اقتصاد

فرارسیدن شهادت موالی متقیان ،حضرت علی(ع) تسلیت باد

سیاست

در پدیدهای تازه صاحبخانه اجاره نمیگیرد
تا با پول رهن مستاجر سهام بخرد!

زمانی ســپردهگذاری در بانک ،بهترین
سرمایهگذاری در ایران بهشمارمیرفت؛
اما اکنون و به واســطه وجود تورمهای
باال–بنا بر اظهارات مراجع رســمی نرخ
تورم سالیانه حدود...
3

کاظم محمودی میگوید در گذشــته
شاهد مدیرانی در  ۲باشگاه استقالل و
پرسپولیس حضور داشتهاند که حتی
نمیدانستند آفساید چیست و فقط به
خاطر رابطه پایشان به اتاق...
4

گزارش ویدئویی ارتش خطای
انسانی را از دالیل حادثه اخیر
کنار گذاشت

«کنارک»« ،جماران»
و «قدیر» 3کلیدواژه و
3سناریو

جلسه هیأت دولت روز
چهارشنبه به ریاست حجت
االسالم حسن روحانی
رییس جمهور در نهاد
ریاست جمهوری برگزار
شد.
میثم عالقمندان
خبرگزاری ایرنا

امنیت در بافت جهانی
یزد گم شده است

علت شیوع گسترده
کرونا در خوزستان
اعالم شد
2
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مردم دل ما را برای
بازگشایی اماکن مذهبی
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نامه انتقادی فالحتپیشه :تعدد جلسات غیرعلنی بزرگترین ظلم به مجلس دهم بوده است

شجاعتدروقتاضافه!

 2000تومان

پیشنهاد تیتر
آیتاله تقوی در نشست اعضای
شورای مرکزی «جبهه راه نوین»
عنوان کرد:

2

اگر نمایندگان
تکلیف کنند برای
انجام تکلیف و
ریاست میآیم
2

احتمال فروش فوقالعاده خودرو قبل ازعید فطر هست

تأثیر اقتصاد شهری بر رانتهای
دولتی عجیب و بیکران است

پیشنهادمردتازهوارددولت

نفت
نعمت یا نقمت!

دیروز ،نخستین روزی بود که سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
نسل فردا /گروه سیاست
هیئت دولت میآمد؛ سرپرستی که روز نخست را با وعده یا پیشنهاد خوبی
news@ naslefarda.net
کلید زد.
«حسینمدرسخیابانی» درحاشیه جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگارها اظهار داشت :جهشتولید در حوزه
صمت و مرتبطان با آن ،تولیدات صادرات و صیانت از منابع ارزی و صیانت از دارایی مردم ،جزو مواردی است که
باید در وزارت صمت مورد توجه بیشتر قرار گیرد .وی خاطرنشان ساخت :مدیریت بازار خودرو نیز یکی دیگر از
وجوه برنامهها و شعارهای وزارت صمت خواهد بود تا وضعیت فعلی را به سرعت پشت سربگذاریم .به مجرد اینکه
مشغول به کار شدم ،سه جلسه با خودروسازان ،شورای رقابت وبخش نظارتی وزارتخانه برگزار کردم .وی ادامه
داد :قطعاً باید درسال «جهشتولید» درنظرداشته باشــیم که هر تصمیمی برای بخش خودرومیگیریم حتماً
حمایت از تولید داخلی باشد؛ به خصوص که دوسال است صنعت خودروسازی در ایران دستش روی شانههای دو
شرکت خودروسازی فرانسوی و کرهای بود که آنها هم دوسال است ساک خود را جمع کردهاند و از کشور رفتهاند
و االن خودروسازی ما یک حالت استقاللی را تجربه میکند .سرپرســت وزارت صمت بیان داشت :باید تأمین
خودرو و کاهش تعهدات خودروسازان به مردم را در نظر داشته باشیم تا این تعهدات انجام شود و درعینحال
تولید را هم مدیریت کنیم .همچنین برای اصالح شیوه تولید ،باید عدالت توزیعی و واقعی کردن تقاضاها را به
وجود آوریم تا کسانی که به دنبال کاسبی از بازار خودرو هستند کنار روند.
وی با اشــاره به اصالح در ثبتنام و واگذری در صنعت خودرو ،ادامه داد :اصالح شیوه ثبتنام ،فروش و تحویل
را هم در بازار خودرو در نظر داریم و در این میان توجه میکنیم که برای ما مسجل شود کسی که برای خودرو
ثبتنام کرده ،آن را برای استفاده میخواهد یا به دنبال کاسبی است و به چشم سرمایه به آن مینگرد .با توجه به
جمیع این موارد ،در فروش خودرو و تأمین آن و کنترل توزیع ،یک فروش فوقالعاده در صنعت خودرو احتماالً
قبل از ایام عید فطر خواهیم داشت.
سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :در آستانه عید فطر با این اقدامات از التهابات بازار خودرو کاسته
میشود .خودروهای صفرکیلومتر در فروش جدید بعد از سه ماه دیگر مشمول گارانتی صفرکیلومتر نمیشوند
تا اگر کسی به نیت نگهداشتن خودرو و استفاده آتی ،آن را خریداری میکند ،دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد.
وی افزود :ســازمان حمایت نیز اعالم کرده که تمام پارکینگها و انبارها باید موجودی خودروی خود را اعالم
کنند و ممانعت از این عمل نیز مشمول تخلفات احتکار است .پیشنهادی هم برای اولویت قائلشدن در تحویل
متقاضیان بدون پالک داریم تا ابتدا کســانی که تاکنون خودرویی نداشتند ،تقاضای خود را دریافت
خودرو به
ِ
کنند؛ سپس کسانی که چند خودرو دارند و مجددا ً درخواســت دادهاند به درخواستشان رسیدگی و تحویل
داده شود.
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ثبت است بر جریده عالم ثواب او
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با حضور بانوی اول شطرنج ایران
برگزار شد

سارا؛ نماینده ایران
درمسابقات برق
آسای آنالین جهانی
سارا سادات خادم الشریعه با وجود شیوع
کرونا تصمیم گرفت که به مســابقات
رســمی برق آســا آنالین که زیر نظر
فدراسیون جهانی شــطرنج برای یاد
بود ویلهلم اشتیاینیس ،قهرمان اسبق
جهان برگزار میشود حضور پیدا کرده
و خود را با دیگر شطرنج بازان...
4

هافبک پرسپولیس

در ساختمان باشگاه
حضور یافت

با تنظیم الیحه جدید؛ طالق برای زنها راحتتر و برای مردها سختتر میشود

به سوی تساوی ،یک گام به پیش

5

4

پیشنهاد نسل فردا برای  
روزهای کرونایی
سینمایی

7

فرمانده ناحیه امامت تبریز خبر داد:

توزیع  ۲۷هزار بسته معیشتی
به خانوادههای آسیبپذیر

ایــن روزها بــه دنبال شــیوع کرونا و
تعطیلی و رکود گردشــگری در بافت
تاریخی ،این فضای امن ساکنان و مردم
و گردشــگران تبدیل به محلی ناامن و
مناسب برای تجمع برخی افراد ناباب
6
شده است به طوری که به...

منبع :ایرنا

فرارو :شــلیک موشــک کروز به
ســمت ناوچه «کنارک» از سوی
ناو «جماران» که موجب به شهادت
رسیدن جمعی از نیروهای ارتش
شــد ،گمانهزنیهــا و بحثهای
فراوانی را برانگیخته اســت .اینکه
چگونه این خطا رخ داده ،پرسش
اصلی است .سناریوهای مختلفی
برای پاســخ به این پرسش مطرح
شــده که هیچ کدام تاکنون تایید
نشــدهاند .بــه گزارش «فــرارو»
رهبرمعظم انقالب درپیامی که به
مناسبت شهادت جمعی از پرسنل
نیروی دریایی ارتش منتشرشــد،
خطاب به مسئوالن تاکید کردند:
«ابعاد ایــن حادثه را به درســتی
روشــن کرده ،ضمن شناســایی
مقصــران احتمالــی ،تدابیر الزم
برای عدم تکرار چنین پیشامدهای
خسارتبار و تلخ را اتخاذ نمایند».
ارتش نیز وعده بررسی دقیق حادثه
را داده است .نیروی دریایی ارتش
روز دوشــنبه تایید کرد که شناور
ســبک کنارک در جریان تمرین
نظامی در آبهای جاسک و چابهار
دچار حادثه شــده و ۱۹پرســنل
نیروی دریایی به شهادت رسیدند
و ۱۵نفــر دیگــر زخمی شــدند.
این بیانیه پس از چندین ســاعت
گمانهزنی درباره اصل حادثه منتشر
شد .بیانیه ارتش جزئیات بیشتر از
ماجرا را اعالم نکرد و تاکید کرد که
موضوع در دست بررسی است .اما
اخبار غیررسمی بر شلیک اشتباهی
موشک از ناو «جماران» به سمت
شناور «کنارک» حکایت داشت.
 3سناریو درباره شلیک
به ناوچه پس از حادثه
بنــا بــه گفتــه فرمانــده ارتش
درحالحاضر چهار گروه کارشناسی
ازستاد کل نیروهای مسلح ،وزارت
دفاع ،ارتش و نیــروی دریایی ،در
حال بررســی موضوع هســتند.
سرلشگر موسوی گفت« :معموالً در
این جور حوادث کار خیلی پیچیده
اســت و اینکه چه بخشی مربوط
به فنــاوری و چه بخشــی مربوط
به نیروی انســانی است کار بسیار
دقیقی است».
سناریوی اول؛ خطای
انسانی
شلیک اشتباه موشــک از سکوی
پرتاب ناو «جماران» .در این سناریو
خطای انسانی محتملترین فرضیه
است .براســاس گزارشها ظاهرا ً
ناوچه کنارک مأمور آوردن هدف
در محدوده آتش بوده تا ناو جماران
موشک کروز (احتماالً قدیر) خود را
روی آن تست کند؛ بعد از اینکه ناو
کنارک از هدف...
ادامه در صفحه 2

به دنبال شیوع کرونا و تعطیلی و رکود
گردشگری

در ایران بیشتر دالل
داریم تا مدیربرنامه

بورسبازی موجرها
با رهن مستاجرها!

گزارش

ورزش
پیشکسوت سابق استقالل و تراکتور
مطرح کرد

پنجشنبه|  25اردیبهشت  14 |1399می  20| 2020رمضان  | 1441سال بیست و نهم | شماره  8 |6238صفحه

سیاست

استانها

افکار سیاه و سفید چه تاثیری بر روح ما میگذارند؟

مراقب رنگ روح خود باشید
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سریال کمدی که همزمان با عید فطر میآید
را بهتر بشناسید

«موچین» قدم اول کمدی
در سال 99
5


کلوپ
پاسخ یورگن
به سختترین سؤال جهان

کدام بهتر است؟
مسی یا رونالدو؟
4

آتشسوزی در اتوبان تهران کرج
آتشسوزی در انبار ضایعات شهرداری،
واقع در اتوبان تهران کرج ،با حضور
بهموقع و تالش نیروهای آتشنشان
ایستگاههای  ۶۹ ،۲۰و  ۷۶مهار شد.
این حادثه تلفات جانی نداشته و دلیل
آتشسوزی در حال بررسی است.
محمدصادق نیک گستر
خبرگزاری فارس

8
حتما ســینمایی «استخراج» که
این روزها گیشــهها و مخاطبان
دوســتش داشــتند ،دیده اید.
برای دانســتن بیشــترالیه های
فرامتنی این اثر نقد منتشــره در
صفحه فرهنگ امــروز را با تیتر
«خودشــیفتگی نژادی به سبک
هالیوود» بخوانید.

