
محمد بنا:

عبدولی و علیاری را به تورنمنت مجارستان اعزام می کنیم

مالکان تسال به دنبال پورشه تایکان جدید!

راز دیابت نوزادان کشف شد

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بدنبال حضور فرنگی کاران در دو تورنمنت 
مجارستان و کرواسی است.

به گزارش ایسنا، رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی اوایل بهمن ماه در 
شهر اندیمشک استان خوزستان برگزار می شود و اکثریت کشتی گیران دعوت شده به 
اردوی تیم ملی در این رقابت ها کشتی می گیرند تا محمد بنا در آغاز کار با وضعیت 

کشتی گیران و انتخاب بهترین ها برای حضور در تیم ملی هر چه بیشتر آشنا شود.
سعید عبدولی دارنده مدال طالی جهان و برنز المپیک، مهدی علیاری دارنده مدال 
برنز جهان به همراه پویا ناصرپور، امین کاویانی نژاد، محمد هادی ساروی و امین 
میرزازاده که اواخر شهریور ماه در رقابت های جهانی جوانان 4 مدال طال را برای ایران 
بدست آوردند با تشخیص بنا در جام تختی کشتی نمی گیرند و قرار است با نظر 

سرمربی تیم ملی به رقابت های جایزه بزرگ مجارستان که اوایل اسفند ماه سال جاری 
برگزار می شود، اعزام شوند.

البته در این میان میرزازاده بدلیل جراحی بر روی پای مصدومش فعال از میادین دور 
است و ممکن است یکی دو کشتی گیر دیگر نیز به این نفرات اضافه شوند.تورنمنت 
کرواسی نیز دیگر رویدادی است که قرار است تعدادی از فرنگی کاران به این مسابقات 

اعزام شوند.
محمد بنا با بیان این مطلب اظهار کرد: ما باید بطور حتم به دو یا 3 تورنمنت 
خارجی برویم تا وضعیت کشتی گیران را بطور دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم.این 
موضوع نیاز به حمایت مسئوالن دارد و امیدوارم شرایط مالی فدراسیون برای 

انجام این امر مهیا باشد.

درحالی که اولین محصول الکتریکی پورشه یعنی تایکان هنوز وارد 
خط تولید نشده، مشتریان قبالً عالقه  زیادی به خرید این خودرو نشان 

داده اند.
برگزاری  زمان  در  آمریکای شمالی  پورشه ی  مدیرعامل  واقع  در 
نمایشگاه لس آنجلس امسال اعالم کرده اگر تمامی افرادی که تایکان 
کنند،  خودرو  این  خرید  به  اقدام  سرانجام  کرده اند  پیش خرید  را 
ظرفیت فروش سال اول این خودرو تکمیل خواهد شد. کالوس زلمر 
خاطرنشان کرده است: »بیش از نصف افرادی که تایکان را پیش خرید 

کرده اند مالک محصوالت پورشه نبوده اند.«
زمانی که از این مدیر ارشد درباره ی تیپ های مختلف افرادی که 
تایکان را پیش خرید کرده اند پرسیده شده، او گفته است: »معموالً 
اگر به طیف خریداران نگاه کنیم، شاهد افرادی خواهیم بود که مالک 
محصوالت دیگر برندها همچون ب ام و، آئودی و مرسدس هستند. البته 
برندی که مالکان آن بیشترین عالقه را به تایکان نشان داده اند تسال 

است. 
این کامالً جالب توجه است زیرا افرادی را می بینیم که قبالً درباره  

تسال کامالً کنجکاو بوده اند و حاال هم نمی توانند این حس کنجکاوی 
خود را متوقف کنند«.

البته مشخص نیست که آیا این اظهارات به معنی تمایل مالکان 
تسال به تعویض خودروی خود و خرید تایکان است یا اینکه آن ها 
می خواهند یک خودروی دیگر را نیز در گاراژ خود داشته باشند. البته 
علی رغم اینکه تایکان از پرفورمنس قابل توجهی برخوردار خواهد بود 
 e-tron GT اما شاید پورشه درباره ی رقیب دیگری که همان آئودی

است نگران خواهد بود.
خب آیا زلمر هم درباره  این رقیب هم خانواده نگران است؟ ظاهراً نه 
زیاد. او گفته است: »اگر شما ماکان را رانده باشید می دانید که ما پلتفرم 
مشترکی با آئودی داریم اما ماکان خودروی کامالً متفاوتی است؛ و 
دقیقاً همین موضوع درباره  تایکان هم رخ می دهد و من مطمئنم 

آئودی همین روش را ادامه خواهد داد«.
اگرچه آئودی e-tron GT سواری بسیار جذابی خواهد داشت اما 
پورشه تایکان تجربه  رانندگی اسپورت تری ارائه خواهد کرد و به میراث 

پورشه وفادار خواهد بود.

محققان موفق به کشف مکانیسم های پشت پرده دیابت 
نوزادی شدند.

به گزارش  مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی سلول های بنیادی، 
گاهی دیابت در نوزادان بسیار کوچک و طی شش ماهه اول زندگی 
آن ها تشخیص داده می شود و در این موارد مشکل جهش هایی در 

ژن کد کننده انسولین است.
این جهش ها تنها در یک نسخه از ژن یافت می شوند این بدین 

معنی است که نیمی از انسولین تولیدی آن ها طبیعی است و باید 
برای تضمین طبیعی بودن سطح قند خون کافی باشد. با این حال، 
در این نوزادان بعد از مدت کوتاهی )چند ماه( به طور کلی ترشح 

انسولین متوقف می شود.
به نظر می رسد که این امر به وسیله اثر منفی انسولین جهش 
یافته درون سلول ایجاد شود اما مکانیسم این فرایند به خوبی 
شناخته نشده است. انسولین جهش یافته منجر به یک واکنش 

استرس مزمن در سلول های بتا می شود و تصور می شود که این 
امر منجر به مرگ سلول خواهد شد. درک جزئیات عواقب استرس 
سلول های بتا بسیار مهم است زیرا ممکن است منجر به تکوین 

داروهایی برای مهار اشکال نادر و شایع دیابت ها شود.
محققان دانشگاه هلسینکی مدل بیماری انسانی را با استفاده 
از سلول های بنیادی مشتق از بیمارانی که دچار جهش در ژن 
تکنولوژی  از  استفاده  با  و سپس  کردند  تولید  بودند  انسولین 

ویرایش ژنی CRISPR آن ها را اصالح کردند.
تولید  برای  تصحیح شده  و  جهش یافته  بنیادی  سلول های 
سلول های بتای ترشح کننده انسولین القا شدند و در ادامه محققان 
عملکرد آن ها را بعد از پیوند به موش دنبال کردند. جالب این بود 
که این سلول ها به دلیل استرس مزمن نمردند اما رشد و تکوین 
آن ها مختل شد. این اثرات از طریق فرایندهایی وساطت می شود 

که می توانند هدفی برای داروها باشند.
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 بی ثباتی در خط اول جام  ملت ها

بیرانوند دوازدهمین دروازه بان اصلی تیم ملی
در 7 دوره  گذشته  جام ملت های آسیا هر دوره ایران با یک 

دروازه بان جدید در این رقابت ها حاضر بوده است.
از 4 روز دیگر جام ملت های  به گزارش وبسایت نود، کمتر 
آسیا ۲۰۱۹ در کشور امارات آغاز می شود. فوتبال ایران در این 
رقابت ها با تیم های یمن، ویتنام و عراق همگروه است. در این 
دوره از رقابت های جام ملت های آسیا اگر اتفاق خاصی نیفتد، 
به نظر می رسد علیرضا بیرانوند با توجه به درخششی که در جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه داشته، دروازه بان اصلی تیم ملی فوتبال ایران 
باشد. نکته  عجیب در مورد دروازه بان های ایران در این رقابت ها 
این است که از جام ملت های آسیا ۱۹۹۲ ژاپن تا جام ملت های 
آسیای ۲۰۱5 استرالیا، هر دوره یک دروازه بان در دروازه ی تیم 
ملی ایستاده است. با احتساب این دوره از رقابت های جام ملت های 
آسیا در امارات که باز هم دروازه بان جدیدی در دروازه  ایران نسبت 
به دوره های گذشته حضور خواهد داشت، ایران در ۸ دوره  پیاپی 
این رقابت ها ۸ دروازه بان مختلف به عنوان دروازه بان اصلی داشته 
است. در این گزارش عملکرد ۷ دروازه بان گذشته  تیم ملی در جام 

ملت های آسیا را بررسی کرده ایم. 
حذف شده با یک گل

عزیز اصلی در ۱۹6۸، ناصر حجازی در ۱۹۷۲، منصور رشیدی 
در ۱۹۷6، ناصر حجازی در ۱۹۸۰ و بهروز سلطانی در ۱۹۸4 
دروازه بانان اصلی ایران در جام ملت های آسیا تا قبل از ظهور 
احمدرضا عابدزاده بودند. عابدزاده اولین دروازه بان ایرانی بود که در 
سه دوره شرکت کرد و برای اولین بار با حضور در دو دوره متوالی 

به عنوان دروازه بان اصلی، به خط اول ایران ثبات بخشید.
احمدرضا عابدزاده که در جام ملت های آسیا در سال ۱۹۸۸ 
با درخششی که داشت کمک زیادی کرد تا تیم ملی ایران به 
مقام سوم این رقابت ها برسد، در جام ملت های ۱۹۹۲ ژاپن هم 
دروازه بان اصلی ایران بود. ایران در آن دوره از رقابت ها با یک برد، 
یک باخت و یک تساوی در مرحله  گروهی حذف شد. عابدزاده که 
دروازه بان اصلی تیم ملی در ژاپن بود، فقط یک گل در آن رقابت ها 
خورد که همان گل دقیقه ۸۷ میورا بازیکن ژاپن، باعث حذف تیم 
ملی در آن بازی عجیب که با اخراج 3 بازیکن ایران هم همراه بود، 
شد. البته گلی که عابدزاده از ژاپنی ها خورد زاویه بسته بود و او 
می توانست عملکرد بهتری روی آن توپ داشته باشد. در نهایت 
ایران بعد از شکست مقابل ژاپن، در گروه خود سوم شد و از صعود 

به مرحله ی بعدی بازی ها باز ماند. 
انتخابی تعجب برانگیز

یکی از به یادماندنی ترین دوره های جام ملت های آسیا به سال 
۱۹۹6 برمی گردد. هدایت تیم ملی ایران در آن دوره از رقابت ها که 
در امارات برگزار می شد، بر عهده  محمد مایلی کهن بود. مایلی کهن 
در اقدامی عجیب در بازی اول با وجود حضور احمدرضا عابدزاده 
در تیم ملی، دست به انتخاب نیما نکیسا زد تا او  از دروازه  تیم ملی 
حفاظت کند. نکیسا در امارات دروازه بان اصلی ایران بود و عابدزاده 
که دو جام ملت های پیاپی دروازه بان ایران بود، تا بازی نیمه نهایی 
فرصت بازی کردن، پیدا نکرد. او در وقت های اضافی بازی نیمه 
نهایی ایران و عربستان در دقیقه ۱۱۷ به جای نکیسا به میدان آمد 
تا در ضربات پنالتی به تیم ملی کمک کند. عابدزاده در ضربات 
پنالتی عملکرد خوبی داشت و دو پنالتی عربستانی ها را گرفت اما 
در نهایت تیم ملی نتوانست از سد عربستان بگذرد و راهی بازی 
رده بندی شد. عابدزاده در رده بندی فیکس بازی کرد و کمک 

زیادی به تیم ملی کرد تا بعد از تساوی یک بر یک مقابل کویت، 
در ضربات پنالتی این تیم را شکست دهد و به مقام سوم جام 
ملت های آسیا برسد. نکیسا هم که در آن دوره از بازیکنان جوان 

تیم ملی بود روی هم رفته عملکرد قابل قبولی داشت.
فیکس بودن با طعم خوش شانسی

برای جام ملت های آسیای ۲۰۰۰ لبنان، جالل طالبی سرمربی 
وقت تیم ملی احمدرضا عابدزاده که در 3 دوره ی گذشته ی جام 
ملت های آسیا بازی کرده بود را خط زد. دروازه بان اصلی ایران در 
آن رقابت ها پرویز برومند بود. برومند در حالی به عنوان دروازه بان 
اصلی تیم ملی انتخاب شد که هادی طباطبایی با مصدومیت 
مواجه شد و مصدومیت او کمک زیادی کرد تا برومند دروازه بان 
اصلی ایران شود. با وجود اینکه تیم ملی در لبنان با باخت مقابل 
کره جنوبی در مرحله ی یک چهارم نهایی حذف شد، برومند 
عملکرد قابل قبولی در این رقابت ها داشت. او در 4 بازی ایران در 
جام ملت های آسیا 3 گل خورد و توانست در دو بازی کلین شیت 

کند. 
آخرین دروازه بان

ابراهیم میرزاپور آخرین دروازه بان ایرانی است که توانسته در 
جام ملت های آسیا بازی کند و در این رقابت ها مقام کسب کند. 
ایران در جام ملت های آسیای ۲۰۰4 چین به مقام سوم رسید. 
میرزاپور که دروازه بان تیم ملی در این رقابت ها بود با وجود اینکه 
دو کلین شیت در مرحله ی گروهی داشت جام را با ۸ گل خورده به 
پایان رساند. میرزاپور که بعد از جام ملت های آسیا در جام جهانی 

۲۰۰6 آلمان هم دروازه بان اصلی تیم ملی بود، عملکرد متوسطی 
در جام ملت های آسیا ۲۰۰4 چین داشت. 

عملکرد نه چندان درخشان
برای جام ملت های آسیای ۲۰۰۷ امیر قلعه نویی هدایت تیم 
ملی را بر عهده داشت. کمتر کسی فکر می کرد در آن رقابت ها 
حسن رودباریان دروازه بان اصلی ایران باشد. با وجود اینکه وحید 
طالب لو شانس زیادی داشت تا در جام ملت ها دروازه بان ایران 
باشد، قلعه نویی، رودباریان را به عنوان دروازه بان اصلی خود انتخاب 
کرد. در همان بازی اول تیم ملی عدم هماهنگی رحمان رضایی با 
حسن رودباریان نمود پیدا کرد و روی اشتباه این دو نفر رحمان 
رضایی دروازه  ایران را با ضربه ی سر باز کرد. گلی که شوکی به 
تیم ملی در بازی اول خود بود. با وجود اینکه ایران آن گل زود 
هنگام را از ازبکستان خورد، شاگردان قلعه نویی در نهایت با ۲ گل 
سید جالل حسینی و جواد کاظمیان به بازی برگشتند و توانستند 
حریف خود را شکست دهند. رودباریان در بازی دوم مقابل چین 
هم یک گل بد خورد. او در بازی آخر مرحله   گروهی مقابل مالزی 
یکی از میزبان های جام کلین شیت کرد. تیم ملی در مرحله  یک 
چهارم نهایی مقابل کره جنوبی قرار گرفت و در حالی که دو تیم 
با تساوی بدون گل بازی را دنبال می کردند در دقیقه ۱۲۰ امیر 
قلعه نویی تصمیم گرفت وحید طالب لو را به جا او به زمین بیاورد، 
تا طالب لو در ضربات پنالتی از دروازه ی ایران محافظت کند. در 
نهایت ایران آن بازی را در ضربات پنالتی به کره جنوبی باخت و از 

گردونه ی رقابت ها کنار رفت.

عملکرد بی نقص
سید مهدی رحمتی بهترین انتخاب ایران در جام ملت های 
آسیای ۲۰۱۱ قطر بود. رحمتی در آن رقابت ها در سه بازی ۲ 
گل خورد و در بازی سوم ایران مقابل امارات در مرحله  گروهی 
که تشریفاتی بود، شهاب گردان در دروازه  ایران ایستاد. تیم 
ملی با سه برد پیاپی راهی مرحله  یک چهارم نهایی شد و 
در این مرحله برای پنجمین دوره  پیاپی باید به مصاف کره 
جنوبی می رفت. باز هم تیم ملی مقابل کره ای ها ناکام بود و 
با گل دقیقه دقیقه  ۱۰5 که رحمتی خورد بازی را به حریف 
خود در پایان ۱۲۰ دقیقه واگذار کرد و نتوانست به مرحله  
نهایی صعود کند. رحمتی با وجود حذف ایران در آن دوره 
از رقابت های جام ملت های آسیا، عملکرد قابل قبولی در تیم 

ملی داشت. 
ضعیف در پنالتی ها

علیرضا حقیقی که در جام جهانی ۲۰۱4 برزیل دروازه بان اصلی 
ایران بود، در جام ملت های آسیا ۲۰۱5 هم با انتخاب کی روش در 
دروازه  تیم ملی ایستاد. حقیقی در مرحله  گروهی عملکرد خوبی 
داشت و موفق شد در هر سه بازی اول تیم ملی کلین شیت کند. 
او در بازی مرحله ی یک چهارم نهایی تیم ملی مقابل عراق که 
به تساوی 3 بر 3 انجامید و در نهایت با برد عراقی ها در ضربات 
پنالتی همراه شد، نتوانست در ضربات پنالتی به تیم ملی ایران 
کمک کند تا با پیروزی مقابل عراق خود را به نیمه نهایی جام 

ملت های آسیا برساند.
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پند روز

چگونه اعتماد مدیرمان را به دست آوریم؟

اگر می خواهید در محیط کاری خود ارتباط موثرتری با مدیرتان داشته 
باشید، باید اعتماد او را به دست آورید. اما این امر چگونه ممکن است؟ 

اهداف تان را با او در میان بگذارید
شما باید اهداف تان را با مدیرتان در میان بگذارید. اگر هدف شما با هدفی که 
مدیرتان در سر دارد تفاوت داشته باشد، دیر یا زود با هم به مشکل بر می خورید. به 
عنوان مثال ممکن است شما سخت  کار کنید اما چون نتیجه ای که شما می گیرید با 
نتیجه ای که مدیرتان انتظار دارد یکی نیست، او تصور می کند که شما هیچ فایده ای 
برای مجموعه او نداشته اید. بنابراین نه تنها از انتظاراتی که او در سر دارد آگاه شوید، 
بلکه اهداف خودتان را هم به زبان آورید. این کار را نه یک بار بلکه باید هر چند وقت 

یک بار انجام دهید تا نتیجه ای مطلوب بگیرید.
قبل از درخواست کمک، خودتان جست وجو کنید

 این که از دیگران درخواست کمک کنید، اصال بد نیست، مدیر شما هم به هدف 
پیشرفت شرکت مطمئنا دست رد به سینه تان نخواهد زد، اما بهتر است که قبل از 
بیان هر نوع درخواستی، خودتان همه تالش تان را برای حل مشکل انجام دهید. 
راه های مختلف را امتحان کنید و خالصه ای از هر کدام را بنویسید و در نهایت 
پیشنهادی که در سر دارید را نیز بیان کنید تا مدیرتان بداند که شما همه تالش تان 

را کرده اید، حتی اگر به نتیجه ای مطلوب نرسیده اید.
اشتباهات تان را تکرار نکنید

ما آدمیم و آدم هم جایز الخطا، اما این که شما یک اشتباه را چند بار تکرار کنید، 
دیگر کوتاهی خودتان است و می تواند اعتماد مدیرتان را از بین ببرد. این که شما 
چند اشتباه مختلف را مرتکب شوید، خیلی بهتر از زمانی است که یک اشتباه را بارها 
تکرار کنید. بنابراین اگر می خواهید اعتماد مدیرتان به شما از بین نرود، نسبت به 

اشتباهات تان محتاط تر باشید.
زبان مدیرتان را بشناسید

اگر شما بخواهید اعتماد مدیرتان را به دست آورید، باید زبان او را یاد بگیرید و با 
همان زبان با او سخن بگویید. به عنوان مثال اگر مدیرتان به جزئیات بیش از کلیات 
اهمیت می دهد، شما نیز باید مسائل را با جزئیات برای او بازگو کنید. الزم نیست 
که حرف هایتان را به خاطر او تغییر دهید، بلکه تنها باید شیوه بیان آن ها را به زبان 
مدیرتان تغییر دهید، آن وقت می بینید که ارتباط موثرتر و اعتماد بیشتری میان تان 

شکل خواهد گرفت.
شنونده خوبی باشید

برای به دست آوردن اعتماد مدیرتان، شما باید شنونده خوبی باشید. به عنوان 
مثال زمانی که او در حال صحبت است، به گوشی تان نگاه نکنید، به جای آن تماس 
چشمی داشته باشید. در این صورت می بینید که اگر شنونده خوبی باشید، اعتماد 

مدیرتان هم به شما بیشتر خواهد شد.
نظر همکاران را جلب کنید

اگر می خواهید ایده یا حرفی را به گوش مدیرتان برسانید، بهتر است که قبل از آن 
با همکاران تان نیز مشورت کنید و نظر آن ها را جویا شوید. اگر شما بتوانید که آن ها 
را نیز هم عقیده با خود کنید، تاثیری که روی مدیرتان خواهید گذاشت، چند برابر 
خواهد بود. مشورت و همکاری شما با دیگر همکاران تان می تواند اعتماد مدیرتان را 

به شما جلب کند.
قبل از مخالفت با او اجازه بگیرید

زمانی که شما نظر مدیرتان را قبول ندارید، قبل از این که مخالفت تان را بیان 
کنید، بهتر است که از او اجازه بگیرید. به عنوان مثال به جای این که بعد از نظر 
او خیلی سریع بگویید: »این طور که شما فکر می کنید، نیست«، بهتر است به او 
بگویید: »من می توانم نظرم را بگویم؟« در این صورت مدیر شما نظر شما را به عنوان 
پیشنهاد دوم خواهد شنید و از آن استقبال خواهد کرد. اما اگر به گونه ای برخورد 
کنید که گویی تنها برای مخالفت با او آمده اید، او نیز گارد خواهد گرفت و تمایلی به 

شنیدن حرف های شما نخواهد داشت.
پشت سر او غیبت نکنید

حتی اگر مطمئن هستید که حرف های شما به گوش مدیرتان نمی رسد، بهتر 
است که از حرف زدن پشت سر مدیرتان خودداری کنید. در این شرایط، نه تنها شما 
کار مثبتی انجام نمی دهید، بلکه با دست های خود چاهی را برای خودتان می کنید.

Android Messages  در نسخه جدید با پیام های 
اسپم مبارزه می کند

بعد از ارائه قابلیت Call Screening برای گوشی های پیکسل 3 گوگل، 
برابر  اما در قالب فیلتری برای محافظت در  خصوصیتی تقریبا مشابه 
شده  منتشر   Android Messages اپلیکیشن  برای  اسپم  پیام های 

است.
Android Messages به عنوان پیام رسان پیش فرض گوشی های اندرویدی 
به تازگی به چنین قابلیتی مجهز شده اما گوگل به طور رسمی این موضوع را 
اعالم نکرده است. بنابراین احتمال دارد که این خصوصیت مثل بسیاری از دیگر 
قابلیت های اپلیکیشن، به شکل یک آپدیت سروری به برنامه پیام رسانی اندروید 

اضافه شده باشد.
هنوز تمام کاربران در سراسر دنیا قابلیت یادشده را دریافت نکرده اند و فقط عده 
محدودی موفق به تجربه آن شده اند. برای دسترسی به مسدودکننده پیام های اسپم 
کافیست مسیر Settings > Advanced را در اپلیکیشن دنبال کنید. اینجا 

می توانید گزینه ای جدید تحت عنوان Spam Protection ببینید.
فعال نحوه کار دقیق این قابلیت مشخص نشده، و معلوم نیست که گوگل برای 
مسدود کردن پیام های اسپم به چه میزان از اطالعات شخصی کاربران دسترسی پیدا 
می کند. با این وجود صفحه پشتیبانی گوگل اطالعات مختصری در مورد نحوه مبارزه 

با پیام های اسپم ارائه کرده که خواندن شان خالی از لطف نیست.
به گفته گوگل با فعال سازی Spam Protection، اطالعاتی به سرورهای گوگل 
ارسال می شود که صرفا برای شناسایی شما کاربرد دارد و هیچ محتوایی از پیام های 
شما به دست گوگل نمی رسد. ظاهرا گوگل با شناسایی پترن ها و الگوهایی از پیش 
تعریف شده می تواند اسپم بودن پیام ها را تشخیص داده و جلوی ورود آن ها به 

اینباکس شما را بگیرد.
البته کاربران هم می توانند پیام های اسپم را به طور دستی به گوگل گزارش 
کنند تا مستقیما در مسدود کردن این پیام ها نقش داشته باشند. آخرین نسخه 
کنید.  دریافت  گوگل پلی  از  حاال  همین  می توانید  را   Android Messages
همچنین نسخه تحت وب اپلیکیشن هم امکاناتی مشابه نسخه موبایل ارائه می دهد 

که از جمله مهم ترین آن ها، ارسال پیامک از رایانه است.
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