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اپلیکیشـن ایمیـل شـرکت EasilyDo کـه نـام سـاده 
Email را بـا خود بـه همراه دارد، یکـی از نرم افزار های 

آن  از  کـه  اسـت   iOS کاربـران کاربـردی  و  معـروف 
بـرای ارسـال ایمیـل اسـتفاده می کنند. علت اسـتقبال 
خـوب کاربـران iOS از ایـن نرم افـزار رابـط کاربـری 
آن می باشـد کـه از روی نرم افـزار پیش فـرض خـود 
شـرکت اپـل بـرای دریافـت و ارسـال ایمیـل، الهـام 
گرفته شـده اسـت. بـا این تفـاوت که امکانـات زیادی 
از جمله حـذف اشـتراک دریافت خبرنامه هـا با کلیک، 
امـکان برگشـت نامه ارسـال شـده، امـکان ردگیـری 
بسـته های پسـتی، امـکان دریافـت اطالعـات خریـد 
و مسـافرت و مـوارد متعـدد دیگـر بـه آن اضافه شـده 
اسـت. حـاال جمعـه گذشـته Techcrunch خبـر داد 
کـه کاربـران اندرویـد هـم می تواننـد از ایـن نرم افزار 
سـاده در پلتفـورم اندروید اسـتفاده کنند. گفتنی اسـت 
پیـش از معرفـی سـرویس ایمیـل، EasilyDO بیشـتر 
بـه خاطـر دسـتیار هوشـمند موبایل برای گوشـی های 
قـادر  دسـتیار  ایـن  کـه  بـود  شـده  معـروف   iPhone

و  کـرده  ردگیـری  را  افـراد  پسـتی  بسـته های  بـود 
تدویـن  کاربـر  سـفر  بـرای  را  مختلفـی  برنامه هـای 
کنـد امـا ایـن شـرکت خیلـی زود متوجه شـد کـه این 
امکانـات در یـک نرم افـزار تنهـا مـورد اسـتقبال قـرار 
نمی گیـرد. بنابرایـن تصمیـم گرفت تمام ایـن امکانات 
خـود را در قالـب یـک سـرویس ایمیـل بـه کاربرانش 
ارائـه دهـد. شـرکت EasilyDo برای این که سـریع تر 
بـه موفقیت برسـد، به جـای آن که یک رابـط کاربری 
جدیـد را معرفـی کند، تـالش کرد تـا از رابـط کاربری 
خـود  کار  بـرای   iOS ایمیـل  پیش فـرض  نرم افـزار 
پیش فـرض  نرم افـزار  هماننـد  درسـت  بگیـرد.  الهـام 
iOS اپلیکیشـن EasilyDo هـم بـرای هـر پیـام ابتـدا 

نـام فرسـتنده را بـه صـورت Bold نمایـش داده که به 
دنبـال آن موضـوع و بخشـی از متن نامـه نمایش داده 
می شـود. از یـک نقطـه آبـی بـرای نمایش نامه هـای 
خوانـده نشـده اسـتفاده می کنـد و زمـان دریافت نامـه 
نمایـش  راسـت  سـمت  در  دکمه هایـی  همـراه  بـه  را 
نرم افـزار  بـه   Email نرم افـزار  شـباهت  می دهـد. 

پیش فـرض iOS تـا ایـن حـد اسـت کـه بـه اظهـار 
کاربـران برخی اوقات ایـن دو نرم افـزار را در اصطالح 
با هـم قاطـی می کننـد امـا Email امکانات بیشـتری 
در مقایسـه بـا نرم افـزار پیش فـرض iOS دارد. گفتنی 
اسـت عـالوه بر معرفی در پلتفـورم اندرویـد، Email با 
به روز رسـانی های iOS امکانـات جدیـدی را از جملـه 
شناسـایی کاربـر از روی اثر انگشـت، ویجـت عملیات 
3D Touch، امکانـات ذخیـره وقایـع در کیف یا همان 

Wallet و اسـتفاده از اعالن هـای تعاملی به فهرسـت 

خـود اضافـه کـرده اسـت. در اندرویـد هـر چنـد رابط 
کاربـری اش بـه پـای رابط کاربـری iOS نمی رسـد اما 
از رابـط کاربـری نرم افـزار Gmail و یـا Inbox الهـام 
گرفتـه اسـت. تیـم مهندسـی Email بـرای پلتفـورم 
بـودن  اسـتفاده  قابـل  و  اطمینـان  سـرعت،  اندرویـد 
Email را افزایـش داده و امکانـات منحصـر بـه فردی 

از جملـه امـکان اسـتفاده از Swipe بـرای نمایش نامه 
بعـدی در Inbox و تعامل صوتـی در اندروید Wear را 

بـه نرم افـزار خـود اضافـه کرده اسـت.

 عدالت در کسب و کار حفظ شود
دیجیاتو در گزارشی اعالم کرد که فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی، چهارشنبه هفته گذشته در 
بازدید از بنیاد ملی بازی های رایانه ای بر لزوم دریافت عوارض 
از بازی های خارجی حاضر در بازار ایران تاکید کرد. بیان این 
نظرات طیف مختلفی از موافقان و مخالفان را به اظهار نظر 
در این رابطه وادار کرد. پیش از هر چیز باید تاکید کرد که 
مطابق قانون مالیات های مستقیم هر شخص غیر ایرانی (اعم 
از حقیقی و حقوقی) نسبت به درآمد هایی که از ایران تحصیل 
می کند، مشمول مالیات خواهد بود. بنابراین تمام شرکت هایی 
که قصد دارند برای خدمات درون برنامه ای یا فروش نرم افزار 
و خدمات نرم افزاری خود از کاربر ایرانی پول دریافت کنند، 
مشمول این قانون بوده و باید به دولت مالیات بدهند. این 

مالیات قطعا ارتباطی با کاربر ایرانی نداشته و شرکت مذکور 
نکته  بدهد.  مالیات  ایران،  در  خود  درآمد های  محل  از  باید 
بعدی در این است که آیا این مالیات ها به توسعه کسب و 
کار های ایرانی کمک خواهد کرد یا خیر؟ قطعا این موضوع 
در شرایط کسب و کار های ایرانی بی تاثیر نیست. کسب و 
(ایران)  کشورشان  در  که  فعالیتی  ازای  در  ایرانی  کار های 
بر درآمد،  مالیات (مالیات  باید  قانون  مطابق  می دهند  انجام 
مالیات مشاغل، مالیات بر حقوق، ارزش افزوده) بپردازند. اگر 
شرکت های خارجی به حال خود رها شوند، شرایط رقابت بین 
آن ها و کسب و کار های ایرانی ناعادالنه خواهد شد. برای 
شرکت های  از  مالیات  اخذ  ایران  بازار  در  عدالت  برقراری 

خارجی فعال در بازار ایران ضروری است.

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

مهندسین معمار
به مطالعه مقاالت تخصصی معماری بپردازید

به بهانه فرا رسیدن روز مهندسی، اولین لینکدونی این هفته را به این موضوع اختصاص 
از  می  توانید  اسالمی  تبلیغات  سازمان  هنری  حوزه  معماری  سایت  وب  در  داده  ایم. 
جدیدترین اخبار معماری مطلع شده، از برگزاری نمایشگاه  های معماری آگاهی پیدا کرده 
و به مطالعه خبرنامه این سایت بپردازید. از دیگر بخش  های این وب سایت تخصصی 
می  توان به گروه  های تخصصی، گفتمان و معماری، نشریه الکترونیک، مولفین معمار، 
مقاالت  بانک  کرد.  اشاره  مقاالت  بانک  و  معماری  عکاسی  مسابقه  شهری،  الگو های 
موجود در سایت شامل مقاالتی در موضوعات مرمت آثار تاریخی، مقاالت هنر اسالمی و 
www.irac.ir مقاالت معماری می  شود. 

کتابخانه دیجیتال
کتاب های خود را براساس واژه ها و عبارات جست وجو کنید

سایت پیشنهادی بعدی این هفته درباره یک کتابخانه دیجیتالی می  باشد. از این کتابخانه 
که شامل کتاب، بولتن، تحقیق، پژوهش و گزارش است، می  توانید به صورت دیجیتالی 
بهره  مند شوید. این کتابخانه دیجیتالی از موضوعاتی نظیر اطالعات و ارتباطات، اقتصاد و 
تجارت، جنگ و صلح، تاریخ و جغرافیا، فرهنگ و اجتماع، علوم سیاسی، تروریسم و... تشکیل 
شده است. همچنین در این کتابخانه دیجیتالی قادر هستید موضوعات مورد نظر خود را 
بر اساس واژه، کل عبارت، موضوع، کشور و راهنما جست وجو کرده و از بخش  های مختلف 
www.did.ir این سایت مانند مقاله، مصاحبه، همایش، نقد و بررسی و... استفاده نمایید. 

تعمیرات خانگی
تعمیرات تخصصی موبایل را آموزش ببینید

سومین پیشنهاد این هفته به یک سایت آموزش تعمیر لوازم خانگی اختصاص دارد. در این 
سایت فنی می  توانید در دوره  های تعمیرات رایانه، طراحی ساخت و برد و تعمیر برد های 
موبایل،  سخت افزار  شامل  موبایل  تعمیرات  هستید  قادر  همچنین  نمایید.  شرکت  خاص 
نرم افزار موبایل، تعمیرات سانترال و... را آموزش دیده و تحت تعلیم تعمیر دستگاه  های چاپ، 
لوازم اداری، نصب درب اتومات و... قرار بگیرید. آموزش تعمیر لوازم خانگی مانند کولرگازی، 
مایکروفر و نیز آموزش شبکه  های رایانه ای همچون مایکروسافت، لینوکس و سیسکو از 
www.rayantamirat.com دیگر بخش  های این وب سایت فنی آموزشی می  باشد. 

ترجمه اختصاصی
با بهترین شیوه  های یادگیری زبان انگلیسی آشنا شوید

وب  می  باشد.  ترجمه  زمینه  در  کرد  خواهیم  معرفی  شما  به  هفته  این  که  سایتی  آخرین 
سایت ترجمانو شامل ترجمه  های تخصصی، ترجمه متن، ترجمه کتاب، ترجمه سایت، 
ترجمه آنالین، ترجمه فوری، ترجمه زیرنویس فیلم و ترجمه دانشگاهی می  شود. در این 
راه  های  با  پایان نامه،  انتخاب  برای  ضروری  نکات  شناخت  ضمن  می  توانید  سایت  وب 
یادگیری زبان انگلیسی آشنا شده و چگونگی تهیه و تنظیم پروپوزال را بشناسید. همچنین 
در این وب سایت تخصصی قادر هستید مطالب و مقاالت متعددی در موضوعات مختلفی 
نظیر چگونگی مطالعه برای آزمون تافل، استراتژی  های مختلف برای تقویت مکالمه زبان 

انگلیسی و... را مطالعه نمایید.
www.tarjomano.com

 کاربران اندروید هم بهره مند شدند

 ایمیل به اندروید آمد


