فرماندار رشت در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد:

اجرای طرح «ترنم مهر در بهار دانش» همزمان با بازگشایی مدارس
سارا نظری راد  /گروه ایران  :فرماندار شهرستان رشت در جلسه
شورای آموزش و پرورش این شهرســتان ضمن اشاره به تعطیلی
ناخواسته و دو ساله آموزش حضوری در اثر شدت همه گیری ویروس
کرونا ،بازگشایی مراکز آموزشی در سال تحصیلی جدید را در جبران
عقب ماندگیها مهم توصیف نمود و خاطرنشان کرد :حفظ سالمت

اقتصاد

Economy

دانش آموزان و کادر آموزشی ،اولویت نخست در برنامهریزیهای
بازگشایی مدارس میباشــد .حمیدرضا امام پناهی با بیان اینکه
تمام سعی دست اندرکاران و متولیان امر آموزش بر تأمین حداکثر
اطمینان و رفع نگرانی خانوادهها در مهیا بودن شرایط برای حضور
دانش آموزان در مدارس میباشد ،اظهار داشــت :ضرورت دارد با

بررسی دقیق نکات توصیه شده و بازبینی آخرین اقدامات انجام شده،
مراکز آموزشی با رســیدن به حداکثر آمادگیهای الزم بازگشایی
شوند .وی تکمیل دزهای یادآور واکسن ،تهویه مناسب کالسهای
درس ،آماده سازی فضای بیرونی مدارس و نصب و بازسازی عالئم
راهنما و هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی در نزدیکی مدارس را از
جمله موارد حائز اهمیت در ایمن سازی فضاهای آموزشی برشمرد
و افزود :ناظرین بهداشــتی با حضور در مدارس ،وضعیت مطلوب
بهداشتی مورد نیاز در بازگشایی مدارس را از نزدیک بررسی نموده
و توصیههای مناسب را ارائه خواهند نمود.
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برجام احیاء نخواهدشـد .فـارغ از اینکـه کدام یک
از این پیشبینیهـا به واقعیت تبدیل خواهدشـد،
ً
فعلا موجـی از نااطمینانـی در بـازار ایجادشـده
اسـت و اغلب معامله گـران در این شـرایط سـعی
میکنند تا بخشـی ازسـبد سـهام خـود را بـه نقد
تبدیـل کننـد .موضوعـی کـه بـه کاهـش شـدید
ارزش معاملات و ادامـه رونـد خـروج نقدینگی از
بـازار انجامیده اسـت.

چشم اندازی برای بورس روشن نیست؛

خاکستری؛ رنگ تابلوی بورس

عکس  :ایرنا

رضا اخالق پور
کارشناس بازار بورس و سرمایه

بـــورس در هفتـــه گذشـــته نـــه تنهـــا عملکـــرد
خوبـــی نداشـــت ،بلکـــه نگاهـــی بـــه رونـــد
شـــاخص کل ایـــن نگرانـــی را ایجـــاد کـــرده
اســـت کـــه درصـــورت ادامـــه شـــرایط کنونـــی،
احتم ــاآل بای ــد منتظ ــر تش ــدید رک ــود معامالت ــی
و خ ــروج نقدینگیه ــا از ب ــورس باش ــیم .اخب ــار
ض ــد و نقی ــض از مذاک ــرات هس ــتهای ،وضعی ــت
نـــه چنـــدان امیدوارکننـــده اقتصـــاد جهانـــی و
نوســـان نـــرخ ارز ،ازجملـــه متغیرهـــای مهـــم و
کلی ــدی تاثیرگ ــذار برش ــاخص کل بازارس ــرمایه
اســـت.

سایه سنگین برجام بر بازارسرمایه
یکـی از ریسـکهای مهم و سیسـتماتیک
ایـن روزهـای بازارسـرمایه ،بـه موضـوع توافـق
هسـتهای و احیـای برجـام بازمیگـردد .بـه
طوریکه شـاخص کل بازار سـرمایه کامآلهمسـو
با انتشـار اخبار مثبـت و منفـی در مورد برجـــام
حرکت میکند .متاسـفانه تاکنـون اخبارموثقی از
مذاکرات هسـتهای جـزء پیشبینـی معاملهگران
از آینـده برجام و تحلیل رسـانهای منتشـر نشـده
اسـت .در خصـوص برجـام ،گروهـی معتقـد
هسـتند تعویق و ادامـه مذاکـرات بـرای چانه زنی
و امتیازگیری بیشـتر از طرف مقابل اسـت و برخی
دیگر بـر ایـن باورنـد کـه حداقـل در کوتـاه مدت

سرمقاله

بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر شاخص
بورس
در حـال حاضـر علاوه بـر موضـوع برجـام،
(نوسـانهای) نرخ دالر و افت قیمتهـای جهانی،
دو متغیردیگـر تاثیرگـذار بـر شـاخص کل بـازار
سـرمایه هسـتند .بنابراین بـرای ارزیابـی و تحلیل
درسـت بـورس بایـد ایـن متغیرهـا مورد بررسـی
قرار بگیرنـد .در شـرایط فعلی نوسـان قیمـت ارز،
تحـت تأثیـر اخبـار مذاکـرات هسـتهای و احیای
برجام قـرار دارد .بنابراین در صورتـی که مذاکرات
هسـتهای بـه نتیجـه برسـد و برجـام احیاءشـود،
قیمـت ارز کاهـش مییابـد و صنایـع خودروییها
و بانکهـا از احیـای برجـام منتفـع میشـوند.
برعکس ،در صورت شکسـت مذاکرات هسـتهای،
به دلیـل انتظـاری که در بازار شـکل گرفته اسـت،
قیمـت دالر و نرخ تـورم افزایش مییابـد .درچنین
شـرایطی ،اگر قیمت فـروش محصـوالت تولیدی
شـرکتها از نرخ تورم عقـب بماند ،طبیعی اسـت
باعـث کاهش سـوددهی و زیـان شـرکتهایی که
بـازار داخلـی (فـروش داخلـی) دارند ،میشـود .از
طـرف دیگـر در مقطـع زمانـی اخیـر ،قیمتهای
جهانـی کاالهـای اساسـی وکامودیتیهـا نیـز بـا
افت قابـل توجهـی روبروشـده اسـت .متغیرهایی
که در کنـار اخبارپیرامـون برجام باعث افـت ادامه
دار شـاخص کل بـورس تهران شـده اسـت.

نگاهی به وضعیت بازارهای جهانی
یکی دیگر از ریسکهای سیستماتیک
و متغیر کلیدی تاثیرگذار بر بازارسرمایه ،به
اتفاقات حول بازارهای جهانی بازمیگردد .افزایش
سیاستهای انبساطی دولتها و افزایش نرخ بهره
برای کنترل تورم ،ادامه درگیریها و تنشها بین
روسیه و اوکراین و شرایط نامساعد اقتصاد چین؛
ازجمله مهمترین عواملی است که بازارهای جهانی
را تحت تأثیر قرار داده است .بدیهی است در این
شرایط نمیتوان چشم انداز مثبتی برای بازارهای
جهانی متصور بود .افت قیمت کاالهای اساسی
و کامودیتیها بر سوددهی شرکتها تاثیرمنفی
میگذارد وبه دلیل اینکه بسیاری از شرکتهای
بزرگ و شاخص ساز بورس تهران کامودیتیمحور
هستند ،طبیعی است افت قیمتهای جهانی بر
شاخص کل بورس تهران تأثیر منفی میگذارد.
پیش بینی نرخ ارز درصورت احیای
برجام
هرچند پیشبینی نرخ ارز در شـرایط فعلی سخت
و دشـوار اسـت ،امـا بدیهـی اسـت در صورتـی که
مذاکرات هسـتهای بـه نتیجه برسـد ،قیمـت دالر
بـه دلیـل انتظـارات شـکل گرفتـه در بیـن مـردم
و فعـاالن اقتصـادی کاهـش مییابـد .ولی پاسـخ
به ایـن سـئوال کـه تـا چـه میـزان نـرخ دالر افت
خواهد کرد ،سـخت اسـت ،چرا که هر چند پس از
احیای برجام ،دالرهای بلوکه شـده کشورمان آزاد
میشـود امـا در این صـورت هـم باید بـرای قیمت
دالر کفی -کف قیمتـی -در نظر گرفته شـود ،چرا
که بـه دلیل نیـاز بسـیاری از شـرکتها بـه تأمین
ارزبـرای اجـرا و یـا تکمیـل طرحهای توسـعهای و
ضرورت سرمایهگذاری در صنایع زیرساخت مانند
صنعت بـرق و گاز ،تقاضا بـرای ارز افزایش مییابد.
بنابرایـن به نظر میرسـد حتـی اگر نـرخ دالرپس
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از احیـای برجـام ،افـت قابـل توجهـی نیـز تجربه
کند ،احتمـاالً این افت قیمـت موقتی بـوده و پس
از گذشـت زمانی بـه دلیل انباشـت تقاضـا ،قیمت
آن افزایـش مییابـد .بنابرایـن بـه نظـر میرسـد
حتی در صورت احیـای برجام ،درنهایـت نرخ دالر
تا محـدوده نرخ نیمـا تعیین شـود.
حمایت مهمی که شکسته شد
همانطور که درمقاالت پیشین نیزبه آن
اشاره کرده بودم ،بررسی تکنیکالی شاخص کل
بازارسرمایه نشان میداد که سطح یکمیلیون و
 400هزار واحد ،حمایت مهمی برای شاخص کل
بورس است ،اما متاسفانه این حمایت مهم درهفته
گذشته و تحت تأثیر افزایش فشارعرضه سهام
شکسته شد .از دست رفتن این سطح حمایتی مهم
وعدم بازگشت شاخص به سمت باال -در روزهای
آینده  ،-از این جهت نگرانکننده است که ممکن
است به دلیل جو رکود حاکم در بازارهای داخلی و
خارجی ،بازار سهام نتواند در محدوده کنونی کف
سازی مناسبی داشته باشد وسبب شود تا شاخص
کل بورس ریزشهای بیشتری را تجربه کند .این
درشرایطی است که در حال حاضر به دلیل رکود
در سایر بازارهای موازی ،و مستعد بودن بورس برای
رشد قیمت سهام پس از احیای برجام ،بورس یک
بار دیگر مورد توجه سرمایهگذاران قرار گرفت ،اما
به تعویق افتادن مذاکرات هستهای باعث دلسردی
معاملهگران شد و موجب ریزش بیشتر شاخص
کل بورس درهفته گذشته شد .در مجموع با توجه
به متغیرهای تاثیرگذار بربورس به نظر میرسد
در شرایط کنونی نمیتوان افق مثبتی برای بازار
سرمایه متصوربود ،لذا در این شرایط معاملهگران
باید با تحلیل عوامل تاثیرگذاربربازارسرمایه ،صنایع
و شرکتها نسبت به خرید و فروش سهام در بورس
اقدام نمایند تا متضرر نشوند.

تحــرک اقتصــادی در شــرایط
زنجیرشدگی اقتصاد ناممکن
تحرک اقتصادی در شــرایط زنجیرشدگی اقتصاد
ناممکن است اما باز شدن زنجیرها هم لزوماً به تحرک
اقتصاد نمیانجامد .اگر اقتصاد کشــورها را بهمثابه
دوندگانی در میدان رقابت جهانی تصور کنیم ،حتماً
دوندهای که غل و زنجیر بزرگی بر پایش بسته شده
است ،توان رقابت با دیگر دوندگان را نخواهد داشت.
گرچه این دونده برای رقابت حتماً نیازمند آن است
که زنجیر از پایش باز شود ،اما این اقدام کافی نیست.
به عبارت دیگر سادهانگارانه است اگر تصور کنیم که با
باز شدن زنجیرها دونده مثال ما خواهد توانست مثل
سایر دوندگان بدود .چراکه دونده ما همانند رقبای
خود تمرین نکرده اســت ،بلکــه در این مدت فقط
تقال کرده و خود را به اینسو و آنسو کشانده است.
او نهتنها تمرین نکرده است بلکه بر اثر فشار مستمر
و طوالنی زنجیر بخشی از توان پایش را هم از دست
داده است .مضافاً اینکه در طی مدت ایستایی و تقالی
او دیگران در حال دویدن بودند .همین وضعیت درباره
اقتصاد ایران هم صدق میکنــد .اقتصاد ملی برای
پیمایش مسیر توســعه نیاز دارد که در شرایط عدم
ستیز با نظام جهانی باشد و احیای برجام این امکان را
فراهم میکند .اما همچنان برای رشد اقتصاد ملی و
جبران عقبماندگیها به شرایط دیگری نیاز داریم.
جبرانعقبماندگینیازمنداجماعکالن
نظام سیاسی بر ضرورت توسعه
امروزهوضعیترشداقتصادیکشورحتیامنیت ملیو
ظرفیت زیستپذیری کشور را به شدت تهدید میکند.
برای جبران عقبماندگی نیازمند اجماع کالن نظام
سیاسی بر ضرورت توسعه هستیم .این اجماع ضروری
است تا در فردای وصول دالرهای نفتی ،دوباره توسعه
به هدفی در کنار دیگر اهداف و شعاری در کنار دیگر
شعارها بدل نشود .اجماع بر ضرورت توسعه به معنای
آن است که مشارکت اقتصادی مردم و حقوق مالکیت
شهرونداندروسیعترینمعنایآنبهرسمیتشناخته
شود .در عین حال باید آزادی اقتصادی در کشور ارتقا
یافته و راهاندازی کسبوکارها تسهیل شود.
تحقــق رونق اقتصــادی در گــرو تعیین
راهبردهای سیاست خارجی
رونق اقتصادی زمانی قابل تحقق است که محدودیتها
و مزیتهای ژئوپولتیک کشور در تعیین راهبردهای
اصلی سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد .بهعنوان
مثال موقعیت جغرافیایی و تمدنی کشور مبنای توجه
به دیپلماسی راهگذرها در سطح منطقهای قرار گیرد
و وزن موضوعات تنشزا در روابط منطقهای با حفظ
اهرمهای قدرت ملی به حداقل کاهش یابد.

گزارش ویژه
تحولی دیگر در راستای خدمت رسانی شهرداری اصفهان به شهروندان رقم خورد:

افتتاح خط چهارم اتوبوسهای تندرو
و سامانه هوشمند حملونقل عمومی

یلدا توکلی  /گروه ایران
news@ naslefarda.net

مدیریت شــهری اصفهان به منظور روانســازی ترافیک،
تقویت زیرســاختهای حمــل و نقل عمومی شــهر ،خط
چهارم اتوبوسهــای تندرو و پایانه ترکیبی جی و ســامانه
هوشــمند حملونقل عمومی تحت عنوان «اصــرو» را به
بهره برداری رساندند که این ســامانه برای دانلود و استفاده
شهروندان بر روی درگاه اینترنتی شــهرداری اصفهان ،به
آدرس  my.isfahan.irقرار داده شــده است .در مراسم بهره
برداری از این دو پروژه بزرگ حمل و نقلی شــهر ،شهردار،
رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان ،رئیس پلیس
راهور استان و جمعی از مدیران شهری حضور داشتند و در
جریان مراســم بهرهبرداری از پایانه ترکیبی جی ،شهردار
اصفهان ،رئیس و اعضای شــورای اســامی شهر و مدیران
شهری از مرکز معاینه فنی این پایانه بازدید کردند و در جریان
جزئیات فعالیتهای این مرکز قرار گرفتند.
خدمات اتوبوسرانی به سمت خدمات هوشمند
علـی قاسـمزاده ،شـهردار اصفهـان در این مراسـم
بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای ارتقـاء طـرح جامـع حملونقل
شـهری و توسـعه خطوط  ،BRTخط چهارم اتوبـوس تندرو
کـه شـرق اصفهـان را بـه غـرب ایـن کالنشـهر (از پایانـه
ترکیبـی جـی بـه سـمت سـهراه درچـه) متصـل میکند،

رونمایی شد اذعان داشت :یکی از مشـکالت کالنشهرها از
جمله جهانشـهر اصفهـان ،موضـوع حملونقـل و ترافیک
شـهری اسـت .وی با بیـان اینکه ترافیـک شـهری منجر به
کاهش کیفیت زندگی شهری و نشاط شـهروندان میشود،
زیـرا بایـد زمـان زیـادی را در ترافیک صـرف کننـد ،گفت:
از ابتـدای دوره جدیـد مدیریـت شـهری بهبـود و تقویـت
حملونقـل عمومـی در شـهر اصفهـان در دسـتور کار قرار
گرفـت بهطـوری کـه در حـال حاضـر اقدامـات اساسـی و
زیرسـاختی در این حـوزه در حـال انجام اسـت .قاسـمزاده
ادامـه داد :در حـال حاضـر سـرفاصله اتوبوسهـای BRT
حـدود  ۱۲دقیقـه اسـت کـه تـا ابتـدای مهرمـاه بـا اضافه
شـدن ناوگان جدید به خطوط  BRTبه حدود شـش دقیقه
خواهد رسـید که میتوانـد ظرفیت جابهجایـی خوبی برای
مردم اصفهان باشـد .وی با بیـان اینکه هـدف دوم مدیریت
شـهری حرکت به سـمت اصفهـان هوشـمند اسـت که در
این مسـیر گام بـه گام در تمـام عرصههای شـهری حرکت
میکنـد ،خاطرنشـان کـرد :در ایـن راسـتا تمـام حوزهها از
جمله خدمـات شـهری ،حملونقـل ،شهرسـازی ،ترافیک
را موظـف کردهایـم که خدمـات خـود را به سـمت خدمات
هوشـمند ببرند؛ امـروز نیز شـاهد رونمایی از یک سیسـتم
هوشـمند در حـوزه حملونقـل شـهری بـه نـام سـامانه
(اصـرو) بودیم کـه خدمـت بزرگی بـه شـهروندان اصفهان
برای مدیریـت زمـان آنـان در اسـتفاده از اتوبوس اسـت.

همکاری مناطق شهری اصفهان در ایجاد خط
چهارم اتوبوس تندرو
عباس روحانی ،مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان
و حومه نیز در آئین بهرهبرداری از خط چهارم اتوبوسهای
تندرو و پایانه ترکیبی جی ،اظهار کرد :این خط دومین خط
شرقی غربی اتوبوس در شهر اصفهان است که از محور مرکزی
شهر عبور میکند .وی تصریح کرد :از ویژگیهای این خط
تالقی آن با خط مهم مسیر جی و بزرگمهر است که فرصت
خوبی را برای تردد دانش آموزان و دانشجویان فراهم میکند.
روحانی عنوان داشــت :خط چهارم اتوبوس تندرو جزو ۱۲
خط مصوب شهر اصفهان است که مدتی بهصورت آزمایشی
بهرهبرداری شد و در نهایت بهطور رسمی مورد بهرهبرداری
قرار گرفت .وی با اشاره به همکاری مناطق شهری اصفهان در
ایجاد خط چهارم اتوبوس تندرو ،افزود :با توجه به اینکه در
آستانه مهر و سال تحصیلی جدید قرار داریم ،این خط با دو
خط دیگر اتوبوس در دو نقطه شهر تالقی دارد که تبادل سفر
را برای دانشــجویان جهت حرکت به سه دانشگاه اصفهان،
صنعتی و آزاد خوراسگان آسانتر میکند.
پایانه مسافربری جی بهعنوان محور طرح خط
اتوبوس تندروی شرقی-غربی اصفهان
ابوالفضل توکلی ،مدیرعامل ســازمان پایانههای مسافربری
شهرداری اصفهان نیز در این مراســم با بیان اینکه هدف از

اجرای این طرح تسهیل در رفت و آمد شهروندان از مناطق
شرقی ،شمالی ،جنوبی و مرکزی شهر به غرب اصفهان است،
افزود :در این راســتا از ظرفیتها و زیرســاختهای پایانه
مســافربری جی بهعنوان محور طرح خط اتوبوس تندروی
شرقی-غربی اصفهان برای استفاده شهروندان ،مسافران و
گردشگران استفادهشده است؛ در واقع این پایانه به صورت
ترکیبی ،همزمان ظرفیت خدمترسانی به مسافران شهر و
استانهای همجوار را دارد.
چهارمین خط  BRTبااعتبــاری بالغبر ۱۵۰
میلیارد تومان
خط اتوبوس تندرو از سهراه درچه در غرب اصفهان تا پایانه
جی در شــرق به طول  ۱۸کیلومتر بهعنوان چهارمین خط
 BRTاین کالنشــهر بااعتباری بالغبر  ۱۵۰میلیارد تومان
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .مسیر چهارمین خط  BRTاز
پایانه جی خیابانهای هشتبهشــت شرقی ،هشتبهشت
غربی ،فرشادی ،بلوار هشتبهشت ،میدان امام حسین (ع)،
شمسآبادی ،شــیخ بهایی ،آتشگاه تا ســهراه درچه است؛
همچنین برای اجرای این طرح از ظرفیتها و زیرساختهای
پایانه مسافربری جی بهعنوان محور طرح خط اتوبوس تندرو
شرقی-غربی اصفهان برای استفاده شهروندان ،مسافران و
گردشگران استفادهشده است .سامانه هوشمند حملونقل
عمومی تحت عنــوان «اصرو» نیز به نحوی طراحیشــده

است که زمان تقریبی رسیدن اتوبوس را به ایستگاهها برای
شهروندان مشــخص میکند؛ همچنین  ۵۰تابلو هوشمند
در برخی از ایستگاههای پرتردد اتوبوس برای نمایش زمان
رسیدن اتوبوس و اطالع از خطوط فعال اتوبوس نصبشده
است .ســامانه موقعیتیاب اتوبوس و پرداخت الکترونیک
نیز با ســرمایهگذاری  ۹۰میلیارد تومان روی  ۱۳۰۰ناوگان
اتوبوس نصبشده است که شامل تجهیزاتی همچون ۱۳۰۰
دستگاه کنسول راننده (دســتگاهی که مخصوص راننده به
جهت تعداد کارتهای زدهشده ،موقعیت اتوبوس ،اعالنها
و هشدارها و ورود و خروج اســت) ۲۶۰۰ ،دستگاه کاهنده
(دستگاه کارتخوان نصبشــده در جلو و عقب اتوبوس که
مبلغ را از کارت مسافران کم میکند) و  ۳۰۰دستگاه کاهنده
( BRTدستگاه کارتخوان مستقر در ایستگاههای  BRTکه
مبلغ را از کارت مسافر کم میکند) است ۸۰۰.دستگاه POS
جدید (دستگاه شــارژ کارت اتوبوس)  ۵۰دستگاه نمایشگر
ایستگاهی (السیدیهای نصبشده در ایستگاههای اتوبوس
که زمان رسیدن اتوبوس را نشان میدهد) ،سامانه نرمافزاری
مدیریت و رصد اتوبوسها مســتقر در مرکــز مانیتورینگ
اتوبوسرانی ،نرمافزار اپلیکیشن قابلاســتفاده عموم مردم
برای اطالعرسانی زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه با جامعه
هدف حدود  ۵۰۰هزار نفر مسافر اتوبوس و حدود  ۱۰۰هزار
نفر مسافر مترو از دیگر تجهیزات سامانه حملونقل عمومی
هوشمند در اصفهان است.

