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خودروی شناور
بین زمین و آسمان
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اخبارکوتاهداخلی
آغاز همکاری سپاه و دولت برای
بارورسازی ابرها
تسنیم-وزیر نیرو از همکاری سپاه و دولت برای باروری
ابرها خبر داد.اردکانیان در حاشیه جلسه هیئت دولت با
بیان این که ظرفیت نیروهای مسلح برای باروری ابرها به
کمک دولت آمده است ،اظهار کرد :دو فروند هواپیمایی که
در اختیار مرکز باروری ابرها بوده از لحاظ قدمت مشکالتی
داشتهاند،بنابراین همکاری با سپاه در این زمینه آغاز شده
است.

انتخاب مجری طرح کودکان در فضای
مجازی تا  ۱۰روز آینده
فارس-وزیر ارتباطات گفت :تا  10روز آینده مجری طرح
کودکان در فضای مجازی همراه با زمان بندی الزم را اعالم
خواهیم کردیم تا برنامه برای حرکت آغاز شود و امیدواریم
بتوانیم به حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی سامان
دهیم.جهرمی با اشــاره به طرح وزارت ارتباطات برای
کودکان در فضای مجازی افزود :طرح ما نهایی شده ودر
مرحله انتخاب مجری طرح و همچنین به دنبال زیست
بوم مناسبی هستیم تا بر اساس آن مجری طرح مشخص و
منصوب شود.

ایران پیشتاز رشد دیپلماسی علمی در جهان
شد
مهر-آمار پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۷نشان
می دهد ایران صدر نشین رشد تعامالت علمی بین المللی
است و این تعامالت باالترین میزان رشد را بین قدرت های
علمی جهان دارد.بررسی پایگاه استنادی اسکوپوس و۳۰
کشوری که بیشترین کمیت علم دنیا را در  ۲۰۱۷منتشر
کرده اند ،حاکی از صدر نشینی ایــران در رشد تعامالت
علمی بین المللی است.تعامالت علمی جمهوری اسالمی
ایران در  ۲۰۱۷نسبت به  ۲۰۱۶بیش از  ۱۲درصد رشد
داشته که باالترین نرخ رشد بین قدرت های علمی جهان
است .بیش از  ۸۳درصد کمیت علم دنیا در  ۲۰۱۷متعلق
به همین  ۳۰کشور است.بعد از ایــران به ترتیب تایوان،
لهستان ،ترکیه ،هند ،روسیه ،جمهوری چک ،مالزی،
استرالیا،آفریقایجنوبی،انگلستانوآمریکابیشترینرشد
تعامالت علمی بین المللی را داشته اند.

خورشید گرفتگی امروز در ایران قابل
مشاهدهنیست
ایرنا -مدیرانجمننجومآماتوریایرانگفت:بعدازخسوف
کامل  30مرداد،خورشید گرفتگی دیگری امروز رخ می
دهــد؛ این کسوف جزئی است و در ایــران قابل مشاهده
نیست.مهندس عتیقی افــزود :این گرفت تنها در قطب
جنوبوقسمتیازجنوبآمریکایجنوبیبهمدتدوساعت
قابل مشاهده است.

انجام پیچیدهترین جراحی تومور بدخیم
استخوان برای اولین بار
خبرگزاریصداوسیما-مدیربخشبینالمللبیمارستان
مصطفی خمینی تهران گفت :برای نخستین بار در ایران
جراحی حجیمترین تومور بدخیم استخوان برای بیمار ۲۳
ساله در این بیمارستان با موفقیت انجام شد.

صادرات  230میلیارد دالری محصوالت
شرکت های دانش بنیان
حاجیان -معاون پژوهشی وزیر علوم از صــادرات 230
میلیارد دالری محصوالت شرکت هــای دانــش بنیان
مستقردرپارک های علم وفناوری خبرداد .دکتربرومند
درنهمین کنفرانس بینالمللی سیستمها و فناوریهای
الکترونیک قدرت و محرکههای الکتریکی ؛ راهانــدازی
 42پــارک فــنــاوری و ایــجــاد  186مرکز رشــد فناوری
را با هــدف تبدیل یافتههای علمی به فــنــاوری دانست
وگفت :شرکتهای دانشبنیان مستقر دراین پارکها،
فروشی معادل سه هزارمیلیارد تومان داشته و موفق به
صادرات 230میلیارددالریشدهاند.ویبااشارهبهاینکه
متوسطرشدمقاالتعلمیایراندراسکوپوسششدرصد
است ،تصریح کرد  :همچنین  2.9درصدمقاالت پراستناد
دنیا از سوی محققان ایرانی منتشر شده است.وی در ادامه
بر ضرورت افزایش و انتقال فناوری در حوزه انرژی های
تجدیدپذیر تاکید کرد.

پروژه ملی طراحی الگوی ترویج علم در
کشور اجرایی می شود
پارسا  -پروژه ملی طراحی الگوی ترویج علم در کشور با
هدف رصد وضعیت ترویج علم در کشور وتدوین الگوی
بومی برای ترویج علم با حمایت سازمان برنامه وبودجه
اجرایی می شود.دکتر قدیمی رئیس انجمن ترویج علم در
چهارمین نشست تخصصی موزه های دانشگاهی در موزه
ملی علوم و فناوری کشور افزود  :هم اکنون نمای کلی از
ترویج علم در کشور نداریم وفعالیت هایی هم که تا کنون در
این زمینه انجام شده به صورت پراکنده و جزیره ای است و
به همین دلیل معموال تاثیر قابل قبولی هم از خود به جای
نمی گذارد ضمن آن که منابع وظرفیت های کشور نیز به
صورت برنامه ریزی شده وهدفمند در مسیر ترویج علم
استفادهنمیشود.برایناساسپروژهای باحمایتسازمان
برنامه وبودجه در دست اجراست تا با طراحی الگوی ترویج
علم در کشور ؛ امکان رصد وضعیت فعالیت های ترویجی
در حوزه علم و فناوری فراهم می شود تا در نهایت بتوانیم
با درنظر گرفتن نیاز های کشورمان و تحوالتی که در دنیا
در حال وقوع است؛ به تدوین الگوی بومی برای ترویج
علم دست پیداکنیم .

تصویب دستیابی به 3درصد از بازار جهانی
محصوالت زیست فناوری

واردکنندگان موبایل ملزم به عرضه بروشوررجیستری به خریداران شدند
مجوزمتخلفان لغو می شود
سازمان حمایت از مصرف کنندگان کلیه واردکنندگان
تلفن همراه را موظف به ارائه «بروشور تهیه شده توسط
سامانه همتا» به خریداران موبایل کرد و هشدار داد در
صورت تعلل ،مجوز متخلفان باطل خواهد شد.به گزارش
مهر ،سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

در ابالغیه ای به واردکنندگان رسمی و غیر رسمی گوشی
همراه  ،آن ها را مکلف کرده برای اطالعرسانی خریداران
از نحوه فعالسازی گوشیهای موبایل« ،بروشور تهیه
شده توسط سامانه همتا» را به مشتریان خود ارائه کنند.
در این ابالغیه تاکید شده اگر در این زمینه تعللی از سوی

این شرکتها رخ دهد ،مجوزشان لغو خواهد شد.در این
ابالغیه آمده است :با توجه به تصمیمات کمیته راهبردی
طرح ثبت گوشیهای همراه ،کلیه واردکنندگان گوشی
اعم از نمایندگان رسمی برندهای دارای نمایندگی در
کشور و واردکنندگان برندهای فاقد نمایندگی که از این
سازمان تاییدیه خدمات پس از فروش دریافت کردهاند،
موظفند برای اطالعرسانی نحوه فعالسازی گوشی،
«بــروشــور تهیه شــده توسط سامانه همتا» را به همراه
گوشیهای همراه ارائــه کنند تا در اختیار خریداران

نهایی قرار گیرد.در ادامه ابالغیه آمده است :از آن جا که
اطالعرسانی دقیق از الزامات این طرح به شمار میرود
و دسترسی نداشتن مصرفکنندگان به اطالعات موجود
در بروشور ،نه تنها برای خریداران گوشی مشکل ایجاد
میکند بلکه موجب بــروز مشکالتی در ادامــه اجــرای
رجیستری خواهد شد؛ بنابراین شرکتهایی که در این
باره تعلل کنند و اقدامات الزم برای حصول اطمینان از
رسیدن اطالعات به مصرف کنندگان را به نحو مطلوب
انجام ندهند ،مجوزشان لغو خواهد شد.

سوءاستفادههکرهاازتلگراموحذفنسخهایکسازپلیاستور

تلگرام ایراد امنیتی در نسخه دسکتاپ را تکذیب کرد
تلگرام روز گذشته شاهد وقایع جدیدی بود
شرکت امنیتی کسپراسکای از سوءاستفاده
هکرها از نسخه رومیزی برنامه گپ تلگرام
برای نصب بدافزار و سرقت ارزهای دیجیتال
کاربران پرده برداشت و نسخه تلگرام ایکس
نیزازپلیاستورحذفشد.بلومبرگگزارشی
بهنقلازکسپراسکایمنتشرکردکهنشانمی
دهدهکرهابابهرهگیریازنوعیآسیبپذیری
در نسخه دسکتاپی اپ پیام رسان تلگرام به
استخراجپولهایینظیرمونروو ZCashازآن
اقدامکردهاند.جالباستبدانیدکهتلگراماز
جملههابهایپیامرسانمحبوبنزداعضای
جامعه ارزهــای رمزپایه به شمار می رود.بــه
گزارشمهر،اینسوءاستفادهازتلگرامتوسط
هکرهای روس انجام شده و آن ها در سال
 ۲۰۱۷ازاینشیوهبرایکسبدرآمداستفاده
کرده اند.هکرها شش ماه از یک آسیب پذیری
درتلگرامبهرهگرفتهوبدافزاریرویرایانههای
کاربران نصب و آن ها را به قربانیان خود مبدل
کردهاند.آنهافایلهایآلودهخودرادرقالب
یکابزارمفیدیونیکدبرایکاربرانارسالمی
کردند.این ابزار به افراد امکان می داد ترتیب
کاراکترهای به کار رفته در نام یک فایل را به
سرعتبرعکسکنند.بهعنوانمثالبانرمافزار
یادشدهمیتوانبهسرعتنامفایلیراکهdoc.
 exeنام دارد به  exe.docتغییر داد.بدافزار
مذکور بعد از نصب ،از توان پردازشی سیستم

برای سرقت و جمع آوری ارزهای دیجیتالی
استفادهوباایجاددرپشتییابکدوردسترسی
به رایانه ها از راه دور را برای سوءاستفاده های
بعدی تسهیل می کند.این در حالی است که
طبق ادعــای تلگرام ،ترافیک این پیامرسان
بهطورکاملرمزگذاریشد هاستورمزگشایی
از آن کار بسیار دشــواری محسوب میشود.
رخن هایجادشدهدراینشرایطهمچنینممکن
اســت بهعنوان راه نفوذ بــرای کنترل رایانه
قربانی استفاده شود .رخن ه موجود در تلگرام
برای رساندن بدافزار چندمنظوره (این فایل
آلوده ممکن است یک تصویر باشد) به رایانه
قربانی استفاده میشود.با بررسی سرورهای
منبعاینبدافزارها،کارشناسانکسپراسکای
آرشیوی از اطالعات کش تلگرام را یافتهاند؛
این اطالعات از قربانیان این حمالت ب ه دست
آمده است .کسپراسکای توصیه کرده است
کهکاربرانازدانلودفایلهاینامعلومازمنابع
نامشخصخودداریکنندواطالعاتحساس
خود را در پیامرسانها به اشتراک نگذارند.
استخراج ارزهــای رمزپایه به طور عمومی به
این صورت است که در پی انجام تراکنشها
با این ارزها ،الگوریتمهای پیچیدهای تولید
میشود .افراد میتوانند با سختافزارهای
قدرتمند،اینمعادلههایپیچیدهراحلکنند
و در ازای آن ،مبلغی از این ارزهای رمزپایه را
به دست آورنــد .با این حال ،برخی هکرها به

جای هزینه کردن برای رایانههای قدرتمند،
شبکهایازرایانههایکاربرانمختلفایجادو
بدونکسباجازهازآنها،پنهانیبهاستخراج
ارزهای دیجیتال اقدام میکنند.این حمالت
که به «حمله روز صفر» شناخته میشوند بر
اساس متد یونی ُکدهای راست به چپ ،که
به طور معمول برای نوشتن زبانهایی که از
راستبهچپنوشتهمیشوند(فارسی،عربی)
استفادهمیشود،انجامشدهاند.افزونبراین،
این آسیبپذیری میتواند هکرها را قادر کند
گیرندههایناشناسرابهگونهایفریبدهند
کهبدافزارهاییراکهدرقالبتصاویرویاویدئو
منتشر میشوند ،دانلود کنند.کسپراسکای
اکتبرگذشتهازاینموضوعمطلعشدومدیران
تلگرامرامطلعکرد.تلگرامادعاکردهاستکه
این شکاف را بالفاصله پر کرده است.موسس
تلگرام در پاسخ به اخبار وجود آسیب پذیری
در نسخه دسکتاپ تلگرام اعــام کــرد هیچ
کس نمی تواند رایانه یا تلگرام کاربر را از راه
دور کنترل کند مگر آن که او فایل بدافزاری را
باز کرده باشد.پاول دوروف راجع به گزارش
کسپراسکای دربــاره وجود آسیب پذیری در
نسخه دسکتاپ تلگرام واکنش نشان داد
و در کانال تلگرامی خود ادعــا کرد این یک
شکاف امنیتی واقعی در تلگرام دسکتاپ
نیست.اودرادامهنوشت:هیچکسنمیتواند
از راه دور رایانه یا تلگرام شما را کنترل کند

...

کوتاه از جهان علم
گوگل برای پیام رسان ها «پاسخ دهی»
هوشمند فعال می کند
مهر -گوگل قصد دارد قابلیت پاسخ دهی هوشمند را
برای اپلیکیشن های پیام رسان محبوب مانند واتس اپ
و اسکایپ فعال کند.این فناوری که بر هوش مصنوعی
مبتنی است ،دو سال قبل در  inboxایمیل گوگل فعال
شد .اکنون شاخه  ۱۲۰ Areaگوگل اعــام کــرده این
ویژگی برای اپلیکیشن های پیام رسان دیگر نیز فعال
خواهد شد.با کمک این قابلیت برای سواالتی مانند «آیا
تو در رستوران هستی؟» یا «کی به خانه برمی گردی؟»
پاسخ هایی در نظر گرفته شده است .برای ارائــه پاسخ
های صحیح تر ،این پیام ها با توجه به مکان کاربر ارائه
می شوند.

نفود هکرها به اسکایپ

مگر آن که یک فایل حاوی بدافزار را باز کرده
باشید .این شکاف امنیتی یک نوع مهندسی
اجتماعی است.در حقیقت مقصر یک فایلjs
است که در قالب فایل  pngپنهان شده و تنها
درصورتی فعال می شود که کاربر روی گزینه
 Runکلیک کند .بنابراین اگر فایل بدافزاری
را باز نکرده باشید ،رایانه شما کامال ایمن
است.درحالیکهیکروزهمازانتشارگزارش
کسپراسکای دربــاره حفره امنیتی موجود
در تلگرام نمیگذرد ،اپلیکیشن تلگرام  Xاز
گوگلپلی حذف شد.به گزارش تسنیم ،اوایل
بهمن ماه امسال نسخه جدید این پیامرسان
با عنوان تلگرام  Xمنتشر شد که نسبت به
نسخهاصلیسریعتروروانتراست.اپلیکیشن
 Telegram Xنسخهای مجزا و ساختهشده بر
اساس  TDLibاست که موفق شده پردازش
سریعتررانسبتبهتلگراماصلیبرایکاربران
مهیاکند؛بهگفتهتلگرام،ایناپلیکیشنمصرف

باتری بهینهتری نسبت به نسخه اصلی دارد و
امکانات متعددی نیز در آن تدارک دیده شده
است.با این حــال ،اپلیکیشن تلگرام ایکس
هم اکنون از فروشگاه گوگلپلی حذف شده
و هنوز دلیلی برای آن ارائه نشده است.مدتی
قبل هم این اپلیکیشن به دلیل رصد مطالب
پورنوگرافی کودکان از اپاستور حذف شده
بود .برخی کارشناسان معتقدند مشکالت
امنیتی تلگرام ایکس علت حذف آن از پلی
استور گوگل است .در تلگرام Xبخش افزودن
چند حساب کاربری به برنامه وجود نداشته و
نمیتوانیدازاینویژگیدراینبرنامهاستفاده
کنید .بنابراین اگر از کاربرانی هستید که
چندین حساب کاربری در تلگرام دارید ،بهتر
است فعال سراغ تلگرام ایکس نروید.شایان
ذکر است در آخرین ساعات دیروز یک کانال
خبری ادعا کرد که تلگرام ایکس به پلی استور
برگشتهاست.

تازه های فناوری
تجهیزات الکترونیکی خوراکی

تولید روبات چاالک با الهام از سوسک

باتری اضافی داخل بند ساعت

محققان شیوه جدیدی ابــداع کردند
که امکان تولید تجهیزات الکترونیکی
خوراکی با گرافین را فراهم میکند.
به گــزارش ایرنا،محققان با استفاده از
این شیوه میتوانند الگوهایی از جنس
گرافینرارویموادخوراکیایجادکنند
و از این طریق برچسبهای شناسایی و
حسگرها را درون محصوالت غذایی بسازند .برای این منظور از مرکب
استفادهنمیشود،بلکهخودمادهتبدیلبهگرافینمیشود.

محققان موفق به تولید روباتی به نام هامر-
اف شده اند که بسیار کوچک و چاالک است
وباالهامازسوسکهایخانگیطراحیشده
است.به گزارش مهر  ،این روبات می تواند
هر ثانیه مسافتی چهار برابر طول بدن خود
را طی کندو به طور مستقل قادر به حرکت
است.این روبات  2.8گرمی انرژی خود را
از باتری لیتیومی هشت میلی آمپری تامین می کندوبرای فعالیت های
اکتشافی ،تحقیقاتی ،امداد و نجات و جاسوسی قابل استفاده است.

یــکــی از ضــع ـفهــای بـــزرگ هــر ساعت
هوشمند ،بــاتــری آن اســت .بــه گــزارش
ـری
خــبــرآنــایــن،اکــنــون محققان بــاتـ ِ
انعطاف پــذیــری بــا نــام  LiFlexساخته
انـــد کــه بــا ظــرافــت خـــاص ،داخـــل بند
ساعت جــای داده شــده و ضمن اتصال
به ساعت ،به صــورت بیسیم نیز شارژ
میشود.با  LiFlexعمر ساعت هوشمند اپل یک روز اضافهتر میشود.
بنابراین اپل واچ به مدت دو روز بــدون شــارژ قابل استفاده میشود.

ایتنا  -آپدیت اسکایپ میتواند ورود و نفوذ هکرها را به
گوشی و یا رایانه شما تسهیل کند.به کاربران توصیه شده
تا زمانی که این پیامرسان ضعفهای امنیتی را برطرف
نکرده ،بهروزرسانی جدید اسکایپ را دانلود و نصب نکنند.

ارزش بازار ارزهای مجازی به یک تریلیون
دالر می رسد
ایسنا -به گفته مدیر اجرایی یکی از بــازارهــای ارزی
دیجیتالی مهم ،ارزش بازار این ارزها امسال به یک تریلیون
دالر خواهد رسید.ارزش کنونی بازار ارزهای مجازی حدود
 ۴۱۷میلیارد دالر است.اوایل ژانویه این بازار با رسیدن به
سطح  ۸۰۰میلیارد دالری رکوردشکنی کرده بود.

گوگل صفحات  AMPرا به جی میل هم
می آورد
دیجیاتو-گوگل از ارائه فناوری ( AMPصفحه های شتاب
یافته موبایل) در جی میل خبر داده که می تواند در افزایش
اشتیاق کاربران به استفاده از این اپلیکیشن ایمیل تأثیر به
سزایی داشته باشد.
صفحات  AMPبرای این طراحی شده اند که بتوانند با
حذف محتوای اضافی در صفحات اینترنتی ،وب سایت
ها را با سرعت بیشتری بارگذاری کنند .به عنوان مثال،
با دسترسی به  AMPدر ایمیل می توان کارهای ساده
ای مثل رزرو یک قرار مالقات در تقویم را مستقیم از درون
محیط ایمیل انجام داد ،بدون آن که نیازی به باز کردن وب
سایت های دیگر داشته باشید.

بدافزار اندرویدی میلیونها گوشی را
آلوده کرد
فارس-شرکتهایامنیتیمیگویندهفتهگذشتهبدافزار
تــاز های بــرای سرقت و جمعآوری پو لهای دیجیتال از
گوشیهای اندرویدی به کار گرفته شده است که بعد از
نصب روی تلفن همراه از پردازشگر گوشی به منظور جمع
آوری و سرقت ارز دیجیتال سوءاستفاده می کند.

خواندنی
عبور شیء پرنده ناشناس از سطح ماه

دزدگیر قابل حمل

عبورشیء پرنده ناشناس از مقابل ماه
با سرعتی بسیار زیــاد خبرساز شد.به
گزارش باشگاه خبرنگاران ؛ ویدئویی که
به تازگی منتشر شده است عبور شیء
پرنده ناشناس سفید رنگ را از سطح
مــاه نشان می دهــد.ایــن اتفاق هنگام
پخش زنده ناسا از ماه کامل رخ داد.یک
شاهد عینی که این لحظه را شکار کرده
است گفت ":من متوجه شیئی شدم که با سرعتی فوق العاده به سمت چپ ماه حرکت
می کرد تا این که از فریم دوربین خارج شد .در انتهای شیء یک چراغ ،دایم روشن و
خاموش می شد وسرعت آن شگفت انگیز بود!"

دزدگیر قابل حملی مجهز به حسگر نور و
مودم بی سیم ساخته شده که در صورت
بــروز خطر طی  ۱۵ثانیه به کاربر پیام
هشدار می فرستد.به گزارش مهر  ،برای
استفاده از  Duoکافی است آن را روشن
کرد و در مکانی تاریک برای محافظت از
وسایلی مانند جعبه جواهرات قرار داد .تا
زمانی که فضا تاریک باشد ،هیچ اتفاقی
نمی افتد اما اگر فردی سعی کند به این فضا دسترسی یابد ،حسگرهای نور و حسگر
حرکتی مادون قرمز دستگاه هرنوع اختاللی را رصد می کنند.دستگاه طی  ۱۵ثانیه
پیام هشدار به موبایل  iOSیا اندروید کاربر می فرستد.

راه اندازی بانک  3بعدی واقعیت مجازی بافت های سرطانی

پهپاد سلفی بگیر هم به بازار آمد

محققان بــرای اولین بــار موفق به راه
انــدازی بانک اطالعاتی بــرای ذخیره
اطالعات و تصاویر سه بعدی بافت های
سرطانی بدن انسان شدند.به گزارش
مهر ،با راه اندازی بانک زیستی واقعیت
مجازی بافت های سرطانی ،پزشکان از
سراسردنیامیتوانندهرزمانبااینترنت
بــه نمونه هــای ســه بــعــدی بــافــت های
یادشدهواطالعاتمربوطبهآنهادسترسیداشتهباشند.مشاهدهدقیقریزساختارها
و سلول های آسیب دیده سرطانی از همین طریق ممکن است.محققان برای تهیه این
نمونه ها به صورت سه بعدی از میکروسکوپ لیزری پیشرفته استفاده کرده اند.

پهپادی با قیمت 2500دالر به بازار آمده
که با حرکت خودکار در اطراف کاربر از
وی عکس و ویدئوی فوق دقیق تهیه می
کند.به گزارش فارس  ،این پهپاد با 13
دوربین و با هوش مصنوعی باال می تواند
حرکت کاربر هــدف را ردگــیــری کند.
قابلیت ضبط ویدئو با دقت  30فریم در
ثانیه با دقت  1080پیکسل یا  60فریم
در ثانیه از جمله دیگر ویژگی های آن است.دو محور مستقل برای تثبیت حرکات
دوربین 64 ،گیگابایت حافظه برای ذخیره  1.5ساعت ویدئو با دقت  4kیا  4.5ساعت
ویدئو با دقت فول اچ دی از جمله امکانات آن است.

کاربران آیفون  ۱۰با چه مشکالتی مواجهند؟
ایسنا-اپل به تازگی ضمن تایید مشکالت آیفون ،۱۰
اعالم کرده که در حال بررسی و حل مشکالت است.
از مهمترین این مشکالت میتوان به موارد زیر اشاره
کرد:هنگ کردن هنگام تماسهای ورودی:کاربران
بسیاری در فضای مجازی از هنگ کــردن گوشی
هوشمند آیفون  ۱۰خود زمانی که کسی با آن ها
تماس میگیرد ،شکایت کرد هاند.مشکل در ثبت و
ضبط پیا مهای صوتی:تعداد اندکی از کاربران نیز
با مشکل در ضبط و ارسال پیا مهای صوتی مواجه
شدهاند.
هــنــگ کــــردن بــرنــام ـههــای فــعــال هــنــگــام تماس

ورودی:تعداد زیادی از کاربران آیفون  ۱۰نیز از هنگ
کردن گوشی هوشمند خود زمانی که درحال استفاده
از یک برنامه و اپلیکیشن خاص هستند و کسی با آن ها
تماس میگیرد ،گفتهاند.قفل و غیرفعالسازی شماره
تماسهای اضطراری:برخی دیگر نیز گفتهاند برخی
مواقع هنگام تماسهای ورودی ،ناگهان دست شان
روی گزینه مسدودسازی و بالک شماره تماسهای
اضطراری همچون پلیس و اورژانس رفته و دیگر قادر
نخواهند بود این گزینه را فعالسازی کنند و تا همیشه
تماس با شمارههای اضطراری و امدادی مسدود باقی
میماند.

مهر-دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
گفت:ایجاد ۵۰هزارشغلمستقیمودستیابیبهسهدرصد
بازار جهانی محصوالت زیست فناوری در جلسه راهبری
اجرای نقشه علمی تصویب شد.
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