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 اجرای نقشه مرگ
 در اعماق زمین 
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خبرتازه

کسن با  فاز اول تولید وا
 ظرفیت ۳میلیون دوز 

به اتمام رسید

کنش پائولو کوئیلو   وا
به ابتکار اهالی روستای 

ایرانی
 

برای  که  عراقچی  سیدعباس  شهروند| 
گروه  و  ایران  کرات  مذا نشست  در  شرکت 
گفت وگو  در  می برد،  سر  به  وین  در   ۱+۴
۶۰درصد  غنی سازی  آغاز  از  خبرنگاران  با 

اورانیوم در کشور خبر داد.
 عراقچی گفت: »ایران امروز در نامه ای به 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
را  ۶۰درصدی  غنی سازی  که  است   کرده 

آغاز  می کند.«
 مقام معظم رهبری سال گذشته در دیدار 
با مجلس خبرگان رهبری در سخنانی گفته 
بودند: »جمهوری اسالمی از مواضع منطقی 
نخواهد  کوتاه  هسته ای  موضوع  در  خود 
کشور تا آنجا  آمد و براساس مصلحت و نیاز 
که الزم باشد، حتی تا غنی سازی ۶۰درصد 

پیش خواهد رفت.«
گذشته در نامه   محمدجواد ظریف روز 
به دبیرکل سازمان ملل در ارتباط با حادثه 
کرده بود: »اقدامات ایران برای  کید  نطنز تأ
هسته ای  صلح آمیز  فعالیت های  توسعه 
اخیر  هسته ای  خرابکاری  دلیل  به  خود 
به طور چشمگیری سیر صعودی به خود 

نماینده  غریب آبادی،  گرفت.«  خواهد 
ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز 
کنش  وا در  مصاحبه ای  در  گذشته  شب 
به حادثه اخیر در نطنز با بیان اینکه فرآیند 
است،  نشده  متوقف  نطنز  در  غنی سازی 
کرد: »ایران چندین اقدام فنی دیگر  اعالم 
که ظرف هفته  کرده است  هم برنامه ریزی 
جاری اعالم می شوند. ما هم در عرصه فنی 
و هم توسط دستگاه های ذی ربط اقدامات 
خواهیم  قرار  دستورکار  در  را  دیگر  متقابل 
کره کننده ایرانی به ریاست  داد.«  تیم مذا

سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
ازسرگیری  برای  کشورمان  خارجه  امور 
برجام  مشترک  کمیسیون  گفت وگوهای 

امروز ظهر وارد وین شدند.
 قرار است دیدارها و رایزنی ها با اعضای 
و  دو  صورت  به  امروز  از  برجام  باقی مانده 
چندجانبه آغاز شده و در روزهای آتی ادامه 
یابد.  در این دور از گفت وگوها نیز نمایندگانی 
جمله  از  ذی ربط  دستگاه های  سایر  از 
وزارت نفت و بانک مرکزی در ترکیب هیأت 

کشورمان حضور دارند.

پدر و پسری که با حفر تونل 17 متری قصد سرقت بنزین را داشتند
گرفتگی جان باختند بر اثر گاز

 ثبت آگهی
در روزنامه شهروند
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آغاز غنی سازی ۶۰درصدی اورانیوم
ایران به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرده است که غنی سازی ۶۰درصدی را آغاز می کند

۸/۳میلیون نفر تا تیرماه واکسینه می شوند
کسن چینی به کشور وارد می شود  سخنگوی ستاد کرونا: تا فردا ۴۰۰هزار دوز وا

کسن »برکت«   تولید وا
 از اردیبهشت

گرامی  تصویری که در پستی اینستا
منتشر شد

 

 

 سریال هایی که در ماه رمضان 
خواهیم دید

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیماری های وزارت بهداشت توضیح داد

مروری بر اتفاقات خوب و بد شبکه 
شاد به بهانه یک سالگی راه اندازی آن

 

ثبت اختراع ست خودرو بقا توسط امدادگران کردستان 

خودرو »بقا« را ما ساختیم
پد بالگرد آزادراه 
 تهران-شمال 

افتتاح شد 

 از  ستایش سازان تا 
بچه مهندس نیو ِفیس 

 و محصوالت
 اخوان افخمی 

چگونه برای بیماران 
کسن  خاص و نادر وا

کرونا بزنیم 

»شاد« در سال 
تحصیلی کرونایی 
چگونه ظاهر شد؟
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دستاوردهای سفر مهم الوروف به ایران چیست  

 همه تحریم ها علیه ایران
 باید بی قید و شرط برداشته شود
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 ســخنگوی دولت در  نشســت خبری اعالم کرد: »نگران دارایی مردم در بورس هستیم«

خرابکاری نطنز    را   تالفی می کنیم 

 کیوسک
 مطبوعات جهان 

 مهمترین عناوین گاردین، 
 نیویورک تایمز   و دیلی میل

 را بخوانید
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ویژه3

وند وزنامه شهر  ویژه نامه  خواندنی ر
برای صد فرد مطرح در قرن چهاردهم شمسی

صد چهره سده

برای درخواست  خرید پستی  عدد یک را
 به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۶۶۲ پیامک کنید 

د ش ر خانه هر ایرانی با د

 باید
ویژه نامه ای که

مقابله  ملی  ستاد  سخنگوی  شهروند| 
کسن  با اعالم ورود ۴۰۰هزار دوز وا کرونا  با 
در  فردا،  یا  امروز  طی  چین  سینوفارم 
کسیناسیون  وا زمان بندی  خصوص 
سخنگوی  رئیسی،  علیرضا  داد.  توضیح 
کرونا درباره چگونگی و  ستاد ملی مقابله با 
کسیناسیون عمومی مقابله  زمان انجام وا
تا  اول  »فاز  کرد:  اظهار  کشور،  در  کرونا  با 
می رسد  پایان  به  اردیبهشت  اول  هفته 
اردیبهشت  در  کسیناسیون  وا دوم  فاز  و 
گروه های سنی  که شامل  آغاز خواهد شد 
»در  داد:  ادامه  او  می شود.«  مختلف 

 ۸/۳ حدود  کسیناسیون  وا فاز  دومین 
کسینه می شوند؛ ضمن آنکه  میلیون نفر وا
بیماری  دارای  که  تا ۶۴ساله ای  افراد ۱۸ 
زمینه ای هستند، در این فاز قرار می گیرند 
را  نفر  حدود ۷میلیون  زیادی  جمعیت  و 
شامل می شوند و پیش بینی می شود فاز 
دوم در تیر امسال به پایان برسد.«  به گفته 
فاز  کرونا،  با  سخنگوی ستاد ملی مقابله 
از  بعد  بالفاصله  هم  کسیناسیون  وا سوم 
اتمام فاز دوم آغاز خواهد شد که امیدواریم 
کسن داخلی استفاده کنیم  برای این فاز از وا

کسن به دست مان برسد. و زودتر این وا

ایرنا


