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 پهپاد  در برد 2000

  شناور پشتيباني الوان  با قابليت حمل 50فروند انواع پهپاد

اواخر مرداد ماه امس��ال بود كه نيروي دريايي ارتش از جهش  بزرگ خود در عرصه پهپادي پرده برداري كرد و اولين ناودسته 4
پهپادبر خود را به نمايش گذاش��ت. انواع پهپادهاي شناس��ايي، رزمي، 
انهدامي )انتح��اري( و جنگ الكترونيك روي ش��ناورهاي س��طحي و 
زيرسطحي اين ناودسته قرار گرفته اس��ت كه متناسب با نياز به اجراي 
عمليات مي پردازند. در شماره 6537 روزنامه جوان )چهارم تير1401( به 
معرفي انواع پهپادهاي مشاهده شده در ناودسته مذكور پرداخته شد. اين 
پهپادها از بردهاي كوتاه تا بلند را شامل مي ش��دند كه در زمان معرفي 
ناودسته پهپادبر، شعاع عملياتي آنها هزار كيلومتر عنوان شد. امير دريادار 
ايراني در نشست خبري اخير خود به مناسبت روز نيروي دريايي از مجهز 
ش��دن ناوهاي ارتش به پهپادهايي با برد 2هزاركيلومتر خبر داد. اين به 
معني آن است كه نيروي دريايي ارتش شعاع عملياتي يگان پهپادي خود 
با مبدأ شناورهاي در حال مأموريت در دريا را به دو برابر ارتقا داده است. از 
آنجا كه يكي از انواع مهم پهپادهاي حاضر در ناودسته پهپادي نمونه هاي 
انهدامي هستند، عمالً دست بلند نيروي دريايي براي تهديد منافع دشمن 
به سطحي راهبردي ارتقا پيدا كرده است. عملكرد اين نوع از پهپادها در 
سال هاي اخير در نبردهاي مختلفي در برابر پيشرفته ترين سامانه هاي 

دفاعي برد كوتاه و متوسط به اثبات رسيده است. 

پدافند موشكي عمودپرتاب
در س��ال هاي پس از جنگ، وضعيت پدافند هوايي موشكي  ناوهاي ارتش كه در واپس��ين روزهاي دفاع مقدس در نبرد 5
رودررو ب��ا امري��كا از همي��ن ناحيه مغلوب ش��دند، ذهن ناظ��ران بر 
پيشرفت هاي دفاعي كشور را درگير كرده بود. پروژه هايي همچون ارتقای 
موش��ك RIM- 66 اس��تاندارد ب��ه موش��ك هاي فجر/محراب/رعد و 
به كارگيري آنها روي ناوهاي جماران، دماوند، سهند و دنا تالش هايي در 
اين عرصه محسوب مي شود كه با تغيير تهديدات در عرصه نبردهاي 
دريايي ناكافي به نظر مي رسيدند. باالخره قفل پدافند موشكي شناورهاي 
دريايي با توسعه پرتابگرهاي عمودي و البته موشك هاي پيشرفته و جديد 
شكسته شد. ناو شهيد س��ليماني اولين ش��ناور رزمي ايراني بود كه با 
پرتابگرهاي عمودي و موشك هاي پدافندي پرتعداد به طور رسمي در 
ماه هاي گذشته به ناوگان سپاه الحاق شد، اما قبل از آن در سال هاي اخير 
از تجهيز فروند دوم ناو در حال ساخت دماوند )از محصوالت پروژه موج( 
به پرتابگرهاي عمودي موش��ك هاي پدافندي خبر داده شده بود. نوع 
سامانه پدافند هوايي موشكي اين ناو كه در صنايع دريايي وزارت دفاع در 
شمال در حال ساخت است، نواب اعالم شده است. نواب در واقع نسخه 
دريايي از سامانه زوبين است كه در رزمايش پدافند هوايي سال1400 
براي اولين بار ديده شده و برد آن در منابع مختلف 15 تا 20 كيلومتر اعالم 
شده است)شماره 6448 روزنامه جوان(. به گفته فرمانده نداجا، سطح 
اوليه در نظر گرفته شده براي سامانه نواب روي شناورها به دو برابر 
ارتقا داده شده است. برداشت منطقي از اين جمله اين است كه 
تعداد موشك هاي نصب شده از اين نوع روي شناورها به دو 
برابر افزايش داده شده است كه تغيير مهمي محسوب 
مي شود. با تجهيز ناوهاي ارتش به موشك هاي پدافند 
هوايي كه البته قابليت هاي تخصصي در مقابله با موشك هاي 
كروز هم دارند، مش��كل دفاعي هوايي اين شناورها تا 

حدود قابل توجهي رفع مي شود. 

موشك كروز ابومهدي

  موشك ضدكشتي كروز ابومهدي با برد بيش از 1000 كيلومتر

در سالروز گراميداشت صنعت دفاعي كشور در سال 1399  براي اولين بار از موشك كروز ضدكش��تي برد بلند شهيد 1
ابومهدي رونمايي شد. اين موش��ك با برد بيش از هزار كيلومتر و بر 
اساس موشك كروز ضداهداف زميني هويزه به سفارش نيروي دريايي 
ارتش ساخته شده است. با ساخت موش��ك ابومهدي برد كروزهاي 
ضدكشتي ارتش به بيش از س��ه برابر ارتقا  يافت كه دستاورد بسيار 
بزرگ و در واقع جهشي در اين عرصه محسوب مي شود. ايران تجارب 
بسيار گرانبهايي در عرصه نبردهاي موشكي دريايي در سال هاي دفاع 
مقدس داشته است و به خوبي نقاط قوت و ضعف اين دسته از سالح ها 
را مي شناسد. پس از جنگ خانواده موشك هاي كروز نور و قادر و قدير 
جايگزين موش��ك هاي قديمي هارپون ساخت امريكا در شناورهاي 
ارتش شد. اين موشك ها روزبه روز از جهت قابليت سامانه هاي راداري 
و جنگ الكترونيك و البته برد پروازي بهبود يافتند. در نتيجه ابومهدي 
وارث تمام تجربيات صنعت دفاعي كشور در عرصه موشك هاي كروز 
ضدكشتي است كه به واسطه تجهيز به نوع متفاوتي از بال و نيز ابعاد 
بزرگ تر از موشك هاي قبلي به برد بسيار باالتري دست يافته است. 
اين برد باال در تركيب با پهپادهاي شناسايي مستقر روي واحدهاي 
رزمي دريايي، دست بلند ناوهاي ارتش در مواجهه با دشمنان را شكل 
مي دهد. همچنين ب��رد بيش از هزار كيلومتري اين موش��ك امكان 
حركت از مسيرهاي پيچيده و غيرمستقيم يا حتي از سمت مخالف را 
به سمت شناورهاي دشمن ممكن می سازد و احتمال شناسايي آن را 
كمتر مي كند.  به گفته فرمانده نداجا، ناوشكن هاي ارتش به موشك 
ابومهدي و در آينده به موشك هايي با برد باالتر هم مجهز خواهند شد. 
در شماره 6484 روزنامه جوان )27 ارديبهشت1401( از موشك هاي 

كروز برد 2هزار كيلومتر گزارشي ارائه شد. 

هواناو پيروزان
نداجا از پيش از انقالب به هوان��او يا هاوركرافت مجهز بود.  يگان هواناو اي��ن نيرو طي دوران جن��گ تحميلي كارايي 2
خوبي از خود نشان داد و در سال هاي پس از جنگ تعمير و بهسازي و 
تجهيز آنها به موشك كروز ضدكشتي و رادارهاي جديد جست وجوي 
سطحي در دستور كار نداجا قرار گرفت، اما با پيشرفت صنايع مختلف 
دفاعي امكان ساخت هواناوهايي با طراحي جديد، موتورهاي پيشرفته 
و سامانه پروانه بهينه و كوچك تر فراهم شد. هواناو پيروزان يكي از اين 
محصوالت اس��ت كه از رده طراحي فراتر رفته و با ساخت آن نيروي 
دريايي ارتش به يك هواناو جديد با قابليت هاي عملياتي برجس��ته 
مجهز خواهد شد. طبق اخبار موجود فروند اول پيروزان تكميل شده 

و در آينده نزديك به ناوگان جنوب كشور الحاق مي شود. 

 ناو دماوند
همانطور كه در اين گزارش اش��اره ش��د، يك ناو رزمي از  محصوالت پروژه موج در صنايع دريايي شهيد تمجيدي در 6
بندر انزلي در شمال كشور در حال ساخت است. پس از سانحه اي كه 
براي ناو دماوند در ناوگان شمال پيش آمد و اين ناو از رده خارج شد، 
ناو ديگري به جاي آن در دست ساخت قرار گرفت و نام آن هم دماوند 
گذاشته شد، اما اين بار دماوند جديد عالوه بر اصالح سامانه رانش با 
تغييرات متع��ددي در طراحي ظاهري خود آم��اده ورود به خدمت 
مي شود. در دماوند جديد عالوه بر رانش بهبوديافته، رادار آرايه فازي 
و پيشرفته چشم عقاب و سامانه پدافند هوايي نواب هم مورد استفاده 
قرار خواهد گرفت. اين شناور به آخرين تجهيزات كنترل و فرماندهي 
و سونار و جنگ الكترونيك پيشرفته همانند ناو دناو تجهيز مي شود. 

 ناو طالئيه

  ناو اطالعاتي طالئيه پس از تكميل سازه و بدنه

در سال هاي گذشته توسط فرماندهان ارشد ارتش از پروژه  ساخت ناو اطالعاتي طالئيه خبر داده ش��د. اين شناور بر 7
همان بس��تر )پلت فرم( ناوهاي پروژه موج اما ب��ا مأموريتي متفاوت 
ساخته مي ش��ود. طالئيه با هدف نصب انواع س��امانه هاي پيشرفته 
راداري و الكترونيكي، جمع آوري و ش��نود س��يگنالي و چندين نوع 
سامانه جست وجو و اكتشاف زيرآبي ساخته مي شود. با توجه به اينكه 
يكي از مأموريت هاي اين نوع ش��ناورها، شناس��ايي زيردريايي هاي 
پيشرفته دشمن در انواع سرنشين دار و بي سرنشين است و بالگردها 
نقش مهمي در گس��ترش حوزه شناس��ايي ناوهاي اطالعاتي دارند، 
طالئيه عالوه بر همه تغييرات ظاهري در روسازه خود، اولين شناور 
رزمي ساخت ايران شد كه به آشيانه نگهداري از بالگرد مجهز است. تا 
قبل از آن ناوهاي پروژه موج مانند جماران و س��هند، داراي عرش��ه 
نشست و برخاست بالگرد بودند اما فاقد آشيانه براي نگهداري از آنها 
بودند. وجود آشيانه نگهداري بالگرد قابليت اطمينان بسيار باالتري در 
پشتيباني مداوم از عمليات هاي بالگردي در عرصه دريا مي دهد. در 
نتيجه ناو طالئيه مي تواند ب��دون نياز به ناو ديگ��ري از بالگرد خود 
پشتيباني هاي تعميراتي را هم به عمل بياورد. نكته مهم ديگر اين است 
كه در صورت لزوم، با توجه به وجود عرش��ه بالگرد و آشيانه روي ناو 
طالئيه، اين ش��ناور امكان حمل دو بالگرد را خواهد داشت كه البته 
ارزش بسيار بااليي براي گس��ترش نواحي تحت جست وجو به طور 

همزمان خواهد داشت. 
هر چند س��ازه و بدنه اين ناو سال ها پيش ساخته ش��ده اما تكميل 
تجهيزات و عملياتي كردن آن با تأخير قابل توجهي رو به رو شده بود، 
در نتيجه برنامه ريزي براي تكميل هر چه سريع تر ناو طالئيه پس از 
الحاق ناو دنا در سال گذشته صورت گرفت و اميد مي رود طالئيه در 

كمترين زمان ممكن آماده تحويل شود. 

زيردريايي هاي فاتح 2 و 3

  فروند اول زيردريايي فاتح

فرون��د اول از زيردريايي فات��ح به عنوان س��ومين پروژه  زيردريايي هاي بومي ايران در سال1397 به ناوگان جنوب 8
نداجا پيوس��ت. اين زيردريايي قابليت هاي بس��يار برتري نسبت به 
غدير، دومين محصول ساخت داخل دارد كه در شماره 6526 روزنامه 
جوان )21 تير1401( به معرفي آن پرداخته شد، اما كار ساخت فروند 
دوم و سوم فاتح هم از همان سال1397 در دستور كار بوده است و به 
نظر مي رسد دست كم يكي از اين دو به مراحل نهايي ساخت رسيده 
باشد. با توجه به برد، طول مدت عمليات و ميزان تسليحات باالتر، هر 
زيردريايي فاتح به اندازه چند زيردريايي غدير كارايي خواهد داشت 
و دس��ت نداجا در افزايش س��يادت دريايي در آب هاي منطقه اي و 
فراساحلي بازتر خواهد شد. طبق وعده فرماندهان، يكي از الحاق هاي 
پيش رو در عرصه زيردريايي ه��ا خواهد بود كه احتم��االً به فاتح2 

مربوط مي شود. 

 ناو تفتان
تفتان آخرين محصول مدنظر در برنامه موج نداجاست كه  پس از آن ناوهاي نداجا با تغيير اساسي در شكل ظاهري و 9
مفاهيم طراحي رو به رو خواهند شد. تفتان وارث تمام پيشرفت هاي 
حاصل شده در فروندهاي مختلف ناوهاي پروژه موج خواهد بود، البته 
در عرصه موشكي هم تحول قابل توجهي خواهد داشت. طبق اطالعات 
موجود، تفتان همچون دماوند جديد به رادار چشم عقاب و پرتابگرهاي 
عمومي موشك پدافندي مجهز مي شود، اما به نظر مي رسد عالوه بر 
موشك هاي برد كوتاه تا متوسط نواب، موشك هاي برد بلندتر مانند 
صياد3 جديد يا موشكي متفاوت از اينها هم روي تفتان نصب خواهد 
شد. با توجه به اينكه تفتان در تأسيسات وزارت دفاع در حال تكميل 
است، انتظار مي رود در صورت تأمين بودجه كافي از سوي دولت، اين 
شناور همزمان با طالئيه در مسير تكميل خود پيشرفت داشته باشد. 

ناوبندر جديد
ناوبندر به شناوري گفته مي شود كه امكان پشتيباني هاي  سطح باال از واحدهاي شناوري را داشته باشد. براي اين منظور 10
در چند كشور دنيا اقدام به تغيير شناورهاي تجاري باري يا نفتكش شده 
است. نيروي دريايي ارتش هم براي توسعه سريع يك ناوبندر به منظور 
پشتيباني از ناوگروه هاي خود كه بيش از 10 س��ال است بي وقفه در 
آب هاي بين المللي به حراست از ناوگان تجاري كشور مشغول هستند، 
يك كش��تي نفتكش غول پيكر با طول240 و عرض بيش از 40متر را 
تغيير داد و ناوبندر مكران را ساخت كه در دي ماه سال 1399 به ناوگان 
نداجا ملحق ش��د. اين ش��ناور در ناوگروه 75 با طي مسافت بيش از 
45هزار كيلومتر، ناو رزمي و بومي سهند را همراهي كرد. در آن زمان 
اعالم شد كه ناوبندر ديگري هم در دست ساخت است كه قاعدتاً از تغيير 
يك نفتكش يا شناور تجاري ديگر به ثمر خواهد رسيد، اما نكته جالب تر 
ش��روع طراحي از صفر يك ناوبندر پيش��رفته و جديد براي الحاق در 
سال هاي بعد در نيروي دريايي ارتش است كه تطابق بسيار بهتري با 
نيازهاي عملياتي نيروي دريايي خواهد داشت. در سپاه هم دو شناور 
شهيد مهدوي و باقري با تغيير شناورهاي تجاري به عنوان ناو پشتيباني 
و پهپادبر در دست تكميل هستند. با به خدمت درآمدن اين شناورهاي 
پشتيباني حضور ناوگان دريايي كشور در آب هاي دوردست به شكل 

ويژه اي تثبيت خواهد شد. 
  

  ناو آموزشي  -    رزمي    خليج فارس

  ماكت به نمايش درآمده از ناو آموزشي- رزمي خليج فارس

نيروي دريايي ارتش از س��ال ها پيش به لزوم داشتن يك ناو با  قابليت پذيرش تعداد زيادي دانشجو در كنار وجود قابليت هاي 11
رزمي و عدم نياز به شناورهاي همراه پي برده بود. تا پيش از غرق شدن ناو 
بزرگ خارگ در آب هاي جنوب كشور، اين شناور عمده بار مأموريت هاي 
آموزشي را در كنار كار پشتيباني از ناوگروه ها بر عهده داشت. در حال حاضر 
هم ناوبندر مكران تا حدودي عهده دار اين مأموريت است، اما پروژه لقمان به 
همين منظور يعني براي رسيدن به شناور آموزشي- رزمي در نداجا تعريف 
شد و تا به امروز يك بلوك از بدنه بزرگ اين ناو 207متري هم در كارخانجات 
نيروي دريايي ارتش در بندرعباس ساخته شده است. به گفته فرمانده نداجا 
قرار است با بهره گيري از ظرفيت ساير بخش هاي صنعتي، سرعت ساخت 

اين شناور باالتر رود و زمان مانده تا بهره برداري از آن كاهش يابد. 

 بالگرد تهاجمي
يكي از جالب ترين اخبار مرتبط با تجهيزات جديد در نيروي  دريايي ارتش مجهز شدن ناوهاي پشتيباني اين نيرو به بالگرد 12
تهاجمي طوفان است. اين خبر را فرمانده نداجا اعالم كرده و افزوده كه در 
آينده اين بالگردها همراه ناوگروه هاي ارتش خواهند بود. يگان هوادرياي 
نداجا از باسابقه ترين يگان هاي بالگردي كشور است كه در جنگ تحميلي 
هشت ساله هم خوش درخشيده است. با ساخت ناوهاي پروژه موج كه 
عرشه نشست و برخاست بالگرد دارند، امكان تعامل يگان هوادريا و اين نوع 
شناورها ايجاد شد. با ساخت ناوبندر مكران كه قابليت حمل چندين بالگرد 
سبك تا س��نگين را دارد هم امكان عمليات ناوگان هوادرياي نداجا در 
مأموريت هاي دور از ساحل بسيار گس��ترش يافت. در ادامه با پيوستن 
بالگردهاي رزمي و تهاجمي به اين ناوگان، كار مقابله با تهديدات سطحي 
و ساحلي در مأموريت هاي نداجا به خوبي توسط آنها انجام شده و عماًل 
تمام رده هاي بالگردي در هوادريا تكميل خواهد شد. ايران در سال هاي 
پس از جنگ، نمونه بومي بالگرد امريكايي كبرا را با نام طوفان مي سازد. اين 
بالگرد به ادوات پيش��رفته در كابين و سامانه شناس��ايي و هدف گيري 
الكترواپتيك و قابليت پرواز در شب و انواع موشك هاي ضدزره نسل جديد 

با قابليت شليك و رها مجهز شده است. 

ناوچه هاي سينا  -3
شناورهای موشك انداز پروژه سينا كه در ايران به آنها ناوچه  گفته مي شود براي اولين بار در سال1382 در ناوگان شمال 13
ساخته شدند. شناور پيكان با شماره بدنه 224 اولين مورد از اين دست 
بود. پس از آن سه فروند ديگر از اين شناورها كه هر يك با تجهيز به 
آخرين دستاوردهاي حوزه رادار و الكترونيك آماده مي شد در ناوگان 
شمال به خدمت درآمدند. شناور موش��ك انداز زره از اين رده هم در 
ناوگان جنوب عملياتي شد و قرار است پس از تحويل يك فروند مشابه 
ديگر در جنوب، پرونده پروژه س��ينا بسته ش��ده و شناورهاي رزمي 
ساخت داخل در اين رده وزني با يك تحول عمده در طراحي رو به رو 
شوند. طبق اطالعات موجود، پروژه سينا-3 به اين منظور در دست 
توسعه قرار گرفته و تا امروز هم ماكت هايي از طراحي هاي جديد در 
نمايشگاه هاي دفاعي از سوي وزارت دفاع ارائه شده است. اين شناورها 
با بهبود طراحي ظاهري به منظور كاستن از بازتاب راداري، تجهيز به 
پرتابگرهاي عمودي موشك و نيز رادارهاي آرايه فازي با آنتن ثابت از 
طرح هاي فعلي متمايز مي شوند. ناوگان شناورهاي سبك موشك انداز 
نيروي دريايي كه ناوهاي مشابه پروژه سينا را شامل مي شود كه هم 
اكنون بيش از چهار دهه قدمت عملياتي دارند، توس��ط شناورهاي 

پيشرفته از خانواده سينا-3 جايگزين خواهند شد.

 موج6

  ماكت موج6 يا پروژه هرمز

ناوشكن رزمي و پيشرفته موج6 يا محصول پروژه هرمز اولين  محصول نداجا در سال هاي آينده است كه با تحول اساسي در 14
طراحي ساخته خواهد شد. اين شناور در كنار ناوشكن سنگين 6هزار 
تني پ��روژه نگين ب��راي افزايش س��يادت دريايي ايران اس��المي در 
اقيانوس هاي دوردست مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ويژگي مهم اين 
شناور افزايش تناژ از حدود هزارو300 تا هزارو500 فعلي به 2هزار تن و 
تغيير شكل بدنه از گونه تك بدنه به سه بدنه است كه حجم بيشتري در 
عرض ايجاد كرده است، در حالي كه طول شناور خيلي زياد نمي شود.  
در ش��ناورهاي موج6 تعداد زيادي س��يلوي عمودپرتاب موشك كه 
مي تواند هم حامل موشك كروز و هم موشك هاي پدافندي باشد به كار 
گرفته خواهد ش��د. به عالوه امكان حمل بالگرد در آشيانه هم فراهم 
خواهد شد. در طراحي خطوط و صفحات بدنه اين ناو از اصول طراحي 
پنهانكاري راداري استفاده زيادي شده است و رادارهاي آنتن ثابت كه 
پوشش 360درجه اطراف شناور را فراهم مي كنند هم روي موج6 نصب 
و به كارگيري خواهد شد. به گفته فرمانده سابق نداجا كار طراحي موج6 
به اتمام رسيده است و قرار بود در سال1399 وارد مرحله ساخت شود. 

زيردريايي بعثت
در سال هاي گذشته از بعثت به عنوان زيردريايي هزارو200 تني  ياد مي شد كه از اين لحاظ، يك پله باالتر از فاتح قرار مي گرفت، 15
اما در سال هاي اخير اعالم شد، قرار است بعثت زيردريايي با تناژ جابه جايي 
بيش از 3هزار تن باشد. در اين صورت بايد گفت كه اين زيردريايي، حتي 
30 درصد سنگين تر از رده كيلو روسي بوده و حدود شش برابر سنگين تر 
از فاتح خواهد بود. در نتيجه براي س��اخت و عملياتي كردن زيردريايي 
بعثت، توان دانشي و فني صنايع مرتبط در كشور نيز مستلزم يك جهش 
قابل توجه بوده است. مدت زمان ساخت زيردريايي هايي در رده 4هزار تن 

به طور معمول بين 50 تا 60 ماه به طول مي انجامد. 
بعثت به واسطه تناژ و قاعدتاً ابعاد بزرگ تر، توان حمل تعداد و حجم 
تسليحات بيشتر و متنوع تر را نس��بت به كيلو خواهد داشت، ضمن 
اينكه پيشرفت هاي صنايع كشورمان در ساخت زيرسامانه پيشرفته و 
با حجم كمتر و قابليت اطمينان بيشتر نيز به كمك زيردريايي بعثت 
در افزايش هر چه بيشتر توانمندي هاي شناسايي، رزمي، برد و طول 

مدت عمليات و بقاپذيري در ميدان رزم خواهد آمد. 
به گفت��ه فرماندهان ني��روي دريايي ارت��ش، كاره��اي مطالعات، 
طراحي هاي اوليه و طراحي دقيق زيردريايي بعثت به پايان رسيده 
است و كار س��اخت اولين فروند از آن به زودي شروع خواهد شد. از 
ديگر نكات مهم  اس��تفاده از موتورهاي الكتريك��ي بدون جاروبك 
يا براش��لس و به كارگي��ري پرتابگره��اي عمودي موش��ك در اين 
زيردريايي اس��ت.  اميد مي رود متخصصان نيروي دريايي ارتش در 
تمامي مراكز وابسته اين نيرو با كمك صنعت دفاعي كشور در وزارت 
دفاع و ش��ركت هاي خصوصي و س��اير نهادهاي پژوهشي كشور با 
حمايت بودجه اي مناسب دولت خدمتگزار موفق به عملياتي كردن 
دستاوردهاي مورد نياز خود شوند تا نيروي دريايي راهبردي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران هر چه زودتر به سطح تراز مدنظر رهبر معظم 

انقالب و فرماندهي كل قوا برسد.

هفتم آذر روز گراميداش�ت حماس�ه آفريني هاي نيروي دريايي 

محمدحسین الهی
راهبردي ارتش )نداجا( خصوصًا به ياد عمليات مرواريد در هفتم    گزارش

آذر 1359 است كه هر سال با رونمايي از دستاوردهاي جديد اين 
نيرو همراه مي شود. نيروي دريايي راهبردي ارتش در بيش از 10سال گذشته با اعزام دهها 
ناوگروه رزمي به مناطق حادثه خيز از جمله خليج عدن و درياي سرخ به حفاظت از هزاران 
كشتي تجاري مرتبط با منافع كشورمان پرداخته و در اين راستا با دزدان دريايي درگير شده 
و بارها شناورهاي مورد حمله را نجات داده اس�ت. هفته گذشته و در شماره 6630 روزنامه 
جوان به شرح مأموريت هاي بين المللي نداجا خصوصاً ناوگروه 86 و تاريخچه ناوهاي پروژه 
موج پرداخته شد. در گزارش امروز به مرور جديدترين دستاوردهاي فعلي و آتي اين نيرو در 
حوزه هاي تسليحاتي و شناوري و زيرسطحي و هوادريا پرداخته می شود كه برخي از آنها در 

آينده نزديك رونمايي خواهد شد.

مانور ناوها ی نداجا روی  موج  پيشرفت
نيروي دريايي راهبردي ارتش به كدام سو مي رود؟

تجهيز شناورها به 8 موشك كروز

تا پيش از تير ماه امسال كه شناور موشك انداز سپر در ناوگان شمال به هشت موشك كروز مشاهده شد، تمامي شناورهاي كوچك  و بزرگ نظامي در ايران نهايتاً با چهار موشك كروز به دريا مي رفتند. شناور موشك انداز سپر از محصوالت پروژه سينا كه در شماره 3
6495 روزنامه جوان )10خرداد1401( به معرفي آنها پرداخته شد، در رزمايش اقتدار و امنيت دريايي1401 براي اولين بار مجهز به هشت 
موشك كروز به ميدان آمد. پس از آن در ناوهاي محافظ در جنوب كشور هم روند تجهيز به هشت موشك كروز شروع شد كه طبق اطالعات 
موجود ناو الوند اولين مورد از اين دست است. با اين تغيير، پايايي رزمي شناورهاي ارتش در نبرد دريايي به دو برابر افزايش مي يابد، ضمن 
اينكه امكان تجهيز به موشك هايي با برد متنوع هم ايجاد مي شود. در حال حاضر، بيشترين برد موشك هاي كروز شناورهاي ارتش 300 كيلومتر 

و مربوط به موشك قدير است. 

  شناور موشك انداز سپر
 مجهز به هشت موشك كروز


