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برگ هايي از زندگي 14 نفر از شهداي دريايي ناوچه كنارك

دريادالن نيروي دريايي در صف شهادت ايستاده اند 

شهيد محمد اردني
قهرمان غواصي

محم��د اردن��ي در 28بهمن م��اه 1374 در 
زاهدان متولد شد. ايشان با مدرك ديپلم و در 
28 مهرماه 1393 در ارتش جمهوري اسالمي 

ايران استخدام شد. 
در سال 1395 از پايگاه رشت به منطقه سوم 
دريايي نبوت منتقل شد. وي در يگان غواصي 
اين منطقه مشغول فعاليت بود. شهيد اردني در 
مسابقات ملي و بين المللي غواصي نيز شركت  
و عناوين قهرماني و نايب قهرماني كسب كرد. 
همچني��ن در دوره هاي غواص��ي عمق زياد، 
كمك ه��اي اوليه احياي غ��واص، مقدماتي و 
پيش��رفته ام3، ش. م. ه و جنگ ه��اي نوي��ن 
شركت كرده بود كه در تاريخ 21 ارديبهشت 
م��اه 99 حين انج��ام تمرين دريايي توس��ط 
تعدادي از ش��ناورهاي نيروي دريايي ارتش 
در آب هاي جاسك و چابهار، شناور پشتيباني 
كنارك دچار س��انحه ش��د و همراه تعدادي 
از همكارانش به ش��هادت رس��يد. اين شهيد 
بزرگوار هنگام ش��هادت متأهل و داراي يك 

فرزند پسر دوساله بود. 

شهيد محمد صيادي
متخصص الكترونيك

شهيد محمد صيادي در ش��انزدهمين روز از 
مهر س��ال 69 در زاهدان متولد ش��د و پس از 
كس��ب مدرك ديپلم در تاريخ 28 اسفند ماه 
س��ال 88 در ارتش جمهوري اس��المي ايران 
اس��تخدام ش��د. وي ابتداي خدمت خود در 
پايگاه رشت بود و سپس به منطقه سوم دريايي 

نبوت كنارك منتقل شد. 
محمد در اين منطقه در ناوتيپ مشغول خدمت 

بود. 
تخصص وي ب��رق و الكترونيك بود و در يگان 
محل خدمتش ش��غل هاي مختلفي از جمله 
متصدي نگهداري و تعمير سيستم هاي برق 
و الكترونيك داش��ت كه در آب هاي جاسك 
و چابهار، دچار سانحه ش��د و همراه تعدادي 
از همكارانش به ش��هادت رس��يد. اين شهيد 
بزرگوار هنگام ش��هادت متأهل و داراي يك 

فرزند پسر شش ساله بود. 

شهيد جعفر كوهي قايق
افسر اجرائيات جنگال

جعفر كوهي قايق در تاريخ يك مهرماه 65 در 
شهركرد به دنيا آمد. 

وي پ��س از گذران��دن دوران تحصيل خود 
تا مقطع ليس��انس، در اس��فندماه 1395 به 
اس��تخدام ارتش جمهوري اسالمي در آمد و 
در منطقه سوم دريايي نبوت نيروي دريايي 

ارتش مشغول خدمت شد. 
شهيد كوهي در گردان سوم عملياتي جنگال 
منطقه س��وم دريايي نبوت مشغول خدمت 

بود. 
از جمله س��وابق انتصابات��ي وي مي توان به 
افسر اجرائيات جنگال و كارشناس اقدامات 

پشتيباني الكترونيكي جنگال اشاره كرد. 
در تاريخ 21 ارديبهشت ماه 1399 حين انجام 
تمرين دريايي توسط تعدادي از شناورهاي 
نيروي درياي��ي ارتش در آب هاي جاس��ك 
و چابهار، ش��ناور پش��تيباني كنارك دچار 
سانحه شد و همراه تعدادي از همكارانش به 

شهادت رسيد.
 اي��ن ش��هيد بزرگ��وار ش��ركت فعال��ي در 
مراس��م هاي مل��ي و مذهبي برگزار ش��ده 
داشت. وي هنگام ش��هادت متأهل و داراي 
يك فرزند پسر سه  س��اله بود. اين شهادت ها 
نشان مي دهد كه دريادالن نيروي دريايي با 
پوشيدن لباس سفيد مقدس در صف شهادت 
ايس��تاده  و همواره خ��ود را ب��راي هرگونه 

جانفشاني و ايثار آماده كرده اند. 

 شهيد مهدي هاشمي خواه
متخصص برق و الكترونيك

شهيد مهدي هاشمي خواه متولد 19 شهريور 
ماه 78 گنب��دكاووس بود كه پس از كس��ب 
مدرك ديپلم وارد ارتش جمهوري اس��المي 
ايران ش��د. وي به عن��وان متخص��ص برق و 
الكتروني��ك در نيروي درياي��ي راهبردي به 
خدمت مشغول شد. ابتداي خدمت خود را در 
منطقه سوم دريايي نبوت به عنوان تعميركار 
رادارهاي هداي��ت آتش در ناو موش��ك انداز 
كالت گذراند و پس از آن به عنوان متخصص 
به ناو پشتيباني رزمي كنارك رفت. اين شهيد 

بزرگوار هنگام شهادت متأهل بود. 

شهيد آرمان سرحدي
متخصص بهداشت و درمان

شهيد آرمان سرحدي در تاريخ يازدهم مهر77 
در زاهدان متولد ش��د. پس از كس��ب مدرك 
ديپلم خود، در تاريخ 11مهرماه 96 در ارتش 

جمهوري اسالمي ايران استخدام شد.
 تخصص وي بهداشت و درمان و در درمانگاه 
منطقه سوم دريايي نبوت مشغول فعاليت بود 
كه در تاريخ 1399/2/21  حين انجام تمرين 
دريايي توسط تعدادي از ش��ناورهاي نيروي 
دريايي ارتش در آب هاي جاس��ك و چابهار، 
شناور پش��تيباني كنارك دچار سانحه شد و 
همراه تعدادي از همكارانش به شهادت رسيد. 
اين شهيد بزرگوار چندين بار مورد تشويق  قرار 

گرفت. وي هنگام شهادت مجرد بود. 

شهيد سعيد ياراحمدي
متخصص تعميرات

شهيد سعيد ياراحمدي در تاريخ 21 فروردين 
ماه 1371 در شهر آب پخش متولد  و با ديپلم 
وارد آموزشگاه نظامي رشت شد و پس از دوسال 
تحصيل و فراگيري آموزش هاي الزم در سال 
1391 از اين دانشگاه فارغ التحصيل شد و پس 
از آن به بوشهر رفت. پس از خدمت در بوشهر 
نيز به منطقه سوم دريايي نبوت كنارك رفت تا 
ادامه خدمت خود در نيروي دريايي راهبردي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران را در اين منطقه 
سپري كند. ايش��ان در ناو پش��تيباني رزمي 
كنارك، متخصص تعميرات موتورهاي اصلي 
و فرعي ناو بود. اين ش��هيد بزرگ��وار دفعات 
متعددي از سوي سلس��له مراتب فرماندهي 
مورد تش��ويق قرار گرفت.ش��هيد ياراحمدي  
هنگام شهادت متأهل بود كه در رمضان سال 

99 به شهادت رسيد. 

شهيد محمد افشون فر
تفنگدار دريايي

شهيد محمد افش��ون فر در تاريخ 18 دي ماه 
1375 و در شهر ممسني از توابع استان فارس 
متولد شد. محمد در تاريخ 29مهرماه 1396 
وارد ارت��ش جمهوري اس��المي ايران ش��د. 
رس��ته وي تفنگدار درياي��ي و يگان خدمتي 
اين شهيد گروهان شناورهاي هجومي تيپ 
تكاوران دريايي كنارك بود كه همراه تعدادي 
از همكاران��ش در آب هاي جاس��ك و چابهار 
دچار سانحه ش��د و به شهادت رس��يد. اين 

شهيد بزرگوار هنگام شهادت مجرد بود. 

شهيد فخرالدين فلك نازي
برنامه نويس كامپيوتر

ش��هيد فخرالدي��ن فلك ن��ازي در تاريخ 22 
خردادم��اه 1373 در روس��تاي دهت��ل از تواب��ع 
شهرستان بستك استان هرمزگان ديده به جهان 
گش��ود. وي تحصيالت ابتداي��ي و راهنمايي را در 
روستاي محل زندگي خود فراگرفت و براي تحصيل 
در مقطع متوس��طه به يكي از ش��هرهاي همجوار 
رفت. فلك نازي در سال1392 در رشته مهندسي 
معدن دانشگاه ش��هيد باهنر كرمان پذيرفته شد. 
اين شهيد تسلط كامل به زبان انگليسي و نيز نرم 
افزار و برنامه نويس��ي كامپيوتر داشت و در زمينه 
ساخت اپليكيشن فعاليت مي كرد. ايشان در سال 
1398 تصميم گرفت به خدمت مقدس سربازي 
اعزام شود. سرانجام در اول دي ماه 1398 به مركز 
آموزش ش��هداي وظيفه نداجا در سيرجان اعزام  
و پس از كس��ب آموزش هاي الزم به منطقه سوم 
دريايي نبوت كنارك منتقل شد و در21 ارديبهشت 

ماه 99 به شهادت رسيد. 

 شهيد آرش پاكدل
متخصص الكترومكانيك

آرش پاك��دل متول��د 16خرداد 68 مش��هد 
مقدس اس��ت. ايش��ان با م��درك ديپلم وارد 
ارتش جمهوري اس��ال مي ايران ش��د. پاكدل 
در مكانيك و الكترومكانيك تخصص داشت و 
ابتدا در ناو موشك انداز نقدي به عنوان كمك 
متصدي دستگاه هاي فرعي خدمت مي كرد و 
پس از آن به ناو پشتيباني رزمي كنارك رفت تا 

در اين ناو پشتيباني به خدمت بپردازد. 
ايش��ان حين انج��ام تمرين درياي��ي در21 
ارديبهشت ماه 99 به شهادت رسيد. اين شهيد 

متأهل و داراي يك فرزند خردسال بود. 

شهيد اسماعيل پورخسرو
ناوبان يكم  منطقه سوم دريايي

ش��هيد اس��ماعيل پورخس��رو در تاري��خ 
17مردادماه 1376 در شهرس��تان داراب از 
توابع اس��تان فارس ديده به جهان گش��ود 
و در تاريخ 5تيرماه 94 به اس��تخدام ارتش 

جمهوري اسالمي ايران درآمد. 
آخرين مدرك تحصيلي اش ليسانس بود. 

شهيد پورخس��رو در يگان ناوتيپ سطحي 
و زير سطحي منطقه س��وم دريايي نبوت 
كنارك مش��غول خدمت بود كه در تاريخ 
21 ارديبهشت ماه 99 حين انجام تمرين 
دريايي توسط تعدادي از شناورهاي نيروي 
دريايي ارتش در آب هاي جاسك و چابهار، 
شناور پش��تيباني كنارك دچار سانحه شد 
و  همراه تعدادي از همكارانش به شهادت 

رس��يد.
 اين ش��هيد بزرگوار هنگام ش��هادت مجرد 

بود. 

شهيد عادل قاسم زاده
كاربر مخابرات راديويي

شهيد عادل قاس��م زاده 10دي ماه1369 در 
شهر اهر متولد شد.

 پس از اخذ مدرك ديپلم وارد ارتش جمهوري 
اسالمي ايران ش��د و در پايگاه نيروي دريايي 
رشت مشغول خدمت شد. در سال1389 از 
پايگاه رشت به پايگاه بوشهر و پس از آن نيز به 
منطقه سوم دريايي نبوت منتقل شد. شهيد 
قاسم زاده به عنوان كاربر مخابرات راديويي در 
ناو پش��تيباني رزمي كنارك مشغول فعاليت 
بود. اين شهيد بزرگوار هنگام شهادت متأهل 

و داراي يك فرزند پسرچهار ساله بود. 

 شهيد محمدابراهيم كاظمي

ش��هيد محمدابراهيم كاظم��ي در تاريخ 
14تيرماه 1370 در جاجرم متولد شد. 

وي در سال 1398 به اس��تخدام منطقه 
سوم دريايي نبوت كنارك در آمد و ابتداي 
خدمت خود را در ناو موشك انداز نقدي به 

عنوان كمك آشپز بود. 
پس از آن به ناو پش��تيباني رزمي كنارك 
رفت تا به عنوان آشپز ديگر پرسنل اين ناو 
را در مأموريت هاي محوله همراهي كند.

 در تاريخ 1399/2/21  حين انجام تمرين 
دريايي توسط تعدادي از شناورهاي نيروي 
دريايي ارتش در آب هاي جاسك و چابهار، 
شناور پشتيباني كنارك دچار سانحه شد 
و  ايش��ان همراه تعدادي از همكارانش به 

شهادت رسيد. 
اين شهيد بزرگوار هنگام شهادت متأهل 

بود. 

شهيد سيدحامد جعفري
متخصص توپخانه

شهيد سيدحامد جعفري در شهر آب بر متولد شد. 
پس از كسب مدرك ديپلم، وارد ارتش جمهوري 
اس��المي ايران شد. در س��ال 92 از پايگاه دريايي 
رشت به پايگاه دريايي بوشهر و پس از خدمت در 
بوشهر به منطقه سوم دريايي نبوت كنارك منتقل 
شد. در اين منطقه در ناو پشتيباني رزمي كنارك با 
عناوين شغلي متفاوت اعم از متخصص توپخانه و 
ملوان و نيز كمك كاربر مسلسل 20م م به خدمت 
پرداخت. اين ش��هيد بزرگوار چندين ب��ار مورد 
تشويق قرار گرفت. همچنين وي  هنگام شهادت 

متأهل و داراي يك پسر چهار ساله بود. 

 شهيد سيدمرتضي خادمي حسيني
قهرمان واليبال

شهيد سيدمرتضي خادمي حسيني اهل شيراز و 
متولد 6شهريور ماه سال 1370بود كه در تاريخ 21 
آبان ماه سال 1390در ارتش جمهوري اسالمي 
ايران استخدام شد و تا اسفند ماه 1391 در پايگاه 
منجيل خدمت كرد و پس از آن به منطقه س��وم 
دريايي نب��وت كنارك منتقل ش��د. رس��ته وي 
تفنگدار دريايي و در گردان يكم تكاوران دريايي 
تيپ ت��كاوران دريايي كنارك مش��غول خدمت 
بود. از جمله س��وابق انتصاباتي ايشان مي توان به 
انباردار مهمات، فرمانده گروه تفنگدار و فرمانده 
رس��د خمپاره انداز 120م م در گردان يكم اشاره 
كرد. ايش��ان همراه تعدادي از همكارانش در21 
ارديبهشت ماه 99 به ش��هادت رسيد. اين شهيد 
بزرگوار به ورزش واليبال نيز عالقه داشت و يك بار 
نيز به مقام قهرماني رسيده بود. همچنين فردي 
بسيار جدي در امور محوله از سوي فرماندهان بود 

كه بارها مورد تشويق  قرار گرفت. 

  مبينا شانلو
عصر روز يك ش�نبه ۲1 ارديبهش�ت ۹۹ حي�ن انجام تمرين دريايي توس�ط 
تعدادي از ش�ناور هاي نيروي درياي�ي ارتش در آب هاي جاس�ك و چابهار، 
شناور پش�تيباني س�بك كنارك دچار حادثه ش�د و 1۹ نفر از دريادالن اين 
شناور به شهادت رس�يدند و 1۵ نفر نيز در اين حادثه مجروح شدند. چندي 
پيش روايتي از پنج شهيد اين حادثه، شهيدان حسين سپهري اهرمي، رضا 

دهقاني، مصطفي پويانفر، مهدي رازي و س�يدمنصور موس�وي نژاد را تقديم 
حضورتان كرديم. اين بار با مساعدت ناوس�روان سعيد ماليي از منطقه سوم 
دريايي كنارك معرفي 14ش�هيد ديگر حادثه شهيدان ناو استوار دوم غواص 
محمد اردني، شهيد ناو استوار دوم تفنگدار دريايي محمد افشون فر، شهيد 
مهناوي يكم مكاني�ك آرش پاكدل، ش�هيد ناوبان يكم عرش�ه اس�ماعيل 
پورخسرو، ش�هيد ناو اس�تواريكم مخابرات س�يدحامد جعفري، شهيد ناو 

اس�توار يكم تفنگدار دريايي سيدمرتضي خادمي حس�يني، شهيد مهناوي 
يكم بهيار آرمان سرحدي، شهيد ناو اس�توار يكم برق محمد صيادي، شهيد 
ناو باندوم وظيف�ه فخرالدين فلك نازي، ش�هيد ناو اس�توار يك�م مخابرات 
عادل قاس�م زاده، ش�هيد كارمند محمدابراهيم كاظمي، شهيد مهناوي يكم 
برق مهدي هاشمي خواه، ش�هيد ناو اس�توار يكم مكانيك سعيد ياراحمدي 
و ش�هيد ناوبان يكم الكترونيك جعف�ر كوهي قاي�ق از محضرتان مي گذرد.
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جدول سودوکو
ارقام 1تا ۹ را طوری قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع های 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول کلمات متقاطع

از راست به چپ
1- آبلرزه-كرانه های آسمان-فلز سنگين  2-هر مش��كلی كه حل نشود-فرش كوچك جلو در-يار شيرازی   
3-انگشتان گره كرده- كمك كننده-سازمان جاسوسی آمريكا-پرنده ای شبيه اردك   4-واحد سطح-سرگشته-

مادر حضرت عيسی)ع(  5-قورت دادن غذا- از حروف شرط- سرای مهر-من و شما  6-بهره مند-ماده ای سياه 
رنگ ضد پوسيدگی اجساد-طبل بزرگ  7-خميدگی-عدد اول-مشهور   8-كافی-اجازه داده شده-بی موقع 
شعرا-به دنيا آوردن  9- ابزار دست برقكار- صابون خياطی- سازمان بزرگ جهانی   10-لباس-خرده گيری-هر 
يك از استخوان های قفسه سينه   11- ضمير سه كيلويی-بيماری ريوی معروف-باطل و خراب-پيروان پيامبر   
12-خدا می رساند-آيين های عبادی-چيز   13-كالم موزون-حيوان نجيب-آنتی سرد!- مرزبان   14-كنار و 

پهلو-شهرنشينی-خواب نيمروزی   15-پاكدامنی-از القاب امام علی نقی)ع(-رنگ مخصوص خودرو

از باال به پايين
1-يار فارسی پيامبر-از تابلوهای بازدارنده راهنمايی و رانندگی   2- مابين پيچ و مهره-رنگين كمان-اتاقك زير 
كش��تی-فاصله زمانی   3-قصد و آهنگ-پول زور-يك دور بازی تنيس- پايتخت ايتاليا  4-روشن فرنگی-هر 
چيز مردمی- شراب-طرف   5-پدر داستان كوتاه فارسی  6-نوعی قبای بلند- بهتر از هيچی-از بخش های مهم 
اوستا  7-ثبات و بقا –سوغات  كرمان-درخت لرزان  8- باالی فرنگی-فال نيك-پشيمان-خط كش مهندسی  
10-چرم دباغی شده-كبوتر صحرايی-سياه و سفيد  11-عهدنامه  9- پايتخت قديم مراكش-داستان بلند-توقف  
ای كه به موجب آن بخش بزرگی از بلوچستان به انگليس واگذار شد  12-پهلوان-كلمه افسوس-چاشنی غذا-ميان 
چيزی  13-اندوه-ناش��نوا-وقت و زمان معين-كتف  14-جايز و شايسته-ترك استخوان-مستأصل و درمانده-

كشوری به مركزيت سانتياگو  15-مخترع ماشين حساب-نوعی قارچ آفتی
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