
معماری به سبک کاخ نشینی
شماره 62|   چهارشنبه 19 دی 97| 9 ژانویه  2019  هفته نامه الکترونیک عصرساختمان
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در آستانه برگزاری میدکس 97
نیم نگاهی به نمایشگاه 

معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی96 

http://www.asresakhteman.com/


خبر شماره  62    19 دی   1397    9 ژانویه 2019 

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

asresakhteman.com

نهمین نمایشگاه بین المللی میدکس 97

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

فرصت   تجاری  منایشگاه   های   |  

صاحبان  برای  را  ارزشمندی  بسیار 
و  محصوالت  تا  می آورند  فراهم  صنایع 
وسیعی  سطح  در  را  خود  توامنندی های 
کاری  حوزه ی  فعاالن  با  و  منوده  عرضه 
دوره  نهمین  کنند.  برقرار  ارتباط  خود 
مدرن  خانه  معامری  بین املللی  منایشگاه 
 )2019  MIDEX( داخلی  دکوراسیون  و 
21الی  تاریخ  در  رویکرد   همین  با  نیز 
دامئی  محل  در   1397 سال  ماه  24دی 
بکار  آغاز  تهران  بین املللی  منایشگاه های 
این  صاحب نظران  و  فعاالن  و  می کند 
تجاری  و  تخصصی  محیطی  در  را  حوزه 
منایشگاه  این  در  می آورد.  هم  گرد 
محصوالت،  بین املللی  و  داخلی  رشکت های 
به  را  خود  نوآوری های  و  فنی  قابلیت های 
تعامل  از  می منایندو  عرضه  بازدیدکنندگان 
فرصت های  و  صنعت  دست اندرکاران  با 

می گیرند.  بهره  موجود 
در  تخصصی  رویداد  این  است  گفتنی   
ارزش  و  استقبال  با  پیشین  های  دوره 
بوده  بیشامری همراه  افزوده های         

  . ست ا
تکنولوژی  جدیدترین  است  ذکر  به  الزم 
های  رشکت  خصوص  به  ساختامنی  های  
هوشمند  های  سیستم  حوزه  در   فعال 
خودرا  محصوالت   منایشگاه  این  در  خانه 

گذارند. می  منایش  به 

گزارش

http://www.asresakhteman.com/News/64798/%D9%85%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7
https://www.instagram.com/kavianfaucet/
https://www.eavar.com/


شماره  62    19 دی   1397    9 ژانویه 2019 چندرسانهای

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

asresakhteman.com

برای پخش
 ویدیو

روی آن
کلیک نمایید

"HB" گفتگو با بیژن مدیر فروش شومینه های مصاحبه اختصاصی عصرساختمان با نماینده شرکت 
"Mappy" ایتالیا

"SlP" واردکننده چوب های ترموود فنالندی گفتگو با مدیرعامل شرکت "تیمبرلند"

نمایشگاه 
میدکس 96

https://www.aparat.com/v/6lL9f
https://www.aparat.com/v/O7diY
https://www.aparat.com/v/E1RTz
https://www.aparat.com/v/Ws8RU
http://www.khodronama.com/
https://www.mycar.ir/


چندرسانهای شماره  62    19 دی   1397    9 ژانویه 2019 

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

asresakhteman.com

برای پخش
 ویدیو

روی آن
کلیک نمایید

گفتگو با مبلغ حسینی، مدیر فروش "پاالز" "مدرن سقف"، تولیدکننده سقف های کششی و 
سازه های چادری

"Topco" گفتگو با سرپرست فروش شرکت فراتر از هوشمند سازی با "بولت ایران"

نمایشگاه 
میدکس 96

https://www.aparat.com/v/glBcJ
https://www.aparat.com/v/5RFnJ
https://www.aparat.com/v/5zkOe
https://www.aparat.com/v/wizMy
https://www.eavar.com/


شماره  62    19 دی   1397    9 ژانویه 2019 چندرسانهای

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

asresakhteman.com

برای پخش
 ویدیو

روی آن
کلیک نمایید

مصاحبه با مدیرعامل شرکت "معماری ظفر" با "نصر متد" متفاوت باشید

"novacolor" ارائه دهنده پوشش های دکوراتیو گفتگوی عصرساختمان با خلیلی مدیرعامل "یزد گنبد"

نمایشگاه 
میدکس 96

https://www.aparat.com/v/kyQ9K
https://www.aparat.com/v/Nx7uL
https://www.aparat.com/v/4dP68
https://kilid.com/
https://www.aparat.com/v/4Xoqc


معماری شماره  62    19 دی   1397    9 ژانویه 2019 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

از  یکی  پراگ،  شهرداری  ساختامن   |  
حساب  به  اروپا  در  نو  هرن  معامری  شاهکارهای 
می آید و بزرگ ترین سالن موسیقی در شهر پراگ را 

برمی گیرد. در 
 Municipal House( پراگ«  شهرداری  »ساختامن 
 Powder( باروت«  »برج  مجاورت  در   ،)in Prague
دربار  کاخ  قبالً  که  گرفته  قرار  مکانی  و   )Tower
سلطنتی واقع شده بود. اگر به دنبال کنرست موسیقی 
کالسیک هستید یا می خواهید شامی خوشمزه را در 
شهرداری  کاخ  از  بازدید  کنید،  رصف  شیک  مکانی 
سبک  به  اگر  همچنین  ندهید.  دست  از  را  پراگ 
معامری »هرن نو« یا هامن »آرت نوُو« عالقه داشته 
باشید، می توانید از تور راهنامی آن کمک بگیرید و 

بگردید. را  ساختامن 
پادشاه بوهم از سال 1383 تا 1485 میالدی در کاخ 
دربار سلطنتی سکونت داشت که بعدها آن را به طور 
کامل خراب کردند و ساختامن شهرداری امروزی در 
خود  رسمی  فعالیت  و  شد  آن  جایگزین   1905 سال 
را 7 سال بعد آغاز کرد. یکی دیگر از دالیلی که این 
بنا از لحاظ تاریخی اهمیت ویژه ای دارد، این است 
در  را  خود  استقالل  اسلواکی،  و  کشورهای چک  که 
دولت  و  اعالم  ساختامن  این  در  میالدی   1918 سال 
جدید چکسلواکی را تأسیس کردند. بزرگ ترین سالن 
 Smetana( »موسیقی در پراگ، یعنی »سالن اسمتانا
داخلی  دیزاین  در  و  شده  واقع  مکان  این  در   )hall
آن از سبک هرن نوین استفاده کرده اند که جزئیاتش 

است. حیرت آور 
در واقع می توان گفت که معامری ساختامن شهرداری 
آرت  بهرتین منونه های معامری  از  یکی  در مجموع، 
نوو در اروپا به حساب می آید. برای دیزاین این بنا، 
طرح های  از  هیچ کدام  اما  کردند؛  برگزار  مسابقه   2
پیشنهادی مورد قبول واقع نشدند. عامرت شهرداری 
ملی گرایی  و  از دموکراسی  منادی  زمان،  آن  در  پراگ 
 کشور چک به شامر می رفت و طرح های ارائه شده ...

مصاحبه

معماری به سبک کاخ نشینی

http://www.asresakhteman.com/News/64976/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C


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

asresakhteman.com

شماره  62    19 دی   1397    9 ژانویه 2019 میدکس96

گزارش تصویری نمایشگاه میدکس 96                                            
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پایگاه خبری عصرساختمان را در اینستاگرام دنبال کنید
instagram/sakhtemanefarda
instagram/kashiceramicefarda

 instagram/shiralatefarda
instagram/darvapanjerefarda
instagram/tasisatefarda

آدرس نشریه: خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع توانیر -  شماره 2351 
 ساختمان مرکزی گروه رسانه ای امروز

 88205638  -88205639  -88877081

پایگاه خبری عصرساختمان را درتلگرام دنبال کنید
telegram/asresakhteman

دپارتمـان سـاختمان گـروه رسـانه ای امروز
لطفـی سـعید   - علیـزاده  عرفـان   - معصومـی  مجیـد 

گزارش تصویری نمایشگاه میدکس 96                                            

https://www.instagram.com/sakhtemanefarda/
https://telegram.me/AsreSakhteman

