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جای خالی  ۷ویژگی کلیدی در محبوبترین پیام رسان جهان

نیازمندیهای واتس آپ برای رقابت با همتایان خود

گیالن امروز -برنامه واتسآپ یک پیامرسان با تعداد کاربران زیاد در جهان
است ولی ایراداتی دارد که رفع آنها به محبوبیت بیشتر این پیامرسان
کمک میکند.
واتسآپ با بیش از  ۲میلیارد کاربر در سراسر جهان در ماه فوریه
محبوب ترین اپلیکیشن پیام رسان جهان شناخته شد و تعداد
پیامهای ارسال شده از طریق آن به  ۱۰۰میلیارد پیام در روز
میرسد .بنابراین واتسآپ همچنان به روزرسانی و ویژگیهای
جدیدی را ارائه میدهد تا بتواند در رقابت جلوتر باشد.
این شرکت طی سالهای گذشته با بسیاری از ویژگیها ،از این
برنامه پشتیبانی کرده است؛ از جمله آنها میتوان به تماسهای
ویدئویی ،امنیت بیشتر کاربران ،احراز هویت بیومتریک ،افزودن
یادآوریها و وظایف و ویژگی حذف پیامهای ارسال شده اشاره
کرد .با این حال ،ویژگیهای بسیاری وجود دارد که برنامه واتسآپ
فاقد آنها است و بیشتر برنامههای پیامرسان رقیب آنها را ارائه
میدهند.
و اما  ۷ویژگی اساسی که واتسآپ باید آنها را اضافه کند:
 -۱پشتیبانی از چندین حساب
در برنامه واتسآپ نمیتوانید بیش از یک حساب ایجاد کنید ،زیرا
برای هر تلفن به یک شماره پیوند داده شده است و اگر تلفنی دارید که
از دو سیم کارت پشتیبانی می کند ،باید یکی از آنها را برای فعال کردن
حساب انتخاب کنید ،زیرا واتسآپ گزینهای برای فعال کردن دو شماره
در یک تلفن را ندارد .در حالی که برنامه تلگرام ،رقیب مستقیم آن ،این
ویژگی را ارائه میدهد که به شما امکان میدهد حداکثر سه حساب در
برنامه داشته باشید.
 -۲مزیت اصالح پیام های ارسالی
برنامه واتسآپ هنوز ویژگی اصالح پیام های ارسالی را ارائه نمیدهد،
قابلیتی که کاربران مدتی منتظر آن بوده اند ،زیرا توسط بسیاری از
برنامههای پیامرسان رقیب ارائه شده است .یکی از مهمترین برنامههایی که
این ویژگی ارائه میدهد ،برنامه تلگرام (چه در تلفنهای هوشمند و چه در
نسخه دسک تاپ) است که اگر به شخصی در تلگرام پیامی بفرستید و پس از
ارسال آن متوجه شوید که حاوی اطالعات نادرستی است یا شامل غلطهای
امالیی است یا میخواهید یک کلمه را با کلمه دیگری جایگزین کنید یا هر
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کار دیگری را انجام دهید ،برنامه  ۴۸ساعت پس از ارسال اجازه میدهد که
پیامهای ارسالی را ویرایش کنید.
 -۳برنامهریزی برای ارسال یک پیام در زمان مشخص

این ویژگی یکی از درخواستیترین ویژگیها در برنامه واتسآپ نیز هست،
زیرا میتواند برای ارسال یادآوریهایی که به افراد نیاز دارید یا ارسال پیام در
رویدادها و موارد دیگر مفید باشد .شایان ذکر است که این ویژگی در نسخه
تجاری واتسآپ موجود است ،اما تاکنون ،برنامهریزی پیامها در واتسآپ
عادی وجود ندارد .این ویژگی بیش از یک سال میشود که در برنامه تلگرام
نیز موجود است ،زیرا به شما امکان میدهد تاریخ و زمان پیام را برای تحویل
انتخاب کنید.
 -۴فضای خصوصی برای یادداشت برداری
برخی از برنامههای پیام رسان معروف به شما امکان میدهند برای ایجاد
یادداشت ،ذخیره  URLو موارد دیگر به فضای خود دسترسی پیدا کنید،
اما واتسآپ هنوز این ویژگی را ارائه نکرده است .این ویژگی در برنامه،
 Signalنامیده میشود و به نظر میرسد دقیقا مانند هر مخاطب دیگری
در لیست شما ،اما برای یادداشتهای خصوصی شما اختصاص داده شده
است و میتوانید آن را با دستگاههای مرتبط نیز هماهنگ کنید.

در حالی که در برنامه تلگرام با نام پیامهای ذخیره شده وجود دارد و
میتوانید با کلیک روی عکس نمایه خود در هر مکالمه ،سپس با کلیک بر
روی نماد ارسال پیام که در گوشه سمت راست زیر تصویر شما قرار دارد ،به
آن در نسخه دسک تاپ دسترسی پیدا کنید .مکالمهای با عنوان
پیامهای ذخیره شده مشاهده خواهید کرد که در آن میتوانید
هر آنچه را که میخواهید برای خود ارسال کنید و این به طور
خودکار با برنامه موجود در تلفن شما همگامسازی میشود .در
برنامه تلگرام نیز میتوانید کانالی را برای خود به همین منظور
ایجاد کنید.
 -۵نظرسنجیها
اگر میخواهید در گروههای خانوادگی ،گروههای کاری یا
گروههای دوستان واتسآپ یک نظرسنجی سریع انجام دهید،
فقط میتوانید این کار را از طریق ابزارها و برنامههای خارجی
انجام دهید .در همین حال ،برنامههای پیام رسان رقیب به
شما این امکان را میدهند که به راحتی از گروهها و کانالها
نظرسنجی کنید.
 -۶چهرهها را قبل از ارسال تصاویر تیره کنید
برنامههای رقیب شامل بسیاری از ویژگیهای مربوط به حریم
خصوصی است ،به خصوص ویژگی تاریک کردن چهره در تصویر قبل از
ارسال آن به مخاطبین بسیار مورد استفاده قرار گرفته است و شما میتوانید
با فشار دادن نماد تاری کنار نماد قلم آن را به راحتی فعال کنید .این ویژگی
برای برنامه واتسآپ نیز الزامی است ،زیرا امکان به اشتراکگذاری عکسها
بدون آسیب رساندن به حریم خصوصی دیگران را امکان پذیر میکند.
 -۷ارسال پیام بدون صدا
هر پیامی که برای هر کسی ارسال میکنید بالفاصله نیازی به پاسخ ندارد،
زیرا ممکن است افراد مشغول کار خود یا موارد فوریتری باشند ،بنابراین
اپلیکیشن تلگرام قابلیتی به نام ارسال بدون صدا یا بیصدا را ارائه میدهد
که به کاربران خود امکان میدهد بدون صدای اعالن به افراد یا به گروه پیام
ارسال کنند .برای استفاده از این ویژگی ،فقط باید دکمه ارسال را فشار دهید
و نگه دارید ،سپس ارسال بدون صدا را انتخاب کنید .گیرنده به طور معمول
یک اعالن دریافت میکند ،اما تلفن او بوق نمیزند و این ویژگی گزینهای
عالی برای ارسال پیام بدون ایجاد مزاحمت برای گیرنده است.

کشکول
سگ ولگرد ،جان نوزاد سر راهی را
نجات داد

گیالن امروز -نوزادی که توسط والدینش در یک منطقه دورافتاده رها
شده بود توسط یک سگ ولگرد نجات یافت .به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،یک دلیل دیگر برای اینکه ما بیشتر سگها را دوست داشته باشیم
اتفاقی بود که در فیلیپین رخ داد .یک سگ جان نوزادی را که توسط
خانواده اش در محلی دورافتاده رها شده بود نجات داد.
این حیوان با دیدن یک موتورسوار آنقدر سر و صدا کرد تا مرد موتورسوار
را به محلی که کودک رها شده بود بکشاند .این اتفاق در تاریخ  ۲۴دسامبر
در منطقه «بارانگای ماگاگونگ» اتفاق افتاد.
بنا به گزارش رسانههای محلی این نوزاد در حالی که در دستمال توالت
پیچیده شده در نزدیکی محل دفن زبالههای شهری پیدا شد« .جون ِرل
فئونتِس ِرویال» ،یک موتورسوار  ۳۶ساله هنگام عبور از این منطقه با دیدن
سگی که بی وقفه سر و صدا میکرد این حیوان را تعقیب کرد.
او پس از پیاده شدن از موتورسیکلت و طی مسافت کمی صدای نوزادی
را شنید که در نزدیکی محل دفن زبالههای شهری رها شده بود .این مرد
جوان بالفاصله این نوزاد را به بیمارستان منتقل کرد .مسئوالن محلی اعالم
کردند که تحقیقات در مورد شناسایی والدین نوزاد در جریان است .هنوز
هیچ فردی در این رابطه شناسایی و بازداشت نشده است.

مادر بی رحم پسرش را  ۱۵سال به یک
درخت بست

گیالن امروز -مادری مصری که به دلیل عجیبی فرزندش را به مدت
 ۱۵سال به تنه در ختی بسته بود ،سوژه رسان ه ها شد .به گزارش مجازی
باشگاه خبرنگاران جوان ،مرد جوانی بیش از  ۱۵سال از زندگی خود را به
ن زمینهای کشاورزی یک روستا در مصر
یک تنه درخت نزدیک قبرستا 
بسته شده بود .وزارت کشور مصر در طی بیانیهای درباره جزئیات این
ماجرا و شرایط فیلم حقایقی را فاش کرد و گفت« :این مرد جوان نیازهای
ویژ ه خود را دارد اما مادرش پاهای او را به درختی در زمینهای کشاورزی
بسته است .اینکار او بسیار ناراحت کننده و به دور از الطاف مادری است».
مادر این مرد جوان گفت که شوهرش حدود  ۱۰سال پیش او را رها
کرده ،زیرا او باور داشته فرزندشان معلول ذهنی است؛ وی به همین دلیل
دچار مشکل روحی شده و در یک اقدام بیرحمانه فرزندش را به زمین
کشاورزی برده و به مدت  ۱۵سال او را به درختی بسته است.

به بهانه سی وهشتمین ماه فعالیت مهندس ناصر رنجبر در مدیریت شهرداری املش:

مردی برای تمام فصول

است گفت :عملکرد شهرداری املش در یکماهه سی و هشتم حضور حقیر از مورخه
 ۹۹/۹/۷تا  ۹۹/۱۰/۷به قرار زیراست :ادامه لکه گیری آسفالت نقاط مختلف شهر،
ادامه شن ریزی و تسطیح جهت تعریض کمربندی آیت ا...طالقانی ،تعریض پل خیابان
کوی فرهنگیان  ،ادامه شن ریزی و تسطیح احداث خانه فرهنگ و هنر شهرستان
املش با همکاری شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اتمام لوله گذاری کوچه
سیدحسن باش بتن از کمربندی جهت دفع وهدایت آبهای سطحی ،ادامه شن ریزی
و تسطیح معابرسطح شهر(کوچه مروارید ،کوچه سید حسن باش بتن ،دیلم و پارسا)،
ادامه پیاده روسازی اعم از جدول گذاری و موزاییک فرش خیابان  ۲۵متری پشت
تعاونی شفیعی نسب ،ادامه رنگ آمیزی جداول جهت زیبا سازی سطح شهر ،ادامه
گیالن امروز ،علیرضا خانی -تا قبل از اینکه مهندس
ناصر رنجبردر مورخه هفتم آبان  ۱۳۹۶سکان مدیریت
شهرداری املش را برعهده گیرد شهروندان فهیم املشی
به یاد دارند که شهرداری املش تا قبل از او با موجی از
بدهکاری افسارگسیخته به پیمانکاران و حقوق معوقه پرسنل
شهرداری وهمچنین پروژه های نیمه تمام و بر زمین مانده
دست به گریبان بودند و در آن بازه زمانی کمتر کسی راضی
می شد هدایت این کشتی پرتالطم را در این امواج بزرگ
برعهده گیرد .ناصر رنجبر که تا پیش از مدیریت شهرداری
املش کارنامه وسیکل مدیریت اجرایی را در شهرداریهای
سیاهکل  ،بخشدار مرکزی سیاهکل و شهر شلمان طی کرده
بود با شجاعت و پس از پیشنهاد اعضای شورای شهر ،پست
مدیریت شهرداری املش را پذیرفت تا به شهروندان املشی
که زادگاه وی نیز چندان فاصله ای از این شهر ندارد خدمتی
خالصانه کند و با همت و تالش خویش به همراه همکاران
خدوم شهرداری وهمچنین سیاست گذاری و نظارت
نمایندگان مردم در شورای اسالمی بتواند دیوار بی اعتمادی
بین مردم و شهرداری را با اصل قانون مداری و شفاف سازی
بردارد و ازسویی دیگر با رابطه مهربانانه تر با شهروندان و هم
فکری و هم اندیشی شهروندان گامهای اساسی را در توسعه
همه جانبه شهر و در راستای رفع مشکالت و معضالت
شهری بردارد که موید این مطلب صدها و هزاران فعالیت
های عمرانی در طول سی وهشت ماهه گذشته در جای
جای شهر املش بوده است که یقین داریم همه این فعالیت
ها بدون تعارفات معمول در این مقال نمی گنجد .الزم به
ذکر است بنا به گزارش رسیده از پرسنل شهرداری املش در
حالی که این روزها بسیاری از شهرداریها با حقوق های معوقه
پرسنل خود دست به گریبان هستند طبق اطالع واصله،
این شهرداری به طور منظم هرماه نسبت به پرداخت حقوق
پرسنل خود اقدام می کند و هیچگونه حقوق معوقه ای در
این شهرداری در هنگام تنظیم این خبر گزارش نشده است.
مهندس ناصر رنجبر در این گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
گیالن امروز با اشاره به اینکه هر ماهه نسبت به ارایه گزارش
عملکرد خود به رسانه های استان هیچگونه کوتاهی نکرده
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