
گ��روه جهان:نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی در ادامه 
اتهامات��ش علیه ایران اعالم کرد که گزین��ه نظامی برای موفقیت 

مذاکرات درباره مساله هسته ای ایران الزم و ضروری است.
به گزارش خبرگزاری فرانس��ه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در موسسه بروکینگز درباره مذاکرات ایران و 5+1 
گفت: راه حل دیپلماتیک بهتر از گزینه نظامی است اما گزینه نظامی 
برای دیپلماسی الزم است. به همین دلیل باید تحریم های قدرتمند 

برای تحت فش��ار قراردادن طرف مقابل اعمال ش��ود.او ادامه داد: در مذاکرات با ایران گام هایی باید برداشته شود که 
از لغو بیش تر تحریم ها، جلوگیری کند زیرا در نهایت تحریم ها یکی از ابزار مهم و ضروری برای تالش بین المللی 
در جهت نابودی بعد نظامی برنامه هس��ته ای ایران محسوب می شود. ما نباید فرض کنیم که تحریم های محکم تر و 
بیش��تر نمی تواند ما را به توافق بهتری )با ایران( برس��اند.ایران و 1+5 مذاکرات خود را برای دستیابی به توافق نهایی 
ادامه می دهند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی که تنها دارنده سالح های اتمی در خاورمیانه است با نگرانی از 

انزوای خود در جامعه بین المللی علیه ایران اتهاماتش را همواره تکرار می کند.

 نگرانی نتانیاهو 
از لغو تحریم ها علیه ایران

 سیمین بهبهانی با شعر و موسیقی آرام گرفت

علوی در اردبیل عنوان کرد؛

ضربه سنگین وزارت اطالعات در روز قدس به مخالفان امنیت کشور
گ��روه ایران: وزیر اطالعات از دفع تهدیدها و حرکات ضدامنیتی 
برخی عناصر و فریب خوردگان س��تیزه جوی خبر داد و گفت: در روز 
قدس س��ربازان گمنام ام��ام عصر )عج( ضربات س��نگینی را به پیکره 

مخالفان امنیت کش��ور وارد کردند.
و  توس��عه  جلس��ه  در  عل��وی  محم��ود  س��ید  حجت االس��الم 
س��رمایه گذاری که با محوریت امنیت و اقتصاد در اردبیل برگزار شد، 
اظهار کرد: اصل آن اس��ت که مردم به عن��وان تولیدکنندگان ثروت در 
صحنه حاضر باش��ند تا بخشی از هزینه های دولت را در قالب مالیات 
تأمین کنند اما در کش��ور ما تولید ثروت بر عهده دولت و بهره برداری 
از آن در ی��ک رویه نامتعارف انجام می ش��ود که بایس��تی این فرآیند 

تغیی��ر پی��دا کن��د.
وی تصری��ح کرد: ما در پنج س��ال گذش��ته در زمینه اش��تغال و 
کارآفرینی با اعمال برخی از سیاس��ت های غلط و اش��تباه فرصت های 
بس��یاری را از دس��ت دادیم و نتوانس��تیم برای جویندگان کار و شغل 

ای��ن فض��ا و فرص��ت را فراه��م بیاوری��م.
وزیر اطالعات س��رخوردگی جوانان ما را در دس��ت پیدا نکردن 
در مش��اغل دولتی یادآور ش��د و گفت:  در حالی که در سایر کشورها 
این س��رخوردگی به دلی��ل عدم ورود به مش��اغل غیردولتی به وجود 
می آی��د در کش��ور م��ا این اتف��اق برعکس رخ داده و مش��اغل بخش 

خصوصی جزء مش��اغل اصلی و اساس��ی به ش��مار نمی رود.
علوی تأمین امنیت کامل را در حوزه س��رمایه گذاری ضروری 
و بسترس��از تحوالت واقعی دانس��ت و افزود: تا زمان��ی که امنیت 
نباش��د س��رمایه به مانند آهوی رمیده فرار می کند و نمی توان آن را 

در اختی��ار گرف��ت.

وی با انتق��اد از برخ��ی التهاب آفرینی ه��ای غیرطبیعی در ناآرام 
جلوه دادن فضای اقتصادی و س��رمایه گذاری بیان کرد: دولت یازدهم 
ب��ا نگاه واقع بینان��ه در صدد برقراری امنیت در بخش س��رمایه گذاری 
اس��ت و هرگز دوس��ت ندارد این فضا امنیتی شود یا س��ایه امنیتی بر 

آن بیفت��د.
عل��وی س��رمایه گذاری مؤث��ر را در گرو برق��راری امنیت پایدار 
دانست و ادامه داد: نمونه آن برخی تأسیسات خارجی ها در ایران بود 

که در هش��ت س��ال دفاع مقدس حتی یک روز نیز بمباران نش��د.
وی ب��ا حمای��ت همه جانبه از س��رمایه گذاران در برقراری امنیت 
کام��ل در ای��ن حوزه اضافه کرد: البته باید به خاطر داش��ته باش��یم که 

اقتصاد پویا در گرو فرهنگ دینی قابل تحقق اس��ت.
به گ��زارش خبرگزاری فارس از اردبیل، وزی��ر اطالعات با بیان 
احادیث و روایات اس��المی در مورد رفع گرس��نگی و فقر در س��ایه 
اقتصاد ش��کوفا و امنیت پایدار در رس��یدن به کمال و ارزش های دینی 
و اخالق��ی گفت: معنوی��ت و فرهنگ دینی زمانی ظه��ور و بروز پیدا 
می کند که جامعه لباس فقر،  تنگدس��تی و گرس��نگی ب��ر تن نکند بلکه 
ب��ا ن��گاه واقع بینانه و ب��ه دور از تنگ نظری ها در تح��والت اقتصادی 
قدم برداش��ته تا در س��ایه اقتصاد پویا و امنیت پایدار فرهنگ دینی نیز 

صیانت ش��ود.
عل��وی امنیت را حق مردم دانس��ت و اف��زود: وظیفه حکومت 
برقراری امنیت اس��ت و تالش و مجاهدت ما به دنبال ایجاد فضای 
غالب در این زمینه اس��ت تا اص��الح حقیقی رخ بدهد و همه مردم 
از لذت زندگی همراه با آرام��ش بهره بگیرند.وی در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود تصریح کرد: م��ا اعتقادی ب��ه امنیت گورس��تانی 

نداری��م بلک��ه امنیت همراه ب��ا پویایی و ش��ادابی را عامل و عنصر 
توس��عه می دانیم و ام��روز یقین داری��م که همه دلس��وزان نظام از 

حرکت اعتدالی دولت خش��نود هس��تند.
وزی��ر اطالع��ات از دفع تهدیده��ا و حرکات ض��د امنیتی برخی 
عناصر و فریب خوردگان س��تیزه جوی خبر داد و بیان کرد: ما هر روز 
و هر هفته با دفع تهدیدها و ش��رارت ها س��عی می کنی��م امنیت پایدار 
را در کش��ور برق��رار کنیم ب��ه طوریکه در روز قدس س��ربازان گمنام 
ام��ام عصر )عج( ضربات س��نگینی را به پیکره مخالفان امنیت کش��ور 

وارد کردن��د.
علوی اضافه کرد: باید با عینک و نگاه دینی، ارزش��ی و براساس 
معی��ار کالم پیامبر مکرم اس��الم )ص( که همه باید دنبال روزی حالل 
باشیم، در این عرصه ورود پیدا کرده و از سرمایه گذاران و کارآفرینان 

به عنوان چهره های موفق حمایت همه جانبه را داش��ته باش��یم.
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توضیحات معاون 
وزیر ارشاد درباره 

بیمه خبرنگاران

28 سیاه پوست 
روزانه در آمریکا 

کشته می شوند
گف��ت:  انتظام��ی  حس��ین  گ��روه فرهن��گ: 
رس��انه هایی که اجرای وظیفه قانونی خود و ماده 
٤٦ قانون مطبوعات را جدی می گیرند و نس��بت 
ب��ه بیمه هم��کاران خود اقدام می کنن��د، حمایت 
امور مطبوعاتی و اطالع رسانی  می ش��وند.معاون 
وزیر فرهنگ ارش��اد اس��المی با بیان این مطلب، 
توضی��ح داد: از آنج��ا ک��ه مطابق قان��ون و البته 
کم��ک به هویت دهی صنفی روزنامه نگاران، بیمه 
کلیه ش��اغالن یک رس��انه به عهده مدیرمس��ئول 
آن رس��انه اس��ت و عمل ب��ه این وظیف��ه قانونی 
و انس��انی و حرف��ه ای، ب��رای رس��انه هایی که با 
مش��کالت مالی ف��راوان مواجهند، بار مالی دارد، 
وزارت ارش��اد ب��ا بازگرداندن عین هم��ان مبلغ، 
زمین��ه را ب��رای گس��ترش بیم��ه خبرن��گاران از 

مج��رای صحی��ح خ��ود فراه��م م��ی کن��د.
وی در تش��ریح عل��ل ای��ن م��دل حمایت��ی 
صنفی که تا قبل از دولت یازدهم عملیاتی نش��ده 
بود، افزود: تاکنون رس��انه ها با اتکا به تسهیالتی 
که وزارت ارش��اد برای بیم��ه خبرنگاران می داد، 
نی��ازی نمی دیدند که همکاران خود را بیمه کنند 
ول��ی بای��د مج��رای قانونی و حرف��ه ای را دنبال 
ک��رد و لذا همان بودج��ه را مس��تقیما در اختیار 
رس��انه ها می گذاری��م تا اوال اس��تقالل حرفه ای 
خبرنگاران رعایت ش��ود و خبرنگار دولتی نشود 
و ثانی��ا زمین��ه یک��ی از عوام��ل خانه به دوش��ی 
روزنامه ن��گاران یعن��ی »نب��ود هویت س��ازمانی« 
منتقی ش��ود و ربط وثیق با یک رس��انه پدید آید.
انتظامی در عین حال ب��ه برخی ابهامات نیز 
اینگونه پاس��خ داد: انتظار همکاران رس��انه ای از 
این برادرش��ان که سابقه رسانه ای دارد و نماینده 
خ��ود آنان تلقی می ش��ود این اس��ت ک��ه جلوی 
روش ه��ای غیر حرف��ه ای را بگیرد و روش��های 
معم��ول ول��ی غلط را ب��ه مج��رای صحیح خود 

برگردان��د.
معاون وزیر ارش��اد در همی��ن زمینه اضافه 
کرد: رس��انه ای که حاضر نباش��د خبرن��گار تمام 
وق��ت خ��ود را بیمه کن��د و به وظیف��ه قانونی و 
حرفه ای خود بی توجهی می کند رس��انه نیس��ت؛ 
متقاب��ال خبرنگاری که کیفیت یا کمیت کار او در 
حدی نباشد که رس��انه اش با وجود حمایت های 
مال��ی ارش��اد، او را بیمه کند خبرن��گار حرفه ای 

تلقی نمی ش��ود.
اجرای  انتظامی همچنین درخصوص ضمانت 
این ط��رح نیز گف��ت: تا چن��د روز دیگر لیس��ت 
نش��ریات و س��ایت هایی که از این امکان تشویقی 
برای بیم��ه همکاران خود اس��تفاده کرده اند، روی 
س��ایت معاون��ت مطبوعاتی قرار می گی��رد تا برای 
س��ایر رس��انه ها الگو باش��د و یا اگر تاکنون از این 
طرح جدید وزارت ارش��اد مطلع نش��ده اند توسط 

خبرنگاران و همکارانش��ان مطلع ش��وند.
اف��زود: مطاب��ق طرح ه��ای رتبه بن��دی  وی 
روزنام��ه ه��ا و همچنین خبرگزاری ها و س��ایت 
های خبری، ش��اخص تعداد خبرنگار بیمه ش��ده 
یک��ی از ش��اخص های چهل گانه ای��ن رتبه بندی 
اس��ت و این رتبه بندی جام��ع احتماال از مهرماه 
مبن��ای یاران��ه روزنامه ها و س��ایت های خبری 

خواه��د ب��ود.

گروه ایران: رئیس سازمان بس��یج مستضعفین 
با اش��اره به آمار باالی قتل سیاه پوس��تان با سالح 
گرم گفت: در هر ش��بانه روز به صورت متوس��ط 
28 سیاه پوس��ت به ضرب گلوله در کشور آمریکا 

کش��ته می ش��ود.
جم��ع  در  نق��دی  محمدرض��ا  س��ردار 
فرمانده��ان حوزه ها و پایگاه های مقاومت بس��یج 
استان س��منان در اردوگاه والیت ش��همیرزاد، به 
ناآرامی ه��ای گس��ترده در آمریکا اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: آنچه در آمری��کا می گذرد، صرفا 
اعتراض به کش��ته ش��دن یک سیاه پوست در یک 
نقط��ه آمریکا نیس��ت؛ چنین حادث��ه ای نمی تواند 
م��ردم 200 ش��هر را برانگی��زد و ب��ه خیابان ه��ا 
ت��داوم آن در  اعتراض��ات دامن��ه دار و  بکش��د؛ 
صدها ش��هر، گوی��ای عمق جنایات نژادپرس��تانه 

رژیم آمریکاس��ت.
رئیس سازمان بس��یج مستضعفین با اشاره به 
دیکتات��وری رس��انه ای آمریکایی - صهیونیس��تی 
در جهان تش��ریح کرد: رژیم آمریکا با در اختیار 
داش��تن بخ��ش اعظم رس��انه های خب��ری اصلی 
جهان سانسور س��نگینی اعمال می کند و متاسفانه 
ما ه��م از لحاظ بازتاب اخبار داخل��ی آمریکا به 
رس��انه های ب��زرگ اس��تکباری وابس��ته ایم و به 

مناب��ع کوچ��ک و مس��تقل اعتن��ا نمی کنی��م.
جانش��ین فرمان��ده کل س��پاه در امر بس��یج 
نژادپرس��تانه  رفت��ار دس��تگاه حاکمه آمری��کا را 
خوان��د و تاکید ک��رد: رفتار نژادپرس��تانه آمریکا 
با سیاه پوس��تان و اس��پانیایی تبارها ک��ه جمعا 35 
درصد جامعه آمریکا را تش��کیل می دهند، بس��یار 
خش��ن و غیرانس��انی اس��ت و ای��ن واکنش های 
دامنه دار از عمق خش��ونت های این رژیم حکایت 

می کن��د.
وی با بیان آم��ار ترکیب جمعی��ت زندانیان 
در آمری��کا ادام��ه داد: بیش��تر از ٤0 درص��د از 
آمریکایی سیاه پوس��ت هستند؛ در حالی  زندانیان 
که جمعیت آنها 13 درصد جمعیت آمریکاس��ت، 
یعن��ی میزان زندانیان سیاه پوس��ت به نس��بت کل 
جمعیتش��ان سه برابر بیش��تر از حد اعتدال است.

رئیس سازمان بس��یج مستضعفین با اشاره به 
آمار باالی قتل سیاه پوس��تان با سالح گرم تصریح 
ک��رد: در هر ش��بانه روز به صورت متوس��ط 28 

سیاه پوس��ت به ضرب گلوله کش��ته می ش��ود.
وی در خص��وص برخ��ورد تبعیض آمیز رژیم 
آمری��کا در رس��یدگی ب��ه ج��رم پلیس قات��ل فرد 
سیاه پوست افزود: رژیم آمریکا از سرعت بخشیدن 
به محاکمه افس��ر پلی��س که ظلم آش��کاری را در 
حق سیاه پوس��تان روا داشته، سر باز می زند؛ این ها 
عالئمی اس��ت که نشان می دهد اعتراضات مردم به 

چنی��ن رژیم��ی پای��ان نخواه��د یاف��ت.
نق��دی ظلم بزرگ آمری��کا در جریان واقعه 
فرگوس��ن و حمایت همه جانب��ه از جنایات رژیم 
کودک ک��ش صهیونیس��تی که علیه م��ردم بی دفاع 
به ویژه کودکان ش��هید غزه روا داش��ته را به هم 
مرتبط دانس��ت و تاکید کرد: ای��ن ظلم ها که نماد 
ب��زرگ خود را در حمایت مس��تقیم و دخالت در 
کودک کش��ی غزه دیدیم، گریبان آمریکا را گرفته 

و ره��ا نخواه��د ک��رد.

گزارش آژانس انرژی اتمی درباره ایران منتشر شد

آژانس: ایران در حال اجرای تعهدات خود بر اساس تمدید توافق ژنو است
گروه جه��ان: آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
چهارش��نبه ش��ب گزارش تازه خود در مورد برنامه 

هسته ای ایران را منتشر کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی چهارش��نبه شب 
ت��ازه ترین گ��زارش خود در مورد برنامه هس��ته ای 
ایران و روند اجرای برنامه مش��ترک اقدام را منتش��ر 

کرد.
در این گ��زارش که در اختی��ار اعضای آژانس 
قرار گرفته، دیده بان هسته ای سازمان ملل تائید کرده 
اس��ت که ایران اجرای گام ه��ای الزم برای عمل به 
تعهدات خود بر اس��اس تمدید برنامه مشترک اقدام 

را آغاز کرده است.
همانطور ک��ه انتظار می رف��ت، آژانس در این 
گزارش همچنین بر پایبندی ایران به توافق موقتی که 
سال گذشته در ش��هر ژنو میان ایران و گروه موسوم 
به 1+5 منعقد شد، صحه گذاشته است. توافق موقت 
ژنو پایان تیر ماه امس��ال به مدت ٤ ماه تا س��وم آذر 

تمدید شد.
آژانس که از سوی طرفین به عنوان ناظر اجرای 
تعهدات هس��ته ای ایران در نظر گرفته ش��ده، ماهانه 
گزارش��ی را در مورد رون��د پیاده س��ازی گام های 

توافقی، منتشر می کند.
در گزارش��ی که چهارش��نبه شب منتشر شد، 
اعالم ش��ده اس��ت که ای��ران در ط��ول یک ماه 
گذش��ته، ح��دود 3.5 کیلوگرم از ذخایر اکس��ید 
اورانی��وم با غنای 20درصد خ��ود را برای تولید 
س��وخت، مصرف کرده اس��ت. ایران همچنین به 
آژان��س اعالم کرده اس��ت که بی��ش از ٤ تن از 
ذخای��ر گاز اورانیوم غنی ش��ده تا س��طح حدود 

2درص��د را رقی��ق م��ی کن��د.
بر اس��اس تمدی��د توافق موق��ت ژنو، ایران 
متعهد ش��ده اس��ت که بخش��ی از ذخایر اکس��ید 

اورانیوم خود را به س��وخت تبدیل کرده و میزان 
زی��ادی از ذخایر اورانیوم ب��ا غنای پائین خود را 

رقی��ق کن��د.
خبرگ��زاری رویت��رز س��اعتی پیش ب��ه نقل از 
دیپلمات ها گ��زارش داده بود که آژانس در گزارش 
چهارشنبه ش��ب خود، پایبندی ایران به توافق ژنو را 

تائید می کند.
در ادام��ه متن کامل این گ��زارش که در اختیار 

خبرگزاری فارس قرار گرفته، آمده است:
وضعی��ت برنامه هس��ته ای ای��ران در ارتباط با 

برنامه مشترک اقدام
گزارش مدیر کل

 2/201٤/GOV 1. همانط��ور که در س��ند 
عن��وان ش��ده بود، گ��زارش پی��ش رو اطالعاتی 
را در م��ورد وضعیت برنامه هس��ته ای جمهوری 
اس��المی ایران در ارتباط با »اقدامات داوطلبانه« 
که ایران به عنوان بخش��ی از برنامه مشترک اقدام 
 3+E3 که در 2٤ نوامبر 2013 بین ایران و گروه
م��ورد توافق قرار گرفت، با اجرای آن ها موافقت 
کرد، ارائه می کند. برنامه مش��ترک اقدام در تاریخ 
20 ژانویه 201٤، در ابتدا برای یک دوره ٦ ماهه 
اجرایی ش��د. مدت اجرای برنامه مشترک اقدام، 
در تاریخ 2٤ ج��والی 201٤ تا 2٤ نوامبر 201٤ 

تمدید ش��د.
2. آژان��س تائید می کند ک��ه از تاریخ 20 ژانویه 

تاکنون، ایران:
I( در هیچ یک از تأسیسات اعالم شده خود اقدام 

به غنی سازی باالی 5درصد نکرده است؛
II( در هیچ یک از تأسیس��ات اعالم ش��ده خود 
از آبش��ارها در وضعیت به هم پیوسته استفاده نکرده 

است؛
III( عملی��ات رقیق س��ازی )کاهش س��طح غنا 

ب��ه حداکثر 5درص��د( نیمی از مواد هس��ته ای را که 
در تاری��خ 20 ژانویه 201٤ به فرم UF٦ غنی ش��ده 
تا س��طح اورانیوم 235 با غنای ت��ا 20درصد بودند، 

تکمیل کرده است.
IV( مقدار 100 کیلوگرم از UF٦ غنی ش��ده تا 
س��طح اورانیوم 235 با غن��ای 20درصد را به منظور 
تولید اکس��ید اورانیوم، در کارخان��ه تولید صفحات 

سوختی به روند تبدیل تزریق کرده است؛
V( در کارخان��ه تولید صفحات س��وختی هیچ 
خط تبدیل��ی ب��رای بازگرداندن اکس��ید اورانیوم به 

وضعیت UF٦ نداشته؛
VI( »هیچ پیش��رفت بیشتری« در فعالیت هایش 
در کارخانه غنی س��ازی س��وخت )FEP(، کارخانه 
غنی سازی س��وخت فردو )FFEP( یا رآکتور اراک 
)رآکت��ور IR-1٤0( انجام نداده اس��ت، از جمله در 
-IR زمینه تولید یا آزمایش س��وخت ب��رای رآکتور

1٤0؛
VII( پرسشنامه اطالعات طراحی بروزشده ای 
ب��رای رآکت��ور IR-1٤0 ارائ��ه کرده و ب��ا اقدامات 
پادمان های ایمنی آژانس برای رآکتور، موافقت کرده 

است؛
VIII( مقدار 1505 کیلوگرم از UF٦ غنی شده 
تا سطح اورانیوم 235 با غنای 5درصد را برای تبدیل 
به اکس��ید اورانیوم، به پروس��ه تبدیل کارخانه پودر 

UO2 تزریق کرده است؛
IX( ب��ه فعالیت های تحقیقات و توس��عه تحت 
پادمان ه��ا در کارخانه پایلوت غنی س��ازی س��وخت 
)PFEP( ادام��ه داده اس��ت، ب��دون آنک��ه اورانیوم 

غنی شده ای انباشت کند؛
X( در هیچ یک از تأسیس��اتی که آژانس به آن ها 
دسترس��ی دارد، از جمل��ه رآکت��ور تحقیقاتی تهران 
)TRR( و تأسیاست تولید رادیوایزوتوپ مولیبدیوم، 

یودین و زنون، دست به اقدامات مرتبط با بازفرآوری 
نزده است؛

XI( دسترسی مدیریت ش��ده به معدن اورانیوم 
و آس��یاب »گچین«، همچنین معدن اورانیوم »ساغند« 
و کارخان��ه تولید اورانیوم اردکان، به عالوه اطالعات 

مربوط به آن ها را فراهم کرده است؛
XII( ب��ه ارائه دسترس��ی روزانه به تأسیس��ات 

غنی سازی در نطنز و فردو ادامه داده است؛
ب��ه  دسترس��ی  دوره ای  ارائ��ه  ب��ه   )XIII
کارگاه های مونتاژ س��انتریفیوژ، کارگاه های تولید 
روت��ور س��انتریفیوژ و تأسیس��ات ذخیره س��ازی 
ادامه داده و اطالع��ات مربوطه به آن ها را فراهم 

کرده اس��ت؛
XIV( و، در ارتباط با نظارت پیش��رفته، موارد 

زیر را ارائه داده است؛
• نقش��ه های تأسیسات هس��ته ای و توضیحات 

مربوط به هریک از ساختمان های هر سایت؛
• توضیحات مربوط به ابعاد فعالیت هایی که در 
هریک از مکان های دخیل در فعالیت های مش��خص 

هسته ای، صورت می گیرد؛
• و، اطالع��ات مربوط به معادن و آس��یاب ها و 

همچنین مواد اولیه.
3. ع��الوه بر ای��ن، آژانس تائی��د می کند که از 

تاریخ 2٤ جوالی 201٤، ایران:
I( حدود 3.5 کیلوگرم U3O8 را با هدف تولید 
قطعات س��وختی برای رآکتور تحقیقاتی تهران، مورد 
استفاده قرار داده و آن را از فرم UF٦ به اورانیوم 235 

با غنای تا 20درصد تبدیل کرده است.
II( ب��ه اطالع آژانس رس��انده اس��ت که حدود 
٤118 کیلوگرم از UF٦ غنی ش��ده تا سطح اورانیوم 
235 ب��ا غن��ای 2درصد را تا س��طح غن��ای اورانیوم 

طبیعی، رقیق می کند.

مصر با ارسال کمک های ایران به غزه موافقت کرد؛

محموله 100تنی در راه قاهره
گروه ایران: یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران روز جمعه اعالم کرد: دولت 
مصر با ارس��ال کمک های دارویی و غذایی جمهوری اس��المی ایران به قاهره به منظور انتقال به غزه موافقت 
کرد.به گزارش ایرنا، بر این اساس، به زودی اولین محموله این کمک ها به میزان یکصد تن توسط هالل احمر 

کشورمان از طریق هوایی به مقصد قاهره ارسال خواهد شد.

 بیمه پنج میلیون ايرانی 
در طرح تحول نظام سالمت

وزیر بهداشت اعالم کرد: تکالیف جدید به بانک  ها ابالغ شد؛

دستور مهم وزیر اقتصاد به بانک های دولتی
صفحه4

همین صفحه


