
سفر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان 
به ایران  

وزیر خارجه جمهــوری آذربایجان در گفت وگوی 
تلفنی دیروز با همتای ایرانی اعالم کرد که بزودی 

به ایران سفر می کند.
بر این اســاس، حســین امیرعبداللهیان و جیحون 
بایرامــوف وزیران امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران و جمهوری آذربایجان دیروز در یک گفتگوی 
تلفنی درباره آخرین وضعیت روابط دوجانبه به ویژه 
در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، کنسولی، 
پارلمانی و اجرای توافقات کمیســیون مشــترک 
اقتصادی دو کشــور  رایزنی و تبــادل نظر کردند.

وزیر خارجــه جمهوری آذربایجان در این گفت وگو 
اعالم کرد که بزودی به ایران ســفر خواهد کرد.این 
نخستین سفر وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به 
ایران در دولت سیزدهم است. حسین امیرعبداللهیان 
اول دی ماه سال گذشته )۱۴۰۰( سفری یک روزه 
به باکو داشــت و ضمن دیدار با الهــام علی اف با 
همتای خود نیز دیدار و گفت وگو کرد. وزیر خارجه 
جمهوری آذربایجان در دیدار امیرعبداللهیان و در 
پاسخ به دعوت همتای ایرانی گفت که در آینده ای 
نزدیک به تهران سفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران همچنین در دیدار با الهام 
علــی اف رئیس جمهور آذربایجان بر دعوت آیت اهلل 
رئیســی از همتای آذربایجانی برای سفر به تهران 
مجددا تأکیــد کرد. حســین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشــورمان و جیحــون بایراموف وزیر 
امور خارجه جمهوری آذربایجان هشتم اردیبهشت 
ماه ســال جاری در خصوص توسعه همکاری های 
دوجانبه بین دو کشــور و تحوالت منطقه ای تلفنی 

گفت وگو و تبادل نظر کردند.  فارس

 راه اندازی سه بازارچه مرزی
  بین ایران و پاکستان

در دیدار رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران با 
سفیر پاکستان توافق شد که سه بازارچه مرزی بین 

دو کشور در آینده نزدیک راه اندازی شود.
علیرضــا پیمان پاک، رئیس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران و رحیم حیات قریشی، سفیر پاکستان 
در تهــران دیدار و گفت و گو کردند و در این دیدار 
توافق شد سه بازارچه مرزی بین دو کشور در آینده 
نزدیک راه اندازی شــود. در این دیــدار دو طرف با 
مروری بر وضعیت تجارت دو کشــور، از روند رو به 
رشــد مناسبات ابراز خرســندی و بر افزایش سطح 
تجارت و رسیدن آن به رقم قابل توجه تاکید کردند.

دو طــرف همچنین در این دیدار از راه اندازی ســه 
بازارچه مرزی طی ماه های آینده خبر دادند و توافق 
شــد اولین بازارچه در ریمدان طی مراسمی افتتاح 
شود.توســعه حمل و نقل بین ایران و پاکســتان و 
ایجاد شرکت های مشــترک حمل و نقل و استفاده 
بهینه از کریدورهای شــمال و جنوب و فرصت های 
جدیدی که در این عرصه ایجاد شده است، نیز مورد 
تاکید دو طرف قــرار گرفت.در این دیدار همچنین 
دو طــرف با اشــاره به اســتفاده از مکانیزم تهاتر و 
تبــادل کاال در روابط تجاری دو کشــور بر اجرایی 
شــدن ســریع تر این مکانیزم در راســتای افزایش 
ســطح همکاری های اقتصادی و تبادالت تجاری دو 
کشور و حل و فصل بخشــی از مشکالت بانکی در 
تبادالت مالی تاکید کردند.بهینه سازی موافقت نامه 
تجارت ترجیحی و رفع مشــکالتی از قبیل کمبود 
برگه های صدور ویزا در زاهدان و تأمین این برگه از 
طرف سفارت پاکستان نیز در این دیدار مطرح شد 
و ســفیر پاکستان از حل و فصل هر چه سریع تر آن 
خبر داد.دو طرف همچنین توافق کردند با تشکیل 
کمیته هــای فنی، موضوعات تهاتــر و حمل و نقل 
را به صورت تخصصی مورد بررســی و مطالعه قرار 
دهنــد و ظرف روزهای آینــده گزارش های خود را 
به رؤســای دو طرف اعالم کنند.گفتنی است، اخیراً 
دولت پاکستان، مکانیسم تهاتر بین دو کشور را در 
چارچوب همکاری های اتاق بازرگانی زاهدان و اتاق 
کویته تصویب کرده و این اولین باری است که دولت 

پاکستان اقدام به تصویب تهاتر می کند.  مهر

  سفارت ایران حمالت تروریستی 
در سوریه را محکوم کرد  

سفارت کشورمان در سوریه حمالت تروریستی در 
حومه حلب، نبل و الزهرا را محکوم کرد.

ســفارت جمهوری اســالمی ایران در دمشــق در 
صفحه توئیتر خود، نوشت: دست های تروریسم بار 
دیگر ثابت کرد که آن ها ابزاری در راستای اجرای 
طرح های بیگانگان هســتند و از بمباران مراســم 
تشییع شــهدا هیچ ابایی ندارند و کودکان بی گناه 
را به قتل می رسانند.سفارت ایران در دمشق تاکید 
کرد: ما اقدام این دستان تروریستی در حومه حلب 
و دو منطقــه نبل و الزهــرا را محکوم می کنیم و 
از خداوند می خواهیم که به خانواده شــهدای این 

حادثه صبر عطا فرماید.  ایرنا

انتصاب جدید در وزارت خارجه  
مدیر کل جدید امور ایرانیان خارج از کشور وزارت 

امور خارجه منصوب شد.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امــور خارجه طی 
حکمــی رضا عامری را به عنوان مدیرکل شــورای 
عالی امــور ایرانیان خارج از کشــور منصوب کرد.

عامری که از دیپلمات های باسابقه کشورمان است 
تاکنون عهده دار مســئولیتهای مختلفی از جمله 
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کشــور های 
ســودان، اریتــره و الجزایر و همچنیــن مدیر کل 
خاورمیانه وزارت امور خارجه بوده است.  ایسنا

اخبــــار گزارش

در حالی بایدن تاکنون ادعا می کرد که جمهوریخواهان با رویکرد تخاصمی مانع 
توافق هســتند و ایران برای جلب رضایت آنها باید امتیاز بدهد که مخالفت اخیر 
دموکرات ها با احیای برجام، واهی بودن ادعای بایدن و سر و نه یک کرباس بودن 

جمهوریخواه و دموکرات را نشان داد.
دولتمــردان امریکا همواره بر آن بوده اند تا توافق با دولت دموکرات ها را آخرین 
فرصــت ایران معرفی نمایند و چنان القا می کردند که در انتخابات میان دوره ای 
کنگره احتماال جمهوریخواهان پیروز و دسترســی به توافق غیر ممکن می شود 
حال آنکه رفتار دموکرات ها نشــان داد که تفاوتی میان طرفین وجود ندارد و لذا 
تنها گزینــه برای احقاق حقوق ایران حفظ خطوط لغو تمام تحریم ها، راســتی 
ازمایی این لغو از سوی ایران و تضمین غرب مبنی بر تکرار نشدن بدعهدی های 
گذشته است. این امر زمانی اشکارتر می شود که گروهی از دموکرات های مجلس 
نمایندگان آمریکا  نســبت به تالش های مــداوم دولت بایدن برای احیای توافق 
هســته ای با ایران ابراز نگرانی کردند.به نوشــته وبگاه »میدل ایســت آی« پنج 
نماینده دموکرات آمریکا نشســت مطبوعاتی برگــزار کردند و ۱۳ نماینده دیگر 
نیز بیانیه مطبوعاتی را امضا کردند که در آن تردیدها نسبت به هرگونه توافق با 
ایران اعالم شد.»الین لوریا « قانونگذار اهل ایالت ویرجینیا، گفت: »ما نگرانی های 
مختلفی در مورد مذاکرات و ورود مجدد به توافق داریم.«به نوشته این وبگاه، در 
حالی که این قانونگذاران نگرانی های متفاوتی دارند، اما عمده نگرانی آن ها خروج 

نام سپاه از فهرست سیاه است.
»جــاش گاتهایمر« از دیگر قانونگــذاران آمریکایی در این نشســت مطبوعاتی 
گفت: »باهم باید به تهدید ایران هســته ای رسیدگی و با فعالیت های تروریستی 
آن ها علیه آمریکا و متحدانمان مقابله کنیم.«لوریا و گوتهایمر بخشــی از گروهی 
متشــکل از ۱۲ دموکرات مجلــس نمایندگان و ۹ جمهوریخــواه بودند که ماه 
گذشــته نامه ای به دولت بایدن ارسال کردند و گفتند احتماالً با توافق هسته ای 

ایران که در حال حاضر در حال مذاکره است، مخالفت خواهند کرد.
ایران و آمریکا اواخر ســال گذشته در شهر »وین« در اتریش وارد هشتمین دور 
مذاکرات با هدف احیای برجام شــدند. در چند ماه گذشــته، هر دو طرف اعالم 
کرده بودند که یک توافق قریب الوقوع است، با این حال هنوز چند اختالف باقی 
مانده است. در این میان در ادامه جوسازی رسانه ای سخنگوی کاخ سفید درباره 
آخرین وضعیت مذاکرات وین مدعی شد که خواسته های ایران مانع اصلی بر سر 

راه بازگشت به این مذاکرات است.
 جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به سوالی 
درباره اظهارات روز گذشــته نماینده روســیه در سازمان های بین المللی در وین 
درباره مذاکرات وین و اینکه “آیا مســکو مانع از سرگیری این گفت وگوهاست؟” 
همچون ســایر مقامــات آمریکایی تالش کرد توپ را به زمیــن ایران بیندازد و 
خواســته های مشــروع ایران را مانعی برای ادامه مذاکرات برشمرد.بنابر گزارش 

وب ســایت کاخ سفید، جن ساکی در این باره گفت: دیدگاه ما درباره توافق این 
است که ایران باید تصمیم بگیرد که آیا همچنان می خواهد بر شرایط خارج )از 
برجام( خود پافشــاری کند یا آماده امضای یک توافق اســت.وی در ادامه بدون 
اشــاره به زیاده خواهی های واشنگتن در مذاکرات مدعی شد: ما همچنین بر این 
باوریــم که امضای یک توافق منافع تمام طرف ها را تامین خواهد کرد. اگرچه ما 
اقدامات روســیه در اوکراین و جنگ  و تجاوز علیه اوکراین را محکوم کرده ایم اما 
بزرگ ترین مانع بر ســر راه پیشرفت در توافق، ایران است.جن ساکی در آخرین 
نشست خبری خود در این سمت در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت شهروندان 
دوتابعیتی بازداشــت شده در ایران در شــرایطی که مذاکرات وین متوقف شده 
اســت، تصریح کرد: تیم مذاکره کننده مــا از وزارت امورخارجه در حال تالش 
برای بازگرداندن تمام آمریکایی های بازداشــت شــده در کشوری دیگر به خانه 

خود است.
سخنگوی کاخ ســفید افزود: این موضوع، همواره یک مســئله جدا از مذاکرات 
هســته ای با ایران بوده است، آنها در یک کانال نیستند. اما رئیس جمهور آمریکا 
متعهد اســت و تمام اقدامات الزم را برای آزادی این افراد در ایران انجام خواهد 
داد. در ایــن میان قطر نیز تالش کرده تا نقش میانجی را ایفا نماید چنانکه وزیر 
خارجه قطر پس از رایزنی با رابرت مالی، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

نیز درباره ایران به صورت تلفنی رایزنی کرد.
در ادامه رایزنیهای طرف قطری با کشورهای غربی درباره مسائل مختلف از جمله 
مساله هسته ای ایران، منابع قطری از رایزنی تلفنی »شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی« وزیر خارجه این کشــور با »جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا خبر داده اند.
براساس گزارش رسانه های قطری، محور این مذاکرات روابط دوجانبه میان دوحه 

و بروکســل و همچنین آخرین تحوالت مربوط به توافق هسته ای ایران و برخی 
مسائل دوجانبه مشــترک بوده است.پس از ســفر هیأت قطری به تهران، وزیر 
امور خارجــه قطر و نماینده آمریکا در امور ایران، در تماســی تلفنی به آخرین 
تحوالت مربوط به توافق هســته ای پرداختند.وزارت امور خارجه قطر، اعالم کرد 
کــه »محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه این کشــور با »رابرت مالی« 
نماینده آمریکا در امور ایران تلفنی گفت وگو کرده است.وزارت امور خارجه قطر 
بدون ذکر جزئیات بیشتر خبر داد که دو طرف در این تماس تلفنی درباره روابط 
دوجانبه، جدیدترین تحوالت مربوط به توافق هســته ای و پاره ای از مسائل مورد 

اهتمام مشترک رایزنی کرده اند.
شــبکه تلویزیونی المیادین به نقل از منابــع نزدیک به هیات ایرانی در مذاکرات 
ویــن تاکید کرد : پرونده مذاکرات در وین بار دیگر فعال شــده اســت.به گفته 
المیادین منابع مزبور درعین حال گفتند: هنوز زود است از دستیابی به توافق در 
آینده نزدیک سخن به میان آوریم و این موضوع نیازمند بحث و بررسی بیشتری 
اســت .آنان ابراز داشــتند: اروپایی ها بخاطر بحران فراروی شان به دلیل جنگ 
در اوکراین و نیاز شدیدشــان به نفت و گاز ایران عجله دارند تا هر چه زودتر در 

مذاکرات وین با تهران به توافق برسند.
بر اســاس این گزارش، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیروز 
ازسرگیری مذاکرات در خصوص احیای توافق هسته ای را اعالم کرد.بورل گفت 
: مذاکرات متوقف شــده بود اما دوباره از ســرگرفته شــده است . من تصور می 
کنم ســفر انریکه مورا هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین به تهران باعث حل 
و فصل موضوع شــده اســت.هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات وین چهارشنبه 
گذشــته در تهران با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین 

دیدار و گفت وگو کرد.
از ســوی دیگر بر پایه همین گزارش ، حســین امیر عبداللهیــان وزیر خارجه 
ایران  از امکان دســتیابی به توافق خوب ســخن به میان آورد البته به شــرط 
آنکه واشــنگتن تصمیم سیاســی خود را اتخاذ کرده و به تعهداتش عمل نماید. 
عبداللهیان خاطرنشــان کرد که ســفر انریکه مورا به تهــران و گفت وگوهایش 
فرصتی دیگری برای تمرکز یافتن بر ابتکارات جهت حل و فصل مسائل الینحل 
مانــده در مذاکــرات فراهم آورد. در همین حال دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
نوشت:  مذاکرات وین به مرحله ای رسیده است که گره آن تنها با پایبندی طرف 
خاطی به راهکارهای منطقی و اصولِی ایران باز می شــود. علی شــمخانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی جمهوری اســالمی ایران در توییتی نوشت: مذاکرات 
وین به مرحله ای رســیده که گره آن تنها با پایبندی طرف خاطی به راهکارهای 
منطقی و اصولی ایران باز می شــود. آمریکا با بدعهدی و اروپا با بی عملی، فرصت 
بهره مندی از حسن نیت اثبات شده ایران را به نابودی کشاندند. اگر اراده ای برای 

بازگشت دارند، ما آماده ایم و توافق در دسترس است.
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وقتی هم قطاران بایدن نیز چوب الی چرخ احیای برجام می گذارند 

جمهوریخواه و دموکرات سر و ته یک کرباس

کارشــناس ارشد مســائل تروریســم روند رسیدگی به 
پرونده حمید نوری را غیرمتعارف خواند و با اشــاره به 
برگزاری برخی جلســات دادگاه در کشــور آلبانی برای 
اینکه اعضــای گروهک تروریســتی منافقین به عنوان 
شــاهد حاضر شوند ، افزود این یک شوی کامال سیاسی 

و فرمایشی است.
»سیدمحمد جواد هاشمی نژاد« دبیرکل بنیاد هابیلیان 
)خانواده شــهدای ترور ایران(  و کارشناس ارشد مسائل 
تروریسم روز شنبه به ایرنا گفت: این دادگاه فقط نامش 
دادگاه است بلکه نمایشــنامه ای از سوی دولت سوئد با 
فشــار از سوی صهیونیســت ها و منافقین است که این 
پروژه را راه اندازی کنند.دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: به 
رغم اعتراضات صورت گرفته اما دولت سوئد نمایشنامه 
را بــه این ســمت هدایــت می کند که نســبت به یک 
شهروند ایرانی جوسازی ایجاد کند.وی افزود که در واقع 
صهیونیست ها مدتهاست دنبال این موضوعات و مسائل 
گوناگون علیه جمهوری اســالمی ایران هستند. این هم 
یکی از همان پروژه هایی است که حاال ابزار و آلت دست 

منافقین شده است.
حمید نوری آبان سال ۹۸، هنگام ورود به استکهلم سوئد 
در فرودگاه بازداشت و بالفاصله به سلول انفرادی منتقل 
شــد. او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به 
زندانبانی آنها در ســال های دهه ۶۰ متهم شــده است.
نوری پس از بازداشت بر خالف همه قوانین بین المللی، 
تا چهار مــاه اجازه تماس با خانواده خود را نداشــت و 
خانواده وی در طول ایــن مدت از وضعیت او هیچگونه 
اطالعی نداشتند.همچنین دســتگاه قضایی سوئد تا دو 
سال به نوری که در ســلول انفرادی نگه داری می شود، 
اجازه مالقات حضوری با خانواده را نداد و این در حالی 
اســت که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد 

سفر کردند اما امکان دیدار فراهم نشد.
ســوئد تاکنون حدود ۹۰ جلســه دادگاه را برای حمید 
نوری برگزار کرده اما شــرایط یک دادرســی منصفانه به 
هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده اســت. در مجموع 
۹۰ جلســه برگزار شده بیش از ۸۰ شاهد که بیشتر آنها 
از اعضای گروهک تروریســتی منافقین هستند از طرف 
دادگاه ایــن فرصت را پیدا کردند تــا علیه حمید نوری 

شهادت دهند اما دادگاه به شــهودی که داوطلب بودند 
به نفع نوری شهادت دهند این اجازه را نداد.حمید نوری 
همچنیــن از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دســتگاه 
قضایی ســوئد به انتخاب خود بــرای او وکالیی را تعیین 
کرده که همراهی و همکاری الزم با وی را ندارند.»هاشمی 
نژاد« می گوید: مــا اقدامات متعددی را نه صرفا راجع به 
ایــن موضوع بلکه سالهاســت در خصوص بحث قربانیان 
گروهک های تروریستی و جنایتکار نظیر منافقین صورت 
داده ایم و ارتباطات مختلفی را با شخصیت های بین المللی 
برقرار کرده و روشــنگری هایی را صورت دادیم. در رابطه 
با این موضوع هم دیدارهایی را با ســفیر ســوئد داشتیم 
مدارک و اســناد را به آن ها نشان دادیم و متذکر شدیم 
که این رویه اساســا خالف قواعد و قوانین خود کشــور 
سوئد اســت.وی با بیان اینکه سوئدی ها در سفارت شان 
پاسخ چندانی نداشتند افزود: واقعیت هم است که آن ها 
نتوانســتند موضع گیری خاصی نشان دهند. معذلک این 
نمایشنامه که در سوئد تحت عنوان دادگاه انجام می شود 
یک حرکت کامال سیاسی است. چراکه میز دادگاه به مقر 
تروریســتی منافقین در کشور البانی برده شد، جایی که 
بر اســاس اسناد فراوانی که چه اروپا و آمریکا وجود دارد 
مقر فرقه ای، ضد حقوق بشری و مغزشویی منافقین است 
تا اعضای آن به عنوان شــهود در دادگاه حاضر شوند. بر 

همین اساس نتیجه کار کامال مشخص است.
»هاشــمی نژاد« در ادامه با اشــاره به اینکه میز دادگاه 
در مقر یک گروهک ترورریســتی برده شد تا اظهاراتی 
مطرح که توسط یک ســازمان تروریستی هدایت شود 
افزود که روند رسیدگی به این پرونده غیر متعارف است 
و دادگاه صالحیت پرداختن به آن را ندارد.وی همچنین 
به قوانین ســوئد درباره گروه های تروریستی اشاره کرد 
که اگر اعضای آن جدا شــوند و بخواهند به بطن جامعه 
ملحق شــوند باید ۲۵ ســال بگذرد و ســپس یک نهاد 
بین المللی وساطت کند که دولت سوئد درخواست ان ها 
را بپذیرد.درحالی که به گفتــه دبیرکل بنیاد هابیلیان، 
هیچ کــدام از اعضای گروهــک منافقین این شــرایط 
را نگذراندند اما دولت ســوئد صفی از ایــن افراد را در 
 کشور تشــکیل داده تا صرفا بتواند این پروژه سیاسی را 

پیگیری کند.  فارس

روند رسیدگی به پرونده حمید نوری غیر متعارف است
وبـگاه تحلیلـی آمریکایی با اشـاره بـه موفقیت ایـران در 
نگهـداری و ارتقای جنگنده های خـود از جمله »فانتوم« 
نوشـت، نیـروی هوایی ایـران توانسـته جنگنده های خود 

را حفـظ و ارتقا دهد.
 یـک وبـگاه تحلیلـی آمریکایـی در مطلبـی بـه توانایـی 
متخصصـان نیـروی هوایـی ارتـش جمهـوری اسـالمی 
ایـران بـه ارتقـا و بازآمـاد جنگنده هـای »اف-۴ فانتـوم« 
و دیگـر جنگنده هـای ایـران پرداخـت و نوشـت، توانایی 
ایـران در حملـه بالقـوه هوایـی به اهـداف، بادقت بسـیار 
بیشـتر و بـا کمک تسـلیحات بومـی تهدیدی بـرای رقبا 

محسـوب می شـود.
وبـگاه آمریکایـی »۱۹ فورتـی فایـو« در گزارشـی به قلم 
»مایـا کارلیـن« تحلیلگر»موسسـه مطالعـات امنیتـی« 
نوشـت، در حالـی کـه ایـاالت متحـده پـس از سـقوط 
سـلطنت پهلـوی، ارسـال جنگنـده اف-۴ را بـه ایـران 
متوقـف کـرد، نیـروی هوایی این کشـور توانسـته اسـت 
ایـن هواپیماهـای جنگنـده را حفظ کـرده و حتـی ارتقا 
دهد.بـر اسـاس ایـن گـزارش، در نوامبـر ۲۰۲۰، ایـران 
بمب هـای هوشـمند هدایـت  شـونده الکترواپتیکی ۹۰۰ 
کیلوگرمـی »قاصـد« را در رزمایـش سـاالنه »مدافعـان 

آسـمان« بـه نمایـش گذاشـت. 
توانایـی ایـران در حملـه بالقوه بـه اهداف با دقت بسـیار 
بیشـتر بـا کمـک ایـن تسـلحیات، تهدیـدی بـرای رقبـا 
محسـوب می شـود. بنابراعـالم آژانـس اطالعـات دفاعـی 
آمریـکا، نـاوگان فعلـی جنگنـده اف-۴ ایـران بایـد یـک 
هشـدار بـه دشـمنان باشـد. ایـران همچنیـن می توانـد 
از  خـود  دوربـرد  حملـه  قابلیت هـای  تکمیـل  بـرای 
توانایـی حملـه هوایـی  و  نیابتـی منطقـه ای  نیروهـای 
محـدود خـود بـرای حملـه بـه زیرسـاخت های حیاتـی 
دشـمن اسـتفاده کند.ایران انباری از هواپیماهای جنگی 
ماننـد اف-۴ دارد کـه می توانـد بـرای حمله به دشـمنان 
از آنهـا اسـتفاده کنـد. البتـه ایـن جنگنده هـا در قیـاس 
بـا جت هـای جدید تـر برابـر دفـاع هوایی آسـیب پذیرتر 

بود. خواهنـد 
اگرچـه  اسـت،  آمـده  تحلیـل  ایـن  دیگـر  بخـش  در 
نـاوگان اف-۴ ایـران در حـال  پیـر شـدن اسـت، اما این 
جنگنده هـا می تواننـد بـا موفقیـت از همتایـان خـود در 

منطقـه پیشـی بگیرنـد. دسـتیابی ایـران به سـامانه های 
موشـکی ضد کشـتی پیشـرفته هـوا پایه نیز یـک تهدید 
اسـت. این تسلیحات از سوی دشـمنان ایاالت متحده، از 
جملـه چیـن، بـرای حمـالت دریایـی کمک می کنـد. به 
عنـوان مثال، موشـک کروز ضد کشـتی »نصر« سـاخت 
ایـران گونـه ای از موشـک »سـی-۷۰۴« ارتـش چیـن 
اسـت. نیـروی هوایی ایـران همچنین موشـک های کروز 
میـان بـرد بومـی خـود را بـرای پرتـاب از اف-۴ فانتـوم 
سـاخته اسـت.در انتهای ایـن تحلیل آمده اسـت، ناوگان 
فانتـوم ایـران در ترکیب با اسـکادران های جنگنده »اف-

۱۴« و »میـگ-۲۹« کـه سـتون فقـرات نیـروی هوایـی 
ایـران را شـکل می دهـد نبایـد دسـتکم گرفته شـود.

چنـدی قبـل نیـز اندیشـکده »واشـنگتن« بـه بـاز آمـاد 
هواپیماهـای سـوخو -۲۲ فیتـر و اسـتفاده آن توسـط 
نیروی هوایی سـپاه پاسـداران اشـاره کرد و نوشـت،  بین 
۱۶ تـا ۲۲ فرونـد از ایـن هواپیمـا ایـران  چند سـال بعد 

عملیاتـی می شـوند.
بـر ایـن اسـاس، بـا وجـودی کـه سـوخو -۲۲ قدیمـی 
اسـت، امـا ایـن جنگنـده نیـز بـرای ایرانی که در کسـب 
هواپیماهـای جدیـد ناتـوان اسـت خود »نعمتی« اسـت. 
الشـهدا«  »سـید  هوایـی  پایـگاه  در  جنگنده هـا  ایـن 
در شـیراز مسـتقرند و قادرنـد در بوشـهر، بنـدر عبـاس 
، جاسـک و کنـارک در مواقـع الزم مسـتقر شـود.این 
جنگنـده می توانـد بـا حمـل بمـب ۲۰۰۰ کیلوگرمـی و 
تـا مسـافت ۶۰۰ تـا ۷۰۰ کیلومتـری  در ماموریت هـای 
ارتفـاع پاییـن بـه اهداف سـطحی  حمله کنـد. فیتر های 
مسـلح، بـا پـرواز خـارج از فضـای پایـگاه اصلـی خـود 
قادرنـد بـه ریـاض نیـز برسـند، مسـافتی کـه تمامـی 
مناطـق گشـتزنی و پایگاه هـای نیـروی دریایـی آمریـکا 
اندیشـکده  می شـود.این  شـامل  فـارس  خلیـج  در  را 
نوشـت، شـاید جنگنده های سـوخو فیتر قادر نباشـند از 
سـامانه های پیشـرفته تر دفـاع هوایی، پرنده هـای رهگیر 
و هواپیماهـای هشـدار سـریع آمریـکا و دیگـر کشـورها 
بگریزنـد، امـا بـا ایـن وجـود در یـک رزم  پیشـرفته، 
حمل سـالح بـرای یک جنگنـده موردی مهمتر اسـت و 
بنابرایـن فیتـر را می تـوان  به موشـک های کـروز تجهیز 

و از آن اسـتفاده کـرد.  فـارس

ترکیب فانتوم ، اف14 و میگ29 ایران را نباید دستکم گرفت

مرکز مشترک فناوری ایران و روسیه در دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ با هدف 
اجرای پروژه های مشترک و توسعه همکاری های مشترک فناورانه راه اندازی شد.

 با توجه به پتانســیل باالی کشــور روســیه در حوزه علمی، فناوری و نوآوری و 
عالقه مندی شــرکت های دانش بنیان کشورمان برای توسعه همکاری های فناورانه 
با طرف های متناظر روســی در قالب انتقــال و خرید فناوری و همچنین صادرات 
محصوالت و خدمات های تک خود به آن کشــور، مرکز مشــترک فناوری ایران و 
روســیه تاسیس شد. دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ یکی از دانشگاه های تراز 
اول روسیه محسوب می شود که ارتباطات تنگاتنگی با صنعت و حوزه های مختلف 
بین المللــی دارد و در حال حاضر چندین پروژه ملــی در حوزه های فناوری های 
پیشرفته در این دانشگاه در حال انجام است.این مرکز دارای دفتر مدیریت مستقل 
و چندین سالن اشــتراکی برای برگزاری سمینار، نشست های رو در رو، دوره های 
مشترک و تخصصی برای شرکت های فناور، دانش بنیان و خالق برای ورود به بازار 
روسیه است و از تعریف پروژه های مشترک فناورانه بین دانشگاه ها و مراکز فناوری 

دو کشور حمایت می کند.

»تســهیل انتقال و تبادل فناوری میان شــرکت های ایرانی و روســی و صادرات 
محصوالت های تک شرکت های ایرانی به روسیه و بالعکس«، »فراهم کردن فضای 
مناسب برای برگزاری جلسات مشترک شرکت ها«، »بازاریابی محصوالت های تک 
شرکت های دانش بنیان«، »ارائه خدمات حقوقی برای عقد قرارداد«، »ثبت پتنت و 
اخذ گواهینامه های مورد نیاز«، »برگزاری دوره های تخصصی کوتاه و بلند مدت«، 
»تورهای فناوری برای شرکت های های تک و متخصصان ایرانی برای تسهیل حضور 
در بازار روسیه« و »توسعه برنامه های تحقیقاتی بلندمدت در حوزه های اولویت دار« 
از خدمات این دفتر به شــمار می رود.در قالب این مرکز تاکنون ۱۷ پروژه از طرف 
شرکت های دانش بنیان ایرانی و ۵ پروژه از سوی شرکت های فناور روسی شناسایی 

و تناظریابی شــد که در حال حاضر ۷ پروژه از مجموع این پروژه ها در مرحله عقد 
قرارداد برای خرید، انتقال و صادرات فناوری و همچنین تولید مشــترک در ایران 

است.
فعالیت های این مرکز محدود به دانشــگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ نیست و این 
دانشــگاه نقش راهبری و معرفی ظرفیت های حوزه های مختلف فناوری و صنعتی 
روسیه را عهده دار است.به نقل از مرکز اطالع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری، 
همچنین با هدف اســتفاده از ظرفیــت این مرکز، در اوایل مــاه جاری هیاتی از 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری با هدف آشنایی با ظرفیت های روسیه 
در حوزه ســلول های بنیــادی و برگزاری دوره های متخصصــی کوتاه مدت برای 
متخصصان و شــرکت های فناور این حوزه از زیرســاخت های این دانشگاه و مرکز 
مشــترک فناوری ایران و روســیه بازدید کرد. در این راســتا، مقرر شد یک دوره 
تخصصی کوتاه مدت در حوزه ســلول های بنیادی و پزشــکی بازســاختی در ماه 
 ژوئــن ۲۰۲۲ با حضور متخصصین و شــرکت های دانش بنیان در این دانشــگاه 

برگزار شود.  ایسنا

 راه اندازی مرکز مشترک فناوری
 ایران و روسیه


