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»وزارت راه وشهرسازی« منبع اعالم قیمت مسکن در سایت های اینترنتی شد

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

اخذ  تصمیامت  آخرین  طبق   |  
فروش  آگهی های  انتشار  نحوه  برای  شده 
آخرین  قیمت  اینرتنتی،  در سایت های  مسکن 
معامالت ثبت شده در سامانه »سابا« وزارت 
آگهی ها  قیمت  تعیین  منبع  شهرسازی  و  راه 

شد. 
به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن«، در 
یکی  مسکن  قیمت  جهشی  افزایش  جریان 
بی منطق  گرانی های  اول  ردیف  متهامن  از 
آگهی های سوداگرانه  انتشار  بازار مسکن  در 

و  خرید  اینرتنتی  سایت های  از  برخی  در 
برخی  شدند.  معرفی  خدمات  و  کاال  فروش 
راه اندازی  فرصت  از  و سودجویان  دالالن  از 
سوءاستفاده  کشورمان  در  الکرتونیک  تجارت 
مسکن  بازار  نابه سامانی  رشایط  در  و  کردند 
با  غیرواقعی  آگهی های  انتشار  به  نسبت 

کردند. اقدام  نامتعارف  قیمت های 
شد  باعث  باال  حجم  در  آگهی ها  این  انتشار 
فضای  تاثیر  تحت  امالک  گذاری  نرخ  که 
از  برخی  در  قیمت ها  و  بگیرد  قرار  مجازی 
افزایش  به صورت مصنوعی  مناطق  و  شهرها 
اینرتنتی  سایت های  دلیل  همین  به  کند.  پیدا 
اقدام  دالالن  سوءاستفاده  از  جلوگیری  برای 

گویا  اما  کردند.  آگهی ها  قیمت  حذف  به 
کسب  و  خصوصی  بخش  دولت،  منایندگان 
رسیده اند  توافق هایی  به  اینرتنتی  کارهای  و 
فعالیت  از  آگهی ها،  قیمت  انتشار  ضمن  که 
جلوگیری  فضا  این  در  سودجویان  و  دالالن 

. کنند
آگهی های مسکن  قیمت  که  است  براین  قرار 
ثبت  و  شده  محقق  معامالت  های  قیمت  با 
به  وشهرسازی  راه  وزارت  سایت  در  شده 
داده  مطابقت   www.hmi.mrud.ir  آدرس 
 شود و اگر آگهی ای قیمت نامتعارفی نسبت به 
آخرین معامله ثبت شده در این سایت داشته 
... اپلیکیشن ها   و  سایت ها  مدیران   باشد، 

بیان  با  | یک کارشناس صنعت سیامن   
واحدهای  که  آمده  پایین  حدی  به  قیمت ها  اینکه 
تولیدی برای ادامه حیات خود یا حجم تولید خود را 
کاهش داده و یا ارزان فروشی می کنند، گفت: امروز 
صنعت سیامن با ۳۰ میلیون مازاد تولید روبرو است.

به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن«، علی محمد 
بُد با اشاره به اینکه رابطه قیمت فوالد و سیامن یک 
به سه است، اظهار داشت: این رابطه در جهان رعایت 
محصوالت  سیامن  تولیدکنندگان  متأسفانه  اما  شده 
خود را بسیار ارزان به فروش می رسانند که همین 

موضوع این نسبت را خراب کرده است.
وی با اعالم اینکه هم اکنون هر تن سیامن 15۰ هزار 
حدی  به  قیمت ها  افزود:  می رسد،  فروش  به  تومان 
حیات  ادامه  برای  تولیدی  واحدهای  که  آمده  پایین 
ارزان  یا  و  داده  کاهش  را  تولید خود  یا حجم  خود 

می کنند. فروشی 

این کارشناس سیامن با اعالم اینکه حجم تولید سیامن 
این  از  کرد:  ترصیح  است،  تن  میلیون   85 کشور  در 
رقم 45 میلیون تن به مرصف داخیل و 1۰ میلیون تن 
صادر می شود. این ارقام نشان می دهد امروز صنعت 
سیامن با ۳۰ میلیون مازاد تولید روبرو است که برای 

مدیریت آن هیچ تدبیری به کار گرفته نشده است.
بُد بر لزوم افزایش قیمت سیامن اشاره کرد و گفت: 
 باید جنگ قیمتی میان تولیدکنندگان این صنعت از ...

گزارش

۳۰ میلیون تن مازاد تولید داریمخریداران مسکن در انتظار تغییرات وام مسکن

ماه   ١٧ از  مسکن  قیمت  | رشایط   
گذشته تا حدود ١۰۰ درصد افزایش یافته است 
که در این میان پرداخت وام حتی تا سقف ١٦۰ 
میلیون تومان به زوجین کفاف یک سوم از مبلغ 

یک واحد مسکونی را منی دهد.
قیمت  بازار«،  خربی»عرص  پایگاه  گزارش  به   
مسکن طی یک سال و نیم گذشته با رشد افسار 
مرت  هر  نرخ  که  جایی  تا  بوده  روبرو  گسیخته 
فروشنده  توسط  مسکونی  واحد های  از  مربع 
تعیین می شود و در این میان خریداران واقعی 
با  خرید  جز  چاره ای  بازار  رشایط  وجود  با 

ندارند. نجومی  نرخ های 
البته میزان خرید و فروش با توجه یه جو بازار 
تا حد بسیار زیادی کاهش داشته و متفاضیان 
فروش با وجود تنش در بازار مسکن دست نگه 

بنگاه های  در  معامله  برای  خانه  و  اند  داشته 
با  خریداران  دیگر  سوی  از  نیست؛  معامالتی 
دنبال  به  مسکن  قیمت  افزایش  ادامه  دغدغه 
خرید خانه هستند تا حداقل ارزش رسمایه شان 

از بین نرود.
 ١٦۰ وام  که سقف  اینجاست  توجه  قابل  نکته 
میلیون تومانی برای زوجین به عالوه ٢۰ میلیون 
 تومان وام جعاله کفاف حتی یک سوم مبلغ ...

 برای مطالعه بیشتر کلیک  برای مطالعه بیشتر کلیک 

فکری به حال صنعت سیمان کنید؛
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)سابا(  امالک  بازار  اطالعات  سامانه   |
تقویت می شود و از مردم و همچنین مشاوران امالک 
می خواهیم تا در تکمیل این سامانه، همکاری الزم را 

باشند.  داشته 
به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن«، عباس فرهادیه 
 2۳ روز  مسکن  اقتصاد  و  رسمایه گذاری  دفرت  مدیرکل 
اردیبهشت 98 در برنامه رادیو تهران با موضوع قیمت 
مسکن به تحلیلی از بازار مسکن پرداخت و گفت: بر 
اساس آماری که وزارت راه و شهرسازی و دفرت اقتصاد 
مرکزی،  بانک  آمار  همچنین  و  کرده  استخراج  مسکن 
افزایش 1۰4 درصدی قیمت مسکن در سال 97 رخ داد.
افزود:  مسکن  اقتصاد  و  رسمایه گذاری  دفرت  مدیرکل 
افزایشی که رسام اعالم شده و 1۰4 درصد است بیانگر 
این است که تقریبا دو برابر افزایش قیمت را تا فروردین 
داشتیم و این چیزی نیست که بتوان آن را کتامن کرد و 
همه اینها بر مبنای اتفاقاتی است که در اقتصاد کالن 

کشور شکل گرفته است.
واقعی  اعالم  چرا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  فرهادیه 
قمیت های مسکن نباید انجام شود؟ اعالم کرد: مشکل 
تجارت  زیرا  نیست  سایت ها  در  قیمت  درج  اساسی 
الکرتونیک در سایت ها و در دنیا نیز مرسوم است، آن 
قیمت های  از  انحراف  می کند  ایجاد  مشکل  که  چیزی 

است. واقعی 
ماه  سه  دو  در  افتاده  اتفاق  اینکه جهش  اعالم  با  وی 
اخیر حتام باید آسیب شناسی شود، بر شفافیت در بازار 
تاکید کرد و در این رابطه، خاطرنشان کرد: وزارت راه و 
شهرسازی سامانه ای را تحت  عنوان سامانه ثبت امالک 
و مستغالت دارد که در اختیار همگان است. شهروندان 
می توانند آخرین معامالتی که انجام داده اند را در این 

سامانه مشاهده کنند.
فرهادیه افزود: مشاوران امالک با ثبت معامله در این 

سامانه، کد رهگیری دریافت کرده و قمیت های واقعی 
معامله شده را در این سامانه به منظور شفافیت ثبت 

خواهند کرد.
وی این ویژگی را مختص مشاوران امالکی دانست که 
پروانه دارند و گفت: قاعده حجم مبنا که در بورس رایج 
قابل  نیز  قرار می گیرد، در مسکن  است و مالک  عمل 
قیمت  بتوان  آنکه  برای  معنا  بدین  است.  بهره برداری 
هر واحد مسکونی را در منطقه ای اعالم کرد باید تعداد 
و  فروردین  در  متاسفانه  داشت.  معامله  توجهی  قابل 
بتواند  نبود که  قابل توجه  اردیبهشت، حجم معامالت 

مالک عمل قرار بگیرد.

با  مشرتک  جلسات  برگزاری  از  همچنین  فرهادیه 
امالک  مشاوران  اتحادیه  رییس  قلی خرسوی  مصطفی 
خرب داد و گفت: تقویت سامانه بازار امالک ایران )سابا( 

گرفت. قرار  تاکید  مورد  فوق  جلسه  در 
و  تقویت  هرچقدر  سامانه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
هرچقدر اطالعات در آن زیاد شود به شفافیت کمک 
در  قیمتی  اینکه  رصف  به  مردم  معنا  بدین  می کند. 
سایتی درج شده است این تصور را نخواهند داشت که 
یا قیمت مسکن خودشان گران شده و یا مسکنی که می 
خواهند خریداری کنند گران شده است. بلکه به قیمت 

داشت. واقعی رجوع خواهند 

اعالم  با  مسکن  اقتصاد  و  رسمایه گذاری  دفرت  مدیرکل 
تهران و هفت  ایران مختص  امالک  بازار  اینکه سامانه 
صنف  توسط  که  امالکی  مشاوران  گفت:  است،  شهر 
مجوز ورود به سامانه را دارند می توانند وارد سامانه 

کنند. را در آن درج  شده و اطالعات الزم 
قیمت  روی  توان  منی  اینکه  چرایی  خصوص  در  وی 
زندگی  کشوری  در  ما  گفت:  داشت،  کنرتل  مسکن 
لحاظ عرف  به  و هم  لحاظ رشع  به  که هم  می کنیم 

است. محرتم  مالکیت 
فرهادیه با اشاره به اینکه راه اندازی سامانه به استناد 
کار  به  آغاز   94 سال  از  و  بوده  وزیران  هیات  مصوبه 
کرد که در هامن زمان استفاده و ثبت معامالت در این 
سامانه اجباری بود، یادآور شد: متاسفانه دیوان عدالت 
اداری کشور مصوبه ای داد و ثبت معامالت مسکن را 

در سامانه فوق، از اجبار خارج کرد.
وی ادامه داد: در آیین نامه هیات وزیران اعالم کرده 
بودیم که اگر کسی کد رهگیری نگیرد و اطالعاتش در 
این سامانه ثبت نشود، اداره ثبت و اسناد و همچنین 
سایر دستگاه های خدمات رسان از جمله آب و برق و 
گاز به آنها خدمات و رسویس منی دهند. اما متاسفانه، 
را  سامانه  این  کشور  اداری  عدالت  دیوان  مصوبه 

کرد. تضعیف 
تاکید کرد: همکاران ما و مشاوران امالک در  فرهادیه 
تالش هستند تا این سامانه را دوباره به ریل برگردانند. 
در تالش هستیم تا مصوبه هیات وزیران تبدیل به قانون 
شوند و همه مکلف باشند تا معامالت را در این سامانه 

ثبت کنند.
بودن  دقیق  سامانه،  این  مزیت  کرد:  خاطرنشان  وی 
محل آن است که می توان آن را در نقشه گوگل مپ 

کرد. مشاهده  هم 
گفت:  مسکن  اقتصاد  و  گذاری  رسمایه  دفرت  مدیرکل 
خود  معامالت  در  حتام  تا  دارم  درخواست  مردم  از 
این  در  اطالعاتشان  تا  کنند  رهگیری  کد  درخواست 
 سامانه ثبت شود. همچنین، رضورت دارد تا مشاوران ...

گزارش

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

سامانه اطالعات بازار امالک )سابا( تقویت می شود
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مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن:
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اصول طراحی داخلی در شرق؛ چین

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

داشـــن  بـــا  چیـــن   |  
قدیمی تریـــن متـــدن در رشق آســـیا، بـــا 
ــی  ــورهای رشقـ ــر کشـ ــر دیگـ ــدرت بـ قـ
ــکال و  ــت. اشـ ــوده اسـ ــذار بـ ــر گـ تاثیـ
ــله  ــل سلسـ ــان، در اوایـ ــاختار چیدمـ سـ
"Shang" )1046 ســـال قبـــل از تولـــد 
از آن و  یـــا حتـــی قبل تـــر  مســـیح(، 
ــانه ای"Xia"  در رسارس  ــله افسـ در سلسـ
ــوان  ــه عنـ ــد. بـ ــاز شـ ــن آغـ ــخ چیـ تاریـ
از ظـــروف  اولیـــه ای  اشـــکال  مثـــال، 
ـــن  ـــای 18 و 19 در چی ـــزی، در قرن ه برن
یافـــت می شـــوند، بـــا ایـــن کـــه کمـــی 
در منـــا تغییـــر شـــکل یافته انـــد، امـــا 
هنـــوز هـــم قابـــل تشـــخیص هســـتند.
ـــن  ـــال مـــورد اســـتفاده در کشـــور چی مرتی
ـــتفاده  ـــرب اس ـــای غ ـــه در دنی ـــه ک از آنچ
اســـت.  متفـــاوت  بســـیار  می شـــود، 
ــک  ــر رسامیـ ــه در هـ ــا همیشـ چینی هـ
ماهـــر بوده انـــد، مهـــارت آن هـــا در 
ایـــن زمینـــه از شـــامل بـــه کـــره، از 
ــه ژاپـــن و از جنـــوب  شـــامل رشقـــی بـ
بـــه کشـــورهای آســـیای جنـــوب رشقـــی 
ــام  ـــا متـ ـــت. تقریب ـــه اس ــرتش یافت گسـ
ـــکا(  ـــز ماجولی ـــه ج ـــر )ب ـــای برت تکنیک ه
 Tang"" ـــله ـــت. سلس ـــده اس ـــن آم از چی
907-618(( بـــه خاطـــر هـــر ســـفالگری 
سلســـله  بوده انـــد؛  مشـــهور  عالـــی 
ســـنگ  بـــرای   )Song" )960-1279"
Yuan" )1206-" سلســـله  از  عالـــی؛و 
بـــه  چینی هـــا  بعـــد،  بـــه   )1368
عنـــوان پرچمـــدار تولیـــد پرســـالن در 
جهـــان شـــناخته شـــده اند، کـــه تنهـــا 
ــه  ــادرات بـ ــرن صـ ــن قـ ــد از چندیـ بعـ
ــد.  ــا شـ ــد آن وارد اروپـ ــا، راز تولیـ اروپـ
ـــت  ـــای صنع ـــه ج ـــروف ب ـــرای ظ ـــز ب برن
می شـــد.  اســـتفاده  مجسمه ســـازی 
 ،"Zhou" در واقـــع از زمـــان سلســـله
مطابـــق بـــا مفاهیـــم مذهبـــی، ظـــروف 
برنـــزی بـــه عنـــوان هدیـــه امپراطورهـــا 
ــا  ــود اعطـ ــه خـ ــورد عالقـ ــراد مـ ــه افـ بـ

 ،"Tang" ــله ــول سلسـ ــد. در طـ می کردنـ
ســـاخت آینه هـــای زینتـــی و همچنیـــن 
ماننـــد  تزئینـــی  و  مفیـــد  اشـــیای 
باکس هـــای توالـــت بـــه طـــور رایـــج 

انجـــام شـــد.
ـــه خاطـــر  ـــن در دوران باســـتان روم، ب چی
ابریشـــم در غـــرب شـــناخته می شـــد. 
تکـــه ای ابریشـــم در "ســـین کیانـــگ" 
کـــه  بـــود  شـــده  پیـــدا   )Xinjiang(
قدمـــت آن بـــه 1 قـــرن قبـــل از میـــالد 
ــت  ــب اسـ ــردد، جالـ ــر می گـ ــیح بـ مسـ
تفـــاوت  طراحـــی  ماهیـــت  در  کـــه 
زیـــادی بـــا طراحی هـــای قـــرن 20 و 21 
ــهور  ــه مشـ ــا همیشـ ــت. چینی هـ نداشـ
بـــه گل دوزی عالـــی ابریشـــم بوده انـــد، 
ـــق  ـــیار دقی ـــواره بس ـــات هم ـــه در جزئی ک
هســـتند. ابریشـــم نقاشـــی شـــده در 
ـــت  ـــت. باف ـــده اس ـــد ش ـــاال تولی ـــداد ب تع
ـــی  ـــای طوالن ـــوال در نواره ـــی، معم مخمل
بـــه عنـــوان پوشـــش صندلـــی اســـتفاده 
می شـــود، ایـــن هـــری اســـت کـــه بـــه 
ـــد.  ـــرب یـــاد گرفته ان احتـــامل زیـــاد از غ
فـــرش دســـتباف بـــا باالتریـــن کیفیـــت کـــه 
بـــدون شـــک از ایـــران یـــاد گرفته انـــد، 
وجـــودش را بـــرای زمـــان قبـــل از قـــرن 17 
ـــامل  ـــن احت ـــا ای ـــرد، ام ـــت ک ـــوان ثاب منی ت
وجـــود دارد کـــه بـــه زمـــان خیلـــی زودتـــر 
برگـــردد. یـــک رسی فرش هـــای کیمیـــاب 
ــره  ــال گـ ــم و طـ ــا ابریشـ ــه بـ ــت کـ اسـ
خورده انـــد، در حالی کـــه آن دســـته از 
فرش هـــا بـــا تـــوده پشـــمی از کیفیـــت 
باالیـــی برخـــوردار هســـتند. فرش هـــای 
ـــه  ـــرد بافت ـــتون های گ ـــه س ـــه ب ـــتون، ک س
شـــده، بـــه طـــور خـــاص بـــه چیـــن بـــر 

می گـــردد.
ــی ها  ــتم، نقاشـ ــرن بیسـ ــط قـ ــا اواسـ تـ
ــم  ــر روی ابریشـ ــول بـ ــور معمـ ــه طـ بـ
ـــکل  ـــه ش ـــا ب ـــر آن ه ـــد و اک ـــام می ش انج
کتیبه هایـــی بودنـــد کـــه روی دیـــوار 
ــا  ــا بـ ــن کتیبه هـ ــدند. ایـ ــب می شـ نصـ
ــول  ــک معمـ ــد و باریـ ــد بلنـ ــت قـ فرمـ
اســـت. اگرچـــه بهرتیـــن نقاشـــی های 
ــتند،  ــی هسـ ــی دارای کیفیـــت عالـ چینـ

ـــه  ـــا آنچ ـــر، ب ـــنجش ه ـــای س ـــا معیاره ام
ـــاوت  ـــیار متف ـــود دارد، بس ـــرب وج در غ
ـــل مالحظـــه ای  ـــه طـــور قاب اســـت. هـــر ب
خوشنویســـی  هـــر  تاثیـــر  تحـــت 
ــوع  ــت و نـ ــه کیفیـ ــرد، کـ ــرار می گیـ قـ
قلم مـــو، نقـــش بســـیار مهمـــی را در آن 
ــه  ــه گفتـ ــور کـ ــد. هامن طـ ــا می کنـ ایفـ
ــی در  ــش مهمـ ــی نقـ ــد، خوش نویسـ شـ
هـــر رشق دارد؛ بنابریـــن کتیبه هایـــی 
کـــه بـــا خوشنویســـی تزئیـــن شـــده اند، 
ــده روی  ــین شـ ــر تحسـ ــوان اثـ ــه عنـ بـ

دیـــوار نصـــب شـــده اســـت.
ــا چـــوب  ــوال بـ ــای رشقـــی معمـ خانه هـ
و کاشـــی ســـاخته شـــده اند. کاشـــی 
ریـــج )ridge-tile( در چیـــن، کـــه از 
ـــده،  ـــاخته ش ـــه ای س ـــی شیش ـــنگ تراش س
ـــا هســـتند. "معـــامری"  ـــب بســـیار زیب اغل
ـــرای  ـــی ب ـــانه اصل ـــوان رس ـــه عن ـــز ب هرگ
بیـــان رضبـــان هـــری کشـــور چیـــن 
ــه کاری  ــا، محافظـ ــرای قرن هـ نیســـت؛ بـ
و احـــرتام بـــه ســـنت، دیـــدگاه برتـــر 
در کشـــور چیـــن بـــوده اســـت و از 
ابتـــکاری  نوآوری هـــای  رو  همیـــن 
ناشـــناخته  عمـــال  سبک شـــناختی  و 
مناطـــق  در  جـــز  بـــه  می ماندنـــد. 
شـــهری، ســـاختار اصلـــی خانـــه بـــه 
ـــله  ـــان سلس ـــل از زم ـــی حداق ـــبک چین س
ــده  ــر مانـ ــدون تغییـ ــا بـ Shang  تقریبـ
ــام  ــاختامن، بـ ــزای سـ اســـت. در کل اجـ
ــوی  ــت، و از سـ ــمت اسـ ــن قسـ مهمرتیـ
سلســـله Tang، بـــا پوشـــش کاشـــی های 
ســـنگین و شیشـــه ای رنگارنـــگ توســـعه 
ــا  ــقف ها، چوب هـ ــت. در سـ ــه اسـ یافتـ
عمدتـــا به وســـیله پایه هـــای ســـنگی یـــا 
برنـــزی ســـاخته می شـــوند و دیوارهـــای 
ــه  ــوان صفحـ ــه عنـ ــا بـ ــاختامن رصفـ سـ
منایـــش در آجـــر یـــا چـــوب می باشـــند. 
از  خانوادگـــی  خانـــه  یـــک  معمـــوال 
یـــا  ســـاختامن ها  از  مجموعـــه ای 
 ســـالن هایی کـــه حیـــاط بـــاغ را بـــا 
   ....دیـــوار احاطـــه کرده انـــد، تشـــکیل 
ـــه   ـــا ب ـــارض، بن ـــال ح ـــت. در ح ـــده اس  ش
ـــم ... ـــک حک ـــه همین ـــی ک ـــده ال زندگ  ای
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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کدام کاشی برای حمام مناسب  است؟!

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

بـــه  مطلـــب  ایـــن   |  
منظـــور بیـــان نقـــاط مشـــرتک و متایـــز 
نـــگارش  کاشـــی های مختلـــف  بیـــن 
شـــایان  کمـــک  کـــه  اســـت  شـــده 
توجهـــی در نگهـــداری و طراحـــی در 
ــژه در  ــه ویـ ــی بـ ــواع کاشـ ــاب انـ انتخـ

ــت.  ــامم اسـ حـ
انـــواع  می دانیـــد  کـــه  هامن طـــور 
حـــامم  کاشـــی های  از  مختلفـــی 
وجـــود دارد، امـــا نکتـــه قابـــل توجـــه، 
کاشـــی ها  همـــه  کـــه  اســـت  ایـــن 
بـــرای اســـتفاده در نقـــاط مرطـــوب 
منی تواننـــد گزینـــه مناســـبی باشـــند. 
ـــت  ـــی اس ـــل مهم ـــی از عوام ـــاب، یک لع
کـــه باعـــث جـــذب آب توســـط کاشـــی 

. می شـــود
ـــاب، آب را جـــذب  ـــدون لع کاشـــی های ب
مناطـــق  بـــرای  فقـــط  و  منی کننـــد 
ـــر  ـــالوه ب مشـــخصی مناســـب هســـتند؛ ع
لعـــاب دار، آب  کاشـــی های  در  ایـــن، 
ـــا  ـــه آن هـــا اســـت، ام ـــوذ ب ـــل نف ـــر قاب غی
در کاشـــی های بـــدون لعـــاب این طـــور 

نیســـت. و همـــه کاشـــی های حـــامم 
ــرای  ــاال بـ ــکاک بـ ــب اصطـ ــد رضیـ بایـ
ـــند. در  ـــته باش ـــزش داش ـــری از لغ جلوگی
ــا مـــرور کلـــی از انـــواع انتخـــاب  اینجـ
کاشـــی حـــامم، نگهـــداری و ایده هـــای 

طراحـــی داریـــم:

رسامیک یا پرسلن
ـــوط  ـــلن از مخل ـــک و پرس ـــی، رسامی کاش
خـــاک رس ســـاخته شـــده کـــه بـــه 
شـــکل فـــرده شـــده و در یـــک کـــوره 
در دمـــای بـــاال پختـــه می شـــوند. ایـــن 
نـــوع کاشـــی ها چنان چـــه بـــه صـــورت 
ـــرای حـــامم مناســـب  لعـــاب دار باشـــند، ب
ـــا،  ـــه ای از رنگ ه ـــتند؛ و در مجموع هس
ــود  ــا موجـ ــکال و اندازه هـ ــا، اشـ الگوهـ
هســـتند. همچنیـــن ممکـــن اســـت بـــا 
ــاال  ــوح بـ ــا وضـ ــی بـ ــر دیجیتالـ تصاویـ

ــوند. ــش داده شـ ــطح پوشـ روی سـ

سنگ طبیعی
ســـنگ طبیعـــی بـــه طـــور معمـــول، 
و  اســـت،  غیرصیقلـــی  و  ســـخت 
حامم هـــای  در  هـــم  می توانـــد 
حامم هـــای  در  هـــم  و  روســـتایی 
امـــروزی مـــورد اســـتفاده قـــرار گیـــرد. 

ــل  ــر قابـ ــای غیـ ــه معنـ ــن بـ ــه ایـ البتـ
نفـــوذ بـــودن در برابـــر آب نیســـت، 
ـــک  ـــه ی ـــه ب ـــت ک ـــن معناس ـــه ای ـــه ب بلک
غشـــای ضـــد آب نیـــاز دارد تـــا بتوانـــد 
ـــت  ـــت مقاوم ـــر رطوب ـــامم در براب در ح

ــد. کنـ

شیشه
طـــور  بـــه  شیشـــه ای  کاشـــی های 
معمـــول درخشـــان و کامـــال ظریـــف 
در  کاشـــی ها  نـــوع  ایـــن  هســـتند. 
رنـــگ  انـــواع  از  گســـرتده ای  طیـــف 
رنگ هـــای  هم چنیـــن  و  صنعتـــی 
می باشـــند.  موجـــود  سفارشـــی 
کاشـــی شیشـــه ای در حـــامم اغلـــب در 
ــک  ــوان یـ ــه عنـ ــا بـ ــک کاری یـ موزاییـ
ـــوار اســـتفاده مـــی  ـــی در دی نقطـــه کانون
شـــود؛ آن هـــا در برابـــر مایعـــات غیـــر 
قابـــل نفـــوذ و در برابـــر رنگ آمیـــزی 
نیـــز مقـــاوم هســـتند، امـــا بهرتیـــن 
گزینـــه اســـتفاده آن هـــا در دیوارهـــا و 

یـــا مناطـــق کم تـــردد اســـت.

سنگ مرمر
ســـنگ  نـــوع  یـــک  مرمـــر،  ســـنگ 
ــده  ــاخته شـ ــه سـ ــی ای اســـت کـ طبیعـ
از ســـنگ آهـــک می باشـــد. ایـــن نـــوع 
توســـط  ســـال  میلیون هـــا  ســـنگ، 
زمیـــن، خـــرد و گـــرم شـــده اســـت. 
کاشـــی ســـنگ مرمـــر مصنوعـــی و ســـنتی 
ـــود و در  ـــال داده ش ـــیار ج ـــد بس می توان
ــد.  ــود بیایـ ــی بوجـ ــای مختلفـ اندازه هـ
ــوی  ــا الگـ ــوان بـ ــر را می تـ ــنگ مرمـ سـ
ـــه  ـــن اضاف ـــز، و هم چنی ـــا ری ـــفاف و ی ش
کـــردن رنگ هـــای جالـــب در حـــامم 

ــتفاده کـــرد. اسـ

تزئینی
ــت از  ــن اسـ ــی ممکـ ــی های تزئینـ کاشـ
ـــده  ـــاخته ش ـــواد س ـــیعی از م ـــف وس طی
ـــواع  ـــه ان ـــن ب ـــال، مزی ـــرای مث ـــند و ب باش
تصاویـــر و الگوهـــا، ماننـــد برگ هـــا، 
تزئینـــی  راه هـــای  راه  یـــا  پرنـــدگان 

باشـــند. 

سنگ گرانیت
ـــرتده ای  ـــف گس ـــود در طی ـــت موج گرانی
دســـرتس  در  بافت هـــا  و  رنگ هـــا  از 
اســـت، در حالی کـــه در مقایســـه بـــا 
ســـایر ســـنگ های طبیعـــی مقاوم تـــر 
اســـت. ایـــن نـــوع ســـنگ در میـــز کابینـــت 
 و یـــا کـــف جاهـــای پرتـــردد بـــه ...
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قدرتمند و  صدا  بی  مرکزی،  و  جار
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

مرکـــزی  جـــاروی   |  
ــاختامن و  ــت سـ ــرای نظافـ ــتمی بـ سیسـ
ـــق  ـــاک از طری ـــرد و خ ـــه و گ ـــال زبال انتق
ـــی دور  ـــه محل ـــوار ب ـــه هـــای داخـــل دی لول
ـــه ایـــن منظـــور  از ســـاختامن مـــی باشـــد. ب
پریزهـــای مکنـــده در رسارس ســـاختامن 
ـــوکار  ـــه هـــای ت نصـــب شـــده و توســـط لول
ـــده مرکـــزی کـــه معمـــوال  ـــه دســـتگاه مکن ب
ـــن  ـــر زمی ـــا در زی در خـــارج از ســـاختامن ی
ـــی  ـــل م ـــده، متص ـــب ش ـــگ نص ـــا پارکین ی
گـــردد. لـــذا در هنـــگام اســـتفاده بـــا 
ــای  ــه پریزهـ ــی بـ ــه خرطومـ ــال لولـ اتصـ
مذکـــور، سیســـتم مکنـــده بـــه طـــور 
ـــت  ـــکان نظاف ـــده و ام ـــن ش ـــودکار روش خ
ـــازد. ـــی س ـــم م ـــر را فراه ـــورد نظ ـــل م مح

برقی  جارو  قطعات  و  کرد  کار 

ی  کز مر
ـــی  ـــارو برق ـــر از ج ـــە در ظاه ـــزی ک آن چی
ـــز  ـــدادی پری ـــود تع ـــی ش ـــده م ـــزی دی مرک
ـــه شـــام  اســـت کـــە در نقـــاط مختلـــف خان
نصـــب شـــده، ایـــن پریز هـــا درپـــوش 
ــوذ  ــل نفـ ــه قابـ ــچ وجـ ــه هیـ ــد و بـ دارنـ
توســـط حـــرات و جانـــوارن نیســـتند. 
 5۰ ارتفـــاع  در  بایـــد  پریز هـــا  ایـــن 
ســـطح  از  –نیم مـــرتی-  ســـانتی مرتی 
ــد  ــن وکمـ ــه پارتیشـ ــند اینکـ ــن باشـ زمیـ
ــت. ــرائ آن اسـ ــبی بـ ــکان مناسـ ــم مـ هـ
ـــری  ـــم دیگ ـــه مه ـــی« قطع ـــت خرطوم »س
ـــری  ـــزی دیگ ـــر چی ـــش از ه ـــە بی ـــت ک اس
ــامل  ــت شـ ــن سـ ــود. ایـ ــی شـ ــده مـ دیـ
بلنـــد  فـــری  خرطومـــی  لولـــه  یـــک 
ــرتی  ــا 12 مـ ــوال 4، 8 یـ ــە معمـ ــت کـ اسـ
اســـت و رسی هـــای متفاوتـــی کـــە بـــرائ 
مختلـــف  قســـمت های  کـــردن  جـــارو 
خانـــه کاربـــرد دارد. قســـمت دیگـــری 
قطعـــه  اصلی تریـــن  درواقـــع  کـــە 
اســـت دســـتگاه جـــارو برقـــی اســـت 
در پایین تریـــن قســـمت خانـــه جایـــی 
مثـــل موتورخانـــه، زیـــر پله هـــا، زیـــر 
زمیـــن یـــا پارکینـــگ قـــرار می گیـــرد و 
بـــه وســـیله لوله کشـــی کـــە در کـــف 
ســـاختامن انجـــام می شـــود گـــرد و غبـــار 
و ذرات کثیـــف بـــه ایـــن مخـــزن منتقـــل 
می شـــود. تفاوت هـــای موجـــود در ایـــن 
دســـتگاه ها می توانـــد بـــه خاطـــر حجـــم 
ـــا  ـــدرت مکـــش آنه ـــا ق ـــا، وزن ی مخـــزن آنه
باشـــد کـــە نســـبت بـــه ایـــن ویژگی هـــا، 
هرکـــدام از ایـــن دســـتگاه ها بـــرائ یـــک 
ــان  ــرتی از آپارمتـ ــداد بیشـ ــا تعـ ، 2 ، 4 یـ
ـــد.  ـــش می ده ـــان پوش ـــور همزم ـــه ط را ب
لوله هـــای زیـــر کار مـــورد اســـتفاده هـــم 
از جنـــس PVC مـــی باشـــند. آخریـــن 
قســـمت منایشـــگر ال ای دی روی دســـتگاه 
ـــا  ـــتفاده ی ـــت اس ـــانگر وضعی ـــت و نش اس

ــتگاه اســـت.  ــتفاده از دسـ ــدم اسـ عـ

سیستم های روشن و خاموش کردن 

است؛  به سه صورت  این جاروها 
سیســـتم ریمـــوت کنتـــرل یکـــی از 
آنهاســـت، روشـــن و خامـــوش شـــدن 
ـــازی  ـــال و جداس ـــا اتص ـــودکار ب خ
از پریـــز نـــوع دیگـــری اســـت یـــا 
ـــن  ـــه جـــای ای اینکـــه ممکـــن اســـت ب
ــی  ــته خرطومـ ــدل، روی دسـ دو مـ
ــه ای بـــرائ خامـــوش و  ــما دکمـ شـ

ـــد. ـــتگاه باش ـــردن دس ـــن ک روش
قـــدرت مکـــش بیشـــرت جـــاروی مرکـــزی 
ـــل  ـــه دلی ـــی آن ب ـــواع معمول ـــه ان نســـبت ب
ـــن  ـــیار بیشـــرت ای ـــور بس ـــر موت ـــدرت باالت ق
ــی  ــه جایـ ــا بـ ــه جـ ــاز بـ ــارو نیـ ــوع جـ نـ
نـــدارد کـــه عـــالوه بـــر راحتـــی عملکـــرد 
دیـــدن  ماننـــد رضبـــه  مشـــکالتی  آن، 

ـــذف  ـــی ح ـــه جای ـــه جاب ـــتگاه، در نتیج دس
مـــی شـــود.

مرکـــزی ســـهولت  از جـــارو  اســـتفاده 
اتصـــال  محـــض  بـــه  و  دارد  بیشـــرتی 
ــن  ــتگاه روشـ ــز، دسـ ــه پریـ ــی بـ خرطومـ
شـــده و بـــا خـــارج کـــردن خرطومـــی از 
ـــه  ـــود البت ـــی ش ـــوش م ـــتگاه خام ـــز دس پری
ــری   ــل کاربـ ــی پنـ ــای خاصـ ــدل هـ در مـ
ــود دارد  و  ــرت وجـ ــامت بیشـ ــرای تنظیـ بـ
ـــوص  ـــرتل مخص ـــوت کن ـــر ریم ـــی دیگ برخ

روی دســـته جـــارو تعبیـــه شـــده اســـت.
جـــارو برقـــی هـــای معمولـــی در حیـــن کار 
مقـــداری از گـــرد و خـــاک ذخیـــره شـــده 
ــار  ــاق انتشـ ــای اتـ ــه فضـ ــزن را بـ در مخـ
ــزی،  ــاروی مرکـ ــی در جـ ــد ولـ ــی دهنـ مـ
ـــارج  ـــزن در خ ـــن مخ ـــرار داش ـــل ق ـــه دلی ب
ـــده  ـــع ش ـــکل مرتف ـــن مش ـــاختامن، ای از س
ــه  ــب در خانـ ــوای مناسـ ــذا هـ ــت. لـ اسـ
ـــامران  ـــرای بی ـــد و ب ـــی کن ـــدا م ـــان پی جری
آلرژیـــک مناســـب بـــوده  و از شـــیوع 

بیـــامری هـــای تنفســـی جلوگیـــری مـــی 
کنـــد.

ـــرای  ـــاز ب ـــک امتی ـــزی ی ـــارو مرک ـــود ج وج
آپارمتـــان محســـوب مـــی شـــود و بـــه ارزش 

ـــد. ـــی افزای ـــاختامن م س
ـــاروی  ـــور ج ـــن موت ـــرار داش ـــل ق ـــه دلی  ب
در  ســـاختامن،  از  خـــارج  در  مرکـــزی 
ـــنیده  ـــی ش ـــردن رس و صدای ـــگام کار ک هن
منـــی شـــودو بـــه همیـــن منظـــور در 
ـــت. ـــر اس ـــاکین موث ـــی س ـــایش و راحت آس

در سیســـتم جـــاروی مرکـــزی از لولـــه 
هـــای pvc اســـتفاده شـــده اســـت. ســـیم 
هایـــی بـــا ولتـــاژ پاییـــن در رسارس لولـــه 
ـــه  ـــه و ب ـــرار گرفت ـــوار ق ـــل دی ـــی داخ کش
پریزهـــا انشـــعاب داده شـــده اســـت. 
ـــز،  ـــه پری ـــی ب ـــال خرطوم ـــض اتص ـــه مح ب
جـــاروی مرکـــزی روشـــن شـــده و آمـــاده 

ــردن اســـت. کار کـ

 لوله کشی جاروی مرکزی
کشـــی  لولـــه  تاسیســـات  اجـــرای   1-
ــرای  ــا اجـ ــان بـ ــزی، همزمـ ــاروی مرکـ جـ
در  فاضـــالب  و  آب  و  گاز  تاسیســـات 

ســـاختامن صـــورت مـــی گیـــرد.
 PVC جنـــس  از  بایـــد  هـــا  لولـــه   2-
مرغـــوب بـــا قطـــر  50 میلیمـــرت وضخامـــت 
ــاالت  ــوده و اتصـ ــرت بـ ــی 3 میلیمـ 2.4 الـ

ــند. ــوب باشـ ــوع مرغـ ــز از نـ نیـ
ـــول  ـــام ط ـــه در مت ـــود ک ـــه ش ـــد توج -3 بای
مســـیر لولـــه کشـــی کـــه اصـــوال از بـــاال 
ــمت  ــه سـ ــاختامن بـ ــمت سـ ــن قسـ تریـ
طبقـــات پاییـــن صـــورت مـــی گیـــرد، در 
هیـــچ قســـمتی “ســـیفون” ایجـــاد نشـــود و 
بـــه بیانـــی دیگـــر بایـــد دقـــت شـــود تـــا 
ـــه طـــرف  ـــن ب ـــه از پایی ـــداد مجـــدد لول امت

بـــاال اتفـــاق نیفتـــد.
ـــه  ـــی ب ـــای فرع ـــه ه ـــال لول ـــل اتص -4 مح

ـــد. ـــی باش ـــورت افق ـــه ص ـــد ب ـــی بای اصل
-5 عبـــور لولـــه هـــا بایـــد از کوتـــاه 
ـــع  ـــرد و در مواق ـــام پذی ـــیر انج ـــن مس تری
ـــاد  ـــامل ایج ـــه احت ـــی ک ـــا موانع ـــورد ب برخ
ــی  ــدارد، مـ ــود نـ ــا وجـ ــره در آن هـ حفـ
تـــوان بـــرای عبـــور لولـــه از زانوهـــای 
مناســـب بـــا زاویـــه  45 درجـــه اســـتفاده 

کـــرد.
ـــی از  ـــه اصل ـــه لول ـــت ک ـــن اس ـــرت ای -6 به
ــود  ــور داده شـ ــتقیم عبـ ــیرهای مسـ مسـ
و بـــه ســـمت انشـــعاب منحـــرف نگـــردد 
ـــده بـــه  ــه لولـــه منشـــعب ش و همیشـ

ســـمت آن کشـــیده شـــود.
-7 محـــل نصـــب دســـتگاه جـــاروی مرکـــزی 
ــه  ــن نقطـ ــن تریـ ــد در پاییـ ــا بایـ ترجیحـ
 ســـاختامن و در مـــکان هایـــی ماننـــد 
  موتورخانـــه، زیرزمیـــن، پارکینـــگ، انباری ...
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دپارتمـان سـاختمان گـروه رسـانه ای امروز
لطفـی سـعید   - علیـزاده  عرفـان 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | کاخ گلســـتان از کاخ هـــای 
ــز  ــه در مرکـ ــت کـ ــار اسـ ــه و قاجـ دوره زندیـ

شـــهر تهـــران واقـــع شده اســـت.
در یکشـــنبه دوم تیرمـــاه 1۳92 خورشـــیدی 
برابـــر بـــا 2۳ ژوئـــن 2۰1۳ میـــالدی و 14 
شـــعبان 14۳4 قمـــری و در ســـی وهفتمین 
اجـــالس ســـاالنه کمیتـــه میـــراث جهانـــی 
ســـازمان یونســـکو در کامبـــوج، کاخ گلســـتان 
ـــه  ـــن ســـازمان ب ـــی ای ـــراث جهان در فهرســـت می

ثبـــت رســـید.
ـــال  ـــر 44۰ س ـــغ ب ـــی بال ـــا قدمت ـــتان ب کاخ گلس
ـــای  ـــن مجموعه ه ـــه فردتری ـــرص ب ـــی از منح یک
نـــام  اطـــالق  می باشـــد.  ایـــران  تاریخـــی 
ـــان  ـــه در بنی ـــه ریش ـــن مجموع ـــه ای ـــتان ب گلس
ـــد  ـــای عه ـــه از بناه ـــام »گلســـتان« ک ـــاالری بن ت
آقـــا محمـــد خـــان قاجـــار بـــوده و در ســـال 
121۶ ه .ق و در عهـــد فتحعلـــی شـــاه قاجـــار 

ــد دارد. ــان می رسـ ــه پایـ بـ
کاخ گلســـتان از عهـــد صفویـــه تـــا دوران 
معـــارص دســـتخوش تغییراتـــی گردیده اســـت. 
ـــه دوران  ـــتان ب ـــان کاخ گلس ـــه بنی ـــد ک ـــر چن ه
ـــال 998 ه .ق و  ـــه س ـــوی و ب ـــاس صف ـــاه عب ش
بـــا احـــداث چهـــار باغـــی در داخـــل حصـــار 
شـــاه طهامســـب و بعدهـــا و در زمـــان شـــاه 
ســـلیامن صفـــوی )11۰9 – 1۰78 ه . ق( بـــا 
ـــدوده  ـــامن مح ـــه ای در ه ـــوان خان ـــاخت دی س
چنارســـتان شـــاه عباســـی شـــکل می گیـــرد 
ولـــی امـــروزه از آن بنیان هـــا اثـــری در میـــان 
نیســـت؛ و داشـــته های موجـــود کاخ گلســـتان 
از لحـــاظ دیرینگـــی محـــدود بـــه بخشـــی از 
ـــر  ـــوده و فرات ـــه ب ـــه از دوران زندی ـــار و ابنی آث

ــی رود. از آن منـ

"گلستان"؛ یادگار قجر در قلب تهران
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