
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه 
و حســاب سود و زیان ســال مالی99 به تصویب رسید. 
آقای سید مصطفی الوانکار با شناسه ملی0049600885 
به ســمت بازرس اصلی و آقای میثم کریمیان با شناسه 
ملی 0075063735 به عنوان بــازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو ســال به شــرح ذیل انتخاب 
شدند: شرکت کندر )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
82884 و شناســه ملی 10101275087 شرکت پخش 
مدبران کوشای ایرانیان )با مسئولیت محدود( ثبت شده 
به شــماره 472476 و شناســه ملی 14004928845 
 شــرکت شــیمی تن پارســیان قشم )ســهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 5842 و شناسه ملی 14006630050.

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 558508 

و شناسه ملی 14009158714

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203152(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
مورخ 1400/04/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد:- 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: آقای سیاوش کاویانی کوثرخیزی 
به شــماره ملــی 0031173160 و خانــم رودابه 
کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی 4432582901 
و خانم خرمن کاویانی کوثرخیزی به شــماره ملی 
4432902647 انتخــاب شــدند.- آقــای مهربان 
تیراندازی به شماره ملی 4432557354 به سمت 
بازرس اصلی و آقای رستم یزدانی اله آبادی به شماره 
ملی 0040766128 به ســمت بــازرس علی البدل 
برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. ترازنامه 
و صورت حســاب سود و زیان شــرکت برای سال 
مالی منتهی به 1398/12/29و 1399/12/30مورد 

تصویب قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9837 

و شناسه ملی 10100404822

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203157(

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/02/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسالمی و 
اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203162(

آگهی تغییرات 
شرکت آسانبر نوین رهاورد آسیا 

سهامی خاص به شماره ثبت 258862 
و شناسه ملی 10102990140

به اســتناد صورتجلسه هیئت  مدیره مورخ 1400/03/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نوروزی به 
کدملی1092174036 به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی به شناسه ملی 10100171920به 
سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان نظر پناه به کدملی0064644200به نمایندگی از 
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی14005291651به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر 
کرمی به کدملی0037144987 به نمایندگی از شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان به شناسه ملی 
10104034520به ســمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات اداری شرکت 
با امضا مدیرعامل به همراه مهر شــرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود مندرج در 
ماده 44 اساسنامه شرکت را به شرح بندهای 2 ، 5 ، 9 ، 10، 12، 15 ، 16 و 22 به مدیرعامل تفویض نمود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1200236(

آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل سینا ریل پارس سهامی خاص 
به شماره ثبت 108278 و شناسه ملی 10101521358

به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1400/03/10 و مجوز شــماره 
992/30/37730 مــورخ 1400/04/08 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی طالبی گل کدملی 0058866043 به سمت 
رئیس هیئت مدیره محمد باقر رحیمی کدملی 0071420274 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و علیرضا قدکچی کدملی 0062880217 به سمت منشی هیئت مدیره 
انتخاب شدند. سعید محمدی ابهری کدملی 0065231856 به سمت مدیرعامل برای 
مدت 3 سال انتخاب گردید. چکها واسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره 
با امضاءثابت ســعید محمدی ابهری )مدیرعامل( و مرتضی طالبی گل )سمت:رئیس 
هیئت مدیره (ومهر شرکت معتبر ودر غیاب مرتضی طالبی گل )سمت رئیس هیئت 
مدیره (، محمد باقر رحیمی )سمت نائب رئیس هیئت مدیره (معتبر خواهد بود واوراق 

عادی با امضاء سعید محمدی ابهری)مدیرعامل( ومهر شرکت معتبر خواهد بود.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1201730(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران شیر پاستوریزه تهران 
به شماره ثبت 9272 و شناسه ملی 10100388110

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/05/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای محمد کیاشمشکی به شماره ملی 0453205267 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای علی شمشکی به شماره ملی 0453172881 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن شمشکی به شماره ملی 
0453248195 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل سفته ، برات و چک با امضاء ثابت 
مدیرعامل بهمراه امضــاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر اســت. کلیه قراردادها و عقود اسالمی 
و اوراق عادی و اداری با امضــاء ثابت رئیس هیئت مدیره بهمراه امضاء 

مدیرعامل یا نایب  رئیس  و یا یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر است.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1201734(

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر سهامی خاص 
به شماره ثبت 36621 و شناسه ملی 10100820439

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/04/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: موسســه اروین 
باستان محاسب به شناســه ملی 14004012983 به عنوان 
بازرس اصلی و محمدرضا خدام به شماره ملی 0041606620 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شــد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 

1399/12/30 به تصویب رسید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1200234(

آگهی تغییرات شرکت پاس آداک سهامی خاص 
به شماره ثبت 88464 و شناسه ملی 10101328708

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ 1400/03/09 و مجوز 
شــماره 992/30/37730 مورخ 1400/04/08 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اســتان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: تراز منتهی بــه 99/12/30 به تصویب 
مجمع عمومی رسید ســعید محمدی ابهری کدملی 0065231856 سعید صدیق 
هوشــیار کدملی 0073622192 محمدباقررحیمی کدملی 0071420274 مرتضی 
طالبی گل کدملی 0058866043 علیرضاقدکچی کدملی 0062880217 به سمت 
اعضاء اصلی هیئت مدیره و فرهادپیکی کدملی 0077188225 مسلم پیکی کدملی 
2678833313 به عنــوان اعضای علی البدل هیئت مدیره شــرکت تعاونی برای 
مدت سه سال رضا ملیحی کدملی 0077256115 به عنوان بازرس اصلی و حسن 
کاظم لــو کدملی 0065382064 به عنوان بازرس علی البدل شــرکت تعاونی برای 

مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1201729(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران شیر پاستوریزه تهران 
به شماره ثبت 9272 و شناسه ملی 10100388110

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فوق العــاده مورخ 
1400/05/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: اســکندر بلوکات با شماره ملی 
0453217151 محمد کیاشمشــکی با شــماره ملــی 0453205267 علی 
شمشــکی با شــماره ملی 0453172881 حسن شمشــکی با شماره ملی 
0453248195 مجتبی توکلی با شماره ملی 1219326054 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره و آقایان علی اقتطاف با کد ملی 1580133789 به عنوان 
عضو علی البدل اول و حامد شمشــکی با کد ملی 0070501750 به عنوان 
عضو علی البدل دوم برای مدت 2 سال تعیین شدند. صورتهای مالی وترازنامه 
وحساب سود و زیان ســال مالی منتهی به 1399/12/30 به تصویب رسید 

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1201732(

آگهی تغییرات شرکت تله کابین دربندسر سهامی خاص 
به شماره ثبت 36621 و شناسه ملی 10100820439

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: * ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان و عملکرد ســال مالی 1399 مــورد تصویب قرار 
گرفت. * موسســه حسابرسی تدبیر محاســب آریا )شناسه ملی 
10103875490( را به عنوان بازرس اصلی و خانم منیره بندرچی 
بصیر را بــه عنوان بازرس علی البدل شــرکت انتخاب نمود. * 
روزنامه کثیراالنتشار کیهان را به عنوان روزنامه کثیراالنتشار به 

منظور درج آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1201728(

آگهی تغییرات شرکت جویاب نو شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 43974 و شناسه ملی 10100893281

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/04/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای 
سیاوش کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی 0031173160 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم رودابه کاویانی کوثرخیزی به شماره ملی 
4432582901 به سمت نایب  رئیس هیئت  مدیره - خانم خرمن کاویانی 
 کوثرخیزی به شــماره ملی 4432902647 به سمت عضو هیئت مدیره
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیار خود راجع به طرح و دفاع 

از هرگونه دعوی را به مدیرعامل تفویض نمودند.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203159(

آگهی تغییرات شرکت ایران اسپر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 9837 و شناسه ملی 10100404822

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید شاکریزدی 
باکدملی 0058245375 به نمایندگی از شرکت شیمی تن پارسیان قشم به شناسه ملی 14006630050 
به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالصالح نهاوندی با کدملی 0040258319 به نمایندگی از شرکت 
کندر به شناسه ملی 10101275087 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم لیلی مهرام باکدملی 
0061229393 به نمایندگی از شرکت پخش مدبران کوشای ایرانیان به شناسه ملی 14004928845 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و یا با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای یک نفر از بین خانم کیانا محمدباقری 
دارنده شــماره ملی 0023088850 با ســمت مدیر مالی یا خانم مهتاب محمدخانی دارنده شماره ملی 
4580264460 با سمت مدیر امور اداری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین مکاتبات عادی 

و اداری با امضای هریک از نفرات نامبرده به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1203153(

آگهی تغییرات شرکت روجا افزون هرمس شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 558508 و شناسه ملی 14009158714

ستاد نظارت گمرکات اســتان گیالن در نظر دارد تعداد یک ملک با کاربری تجاری به شماره پالک ثبتی 
شــماره 2 فرعی از 1554/2 اصلی بخش 31 گیالن، شهرســتان آســتارا که تحت مالکیت و ابوابجمعی خود بوده را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برســاند متقاضیان می توانند جهت شــرکت در مزایده و دریافت مدارک و اطالعات تکمیلی با مراجعه به ســامانه 

تدارکات الکترونیک دولت به آدرس: www.setadiran.ir نسبت به مطالعه شرایط و شرکت در مزایده اقدام نمایند.
مشخصات ملک مورد مزایده: فرم شماره 3

کد ردیف
ملک

موضوع نوع ملکنشانی
واگذاری

میزان 
مالکیت

مساحت اعیان 
)مترمربع(

مساحت عرصه 
)مترمربع(

قیمت پایهکاربری

آستارا. خ بندر، روبروی 11554/2
پایانه مسافری، گمرک 

آستارا

یکباب منزل 
)قدیم االحداث( 
با کاربری تجاری

500/000/000/000 ریالمسکونی6346/851914/30 دانگملکیت

مزایده فروش امالک و مستغالت )نوبت اول(

ستاد نظارت گمرکات استان گیالن

گمرک جمهوری اسالمی اریان
آگهیفراخوانسرمایهگذاری

بخشخصوصیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیکرمان
دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان در نظر دارد برای تامین بخشی از منابع مالی ساخت پروژه دانشکده دندانپزشکی به شماره طرح 
1803025031 در قانون بودجه کل کشــور ســال 1400 در راستای بهره برداری از آئین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصالح ماده )56( قانون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1387 )به شماره 69454/ت050913 مورخ 1393/6/20( نسبت به فراخوان تامین کننده مالی و جذب سرمایه گذار 

اقدام نماید.
موضوع فراخوان:

الف: تأمین مالی برای تکمیل پروژه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 

مبلغ برآورد )میلیون ریال(میزان پیشرفتمتراژ )مترمربع(شماره طرحواحد

1.850.000 40%180302503116850دانشکده دندانپزشکی کرمان
ب: باز پرداخت تسهیالت دریافتی: باز پرداخت اصل سود تسهیالت پس از طی شش ماه از اتمام عملیات اجرایی با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و طی 

مدتی که سازمان یاد شده اعالم می نماید بازپرداخت خواهد شد. 
تبصره: محاسه سود دریافت و باز پرداخت تسهیالت در چار چوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1363 و اصالحات بعدی آن و با رعایت عقود اسالمی مندرج 

در آن خواهد بود.
پ: تأمین کننده مالی باید مستنداتی اعم از: 1( وجه نقد به استناد مالکیت با قابلیت نقد شوندگی باال 2( تائید اعتبار غیر مشروط از سود بانک ها با موسسات مالی و 
اعتباری معتبر 3( باالترین درآمد خالص ساالنه در اظهار نامه مالیاتی در یکی از 5 سال گذشته 4( ارزش دارائی های ثابت )منقول و غیر منقول( که دال بر توانایی او 

در تامین مالی تسهیالت تعهد شده می باشد را برای بررسی ارائه کند. 
ت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان پس از دریافت مدارک و مستندات نسب به ارزیابی پیشنهادها اقدام و از حائزین شرایط جهت حضور در 

فرایند انتخاب سرمایه گذار بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه دعوت به عمل می آورد.
ث:کلیه متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر این آگهی به مدت 15 روز می توانند با مراجعه به دبیرخانه ستاد راهبردی درآمد، تامین مالی و سرمایه گذاری دانشگاه 
به آدرس کرمان-ابتدای محور هفت باغ علوی-پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان-ساختمان شماره یک، نسبت به دریافت فرم های مربوطه اقدام و پس از تکمیل 

در مدت زمان مذکور به آدرس فوق تحویل نمایند. تلفن های تماس 31325668و034-31325850 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

سال هشتادم   شماره 22858   تکشماره 30000 ریال12 صفحه ) نیازمندي ها در صفحه6 (  شنبه 17 مهر 1400  2 ربیع االول 1443    9 اکتبر 2021

 ] صفحه آخر[ ] صفحات 10 و 4[

 رأی عجیــب ســازمان ملل: تحقیقــات درباره 
جنایات جنگی عربستان در یمن متوقف شود!

 چرخش غرب به سمت ســوریه پس از پیروزی 
دمشق علیه تکفیری ها.

 انتقاد گوترش از توزیع نابرابر و احمقانه واکسن کرونا در جهان.

 دبیــر کل جهــاد اســالمی فلســطین: مبارزه 
با صهیونیسم مثل نماز واجب است.

 تشدید جنگ دیپلماتیک بین واشنگتن و مسکو؛ 
آمریکا 300 دیپلمات روس را اخراج می کند.

فردا برگزار می شود

انتخابات مهم پارلمانی عراق
با 25 میلیون واجد شرایط 

 ســخنگوی صنعت برق: مصرف برق 15 درصد 
مشترکان، تا 2 برابر الگوی مصرف است.

 واکسن کرونای »پاستور« به سبد واکسیناسیون کشور 
اضافه شد.

 وزیر راه و شهرسازی: نقشه ترانزیتی با ارمنستان 
کاماًل تغییرخواهد کرد.

 زاکانی: سهم شهرداری در نوسازی ناوگان تاکسیرانی را
پرداخت خواهیم کرد.

کاهش مناطق قرمز به 7 شهر

پس از ۸۲ روز آمار روزانه جان باختگان کرونایی 
به کمتر از ۲۰۰ نفر رسید

 ]صفحه 2[

گزارش کیهان از اظهارات تازه ظریف درباره تعلیق تحریم ها

اعترافظریف
برگتازهایازفاجعهبرجام

رئیس جمهور در سفر به استان بوشهر:

ازانرژیصلحآمیزهستهایکوتاهنمیآییم
ظرفیتتولیدبرقنیروگاهبوشهر۳برابرمیشود

روز جمعه اتفاق افتاد

شهادت 1۰۰ نمازگزار شیعه
در انفجار تروریستی مسجد والیت قندوز

 به دنبال وقوع یک انفجار تروریســتی در افغانســتان حداقل 100 نفر از شــیعیان شهید و 150 نفر 
مجروح شدند.

 این انفجار در  مسجد شیعیان افغانستان در والیت قندوز اتفاق افتاد.
 بــه گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه تروریســتی داعش مســئولیت ایــن انفجار را 

برعهده گرفت.

 تعهدات ایران در برجام شامل تعهد 8 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله، 25 ساله و حتی مادام العمر است. بنابر اظهارات 
ظریف، وی فقط 18 صفحه را خوانده و از 92 صفحه دیگر که اساسی ترین مسائل برجام در آن بوده، بی خبر بوده است!

 رویکرد غلط رســیدن به هر توافق بهتر از عدم توافق، اجرای تعهدات به صورت یکطرفه، عجوالنه، نامتوازن 
و غیرهمزمــان، نگرفتن تضمین قوی برای لغو تحریم ها، ادامه اجرای تعهــدات علی رغم نقض فاحش برجام، 
 تضمیــن نامیــدن امضای وزیــر خارجه آمریــکا، پیش بینی نکردن و انــکار احتمال خروج آمریــکا از توافق 

از مصادیق قصور و تقصیرهای فاحش تیم مذاکره کننده به ریاست ظریف در پرونده برجام است.

 ]صفحه آخر[

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

آمریکا در لبنان
تحقیر

و تسلیم حزب اهلل شد

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ساخت2میلیونمسکنکلیدخورد
ثبتنام،وام۳50میلیونیوزمینرایگان

]صفحه4[

]صفحه 3[

 

آقایظریف!
کارپژمردگییکُگلنیست

یادداشت روز

] صفحه۲ [

 در حالی که کمتر از دوماه از شــروع به کار دولت رئیســی می گذرد، وزیر راه و شهر سازی از 
برداشتن نخستین گام ها برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن طی چهار سال خبر داد. 
 رستم قاسمی: در راســتای احداث 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال، در حال آغاز احداث

2 میلیون واحد مسکونی در 2 سال هستیم.
 تا چند روز آینده، ســامانه ثبت نام متقاضیان 4 میلیون واحد مســکونی قانون جهش تولید 

مسکن آماده می شود.
  اراضی مناسب، تسهیالت 300 تا 350 میلیون تومانی و خدمات رایگان و مناسب برای اجرای 

قانون جهش تولید در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. 

 اصوال 40 درصد قیمت مسکن در شــهرهای کوچک، مربوط به زمین است که مقرر شده در 
اجرای قانون جهش تولید بدون دریافت پول به مردم واگذار شود. 

 یک موقعیت استثنایی ایجاد شده اســت، بنابراین، تمامی متقاضیان واقعی مسکن حتما در 
سامانه ثبت نام کنند.

 محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهر سازی: تاکنون 2 میلیون و 500 هزار متقاضی مسکن 
در کشور شناسایی و اکثر آنها در سامانه وزارت راه و شهر سازی اعتبارسنجی شده اند.

 اکبر نیکزاد؛ رئیس  بنیاد مسکن: بنیاد مسکن در قالب قانون جهش تولید مسکن 200 هزار واحد در 
روستاها و 200 هزار واحد دیگر را در شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت احداث می کند.

صفحه ۹

صفحه ۱۱

صفحه 3

پیامتشکررهبرمعظمانقالب
ازپهلوانانافتخارآفرین
تیمملیکشتیایران

صفحه ۱۱

صفحه ۲

انقالباسالمی
اینچنینآغازشد

رایزنیکارگروهمشورتی
دولتبایدنواسرائیل

برایتصمیمگیریمشترک
دربارهبرجام

هجرتبهمدینه؛
مقدماتواقتضائات

بسیاریازجاسوسانآمریکایی
درایراندستگیریاکشته

شدهاند

نیویورک  تایمز از قول یک افسر سیا: 

در دیدار مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی 
انجام شد

سالگرد آغاز مبارزه امام خمینی)ره( 
علیه رژیم آمریکایی شاه

گامی بلند برای بنای تمدنی باشکوه

 محمدجــواد ظریف، وزیر ســابق امــور خارجه 
ضمن اعتراف به اشــتباه فاحــش در تنظیم متن 
 برجام از سوی تیم مذاکره کننده ایران، تاکید کرد:

»در مجلس گفتــم در برجام کلمه  »تعلیق« وجود 
 ندارد؛ اشــتباه از من بود. چهار بار کلمه  »تعلیق« 
 در برجام وجود دارد ولی مذاکره کننده  ما به من اطالع 

نداده بود«!
 اظهارنظر ظریف با واکنــش منفی افکارعمومی 
و رســانه ها مواجه شــد. یکی از ســؤاالت پرتکرار 
 ایــن بود که چرا شــخص وزیر خارجــه و اعضای

تیم مذاکره کننده هســته ای، حتی یکبار هم متن 
 برجام و ضمیمه های توافق هسته ای را به صورت دقیق 

و کامل مطالعه نکرده اند.


