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نگاهي به نرم افزارهايي كه در سال  ۲۰۱۷از دنیای مجازی خداحافظی کردند؛

افزایش سرعت تحوالت در تکنولوژی

گروه فناوری -چرخه عمر دنياي فناوري
و ايدههــاي مربوط بــه آن ،مانند چرخه عمر
موجودات زنده است كه پس از مدتي و هرساله
كهنه ميشــود و جاي خودش را به محصوالت
جديد و بهتر ميدهد.
در ســال  2017ما شــاهد از دســت رفتن
محصوالتــي بوديم كه زماني بــراي خود رونق
قابل توجهي داشتند؛ اما استفاده خود را از دست
دادهاند .همچنين محصوالتي وجود دارند كه شايد
نبايد هيچگاه به وجود ميآمدند.
 ويندوز  ۱۰موبايل
پلتفرم موبايل ويندوز ،وقتي جو بلفيوره ،معاون
سيستمعاملهابهفالوئرهايتوئيترگفتكهانتظار
قابليتهاي يا سختافزار جديد نداشته باشند ،با
استقبال بدي روبهرو شد .ويندوز  ۱۰موبايل حتي
قبل از اينكه بلفيوره اعالم كند كه به دليل نرمافزار
و سختافزار برتر اندرويد ،به آن سيستم عامل
خواهد پيوست ،قادر نبود چرخه مطلوبي از كاربران
و سازندگان را به دست بياورد .البته صحبتهايي
مبني بر اينكه مايكروسافت يك كرك جديد در
موبايل از طريق برخي از نســخههاي مدوالر و
يكپارچه از ويندوز دريافت ميكند وجود دارد،
ولي ويندوز  ۱۰موبايل همانطور كه ميدانيم از
صحنه خارج شده است.
 مسنجر AOL Instant
پيامرسان  AOL Instantكه زماني يكي
از اجزاي جداييناپذير اتاقهــاي خوابگاه بود،
ماه گذشــته همراه با سابقه تمامي پيامهايش،
ليست دوستان و صداي منحصربهفرد پيامهايش
از صحنه خارج شــد .مديران و مســووالن اين
پيامرســان دليل اين سقوط را تغيير فرهنگي
بهســوي شبكههاي اجتماعي مثل فيسبوك و
سرويسهاي پيامرســاني مدرن مثل واتسآپ
ميدانند ،ولي ممكن اســت هركسي بگويد كه
اين پيامرسان هم ميتوانست با ساير شبكههاي
اجتماعي و ســرويسهاي پيامرســاني در اين
تغييرات فرهنگي همراه باشــد و شانس خود را
براي بقا افزايش دهد .بههر حال سرنوشت اياوال
سالهاست كه رقم خورده و ما تنها ميتوانيم بابت
اين سقوط ناراحت باشيم.
همچنين قابل ذكر اســت :در همان روزي
كه  AIMاز كار افتاد AOL ،هم انجمنهاي
كامپوسرو را پايين آورد.
  ويندوز ويستا
يكي از بدترين نسخههاي ويندوز كه در ۱۱
آوريل سال گذشته ميالدي دهساله شد ،ويندوز
ويستاست .اين نرمافزار ،كنترل حساب كاربري و
چندين مكانيسم مديريت حقوق ديجيتال جديد
را كه زياد هم خوشايند نبودند و آپديت امنيتي
ت نميكردنــد ،به ما داد ،بدين معني كه
درياف 
هركسي كه هنوز به هر نحوي با ويندوز ويستا

در ارتباط باشــد ،بهنوعي خودش را در معرض
آســيبپذيريهاي ناخواستهاي قرار داده است.
مورد بعدي از ويندوزها كه قرار اســت از صحنه
خارج شود ويندوز  ۷است كه حمايت از آن در
ژانويه سال  ۲۰۲۰متوقف خواهد شد.
 آيپاد نانو و شافل
شــركت اپل سه ســال بعد از اينكه آيپاد
كالســيك را كنار گذاشت ،در ماه ژوئيه از بين
محصوالتش ،آيپاد نانو و آيپاد شافل را برگزيد
ولي در حال حاضر تنها آيپادي كه باقي مانده
است ،آيپاد تاچ است و اين وسيله بسيار فراتر
از يك دستگاه پخش رسانهاي است و جنبههاي
سرگرمي بسياري دارد .وقتي اپل از بازي خارج
شد ،بيزنسهاي  MP3پليرهاي ارزان با برندهاي
ناشناخته مثل  Hotechsو  WiWooرونق
گرفتند.
 نرمافزار آمازون آندرگراند
آمــازون پس از گذشــت دو ســال از ارائه
برنامههاي رايــگان اندرويد و محتواي بازي ،در
تابســتان از برنامــه  Undergroundخود
عقبنشــيني كرد .اگرچه آمازون همچنان در
فروشگاه نرمافزار اندرويد خود كه روي تبلتهاي
 Fireو  Fire TVموجود اســت ،به كار خود
ادامه ميدهد؛ ولي به نظر ميرسد كه رفتهرفته
اين شركت براي اين فروشگاه بهعنوان جايگزيني
براي گوگلپلي در گوشيهاي اندرويد اهميت
ن كه جذابيتي براي
كمتري قائل ميشود .اكنو 

بهكارگيري لوازم مجاني وجود ندارد و از طرفي
هم آمــازون نرمافزارهاي خود را در فروشــگاه
گوگلپلــي دارد ،كاربران نيــازي به يك منبع
خارجي نرمافزارها ندارند.
ل تاك
  گوگ 
سرويس پيامرسان اصلي جيميل كه رسما
گوگلتاك ناميده ميشــود و لقب جيچت را
نيز دارد ،پس از  ۱۲سال در ژوئن از كار خواهد
افتاد .اگرچه گوگل ســالها بــود كه در حال
انتقال كاربران به هنگآوتسهاي مدرنتر بود،
ولي با اين وجود كاربران هنوز ميتوانســتند از
گوگلتاك استفاده كنند .اين بسته شدن باعث
شــد تا برخي از برنامههايي كه نياز شديدي به
آنها حس ميشد وارد صف عظيم ن رمافزارهاي
پيامرسان گوگل شوند.
 Jawbone
كمپاني جابن كه زماني سازنده هدستهاي
بلوتوثي نرم و اسپيكر بود ،از بازار اين ابزار پوشيدني
كنار رفت .اين كمپاني سرمايه زيادي را هم به خود
جذب كرده بود (بالغ بر  ۹۰۰ميليون دالر سرمايه
خطرپذير) ،ولي بايد رديابهاي UPاصلي خود را
احيا ميكرد و سعي ميكرد كه يك ردياب ضربان
قلبفعالبهمحصوالتشاضافهكند،همانطوركه
رقيبان كمپاني اين كار را كردند .كمپاني جابن در
نهايت در ژوئيه ورشكسته شد.
 سيسو
سيسو كه يك سرويس جاري و استريم براي

كمدي گيكها بود ،قسمتهاي برنامهنويسي
انبيسي لست نايت ،يك دسته از نمايشهاي
بوغريب از كارهاي هنري گذشته و
كمدي عجي 
مهمتر از همه يك جريان ثابت از مجموعههاي
اصلي و اورجينال را ارائه ميداد .اگرچه در ابتدا
به نظر ميرسيد كه سيسو يك اقدام جسورانه
ي يونيورسال است (مخصوصا به
از سوي انبيس 
دليل قيمت اشتراك ماهانه چهار دالري بدون
تبليغات) ،ولي متاســفانه فرصت زيادي براي
خودنمايي پيدا نكرد.
 دليشز
دليشز كه يك اثر ماندگار از انفجار وب 00.2
اســت ،به كاربران اجازه ميدهد تا بوكمارك
هايوب را بهصــورت آنالين ذخيره كنند و به
اشتراك بگذارند .ياهو كه اين سايت را در سال
 ۲۰۰۵خريداري كرد ،قصد داشت آن را در سال
 ۲۰۱۰همراه با ساير محصوالت نامناسب ببندد.
در عوض مالكيت دليشز چندين بار عوض شد و
هر مالك جديدي قصد داشت اين سايت را دوباره
احيا كند اما نميدانست كه چگونه بايد اين كار را
انجام دهد .در نهايت مالكيت دليشز در ماه ژوئن به
دست رقيب ديرينهاش ،پينبورد رسيد.
  ذخيره نامحدود آمازون
آمازون توضيح زيادي براي بستن ذخيره ابري
نامحدود خود در امسال ارائه نكرد؛ اما آمازون مثل
ســاير ارائهدهندگان ذخيره ابري كه طرحهاي
نامحدود خود را رها كردند (مايكروسافت ،مازي

از گوشه و کنار

نمايشگاه بينالمللي  CES2018بزرگترين رويداد در
حوزه محصوالت الكترونيك است كه هر سال در تاريخ  9تا
ي در شــهر السوگاس آمريكا
 12ژانويه برابر  19تا  22د 
برگزار ميشود ديروز به كار خود پايان داد.
در نمايشگاه  2018 CESبيش از  ۳۹۰۰شركت و ۱۷۰
هزار نفر حضور داشتند .به همين دليل اين نما1يشگاه در
السوگاس ،به بزرگترين گردهمايي تكنولوژي سال بدل
شد .عمده محصوالت اين نمايشگاه در حوزه تكنولوژي بوده
و بخشهاي مختلفي مانند لوازم خانگي ،گجتها ،خودرو،
تلفن همراه ،لپتاپ و تبلت ،اينترنت اشيا ،روبات ،واقعيت
مجازي و واقعيت افزوده و خانه هوشمند را شامل ميشود.

پايان كار پنجاهمين دوره نمايشگاه CES

تاكنون شاهد انواع زيادي از پهپادها بوديم اما جالبترين
آنها محصولي از شركت  AEEاست كه به عنوان يك پهپاد
ســلفيگير شناخته شد كه به ســبك مجموعه فيلمهاي
ترانسفرمر دور قاب يك گوشي هوشمند فرود آيد .اين بدين
معناست كه نه تنها قادر است عكسهاي گروهي شما را بگيرد
بلكه زماني كه در حال پرواز نيست ،با قرار گرفتن در دور بدنه
گوشــي اندرويدي يا آيفون شما ،حتي به حفاظت از گوشي
هوشمندتان نيز خواهد پرداخت.
با وجود اندازه كوچك داراي ســختافزار و قابليتهاي
خوبي است .دوربين  ۱۳مگاپيكسلي آن قادر است ويدئوهايي
با كيفيت  ۱۰۸۰pرا ضبط كند و در هر بار شارژ تا چهار دقيقه
به پرواز خود ادامه دهد .رنج پروازي اين پهپاد سلفيگير هم ۴۵
فوت يا به عبارتي حدود  13/7متر اعالم شده است.
نسخه فلزي اسن پهپاد بسيار شيكتر از نسخه پالستيكي
است كه در اين تصوير مشاهده ميكنيد .طراحي اصلي آن نيز
براي اولين بار توسط گروه  Selfly Indiegogoانجام گرفت
و با كمك و همكاري شركت چيني فناوريهاي هوانوردي

پهپاد سلفي كه ميتواند تبديل به قاب گوشي شما شود!

البته  CESبازديد براي عموم ندارد و حضور در آن تنها با
اخذ مجوز امكانپذير خواهد بود .نمايشگاه بينالمللي CES
فرصتي براي برندهايي است تا محصوالت جديد خود را در
حوزههاي مختلف به نمايش بگذارند.
 بزرگترينشركتكنندگان
گوگل با يك غرفه بزرگ در اين نمايشگاه شركت كرد
و روي محصــوالت XL، Google 2 Pixel ،2 Pixel
 Home Miniو هدست واقعيت مجازي Daydream
 Viewبيشترين مانور را داد.

 AEEبهينهسازي و با طرح كنوني توليد شده است.
با توجه به توضيحات سازندگان و جعبه بستهبندي اين

«آگهي احضار متهم»
در پرونده كالسه  ۹۶1047شعبه چهارم دادياري دادسراي نيشابور آقاي سيدحسين پورحسننامقي
فرزند سيدجالل به اتهام ترك نفقه تحت تعقيب است و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به
تجويز ماده  174قانون آيين دادرسي كيفري مراتب در روزنامه آگهي و نامبرده مكلف است ظرف سي
روز در شعبه چهارم دادياري دادسراي عمومي و انقالب حاضر و از اتهام انتسابي دفاع كند .در صورت عدم
حضور در موعد مقرر رسيدگي و اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود.
دانيال طاهريفدافن -داديار شعبه چهارم دادسراي عمومي و انقالب نيشابور
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر رأي شماره  1396/10/20–139660306007002374كالسه پرونده  96/68هيأت اول موضوع
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك
تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم محبوبه مريد احمدي فرزند حكيم به شماره شناسنامه
 8511صادره از تربت جام در يك باب منزل مسكوني به مساحت  126/6متر مربع پالك شماره  -910اصلي
واقع در خراسان رضوي بخش  13مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام واقع در بلوار والفجر خيابان اميركبير
– اميركبير  2خريداري از مالك رسمي خانم نورجان احمديحسنآبادي محرز گرديده است .لذابه منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1396/10/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/11/09 :
مالف  -744سيدمجتبي جوادزاده -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تربت جام

سامســونگ هم يكي از شــركتكنندگان اصلي اين
نمايشــگاه بود و  Galaxy S9يكي از موضوعات داغ در
غرفه اين شــركت بود .شركت سوني معموال فناوريهاي
مربــوط به واقعيت مجازي را در  CESرونمايي ميكند و
امسال نيز هدفونهاي  audiophileو  turntablesرا
به همراه مجموعه تلويزيونهاي  Braviaرونمايي كرد.
اما شــركت الجي به عنــوان پيشــتاز فناوريهاي
تلويزيون در  CESشــركت كرد .اين شركت مجموعهاي
از فناوريهاي جديد در حــوزه لوازم خانگي و تجهيزات

پهپاد تاشو ،ميتوان گفت اغلب گوشيهاي هوشمند چهار
تا شش اينچي با اندازه اين پهپاد مطابقت دارند و ميتواند با

آگهی دادنامه
پرونده كالسه  9609983845000216شوراي حل اختالف شماره  10شهرستان شهركرد تصميم نهايي
شماره 9609973845000645
خواهان :آقاي شهرام چلگرديدهكردي فرزند فتحاله با وكالت آقاي امين كرمي فرزند حبيباهلل به
نشاني چهارمحال و بختياري -شهركرد پايينتر از چهارراه فصيحي جنب داروخانه هاللاحمر -طبقه فوقاني
فروشگاه صداقت
خوانده :آقاي رضا عليمرداني فرزند عيدي به نشاني مجهولالمكان
خواسته :مطالبه وجه چك
گردشكار -خواهان درخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين
شورا و ثبت به كالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر حوزه به تصدي امضاكننده زير تشكيل
اســت و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبي اعضا ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زير
مبادرت به صدور راي مينمايد.
«راي شورا»
در خصوص دعوي آقاي شــهرام چلگردي دهكردي با وكالت آقاي امين كرمي به طرفيت آقاي
رضا عليمرداني فرزند عيدي به خواسته مطالبه مبلغ  10/590/000ريال وجه يك فقره چك به شماره
 114172عهده بانك ملي مورخ  85/01/25به انضمام خسارات دادرسي و خسارت تاخير تاديه با توجه
به محتويات پرونده و گواهينامه عدم پرداخت وجه چك از ناحيه بانك محال عليه و با توجه به اظهارات
خواهان در جلسه رسيدگي مورخه  96/09/26و عدم حضور خوانده در جلسه مقرر رسيدگي و نظر
به اينكه اصل ســند تجاري در يد دارنده حكايت از مديونيت صادركننده و ظهور در اشتغال ذمه وي
دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده دليلي كه حكايت از پرداخت وجه چك نمايد ارائه نگرديده فلذا با
توجه به نظريه مشــورتي اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخ  96/09/26و با احراز اشتغال ذمه
خوانده و استصحاب دين و مستندا به ماده  9قانون شوراهاي حل اختالف و مواد  310و  311و 313
از قانون تجارت تبصره الحاقي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام به ماده  2قانون صدور چك و

و بيتكاسا) نميخواست اين بار اضافه ذخيره را
به دوش بكشــد .اين كمپاني در ژوئن هزينهاي
 ۶۰دالري به ازاي هر ترابايت اطالعات ارائه كرد
و بــه كاربران  ۶۰روز فرصت داد تا يا اين هزينه
را بپردازنــد يا به فكر جاي ديگري براي ذخيره
اطالعاتشان باشند.
  اوبونتو روي گوشيها
به گزارش زوميت ،تالش كمپاني كانونيكال
براي همگرايي تلفن همراه و كامپيوتر شخصي در
آوريل به پايان راه خودش رسيد .اين كمپاني كه
كمپاني پشتيبان اوبونتو است طرح ادغام رابطها
را كنار گذاشت و از اجراي اين طرح كه قرار بود
اوبونتو طي آن روي گوشــيها و كامپيوترهاي
لينوكس اجرا شود ،سر باز زد .كانونيكال در سال
آينده به گنومشلي برخواهد گشت كه تا  ۶سال
پيش بهعنوان پيشفرض عمل ميكرد .كانونيكال
همچنين به سمت برنامههاي ابري و اينترنت اشيا
خواهد رفت؛ چراكه تمركز اين كمپاني بر چيزي
فراتر از دسكتاپ است.
 سيستم هشدار كپيرايت
اينسيستمكهازآنبانامسياستششاعتصاب
نيز ياد ميشود ،ارائهدهندگان خدمات اينترنتي
را بــه مجريان حقــوق كپيرايت براي صنعت
سرگرمي تبديل كرد .وقتي ارائهدهندگان متوجه
نقض قانون كپيرايت در يك شبكه همتابههمتا
ميشدند ،مشترك متخلف را رديابي ميكردند و
براي او چندين هشدار ميفرستادند كه شدت اين
هشدارها هر بار بيشتر از قبل ميشد ،مثال سرعت
اينترنت آنها را كاهش ميدادند ،محدوديتهايي
موقتي براي دسترســي آنها به سايتها ايجاد
ميكردند يا آنها را مجبور ميكردند از محتويات
آموزشي ديدن كنند .اين سيستم هرگز قدرت
كافي براي برخورد با متخلفان را نداشت چراكه
ارائهدهنــدگان را مجبور نميكرد آدرس آيپي
مشتريان متخلف را به دادگاه بفرستد و پيگرد
قانوني صورت گيرد .از طرفي هم اين سيستم به
دليل محدوديتهايي كه در ميزان شفافيت داشت
و اينكه نميتوانست تضميني براي محافظت در
برابر اتهامات نادرست ارائه دهد ،مورد انتقاد بود.
در حال حاضر هنوز معلوم نيست چه چيزي (اگر
اصال پاي چيزي در ميان باشد) جاي اين برنامه
را خواهد گرفت.
 بيطرفيشبكه
از آنجاكه آجيت پاي در كميســيون فدرال
ارتباطات در ژانويه به قدرت رســيد ،همانگونه
كه انتظار ميرفت ،اين كميســيون در دسامبر
ت بيطرفي شبكه داد .اين
راي به لغو سياســ 
راي سياســت قبلي تعيينشده توسط رييس
قبلي كميسيون يعني تام ويلر را برعكس كرد
و همچنين اولين باري بود كه كميسيون فدرال
ارتباطات از كنار اجراي بيطرفي شــبكه عبور
ميكرد و آن را ناديده ميگرفت .اين راي باعث
شد اينترنت به مكان و قلمرويي بدون حدومرز
تبديل شود كه در آن ارائهدهندگان اينترنتي در
آن آزاد هستند براي سرويسهاي اينترنتي پولدار
خطوط سريع فراهم كنند ،شفافيت را بكاهند و از
ت دادن به سرويسهاي
دادههاي خاص براي اولوي 
خودشان استفاده كنند.

موبايل را رونمايي كرد.
شركت دل يكي از بهترينهاي كامپيوتري جهان است
كه پس از نمايش محصول  13 XPSجزييات و ويژگيهاي
كامل آن را در  CESمنتشر كرد.
در ســالهاي اخير نمايشــگاه  CESبه محلي براي
رونمايــي از خودروها تبديل شــده اســت و تعدادي از
شركتهاي خودروســازي محصوالت جديدي را در اين
نمايشــگاه معرفي كردند .براي مثال شــركت Fisker
خودرو الكتريكي خود موسوم به  EMotionرا در CES
 2018رونمايي كرد.
تازهها

گوشيهاي آيفون  ۸ ،۷ ،۶و پالس و همچنين با گوشيهاي
گلكسي  S8و گلكسي  S8پالس به راحتي كار كنند.
برنامه هدايت پرواز توسط اپليكيشن نصب شده روي
گوشي هوشمند انجام ميگيرد – هيچگونه تصويربرداري
هوشمندي در اين قسمت وجود ندارد – اما پهپاد قادر به
شناور شدن در هواست و شما و دوستانتان ميتوانيد قبل
از زدن دكمه شاتر دوربين ژست و حالت دلخواه را بگيريد.
اين پهپاد جالب قرار است در سه ماهه اول  ۲۰۱۸وارد
بازار شود و قيمت خردهفروشي آن  ۱۳۰دالر تعيين شده
است .همچنين شما ميتوانيد آن را از طريق سايت آمازون
و ديگر وبســايتهاي مشــابه خريداري كنيد .پيشنهاد
ميكنيم براي اســتفاده از اين پهپاد ،عالوه بر باتري خود
دســتگاه ،يك باتري ذخيره هــم تهيه كنيد تا به محض
اتمام شارژ و فرود آن ،دوباره لذت بردن از اين ترانسفرمر
كوچك را از سر بگيريد.

مواد  198و  519و  522از قانون آيين دادرســي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ
 10/590/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد تا اجراي كامل
حكم بر اساس شاخص اعالمي از ناحيه بانك مركزي و پرداخت مبلغ  1/129/750ريال هزينه دادرسي
و نيــز حقالوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم ميگردد .راي صادره غيابي و ظرف
مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه سپس ظرف مدت  20روز پس از آن
قابل تجديد نظر در محاكم عمومي حقوقي شهركرد ميباشد.
رحیم قاسمی -قاضی شعبه  10شورای حل اختالف شهرکرد
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  1396/9/28 -13966032400900هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي سيدعبدالمجيد مزارعي فرزند سيدمختار به شماره شناسنامه  10صادره از سعدآباد
به شــماره ملي  5329903548در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  172/80مترمربع پالك فرعي
 61از  2668اصلي مفروز و مجزي شــده از  2668پالك اصلي واقع در بخش دو بوشهر خريداري از
اسماعيل فرزانه مالك رسمي گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود در صورتي كه
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1396/10/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/11/8 :
 2121مالف -سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

خبر

تاكسيهاي هوايي تا  5سال ديگر عرضه
ميشوند
اين روزها صحبت از عرضه وسايل نقليه خودران است ،اما قرار است
ايــن اتومبيلها عالوه بر زمين در هوا هم پرواز كنند و شــاهد عرضه
تاكسيهاي هوايي باشيم.
به گزارش فارس ،اين تاكسيهاي هوايي روباتيك ميتوانند انقالبي در
لونقل ايجاد كنند .شركت آلماني ولوكوپتر كه ايده مذكور را
صنعت حم 
پيگيري ميكند ،نمونه اوليه تاكسي هوايي خود را در نمايشگاه سياي
اس به نمايش گذاشت.
اين تاكسي هوايي  18پرهاي شباهت زيادي به هلكوپترهاي ساده و
سبك دارد و تامين انرژي آن با استفاده از  9باتري صورت ميگيرد .فعال
اين باتريها انرژي الزم براي پرواز اين تاكسي هوايي را به مدت  30دقيقه
تامين ميكنند .بعد از نشستن اين تاكسي هوايي بايد باتري آن با باتري
شارژ شده ديگري جايگزين شود .اين كار نيازمند صرف سه تا پنج دقيقه
زمان است .فعال اين تاكسي هوايي براي هدايت نياز به يك خلبان دارد ،اما
درآينده كل اين فرآيند بهطور خودكار صورت ميگيرد .توليد اين تاكسي
هوايي با همكاري شركت اينتل صورت گرفته است.

دومين آتشسوزي باتري آيفون
چندي پيش گزارشــي انتشار يافت كه در آن آمده بود يك دستگاه
آيفون  ۶Sدر فروشگاه اپل شهر زوريخ داغ و سپس دود كرده بود و همين
امر موجب تخليه فروشگاه توسط مسووالن شده بود .بسياري از كاربران
فكر ميكردند اين مورد تنها يك حادثه جزيي است اما ظاهرا مورد مشابه
ديگري نيز اين بار در فروشگاه اپل اسپانيا به وقوع پيوسته است.
در گزارشي از طرف  ،Las Provinciasفروشگاه اپل واقع در شهر
والنسيا به علت انفجار باتري يك دستگاه آيفون حين تعمير گوشي كه
يك طبقه را پر از دود كرده ،مجبور به تخليه فروشگاه شده است .با وجود
اينكه نيروهاي پليس و آتشنشانها نيز به صحنه فراخوانده شده بودند،
كاركنان فروشگاه اوضاع را با تخليه دود و ريختن شن روي باتري گوشي
جهت جلوگيري از هر گونه آسيب احتمالي ،كنترل كرده بودند.
ش آيتيرسان ،خوشبختانه اين حادثه آسيب جاني نداشته
به گزار 
اســت اما در حادثه زوريخ دســت يكي از كاركنان فروشگاه دچار كمي
سوختگي شــده بود .با توجه به طرح تعويض باتري گوشيهاي آيفون
كه در آن براي كاربران باتريهايي با قيمت  ۲۹دالر جهت تعويض ارائه
ميشود و البته رغبت كاربران براي انجام اين كار ،بايد منتظر اخبار مشابه
ديگري در اين خصوص باشيم.

بهروزرساني ويندوز  ۱۰در دسترس تمام
كاربران قرار گرفت
بعد از گذشت سه ماه از انتشار اولين نسخه از آپديت Fall Creators
ويندوز  ۱۰توسط مايكروسافت ،سرانجام نسخه نهايي آن با تاكيد و توجه
زياد بر تجربه واقعيت تركيبي( ،)Mixed Realityدر دســترس تمام
كاربران قرار گرفت .انتشــار نسخه جديد اين آپديت طي پيامي توسط
مايكروسافت تاييد شد تا دستگاههايي كه به نظر نامزد مناسبتري براي
آپگريد هستند در اولويت قرار گيرند .اين دادهها توسط خود مايكروسافت
و شركتهاي همكار از بازخورد و آزمايش موج اوليه انتشار آپديت پاييزي
به دست آمده و شركت مايكروسافت با بهينهسازي آن سعي در ارائه يك
تجربه بهتر به تمامي كاربران داشته است .اكنون مايكروسافت اين اعتماد
به نفس را پيدا كرده كه اين نسخه را در دسترس تمام كاربران قرار دهد.
مايكروســافت توانسته نرخ استفاده از آپديت پاييزي خود را در بين
كاربران به خوبي افزايش دهد و اكنون بيش از  ۱۰۰ميليون دستگاه در
سراسر دنيا از اين بهروزرساني استفاده ميكنند .همچنين مايكروسافت
اعالم كرده اين آپديت ،در بين تمام نســخههاي ويندوز  ۱۰كه تاكنون
منتشر شده از باالترين ميزان رضايت كاربران برخوردار بوده است.
به گزارش ديجياتو ،با اين وصف به نظر ميرسد مايكروسافت فراز و
نشيبهاي چند سال اخير را پشت سر گذاشته تا همراه با ويندوز  ۱۰به
موفقيت سالمي دوباره بگويد .البته طي يادداشت مايكروسافت در مورد
گزارشــات اخير مبني بر آسيبپذيريهاي  CPUدر برخي از موارد ،از
كاربران مصرانه درخواست دارد ويندوز خود را به آخرين پچهاي منتشر
شده بهروزرساني كنند .با دسترسي كامل تمام كاربران به نسخه جديد،
بايد شما بتوانيد در تب  ،Aboutقسمت سيستم در صفحه تنظيمات
ويندوز خود شــماره نســخه  ۱۷۰۹را ببينيد .افرادي كه هنوز قادر به
مشاهده آن نيستند ميتوانند با مراجعه به صفحه دانلود ويندوز  ۱۰در
سايت مايكروسافت با كليك روي دكمه  Update nowبهطور دستي
اقدام به آپديت ويندوز خود كنند.

اولين آينه براي ساخت بزرگترين
تلسكوپ جهان
ش از حد بزرگ براي عظيمترين
نام  ELTبه معناي تلســكوپ بيــ 
تلسكوپ جهان كامال برازنده است .كار ساخت اين تلسكوپ عظيم در سال
 ۲۰۱۴آغاز شده و طبق برنامه قرار است در سال  ۲۰۲۴به بهرهبرداري
برسد .آينه اصلي اين تلسكوپ بيش از  ۳۹متر قطر و نيممتر ضخامت
دارد و از  ۷۹۸قطعه آينه ششضلعي جداگانه تشكيل شده و كار توليد
اولين قطعه آن انجام شده است .كار توليد آينههاي اين تلسكوپ به شركت
آلماني  Schottمحول شده كه پيشتر آينههاي تلسكوپ بزرگ  Keckرا
ساخته بودند .شركت شووت در نهايت بايد  ۹۳۱قطعه آينه توليد كند كه
 ۱۳۳قطعه آن به عنوان قطعات يدكي مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
براي ساخت اين آينهها ،شيشه را با حرارت  ۱۴۰۰درجه سانتيگراد
به حالت مايع درميآورند و در قالبها ميريزند و به مدت چند هفته در
قالب باقي خواهند ماند تا آرامآرام سرد و سخت شوند .بعد از آنكه كامال
سخت شد ،سطح آينه را به اندازه  ۱۵ميليونيوم سانتيمتر جال ميدهند
تا يكي از مسطحترين سطوح موجود در دنيا به دست آيد.
آگهي تحديد حدود اختصاصي
چون تحديد حدود ششدانگ يك باب مغازه به پالك باقي مانده  -30اصلي واقع در بخش  13قزوين
به علت عدم حضور مالك به عمل نيامده و عمل تبصره ذيل ماده 15قانون ثبت نيز ميسر نيست لذا بنا به
تقاضاي احد از مالكين پالك فوق آقاي ذبيحاله گودرزوندچگيني تحديد حدود پالك فوق در روز سهشنبه
مورخ  96/11/17ساعت  9صبح به وسيله نماينده و نقشهبردار اين اداره در محل وقوع ملك به عمل خواهد
آمد .بدينوسيله به مالكان مجاور اخطار ميشود كه در روز و ساعت مقرر در آگهي در محل حضور به
عمل برسانند .مجاورين معترض كه در محل حضور نداشته باشند ميتوانند طبق ماده  20قانون ثبت از
تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديدي لغايت سي روز اعتراض کتبي خود را به اين اداره تسليم و ظرف مدت
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضايي تقديم نمايد در غير اين صورت
متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي ميتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را
دريافت و به اين اداره تسليم نمايد .با ارايه گواهي مزبور اين اداره بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را
با رعايت مقررات ادامه خواهد داد.
مالف  -1024حسن غالمحسيني -رييس ثبت اسناد و امالك منطقه يك قزوين
آگهي مفقودي
برگ سبز ســمند مدل  94رنگ سفيد پالك 944-75ب  96شماره موتور  147H0152706شاسي
 NAACJIJW5FF511686مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان
آگهي مفقودي
برگ سبز پژو پارس مدل  91رنگ سفيد پالك  419-75ب  36شماره موتور  124900281684شاسي
 137797مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان

