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خبرخبر

اتمام حجت با شهرداری درمورد گود برج میالد 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

   رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران 
از اتمام حجت با معاونین شهردار در صورت عدم تعیین 
تکلیف مشکل حقوقی گود رها شده برج میالد خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر ساختمان«، افشین حبیب 
عملکرد  تشریح  منظور  به  که  خبری  نشست  در  زاده 
تهران  شهر  شورای  عمران  و  نقل  و  حمل  کمیسیون 
برگزار شد، اظهارکرد: در حوزه عمرانی، 28 پروژه در 
دستورکار قرار دارد که هفت مورد از این پروژه ها جدید 
پیشرفت  درصد   95 تا   9 از  پروژه ها  مابقی  و  هستند 

فیزیکی دارند.
وی با بیان اینکه از معاونت فنی و عمرانی درخواست 
گذاری  سرمایه  قابلیت  که  را  پروژه هایی  که  کردیم 
توسط بخش خصوصی دارند را به ما معرفی کنند و آنها 
نیز 10 پروژه به ما معرفی کردند، گفت: بر این اساس 
پروژه هایی همچون پارکینگ طبقاتی نیایش، برج طغرل، 
عابر  پل  شوشتری،  بزرگراه  متوسلیان،  شهید  زیرگذر 
پیاده اتصال دریاچه شهدای خلیج فارس به پارک چیتگر، 
ساختمان  احداث  امیرکبیر،   طبقاتی  پارکینگ  احداث 
شهر، اجرای طرح محور نیلوفری، طرح بلوار یادگارامام 

و ... از طرح های آماده سرمایه گذاری هستند.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه کارشناسان کمیته 
عمران بیش از 500 پروژه را مورد بازدید قرار دادند 

افزود: بسیاری از این بازدیدها به درخواست مردم بوده 
که پس از آن به مشکالت و گره هایی که ایجاد کرده 

بود رسیدگی شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش خصوصی 
با اجرای پروژه های عمرانی موافقت می کند یا نه گفت: 
همانطور که عنوان شد معاونت فنی وعمرانی حدود 10 
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی  را  پروژه 
آنها  روی  بر  مختلف  روش های  با  می توان  که  کردند 
البته سرمایه گذار نیز باید از  سرمایه گذاری کرد که 
آنها بهره برداری کند که یکی از روش ها این است که 
سرمایه گذار در پروژه های بزرگ مقیاس مثل تونل و 

بزرگراه از مردم عوارض دریافت کند.
حبیب زاده با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

   عصر ساختمان- دبیر ستاد ملی بازآفرینی 
شهری پایدار اظهار داشت: افزایش کیفیت زندگی ساکنین 
و  سیاست  عنوان  به  شهری  بازآفرینی  هدف  محالت  در 

رویکرد دولت درحوزه بازآفرینی شهری به شمار می آید.
به گزارش پایگاه خبری »عصر ساختمان«، هوشنگ عشایری 
افزایش کیفیت زندگی و شرایط  این مطلب گفت:  بیان  با 
زیست پذیری ساکنین در محالت هدف بازآفرینی شهری 

به عنوان هدف اصلی دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بازآفرینی شهری 
شامل حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و مهندسی 
و... می شود، گفت: بازآفرینی شهری زمانی قابل تحقق است 
که ساکنین محله نیز در همه مراحل آن اعم از تهیه طرح، 

اجرا و بهره برداری مشارکت کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه 

به  محله  ساکنین  نهادی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توان  ارتقاء 
عنوان نقاط کلیدی در بازآفرینی محله محسوب می شود، 
و خصوصی  عمومی  توانمندیهای  رابطه  این  در  باید  گفت: 

ساکنین محالت هدف ارتقا یابد.
بازآفرینی شهری  اینکه ظرفیت سازی در  به  اشاره  با  وی 
در  افزود:  است،  شهری  بازآفرینی  در  اول  گام  عنوان  به 
بازآفرینی شهری باید مردم آموزش و آگاهی پیدا کنند و 

متعاقبا روحیه مطالبه گری آنان افزایش یابد...

گزارش

هدف اصلی دولت، زیست پذیر کردن محالت ناکارآمد استنامه شهردار به شورا درباره برجـ  باغ ها
عشایری اعالم کرد:رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد؛

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران خبر داد: 

 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

    رئیس شورای شــهر تهران در مورد نامه 
شهردار تهران به شورای شهر پیرامون تعیین تکلیف پرونده 
باغات توضیخاتی ارائه کرد و گفت: حدود 2۶0پرونده موسوم 
به برج ـ باغ در شهرداری وجود دارد که باید تعیین تکلیف 

شود.
به گزارش پایگاه خبری »عصر ســاختمان«، محسن هاشمی 
رئیس شــورای شهری تهران با اشــاره به نامه اخیر افشانی، 
شــهردار تهران به هیات رئیسه شورای شهر در مورد لزوم 
تعیین تکلیف پرونده های ســاختمانی برجـ  باغ گفت: حدود 
2۶0پرونده موسوم به برجـ  باغ در شهرداری وجود دارد که 

باید تعیین تکلیف شود.
وی با بیان اینکه  در طول 10ساله اخیر پرونده های  ساختمانی  
زیادی در حوزه برج ـ باغها تشــکیل شده است افزود: حتی 

برخی از مالکان نیز مبالغ عوارض مربوط به صدور پروانه را 
واریز کردند اما بعد از مصوبه شورا و لغو مصوبه برج ـ باغ، 

این پرونده ها بالتکلیف مانده اند.
هاشمی گفت: نامه شــهردار تهران  برای پیگیری بیشتر  و 
تخصصی به دو کمیسیون شهرسازی و محیط زیست ارسال 

شده تا راه حلی برای این گونه موارد اتخاذ شود.

در پروژه های شهری مصوبه شورای شهر را دارد، درمورد وضعیت 
از گزارش های مردمی  افزود: پس  اتوبوس های بی آر تی  نامطلوب 
بازدیدی از سامانه های اتوبوسرانی داشتم که متوجه شدم از 1183 
دستگاه اتوبوس بی آر تی موجود حدود 50 درصد آنها در پایانه ها 

متوقف شدند که به گفته مسئوالن این توقف به دلیل تعمیر است...

http://asresakhteman.com/News/59544
http://asresakhteman.com/News/59491/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC-%D9%80-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7
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https://www.eavar.com/
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برایپخش
اینویدئو
کلیککنید

اجرای 77 واحد آپارتمان در 6 طبقه طی10 روز توهم ایفل وارونه در برج میراژ پاریس

نگاهی اجمالی به موزه VA Dundee در کشور اسکانلند شیرآالت اینگونه در شرکت کاویان تولید می شود

بینمیبرند از را ایران بازارصادراتی بخشنامههایجدید،
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

     دبیر انجمن کاشی و سرامیک کشور از توقف صادرات 
کاشی و سرامیک به افغانستان خبر داد.

معدن،  عصر  از  نقل  به  ساختمان«  »عصر  خبری  پایگاه  گزارش  به 
گمرک  سرپرست  سوی  از  جدید  بخشنامه  درباره  زاده  عزیز  بهنام 
فراه افغانستان مبنی بر ممنوع شدن واردات مواد نفتی، سیمان، آهن و 
کاشی و سرامیک را از مرز ایران، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر 
ایران  مرز  از  افغانستان  به  ورود  برای  بخشنامه  این  در  حاضر  اقالم 
این مشکلی میان  از  تا پیش  این در حالی است که  اند.  ممنوع شده 
 ایران و افغانستان برای صادرات کاشی و سرامیک وجود نداشته است.
اما  است  کرده  غافلگیر  را  ما  بخشنامه  این  داد:  ادامه  وی 
ممنوعیت  این  دید  باید  هستیم.  آن  دالیل  بررسی  دنبال  به 
چیست. دستور  این  مبنای  اینکه  و  بوده  دائمی  یا   موقتی  

فرصتی  باید  کرد:  تصریح  کشور  سرامیک  و  کاشی  انجمن  دبیر 
اتفاق  میان  این  در  البته  شود.  بررسی  موضوع  این  تا  باشد 
بانک  بخشنامه  براساس  است.  داده  رخ  عراق  مرز  در  دیگری 
سامانه  به  صادرات  از  حاصل  ارز  بازگشت  بر  مبنی  مرکزی 
اند. مانده  عراق  مرز  در  سرامیک  و  کاشی  کامیون  هزار   3  نیما، 

به گفته عزیززاده، چنین بخشنامه هایی باعث از بین رفتن بازار صادراتی 
ایران می شود.

رپرتاژ

https://www.aparat.com/v/QFm5D
https://www.aparat.com/v/bZAVf
https://www.aparat.com/v/01hSy
https://www.aparat.com/v/SrIKD
http://www.asresakhteman.com/News/59527
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 برای مطالعه بیشتر کلیک کنید

در  ایرانی  کاالی  توزیع  ملی  پروژه     اولین 
و  گرمایشی  سرمایشی،  تجهیزات  ساختمانی،  مصالح  زمینه 
نمایشگاه جانبی با نام تجاری کــوبــه از بهار 1394 فعالیت 
ساختمانی،  ملزومات  کلیه  توزیع  تهیه،  زمینه  در  را  خود 
مشاوره و طراحی معماری )آتلیه معماری( آغاز و در اواسط 
بهمن 1394 به بهره برداری و در شهریورماه 1395 افتتاح 

گردید.
مصاحبه  در  "کوبه"  شرکت  عامل  مدیر  عمادی  مصطفی 
زنجیره ای  فروشگاه  اولین  گفت:  "عصرساختمان"  با 
اصلی  هدف  کرده ایم.  تاسیس  را  کشور  ساختمانی 
مجموعه “کوبه” تهیه و ارائه پکیج طراحی، مشاوره و تامین 
ملزومات ساختمانی ایرانی با سلیقه مصرف کننده و رفاه حال 

پیمانکاران، کارفرمایان و مخاطبان اصلی ساختمان می باشد.
تاسیس  دالیل  درخصوص  “کوبه”  شرکت  عامل  مدیر 
فروشگاههای ساختمانی اظهار داشت: مسائلی از قبیل افزایش 
روز افزون کیفیت و بازار رقابتی در صنعت ساختمان، تعهد 
زمانی پیمانکاران جهت ساخت و اتمام واحدهای مسکونی، 
وجود  همچنین  و  پروژه ها  در  تاخیر  مانند  جرایمی  وجود 
مکانی جهت تامین مایحتاج پروژه های انبوه سازان به صورت 
یکجا آن هم در کمترین زمان و بصورت کامل، ما را بر آن 
داشت تا برای اولین بار در سطح کشور، فروشگاهی به همراه 
نمایشگاه جانبی با رویکرد تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی 

در شهر اصفهان تاسیس کنیم.
وی با تاکید بر رسالت مجموعه "کوبه" ادامه داد: در این 
مجموعه فروشگاهی و نمایشگاهی، اغلب ملزومات ساختمانی 
ایرانی را در دو سطح اقتصادی و مرغوب، با کیفیت مطلوب و 
قیمت مناسب ارائه می دهیم تا به این وسیله گامی در جهت 
ارائه خدمات توزیع و فـروش همراه با تضمین و اطمینان کاال 
برداشته باشیم و بستر توسعه و آبادانی شهر تاریخی و زیبای 

اصفهان و کشور عزیزمان ایران را فراهم آوریم. 
با هدف معرفی تکنولوژی های  ابتدا، فروشگاه ها را  از همان 
نشان  راستا،  این  در  و  کردیم  دایر  ساختمان  صنعت  برتر 
ملی برترین حامی رفاه مشتریان، پیمانکاران و انبوه سازان در 
صنعت ساختمان، لوح اجالس مشترک توسعه کیفیت حمل 

راه و شهرسازی و همچنین نشان عالی  نقل، ساختمان و  و 
برترین مدیریت سرآمد نوآوری را دریافت کردیم.

حضور  برای  "کوبه"  مجموعه  رویکرد  از  عمادی  مصطفی 
در نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان که 11 تا 14 مهرماه 
97 برگزار می شود، بیان کرد: در نمایشگاه صنعت ساختمان 
طراحی،  درباره  الزم  توضیحات  ارائه  رویکرد  با  اصفهان 
بازدیدکنندگان حاضر خواهیم  به  و خدمات خرید  مشاوره 

ما، طرح و  به  از مراجعه  افراد پس  بدین صورت که  شد، 
نقشه ای که مد نظر دارند را به ما می دهند، پس از طراحی 
و بازسازی، آن را اجرا می کنیم و تحویل می دهیم. این پروسه 
برای افراد، حدود دو تا چهار ماه بر اساس نیاز پروژه طول 
می کشد، این در حالیست که ما در مجموعه "کوبه" آن را 

به صورت یک پکیج کامل تحویل می دهیم.
مجموعه  توسعه ای  برنامه های  به  اشاره  با  عمادی  مصطفی 

و  نمایشگاه  حاضر  حال  در  افزود:  خود  مدیریت  تحت 
فروشگاه های "کوبه" تنها در شهر اصفهان فعالیت می کند، 
اما در صدد هستیم تا فروشگاه هایمان را در سایر شهرهای 

کشور نیز گسترش دهیم. 
وی ادامه داد: در حال حاضر به کشورهای عراق، افغانستان، 
حال  در  و  می دهیم  انجام  صادرات  گرجستان  و  روسیه 

برنامه ریزی برای گسترش بازارهای صادراتی هستیم. 

رپرتاژ

کوبه؛ اولین فروشگاه زنجیره ای مصالح ساختمان

http://asresakhteman.com/News/59471
https://www.eavar.com/
https://kilid.com/


 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.

asresakhteman.com

شناخترنگدرمعماری
شماره  46    27 شهریور   1397    18 سپتامبر 2018 معماری

      رنگ مبحث مهمی در معماری و دکوراسیون داخلی 
به شمار می رود. رنگ ها هر کدام خاصیت هایی دارند که با توجه 
به آن ها درفضاهای مختلف و روی اشیاء متفاوت به کارمی رود که 
در این مقاله به جزئیات تاثیر رنگ ها در دکوراسیون میپردازیم. رنگ 
ها به منظور حفاظت و نگهداری دکوراسیون یا به منظور جان دادن به 
اشیاء مختلف و برای اضافه نمودن هر گونه قابلیت بر روی یک سطح 

به کار می رود.

استفاده از رنگ های مختلف در دکوراسیون داخلی و در کل در مبحث 
معماری بستگی به کاربرد فضای مورد استفاده دارد. برای مثال فضایی 
مثل کافی شاپ باید بیشتر از رنگ های آرامش بخش در آن استفاده 

شود. گفتنی است سلیقه شخصی نیز در انتخاب رنگ تاثیر بسزایی دارد.
 در ابتدا به خاصیت رنگ ها می پردازیم و سپس نمونه های مختلف را 

بررسی می کنیم.

قرمز ، زرد و نارنجی)رنگ های گرم(
ویژگی: افزایش آدرنالین ،باال رفتن فشار خون ، افزیش تنفس و افزایش 

درجه حرارت

سبز و آبی ) رنگ های سرد(
ویژگی: کم کردن ضربان قلب ، آرام کردن ماهیچه ها و کاهش درجه 

حرارت بدن

بنفش
ویژگی: با توجه به درصد رنگ های آبی و قرمز مشخص می شود. بدین 
معنی که با افزایش رنگ آبی فضای سرد و قرمز فضای گرم به مخاطب 

القا می شود.

ویژگی های رنگ ها
رنگ هایی که مکمل هم هستند که از آن ها بعنوان رنگ خنثی یاد میشود 

از ترکیب رنگ های مکمل رنگ خاکستری بوجود می آید .

رنگ های مکمل
آبی ، قرمز ، نارنجی، سبز

رنگ آبی
این رنگ برای قسمت های پذیرش و اتاق خواب و سرویس های بهداشتی 
مناسب است .رنگ آبی به تنهایی به صورت رنگ های تیره و روشن در 
طیف های مختلف محیطی آرام و آسمانی را ایجاد می کند. سالهاست 
که استفاده از این رنگ بسیار مرسوم شده و در خانه ها استفاده می شود.

در این عکس استفاده از یک طرح آبی بر روی دیوار ناخوآگاه چشم را 
به طرف دیوار خیره می کند این به این دلیل است که طرح روی دیوار 
از چند نوع طیف های رنگ آبی استفاده شده است و طرح شلوغ و پر 

انرژی شده است. 
به همین دلیل در نگاه اول از بقیه موارد بیش تر مورد توجه قرار گرفته 
است و به این دلیل است که در این فضای نشیمن مبل ها پشت به دیوار 
گذاشته شده اند که چشم افراد را درگیر خود نکند و در کل استفاده از 

این رنگ آرامشی را به این فضا داده است .
البته استفاده بیش از حد رنگ آبی در یک فضا باعث احساس سردی در 
افراد می شود و بهتر است با رنگ های خنثی کننده مانند سبز کم رنگ 

یا خاکستری و یا طالیی استفاده شود 

رنگ سبز دردکوراسیون
رنگ سبز نیز دارای آرامش خاصی می باشد که می توان در فضاهایی 
همچون اتاق خواب ، سرویس بهداشتی و نشیمن و ... استفاده می شود .رنگ 
سبز حس طبیعت را در فرد ایجاد می کند .استفاده از رنگ سبز در کنار 

رنگ های بنفش و نقره ای می تواند به فضا زیبایی بدهد.

رنگ زرد در دکوراسیون
استفاده از رنگ زرد مالیم ، مثل طالیی باعث تحریک اشتها می شود و برای 
اتاق ناهار خوری مناسب است .رنگ زرد گرم و آفتابی ، درخشان ، شادی 
آور ،  اشتها آور ، مثبت ، امیدوار کننده ، گیرا ، الهام بخش و نشانه خوش آمد 
گویی است. رنگ نباتی ، شاد است و باعث تقویت حافظه شده و به مطالعه 
کمک می کند .استفاده از رنگ زرد به تنهایی باعث ایجاد خشونت می شود.

رنگ قرمز در دکوراسیون
قرمز رنگ پر هیجانی است و نشانه شادی ، جدید بودن ، شانس و عشق 
و عالقه است .رنگ قرمز را باید به صورت پراکنده در جاهای مختلف 
استفاده کرد و در منزل بهتر است در جایی که دوست دارید بیشتر مورد 
توجه قرار بگیرد استفاده شود و در کل نشانه وجود گرما می باشد و محیط 
را بسته تر نشان داده و حس صمیمیت را ایجاد می کند ولی رنگ مناسبی 
برای اتاق خواب نمی باشد زیرا تنفس را زیاد کرده و خواب و آرامش را 

کاهش می دهد.

  استفاده از درست رنگ ها 
رنگ ها را باید با توجه به ویژگی هایی که دارند استفاده کرد قبل از استفاده 
از هر رنگی کاربری فضایی که می خواهید رنگ کنید را بسنجید و ویژگی 
های رنگ ها را بشناسید. استفاده از یک نوع رنگ و در دکوراسیون باعث 
نادیده شدن وسایل زیبای استفاده شده در آن فضا می شود و پس از مدتی 

از آن فضا و وسایل احساس خستگی می کنید .
و در انتها با استفاده از یک سری وسایل نا کار آمد و ساده و رنگ کردن آن 

ها می توانید در زیبا تر شدن دکوراسیون فضای خود بهره ببرید.
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آشپزخانه فضای بهینهسازی برای ایده 4

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

به  همیشه  کوچک  آشپزخانه های       
عنوان یک چالش شناخته شده اند. با وجود انتخاب های 
زیادی که در مورد چیدمان آشپزخانه صورت می گیرد، 
چنانچه در زمینه لوازم و همینطور بهینه سازی فضای 
فضای  گیرد،  صورت  درستی  انتخاب های  آشپزخانه 
از  پذیرایی  امکان  تنها  نه  که  می شود  ایجاد  مناسبی 
مهمان را برایتان فراهم می کند بلکه می توانید ظروف 
را آماده کنید که این امر حتی در آشپزخانه های بزرگ 

و عالی هم به هیج وجه کم اهمیت به شمار نمی رود.
راه حل های ساده ای وجود دارد که شما با بهره گیری 
که  کنید  ایجاد  بیشتری  فضای  می توانید  آن ها  از 
همواره تاثیرات خوبی هم با خود به همراه دارند، در 
در  هستیم.  تغییرات  این  دنبال  به  ما  همه  که  حالی 
این هدف  مطلب زیر 4 نکته بسیار مهم برای تحقق 

آورده شده است.
اهمیت سلیقه: رنگ آمیزی 
می تواند باعث شود تا فضا 
بزرگتر و یا کوچکتر به نظر 
چگونگی  به  امر  این  رسد، 
انجام  که  آمیزی ای  رنگ 
آیا  دارد.  بستگی  می دهید، 

اگر  دهید؟  گسترش  را  فضایتان  تا  دارید  نیاز  شما 
تا  است  نیاز  است پس  مثبت  این سوال  به  پاسختان 
با  تاثیر مشابهی  استفاده کنید که  از رنگ های روشن 
روشن سازی دارد. نور خورشید کمک می کند تا تصور 
زمانی که  اما  ایجاد شود.  ما  بزرگتر در  وجود فضای 
ما در مورد رنگ های روشن صحبت می کنیم منظور 
یکنواختی و خسته کنندگی این رنگ ها نیست. چنان چه 
می خواهید رنگی را به آشپزخانه خود اضافه کنید این 
دهید.  انجام  می توانید  هم  آشپزخانه  لوازم  با  را  کار 
در  که  خانگی  لوازم  سبک های  برخی  از  استفاده 
گذشته های دور مورد استفاده قرار می گرفتند، می تواند 

گزینه مناسبی باشد. عالوه بر آن، شما می توانید سایر 
جزئیات مانند رنگ های روشن را برای ایجاد یک جو 

خاص در بیشتر فضاهای خانه خود استفاده نمایید.
آشپزخانه ای  دنبال  به  ما  همه  فضا:  از  بهینه  استفاده 
حال،  این  با  هستیم.  مجهز  بسیار  وسایل  با  بزرگتر 
باشد  هوشمندانه ای  ایده  نمی تواند  همیشه  ایده  این 
اختیار  در  کوچکی  فضای  شما  که  زمانی  مخصوصا 
که  دارند  وجود  برندهایی  امروزه  خوشبختانه  دارید. 
با فضاهای کوچک تولید  محصوالت خود را متناسب 
می کنند که این امکان را ایجاد می کنند تا آشپزخانه 
را بدون در نظر گرفتن فضایی که در اختیار داریم به 
یک فضای مجهز تبدیل کنیم. به طور خالصه، برای 
متعدد  وسایل  خرید  از  باید  کوچک  آشپزخانه های 
پرهیز کرد چراکه وسایل زیاد باعث می شود تا فضا 
االمکان  حد  مقابل  نقطه  در  رسد،  نظر  به  کوچکتر 
باید از وسایل کامال کاربردی استفاده کرد که ضمن 

استفاده بهینه از فضا، راحتی را هم به دنبال دارند.
توصیه  ببرید:  بهره  دارید  اختیار  در  که  وسایلی  از 

مهمی که کارشناسان برای چیدمان پیشنهاد می کنند 
استفاده از تمامی سطوح در دسترس است. اما این به 
امکانات خانه  از تمامی  چه معناست؟ منظور استفاده 
است. برای مثال در مورد آشپزخانه، سقف و دیوارها 
فضاهای کلیدی هستند که به شما کمک می کنند تا 
همواره  کنید.  بهینه  استفاده  کوچک  آشپزخانه های  از 
دیوار آشپزخانه ها را به عنوان تابلویی از امکانات در 

نظر بگیرید.
به  کار  این  انجام  اضافی:  سازی  ذخیره  فضای  ایجاد 
که  باشید  وسایلی  دنبال  به  است.  خالقیت  معنای 
گوشه ها  از  همچنین  دارند  منظوره  دو  کاربردی 
کارآمد  بسیار  می تواند  که  ایده  یک  ببرید.  بهره  نیز 
باشد نصب قالب ها و قفسه های ساده است. همچنین 
تزئینی  یا  عناصری که در خانه به صورت روزمره و 
بقیه  که  بگیرند  قرار  گونه ای  به  باید  دارند  کاربرد 
یخچال  باالی  فضای  از  استفاده  نکنند.  مختل  را  فضا 
بسیار کارآمد  به عنوان گزینه ای  کابینت ها همواره  و 

به شمار می روند.... 
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کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

    قیمت پایین نفت و به دنبال آن درآمد پایین دولت، 
مهم ترین عاملی است که تصمیمات برای رشد سرمایه گذاری در 
حال حاضر و همینطور آینده را به خصوص در ابوظبی تحت تاثیر 
اما سال 201۶ در نرخ  پایدار است  اقتصادی  قرار می دهد. رشد 
2/3 درصد توقف کرده که پایین تر از میانگین سال های اخیر است.

ساخت و ساز در محدوده خلیج فارس در سال 201۶ نزدیک به یک 
سوم سال 2015 بوده که این بدترین آمار از زمان قبل از بحران 

مالی جهانی است. 
بریتانیا  دنبال خروج  به  انگلستان"  پول  "واحد  استرلینگ  تضعیف 
از اتحادیه اروپا و همچنین تحریم های روسیه، باعث ایجاد موانعی 
برای خرده فروشی و همچنین صنعت گردشگری در این کشور عربی 

شده است.
بازار ساخت و ساز امارات متحده عربی با فشاری برای کاهش هزینه 
های دولت روبرو شده و پیشنهاد مالیات بر ارزش افزوده برای سال 
قرار  تاثیر  تحت  را  خدمات  و  کاال  عرضه  که  شده  مطرح   2018
خواهد داد اما سرمایه گذاری بهبود خواهد یافت و باید شاهد افزایش 

مجدد قیمت نفت باشیم.
اکسپو 2020 دوبی با پروژه های عمرانی متعدد انتظار می رفت که 
روی قیمت های مناقصه ساخت و ساز در سال 2017 تاثیر داشته 
باشد که این امر منجر به درخواست باال برای پیمانکاران اصلی و 

جزء و همچنین افزایش قیمت های مناقصه شد.
بر اساس موارد ذکر شده در باال، وضعیت کلی بازار و شرایط مناقصه 
در کشور امارات نسبتا با رونق است. رشد هزینه ها در سال 201۶ 
تا 2017، معادل 1.5 درصد بوده که بر این اساس برای سال 2018 
رشدی بالغ بر 2 درصد پیش بینی شده است. حاشیه سود پیمانکاری 
در امارات 8 درصد است، عالوه بر آن ضریب مکانی بر حسب دالر 
آمریکا در امارات 52 است. همچنین ضریب برابری قدرت خرید 

در کشور امارات 2.2۶ است.

اقتصادمسکناماراتمتحدهعربی
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ونهدربرجمیراژپاریس توهمایفلوار
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

      گروه طراحی MAD با استفاده از اصول آینه های مقعر برج ایفل را 
مانند یک توهم نوری عظیم به وسعت شهر پاریس باز سازی کرد.

در سال 1973 برج مونپارناس با ارتفاع  210 متر بلندترین ساختمان در پاریس شد که 
انتقادات بسیاری را به وجود آورد. در سال 201۶، گروه  MAD برنده یک رقابت بین 

المللی برای بازسازی برج شد و به این صورت میراژ متولد شد. 
طراحان MAD را با استفاده از اصول آینه های مقعر موفق به ایجاد یک توهم نوری 
در نمای این برج شدند که از هر زاویه تصویر متفاوت و وارونه از شهر پاریس را نمایان 
می کند. دیدن برج ایفل به صورت وارونه در آسمان شهر جلوه ای زیبا و سراب وار 

ایجاد می کند.
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