
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/8/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا جعفرزاده به شماره ملی 
0078914043 بــا دریافت مبلــغ 300/000/000 ریال معادل 
کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. آقای امیر جمالی 
به شــماره ملی 1370924119 با دریافت مبلغ 200/000/000 
ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه 
از 1/000/000/000 ریال به 500/000/000 ریال کاهش یافت 
و ماده قانونی اساسنامه اصالح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره 
مرکب از 2 مدیر باشــد در نتیجه ماده مربوطه در اساســنامه به 
شــرح فوق اصالح گردید. لیســت صاحبان سهم الشرکه پس از 
کاهش به شــرح ذیل می باشــد: طاهره اعرابی 0058346309 
دارنــده 250/000/000 ریال نصرالــه دادروئی 0046718990 

دارنده 250/000/000 ریال.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت دژ سازه راه کیهان
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 465636 

و شناسه ملی 14004644953

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العــاده مــورخ 1399/07/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : خانم روشنک شــهران به شماره ملی 
0450097951، آقای ســیاوش یوسفی به شماره 
ملــی 0072927690، خانم شــبنم کشــاورز به 
شماره ملی 0056309759 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره به مدت دو ســال )تا تاریخ 1401/07/08( 
انتخاب گردیدند. خانم روشــنک شهران به شماره 
ملی 0450097951به ســمت رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل، آقای ســیاوش یوسفی به شماره ملی 
0072927690 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و خانم شبنم کشاورز به شماره ملی 0056309759 
به ســمت عضو هیئت مدیره انتخاب شــدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت به امضاء 
 مدیرعامــل همــراه با مهــر شــرکت دارای اعتبار 

می باشد. 

آگهی تغییرات شرکت تیواسیستم 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210097 

و شناسه ملی 10102515878 

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

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - محل شرکت به استان تهران 
- منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
محله شهیدقندی - نیلوفر، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، 
کوچه پنجم، پالک 16، طبقه اول کد پســتی1533684753 

تغییر یافت.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی تیزبر کمرد 
سهامی خاص به شماره ثبت 77750 

و شناسه ملی 10101226070 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/06/27 و مجــوز شــماره 1088 مورخــه 99/07/29 
سازمان اقتصاد اسالمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 
18، شهرســتان تهران، بخش مرکزی، شــهر تهران، محله 
خزانه، کوچه جالیری، خیابان مسجد فاطمیه، پالک 6، طبقه 
همکف کدپستی 1835948117 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه ذخیره سعادت 
به شماره ثبت 2701 و شناسه ملی 10100197067 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال 
مالی منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت مؤسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حامیان کاردیده پارس با شناسه ملی 10103179786 
به ســمت بازرس اصلی و موسسه حسابرســی صالح اندیشان با شناسه 
ملی 10100523660 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت ابزار درمان سهامی عام 
به شماره ثبت 57298 و شناسه ملی 10101023780 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مورخ 
1399/02/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت 
به: اســتان کرمانشاه، شهرستان کرمانشــاه، بخش مرکزی، 
شــهر کرمانشــاه، محله مســکن، بلوار گلها، کوچه اطلس 
]شــهید عباس علی خنجری[، پالک 0، طبقه اول کدپستی: 
6715987833 انتقــال یافــت در نتیجه مــاده مربوطه در 

اساسنامه به شرح مذکور تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

آگهی تغییرات شرکت تمهیدسازان افق آسمان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 460749 

و شناسه ملی 14004410495  به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1399/03/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و حساب 
ســود و زیان ســال مالی 98 به تصویب رسید. آقای سهراب 
تقی پور آهنگر به شماره ملی 2060701163 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای وحید عامریان با شماره ملی 4591191931 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شد. 
- روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیراالنتشــار جهت درج 

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

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت حامی سرمایه اقتصاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 433853 و شناسه ملی 10320846235

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالی منتهی به 98/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی 
10100525069 بــه عنوان بازرس اصلــی و آقای وحید ذوقی 
به شماره ملی 0077894065 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی تغییرات شرکت تهران پلی استر تاپس سهامی خاص
به شماره ثبت 215000 و شناسه ملی 10102563826

فوق العــاده  عمومــی  مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه 
شــماره  مجــوز  موجــب  بــه   1398/12/20 مــورخ 
1745/7/680/01/9945033 مــورخ 99/1/26 مرکز انتظام 
پلیس پیشــگیری ناجــا تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: آقای 
علی اکبر آل یمین به شــماره ملــی 0451986059 که دارای 
400000 ریال سهم الشــرکه به موجب ســند صلح به شماره 
36787 مورخ 1399/02/22 صادره از دفتر اســناد رســمی 
1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ 100000 ریال از سهم الشــرکه 
خود را به آقــای دینعلی قرقانی کد ملــی 0603056611 و 
مبلغ 300000 ریال از سهم الشــرکه خــود را به خانم ناهید 
فخــر کــد ملــی 0036840157 منتقل و از شــرکت خارج 
گردید آقای مجتبی ارکانی یامچی فرزند محمدعلی شــماره 
ملــی 3979219641 دارای 150000 ریال سهم الشــرکه به 
موجب ســند صلح به شــماره 36787 مورخ 1399/02/22 

 صادره از دفتر اســناد رســمی 1421 حوزه ثبتی تهران مبلغ
150000 ریــال سهم الشــرکه خود را به آقــای محمدمهدی 
آل یمین کد ملی 0451675878 منتقل نموده و از شــرکت 
خارج شد اسامی شــرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح 

ذیل می باشد:
آقای دینعلی قرقانی کد ملی 0603056611 دارای 100000 
ریال سهم الشــرکه خانم ناهید فخر کد ملی 0036840157 
دارای 450000 ریال سهم الشــرکه آقای شعبان امیرحسینی 
0603071201 دارای 150000 ریــال سهم الشــرکه آقــای 
محمدمهــدی آل یمیــن کــد ملــی 0451675878 دارای 
150000 ریال سهم الشــرکه آقای حســن  نیک صفت اباتری 

دارای 150000 ریال سهم الشرکه.

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

آگهی تغییرات موسسه ناجی گستر قائم 

به شماره ثبت 45033 و شناسه ملی 14007694568 
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 ] صفحه آخر[ ] صفحات ۴ و ۱۰[

 هشــدار دولت عراق به آل ســعود؛ حشدالشعبی 
 نیــروی قانونی عراق اســت شــبه نظامی خطابش

نکنید!
  مخالفت صریح رئیس جمهور افغانستان با توافق 

آمریکا و طالبان.

 خلبــان هواپیمایی امارات از پرواز به اســرائیل 
امتناع کرد، برکنار شد!

 بــا حکــم دولــت؛ یــک زن بیمــار در آمریکا 
با تزریق سم اعدام شد.

نیروهای گارد ملی مسلح به واشنگتن می آیند

سایه سنگین حکومت نظامی
بر مراسم تحلیف جو بایدن

 73 هزار سایت قمار، فیشینگ و کالهبرداری با 
گزارش های مردمی فیلتر شده است.

 عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس: رانت 
180 هزار میلیارد تومانــی زنجیره فوالد به جیب 

دالالن رفت.

  وزیر بهداشت: بهار آینده واکسن داخلی کرونا را 
با اطمینان در خدمت مردم قرار می دهیم.

 یک مســئول: وزارت جهاد کشاورزی تخم مرغ را 
شانه ای 32 هزار تومان عرضه می کند.

وزیر راه و شهرسازی:

بازگشت قیمت  مسکن به سایت ها
آرامش بازار را برهم می زند

 ]صفحه ۴[

بررسی دالیل خاموشی های اخیر
 از سوءمدیریت تا عدم برخورد با پرمصرف ها

همزمان با رزمایش دریایی اقتدار ارتش جمهوری اسالمی ایران

ناو بندر »مکران« و ناو موشک انداز »زره« به نداجا ملحق شد 

شهادتمظلومانهفاطمهزهرا)س(
ریحانهرسولخدا)ص(راتسلیتمیگوییم

 طی روزهای اخیر به دالیل مختلف از جمله سوءمدیریت دولتی و عدم برخورد قاطع با پرمصرف ها شاهد 
خاموشی های گسترده برق در برخی شهرهای کشور بوده ایم.

 این خاموشی های چندساعته و بدون اعالم قبلی زیان سنگینی به واحدهای تولیدی و کارخانه ها وارد کرد 
و سبب اختالل جدی در وضعیت زندگی مردم شد.

 اگر دولت تصمیم قاطعی برای برخورد با پرمصرف ها می گرفت و فقط به افزایش 16درصدی بهای برق آنها 
اکتفا نمی کرد شاید این روزها اینان این قدر بی محابا به مصرف انرژی ارزان نمی پرداختند.

 قطعی برق ارتباطی با تحریم ندارد زیرا همین چند ماه پیش بود که حسن روحانی رسما اذعان کرد که 
مردم می دانند که در شرایط تحریم آب و برق شان قطع نمی شود. 

 مسئوالن می دانند که همواره در زمستان به دلیل سرمای هوا مصرف انرژی بیشتر می شود بنابراین باید 
از مدت ها پیش این موضوع را مدیریت می کردند.

خبر ویژه 

] صفحه۲ [

عجب تدبیر شامخی  بود
که دولت مسئولیتش را 

نمی پذیرد؟!

در گفت و گوی کیهان با دکتر »طبرسی« فوق تخصص بیماری های عفونی مطرح شد

بررسی دالیل علمی منع واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی

اثربخشی واکسن ایرانی
در برابر جهش های ویروس کرونا

]صفحه ۱۰[

]صفحه ۳[

 دکتر »پیام طبرســی«: مخالفت عده ای با 
واکسن سازی  در صنعت  ایران  خودکفا  شدن 
به خصوص واکســن کرونا جالب توجه است. 
طبیعی اســت که عــده ای از واردات دارو و 

واکسن سود می برند. 
 نیاز ما برای واکسینه شدن مردم کشورمان 
با یــک میلیون یا دو میلیون دوز واکســن 
وارداتی برطرف نمی شود، ما برای رسیدن به 
۱۰۰ میلیون دوز واکسن باید به تولید داخلی 

روی بیاوریم. 
 تعدادی از پزشــکان معروف فرانســوی 
واکسن های  چنین  بودن  سرطان زا  به  نسبت 
همین جهت  به  داده اند  آمریکایی هشــدار 
کشور فرانسه با احتیاط از واکسن های مبتنی 

بر فناوری mRNA استفاده می کند. 
واکسن های  تولید  در   mRNA تکنولوژی   
آمریکایی جدید نیست اما استفاده از آن در 
واکسن  ســازی جدید است. این تکنولوژی از 
ســال ۱98۷ مورد استفاده قرار گرفته اما در 
مقطعی اروپایی ها اســتفاده از آن را ممنوع 
کردند چرا که منجر به ایجاد سرطان شده بود.
 این واکســن ها امتحان خودشــان را در 
درازمدت پس نداده اند و مشخص نیست طی 
سال های آینده عوارض استفاده از واکسن های 
مبتنی بــر این تکنولوژی تا چه حد جوامع را 

درگیر خواهد کرد.

 

تیرهای غیبی
راهکار اخراج

یادداشت روز

] صفحه۲ [

تلفات کرونا در آمریکا 
دوباره رکورد زد

4600 مرگ در یک روز
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26 دیماه، چهل و دومین سال 
فرار شاه:

شاه خطاب به سفیر آمریکا: 
اما کجا باید بروم؟
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نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

پیوند فکری 
مدعیان اصالحات 

و ترامپ؛ برچسبی که 
به رقیب می  زدند
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