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به گزارش مهــر، دفتر بررســی های اقتصادی معاونت 
برنامه ریــزی وزارت ارتباطات در آخریــن گزارش خود، 
آمار مربوط به شــاخص های بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد. در بین این آمار 
در ســال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸.۵۴ درصد اعالم 
شده است. همچنین عنوان شده که هم اکنون ۳۳ میلیون 
و ۲۴۶ هزار و ۶۹ مشــترک از اینترنت موبایل اســتفاده 
 ADSL می کنند و تعداد مشترکان اینترنت ثابت از جمله
حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده 
است. از آن جایی که ADSL روی خطوط ثابت راه اندازی 
می شود، به آن اینترنت ثابت می گویند. ارتباط ADSL به 
طور معمول در خانه ها و محل های کار راه اندازی می شود و 
ارتباط آن به وسیله سوئیچ های شبکه بین کاربران مختلف 

تقسیم می شود. بنابراین اگر بخواهیم تعداد کاربران استفاده 
کننده از ADSL را به طور دقیق تری تخمین بزنیم، باید 
 ADSL اطالعات بیشتری از ساختارهای شبکه مشترکان
بدانیم که تقریبا غیرممکن است. بنابراین، آمار ۹ میلیونی 
ADSL در برابر ۳۳ میلیون مشترک اینترنت همراه به 
 ADSL هیچ وجه نشــان دهنده برتری اینترنت همراه بر
نیســت. البته نباید مزایای اینترنت همراه را و این نکته 
کــه اینترنت موبایل را هم می تــوان بین چند کاربر هم 
به اشــتراک گذاشــت، نادیده گرفت اما به علت آن که 
اینترنت همراه از اینترنت ثابت ADSL گران تر است، هنوز 
سرمایه گذاری در ADSL به نظر به صرفه می آید و این 
شرکت های ارائه دهنده  ADSL هستند که اگر بخواهند 

می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

جمعه گذشـته  Techcrunch گزارش داد که شـرکتی 
مرتبـط با فعالیت کـودکان به نام KidPass توانسـته 
از مراحـل جـذب سـرمایه مبلغـی معـادل  در یکـی 
بـه  مختلـف  سـرمایه گذاران  از  را  دالر  میلیـون   ۵.۱
منظـور توسـعه کار خـود جذب کنـد. این شـرکت که 
در حـال حاضـر در نیویـورک مسـتقر اسـت و در آن 
شـهر خدمـات ارائـه می دهـد، قصـد دارد با ایـن پول 
فعالیت هـای خـود را بـه خـارج از ایـن شـهر و فعـال 
در شـهرهای دیگـر آمریـکا گسـترش دهـد. ایـده کار 
KidPass شـباهت بسـیاری بـه ClassPass دارد. 

پلتفـورم ClassPass بـه جوانـان و نوجوانانـی کـه 
قصـد دارنـد کالس های ورزشـی مختلف را در سـطح 
شـهر بیابنـد و در آن هـا عضـو شـوند، کمـک می کند 
تـا بتواننـد بـه این هـدف خود دسـت پیدا کنند. شـاید 
بـه همیـن دلیل اسـت کـه KidPass در نـام خود به 
ClassPass شـباهت داشـته باشـد اما هیچ ارتباطی 

بـا یکدیگر ندارند. در هر دو سـرویس،  مشـتریان برای 
اسـتفاده از خدمـات آن هـا باید بـه طور ماهانـه مبلغی 

را بـرای اسـتفاده از کالس هـا پرداخـت کننـد. یکی از 
بنیان گذاران KidPass آقای  Soloman Liou اسـت 
کـه در باره علـت راه اندازی چنین سرویسـی به کمک 
دیگـر بنیان گـذاران آن از جملـه آرون کافمـن، شـای 
شـون و اولیویا بالـوی، می گوید که تصمیـم راه اندازی 
خـود  آن هـا  کـه  شـد  شـروع  زمانـی  از   KidPass 

بچـه دار شـده و از آن وقـت بـه بعـد چه دردسـر هایی 
بـرای یافتـن محل هـای مناسـب فرزندان خـود برای 
می گویـد:  در  لیـو  کشـیده اند.  ورزشـی  فعالیت هـای 
و  یافتـن  بـرای  متعـددی  نرم افزارهـای  کـه  حالـی 
درخواسـتی  تاکسـی های  و  دکترهـا  رسـتوران،  رزرو 
وجـود دارد،  امـا جـای خالـی سـرویس مرتبطـی بـا 
فعالیت هـای کـودکان و نظـارت بـر آن هـا احسـاس 
می شـد. در واقـع بهتریـن راه تـا قبـل از خلـق چنیـن 
سرویسـی تنهـا از طریـق گفت وگوی زبانی بـا والدین 
بچه هـای دیگـر یـا جسـت وجو در گـوگل بـود کـه 
وقت بسـیاری را از والدین می گرفت. برای اسـتفاده از 
KidPass، والدیـن می تواننـد از بیـن سـه طرح پولی 

این سـرویس یکـی را انتخـاب کنند. کـم هزینه ترین 
از  اسـت. هـر کـدام  ایـن طرح هـا در مـاه ۴۹ دالر 
ایـن طرح هـا Creditهایـی را در اختیـار والدیـن قرار 
می دهـد کـه می تواننـد آن هـا را بـرای فعالیت هـای 
مختلفـی مانند فعالیت هـای هنری، ورزشـی و یا حتی 
گردش هـای مختلـف و کالس های علمـی و فناوری، 
شـنا، پخـت و پـز کـودکان، سـالمت و موضوعـات 
متنـوع دیگر مـورد اسـتفاده قـرار دهند. گفتنی اسـت 
در حـال حاضـر بیـش از ۹۰۰ مرکـز مختلف در شـهر 
نیویـورک در رابطـه بـا فعالیت هـای کـودکان در ایـن 
سـرویس خدمـات ارائـه می دهنـد. از زمـان راه اندازی 
نظـر ۲۰ هـزار  توانسـته  ایـن سـرویس   ،KidPass

خانـواده را بـرای اسـتفاده از ۱۰۰ هـزار فعالیت موجود 
در سـرویس خـود جلـب کنـد. لیـو می گویـد کـه هـر 
مـاه مشـتریان ایـن سـرویس ۲۰ تا سـی درصد رشـد 
از خـود نشـان می دهنـد. در حـال حاضـر نزدیـک بـه 
ایـن سـرویس  نیویـورک در  فعـال در  ۳۰۰۰ عضـو 

خدمـات می گیرنـد.

شاید 9 میلیون از 33 میلیون بزرگ تر باشد!
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

سرویس KidPass برای گسترش خود سرمایه جذب کرد

کودک خود را سر کار بگذارید!

مهمانی خدا
با نحوه تغذیه در ماه مبارک رمضان آشنا شوید

به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان اولین لینکدونی این هفته را به سایت جامع ماه مبارک 
رمضان اختصاص داده ایم. در این وب ســایت ضمن اطالع از جدیدترین اخبار مرتبط 
با این ماه، می توانید با اعمال ماه رمضان آشــنا شده، ادعیه و احادیث این ماه را خوانده 
و به مطالعه تفســیر قرآن بپردازید. همچنین در این وب ســایت از آشپزی و سالمتی 
در ماه رمضان صحبت به میان آمده، اعمال شــب های قدر شرح داده شده و به نقد و 
بررســی  احکام مربوط به روزه پرداخته شده است. از دیگر بخش های این وب سایت 
مذهبی می توان به نواها و نماها، پرســش و پاسخ، پیامک های رمضانی، کتاب، دانلود و 

نرم افزارهای ویژه ماه رمضان اشاره کرد. 
www.ramezan.com

آموزش زندگی
همه ابعاد زندگی روزمره را آموزش ببینید

پیشــنهاد بعدی این هفته یک وب سایت آموزشی می باشــد. این وب سایت شامل 
بخش های مختلفی چون آموزش آشپزی، آموزش ســالمتی، آموزش کار با کامپیوتر، 
مطالب ویژه، آموزش کار با اینترنت و آموزش زبان انگلیسی می شود. در آموزش آشپزی 
شما با نحوه درست کردن انواع غذاهای گوشتی و گیاهی آشنا شده و نحوه تهیه انواع 
دسر و شــیرینی را خواهید آموخت. همچنین در مورد انواع رژیم های الغری ، آموزش 
نگهداری از بدن و آموزش بهداشت بانوان مطالب زیادی در این وب سایت وجود دارد. 
تعمیرات موبایل و کار با شبکه های اجتماعی از دیگر آموزش های این وب سایت می باشد .
www.amozeshi.com

پایگاه قرآنی
تالوت قاریان بزرگ بین المللی را دانلود نمایید

لینکدونی سوم این هفته یک وب سایت قرآنی می باشد. پایگاه بزرگ قرآنی طه شامل 
بخش های مختلف و متنوعی می باشد. در این وب سایت قرآنی می توانید از آموزش های 
قرائت، ترتیل، تجوید، صوت، اذان، مفاهیم صوت و ... بهره مند شــده و تالوت، ترتیل، 
ابتهــال قاریان بزرگ، نرم افزارهای قرآنی، تواشــیح و ... را دانلود نمایید. همچنین در 
این وب سایت قادر هستید به ســخنرانی علما گوش فرا داده، مقاالت، احادیث، کتب 
و تفســیرهای قرآنی را مطالعه نموده و اخبار قرآنی و اخبار مذاهب را پیگیری نمایید. از 
دیگر بخش های این وب ســایت می توان به قرآن آنالین طه، آپلود سنتر طه و انجمن 

طه اشاره کرد .
www.tahaquran.ir

طب سنتی
گیاهان دارویی و کاربرد آنها در درمان را بشناسید

آخرین لینکدونی این هفته درباره طب ســنتی می باشــد. در سایت جامع گیاه درمانی 
شــما با متفاوت ترین و کامل ترین گیاهان درمانی آشنا می شوید. در این سایت علمی 
می توانید گیاهان دارویی چینی را شــناخته، به مطالعه مقاالت طب سنتی پرداخته و با 
انواع گیاهان دارویی آشنا شوید. همچنین در این وب سایت قادر هستید آشپزی گیاهی 
را آموزش دیده، نحوه درمان با گیاهان را شناخته و از کتابخانه و آموزش سایت بهره مند 
شوید. جدیدترین مطالب، مطالب تصادفی، کتاب های مرتبط با گیاهان دارویی، مطالب 
پر بازدید، طب ســوزنی، مجموعه عطار باشی و ... از دیگر بخش های این وب سایت 

می باشند. 
www.giahdarman.com


