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بانک مسکن برای خانه دار شدن مشتریان چه نوع تسهیالتی می دهد؟

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | روابط عمومی بانک مسکن استان یزد 
این بانک در  ارائه شده توسط  خدمات و تسهیالت 

استان یزد را معرفی کرد. 
به گزارش پایگاه خربی »عرص ساختامن«، محمدرضا 
امراللهی با اشاره به بخش تقاضای مسکن و رویکرد 
حامیت از اقشار متوسط جامعه، پرداخت تسهیالت 
جهت واحدهای مسکونی میان مرتاژ با رعایت الگوی 
اقساط  بازپرداخت  استطاعت  به  توجه  با  و  مرصف 
این  تسهیالتی  اهداف  جمله  از  را  متقاضیان  توسط 

بانک بیان کرد.

نیز  مکسن  بخش  به  اهتامم  اهمیت  مورد  در  وی 
به  آن  از  که  ساختامن  و  مسکن  حوزه  کرد:  اظهار 
نام می برند در  اقتصاد  عنوان بخش پیرشان و مولد 
حدود 12 درصد از اشتغال مستقیم کشور را به خود 
این بخش  با  به 174 شغل  قریب  و  داده  اختصاص 

است. مرتبط 
وی در ادامه اهمیت مسکن و ساختامن در اقتصاد 
بخش های  سایر  بر  آن  مالحظه  قابل  تاثیر  و  کشور 
به  مذکور  بخش  اتکای  همچنین  و  اقتصادی 
رسمایه گذاری بخش خصوصی و تامین عمده مواد و 
مصالح مرصفی از محل تولیدات داخلی را از مزایای 

برشمرد. اقتصادی  مهم  بخش  این 

استان  مسکن  بانک  عمومی  روابط  کارشناس  این 
تنها  عنوان  به  است  توانسته  مسکن  بانک  گفت: 
بانک تخصصی و توسعه ای در بخش مسکن با نگاه 
سطح  در  خود  گسرتده  شبکه  با  اجتامعی  منفعت 
نیاز  مهمرتین  برآوردن  در  ساله   80 قدمت  و  کشور 
درآمد  میان  و  درآمد  کم  اقشار  خصوص  به  مردم 

کند. نقش آفرینی  جامعه 
وی در ادامه بیان کرد: عمده فعالیت بانک مسکن 
اعطای تسهیالت و خدمات بخش مسکن  در جهت 
و  مسکن  مالی  تامین  نظام  با  مرتبط  موضوعات  و 
نیاز  مورد  بانکی  خدمات  انواع  و  بوده  ساختامن 
 مشرتیان حقیقی و حقوقی را از جمله سپرده پذیری،  ...

 | وزیر راه و شهرسازی با اشاره به طرح 
گفت:  جوان  کارمندان  کردن  دار  خانه  برای  دولت 
این  و  شده  اندازی  راه  مسکن  انداز  پس  صندوق 
کارمندان در 1۵ سال اقساط منازل دریافتی خود را 

می کنند.  پرداخت 
اسالمی  ساختامن«،  »عرص  خربی  پایگاه  گزارش  به 
اینکه  بیان  با  امروز هیأت دولت  در حاشیه جلسه 
دولت و رئیس جمهور برای خانه دار شدن جوانان و 
کارمندان تصمیم قاطعی دارد، اظهار کرد: طرحی با 
مشارکت خود دستگاه های اجرایی و در یک سطح 
فراگیر در کشور در حال تهیه هست تا کارمندان از 
بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق پس انداز 
مسکن پس انداز کرده و اقساط منازل دریافتی خود 

را در 1۵ سال پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه این طرح در مرحله کارشناسی 
می گیرد  قرار  تصویب  برای  بعد  مرحله  در  و  بوده 

که  اجرایی  دستگاه های  مشارکت  کرد:  خاطرنشان 
دارای زمین هستند در ترسیع این طرح مؤثر است. 
انجام  مرتبط  دستگاه های  با  را  خود  مذاکرات  ما 
برای  باشد  آماده تر  که  دستگاهی  هر  و  می دهیم 
مبادله تفاهم نامه اقدام می کنیم. اولویت این است 

کنیم. استفاده  دستگاه ها  زمین خود  از  که 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت 140 
 هزار دستگاه منزل نیز آغاز شده است، گفت: ما  ...

گزارش

صندوق پس انداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد می شودتصمیمی برای افزایش آورده متقاضیان مسکن مهر پردیس اتخاذ نشده است

شهرهای  عمران  مدیرعامل رشکت   |  
جدید درباره احتامل افزایش رقم آورده متقاضیان 
افزایش  به  توجه  با  گفت:  پردیس  مهر  مسکن 
هنوز  اما  شده  هایی  صحبت  نصبیات،  هزینه 

است.  نشده  اتخاذ  تصمیمی 
پایگاه خربی »عرص ساختامن«، حبیب  به گزارش 
مالکان  برخی  اعرتاض  درباره  طاهرخانی  الله 
گذاری  قیمت  به  مهر  مسکن  واحدهای  اعیانی 
واگذاری  برای  پردیس  جدید  شهر  عمران  رشکت 
واحدها  این  دارندگان  به  مهر  عرصه های مسکن 
قیمت  مجلس،  مصوبه  اساس  بر  داشت:  اظهار 
به  باید  مهر  مسکن  واحدهای  اراضی  گذاری 

باشد. رسمی  کارشناس  قیمت 
عمران  رشکت  در  ما  حال  این  با  داد:  ادامه  وی 
شهرهای جدید سعی کرده ایم تا برای رعایت حال 

بگیریم.  نظر  در  را هم  تخفیفات  برخی  مالکان، 
مالکان  برای  که  اراضی ای  قیمت  مثال  عنوان  به 
گرفته ایم،  نظر  در  مهر  مسکن  واحدهای  اعیانی 
فروش  به  عادی  طور  به  که  اراضی ای  قیمت  با 

است. متفاوت  کامالً  می رسانیم 
دیگر  از  افزود:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
این  شده ایم،  قائل  زمینه  این  در  که  تسهیالتی 
 است که مالکان اعیانی برای خرید عرصه های  ...

 برای مطالعه بیشتر کلیک  برای مطالعه بیشتر کلیک 

وزیر راه و شهرسازی: معاون وزیر راه خبر داد:

http://www.asresakhteman.com/News/71869/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
http://www.asresakhteman.com/News/71876/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.asresakhteman.com/News/71884/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
https://www.instagram.com/kavianfaucet/
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| یکی از مزیت های شغل مشاور 
و  افراد  مختلف  قرشهای  که  است  این  امالک 
از همه سطح می توانند وارد این شغل بشوند. 
 از جمله معایب شغل مشاور امالک این است 
که شام اول: می بایست اصول و قواعد آموزش 
مشاور امالک را به خوبی یاد بگیرید اما با این 
اینکه در کارتان بطور  حال هیچ ضامنتی برای 

صد در صد موفق شوید وجود ندارد. 
خود  باید  کارتان  در  موفقیت  برای  شام  دوم: 
در  و  اقدام  امالک  مشاور  آموزش  به  نسبت 
خرید و فروش امالکی که در دسرتس شامست 

شوید. موفق 
سوم: درآمد روزها و ماه های اولیه شام مشخص 
بسنت  به  موفق  ماه  چندین  بسا  چه  و  نیست 

نگردید. قرارداد 
کاری  زمانبندی  هستید  مجبور  شام  چهارم: 

باشید،  داشته  منعطفی 
پنجم: شام باید در حین معامله امالک رضایت 
هم  و  خریدار  هم  یعنی  طرف  دو  مشرتیان 
فروشنده را جلب منائید و عدم موفقیت در این 

مهم برای شام دردرس ساز خواهد بود.
شغل  امالک  مشاور  شغل  که  شوم  می  یادآور 
بزرگ و پیچیده ای است که در صورت آموزش 
مشاور امالک بطور اصولی و داشنت پشتکار و 

توانید در آن موفق شوید. انگیزه می 

امالک  مشاور  آژانس  یا  دفرت  یک  چطور 

کنیم؟ راه اندازی 
چنانچه می خواهید به عنوان صاحب یک بنگاه 
مشاور امالک وارد این شغل شوید، اول مثل هر 
کسب و کار دیگری که دارای صنف هست، باید 

جواز کسب بگیرید.

کلی  بطور  امالک،  کسب  جواز  گرفنت  برای   
پنج مرحله وجود دارد شامل: درخواست کتبی 
از  بازدید  متقاضی،  درخواست  ثبت  متقاضی، 
محل توسط بازرس،بررسی درخواست در کمیته 
به متقاضی. نتیجه  اعالم  نهایت  مربوطه و در 

 از جمله مدارک مورد نیاز جهت ارائه درخواست 
می توان به عکس پرسنلی، اصل و کپی کارت 
یا  و  کپی سند ملک  و  اصل  و شناسنامه،  ملی 
اجاره نامه، اصل و کپی پایان کار، گواهی عدم 
سوء پیشینه، فیش واریزی حق عضویت اتحادیه 
و خزانه داری کل، در صورت اجاره بودن ملک 
مدت زمان اجاره حداقل ۵ ساله بوده و مرتاژ 

ملک حداقل 12 مرت مربع مورد نیاز است.
 بعد از دریافت جواز کسب، شام باید در دوره 
های آموزش مشاور امالک که از طرف اتحادیه 
می  برگزار  متقاضیان  جهت  امالک  مشاوران 

کنید. گردد رشکت 
 10 حدود  امالک  مشاور  آموزش  دوره  مدت   
امتام  گواهی  دریافت  از  بعد  و  است  ساعت 
دوره آموزش مشاور امالک، شام می توانید کار 

کنید. رشوع  را  خودتون 

هزینه های راه اندازی آژانس مشاور امالک
اندازی مربوط به خرید و یا  عمده هزینه راه 
اجاره ملک هست که بسته به مرتاژ و موقعیت 

مکانی متغیر است.
اساس معامالت  بر  مالیات  اینکه هزینه  دیگر   
ثبت شده در سیستم جامع معامالت ملکی از 
شام کرس می شود. هزینه های آب، برق و تلفن 

و ... هم باید در نظر گرفته شود.
 برای استخدام کارشناس معامالت ملکی، معموال 
به  و  ندارند  ثابت  حقوق  شده  استخدام  افراد 
پورسانت  از  و  کنند  می  کار  پورسانتی  صورت 

الزحمه خودشون را می گیرند. دریافتی حق 

آموزش مشاور امالک: از کجا رشوع کنیم؟
بنگاه  اندازی  راه  جهت  ای  رسمایه  شام  اگر 
ندارید اول باید آگهی روزنامه ها و سایت های 
قطع  بطور  کنید؛  بررسی  را  کاریابی  مختلف 
آگهی های مختلفی در زمینه استخدام و آموزش 
مشاور امالک در شغل مشاور امالک می بینید. 
آدرس و شامره متاس آژانس های مشاوران امالک 
به  تلفنی،  متاس  بر  عالوه  و  کنید  یادداشت  را 
صورت حضوری هم به بنگاه مشاور امالک رس 
بزنید. محیط کار، همکاران احتاملی، نحوه کار، 
آن  فاصله  وخودتان،  متقاضیان  با  برخورد  نوع 
تا منزل، میزان پورسانت دریافتی و سایر  دفرت 

موارد از این قبیل را بررسی کنید. 
 فراموش نکنید در شغل مشاور امالک هامنقدر 
پشتکار  و  نفس  به  اعتامد  انگیزه،  داشنت  که 
انتخاب  است  مهم  موفقیت تان  میزان  در  شام 
پرانرژی  همکاران  داشنت  مناسب،  بنگاه  یک 
آموزش  و  فعال  و  پویا  کار  محیط  باتجربه،  و 
یادگیری و  مشاور امالک اصولی هم در میزان 

است.  موثر  شام  موفقیت 

آموزش مشاور امالک: معنی و انواع مشاور 

امالک
زبان  در   Real State معادل  امالک  مشاور 
انگلیسی است که در اصطالح به معنی امالک 
... امالک، زمین،  به  یا حقیقی است. و   واقعی 

گزارش

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

مزایا و معایب شغل مشاور امالک در آموزش مشاور مالک
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برای پخش
 ویدیو

روی آن
کلیک نمایید

شرکت "کپ کو" در نمایشگاه ساختمان بغداد"هافمن" در نمایشگاه بغداد

شرکت "بی تی اس" در نمایشگاه ساختمان "گیتی پسند" در نمایشگاه ساختمان بغداد
بغداد

https://www.instagram.com/p/BysnxnqgWc-/
https://www.instagram.com/p/Bypm1ifg5kw/
https://www.instagram.com/p/BysKOIEALac/
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 ویدیو
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کلیک نمایید

"تسفا" در نمایشگاه ساختمان بغداد"پروفیل کویر" در نمایشگاه ساختمان بغداد

"سنی پالستیک" در نمایشگاه ساختمان بغداد"کابل مغان" در نمایشگاه ساختمان بغداد

https://www.instagram.com/p/ByuDJlpAyAe/
https://www.instagram.com/p/ByugY0aAIXd/
https://www.instagram.com/p/BysxXxqAzGW/
https://www.instagram.com/p/ByudOrRgC-o/
https://www.instagram.com/darvapanjerefarda/
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داخلی دکوراسیون  در  پردازی  نور
کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | نـــور را می تـــوان یکـــی 
دانســـت  پدیده هایـــی  عالی تریـــن  از 
کـــه همـــواره نقشـــی حیاتـــی و موثـــر در 
ــرش از دوران  ــته و بـ ــان داشـ ــی انسـ زندگـ
ـــه صورت هـــای  ـــوده و ب ـــه آن آگاه ب ـــن ب که
ـــبت  ـــود را نس ـــرتام خ ـــه و اح ـــون توج گوناگ
ـــور در  ـــرده اســـت. اگرچـــه ن ـــراز ک ـــه آن اب ب
وهلـــه نخســـت امـــکان رویـــت پدیده هـــا 
ـــروز  ـــای ام ـــا در دنی ـــی آورد، ام ـــم م را فراه
کـــه مـــردم بیشـــرت زمـــان زندگـــی خـــود را 
در فضاهـــای داخلـــی ســـپری می کننـــد، 
ـــر رفتـــه  ـــور از روشـــنایی فضـــا فرات کارکـــرد ن
و  امـــکان طراحـــی و خلـــق فضاهایـــی 
ـــرده اســـت.  ـــذار را فراهـــم ک شـــاخص و اثرگ
ـــده  ـــان ای ـــرای بی ـــزاری ب ـــوان اب ـــه عن ـــور ب ن
و خالقیـــت، بـــر متامـــی جنبه هـــای دیگـــر 
طـــرح نیـــز اثـــر گـــذار اســـت. بـــه عنـــوان 
ــردازی  ــا نورپـ ــد بـ ــراح می توانـ ــه، طـ منونـ
مناســـب بـــه فضـــا وســـعت بخشـــیده 
زیـــاد،  یکنواختـــی  صـــورت  در  یـــا  و 
فضایـــی خنثـــی را ایجـــاد منایـــد. از ســـوی 
ــرده  ــات کـ ــی اثبـ ــم روانشناسـ ــر علـ دیگـ
مناســـب  نورپـــردازی  کـــه  هامن طـــور 
عامـــل اصلـــی در ایجـــاد آرامـــش روحـــی 
ــای  ــدگان از محیط هـ ــی مرصف کننـ و روانـ
داخلـــی بـــوده و تاثیـــر بـــه ســـزایی در 
ـــران در فضـــا  ـــراد و عملکـــرد کارب ـــه اف روحی
دارد، عـــدم نورپـــردازی مناســـب باعـــث 
ایجـــاد حســـی ناخوشـــایند و کســـالت آور در 
کاربـــران می گـــردد. طـــراح می بایســـت 
کاربـــران  تامیـــن رضایت منـــدی  ضمـــن 
ــز  ــروژه نیـ ــداف پـ ــی اهـ ــه متامـ ــا، بـ فضـ
دســـت یابـــد. بـــه بیـــان ســـاده، ارتباطـــی  
ـــی  ـــی داخل ـــک طراح ـــن ی ـــکار بی غیرقابل ان
ـــور  ـــود دارد.  به ط ـــردازی وج ـــق و نورپ موف
مثـــال بـــا نورپـــردازی مناســـب اســـت کـــه 
می تـــوان نظرهـــا را بـــه ســـمت جزئیـــات 
دکوراســـیون داخلی ماننـــد اکسســـوری ها 
ــن  ــواردی از ایـ ــواری و مـ ــی دیـ ــا نقاشـ یـ
عین حـــال،  در  و  کـــرد  جلـــب  دســـت 
ـــزای  ـــی اج ـــان متام ـــبی می ـــادل نس ـــک تع ی

ــاد کـــرد. دکوراســـیون داخلـــی ایجـ

علت تنوع نورپردازی در فضاهای 

گوناگون
در پروســـه طراحـــی نورپـــردازی دکوراســـیون 
ــا،  ــوع فضـ ــد نـ ــی ماننـ ــی، آیتم هایـ داخلـ
ــان  ــان، مـــدت زمـ ــران و فعالیـــت آنـ کاربـ

شـــدت  میـــزان  فضـــا،  از  بهره بـــرداری 
روشـــنایی مـــورد نیـــاز در عملکردهـــای 
انعـــکاس ســـطوح، رنگ هـــا،  متفـــاوت، 
ـــا   ـــف فض ـــاط مختل ـــطوح و نق ـــت س کنرتاس
ـــه  ـــن ب ـــود، هم چنی ـــه ش ـــر گرفت ـــد در نظ بای
آیتم هایـــی نظیـــر نحـــوه و میـــزان توزیـــع 

روشـــنایی نیـــز بایـــد توجـــه گـــردد.

دکوراسیون  در  نورپردازی  انواع 

داخلی
منبـــع  براســـاس  می تـــوان  را  نـــور 
تولیدکننـــده اش بـــه دو دســـته عمـــده " 
ـــی" تقســـیم  ـــور مصنوع ـــی" و " ن ـــور طبیع ن
ـــع  ـــن منب ـــن و بهرتی ـــور طبیعـــی اولی ـــرد. ن ک
ــر را در  ــرتین تأثیـ ــنایی اســـت و بیشـ روشـ
ـــب  ـــد مناس ـــی دارد و بای ـــیون داخل دکوراس
تریـــن بهـــره از انعـــکاس نـــور طبیعـــی 

بـــرده شـــود. 
نورپـــردازی مصنوعـــی بـــر اســـاس نحـــوه 
ـــردازی  ـــی " نورپ ـــروه اصل ـــه دو گ ـــع ب توزی
 " و   "General Lightening گســـرتده  
نورپـــردازی کانونـــی " تقســـیم می شـــود 
ــود دارای دو  ــی خـ ــردازی کانونـ ــه نورپـ کـ
 Accent ـــدی ـــردازی تاکی ـــر شـــاخه " نورپ زی
Lightening " و "نورپـــردازی وظیفـــه ای  

می باشـــد.  "Task Lightening

1. نورپردازی گسرتده: نـــور عمومـــی 
ـــردازی  ـــج نورپ ـــواع رای ـــن ان یکـــی از مهم تری
ـــام  ـــه مت ـــم ک ـــش مالی ـــا تاب ـــوری ب ـــت. ن اس
فضـــای شـــام را پوشـــش می دهـــد و بـــرای 
ماننـــد مطمـــن  مقصودهـــای عمومـــی 
ــود  ــوط می شـ ــا مربـ ــردن در فضـ حرکت کـ
و بـــرای کارهایـــی نظیـــر برجســـته کـــردن 
ـــع  ـــت. در واق ـــده آل نیس ـــه، ای ـــیا در خان اش
نـــور کلـــی و اصلـــی ســـاختامن هـــامن 
ــورت  ــه صـ ــوالً بـ ــه معمـ ــت کـ ــوری اسـ نـ
مـــی  اســـتفاده  درنورپـــردازی   رسارسی 
شـــود. اهمیـــت نـــور غالـــب بـــر محیـــط 
انـــدازه ای  بـــه  داخلـــی  نورپـــردازی  در 
اســـت کـــه می توانـــد احســـاس ســـاکنین را 
تحـــت تأثیـــر قـــرار دهـــد. به طـــور کلـــی، 
ـــقفی و  ـــوری س ـــع ن ـــط مناب ـــور توس ـــن ن ای
بـــزرگ تأمیـــن می شـــود. کـــم و یـــا زیـــاد 
بـــودن نـــور اصلـــی، می توانـــد باعـــث 
ـــن  ـــود. ای ـــایندی ش ـــاس ناخوش ـــاد احس ایج
نـــوع نورپـــردازی درخشـــندگی خاصـــی را بـــه 
ـــردازی  ـــوع نورپ ـــن ن ـــد. از ای ـــط می ده محی
ــت  ــت راحـ ــام و حرکـ ــدن اجسـ ــرای دیـ بـ
ایـــن  در  می شـــود.  اســـتفاده  ایمـــن  و 
نورپـــردازی، روشـــنایی محیـــط معمـــوأل 
بـــا اســـتفاده از لوســـرتها و المپ هـــای 

ســـقفی و... ایجـــاد می شـــود.

نورپـــردازی  تأکیدی:  نورپردازی   .2
ـــم در  ـــای مه ـــی از نورپردازی ه ـــدی یک تاکی
ــود  ــوب می شـ ــی محسـ ــیون داخلـ دکوراسـ
کـــه بـــرای تاکیـــد بـــر روی برخـــی از 
لـــوازم موجـــود در فضـــای  جزئیـــات و 
داخلـــی مثـــل بوفـــه و کتابخانـــه، تابلـــو و 
اکسســـوری های  ســـایر  و  کلکســـیون ها 
داخلـــی اســـتفاده می شـــود. بـــا اســـتفاده 
فضـــای  می تـــوان  تاکیـــدی  نورهـــای  از 
خانـــه را خاص تـــر کـــرد. بـــه طـــور مثـــال 
دیوارکوب هـــا و هالوژن هایـــی کـــه بـــه 
می کننـــد،  نورپـــردازی  تکـــی  صـــورت 
بـــرای ایجـــاد نورهـــای تاکیـــدی بســـیار 
بـــرای این کـــه نورپـــردازی  مناســـب اند. 
تأثیرگذارتـــر باشـــد، نـــور بایـــد بـــا شـــدت 
ـــاط دیگـــر،  ـــر بیشـــرت از نق ـــل ســـه براب حداق

بـــر شـــیء مـــورد نظـــر تابیـــده شـــود.

3. نورپردازی وظیفه ای: هامن گونـــه 
کـــه از نـــام ایـــن نـــوع نورپـــردازی در 
ــز  ــرای مترکـ ــت، از آن بـ ــاختامن پیداسـ سـ
فعالیت هـــای  انجـــام  زمـــان  در  بیشـــرت 
ــور  ــه طـ ــود. بـ ــتفاده می شـ ــف اسـ مختلـ
ــا  ــپزی و یـ ــه، آشـ ــان مطالعـ ــال در زمـ مثـ
انجـــام امـــوری کـــه بـــه نـــور و مترکـــز 

بیشـــرتی نیـــاز اســـت، نورهـــای وظیفـــه ای 
ـــای  ـــر از نوره ـــر و متمرکزت ـــیار کوچک ت بس
عمومـــی و گســـرتده، بـــه عنـــوان نـــور 
ــتفاده  ــورد اسـ ــور دوم مـ ــا نـ ــی و یـ کمکـ
قـــرار می گیرنـــد. نورهـــای وظیفـــه ای بـــه 
عنـــوان نـــور مکمـــل اســـتفاده می شـــوند. 
ـــور  ـــال در فضـــای نســـبتا کـــم ن ـــه طـــور مث ب
ــتفاده  ــا اسـ ــن نورهـ ــا از ایـ ــوان تنهـ منی تـ
ــرتده  ــور گسـ ــار نـ ــوض در کنـ ــرد، در عـ کـ
یـــا چراغ هـــای  و  آباژورهـــا  از  موجـــود 
گرفـــت،  کمـــک  می تـــوان  رومیـــزی 
کـــه  هالوژن هـــا  از  برخـــی  هم چنیـــن 
 OPEN و  جزیـــره  باالیـــی  فضـــای  در 
حکـــم  می شـــوند  نصـــب  آشـــپزخانه ها 
نورهـــای وظیفـــه ای را دارنـــد. در ایـــن 
نـــوع نورپـــردازی، نـــور می توانـــد بـــه 
وســـیله منابـــع زیـــادی تأمیـــن شـــود. 
ـــه  ـــن اســـت ک ـــردازی ای ـــن نورپ ـــدف از ای ه
ـــر  ـــار وارده ب ـــندگی، فش ـــش درخش ـــا افزای ب
ـــر  ـــا کارب ـــد ت ـــم کن ـــن کار ک چشـــم را در حی
ـــت  ـــه فعالی ـــرتی ب ـــهولت بیش ـــا س ـــد ب بتوان
ـــپزی و  ـــی، آش ـــه، خیاط ـــد مطالع ـــود مانن خ

ــردازد. ــره بپـ غیـ
بهره وری انرژی مرصفی:

 امـــروزه تـــالش بـــرای افزایـــش بهـــره وری و ...
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 برای اطالع از آخرین اخبار حوزه صنعت ساختمان 
به پایگاه اطالع رسانی عصرساختمان مراجعه کنید.
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سیل کنترل  برای  پیشرفته  راهکارهای 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | هـــر ســـاله وقـــوع ســـیل، 
باعـــث ویرانـــی کشـــورهایی در برخـــی از 
نقـــاط جهـــان می شـــود. مناطـــق ســـاحلی 
و زمین هـــای پســـت )حومـــه( کـــه در 
نزدیکـــی رودخانه هـــا و دریاچه هـــا قـــرار 
ـــد.  ـــرار دارن ـــب ق ـــرض تخری ـــد، در مع دارن
ــی  ــر جایـ ــد هـ ــیل می توانـ ــع، سـ در واقـ

کـــه بـــاران می بـــارد، اتفـــاق بیفتـــد.
بـــا گســـرتش شـــهرها، ســـیالب ها گســـرتش 
زیرســـاخت های  زیـــرا  یافته انـــد، 
شـــهری منی تواننـــد نیازهـــای زه کشـــی 
ـــت، را  ـــده اس ـــوار ش ـــه هم ـــی را ک زمین های
پاســـخ دهنـــد. بـــرای مثـــال، ایـــاالت متحـــده 
ـــوع  ـــکان وق ـــی و ام ـــر آمادگ ـــکا از نظ آمری
ـــای  ـــه زمین ه ـــت ک ـــه اس ـــه این گون ـــیل ب س
مســـطح، مناطـــق بســـیار توســـعه یافتـــه 
در  را  آب  تگـــزاس  هوســـتون،  ماننـــد 
حالی کـــه جایـــی بـــرای رفـــنت ندارنـــد، 
افزایـــش  پیش بینـــی  می کننـــد.  رهـــا 
ســـطح دریـــا خیابان هـــا، ســـاختامن ها 
و تونل هـــای مـــرتو در شـــهرهای ســـاحلی 
ماننـــد "منهـــنت" را بـــه خطـــر می انـــدازد. 
ــی در  ــدهای قدیمـ ــن، سـ ـــر ایـ ــالوه ب عـ
ـــه  ـــتند، ک ـــنت هس ـــتعد شکس ـــیالب ها مس س
منجـــر بـــه یـــک نـــوع ویرانـــی می شـــود 
کـــه در منطقـــه "نیواورلئـــان" پـــس از 

ــد. ــده شـ ــا دیـ ــان کاترینـ طوفـ
ـــوز هـــم  ـــن مســـائل، هن ـــا وجـــود همـــه ای ب
بـــرای مقابلـــه بـــا ایـــن پدیـــده ویرانگـــر 
امیـــد وجـــود دارد. در ژاپـــن، انگلســـتان، 
هلنـــد و ســـایر کشـــورهایی کـــه پایین تـــر 
ــامران  ــد، معـ ــرار دارنـ ــا قـ ــطح دریـ از سـ
تکنولوژی هـــای  شـــهری،  مهندســـین  و 
ـــا  ـــیل ه ـــرتل س ـــرای کن ـــده ای ب ـــدوار کنن امی
ــزی  ــا چیـ ــن دقیقـ ــد، ایـ ــرده انـ ــاد کـ ایجـ
اســـت کـــه نشـــان می دهـــد "مهندســـی" 

نیـــز می توانـــد زیبـــا باشـــد. کافیســـت 
ــز"  در  ــه "تامـ ــد رودخانـ ــه سـ ــی بـ نگاهـ
کشـــور انگلســـتان بیاندازیـــد، این گونـــه 
طراحـــی  ایـــن  کـــه  می رســـد  به نظـــر 
جایـــزه "پریتزکـــر" معـــامری مـــدرن را 

برنـــده شـــده اســـت.

کشور  در   )Thames( "تامز"  سد 

ن نگلستا ا
ــن  ــدی نویـ ــین سـ ــتان، مهندسـ در انگلسـ
ســـیل  از  جلوگیـــری  بـــرای  متحـــرک  و 
در امتـــداد رودخانـــه "تامـــز" طراحـــی 
ــی  ــوالد توخالـ ــد از فـ ــن سـ ــد. ایـ کرده انـ
ســـاخته شـــده، بـــه ایـــن صـــورت کـــه 
دروازه هـــای آب در نـــوار "تامـــز" به طـــور 
معمـــول بـــاز می شـــود تـــا مســـیر عبـــور 
در  ســـپس،  شـــود.  فراهـــم  کشـــتی ها 
ــف  ــای آب متوقـ ــاز، دروازه هـ ــورت نیـ صـ
ـــان آب  ـــق جری ـــا آب را از طری ـــوند ت می ش
از بیـــن بـــربد و ســـطح امنیـــت رودخانـــه 

ــد. ــز"را حفـــظ کنـ "تامـ
بـــه  کـــه  هیدرولیـــک  هـــای  بـــازوی 
متصـــل  فـــوالدی  و  بـــراق  بدنه هـــای 
انـــد دروازه غـــول پیکـــر را بـــاز و بســـته 
می کننـــد. همچنیـــن در موقعیـــت کـــم 
ـــت و  ـــاز اس ـــا ب ـــه ه ـــمتی از دریچ آب قس
اجـــازه می دهـــد مقـــداری آب در زیـــر 

ــد. ــان یابـ ــد جریـ سـ
دروازه هـــای ســـد "تامـــز" بیـــن ســـال های 
1974 تـــا 1984 ســـاخته شـــد و بـــرای 
جلوگیـــری از ســـیل بیـــش از 100 بـــار 

ــت. ــده اسـ ــته شـ بسـ

سد "واترگیت" در کشور ژاپن
ــه در  ــت کـ ــره ای اسـ ــن جزیـ ــور ژاپـ کشـ
اطـــراف آب قـــرار دارد و ســـابقه طوالنـــی 
کلـــی،  به طـــور  دارد.  وقـــوع ســـیل  در 
مناطـــق ســـاحلی و بـــه ویـــژه مناطـــق 
در امتـــداد رودخانه هـــای خروشـــان در 
ــوع  ــر وقـ ــرض خطـ ــن در معـ ــور ژاپـ کشـ

ســـیل قـــرار دارنـــد. 
از  مناطـــق  ایـــن  حفاظـــت  به منظـــور 
سیســـتمی  ژاپنـــی،  مهندســـین  ســـیل، 
ــای دروازه  ــا و قفل هـ ـــده از کانال هـ پیچی
ـــد. پـــس از وقـــوع  ورودی را توســـعه داده ان
یـــک ســـیل فاجعه بـــار در ســـال 1910، 
ــرای  ــی بـ ــاف راه هایـ ــن اکتشـ ــور ژاپـ کشـ
"کیتـــا" در  از  از بخش هایـــی  حفاظـــت 
ــا  ــر از دریـ ــطح پایین تـ ــه در سـ ــو کـ توکیـ

هســـتند، را رشوع کـــرد. 
Iwabu� )دروازه ســـد زیبـــای "الوابوچـــی" 

chi Floodgate( در ســـال 1924 توســـط 
ــامر  ــا "Akira Aoyama"، معـ ــرا آیامـ آکیـ
ژاپنـــی کـــه در کانـــال پانامـــا نیـــز کار 
ـــن ســـد در  کـــرده، طراحـــی شـــده اســـت. ای
ـــم انداز  ـــا چش ـــد، ام ـــل ش ـــال 1982 منح س
ـــت.  ـــده اس ـــی مان ـــی از آن باق ـــل توجه قاب

مربعـــی  برج هـــای  بـــا  جدیـــد،  ســـد 
ـــد  ـــت س ـــد، پش ـــاقه های بلن ـــظ در س محاف

قدیمـــی بـــاال مـــی رود.
آب  هدایت کننـــده  "موتورهـــای 
اتوماتیـــک" موجـــب تقویـــت بســـیاری 
ــن  ــور ژاپـ ــه در کشـ ــای آب کـ از دروازه هـ
درمعـــرض ســـیل قـــرار دارنـــد، شـــده 
ـــد  ـــاد می کن ـــی ایج ـــار آب نیروی ـــت. فش اس
کـــه در صـــورت نیـــاز، گیت هـــا را بـــاز و 
بســـته می کنـــد. موتورهـــای هیدرولیکـــی 
بـــرای فعالیـــت بـــه بـــرق نیـــازی ندارنـــد، 
ـــرق  ـــر قطعـــی ب ـــن آن هـــا تحـــت تأثی بنابرای
کـــه امـــکان وقـــوع آن در طـــول طوفـــان 

وجـــود دارد، قـــرار منی گیرنـــد. 

در   "Oosterscheldekering" سد 

هلند کشور 

ـــورد  ـــا برخ ـــا دری ـــواره ب ـــد هم ـــور هلن کش
داشـــته اســـت. از آن جایی کـــه 60 درصـــد 
جمعیـــت ایـــن کشـــور زیـــر ســـطح دریـــا 
زندگـــی می کننـــد، وجـــود سیســـتم های 
ــاله ای  کنـــرتل ســـیالب قابـــل اعتـــامد مسـ
بیـــن  اســـت.  کشـــور  ایـــن  در  رضوری 
ســـال های 1950 و 1997، کشـــور هلنـــد 
 Delta( "ـــس ـــا ورک ـــه ســـاخت "دلت ـــدام ب اق
ــده ای از  ــبکه پیچیـ ــه شـ ــرد کـ Works( کـ
ســـدها، آبگیرهـــا، موانـــع، آب بندهـــا و 

موانـــع جریـــان طوفـــان اســـت.
پروژه هـــای  چشـــم گیرترین  از  یکـــی 
جریـــان  ســـد  ورکـــس"،  "دلتـــا 
Ooster�" ــا ــی یـ Scheldt"  رشقـ ــان "طوفـ
ـــای  ـــه ج ـــد ب ـــور هلن ـــت. کش schelde" اس
یـــک ســـد معمولـــی، ســـدی  ســـاخنت 
 بـــا دروازه هـــای متحـــرک ســـاخت.   ...
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لطفـی سـعید   - علیـزاده  عرفـان 

کنید کلیک  بیشتر  مطالعه  برای   

 | ایـــوان خـــرسو یـــا طـــاق 
ـــادگار  ـــته ترین ی ـــن برجس ـــوان مدائ ـــا ای ـــرسی ی ک
ــع در  ــفون واقـ ــانی، در تیسـ ــاهی ساسـ شاهنشـ
کشـــور عـــراق کنونـــی اســـت. ایـــوان طـــاق 
کـــرسی بـــه عـــرض 2۵مـــرت پـــس از پـــل گاومیشـــان 
ـــتان  ـــامری باس ـــاق مع ـــن ط ـــران، عریض تری در ای
اســـت. ایـــن ایـــوان بلنـــدی تقریبـــی 30 مـــرت و 
ـــای  ـــاع من ـــرت دارد. ارتف ـــه 43 م ـــک ب ـــی نزدی پهنای
ــاع  ــر از ارتفـ ــرت بلندتـ ــه 7 مـ ــی بـ عـــامرت زمانـ

طـــاق می رســـید.
ـــکوه آن در  ـــوان باش ـــوص ای ـــفون و بخص کاخ تیس
زمـــان ساســـانیان محـــل برگـــزاری دیدارهـــای مهـــم، 

ـــن های  ـــزاری جش ـــل برگ ـــن مح ـــام و همچنی بارع
ســـنتی ماننـــد نـــوروز در حضـــور شاهنشـــاه 

ــت. ــانی بوده اسـ ساسـ
در زمـــان حملـــه اعـــراب بـــه ایـــران، ایـــن کاخ، 
در ســـدٔه هفتـــم میـــالدی غـــارت شـــد. ســـپس 
ـــد  ـــتفاده ش ـــجد اس ـــوان مس ـــه عن ـــی از آن ب مدت
ـــه  ـــا همیش ـــد. ام ـــه ش ـــم مرتوک ـــس از آن کم ک و پ
ــه و  ــورد توجـ ــن کاخ مـ ــت ایـ ــی و عظمـ زیبایـ
حیـــرت شـــاعران، جهانگـــردان و تاریخ نـــگاران 

بوده اســـت.
مطالعـــات متعـــددی بـــر روی ایـــن بنـــای تاریخـــی 
ــیار  ــام شـــده، کـــه شـــامل عکس هـــای بسـ انجـ
ـــیل  ـــا در س ـــوم بن ـــک س ـــه ی ـــل از اینک ـــس قب نفی
ـــه شـــده و در  ـــب شـــود گرفت ـــالدی تخری 1888 می
ـــت. ـــاپ رسیده اس ـــه چ ـــوا ب ـــفرنامه ژان دیوالف س

ایوان مدائن اصالت معماری ساسانی
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