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زنبیل

دیگه چه خبر

نوبرانه

برای شکایت گرانفروشی فاکتور بگیرید

ایسنا| با اعالم وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
مبنی بر جبــران زیان افــرادی که با گرانفروشــی 
تلفن هــای همراه مواجه شــده اند، فروشــندگان و 
خریــداران از این پس باید نســبت بــه فاکتورهای 
رسمی حساس باشــند تا بتوانند با اســتناد به این 
فاکتورها مشکالت مربوطه را پیگیری کنند. از آن جا 
که واردکنندگانی که ارزهای دولتی دریافت کرده اند، 
موظفند کاالی خــود را با نرخ ارز دولتی محاســبه 
کنند و با توجه به این که قیمت کاال مشخص است، 
واردکنندگان باید هزینه های حمل، گمرک، ســود 
قانونی و در صورت کاالی ســرمایه ای بودن، هزینه 
خدمات پس از فروش و هزینه های بانکی را به قیمت 
کاال اضافه کرده و آن را حتما به صورت فاکتور رسمی 
به مصرف کننده یا واحدهای عرضه کننده ارایه دهند. 
ضمن این که فاکتورهای دست نویس و هرگونه فاکتور 
معمولی که قابل ردیابی نباشــد به هیچ عنوان قابل 

استناد نیست.

پرداخت سود سهام عدالت اموات 

شهروند| پرداخت سود ســهام عدالت متوفیان 
تا  ســال ۹۵ به حســاب وراث قانونی آغاز شد. در این 
مرحله کلیه ورثه قانونی اشخاص متوفی با در اختیار 
داشتن اصل گواهی حصر وراثت و کارت ملی خود  باید 
به دفاتر منتخب پیشخوان دولت که اسامی این دفاتر 
منتخب در سایت اطالع رسانی سهام عدالت به نشانی 
www.samanese.ir   اســت، مراجعــه کنند، 
همچنین در این مرحله تنها وراثی که تمامی آنان در 
قید حیات هستند، از امکان تقسیم و اختصاص سهام 
عدالت برخوردارند و حضور کلیه وراث قانونی یا وکالی 
قانونی آنان یا ولی و قیم شخص وارث در دفاتر منتخب 

پیشخوان دولت الزامی است.

رونمایی از اسمارت فون های هوشمند 
نزدیک به یک ســال 
اســت کــه غول های 
تکنولوژی از برنامه های 
خود برای معرفی و عرضه 
گوشــی های هوشمند 
تاشو و انعظاف پذیر خبر 
داده اند.مدت هاست دیگر بازار گوشی های هوشمند به 
مرحله اشباع رسیده و شرکت های سازنده نیز با معرفی و 
افزودن قابلیت های جدید، نمی دانند برای جلب رضایت 
طرفدارانشان باید چه کار کنند.جدیدترین ایده ای که 
به ذهن مهندسان خالق غول های تکنولوژی رسیده 
تولید گوشی های  هوشمند تاشو و منعطف است تا شاید 
بتواند بازار راکد و بی تالطم گوشی های موبایل را رونق 
بخشد و تحول عظیم و قابل توجهی را برای کاربران و 
شــرکت های تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورد.در 
همین رابطه گفته می شود قرار است شرکت سامسونگ 
در این زمینه پیشــتاز باشــد.طراحی گوشی تاشوی 
گلکسی ایکس سامســونگ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ 
میالدی به پایان می رسد و احتماال در اوایل سال ۲۰۱۹ 
میالدی نیز رونمایی و معرفی خواهد شد. قرار است این 
گوشی به یک صفحه نمایش ۳.۵ اینچی مجهز شود.
تازه ترین گزارش ها حاکی است که گلکسی ایکس یا 
همان گوشی هوشمند تاشو و انعطاف پذیر سامسونگ 
احتماال در نمایشــگاه تکنولوژی CES ۲۰۱۹ که در 
زمستان )سه ماهه نخست( سال آینده میالدی برگزار 

می شود، معرفی و رونمایی خواهد شد.

خداحافظی با مجوز ساخت وساز! 
یکی از مهمترین ویژگی های کانکس ها این اســت که 
هنگام زلزله هیچ آســیبی نمی بیننــد. این روزها یکی از 
جدی ترین خطراتــی که تهران را تهدیــد می کند، خطر 
زلزله است. پس اگر شــما خانه ای ضدزلزله داشته باشید 
و بتوانید با خیال آسوده در آن زندگی کنید، خیلی برایتان 
به صرفه است که یک کانکس حتی معمولی داشته باشید، 
چون دیگر در آن صورت حتی شــدیدترین زلزله هم جان 
شما را تهدید نمی کند، ضمن این که برای ساخت کانکس 
به هیچ مجوزی نیاز نیست اما شما اگر بخواهید یک خانه 
۵۰متری بسازید هم، باید کلی دنبال مجوز بگردید. یکی 
دیگر از مهمترین مزیت های ساخت کانکس هم پایین بودن 
هزینه آن است که اصال قابل قیاس با ساخت وساز نیست. 
برای ساخت یک خانه معمولی عالوه بر این که باید مراحل 
زیــادی را طی کنید تا مجوز بگیرید، هزینــه زیادی را هم 
باید بابت خرید مصالح ســاختمانی و نیروی کار متحمل 
شــوید. بنابراین خیلی به صرفه است که به جای ساخت یا 
خرید خانه، کانکس بخرید. قیمت های کانکس ها به متراژ 
آنها و مواد استفاده شــده مربوط است. بهترین نوع فایبری 
که در ساخت وســاز این کانکس ها استفاده می شود، فایبر 
ترکیه ای به نام 7 است که بیشترین مقاومت را مقابل زلزله و 
آتش سوزی و باران دارد. به جز این فایبر از برخی مواد چوبی، 
کامپوزیت و فایبرگالس هم استفاده می شود، ضمن این که 
به سلیقه مشتری برای کف کانکس ها هم می توان از لمینت 

یا پارکت استفاده کرد. جالب است بدانید که در کانکس ها 
درســت مثل خانه های مســکونی از هر امکاناتی می توان 
استفاده کرد. کانکس ها به نسبت متراژی که دارند، می توانند 
یک یا دو اتاق خواب داشته باشند و می توان آنها را به سیستم 
ضدسرقت هم مجهز کرد، ضمن این که در آشپزخانه های 

این کانکس ها هم می توان امکانات مختلفی تعبیه کرد.
کانکس ها چقدر آب می خورند؟

قیمت کانکس ها براســاس موادی که در آنها اســتفاده 
شــده و نســبت به امکاناتی که در آنها وجود دارد، متفاوت 
است. ارزان ترین کانکس ها از متری ۵۰۰ هزار تومان ساخته 
می شــوند که از موادی معمولی در ســاخت آنها اســتفاده 
می شود. الکچری ترین نوع کانکســی که در ایران ساخته، 
در آن از بهترین مواد اســتفاده می شود و فول امکانات است. 
مرغوب ترین موادی که در کانکس های گرانقیمت استفاده 
می شــوند، درمقابل همه چیز ازجمله زلزله و آتش ســوزی 
مقاومت دارند، همچنین در ساخت این کانکس ها هم می توان 
از شیشه هایی استفاده کرد که از بیرون هیچ گونه دیدی ندارند. 
در کانکس های گرانقیمت حتی می توان امکاناتی مثل اتاق 
بیلیارد و جکوزی را هم تعبیه کرد اما اگر این ویژگی ها برایتان 
اهمیت زیادی ندارند و همیــن که بتوانید یک کانکس قابل 
اطمینان و جمع وجور داشته باشید، برایتان کافی است، پس 
دور مدل های الکچری را خط بکشید و به سراغ کانکس هایی با 
قیمت های متوسط بروید. در ادامه ویژگی های انواع کانکس ها 

را بررسی می کنیم.
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دد 

وام برای بازنشستگان دولت ع

جمشید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشــوری از پرداخت وام ۵ میلیون 
تومانی به ۴۰۰ هزار بازنشسته زیرپوشش صندوق خبر داد. تقی زاده زمان پرداخت این 

نوع تسهیالت بانکی به بازنشستگان را شهریور امسال اعالم کرد و از متقاضیان خواست 
از هم اکنون با مراجعه به ســامانه صندوق بازنشستگی کشــوری ثبت نام کنند. وی با بیان 

این که این طرح با مشــارکت بانک صادرات اجرا می شــود، مجموع اعتبار پیش بینی شــده را 
۲ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: در این مرحله اولویت با افرادی اســت که تاکنون از تسهیالت بانکی صندوق 
بازنشستگی کشوری استفاده نکرده اند. تقی زاده، بازنشستگان زیرپوشش صندوق بازنشستگی کشوری را نزدیک به 

یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دانست. 

برق کنسل شد 

پیام باقری نایب رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق گفت:   اجرای ۳۰۰ قرارداد 
جاری صنعت برق متوقف شــده، چراکه بخش خصوصی توان ادامه اجرای این قراردادها 

را ندارد و الزم  اســت که در این میان دولت نگاه ویژه تری به صنعت برق داشــته باشــد. 
نایب رئیس هیأت مدیره ســندیکای برق ایران افزود: علی رغم این که برنامه ششــم توســعه 

یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ریال معادل 7 درصد به قیمت برق اضافه شده 
اســت که این مبلغ در مقابل هزینه های گزاف وزارت نیرو در تولید برق بســیار ناچیز است و می بایست دولت تدبیر 
ویژه ای نسبت به این مسأله داشته باشــد. باقری با اشــاره به این که بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک ها 
رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، اظهار کرد: عدم پرداخت بدهی موجب شده تا اکنون شاهد خاموشی های 
پی درپی در کشور باشیم و شــرایط به گونه ای است که باید گفت تقاضا بر عرضه پیشی گرفته است. باقری با اشاره به 
رشد 7 درصدی تقاضای برق در هر سال گفت: برای پاسخگویی به این نیاز، باید هر سال ۵هزار مگاوات نیروگاه جدید 
احداث شود که امســال تنها برای ۲هزار مگاوات ســرمایه گذاری صورت گرفت که همین مسأله نیز مشکالتی را به 

وجود آورده است.

5
میلیون تومان

300
قرارداد

»شهروند« از پدیده تازه بازار مسکن گزارش می دهد

 پولدار و بی پول
در ویالهای کانکسی

  هزینه ساخت کانکس تقریبا نصف هزینه ساخت وساز است

8
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد در بخشنامه ای به مجموعه وزارت اقتصاد، بر کاهش ۵۰ درصدی ماموریت های دخل و خرج

خارجی و ممنوعیت تهیه بلیت هواپیما با درجه تجاری و باالتر در کلیه رده های مدیریتی و عدم افزایش مبالغ 
پاداش تخصیصی تاکید کرد. بخشــنامه وزیر اقتصاد همچنین مدیریت بهینه انرژی و کاهش ۳۰ درصدی 
هزینه های آب و برق در  سال جاری )نسبت به  سال گذشته(، ضمن بهره گیری از سیستم های نوین ازجمله 
نصب دتکتور و سنسورهای روشنایی و سیستم های عملکرد اتوماتیک روی شیرهای آب، تنظیم بهینه درجه 

حرارت سیستم های گرمایشی و سرمایشی را مورد تاکید قرار داده است.

ماموریت 
خارجی 
کارمندان 
دارایی نصف 
شد
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

دهمین نمایشــگاه بین المللی سنگ ، معدن و ماشین آالت وابســته با حضور ۱۶۰  شرکت 
داخلی و ۵۵ شرکت  خارجی از کشــورهای آلمان، ایتالیا، چین، ترکیه و اسپانیا از ۲۸ تا ۳۱ 
تیر در تهران برگزار می شود.  با وجود این که  در کشور ما  هزار و ۸۰۰ معدن با ۶۰۰۰ کارخانه 
سنگبری وجود دارد اما  سهم ما از صادرات سنگ های تزیینی ناچیز و در حدود ۲۰۰ میلیون 
دالر  اســت. البته برنامه ریزی شده اســت که در یک برنامه پنج ســاله این رقم به دو میلیارد 
دالر افزایش یابد. گفتنی اســت که ایران بیش از ۶۰ میلیارد تــن ذخایر مواد معدنی دارد که 

چهار میلیارد تن آن ذخایر سنگ های تزیینی است.

پریسا اسالم زاده- شهروند| ویالهای کانکسی تازه ترین پدیده شهرهای شمالی ایران است. اگر تا پیش 
از این تصورتان از کانکس، کانکس های نیروی انتظامی یا برخی کانکس های معمولی است که در خیابان ها 
دیده اید، بعد از خواندن این گزارش، تصور دیگری از پدیده ای به نام کانکس خواهید داشــت. مدتی است 
که کانکس سازان فعالیت های خود را گســترش داده اند و حتی به ساختن ویالهای کانکسی الکچری روی 
آورده اند. در یکی دو سال اخیر ساخت کانکس های مسکونی به اندازه ای گسترش یافته که جای ساخت وسازها 
را هم گرفته و جایگزین ساختمان ها شده است. قیمت پایین ساخت کانکس، امنیت باالی آن در مقابل زلزله 
و آتش سوزی، زمان کم برای ساخت وساز و حتی قابلیت حمل ونقل آن باعث شده این سازه با اقبال عمومی 
روبه رو شود. به همین دالیل است که دیگر اغلب کسانی که به دنبال ساخت خانه ای کوچک در حیاط های خود 
هستند، به سراغ کانکس سازها می روند و دیگر تمایلی به ساخت ساختمان ندارند. البته استفاده از کانکس 
فقط به نوع مسکونی و ویالیی آن محدود نمی شود و حتی برای استفاده های اداری و مدرسه هم می توان از این 

نوع سازه استفاده کرد.

 

برزگر،رئیس  جمشــید 
کانون انبوه سازان کشور هم 
ساخت کانکس را به ساخت 
خانه ارجــح می داند. برزگر 
درباره این که ساخت کانکس 
بهتر است یا ساخت خانه به 
»شهروند« می گوید: »قطعا 
ســاخت کانکس نسبت به 

ساختمان مزیت های بیشتری دارد.
در ســاخت خانه مولفه های زیــادی باید رعایت 
شوند که همین مســائل قیمت یک خانه مسکونی 
را باال می برند.ضمــن این که برای گرفتن مجوز یک 
خانه باید مراحل زیادی طی شود که شاید در همین 
مدت زمان بتوان یــک کانکس دقیقا با امکانات یک 
خانه ساخت.«اما در زمینه قیمت چطور؟آیا ساخت 
کانکس با ساخت یک خانه از نظر میزان هزینه قابل 
مقایسه است. برزگر  به این سوال پاسخ می دهد: »اصال 
نمی توان هزینه ســاخت یک خانه را با یک کانکس 
مقایســه کرد. شــما می توانید بهترین کانکس را با 
عالی ترین امکانات حداکثر با قیمت متری ۲.۵ میلیون 

تومان بســازید اما برای ساخت 
معمولی خانه حداقل باید متری 
۵ میلیون تومــان هزینه کنید. 
بنابراین اصال نمی تــوان هزینه 
ســاخت کانکس و خانه را با هم 

قیاس کرد. 
می تــوان  این کــه  ضمــن 
کانکســی معمولــی را بدون 
امکانات تشریفاتی و غیرضروری با قیمت حداقل 
۴۵۰ هزار تومان ســاخت. همچنین برای ساخت 
کانکس به دریافت مجوز از شــهرداری و ســایر 
نهادها نیازی نیست.«آیا ساخت کانکس و گسترش 
اســتفاده از آن روی کاهش ساخت وسازها تأثیر 
دارد؟رئیس هیأت انبوه سازان کشور پاسخ می دهد: 
»خیر هنوز استفاده از کانکس ها آن قدر گسترش 
پیدا نکرده که باعث کاهش آمار ساخت وســازها 
شود. فعال استفاده از کانکس ها به صورت شخصی 
اســت اما اگر روزی فرا برســد کــه کانکس ها به 
صورت شهرکی ساخته شوند آن وقت روی میزان 

ساخت وسازها تاثیرگذار خواهند بود.«

کانکس ها ناجی بازار مسکن 
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