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شرکت فیس بوک دو دستگاه جدید به نامهای «پورتال»
و «پورتال پالس» را برای برقرای تماس ویدیویی رونمایی
کرده است .کاربران این دستگاهها میتوانند با گفتن جمله
«هی پورتال» تماس ویدیویی برقرار کنند .دستگاههای
پورتال همچنین مجهز به بلندگ���وی بلوتوثی و یک
بلندگوی دیگر هستند که با صوت فعال میشود.
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عکسیک

کسب و کارهای «ایرانی» با روشهای عجیب فیلترینگ تنبیه میشوند

مدیرکل گمرک:

میزبان مهمان کُش
فروش آنالین طال
تا  ۱۰روز آینده قانونی میشود

سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی از تدوین ضوابط
فروش طال به صورت آنالین در فضای مجازی تا  ۱۰روز آینده
خبر داد.
رضا الفت نسب گفت :در جلسه برگزار شده توسط اتحادیه
کشوری کسب و کارهای مجازی به منظور ساماندهی وضعیت
سایتها و سامانههای فروش آنالین طال یک عضو از اتحادیه
طال و جواهر ،کمیسیون طال و جواهر اتاق اصناف و اعضای مرکز
توسعه تجارت الکترونیک و برخی دیگر نهادهای ذی ربط
حضور داشتند و این تعامل به وجود آمد تا
در نهایت بتوان از تکرار پرونده سکه ثامن
جلوگیری شود و فعالیت در این حوزه به
عنوان رسته دارای حساسیت باال نظاممند و
با قوانین خاص قانونی نظارت شود.
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بیشتر گوشیهای وارداتی
ترخیص شد
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چین سرود ملی
سایبری ساخت
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صفحه3

رییس کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی:

تعداد دفاتر الکترونیکی قضایی
تا پایان سال  4برابر میشود

رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی کشور گفت :در حال
حاضر  ۴۸۹دفتر در کشور انجام وظیفه میکنند که تا پایان سال تقریبا  ۲هزار
دفتر خدمات الکترونیکی قضایی خواهیم داشت.
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استقرار استارتآپها
در بافت فرسوده تهران
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همکاری با روباتها
در دانشگاه تدریس میشود
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تـازهتریـن اخبــار ،گزارشهـا و
تحلیلهای فناوری اطالعات و ارتباطات
را در کانـال فنـاوران دنبـال کنیـد.
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