
موبایل جدید شیائومی
 قابلیت میموجی دارد

شرکت ش���یائومی در موبایل های جدید خود 
قابلیت »میموجی« را عرضه کرده اس���ت. این 
قابلیت به کاربر اجازه می دهد با اس���تفاده از 
۱۶۵ حالت مو، صورت و اکسسوری آواتار خود 

را بسازد.
مهر- هنگامی که آیف���ون انیموجی را عرضه 
کرد، بس���یاری از تولید کنن���دگان این ویژگی 
محبوب را تقلید کردند و نمونه مخصوص خود 

را ابداع کردند.
 AR Emoji نسخه این ویژگی در سامسونگ
نام دارد که البته قابلیت های دیگری نیز دارد. 
شرکت چینی شیائومی نیز نسخه مخصوص خود 
از انیموجی به نام Mimoji را نخس���ت برای 
موبایل M8 عرضه ک���رد و در مرحله بعد این 

ویژگی را در دستگاه های دیگر نیز افزود.
اکنون یک س���ال از ارایه این ویژگی گذشته 
و از محبوبیت آن کاسته ش���ده اما شیائومی 
تصمیم دارد آن را در موبایل CC9 آتی خود 

عرضه کند.
البته این تولید کننده چینی قابلیت مذکور 
را با ویژگی ه���ای جدی���دی در موبایل خود 
 Mimoji عرضه می کن���د. اپلیکیش���ن اولیه
محدود به چن���د کاراکتر خاص ب���ود که به 
فرد اجازه می داد آواتاری از خود بس���ازد. اما 
اکنون ۱۶۵ حالت مو، صورت و اکسس���وری 
مختلف در این اپلیکیش���ن وجوددارد که کاربر 
 می تواند هنگام خلق آواتار خود از آنها استفاده 

کند.
کاربران می توانند عکس و ویدیو ثبت کنند و 
حتی آواتار خود را به نقاشی های مشهور اضافه 

کنند. 
 CC9 و CC9e ،CC9 موبایل های شیائومی
Meitu قرار است فردا عرضه شوند. نسخه های 
CC9e و Meitu CC9 3 دوربین پش���تی، 
نمایشگر AMOLED و اسکنر تعبیه شده زیر 
نمایش���گر دارند. هر دو این موبایل ها دوربین 
سلفی ۳۲ مگا پیکسلی دارند و دوربین پشتی 

آنها نیز ۴۸ مگاپیکسل است.

مچ بندهایی که احساسات کاربر 
را نشان می دهد

محققان انگلیسی با استفاده از مواد هوشمند 
موفق به ساخت مچ بندهایی شده اند که با تغییر 
رنگ دادن، گرم ش���دن، لرزیدن و فشار وارد 
کردن به مچ دس���ت افراد مبتال به اختالالت 
خلقی؛ به آنها کمک می کند احساسات خود را 

بهتر کنترل کنند.
ایرنا - درک احساس���ات و چگونگی کنترل 
آن ها، مهارت های پیچیده ای است که بسیاری 
از افراد آن را س���خت و دش���وار می دانند اما 
اکنون محققان دانشکده محاسبات و ارتباطات 
دانش���گاه »لنکس���تر« در انگلیس، موفق به 
ساخت مچ بندهایی شده اند که به افراد مبتال به 
افسردگی، اضطراب و اختالالت دو قطبی کمک 

می کند تا احساسات خود را درک کنند.
مچ بندهای یاد ش���ده که بر اس���اس سطح 
»انگیختگی عاطف���ی« تغییر رنگ می دهند، به 
کاربر اجازه می دهند تا به آسانی و بدون رجوع 
به تلفن همراه و صفحه نمایش رایانه یا تبلت 
خود، تغیی���ر عاطفی ایجاد ش���ده را ببینند و 

احساس کنند.
محققان این مچ بندها را با اس���تفاده از مواد 
هوشمند »ترمو کروم« که در هنگام گرم شدن 
تغییر رنگ می دهند و نیز ابزارهایی درس���ت 
کردند که مچ را می لرزانند و به آن فشار وارد 

می کنند.
این مچ بند همچنین مجهز به یک حس���گر 
واکنش پوستی است که تغییرات در برانگیختگی 
عاطفی را از طریق واکنش گالوانیک پوس���ت 
که میزان رسانایی الکتریکی آن را اندازه گیری 
می کند، تشخیص می دهد و این تغییرات را به 
طرق مختلف نمایش می دهد. آزمایشات انجام 
شده روی این مچ بند نش���ان داد که کاربر با 
استفاده از این مچ بند می تواند در لحظه متوجه 
واکنش احساسی خود شود و متوجه شود که 
حالت خلق و خویی وی به سرعت عوض شده 
و نیز عاملی که موجب فعال ش���دن این ابزار 
شده است را شناسایی کند؛ چرا که همواره یک 
واکنش احساس���ی موجب تحریک این مچ بند 
نمی ش���ود بلکه برخی اوقات فعالیت های دیگر 
مانند ورزش کردن نی���ز می تواند موجب بروز 

واکنشی در این مچ بند شود.
یکی از قابل توجه ترین یافته های این آزمایشات 
این بود که این مچ بندها به ش���رکت کنندگان 
کمک کرد تا واکنش های عاطفی را که پیش از 
این حتی بعد از دو روز قادر به شناسایی آن ها 

نبودند، شناسایی کنند.
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پنجره دریچه
وزارت تجارت ژاپن امروز اعالم کرده صادرات برخی مواد اولیه برای ساخت گوشی  را به کره جنوبی محدود می کند. تحریم کره جنوبی شامل 

موادی نیز می شود که توسط سامسونگ برای ساخت نمایشگرهای تاشو گوشی های هوشمند به کار می رود. 
صادرات مواد اولیه گوشی های هوشمند 
از ژاپن به کره جنوبی محدود شد
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لغو تحریم های آمریکا تاثیری بر هواوی ندارد
به نظر می رسد لغو تحریم های هواوی که به تازگی از سوی 
ترامپ اعالم شده خیلی در وضعیت هواوی تاثیر گذار نیست.

آی تی من- چن���د روز پیش دونالدترام���پ در اجالس 
G20 در پی توافق با رهبر چی���ن اعالم کرد که آمریکا داد 
و ستدهایش را با  چین از س���ر خواهد گرفت اما بر اساس 
گزارش مش���اور رییس جمهوری آمریکا، ظاهرا هنوز موانع 

بسیاری بر سر این توافقات وجود دارد.
گزارش ها حاکی از آن است که هواوی فقط امکان خرید یه 
سری از قطعات را دارد که در سایر کشورها نیز قابل معامله 

و خریداری باشد.
از سوی دیگر وزارت بازرگانی آمریکا مجوزهای جدیدی را 
در رابطه با فقط یک سری از تجهیزات به هواوی داده و به 

طور کلی هواوی به شکل کامل مشمول تعلیق کل تحریم ها 
نشده است.

به این ترتیب هواوی همچنان ق���ادر به خرید تجهیزات 
حساس و انحصاری نخواهد بود. 

اما این توافق هنوز با ابهاماتی همراه است؛ یکی از نکاتی 
که همچنان مبهم باقی مانده این است که آیا گوگل هم با 
کنار گذاشتن تحریم ها به کاربران هواوی اجازه دسترسی به 

پلی استور را خواهد داد.
با ای���ن ح���ال ه���واوی همچن���ان در مظ���ان اتهام 
جاسوس���ی قرار دارد و بسیاری از س���ناتورهای آمریکایی 
 مخال���ف توافق ب���ا دولت چی���ن و همکاری ب���ا هواوی 

هستند.

قابلیتی مشابه ایردراپ
 در انتظار کاربران آندروییدی است 

سرویس

گ����وگل ب����ا ارای����ه قابلی����ت جدید 
اش����تراک گذاری فایل Fast Share با 
انتقال سریع و ایمن فایل توسط ایردراپ 

بین دستگاه های اپل، رقابت می کند.
ایرنا- کاربران دس����تگاه های هوشمند 
گزینه های متنوعی برای به اشتراک گذاری 
فایل در اختیار دارند و می توانند در این راه 
از بلوتوث یا برنامه هایی چون Zapya و 
SHAREit استفاده کنند اما دستگاه های 
  iOS مجهز به سیستم عامل های آندرویید و
هرکدام برای این منظور از ابزارهای خاص 

خود بهره می برند.
دستگاه هایی که با سیستم عامل آندرویید 
 Android کار می کنن����د، به قابلی����ت
Beam مجهزن����د که با اس����تفاده از آن 
می توان تنها با نزدیک کردن دو دستگاهی 
که ه����ر دو از این قابلی����ت برخوردارند، 
اطالعات و فایل های مورد نظر را با سرعت 
مناسب از یک دس����تگاه به دستگاه دیگر 
 NFC منتقل کرد. در این قابلیت مبتنی به
از بلوتوث برای ارسال و دریافت اطالعات 

استفاده می شود.
 iOS دس����تگاه هایی که با سیستم عامل
کار می کنند نیز برای این منظور به قابلیت 
AirDrop مجهز شده اند که امکان انتقال 

و دریافت بی س����یم فایل بین دستگاه های 
اپل را برای کاربران فراهم می کند. کاربران 
دستگاه های اپل با اس����تفاده از این قابلیت 
می توانند فایل های����ی نظیر عکس، ویدیو، 
شماره تلفن و امثال آن را به طور مستقیم 
با کاربران دیگ����ر به اش����تراک بگذارند. 
AirDrop اپ����ل از ترکی����ب وای فای و 
بلوتوث برای اش����تراک گذاری فایل میان 

دستگاه های iOS و مک استفاده می کند.
گوگل اوایل س����ال جاری میالدی اعالم 
کرد که سیستم عامل جدید آندرویید کیو 
)Android Q( هفدهمی����ن نس����خه از 
سیس����تم عامل آندرویید دیگر از قابلیت 
Android Beam که شبیه ترین امکان 
به AirDrop اپل است، پشتیبانی نخواهد 
  ۹to۵Google کرد. حال پایگاه اینترنتی
از برنامه گ����وگل برای نس����خه جایگزین 
Android Beam پرده برداشته است. 
ای����ن قابلیت Fast Share ن����ام دارد و 
شباهت آن با AirDrop در این است که 
ابتدا از بلوتوث برای برقراری ارتباط میان 
دستگاه ها اس����تفاده کرده و با کمک یک 
اتصال مس����تقیم وای فای، فایل ها را میان 

دستگاه های مذکور منتقل می کند.
 Fast Share کاربران با اس����تفاده از

می توانند عک����س، آدرس اینترنتی، متن 
و دیگر فایل های خود را با دس����تگاه های 
دیگری که به این قابلیت مجهزند به اشتراک 

بگذارند.
به محض فع����ال کردن ای����ن قابلیت و 
انتخاب نامی برای دستگاه خود، می توانید 
با روش����ن کردن بلوتوث و لوکیش����ن به 
 Fast راحتی فایل های خود را با استفاده از
Share با دس����تگاه های دیگر به اشتراک 

بگذارید.
وقتی فرستنده دس����تگاه مقصد خود را 
انتخاب می کند، نام فرس����تنده و شناسه 
اتصال روی دس����تگاه گیرنده ظاهر خواهد 
ش����د و وی می تواند این تبادل را قبول یا 

رد کند.
با توجه به اینکه گوگل رس����ماً اطالعاتی 
در مورد Fast Share ارایه نداده، دقیقاً 
نمی توان گفت که این قابلیت از چه زمانی 
در اختیار کارب����ران آندرویید قرار خواهد 
گرفت ام����ا نظر به اینکه سیس����تم عامل 
 Android Beamآندرویید کیو دیگر از
پشتیبانی نخواهد کرد، پیش بینی می شود 
که Fast Share را روی دس����تگاه های 
مجهز به این سیستم عامل که در ماه اوت 

عرضه خواهند شد، ببینیم.

آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره ای آروین بازار 
پارس سهامی خاص به شماره ثبت 525633 و شناسه ملی 

 14007555034
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدی�ره م�ورخ 1398/02/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : • شرکت فروشگاههای زنجیره ای 
رفاه )سهامی عام( با شناس�ه ملی 10101564023 با نمایندگی 
آقای رس�ول محمدی به ش�ماره ملی 2291450891 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره ش�رکت فدک یاس اسپادانا )سهامی 
خاص( ب�ا شناس�ه مل�ی 10320888083 ب�ا نمایندگی آقای 
محمدعلی خراس�انی فردوانی به ش�ماره ملی 1291009231 به 
س�مت مدیرعامل و عض�و هیئت مدیره ب�رای باقیمانده مدت 
تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد ، اوراق بهادار و تعهد آور و 
قراردادها با دو امضاء مشترک » شامل یک امضای ثابت رئیس 
هیئت مدیره یا آقای امیرحس�ین ابوترابیان )احدی از اعضا( « 
باتفاق مدیرعامل یا آقای رس�ول محمدی )نایب رئیس هیئت 
مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ، سایر مکاتبات 
عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516804(

آگهی تغییرات شرکت امن افزار گستر شریف سهامی خاص 
به شماره ثبت 191534 و شناسه ملی 10102335004

 به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی س�الیانه مورخ 
1398/01/28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ترازنامه وحس�اب سود 
وزیان س�ال مال�ی 1397/09/30 به تصویب رس�ید روزنامه کثیر 
االنتش�ار فناوران اطالعات جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین 
گردید سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 به عنوان 

بازرس قانونی شرکت برای مد ت یکسال مالی انتخاب گردید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516805(

آگهی تغییرات شرکت آتی رویکرد افکار سهامی خاص به 
شماره ثبت 431243 و شناسه ملی 10320831162 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
22/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د: آق�ای امید جدیدی به 
شماره ملی 0491913605 به جای آقای شهرام جهان بیگلری شماره 
ملی0051197170 برای باقی مدت تصدی بعنوان رئیس هیئت مدیره 

انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516806(

آگهی تغییرات شرکت دیماس سازه آژند سهامی خاص به 
شماره ثبت 472938 و شناسه ملی 14004957069 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فرجام 
اندیشان محاسب با شناس�ه ملی 14006183508 به سمت بازرس 
اصلی و آقای حس�ن ایل بیگی به ش�ماره مل�ی 0420068686 به 
سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516810(

آگهی تغییرات شرکت پرشیا پیام سبز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 263004 و شناسه ملی 10103804351 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی فرجام 
اندیشان محاسب با شناس�ه ملی 14006183508 به سمت بازرس 
اصلی و آقای جاوید علی مینوئی به ش�ماره ملی 0039155161 به 
سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردیدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516811(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه فناوری 
اطالعات ویستا وب 

درتاریخ 1396/06/15 به ش�ماره ثبت 514873 به شناسه ملی 
14007048201 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم آگهی میگ�ردد. موضوع: 
طراحی و برنامه نویس�ی تحت وب، وین�دوز و موبایل، میزبانی 
وب سایت )هاس�تینگ(، ثبت دامنه، فروش و اجاره سرورهای 
مجازی، اختصاصی، بهینه س�ازی وب س�ایت س�ئو و بازاریابی 
محتوای�ی راه اندازی و بهره برداری از فروش�گاه های اینترنتی 
آموزش تخصص�ی، طراحی و راه اندازی وب س�ایت. درصورت 
ل�زوم پ�س از اخ�ذ مجوزه�ای الزم از مراجع ذیربط م�دت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران-ش�هر تهران-

چهارصددستگاه-خیابان شیخ الرئیس-خیابان پیروزی-پالک 
880-طبقه سوم-واحد 5- کدپس�تی 1716633585 سرمایه 
شخصیت حقوقی : 1000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم 
الش�رکه شرکا: میالد حسینی تابش به شماره ملی 0016911131 
دارنده 100000 ریال سهم الشرکه میثم اسفندانی به شماره ملی 
0084741686 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: 
میالد حسینی تابش به شماره ملی 0016911131 به سمت رئیس 
هیئت مدیره میثم اسفندانی به ش�ماره ملی 0084741686 به 
سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق تعهدآور و عقود 
اسالمی و قراردادها و اسناد بهادار و چک، سفته و برات و اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش�رکت 
معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت 
موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی 

باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516807(

آگهی تغییرات شرکت معدن رهجو کانیاب سهامی خاص به 
شماره ثبت 513622 و شناسه ملی 14006985762 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی س�الیانه 
مورخ 1398/02/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص 
ذیل به س�مت اعضای هیات مدیره برای مدت دو س�ال 
انتخاب گردیدند: ش�رکت نفت و گاز بلکهاک به شناسه 
فراگی�ر 3003166547 با نمایندگی آقای مارک ویکتور 
کاروس�و به ش�ماره فراگیر 110817632 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ش�رکت مینکم ویس�ت به شناسه فراگیر 
3003177866 ب�ا نمایندگ�ی آق�ای پیترپاتریک توره 
ب�ه ش�ماره فراگی�ر 110818671 به س�مت عضو هیئت 
مدیره ش�رکت کووینزلن�د مینکس به شناس�ه فراگیر 
3003178468 ب�ا نمایندگ�ی آق�ای بهمن رش�یدی به 
ش�ماره ملی 0064876268 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدی�ره آقای مارک ویکتور کاروس�و به ش�ماره فراگیر 
110817632 به سمت مدیرعامل )خارج از سهامداران و 
اعضاء هیئت مدیره( کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با 
امضاء مشترک مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره 
و ی�ا با امض�ای دو نفر از اعضای هی�ات مدیره به همراه 
مهر ش�رکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی و مکاتبات 
اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر ش�رکت معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516809(

تاسیس شرکت سهامی خاص راهبران هویت مجازی آینده 
درتاریخ 1398/02/15 به ش�ماره ثبت 540732 به شناس�ه مل�ی 14008309933 ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که 

خالص�ه آن به ش�رح زیر جهت اط�الع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالی�ت :خرید ، فروش، توزیع، تولید، بس�ته بندی، واردات 
و ص�ادرات و خدم�ات پس از فروش کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی، مطالعه و ارزیابی، انتقال دانش فنی و مش�اوره در زمینه هویت 
مجازی و فضای مجازی، فعالیت های کامپیوتری اعم از طراحی، اجرا تولید و نصب نرم افزارهای برنامه نویسی به سفارش مشتری 
غیر فرهنگی و غیر هنری، سخت افزاری، خدمات شبکه و تعمیرات، طراحی و پشتیبانی سایت، انجام امور انفورماتیکی و فناوری 
اطالعات آی تی. ارائه خدمات مطالعه، بررس�ی و طرح های مطالعاتی در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت. برپایی س�مینار و همایش 
های تخصصی و برگزاری کارگاه های عمومی، مهارتی و تخصصی. اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ 
وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال 
سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت 
در کلیه نمایشگاهها، همایش ها و سمینارهای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها 
اع�م از دولتی و خصوصی و بی�ن المللی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : اس�تان تهران ، شهرس�تان تهران ، بخش مرکزی ، ش�هر تهران، ش�هیدقندی-نیلوفر ، خیابان شهید 
عبدالمجید صابونچی ، کوچه شهیدان کردبچه )هفتم( ، پالک -74 ، طبقه اول کدپستی 1533753511 سرمایه شخصیت حقوقی 
عبارت است از مبلغ 100000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 98/213/4 مورخ 1398/01/19 نزد بانک آینده شعبه آپادانا با کد 0213 پرداخت گردیده 
است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا یاوری راد به شماره ملی 0066474736و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هاتف رسولی به شماره ملی 0068519885و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای عبدالرضا ترقی به شماره ملی 1062693914و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 س�ال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی 
باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای 
امیرمصطفی مولوی دوس�ت به ش�ماره ملی 0019313071 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای ابراهیم کولیوند 
به شماره ملی 3961769885 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار فن آوران اطالعات جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516808(

آگهی تغییرات شرکت ابنیه راه شهراد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 388295 و شناسه ملی 10320390171 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ملیحه رجائی به شماره ملی0063866676 
با پرداخت مبلغ 100000ریال به صندوق شرکت،در زمره شرکاء قرارگرفت. سرمایه شرکت از مبلغ500000000 ریال به مبلغ 500100000 ریال افزایش 
یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد : خانم شهزاد 
گودرزی دهریزی به کدملی 4120089932 دارای 480000000 ریال سهم الشرکه خانم فاطمه گودرزی به کدملی 4130449281 دارای 12500000 
ریال سهم الشرکه آقای عباس گودرزی دهریزی به کدملی 4130813056 دارای 2500000 ریال سهم الشرکه خانم محبت گودرزی دهریزی به 
کدملی 4133093941 دارای 2500000 ریال سهم الشرکه آقای امیرافشار گودرزی دهریزی به کدملی 4120445550 دارای 2500000 ریال سهم 
الشرکه ملیحه رجائی کدملی 0063866676 دارای100000ریال سهم الشرکه تعداد اعضاء هیأت مدیره به 2 نفر کاهش یافت. وماده مربوط در 
اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. آدرس شرکت به : تهران خیابان ولنجک خیابان بیست و سوم پالک 4 واحد 11 به کدپستی 1985878135 

تغییر یافت.و ماده مربوط در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )516812(

 کارت خودرو پراید سفید رنگ به شماره ایران 88،
 475م93، شماره کارت 104/5418296 و شماره
  بارکد 66036828 مفقود گردیده و از درجه اعتبار

ساقط میباشد
پروانه تردد خودرو رنگ سفید به شماره شاسی  3C4PDCCB1FT675188  مدل  
تیپ   اروند  آزاد  منطقه   49553 پالک  شماره   FTG75188 موتور   شماره   2015
میباشد  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  عچرش  فریبا  مالکیت  به   JOMI

خرمشهر  

آگهی ابالغ اجرائیه 
بدینوسیله به خانم کافیه نوری چشمه گچی نام پدر یار مراد تاریخ تولد 1330/4/8 
شماره ملی 3253886336 شماره شناسنامه 599 به نشانی قریه چشمه گچ جاللوند 
ازدواج  سند  باستناد  خود  مهریه  وصول  جهت  رحیمی  فاطمه  خانم  که  میشود  ابالغ 
46453 علیه کلیه وراث مرحوم فرج اله رحیمی چشمه گچی  اجرائیه صادر نموده 
و طبق گزارش  اداره تشکیل شده  این  به کالسه 9800670 در  اجرائی  پرونده  و 
مامور  محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یك مرتبه در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات 
اجرایی جریان خواهد یافت.1070                       رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 

 A80 عرضه گلکسی
در بازار ایران

 A80 شرکت سامسونگ اعالم کرد گوشی جدید گلکسی
این ش����رکت از ابتدای ماه جاری ب����رای خرید حضوری و 
 اینترنت����ی در بازاره����ای منتخ����ب در دس����ترس خواهد

 بود. 
آی تی من - گلکسی A80 اولین عضو کهکشان سامسونگ 
است که به دوربین س����ه گانه چرخشی مجهز شده و به این 
ترتیب کیفیت باالی لنز در دوربین های اصلی و سلفی دقیقا 
مثل هم خواهد بود و دیگر هیچ افت����ی در کیفیت و دقت 
عکس و فیلم های خود نخواهید داشت. چرخشی بودن دوربین 
سه گانه همچنین به ش����ما امکان می دهد چه با استفاده از 
دوربین اصلی یا سلفی، بصورت پیوسته فیلمبرداری کنید و 
به این ترتیب کل خاطرات تان در ی����ک ویدیو کنار هم قرار 

خواهد گرفت.
گلکس����ی A80 با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی خود می تواند 
تصاویری واضح و شفاف از شما ثبت کند. دوربین این گوشی 
مجهز به لنز فوق عریض با زاویه دید ۱۲۳ درجه اس����ت و 
به این ترتیب می توانید تمام آنچه را با چش����م می بینید در 
عکس یا ویدیوی زنده خودتان ثبت ک����رده و با دیگران به 
اشتراک بگذارید. لنز تش����خیص عمق سه بعدی در گلکسی 
A80 تصاویر سوژه شما را با عمق بیشتر ثبت کرده و به شما 
 Live Focus امکان می دهد با اس����تفاده از قابلیتی مانند
Video کلیپ هایی با کیفیت س����ینمایی از لحظه های مهم 
 Super Steady زندگی تان خلق کنید. در عین حال قابلیت
Video یا لرزش گیر فوق ق����وی برای فیلمبرداری هم مانع 
 از لرزیدن تصویر یا تار شدن سوژه در زمان فیلمبرداری های

 پرحرکت می شود.

PB


