اقتصاد

تصویربرداری سریال «سلمان فارسی»
از سر گرفته شد

کوچ بازار مسکن
به بورس

تجربه ورود نفت به بورس ،شاید چندان
موفق نبود .هر چند شرایط ورود نفت به
بازار سرمایه با امروز تفاوتهای بسیاری
دارد .این روزها به واســطه حمایت و
تبلیغی که روی بازار سرمایه میشود
3
ورود حوزههای دیگر...
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یادداشت
در کره شمالی چه میگذرد؟

«اون» دوباره گم شد!
نسل فردا  /گروه بین الملل

news@ naslefarda.net

گره ترافیکی شهر مالرد
مرتفع خواهد شد

ادامه فصل بیزانس
بازیگر سرشناس هالیوود
در راه فضا
5

naslfarda

تصویربرداری سریال سلمان فارسی به
کارگردانی داوود میرباقری که از اواخر
اسفند گذشــته به دلیل جلوگیری از
شیوع کرونا متوقف شده بود ،در شهرک
سینمایی نور با تصویربرداری بخشهای
تازهای از فصل بیزانس...
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کارواخال :حتی کنترل
توپ هم برایمان سخت
4
شده است!

دو پروژه ارزنده تقاطع غیرهمسطح
ســه راهی مارلیک و چهار راه مالرد
در دستور کار شهرداری قرار دارد که
انشاءاله با کلنگزنی و بهرهبرداری از
این طرحها یکی از معضالت چندین
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ساله شهر مالرد در...
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مجلس روزهای آخر عالوه بر شجاع شدن  ،شفاف و آمارمند هم شده است!
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در ستاد مبارزه با کرونا زمان ادامه مسابقات ورزشی بعد از ماه رمضان و بدون تماشاگر اعالم شد  

ستادسوتزدروحانیشوتکرد

4

بررسی روابط آمریکا و چین در ایام کرونا برای کرسی پساکرونا

گمانههایی بر دالیل عزل وزیر صمت در گفتوگو با یک اقتصاددان

شرق و غرب رقابت ناتمام

برکناری نخستین گزینه بود نه موثرترین
2

بازار خودرو با قیمتگذاری جدید دولت متالطم میشود؟

2

برخورد با قمارخانههای مجازی جدیتر میشود

رانت واردات خودرو دست دوم بیخ گوش بازار

رشد غده قمار در فضای مجازی

همزمانی خبر برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت در اوج نابسامانی بازار خودرو ابتدا این شائبه را ایجاد کرد که این دو موضوع به هم ربط داشته
باشد ،اما ماجرا به مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی و آنچه ناتوانی وزیر سابق صمت از اقناع نمایندگان برای رأی به این الیحه عنوان شد
بازمیگشت ،لذا علت برکناری رحمانی هرچه بود ،مشکالت بخش تولید و افزایش ناگهانی قیمت خودرو در آن مطرح نبود؛ چه آنکه افشای علت
س دفتر رئیسجمهور ،درستی این مسئله را تایید کرد .حاال کارشناسان صنعت خودرو معتقدند با تعیین قیمتهای
عزل وزیر سابق از سوی رئی 
جدید برای خودروهای پرتیراژ از سوی شور...
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سودای پولدار شدن بدون زحمت و در یک چشم بر هم زدن ،سودایی تازه نیست؛ شاید به اندازه خود تاریخ قدمت دارد .این سودا در نهان با ناخودآگاه
ما گیسو گره زده و دست از سر آدمیزاد بر نمیدارد .عالقه به درآمد بیشتر در ازای کار کمتر ،عالقهای فطری است که در طول تاریخ میتوان نشانههای
آن را دید .این موضوع وقتی در ابعاد بزرگ و در جامعه شیوع پیدا میکند ،دیگر از یک خواست نامشروع ذهنی و شخصی فراتر میرود و ممکن است
ساختارهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را به چالش بکشد .اقتصاد بر این پایه استوار است که هر کس در ازای فعالیتهای (جسمی ،علمی ،فکری)
خود ،رفاه کسب کند .در این میان اگر فرد یا افرادی توانستند بدون فعالیت درآمدی کسب کنند...،
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پیشنهاد نسل فردا برای  روزهای کرونایی
امســال شــاید هیچ فیلمی در فضای
دانلود رایگان ایرانــی مثل «پلتفورم»
محصول  2019اسپانیا سروصدا نکرده
باشد .پس برای دیدن و تماشا پیشنهاد
خوبی است و پیشــنهاد بعدی خواندن
نقد همیــن فیلم در صفحــه فرهنگ
روزنامه فردا اســت .یادداشتی به قلم
علی رفیعی وردنجانی کارشناس سینما.

شهردار مالرد خبر داد:

منبع :ایرنا

بعد از چنــد عکس که از ســوی
رسانههای کرهشمالی منتشر شد،
غیبت دوباره رئیس کرهشــمالی
بار دیگر تحوالت این کشــور را به
سوژه رسانههای جهان تبدیل کرده
است .این در حالی است که حذف
تصاویر «کیم جونگ ایل» و «کیم
ایل سونگ» ،پدر و پدربزرگ «کیم
جونگ اون» ،رئیس کرهشمالی ،از
میدان اصلــی «پیونگ یانگ» در
میانه تحوالت اخیر در کرهشمالی،
در راه بودن تغییــرات و تحوالت
مهم در این کشور را خبر میدهند.
به گزارش خبرگــزاری «ان کِی»
مستقر در «ســئول» ،پرترههای
پــدر و پدربزرگ «کیــم» پس از
سالها از میدان اصلی پیونگ یانگ
برداشته شد .نکته جالبتر اینکه
این تصاویر از سال  ۲۰۱۲تاکنون
دست نخورده بودند.
این رسانه در ادامه نوشت «حذف
این تصاویر از میدان اصلی شــهر،
بخشــی از نوســازی بنیادین در
کرهشــمالی اســت؛ احتماال این
فضا برای قــرار دادن پرتره جدید
کیم جونگ اون ،که در دیدار وی
بــا رئیسجمهور کوبــا در نوامبر
 ۲۰۱۸رونمایی شــد ،آماده شود؛
البته نمیتوان از ارتباط این اقدام با
برنامههای جشن سالگرد تاسیس
حــزب حاکم کرهشــمالی در ۱۰
اکتبر ( ۱۹مهر) سالجاری غافل
شد».
بر اســاس ادعــای این رســانه،
تصاویر ماهوارهای در کرهشــمالی
نشاندهنده برگزاری رژه نظامی
در مقابل مقامهای ارشد این کشور
است .از سوی دیگر تحوالت اخیر
در کرهشمالی سبب شده تا ناظران
بینالمللی در انتظار وقوع تحوالتی
عمده در این کشور باشند .غیبت
مجدد «کیم جونــگ اون» ،پس
از گمانهزنیهــای متعدد در مورد
سالمتی وی و تغییر در مقامهای
امنیتــی از جمله تحــوالت اخیر
کرهشمالی هستند.
«کیم جونــگ اون» کــه  ۱۲روز
پیش پس از غیبتــی  ۲۰روزه در
انظار عمومی حاضر شد ،مجددا در
 ۱۰روز گذشته ناپدید شده است.
«نیویورک پســت» در گزارشــی
نوشت «کیم جونگ اون» به همراه
خانوادهاش در ویالی شخصی خود
در منطقه تفریحی «ونسان» ،در
سواحل خلیج شــرقی کره حضور
دارد.
«کیم جونــگ اون» در تازهترین
اقــدام خــود ،رئیس ســرویس
اطالعاتی کرهشــمالی و فرمانده
گارد برتر را از کار برکنار و دو چهره
جدید را برای این مناصب گماشت.
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دست دولت بر سر بازار سرمایه

ورزش

استانها

ایلنا  :کرونا همه چیز
را تغییر داده است و این
تغییر را می شود از در
و دیوارشهرها به وضوح
دید .یکی از
نشانه های اصلی آن
اعتراض هنرگرافیتی
به مردمی است که
قرنطینه ها و هشدار را
نادیده می گیرند.

