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رییسی در جلسه هیات دولت؛

خبـــــــر

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج
تأکید کردند؛

مشکلگشایی در همه مسائل کشور با همت بلند،
خردمندی ،درستاندیشی و توکل به خدا

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی با تبریک هفته بس��یج« ،همت بلند،
خردمندی ،درستاندیشی و توکل به خدا» را ابزارهای تجربهشده برای غلبه
بر مشکالت کشور دانستند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفتهی بس��یج بر همگان مبارک باد ،بویژه بر رویشهای تازه و با طراوت
بسیجی که همچنان مانند نس��ل پیش از خود ،فرزندان محبوبِ امام راحل
عظیمالشأنند.
عزیزان!
همت بلن��د ،و در پرتو
با
که
بدانید
و
باش��ید
خود
جای��گاه
قدرش��ناس
ّ
خردمن��دی و درستاندیش��ی ،و با اعتم��اد و تو ّکل به خداون��د دانا و توانا،
میتوانید در همهی مس��ائل عمومی کش��ور و ملت ،اثربخش و مشکلگش��ا
باشید .این تجربهی چند دههی ملت ایران است.
با توجه به محدودیتهای کرونایی؛

اولیانوف :نشست شورای حکام به طور مجازی
برگزار میشود

نماینده روس��یه در نهاده��ای بین المللی مس��تقر در وین میگوید در
نشس��ت ش��ورای حکام آژانس که به ط��ور مجازی برگزار میش��ود تمرکز
بر برنامه هستهای ایران است.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،میخائی��ل اولیانوف نماین��ده روس��یه در نهادهای
بینالمللی مس��تقر در وین ،در پیامی توئیتری نوش��ت :جلسه شورای حکام
آژانس بینالمللی انرژی اتمی آغاز ش��ده اس��ت و ب��ه دلیل محدودیتهای
کرونایی در اتریش ،کام ً
ال به طور مجازی برگزار میشود.
وی در ادامه افزود :مثل همیشه ،تمرکز روی برنامه هستهای ایران است
و انتظار نمیرود تصمیماتی در این خصوص اتخاذ ش��ود ،حال آنکه مباحث
داغ به نظر اجتناب ناپذیر است.
این در حالی اس��ت که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی سفری به تهران داشت که طی آن با «محمد اسالمی» رئیس سازمان
انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد.
ایران اقدامات مغایر با برجام را لغو کند؛

اتحادیه اروپا :از تبعات خروج آمریکا از برجام آگاهیم

نماینده اتحادیه اروپا در س��ازمانهای بینالمللی مستقر در وین مدعی
شد بروکسل از تبعات خروج آمریکا از برجام مطلع است.
ب��ه گزارش ف��ارس ،نماین��ده اتحادیه اروپا در ش��ورای ح��کام آژانس
بینالملل��ی ان��رژی اتم��ی ضمن بیان ای��ن ادعا که بروکس��ل به مس��ائل
مرتبط با خروج آمریکا از برجام اذعان دارد خواس��تار آن ش��ده ایران آنچه
«اقدامات ناسازگار با برجام» خوانده شده را به عقب برگرداند.
نماینده اتحادیه اروپا مدعی شد« :اتحادیه اروپا بر عزم راسخ خود جهت
ت��داوم حمای��ت از اجرای کامل و موثر برجام تأکی��د دارد و مصمم به ادامه
همکاریه��ا با جامع��ه بینالمللی جهت حفظ این تواف��ق که حائز اهمیتی
راهبردی است
وزیر دفاع روسیه:

روسیه باید نیروهای نظامی بیشتری در مرزهای
خود با ناتو مستقر کند

وزیر دفاع روس��یه گفت :این کشور به استقرار نیروهای مسلح بیشتر در
مواجهه با افزایش فعالیت ناتو در مرزهای خود نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک« ،سرگئی شویگو» وزیر
دفاع روسیه ،گفت :این کشور به استقرار نیروهای مسلح بیشتر در مواجهه با
افزایش فعالیت ناتو در مرزهای خود نیاز دارد.
براس��اس ای��ن گزارش ،ش��ویگو طی اظه��ارات تلویزیون��ی خود گفت:
«وضعیت س��خت نظامی و سیاس��ی در جهان و افزایش فعالیت کشورهای
عضو ناتو در نزدیکی مرزهای روس��یه مستلزم توسعه کیفی بیشتر نیروهای
مسلح است.
وزیر دفاع روسیه افزود« :افزایش اثربخشی ،حفظ آمادگی رزمی نیروهای
هستهای و تقویت پتانس��یل نیروهای بازدارنده غیرهستهای» از اولویتهای
نیروهای مسلح روسیه است.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ،کش��ورهای غرب��ی در ای��ن م��اه نس��بت ب��ه
فعالیتهای نظامی گزارش شده روسیه در نزدیکی اوکراین هشدار دادند و ایاالت
متحده اعالم کرد که نس��بت به افزای��ش نیروهای جدید در مرز نگرانیهای
واقعی دارد.
مس��کو ادعاهای فزاینده غرب مبنی بر اینکه روس��یه ممکن است برای
حمله به اوکراین آماده ش��ود را رد ک��رده و میگوید هرگونه افزایش نظامی
پاسخی به فعالیت فزاینده ناتو در نزدیکی مرزهای این کشور است.
روز سهش��نبه نیز شویگو واشنگتن را متهم کرد که بمبافکنهای خود
را برای تمرین حمله هس��تهای به روس��یه  -از ش��رق و غرب  -در جریان
تمرینه��ای نظامی تندر جهانی در نزدیکی مرزهای این کش��ور فعال کرده
است.

تشدید تحرکات و رزمایشهای اوکراین
و روسیه در بحبوحه تنشها

همزمان با افزایش تنشها میان روس��یه و اوکراین ،رزمایشهای نظامی
دو کشور نیز تشدید شده است.
به گزارش فارس ،با افزایش تنشها میان روسیه و اوکراین ،هر دو کشور
دور تازهای از رزمایشها را بهمنظور حفظ آمادگی رزمی برگزار کردهاند.
به نوشته خبرگزاری «رویترز» ،وزارت دفاع اوکراین اعالم کرد نیروهای
هوایی این کش��ور در رزمایش��ی ،انج��ام حمالت هوایی و ه��دف قرار دادن
اهداف زمینی و هوایی را در جنوب این کشور (مجاورت دریای سیاه) تمرین
کردهاند.
رویترز در گزارش��ی نوشته است ،روس��یه نیز روز چهارشنبه رزمایشی
نظامی را در دریای س��یاه و در جنوب اوکراین انجام داده و اعالم کرده باید
آمادگی رزمی خ��ود را بهدلیل افزایش فعالیتهای ناتو در اطراف مرزهایش
تقویت کند.
این رزمایشها در حالی انجام میگیرند که اوکراین و متحدان غربی آن
مدعی شدهاند روسیه در حال تدارک دیدن حملهای علیه این کشور است.

نظام پرداخت عادالنه قبل از نهایی شدن
بودجه  ۱۴۰۱تدوین شود

ریی��س جمه��وری پرداخته��ای
نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی
را قابل تحمل ندانست و از سازمان اداری
و استخدامی کشور خواست قبل از نهایی
شدن بودجه  ۱۴۰۱نسبت به تدوین یک
نظام پرداخت عادالنه حقوق و دس��تمزد
اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست
جمهوری ،آیتاهلل س��ید ابراهیم رییسی
در جلسه هیات دولت ضمن گرامیداشت
هفته بسیج و تشکر از خدمات بسیجیان
به همه بخشهای کشور گفت :بسیج در
مسکنس��ازی ،اقتصاد مقاومتی و فضای
مجازی اقدامات خوبی انجام داده اس��ت
و میتواند برای همه بخشها گرهگش��ا
باشد.
رییس جمهوری با اشاره به فعالیت
بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی
اظهار کرد :نقش بس��یج بس��یار اثرگذار
اس��ت و بس��یجیان نیروه��ای مخلص و
کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت
میتواند کارها را دقیقتر و س��ریع کند.
امروز بس��یجی بودن و داش��تن روحیه
بس��یجی از ش��اخصهای مهم تحرک و

پویایی در دولت است.
آیتاهلل رییس��ی با اش��اره به شیوع
بیماری کرونا و موفقیت دولت در تامین
واکس��ن و واکسیناس��یون عمومی بیان
کرد :پس از موضوع کرونا مس��أله اصلی
دولت معیشت مردم اس��ت ،وزیران نیز
اقدامات انجام ش��ده خود در این زمینه
را برای مردم تبیین کنند.
وی در م��ورد مش��کالت آب در
اس��تانهای اصفه��ان و چهارمح��ال و
بختیاری گفت :باید مصوباتی که در این

مورد انجام ش��ده ،پیگی��ری و نتیجه به
مردم گفته شود .مسأله تامین آب شرب
و کشاورزی مردم مهم است.
رییس جمه��وری ضمن قدردانی از
سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای
برگ��زاری کالسهای م��دارس بصورت
حضوری ،بیان کرد :والدین دانشآموزان
هم از برگزاری توامان کالسها به صورت
حضوری و غیرحضوری راضی هستند.
آیتاهلل رییس��ی با اشاره به موضوع
حقوقه��ای غیرمتع��ارف تصری��ح کرد:

حق��وق ی��ک ح��دی دارد که ح��د آن
بای��د برای تمام افراد ش��اغل در دولت و
شرکتهای دولتی مشخص شود و بیش
از آن میزان هم نباید پرداخت شود .مردم
انتظار شنیدن اخباری درباره حقوقهای
چند  ۱۰میلیون��ی را ندارند و به حقوق
نجومی باید خاتمه داده شود.
وی در همی��ن زمین��ه از س��ازمان
اداری و اس��تخدامی کش��ور خواست هر
چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه
 ۱۴۰۱نس��بت به تدوین نظام پرداخت
عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رییس جمهوری تاکید کرد :ش��اید
طبق قانون دس��تگاههایی اجازه تعیین
حقوق برای ش��رکتها و یا افراد دولتی
را داشته باشند که باید در این زمینه نیز
اقداماتی انجام شود .پرداختهای نابرابر
و غیرمتع��ارف در دولت و ش��رکتهای
دولتی قابل تحمل نیست.
رییس��ی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت یک
صدای��ی در دول��ت ،گفت :س��ند تحول
دول��ت در  ۳۷مس��اله اصل��ی کش��ور
تدوین ش��ده که ب��ه زودی اعالم خواهد
شد.

فروش و توزیع اینترنتی کاالهای اساسی
با قیمت مصوب افزایش مییابد

الوروف:به برقراری روابط فرهنگی
و انسانی با غرب
عالقهمند هستیم

تاس :وزیر خارجه روسیه
بر تمایل کشورش به همکاری
فرهنگ��ی و انس��انی و غی��ر
سیاسی با کشورهای اروپایی و
آمریکایی شمالی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس،
«س��رگئی الوروف» ،وزیر خارجه روسیهتاکید کرد که
کشورش عالقهمند به ایجاد روابط غیرسیاسی در زمینه
همکاریفرهنگیوانسانیباکشورهایاروپاییوآمریکای
شمالی اس��ت.الوروف در جریان نشست شورای سران
کشورهایمنطقهایروسیهگفت«:ماهمچنانعالقهمند
به توسعه روابط فرهنگی و انسانی بدون سیاستزدگی با
کشورهای اروپا و آمریکای شمالی هستیم».وی از نقش
جوامع روس��ی در حفظ و تقویت زبان روسی و فرهنگ
روسی در خارج از کش��ور قدردانی کرد.الوروف با اشاره
به برگزاری هفتمین کنگره جهانی ش��هروندان روسیه
در اکتبر س��ال جاری و تصمیمات اتخاذ شده در آن که
به تقویت بیشتر حوزه فرهنگی جهانی روسیه به عنوان
فضایی برای هویت فرهنگی روسیه کمک کرد ،اشاره و
تاکید کرد که روسیه به این امر ادامه خواهد داد .

تصریح کرد :باید فرآیند و زنجیره تامین ،توزیع کاالهای
اساسی از مبدا کنترل و کاالها به وفور با قیمت مصوب
در مراکز رسمی توزیع شود.
مخب��ر همچنین ارائه برخی اقالم ضروری مردم به
صورت اینترنتی را اقدامی بسیار مناسب و ارزنده برای

ند پرایس:امیدواریم طرف ایرانی
با حسننیت وارد
گفتوگوها شود

ایلن�ا :س��خنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا در آس��تانه از
س��رگیری مذاک��رات برجامی
وی��ن ،گف��ت ک��ه امیدواری��م
طرف ایرانی با حس��ننیت وارد
گفتوگوه��ا ش��ود.به گزارش
ایلنا« ،ند پرایس» س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا
در آس��تانه از س��رگیری مذاک��رات برجام��ی وین،
گفت که امیدواریم طرف ایرانی با حس��ننیت وارد
گفتوگوه��ا ش��ود.وی گفت که واش��نگتن امیدوار
اس��ت که مذاکرهکنندگان جدید ایران ،دس��تکم
با حس��ننیتی مش��ابه گروه مذاکرهکننده پیشین،
به وین بیایند.پرایس در پاس��خ به این پرس��ش که
آیا آمریکا آماده اس��ت گامی یکجانبه برای تشویق
ایران بردارد ،گفت که کشورش چنین قصدی ندارد
و تنها آماده بازگش��ت متقابل ب��ه تعهدات برجامی
اس��ت.وی افزود که دولت بایدن هنوز به این نتیجه
نرسیده اس��ت که تغییری در اولویت خود در قبال
ایران که پیش��برد رویکرد دیپلماتیک اس��ت ،ایجاد
کند.

تنظی��م بازار و اطمینان خاطر مصرف کنندگان ارزیابی
کرد و گفت :باید ارائه کاالهای اساس��ی مردم با قیمت
مصوب به صورت اینترنتی ادامه یابد و در صورت امکان
فروش و توزیع برخی کاالهای دیگر نیز به این س��امانه
اضافه شود.
در این جلسه گزارش��ی از وضعیت تامین و توزیع
م��رغ ،تخم مرغ و مواد لبنی در سراس��ر کش��ور ارائه و
تصمیمات الزم برای ادامه آرامش نسبی در بازار اتخاذ
شد.
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه گزارش��ی از چگونگی
فعالیته��ای س��ازمان بس��یج و تعزیرات کش��ور برای
نظارت ،بازرس��ی و برخورد در خص��وص برخی تفاوت
قیمتها ارائه و مقرر ش��د فعالیت ه��ا در این حوزه از
هفته آینده بصورت کمی و کیفی افزایش یابد.

خطاب به شورای حکام؛گروسی:
رایزنیها در تهران
بینتیجه بود

رویترز :مدی��رکل آژانس
بین المللی انرژی اتمی خطاب
به ش��ورای حکام مدعی ش��د
که رایزنی های��ش در ایران بی
حاصل بوده است.به گزارش مهر
به نقل از رویترز ،رافائل گروسی
مدی��رکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جلس��ه
خطاب به شورای حکام گفت مذاکراتی که در تهران
داش��ته؛ بی نتیجه بوده اس��ت.وی در این باره مدعی
شد :به رغم نهایت تالشم ،این مذاکرات و رایزنیهای
طوالنی -با هدف رس��یدگی به مس��ائل (باقی مانده)
پادمانی ایران که در دو گزارش به تفصیل شرح داده
ش��د -بی نتیجه بود.این در حالی اس��ت که گروسی
پیش��تر هم مدعی ش��ده بود که تعوی��ض تجهیزات
نظارتی و بازرس��ی از سایت هس��تهای ایران در کرج
برای این نهاد بین المللی یک چالش تلقی میش��ود.
گروس��ی همچنین از ایران خواس��ته تا پاس��خگوی
س��واالتی درباره منش��أ ذرات اورانیوم پیدا ش��ده در
برخی از س��ایتهای قدیمی باش��د که از قبل درباره
آنها به آژانس اطالع رسانی نشده است.

وزارت بهداشت :افراد باالی  ۱۸سال باید دز سوم
واکسن کرونا را دریافت کنند

حدود یک ماهی اس��ت که تزریق دز سوم (بوستر)
در کشور آغاز شده است و تاکنون  ۷۵۰هزار دز بوستر
واکسن کرونا تزریق شده است.
ریی��س مرکز مدیریت بیماری ه��ای واگیر وزارت
بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی گفت :طبق تاکید
کمیته ملی واکس��ن کش��ور در جلس��ه اف��راد باالی
 ۱۸س��ال به ش��رط اینکه از نوبت دوم تزریق واکسن
آنها حداقل چهار ماه گذش��ته باش��د ،باید دز س��وم را
دریافت کنند.
دکت��ر محمد مه��دی گویا در گفت و گ��و با ایرنا
افزود :این موضوع از سوی کمیته به مسئوالن مربوطه
توصیه ش��ده اس��ت تا در صورت فراهم شدن شرایط و
امکان��ات این کار ب��ا برنامه ریزی مناس��ب و با اولویت
بندی گروه های سنی انجام شود.
وی ادام��ه داد :حدود یک ماهی اس��ت که تزریق
دز س��وم (بوستر) در کشور آغاز ش��ده است و تاکنون

 ۷۵۰هزار دز بوستر واکسن کرونا تزریق شده است.
گویا توضیح داد :بیشتر این تعداد واکسن به کادر
بهداش��تی و درمانی کشور تزریق شده است و در ادامه
این کار تصمیم گرفته ش��ده بود که گروه س��نی باالی
 ۶۰سال حتما دز سوم را دریافت کنند.

میز خبر
ن:
رئیس قوه قضائیه با حضور در دادگاههای تجدیدنظر استان تهرا 

احکام باید معقول باشد که منجر به شبهه نشود

رئیس قوه قضائیه گفت :مجازات باید متناسب با جرم باشد؛ باید جهات
مختلفحکم به صورت مس��تند و مس��تدل در رای ذکر ش��ود و احکام باید
معقول باشد کهمنجر به شبهه نشو د.
به گزارش مرکز رس��انه قوه قضائیه ،حجتاالسالم والمسلمین محسنی
اژهای در مجتم��ع دادگاههای تجدیدنظر اس��تان ته��ران حضوریافت و در
نشستی با قضات این دادگاهها ،گفت که از ابتدای تصدی مسئولیتدستگاه
قضا تمرکز خود را بر روی بررس��ی و حل و فصل مس��ائل قضائی گذاشته و
هم��ه باید تالش کنیم به یک نظام قضائی در تراز گام دوم انقالب اس�لامی
دستیابی م
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد :باید جلوی لغزش را از مبدأ گرفت نه آنکه
اجازه دهیم افراد سقوط کنند و بعد برایشان ابراز تأسف کنی م.
رئی��س قوه قضائیه به موضوع نقص پروندهها در دادگاههای تجدید نظر
نیز اشارهکرد و با تأکید بر لزوم تدبیر برای تسریع در رسیدگی به پروندهها،
گفت :نباید اجازهداد یک پرونده یک سال بماند و بعد بررسی و معلوم شود
نقص داشته و تازهبخواهیم آن را عودت دهی م.
وی خطاب به قضات محاک��م تجدیدنظر افزود :وقتی پروندهای میآید،
هم��ان اولی��ک نگاه اجمالی ب��ه آن بیاندازی��د و اگر نقص داش��ت همان
موق��ع برگردانی��د یا اگر نیازبه کارشناس��ی داش��ت ای��ن کار زودتر انجام
شو د.
حجت االس�لام والمسلمین محسنی اژهای همچنین در خصوص برخی
احکام درمحاکم تجدیدنظر ،گفت :مجازات باید متناس��ب با جرم باشد؛ باید
جهات مختلفحکم به صورت مس��تند و مستدل در رأی ذکر شود و احکام
باید معقول باشد کهمنجر به شبهه نشو د
اتاق بازرگانی تهران:

معاوناولرییسجمهوری:

مع��اون اول رییس جمهوری تاکی��د کرد :فروش
و توزی��ع اینترنتی کاالهای اساس��ی ب��ا قیمت مصوب
افزایش و گسترش مییابد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی معاون اول رییس
جمهوری ،جلس��ه س��تاد تنظیم بازار به ریاست معاون
اول ریی��س جمهوری برگزار و بر ض��رورت نظارت هر
چه بیشتر بر قیمت کاالهای اساسی در بازار و گسترش
سامانههای اینترنتی فروش با قیمت های مصوب تاکید
شد.
محم��د مخب��ر در این جلس��ه که وزرای کش��ور،
جهاد کش��اورزی ،دادگستری ،صنعت ،معدن و تجارت،
راه و شهرس��ازی و اقتصاد و همچنین رییس ش��ورای
اطالع رسانی دولت حضور داشتند ،بر ضرورت برخورد
با برخی نابس��امانیها در بازار کاالهای اساسی تاکید و
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دکت��ر حمیدرضا جماعت��ی دبی��ر کمیته علمی
کشوری کرونا نیز درباره تزریق دز سوم واکسن به افراد
باالی  ۱۸سال روز گذشته در حاشیه جلسه این کمیته
اظهار داش��ت :نتایج مطالعات نش��ان داده است تقریبا
 ۶تا هش��ت ماه بعد از دریافت دز دوم واکس��ن سطح
آنت��ی بادی در خون پایین آم��ده و ایمنی می تواند از
بین برود؛ در نتیجه نیاز به دز بوس��تر یا یادآور بس��یار
ضروری به نظر میرسد.
وی ادام��ه داد :توصیه میش��ود بعد از دریافت دز
دوم بر اس��اس پروتکل دز بوستر را تزریق کنیم و چند
وقتی است تزریق دز بوستر کارکنان بهداشت و درمان
آغاز شده است.
جماعتی با بیان اینکه برای افراد باالی  ۱۸س��ال
هم این پروتکل وجود دارد ،ابراز امیدواری کرد که این
مورد به زودی از طریق وزارت بهداش��ت اعالم ش��ود و
وارد موضوع دز بوستر برای این افراد شویم.

صادرات ترکیه به سوریه  ۸.۶برابر ایران است

ایران طی هفت ماه نخست  ۱۴۰۰میانگین ماهانه  ۱۵.۲میلیون دالر و
ترکیه طی  ۹ماه نخست  ۲۰۲۱به طور متوسط ماهانه  ۱۳۱میلیون دالر کاال
به مقصد سوریه صادر کردهاند که رقم ترکیه  ۸.۶برابر ایران است.
به گزارش مهر ،اتاق بازرگانی تهران گزارشی از آخرین وضعیت تجارت
ای��ران و ترکیه با س��وریه تهیه کرده اس��ت که مطاب��ق آن طی هفت ماهه
نخس��ت  ،۱۴۰۰صادرات کاالی بدون نفت خام ایران به کشور سوریه حدود
 ۷۹.۷هزارت��ن و ب��ه ارزش  ۱۰۶.۲میلی��ون دالر و در مقابل واردات کاالیی
ای��ران از ای��ن کش��ور  ۱۹۵هزارت��ن و ب��ه ارزش  ۱۷.۷میلی��ون دالر بوده
است.
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ،مقدار صادرات ایران به سوریه طی
مدت مزبور ح��دود  ۲.۸درصد کاهش و در مقابل ارزش صادرات  ۴۲درصد
افزایش یافته است.

هشدار سازمان ملل درباره مرگ  ۱.۳میلیون یمنی
در صورت تداوم درگیریها

برنامه توس��عه س��ازمان ملل در گزارش��ی اعالم کرد درص��ورت تداوم
درگیریهای یمن ،تا س��ال  ۲۰۳۰بی��ش از  ۱.۳میلیون یمنی جان خود را
از دست خواهند داد.
به گزارش فارس ،سازمان ملل در گزارش جدیدی هشدار داد ،در نتیجه
تجاوز ائتالف به رهبری س��عودیها به یم��ن ،تاکنون بیش از  ۳۷۷هزار نفر
کش��ته ش��ده و این آمار تا س��ال  ۲۰۳۰به بیش از  ۱.۳میلیون نفر خواهد
رسید.
به نوش��ته وبگاه شبکه «الجزیره» ،در این گزارش برنامه توسعه سازمان
ملل که منتشر شده آمده است ،هفتاد درصد کشتهشدگان در این درگیریها
را کودکان زیر پنج سال تشکیل میدهند.
این گزارش میافزاید ۶۰ ،درصد از آمار کل قربانیان این تجاوز ،بهصورت
غیرمستقیم و در اثر گرسنگی و بیماریهای قابل پیشگیری جان باختهاند و
باقی قربانیان در حین مبارزه یا در اثر بمباران ائتالف به رهبری س��عودیها
جان خود را از دست دادهاند.
«آخیم اس��تینر» مدیر برنامه توسعه سازمان ملل در اینباره گفت« :در
م��ورد یمن ،ب��اور داریم که تعداد افرادی که در اث��ر عواقب درگیریها جان
خود را از دس��ت دادهاند بیش از کس��انی اس��ت که در می��دان جنگ جان
باختهاند».

روسیه با سامانههای اس  ۵۰۰و  ۵۵۰در برابر
هر حمله هوایی مصون است

یک منبع نزدیک به وزارت دفاع روس��یه گفت ،س��امانههای موش��کی
جدی��د زمین به هوای اس ۵۰۰-و اس ۵۵۰-روس��یه ،به صورت همزمان از
تأسیس��ات با اهمیت استراتژیک در این کش��ور در برابر خطرات موشکی و
فضایی محافظت خواهند کرد.
به گزارش ایس��نا ،ب��ه نقل از خبرگزاری تاس ،این منبع گفت :س��امانه
اس ۵۵۰-جایگزین س��امانه اس ۵۰۰-نخواهد ش��د ،چرا که از این س��امانه
پیشرفتهتر نیس��ت .اس ،۵۵۰-در واقعه نسخه سبکتری از اس ۵۰۰-بوده و
اهداف جنگی این سامانه جدید ،متفاوت از سامانه اس ۵۰۰-است.
به گفته منبع مذکور ،سامانههای اس ۵۵۰-و اس" ،۵۰۰-ستون فقرات"
ش��بکه دفاع موشکی روسیه را تش��کیل میدهند و از تاسیسات استراتژیک
مهم در برابر موشکهای مافوق صوت دفاع میکنند.
این منبع مدعی ش��د که با قرار گرفتن این دو س��امانه در کنار سامانه
اس ،۳۵۰-روس��یه میتوان��د تمامی هدفه��ای ممکن در دنی��ای امروز را
رهگیری کند.
به گفته منابع تاس ،اولین س��امانه دفاع موشکی استراتژیک اس،۵۵۰-
در س��ال  ۲۰۲۵در ارتش روس��یه به خدمت گرفته خواهد شد .به گفته این
منبع ،س��ختافزار این سامانه س��اخته و به سامانه استراتژیک دفاع موشکی
بالس��تیک مرتبط ش��ده اس��ت .اس ۵۵۰-از یک پرتابگر متحرک با موشک
مافوق صوت اس��تفاده میکند و س��ازندگان این سامانه ،نسخه دریایی برای
آن متصور نشدهاند.

