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رد در خواست آمریکا از سوی انگلیس 
وزارت خارج��ه انگلی��س خبر داد این کش��ور به 
تعهداتش در برجام پایبند می ماند و درخواست آمریکا 

برای همراهی با تحریم ها علیه ایران را رد کرده است.
بعد از آنکه سفیر آمریکا در لندن خواستار همراهی 
انگلیس با موضع واشنگتن در خروج از برجام شد، وزارت 
خارجه انگلیس گفت: لندن به توافق هس��ته ای )برجام( 
متعهد می ماند. همزمان، ما آماده هستیم برای همکاری 
با دولت و کنگره آمریکا درباره فعالیت ایران که برای هر 
دو طرف نگران کننده است، گفت وگو کنیم. وزارت خارجه 
انگلیس اعالم کرد که این کشور به شرایط برجام پایبند 
می ماند و قصد دارد شرکت هایی را که با ایران همکاری 

می کنند در مقابل تحریم های آمریکا حفظ کند. 
وودی جانسون چند روز پیش از این سفیر آمریکا 
در انگلیس خواس��ته ب��ود لندن به ج��ای حمایت از 
موض��ع اتحادیه اروپا در قبال ایران، از آمریکا حمایت 

کرده و از برجام خارج شود.   صداوسیما

ایروان - تهران رابطه ویژه ای دارند
وزارت خارجه ارمنستان ضمن اشاره به وجود »رابطه 
ویژه با ایران«، گفت هنوز مشخص نیست نخست وزیر 

جدید ارمنستان چه زمانی به تهران سفر کند.
آنا نقدعلیان گفت: در س��ال جاری س��فرهایی در 
سطوح مختلف از ایران برنامه ریزی شده، اما تاریخ آن ها 
هنوز مشخص نیست. وی تاکید کرد که ارمنستانن به 
»روابط ویژه« با ایران متعهد اس��ت و این روابط نباید 

تحت تاثیر فعل و انفعال های ژئوپلتیک قرار گیرد.
پیشتر رئیس ش��ورای امنیت ارمنستان در دیدار 
با س��فیر ای��ران گفت پاش��ینیان ب��ه زودی به تهران 
س��فر می کند. دولت جدید ارمنستان به وضوح اعالم 
کرده که با وجود تحریم ها، درپی پیش��برد پروژه های 

اقتصادی با ایران است.  مهر

اخبار

به زودی با ایرانی در رابطه با " آب " گفت وگو می کنیم
س��فیر عراق در جمهوری اس��المی ایران اعالم کرد که کمیس��یون آب این 

کشور به زودی با مسئوالن ایرانی نشست برگزار می کند.
راج��ح الموس��وی گفت: کمیس��یون آب عراق به زودی با مس��ئوالن ایرانی 
نشس��ت برگزار می کند و در رابطه با میزان انتش��ار آب و مش��کالت این مساله 

بحث و گفت وگو خواهد شد. وی افزود: با توجه به اینکه ایران نیز به دلیل شرایط 
منطق��ه ای و بین الملل��ی از کمبود آب رنج می برد، انتظار می رود که این نشس��ت راه 

حل های رضایت بخش��ی برای دوطرف به دنبال داش��ته باشد. الموس��وی در ادامه گفت: 
کمیته های مربوطه در رابطه با رودخانه های مشترک میان ایران و عراق گفت وگو خواهند 

کرد زیرا ده ها رودخانه مشترک یا خشک شده اند و یا آب آنها انتقال یافته است.
س��فیر عراق در تهران گفت: احداث سد در اروندرود از امور مهم و ضروری به شمار 

می رود و مسئوالن ذی ربط باید این سد را احداث کنند.  ایسنا 

در حاشیه 
واکنش آمریکا به مواضع جدید نخست وزیر عراق

 س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید که واشنگتن کشورها را به خاطر 
نقض تحریم های ایاالت متحده علیه ایران مورد بازخواست قرار خواهد داد.

هیثر ناوئرت البته پیش از آنکه به مواضع جدید نخس��ت وزیر عراق بپردازد 
عن��وان کرد که آمری��کا به تالش خود ب��رای اینکه دولت ع��راق و دولت اقلیم 

کردس��تان اختالف��ات ما بین خ��ود را حل کنند، ادامه می دهد. وی افزود: ش��ما 
نگرانی ما را درباره ایران و تجارت با ایران می دانید و ما کشورها را به خاطر نقض هر 

تحریمی مسئول خواهیم دانست.
نخست وزیر عراق چند روز پیش از پایبندی دولت این کشور به تحریم های ضدایرانی 
آمریکا خبر داده بود، اما درپی مخالفت دیگر مقامات ارشد این کشور با این موضع گیری 
العب��ادی اظهارات خود را تصحیح کرده و اعالم کرد ک��ه عراق به تجارت با ایران بدون 

استفاده از دالر ادامه می دهد.  تسنیم

سخنگو
فشارهای مالی بر ایران ایجاد کنیم تا بر سر میز مذاکره بیایند

س��فیر آمریکا در برلین ضمن حمایت از تحریم های جدید واش��نگتن علیه 
ایران درباره تداوم مناس��بات تجاری با تهران به شرکت های آلمانی هشدار داده 
و از متحدان خود در سراس��ر دنیا خواس��ت که در این راس��تا به ایاالت متحده 

بپیوندند.
"ریچ��ارد گرنل تصریح کرد: بعد از اینکه ایاالت متحده آمریکا هفته گذش��ته 

مجددا تحریم های فراوانی را علیه ایران تصویب کرد جهان شاهد این است که چگونه 
ایرانی ها در سراس��ر این کش��ور اعتراض می کنند. آن ها نه تنها علیه تحریم های تصویب 
ش��ده توس��ط ایاالت متحده اعتراض می کنند بلکه خواس��تار اصالحات و پاسخگویی از 
طرف دولت خود هستند. وی مدعی شد: آن ها شعار مرگ بر آمریکا سر نمی دهند بلکه 
می گوین��د مرگ ب��ر تورم و مرگ بر بیکاری. آن ها علیه ش��رایط فاجعه بار اقتصادی در 

ایران اعتراض کردند. فارس

دیپلمات 

باید در برجام توازنی بین 
تعهدات و مزایا وجود 

داشته باشد، اگر تعهدات 
خود را انجام دهیم اما، 

مزایایی نباشد ادامه برجام 
معنا ندارد و ممکن است از 

تعهدات بکاهیم

راى غير قابل افراز 
خواهان: خانم صبا منوچهرى كاشانى ، كاشان ، خيابان محتشم ، كوچه شهيد ثابت ، كوچه عمارت 
هفتــم ، خوانــده گان: بانوان عزت غفورى و هاجر خاتون غفورى ، خواســته: افراز يك دانگ و نيم 
مشاع از ششدانگ باستثناء ثمن اعيانى شش دوازدهم دانگ از ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 
1376 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبتى كاشان ، گردش كار: خانم صبا منوچهرى كاشانى بموجب 
تقاضاى وارده شماره 4884-1391/2/7 درخواست افراز سهم خود را از ششدانگ يكباب خانه 
شــماره 1376 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبتى كاشــان را نموده كه جريان به نماينده و نقشه 
بردار ثبت ارجاع گرديد و با تعيين وقت و اخطار به شــركا و انتشــار آگهى در يكى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار در مورخه 1391/3/31 در معيت و راهنمائى خواهان به محل وقوع ملك عزيمت و 
پس از بررســى مورد تقاضا و مجاورين و كسب نظر از شهردارى كاشان طى نامه شماره 31367-

1391/6/1 و جوابيه شهردارى كاشان بشماره 1/8/11191-1391/7/5 اعالم نموده كه پالك 
مذكور قابل افراز نمى باشد سپس طى شماره 26076-1391/7/10 گزارش گرديد لذا با توجه 
به مراتب فوق راى غيرقابل افراز صادر ميگردد. اين تصميم مطابق ماده 6 آئين نامه قانون افراز 
و ماده 27 آئين نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجراء به خواهان و خوانده گان ابالغ ميگردد تا چنانچه 
نسبت به راى مذكور اعتراض دارند وفق مقررات ماده دو قانون افراز ظرف مدت ده روز پس از 

تاريخ ابالغ اعتراض خود را كتباً به دادگسترى محترم كاشان تسليم نمايند.

مشخصات خواندگان پرونده منوچهرى

حسينيان ، رئيس اداره ثبت اسناد كاشان

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالســه 960873 موضوع محكوميت شــركت مواد غذايى به ســبز حســب 
دادنامه شماره 123/96 صادره از سوى اداره كار شهرستان دماوند به پرداخت 124692211 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 24756600 ريال بابت حق بيمه 93/7/1 الى95/9/30 در حق محكوم 
له ابراهيم عرب سرهنگى و همچنين مبلغ 200000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق نظر 
به اينكه يك دستگاه ژنراتور ديزل با مارك 70470 محكوم له معرفى و توقيف گرديده است و توسط 
كارشــناس منتخب محترم آقاى مهندس پرويز مقبولى به شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار 
گرفته است . موضوع: ارائه نظريه كارشناسى پرونده به كالسه 960873 ج: با احترام عطف به پرونده 
كالسه 960873 ج موضوع دعوى آقاى ابراهيم عرب سرهنگى به طرفيت شركت مواد غذايى به سبز 
كه منجر به توقيف اموال محكوم عليه گرديده در اجراى قرار صادره ضمن حضور در شعبه و مطالعه 
پرونده و پس از بررسى ها و تطبيق با صورتمجلس توقيفى نتيجه را بدواً به شرح آتى به استحضار آن 
مقام محترم قضايى مى رساند: الف) گردشكار: طى اجرائيه صادره از اجراى احكام مدنى دادگسترى 
شهرســتان دماوند خوانــده را محكوم به پرداخت مبلغ 124692211 ريــال و توضيحات مندرج در 
اجرائيه در حق محكوم له نموده اســت و اموال مشروحه ذيل در وضعيت موجود به عنوان مال جهت 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به معرفى و مستقر در شهرك صنعتى دماوند ، آئينه ورزان ، كوچه دوم 
غربى ، پالك 51 نگهدارى مى شود. ب) نظريه كارشناسى: 1) يك دستگاه ديزل ژنراتور با مارك ولوو 
مــدل tda720ge با قــدرت 140 كيلو وات كاركرده و با قابليت بهره بــردارى در وضعيت موجود به 
ارزش پايه 200000000 ريال 2) يك دستگاه پوستگير باقال با مارك شركت بان ياب خراسان مدل 
b 83 بــا متعلقــات كاركرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود بــه ارزش پايه 50000000 
ريــال بــا عنايت به وضعيت و موقعيت كنونى اموال و با توجه به مشــخصات فنى و ميزان اســتهالك 
كارى و بــا در نظــر گرفتن قيمت بازار آزاد و در نظر گرفتــن هزينه حمل و نقل و جميع عوامل ممكن 
التاثير در ارزيابى ارزش پايه اموال مورد كارشناســى در ايــن زمان مجموعا به مبلغ 250000000 
ريال برآورد و اعالم نظر مى گردد به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم نموده است نظريه كارشناس به 
طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به 
كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 
درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و 
فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند. الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب 
سپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در 
غيــر اينصورت و عــدم واريز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شــد 
وقت مزايده 1397/06/14 ســاعت 10 صبح تعيين گرديد. طالبين جهت كســب اطالعات بيشتر 5 
روز قبل از شــروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. 

م الف/5266
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

دادنامه 
پرونده كالسه 9609986420400107 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان انديمشك 
تصميم نهايى شــماره خواهان: خانم فريده قالوند فرزند رحيم خان با وكالت آقاى گودرز پارســامهر 
فرزند كل مراد به نشــانى انديمشــك_ خيابان شهيد اسحاق روشــنى_ نبش كوچه نوين طبقه باال- 
خواندگان:1_ آقاى ســجاد قالوند2_ خانم صغرى ايزدى فر همگى به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبــه وجه بابت...((راى دادگاه))در خصوص دعوى آقاى گودرز پارســامهر به وكالت از خانم فريده 
قالوند به طرفيت آقاى ســجاد قالوند بخواســته مطالبه وجه به مبلغ ســيصد ميليون ريال بابت اصل 
خواســته و هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى و اظهارات 
وكيــل خواهــان اقرار صريح خوانده ، كپى مصدق فيش پرداختى بانكى كه همگى داللت بر اشــتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبات دين دارد دعوى مطروحه را محمول برصحت تشخيص و 
به استناد مواد 198 ، 331 ، 503 و 519 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى حكم به محكوميت مبلغ 300000000 ريال به عنوان اصل خواســته و هزينه دادرســى و حق 

الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره قطعى است.
عليرضا رحمتى رييس شعبه چهارم دادگاه عمومى انديمشك

راى اصالحى
پرونده كالسه 9609986420400107 شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان انديمشك 
تصميم نهايى شــماره خواهان: خانم فريده قالوند فرزند رحيم خان با وكالت آقاى گودرز پارســامهر 
فرزند كل مراد به نشــانى انديمشــك_ خيابان شهيد اسحاق روشــنى_ نبش كوچه نوين طبقه باال- 
خواندگان:1_ آقاى ســجاد قالوند2_ خانم صغرى ايزدى فر همگى به نشانى مجهول المكان خواسته: 
مطالبــه وجه بابت...به تاريخ 6/ 4/ 1397 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه چهارم دادگاه حقوقى 
انديمشــك به تصــدى امضاكننده ذيل تشــكيل اســت پرونده كالســه 960108 تحت نظر اســت 
مالحظه مى گردد در متن دادنامه اصدارى ســهو قلم رخ داده اســت دادگاه به شــرح ذيل مبادرت به 
صــدور راى اصالحــى مى نمايد.(( راى اصالحى دادگاه))نظر به اينكه در ســطر هفتم دادنامه شــماره 
9609976420400494 مورخ 30/ 7/ 1396 ســهو قلم رخ داده است و سهوا عبارت محكوميت 
با المناصفه خواندگان... و در ســطر آخر غيابى بوده راى در خصوص خوانده رديف دوم نگارش شــده 
دادگاه بــا اعــالم اينكه عبــارت مذكور عبارت... بــا توجه به اينكه اصل با المناصفــه بودن مديونيت 
خواندگان مى باشــد صرف نظر از اقرار خوانده رديف اول برابر اســناد بانكى موجود وجوه به حساب 
خوانده رديف دوم واريز شده است حكم به محكوميت بالمناصفه خواندگان به ... و ... راى صادره در 
خصوص خوانده اخير غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه ســپس ظرف 
مهلت 20 روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى در دادگاه تجديد نظر اســتان خوزســتان مى باشــد و به 
اســتناد ماده 309 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مبادرت به اصالح 
دادنامه نموده و اعالم مى دارد راى صادره از حيث تجديد نظر خواهى تابع دادنامه اصلى بوده و تسليم 

آن بدون دادنامه اصلى ممنوع مى باشد.
عليرضا رحمتى رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى انديمشك

اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- شورش كمانگر فرزند عبدالكريم نشانى كامياران شهرك 
دادگســترى ك اول آخر كوچه منزل ناصر فاتحى. مشــخصات محكوم عليــه/ محكوم عليهم :1- پرى 
خاكســار فرزند شكراله نشانى– 2-خسروخاكســار فرزند شكراله نشانى– 3- ريحان خاكسار فرزند 
شكراله نشانى– 4- انور خاكسار فرزند شكراله نشانى–  5- كيومرث خاكسار فرزند شكراله نشانى– 
6- ارســالن گلزار فرزند شكراله نشــانى–  7- ايران خاكسار فرزند شــكراله نشانى–. محكوم به : 
بموجب  در خواســت  اجراى حكم  مربوطه  به شــماره 9710098736700040 و شــماره دادنامه 
مربوطــه 9709978736700038 محكوم عليهم ( وراث مرحوم ســلماء حيدرى  ( خواندگان رديف 
اول تا هفتم دادنامه)) محكومند به تنظيم سند رسمى انتقال 3 دانگ پالك شماره 207 فرعى از 89 

فرعى از 72 اصلى و پرداخت نيم عشر دولتى طبق تعرفه.م/الف:299
بهزاد فريدى- مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى( حقوقى) دادگسترى شهرستان كامياران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
بدينوسيله اعالم مى گردد آقاى جليل قوامى ابراهيم آباد فرزند ابوالمحمد دادخواستى بخواسته 
رفع تصرف عدوانى به طرفيت آقايان 1- محمد جاللى و 2- وريا بهمنى تقديم دادگاه نموده كه پس از 
ارجاع به اين شعبه تحت كالسه 970289 ثبت و براى جلسه رسيدگى روز دوشنبه مورخ 97/6/26 
ساعت 11 صبح تعيين وقت گرديده است به علت مجهول المكان بودن خوانده رديف اول آقاى محمد 
بهمنى به تجويز ماده 73 ق.آ.د.م ، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشار به هزينه خواهان آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
نموده و در وقت ياد شده در شعبه حاضر گردد در غير اينصورت وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم 

مى گردد. م/الف:6661
از طرف مدير دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان سنندج

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى در واحد ثبتى شهرستان قروه اســتان كردستان ، 
تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيــان و امالك مورد  تقاضا به منظــور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايــد از تاريــخ انتشــار آگهى تا دوماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست 
را بــه اين اداره تحويل نمايد بديهى اســت در صورت عــدم وصول اعتراض يا عدم 
ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد :
5-97

بخش 5 اسفند آباد
1- منصور خالديان فرزند خدامراد شماره ملى 3801355098 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 177/45 مترمربع پالك شماره 44/4740 واقع د ر قروه شهرك 

دانش خريدارى از مالك رسمى سلطانعلى عبدالملكى (شيخى) 
2- يداهللا نوريان فرزند حبيب اهللا شماره ملى 3801352961 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 137/66 مترمربع پالك شماره 44/4753 واقع در قلعه خيابان 

امام رضا كوى هورام خريدارى از مالك رسمى موسم عبدالملكى 
3- على الهوتى فرزند يوسف شــماره ملى 3801066691 ششدانگ يك باب 
خانه بمســاحت 136/25 مترمربع پالك شماره 44/4757 واقع در قلعه بلوار قائم 

خيابان شاهد 8 خريدارى از مالك رسمى صيد مراد عبدالملكى 
4- مســعود رضايى فرزند خدامراد شماره ملى 3801484041 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 103/34 مترمربع پالك شماره 63/19393 واقع در قريه خيابان 

32 مترى شرقى كوى شعبان خريدارى از مالك رسمى عبدالكريم محمدى
5- جواد جاللى فرزند قربانعلى شماره ملى 3800699621 ششدانگ يك باب 
خانه بمساحت 96/75 مترمربع پالك شماره 63/19760 واقع در قروه خيابان خامنه 

جنوبى ا نتهاى كوچه خريدارى از مالك رسمى محمد على و غالمعلى صحرارو
 6- شــهال و كبرى نيك بين فرزندان سيف اهللا شــماره ملى 3801667766 و 
3800731959 ششــدانگ يك باب مغازه بمســاحت 23/37 مترمربع پالك شماره 
63/20459 واقــع در قروه خيابان چمران روبروى مســجد النبى خريدارى از مالك 

رسمى قاسم حنيفى
7- سارا نيك بين و نسا نيك بين فرزندان سيف اهللا شماره ملى 3800732653 
و 3801786331 ششــدانگ يك باب مغازه بمساحت 30/54 مترمربع پالك شماره 
63/20460 واقــع در قروه خيابان چمران روبروى مســجد النبى خريدارى از مالك 

رسمى قاسم حنيفى
8- على زارعى فرزند بيرامعلى شــماره ملى 3801252132 ششدانگ يكباب 
خانه بمســاحت 266 مترمربع پالك شماره 63/20491 واقع در قروه خيابان پروين 

اعتصامى روبروى درمانگاه خريدارى از مالك رسمى يعقوبعلى احمدى
9- شــهال شهسوارى فرزند هاشم شــماره ملى 3800023040 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 106 مترمربع پالك شماره 63/20492 واقع در قروه بلوار بدرر 

كوى عارف 1 خريدارى ازمالك رسمى قهرمان ميركى و تيمور شريف نيا 
10- محمــد مراد خالديان فرزند بيك مراد شــماره ملــى 3803801306704 
ششدانگ يك باب خانه بمساحت 83/14 مترمربع پالك شماره 63/20493 واقع در 

قروه خيابان مدرس شرقى كوى جويبار خريدارى از مالك رسمى احمد مهدى عراقى
11- فهيمــه بشــيرى فرزند احمد و اســمعيل فيضى فرزند يحيى شــماره ملى 
3732033694 و 3801505073 ششــدانگ يــك باب خانه بمســاحت 178/57 
مترمربع پالك شــماره 63/20504 واقع در قروه خيابان تختى 12 مترى وحدت بن 

بست كاريز خريدارى از مالك رسمى على نقى صالحى
12- آرزو خسروى فرزند اسماعيل شماره ملى 3801747891 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 180 مترمربع پالك شماره 63/20521 واقع در قروه خ شريعتى 

خيابان آتش نشانى خريدارى از مالك رسمى اسماعيل آقاعلى
13- يوسف زارعى فرزند محمد شماره ملى 3790078212 ششدانگ يك باب 
خانه بمساحت 174/10 مترمربع پالك شماره 63/20525 واقع در قروه ميدان امام 

حسين خريدارى از مالك رسمى ماه پاره الماسى
14- خداداد شــرفبيانى فرزند عليمراد شماره ملى 3801336077 ششدانگ 
يــك باب خانه بمســاحت 86/75 مترمربع پالك شــماره 63/20528 واقع در قروه 

خيابان مدرس شرقى كوى حكمت خريدارى از مالك رسمى عسكر يار ويسى 
15- اسداهللا كلوندى فرزند عزيز مراد شماره ملى 3800847345 ششدانگ 
يك باب خانه بمســاحت 220/06 مترمربع پالك شــماره 63/20551 واقع در قروه 

خيابان بدر كوى شهيد باقرى خريدارى از مالك رسمى شهربانو يوسفى
16- رحمت ويســى فرزند فتح اهللا شماره ملى 3801534227 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 86/80 مترمربع پالك شماره 63/20555 واقع در قروه خيابان 

مدرس غربى خريدارى از مالك رسمى محمد معظمى 
17- على زارعى فرزند ســليمان شــماره ملى 3801216411 ششــدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 67/71 مترمربع پالك شماره 63/20565 واقع در قروه خيابان 

كشاورز خريدارى از مالك رسمى اله وردى حنيفى
18- خداداد ورمقانى فرزند بابامراد شماره ملى 3358077964 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 91/35 مترمربع پالك شماره 63/20566 واقع در قروه خيابان 

مدرس شرقى كوى بيدار خريدارى از مالك رسمى بابا كريمى
19- اله بخش احمدى عزيز پورى فرزند صيد كريم شماره ملى 3801605914 
ششــدانگ يك بابخانه بمســاحت 113/91 مترمربع پالك شماره 63/20568 واقع 
در قروه خيابان بوعلى جنوبى روبروى خ فاطمه الزهرا خريدارى از مالك رسمى پاپور 

ميرانى 
20- عزيزه رحيمى فرزند ابراهيم شــماره ملى 3801178358 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 336/71 مترمربع پالك شماره 63/20576 واقع  در قروه خيابان 

طالقانى كوى فرهنگيان خريدارى ازمالك رسمى ابراهيم رحيمى 
21- طالب مراديان فرزند گلمحمد شــماره ملى 3801840761 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 153/88 مترمربع پالك شماره 63/20580 واقع در قروه خيابان 

ابوذر پشت دانشگاه  ايرانمهر خريدارى از مالك رسمى بى بى گم صادقى
22- عارف زارعى فرزند هاشم شماره ملى 3801924025 ششدانگ يك باب 
خانــه بمســاحت 141/42 مترمربع پالك شــماره 63/20581 واقع در قروه خيابان 

كشاورز خريدارى از مالك رسمى هوشنگ صمدى
23- فــرج اهللا صادقخانــى فرزنــد فيــض اهللا شــماره ملــى 5589052661 
ششــدانگ بمســاحت 114/50 مترمربع پــالك شــماره 63/20590 واقع در قروه 

شهرك امام ميدان شورا خريدارى از مالك رسمى قربانعلى فيروزبهر
24- سجاد سليمى فرزند حيدرعلى شماره ملى 3801930882 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 185/20 مترمربع پالك شماره 63/20594 واقع در قروه خيابان 

بالل خيابان شهيد تقى يى خريدارى از مالك رسمى محمد على ب يعقوبى 
25- محمــد صديــق عزيزپورى فرزند بابا محمد شــماره ملــى 3731796181 
ششدانگ يك باب خانه بمساحت 208/20 مترمربع پالك شماره 63/20597 واقع 

در قروه بلوار معلم كوى نوبنياد خريدارى از مالك رسمى حميد عبدى
26- على كاوه فرزند عليرضا شــماره ملى 3801863336 ششــدانگ يك باب 
خانه بمساحت 188/70 مترمربع پالك شماره 65/3038 واقع در سريش آباد خيابان 

اشرفى اصفهانى خريدارى از مالك رسمى پاشا حيدرى
27- اداره اوقاف و امور خيريه شهرســتان قروه شماره ملى 14002963890 
ششدانگ يك قطعه قبرستان عمومى بمســاحت 37156/85 مترمربع پالك شماره 

123/770 واقع در روستاى دلبران
28- حجت اهللا صدرى فرزند محمد جواد شماره ملى 3800982579 ششدانگ 
پنــج قطعه زميــن مزروعى به مســاحت هــاى 575/11 و 18337/50 و 13198 و 
26317 و 4662/47 مترمربــع 151و143و146و 155 و 132/161 واقــع در 
روستاى گنداب سفلى خريدارى از مالك رسمى محمد تقى قنبرى و حجت اله صدرى 

و اسفنديار صدرى
بخش شش چهاردولى:

29- صفرعلى و لطف اهللا كلوندى فرزندان يوسف بشماره ملى 2800861852 
و 3800861437 ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 30765مترمربع 
پالك شــماره 13/300 بخش شش روســتاى سوتپه خريدارى از مالك رسمى عباس 

كلوندى
تاريخ انتشار مرحله اول 97/5/10- مرحله دوم 97/5/25- م الف/339

رئيس ثبت قروه – على محمد براتى

آگهــى راى هيات قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى 

برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرستان 
ســنندج. تصرفات مالكانه  بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وسيله 
مشخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتواننداز تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يك ماه 
از تاريخ  تسليم اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى 
اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 2:

1-ششــدانگ يكبابخانه بنام خالد محمدى فرزند توفيق صادره ســروآباد تحت 
پالك 111 فرعى از 2230 اصلى بخش 2 به مســاحت 343/30 متر مربع به آدرس 

سنندج خيابان 17 شهريور كوچه شاهد 5
2-ششــدانگ يك قطعه زمين زراعتى بنام آقايان كارو ظاهرى و عبداله ظاهرى 
هر كدام به نســبتدو دانگ مشــاع و خانمها شيدا ظاهرى و ماريه ظاهرى هر كدام به 
نسبت يك دانگ مشاع فرزندان محمد امين صادره سنندج تحت پالك 522 فرعى از 
2339 اصلى بخش 2 به مســاحت 10512/59 متر مربع به آدرس سنندج روستاى 

سرخه دزج
3- بخش 3:

1-ششدانگ يك قطعه باغ بنام ناصر مفاخرى فرزند محمود صادره دهگالن تحت 
پالك 33 فرعى از 2732 اصلى بخش 3 به مساحت 7012 متر مربع به آدرس سنندج 

روستاى سمان
بخش 11 كالترزان:

1-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديم بنام محمد اسدى فرزند محمود صادره 
تازه آباد قلعه جوق تحت پالك 29 فرعى از 32 اصلى بخش 11 كالترزان به مساحت 

19477 متر مربع به آدرس سنندج روستاى قلعه جوق
تاريخ نوبت اول: 97/5/10 
تاريخ نوبت دوم: 97/5/25

م/الف: 6370
بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاى غالمعلى الهامى فرزند مرحوم غالمعلى به شماره شناسنامه 22 باستناد دو 
برگ استشهاد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 9412 فرعى از 
173 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به آدرس فردوسى 15 كوچه شهيد شاكريان پالك 75 واحد 
5 و به شماره چاپى 356199 بعلت جابجائى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد 
سند مالكيت اوليه ذيل صفحه 352 دفتر امالك جلد 556 ثبت 83873 بنام نامبرده فوق صادر و 
تسليم و برابر سند رهنى شماره 9341 مورخ 1392/05/22 دفترخانه 11 بجنورد در رهن بانك 
مسكن بجنورد مى باشد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض 
كتبى خود را بپيوســت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت 
يا ســند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و 

سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

نام پدرنام نام خانوادگيرديفنام پدرنامنام خانوادگيرديف

آقامحمداسدالهغفوري۶۲آقامحمدفاطمه خانمپور ابراهيم۱

آقامحمدفاطمهغفوري۶۳محمدعلياميرحسيناعرابي۲

آقامحمدمحمد جوادغفوري۶۴محمدعلياميرمسعوداعرابي۳

ابوالقاسمسعيدغالمرضا الويري۶۵محمدعلياحمدرضااعرابي۴

ابوالقاسمشهنازغالمرضا الويري۶۶محمدعليمحسناعرابي۵

ابوالقاسمعليغالمرضا الويري۶۷آقامحمدناصرغفوري۶

ابوالقاسممريمغالمرضا الويري۶۸آقامحمدعلي رضاغفوري۷

ابوالقاسمزهراغالمرضا الويري۶۹استادمهدياکبرغفوري۸

اکبربتولغالمرضا الويري۷۰ابوالقاسممليحهغالمرضا الويري۹

اکبراعظمغالمرضا الويري۷۱حسينعليصفيهغفوري۱۰

اکبرزهراغالمرضا الويري۷۲حسينعليمحمدغفوري۱۱

اکبرمحمودغالمرضا الويري۷۳حسينعليمحمدمهديغفوري۱۲

اکبرباقرغالمرضا الويري۷۴محسنمرضيهغفوري۱۳

اميرحالل خانمغالمرضا الويري۷۵محسنمهديغفوري۱۴

عذرامخمل فروش۷۶ابوالقاسمفاطمهغالمرضا الويري۱۵

حبيب الهمحمدغفوري۷۷علي اکبرعباسعلينصيري۱۶

حبيب الهفاطمهغفوري۷۸علي اکبررضانصيري۱۷

حبيب الهزهراغفوري۷۹علي اکبرفخري خانمنصيري۱۸

حبيب الهمرضيهغفوري۸۰علي اکبرطاهرهنصيري۱۹

قدرت الهشمسيفخريان نجفي کاشاني۸۱علي اکبرمريمنصيري۲۰

آقامصطفيزهرهغفوري۸۲علي اکبرزهرانصيري۲۱

محدکبرياکبرزاده شوقي۸۳علي اکبرايراننصيري۲۲

علي آقامرتضيغفوري۸۴حسينمحمدرضاغالمرضا الويري۲۳

علي آقامصطفيغفوري۸۵حسينکبريغالمرضا الويري۲۴

علي آقاطاهرهغفوري۸۶حسيننسرينغالمرضا الويري۲۵

علي آقامريمغفوري۸۷حسيناحمدرضاغالمرضا الويري۲۶

علي آقافاطمهغفوري۸۸حسنمولوددل زنده۲۷

قمرهنرپيشه۸۹محمودعلي محمدغفوري۲۸

مالعلي اصغرمحمدعلياعرابي۹۰علي اکبرزهراپروانه مستغني۲۹

استادمهديمحمدعمادغفوري۹۱علي اکبرشمسينصيري۳۰

حيدرعليانسيهبرخواه۹۲قاسمصديقهغفوري۳۱

استادمهديحنانهغفوري۹۳قاسمحميدرضاغفوري۳۲

محمداسدالهغفوري۹۴قاسمزهرا غفوري۳۳

حسنمحمدرضاغفوري۹۵قاسمنرگسغفوري۳۴

حسنمحسنغفوري۹۶علي اکبرکبريخاوري۳۵

حسنمحمدجوادغفوري۹۷علي اکبرمعصومهخاوري۳۶

حسنحسنيغفوري۹۸علي اکبرزهراخاوري۳۷

حسننيرهغفوري۹۹علي اکبربتولخاوري۳۸

حسنمنيرهغفوري۱۰۰علي اکبرربابهخاوري۳۹

حسنفاطمهغفوري۱۰۱علي اکبرآذرخاوري۴۰

اصغرآتناغفوري۱۰۲رضامحمودجعفري قه۴۱

اصغرمحمدمهديغفوري۱۰۳رضاعباسجعفري قه۴۲

اصغرحبيبغفوري۱۰۴رضااحمدجعفري قه۴۳

آقااحمدمجتبينصيري۱۰۵رضامحمدجعفري قه۴۴

آقااحمداشرفنصيري۱۰۶رضاعلي محمدجعفري قه۴۵

آقااحمدفاطمهنصيري۱۰۷رضاحسنجعفري قه۴۶

آقااحمداعظمنصيري۱۰۸رضامهديجعفري قه۴۷

مهرانگيزگلزار کاشاني۱۰۹رضازهراجعفري قه۴۸

عليحسيننصيري۱۱۰رضازهرهجعفري قه۴۹

علينعيمهنصيري۱۱۱رضااعظمجعفري قه۵۰

مرجانرحيمي جعفري۱۱۲احمدعلي اکبرغفوري۵۱

اصغرآقابهارهغفوري۱۱۳علي آقاعباسعليغفوري۵۲

منيرالساداتالهامي۱۱۴اعظمنصيري۵۳

اميرحسيننصيري۱۱۵مولودنصيري۵۴

حميدرضانصيري۱۱۶فاطمهنصيري۵۵

فهيمهنصيري۱۱۷احمداعظمغفوري۵۶

رضانصيري۱۱۸احمدخديجهغفوري۵۷

آقامصطفيمحسنغفوري۱۱۹احمدحسينغفوري۵۸

حسينعليمحمدسعيدغفوري۱۲۰احمدحميدغفوري۵۹

حسينعليمحمدحميدغفوري۱۲۱احمدمحمودغفوري۶۰

حسينعليطاهرهغفوري۱۲۲اقدسنصيري۶۱

پ��س از ِک��ش و قوس ه��ای  فراوان و مذاکرات طوالنی مدت سخنــــگو
و مکرر ایران با طرف های اروپایی، آمریکا، روس��یه و 
چین، توافقی حاصل شد به عنوان برجام که چندان 
هم دوام نیاورد و با یک امضای رئیس جمهور آمریکا 
منتفی تلقی شد و دیگر اعضای باقی مانده در آن با 
ایران وارد مذاکرات جدیدی ش��دند تا شاید بتوانند 
در فض��ای خروج آمری��کا از برجام مناف��ع ایران را 

تامین کنند ولی گویا توان این کار را ندارند. 
بهروز کمالوندی در ابتدای این گفت وگو با بیان 
اینکه خبری را که چندی پیش درخصوص موفقیت 
س��ازمان در حوزه کوآنتوم منتش��ر ش��د متاسفانه 
چندان به آن پرداخته نشد، اظهار داشت: این تحول 
بزرگ��ی بود و اصطالحا به آن درهم تنیدگی کوآنتو 
می گویند که تکنولوژی بسیار پیشرفته ای است که 

به واقع انقالبی ایجاد کرده است.
وی ادام��ه داد: دانش��مندان م��ا در مرکز لیزر 
ای��ران با حضور صالحی و س��تاری آزمایش موفقی 
را در این خصوص انجام دادند، هرچند قباًل هم در 
سال گذشته این آزمایش ها انجام شده بود اما تکرار 
آزمایش ها را در دس��تور کار قرار دادیم تا مطمئن 

شویم نتایج به دست آمده اتفاقی نبوده است.
معاون ام��ور بین الملل س��ازمان انرژی اتمی 
کش��ورمان تصریح کرد: این موفقیت گامی اس��ت 
به س��مت تکنولوژی انقالبی چراک��ه در مرزهای 
دانش و تکنولوژی، افق های دوری را می توان دید 
و البته اجرایی شدن آنها هم زمان می برد. احتماال 
فرزندان ش��ما زمانی که به سن امروز شما برسند، 
ابرکامپیوترهایی که امروز وجود دارند را در اندازه 
لب تاپ های امروز روی میز و جلوی خود خواهند 
داش��ت و به عنوان کامپیوترهای ش��خصی از آنها 
استفاده می کنند و بنابراین می توانید حدس بزنید 

در آن زمان چه ابرکامپیوترهایی خواهد آمد.
کمالون��دی اف��زود: با این فن��اوری بخصوص 
در دو ح��وزه کامپیوتر و مخابرات تحوالت بس��یار 

بزرگی را ش��اهد خواهیم بود و در حوزه مخابرات 
س��رعت از س��رعت نور فراتر می رود، ولی سرعت 
کوانتومی چیزی باالتر از آن اس��ت به نحوی که تا 
ش��ما محاسبه یا س��والی را مطرح کنید جواب آن 
در همان لحظه حتی بدون اینکه کس��ری از ثانیه 

در کار باشد، داده خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه در حوزه تحقیق و توس��عه 
هم پیشرفت های خوبی را داریم، بیان کرد: قریب 
 IR۸ دو سال اس��ت که از تزریق گاز دستگاه های
ما می گذرد و آزمایشات مختلفی را روی آن انجام 
داده ای��م، IR۶ ب��ه مرحل��ه صحه گ��ذاری نزدیک 
ش��ده، البت��ه صحه گذاری ها و تحقیق و توس��عه 
س��انتریفیوژها چن��د س��ال زمان می ب��رد چراکه 

آزمایشات مختلفی رویشان انجام می شود.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: از آنجا که 
این دس��تگاه ها گران قیمت هستند، باید تست های 
مختلفی را از جنبه های گوناگون پشت سر بگذارند 
تا با برطرف شدن ایرادات و نواقص، به سمت تجاری 
شدن حرکت کنند. البته اگر کشور تصمیم به تولید 
انب��وه دس��تگاه های IR۶ بگیرد، ما هیچ مش��کلی 

نداریم و می توانیم این کار را انجام دهیم.
کمالوندی در مورد آمادگی سازمان انرژی اتمی 
نیز گفت: اگر کشور بخواهد تصمیمی برای فشار به 
طرف مقابل بگیرد، می توان کارهایی را انجام داد ولی 
توصیه کارشناس��ان ما این اس��ت که روند تحقیق و 
توسعه بصورت کامل طی شود تا فرایند بهینه سازی 

و توسعه بصورت طبیعی انجام شود. 

وی در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی تائید 
طراح��ی تفصیلی بازطراحی راکت��ور اراک از طرف 
چین صورت می گیرد که بخواهیم وارد اجرا شویم؟ 
اظهار داش��ت: فکر می کنم تا چند ماه آینده طرف 

چینی تائید طراحی تفصیلی ما را انجام دهد.
معاون امور بین الملل س��ازمان انرژی اتمی در 

پاس��خ به س��وال دیگری که پس از تایید طراحی 
تفصیل��ی وارد ف��از اجرای��ی ب��از طراح��ی اراک 
می ش��ویم؟ گفت: بل��ه، برخی کاره��ا را می توانید 
همزم��ان انج��ام دهید بطور مثال زمانی که ش��ما 
در ح��ال اسکلت س��ازی یک س��اختمان هس��تید 
می توانید صحبت از وسایل درون ساختمان را هم 
داش��ته باش��ید. این دیگر به کارشناسان داخلی ما 
باز می گ��ردد که بگویند تجهیزات الزم را خودمان 
بسازیم و یا از اروپا وارد کنیم، در حالی که چینی ها 

هم بدشان نمی آید که از آنها خرید داشته باشیم.
همچنین در ادامه کمالوندی این سوال را که 
آخرین وضعیت ساخت مراکز ۱ و ۲ نیروگاه بوشهر 
و همکاری های ما با طرف روس��ی به کجا رسید؟ 
را اینگونه پاس��خ داد: آنچه که ما امضا کردیم قرار 
بر ای��ن بود که نیروگاه اولی ۸ س��ال و دومی ۱۰ 
س��ال پس از امضا به مرحله راه اندازی برسد، االن 
دو سال از اجرایی شدن قرارداد می گذرد. بنابراین 
نیروگاه اول ما ش��ش س��ال بعد و نیروگاه دوم ما 

هشت سال بعد راه اندازی می شود.
وی ادام��ه داد: س��رعت کارهای س��اختمانی 
خیل��ی خ��وب اس��ت، آنچه ک��ه با روس ه��ا قرار 
گذاشتیم این اس��ت که اواسط ۲۰۱۹ فونداسیون 

آن گذاشته شود که مرحله مهمی است.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این 
س��وال که برنامه ما برای ادامه یا توقف اقدامات در 
چارچوب تعهدات داوطلبانه پروتکل الحاقی ایران 
چیست؟ بیان کرد: سازمان انرژی اتمی مجری 

تصمیمات مراجع باالی نظام است، االن هم مرجع 
رسیدگی به این امور هیات نظارت بر اجرای برجام 
است، البته س��ازمان هم نظرات و ایده های خود را 
ارائه می کند، به این ترتیب که سناریوهای مختلفی 
در چارچ��وب داخل و خارج از برج��ام، فضای بعد 
از برج��ام و امثال اینها را بررس��ی کرده و قبال ارائه 
کرده ایم و برای هر کدام از این حالت ها آمادگی های 
الزم را داریم، ولی تا زمانی که دستوری به ما ندهند 

نمی توانیم راسا اقدام خاصی انجام دهیم. 
کمالون��دی اف��زود: در هی��ات نظ��ارت ه��م 
مجموع��ه ای از اف��راد، متش��کل از دول��ت و غیر 
دولتی ها هس��تند البته همه آنها مس��ئوالن نظام 
هستند. صحبت هایی مطرح بود که اگر اروپایی ها 
تعللی داش��ته باش��ند ما بخش��ی از تعهدات خود 
را انج��ام ندهیم و ی��ا برخی محدویت ه��ا را کنار 
بگذاریم، البته در جلس��ات مختلف هیات نظارت 

هم بحث های مفصلی شد. 
وی با بیان اینکه فعال قرار بر این است نتیجه 
کار اروپایی ها را ببینیم و بعدا تصمیم گیری کنیم، 
خاطرنش��ان کرد: باید توازنی بین تعهدات و مزایا 
وجود داشته باش��د، اگر تعهدات خودمان را انجام 
دهیم ولی مزایایی برای ما نداش��ته باشد ادامه آن 
معنایی ندارد و ممکن اس��ت م��ا از تعهدات خود 
بکاهیم. طبق پاراگراف ۲۶ برجام این حق را داریم 
که اگر طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرد 
ایران بخش��ی و یا همه تعهدات خ��ود را می تواند 
انجام ندهد، این یک تصمیم سیاس��ی اس��ت و نه 

فنی و برای همین در اختیار سازمان نیست. 
معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی درباره 
اینکه آیا در مورد پروتکل الحاقی دس��تور مشخصی 
نداش��تید که اجرا یا متوقف شود؟ تاکید کرد: خیر، 
فعال در هیچ حوزه ای دستوری نداریم. اگر طرف های 
دیگ��ر به خصوص اروپایی ها تالش بیش��تری کنند 
ممکن است ایران هم تعهدات خودش را ادامه دهد. 

ما هم مثل شما پیگیر اخبار هستیم.  مهر

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

احتماال از تعهدات برجامی بکاهیم
کار فنی در »اراک« هیچ گاه تعطیل نبود


