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 دبیرکل انجمن صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی  خبر داد:

آغاز مذاکرات برای 
حضور شرکت های ایرانی 

در قره باغ

طارمی همچنان به پنالتی گرفتن ادامه می دهد

بونوچی از تو می ترسد! 

 تابلوی خیابان 
استاد شجریان ترمیم شد

 عضو شورای عالی کار، ورود بهارستان 
به عدد و رقم دستمزد را مفید نمی داند

نمایندگان اصالح ساختار 
شورای عالی کار را 

پیگیری کنند

ضرغامی: 

 آملی الریجانی 
با تمام وجود از »طبری« 

دفاع می کرد

دسترنج 4

چرتکه 3

آدرنالين 7

شهرنوشت 6

سياست 2

سياست 2

 صوفی:

 نمی خواهند مردم 
با نظر دادن در سرنوشت 
کشور»پررو« شوند

جهان 5

 نگرانی از احتمال اعمال حکومت نظامی و 
 وتوی بودجه دفاعی توسط ترامپ

 تدارک برپایی شرّ 
 از زیرآوار سياسی

قیمت  2000  تومان  /   شماره 695 شنبه 6 دی   1399  /   11 جمادی االول 1442  / 26 دسامبر   2020

حواشی تازه در موضوع پیوستن یا عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی؛

FATF یا تحریم؛ کدام عامل 
تعویق خرید واکسن شد؟

سياست 2

چرتکه 3

»والیتی«هاکنار»راسبلفورت«چهمیکنند؟

نان خشک با سس 
یت« »گرگ وال استر

فیلم »گرگ وال اســتریت« که برگرفته 
از زندگی جردن راس بلفــورت، کالهبردار 
و دالل سهام نیویورکی اســت، از آن دست 
فیلم هایی است که از بس صحنه های اروتیک 
دارد، صدا و ســیمای جمهوری اســالمی با 

آباژور هم نمی تواند آن را پخش کند. 
اما در چارچوب باید و نبایدهای حاکم بر 
ایران، این تنها صحنه های اروتیک هســتند 
که اجازه پخش ندارند؛ در عوض ولنگاری ها 
و کالهبرداری های اقتصــادی از رباخواری 
بانک ها گرفته تا رانتخواری آقازاده ها تا دلتان 
بخواهد نه تنها با آباژور، بلکه کامال بی پرده و 

عیان همه جا پیش روی چشم است. 

از همین روســت که گرچه فیلم زندگی 
جردن بلفورت، قابلیــت نمایش از تلویزیون 
ایران را ندارد، اما خودش آنقدر قابلیت دارد 
که آقازاده های رشید انقالبی مان در همایشی 
به افتخار او و کنار دست او بنشینند و از روی 

دستش نُت بردارند. 
پویش چندی پیش »فرزندت کجاست« 
تبدیل شد به نمایش لوس چند وزیر و وکیل 
برای گردن کج کردن جلوی دوربین ها و ناله 
کردن از بیکاری فرزندانشان. پویش واقعی 
اما در جای دیگری اســت؛ مثال در مهمانی 
»گرگ وال اســتریت«؛ آن هم وقتی که نام 

پسران علی اکبر والیتی در حالی که...

امسال بابانوئل های خیابان میرزای شیرازی هم حال و حوصله سال های گذشته را ندارند؛

کریسمس در میانه محدودیت های کرونا و گرانی
شهرنوشت 6
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