آغاز امامت حضرت حجت بن الحسن العسکری
مهدی صاحب الزمان(عج) بر همه شیعیان جهان مبارک باد

جامعه

سرمقاله

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی:

پاسارگاد نماد مدنیت و متعلق به شخصیت جهانی کوروش است

گزینههای مغفول در دولت سیزدهم؛ چرا؟
تا کی؟

سخنگو کو!
مریم عمادی /گروه سیاست
Maryam.Emadi@yahoo.com

وزیر میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی گفت :پاسارگاد نمادی از مدنیت است ،بنابراین پاسارگاد
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متعلق به شخصیت جهانی کوروش است ،صرفنظر از اینکه در اینجا دفن شده یا نشده
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یادداشت

در بدرقه بازی ایران و کرهجنوبی
به استقبال از صعود به جام جهانی

بیایید ایرادها را بپذیریم
و رفع کنیم
قاسم نوری  /گروه ورزش
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 3000تومان

عضو کمیسیون صنایع مجلس آخرین وضعیت طرح واردات خودرو را تشریح کرد؛

پارککردنیکطرحدرصحنعلنی
2
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شاید گفتن و نوشتن بعضی حرفها کمی اغراقآمیز
یا خودمانیتر ،کریخوانی باشد ولی باور کنید ایران
به جام جهانی میرود .چون تــوان و بضاعت فنی
تیمملی باالتر از چیزی است که میبینیم.
در دیدرا با کره ببینید ،کرهجنوبی تیمی هم سطح
خودمان اســت .اینکه گل خوردیم ایراد و مشکلی
ندارد اما فوتبال ما مشــکل دارد .در چند مسابقه
اســت که خوب بازی نمیکنیــم ،هرچند نتیجه
گرفتیم .تواناییهای بازیکنانمان را میشناسیم.
در حال حاضر شاید توقعات ما باال باشد ولی تیم ما
صرف نظر از بازی مقابل کرهجنوبی ،مقابل امارات
هم همین بود و هیچ برنامه خاصی برای رسیدن به
گل نداشت.
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تیم اقتصادی دولت تکمیل شد؛ گامهای رفع چالشهای اقتصادی آغاز

همهمرداناقتصادیرئیسجمهور

یافتهها

موفقترین استارتآپهای جهان
را از نزدیک بشناسید:

میلیونرهای تکنولوژینشین!
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پریسا جمدی  /گروه ترجمه
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گزارش ویژه

واکنش حامد کمیلی و هادی کاظمی
به توقف یکباره «قبله عالم»؛

سانسور داد و فغان «ظل
السلطان» و «شاه» را درآورد!
شیما عطائیانپور  /گروه فرهنگ و هنر
منبع :ایرنا
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از همان ابتدا هم معلوم بود این ســریال س ِرسالم
به بالین نمیبرد .چرا؟ هم سوژه متفاوت بود و هم
اجرا .هم متلکها و نیــش و کنایهها زیاد بود و هم
حاشیهها .باالخره هم خبر توقف قطعی صادر شد
تا شاه و خدم و حشم پشت تابلوی توقیف متوقف
شــوند .این اتفاق در حالی افتاد که حامد کمیلی
و هادی کاظمی به حجم زیاد سانســور در سریال
«قبله عالم» و توقف ناگهانی آن واکنش نشان دادند.
حامد کمیلی و هادی کاظمی ،بازیگران ســریال
«قبله عالم» ،با پایان یافتن این ســریال ،پیامهای
جداگانهای منتشر و نسبت به حجم زیاد سانسورها
اعتراض کردند.
خستگی ماند به جانمان
حامد کمیلی نوشته است« :خداحافظ قبله
عالم .به احترام لبخندتان در شرایط سخت «قبله
عالم» را ساختیم به این امید که شاید مرهمی باشد
بر دلتان در این روزگار سخت،

نشست خبری هیئت مدیره شرکت پلیاکریل برگزار شد؛

ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هیئت مدیره شرکت
پلیاکریلایران
روز
هره
چ

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
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فیلم سینمایی «عباس خوان» فیلمی مذهبی و اجتماعی به کارگردانی مجتبی سعیدزاده و نویسندگی
سید مهدی نریمانی است که در سال  1399ساخته شد و در سال  1400متشر گردید.
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شورای اسالمی مطرح کرد:

گو
تو


نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسالمی درباره قانون مهریه:

گف

با قوت در مسیر بررسی است ،چون باید معقول و مشروع شود

دریا وفایی /گروه پارلمانی
daryavafaei2009@gmil.com
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گام زدن «ملکه رمزارزها»
در جاده  4هزار دالری

3

راموس برای
فرانسویها در
دسترس نیست

تیتر 2

در گیرودار فتح قلههای کرونــا و افت و خیزهای
آمار آن ،همچنین مدتی بعد از تغییر و تحوالت در
وزارت بهداشــت و درمان کشور ،تصمیمات سؤال
برانگیزی توســط تیم جدید ،مثل «زندانی کردن
ضد واکســنها» و «مجازات کارمنــدان دولتی و
خصوصی که واکســن نمیزنند» ،اعالم شد .بعد
از آن که هیچ یک از مســئوالن مربوطه در وزارت
بهداشــت توضیحی برای این دو موضوع نداشتند
به سراغ کمیسیون بهداشتیهای مجلس شورای
اســامی رفتیم تا به صحت و ســقم آنچه منتشر
شــده پی ببریم .محمدعلی محسنی بندپی ،عضو
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
در این رابطه به خبرنگار «نسلفردا» گفت :ادبیات
صحبتمان باید متفاوت باشد.

پوتین در مصاحبه با  CNBCاز رمزارزها حمایت کرد؛

معرفی و شناسایی بدترین
خریدهای تابستانی ۲۰۲۱؛
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رد ادبیات بگیر و ببندی
در مواجه با واکسن نزنها

بیش از هفتــاد روز از آغاز به کار رســمی دولت
ســیزدهم با ریاست حجتاالسالم ســیدابراهیم
رئیسی میگذرد و اکثر قریب به اتفاق کرسیهای
هیئت دولت تعیین تکلیف شدهاند و در این میان
هنوز خبری از انتصاب ســخنگوی دولت و رئیس
شورای اطالعرسانی دولت نیست؛ عدم انتصاباتی
که روند عملکردی اطالعرســانی دولت سیزدهم
را دشوار کرده اســت .در این راستا «علی ربیعی»
همچنان رئیس شورای اطالعرسانی دولت است و
به فعالیتهایش ادامه میدهد .باید به این مسئله
اذعان کرد که دولت روحانی با همه کاســتیها و
ضعفهایی که داشت ،اما در این مورد عملکرد خوبی
داشت .در دولت وی عالوه بر آنکه از طریق جلسات
خبری علی ربیعی در قامت سخنگوی دولت سعی
در حفظ ارتباط خود...
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طــرح «کاهــش
دریا وفایی /گروه پارلمانی
سکههای مهریه»
daryavafaei2009@gmil.com
که از آغــاز به کار

مجلس یازدهم تاکنون با نگاهی جدیتر دنبال شــده ،همچنان به
نتیجهای قطعی نرسیده اســت .آن طور که کمیســیون قضاییها
میگویند ،از یک سو مسئله حفظ بنیان خانواده و از طرف دیگر موضوع

حق و حقوق هر یک از زوج و زوجه است که باعث شده تا پذیرفتن این
طرح را با اما و اگرهای فراوانی مواجه کند و به تأخیر بیندازد.

آیتاله «سید ابراهیم رییسی» رئیس
جمهوری در هفتمین سفر استانی دولت
سیزدهم وارد شیراز شد و در بدو ورود به
فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز
مورد استقبال نماینده ولی فقیه در استان
فارس و امام جمعه شیراز ،استاندار و
دیگر مسئوالن استانی قرار گرفت .توسعه
زیر ساختهای گردشگری استان از
محورهای سفر است.
منبع :ایرنا

سایت ثبت آگهی مفقودی

agahinaslefarda.ir
021 - 88016649 88356308

031 - 32274793 32274792

قابل توجه شهروندان
گرامی آیا می دانید با
مفقود شدن مدارک
شناساییخودممکن
است شما به عنوان
مجرمشناختهشوید؟
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مدتی اســت که گفتن و نوشــتن از استارتآپها
مد شده است .سیل راهکار و چرایی و چگونگی در
استارتآپها به راه است ولی فهرستی از موفقترین
استارتآپها کمتر یک جا مجموع است .به همین
دلیل این مطلب تهیه شده است.
 :ThousandEyesیــک ســرویس فضای ابری،
برای نظارت و پردازش تحلیلــی مقادیر زیادی از
دادههاســت .شــرکتهای معروف فناوری با این
موضوعیت مانند  Evernote، Jive، Zyngaبا شروع
همکاری با  ،ThousandEyesبه موقع بودن پروژه و
کیفیت خدمات آن را تشخیص دادند.
بر خالف بســیاری از پروژههای تجاری مستقر که
در این لیست هستند ThousandEyes ،را میتوان
یک استارتآپ واقعی نامید که یک پروژه امیدوار
کننده اســت که همچنان به بروزرسانی میشود.
 ThousandEyesتوســط برنامهنویسان دانشگاه
کالیفرنیا ریکاردو اولیویرا و موهیت آیس تأسیس
شد .در سال  ،2014پس از گذشت  4سال از پروژه،
رشــد ناگهانی آن شروع شــد .هنگامی که سکویا
سرمایه ســرمایهگذاران اســتارتآپ شد ،هزینه
 ThousandEyesچهار برابــر افزایش یافت .حتی
اینکه مهندســان توئیتر از  ThousandEyesبرای
نظارت بر وضعیت ذخیرهســازی ابری و سرورهای
خود اســتفاده میکنند ،از محبوبیــت و کیفیت
خدمات حکایت دارد.
 :Handyاین شرکت با حوزه نرمافزار فضای «ابری»
اســت که برای مدیریت یک تیم بــزرگ طراحی
شــده اســت .با کمک نرمافزار  ،Zenefitsمدیران
بخش منابع انسانی قادر به ثبت سوابق الکترونیکی
استخدام ،حقوق ،بیمه و غیره هستند .عالوه بر این،
این سرویس دسترسی به اطالعات را از هر جای کره
زمین فراهم میکند.
 :Zenefitsتوسط تاجر پارکر کنراد در سال 2013
تأسیس شــد .فقط در مدت یک سال ،این پروژه از
یک شرکت ناشــناخته ،به یک کسب و کار با رشد
ســریع تبدیل شــد که تخمین زده میشود 650
میلیون دالر باشــد .ســرمایهگذاران این شرکت
شــامل آندرســن هوروویتز و دیگر صندوقهای
سرمایهگذاری پیشرو دره سیلیکون هستند .اکنون
شــرکت به بیش از  2000مشــتری خدمات ارائه
میدهد.
 :AdRollایــن شــرکت یکی از درخشــانترین
پروژههای بازاریابی سالهای اخیر است .این شرکت
نوپا در حال کار بر روی هدفگیــری مجدد روی
موبایل است .سرویس برای ردیابی و تجزیه و تحلیل
رفتار کاربر و مصرف کننده در سیســتم عاملها و
دستگاههای مختلف است .از دید بازاریابی.
 :Lyftدر آوریــل  Lyft ،2014بــا موفقیت250 ،
میلیون دالر سرمایهگذاری جذب کرد .این سرویس
تاکسی آنالین ،توســعه پویاتر از رقبای اصلی خود
 Uberرا نشان میدهد .این شرکت در سال 2013
در سانفرانسیسکو به وجود آمد و فقط در یک سال،
فعالیت خود را به بیش از  30ایالت آمریکا گسترش
داد .البته این موضوع مورد توجه ســرمایهگذاران
معتبر قرار گرفت.
 :Pure Storageتجزیه و تحلیل و ذخیرهســازی
دادهها ،یکی از زمینههای اصلی توسعه فناوریهای
 ITاســت .پروژههای پیچیده ،در این زمینه بسیار
مورد توجه هســتند و توجه ســرمایهگذاران فقط
به  Dropboxوابســته نیســت .بنابراین ،سرویس
 ،Pure Storageکه به مشــتریان شــرکتی
خدمات ارائه میدهد ،هزینه آن در ســال 2014
تقریباً دو برابر شده اســت.این استارتآپ توسط
جان هیز ،جان کلگروو و اسکات دیتزن تأسیس شد.
 Pure Storageدرایوهای فلش ثابت با ظرفیت
حداکثر  250ترابایت را تولید میکند .در واقع ،این
یک درایو فلش با نرمافزاری اســت که میتواند به
فضای ذخیرهسازی ابری متصل شود و در نتیجه کار
سرورهای مجازی را تسریع کند ...ادامه در صفحه3

