Τίτλος
Το Ιράν στέλνει πολεμικό στόλο με «αόρατα» σκάφη στον Ατλαντικό
Ωκεανό

Το site news bomb αναφέρει κάποιες πληροφορίες χωρίς να λέει ημερομηνία που ανέβηκε
το post αυτό!! Συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

«Το Ιράν πρόκειται να αναπτύξει στον Ατλαντικό Ωκεανό τα πολεμικά του πλοία για μία
πεντάμηνη αποστολή, μετέδωσε σήμερα 5 Ιανουαρίου τοu 2018. ιρανικό πρακτορείο. Τα
δύο αυτά σκάφη, που θεωρούνται από τα σημαντικότερα του ιρανικού πολεμικού στόλου,
είναι ικανά να μεταφέρουν ελικόπτερα.
Τι είπαν όμως οι δημοσιογράφοι??
Το «Σαχάντ», βελτιωμένη κλάση του προκατόχου του καταδρομικού «Τζαμαράν»,
καθελκύσθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Το «αόρατο» αυτό σκάφος διαθέτει τεχνολογία
που του επιτρέπει να μην εντοπίζεται από τα εχθρικά ραντάρ και δύναται να
χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια ηλεκτρονικού πολέμου, εξήγησε στο Irna ο ναύαρχος Αλιρεζά
Σεΐχη κατά την τελετή καθέλκυσής του.
Τέλος εμείς συνοψίσαμε ότι αυτό το νέο είναι fake news επειδή και στα δυο κείμενα τα
βίντεο υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους και τα κείμενα υπάρχουν κάποιες διαφορετικές
φράσεις και λέξεις για τα αόρατα πλοία στο ατλαντικό ωκεανό.»
Τι βρήκαμε εμείς!!!
Από ερευνά που κάναμε μέσα από την αναζήτηση στο Google βρήκαμε σε μια από της
σελίδες που εμφανίζονταν (https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/948108/ragdaiesexelixeis-to-iran-stelnei-polemiko-stolo-me-aorata-skafi-ston-atlantiko-okeano-vids)
ότι
τελικά η σημερινή εποχή έχει παρά πολύ βελτιωμένη τεχνολογία και πολλοί επιστήμονες
μας επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν σήμερα ακόμα και πλοία που δεν μπορούν να
εντοπιστούν στα ραντάρ άλλων πλοίων (Juliet Marine) και αυτό το παίρνουν οι
δημοσιογράφοι και το δείχνουν ως «αόρατα» σκάφη!!. Επίσης και κάτι άλλο που βρήκαμε
(αναζητώντας στο Google είναι ότι άλλος δημοσιογράφος παίρνοντας αυτή την είδηση
έλεγε διαφορετικά πράγματα) (https://www.tromaktiko.gr/66685/ragdaies-exelixeis-toiran-stelnei-polemiko-stolo-me-aorata-skafi-ston-atlantiko-okeano-vids) μέσα από αυτή την
ερευνά είναι ότι αύτη την είδηση την βρήκαμε μόνο σε 2 sait και δεν μπορούμε να πούμε
ότι είναι σίγουρα faκe news όποτε δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι ψεύτικη. Το
συμπέρασμα που βγάλαμε από τις έρευνες είναι ότι αυτό που δείχνουν σαν fake news
είναι τελικά αληθινό !!
τα παραπάνω στοιχεία όσο αφορά τα πλοία που δεν εντοπίζονται στα ραντάρ βρήκαμε ένα
σκάφος που λέγεται (Juliet Marine) Θα μπορούσε να φέρει την επανάσταση στον τομέα της
ναυτιλίας. Ονομάζεται GHOST και είναι δημιούργημα της Juliet Marine Systems. Κινείται
πολύ γρήγορα πάνω από το νερό και είναι αόρατο στα ραντάρ.

https://www.huffingtonpost.gr/2016/10/21/ghost---julietmarine-gr-viral_n_12581554.html

https://veteranos.gr/plio-fantasma-aorato-sta-radar-video/

