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به گزارش زومیت، علیرضا ســاوری، معاون پیشگیری 
وضعی قوه قضاییــه، در گفتگو با خبرگــزاری صدا و 
ســیما اعالم کرد: »از مردادماه طرح نصب و راه اندازی 
سیســتم های موقعیت یاب خــودرو را با هدف کاهش 
میزان سرقت خودروهای ناایمن آغاز خواهیم کرد«. وی 
همچنین گفت: »ازآنجایی که مالکان خودروهایی که از 
ضریب ایمنی پایینی برخوردار هســتند؛ غالبا جزو افراد 
کم درآمد جامعه به شــمار می آیند؛ لذا تالش کردیم تا 
این دستگاه ها با قیمتی کم و البته کیفیت باال به مردم 
عزیزمان ارائه کنیم. پیش بینی می شود این دستگاه ها با 
قیمتــی بین 80 تا 100 هزار تومان در اختیار هم وطنان 
عزیز قرار گیرد«. پنج یا شش سال پیش برای پیشگیری 
از جرایمی مانند سرعت زیاد، وسایط نقلیه باری اجبار به 

نصب دستگاه ردیاب شدند. این دستگاه ها چون کیفیت 
پایینی در مهندسی و ساخت داشتند، از همان ابتدا خراب 
می شدند و هیچ یک از مکانیزم های آن ها درست عمل 
نمی کرد. به عالوه این که همه جا نمی توان از این ابزار 
اســتفاده کرد مانند مناطق دور از دسترس سیستم های 
مخابراتی یا حتی در تونل هــا و روزهای ابری یا حتی 
در مناطق پر اختــالل مخابراتی. حاال هم طرح چنین 
موضوعاتی بالفاصلــه امثال آن اقدامــات را در ذهن 
می آورد این درحالی اســت که با هزینه 80 هزار تومانی 
می تــوان روی خودرو دزدگیر نصب کرد یا با هزینه 20 
تــا 30 هزار تومان قفل فرمان و پدال تهیه کرد یا حتی 
اصال ماشین را بیمه بدنه کرد که اطمینان آن ها از این 

دستگاه هایی که قرار شده تهیه شوند، بیشتر است.

موسـیقی  پخـش  آنالیـن  سـرویس  گذشـته  هفتـه 
کارکنـان  از  نفـر   SoundCloud 173 صـوت  و 
خـود را از کار بیـکار کـرد. ایـن تعـداد تقریبـا برابـر بـا 
نصـف کل کارمنـدان ایـن شـرکت اسـت. سـرویس 
SoundCloud همچنیـن دو دفتـر خـود را در لنـدن 

و سن فرانسیسـکو تعطیـل کـرد. در بررسـی هایی کـه 
پایـگاه خبـری Techcrunch ترتیـب داد، مشـخص 
شـد کـه ایـن شـرکت در حـال بهبـود وضعیـت خـود 
بـرای فصـل چهـارم سـال 2017 اسـت. در همیـن 
 گـزارش احتمـال ایـن موضـوع داده شـده بـود کـه
 SoundCloud در حال بسته شدن است اما مدیرعامل 

 ایـن سـرویس اینترنتـی، الکـس جانـگ گفـت کـه
SoundCloud فعـال جایی نخواهـد رفت. جانگ اول 

 SoundCloud« همیـن هفتـه در مقاله ای بـا عنـوان
همیـن جـا اسـت«، گفـت: هفتـه گذشـته مـا تصمیم 
سـختی را گرفتیم و مجبور شـدیم بخشی از نیروی کار 
خـود را مرخـص کنیم تـا بتوانیـم همچنان بـه عنوان 
شـرکتی مسـتقل روی پـای خود بایسـتیم. بر اسـاس 

همین گـزارش این احتمـال وجود دارد کـه خواننده ای 
بـه کمـک  بـرای  دارد  قصـد   Chance نـام   بـه 
SoundCloud، کـه بـه کمـک آن اولیـن آلبـوم خود 

 SoundCloud سـرویس  بشـتابد.  کـرد،  منتشـر  را 
یـک سـرویس اینترنتـی پخـش آنالیـن موسـیقی و 
پادکسـت اسـت کـه بـه هنرمنـدان و تولیدکننـدگان 
پادکسـت ایـن امـکان را می دهـد تـا بتواننـد صـوت و 
صـدای خـود را ضبـط و منتشـر کـرده و بـه اشـتراک 
گذارنـد. افـراد همچنیـن می تواننـد بـدون عضویـت 
در SoundCloud ایـن کارهـا را انجـام دهنـد. بـرای 
بسـیاری از کاربـران سـرویس SoundCloud تبدیل 
بـه سرویسـی شـده کـه هـر روز حتمـا یکبـار بـه آن 
سـر می زننـد. قطعـا بـه وجـود آمـدن رقبایـی ماننـد 
Spotify یـا همـان رادیوهـای اینترنتـی درخواسـتی، 

کسـب و کار  SoundCloud را دچـار مخاطرات کرده 
اسـت. سـرویس SoundCloud بـا امکاناتـی کـه به 
وجـود آورده اسـت، بـرای بسـیاری از افـراد تبدیـل به 
یـک عادت روزانه شـده اسـت بـه طوری کـه حتما در 

روز بایـد چنـد دقیقـه بـه آن گوش فـرا دهنـد. گفتنی 
اسـت پیـش از ایـن سـرویس SoundCloud چنـد 
بـاری بـرای فـروش کسـب و کار خـود در مذاکراتی با 
توئیتـر و یـا Spotify سـر میـز مذاکره نشسـته بود. در 
سـال 201۴ اعـالم شـد کـه SoundCloud در حدود 
700 میلیـون دالر مـی ارزد. طی مذاکـرات مذکور هیچ 
توافقی حاصل نشـد تا آن که در سـال 2016 سـرویس 
Spotify خیلـی جدی تـر از گذشـته ظاهر شـد اما این 

بـار هـم مذاکـرات بـه نتیجـه نشسـت. علـت در ایـن 
بـود کـه Spotify در حـال گـذار مرحله ای بـرای ورود 
بـه بـازار بـورس بـود و بـه همیـن دلیـل بـرای خرید 
میـان  اقبالـش در  تـا  احتیـاط کـرد   SoundCloud

بـازار بـورس دچار افـت و کاهش نشـود. عـالوه بر دو 
شـرکت باال گفته شـده که Deezer هم قصد داشـته 
تـا SoundCloud را تصاحـب کنـد. اما هیچکـدام از 
ایـن کشـمکش ها تـا کنون به نتیجه نرسـیده اسـت و 
بایـد منتظر مانـد و دید آیا SoundCloud مسـتقل به 

دوران اوج خـود بـاز خواهـد گشـت.

 دزدگیر، قفل و بیمه مطمئن تر از ردیاب
 علیرضــا مظاهـری

لینــــکدونی

سرویس SoundCloud از هزینه های خود کاست

آیا صدای ابر قطع می شود؟

دهگردی
با دیدنی ترین روستاهای توریستی کشور آشنا شوید

اولین لینکدونی این هفته به گردشــگری آن هم از نوع روستایی اختصاص دارد. در 
وب ســایت دهگردی می توانید از بخش های مختلفی نظیر ایرانگردی ، رزرو اماکن 
اقامتی ، نقشه ، صنایع دستی و معرفی تورها برخوردار شوید. از طریق این وب سایت 
قادر هستید از موقعیت ، شرایط و امکانات روستاهای زیبای کشور مطلع شده و نسبت 
به رزرو آنها اقدام نمایید. در این وب سایت شما با روستاهای توریستی ایران آشنا 
شده و آداب ، رسوم ، صنایع دستی و گردشگری آنها را خواهید شناخت. ضمن اینکه 
در این وب ســایت نقشه راه ها و مسافت های بین شهرهای ایران نیز وجود دارد .
www.dehgardi.ir

به زیستن
خدمات و امکانات سازمان بهزیستی کشور را بشناسید

به مناسبت روز بهزیستی ، لینکدونی بعدی این هفته را به پورتال سازمان بهزیستی 
کشور اختصاص داده ایم. در این وب ســایت می توانید با تاریخچه این سازمان ، 
قانون تاسیس و نمودار سازمانی آن آشــنا شده ، قوانین و مقررات آن را شناخته و 
زیر مجموعه های آن را بشناســید. همچنین در این وب ســایت از اخبار ستادی و 
استانی سازمان مطلع شده و از مناقصات و مزایدات سازمان آگاه می شوید. از دیگر 
بخش های این وب ســایت می توان به اطالعیه ها ، انتصابات ، بهزیستی در رسانه ، 
شناسنامه خدمات ، پاسخگویی به شــکایات ، دانلود نرم افزار ، انتقاد و پیشنهادات ، 

اولویت های پژوهشی ، اطالعات مراکز بهزیستی و مدیریت عملکرد اشاره کرد. 
www.behzisti.ir

ورزش هوایی
ورزش های هوایی مانند پاراگالیدر را فرا بگیرید

پیشنهاد ســوم لینکدونی این هفته درباره ورزش های هوایی می باشد. وب سایت 
انجمن ورزش های هوایی ایران شامل بخش هایی همچون اخبار و رویدادها ، اخبار 
بانوان ، مسابقات و جشنواره ها ، آموزش ، مربیان ، فرم ها و مدارک می شود. در این 
وب سایت می توانید از جدیدترین خبرهای ورزش های هوایی مطلع شده ، از زمان 
و مکان مسابقات و جشنواره های داخلی و خارجی آگاه شده و تحت آموزش و تعلیم 
انواع ورزش های هوایی مانند پاراگالیدر قرار گیرید. ضمن اینکه در این وب سایت 
با مربیان برتر رشته های مختلف ورزش های هوایی ایران آشنا شده و سایت های 

پروازی کشور را خواهید شناخت .
www.iranairsports.net

خانه موسیقی
از جدیدترین اخبار موسیقی کشور مطلع شوید

آخرین وب ســایت لینکدونی این هفته در مورد موســیقی می باشد. در وب سایت 
خانه موســیقی ایران شــما می توانید ضمن اطالع از آخرین اخبار موسیقی ایران ، 
مقاالت موسیقی را مطالعه کرده و از کتاب ها و آلبوم های موسیقی سایت بهره مند 
شــوید. همچنین در این وب سایت شما با کانون سازندگان ساز ، کانون نوازندگان 
و خوانندگان ســنتی ، پژوهشگران و ... آشنا شــده و آموزشگاه های مجاز موسیقی 
کشور را خواهید شناخت. فصلنامه ، استودیوهای صدابرداری ، زندگی نامه ، کانون ها ، 
گالری عکس ، اخبار انتخابات ، ناشران موسیقی ، نوازندگان کالسیک، صدابرداران و 

خوانندگان کالسیک از دیگر بخش های این وب سایت می باشند .
             www.iranhmusic.ir


