شهرآورد بیکیفیت پایتخت برنده نداشت

مزد ترس!

صفحه 5

طرح جایگزین ایران ،در صورت شکست مذاکرات چیست؟

امید به باز شدن گره مذاکرات در دور بعد
شرح درصفحه 11

پیشخوان
سرمقاله

چرا چنانچه باید بازیهای ویدئویی در ایران مورد توجه
مسئوالن قرار نمیگیرد؟

سید حامد مرندی

«بازی»هایی فراتر از
«بازی»

چرا رسیدن به توافق در برجام
منطقیترین کار است؟
روز جمعه بود که پس از چهار روز مذاکره تیم
جدید خارجی کشورمان با کشورهای حاضر در توافق
آسیب دیده برجام ،از هتل محل مذاکرات ،دود مشکی
بر آسمان سیاست نمایان شد و در این میان ،همه
طرفها خود را صاحب حق دانسته و دیگری را مقصر
به بن بست رسیدن مذاکرات در مقطع فعلی معرفی
کردند؛ از پلیس بد مذاکرات ،یعنی فرانسه که خود
را بی تفاوت نشان داد و از بعید بودن برگزاری دور
بعدی مذاکرات در آینده نزدیک صحبت به میان آورد،
تا برخی از دیپلماتهای ارشد اروپایی که جمع بندی
نظر خود را در عدم احیای برجام دیدند و در این میان
آمریکا که امکان گفتگوی مستقیم را نداشت نیز ،از
ادبیات همیشگی خود مبنی بر محدود بودن فرصت
ایران و موجود بودن سایر گزینههای روی میز صحبت
به میان آورد.
اکنون طرفهای برجام هر یک بر اساس تفکرات و
داشتههای خود اقدام به مطالبه صددرصدی خواستههای
خود میکنند و این موضوع بر قفل شدن مذاکرات ،افزوده
است.
ادامه درصفحه 2

گروه فرهنگ و هنر – شاید بسیاری فکر کنند که بازی تنها
مختص به بچهها است .زمانی بازیها یک قل دو قل بود و
الک دولک و قایم باشک بازی و ...اما همینطوری که تکنولوژی
پیشرفت کرد ،بازیها هم دگرگون شدند ،زمانی بسیاری از
بچهها وقتشان را پای آتاری میگذراندند .بعدتر برید گیم
آمد و همینطور روز به روز کنسولهای بازیهای پیشرفته وارد
بازار شد از پیاس گرفته تا ایکس باکس و بازیهای یارانهای و
موبایلی.

از کنترل کرونا
تا تالش برای کاهش
بحران آب

صفحه 4

راهکارهای عالج بخشی زاینده رود چیست ؟

صفحه 2

بحران تامین مواد غذایی با
خشکشدن زایندهرود

صفحه 9

کاهش تلفات کرونایی و افزایش شهرهای قرمز

بازگشاییهای همزمان خطرناک
است
صفحه 3

روایت نماینده سابق مجلس از حواشی یک طرح

چرا سربازی حرفهای اجرا
نمیشود؟
3

بررسی عملکرد  ۱۰۰روزه دولت سیزدهم

صفحه 6

علی باقری:

«ابتکار» پیش بینی اکونومیست و دالر  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومانی
طی  ۴سال آینده را بررسی کرد

رودست ریال به دالالن دالر؟

صفحه 10

به آینده مذاکرات
خوشبینیم
صفحه 2
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مذاکرات وین فعال متوقف و به هفته بعد موکول شده است .طرفهای مقابل میگویند
مذاکرات خوب پیش نرفته ،اما ایران میگوید توافق در دسترس است .اما اگر مذاکرات به
نتیجه نرسد ،طرح جایگزین ایران چیست؟
به نظر می رسد طرف ها هنوز نتوانستند به بیان مشترک برسند هرچند ایران همچنان
دست باال را به لحاظ حقوقی در مذاکرات دارد.
در این زمینه یک پژوهشگر حوزه بینالملل گفت« :انتظار میرود که در گفتوگوهای
بعدی به تدریج مواضع منعطفتر شود و طرفین مقداری از رویکرد سرسختانه گذشته

فاصله گیرند».
دیاکو حسینی در گفتوگو با انتخاب ،در تحلیل نتایج مذاکرات وین ،عنوان کرد« :فکر
میکنم دور هفتم گفتوگوهایی که در وین انجام شد ،همانطور که از پیش هم انتظار
میرفت به بیان دیدگاههای طرفین برای موضوعات مورد اختالف و سنجیدن جدیت
طرفین ،گذشت .البته انتظاری هم نمیرفت که در این دور اختالفی حل و فصل شود
یا دیدگاهها به یکدیگر نزدیک شوند اما در عین حال به نظر نمیرسد که در دور هفتم
گفتوگوها ،چشمانداز چندان روشنی برای کاهش اختالفات به وجود آمده باشد.

