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اخبارداخلی
آییننامهجدیدطرحفرصتمطالعاتی
استاداندرصنعتتدوینمیشود
ایرنا  /معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به طرح
فرصتمطالعاتیاستاداندرصنعتوبیاناتاخیرمقاممعظم
رهبری گفت :پیش نویس آیین نامه جدید این طرح نوشته
شده و بعد از رایزنی های بیشتر متن کامل منتشر می شود.
دکتر برومند گفت :از پژوهشگاه ها و کارشناسان مختلف
نیزخواستهایمپیشنهادهایخودرادراینزمینهارائهکنند،
آیین نامه ها را بر این اساس جلو می بریم که به سمت توازن
برود.مجموعهایازعواملدرآییننامههاوجودداردکهباید
همگونباشندکهدرغیراینصورتشکستخواهندخورد.
وی در خصوص طرح فرصت مطالعاتی استادان در صنعت و
دالیلناموفقبودنآننیزتوضیحداد:بایدبپذیریمارتباطما
با صنعت و جامعه حفظ شود .بعضی از استادان که زیاد هم
نیستند به صورت اصولی این ارتباط را ایجاد می کنند اما ما
مجبوریم کاری کنیم که انگیزه الزم برای ورود استادان به
صنعتبهدستآید.ویافزود:قبالنسخهایازآییننامهاین
طرحتهیهووزارتعلومتفاهمنامهایباوزارتصنعت،معدن
وتجارتامضاکردکهاجرایینشد.یکیازدالیلاینموضوع
مکانیزمهایمالینادرستطرحوتدارکندیدنانگیزههای
الزمدروزارتعلومبهمنظورملزمکردناستادانبرایحضور
درصنعتبود.

افزایشاثراتدرمانیداروهایضدفشار
خونبافناورینانو
مهر/محققاندانشگاهامیرکبیربااستفادهازنانوحاملهای
بیولوژیکی ،روشی را برای افزایش اثرات درمانی داروهای
کاهندهفشارخونارائهکردندکهکمترینعوارضجانبیرا
برایبیماراندرپیدارد.عباسیوسفپورمجریاینطرحبا
تاکید براین که در این پژوهش از ابزار شبیهسازی دینامیک
مولکولی برای دست یابی به اهــداف از پیش تعیین شده
استفاده شد ،گفت:از نتایج این تحقیق میتوان در صنعت
داروسازی استفاده کرد .همچنین برخی از دستاوردهای
اینپروژهدرتجویزداروهایترکیبیکاهندهفشارخونبرای
پزشکانمفیدخواهدبود.

تدوین ۷۵هزارموضوعپایاننامهدرقالبحل
نیازهایکشور
فارس /معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد از تدوین ۷۵
هزارموضوعپایاننامهدرقالبحلنیازهایکشورخبردادو
گفت:اینطرحبهصورتپایلوتدراستانتهراناجراییشده
است.در این خصوص برای نظام موضوعات ،عناوین پایان
نامههایمختلفراتعریفکردیم،عناوینیکهدانشجویانرابا
مشکالتجامعهدرگیرکندوبهسمتحلمسائلومشکالت
ببردتاپایاننامههادرمسیراولویتهاوحلمشکالتکشور
قرار گیرد.وی اضافه کرد  :اولویتهایی مانند انرژی  ،محیط
زیست ،امنیتغذایی ،علوموفناوریهایهمگرارادراولویت
قراردادهایمونظامموضوعاتایناولویتهاتعیینشدهاست.

سرنوشتیکهبانپرداختنقبضموبایلدر
انتظارشماست
ایسنا/قطعشدنخطموبایلدرصورتیکهکاربربهپرداخت
بدهیخوداقدامنکند،ممکناستبرایهریکازمشترکان
خطوط دایمی رخ دهد .الزم است مشترکان اپراتورهای
همراه برای این که به رویههای قطع بدهی دچار نشوند،
صورت حساب تلفن همراه خود را به موقع پرداخت کنند تا
پرداخت نکردن به سلب امتیاز سیمکارت منجر نشود.پس
از ارسال پیامک صورت حساب در سیمکارتهای دایمی
همراه اول ،مشترکان تا ۲۱هر ماه مهلت پرداخت دارند .در
صورتی که طی دو دوره متوالی ،قبض پرداخت نشود۷۲ ،
ساعت مانده به مهلت پرداخت ،اخطار قطع برای مشترک
ارسال میشود و سپس درصورت پرداخت نشدن بدهی،
خط تلفن قطع یک طرفه پــایــاندوره خواهد شد .پس از
رسیدنصورتحسابمیاندورهبه ۸۰درصدودیعه،پیامک
اطالعرسانی ارســال و در  ۱۰۰درصــد ودیعه ،خط قطع
یکطرفهمیاندورهمیشود.باتوجهبهنوعقطعپایاندورهیا
میاندوره،دوهفتهتایکسالبعدخطقطعدوطرفهمیشود.
بالفاصلهبعدازقطعدوطرفه،نامهاخطارسلبامتیازبامهلت
یکسالهبرایمشترکارسالودرنهایتدرصورتپرداخت
نشدن بدهی ،بر اساس مصوبه  ۲۰۷رگوالتوری خط سلب
امتیاز میشود.درباره سیمکارتهای دایمی ایرانسل ،در
صورتی که مبلغ صورتحساب ،بیشتر از ۱۲هــزار تومان
باشد،قبضکاغذیبهنشانیپستیمندرجدرپروندهارسال
میشود.پسازصدورصورتحساب،درصورتتمامنشدن
حداعتبارموجود،کاربرانتاروز ۲۸ماههایفرد(فروردین،
خــرداد ،مــرداد ،مهر ،آذر و بهمن) مهلت پرداخت دارنــد.
همچنین در صورتحسابهای جدید ،کاربران میتوانند
حداکثر تا سه دوره و تا مبلغ  ۲۰هــزار تومان پرداخت را
به تعویق بیندازند.در صورتی که مشترک تا مهلت مقرر
صورتحسابراپرداختنکند،پسازچهارروزخطایرانسل
دایمی به طور خودکار به حالت تعلیق یکطرفه درخواهد
آمد .پس از گذشت  ۵۷روز از تعلیق یکطرفه و پرداخت
نشدن مبلغ ،خط به طور خودکار به حالت تعلیق کامل (دو
طرفه) درخواهد آمد .اگر پس از گذشت  ۱۴۰روز از صدور
صورتحساب ( ۵۱روز بعد از قطع دوطرفه) ،تسویهحساب
انجام نشود ،شرکت ایرانسل مجاز است شماره تلفن همراه
مشترکراازشبکهحذفوامتیازمالکیتراسلبکند.

فارس /زمانیکهفیفابااستفادهازفناوریچکویدئوییدیایآردرجریانبرگزاریبازیهایجامجهانی 2018روسیهموافقتکرد،کسی
تصورنمیکردبهاینسرعتازفناوریمذکوراستفادهشود.تنهادوروزبعدازآغازبرگزاریبازیهایجامجهانیداوربازیاسترالیاوفرانسهمجبور
شدازاینفناوریبرایبررسییکصحنهمشکوکبهپنالتیاستفادهکند.

دستور صریح وزیر ارتباطات برای پیگیری پیام دروغ اینترنت رایگان
وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتبهسازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور
داد ،انتشار پیام دروغ اختصاص اینترنت
رایــگــان بــه مــشــتــرکــان یــکــی از
اپــراتــورهــای تلفن هــمــراه،
پیگیری و رسیدگی شود.به
گزارش مرکز روابط عمومی

و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
با انتشار پیام جعلی در شبکه های اجتماعی با عنوان
استفادهازکددستوریخاصیبرایبهرهمندشدناز
حجمرایگاناینترنتمشترکاناپراتوراولبهمناسبت
عید سعید فطر ،وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور
داد تا ضمن شناسایی ارسال کننده این پیام جعلی

و معرفی آن به مقامات قضایی ،تعداد مالباختگان
احتمالی را شناسایی و راهکار فوری برای حل این
موضوع ارائه کند.آذری جهرمی فرایند فعال سازی
اینگونهسرویسهارادراپراتورهایتلفنهمراهدارای
اشکال دانست و خواستار رسیدگی و رفع این مشکل
شد.بنابراینگزارش،طیچندروزگذشتهوهمزمان
با عید سعید فطر ،پیامی در شبکه های اجتماعی

منتشر شد مبنی بر این که اپراتور اول به این مناسبت
با استفاده از کد دستوری * #1*5*6*2*100به
میزان  120گیگ حجم اینترنت رایگان اختصاص
خواهد داد .مشترکانی که فریب این پیام جعلی را
خورده اند عضو یک سرویس حجمی با ارزش مالی
بیش از 200هــزار تومان شده اند که این مبالغ در
صورتحسابآنهالحاظشدهاست.

دبیرستاد توسعه فناوری نانو اعالم کرد:

صادرات 50میلیون دالری دستاوردهای نانویی ایران به  45کشور

زهرا حاجیان – دبیرستادویژه توسعه فناوری نانوبا اشاره
به وضعیت مناسب جغرافیای صادراتی محصوالت ایرانی
مبتنی بر فناوری نانو در بازارهای جهانی گفت  :هم اکنون
بیش از  40قلم محصول نانویی ایران به  45کشور جهان
صادر می شود که حجم صادرات این محصوالت در سال
گذشته حدود  50میلیون دالر بوده است .
دکتر سعید سرکار در گفت و گو با خراسان همچنین
افزود  :هم اکنون تعداد  435محصول مبتنی بر فناوری
نانو در کشور تولید که حدود  40قلم از این محصوالت به
بیش از 45کشور صادر می شود و تالش می کنیم در سال
 97رقم و حجم صادرات محصوالت نانویی تولید داخل
را افزایش دهیم .
وی با بیان ایــن که خوشبختانه جغرافیای صــادرات
محصوالت نانوی ایرانی در وضعیت مناسبی قرار دارد،
تصریح کرد  :طبق برآوردهای انجام شده ،سال گذشته
حــدود  50میلیون دالر صــادرات در زمینه محصوالت
نانویی داشته ایــم .امــا ایــن ارقــام ما را قانع نمی کند
وباید بیش از این ها رشد داشته باشد .
▪سهم فناوری نانو در بازار داخلی 730میلیارد تومان

وی با بیان این که سهم فناوری نانو در بازار داخلی در سال
 95حدود 730میلیارد تومان بوده است ،افزود :با توجه به
این که سال مالی شرکت هاهنوز به اتمام نرسیده ،آماری
نیز از میزان فروش شرکت های نانویی در سال  96احصا
نشده است اما پیش بینی ما این است که این رقم در سال
 96حدود هزار میلیارد تومان باشد.

▪صنعتی ســـازی فــنــاوری نــانــو نیازمندحمایت
بودجه ای دولت

دبیرستاد توسعه فــنــاوری نــانــو بــا اشـــاره بــه افــزایــش
18درصدی بودجه فناوری نانوی امسال در مقایسه با
سال  96گفت  :متاسفانه در سال  96بودجه فناوری نانو
به طور مناسبی اختصاص نیافت اما طبق قولی که داده
شده بود ،در سال  97این کمبود جبران شد .
وی افــزود  :بودجه ستاد نانو طی امسال حــدود 80
میلیارد تومان بوده است اما باید توجه داشت که توسعه
فناوری نانودرکشور هم اکنون از سطح پژوهش فراتررفته
ووارد فضای صنعتی ســازی شــده وبدیهی اســت که
درفضای صنعتی بابودجه های کم نمی توان اثربخشی
ایجادکرد،بلکه وقتی محصوالت نانویی به سطح صنعتی
می رسد ،بایدمنابع مالی بیشتری برای صنعتی سازی
و استانداردسازی آن ها صرف شــود .براین اســاس به
تازگی طی جلسه ای که با معاون اول رئیس جمهور
داشتیم ،اعالم کردیم که توسعه این فناوری درمرحله
صنعتی سازی حداقل به  200میلیون تومان بودجه نیاز
داردکه خوشبختانه دولت قول مساعدی دراین زمینه به
ما داده است چرا که مسئوالن دولتی نیزمعتقدند ،فناوری
نانو درکشوربا شتاب بسیارزیادی ازمرحله تولیدعلم به
مرحله تولیدمحصول وبازاررسیده است به همین دلیل
به حمایت بیشتری نیازدارد.وی تصریح کرد :طی امسال
درزمینه انجام برخی پــروژه های خاص ازجمله پروژه
تولیدداروهای نانویی مورد نیاز کشور و همچنین پروژه
تسویه پساب های خانگی وپــروژه نمک زدایــی از آب به

تار عنکبوت ماده ای سبک و بسیار مقاوم است و
تا به حال کاربردهای متعددی برای تهیه
البسه ،صندلی خودرو ،تولید ابزار خنک
کننده بــرقــی و حتی بــازســازی شبکه
های عصبی آسیب دیــده داشته است.
به گزارش مهر اما حاال قرار است از تار
عنکبوت برای حمل داروهای ضد سرطان
و انتقال ایمن آن ها تا تومورهای خطرناک

استفاده شود.
دانشمندان آلمانی و سوئیسی که در حال
کــار روی ایــن طــرح هستند ،می گویند
در قالب ایــن روش داروه ــا به سیستم
ایمنی بدن می آموزند که چگونه سلول
هــای سرطانی را شکار کنند و از بین
ببرند .گفتنی است این تار عنکبوت در
برابر گرمای حداکثر  ۱۰۰درجه مقاوم است.

چمدانی که پا به پایتان میآید

عنوان اولویت های پیش بینی شده و مطابق طبق سند
 10ساله دوم توسعه نانو فناوری نیازمند حمایت های
بودجه ای بیشتری هستیم که امیدواریم طبق وعده ای که
دولت به ما داده است ،نیاز مالی این پروژه ها برطرف شود.
وی خاطر نشان کرد  :با توجه به نام گذاری امسال به عنوان
سال حمایت از کاالی ایرانی ،مذاکرات زیادی با بخش
صنعت  ،در زمینه استفاده از محصوالت مختلف مبتنی بر
فناوری نانو داشته ایم که خوشبختانه بخش صنعت نیز از
ما درخواست کرده است که فهرستی از محصوالت مبتنی
بر فناوری نانو تولید داخل که قابلیت به کار گیری در حوزه
های مختلف صنعتی را دارد به آن ها بدهیم تا زمینه بهره

برداری از آن ها را در صنعت فراهم کنند .براین اساس
در حال آماده سازی این فهرست هستیم و معتقدیم که
تعداد زیادی از  400محصول نانویی که در کشور تولید
شده است ،می تواند در این فهرست قرار بگیرد.وی با بیان
این که فناوری نانو می توانددر تحقق شعار امسال نقش
موثری ایفا کند ،افزود  :با این فناوری می توان کیفیت
محصوالت ایرانی را افزایش داد .بنابراین اگر کیفیت و
کارایی محصوالت ایرانی در حوزه های مختلف از جمله
صنعت خودرو  ،صنعت نساجی وصنعت ساختمان ارتقا
یابد به طور طبیعی بازار کاالی ایرانی هم رشد خواهد
داشت.

یکاستارتآپچینیاقدامبهساختچمدانیکرده
است که با استفاده از هوش مصنوعی قادر
خواهد بود صاحب خود را دنبال کند.به
گزارشایسنااینچمدانمجهزبهدوموتور
الکتریکی است که یکی از آن ها چرخهای
عقب را هدایت میکند .همچنین چندین
دوربین و یک تراشه کوالکام اسنپ دراگون
دارد که الگوریتمهای دیــد رایــان ـهای مبتنی

تصویب  ۲۰۳طرح کالن ملی فناوری
معاون سابق نــوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته بــود :تاکنون
۲۰۳طرح کالن در معاونت به تصویب رسیده و ۱۰۰
طرح در حال اجراست.مرحوم دکتر محمود شیخ زین
الدین ،در آخرین مصاحبه خود با خبرگزاری مهر با
بیان این که تاکنون  ۲۰۳طرح کالن درمعاونت علمی و
فناوری به تصویب رسیده و  ۱۰۰طرح در حال اجراست،
بیان کرد :تولید رادیو داروها ،طراحی و ساخت شناور
تحقیقاتی خلیج فارس ،تولید کاتالیست سنتز متانول،
طراحی و ساخت شتابگر خطی ،راه اندازی مرکز توالی
یابی ژنوم ایران ،طراحی و ساخت هواپیمای دوزیست و

افزایش استحکام سیمان با هویج و چغندر قند !
محققان انگلیسی با افزودن ریشه هویج و چغندر
قند ،سیمان را تقویت کرده اند.به گزارش
مهر ،ایــن بخش سبزیجات در صنعت
مواد غذایی دور ریز به حساب می آیند.
هنگامیکهریشهاینسبزیجاتبهترکیب
سیمان اضافه می شود ،پالکت ها مقدار
هیدرات سیلیکات کلسیم را می افزایند.
این ماده محصول اصلی هیدراسیون سیمان

«پورتلند» است و در اصل عامل تقویت سیمان به
حساب می آید.در آزمایشگاه ،افزودن پالکت
ها سبب شد سیمان بسیار قدرتمندتر
شود ،به طوری که برای دست یابی به
میزان معینی استحکام ،به  ۴۰کیلوگرم
سیمان پورتلند کمتری نیاز بود .چنین
رونــدی به حفظ محیط زیست کمک می
کند.

 100سیاره جدید کشف شد
بر هوش مصنوعی را اجــرا میکنند.این مجموعه
بــه  Ovisاجــازه میدهد تا کاربر را به صورت
بصری دنبال و در فــرودگــاه یا خیابان با
سرعت  10کیلومتر در ساعت در سمت
راستویحرکتکند.همچنینادعاشده
استکهاینچمدانقادربهشناساییموانع
ازجملهدیگرافراداستوبهطورخودکارخود
راکنارمیکشدوازموانععبورمیکند.

طراحی و ساخت بالگرد هشت نفره برخی از طرح های
کالن ملی خاتمه یافته معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری هستند.به گفته شیخ زیــن الــدیــن ،روبــات
انسان نمای کوچک ،رصدخانه ملی ایــران ،واکسن
آنفلوآنزای فصلی انسانی ،پروتز عصبی و اسکنر اشعه
ایکس کامیونی از طرح های کالن ملی فناوری در حال
اجرا یا منتظر صدور مجوز به کارگیری هستند.دکتر
محمود شیخ زین الدین ،معاون سابق نوآوری و تجاری
سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بود .وی در تاریخ  ۱۲خرداد  ۹۷به دلیل بیماری ریوی و
سکته قلبی به دیار باقی شتافت.

واتس اپ به زودی روی برخی گوشی ها
اجرا نمی شود
مهر /واتس اپ فهرستی از تعدادی گوشی و سیستم عامل
ارائه کرده است و می گوید برنامه گپ مذکور دیگر روی
این محصوالت قابل اجرا نخواهد بود.اگر چه ممکن است
انتشار این خبر در وهله اول نگران کننده باشد ،اما گوشی
ها و سیستم عامل های مذکور عمدتا قدیمی و از رده خارج
هستند و کمتر کسی از آن ها استفاده می کند .به نظر می
رسد فیس بوک که مالک واتس اپ است به دلیل دغدغه
های امنیتی این تصمیم را گرفته است .طبق این فهرست
واتس اپ دیگر از گوشی های نوکیا که روی آن ها سیستم
عامل سیمبین اس  ۶۰نصب شده باشد ،پشتیبانی نمی
کند.
این تصمیم درخصوص سیستم عامل های بالک بری و
بالک بری  ۱۰نیز صادق است .همچنین پشتیبانی از
سیستم عامل ویندوز فون  ۸و نسخه های قدیمی تر آن هم
متوقف شده است و نسخه  ۲.۳.۷سیستم عامل اندروید
و نسخه های قدیمی تر این سیستم عامل از اول فوریه
سال  ۲۰۲۰پشتیبانی نخواهند شد و همین موضوع
درخصوص نسخه  ۷سیستم عامل آی او اس نیز مصداق
دارد.

تصمیم جدید اینستاگرام که به نقض حریم
شخصی کاربران میانجامد

تازه های فناوری
تار عنکبوت تازه ترین ابزار نبرد با سرطان !

...

کوتاه از جهان علم

یک گروه از محققان به تازگی موفق به کشف بیش از
 ١٠٠سیاره در خارج از منظومه شمسی شده
اند.به گزارش ایرنا ،محققان استرالیایی
با استفاده از اطالعات تلسکوپ فضایی
کپلر موفق به شناسایی  ١٢١سیاره
شده اند که در منطقه قابل سکونت ستاره
هایشان مــی چــرخــنــد .بــرآورد مــی شود
که هر یک از ایــن سیاره ها قطری سه برابر

زمین و احتماال چند قمر بــزرگ دارنــد .بــه گفته
محققان ،اقمار فراخورشیدی (قمرهای
خــارج از منظومه شمسی) ممکن است
شرایط حیاتی بهتری نسبت به زمین
داشته باشند زیرا آن ها از ستاره و اشعه
های منعکس شده از سیاره انــرژی می
گیرند .اما دانشمندان باید ابتدا وجود
اقمار فراخورشیدی را تایید کنند.

در پی مطالبه رهبرانقالب مطرح شد

تدوین نقشه راه فناوری های باالدست صنعت نفت
دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تاکیدات مقام
معظم رهبری بر بهره مندی از توانایی های محققان
کشور در زمینه استخراج نفت و به کارگیری دانش و
فناوری ایرانی ،از تدوین نقشه راه فناوری های باال دست
صنعت نفت و اطلس توانمندی این حوزه در کشور خبر
داد وگفت :کشوری که بیش از  ۱۰۰سال سابقه نفتی
دارد ،شایسته نیست در این زمینه متکی به توانمندی و
ظرفیت های خارجی باشد.
وطنخواه مقدم ادامه داد  :هم اکنون یکی از حوزه هایی

که نیازمند همکاری خارجی در کشور اعــام شده،
توسعه ،استخراج و بهره برداری از میادین نفتی است
که مسیر اصلی برای رفع این مشکل ،استفاده از ظرفیت
هایی همچون شرکت های دانش بنیان است و مسئوالن
در وزارت نفت باید آن ها را به رسمیت بشناسند و
آمادگی داشته باشند که فضا را در اختیارشان قرار
دهند.وی گفت :به واسطه نقشه راه و اطلس می توانیم
ببینیم که چه جاهایی ،چه افرادی و چه شرکت هایی چه
توانمندی هایی و در کدامیک از بخش های صنعت نفت
امکان نقش آفرینی دارند.

ایسنا  /اینستاگرام اعــام کــرده است که از خبر دادن
به کاربران این شبکه اجتماعی هنگامی که دیگران از
استوریهای آنان اسکرینشات میگیرند ،منصرف شده
است.
در ماه فوریه امسال بود که شبکه اجتماعی اینستاگرام
اعالم کرد که میخواهد قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود
بیفزاید که بدین ترتیب ،به منظور حفظ حریم شخصی و
خصوصی کاربرانی که دیگران از استوریهای آنان عکس
و اسکرین شات ( )screenshotمیگیرند ،درصورت وقوع
و گرفتن عکس اطالع دهد.
اما حاال به نظر میرسد که این غول شبکه اجتماعی از
این کار خود منصرف و پشیمان شده است.این قابلیت که
مدتی به صورت آزمایشی برای تعداد محدودی از کاربران
داوطلب اینستاگرام قابل اجرا و دسترسی بود ،حاال قرار
نیست بهصورت همگانی و عمومی اجرا شود و در دسترس
عموم کاربران قرار گیرد.

اولین تصویر از بخش جدید  Activityدر
اینستاگرام
باشگاه خبرنگاران /اینستاگرام بخشی را به نام Activity
به اپلیکیشن خود اضافه خواهد کرد که مدیریت زمان
را بــرای کاربران بهبود میبخشد.با بخش جدیدی به
نــام  Activityکــه قرار است به اینستاگرام اضافه شود،
کاربران بهتر میتوانند زمان خود را مدیریت کنند و شاید با
این کار کسانی که صبح تا شب خود را در این اپلیکیشن سر
میکنند ،متحول شوند و زمان استفاده از این اپلیکیشن
را کمتر کنند .

نقشه اپل خراب است؛ ازگوگل مپ استفاده
کنید
ایسنا -خیل عظیمی از کاربران دستگاههای الکترونیکی
اپل نظیر آیفون اعالم کردهاند که نمیتوانند از برنامه نقشه
اپل ( )Apple Mapsاستفاده کنند.اپلیکیشن اپل مپ که
برنامه مخصوص اپل برای نشان دادن نقشه و جهتهای
جغرافیایی برای دستگاههای الکترونیکی اپل با سیستم
عامل مبنی بر او اس ( )OSاست ،بر اساس گزارشهای
منتشر شده از سوی وب سایت  downdetector.comکه
برای اعالم خرابی نرمافزارهای مختلف توسط کاربران
فضای مجازی استفاده می شــود ،با مشکالت فنی و
خرابی مواجه شده است ،به گونهای که حدود  ۶۰درصد
از کاربران اعالم کردهاند که اپل مپ هیچ نقشه و مسیری
را برای آنها نشان نمیدهد و  ۳۹درصد از کاربران نیز
اصال نمیتوانند اپلیکیشن مذکور را باز کنند .بنابراین
اعالم شده است که کاربران محصوالت اپل در صورت
نیاز به جهتیابی و استفاده از نقشههای جغرافیایی ،باید
تا زمانی که برنامه نقشه اپل (اپل مپ) مشکل دارد ،از
نسخه  iOSبرنامه نقشه گوگل (گوگل مپ) استفاده کنند.
البته اپل در واکنش به این گــزار شهــای مردمی هنوز
بهصورت رسمی واکنشی نشان نداده و بیانیهای در این
باره صادر نکرده است.
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