نخستین نشست خبری رئیس جنجالی فدراسیون فوتبال
ایران برگزار شد؛

کیروش موقتی
نکونامقطعی!
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خاکستری؛ رنگ تابلوی بورس
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فرماندار رشت در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد:

اجرای طرح «ترنم مهر در بهار دانش»
همزمان با بازگشایی مدارس

ملکه انگلیس و میراثی که نتوانست از آنها فرار کند؛

ختمفریب
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خالصه بخوانیم و مؤثر؛ قسمت 2 -

خالصه خوانی «حزب شیطان از دیدگاه قرآن»
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پاداش سوت؛ یک میلیارد تومان

چشم اندازی برای بورس روشن نیست؛
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استاندار مرکزی در نشست شورای اداری استان:

 ۵۲موکب استان در عراق به زائران حسینی
خدماترسانیمیکنند
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تحولی دیگر در راستای خدمت رسانی شهرداری اصفهان به شهروندان رقم خورد:

افتتاح خط چهارم اتوبوسهای تندرو
و سامانه هوشمند حملونقل عمومی

وزیر فرهنگ و ارشالد اسالمی به خوزستان رفت؛

منبع :نیویورکر

مدیریت شـهری اصفهان بـه منظـور روانسـازی ترافیـک ،تقویـت زیرسـاختهای حمل و نقـل عمومی شـهر ،خط
چهـارم اتوبوسهای تنـدرو و پایانـه ترکیبی جی و سـامانه هوشـمند حملونقـل عمومی تحـت عنوان «اصـرو» را به
بهره برداری رسـاندند که این سـامانه برای دانلود و اسـتفاده شـهروندان بـر روی درگاه اینترنتی شـهرداری اصفهان،
بـه آدرس  my.isfahan.irقـرار داده شـده اسـت .در مراسـم بهره بـرداری از ایـن دو پروژه بـزرگ حمل و نقلی شـهر،
شـهردار ،رئیس و اعضای شـورای اسلامی شـهر اصفهـان ،رئیـس پلیس راهـور اسـتان و جمعـی از مدیران شـهری
حضور داشـتند و در جریـان مراسـم بهرهبـرداری از پایانـه ترکیبی جـی ،شـهردار اصفهـان ،رئیس و اعضای شـورای
اسلامی شـهر و مدیران شـهری از مرکز معاینه فنی این پایانـه بازدید کردنـد و در جریـان جزئیـات فعالیتهای این
مرکـز قـرار گرفتند.
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وزیـر فرهنگ برای بررسـی شـرایط خدمت رسـانی به زائـران اربعیـن حسـینی در مرز ایـران و عـراق و همچنیـن بازدید از
موکبهای فرهنگی و هنـری این وزارتخانـه در ایام اربعین دقایقی پیش با اسـتقبال صادق خلیلیان ،اسـتاندارد خوزسـتان
وارد شـهر آبادان شـد.
• بازدید از وضعیت خدمت رسانی به زوار اربعین در مرز
محمدمهدی اسـماعیلی ،وزیر فرهنگ که در ادامه سفرهای اسـتانی خود این هفته به استان خوزستان سـفر کرده است ،در
سـفر دو روزه خود عالوه بر بررسـی وضعیت خدمترسـانی به زائران اربعین حسـینی در مرز چذابـه ،از موکبهای فرهنگ
و هنر وزارت فرهنگ مسـتقر در مـرز ایران و عراق بازدید به عمل خواهد آورد .قابل ذکر اسـت این سـفر در راسـتای تشـکیل
سـتاد ویژه تشـکیل موکبهای فرهنگ و هنر در ایـران و عراق و با هـدف خدمت...
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ه ها

کنترل فشار بدنتان را دست بگیرید؛

درمان خانگی فشار خون باال

فشار خون باال یک وضعیت خطرناک است که میتواند با گذشت زمان بر روی
پریسا جمدی /گروه ترجمه
قلب تأثیر بسیار زیادی بگذارد .اگر فشــار خون باال کنترل نشود ،خطر ابتال به
news@ naslefarda.net
بیماریهای قلبی و سکته را افزایش میدهد....
ادامه در صفحه7
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از رامین رضاییان تا کریم انصاریفرد

کیروش پنج مغضوب
اسکو را به تیم ملی
میآورد!

بازدید از وضعیت خدمت رسانی
به زوار اربعین در مرز
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اگر دوست دارید «سیلوستر استالونه» را در نقشی که کمتر دیده اید ببینید؛
سینمایی «سامری» محصول  ۲۰۲۲آمریکا را دوبله ببینید .این فیلم یک
فیلم ابرقهرمانی آمریکایی به کارگردانی جولیوس اوری  ،نویسندگی براگی اف
شوت و با بازی سیلوستر استالونه در نقش اصلی ،جاون والتون  ،پیلو آسبک
،و مویزس آریاس است .این داستان که بهعنوان برداشتی تاریک و جدید از
فیلمهای ابرقهرمانی توصیف میشود.

آیا احیای برجام میتواند به احیای
اقتصاد ایران بینجامد؟

مزیت در اقتصاد
ابزار اساسی رقابت

جزئیات نخستین سازوکار قانونی گزارشگری فساد در وزارت اقتصاد اعالم شد:

 5000تومان

سرمقاله

فائزه دینپرست
پژوهشگر حوزه اقتصاد

خبر بد اینکه متوسط رشد اقتصادی
ایران در یک دهه اخیر صفر درصد
بوده است ،این در حالی است که بر
اساس مفاد سند چشمانداز ایران
 ،۱۴۰۴قرار بر این بوده که کشورمان
تا سه سال آینده به بزرگترین اقتصاد
منطقه تبدیل شود .البته در بخش
بزرگی از بازه زمانی پیشبینیشده
برای سند چشمانداز  ،۱۴۰۴کشور
درگیر تحریمهای گسترده بود.
درواقع آنچه در طول دو دهه گذشته
در کشور اتفاق افتاد نسبت چندانی با
سند چشمانداز نداشته است .در معدود
سالهای این بازه زمانی هم که کشور
دچار تحریمهای گسترده نبود ،اقتصاد
ایران شاهد رشد بوده است .در واقع به
برکت رشد همان سالهاست که امروز
در بازخوانی پرونده دهه  ۹۰به جای
میانگین رشد منفی از میانگین رشد
صفرسخنمیگوییم.اینککهاحتمال
احیای برجام قوت گرفته است ،این
سؤال متصور است که آیا احیای برجام
مساوی احیای اقتصاد ایران خواهد بود؟
مزیت در اقتصاد ابزار
اساسی رقابت
فراموش نکنیم که نظام کنونی اقتصاد
بینالملل را نمیتوان جز با استفاده
از مفاهیمی چون مزیت و رقابت فهم
کرد .کشورها در بازار بزرگ جهانی
در تولید آن دسته از کاالها و خدماتی
رقابت میکنند که در آن مزیت دارند.
بدون حضور در بازارهای رقابتی جهانی
و دسترسی به سرمایه ،فناوری و بازار
مصرف جهانی فرآیند تولید عم ًال در
سطح محدود و محلی و با هزینه
تمامشده باال جریان خواهد داشت.
تحریمها اقتصاد ملی را از دسترسی
به سرمایه ،فناوری و بازارهای جهانی
محروم کرده و درنتیجه اقتصاد ملی
نمیتواند از مزایای رقابت بهرهمند شود.
در دنیای امروز که کشورها بهشدت
درگیر فرآیندهای پیچیده رقابت و
همکاری هستند ،محرومیت از فرآیند
رقابت و همکاری جهانی به تکیدگی
تدریجی اقتصاد ملی میانجامد.
همانطور که درباره ایران شاهد هستیم
چشماندازمتصوربرتریناقتصادمنطقه
به رویای تعبیرناشدنی بدل میشود
که دیگر چندان هم موضوعیتی برای
سخن راندن از آن وجود ندارد.
پویایــی اقتصاد ملی
نیازمنــد آزادی در
دسترسی به بازارهای جهانی
اکنون این سؤال مطرح است که
آیا فروپاشی تحریمها برای تحرک
اقتصادی ایران کافی اســت؟ آیا
اقتصاد ایران در سالهایی که اسیر
زنجیر تحریم نبود ،مسیر پویایی
را میپیمود؟ واقعیت این است که
پاسخ این پرسشها یک نه بزرگ
اســت .اقتصاد ملی برای پویایی
حتماً نیازمند آزادی در دسترسی
به بازارهای جهانی است.
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