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؟؟
؟ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد که اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اجرا نمی شود و کارت بانکی زمانی قابلیت 

اجرا دارد که سهمیه بندی اعمال شــود و درحال حاضر نیز برنامه ای برای سهمیه بندی بنزین وجود ندارد. استفاده از کارت سوخت 
شخصی از تاریخ ۲۰ مردادماه اجباری شده است و طبق اعالم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای تأمین کارت سوخت هیچ 
مشکلی وجود ندارد و همه افرادی که به هر عنوانی کارت سوخت ندارند، می توانند با مراجعه به پلیس +۱۰ تقاضای صدور کارت کنند. 
طبق اعالم این شرکت، افرادی که کارت سوخت داشتند و برای فعال کردن کارت بانکی هم اقدام کرده بودند، باید از تاریخ مقرر، صرفا از 
کارت سوخت استفاده کنند و افرادی هم که متقاضی استفاده از کارت بانکی بودند و کارت سوخت نداشتند، بهتر است بدانند با توجه به 

این که اطالعاتشان در سیستم ثبت شده، نیازی به مراجعه به پلیس+10 ندارند و کارت سوخت برای این دسته از افراد ارسال می شود.

اتصال کارت بانکی 
به کارت سوخت 

منتفی شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 

سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا و 
زکام باعث گیجی ناخواسته می شوند 
که ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

 

بازگشت بورس به روند صعودی
شــهروند|در جریان دادوســتدهای دیروز بازار 
ســرمایه تعــداد 3میلیــارد و 341میلیون ســهم و 
حق تقدم به  ارزش 1104میلیارد تومان در 359هزار 
نوبت مورد دادوســتد قرار گرفت و شاخص بورس با 
رشــد 522واحدی در ارتفاع 246هــزار و 790واحد 

قرار گرفت.
بر اســاس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران 
هم با معامله یک میلیارد و 674میلیون ورقه به  ارزش 
791میلیــارد تومــان در 267هزار نوبــت، آیفکس 
19واحد رشــد کــرد و در ارتفــاع 3206واحد قرار 

گرفت. بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روزجاری به نام نمادهای مخابرات ایران، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس و سرمایه گذاری غدیر شد.

بورس

قیمت )تومان( عطر و ادکلن

2 میلیون  ادو پرفیوم رامون مولویزار مدل Black Goldskin حجم 100میلی لیتر

1.79 میلیون  ادو پرفیوم زنانه شانل مدل Coco Mademoiselle حجم 100میلی لیتر

1.199 میلیون  پرفیوم ناسوماتو مدل Black Afgano حجم 30 میلی لیتر

118 هزار  ادو پرفیوم زنانه اجمل مدل Raindrops حجم 50 میلی لیتر

870 هزار  ادو پرفیوم زنانه کارولینا هررا مدل Good Girl حجم 80 میلی لیتر

138 هزار  ادو پرفیوم زنانه فراگرنس ورد مدل Glamorous Girl حجم 100میلی لیتر

535 هزار  ادو پرفیوم زنانه کلوین کالین مدل Euphoria حجم 100 میلی لیتر

628 هزار  ادو تویلت زنانه ورساچه مدل Bright Crystal حجم 90 میلی لیتر

9.44 میلیون   Star Musk و Amber Star مدل Shooting Stars ست ادو پرفیوم زرژوف سری
حجم 50 میلی لیتر

1.3 میلیون  ادو پرفیوم زنانه پانوگ مدل Pearl Rare Nuit حجم 100میلی لیتر

745 هزار  ادو پرفیوم زنانه اللیک مدل Lalique حجم 100 میلی لیتر

70 هزار  ادکلن زنانه نیو ویش مدل Piano حجم 100 میلی لیتر

320 هزار  دو تویلت زنانه خسوس دل پوزو مدل Halloween حجم 100میلی لیتر

160 هزار  ادو پرفیوم زنانه پرفیوم دلوکس مدل Midnight Deluxe حجم 100میلی لیتر

117 هزار  ادو پرفیوم زنانه فراگرنس ورد مدل Chic Girl حجم 90 میلی لیتر

چه
زار

با

 

بازارجهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1401.53

15.62

66.79

65
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بازارارز)قیمتهابهتومان(
تغییرآزاد )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

11200

13100

14430

3168

-
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شهروند|خریدوفروش »مو« یکی از راه های پول درآوردن 
است. شاید باورکردنی نباشد ولی ســایت هایی مثل دیوار 
و شــیپور پر شــده اند از آگهی های خرید مو. خریدارانی که 
حاضرند برای موهای کودکان بعضا تا 5 میلیون تومان پول 
پرداخت کنند. آنها می گویند موهای کودکان رنگ  نشــده، 
پرپشت بوده و لطافت و زیبایی  مشتری پســندی دارد، به 
همین دلیل در بین آرایشگرها محبوبیت زیادی دارد و خیلی 

راحت خریدوفروش می شوند. 
فروشمویطبیعیباقیمتهایمیلیونی

مشــتریان موهای طبیعی معموال آرایشــگاه ها هستند 
یا واســطه هایی که این موها را می خرند و به آرایشگاه ها یا 
مغازه هایی که لوازم آرایشــگاهی دارند، می فروشند؛ البته 
آرایشگاه ها و واسطه ها شرایط سختگیرانه ای هم برای خرید 
این موها دارند. موهایی که قرار اســت به فروش برســند، 
حتما باید باالی 50سانتیمتر باشــند. این موها حتما باید 
سالم و بدون رنگ باشند و هیچ موخوره یا سوختگی نداشته 
باشــند. قیمت های این موها هم کامال بســتگی به اندازه، 
رنگ و سالم بودن شــان دارد و این که فروشنده چه حجمی 
از مو را می خواهد بفروشــد. یکی از آگهی ها برای فروش مو، 
در آگهی خود قید کرده که موهای بلند 50ســانتی مشکی 
رنگش را به بهترین پیشنهاد می فروشــد. وقتی با او تماس 
می گیریم و قیمت می پرســیم، می گوید: »چند سال پیش 
برای همین حجم از موهایم پیشنهاد یک میلیونی داشتم اما 
االن می خواهم با قیمت باالتری بفروشم، چون موهایم سالم 
و رنگ نشده هســتند. االن قیمتی که برای موهایم درنظر 
گرفته ام، 2 میلیون تومان اســت اما اگر مشتری پیدا نشود، 
به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان هم می فروشم.« این 
فروشنده درباره این که چرا این مبلغ را برای موهایش درنظر 
گرفته، می گوید: »آرایشگری که می خواهد از موهای من برای 
اکستنشن استفاده کند، آن را با الیاف مصنوعی قاطی می کند 
و درآمد زیادی از آن به دســت می آورد، به همین دلیل من 
هم موهایم را با قیمت باال می فروشم.« در یک آگهی دیگر، 
فروشنده ای مدعی شده موهای 40ســانتیمتری خود را با 
قیمت مقطوع به فروش می رســاند. وقتی از او درباره قیمت 
می پرسیم، می گوید: »موهایم کامال طبیعی و سالم هستند. 

خودم 2 میلیون تومان برای موهایم قیمت گذاشته ام اما اگر 
مشــتری از آرایشگاه باشــد و خودش موهایم را کوتاه کند، 
تخفیف می دهم، چــون پــول الزم دارم.« در برخی از این 
آگهی ها هم قید شــده که موی کودک به فروش می رسد. 
جالب اســت بدانید که موی کودکان بــا قیمت گران تری 
فروخته می شــود، چون ســالم تر و حتی پرپشت تر است. 
البته آگهی هایی هم هستند که فروشــنده برای موهایش 

قیمت های 4 و 5میلیونی هم درنظر گرفته است!
خریدوفروشموممنوعنیست

این روزها خریدوفروش مو، بــازار جالبی دارد. مغازه های 
زیــادی در خیابان منوچهری هســتند که روی شیشــه 
مغازه آگهی خرید موی طبیعی چســبانده اند. این مغازه ها 
یا خودشــان موی افــراد را کوتــاه می کنند یا آنهــا را به 
آرایشگاه های طرف قراردادشان معرفی می کنند و بعد برای 
خریدوفروش مو به توافق می رسند. شــاید این طور به نظر 

برســد که خریدوفروش مو، کار غیرقانونی است اما این طور 
نیست و طبق گفته رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه این کار 
اصال غیرقانونی نیست. شهربانو عابدی در این باره می گوید: 
»خریدوفروش اقالم مرتبط با فعالیت آرایشگاه ها مثل رنگ 
مو بالمانع اســت. با توجه به این که خدمات اکستنشن در 
آرایشــگاه های زنانه ارایه می شــود، خریدوفروش مو برای 
اکستنشن بالمانع، اما به  قصد داللی غیرقانونی است. طبق 
قوانین موجود، هرگونه خریدوفروش کاال در آرایشــگاه ها 
ممنوع است؛ ولی خریدوفروش اقالمی که مرتبط با فعالیت 
صنفی این واحدهاســت، بالمانع است؛ مثال فروش رنگ مو 
برای انجام خدمات آرایشگاهی به مشتریان یکی از الزامات 
فعالیت آنهاست و مواردی از این دست نیز مشکل ندارند. از 
آنجایی که خدمات اکستنشن در آرایشــگاه های زنانه ارایه 
می شود، خریدوفروش مو برای اکستنشن بالمانع است، ولی 

خریدوفروش مو به  قصد داللی قطعا غیرقانونی است.«

بر
دخ

درتابستاندرگیرتنشآبیمیشوندعد

تابستان امسال حدود ۲۸.۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۲۳۳ شهر تحت 
تنش آبی قرار خواهند گرفت که این رقم نسبت به سال  گذشته ۶.۴ میلیون نفر 

کاهش داشته است .   وزارت نیرو می گوید:   »تابستان امسال ۳۴ شهر از نظر سطح 
تنش در وضع نارنجی   )یعنی کمبود بین ۱۰ تا ۲۰ درصــد( قرار دارند و در پیک 

مصرف روزانه احتمال کمبود آب در آنها وجود دارد. 

صادراتشیرینیبامواداولیهیارانهای

 ۸۰۰میلیون دالر شیرینی، شکالت و بیســکویت که با مواد اولیه یارانه  ای یا ارز 
۴۲۰۰تومانی تولید شده، در سال گذشته صادر شــده  و این صادرات رانتی در سال 
جاری نیز ادامه دارد  . یکی از روش های دیگری که کاالهای یارانه ای از کشــور خارج 

می شود، خروج  غیرمستقیم آنها با انجام یک مرحله فرآوری است، بر این اساس شکر 
یارانه ای یا واردشده با ارز 4200تومانی، روغن وارداتی با  ارز 4200تومانی و گندم تولیدشده 

داخل کشور را به صورت یارانه ای در قالب شیرینی، شکالت و بیسکویت از کشور خارج می کنند .

حداکثرقیمتمرغ

مدیرکل دفتــر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بــازار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: »ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مرغ  برای مصرف کنندگان را ۱۲ هزار 
و ۹۰۰ تومان تعیین کرد .« محمدرضا کالمی با اشاره به عرضه مرغ با قیمتی بیش از 

این رقم در  برخی مناطق، ادامه داد: »هرگونه تخطی از قیمت فوق از سوی دستگاه های 
مسئول مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گرفت .« به  گفته او، تولیدکنندگان مکلف شدند 

نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر بسته بندی کاالها و نصب اتیکت و بنر در محل عرضه  اقدام 
کنند . او بیان کرد: »همه حلقه های زنجیره تولید مرغ نیز مکلف هستند نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام کنند.«

۲۸.۶ 
میلیوننفر

۸۰۰ 
میلیوندالر

1۲9۰۰ 
تومان

پیشنهادهای میلیونی برای خریدوفروش موهای کودک

گیس فروش های بازار اکستنشن!
 رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه: خریدوفروش مو کامال مجاز است

با وجود گذشت 7ماه از اصالح قانون، کد رهگیری چک های برگشتی به صورت دستی درج می شود 

چرا چک های صیاد هم مشکلی از مردم حل نکرد؟
شهروند|خرداد امســال حدود 617 هزار فقره چک 
به ارزشــی حدود 94 هزار میلیارد ریال برگشت خورد. 
درحالی ارزش چک های برگشتی نســبت به ماه قبل 
1.2 درصد افزایش را نشــان می دهد که بسیاری گمان 
می کردند اصــالح قوانین چک، پایانی باشــد بر  دلهره 
چک های بی محل. اما درحالی  که حــدود 7ماه از ابالغ 
قانــون چک صیاد می گــذرد، بانک هــا می گویند که 
زیرســاخت های الزم برای اجرای قوانین از طرف بانک 
مرکزی به صورت کامل فراهم نشده است. با ابالغ قانون 
چک صیاد،  بانک ها ملزم به درج کد رهگیری پرینت شده 
برای چک های برگشتی هســتند اما گفته می شود که 
این کار در شعب هنوز به صورت دستی انجام می شود، 
هرچند که بســیاری بانک ها را مقصر اصلی اجرانشدن 
این قانــون می دانند اما مدیران شــعب بانک ها از عدم  
ایجاد زیرســاخت های الزم برای صــدور کد رهگیری 
پرینت  شده گله می کنند. مدیرشعب یکی از بانک های 
گردشگری که نخواست نامش فاش شــود، در  رابطه با 

روال برگشــت خوردن چک های صیاد به »شــهروند« 
گفت: »بعد از این که بانک چکی را برگشت داد، اطالعات 
صاحب چک در ســامانه خود بانک درج و در همان روز 
برای بانک مرکزی ارسال می شود. روز بعد بانک مرکزی 
اطالعات ارسالی با شناسه صیادی که خود صادر کرده، 
مطابقت داده و صحت آن را بررسی می کند. درصورتی 
که اطالعات درست باشد، بانک مرکزی کد رهگیری ای 
که قرار اســت روی چک برگشتی درج شــود، را اعالم 

می کند.« 
او ادامه می دهد: »کد رهگیری چک های برگشــتی 
حداقل با فاصله دو روزه به بانک ها اعالم می شــود و به 
همین دلیل امکان چاپ آن روی گواهی ها وجود ندارد 
و کارمندان شعب ناچار هســتند به صورت دستی این 
اطالعات را بنویســند.«  به نظر می رسد با وجود آن که 
بیش از 7ماه از ابالغ این قانون می گذرد، بانک ها درج این 
کد را به صورت نامنظم انجام می دهند. دلیل آن هم این 
است که این کد به صورت سیستمی روی گواهینامه ها 

درج و چاپ نمی شود و بانک ها آن  را به صورت دستی و با 
خودکار می نویسند.

تبعاتسنگینسیستمغیرمکانیزهبرایمردم
 اما از آنجایی که کد رهگیری روی گواهینامه به صورت 
سیستمی درج و چاپ نمی شود، مراجع قضائی اعتمادی 
به این کدها نداشته  و معموال از دارنده چک می خواهند 
که نامه دیگری از بانک جهت تعیین دقیق کد رهگیری 

بگیرند و تحویل مراجع قضائی دهند. 
کارشناســان حقوقی می گویند که بــدون درج کد 
رهگیری روی گواهی های عدم پرداخت بانک ها امکان 
استفاده از مزایای قانون جدید چک به ویژه کوتاه شدن 
زمان رســیدگی و صدور اجراییه وجود ندارد. به عبارت 
دیگر، کســبه و فعاالن اقتصادی برای پیگیری قضائی 
چک برگشتی، همچنان باید ضمن پرداخت 3.5 درصد 
مبلغ چک به دادگاه و مبلغ هنگفت حق الوکاله، باز هم 
باید حدود یک تا دوســال، از پله های دادگاه باال و پایین 

بروند تا   بتوانند حق خود را بگیرند.


