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در نشست تخصصی »وضعیت رسانه های 
چاپی در دوران کرونا« مطرح شد

 بحران روزنامه نگاری؛ 
روندی که کرونا تندش کرد

نقدی بر فیلم تئاتر »مردی برای تمام فصول«

فرمان آرا  و  دست گرمی 
تئاتری گران قیمت

نگاهی به دور جدید درگیری مرزی ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان 

 شلیک توپ ها 
در قره باغ

رای جنجالی سرانجام صادر شد

تردید 25 درصدی!

پس از 10 سال؛

حکم اعدام دو تن از 
عوامل بمب گذاری 

مهاباد اجرا شد

جهان 5

شهرنوشت 6

تئاتر 8

آدرنالين 7

سياست 2

سياست 2

 سخنگوی قوه قضائیه:

 حکم اعدام سه نفر 
 از عوامل حوادث آبان 
تایيد شد

سياست 2

 سخنگوی دولت:

 کره جنوبی پول ایران 
 را ندهد، اقدام مقتضی 

انجام می دهيم
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مروریبرتجربههایهمکاریباچشمبادامیها؛

وی  یادگاری  ر
دیوار چین

سياست 2

»هان« و »چی« دو شــخصیت ســریال طنز پایتخت بودند. آنها 
کارگران چینی آزادراه تهران - شمال بودند که در تمام طول سریال در 
ایران حضور داشتند و بارها در طی سریال به طعنه به آنها گفته می شد 

که »آیا هنوز کارشان در ایران تمام نشده تا به کشور خود بازگردند؟«
این روزها که قرارداد راهبردی 25 ســاله با چین؛ ســخت دولت، 
مجلس، نهادهای باالدستی نظام، محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه ها 
را به خود مشــغول کرده اســت، »هان« و »چی« و البته تجربه های 

پیشین همکاری با چین بسیار به یاد می آیند. 
بگذریم از اینکه به واقع بخشــی از هجمه ها به این قرارداد از خارج 
کشور و با نیات سیاسی شکل می گیرد. در داخل اما مرور سابقه چین 
در ایران و حتی کشورهای دیگران، نسبت به آینده این قرارداد ایجاد 

نگرانی می کند. 
گروکشی کردند؛ هم فاینانس را رها کردند، هم پروژه را

پروژه عظیم راهسازی آزادراه تهران- شمال یکی از همان تجربه های 
ناخوشایند اســت؛ تا جایی که پس از دهه ها، کارش از نقد و پرسش و 

اعتراض گذشت و دستمایه طنز شد. 
ایران بخش مهمــی از این پروژه یا در واقع مهمترین قســمت آن، 
یعنی احداث تونل تالون به طول چهار هــزار و 850 متر را به چینی ها 
سپرد و شرکت چینی STA اجرای آن را آغاز کرد. اما سال ها گذشت 
و چینی که 10 روزه بیمارستان هزار تخت خوابی می سازد، این پروژه 

را به سرانجام نرساند. 
در دهه 70 و 80 اختالفات مالی چینی ها با ایران بر سر این پروژه و 

تاخیرهای مکرر آنها در اجرا، تیتر اخبار بود...

ساعات کاری کشور 1٩5 میلیون نفرساعت کاهش یافت

بیکاری ۲ میلیون نفری در بهار ۹۹ به دلیل شیوع کرونا
دسترنج 4

چرتکه 3

 آغاز اجرای محدودیت های تازه برای برخی واحدهای صنفی 

 غم نان اصناف 
و کندی پرداخت تسهیلات


