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WWDC2019 فردا آغاز می شود

همه پیش بینی ها درباره کنفرانس توسعه دهندگان اپل
 iOS 13 

همان طور که می دانید، این روزها ارایه حالت تاریک 
)Dark Mode( در دنیای اپلیکیش���ن ها و پلتفرم ها 
به مد روز تبدیل شده و به همین دلیل هم پیش بینی 
می شود که سیس���تم عامل موبایل iOS 13 عالوه بر 
گستره وسیعی از امکانات تازه، به حالت تاریک سرتاسری 
 Dark Mode .و در کل سیستم عامل نیز مجهز باشد
محبوب ترین ویژگی این نس���خه از آی او اس است که 
مدت هاست همه در انتظار عرضه شدن آن هستند و البته 
گذشته از تبعیت از مدروز، مزایایی همچون افزایش دوام 
شارژ باتری در نمایشگرهای OLED و کمک به خواب 

کاربران هم دارد.
عالوه بر حالت تاریک، این سیستم عامل به احتمال 
زیاد به اپلیکیشن جدید Find My مجهز می شود که 
در واق���ع ترکیبی اس���ت از Find My Friends و 
Find My iPhone در قالب یک رابط کاربری جدید 
و یکپارچه. این اپلیکیشن گزینه Find Network هم 
خواهد داشت که دستگاه را حتی در صورت متصل نبودن 

به وای فای یا شبکه سلولی موبایل، قابل ردیابی می کند.
آی پد نیز قرار است به همراه آی او اس 13 در جریان 
این رویداد روزآمدسازی هایی را دریافت کند. از جمله 
پشتیبانی از چند پنجره باز اپلیکیش���ن ها در حالت 
Multitasking است. این پنجره ها در یک پنل جدید 
با قابلیت جدا شوندگی ارایه می شوند که محدودیت های 
کنونی را برطرف خواهد کرد و هر پنجره که ش���امل 
برگه های جداگانه است را می توان در بخشی از صفحه 

نمایشگر قرار داد. 
ش���نیده ها همچنین حاکی است که طراحی صفحه 
خانگی یا Home Screen آی پد نیز روزآمد خواهد 

شد.
از دیگر امکاناتی که به iOS 13 افزوده می شود می توان 
به حالت خواب )Sleep Mode( و روزآمدسازی های 
 Reminders، Books، Heealth اپ هایی همچون

و Home اشاره کرد. 
گزارش بلومبرگ حاکی است که اپل این روزآمدسازی ها 
را در قالب پروژه ای با اسم رمز Yukon پیگیری کرده و 
این شرکت از هم اکنون روی ساخت iOS 14 نیز با اسم 
رمز Azul مشغول کار است و قرار است در سال آینده 
میالدی این سیس���تم عامل نیز معرفی شود. Azul از 
شبکه بی سیم 5G پشتیبانی می کند و بخشی از تمرکز آن 

نیز روی واقعیت افزوده است.
 macOS 10.15 

سیستم عامل macOS 10.15 نیز تمرکز خود را 
روی مارزیپان  )Marzipan( خواهد گذاشت. مارزیپان 

نام فناوری اپل برای انتقال ساده اپ ها از آی پد به سیستم 
مک است و اپل نسختین بار سال گذشته از این فناوری 
رونمایی کرد و حاال توسعه دهندگان نیز خواهند توانست 
از این فناوری برای عرضه اپ های خود روی مک استفاده 

کنند.

روزآمدسازی macOS همچنین شامل یک اپلیکیشن 
موسیقی جدید برپایه کدهای آی تیونز است که امکانات 
تازه ای به آن افزوده شده است. همچنین اپل پادکست ها 
را از آی تیونز بیرون می کشد و به این منظور یک اپ ویژه 
برای پادکست عرضه می کند که با مارزیپان برای مک 

هم قابل ارایه است.
اپل همچنین یک قابلیت جدید نمایشگر خارجی را هم 
به این سیستم عامل افزوده که به کاربران امکان می دهد 
که پنجره هر اپ فعالی را به یک نمایشگر دوم یا مثال یک 

آی پد ارسال کنند.
همچنین احتمال می رود که اپ Shortcuts )که 
دستاورد خرید شرکت Workflow برای اپل است( در 
 Shortcuts هنوز اپ iOS مک او اس ارایه شود. البته در
به صورت پیش فرض افزوده نشده و کاربران درصورت 
نیاز باید آن را از اپ استور دانلود کنند. بنابراین ممکن 
اس���ت اتفاق مش���ابهی هم برای مک بیفتد و نسخه   

مارزیپان این نرم افزار در اپ استور مک قرار داده شود.
 macOS به iOS 12 ویژگی دیگری که قرار است از
10.15 وارد شود، Screen Time است. این ویژگی 
به کاربران امکان می دهد که میزان صرف وقت در اپ های 
مختلف را اندازه بگیرند و در صورت نیاز این زمان را برای 
اپ های مختلف، مثال  شبکه های اجتماعی، محدود کنند. 
والدین هم می توانند برای استفاده فرزندشان از نرم افزارها 

محدودیت زمانی تعریف کنند.
 اس���کرین تایم در مک نیز مانن���د آی او اس عمل 
می کند و یک پنل جدید در بخش اولویت های سیستم 
)preferences( افزوده می شود که از طریق آن، این 

ویژگی تنظیم شود.
از دیگر برنامه های اپل، افزودن صفحه جدید مدیریت 
Apple ID به بخش تنظیمات سیستم است. افکت های 
iMessage نیز قابلیت دیگری است که قرار است به 
مک او اس بیاید. اپ Find My ک���ه در آی او اس ارایه 

می شود نیز در macOS در دسترس خواهد بود.
 watchOS 6

کاربران ساعت های هوشمند اپل باید منتظر معرفی 
watchOS 6 باشند که دربرگیرنده تعدادی بهبود و 
روزآمدسازی اس���ت. از جمله این آپدیت ها می توان به 
طراحی های تازه برای صفحه س���اعت با نام هایی مانند 
کالیفرنیا، Gradient و X  Large اش���اره کرد. 
گزارش های جدیدی  از جمله برای کتاب های صوتی، 
میزان شارژ باتری و اطالعات بارندگی و محاسبه میزان 
نویز در فضای خارجی نیز به این سیستم عامل ابزارهای 

پوشیدنی افزوده شده است.
نکته جالب دیگر، معرفی بازار اپ یا اپ اس���تور ویژه 
ساعت های اپل است  که به همراه این سیستم عامل به 

صورت مستقل ارایه می شود. 
اپ ویژه کتاب های صوتی به همراه اپلیکیشن سالمت  
Cycles )وبژه دوره پری���ود زنان( و اپ Dose )برای 
مدیریت مصرف داروها( هم به watchOS 6 افزوده 
شده است. اپ دیگری که قبال روی آیفون بوده و حاال به 
ساعت های هوشمند اپل هم می آید، اپ یادداشت صوتی 

Voice Memos است.
 tvOS 13 

اطالعاتی ک���ه درباره سیس���تم عامل های آی او اس، 

مک او اس و واچ او اس داریم نسبتا جامع است؛ ولی هنوز 
مشخص نیست که سیستم عامل tvOS 13 قرار  است 
شاهد چه روزآمدسازی هایی باشد. یکی از این آپدیت ها 
که می شد حدس زد، پشتیبانی از چندین حساب کاربری 
است. البته +Apple TV سال جاری میالدی معرفی 
می شود؛ بنابراین ممکن است اپل رونمایی از تازه های این 

سیستم عامل را تا آن زمان به تعویق بیندازد.
 سخت افزار

رویداد WWDC با محوریت نرم افزارهای اپل برگزار 
می شود، اما همیش���ه احتمال رونمایی از محصوالت 
سخت افزاری هم در این رویداد می رود. به ویژه امسال که 
اپل اعالم کرده که در حال کار روی سه محصول پیشرفته 
از خانواده مک شامل Mac Pro جدید، یک نمایشگر 

مستقل و یک دستگاه مک بوک پرو 16 اینچی است.
Mac Pro 

بلومبرگ اوایل ماه مه در گزارشی اعالم کرد که اپل 
قصد دارد در رویداد WWDC 2019 از یک دستگاه 
Mac Pro رونمایی کند. اطالعات چندانی درباره این 
دستگاه منتشر نشده؛ اما به نظر می رسد که این دستگاه 
جدید ماژوالر خواهد بود تا توسعه و آپگرید آن آسان تر 
باشد. اپل نسختین بار دستگاه مک پرو را در کنفرانس 
توسعه دهندگان سال 2013 معرفی کرد و این دستگاه 
که به شکل یک سطل زباله طراحی شده بود، همان سال 
به بازار آمد. امسال هم احتماال اپل همین رویه را در پیش 
می گیرد و در WWDC یک رونمایی و معرفی مختصر از 
این محصول جدید را به همراه وعده عرضه رسمی آن در 

ماه های آینده شاهد خواهیم بود.

 نمایشگر مستقل
به همراه مک پرو، اپل احتماال از یک نمایشگر مستقل 
خارجی نیز رونمایی خواهد ک���رد. مینگ  چی کو که 
تحلیل گر برجسته اپل است، اعالم کرده که این نمایشگر 
31.6 اینچی با وضوح تصویر 6K خواهد بود. در ساخت 
این نمایش���گر از فناوری ه���ای MiniLED به همراه 
فناوری هایی همچون Night Shift، True Tone و 

HDR استفاده شده است.
کو همچنین گفته که اپل زمان عرضه رس���می این 
محصول را فصل دوم یا سوم سال 2019 تعیین کرده که 

با زمان برپایی WWDC 2019 همخوانی دارد.
اپل در سال 2016 از بازار نمایشگرهای مستقل خارج 
شد و تولید نمایشگر تاندربولت خود را متوقف کرد و حاال 
به نظر می رسد قصد دارد راسا دوباره به این بازار وارد 

شود.
 مک بوک پرو 16 اینچی

مینگ چی کو عالوه براین درباره مک بوک پرو 16 اینچی 
اپل نیز شنیده هایی را مطرح کرده است. این دستگاه 
قرار اس���ت با طراحی کامال جدیدی عرضه شود و یک 
فرم فاکتور جدید برای خانواده مک بوک معرفی کند. اپل 
پیش تر مک بوک پروهای 17 اینچی عرضه می کرد؛ اما در 
سال های اخیر، محصوالت این خانواده عمدتا 15 اینچی 

بوده اند.
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مزایده 
کتبی

   

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 180 مورخ  98/02/24  شوراي محترم 
اسالمي شهر ،   در نظر دارد یک قطعه زمین خود  واقع در خیابان سی متری خط نفت - كوچه 
آبادكتول  را از طریق مزایده كتبي به  فروش  از آفتاب 25  شهر علی  10 متری منشعب 

برساند.
*   شرایط مزایده کتبي :

1-  متقاضیان مي بایست قبل ازشركت درمزایده كتبي از محل مذكورموردمزایده بازدید 
به عمل آورند .

2-شركت كنندگان درمزایده مي بایست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد برای  قطعه زمین 
واقع در در خیابان سی متری خط نفت – كوچه 10 متری منشعب از آفتاب 25   به مساحت 
319/27 مترمربع به مبلغ 340/000/000  ریال ،  به عنوان سپرده شركت در مزایده در 
وجه بانک ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بحساب جاري 0105779476005  بنام شهرداري 

واریز نمایند،سپرده مزبور پس از اتمام آگهي و تنظیم قرارداد مسترد میگردد . 
به  آنها  از خرید منصرف شوند سپرده هاي  و سوم  ، دوم  اول  برندگان  3- در صورتیکه 

ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 4- هزینه هاي دولتي از جمله عوارض ، مالیات , هزینه هاي انتقال و كارشناسي  و درج آگهي 

و000 برابر مقررات به عهده برندگان مزایده كتبی خواهد بود0
5- شهرداري در رد یا قبولي یک یا كلیه پیشنهادات مختار میباشد .  

6- به پیشنهادات مخدوش ونا خوانا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
7- قیمت پایه كارشناسی برای قطعه  زمین مورد مزایده ،هر متر مربع با كاربري مسکوني 
مبلغ   21/000/000  ریال می باشد ، ضمناً برنده مکلف است كل مبلغ مورد مزایده راظرف 

مدت هفت روز نقداً  به حساب شهرداری واریزنماید .
8- شركت كنندگان، اسناد مزایده وبرگه پیشنهاد قیمت رامی توانند ازامورقراردادهای 
شهرداری یا ازسایت www.aliabad.ir دریافت ویا جهت كسب اطالعات بیشتر ، باشماره تلفن 

های 6-01734222525 داخلی 230 تماس حاصل نمایند.
9- متقاضیان شركت درمزایده  می بایست فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را در پاكت  
)الف(  – اسناد مزایده را درپاكت )ب(  و  برگه پیشنهاد قیمت راپاكت )ج( قرار داده و تا 

پایان وقت اداری روز  یکشنبه  مورخ  98/03/19 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
10- بازگشایی پاكت های رسیده راس ساعت  14:15 روز دوشنبه مورخ 98/03/20  در 

محل شهرداري انجام خواهد شد .
انتشار اول :  98/03/05
ابوذر اسفندیاري پورانتشار دوم:   98/03/12

شهردار علي آباد کتول

کنفرانس  جهانی  توس��عه دهندگان اپل که به نام WWDC معروف اس��ت، روز دوشنبه 
سوم ژوئن )فردا( آغاز می کند. WWDC 2019 حداقل از نظر سیستم عامل های اپل یکی از 
پرخبرترین هاست و اپل قصد دارد در این رویداد از iOS 13، macOS 10.15، tvOS13 و 
watchOS 6 پرده برداری کند. همچنین احتمال چند گجت و سخت افزار جدید هم از این 
رویداد می رود. بنابراین بد نیست تا پیش از  آغاز رویداد WWDC 2019 نگاهی به اتفاقاتی 

بیندازیم که قرار است در این رویداد بیفتد.
همچون رویدادهای قبلی، می توان انتظار داشت که تمرکز اصلی رویداد WWDC امسال 
روی نرم افزارها باشد. این رویداد، فرصتی برای اپل است که به توسعه دهندگانش را با تازه های 
سیستم های عامل آشنا کند و به آنها زمان کافی برای هماهنگی و روزآمدسازی  اپ های شان پیش 

از عرضه عمومی محصوالت بدهد.
در این رویداد اپل احتماال نسخه  بتای سیستم عامل های مختلفش را به توسعه دهندگان معرفی 

خواهد کرد که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9600272
1-ششدانگ یکقطعه زمین به شماره پالک ثبتی 2925 فرعی از 33-اصلی مفروز و مجزا شده از 1585 فرعی از اصلی 
مذکــور قطعــه 1 واقع در بخش 14 ناحیه 00 حوزه ثبتی گنبدکاووس به مســاحت )4000( مترمربع )چهارهزار مترمربع( واقع 
در گنبد کاووس جاده داشــلی برون کیلومتر 10 موضوع ســند مالکیت اصلی بشماره چاپی 982573 سری الف سال 78 که در 
صفحه 158 دفتر امالک جلد 50 ذیل شماره 7890 به نام مرغداری آالگل گنبد شماره ثبت 1371 تاریخ ثبت 1376/02/31 
دارای شناســه ملی 10700079092 در واحد ثبت شــرکتهای اداره ثبت اســناد و امالک گنبدکاووس محدوده است به حدود 
شــماال: بطول 80 متر پی اســت به باقیمانده پالک 1585 فرعی شــرقا: بطول 50 متر پی اســت به باقیمانده پالک 1585 فرعی 
جنوبا بطول 80 متر پی اســت به باقیمانده پالک 1585 فرعی غربا: بطول 50 متر پی اســت بجاده صحرائی ثبت و صادر شــده 
اســت.  تماما به موجب ســند رهنی شــماره 41476 مورخ 1394/04/11 دفتر خانه اســناد رســمی شــماره 108 شهر گنبد 
کاووس استان گلستان به مبلغ 700/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه گنبدکاووس به مدت 10 سال ثبت شده 
است. تماما به موجب سند رهنی شماره 41477 مورخ 1394/04/11 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 108 شهر گنبدکاووس 
اســتان گلســتان به مبلغ 200/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه گنبد کاووس به مدت 10 سال ثبت شده است. 
2-ششدانگ یکقطعه زمین به شماره پالک ثبتی 3292 فرعی از 33-اصلی مفروز و مجزا شده از 1585 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 1 واقع در بخش 14 ناحیه 00 حوزه ثبتی گنبد کاووس به مساحت )12000( متر مربع )دوازده هزار مترمربع( واقع در 
گنبد کاووس جاده داشــلی برون کیلومتر 10 موضوع ســند مالکیت بشماره چاپی 109766 سری سال که در صفحه 229 دفتر 
امالک جلد 74 ذیل شــماره 11282 به نام مرغداری آالگل گنبد شــماره ثبت 1371 دارای شناســنامه ملی 10700079092 
در واحــد ثبت شــرکتهای اداره ثبت اســناد و امالک گنبد کاووس، محدوده اســت به حدود شــماال: اول بطــول 80 متر محدود 
اســت به پالک 2925 فرعی دوم بطول 20 متر پی اســت به باقیمانده پالک 1585 فرعی شــرقا: بطول 120 متر پی اســت به 
باقیمانده پالک 1585 فرعی جنوبا بطول 100 متر پی اســت به باقیمانده پالک 1585 فرعی غربا: بطول 120 متر محدود اســت 
بجاده صحرائی) تمام فرعیها از 33-اصلی میباشــد( ثبت و صادر شــده اســت. تماما به موجب سند رهنی شماره 18792 مورخ 
1387/12/22 دفتر خانه اســناد رسمی شماره 108 شــهر گنبدکاووس استان گلستان به مبلغ 1/400/000/000 ریال در 
رهن بانک کشــاورزی شــعبه گنبد کاووس به مدت 10 ســال ثبت شده است. مازاد بموجب ســند رهنی شماره 41477 مورخ 
1394/04/11 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 108 شهر گنبدکاووس استان گلستان به مبلغ 200/000/000 ریال در رهن 
بانک کشــاورزی شــعبه گنبد کاووس به مدت 10 سال ثبت شده اســت. اسناد رهنی فوق موضوع پالکهای ثبتی ذکر شده بعلت 
عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه شده و پرونده اجرائی تحت کالسه شماره 9600272 به تاریخ 1396/08/15 تشکیل 
شــده و در ادامه در نهایت طبق نظریه هیات ســه نفره کارشناسان رسمی دادگستری )پالکهای ثبتی فوق( توصیف اجمالی موارد 
وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع است در گنبد کاووس جاده داشلی برون کیلومتر 10، عرصه پالکهای ثبتی 33/2925-
اصلی و 33/3292-اصلی بترتیب دارای مســاحت 4000 متر مربع و 12000 متر مربع هر دو به نام شــرکت مرغداری آالگل 
گنبد که در آن یک واحد مرغداری تحت عنوان شرکت مرغداری آالگل گنبد )سهامی خاص(بشماره ثبت 1371 احداث بنا شده 
اســت مجموع مســاحت اعیانهای موجود در عرصه پالکهای فوق حدود 4695 متر مربع که مشتمل بر قسمتهای زیر میباشد. چهار 

واحد ســاختمان بعنوان ســالن اصلی پرورش مرغ به مســاحت حدود 4225 مترمربع با ســاختار دیوار باربر آجری، سقف از نوع 
خرپای فلزی و با پوشــش پشــم شیشه و ایرانیت، کف سالن ها بتن لیسه ای و نمای داخلی اندود سیمان سفید)پودرسنگ( می 
باشــد. ساختمان انبار دان به مســاحت حدود 130 مترمربع بوده و دارای اسکلت دیوار باربر آجری و سقف از نوع خرپای فلزی 
با پوشــش ایرانیت، درب ورودی از پروفیل آهن، کف آن بتن لیســه ای و نمای داخلی و خارجی اندود ســیمان ســیمان ســفید 
)پودرســنگ( و ارتفاع آن بطور متوســط حدودا 4/5 متر است. ســاختمان موتورخانه به مســاحت حدود 35 مترمربع با ساختار 
دیوارآجری و ســقف از نوع خرپای فلزی با پوشــش ایرانیت و دارای نمای اندود ســیمان ســفید می باشد. ساختمان کارگری به 
مســاحت حدودا 57 مترمربع، شــامل دو اتاق و سرویس بهداشتی، با ساختار دیوار آجری و سقف از نوع خرپای فلزی با پوشش 
ایرانیت، نمای داخلی گچ معمولی، درب و پنجره ها از جنس آلمینیوم، دارای نمای اندود ســیمان ســفید می باشــد. ســاختمان 
ســرایداری و انبار در دو طبقه به مســاحت حدودا 120 مترمربع، طبقه همکف دو باب انبار و راه پله دسترســی به طبقه اول و 
طبقه اول شــامل دو اتاق خواب، آشــپزخانه و سرویس بهداشتی، با ســاختار سیمانی. دیوار آجری و سقف از نوع خرپای فلزی با 
پوشش حلب، نمای داخلی گچ معمولی، درب و پنجره طبقه همکف از جنس پروفیل آهن با سطح شیشه خور، درب و پنجره طبقه 
اول از جنس آلمینیوم میباشد. سایبان به مساحت حدودا 128 متر مربع با ساختار دیوار آجری و پایه فلزی، سقف از نوع خرپای 
فلزی با پوشــش ایرانیت است. مرغداری مذکور دارای قسمتهای دیگر به قرار ذیل می باشد: محوطه مرغداری در ضلع شرقی 
محصور به دیوارکشــی )دیوار آجری( بطول حدودا 170 متر و به ارتفاع حدود 2 متر می باشــد. قسمتی از کف محوطه مرغداری 
)قســمت های میانی انبار دان، ســالن پرورش مرغ و ســاختمان ســرایداری، کارگری( به مســاحت حدودا 850 مترمربع با بتن 
پوشــش داده شــده است. مرغداری مذکور دارای امتیاز برق ســه فاز با ترانس برق اختصاصی می باشد. مرغداری دارای انبار 
آب زمینی به ابعاد حدودا 6*3/8 متر و به مساحت 22/8 مترمربع و عمق حدودا 2 متر و منبع آب هوائی به حجم حدود 1500 
لیتر میباشــد. و با توجه به موقعیت قرارگیری ملک، بافت منطقه، امکانات مجاور، مســاحت زمین، نوع کیفیت ســاخت بنا، و ....، 
ارزش ششــدانگ عرصه و اعیان ملک پالکهای ثبتی مورد موضوع قرار کارشناســی صرف نظر از بدهی های احتمالی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی و در صورت اصالت سند مالکیت و همچنین در صورت امکان انتقال به غیر، در مجموع در تاریخ تنظیم گزارش 
باربر با ارزش عرصه به مســاحت حدود 16000 مترمربع مقطوعا: 1/280/000/000 ریال و ارزش اعیانی ســاختمانی موجود 
مقطوعا به مبلغ: 9/775/000/000 ریال ارزش دیوارکشی و محوطه سازی با امتیازات منصوبه مقطوعا: 1/200/000/000 
ریال، و ارزش ششــدانگ عرصه و اعیان پالکهای ثبتی مرقوم )مرغداری بدون در نظر گرفتن تجهیزات که مورد ادعای مســتاجر 
میباشد( مجموعا به میزان 12/255/000/000 ریال )دوازده میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال( برآورد و قطعیت 
یافته حســب اعالم بانک بســتانکار برابر وارده 6000512-1398/02/26 پالک های فوق فاقد بیمه نامه معتبر میباشد، لذا 
مزایده پالک های ثبتی فوق به شــماره کالســه فوق الذکر در روز یک شنبه مورخ 1398/04/02 )دوم تیر ماه یکهزارو سیصد 
و نود و هشت شمسی( ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس )شعبه اجرای ثبت گنبد( از طریق 

مزایده حضوری بفروش میرسد.
مزایده از مبلغ 12/255/000/000 ریال )دوازده میلیارد و دویست و پنجاه و پنج میلیون ریال( شروع و به باالترین 
قیمت که خریدار داشــته باشــد فروخته خواهد شد شــرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد اســت و فروش کال نقدی است 
چنانچه روز تعیین شــده با تعطیل رســمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد 
شــد طالبین و خریداران میتوانند جهت شــرکت در مزایده در وقت مقرر شرکت نمایند ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق گاز 
اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم 
نشــده بعهده برنده مزایده اســت و تنظیم سند انتقال اجرایی موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و .... خواهد 
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اعــالم مفقودی گواهی پایان ســاختمان- گواهی پایان  ســاختمان به شــماره 1/6/9361 تاریخ 1380/8/15 
واقع در بخش دو ثبتی بروجرد دارای پالک ثبتی 6 فرعی از 1581 اصلی  به آدرس: خیابان شریعتی-ســه راه 
وحدت-کوچه شــهید  داریوش گودرزی بن بســت ایمان 2 انتهای کوچه سمت چپ به مالکیت فعلی )سرکار خانم 

محبوبه مهرآوران (مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد-بروجرد

60 ماهواره نخست استارلینک شرکت اسپیس 
ایکس که تقریباً یک هفته است در حال گردش به 
دور زمین هستند، صفحات خورشیدی خود را با 

موفقیت باز کردند.
ایسنا- ماهواره های استارلینک بخشی از برنامه 
اسپیس ایکس برای س����رویس جدید و پرسرعت 
اینترنت هستند. این طرح در اوایل سال 2015، با 
درخواست ایالن ماسک مدیرعامل این شرکت از 
کمیته ارتباطات فدرال مبنی بر اجازه آزمایش ایده 
خود برای تأسیس یک پهنای باند جهانی آغاز شد.

وی در سال 2017 برنامه استارلینک را به عنوان 
یک سیستم پهنای باند ارزان قیمت که می تواند 
دسترس����ی به اینترنت را در سراسر جهان فراهم 

کند، به ثبت رساند.
ماسک باید حداقل 400 ماهواره را در مدار زمین 
قرار دهد تا بتواند حداقل پوشش اینترنت را ایجاد 
کند و برای پوشش متوسط جهانی باید حداقل 

800 ماهواره به فضا بفرستد.
60 ماهواره اولیه ای����ن مأموریت بیش از یک 
هفته گذشته به فضا ارسال شدند که حال یکی از 

سخنگوهای شرکت اسپیس ایکس اعالم کرده که 
ماهواره های استارلینک صفحات خورشیدی خود را 
با موفقیت باز کرده، نیروی مثبت تولید کرده و با 

ایستگاه های زمینی ارتباط برقرار کرده اند.
انتظار می رود که این ماهواره ها تا 3 تا 4 هفته به 
ارتفاع کامل خود نرسند. البته اغلب این ماهواره ها 
از سیستم پیش رانش برای رسیدن به ارتفاع مؤثر 
استفاده کردند و برای تماس اولیه خود از آنتن های 
پهنای باند که توسط صفحات خورشیدی حمل 

می شود، استفاده می کنند.

طبق رای دادگاه

فیس بوک باید سوابق خود را در اختیار سهامداران قرار دهد

حکم

طبق رای دادگاهی در ایالت دالور فیس بوک 
باید سوابق داخلی خود از روندهای حفظ حریم 
شخصی و دسترسی به اطالعات کاربران را در 

اختیار سهامداران این شرکت قرار دهد.
مهر- قاضی دادگاه����ی در دالور )واقع در 
ایاالت متحده آمریکا( به فیس بوک دستور داده 
آدرس ایمیل و سوابق داخلی مربوط به روندهای 
حفظ امنیت اطالعات کاربران در این شرکت را 

در اختیار سهامداران قرار دهد.
این پرونده مربوط به ش����کایت سهامداران از 
فیس بوک پس از آشکار شدن افشای اطالعات 
کاربران در رسوایی کمبریج آناالیتیکا در 2015 
میالدی است. پس از رسوایی کمبریج آنالیتیکا، 
فیس بوک باید طبق توافقنامه با کمیس����یون 

تجارت فدرال آمریکا اقدام����ات امنیتی خود را 
قدرتمندتر می کرد.

البته رسوایی تا س����ال 2018 میالدی فاش 
نشده بود. در سپتامبر 2018 میالدی سهامداران 
فیس بوک از این شرکت شکایت کردند تا بتوانند 
سوابق مربوط به افش����ای اطالعات کاربران در 
رسوایی کمبریج آناالیتیکا و موارد دیگر افشای 
اطالعات را به دست بیاورند. آنها در صورت رصد 
هرگونه سو مدیریت از مدیران شرکت شکایت 

خواهند کرد.
به گفته جوزف اسالیت قائم مقام دادگاه دالور، 
سهامداران به طور قانع کننده مبنایی قابل قبول 
از س����و مدیریت احتمالی اعضای هیأت مدیره 
فیس بوک در خصوص افشای اطالعات کاربران 

ارائه کردند.
در حکم قاضی دادگاه در این باره نوش����ته 
شده است: شواهد ارائه شده در دادگاه مبنایی 
قابل قبول است و نش����ان می دهد هیأت مدیره 
و مدیران ارشد اجرایی فیس بوک نتوانسته اند 
طب����ق توافقنامه با کمیس����یون تجارت فدرال 
آمریکا عمل کنند. همچنی����ن تالش های آنان 
برای حفاظت از اطالعات شخصی کاربران کافی 

نبوده است.
نماینده فیس بوک و همچنین س����هامداران از 

اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
رزش  ی����ن خب����ر ا ر ا نتش����ا ز ا پ����س ا
 س����هام فیس ب����وک 19 درص����د کاه����ش

 یافت.
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