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ادامه بى قانونى اپراتورها در ارسال پيامك

ــد كرد كه مصوبه  ــررات و ارتباطات راديويى تاكي ــازمان تنظيم مق معاون س
ــتركان جزو مقررات  ــال پيامك هاى تبليغاتى بدون موافقت مش ممنوعيت ارس
تكميلى پروانه اپراتورهاى موبايل است و در صورت عدم اجراى آن مشتركان 

مي توانند شكايت خود را اعالم كنند.
ــال پيامك هاى  ــالغ مصوبه ممنوعيت ارس ــش از 1/5 ماه از اب ــت بي با گذش
ــواهد نشان مي دهد كه همچنان مشتركان  ــتركان، ش تبليغاتى بدون موافقت مش
ــمارى پيامك هاى  ــاى اول و دوم همچنان روزانه تعداد بى ش ــل اپراتوره موباي
ــووالن سازمان  ــت مس ــته دريافت مي كنند و اين درحالى اس تبليغاتى ناخواس
ــه بودند كه اپراتورهاى  ــررات و ارتباطات راديويى پيش از اين گفت ــم مق تنظي
ــتركان اقدام  ــت مش ــد موافق ــراى تايي ــال پيامك ب ــه ارس ــبت ب ــل نس موباي

كرده اند.
لطف اهللا سبوحى، معاون سازمان رگوالتورى در گفت وگو با مهر با بيان اينكه 
اين اپراتورها با ارسال SMS تنها به برخى از مشتركان خود تاييد يا عدم موافقت 
دريافت اين پيامك ها را سوال كرده اند، اظهار كرد: مصوبه ممنوعيت پيامك هاى 
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات  ــانى از سوى س تبليغاتى، خبرى و اطالع رس
ــده و الزم االجرا است؛ اين مصوبه  راديويى به اپراتورهاى تلفن همراه ابالغ ش
حتى از سوى كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز مصوب و ابالغ شده است 
و طبيعتا براساس مفاد پروانه اپراتورهاى موبايل جزو مقررات تكميلى خواهد 

بود كه بايد اجرايى شود.
ــدم اجراى اين مصوبه حتى مي تواند منجر به جريمه  ــا تاكيد براينكه ع وى ب
ــود، تصريح كرد: عملكرد اپراتورها در خصوص اجراى  اپراتورهاى موبايل ش
ــد و اين اپراتورهاى موبايل بايد پاسخگوى  اين مصوبه ثبت و ضبط خواهد ش
معاونت نظارت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى باشند و در نهايت 
نيز گزارش عملكرد اپراتورها در مورد اين مصوبه به كميسيون تنظيم مقررات 

ارتباطات ارائه خواهد شد.
معاون سازمان رگوالتورى شكايت از اپراتورهاى موبايل را در مورد مزاحمت 
ــلم مشتركان موبايل عنوان و اظهار كرد: مشتركان  پيامك هاى تبليغاتى حق مس
ــازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى  ــكايت خود را در اين زمينه به س ش
ــازمان ثبت كنند تا رگوالتورى نسبت به بررسى آن  ــامانه اين س اعالم و در س

اقدام كند.
وى با بيان اينكه مصوبه عدم ارسال پيامك هاى تبليغاتى و خبرى و اطالع رسانى 
مقرراتى است كه رگوالتورى بر اجراى آن اصرار دارد و كميسيون تنظيم مقررات 
نيز به آن تاكيد كرده كه به عنوان مقررات بايد حتما اجرا شود، گفت: متاسفانه 
اپراتورهاى تلفن همراه به رغم شعارهايى كه براى رعايت حقوق مشترى مي دهند 
اما نسبت به اجراى اين موضوع كه از جمله حقوق مسلم مشتركانشان محسوب 

مي شود همكارى هاى الزم را به كار نگرفته اند. 
ــراى تفكيك پيامك هاى  ــن نيز به مهر گفت: اپراتورها ب ــبوحى پيش از اي س
ــد راهكارهاى الزم را تعريف  ــتركان باي ــانى مش تبليغاتى و خبرى و اطالع رس
كرده و دسته بندى دريافت پيامك هاى انبوه را به عهده مشترك بگذارند تا تنها 

پيام هايى كه مورد نياز مشترك است به وى ارسال شود.

رستوران ياب فارسى به جمع نرم افزارهاى اپل 
در آى تونز پيوست

بازار ديجيتال- روزانه هزاران نرم افزار 
كاربردى جديد براى تلفن هاي هوشمند 
ــاخته و روانه بازار يا فروشگاه هاى  س
ــى توليدكنندگان تلفن همراه  اختصاص
مي شود. در اين بين اما سهم نرم افزارهاى 
فارسى در بين گوشى هاي هوشمند به 
 iOS خصوص در بخش سيستم عامل
ــت. بطورى كه به  ــيار پايين اس اپل بس
ــوط به تقويم  ــرم افزار مرب ــز چند ن ج
فارسى، ديوان اشعار يا لغتنامه و آموزش 
ــپزى، نرم افزار كاربردى ديگرى با  آش
ــى براى گوشى هاي اپل  محتواى فارس
ــايت فيديليو به آدرس وجود ندارد. س
 www.fidilio.com كه يك سايت 
ــت از بدو  ــى اس ــتوران ياب فارس رس
فعاليتش با توجه به فراگير شدن استفاده 
از موبايل اقدام به ارائه نرم افزار كاربردى 
ــخه جاوا  براى تلفن همراه كرد كه نس
ــتفاده ده ها هزار  اين نرم افزار مورد اس

كاربر ايرانى قرار گرفت.
همزمان با فراگير شدن گوشى هاي هوشمند در بازار ايران فيديليو تصميم به 
عرضه نرم افزار خود بر بستر سيستم عامل هاي هوشمند را گرفت كه به تازگى 
ــتم عامل در iTunes اپل براى دانلود و استفاده كاربران  ــخه iOS اين سيس نس
ــت. نرم افزار فيديليو ليستى از  ــترس قرار گرفته اس محصوالت اين برند در دس
ــخصات، عكس و منوى رستوران ها به همراه آدرس و امكانات رستوران ها  مش
در كنار مراكز تفريحى شهر را در اختيار كاربران قرار مي دهد. تفاوت اين نسخه 
از نرم افزار با نسخه هاي جاوا استفاده از فناورى GPS است كه كاربر مي تواند 
نزديك ترين رستوران به خود را پيدا و از امكانات آن استفاده كند. اضافه شدن 
امكانات جديدى از جمله فرهنگ لغت غذا، غذا نامه و ارائه اطالعات جامعى از 
غذاهاى سرو شده در رستوران ها و امكان به روز كردن بانك اطالعاتى به صورت 
ــت. اين نرم افزار هم اكنون در  ــن از جمله امكانات جديد اين نرم افزار اس آنالي

آى تونز براى دانلود و استفاده كاربران ايرانى در دسترس است.

نوكيا وب سايتOvi Share را تعطيل مى كند
نوكيا اعالم كرده كه ارائه سرويس هاى 
وب سايتOvi Share را تا پايان ماه 
مه متوقف مى كند. ظاهرا نوكيا به منظور 
تمركز بر سرويس هاى مكان يابى خود، 
ارائه خدمات Ovi Share را متوقف 

مي كند.
ــايت به  ــك وب س Ovi Share ي

ــت كه به كاربران امكان بارگذارى و  ــتراك گذارى سرويس هاى رسانه اى اس اش
ذخيره عكس و ويدئو را مى دهد. با بسته شدن اين وب سايت، كاربران مى توانند 
سرويس هاى رسانه اى را مستقيما از طريق نرم افزارShare Online 3.0 يا از 
ــى يا رايانه به اشتراك بگذارند. گزارش ها حاكى است نوكيا تمركز  طريق گوش
  Nokia Drive،  Nokia Maps خود را روى سرويس هاي مبتنى بر مكان يابى

و  Nokia Transportقرار داده است.
ــرويس ها و خدماتى را كه نياز دارند  اگر كاربران تا پيش از پايان ماه آينده س

دانلود نكنند، امكان دسترسى به اين وب سايت غيرممكن خواهد شد.

قيمت ها از ميان گارانتي هاي اصلي انتخاب و درج شده است. گوشي هاي بازار معموال با ميانگين 10 تا 25 هزار تومان اختالف قيمت به فروش مي رسد. 
ــته باشد. عالمت - نشانگر  همچنين ممكن اســت گوشــي هاي بدون گارانتي گاهي اوقات تا 100 هزار تومان با گوشــي هاي گارانتي دار اختالف قيمت داش
كاهش قيمت و عالمت + نشانگر افزايش قيمت و بدون عالمت نشانگر ثبات قيمت نسبت به هفته گذشته است. عالمت ؟ بيانگر آن است كه گوشى مورد 

نظر به دليل عدم عرضه از سوى نمايندگان قانونى با قيمت هاى متفاوت و غيررسمى ارائه مى شود. 
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گارانتىقيمت مدل
اصلى701507,000
اصلى700520,000
اصلى603410,000
اصلى500335,000
اصلى303259,000
اصلى300188,000
اصلى200193,000
N9950,000اصلى
N8730,000اصلى
E7690,000بدون گارانتى
C7502,000اصلى

C6-01441,000اصلى
C5-06258,000اصلى
C5-03320,000اصلى
C3-01275,000اصلى
C2-03172,000اصلى
C2-01158,000اصلى

C2108,000اصلى
C1-0189,000اصلى

X7620,000بدون گارانتى
X3215,000بدون گارانتى

X3-02245,000اصلى
X2-05130,000اصلى
X2-01150,000اصلى

X2159,000اصلى
X1-0169,000اصلى
اصلى7230173,000
اصلى5130148,000
بدون گارانتى161649,000
بدون گارانتى128041,000
اصلى10159,000
اصلى10049,000

گارانتىقيمتمدل
EVO-3D770,000بدون گارانتى
HD7 - 8G560,000بدون گارانتى
LEGEND500,000بدون گارانتى

DESIRE HD685,000بدون گارانتى
DESIRE(S)650,000اصلى

SENSTION XE1,120,000اصلى
SENSTION XL1,170,000اصلى

Flyer660,000بدون گارانتى
TROPHY450,000بدون گارانتى
CHACHA345,000بدون گارانتى

WILDFRIE352,000بدون گارانتى
WILDFIRE-S408,000اصلى

گارانتىقيمت بهمن ماهمدل
Xperia PRO-MK16492,000اصلى

Xpeeia mini pro- Sk17380,000بدون گارانتى
NEO-MT15525,000اصلى
RAY-ST18470,000بدون گارانتى
MINI-ST15315,000اصلى
VIVIZ-U5305,000اصلى
SATIO-U1440,000بدون گارانتى

X12-ARC-S755,000اصلى
X12-ARC650,000اصلى
X10 MINI240,000بدون گارانتى

X8270,000اصلى
X2280,000بدون گارانتى

WT19-LIVE400,000اصلى
W595155,000بدون گارانتى
W508182,000بدون گارانتى

Spiro-W100106,000اصلى
ZYLO-W20176,000اصلى

YENDO-W150135,000بدون گارانتى
HAZEL-J20234,000اصلى

ELM-(K970-J10)216,000اصلى
C905240,000بدون گارانتى


