
م الف ۶۳۵

به موجب نامه شــماره 122/10/312 و صورتجلسه مورخ 97/9/19 
مرجع ثبت شــرکت های شهرستان های اســتان ایالم محل شرکت 
پارســیان الماس زاگرس به شناســه ملی 14007958919 در تهران 
استان تهران، شهرستان ری، بخش مرکزی، شهرری، شهرک معراج، 
خیابان شهید هاشمی ]اول شرقی[، خیابان شهید حیدری ]دوم شرقی[، 
پالک 255، مجتمع آهن مکان، طبقه همکف کدپستی: 1881633463 

منتقل گردیده و تحت شماره 537305 به ثبت رسیده است.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی انتقالی شرکت
 پارسیان الماس زاگرس سهامی خاص

 به شناسه ملی 140079۵8919 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی  بطور 
فوق العاده مورخ 1396/10/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال 
انتخاب گردیدند: شرکت نگین اندیشه البرز )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 389592 به نمایندگی آقای 
احمد آزادی به شــماره ملــی 0062728581 به 
عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت یکتاسازان سروش 
امید )سهامی خاص( به شــماره ثبت 355792 به 
نمایندگی آقای عبدالحمید عزیزی به شــماره ملی 
1229688481 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره 
شرکت یکتاســازان ماهان جنوب شــرق )سهامی 
خاص( به شماره ثبت 349445 به نمایندگی آقای 
حسین اشرف  به شماره ملی 0082334528 عنوان 
عضــو هیئت مدیره و مدیرعامــل امضاء کلیه اوراق 
و اســناد تعهدآور از قبیل چک، بــرات، قراردادها 
بــا امضاء مدیرعامل و یکــی از اعضاء به همراه مهر 
شــرکت و در غیاب مدیرعامل بــا امضای دو نفر از 
اعضاء متقفا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر اوراق 
اداری نیز با امضای یکی از اعضا همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت یکتاسازان اورامان 
شمال غرب شرکت  سهامی خاص

 به شماره ثبت ۳۵۶۳10 
و شناسه ملی 1010402۵020 

مجله کیهان ورزشــی، امروز )شــنبه 4 خرداد 1398( در سراسر کشور منتشر شد. 
آخریــن اخبار فوتبال ایران و جهان را در مجله کیهان ورزشــی می خوانید و هفته نامه 
کیهان ورزشی با عکسی از رونالدو و دیباال دو ستاره تیم یوونتوس روی کیوسک رفت. 
در شماره 3235 مجله کیهان ورزشی، ویژه نامه هجدهمین دوره لیگ برتر خلیج فارس 

را می خوانید و در آخرین شماره کیهان ورزشی مطالب زیر را مطالعه  کنید: 
- تاکید بر هدف گذاری غلط در فوتبال )چشم انداز(

- گفت وگو با موعود بنیادی فرد داور بین المللی فوتبال ایران )نگاه چند بعدی( 
- چرا پرسپولیس از قهرمانی خسته نمی شود؟! )زیر ذره بین(

- دو پادشاه در تورین نمی گنجند! )پرونده هفته(
- ... و آخرین اخبار از رشــته هایی چون کشتی، دوومیدانی، بسکتبال،  والیبال، جانبازان 

و معلولین، تکواندو،  کاراته و...

مجله کیهان ورزشی امروز منتشر شد

سال هفتادو هفتم   شماره 22194   تکشماره 20000 ریال12صفحه ) نیازمندي ها در صفحه۶ ( شنبه 4 خرداد 1۳98   19 رمضان 1440    2۵ مه 2019

مجلس بررسی کند 

آیا مصوبه مجلس 
درباره افزایش 
حقوق ها را
دستکاری کرده اند؟

۱۱

سناتور آمریکایی: 

ترامپ از ایران تهدید می سازد 
تا به ریاض اسلحه بفروشد

يادداشت روز

به این 7 دلیل
با آمریکا مذاکره نمی کنیم

خبر ویژه

بی تدبیری ارزی دولت
چند هزار صادرکننده قالبی درست کرد؟

صفحه2 صفحه2

خطیب جمعه تهران:

چرا برخی مانع
 پاالیش فضای مجازی می شوند؟

پس از »دیوید کامرون«
برگزیت به عمر سیاسی 
»ترزا می« هم
پایان داد

۱۲

* کارشناس اقتصادی: احیای کارت سوخت بدون 
اجرای سهمیه بندی معنی ندارد.

* یک مســئول در وزارت راه و شهرسازی: باید از 
ابزارهای مالیاتی برای بازار اجاره بها استفاده کنیم.

*  کارشــناس انــرژی پیش بینی کــرد: نفت 200 
دالری با وقوع هرگونه درگیری در خلیج فارس.

 *  دبیــر انجمــن صنفی قند و شــکر خبــر داد؛
 واردات 60 هزار تن شکر در 4 روز.

*  رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعالم 
کرد: احتکار 300 تن خرما در برخی سردخانه های 

کشور.
صفحه۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ثروتمندان 23 برابر فقرا
 از یارانه سوخت بهره می برند

* پس از 10 ماه انکار از سوی امارات، انصاراهلل فیلم 

بمباران فرودگاه ابوظبی را منتشر کرد.

* گــزارش ســی ان ان از تشــدید اختالفات بین 

»پمپئو« و »بولتون«.

* براساس آمار جدید بانک مرکزی آمریکا، 40 درصد مردم 

این کشور قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی نیستند.

* جزئیات تازه از سفر شبانه ترامپ به عراق از زبان 

نخست وزیر این کشور.                     صفحه آخر

296 هدف باقی مانده 

انصاراهلل در چهارمین حمله پهپادی 
سامانه پاتریوت عربستان را هدف قرار داد

* برخی می گویند می توان کاری کرد که مانع از در دسترس بودن همه 
مطالب فضای مجازی برای نوجوانان باشــیم اما نمی دانم چه کسی مانع 
می شــود؟ آیا صحیح اســت طبیبی که بیماران را درمان می کند غذای 

مسموم در اختیار آنها قرار دهد؟
* بارها شــنیده ام مســئوالن حتی نامه مردم را هــم جواب نمی دهند. 
مســئوالن از درددل مردم باخبر شوند و مشــکالت مردم را بشناسند. 
تمام آقایان اعم از دولت، مجلس، قوه قضائیه، شــورای نگهبان و مجمع 
تشــخیص یک نفر را نماینده خودشان قرار دهند و در اماکن عمومی با 
اطالع قبلی حضور داشته باشد، به سؤاالت مردم جواب دهد، حرف آنها 

را به مسئول مربوطه برساند و پیشنهادات و انتقادات را منتقل کند.
* آیت اهلل اراکی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران: جبهه 
ذلت در محاصره دایره جبهه مقاومت است.                        صفحه۳

* »کریس مورفی« سناتور دموکرات ایالت »کنتیکت« آمریکا: 
دولت »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا درصدد اســت 
بهانه تنش های اخیر با ایران در منطقه بدون مجوز کنگره به  به 

عربستان سعودی بمب و سالح بفروشد.
* »ریچارد هاس« مشــاور »جورج دبیلو بوش« رئیس جمهور 
اسبق آمریکا در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی: دولت فعلی 
آمریکا به دنبال آن است از طریق تحت فشار قرار دادن ایران 
یا نظام این کشــور را تغییر دهد و یا در سیاســت های تهران 
تغییرات بنیادین ایجاد کند. هر دوی این اهداف مشابه هستند 

و محقق نخواهند شد.
* رئیس جمهور آمریــکا پس از الف زنی علیــه ایران، برای 
چندمین بار از گنده گویی های خود عقب نشینی کرد. ترامپ در 
یک سخنرانی در کاخ سفید گفت فکر می کند نیازی به اعزام 

نیرو به خاورمیانه )غرب آسیا( برای مقابله با ایران نیست.
* »پاتریــک شــاناهان« وزیر دفاع موقت آمریکا شــایعات 
مطرح شده در برخی رسانه های آمریکایی درباره طرح پنتاگون 
برای اعزام هزاران نیرو به منطقه غرب آسیا برای مقابله با ایران 

را تکذیب کرد.
* برخــی از تحلیلگران معتقدند هــدف دولت دونالد ترامپ 
از تحرکات نظامی اخیر علیه ایران، تکرار الگوی کره شمالی و 
کشاندن ایران به میز مذاکره است. مقام های جمهوری اسالمی 
ایران تأکید کرده اند از جنگ روانی آمریکایی ها هراسی ندارند 

و تسلیم زورگویی آنها نخواهند شد.
* شبکه المیادین لبنان به نقل از »جوی هود«، کاردار سفارت 
آمریــکا در بغداد گزارش داد که واشــنگتن عراق را از برخی 
تحریم های ضد ایرانی معاف کرده و بغــداد می تواند از ایران 

انرژی خریداری کند.
* روزنامه فرامنطقــه ای رای الیوم با تاکید بــر باخت آمریکا و 
متحدانش برای تســلیم کردن ایران: به رغم تحریم های آمریکا 
نفتکش های ایرانی از وسط کشــتی های جنگی و بمب افکن های 
آمریکایی عبور می کنند.                                                    صفحه2

آتش سوزی گسترده
 در سرزمین های اشغالی

کابوس بادبادک  های 
آتش زا را زنده کرد

۱۲

گوئیا آرخ جهان شده بودوقت رپواز آسمان شده بود

عراقچی در دیدار
 با دیپلمات ارشد آلمانی: 

دوران 
خویشتنداری ایران 
پایان یافته است

۲

به مناسبت سوم خرداد »روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی« و سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر

سرلشکر باقری: با قاطعیت مهیای برچیدن بساط 
هر متجاوز و طمع کاری هستیم

صفحه11


