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زنﺒﯿﻞ

در هـر اتاقـی ،محلهـای امن
ً
مﺜـﻼ زیر
را مشـﺨﺺ کنیـد )
یـﮏ میـز محﮑـﻢ یـا کنـار
سـتونها یا دیوارهـای مجاور
آ نها ( .

قیﻤﺖ خوراکﻰﻫا
کنﺘرل مﻰشود

قیمت آخرسال کاالهای اساسی کنترل میشــود .وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقالم پروتیینی،
کاالهایاساسیوموادغذاییشاملنان،برنﺞ،روغننباتی،شکر،حبوبات،ماکارونی،ربگوجهفرنگیو...
را مشمول طرح کنترل قیمتها 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 قیمتها قرار دارند .براساس
اطالعیهاینوزارتخانهقیمتونحوهتوزیعشیرینیجات،خشکباروآجیل،میوهوهمﭽنینموادشوینده
وبهداشتینیزدراینطرحکنترلمیشود.

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 فروشگاهها نبﺾ بازار را در دســت گرفت و مانع افزایش
مجدد قیمت این محصول شد .محمد آقاطاهر درباره توزیع
بستههایشکرگفت«:بههرشهرمقادیرزیادیشکرتوسط
دولت اختصاص داده شــده که در حال حمــل و انتقال به
استانها است .از امروز هم شکر تعبیهشده در اتحادیه تهران
هم دپو میشود و به مغازهها برای فروش ارسال خواهد شد.
این شکرها به صورت بستههای  5تا  10کیلویی 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
کاهشیابد».

پرﭼﻤدار ﺳامﺴونﮓ  ۱7میلیون تومان
ایسﻨا|در حالی که سامسونﮓ در سطح جهانی مشغول
پیشفروش سه محصول جدید خود از خانواده  Sاست ،این
سه محصول در بازار ایران با قیمت قابل توجهی در محدوده
 ۱۷میلیون تومان به فروش میرسد .سه مدل تلفن همراه
در این خانواده به نام  S10 ،+S10و  S10eرونمایی شــد و
در حال حاضر در بازار آمریکا پیشفروش این سه محصول
آغازشدهوبراساسآمارواطالعاتمنتشرشده،پیشفروش
این سه محصول سامســونﮓ رکوردهای فروش را جابهجا
کرده است .با توجه به اطالعات اعالمی ،عرضه رسمی این
سهمحصولسامسونﮓدرسطحجهانیاواسطفروردینماه
خواهد بود و بررسیها 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  +S10که سامســونﮓ قیمت  ۱۰۰۰دالری
در نظر گرفته ،برخی فروشندگان داخلی قیمت  ۱۶تا ۱۷
میلیونتومانرابرایآندرنظرگرفتهاند.

ﻟبنیات ﮔران نﻤﻰشود
ایرنا|دبیر انجمن صنایع لبنی ایران گفت کارخانجات
برای ســال آینده برنامهای برای افزایش بهای محصوالت
لبنی ندارند اما در صورتی که قیمت شیر خام افزایش پیدا
کند ،به طور حتم نرخ فرآوردههای لبنی نیز دســتخوش
تغییراتی خواهد شد .رضا باکری در اینباره گفت« :اکنون
قیمتفرآوردههایلبنیطبقنرخمصوبستادتنظیمبازار
عرضه میشود و هیﭻ افزایش قیمتی نداشتهایم .با توجه به
قیمتهاییکهانجمنصنایعلبنیپیشنهاددادهبودبهطور
تقریبی کاالهای اساســی گروه یک با کاهش  9 ،7 ،6و 11
درصدی مواجه شدند؛ طبق این مصوبه از امروز قیمت هر
بطری شــیر کمچرب  4100تومان ،شیر نیمچرب4200
تومان ،شیر پرچرب 4450تومان ،شیرکامل 4500تومان،
هر بسته شیر نایلونی  2600تومان ،ماست دبهای کمچرب
 10هزار و 900تومان ،ماست دبهای پرچرب 11هزار و700
تومان ،ماست  900گرمی کمچرب  4350تومان ،ماست
 900گرمی پرچرب  4750تومان و پنیر یواف  400گرمی
 6900توماناست».

»شهروند« از بازار خدمات زیﺒاسازی نمای ساختمان گزارش میدهد

رژه روفﮔاردنﻫا در تﻬران

سهیالروزبان-شــهروند|بدنیستدرآستانه
نوروزوخانهتکانیفکریهﻢبهحالنمایدودزدﻩ
آﭘارتمانتانکﻨید.دربازارایرانشرکتهایزیادی
هستﻨدکهنهتﻨهانمایساختمانشمارامیشویﻨد
کهایدﻩهــایمتﻨوﻋیبرایزیﺒاســازیﻇاهر
ساختمانهایتاندارند.درواقﻊحاﻻخانهتکانی
دیﮕرمحدودبهداخﻞآﭘارتماننیســتوﭘایش
بهنمایساختمانهاوﭘﺸــتبامهاهﻢبازشدﻩ
است.ازشستوشوینماگرفتهتاروفگاردنها
وباﻍهایﻋمودیکهگیاهانﻃﺒیعیراروینمای
ﻇاهریساختمانتانمیکارندواﻟﺒتهفعاﻻنبازار
میگویﻨدکهﭘﺸتبامهایسﺒزوباﻍهایﻋمودی
حسابیبهمﺬاقتهرانیهاخوﺵآمدﻩاست.اگر
بودجهتانمحدوداســت،اینروزهامیتوانیدبه
سراﻍشستوشوینماباهزیﻨهحدود4میلیون
تومانبرایساختمانیبازیربﻨای٣00متربروید،
امااگرازنﻈرهزیﻨهایمﺸکﻞندارید،میتوانید
بهســراﻍﭘﺸتبامهایســﺒزبرویدکهحداقﻞ
٢00میلیونتومانبرایشماآﺏمیخورد.

٢00میلیونتومان
حداقﻞهزیﻨهیﮏﭘﺸتبامسﺒز٥00متری
امروزهبهدلیلاینکهازحیاﻁمنازلبهعنوانپارکینﮓاستفاده
میشود ،تنها در بخش کوچکی از آن ،امکان پرورش گیاه وجود
دارد .به همین منظور میتوان از قســمتهای دیگر منزل برای
محوطهسازی استفاده کرد .یکی از فضاهای مهمی که میتواند
مســﺌولیت یک محوطه پر از گیاه را به دوش بکشــد ،پشت بام
است .شما میتوانید با طراحی یک باﻍ در پشت بام یا به اصطالح
روف گاردن ،به یک محوطه سرسبز و زیبا بر بام خانهتان دست
پیداکنیدوازوجودانواعگیاهان،آبنماوپرندگانلذتببرید.البته

اگر خواهان ایجاد فضایی سبز در پشت بام خانهتان هستید ،باید
بدانیدکههرمترمربعحداقل200هزارتومانهزینهدارد.آنگونه
که یکی از شرکتهای فعال در این بخش به «شهروند» میگوید:
«ساختهرمترمربعروفگاردنبهطورمتوسط400هزارتومان
خرﺝ روی دســت متقاضیان این بخش میگذارد .البته کسانی
که میخواهند یک پشــت بام الکﭽری داشته باشند دستکم
برای هر متر مربع باید یکمیلیون و نیم هزینه کنند ».آنگونه
که محمد میگویــد« :بهعنوان مﺜال در یک پشــت بام با متراﮊ
 500متر حداقل باید 200میلیون تومان هزینه کنید ،البته اگر
میخواهید پشت بام منحصر به فردی داشته باشید ،سر کیسه را

برایتﺒدیﻞﭘﺸــتبامبه»روفگاردن«وباﻏﭽهابتدابایدتوجهداشتکهﭘﺸتبامجزومﺸاﻋاﺕساختمان
اســتویکیازاهاﻟیســاختمانبهتﻨهایینمیتوانددرآندخﻞوتﺼرفکﻨد.براساﺱقانون،برایداشتن
روفگاردندرﭘﺸتبامساختمانهاابتدابایداساسﻨامهخانهرابررسیکردواگردراساسﻨامهﭼﻨینمسﺄﻟهای
اجراییشود.

قیدنﺸدﻩاست،میاناﻋﻀایهیﺄﺕمدیرﻩوماﻟکانبهرﺃیگﺬاشتهودرصورﺕتﺼویﺐ

شلکنیدوحدود400میلیونتومانهزینهکنید؛بهعنوانمﺜال
حداقل قیمت یک آبنما 15میلیون تومان ،یک آالچیق ســاده
 20تا  25میلیون ،یک باربیکیو 2میلیون تومان و هر مترمربع
چمن مصنوعی 210هزار تومان اســت ».او البته ادامه میدهد:
«هزینههای روف گاردن بهصورت تقریبی است و هزینه نهایی بر
حسبنوعبرندووارداتکاالمتغیراست».
٥میلیونتومانهزیﻨهﻃراحیروفگاردن
اما هنگام طراحی همهچیز دســت خود شماســت .یکی از
شــرکتهای فعال در اینباره به «شــهروند» میگوید« :طرح
مناسب برای ســاختمانها و گیاههایی که باید در آن استفاده
شود،براساسکالسیکیامدرنبودنساختمانومنطقهتعیین
میشود .بر همین اســاس ،در ابتدا باید یک طراحی دوبعدی با
هزینه2میلیونتومانویکطراحیسهبعدیباهزینه3میلیون
تومان برای پشت بام شما داشته باشیم ».آنگونه که از گفتهها
برمیآیــد طراحی روف گاردن چیزی حــدود5میلیون تومان
هزینهرویدستشمامیگذارد.
داشتنﭘﻨﺠرﻩهاییزیﺒابا٦٢0هزارتومان
البته اگر بر سر داشتن فضایی سبز در پشت بام با همسایگان
خود به توافق نرســیدهاید ،میتوانید به خرید فالور باکسهای
دیواری و زمینی برای تراس یــا روبهروی پنجرههای خانه خود
بســنده کنید .باید بدانید که درحال حاضــر یک فالور باکس
90*25*20کــه مناســب برای کاشــتن گلهایی همﭽون
شــمعدانی اســت ،چیزی حدود 620هزار تومان و یک فالور
باکسبا سایز 96*50*50که مناسببرایکاشتدرختﭽههای
طبیعی است ،حدودا یکمیلیون و450هزار تومان است .درواقع
اگر بخواهید با باکسهای گل شمعدانی و سوسن نمایی زیبا به
یک ســاختمان پنﺞطبقه که هر طبقه آن دارای چهار پنجره
اســت ،بدهید چیزی حدود 12میلیون و 400هزار تومان باید
هزینهکنید.
نماشوییساختمانﭼﻨد؟
بعد از گذشت چند سال از ساخت ساختمانهای تهران ،گرد و
غبار ،دود و دیگر آالیندههای هوا نمای بیرونی خانهها را حسابی
زشت و کدر میکند .همه آلودگیهایی که چهره ساختمانهای
شهر را زشت میکند ،پس از بارش باران روی سنﮓکاری نمای
ساختمان تﺜبیت میشود و به ســختی از بین میرود .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 .بیتردید تمیز کردن نمای ساختمان هزینهبر است ولی
این قیمت همواره از بهای تعویﺾ نما بسیار کمتر است .بنابراین
میتوانید با پرداخت هزینه نماشــویی ســاختمان در قیمت
ترمیم و تعویﺾ نمای ساختمان صرفهجویی قابل مالحظهای
داشتهباشید.
نگاهی به آمارها نشــان میدهد که هزینه نماشویی هر متر
مربع نمای شیشهای و سنﮓ حداقل 3هزار تومان است که این
روزها به باالی 4هزار و 500هزار تومان هم رســیده است .البته
شستوشوی نماهای آجری هزینهبرتر اســت و حدودا متری
6هزار تومان خرﺝ روی دســت شما میگذارد .آنگونه که یکی
از شــرکتهایی که کارش تمیز کردن نمای ساختمان است به
«شهروند» میگوید« :در متراﮊهای پایین معموال بعد از دیدن
عکس ،هزینه تمیز کردن نمای ســاختمان را به صورت کلی
اعالم میکنیم ».او ادامــه میدهد« :در متراﮊهای پایین برای ما
نمیصرفد که بخواهیم براساس متر مربع تمیزکاری کنیم ،اما
در متراﮊهای باالی هزار متر معموال براساس هر متر مربع قیمت
محاسبه میشود ».او ادامه میدهد« :شستوشوی نمای آجر 3
سانتباسیلیس یکساختمان پنﺞطبقه بازیربنایحدود300
متر که نبش خیابان اســت و دو نما دارد حدودا4میلیون تومان
خرﺝرویدستشمامیگذارد».

ﻋﺪدﺧﺒﺮ

قیمتمرﻍمﻨﺠمدتﻨﻈیﻢبازاری
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عرضه مرﻍ منجمد تنظیــم بازاری با قیمت هر کیلوگرم  ۱۰۵۰۰تومــان از دیروز در واحدهای
صنفی آغاز شــده که در مقایسه با گذشــته هزار و  ۶۰۰تومان در هرکیلوگرم افزایش یافته است.
اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی با صدور اطالعیهای برای اعضای خــود اعالم کرد« :توزیع مرﻍ
منجمد از دیروز به قیمت خرید  10000و فروش  10500شروع میشود ».مهدی یوسفخانی ،رئیس
اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفته بود که عرضه مرﻍ تنظیم بازاری)گرم( از روز یکشنبه هفته جاری
در واحدهای صنفی متوقف و منحصر به میادین میوه و ترهبار شــده که این امر در افزایش قیمت این محصول در بازار تأﺛیر گذاشته
است .وزیرجهاد کشاورزی و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،قیمت هر کیلوگرم مرﻍ برای مصرفکنندگان
را 11هــزار و  500تومان اعالم و فروش باالتــر از این قیمت را ممنوع اعالم کــرده بودند ،اما قیمت مرﻍ در بــازار تا 17هزار تومان
افزایش یافت.

هزارو٥00تومان

واحدمسکونیارزانبرایخانهاوﻟیها
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معاون مسکن شــهری بنیاد مسکن درباره جزییات ســاخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی از سوی بنیاد
مسکن گفت« :واحدها صرفا به متقاضیان خانه اولی همراه با وام یارانهای واگذار میشود ».محمدجواد
هزار
حقشناس درباره نقش بنیاد مسکن در طرح ساخت۴۰۰هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰گفت« :بنیاد
مسکن طرحی در این خصوص تهیه کرده و وزارت راهوشهرسازی نیز آن را پسندیده است .در این طرح قرار
است ۱۰۰هزار واحد را بنیاد مســکن۱۰۰ ،هزار واحد در بافتهای فرسوده و ۲۰۰هزار واحد در شهرهای جدید
احداﺙ شــود ».وی با بیان اینکه برای اجرای تعهداتی که از سوی بنیاد مسکن در راســتای اجرای طرح ساخت ۴۰۰هزار واحد پذیرفته
شده ،درخواست تسهیالت را به بانک عامل بخش مسکن و درخواست ارایه زمین را به سازمان ملی زمین و مسکن دادهایم ،گفت« :درحال
برنامهریزی برای تسریع در اجرای طرحها هستیم ».او اضافه کرد« :ساختوساز۱۰۰هزار واحد مسکونی که برعهده بنیاد است ،در مناطقی
انجاممیشودکهدارایزیرساختهایزندگیشهریباشندوامکاناتزیربناییوروبناییراداشتهوامکاناعطایتسهیالتبهمتقاضیاندر
آناراضیوجودداشتهباشد».

