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»الکسا« امنیت منازل را با فرامین صوتی تامین می کند
دستیار صوتی هوشمند آمازون موسوم به الکسا که با بسیاری از لوازم منزل سازگار شده، 

رانجام با سیستم های امنیتی جدید نیز سازگار شد تا استفاده از آنها را تسهیل کند.

به گزارش مهر ، آمازون اعام کرده است که سیستم امنیت خانگی رینگ و بلندگوهای هوشمند 

اکوی رکت آمازون از این پس با یکدیگر سازگار خواهند بود.عاوه بر این دو سیستم یادشده 

و  »ادوبی«  ول«،  »هانی  تی«،  دی  »ای  مانند  ثالث  خانگی  امنیت  های  سیستم  برخی  با 

»اسکات« سازگاری خواهند داشت.

اینستاگرام قابلیت مخصوص کسب و کارها را آزمایش می کند
اینستاگرام مشغول آزمایش قابلیت جدیدی است. این قابلیت »دکمه های عملیاتی« نام دارد و 

اینستاگرام   ، مهر  گزارش  بدهند.به  لینک  کار خود  و  به کسب  توانند  آنها می  به کمک  برندها 

مشغول  اکنون  عکس  گذاری  اشراک  اپلیکیشن  این  شود.  می  بوک  فیس  شبیه  بیشر  روز  هر 

هایی  دکمه  افزودن  با  تا  هد  می  اجازه  مختلف  برندهای  به  که  است  ویژگی جدیدی  آزمایش 

جدید، لینکی به کسب و کار خود اضافه کنند.به گفته سخنگوی اینستاگرام، این ویژگی هم اکنون 

مشاهده یک هتل  کاربری  پست های حساب  از  یکی  در  گذشته  و هفته  است  آزمایش   تحت 

 شد.
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اسامی  جمهوری  صادراتی  های  توامندی  مایشگاه  سومین 

ایران)ایران اکسپو 2018( در تاریخ 22 آذر ماه با حضور رکت 

های داخلی و همچنین بیش از 600  بازرگان خارجی از 60 کشور  

در محل مایشگاه شهر آفتاب برگزار شد ، نکته حایز اهمیت  و 

متایز این دوره از مایشگاه، حضور پر رنگ حوزه ای سی تی و 

توجه ویژه جهانگرد ، معاون فناوری و نو آوری وزارت ارتباطات 

و فناوری اطاعات به برگزاری این مایشگاه با محوریت آی سی 

تی  و حضور وی در زمان افتتاحیه و تخصیص وقت قابل توجه 

جهت بازدید از مامی غرفه های مرتبط  ونیزپاویون اتحادیه صادر 

کنندگان خدمات فنی و مهندسی ، مشاوران و پیانکاران مخابرات 

ایران به عنوان ماینده بخش خصوصی حوزه آی سی تی که با 

حایت و همکاری شورای سیاستگذاری و رییس ستاد برکزاری 

مایشگاه ،  وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ، معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران  ، اتاق 

بازرگانی ایران و وزارت صمت حضور داشته، بوده است .

رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی  مهندسی، مشاوران و 

پیانکاران مخابرات ایران در این باره اظهار کرد: امیدواریم  در 

نهادهای دولتی و حاکمیتی  با حایت واقعی   این  مایشگاه  

نقش  تحقق  و  ایران  اسامی  جمهوری  صادراتی  های  توامندی 

بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی و توسعه صادراتی غیر نفتی 

فراهم گردد . 

به  نفتی  غیر  افزایش صادرات  تاثیر  ،  در خصوص  ادیب  داوود 

گفت:  کشور  اقتصادی  مشکات  های  حل  راه  از  یکی  عنوان 

کامل  ظرفیت  از  استفاده  امکان  خارجی  بازارهای  به  دستیابی 

و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم کرده و در نتیجه کاهش 

هزینه تولید و تامین منافع مرف کننده داخلی را به دنبال خواهد 

داشت. 

وی افزود: در  رایط تحریم، تنها راه برون رفت از این وضعیت، 

توسعه صادرات غیر نفتی است . ادیب ادامه داد: تجربه نشان 

داده یکی ازاصلی ترین مسیر های اقتصاد مقاومتی و تحول و 

پایداری جمهوری اسامی ایران، ورود رکت های فنی و مهندسی 

چه در حوزه نرم افزار و سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی 

و مهندسی به  بازارهای بین امللی است که پیمودن این مسیر با 

موانع و در عین حال مقاومت هایی روبروست که  باید با برنامه 

ریزی صحیح این موانع را مرتفع ساخت .

رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی  مهندسی، مشاوران و 

پیانکاران  صنعت مخابرات ایران عنوان کرد:صادرات غیرنفتی به 

دولت و بانک مرکزی کمک می کند تا سیاست های پولی و ارزی 

مناسب  تری را در کشور پیاده کنند. البته صادرات غیرنفتی، حامل 

ارزش های دیگری نیز در حوزه های غیراقتصادی است، از جمله 

اینکه شاخص امنیت را ارتقا می دهد و نکته قابل توجه آن است 

که  صادرات غیرنفتی مانند هر فعالیت اقتصادی دیگر، نیازمند 

ثبات در مقررات و تصمیم  گیری هاست.

وی درباره ارزیابی خود از  نقش رکت های خصوصی  در زمینه 

افزایش صادرات غیر نفتی  و کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی 

گفت: رورت توجه به صادرات غیر نفتی بیش از گذشته باید 

مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر توان 

رکت های داخلی فن آور و دانش بنیان و همچنین رکت های 

خاق محور و استفاده از مام ظرفیت های  اقتصادی و صنعتی 

کشور چه در حوزه محصول و چه در حوزه خدمات و مشاوره  

محقق کنیم.

ادیب گفت: صادرات خدمات در کنار سایر حوزه های  ارتباطات و 

فناوری اطاعات، افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهرد 

اسراتژیک با هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دوری از 

خام فروشی و همچنین توجه به حوزه صادرات محصول مورد 

توجه ارکان نظام است.

برنامه ریزی  باید  بازارهای جهانی  به  ادیب، برای ورود  به گفته 

و مهیدات ازم از سوی رکت ها صورت گیرد تا در این رایط 

ناپایدار اقتصادی بتوانند حضوری موفق را تجربه کنند؛  آشکار 

است که  ورود به  بازارهای بین امللی مستلزم  یک برنامه ریزی 

قوی،   مرتبط  صادراتی  های  اتحادیه  وجود  روز،  به  اسراتژیک، 

طراحی و تدوین اثربخش اسراتژی بازاریابی بین امللی  و استفاده 

از مشاوران خره در این حوزه است.

ادیب تاکید کرد؛ حرکت به سطح استاندارد سازی و هاهنگی با 

استانداردهای های بین امللی محصوات و خدمات می تواند رشد 

کمی و کیفی، توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به 

غیر از بازار داخلی در عرصه بین املل فراهم سازد.

وی ادامه داد:در تجربیات جهانی می بینیم که  مام این فرایندها 

با ورود عملی و جدی مردم و تشکل های مردمی، با اعتقاد و 

توجه حاکمیت به این ساختارها  به وجود آمده است.وی درباره  

در  بنیادی  حرکت  این  گفت:زنجیره  زمینه  این  در  دولت  نقش 

ها  اتحادیه  و  مردمی  نهادهای  و  ها  تشکل  از  حایت  جهت 

زمانی می تواند تکمیل شود که ساختار دولتی و حاکمیتی در کنار 

زنجیره اتحادیه ها  و مردم  قرار گرفته و مثلث اقتصاد مقاومتی و 

مراقبتی از صنعت و کسب و کار  را تکمیل و پویا ماید.

وی همچنین در مورد مایشگاه ایران اکسپو اظهار کرد:در  ادبیات 

تجاری سازی و مدل های صادراتی ، یکی از راههای ارتباط گیری 

رکتهای خدماتی و تولیدی داخلی با تجار و بازرگانان خارجی، 

رویدادهای  ترین  مهم  از  یکی  که  بوده  ها  درمایشگاه  حضور 

مرتبط با  صادرات ،  مایشگاه توامندی های صادراتی جمهوری 

اسامی ایران )ایران اکسپو( است  چون رکت های خارجی و 

تجار  با حضور خود دراین مایشگاه از تولیدات  و خدمات داخلی 

کشورمان بازدید می کنند.

وی گفت: با توجه به   رایط کنونی کشور و افزایش نرخ ارزهای 

،  برنامه ریزی  راهرد ی  »اصاحات  خارجی در مقابل ریال  

اقتصادی با رویکرد صادرات « رورتی اجتناب ناپذیر است. این 

فرایند  اقتصادی در یک  ایجاب می کند که سیاست های  رایط 

منطقی و توالی زمانی مناسب با استفاده از پتانسیل  اتحادیه 

صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ، پیانکاران و مشاوران 

مخابرات ایران  که متشکل از  توامندی های رکت های بزرگ 

و با تجربه  و  اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران  مجرب، 

تجارت   با  سازنده  تعامل  و همچنین  درجهت صادرات   است  

جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد  کشور عزیزمان صورت پذیرد. 

در این راستا از مامی رکت های حوزه ICT خواهشمند است 

در مایشگاه های ایران اکسپو حضور داشته و هاهنگی های ازم 

را برای حضور پر رنگ با اتحادیه انجام دهند.

 

پیوستن ایران به اقتصاد جهانی 
 ICTبا نمایشگاه ایران اکسپو 2018  با محوریت صنعت

مهلت شرکت در جشنواره »کودکآناین« تمدید شد
مهلت رکت در جشنواره فیلم کوتاه و وب ری کودکآناین 2 هفته مدید 

شد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره کودکآناین، آخرین مهلت رکت در این 

جشنواره که پیش از این 27 آذر ماه اعام شده بود تا 14 دی ماه مدید شد.

سیدجال هادیان دبیر جشنواره در این زمینه گفت: استقبال از جشنواره 

بیش از انتظار ما بود و از سویی برخی هرمندان و فعاان متقاضی رکت 

ری،  وب  حوزه  در  ایده  ارائه  بحث  بودن  نو  به  توجه  با  جشنواره  در 

خواستار برخورداری از فرصت بیشر برای ارائه اثر بودند که به احرام آن 

ها، آخرین مهلت رکت در جشنواره را تا 14 دی ماه مدید کردیم.

وی متذکر شد: ما مصمم هستیم همه ظرفیت ها و ایده های نو از سوی 

همه هرمندان کشور فارغ از سن و موقعیت جغرافیایی، به این جشنواره 

ارائه شود و پس از انتخاب، مورد حایت قرار گیرد.

هادیان گفت: از همراهی همه نهادهای دولتی و غیر دولتی دارای دغدغه 

و عاقه مند به برپایی این جشنواره استقبال می کنیم و امیدواریم این 

کمر  استعدادهای  ظهور  و  بروز  و  فاخر  تولیدات  منشأ  هری،  رویداد 

شناخته شده در کشور شود تا سهم بیشری از تولید محتوای فضای مجازی 

را به خود اختصاص دهیم.

دبیر نخستین جشنواره فیلم کوتاه و وب ری کودکآناین با اشاره به اینکه 

به زودی هیأت انتخاب این جشنواره معرفی خواهند شد، از همه هرمندان 

و دولتمردانی که تاکنون حایت خود را از این رویداد ملی اعام کرده اند، 

تشکر کرد.

بنا بر این گزارش، این جشنواره در دو بخش وبری ها )ریال های اینرنتی( 

و فیلم کوتاه برگزار می شود و من فراخوان و فرم ثبت نام جشنواره در 

سایت www.kudakonlinefest.ir قابل دسرسی است.

 
حذف ۵8 میلیون ویدئو توسط یوتیوب

 ۵8 میادی   2018 سوم  ماهه  سه  در  »یوتیوب«  اخیر  های  گزارش  طبق 

است. کرده  قوانین حذف  نقض  دلیل  به  را  ویدئو  میلیون 

از ۵8  ، »یوتیوب« در سه ماهه سوم 2018 میادی بیش  به گزارش مهر 

میلیون ویدئو و 224 میلیون کامنت )اظهار نظر( را به دلیل نقض سیاست 

هایش پاک کرده است.

این اقدام در راستای حل مشکل محتوا در این وب سایت اشراک گذاری 

ویدئو انجام شده است.


