امیدواریم ناوشکن سهند اواخر سال  94عملیاتی شود .این خط
تولید ناوشکن نامش موج است که موج یک آن جامران بوده ،موج
دو دماوند است و موج سه و چهار هنوز نام ندارد و موج پنج سهند
است .در نام گذاری این ها هم دنبال زنده کردن ناوهای شهیدمان
هستیم مثل سهند ،میالنیان ،کهنمویی و .. .که باید زنده شوند
هامن گونه که دماوند و پیکان وجوشن هم زنده شده اند و ما در
حال ساخت و جایگزین کردن هستیم.
یکی از ویژگی های نیروی دریایی این است که وقتی حرکت می کند
علم و صنعت را با خودش می آورد .شام وقتی داخل یک ناوشکن
می روید باالی  200سامانه دارد که همه آن ها را نیروی دریایی
منی سازد بلکه به صورت پروژه های دانشجویی در دانشگاه های
رشیف و تهران و امیرکبیر و علم و صنعت و مالک اشرت و دانشگاه
امام خمینی نوشهر و ...و رشکت های دانش بنیان ،صنایع داخلی،
همه صنایع وزارت دفاع جمع می شوند تا یک ناوشکن تولید شود
که خودش یک حجم بزرگی از کار و علم تولید می کند .ما زمانی
ورق بدنه زیردریایی را که آلیاژ خاصی داشت نداشتیم اما االن
رشکت های داخلی این را تولید می کنند .فکر می کنم بیشرتین
ارتباط را ما با دانشگاه ها ،رشکت های دانش بنیان ،رشکت های
خصوصی و مراکز علمی داریم.

غلو باشد و صحت نداشته باشد اما هم غوص داشته هم در خلیج
ف��ارس و دریای عمان دریانوردی داش��ته و کارهای الزم انجام
ش��ده ولی وقتی قرار اس��ت رونمایی ش��ود باید از ابعاد مختلف
آزمایش ش��ود و بر همین اس��اس نمی توان زم��ان دقیق برای
رونمایی از فاتح ارائه داد.
▪ ▪چق��در ادع��ا م��ی کنی��د ک��ه زیردریای��ی نیم��ه سنگی��ن فات��ح
یک زیر سطحی ایرانی است؟

ص��د درصد ،زیرا همه اجزا و کارهای آن ایرانی و دراین کش��ور
انجام شده است.

▪ ▪چ��ه ماموریت��ی ب��رای آن تعری��ف ک��رده ای��د ک��ه ق��رار اس��ت
در کن��ار زی��ر سطحی ه��ای
سب��ک و سنگی��ن م��ا عم��ل
کند؟

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی
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ش��ناورهای س��طحی و
زیر س��طحی ما در تناژها
و ابع��اد مختل��ف ب��رای
ماموریت ه��ای مختل��ف
مورد نیاز هستند زیردریایی
ه��م همی��ن اس��ت ،کالس
سنگین آن باید در فواصل دور
عملیات کند و نیمه س��نگین در

فواص��ل نزدیک تر و زیردریایی س��بک غدیر ما نیز در نزدیکی
سواحل عملیات می کند.
▪ ▪آی��ا برنام��ه ای ب��رای حض��ور زیردریای��ی فات��ح در خلی��ج
ع��دن و تنگ��ه ب��اب املن��دب داری��د و آی��ا فات��ح ت��وان چنی��ن
عملیاتی را دارد؟

برنامه داریم اما زمان قطعی آن مشخص نیست و ان شاءا ...می
تواند به باب المندب هم برود.

▪ ▪چق��در در ابت��دای ک��ار ب��اور م��ی کردی��د ک��ه نی��روی دریای��ی
ایران تا خلیج عدن هم برود؟

زمانی که این تدبیر رهبری اعالم ش��د خیلی ها باور نمی کردند
با این یگان ها امکان پذیر باش��د و شاید خود پرسنل هم تحت
تاثی��ر بودند که آیا این نیروی دریایی می تواند نیروی راهبردی
شود وقتی اول شروع کردیم سخت بود و االن خلیج عدن بسیار
آسان شده و به فکر فواصل بسیار دورتر هستیم.

▪ ▪در ساخ��ت زیردریای��ی سنگی��ن بعث��ت ب��ه کج��ا رسی��ده
ایم؟

آن هم در حال کار است البته من نمی توانم پیشرفت دقیق آن را
بگویم اما از مرحله مطالعاتی گذر کرده و کار پیش می رود

▪ ▪فک��ر م��ی کنی��د ناوشک��ن سهن��د چ��ه زمان��ی عملیات��ی
شود؟

امیدواریم ناوش��کن سهند اواخر سال  94عملیاتی شو.د این خط
تولید ناوش��کن نامش موج است که موج یک آن جماران بوده،
موج دو دماوند است و موج سه و چهار هنوز نام ندارد و موج پنج
سهند است .در نام گذاری این ها هم دنبال زنده کردن ناوهای
شهیدمان هس��تیم مثل سهند ،میالنیان ،کهنمویی و .. .که باید
زن��ده ش��وند هم��ان
گونه ک��ه دماوند و
پیکان وجوش��ن هم
زنده ش��ده ان��د و ما در
ح��ال س��اخت و
جایگزی��ن کردن
هستیم.

▪ ▪پ��س همچن��ان امی��دوار ب��ه ادام��ه ای��ن نهض��ت ن��او س��ازی
باشیم؟

بله در همان کارخانجات بندرعباس ناوچه سینا از کالس پیکان
در حال ساخت است که پروژه آن سینا نام دارد و در حال ساخت
شماره های دیگرآن هم هستیم ودیگر تماما ایرانی شده است.

▪ ▪ب��ر ای��ن اس��اس م��ی ت��وان پرسی��د برنام��ه ای ب��رای ساخ��ت
ناو هواپیامبر هم دارید؟

ای��ن را من نمی توان��م بگویم که داریم یا نداریم و تصمیم کلی
است که مسئوالن مملکت باید بگیرند اما می توانم بگویم که ما
توانایی ساخت ناو هواپیمابر را در کشور داریم یعنی به این نتیجه
رسیدیم که توانمندی وعلم ساخت چنین یگان هایی در کشور و
در همه بخش های کشور وجود دارد.

▪ ▪ی��ک س��وال همی��ن اس��ت ک��ه در ساخ��ت مث�لا ی��ک ناوشک��ن
بسی��اری از عل��وم روز م��ورد استف��اده ق��رار م��ی گی��رد .نی��روی
دریای��ی ب��رای رسی��دن ب��ه ای��ن عل��وم و تجهی��زات پیرشفت��ه
چه تعاملی با بخش های صنعتی و علمی کشور دارد؟

یکی از ویژگی های نیروی دریایی این اس��ت که وقتی حرکت
م��ی کند علم و صنعت را با خودش می آورد .ش��ما وقتی داخل
یک ناوشکن می روید باالی  200سامانه دارد که همه آن ها را
نیروی دریایی نمی سازد بلکه به صورت پروژه های دانشجویی
در دانش��گاه های شریف ،تهران ،امیرکبیر ،علم و صنعت ،مالک
اشتر ،دانشگاه امام خمینی نوشهر و ...و شرکت های دانش بنیان،
صنایع داخلی و همه صنایع وزارت دفاع جمع می ش��وند تا یک
ناوش��کن تولید ش��ود که خودش یک حجم بزرگی از کار و علم
تولی��د می کند .ما زمانی ورق بدنه زیردریایی را که آلیاژ خاصی
داشت نداشتیم اما االن شرکت های داخلی آن را تولید می کنند.
فکر می کنم بیش��ترین ارتباط را ما با دانشگاه ها ،شرکت های
دانش بنیان ،شرکت های خصوصی و مراکز علمی داریم.

▪ ▪پ��روژه ه��ای نظام��ی هزین��ه ه��ای زی��ادی دارد ج��ذب ای��ن
بودجه چگونه است و چقدر به رصفه است؟

هزین��ه ه��ای پروژه های نظامی زیاد اس��ت اما نس��بت به نوع
خارجی آن بسیار به صرفه است مثال ناوشکن دماوند یک چهارم
نمونه خارجی آن هزینه داش��ت .ضم��ن این که حجم بزرگی از

