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پایش برنامه هسته ای ایران ادامه دارد
مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان 
اینکه راس��تی آزمایی اجرای تعهدات ایران ذیل برجام 
ادامه دارد، گفت ایران باید با این نهاد همکاری کامل 

و به هنگام داشته باشد.
کورنل فروتا در مورد ایران گفت: در یک سال گذشته، 
ما به راس��تی آزمایی و پایش اج��رای تعهدات مرتبط 
با هس��ته ای ای��ران ذیل برنامه جامع اقدام مش��ترک 

)برجام( ادامه داده ایم و به این کار ادامه می دهیم.
وی افزود: هفته پی��ش من برای گفت وگو با مقام های 
ارش��د ایرانی به تهران س��فر کردم. ما فعالیت هایمان 
ذیل برجام و اجرای توافقات پادمانی را مورد بحث قرار 
دادی��م. همچنان بر همکاری کامل و به هنگام ایران در 

اجرای توافقات پادمانی و پروتکل الحاقی تأکید دارم.
وی ادامه داد: آژانس همچنان به راس��تی آزمایی عدم 
انحراف مواد هس��ته ای اعالم ش��ده از سوی ایران ذیل 
توافقات پادمانی این کش��ور، ادام��ه می دهد. ارزیابی 
در مورد ع��دم وجود م��واد و فعالیت های هس��ته ای 

اعالم نشده، ادامه دارد.  ایسنا 

انتقاد چین از اتهام زنی  های بی سند آمریکا 
به ایران 

س��خنگوی وزارت خارج��ه چی��ن از اتهام زنی ه��ای 
بی سند آمریکایی ها به ایران درباره عملیات یمن علیه 

تاسیسات نفتی عربستان سعودی انتقاد کرد.
ه��وا چون یین��گ در رد اتهام زنی ه��ای آمریکا اعالم 
ک��رد، تا زمانی که حقای��ق قطعی درباره این حمله به 
دس��ت نیامده اس��ت اتهام  زدن به هر کسی، اقدامی 
غیرمس��ئوالنه اس��ت. این مق��ام چینی اف��زود پکن 
امیدوار اس��ت که همه طرف های جنگ یمن، از خود 

خویشتنداری نشان دهند.
روز شنبه یحیی سریع« سخنگوی ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن اعالم ک��رد، یگان پهپ��ادی یمن با ۱۰ 
پهپاد پاالیشگا ه های بقیق و »خریص« شرکت آرامکو 
در منطقه ش��رقیه عربستان س��عودی را در چارچوب 
ح��ق طبیعی و مش��روع در پاس��خگویی ب��ه جنایات 
ائت��الف متجاوز و محاصره پنج س��اله یمن هدف قرار 

داد.  باشگاه خبرنگاران 

 سخنرانی ضدایرانی نماینده عربستان 
در نشست آژانس انرژی اتمی

نماینده عربس��تان س��عودی در نشست ساالنه آژانس 
بین الملل��ی انرژی اتم��ی، ایران را ب��ه نقض تعهدات 
بین الملل��ی متهم کرد و از جامعه بین الملل خواس��ت 

موضع قاطعانه ای در برابر ایران اتخاذ کند.
خال��د بن صالح الس��لطان گفت: از تح��والت اخیر در 
برنامه هس��ته ای ایران و موارد مختلف نقض تعهدات 
هس��ته ای این کش��ور، عمیقا نگران هستیم. گذر این 
کشور از حداکثر مجاز ذخایر اورانیوم با غنای پایین و 

همچنین گذر از سطح غنی سازی مجاز.  ایسنا 

اخبار

انتقاد مسکو از اتهام زنی عجوالنه آمریکا به ایران
س��خنگوی کاخ کرملی��ن در واکنش ب��ه اتهام زنی آمریکا به ای��ران درباره حمله 
یمنی ها به تاسیس��ات نفتی عربس��تان س��عودی گفت: ما از همه می خواهیم از 

اقدامات و نتیجه گیری های عجوالنه پرهیز کنند.
در ادامه واکنش ها به حمله پهپادی روز شنبه یمنی ها به تاسیسات شرکت آرامکو 

در عربستان سعودی، دیمیتری پسکوف هم درباره این موضوع واکنش نشان داده 
و خواستار پرهیز از نتیجه گیری عجوالنه درباره این حمله شده است.

وی در واکنش به اتهام زنی بی سند وزیر خارجه آمریکا به ایران درباره این حمله گفت که 
روسیه با تعجیل و شتاب زدگی در زمینه رسیدن به جمعبندی درباره عامالن این حمله 
مخالف اس��ت. سخنگوی ریاست جمهوری روس��یه افزود: ما از همه طرف ها می خواهیم 
که از اقدامات و نتیجه گیری های عجوالنه که ممکن است سبب تشدید تنش در منطقه 

شود، اجتناب کنند. فارس 

عربستان و امارات می دانند که با آتش بازی می کنند
س��خنگوی اسبق وزارت خارجه با اش��اره به رویکرد آتی عربستان بعد از آخرین 
حمله پهپادی یمن به آرامکو گفت: عربستان و امارات می دانند که با آتش بازی 
می کنند و این مس��ئله باعث می ش��ود دس��ت از تجاوزات خود بکشند و تغییر 

سیاست دهند.
رامین مهمانپرس��ت گفت: منطقه با وجود کشورهایی که دارای ذخایر بزرگ نفت 

در جهان هس��تند و یک ش��اهراه عبور انرژی موجود کش��ورهای دنیا اس��ت، آن را از 
حساسیت بس��یار باالیی برخوردار کرده است. وی با بیان اینکه خاورمیانه از نظر سیاسی 
نیز بسیار حساس است، تصریح کرد: در این منطقه دائما شاهد تجاوزات رژیم صهیونیستی 
به کش��ورهای اس��المی منطقه بوده ایم و از طرف دیگر شاهد حضور و دخالت قدرت های 
خارجی به خصوص آمریکایی ها در این منطقه هس��تیم که س��عی کردند از طریق ایجاد 

اختالف کشورهای اسالمی به اهداف خودشان دسترسی پیدا کنند.  فارس

وزیر انرژی آمریکا ایران را عامل حمله به »آرامکو« خواند
وزیر انرژی آمریکا در نشس��ت ساالنه آژانس بین المللی انرژی اتمی در اظهاراتی 
نامربوط به دس��تور کار نشس��ت، ایران را به حمله به تأسیسات نفتی عربستان 

سعودی متهم کرد.
ریک پری گفت: پیش از آنکه بخواهم پیام رئیس جمهور دونالد ترامپ را با شما 

در می��ان بگذارم، می خواهم بگویم که ایاالت متحده با تمام وجود حمله ایران به 
پادشاهی عربستان سعودی را محکوم می کند. و از دیگر کشورها هم می خواهیم که 

آن را محکوم کنند. وی افزود: این رفتار غیرقابل قبول است، این غیرقابل قبول است و 
آن ها باید بابت آن پاسخگو باشند. اشتباه نکنید، این حمله ای عامدانه به اقتصاد جهانی 
و بازار جهانی انرژی بوده است. رئیس جمهور ترامپ مجوز عرضه نفت از ذخایر راهبردی 
نفت، در صورت نیاز را صادر کرده اس��ت و وزارتخانه من آماده پاس��خ به این درخواست 

است.   تسنیم 

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز:

به اجرای تعهدات اروپایی ها خیلی دل نبستیم
گزارش

س��خنگوی وزارت امور خارجه در نشس��ت خب��ری هفتگی با 
رس��انه های داخلی و خارجی در پاسخ به پرسش سیاست روز 
مبن��ی بر اینکه تا چ��ه حد امیدواری وج��ود دارد که اروپا به 
تعه��دات برجامی خود عم��ل کند؟ اظهار داش��ت: امیدواری 
همیش��ه هس��ت، ولی ما به اجرای تعه��دات اروپایی ها خیلی 
دل نبس��تیم. تجربه ۱5 ماهی که آمریکا از برجام خارج ش��د 
و اروپایی ها به اجرای تعهداتش��ان تعهد بودند نش��ان داده که 
خیلی جای امیدواری نیس��ت. پنجره دیپلماسی را همیشه باز 
نگهداش��تیم که اگر بتوانند به تعهداتش��ان عمل کنند، ایران 
هم استقبال کند و گام های کاهش تعهدات را مجددا به عقب 

برگرداند.
تصریح کرد که برنامه ای برای دیدار بین روسای جمهور ایران 
و آمری��کا در نیوی��ورک وج��ود ندارد و چنین دی��داری انجام 

نخواهد شد.
سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور به تحرکات دیپلماتیک 
اخیر در کشور در سطح وزیر خارجه، روسای قوا و رئیس جمهور 
پرداخت و گفت: آقای روحانی برای شرکت در پنجمین نشست 
سران سه کشور ضامن روند آستانه در ترکیه هستند که امیدواریم 
نتایج این نشست به نفع منطقه و مردم سوریه باشد و آرامش را 
به این کشور برگرداند و تا نابودی تروریست ها و برقراری ثبات و 

امنیت در سوریه این راه ادامه خواهد داشت.
وی با اش��اره به س��فرهای اخیر ظریف به چی��ن، ژاپن، مالزی، 
روس��یه، بنگالدش و اندونزی خاطرنشان کرد: اگر شرایط مهیا 
باشد ایشان در رزوهای آتی مهیای سفر به نیویورک است و به 
همراه رئیس جمهور در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی 
شرکت خواهد کرد و در نیویورک دیدارها با مقامات کشورهای 

دوست برقرار است و به موقع اطالع رسانی خواهد شد.
وی همچنین درباره اتهام��ات مقامات آمریکایی درباره حمله 
به تاسیس��ات نفتی آرامکو عربس��تان گفت: 5 سال است یمن 
درگیر جنگ است و ائتالف س��عودی ها با پشتوانه کشورهای 
غربی مرتکب جنایات جنگی بسیاری در یمن شدند و طبیعی 
است که مردم یمن و نیروهای نظامی یمن برای متوقف کردن 

این جنایات واکنش داشته باشند. 
موس��وی اینگون��ه فرافکنی ه��ا و حرف ها را رد ک��رد و افزود: 
جمهوری اسالمی ایران به صراحت اعالم کرده از مردم یمن و 
حقوق آنها دفاع می کند ولی اینکه اینگونه حمالت و اقدامات 
دفاعی را به جمهوری اسالمی ایران نسبت بدهند، در راستای 
هم��ان دروغ حداکثری آمریکایی هاس��ت. م��ا از این حرف ها 
خیلی تعجب نمی  کنیم، کش��ورهای وابس��ته کماکان وابسته 
هس��تند و آنهایی هم که قرار است آنها را بدوشند مجبورند از 
این حرف ها بزنند تا به آنها احساس امنیت بدهند تا اهداف و 

منافع خود را پیش ببرند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: این حرف ها محکوم 

و غیرقابل پذیرش و از بیخ و بن بی اساس است.
س��خنگوی وزارت خارجه در   پاس��خ به س��والی درب��اره اعتبار 
۱5 میلی��ارد دالری )طرح ماکرون( و اینک��ه آیا ترامپ با این 

طرح موافقت کرده اس��ت یا نه، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
برای توازن  بخش��ی به حقوق و تعهداتش بعد از بی عملی های 
طرف های اروپایی اقداماتی را ص��ورت داد. آنها ۱۱ تعهد داده 
بودن��د که بخش��ی از این اقدامات ش��امل راه ان��دازی خطوط 
اعتباری برای ایران، خرید نفت ایران، تس��هیل مراودات بانکی 
ایران و ....بود. در رایزنی ها بین مقامات ایران و فرانسه به  عنوان 

پیشنهاد دهنده این بحث، مبالغی که نام بردید مطرح است.
موس��وی اینکه در جهان متمدن امروز هنوز برخی کش��ورها 
مای��ل و مجبورند برای اجرای تعهداتش��ان از بقیه کش��ورها 
اجازه بگیرند را مایه تأسف و تعجب خواند و افزود: تعهدی که 
پش��توانه قطعنامه شورای امنیت را دارد ولی مجبور هستند از 
کش��ور دیگری اجازه بگیرند. نمی دانم االن وضعیت اجازه آنها 

و گفتگوی آنها در چه شرایطی است.
وی ب��ا بیان اینکه رایزنی ها با اروپا و به ویژه فرانس��ه کماکان 
ادام��ه دارد، اظهار داش��ت: منتظریم طرف ه��ای باقیمانده در 
برجام به ویژه ۳ کشور اروپایی گام های مفید، مؤثر و ملموسی 
را ب��رای اجرای تعهداتش��ان بردارند تا ایران قانع ش��ود که به 

اجرای کامل تعهداتش برگردد.
موس��وی در پاسخ به س��ؤال دیگری درباره گمانه زنی ها مبنی 
دیدار روسای جمهور ایران و آمریکا در نیویورک اظهار داشت: 
تایید نمی کنم، نه چنین برنامه ای در دس��تور کار ماست و نه 
چنی��ن اتفاقی در نیویورک می افتد. اعالم هم کردیم که ما به 
دنب��ال دیدار برای دیدار و عکس گرفتن و تبلیغات نیس��تیم.

دیدار باید منتج به نتایج قابل قبول و ملموس باشد.
وی درب��اره مصادره ام��وال ایران در کانادا با بی��ان اینکه این 
پرونده جدید نبود و از چند س��ال پیش در جریان بود، اظهار 

داش��ت: حکم هم دو س��ال پیش صادر ش��د و هم��ان موقع 
هش��دارهای الزم را دادیم که اجرا نکنند، دو سال طول کشید 
که این حکم را به اجرا در بیاورند و ما همان موقع و االن اعالم 
می کنی��م که بر خالف نص صریح قوانین و مقررات بین المللی 
و اصل »مصونیت دولت هاست« و جمهوری اسالمی ایران حق 
خ��ود را محفوظ می دارد که اق��دام الزم را برای بازپس گیری 

اموالش انجام دهد.

به دالیل برکناری بولتون کاری نداریم
س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سؤالی درباره برکناری 
بولت��ون و دریافت پیام از ط��رف آمریکا برای کاهش تحریم ها 
گف��ت: پیامی از طرف آمریکایی ها نگرفتیم. به دالیل برکناری 
آقای بولتون خیلی کار نداریم، تحوالت داخلی در آمریکاست. 
هر از چند ماهی از این تغییرات در دولت ترامپ رخ می دهد.

وی درباره وضعیت نفتکش انگلیسی »استنا ایمپرو« هم گفت: 
مراح��ل حقوقی و قضایی تقریبا رو به اتمام اس��ت و دو س��ه 
کار بوروکراسی کوچک مانده و به نظر می رسد ظرف روزهای 

آینده انجام می شود و این کشتی به زودی رفع توقیف شود.
س��خنگوی وزارت خارجه درب��اره اظهارات لیندس��ی گراهام 
س��ناتور آمریکایی که بحث حمله به پاالیش��گاه نفتی ایران را 
در پی حمله یمنی ها به تأسیس��ات آرامکوی عربستان مطرح 
کرده بود، گفت: یمنی ها پاالیشگاه نفتی عربستان را زدند، چه 

ربطی به جمهوری اسالمی ایران دارد؟ 
وی افزود: حرف بیهوده، بسیار بیجا و مزخرفی است. امیدواریم 
مشاوران ایشان کمی به ایشان حالی کنند که تهدید کشوری 
که در عین اینکه اهل تعامل و گفتگو اس��ت، اهل حماس��ه و 

دالوری است خیلی به نفع آنها نیست.
وی درب��اره آخرین پیگیری ها در خصوص وضعیت »مس��عود 
س��لیمانی« اس��تاد دانش��گاه تربیت مدرس که در آمریکا در 
بازداش��ت اس��ت، گفت: چندین نفر از اتباع ایران��ی که اکثرا 
اس��اتید دانشگاه و از فرهیختگان هس��تند به اتهام واهی دور 
زدن تحریم ه��ای آمری��کا و تحریم هایی که بع��د از برجام از 
نظر ما وجود نداش��ته و غیرقانونی بوده و اعمال مجدد آن نیز 
غیرقانونی بوده اس��ت و در واقع به جرم تحریم هایی که عمال 

وجود نداشته بازداشت کرده اند.
موس��وی اضافه کرد: از تاریخ بازداشت آنها هم وزارت خارجه 
و هم نهادهای ذیربط، وزارت علوم و دانش��گاه های آنها پیگیر 
بودن��د و پرونده یکی دو تا نیس��ت و  حدود ۱۹ تا ۲۰ پرونده 
در این زمینه داریم و کشورهای اروپایی و غیراروپایی هستند 
که به درخواس��ت غیرقانونی آمریکا احتمال اس��ترداد آنها به 

آمریکاست. برخی در ایاالت متحده آمریکا هستند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره سفر ظریف 
به نیویورک و اینکه آیا روادید برای ایش��ان صادر شده است؟ 
گفت: اگر ش��رایط مهیا بشود این س��فر انجام می شود. شاهد 
تحریم عجیب و غری��ب و غیرقانونی آمریکا علیه وزیر خارجه 
ایران بودیم. آنها نگران فعالیت های روشنگرانه ظریف در حاشیه 
مجمع عمومی س��ازمان ملل هستند. س��یلی از درخواست ها 
برای گفتگو و دیدار چه از س��وی رس��انه ها و اندیش��کده ها و 
جامعه مدنی آمریکا می آید و آمریکایی ها تحمل چنین فضایی 
را ندارند و بر خالف سیاس��ت های خود می دانند. اگر ش��رایط 
فراهم ش��ود این سفر انجام خواهد ش��د. وی درباره برخی از 
اخبار مبنی س��رمایه گذاری ۲5۰ میلی��اردی چین در صنایع 
نفت و گاز ایران خاطرنش��ان کرد: ما س��ند جامع راهبردی با 
چین در سال ۹4 امضا کردیم که آن سند بر روابط همه جانبه 
و راهبردی ایران و چین تأکید می کند. چین ش��ریک نخست 

تجاری ما در جهان است و روابط ما نیز راهبردی است.
این دییلمات کش��ورمان با اش��اره به سفر اخیر ظریف به پکن 
ابراز داش��ت: در س��فر اخیر ظریف به چین، پیش نویس سند 
جامع همکاری ها ارائه ش��د که در حال بررس��ی است. در این 
سند و سایر اسناد، موضوعات مختلف همکاری میان دو کشور 
گنجانده خواهد شد. عدد و رقم ها و موضوعاتی که در رسانه ها 
مطرح ش��ده، واقعیت ن��دارد ولی موضوع س��رمایه گذاری دو 
کش��ور همواره وجود داشته اس��ت و جزیی از برنامه راهبردی 

ایران و چین است.
موسوی در پاسخ به سؤالی در خصوص امکان ایجاد محدودیت 
برای وزیر امور خارجه در سفر به آمریکا تصریح کرد: اگر شرایط 
مهیا باش��د آقای ظریف س��فر خواهند کرد و تحریم ایشان هم 
اقدامی عجیب بود و البته هیچ ابایی هم در ایجاد مش��کل برای 
مقام��ات ایرانی ندارند و نگ��ران فعالیت های روش��نگرانه وزیر 
خارجه هس��تند که البته حق دارند. هر زمان ایش��ان به آمریکا 
سفر می کنند سیل درخواست دیدار و مصاحبه تسلیم دفتر ما 

می شود و آنها هم علنی گفتند تحمل چنین فضایی را ندارند.

تعامل ایران و ترکیه مشهود است
 شرایط منطقه و تاکید بر روابط 

تهران – آنکارا
با آن که تهران و آنکارا در برخی مس��ائل مرتبط با آینده سوریه، دارای 
تفاوت دیدگاه هس��تند، اما در س��الیان اخیر، روابط سیاسی و اقتصادی 

این دو قدرت مهم منطقه، در مسیر رشد و تعامل بوده است.
پنجمین نشس��ت سه  جانبه روس��ای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در 
آنکارا برگزار ش��د و بس��یاری از روزنامه های ترکیه، در عکس و صفحه 

نخست، اهمیت این نشست را مورد تاکید قرار دادند.
حس��ن روحانی رئیس جمهور ایران که به منظور شرکت در نشست سه 
شریک اصلی مذاکرات آستانه یعنی روسیه، ایران و ترکیه به آنکارا سفر 
کرده، با رجب طیب اردوغان همتای ترک خود دیدار و گفت وگو کرد.

روحانی، پیش از پرواز به س��وی آنکارا، در تهران پیام هایی داد که ابعاد 
نگرش خاص ایران به پرونده سوریه را روشن می کند.

او در مورد رویدادهای ادلب گفت:»ادامه جنگ با تروریس��ت ها در منطقه 
ادلب ضرورت دارد. در منطقه شرق فرات در سوریه با مشکل مواجه هستیم 
و حضور آمریکایی ها، حضوری تجاوزگرانه، غیرقانونی و مداخله گرانه است 

که همواره این بخش از منطقه سوریه را نا امن نگه داشته است.«
رئی��س جمهور ایران همچنین در مورد آینده س��وریه نیز گفت:»آینده 
س��وریه متعلق به مردم سوریه اس��ت و تصمیم با آنهاست و کشورهای 

دیگر باید به دولت مشروع و قانونی دمشق کمک و یاری بدهند.«
در پیام ه��ای فرودگاه��ی روحانی، تاکید بر این ن��کات، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت:۱.ادامه جنگ با تروریست ها در منطقه ادلب.۲.مشکل در 
شرق فرات و حضور مداخله گرانه آمریکا.۳.ضرروت حمایت از دولت مشروع 
و قانونی دمشق. نگاهی اجمالی به این سه موضوع مهم، می تواند نشان دهنده 
این واقعیت باشد که تهران در هر سه مورد، با آنکارا تفاوت دیدگاه و اختالف 
نظر دارد. چرا که اوالً ترکیه هنوز هم در غرب فرات و در ادلب، به تعهدات 

خود در مورد رفع تهدیدات هیات التحریر الشام عمل نکرده است.
دوم این که در شرق فرات با آمریکا در حال همکاری است. سوم این که 
اقدامات ترکیه در غرب و ش��رق فرات و همچنین حمایت کامل ترکیه 
از مخالفین اس��د، هم ب��ه معنی نادیده گرفتن دولت اس��د و هم نقض 
حاکمیت سیاسی سوریه است. بنابراین با توجه به این مثال های روشن، 
می توان گفت، در برخی از حوزه های حقوقی و فنی بحران سوریه، آنکارا 

و تهران، دو نگرش متفاوت دارند. تسنیم 

صالحی در نشست آژانس:
 ایران ۲۰ درصد از دسترسی ها 

را فراهم کرده است
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: ایران با داش��تن تنها ۳ درصد 
تاسیسات هسته ای جهان، تقریبا حدود ۲۰ درصد از تمامی دسترسی ها 

را برای آژانس فراهم کرده است.
علی اکبر صالحی که برای شرکت در شصت و سومین کنفرانس عمومی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به وین س��فر کرده اس��ت، با حضور در این 
نشس��ت و ارائه س��خنرانی، ضمن تاکید بر نقش مهم انرژی هسته ای در 
چرخه های مختلف زندگی و دستاوردهای جمهوری اسالمی در این حوزه 
و همچنین انتقاد از ع��دم اجرای تعهدات طرف های باقیمانده در برجام، 
نسبت به یکجانبه گرایی و اقدامات مخرب آمریکا در ضربه به چندجانبه 

گرایی و دستاوردهای مهم دیپلماسی در چند دهه گذشته هشدار داد.
صالحی در ابتدای س��خنرانی خود با تاکید بر اینکه در این برهه زمانی 
حساس برای موضوع چندجانبه گرایی، نشست جاری کنفرانس عمومی 
فرصتی منحصر به فرد جهت بررس��ی چالش ها و تعیین جایگاه اعضاء 
برای رسیدگی به این چالش ها می باشد، به تشریح دیدگاه ملی کشورمان 
در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران اهداف 
منطقی را برای گس��ترش برنامه صلح آمیز هس��ته ای خود و استفاده از 
فناوری هس��ته ای در حوزه تولید انرژی، بهداشت و کشاورزی در پیش 
گرفته و پیش��رفت ها و موفقیت های معقوالنه ای را در این خصوص به 
دست آورده است. جمهوری اس��المی، همچنین بر مبنای ظرفیت های 
گسترده خود، به ویژه دانشمندان جوان و بسیار با استعدادش، از تعامل 

با شرکای عالقه مند به فناوری استقبال می کند.
وی با اش��اره به پیش��رفت ها و دستاوردهای کش��ورمان در بحث ایمنی 
هسته ای، اظهار داشت: ایران، پیشرفت هایی را در تاسیس یک مرکز ایمنی 
هسته ای به عنوان سازمان پشتیبانی فنی نهاد نظام ایمنی خود به دست 
آورده که با فناوری ها و دستگاه های مدرن از طریق همکاری با اتحادیه 
اروپا تجهیز خواهد ش��د.صالحی همچنین بر همکاری های منطقه ای در 
حوزه ایمنی هس��ته ای تأکید کرد و گفت: ای��ران تاکید ویژه ای در ایجاد 
ش��بکه های منطقه ای مربوط به افزایش ایمنی هس��ته ای و رسیدگی به 
وضعیت های اضطراری دارد، و به واس��طه تجربیات، دانش و ظرفیت های 
گسترده، آمادگی خود را برای همکاری مشترک با همه کشورهای منطقه 

اعالم می کند.  فارس 


