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بورس به مدار مثبت بازگشت

شــهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار 
ســرمایه تعداد 4میلیــارد و 39میلیون ســهم و حق  
تقدم به  ارزش 1554میلیارد تومان در 372هزار نوبت 
مورد دادوســتد قرار گرفت و شــاخص بورس با رشد 
3545واحــدی در ارتفاع 297هــزار و 712واحد قرار 

گرفت.
شــاخص های اصلی بازار ســرمایه هــم روز مثبتی 
را پشت سر گذاشــتند؛ به طوری که شــاخص قیمت 
)وزنی- ارزشی( 953واحد، کل )هموزن( 1519واحد، 
قیمت )هموزن( 1017واحد، آزاد شناور 4828واحد و 

شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 2807 و 6177واحد رشد کردند. بر اساس این گزارش، در بازارهای 
فرابورس ایران هم با معامله 1213میلیون ورقه بــه  ارزش 817میلیارد تومان در 131هزار نوبت، آیفکس 

66واحد رشد کرد و در ارتفاع 3952واحد قرار گرفت.

در تاالر حافظ

 

مناسبی برای مشتریان شان دارند.« 
او ادامه می دهد: »البته در برخی از کشور ها هم اینترنت های 
خانگی منسوخ شده است و دیگر چندان مورد استفاده کاربران 
قرار نمی گیرد، زیرا عموم مشــتریان جهانی هم به اینترنت 
موبایل اقبال بیشتری نشان می دهند، اما شرکت های خدمات 
اینترنت ثابت هم راه های خالقانه ای برای کســب درآمد پیدا 
کرده اند؛ به عنوان مثال آنهــا در ازای اینترنت رایگانی که به 
مشــتریان می دهند، تبلیغات می گیرند و درآمد خود را از راه 

تبلیغات تأمین می کنند.« 
سرعت اینترنت ایران پایین تر از سومالی و اوگاندا

 جالب است که بدانید اینترنت ثابت ایران از نظر سرعت در 
Speedtest. قعر جدول کشورهای جهان است. وب سایت
net یکی از مشهورترین سرویس هایی است که شاخص های 
کیفــی اتصــال اینترنت ماننــد ســرعت دانلــود، آپلود و 
میزان تأخیر )latency( کاربران را بررســی می کند. از آنجا 
که اسپیدتست دات نت با مقایسه  ســرعت اتصال کاربران به 
بیش از ۴,۷۰۰ سرور در سرتاسر جهان، تا  سال ۲۰۱۸ حدود 
۲۱ میلیارد آزمایش سرعت انجام داده، می توان با تقریب خوبی 
به آمار و ارقام ارایه شده  این سایت اعتماد کرد. بر اساس آمار این 
منبع،  ایران با داشتن متوسط سرعت ۱۲.۶۲ مگابیت  بر ثانیه، 
در رتبه  ۱۳۱ جهان و پایین تر از کشــورهایی چون سومالی و 

اوگاندا قرار دارد.
بنا بر اعالم این ســایت، در آوریل۲۰۱۹، متوسط سرعت 
دانلود از طریق اینترنت پهن باند ثابت در جهان برابر با ۵۸.۶۶ 
مگابیت  بر ثانیه اســت و این ســرعت برای آپلود به ۲۸.۹۹ 
مگابیت  بر ثانیه می رسد. این درحالی است که ایران در همین 
بازه  زمانی با داشتن ســرعت ۱۲.۶۲ مگابیت  بر ثانیه در رتبه  
۱۳۱ و پایین تر از کشــورهایی چون عراق، سومالی، اتیوپی، 

رواندا و اوگاندا قرار دارد.  

شهرهای جدید حاشیه کالنشهرها پارسال 80 هزار نفر جمعیت جذب کردند

پردیس و پرند تهران رکورددار جذب مهاجر
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در حســاب بانکی برخی افراد بی بضاعت میلیاردها تومان پول وجود دارد! این موضوع را محمدعلی 
دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد اعالم کرده و به ایلنا گفته است: »بعضا دیده شده که در حساب افراد 
بی بضاعت چندین میلیارد تومان  سپرده گذاری شده است و گردش مالی آن حساب هیچ تناسبی با وضع 

درآمدی صاحب حساب ندارد.«
او  ادامه داد: »کسی که حساب خود را اجاره داده، به لحاظ قانونی متخلف است و مجازاتی هم برای آن 
فرد هم دیده شده است. مالیات این حساب ها میلیاردی است و آن شخصی که حساب خود را اجاره داده 

است اگر صد سال هم در زندان باشد، نمی تواند مالیات آن را تسویه کند.«    

بی بضاعت هایی 
که سپرده 

میلیاردی دارند!

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـای پـس از بـروز یک 
حادثـه، کودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـتری نیـاز دارند. 
بترسـند  ممکن اسـت خیلی 
و فشـار زیـادی به آنهـا وارد 

باشد. شـده 

 شماره ای نیست و فقط با سربرگ  »Yarane« معتبر است . 
با توجه به این که در مدت اخیر بارها افراد  سودجو از طریق 
ارســال پیامک اقدام به کالهبرداری از این کانال کرده اند، 
یارانه بگیران باید توجه داشته  باشند که پیامک ارسالی دولت 
حتما با سربرگ یارانه ارســال خواهد شد و اطالع رسانی از 
طریق شماره  معتبر نیست؛ به گونه ای که باالی صفحه باید 
به التین کلمه یارانه  )Yarane(  نوشته شده باشد  . افراد بعد 
 از دریافت پیامک می توانند به پیشخوان خدمات الکترونیک 
دولت که حدود ۶۰۰ دفتر در کشور دارد،  مراجعه کنند که 

تاریخ مراجعه نیز در پیامک مشخص شده است .

همچنین  نباید این نکتــه را فراموش کرد،  یارانه بگیرانی 
که یارانه آنها حذف شــده بایــد هنگام مراجعــه به  دفاتر 
پیشــخوان دولت با همان شــماره همراهی که بــه افراد 
پیامک زده شــده مراجعه کنند و همــان موبایل  و پیامک 
را باید به پیشــخوان دولــت ارایه دهنــد. همچنین کارت 
ملی معتبــر، شناســنامه، گذرنامه و گواهینامــه  که جزو 
کارت های شناســایی معتبر اســت، باید همراه داشــته 
 باشــند  . بعد از دریافت کــد پیگیری، افراد باید به  ســامانه

  /http:  //yaraneh 10  .mcls.gov.ir/prs  مراجعه 
و کد رهگیری و کد ملی را وارد  کنند  . درصورتی که نســبت 

به این مورد درخواست بررســی مجدد وجود داشته باشد، 
افراد می توانند  درخواســت خود را در حداقل ۲۰۰ کلمه در 
همان سامانه درج کنند و پس از بررسی، نتیجه آن به شماره 

 تماس شان ارسال می شود.  
حساب بانکی یارانه بگیران چک می شود؟

یارانــه افراد بر چه مبنایی حذف می شــود؟ ســوالی که 
ممکن است هر کس را درگیر کند. در این جا باید گفت  مبنا 
و معیار حذف یارانه ها در دو دسته تقسیم بندی می شود که 
به قبل از حذف یارانه و بعــد از آن بر  می گردد. قبل از این که 
یارانه افراد حذف شــود، آنها بر مبنــای اطالعاتی که ثبت 
شــده، مانند مســافرت های  خارجی، خودروهای فرد، نوع 
شغل، کارفرمابودن و تعداد پرســنل، معامالت انجام شده 
و دارایی های  مختلف که بر مبنای کد ملی افراد ثبت شده، 
شناسایی و کنار گذاشته می شــوند . اما اعتراض کسانی که 
یارانه شان حذف شده به معنای بازگشت صد درصد یارانه شان 
نیست، زیرا با  شــروع قطع یارانه افراد پردرآمد، حساب های 
مالی و بانکی یارانه بگیرانی که حذف شده اند بعد از  دریافت 
رضایت از آنها چک می شود، اما وقتی که یارانه ها حذف شد 
افراد با توجه به پیامکی که دریافت  می کنند، می توانند برای 
اعتراض مراجعه کنند. در این مرحله وقتی که به پیشخوان 
دولت مراجعه کنند از  آنها در مورد رضایت شان برای استعالم 
حساب بانکی و مالی نیز استعالم می شــود. بر این اساس، 
حســاب  مالی و بانکی یارانه بگیران، زمانی مورد بررسی قرار 
می گیرد که یارانه آنها قطع شــده باشد و اگر  اعتراض به این 
موضوع داشته باشند باید حســاب بانکی و مالی آنها چک 
شو،   که این موضوع ممکن  است بسیاری را از دریافت یارانه 

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1516.77

17.99

64.63

64.63

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرآزاد )اسکناس(

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

11450

12740

14419

3169

-

-
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محصوالت سایپا قیمت کارخانه قیمت بازار

سایپا 111 39،941،000 46،600،000
سایپا 131 37،641،000 41،400،00

سایپا 151 40،313،000 42،600،000

تیبا 43،443،000 48،100،000

ساینا 55،943،0000 53،500،000

کوئیک اتوماتیک 69،000،000 90،000،000

چانگان 155،000،000 169،000،000

سراتو 2000 295،000،000 286،000،000

استپ وی اتوماتیک 122،700،000 174،000،000

رنو پارس تندر 84،200،000 122،000،000

H330 برلیانس 89،500،000 125،000،000

H320 برلیانس 88،400،000 120،000،000

تیبا 2 51،603،000 53،000،000

شهروند| پردیس و پرنــد تهران و صدرای شیراز 
و فوالدشــهر اصفهــان محبوب ترین شــهرهای 
جدید شــناخته شدند. براســاس آماری که وزارت 
راه وشهرسازی داده، شــهرهای جدید در  سال97 
چیزی حدود 80 هزار نفر جمعیت جذب کرده است 
که در این میان 4 شهر جدید رکورددار بوده اند و البته 
جالب است که بدانید شهر جدید تیس چابهار، علوی 
هرمزگان، ایوانکی سمنان، شیرینی شهر خوزستان و 
امیرکبیر استان مرکزی، کمترین جمعیت را به خود 
جذب کرده اند. جالب است که بدانید شهرهای جدید 
در تمام سال های گذشته نتوانسته بودند جمعیت 
چندانی به خود جــذب کنند و حاال فعــاالن بازار 
مســکن می گویند که جهش یکباره قیمت مسکن 
موجب شــده اســت که مهاجرت از کالنشهرها به 
سمت این شهرهای حاشیه ای شروع شود. بد نیست 
که بدانید پارســال درحالی  که متوسط رشد قیمت 
مسکن در تهران حدود 140 درصد بود، رشد قیمت 
در شــهرهای جدید اطراف تهران بــه 160 و حتی 

200 درصد هم رسید. 
کدام شهرها بیشترین جمعیت را دارند؟

فلسفه تأســیس شــهرهای جدید در دنیا هدف 
جلوگیری از گســترش بی رویه شــهرهای بزرگ و 
جذب ســرریز جمعیت آنها و نیز جلــب مهاجران 
احتمالی به کالنشهرهاســت. درســال های اخیر 
شهرهایی مثل پردیس، پرند و هشتگرد هم با چنین 
اهدافی در اطراف تهران ساخته شدند اما از بین آنها 
فقط پردیس بود که توانســت انتظارات را برآورده و 
مردم را جذب کند. جالب اســت بدانید براســاس 
گزارشی که شرکت عمران شهرهای جدید منتشر 
کرده، در  سال گذشته 80 هزار و 84نفر به جمعیت 
شــهرهای جدید اضافه و 24645 میلیــارد ریال از 
محل تمامی منابع داخلی و غیرداخلی جذب و صرف 
توسعه شهر و امور جاری شده است. البته از بین 21 
شهر جدید ساخته شده، فقط شهرهایی مثل اندیشه، 
پردیس و پرند در تهران، فوالدشهر در اصفهان، صدرا 

در شــیراز، سهند در آذربایجان شــرقی، شهرهایی 
هستند که در جذب جمعیت موفق بوده اند و درحال 
حاضر بیشترین جمعیت را در خود سکونت داده اند. 
برخی شهرها هم هستند که در آمارهای ارایه شده 
جذب جمعیت در برخی شــهرهای جدید به تعداد 
انگشتان دست هم نمی رســد؛ به عنوان مثال رشد 
جمعیت در شهر جدید تیس در  سال گذشته 2نفر 
بوده است. این درحالی اســت که به گفته مقامات 
مســئول شــرکت عمران شــهرهای جدید، نبود 
زیرساخت های الزم و امکانات باعث شده تا شهرهای 

جدید در جذب جمعیت چندان موفق عمل نکنند.
دالیل جذب نشدن جمعیت به شهرهای 

جدید
مشــکالتی مثل حمل ونقل، نبود امکانات الزم و 
دوربودن از مراکز شهرهای بزرگ ازجمله مشکالتی 
هستند که در سال های اخیر مانع جذب جمعیت به 
شهرهای جدید بوده اند. به طور مثال شهر هشتگرد 
 به دلیــل محدودیت هایی کــه در مســیر اتوبان

تهران- قزوین ایجاد شــده، جذابیت ســکونت را از 
دســت داده، درحالی  که هشتگرد از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی، شهرسازی و پاکی هوا موقعیت منحصر 
به فــردی دارد اما محدودیــت در حمل ونقل مانع 
از جذب جمعیت به این شــهر شــده است. در واقع 
بررسی ها نشان می دهد شــهرهایی مثل پردیس، 
پرند و اندیشه در تهران، صدرا در شیراز و فوالدشهر 
در اصفهان به دالیل امکانات مناســب و حمل ونقل 
آسان و قابل دسترس بوده که بیشتر از بقیه شهرها 
جذب جمعیت داشته اند. درحال حاضر هم بیشترین 
جمعیــت را بین شــهرهای تازه تأســیس به خود 
اختصاص داده اند، البته گرانی مسکن در کالنشهرها 
و کاهش توانایی مردم برای اجاره واحدهای مسکونی 
در شــهری مثل تهران باعث شده که موج جدیدی 
از مهاجرت به شــهرهایی مثل پردیس و پرند اتفاق 
بیفتد که البته روی قیمت مسکن در این شهرها هم 

تأثیر زیادی گذاشته است.


