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زنبیل
شکر ارزان مى شود

ایلنا| رئیــس اتحادیه 
بنکــداران مــواد غذایی 
گفت با کمبود شــکر در 
بــازار و افزایش قیمت آن 
دولت به بازار ورود کرد و با 
توزیع شکر در بین اصناف 
و فروشگاه ها نبض بازار را در دســت گرفت و مانع افزایش 
مجدد قیمت این محصول شد. محمد آقاطاهر درباره توزیع 
بسته های شکر گفت: »به هر شهر مقادیر زیادی شکر توسط 
دولت اختصاص داده شــده که در حال حمــل و انتقال به 
استان ها است. از امروز هم شکر تعبیه شده در اتحادیه تهران 
هم دپو می شود و به مغازه ها برای فروش ارسال خواهد شد. 
این شکرها به صورت بسته های 5 تا 10 کیلویی بین مردم 
توزیع خواهد شد. قیمت شکر و قند بسیار باال رفته بود اما 
با اقدامات وزارت  جهاد کشاورزی قیمت آن در بازار کاهش 
خواهد یافت و ما امیدواریم قیمــت این اقالم در تهران هم 

کاهش یابد.«

پرچمدار سامسونگ ۱7 میلیون تومان

ایسنا|در حالی که سامسونگ در سطح جهانی مشغول 
پیش فروش سه محصول جدید خود از خانواده S است، این 
سه محصول در بازار ایران با قیمت قابل توجهی در محدوده 
۱۷ میلیون تومان به فروش می رسد. سه مدل تلفن همراه 
در این خانواده به نام S10 ،+S10 و S10e رونمایی شــد و 
در حال حاضر در بازار آمریکا پیش فروش این سه محصول 
آغاز شده و بر اساس آمار و اطالعات منتشرشده، پیش فروش 
این سه محصول سامســونگ رکوردهای فروش را جابه جا 
کرده است. با توجه به اطالعات اعالمی، عرضه رسمی این 
سه محصول سامسونگ در سطح جهانی اواسط فروردین ماه 
خواهد بود و بررسی ها از نماینده رسمی سامسونگ در ایران 
حاکی از آن اســت که هنوز زمان رونمایی و عرضه رسمی 
این محصول در بازار ایران مشخص نیست؛ اما در روزهای 
گذشته برای S10+ که سامســونگ قیمت ۱۰۰۰ دالری 
در نظر گرفته، برخی فروشندگان داخلی قیمت ۱۶ تا ۱۷ 

میلیون تومان را برای آن در نظر گرفته اند.

لبنیات گران نمى شود
ایرنا|دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت کارخانجات 
برای ســال آینده برنامه ای برای افزایش بهای محصوالت 
لبنی ندارند اما در صورتی که قیمت شیر خام افزایش پیدا 
کند، به طور حتم نرخ فرآورده های لبنی نیز دســتخوش 
تغییراتی خواهد شد. رضا باکری در این باره گفت: »اکنون 
قیمت فرآورده های لبنی طبق نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار 
عرضه می شود و هیچ افزایش قیمتی نداشته ایم. با توجه به 
قیمت هایی که انجمن صنایع لبنی پیشنهاد داده بود به طور 
تقریبی کاالهای اساســی گروه یک با کاهش 6، 7، 9 و 11 
درصدی مواجه شدند؛ طبق این مصوبه از امروز قیمت هر 
بطری شــیر کم چرب 4100 تومان، شیر نیم چ رب 4200 
تومان، شیر پرچرب 4450 تومان، شیرکامل 4500 تومان، 
هر بسته شیر نایلونی 2600 تومان، ماست دبه ای کم چرب 
10 هزار و 900 تومان، ماست دبه ای پرچرب 11 هزار و 700 
تومان، ماست 900 گرمی کم چرب 4350 تومان، ماست 
900 گرمی پرچرب 4750 تومان و پنیر یواف 400 گرمی 

6900 تومان است.«

سهیالروزبان-شــهروند|بدنیستدرآستانه
نوروزوخانهتکانیفکریهمبهحالنمایدودزده
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٢00میلیونتومانبرایشماآبمیخورد.

٢00میلیونتومان
حداقلهزینهیکپشتبامسبز٥00متری

امروزه به دلیل این که از حیاط منازل به عنوان پارکینگ استفاده 
می شود، تنها در بخش کوچکی از آن، امکان پرورش گیاه وجود 
دارد. به همین منظور می توان از قســمت های دیگر منزل برای 
محوطه سازی استفاده کرد. یکی از فضاهای مهمی که می تواند 
مســئولیت یک محوطه پر از گیاه را به دوش بکشــد، پشت بام 
است. شما می توانید با طراحی یک باغ در پشت بام یا به اصطالح
 روف گاردن، به یک محوطه سرسبز و زیبا بر بام خانه تان دست 
پیدا کنید و از وجود انواع گیاهان، آبنما و پرندگان لذت ببرید. البته  

اگر خواهان ایجاد فضایی سبز در پشت بام خانه تان هستید، باید 
بدانید که هر مترمربع حداقل 200 هزار تومان هزینه دارد. آن گونه 
که یکی از شرکت های فعال در این بخش به »شهروند« می گوید:    
»ساخت هر متر مربع روف گاردن به طور متوسط 400 هزار تومان 
خرج روی دســت متقاضیان این بخش می گذارد. البته کسانی 
که می خواهند یک پشــت بام الکچری داشته باشند دست کم 
برای هر متر مربع باید یک میلیون و نیم هزینه کنند.« آن گونه 
که محمد می گویــد: »به عنوان مثال در یک پشــت بام با متراژ 
500 متر حداقل باید 200 میلیون تومان هزینه کنید، البته  اگر 
می خواهید پشت بام منحصر به فردی داشته باشید، سر کیسه را 

شل کنید و حدود 400 میلیون تومان هزینه کنید؛ به عنوان مثال 
حداقل قیمت یک آبنما 15 میلیون تومان،  یک آالچیق ســاده 
20 تا 25 میلیون، یک باربیکیو  2 میلیون تومان و هر مترمربع 
چمن مصنوعی 210 هزار تومان اســت.« او البته ادامه می دهد:   
»هزینه های روف گاردن به صورت تقریبی است و هزینه نهایی بر 

حسب نوع برند و واردات کاال متغیر است.«
٥میلیونتومانهزینهطراحیروفگاردن

اما هنگام طراحی همه چیز دســت خود شماســت. یکی از  
شــرکت های فعال در این باره به »شــهروند« می گوید: »طرح 
مناسب برای ســاختمان ها و گیاه هایی که باید در آن استفاده 
شود، براساس کالسیک یا مدرن بودن ساختمان و منطقه تعیین 
می شود. بر همین اســاس، در ابتدا  باید یک طراحی دوبعدی با 
هزینه 2 میلیون تومان و یک طراحی سه بعدی با هزینه 3 میلیون 
تومان  برای پشت بام شما داشته باشیم.« آن گونه که از گفته ها 
برمی آیــد طراحی روف گاردن چیزی حــدود 5 میلیون تومان 

هزینه روی دست شما می گذارد. 
داشتنپنجرههاییزیبابا٦٢0هزارتومان

البته اگر بر سر داشتن فضایی سبز در پشت بام با همسایگان 
خود به توافق نرســیده اید، می توانید به خرید فالور باکس های 
دیواری و زمینی برای تراس یــا روبه روی پنجره های خانه خود 
بســنده کنید.  باید بدانید که درحال حاضــر یک فالور باکس 
   20*25*90کــه مناســب برای کاشــتن گل هایی همچون 
شــمعدانی اســت، چیزی حدود 620 هزار تومان  و یک فالور 
باکس با سایز 50*50*96  که مناسب برای کاشت درختچه های 
طبیعی است، حدودا یک میلیون و 450 هزار تومان است. درواقع 
اگر بخواهید با باکس های گل شمعدانی و سوسن نمایی زیبا به 
یک ســاختمان پنج طبقه که  هر طبقه آن دارای چهار  پنجره 
اســت، بدهید چیزی حدود 12 میلیون و 400 هزار تومان باید 

هزینه کنید.  
نماشوییساختمانچند؟

بعد از گذشت چند  سال از ساخت ساختمان های تهران، گرد و 
غبار، دود و دیگر آالینده های هوا نمای بیرونی خانه ها را حسابی 
زشت  و کدر می کند. همه آلودگی هایی که چهره ساختمان های 
شهر را زشت می کند، پس از بارش باران روی سنگ کاری نمای 
ساختمان تثبیت می شود و به ســختی از بین می رود. حاال که 
تنها چند روز به آغاز  سال نو مانده شاید بخواهید همزمان با نونوار 
کردن داخل خانه، دستی هم به سر و روی نمای ساختمان خود 
بکشید. بی تردید تمیز کردن نمای ساختمان هزینه بر است ولی 
این قیمت همواره از بهای تعویض نما بسیار کمتر است. بنابراین 
می توانید با پرداخت هزینه نماشــویی ســاختمان در قیمت 
ترمیم و تعویض نمای ساختمان صرفه جویی قابل مالحظه ای

 داشته باشید. 
 نگاهی به آمارها نشــان می دهد که هزینه نماشویی هر متر 
مربع نمای شیشه ای  و سنگ حداقل 3 هزار تومان است که این 
روزها به باالی 4 هزار و 500 هزار تومان هم رســیده است. البته 
شست وشوی نماهای آجری هزینه برتر اســت و حدودا متری 
6 هزار تومان خرج روی دســت شما می گذارد. آن گونه که یکی 
از شــرکت هایی که کارش تمیز کردن نمای ساختمان است به 
»شهروند« می گوید: »در متراژهای پایین معموال بعد از دیدن 
عکس، هزینه تمیز کردن  نمای ســاختمان را به صورت کلی 
اعالم می کنیم.« او ادامــه می دهد: »در متراژهای پایین برای ما 
نمی صرفد که بخواهیم براساس متر مربع تمیزکاری کنیم، اما 
در متراژ های باالی  هزار متر معموال براساس هر متر مربع قیمت 
محاسبه می شود.« او ادامه می دهد: »شست وشوی نمای آجر 3 
سانت با سیلیس  یک ساختمان  پنج طبقه  با زیربنای حدود 300 
متر که نبش خیابان اســت و دو نما دارد حدودا 4 میلیون تومان 

خرج روی دست شما می گذارد.« 

 

بر
دخ

قیمتمرغمنجمدتنظیمبازاریعد

عرضه مرغ منجمد تنظیــم بازاری با قیمت هر کیلوگرم ۱۰۵۰۰ تومــان از  دیروز در واحد های 
صنفی آغاز شــده که در مقایسه با گذشــته  هزار و ۶۰۰ تومان در هرکیلوگرم افزایش یافته است. 

اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با صدور اطالعیه ای برای اعضای خــود اعالم کرد: »توزیع مرغ 
منجمد از  دیروز به قیمت خرید 10000 و فروش 10500 شروع می شود.« مهدی یوسف خانی، رئیس 

اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفته بود که عرضه مرغ تنظیم بازاری(گرم) از روز یکشنبه هفته جاری 
در واحد های صنفی متوقف و منحصر به میادین میوه و تره بار شــده که این امر در افزایش قیمت این محصول در بازار تأثیر گذاشته 
است. وزیرجهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کنندگان 
را 11 هــزار و 500 تومان اعالم و فروش باال تــر از این قیمت را ممنوع اعالم کــرده بودند، اما قیمت مرغ در بــازار تا 17 هزار تومان

 افزایش یافت.

واحدمسکونیارزانبرایخانهاولیها

معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن درباره جزییات ســاخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد 
مسکن گفت: »واحدها صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانه ای واگذار می شود.« محمدجواد 

حق شناس درباره نقش بنیاد مسکن در طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا  سال ۱۴۰۰ گفت: »بنیاد 
مسکن طرحی در این خصوص تهیه کرده و وزارت راه وشهرسازی نیز آن را پسندیده است. در این طرح قرار 

است ۱۰۰ هزار واحد را بنیاد مســکن، ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید 
احداث شــود.« وی با بیان این که برای اجرای تعهداتی که از سوی بنیاد مسکن در راســتای اجرای طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد پذیرفته 
شده، درخواست تسهیالت را به بانک عامل بخش مسکن و درخواست ارایه زمین را به سازمان ملی زمین و مسکن داده ایم، گفت: »درحال 
برنامه ریزی برای تسریع در اجرای طرح ها هستیم.« او اضافه کرد: »ساخت وساز ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که برعهده بنیاد است، در مناطقی 
انجام می شود که دارای زیرساخت های زندگی شهری باشند و امکانات زیربنایی و روبنایی را داشته و امکان اعطای تسهیالت به متقاضیان در 

آن اراضی وجود داشته باشد.«

 تومــان از  دیروز در واحد های 
 تومان در هرکیلوگرم افزایش یافته است. 

اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با صدور اطالعیه ای برای اعضای خــود اعالم کرد: »توزیع مرغ 
 شروع می شود.« مهدی یوسف خانی، رئیس 

اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفته بود که عرضه مرغ تنظیم بازاری(گرم) از روز یکشنبه هفته جاری 

10
هزارو٥00تومان

 هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد 
مسکن گفت: »واحدها صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانه ای واگذار می شود.« محمدجواد 

 گفت: »بنیاد 
مسکن طرحی در این خصوص تهیه کرده و وزارت راه وشهرسازی نیز آن را پسندیده است. در این طرح قرار 

 هزار واحد در شهرهای جدید 

100
هزار

«شهروند» از بازار خدمات زیباسازی نمای ساختمان گزارش می دهد

رژه روف گاردن ها در تهران

8
قیمت آخر سال کاالهای اساسی کنترل می شــود. وزارت صنعت، معدن و تجارت اقالم پروتیینی، دخل و خرج

کاالهای اساسی و مواد غذایی شامل نان، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه فرنگی و... 
را مشمول طرح کنترل قیمت ها در ایام پایانی  سال کرد. همچنین پوشاک، کیف و کفش و لبنیات شامل 
چهار قلم اصلی شیر، پنیر، کره و ماست در این راستا در طرح تعادل و کنترل قیمت ها قرار دارند. براساس 
اطالعیه این وزارتخانه قیمت و نحوه توزیع شیرینی جات، خشکبار و آجیل، میوه و همچنین مواد شوینده 

و بهداشتی نیز در این طرح کنترل می شود.

قیمت خوراکى ها 
کنترل مى شود

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟00 / 15

اتمامصفحهآرایی
16 / 00

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

در هـر اتاقـی ، محل هـای امن 
را مشـخص کنیـد  ( مثـًال زیر 
کنـار  یـا  میـز محکـم  یـک 
سـتون ها یا دیوارهـای مجاور 

 . ( نها آ

برایتبدیلپشــتبامبه«روفگاردن»وباغچهابتدابایدتوجهداشتکهپشتبامجزومشاعاتساختمان
اســتویکیازاهالیســاختمانبهتنهایینمیتوانددرآندخلوتصرفکند.براساسقانون،برایداشتن
روفگاردندرپشتبامساختمانهاابتدابایداساسنامهخانهرابررسیکردواگردراساسنامهچنینمسألهای

قیدنشدهاست،میاناعضایهیأتمدیرهومالکانبهرأیگذاشتهودرصورتتصویباجراییشود.


