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صدای کاربران در اپراتور ها متوقف شد؟
جمع  به  بیشتر  کاربران  جذب  برای  باالخره  هم  تلگرام 
خیلی  ماجرا  این  پیوست.  صوت  ارائه دهنده  سرویس های 
دور از انتظار نبود اما موضوعی که باعث تعجب می شود این 
است که سرویس صوتی تلگرام در زمان راه اندازی در ایران 
در  مهر  خبرگزاری  زمینه،  این  در  شد.  مواجه  مشکالتی  با 
گزارش خود آورد که محمدرضا فرنقی زاده، رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات، اظهار داشت: هیچ 
فیلتری از سوی وزارت ارتباطات روی سرویس تماس صوتی 
تلگرام اعمال نشده است. وی همچنین درباره انتشار اخباری 
مبنی بر این که این سرویس از سوی اپراتور ها مسدود شده، 
گفت: کال همه اپراتور ها در زمینه ارائه سرویس به مشترکان 
مختار هستند. در صحبت های فرنقی زاده مشخص نشد که 

باالخره منشا این مشکالت اپراتور ها بودند یا خیر. موضوعی 
که از صحبت های ایشان می توان برداشت کرد این است 
که اعمال محدودیت در دسترسی به سرویس های اینترنتی 
می تواند در پاره ای اوقات سلیقه ای هم صورت گیرد. سلیقه ای 
شدن موضوع به زمانی برمی گردد که یک اپراتور بخواهد 
سرویسی را ارائه دهد و اپراتور دیگر با آن که آن سرویس از 
نظر مجموعه وزارت ارتباطات با قوانین کشور منافاتی نداشته، 
دسترسی به آن را محدود کند.  برای مثال سایتی از طریق 
اپراتوری باز می شود و از طریق اپراتور دیگری خیر. واگذاری 
این موضوع به اپراتور ها دور از انتظار است و برای اطالع عموم 
بهتر است که در سایت مرجعی امکان بررسی محدودیت در 

دسترسی به سرویس های اینترنتی قرار بگیرد.

 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

پرسمان سیاسی
با ضرورت و ماهیت حکومت اسالمی بیشتر آشنا شوید

اولیـن لینکدونـی ایـن هفتـه را بـه یـک وب سـایت پژوهشـی در زمینـه اندیشـه های 
سیاسـی اختصـاص داده ایـم. در ایـن سـایت پرسـمانی کـه زیر نظـر معاونت آموزشـی 
اسـتادان و دروس معـارف اسـالمی فعالیـت می کنـد، بخش هـای مختلفـی همچـون 
ارسـال پرسـش، بانک پرسـش ها، کتابخانه، مقـاالت، دانلود و معرفی دیگـر پایگاه های 
مرتبـط گنجانده شـده اسـت. در این وب سـایت می توانید با سـاختار تخصصی اندیشـه 
سیاسـی آشـنا شـده، مباحث نظام سیاسـی اسـالم همچون دین و دنیا، دین و سیاسـت، 
مبانـی نظـری اسـالم، ضـرورت حکومـت در اسـالم، ماهیت حکومـت اسـالمی و... را 
شـناخته و موضوعـات متنوعـی مانند جنگ نرم، جریان شناسـی سیاسـی و اصطالحات 
www.siasi.porsemani.ir سیاسی را مطالعه و دنبال کنید. 

خبر های برنجی
شیوه های مکانیزه کاشت و برداشت برنج را بشناسید

پیشنهاد بعدی این هفته لینکدونی درباره یک ماده غذایی پر طرفدار در کشورمان می باشد. 
در اولین پایگاه خبری تحلیلی برنج کشور می توانید از اخبار مرتبط با کاشت، برداشت و 
حواشی برنج در کشور مطلع شده و به مطالعه گزارش ها و مقاالت در این زمینه بپردازید. 
همچنین در این پایگاه خبری با بهترین و با کیفیت ترین برنج ها آشنا شده و برترین برنج 
کاران کشور را خواهید شناخت. در این پایگاه خبری به موضوعات مختلفی همچون سهم 
هر استان در تولید برنج کشور، چگونگی شخم و شیار برای آغاز نشا کاری، میزان واردات 
www.berenjnews.ir برنج به کشور و آشنایی با شالیکوبی برنج پرداخته شده است. 

آبزیان زینتی
نحوه ساخت و مبانی نگهداری آکواریوم را بیاموزید

سومین وب سایت لینکدونی این هفته درباره آشنایی با ماهیان زینتی می باشد. در این وب 
سایت می توانید با بیماری های آبزیان و نحوه شناسایی ماهی های بیمار و انگل های پوستی 
آشنا شده، انواع گیاهان آکواریومی را شناخته و راه و روش نگهداری و ازدیاد آن ها را بیاموزید. 
همچنین در این وب سایت زیبا قادر خواهید بود به تماشای تصاویر ماهیان زینتی نشسته و 
از فیلم این آبزیان زیبا لذت ببرید. از دیگر بخش های این وب سایت تخصصی می توان به 
مبانی نگهداری آکواریوم، معرفی تصویری ماهیان زینتی، معرفی ماهیان آب شور، معرفی 
www.mahieman.com ماهیان آب شیرین و ماهیان آب شیرین ایران اشاره کرد. 

سبک زندگی
از تماشای مناظر زیبای گردشگری جهان لذت ببرید

آخرین لینکدونی این هفته به یک سایت خبری در زمینه سبک زندگی اختصاص دارد. در 
این وب سایت خبری می توانید عالوه بر اطالع از اخبار گوناگون، با بهداشت روان، تغذیه 
سالم، طب سنتی، گیاهان دارویی و... آشنا شده و آشپزی، شیرینی پزی، ساخت کاردستی 
و... را آموزش ببینید. همچنین در این وب سایت قادر خواهید بود از برترین و زیباترین 
مقاصد گردش ایران و جهان مطلع شده و از دیدن تصاویر زیبا و مناظر دل انگیز در اقصی 
نقاط جهان لذت ببرید. افزون بر موارد باال این وب سایت شامل مقاالت و مطالب متعددی 
خبری  پایگاه  این  در  نیز  کنند ه ای  سرگرم  مطالب  این که  ضمن  بوده،  سالمت  حوزه  در 
www.ir79.ir وجود دارد. 

یکـی از مشـکالت همیشـگی شـهری و شـهروندان 
آن کـه بـا خودروی شـخصی بـه مسـافرت های درون 
پـارک  بـرای  مکانـی  کـردن  پیـدا  می رونـد،  شـهری 
خـودروی  کـه  فـردی  هـر  اسـت.  مقصـد  در  خـودرو 
شـخصی دارد، بـدون شـک بار ها بـا نبود مکانـی برای 
پـارک خـودروی خود مواجه شـده اسـت. این مشـکل 
در شـهر های بـزرگ به مراتـب پیچیده تر اسـت و خود 
تبدیـل بـه عاملی شـده کـه مانع اسـتفاده از خـودروی 
شـخصی می شـود امـا تصـور کنیـد پیـش از آن کـه 
حتـی از خانـه خود خارج شـده باشـید، در مقصـد جایی 
بـرای پـارک خودروی شـما وجود داشـته باشـد و حتی 
مبلغـی را هم بـرای آن پرداخـت کرده باشـید. نرم افزار 
اسـت  سـرویس هایی  از  یکـی   SpotHero موبایلـی 
کـه به راننـده ای کـه قصـد اسـتفاده از خـودروی خود 
را دارد، کمـک می کنـد قبـل از آن کـه در خانـه خـود 
سـوار ماشـینش شـود، در مقصد، مکانی را بـرای پارک 
خـودروی خود رزرو کنـد. پیش از این پلتفـورم دیگری 
شـیوه  کـه  داشـت  وجـود   Parking Panda نـام بـه 

دیگـری بـرای کمـک بـه راننـدگان جسـت وجوکننده 
جـای پـارک داشـت. حـاال Techcrunch گـزارش داد 
را   Parking Panda گذشـته هفتـه   SpotHero کـه
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  بتوانـد  تـا  اسـت  خریـده 
آن مـکان پـارک خودرو هـای شـخصی کاربرانـش را 
در آمریـکای شـمالی بـه بیـش از 5000 مـورد نزدیک 
کنـد. اگر چه این کسـب و کار Parking Panda اسـت 
کـه تصاحـب شـده اسـت امـا ایـن شـرکت برگ های 
برنـده زیـادی با خـود دارد و شـرکتی ارزشـمند اسـت. 
این شـرکت بـا تیم های ورزشـی مختلف و سـالن های 
دارد.  همـکاری  قـرارداد  آن هـا  بـه  منتسـب  ورزشـی 
همچنین در فهرسـت اماکن طرف قرارداد این شـرکت، 
سـالن های تئاتـر و مراکز مهم دیده می شـود. شـرکت 
Parking Panda در سـال 2016 فعالیـت خـود را در 

 Parking کانـادا گسـترش داد؛ از این رو صاحـب جدید
Panda هـم بـه همیـن واسـطه می تواند بـه بازار های 

جدیـد کانـادا کـه مرتبط با حوزه کسـب وکارش اسـت، 
دسترسـی پیـدا کنـد. بر اسـاس ایـن گـزارش سـاختار 

اصلی سـرویس Parking Panda تغییـر نخواهد کرد. 
بنیان گـذاران  از  یکـی  و  مدیرعامـل  لورنـس،  مـارک 
ایـن  مدیرعامـل  همچنـان  کـه  اسـت   Spot Hero

و  مدیرعامـل  زیلبربـاوم،  آدام  و  می مانـد  شـرکت 
مدیـر  بیـن،  جیمـز  و   Parking Panda بنیان گـذار 
اجرایـی این شـرکت بـه تیـم Spot Hero می پیوندند. 
گفتنـی اسـت که از پنج سـال گذشـته تاکنون شـرکت 
SpotHero توانسـته بیـش از 20 میلیون دالر سـرمایه 

جـذب کسـب وکار خـود کنـد. ایـن شـرکت امیـدوار 
اسـت که به کمـک سـرویس Parking Panda بتواند 
در سـال 2017 انتظـارات 20 میلیون خـودروی جویای 
مـکان پـارک را بـرآورد کنـد. گفتـه شـده که شـرکت 
SpotHero برنامـه ای را هـم بـرای خودرو هـای بدون 

راننـده خودران در دسـت توسـعه دارد تا ایـن خودرو ها 
بتواننـد خـود را در مکان هـای مشـخصی پـارک کنند 
در حالـی کـه صاحـب ایـن خودرو هـا از طریـق برنامه 
ایـن شـرکت می تواننـد هزینـه جـای پارک خـودروی 

بپردازند. را  خـود 

وقتی پیدا کردن جایی برای پارک دغدغه می شود

پیش از حرکت، محل پارک خودروی خود را رزور کنید


