را
در بهروز بودن ســامانهای و تجهیزات میداند و همچنین
قابلیتهای آن در سهولت کاربری ،سرعت در بهکارگیری،
دقت در هدفیابی و قدرت تخریب که نسبت به نمونههای
قبلی افزایش یافته ،ضمن اینکه معتقد است دنا در بخش
پلتفرم ارتقای توان در ســرعت و رانش و کاهش ســطح
مقطع راداری را نسبت به پلتفرمهای قبلی تجربه میکند.
مدیرعامل سازمان صنایع دریایی درباره ویژگی پرتابگرهای
عمودی موشک که قرار اســت روی ناوشکنهای نیروی
دریایی ارتش نصب شود ،گفت« :این پرتابگرها برای شلیک
موشکهای کروز سطحی بردبلند خواهد بود».
مینشکار صبا کابوسی برای مینهای خلیج فارس و
دریای عمان
از دیگر پروژههــای مهم وزارت دفاع که به زودی شــاهد
الحاقش به نیروی دریایی خواهیم بود شناور مینشکار صبا
نام دارد .به گفته امیر رســتگاری این مینشکار از بدنهای
با جنس تماما کامپوزیت با ضخامت  13میلیمتر ساخته
شده تا کمترین اثر الکترومغناطیسی که میتواند مین را
منفجر کند نداشته باشد .طول آن حدودا 30متر و عرض
آن 12متر با بدنهای شــبیه به مدلهای کاتاماران است و
تاکنون در این ابعاد چنین مینشــکاری نداشتهایم .کل
طراحی و اجزای آن توســط ایران بوده و قابلیت کشف و
انهدام انواع مینهای دریایی از جمله مین شناور و مینی
که در بستر خوابیده باشد را دارد به این شکل که ابتدا مین
را آزاد و ســپس آن را با تجهیزات  ROVکه داریم مین را
خنثی میکند.

دماوند که امیر خانزادی هم به آن اشــاره کرده بود ،میگوید:
«ما االن توانمندی موشــک عمودپرتاب را در سامانه پدافند
بومی باور 373پیدا کردیم اما در شناور یکسری ویژگیهای
دیگر هم داریم از جمله ثابــت نبودن عرصه پرتاب و کوچکتر
شدن موشک؛ لذا در حال انجام تستها هستیم و اگر به نتیجه
رســید عالوه بر دماوند همه ناوشکنهای ما مجهز به موشک
عمودپرتاب خواهند شد .همچنین حتما از سامانه دفاع نقطهای
کمند ابتدا روی دماوند و بعدا در ســایر ناوشــکنها استفاده
خواهیم کرد».

احیای دوباره دماوند در خزر
یکی از خاطرات تلخ بنده از ناوشکنهایی که تاکنون دیدهام به
ناوشکن قبلی دماوند در دریای خزر برمیگردد که متاسفانه بر
اثر یک سانحه غرق شد و افســوس بسیاری بر جای گذاشت.
موقعی که کار دماوند را در دریای خزر شــروع کردیم الگوی
ساخت همان جماران در جنوب بود در حالی که شرایط جوی
در دریای خزر به نسبت دریای جنوب کامال متفاوت است .در
دریای خزر در ایامی از سال شــناور 4هزار تنی غرق میشود،
ضمن اینکه اینجا عمق آب ،شــکل ســاحل بنادر ورودی و
لنگرگاهها بسیار متفاوت با جنوب اســت .با نگاه به تجربیات
گذشــته همه اینها امروز اصالح شــده مثال ورق سازه برای ناوشکن تفتان در آیندهای نه چندان دور
ناوشــکن دماوند تغییر کرد و به ویژه در الیههای پایینی قطر اما به نظر میرسد قطار ســاخت ناوشکن در ایران قصد توقف
ورق افزایش یافت از طرفی چون شناور وارد بنادری میشود که ندارد و قرار اســت همچنان به تولید بیشــتر این شناورهای
با مشکل الیروبی مواجه هستند پس باید آبخور کمتری داشته مهم و اثرگذار بپردازیم .از همین حاال و در حالی که ناوشکن
باشد .از سوی دیگر باید فکری میشــد که چطور ناوشکنی دنا آخرین روزهای تحویل به نیروی دریایی را سپری میکند
بسازیم که قسمت زیرآبی آن کم باشد اما تعادل و پایداری الزم خبرهایی مبنی بر ساخت ناوشــکن دیگری به نام احتمالی
را داشته باشد؟ برای همین به جای  2موتور از 4موتور و به جای تفتان و در کالس موج 6وجود دارد که به گفته امیر رستگاری
 2شافت از  4شافت استفاده شد؛ اتفاقی که میافتد این است که در مجموعه شهیددرویشی کاسه آن هم تولید شده و در مرحله
از  2پروانه بزرگ به 4پروانه کوچکتر رسیدیم که باعث میشود نصب تجهیزات است که به محض الحاق دنا ،کار روی آن سرعت
به عمق کمتری نیاز داشته باشد .این در عملیات ویژگیهای بیشتری خواهد گرفت.
جدیدی ایجاد میکند .آن خاطره تلــخ و آن حادثه اما تجربه
بزرگی پیش روی صنعت دفاعی ما قرار داد تا در ساخت دومین هواناو پیروزان؛ گامی در خشکی گامی در دریا
ناوشکن در دریای خزر پختهتر عمل کند .امروز ناوشکن جدید هواناو یــا همانهاورکرافــت از جمله شــناورهای نیروهای
دریایی هستند که اهمیت زیادی در رزم
دماوند به گفته بسیاری از کارشناسان از
یافتهاند به ویژه در حــوزه انتقال نفرات
قابلیتهای مهم و بهروز برخوردار است
و ادوات نظامی کــه میتوانند اثرگذاری
که آن را به نوعی پیشرفتهترین ناوشکن
باالیی داشته باشند .ایران چندین فروند
ایرانی لقب میدهد .امیر رســتگاری که
از این هاورکرافتها را از انگلســتان در
مدیریت ساخت این ناوشکن را در مرکز
قبل از انقالب خریداری کــرده بود که
شهیدتمجیدی در بندرانزلی بر عهده دارد
خبرهاییمبنی
همچنان هم در بخش هوادریای نیروی
زمان تقریبی رونمایی از ناوشکن جدید
بر ساخت ناوشکن
دریایی وجــود دارد امــا خبرهای امیر
دماوند را سال آینده میداند و میگوید:
جدیدی به نام احتمالی
رستگاری حاکی است که هواناو پیروزان
«بدنه اولین دماوند  4ســال زمان برد اما
قرار اســت برای ما اولین هوانــاو ایرانی
االن بدنه این دماونــد که در حال تجهیز
تفتان شنیده میشود
باشــد که عالوه بر حمل بار و تجهیزات
که
اســت کمتر از  12ماه طول کشــید
که به گفته امیر
اقدام به پرتاب موشــک نیــز میکند.
نشان از مهارت و ســرعت کار است .در
رستگاری کاسه آن هم
وی میگوید« :در حــال انجام کارهای
دماوند حدود 20ماژول مختلف را جداگانه
تولید شده و در مرحله
آن هستیم و امیدواریم در پایان امسال یا
ساختیم و برای همین ســرعت کار باال
اوایل سال آینده رونمایی داشته باشیم.
نصبتجهیزات
رفت و آنقدر دقیق بود کــه وقتی به هم
پیروزان اولین هواناو ســنگین ساخت
متصل کردیم هیچ تغییری نداشت .برای
است که به محض
ایران اســت و دقیقا با  BH7انگلیســی
دماوند سامانههای بهروز زیادی پیشبینی
الحاق دنا ،کار روی
برابــری میکند و با یک ســرعت خوب
شده و آخرین دستاوردهای ما در دماوند
آن سرعت بیشتری
قابلیت شلیک موشک و حمل بار و نفرات
استفاده شده است ».وی در مورد احتمال
را خواهد داشت».
خواهد گرفت.
نصب موشکهای عمودپرواز در ناوشکن
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