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   گزارش
رش�ادت نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسالمي 
ايران )نداجا( در دفاع مقدس است. اين ايام در سال 
جاري مصادف با سفر بين اقيانوسي ناوگروه 86 نيروي 
دريايي راهبردي ارتش جمهوري اسالمي ايران شده 
است. اين ناوگروه متشكل از ناو رزمي دنا ساخت ايران 
و ناوبندر مكران می باشد كه آن هم در ايران توسعه 

يافته است. 
نيروي دريايي ارتش در آغازين ماه هاي تهاجم همه جانبه 
رژيم بعث ع��راق، كار نيروي دريايي آن را يكس��ره كرد، به 
نحوي كه تا پايان جنگ امكان هيچ گونه اثرگذاري روي روند 
جنگ را نداشت. اين اتفاق نقطه اوجي داشت كه در هفتم آذر 
ماه1359 يعني كمي بيش از دو ماه از آغاز جنگ بود كه در 
آن مرحله آخر عمليات مرواريد به انجام رسيد. در مجموع در 
سلسله عمليات هايي كه به مرواريد ختم شد، دوسوم ناوگان 
نيروي دريايي عراق از بين رفت و تعدادي هم آسيب ديد. اين 
جدا از ساقط شدن چندين هواپيما و از كار افتادن دو سكوي 
نفتي و نظامي البكر و األميه متعلق به عراق بود. در س��مت 
خودي هم فقط ناوچه )قايق موش��ك انداز( پيكان توس��ط 
دشمن غرق شده و تعدادي از خدمه آن به شهادت رسيدند. 
تا واپس��ين روزهاي جنگ نيروي دريايي ارتش س��يادت 
مناسبي بر خليج فارس داشت اما از ماه ها قبل از آن قدرت هاي 
فرامنطقه اي وارد خليج فارس شده و قصد تأثيرگذاري  بر روند 
جنگ داشتند. اين مس��ئله به درگيري مس��تقيم نيروي 
دريايي ارتش با ناوگان امري��كا در 29فروردين 1367 ختم 
شد كه در آن اختالف س��طح فناوري فروخته شده به رژيم 
شاه كه داراي عقبه بومي نبود با سطح فناوري امريكا سبب 
شد از نيروي دريايي يك ناوچه جوشن از رده مشابه پيكان 
و يك ناوش��كن )ناو محافظ( به نام س��هند غرق و ناوشكن 
ديگر به نام س��بالن آس��يب جدي ببيند. نكته جالب اين 
است كه با وجود عدم كارايي سامانه هاي موشكي و راداري 
شناورهاي مذكور در برابر امريكا، در خاطرات يكي از خدمه 
ناوچه جوشن آمده است كه يك دستگاه ارتباطي كه توسط 
متخصصان الكترونيك نيروي دريايي در همان س��ال هاي 
جنگ ساخته و روي اين ش��ناور نصب شده بود، قادر به كار 
در حضور جنگ الكترونيك امريكايي ها بود و ارتباط با مركز 
فرماندهي از طريق آن ممكن شد. اين نكته به ظاهر كوچك 
ارزش و اهميت بومي سازي تجهيزات حساس مانند رادارها، 

موشك ها و جنگ الكترونيك و مخابرات را نشان مي دهد. 
  عصر بازسازي

با پايان جن��گ تحميلي نيروي دريايي ارت��ش وارد روزگار 
بازسازي توان خود شد. فرصت محدودي براي خريد از خارج 
فراهم شد كه انتخاب فرماندهان و تصميم گيران بين خريد 
ناوش��كن و زيردريايي بر مورد دوم قرار گرفت و سه فروند 
زيردريايي دي��زل الكتريك كيلو )Kilo( از روس��يه پس از 
فروپاشي شوروي خريداري شد كه در شماره 6543 روزنامه 
جوان به آن پرداخته شده است. ارزش راهبردي اين انتخاب 
در سال هاي بعد آشكار شد، به طوري كه هنوز پس از گذشت 
بيش از سه دهه هيچ يك از كشورهاي حاشيه خليج فارس 
توسط دوشندگان شيرش��ان داراي زيردريايي نشده اند اما 
توان زيرسطحي ايران تغييردهنده موازنه قوا شد. در عرصه 
شناورهاي سطحي اما نيروي دريايي ارتش دست بر زانوي 
خود گذاشت و تصميم به بازس��ازي ناو آسيب ديده سبالن 
گرفت. اين شناور دچار آسيب بزرگي در ناحيه بدنه و سازه 
در اثر برخورد موشك دشمن شده بود. متخصصان اين نيرو با 
اعتماد به توان خود و اميد به ياري خداوند اين كار را كه در آن 
برهه كاري بزرگ محسوب مي شد، به انجام رساندند و اين 
شناور را به رده عملياتي بازگرداندند. در آسيب ديدگي شديد 
سبالن بيش از 30درصد بدنه آن آسيب ديد و پس از اتمام 
كار بازسازي و بهينه سازي و نصب تجهيزات جديد، حدود 
50درصد از نظر تجهيزاتي نسبت به ساير نمونه هاي كالس 

الوند )هم رده با خودش( تغيير كرده بود. 
در ابتداي دهه1370 ايران از فرصت همكاري هاي خارجي 
استفاده وافري برد و اقالم مختلفي را از كشورهاي مختلف 
خريداري كرد ولي با برنامه بومي س��ازي آنها. موشك هاي 
ضدكش��تي كروز با طراحي جديد از چي��ن و برخي اقالم 
مخابراتي و راداري هم تهيه و س��بالن اولين شناور نظامي 
ايران ش��د كه به تجهيزات و موشك هاي جديد مجهز شد. 
در دهه1990ميالدي مصادف با دهه1370شمسي نيروي 
دريايي امريكا موشك هاي كروز سي-802 چين را پس از 
موش��ك هاي كروز مافوق صوت روس��ي، بزرگ ترين خطر 
براي خود محسوب و احتمال اصابت آنها را بيش از 80درصد 
ارزيابي مي كرد. تجهيز ش��ناورهاي ايراني به اين موشك و 
نمونه بومي آن يعني نور، به س��رعت گسترش يافت و همه 
شناورهاي رزمي هم رده با سبالن شامل الوند و البرز و اكثر 
ناوچه هاي باقي مانده از كالس پيكان به اين نوع موش��ك 

مجهز شدند. 
  پروژه موج

اما در اين برهه فرماندهي كل قوا، كم كم اين نيرو را به سمت 
پذيرش نقش راهبردي هدايت كردن��د، به طوري كه طی 
بازديدي از دس��تاوردهاي حاصل شده در نيروي دريايي در 
ميانه دهه1370 درخواست ساخت ناوشكن موشك انداز و 
مجهز به عرشه بالگرد را دادند. اين گفته به يك برنامه مدون 
براي ساخت بومي شناورهاي هم رده با سبالن تحت عنوان 
پروژه موج تبديل شد. كمي قبل از آن نيروي دريايي ارتش در 
شمال كشور، ناوچه موشك اندازي تحت پروژه سينا ساخته 
بود كه از رده مشابه پيكان بود و نام آن هم به ياد ناوچه قهرمان 
پيكان به همين نام گذاشته شد. در نتيجه تجربه بازسازي و 
سپس ارتقای ناو سبالن و ساير ناوها و ناوچه ها و نيز ساخت 
از صفر تا صد سازه و بدنه ناوچه پيكان جديد پيش از اقدام 

به شروع پروژه موج در نداجا وجود داشت. پروژه موج در 
سال1376 آغاز و اولين محصول آن به نام جماران در 
بهمن سال1388 و با حضور امام خامنه اي، فرماندهي 
كل قوا به صورت عملياتي تحوي��ل ناوگان جنوب 
نداجا شد. جماران نسبت به ناوهاي مبناي طراحي 
آن يعني رده الوند قابليت حمل بالگرد و موش��ك 
پدافند هوايي را عالوه بر موشك كروز ضدكشتي به 
دست آورده بود. به خواست امام خامنه اي قرار شد هر 
محصول بعدي پروژه موج نسبت به قبلي ارتقا يابد و 

بهبودهايي داشته باشد. در نتيجه محصول دوم به نام 
دماوند كه در اس��فند1393 تحويل ناوگان شمال شد، 

داراي برخي تجهيزات به روزتر بود كه وجه شاخص آن رادار 
آرايه فازي عصر بود كه در شماره 6531 روزنامه جوان به آن 

پرداخته شده است. متأسفانه اين ناو به دليل بروز يك سانحه 
در بندرانزلي به شدت آسيب ديد و از بين رفت. سومين ناو 
تحويل شده از پروژه موج كه دومين مورد تحويلي در ناوگان 
جنوب بود، به نام س��هند و با بهبود در طراحي بيروني بدنه 
ساخته و در آذر 1397 تحويل شد. اين بهبودها سبب كاهش 
مسافت كشف شدن توس��ط دشمن به يك ششم نسبت به 
جماران ش��د. يك تغيير مهم در س��هند، تجهيز به سامانه 
دفاع نقطه اي توپخانه اي به نام كمند ب��ود كه كار مقابله با 
موشك هاي مهاجم را بر عهده دارد. همچنين با بازطراحي 
بخش هاي داخلي، ماندگاري اين ش��ناور در دريا نسبت به 
جماران به دو برابر افزايش يافت. س��هند به همراه ناوبندر 
مكران اولين سفر شناورهاي نظامي ايران به اقيانوس اطلس 
را در س��ال1400 رقم زد. اين ناوگروه در پي دعوت رسمي 
روسيه با طي مسافت بيش از 45هزار كيلومتر در 133روز 
از بندرعباس به بندر س��نت پترزبورگ در آن كشور رفت و 
توان علمي و فني متخصصان نداجا در ساخت شناور رزمي 
با قابليت عملياتي در محيط بسيار سخت و خشن اقيانوس 
را به همگان نشان داد. اعزام ناوگروه 75 مورد تقدير چندباره 
فرماندهي كل قوا در سخنان مختلف ايشان قرار گرفته و اين 

مأموريت را باعث عزت كشور معرفي كردند. 
اما در ادامه ساخت يك ناو رزمي ديگر از پروژه موج در ناوگان 
جنوب كه به جاي كارخانجات نداجا در وزارت دفاع ساخته 
شد، به نام دنا پيگيري شده و اين ناو كه از نظر طراحي ظاهري 
مشابه جماران و دماوند اس��ت، در خرداد1400 به ناوگان 
جنوب تحويل شد. علت عدم تغيير طراحي اين شناور اين بود 
كه ساخت آن قبل از سهند در وزارت دفاع آغاز شد اما فرايند 
انتقال دانش فني از نداجا به وزارت دفاع، برخي مش��كالت 
بودجه اي و تغييرات مقطعي اولويت ها سبب شد ساخت دنا تا 
پس از سهند به طول بينجامد. در عوض در دنا ساختار سامانه 
رانش به كلي نسبت به جماران و دماوند تغيير كرده و آخرين 
دستاوردهاي حوزه الكترونيك و مخابرات و رادار كنترل آتش 

و سونار در آن به كار گرفته شده است. 
حاال پس از اولين مأموريت اقيانوس نوردي نيروي دريايي 

راهبردي ارتش در قالب ناوگروه 75 در س��ال گذش��ته كه 
ناو ايراني س��هند در كنار ناوبندر مكران اعزام شد، اينبار در 
ناوگروه86، ناو ايراني دنا در كنار مك��ران از نهم مهر ماه به 
مأموريت حركت به دور كره زمين اعزام ش��ده اس��ت. اين 
ناوگروه ت��ا امروز در حركت خود به س��مت جنوب ش��رق 
آسيا در نقاط مختلفي حاضر و در 22آبان ماه وارد اندونزي 

شده است. 
  مشخصات ناو دنا

دنا حدود هزارو500 ت��ن وزن جابه جاي��ي نهايي، 95متر 
طول، 11متر عرض و 20متر ارتفاع كلي دارد و به س��رعت 

بيشينه نزديك 30 گره دريايي مي رسد. جعبه 
دنده )گيربكس( تركيبي جديد ايراني 

روي اين شناور مورد استفاده قرار 
گرفته و س��رعت دريانوردي 

باالتر نس��بت به جماران از 
ويژگي هاي ناو دناست. 

در سامانه رانش اين ناو از 
چهار دستگاه موتور ديزل 
پرقدرت و بهينه ش��ده 
بومي و دو مجموعه انتقال 
قدرت تركيبي اس��تفاده 

شده است كه از نقاط قوت 
اين شناور هنگام دريانوردي 

طوالني در درياها و اقيانوس هاي 
ناآرام محسوب مي شود. در ناو دنا چند 

مولد برق در نقاط مختلف ناو نصب شده است 
تا امكان تأمين برق از نقاط مختلف فراهم شود تا اگر قسمتي 
از ناو مورد اصابت قرار گرفت، ادامه مأموريت ممكن باشد و از 

بخش هاي ديگر انرژي مورد نياز تأمين شود. 
پروانه هاي ناوشكن دنا همانند س��هند قابليت تغيير زاويه 
دارند كه برتري قابل مالحظه اي نسبت به نسل قبلي ساخته 
شده در ايران محسوب مي شود. با تغيير زاويه اين پروانه ها، 
كشتي با سرعت بيش��تري تغيير جهت مي دهد. همچنين 

سامانه بوتراستر ساخت داخل قيمتي معادل يك دهم نمونه 
خارجي دارد كه از ديگر تجهيزاتي است كه در دنا هم مورد 
استفاده قرار گرفته و مانورپذيري باالتري در زمان جدا شدن 

از اسكله به آن مي دهد. 
  كنترل و فرماندهي بهبوديافته

يكي از جنبه هاي پيشرفت دنا نس��بت به سهند و طبيعتاً 
نسبت به جماران، بهبود س��امانه هاي كنترل و فرماندهي 
در آن اس��ت كه س��بب بهبود قابليت آن در تهاجم و دفاع 
شده است. س��امانه هاي حفاظت از خود شامل اخالگرها و 
فريب دهنده ها در دنا قوي تر شده و از كنترل آتش دقيق تر 
و كارآمدتري از نظر حجم درگيري قابل اجرا 
برخ��وردار اس��ت. همانطور ك��ه اتاق 
عمليات س��هند و جماران باهم 
قابل مقايس��ه نيس��تند، در 
دنا ني��ز از پيش��رفته ترين 
تجهيزات در اتاق عمليات 
براي سهولت كار افسران 

استفاده شده است. 
س��امانه مخابراتي امن 
و يكپارچه، سامانه هاي 
الكترواپتيكي پايدارشده، 
رادار كنت��رل آتش ثامن با 
قابليت افزايش يافته ضدجنگ 
الكترونيك، سونار زيرآبي جديد 
س��اخت وزارت دفاع با برد و دقت باال 
از ديگر تجهيزات نصب شده در دناست كه يا 
در جماران نصب نشده يا نمونه هاي اوليه آنها مورد استفاده 

بوده است. 
به كارگيري سامانه هاي پيشرفته مديريتي و باالتر رفتن تعداد 
سامانه هاي داراي عملكرد خودكار سبب سهولت كاربري، 
س��رعت در اجراي عمليات ها ضمن دق��ت در هدفگيري و 
هدايت تسليحات در دنا شده است. س��امانه مديريت نبرد 
و چند س��امانه جنگ الكترونيك مختل��ف در دنا از جمله 

تفاوت هاي اين ناو با جماران هستند. اين قابليت هاي جديد 
در يك دهه اخير حاصل ش��ده و در نتيج��ه روي دنا مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
  اپتيك و رادار

تجهيزات الكترواپتيكي مختلفي روي دنا مورد استفاده قرار 
گرفته است. در اين زمينه صنعت دفاعي كشور امروزه به برد 
بسيار باال و قدرت تفكيك عالي دست يافته است. نمونه هايي 
با برد 150 تا 300 كيلومتر عليه اهداف هوايي بسته به شرايط 
نزديك شونده يا دورشونده بودن در بين محصوالت ساخت 
داخل ارائه ش��ده اس��ت. امروزه س��امانه هاي كنترل آتش 
اپتيكي ساخت داخل كامالً خود را اثبات كرده اند و به صورت 
عملياتي در كنار تسليحات مختلف مورد استفاده قرار دارند.  
اين سامانه ها در نمونه دريايي براي شرايط محيطي سخت و 
رطوبت زياد طراحي شده اند و از زيرسامانه هاي تثبيت كننده 
و متعادل كننده، گرمايش و س��رمايش و كنت��رل رايانه اي 
تصاوير برخوردار هستند. قابليت ردگيري اهداف با استفاده 
از چند الگوريتم پيش��رفته و توان تحليل تصوي��ر از ديگر 
ويژگي هاي اين سامانه هاي ساخت داخل است. همچنين 
توانايي تش��خيص خودكار اهداف تعريف شده براي سامانه 
و سنجش نحوه وضعيت آن نس��بت به ناو، درجه مطلوبي 
از هوشمندي را براي اين س��امانه به همراه دارد و با اجراي 
خودكار برنامه هاي مراقبت و شناس��ايي پيرامون، آمادگي 
دفاعي شناور را در مقابل تهديدات خصوصاً در شرايط جنگ 

الكترونيك سنگين دشمن مي افزايد. 
رادارهاي جس��ت وجوي سطحي س��اخت داخل با قابليت 
كشف و ردگيري بيش از 100هدف كه در باندهاي فركانسي 
مختلف ايكس و اس س��اخته ش��ده و بردها و عملكردهاي 

مختلفي دارند روي دكل اصلي ناو رزمي دنا نصب شده اند. 
سامانه كنترل آتش ناو دنا كامالً ايراني است و قابليت مقابله با 
جنگ الكترونيك را در سطح بااليي دارد. اين سامانه كنترل 
آتش با نام ثامن قابليت كش��ف و رديابي اهداف سطحي و 
هوايي را به طور همزمان و نيز به صورت پسيو يا غيرفعال دارد.  
متخصصان كشورمان امروزه به قابليت طراحي و توليد انواع 

سونارها هم رسيده اند كه سونار فعال، غيرفعال، يدك شونده 
و سونارهاي پهلونگر كه براي تصويربرداري زيرآبي در كنار 
بدنه ناوشكن نصب مي ش��ود، از جمله اين تجهيزات مهم و 
مؤثر براي كشف تهديدات زيرآبي هستند. برخي از انواع اين 
سونارها روي ناو دنا نيز به كارگرفته شده است.  يكي ديگر 
از تجهيزات بسيار مهم براي شناورهاي رزمي سامانه الينت 
)ELINT( اس��ت كه وظيفه جس��ت وجو و پايش محيط و 
مراقبت لحظه اي از وضعيت تمامی سيگنال هاي اطراف را به 
صورت خودكار دارد. انواعي از اين سامانه ساخت داخل روي 
شناورهاي نيروي دريايي ارتش از جمله ناوهاي دنا و سهند 

مشاهده شده است. 
جديدترين نمونه سامانه هاي مخابرات امن با رمزكننده هاي 
ايراني هم از جمله تجهيزات س��اخت جديد است كه روي 
دنا به كار رفته اس��ت. مخابرات امن يكپارچه ساخت داخل 
مي تواند در تمامي باندها و فركانس ه��ا چه به صورت صدا 
و چه ديتا كاماًل رمز شده كار ارسال و دريافت را انجام دهد. 
همچنين قابليت پنهان س��ازي داده هاي خاص به صورت 
رمز شده در قالب س��اير داده ها همچون صدا و تصوير نيز از 
جمله توانمندي هاي س��امانه هاي جديد مخابراتي ساخت 

داخل است. 
  تسليحات دنا

در حال حاضر آرايش تسليحاتي ناو دنا به طور كلي تفاوت 
خاصي با ناوهاي جماران و سهند ندارد. چهار پرتابگر موشك 
كروز ضدكشتي، دو پرتابگر موشك پدافند هوايي، دو پرتابگر 
سه تايي اژدر، يك قبضه توپ فجر27 در سينه ناو و يك توپ 
40ميليمتري فتح40 در عقب و چهار توپ 23 ميليمتري 
تك لوله تسليحات اصلي اين شناور را تشكيل مي دهند كه در 

ادامه معرفي مي شوند. 
موشك هاي كروز ضدكش��تي كه تاكنون روي شناورهاي 
بزرگ دريايي ايران عملياتي ش��ده اند، ش��امل نور و قادر و 
قدير هستند كه بردهايي بين 120 تا 300 كيلومتر، سرعت 
بيش از 0/6 ماخ )بيش از 730 كيلومتر بر ساعت( و دست كم 
175 كيلوگرم مواد منجره در سرجنگي دارند. اين موشك ها 
با يك موتور راكتي اوليه سوخت جامد سرعت گرفته و با جدا 
شدن آن با موتور توربوجت به مسير خود ادامه می دهند و 
در فواصل نزديك هدف ارتفاع خود را به چند متري سطح 
آب مي رس��انند. در نمونه هاي جديد يعني موش��ك قدير، 
سامانه هاي ناوبري پيش��رفته، رادار جديد و مقاومت باالتر 
در برابر جنگ الكترونيك به قابليت هاي اين س��الح افزوده 
شده است.  با توجه به پرتابگر موش��ك هاي پدافند هوايي 
مشاهده ش��ده روي دنا، اين موش��ك ها از نوع استاندارد يا 
انواع بهبوديافته داخلي آن يعني فجر/ حراب/ عد هستند. 
از جمله مشخصات نمونه پايه موش��ك استاندارد مي توان 
به طول 4/41متر، قطر 34/3س��انتيمتر، دهانه بال 1/08، 
جرم 495 كيلوگرم، ب��رد تا 37 كيلومتر، ارتف��اع پروازي تا 
حدود 19هزارمتر و سرعت دو برابر سرعت صوت )نزديك 
700متر بر ثانيه( اش��اره كرد. هدايت اين موش��ك از نوع 
راداري نيمه فعال است كه در آن گيرنده اي در دماغه، امواج 
بازتاب يافته از هدف را كه توس��ط رادار خودي ارسال شده 
دريافت كرده و موشك با آشيانه يابي امواج به سمت هدف 

هدايت مي شود. 
اين موشك سوخت جامد كه داراي سرجنگي 62 كيلوگرمي 
و فيوز مجاورتي است، در سال هاي دهه 70شمسي بازسازي 
شده و فجر نام گرفت. بهبود برخي س��امانه هاي راداري از 
جمله توانمندي باالتر در قفل روي هدف، امكان فعاليت در 
فضاي آلوده به جنگ الكترونيك و حتي توانايي آشيانه يابي 
و حمله به منبع جنگ الكترونيك دش��من موجب ش��كل 
گرفتن موشك محراب و رعد بر پايه موشك هاي استاندارد/ 

فجر شد. 
از ديگر تسليحات ناو دنا يك پرتابگر سه فروندي اژدر در هر 
يك از دو سمت ناو است كه در محلي مشابه ناو جماران نصب 
شده اس��ت. اين اژدرها كه قطر 324ميليمتري دارند براي 
جنگ هاي ضدزيرسطحي، سالح اصلي ناوشكن هاي ايراني 
است. از اين اژدرها مي توان براي انهدام اهداف سطحي نيز 
استفاده كرد. اين اژدرها نيز ساخت صنايع داخلي هستند و 
در سال هاي اخير مورد بهسازي هاي مختلفي قرار گرفته اند.  
يك قبضه توپ 76ميليمتري تمام خودكار فجر27 در سينه 
ناو )قسمت جلوي شناور( با ميزان آتش 120گلوله در دقيقه 
نصب شده است. اين توپ با بيش��ينه برد 17 كيلومتر، برد 
12 كيلومتر بر ضداهداف سطحي و 7 كيلومتر بر ضداهداف 
هوايي هم اكنون در كشورهاي مختلف دنيا از جمله امريكا 
اس��تفاده مي ش��ود. توپ 40ميليمتري فت��ح40 با ميزان 
شليك 300 گلوله بر دقيقه، برد مؤثر 4هزارمتر عليه اهداف 
هوايي و 6هزار متر عليه اهداف دريايي و زميني و برد نهايي 
12 كيلومتر سالح ديگر مشاهده ش��ده روي ناو دناست كه 
در پاش��نه يا انتهاي ناو و در جلوي محل فرود بالگرد نصب 

شده است. 
پس از دنا براي ناوگان جنوب، ن��او اطالعاتي طالئيه كه در 
مرحله نصب تجهيزات اس��ت آماده خواهد ش��د و در ادامه 
ناو تفتان از پروژه موج كه كاسه )بخش پايين بدنه( آن فعاًل 
ساخته شده تحت تمركز كاري قرار گرفته و به سرعت آماده 
خواهد شد. در ناوگان شمال هم فروند جديد ناو دماوند در 
حال س��اخت اس��ت. دو ناو تفتان و دماوند به موشك هاي 
عمودپرتاب پدافند هوايي و رادار پيشرفته آرايه فازي چشم 
عقاب هم مجهز خواهند شد كه در ش��ماره 6531 روزنامه 
جوان به اين رادار پرداخته شد. در طرح هاي آتي نداجا هم 
شكل بدنه شناورهاي رزمي به كلي تغيير می كند و مطابق 
طرح هاي پيشرفته خواهد شد.  عالوه بر اينكه هزينه ساخت 
داخلي شناورهاي رزمي در اين رده هاي فعلي بين يك پنجم 
تا يك چهارم نمونه مش��ابه خارجي اس��ت، هزينه تعمير و 
نگهداري دوره عمر محصوالت ساخت داخل نيز بسيار كمتر 
بوده و همچنين با ادامه داش��تن جريان ساخت داخلي 
تجهيزات و تسليحات، هزينه به روزرساني و بهسازي 
ش��ناور هم در دوره عمر توسط صنايع داخلي بسيار 
كمتر از اجراي اين كار توس��ط پيمانكاران خارجي 

است. 
از جهت حفظ اس��رار نظامي و ناش��ناخته ماندن 
جزئيات تجهيزات خصوصاً در زمينه رادار، مخابرات، 
جنگ الكترونيك و تسليحات موشكي هم ساخت 
داخلي اين اقالم، باالترين تضمين را در جهت حفاظت 
از اطالعات فراهم مي كند. به عالوه رس��يدن صنعت 
دفاعي در هر زمينه اي به بلوغ كافي سبب ايجاد فضاي 
صادرات محصوالت نيز مي شود كه خصوصاً براي كشورمان 

از ارزش بااليي برخوردار است. 
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سفر به دور زمين با ناوشكن ايراني »دنا«

فروند اول  ناو دماوند  حضور ناو سهند در رژه  يادبود 
نيروي دريايي روسيه  در سنت پترزبورگ

از  يك�ي 
جنبه ه�اي پيش�رفت دنا 

نس�بت به س�هند و طبيعتًا نسبت 
به جماران، بهب�ود س�امانه هاي كنترل و 

فرماندهي در آن است كه سبب بهبود قابليت 
آن در تهاجم و دفاع ش�ده اس�ت. سامانه هاي 
حفاظت از خود شامل اخالگرها و فريب دهنده ها 

در دنا قوي تر شده و از كنترل آتش دقيق تر 
و كارآمدت�ري از نظر حج�م درگيري 

قابل اج�را برخوردار اس�ت

اتاق فرماندهي ناو دنا

چهار پرتابگر موشك كروز ضدكشتي، توپ هاي 
40 و 23ميليمتري  و پرتابگر فريب دهنده هاي 

راداري در اين تصوير ديده مي شوند.


