فرماندهکارخانجاتنیرویدریاییارتش:

برای ساختتجهیزاتوشناورهاهیچگلوگاهو
مانعینداریم
تحریم ها برای ما بازی برد-برد بود

▪ ▪* لطفا برای رشوع کارخانجات نیروی دریایی را معرفی
کنید و ابعاد فعالیت این تاسیسات را رشح دهید.

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد
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وارد دفرتش که می شوی نظرت جلب می شود به لباسی
که امیر دریادار دوم جعفر سعیدی فرمانده کارخانجات
نیروی دریایی ارتش بر تن دارد .شبیه لباس کار مکانیک
ها یا تکنسین های تولید خودرو ،اما به رنگ کامال سپید
که البته نشانه های دریاداری بر شانه هایش تفاوت آن
را بیشرت می کند .خودش می گوید دست به آچار است
و از پایین ترین مراتب در کارخانجات نیروی دریایی
در بندرعباس زحمت کشیده و عرق ریخته تا به این جا
رسیده است .ساخت ناوشکن جامران را بهرتین منونه کار
کارخانجات می داند و امیدوار است با امتام ساخت ناوشکن
سهند و تولید انبوه ناوچه های موشک انداز کالس سینا،
برگ زرین دیگری در کارنامه کارخانجات ثبت کند .در
روزی که تنها ساعاتی از حضور ما در بندر گرم و رشجی
بندرعباس می گذشت پس از چند ساعت انجام هامهنگی
های حفاظتی ،میهامن یکی از فرماندهان خورشوی نیروی
زحمتکش دریایی ارتش شدیم که مجمل و مفید به
سواالت ما پاسخ داد و البته با پاسخ های هوشمندانه از
جواب رصیح به برخی سواالت شانه خالی کرد!

من دریادار دوم مهندس جعفر سعیدی فرمانده کارخانجات نیروی
دریایی ارتش جمهوری اسالمی هستم که در بندرعباس واقع شده
و کلیه تعمیرات نیمه اساسی ،اساسی ،نوبه ای ،زیرآبی و اضطراری
تمام واحدهای نیروی دریایی ارتش را در حوزه سطحی و زیر
سطحی انجام می دهد .ممکن است این تعمیرات از قبل برای
یگان ها برنامه ریزی شده باشد یا به صورت ویژه انجام شود .در
خور ذکر است در گذشته های دور این اقدامات در خارج کشور
انجام می شد اما پس از پیروزی انقالب تمامی این تعمیرات در
خود مجموعه نیروی دریایی ارتش صورت می گیرد و در چند سال
اخیرهم با به روز شدن تجهیزات و با پیشرفتی که ما در یگان های
سطحی و زیر سطحی خودمان داشتیم شکر خدا ،این تعمیرات
تداوم یافته و کلیه مراحل آن در همین جا انجام می شود.

▪ ▪* تعمیراتی هم که روی تجهیزات دریای خزر انجام می
شود با مجموعه شامست؟

خیر آن ها تحت نظارت ناوگان شمال هستند ولی در بحث های
تخصصی از ما کمک می گیرند و ما هم گروه هایی اعزام می کنیم.

▪ ▪* رابطه شام با جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش
چگونه است؟

ارتباط تنگاتنگی داریم ،در واقع پروژه هایی که در جهاد تعریف
می شود و فازهای مطالعاتی و تحقیقاتی خود را سپری می کند،
برای نصب و راه اندازی به ما ارجاع می شود و با همکاری ما بر
روی واحدهای شناور ،سطحی و زیرسطحی نصب شده و انجام
آزمایش ها در دریا و کنار اسکله نیز با همکاری ما صورت می گیرد.

▪ ▪* عالوه بر تعمیرات و بازسازی ،ساخت پروژه های
جدید هم در همین کارخانجات است؟

بله ،مثال همان طور که می دانید ساخت ناوشکن جمهوری
اسالمی ایران جماران در همین کارخانجات به صورت کامل انجام
شد .بخشی از فعالیت های ما به نوسازی واحدها مربوط است که با
انجام پروژه هایی که در دست داریم سعی می کنیم تا یگان هایی
که مورد نیاز نداجا هستند یا یگان هایی که به علت فرسودگی بیش
از حد از دور خارج می شوند توسط یگان های جدید جایگزین شوند
که ساخت این یگان های جدید با کارخانجات است.

▪ ▪* هدف گذاری و افق آینده ای که برای کارخانجات
ترسیم کرده اید چیست؟

