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ایست 3ساله اقتصاد غرب

نامه انتقادی سردار غیب پرور به رئیس رسانه ملی  

 آقای علی عسکری!
 برای خدا یا اصالح کنید یا واگذار نمایید
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صفحه 2

 قدرداني روحاني 
 از موافقت رهبر انقالب

 با برداشت یك ميليارد یورو
از صندوق توسعه ملي

 وام یك ميليونی
به 23 ميليون خانوار ایرانی

يادداشت هاي امروز

جهش توليد، نجات بخش اقتصاد ايران
محمدجواد اخوان

2

کرونا در برابر »غول شرور«
رضا حجت

15

2 روز، 8 ميليارد، مگه داريم؟!
دنيا حيدري

13

»امریکا و اروپا برای بازگشت اقتصاد به قبل از کرونا دست کم باید تا 2023 
انتظار بکشند. این انتظار برای چین تا 2021 است.«  گزاره مذکور، سناریوی 
اول مؤسسه اقتصادی مکنزی برای شرایط اقتصاد جهان پس از کرونا است 
که این مؤسسه به عنوان یک نهاد دست اول در حوزه اقتصاد پیش بینی کرده 
است. همه اینها در شرایطی است که جهان با اذعان به ناشناخته بودن عملکرد 

ویروس و ناتوانی پیش بینی دقیق آینده، فعالً در دایره حدس و گمان گرفتار 
است و البته در بدبینانه   ترین و خوش بینانه   ترین سناریو  ها نیز مالحظات سیاسی 
و اجتماعی را از نظر دور نمی دارد و بلکه به آنچه ابراقتصادهای بزرگ جهان 
آرزو می کنند نیز بیشتر وفادار است و کمتر از منویات وال استریت سرپیچی 

می کند. | صفحه 4

در تزاحم بین سالمت مردم و گشایش 
برخي کسب و کارها

 رئيسي: اقتضاي تدبير
تأمين جان مردم است

معاون ارزشیابي سازمان 
سینمایي: با پرداخت 20 درصد 
رقم قرارداد آثار سینمایي در 

بخش خصوصي پس از بارگذاري 
در شبکه وي اودي از فیلم ها 

حمایت مي کنیم

 خروج سينما
 از بن بست 

با خط شكني خروج

صفحه 11

تحمیل الزرفی با  پیمان همه جانبه امریکایی
کاخ سفید  در عراق دنبال یک چارچوب استراتژیک سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی با عراق  است
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