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با اپلیکیشن دومینو بیشتر آشنا شوید؛

بومی سازی تجارت الکترونیک و عمل به اقتصاد مقاومتی
اپلیکیشن چند وجهی شهر هوشــمند دومینو ،اولین جامعه مجازی
فروشگاهیمیباشدکهبابهرهگیریازفناوریهوشمصنوعی،رویکردی
جدید در تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کار ارائه کرده است.
امروزه تلفن همراه به جز جدایی ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده که در همه
جا همراه وی جهت سهولت انجام کار می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
بیتلفنهمراههرگز
بسیارند افرادی در اطراف ما که مدام در حال کار با تلفن همراه خود می
باشندوحتیهستندکسانیکهحاضرندبمیرندامالحظهایازتلفنهمراه
خود دور نشوند! البته ناگفته نماند که بسیاری از افراد با همین تلفن همراه
مشغول به کار و درحال درآمدزایی هستند و نان یک یا چند خانواده را از
این طریق می دهند.

با گسترش تلفن های همراه و فراگیرشدن برنامه های آن (اپلیکیشن)،
گروه ها و افراد فعال بنا به نیاز جامعه و ایده ابتکاری خود ،دست به نوشتن و
ایجاد برنامه ای در آن جهت می شوند .بدون شک گرایش جوامع به سمت
دولت و خدمات الکترونیک مسبب روند رو به رشد استفاده از تلفن همراه
در میان اقشار مختلف جامعه شده است.
اپلیکیشنچندوجهیدومینو
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری از فارس؛ اپلیکیشن چند وجهی شهر
هوشمند دومینو ،اولین جامعه مجازی فروشگاهی می باشد که با بهره
گیری از فناوری هوش مصنوعی ،رویکردی جدید در تجارت الکترونیک و
مدیریت کسب و کار ارائه کرده است.
ادامه در صفحه3

هرمزگان  ،پایلوت نوسازی
و استاندارد سازی ناوگان
گردشگری دریایی

باآمریکاگفتگوخواهیمکرد!

دکتر یداهلل کریمی پور
شوربختی من آن اســت که  ۹۶درصد پیش بینی هایم تا کنون
درست از آب درآمده اند؛
کمترین گمانی ندارم که جمهوری اسالمی ایران و ایاالت متحده
آمریکاباالخرهبرسرمیزگفتگوخواهندنشست؛آنهمبیشینهطی
یک سال آینده .ولی چرا؟!
به پندارم در  ۵سال گذشــته،بهترین و واقعی ترین سخن رئیس
جمهور روحانی در سیاســت خارجی این بوده که :آمریکایی ها
کدخدای ده هستند ،با کدخدا بستن راحت تر است.
منهمدرمواردزیربابیشترمنتقدینمخالفآمریکاگرایی،موافقم:
 -۱رویکرد آمریکا قلدر مآبانه است؛
 -۲بر پایه تجربیات تاریخی ،واشنگتن بیشتر مدافع حاکمیت های
مستبد و محافظه کار بوده است(ایران)؛
 -۳از جمله در  ۲۸مرداد  ،۱۳۳۲علیه مصدق و به نفع پهلوی دوم
کودتا راه انداخت؛
 -۴پشتیبان سرسخت و همه جانبه تداوم موجودیت اسرائیل(رژیم
اشعالگر) است؛
-۵و...
ولی با همه این ها ناگزیریم با کدخدا سازگار شویم؛ چرا؟
 -۱به دلیل این که ۶۲درصد مبادالت جهانی با دالر انجام می شود؛
 -۲به دلیل این که ۱۰۰درصد بانک های معتبر جهانی ناگزیرند در
نقل و انتقال پولی -ارزی،از فیلتر آمریکا(نیویورک) بگذرند .بنابراین
واشنگتن سرنوشت تحریم ها را در دست دارد؛
-۳در عمل بعید است کشوری یافت شود که به خاطر ایران،منافع
ملی خود را با زیر پا گذاشتن تحریم های واشنگتن خواسته زیر پا
نهد؛
 -۴حتی اگر تحریم ها هم از ســوی واشنگتن زدوده شوند،باز دو
کشور نیازمند آغاز و توسعه مناسبات متقابل خواهند بود.
بهگمانمبایابیترامپ،بایابیروحانی،گفتگوبینتهران-واشنگتن
باید آغاز شود و خواهد شد.
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رئیس فراکسیون
مدیریت منابع انسانی مجلس:

وضع موجود
ناشی از ضعف
مدیریت منابع
حل معضالت در گرو ایجاد ساختارهای کارآمد
و اصالح فرآیندهای کاری است
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پروانه سلحشوری:

دالیلسلبریتیمحوریصداوسیما

بعنوان نماینده در مورد صداوسیما کاری از دستم
برنمی آید؛ مجلس هم اقدامی در این باره نکرده
پروانه سلحشــوری عضو کمیســیون فرهنگی
مجلس به برخی از برنامه های صداوســیما که
تعدادی از چهره های فرهنگــی از آن به عنوان
«قمارخانه» یاد کرده اند ،انتقاد کرد.
پروانه سلحشــوری عضو کمیســیون فرهنگی
مجلس به برخی از برنامه های صداوســیما که
تعدادی از چهره های فرهنگــی از آن به عنوان

«قمارخانه» یاد کرده اند ،انتقاد کرد.
سلحشوری در گفتگو با «انتخاب» در با اشاره به
انتقاد برخی از چهره های فرهنگی نسبت به برنامه
های اخیر صداوسیما اظهار داشت :ماهیت صدا و
سیما به گونه ای اســت که نظارت بردار نیست.
مجلس دو نماینده در شــورای نظارت بر صدا و
سیما دارد که معموال آن ها باید منعکس کننده ی
صحبت های نمایندگان و اعتراضات به روند هایی
باشد که در تلویزیون انجام میشود.

جناب آقای مهندس دوستی
حکم مديرعامل سازمان منطقه
آزاد كيش مبنی ابقا حضرتعالی
در سمت مشاور اجرايى بیانگر
تعهد ،تخصص و تجربیات ارزنده
ی شما در این حوزه است.
ضمن تبریــک صمیمانه ،برای
شما ،توفیقات روزافزون تان را از
درگاه خداوند منان خواستارم.
فیروز اسماعیلی نژاد
مدیر مسئول روزنامه اقتصاد سرآمد

عضوکمیسیونتلفیقبودجه
مجلس:

تسهیالتمسکنپیش
بینی شده در بودجه
 ۹۸مناسب اقشارکم
درآمد جامعه نیست 8
مازنی:

هر چقدر از بودجه
فرهنگیبزنیمباید
برای زندانها هزینه
کنیم

2

وی تاکید کرد :بــا این حال ،آن جــا هم این دو
نماینده اختیار چندانی ندارند.
سلحشوری اضافه کرد :نمی دانم اسم این برنامه
ها و نظرســنجی های صداوسیما که با محوریت
سلبریتی ها در صداوسیما اجرا می شود را «شرط
بندی» بگذاریم یا نه ،اما هرآنچه اســت این نوع
برنامه ها پیشــتر ممنوع بود ،حاال چگونه این ها
موجه شدند خودش جای سوال دارد.
وی اداد :من شخصا وقتی یکبار در حال تماشای
تلویزیون بودم ،باخودم گفتم چرا انقدر صداوسیما
به این نوع برنامه ها روی آورده .نکته ی دیگر آنکه،
در برخی گزارش ها که البته صحت و سقمش را
نمی دانم ،گفته شده بود که مثال در برنامه ای در
دو روز متوالی یک نفر برنده شــده .خب این ها
تخلف هم هست ،ولی من بعنوان نماینده کاری از
دستم بر نمیاید .وی با بیان اینکه اقدامات جدید
صداوسیما در جهت جذب مخاطب است ،گفت:
تلویزیون که متاسفانه نتوانســته جایگاه واقعی
خودش را در بین مردم داشــته باشــد ،شاید در
این وانفسا ،احساس می کند که با نمایش چنین
برنامه هایی و با استفاده از ســلبریتی ها بتواند
مخاطب به خود جذب کند .سلحشــوری ادامه
داد :احتماال صداوســیما از طریق نظرسنجی به
نتیجه رسیده .بنابراین مسئله این است به نظرم
آنها ایــن کار را انجام دادند که شــاید مخاطب
بیشتری داشته باشند .وی در پایان گفت :مجلس
و کمیســیون فرهنگی تاکنون اقدام خاصی در
این باره انجام نداده است .من شخصا از منتقدان
صداوسیما هستم و از برنامه هایی که این اواخر
پخش شده ،حیرت کردم.

جناب آقای مهندس بهروز مرادی
انتصاب شایسته حضرتعالی را به
عنوان مدیرعامل شرکت توسعه
منابع آب و نیروی ایران تبریک
می گویم.
ضمن تبریک صمیمانه این مهم،
توفیقات روزافزون تان را از درگاه
خداوند منان خواستارم.
فیروز اسماعیلی نژاد
مدیر مسئول روزنامه اقتصاد سرآمد

