
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r
سه شنبه  10 اردیبهشت 1398 |  سال هفتم |  شماره 1681

 

بورس ۵ هزار و ۶2۳ واحد رشد کرد

شهروند| براســاس اطالعات مندرج در سامانه شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران، شــاخص کل بورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت دیروز مانند روزهای گذشته 
رکوردشکنی کرده و با افزایش ۵ هزار و ۶۲۳ واحدی به رقم 

۲۱۴ هزار و ۸۶۷ واحد رسید. 
شاخص کل با معیار هموزن دیروز ۸۹۹ واحد رشد کرده 
و به رقم ۳ هزار و ۴۷۶ واحد رســید. ارزش روز بازار بورس 
اوراق بهادار تهران بــه بیــش از ۸۲۳ هزار میلیارد تومان 
رسید. دیروز معامله گران بورس اوراق بهادار تهران بیش از 
۶.۷ میلیارد برگه بهادار اوراق و حق  تقدم در قالب ۶۴۲ هزار 

نوبت معامله و به ارزش ۱۸۱۲ میلیارد تومان دادوستد کردند. در فرابورس ایران نیز شاخص کل در پایان معامالت با 
افزایش ۴۵ واحدی به رقم ۲ هزار و ۶۱۳ واحد رسید.

بورس

قیمت)تومان( انواعگوشتومرغ

58 هزار گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتیین 
مقدار 0.5 کیلوگرم

107 هزار  ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتیین مقدار 1 
کیلوگرم

58 هزار  گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا 
پروتیین مقدار 0.5 کیلوگرم

75 هزار  استیک گوساله مهیا پروتیین مقدار 0.5 
کیلوگرم

107 هزار رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتیین مقدار 1 
کیلوگرم

34 هزار ران و سینه بی پوست مهیا پروتیین مقدار 1.8 
کیلوگرم

39 هزار  گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند 
مهیا پروتیین مقدار 0.5 کیلوگرم

117 هزار  راسته ممتاز گوساله مهیا پروتیین مقدار 1 
کیلوگرم

61 هزار  گوشت قیمه ای گوساله مهیا پروتیین مقدار 
0.5 کیلوگرم

21 هزار 
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتیین مقدار 

0.9 کیلوگرم

33 هزار 
ران بی پوست مهیا پروتیین مقدار 1.8 

کیلوگرم

98 هزار 
گوشت خورشتی گوساله بهین پروتیین مقدار 

0.8 کیلوگرم

22 هزار 
جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتیین مقدار 0.9 

کیلوگرم

سرویس کردن کولر آبی نخستین دغدغه ای است که با 
شــروع فصل گرما افرادی که کولر آبی دارند با آن مواجه 
می شوند. افراد زیادی در همین ماه های ابتدایی سال و در 
حالی که هنوز گرمای مهلک تابستان فرا نرسیده به دنبال 
سرویس کردن کولرهای آبی شان هستند. برخی هم بدون 
اینکه زحمت سرویس کردن کولر را به خودشان بدهند، 
اقدام به استفاده از آن می کنند اما خبر ندارند که یک کولر 
سرویس نشده، تمام تالش ها برای صرفه جویی در مصرف 
برق و آب را به باد می دهد. پس سرویس کردن یک کولر 
آبی اهمیت زیادی دارد و اگر از حاال قصد استفاده از کولر را 

دارید حتما راهکارهای آن را در ادامه بخوانید.
از خاموش بودن کولر مطمئن شوید

قبل از هر کاری دوشاخه برق کولر را از پریز بکشید و از 
خاموش بودن کولر مطمئن شوید. برای اطمینان از برق دار 
نبودن بدنه کولر با پشت دست به بدنه کولر دست بزنید 
اگر برق نداشت، مراحل بعدی را انجام دهید. دریچه های 
خروجی باد کولر را در ســالن ها و اتاق هــا باز کنید تا در 

صورت روشن کردن کولر به موتور آن فشار وارد نشود.
عوض کردن پوشال ها

پوشال های کولر آبی محل مناسبی برای رشد قارچ ها 
و باکتری ها است. این قارچ ها و باکتری ها در طول فصل 
زمستان بین بافت های پوشال به وجود آمده اند و هنگامی 
که آب روی پوشال ها جاری می شود، بوی ناخوشایندی 
از پوشال های کولر ایجاد می شود، پس بهتر است که هر 
سال و البته بنا به کیفیت قبلی پوشال و آب شهر نسبت 
به تعویض آن اقدام کنید. دلیل اهمیت تعویض پوشال 
این است که اگر پوشال ها خراب باشند و تعویض نشوند، 
عالوه بر بوی نامطبوعی که ایجاد می کنند، خطر ایجاد 
بیماری های تنفسی و… را نیز به همراه خواهند داشت. 
پس با توجه به قیمت ناچیزی که پوشال های کولر دارند، 
توصیه ما به شــما تعویض کردن آنهاست. هنگام خرید 
پوشال کولر آبی حتما به سایز و ظرفیت کولر خود دقت 
کنید؛ زیرا اگر از پوشالی بزرگتر از سایز کولرتان استفاده 
کنید، تراکم باالی پوشال  سبب ایجاد اختالل در سیستم 
گردش هوای کولرتان خواهد شد و هوا به خوبی به کولر 
نخواهد رسید. هنگام عوض کردن پوشال کولر آبی ابتدا 
پوشال را خیس کنید و بعد در محل مناسب خود بگذارید 

و سپس شبکه سیمی مخصوص را روی آن قرار دهید.
اهمیت موتور در سرویس کولر آبی

کولرهای آبی دو قسمت پمپ آب و دینام دارند که پمپ 
آب کولر فرآیند گردش آب و دینام کولر فرآیند گردش 
هوا را انجام می دهد. این دو بخش هر چه قدر سالم تر باشد، 
کولر عملکرد بهتری خواهد داشــت و در مصرف انرژی 
صرفه جویی خواهد شد. پس در هنگام سرویس کولر آبی 
به این دو قسمت توجه ویژه ای داشته باشید ابتدا گرد و 
غبار را از آنها بزدایید  و سپس به روغن کاری آنها بپردازید. 
موتور کولر دو قطعه یاتاقان دارد که باید حتما روغن  کاری 
شــود. قبل از اینکه کولر را روشن کنید حتما پروانه را به 
صورت دستی چند دور بچرخانید تا کامال روان شود. این 
نکته مهم را هم در مورد دینام بدانید که بیشتر از ۷ ساعت 
به طور مداوم اگر روشن بماند، احتمال سوختن آن بیشتر 

است.
سایه بان را فراموش نکنید

با توجه به اینکه بدنه کولر آبــی از جنس فلز بوده و در 
معرض نور مستقیم خورشــید قرار دارد و هنگامی که 
بدنه کولر داغ شود کولر ســرمای مطلوبی نخواهد داد، 
پس با در نظر گرفتن یک سایبان خوب و عالی برای کولر 
آبی از به وجود آمدن این ســرمای نامطلوب جلوگیری 
کنید. این نکته را هم بدانید که اگر ســایبان مناســبی 
برای کولر انتخاب کنید که از گرمــای بیش از حد بدنه 
کولر جلوگیری کنــد، در مصرف انرژی هم صرفه جویی 

چشمگیری کرده اید.
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علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیأت دولت 
گفت: »با این تصویب نامه که پس از تصویب در شورایعالی کار صورت گرفت، مبلغ حق مسکن کارگران 
از ۴۰هزارتومان بــه ۱۰۰هزارتومان افزایش یافت.« به گفته او، این مصوبه باید از فروردین ماه عملیاتی 
شود و آن دسته از کارفرمایانی که در فروردین ماه میزان افزایش حق مسکن را پرداخت نکرده اند، باید 
مابه التفاوت را پرداخت کنند. گفتنی است پیش از این، حق مسکن کارگران در  سال 93 از 20 هزار تومان 
با رشد 100درصدی به 40هزار تومان افزایش یافت که با تأخیر حدود دوساله در هیأت دولت تصویب شد 

و از زمستان 95 در فیش حقوقی مشموالن قانون کار اعمال شد.

 حق مسکن
 کارگران

 ۱۰۰هزار تومان
شد

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

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

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

درروزهایپسازبروزیک
حادثه،کودکانبهحمایتو
مراقبتبیشترینیازدارند.
ممکناستخیلیبترسندو
فشارزیادیبهآنهاواردشده

باشد.

 

بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپك

هر بشکه نفت برنت

1282.16

15.02

74.04

71.14

تغییرقیمت )د الر(

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

د الر آمریکا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

14035

15799.3

17924.9

3851.3

-

ت
 قیم

وی
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ت

خریــد انجام می دهند. چه کســی در شــرایط فعلی 
 می توانــد یکباره 50 هزار تومان برای ســیب زمینی و

پیاز پول دهد. 
سهم صفر درصدی کشاورزان از گرانی میوه و 

سبزی 
»قیمت پیاز تا به دست مردم برسد، 3برابر می شود، 
رشــد قیمت خرما از مبدا  تا مقصد بیش از 60 درصد 
است«، اینها تنها بخشــی از عناوین خبری دیروز بود 

که نشــان می داد کشــاورزان از گرانی ماه های اخیر 
میــوه و صیفی جات ســهمی ندارند. به عنــوان مثال 
پیازی که این روزها در میوه فروشــی ها چیزی حدود 
12 هزار تومان فروخته می شــود، بــه قیمت یک هزار 
و 500 تومان، ســیب 10 هزار تومانــی درجه  یک را  
حدود 4 هزار تومان و خرمای 40 هزار تومانی را حدود 

25 هزار تومان از کشاورزان می خرند. 

راهنمای سرویس کردن کولر آبی

قیمت عمده فروشی صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار

ممتاز قیمت)تومان( سقف قیمت)تومان(   کف قیمت)تومان(  نوع میوه در میدان مرکزی 
میوه و تره بار 

7000 6000 4500 پرتقال تامسون شمال

7500 6000 5000 پرتقال جنوب 

17000 12000 8000 توت فرنگی گرگان 

11000 9000 6000 سیب زرد لبنانی 

11000 9000 6000 سیب لبنانی قرمز

10000 8000 6000 کیوی 

35000 20000 10000 گوجه سبز

5500 4000 3000 ملون 

2000 1500 1000 هندوانه 

10000 8000 6000 نارنگی تخم پاکستانی 

11500 11000 10000 موز

 

شهروند| قوانیــن چک پس از ســال ها از پارسال 
تاکنون تغییراتی داشته اســت که البته این تغییرات 
بنا به گفته کارشناسان به نفع دریافت کنندگان چک 
و بانک هاســت و آمــار چک های برگشــتی را به طور 
قابل مالحظه ای تغییــر می دهد. حاال چک ها همگی 
متحدالشکل شده اند و با عنوان چک های صیادی ارایه 
می شــوند. دیروز بانک مرکزی 5 تغییر دیگر قوانین 
چک را اعــالم کرد که در موارد یک تــا 5 این گزارش 
آورده شده و سایر تغییرات مهم قانون چک در ادامه این 

مطلب آمده است. 
بانک مرکزی توضیحاتی را دربــاره »قانون اصالح 
قانون صــدور چک« منتشــر کرد. در ایــن اطالعیه 
آمده اســت، با توجه به این که قانــون صدور چک در 
ادوار مختلف و در چنــد مرحله، در معرض تغییر بوده 
و اصالحات یادشــده بــر مبنای شــرایط اقتصادی و 
اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال های اخیر 
مجلس شورای اسالمی مجددا با مشارکت دستگاه های 
ذیربط، نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد 

چک های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.
با توجه به شــرایط اقتصادی کنونی کشــور و روند 
افزایشی تعداد چک های برگشــتی، اتخاذ تدابیر الزم 
نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه 
اصالحی قانون صــدور چک، ســازوکارها و ابزارهای 
قانونی الزم پیش بینی شــده و این مهم محقق شده 

است.
الزم به ذکر اســت افزایش نظارت دقیق بر اعطای 
دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در 
این خصوص، می تواند منجر به اعتمادســازی بیشتر 
در انجــام مبادالت شــده و طبعا از به وجــود آمدن 
زمینه های گوناگون برای جرایم مختلف، جلوگیری به 

عمل خواهد آورد.
در ادامه بــه مهمترین تغییرات قانون چک اشــاره 

می شود. 
۱- مهلت ۱۰روزه برای ارســال اطالعات چک های 
برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض 
صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک ها مکلف به ارسال 
اطالعات مذکور به این سامانه هستند. این یعنی این که 
دیگر نمی توانید حتی برای یــک روز چک بالمحل و 

بدون سپرده بکشید. 
۲- بانک هــا مکلــف بــه درج کد رهگیــری روی 
گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و برخالف گذشته 
که زمان زیادی طول می کشید تا به چک های بی محل 
ترتیب اثر داده شــود، االن دیگر زمان رســیدگی به 
چک های بالمحل بســیار کوتاه شده است و ظرف 10 

روز قوه قضائیه به موضوع رسیدگی می کند. 
۳- به اســتناد تبصــره ۲ ماده ۵ مکــرر، اطالعات 
چک های برگشــتی اشــخاص حقوقی در ســابقه 
امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج 
اشــخاص مذکور از شــرکت، تاثیری در موضوع فوق 

نخواهد داشت.

4- درخصوص واریز کســری مبلغ چک به حساب 
توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان 
مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش 

یافته است.
۵- درصورت ارایه هریک از مــدارک مربوط به رفع 
ســوء اثر از چک های برگشــتی مذکور در متن قانون 
مانند )الشه چک، رضایتنامه رســمی از دارنده چک، 
نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصالح مبنی بر 
اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ حکم قضائی 
مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک( 
پیش از یک ســال از تاریخ انســداد مبلغ چک، بانک 

می تواند زودتر حساب را در دسترس کند. 
6- قوانیــن و مقــررات چــک دربــاره چک های 
الکترونیکی الزم الرعایه اســت و از این بــه بعد تمام 
چک های الکترونیکی هــم عالوه بر چک های کاغذی 

مشمول این مقررات می شوند. 
7- بانک مکلف اســت بنا بر درخواست دارنده چک 
فورا غیرقابل  پرداخت بودن آن را در ســامانه یکپارچه 

بانک مرکزی ثبت کند. 
8- درصورتی که موجودی حساب صادرکننده چک 
نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشــد، به تقاضای دارنده 
چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به 

دارنده چک بپردازد.
9-  جلوگیــری از افتتاح حســاب و انســداد تمام 
حســاب های صادرکننده چــک در تمــام بانک ها و 
موسسات اعتباری پس از گذشــت ۲۴ساعت از ثبت 

غیرقابل پرداخت بودن
10- بانک ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را 
محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار 
اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبــار چک از زمان 

دریافت دسته چک سه سال است.
11- راه انــدازی چک های موردی برای اشــخاصی 
که دســته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارســنجی، 
رتبه بندی اعتباری و اســتفاده از دســته چک، امکان 
برداشت از حســاب این اشخاص برای ذینفعان معین 

فراهم شود.
12- بانک مرکزی و مراجع  قضائی موظف شــدند 
امکان دسترسی به اطالعات الزم را برای یکدیگر فراهم 

کنند.
13- جلوگیری از دریافت دســته چک و صدورچک 
جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از 

پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده
14-  دارنده چک می تواند بــا ارایه گواهینامه عدم 
پرداخــت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نســبت به 
کســری مبلغ چک و حق الوکاله وکیــل طبق تعرفه 

قانونی را درخواست کند.
15- مجازات بانک ها یا موسسات اعتباری متخلف 
اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مســئول 

شعبه مربوط توسط بانک مرکزی

قوانینیبهنفعدریافتکنندگانوبانکها؛
با دانستن این قوانین چک تان برنمی گردد


