
چالش های جدی بر سر راه تولید و واردات تزئینات داخلی ساختمان؛

کاغــذ دیــواری، لمینــت و پارکــت بــه عنــوان کاالهایــی کــه تــا پیــش از ایــن 
در بعضــی منــازل بــه فراخــور نیــاز اســتفاده می شــد، امــروز بخشــی از مــواد 
ســازنده ســاختمان را تشــکیل می دهــد، بــه طــوری کــه ایــن روزهــا لمینــت 
ــا ایــن  ــن موکت هــای نمــدی شــده اســت. ب در بســیاری از خانه هــا جایگزی
حــال کاالهایــی کــه در دســته تزئینــات داخلــی ســاختمان قــرار می گیرنــد، بــا 
کمبــود تولیــد داخــل و در بعضــی کاالهــا ممنوعیــت واردات مواجه هســتند. این 
در حالــی اســت کــه بــه گفتــه فعــاالن صنفــی ایــن حــوزه، تولیــدات داخلــی 

پاســخگوی نیــاز مــردم نیســت. 

ثبت سفارش ممنوع است!

سال ششم/ شماره  ۱۴۶
مهرماه  ۱۳۹۹
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خبرکوتاه

محصوالت بی کیفیت
جایگزین متریال های ناب

متاســفانه بــا افزایــش نــرخ ارز و همچنیــن سیاســت هــای 
پرابهــام وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، واردات ملزومــات 
ســاختمای بــه حداقــل رســیده و در بســیاری از متریــال هــا 
ــا دســتورالعمل منــع واردات  ــه پارکــت- لمینــت، ب از جمل
مواجــه شــدیم. ایــن امــر شــاید در ظاهــر امــر مفیــد مــی 
نمــود؛ امــا بــازار را از حالــت رقابــت کیفــی بــه رقابــت کمــی 
تبدیــل کــرد. تــا جایی کــه محصول بــی کیفیــت جایگزین 

محصــوالت و متریــال هــای نــاب اروپایــی شــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه کاغذدیــواری، محصولی اســت که 
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم، قشــربزرگی از نصــاب 
ــا  ــزارآالت و تزئیناتی ه ــب، اب ــندگان چس ــا فروش ــه ت گرفت
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــرده اس ــث کاری خودک ــر مباح را درگی
ــه و گمــرگ،  ــه علــت سیاســت های لحظــه ای وزارت خان ب
بســیاری از ایــن دوســتان اکنــون بــه چالــش برخورده انــد و 
واردکننــدگان آن نیــز آینــده ای را در شــغل خــود نمی بینند. 
زیــرا بــه شــدت در زمینــه ثبــت ســفارش و مســائل گمرکی 
ــن  ــه دنبــال آن فروشــندگان ای دچــار چالــش شــده اند و ب
ــزان  ــرا از می ــرو هســتند. زی ــا مشــکل روب ــز ب محصــول نی

تنــوع ایــن محصــول در بــازار کاســته شــده اســت.
امــا طــی چند ســال گذشــته گروههای مختلف مهندســی 
آرام آرم جایگزیــن هــای دیگــری بــرای کــف و دیوارها پیدا 
ــوش  ــا فرام ــن ه ــت از ذه ــه لمین ــروز ک ــا ام ــدو ت کردن
گردیــده اســت. در مــورد انــواع پوشــش هــای دیــواری نیــز 
چنیــن عاقبتــی قابــل پیش بینــی خواهد بــود. در شــرایط 
بحرانــی، شــرکت هــای واردکننــده نیــز خــود دســت بــه 
کار شــدند و فــروش را بصــورت مســتقیم ایجــاد کردنــد و 
ایــن امــر بــه کاهــش قــدرت عوامــل پخــش منجــر گردید 
ــا  ــه عم ــود ک ــا ب ــی کرون ــور پاندوم ــر حض ــاک ت و دردن
واردکننــدگان را بســوی حــذف گروههــای پخــش و یــا بــه 
نوعــی فــروش هــای اینترنتــی تشــویق کــرد. امــا در تمــام 
وقایعــی کــه بصــورت ناگــواری بــر ایــن صنعــت گذشــت، 
بــا اتفاقــات خوبــی نیــز روبــرو شــدیم. بــا نگاهــی اجمالــی 
بــه شــیوه معمــاری داخلــی پــس از کرونــا مــی تــوان امید 
ایــن را داشــت کــه ایــن صنعــت از مونتــاژکاری بــه ســمت 
خاقیــت ســوق پیــدا کنــد و در فقــدان محصــوالت آمــاده 
ســاختمانی معمــاران بــه خلــق ســبک جدیــد روی آوردند.

ــد  ــه تولی ــد ب ــش از ح ــرار بی ــوی، اص ــر س ــا از دیگ ام
ــا  ــواری تنه ــه تولیدکاغذدی ــت ک ــرایطی اس ــل در ش داخ
ــد آن  ــه تولی ــود؛ بلک ــم نمی ش ــین آالت آن خت ــه ماش ب
نیازمنــد زیرســاخت های مناســب اســت کــه متاســفانه این 
ــن  ــدارد. یکــی از مهم تری ــران وجــود ن زیرســاخت ها در ای
اولویت هــای ایــن زیرســاخت نیــز وجــود طراحــان ماهــر 
ــا وجــود اینکــه طراحــان ماهــر  و آمــوزش دیــده اســت. ب
در ایــران فراواننــد، امــا در ایــن حــوزه همچنــان نیازمنــد 
تربیــت طــراح هســتیم. همچیــن داشــتن آزمایشــگاه های 
تولیــد کیفــی از دیگــر مســائلی اســت کــه باید مــورد توجه 
ــدارد.  ــران وجــود ن ــرد کــه درحــال حاضــر در ای ــرار گی ق
ــران تاکنــون موفــق  بنابرایــن تولیــد ایــن محصــول در ای

ــرای موفقیــت آن وجــود دارد. ــادی ب نبــوده و مســیر زی

لی
اخ

 د
ون

سی
را

کو
 د

صی
ص

تخ
ه  

نام
ژه 

وی

سروش رجبی

سرمقاله

محدودیت ثبت سفارش بیشتر می شود
یــک مقــام مســئول بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا هیــات 
دولــت، از محدودیــت ثبت ســفارش ۲۴۰۰ قلــم کاالی دارای مشــابه داخلــی خبــر داد 
و گفــت: امســال همچنیــن ضوابــط کارتابــل فنــی بــرای کنتــرل و جلوگیــری از ورود 
کاالهــای مشــابه تولیــد داخــل و در خصوص ســقف و ســابقه بــرای وارد کننــدگان کاال 
اعمــال مــی شــود. ســعید عباســپور، مدیــرکل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت 
صمــت گفــت: در ایــن مــدت محدودیــت ثبــت ســفارش بــرای مــواد اولیــه واحدهــای 
ــی شــود. ــال م ــر ســال اعم ــن ه ــزان ۲۰ درصــد بیشــتر از میانگی ــه می ــدی ب تولی

             ریحانه سجادی/ روزنامه نگار

یخی که آب می شود

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان معتقــد 
اســت: بخشــی از حــوزه تجــارت شــامل 
واردات یــا صــادرات کاالهــای ســرمایه ای، 
واســطه ای، مصرفــی و خدماتــی بــاز 
واردات،  ایــن  بعضــا  کــه  می گــردد 
مشــمول کاالهــای ضــروری، تجماتــی و 

ــود.  ــز می ش ــس نی لوک
»کمیــل طیبــی« می گویــد: بــا ایــن 
ــر  ــت ب ــوری اولوی ــچ کش ــود در هی وج
کاالی  مقابــل  در  مصرفــی  کاالهــای 
ــوری  ــچ کش ــه هی ــت. البت ــس نیس لوک
ــع ارزی  ــت دادن مناب ــه از دس ــل ب تمای
ــورهایی  ــی در کش ــدارد و حت ــود را ن خ
همچــون مالــزی، ســنگاپور و کشــورهای 
حاشــیه خلیــج فــارس، آزادســازی تجاری 
وجــود دارد و ورود و خــروج انــواع کاالهــا 
آزاد و تعرفــه پاییــن آنهــا بــا هدف بیشــتر 
شــدن حجــم ورود کاالهــای ســرمایه ای و 
واســطه ای انجــام می شــود تــا بــا افزایــش 
ــی،  ــای صادرات ــت کااله ــد و ظرفی تولی
ــادل در بخــش تجــارت ایجــاد شــود.  تع
وی ادامــه داد: امــا زمانیکــه بــا مشــکاتی 
همچــون تورم، جنــگ، تحریــم و ... مواجه 
ــت در  ــت دول ــفانه دخال ــویم متاس می ش
قیمت گــذاری ارزی و تصمیمــات مربــوط 
بــه آن بیشــتر می شــود و از ســوی دیگــر 
دولــت دســت بــه تصدی گــری در اقتصاد 
زده و در ایــن حــوزه بیشــتر ورود می کنــد 
و در ایــن مســیر تعــدد قیمت گــذاری بــه 
خصــوص در حــوزه ارز، ســبب نرخ هــای 

ــازار می شــود. متفاوتــی در ب

حذف کاال ممکن نیست
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  طیبــی، 
اولویت هــای هــر کشــوری تولیــد کاالهای 
ــه همــواره تقاضــا  ــی اســت، چراک مصرف

ــه عنــوان  ــرای آن وجــود دارد، گفــت: ب ب
مثــال زمانیکــه یــک ســاختمان ســاخته 
ــد  ــازی دارد، نیازمن ــه بازس ــاز ب ــا نی و ی
ــور  ــه ط ــت و ب ــیون اس ــر دکوراس تغیی
قطــع حــذف ایــن قبیــل کاالهــا از اقتصاد 
ــد  ــه تولی ــود، چراک ــد ب ــن نخواه ممک
ــه ای از  ــور مجموع ــی کش ــص داخل ناخال
ــی،  ــات مصرف ــا و خدم ــن کااله ارزش ای
ــد  ــد تولی ــت و فرآین ــرمایه ای و ... اس س
آنهــا بــه معنــای رونق کســب و کار اســت 
و بــا توجــه بــه اینکــه کاالهــای مصرفــی 
ــر  ــط بهت ــک و متوس ــای کوچ را بنگاه ه
ــتغال  ــد و اش ــه تولی ــد، ب ــد می کنن تولی

جامعــه افــزوده می شــود.
ــح کــرد: اگــر الگــوی  ــه تصری وی در ادام
ــی  ــرایط تورم ــبی در ش ــی نامناس مصرف
داشــته و انضبــاط مصرفــی در محدودیــت 
ــوص در  ــه خص ــیم ب ــته باش ارزی نداش
کشــورهایی کــه تــک محصــول هســتند 
ــرای  ــی ب ــع طبیع ــک منب ــه ی ــا ب و تنه
ــد،  ــه دارن ــود تکی ــع ارزی خ ــن مناب تامی
ــه  ــی ایجــاد شــده و ب ــد مصرف ــادات ب ع
ــن قبیــل  جــای تولیــد داخــل، واردات ای
محصــوالت بیشــتر می شــود کــه در 
ــاف  ــرف، اخت ــد مص ــوی ب ــرایط الگ ش
درآمــد ایجــاد و برخــی از رانــت ایــن بــازار 

ــد. ــره می گیرن به
بــه گفتــه طیبی، نوســانات قیمتــی منجر 
بــه عــدم قطعیــت بــرای بنگاه هــای 
شــود  ســرمایه گذاری  در  اقتصــادی 
و نمی تواننــد آینــده تولیــد خــود را 
ــال در  ــوان مث ــه عن ــد، ب ــخص کنن مش
نوســانات ارزی، یــک بنــگاه اقتصــادی بــا 
ــت  ــدم قطعی ــد، ع ــه تولی ــش هزین افزای
ــی و ... در  ــار روان ــاد ب ــا، ایج در قیمت ه
ــن  ــی ای ــه حت ــود ک ــه می ش ــازار مواج ب
نوســانات بــه طــور معمــول تــورم زا خواهد 
ــرمایه گذاری  ــای س ــت کااله ــود و قیم ب

افزایــش می یابــد. 
شــرایط  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــز  ــده نی ــاه مصرف کنن ــانات ارزی رف نوس
دچــار مشــکل می شــود و در بســیاری از 
شــرایط زمانیکــه شــاخص نوســان قیمت 
ارز را در الگــوی تولیــد و مصــرف بررســی 
ــر  ــواره اث ــاخص هم ــن ش ــم ای می کنی

ــد. ــان می ده ــی را نش منف

شرایط سینوسی بازار 
ــوش  ــن آراپ ــرکت نوی ــل ش مدیرعام
نیــز در گفت وگــو بــا نوســان بــا اشــاره 
ــازار  ــر ب ــرخ ارز ب ــه تاثیــر نوســانات ن ب
داخلــی و خارجــی کاالهــای مصرفــی، 
گفــت: نوســانات ارزی بــر بــازار داخــل 
ــول ملــی موجــب  ــا کاهــش ارزش پ ب
افزایــش قیمــت کاالهــا می شــود و 
ــد  ــدرت خری ــه کاهــش ق ــا توجــه ب ب
ــت  ــز دچــار اف ــازار داخــل نی ــردم، ب م

ــود. ــا می ش تقاض
ــا اشــاره بــه شــرایط  مهــدی هوایــی ب
سینوســی بــازار ناشــی از نوســانات نرخ 
ــان  ــه ای از زم ــح داد: در بره ارز، توضی
ــد  ــرای خریــد هجــوم می آورن مــردم ب
و در برهــه ای دیگــر خریــد انجــام 
ــرر  ــه ض ــار ب ــن رفت ــه ای ــود ک نمی ش

تولیدکننــده اســت،
ــته  ــا داش ــش تقاض ــر افزای ــا اگ  مث
باشــیم تولیدکننــده امــکان تولیــد باال 
ــود  ــتری خ ــی مش ــه نوع ــدارد و ب را ن
را از دســت می دهــد و در برهــه ای 
ــت  ــد ثاب ــای تولی ــه هزینه ه ــر ک دیگ
ــان می شــود.  اســت، دچــار ضــرر و زی
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر نوســانات نــرخ 
ــازار خارجــی، گفــت: اگرچــه  ــر ب ارز ب
را  فرصت هایــی  ارز  نــرخ  افزایــش 
ــا  ــد، ام ــاد می کن ــادرات ایج ــرای ص ب
ــب  ــز موج ــش ارز نی ــانات و کاه نوس
زیــان در قیمــت دهــی و فــروش 

خارجــی می شــود.
ــدی در  ــد تولی ــن واح ــل ای مدیرعام
ــح  ــی توضی ــیون داخل ــه دکوراس زمین
ــده  ــر تولیدکنن ــا اگ ــن فض داد: در ای
ــته  ــروش داش ــای ف ــل قرارداده از قب
باشــد، بــا افزایــش قیمــت مــواد اولیــه 

دچــار ضــرر و زیــان می شــود و در 
مجمــوع نوســانات نــرخ ارز بــازار را 
ــل  ــد. مدیرعام ــی می کن ــار بی ثبات دچ
شــرکت نویــن آرا پــوش، تصریــح کرد: 
در ایــن شــرایط تولیدکننــدگان بــا 
ــدی  ــای تولی ــدن واحده ــک ش کوچ
خــود مواجــه می شــوند، چراکــه بعــد 
ــا  ــد ب ــر نمی توانن ــروش کاال دیگ از ف
همــان ســرمایه قبلــی، همــان مقــدار 
مــواد اولیــه خــود را تهیــه کننــد و در 
ایــن شــرایط مــواد اولیــه کمتــری وارد 
کارخانــه می شــود کــه ایــن بــه مــرور 
ــرمایه  ــدن س ــر ش ــبب کمت ــان س زم

آنهــا می شــود. 
ــوش  ــن آرا پ ــرکت نوی ــل ش مدیرعام
بــا اشــاره بــه تاثیــر نوســانات نــرخ ارز 
ــیون  ــوزه دکوراس ــوص در ح ــه خص ب
داخلــی، گفــت: بــا توجــه بــه کاهــش 
قــدرت خریــد اقشــار مختلــف جامعــه، 
ــه طــور معمــول شــاهد کــم شــدن  ب

تقاضــا از ســوی آنهــا هســتیم.
 البتــه برخــی در برهــه ای از زمــان 
بــرای تکمیــل و بازســازی مســکن 
خــود بــرای حفــظ ســرمایه، بــا توجــه 
ــودن قیمت هــا، خریــد  ــه صعــودی ب ب
انجــام می دهنــد کــه در ایــن شــرایط 
ــی  ــا زمان ــال می شــود، ام ــه فع کارخان
ــرار می گیــرد،  کــه تقاضــا در شــیب ق
واحــد تولیــدی دچــار زیــان می شــوند، 
چراکــه دیگــر تقاضایــی وجــود نــدارد. 
هوایــی افــزود: در زمــان صعــودی 
بــودن قیمت هــا اگرچــه محصولــی 
فــروش مــی رود، امــا کارخانه هــا در 
ــه  ــار ب ــود ناچ ــه خ ــواد اولی ــن م تامی
ــود  ــه خ ــواد اولی ــردن م ــن ک جایگزی
هســتند کــه متاســفانه هماننــد یخــی 
ســرمایه  کاالی  می شــود،  آب  کــه 
ــود،  ــر می ش ــدی کوچکت ــد تولی واح
چراکــه وقتــی خریــد مــواد اولیــه 
بــاال  قیمت هــا  و  می شــود  انجــام 
رفتــه و مــواد اولیــه کمتــری وارد 
واحــد تولیــدی می شــود، در ایــن 
فضــا، ســرمایه واحــد تولیــدی کمتــر 
می شــود کــه ایــن موضــوع بــرای 
واحدهــای تولیــدی کوچک و متوســط 

ــد. ــدق می کن ــتر ص بیش

 نــرخ ارز بــه عنــوان يکــی از مهمتريــن متغيرهــاي اقتصــاد کالن مطــرح اســت و تغييــرات آن بــه طــور گســترده بــر متغيرهــاي اقتصــادي نظيــر 
رشــد و تــورم و همچنيــن قيمــت کاالهــاى مختلــف از جملــه مصرفــی تاثيرگــذار اســت. اگرچــه کاالهــاى مصرفــي، کاالهايــی هســتند که توســط 
ــن آن  ــور تامي ــت کش ــورم، اولوي ــت ارزى و ت ــرايط محدودي ــوند و در ش ــدارى می ش ــخصی خري ــارف ش ــراى مص ــی و ب ــدگان نهاي مصرف کنن
نيســت، امــا بــه طــور قطــع رشــد هــر اقتصــاد و توليــد ناخالــص هــر کشــورى وابســته بــه ارزش توليــد و فــروش ايــن محصــوالت اســت. ايــن 
ــک  ــک اقتصــاددان و ي ــد ي ــی. نگاهــی کــه از دي ــازار و  قيمــت کاالهــاى مصرف ــر ب ــر آن ب ــرخ ارز و تاثي ــه نوســان ن گــزارش نگاهــی دارد ب

توليدکننــده مــورد نقــد و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

نگاهی به نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار و  قیمت کاالهای مصرفی؛

نوساناتقیمتیمنجربهعدمقطعیتبنگاههایاقتصادیدرسرمایهگذاریمیشود
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چرا تولید داخل 
پاسخگو نیست؟

کاغذدیــواری تولیــد داخــل عــاوه بر نداشــتن 
ــز  ــرح نی ــوع در ط ــر تن ــت الزم، از نظ کیفی
ــر  ــه مدی ــه گفت ــدارد. ب ــی ن ــت مطلوب وضعی
ــن  ــه از بزرگتری ــن ک ــرکت ابودیزای ــل ش عام
کشــور  در  کاغذدیــواری  تامین کننــدگان 
داخلــی  کاغذدیــواری  طرح هــای  اســت، 

ــت. ــی اس قدیم
»شــاهرخ گلخنــدان« می گویــد: تکنولــوژی بــه 
ــی،  ــواری داخل ــد کاغذدی ــوط تولی ــه در خط کار رفت
ــا،  ــه ماشــین آالت روز دنی قدیمــی اســت و نســبت ب
از رده خــارج شــده اســت و کاغــذی کــه تولیــد 
می کنــد، مشــکات زیســت محیطــی دارد. بــه گفتــه 
ــازار دکوراســیون داخلــی، دســتگاه های  ایــن فعــال ب
ــا  ــواری ب ــای دی ــد کاغذه ــوان تولی ــر، ت ــورد نظ م
جنس هــای جدیــد را ندارنــد و عــاوه بــر آن، میــزان 
تولیــد، نســبت بــه تقاضــای داخلــی کــم اســت. وی 
ــه  ــر نمون ــی در براب ــای داخل ــت کاغذه ــاره کیفی درب
خارجــی بیــان می کنــد: کاغذدیــواری تولیــد داخــل 

ــت.  ــه 3 و ۴ اس ــاح درج ــه اصط ب
کاغذدیــواری درجــه یــک کــه کیفیــت و تنــوع طــرح 
باالیــی دارد، گــران اســت و در بــازار کشــور مــا 
ــود.  ــن وارد نمی ش ــدارد و بنابرای ــی ن ــای چندان تقاض
ــور  ــه وف ــه ۲ ب ــواری درج ــر کاغذدی ــال حاض در ح
وارد می شــود. کاغــذ درجــه 3 وارداتــی هــم کیفیــت 
مطلــوب را دارد امــا بــه لحــاظ طراحــی ســاده اســت 
ــل قیمــت آن مناســب اســت و در  ــن دلی ــه همی و ب

ــای الزم را دارد.  ــا تقاض ــور م کش
ــد در  ــود تولی ــود کمب ــا وج ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــن  ــاختمان، واردات ای ــی س ــات داخل ــای تزئین کااله
کاالهــا هــم یــا ممنــوع اســت و یــا مشــکات خــاص 
خــود را دارد کــه ایــن موضــوع بــه کمبــود تقاضــا در 
بــازار و بــاال رفتــن قیمــت محصــوالت ایــن خانــواده 

کمــک کــرده اســت. 
داخلــی،  تزئینــات  صنــف  فعــاالن  گفتــه  بــه 
تخصیص هــای بانــک مرکــزی در خصــوص ارز و 
همچنین مســائل اداری کار واردات را ســخت و چرخه 
ــت های  ــی سیاس ــت. در پ ــرده اس ــر ک کار را زمان بَ
ــروج ارز  ــری از خ ــت جلوگی ــزی در جه ــک مرک بان
ــی  ــی، ارز نیمای ــای غیراساس ــرای کااله ــور ب از کش
ــت و  ــده اس ــذف ش ــواری ح ــدگان کاغذدی واردکنن
ــه گفتــه واردکننــدگان کاالهــای تزئینــات داخلــی  ب
ســاختمان، تامیــن ارز گاه تــا دو مــاه زمــان می بــرد. 
بــا تخصیــص نیافتــن ارز نیمایــی بــه کاالهــای 
ــور  ــدگان مجب ــی ســاختمان، واردکنن ــات داخل تزئین
بــه تهیــه ارز حاصــل از صــادرات هســتند کــه در چند 
ــا رقــم ۲5 هــزار تومــان افزایــش  مــاه گذشــته گاه ت
یافتــه و در نتیجــه قیمــت ایــن کاالهــا را بــاال بــرده 
ــه  ــن هزین ــاال رفت ــز ب ــد نی ــن رون اســت.  حاصــل ای
ــر قیمــت مســکن اســت.  ــر ب ــاز و تاثی ســاخت و س
در ایــن وانفســا کــه تولیــد خوابیــده و واردات هــم یــا 
ممنــوع اســت یــا لنــگان لنــگان بــه راه خــود مــی رود، 
بــه نظــر می رســد بهتــر اســت دولــت فکــری بــرای 
ــت از  ــن دس ــه ای ــود در زمین ــهای موج ــع چالش رف

کاالهــای ســاختمانی بکنــد.

زمینه رشد تولید را فراهم کنیم
عضــو کمیســیون »صنایــع و معــادن« مجلــس معتقــد اســت کــه دولــت 
کــه  چــرا  باشــد،  داشــته  درســتی  سیاســت گذاری  واردات  زمینــه  در  بایــد 
ایــن مســئله می توانــد در رابطــه بــا رشــد تولیــد در کشــور مؤثــر باشــد. 
ــه  ــت: اینک ــری گف ــام معظــم رهب ــارات مق ــه اظه ــاره ب ــا اش ــی ب ــر کریم ــی اکب عل
کاال هایــی بــه کشــور وارد شــود کــه مــا امــکان تولیــد آن را در کشــور داریــم، درســت 
نیســت، مــا بایــد بــرای جهــش تولیــد ایــن امــکان و اطمینــان را بــه تولیــد کننــده 
بدهیــم کــه بــا محــدود کــردن واردات زمینــه را بــرای رشــد تولیــد فراهــم کــرده ایــم.

            فرزانه احمدی/ روزنامه نگار

ثبت سفارش ممنوع است!

ــه واردات  ــت ک ــال اس ــدود دو س ح
لمینــت ممنوع اســت و ثبت ســفارش 
ــی  ــد داخل ــود. تولی ــام نمی ش آن انج
ــوب و  ــت مطل ــم از کیفی ــن کاال ه ای
کمیــت کافــی برخــوردار نیســت و در 
نتیجــه فعــاالن ایــن صنــف در خطــر 

ــد.  ــرار دارن ــکاری ق بی

لمینت داخلی
کم و بی کیفیت

رئیــس اتحادیــه تزئینــات داخلــی 
ســاختمان  تاکیــد دارد کــه لیمنــت 
تولیــد داخــل از نظر کیفیــت و کمیت 
ــازار  ــت و در ب ــوب نیس ــد مطل در ح
لمینــت و بــه ویــژه نــوع بــا کیفیــت 
ــروز  ــت.  »به ــاب اس ــیار کمی آن، بس
میانــی« در خصــوص تولیــد داخلــی 
ــت  ــد لمین ــد: تولی ــن کاال می گوی ای
مدتــی انجــام می شــد، امــا بــه جــای 
ــد  ــتفاده از HDF تولی ــا اس ــه ب اینک
شــود، بــا MDF  تولیــد می شــد. 
ــد  ــل تولی ــی مراح ــا بعض ــازنده ه س
ــر  ــا از نظ ــد و ی ــت نمی کردن را رعای
فنی دانســیته آن اســتاندارد نبــود. در 
حالــت کلــی بــه میــزان کمــی تولیــد 
در ایــن حــوزه داشــتیم امــا شــکایات 
موضــوع  بــا  اتحادیــه  در  زیــادی 
ــن کاال  ــت ای ــودن کیفی ــوب ب نامرغ

ثبــت می شــد. 
دیگــری  جالــب  نکتــه  بــه  وی 
اشــاره می کنــد: در ســال جدیــد 
اف،  دی  اچ  ســازنده  شــرکت های 
تولیداتشــان را به کشــورهای همسایه 
ماننــد افغانســتان و ... صــادر می کنند، 
ــه  ــاده اولی ــن م ــادرات ای ــه ص چراک
ــران ســود  ــروش آن در ای بیشــتر از ف
دارد. نتیجــه چنیــن اقدامــی کمبــود 
مــواد اولیــه لمینــت در ایــران اســت. 
بــه گفتــه میانــی، واحدهــای صنفــی 
ــل  ــه دلی ــت ب ــه لمین ــال در زمین فع

نبــود تولیــد داخــل و ممنوعیــت 
واردات درآمــدی ندارنــد و مصــرف 
بــازار  ایــن  درگیــر  هــم  کننــده 
ــد  ــی توان ــار شــده اســت و نم ناهنج
ــا کیفیتــی تحویــل بگیــرد.  جنــس ب
ایــن فعــال صنفــی خواســتار مدیریت 
دولــت در ایــن زمینــه شــد: امیدواریم 
ــنده  ــا فروش ــد ت ــری بکن ــت فک دول
هــا و نصــاب هــای ایــن حــوزه از 

ــوند. ــارج ش ــی خ باالتکلیف

ارزبری مواد اولیه تولید 
کاغذدیواری و لمینت

موضــوع جالــب توجــه دیگــر در 
زمینــه تولیــد داخلــی لمینــت و 
کاغــذ دیــواری، وارداتــی بــودن میزان 
زیــادی از مــواد اولیــه آن اســت. طبق 
تزئینــات  اتحادیــه  گفتــه رئیــس 
ــدود 6۰ تــا  ــاختمان، ح ــی س داخل
7۰ درصــد مــواد اولیــه کاغــذ دیواری 
ــی  ــت.  میان ــی اس ــت واردات و لمین
ــری از  ــر جلوگی ــد: اگ ــوان می کن عن
واردات لمینــت بــه دلیــل ارزبــری 
واردات  حــوزه  در  ارز  ایــن  اســت، 
ــود و  ــرف می ش ــه آن مص ــواد اولی م
ــا قیمــت باالتــر  در ازای آن کاالیــی ب
از کاالی خارجــی بــه دســت مصــرف 
ســازنده های  می رســد.  کننــده 
ــت  ــل قیم ــه دلی ــی ب ــای ایران کااله
بــاال نمی تواننــد از مــواد اولیــه درجــه 
ــر آن  ــاوه ب ــد. ع ــتفاده کنن ــک اس ی
ــورت  ــاال ص ــراژ ب ــان در تی تولیداتش
ــودن  نمی گیــرد و نتیجــه آن گــران ب
کاالی ایرانــی در برابــر کیفیــت آن 

ــت.  اس
بــه گفتــه میانــی، قیمــت یــک 
ــت  ــا کیفی ــل ب ــد داخ ــت تولی لمین
پاییــن، از جنــس درجــه یــک چینــی 
قیمــت باالتــری دارد، البتــه اجنــاس 
اروپایــی کیفیــت بســیار بــاال و در 

نتیجــه قیمــت بیشــتری هــم دارنــد. 

لمینت کاالی 
لوکس نیست

لمینــت در دســته کاالهــای اساســی 
ــه  ــی ک ــی از دالیل ــدارد و یک ــرار ن ق
لمینــت  واردات  ممنوعیــت  بــرای 
اعــام می شــود، همیــن موضــوع 
اســت. بــا ایــن حــال رئیــس اتحادیــه 
ــی ســاختمان معتقــد  ــات داخل تزئین
اســت کــه ایــن کاال لوکــس نیســت: 
ــرده اســت  ــا اعــام ک ــه باره »اتحادی
کــه لمینــت و کاغذدیــواری کاالی 
لوکــس نیســت و در دســته مــواد 
ــرار می گیــرد.  مصرفــی ســاختمانی ق
ــد  ــم مانن ــواری ه ــت و کاغذ دی لمین
پــرده، کاالی مــورد نیــاز بــرای منــزل 

ــتند.« هس
میانــی تاکیــد می کنــد: لمینــت 
کاالی لوکــس نیســت، ایــن کاال مانند 
ــم  ــم بگویی ــت، نمی توانی ــودرو اس خ
پرایــد کاالی لوکــس اســت، امــا اگــر 
ــه آن  ــوان ب ــرد می ت ــز بخ ــی بن کس
ــاره  ــت، درب ــم داش ــس ه ــگاه لوک ن
ــت،  ــور اس ــن ط ــم همی ــت ه لمین
اگــر بخواهیــم یــک لمینــت اروپایــی 
بــا طــرح خــاص بیاوریــم کــه بســیار 
گــران باشــد، می توانیــم بگوییــم 
ــال  ــه دنب ــا ب ــا م ــت ام ــس اس لوک
چنیــن چیــزی نیســتیم. صحبــت مــا 
ایــن اســت کــه لمینــت نیــاز مــردم 
اســت و مــردم آن را جایگزیــن موکت 
ــد و وقتــی تولیــد  و ســرامیک کرده ان
ــه  ــدارد، الزم اســت ب داخــل وجــود ن

ــود.  ــور وارد ش کش

بیکاری در کمین 
فعاالن صنفی لمینت

کاالی لمینــت بــا حــدود 7۰ تــا 
ــه  ــازار مواج 8۰ درصــد کســری در ب

ــد از  ــاز بای ــزان نی ــن می ــت و ای اس
طریــق واردات تامیــن شــود. میانــی 
ــه  ــد ک ــه، می گوی ــن نکت ــان ای ــا بی ب
ــازار،  ــت در ب ــود لمین ــل نب ــه دلی ب
اشــتغال صنــف مربــوط بــه آن در 
ــی  ــن اســت. میان ــن رفت حــال از بی
ــیاری از  ــد بس ــد: درآم ــد می کن تاکی
همکارهــای مــا یعنی قشــر مغــازه دار، 
نصــاب، حمــل و نقــل، فروشــنده ها و 
... از طریــق امــور مربــوط بــه لمینــت 
اســت کــه در شــرایط فعلــی در خطــر 

ــد.  ــرار دارن ــکاری ق بی
حــدود 15 هــزار نفــر از ایــن طریــق 
کــه  افــرادی  و  می شــوند  ارتــزاق 
ســال ها در حــوزه لمینــت نصــاب 
بــه  نمی تواننــد  دیگــر  بوده انــد، 
ــود را  ــه خ ــد و حرف ــوزی برون کارآم
ــت  ــود واردات لمین ــد. نب ــوض کنن ع
ــات  ــراد و تبع ــن اف ــکاری ای باعــث بی

می شــود.   آن 

کاغذدیواری داخلی 
کیفیت الزم را ندارد

کیفیــت موضــوع دیگری اســت که در 
انتخــاب یک کاال توســط مــردم نقش 
ــر شــاخص  ــد. اگ ــا می کن مهمــی ایف
قیمــت کاال را کنــار بگذاریــم، -خــوب 
یــا بــد- تقاضــای بــازار نشــان می دهد 
کــه مــردم کاالی خارجــی مرغــوب را 
بــه کاالی داخلــی بی کیفیــت ترجیــح 
ــه تزئینــات  می دهنــد. رئیــس اتحادی
ــت  ــاره کیفی ــاختمان درب ــی س داخل
کاغذدیــواری تولیــد داخــل می گویــد: 
کیفیــت  وارداتــی  کاغذدیــواری 
باالتــری نســبت بــه کاالی تولیــد 
ــی  ــال حت ــن ح ــا ای ــی دارد. ب داخل
ــم،  ــا را بپذیری ــت داخلی ه ــر کیفی اگ
ــا  ــل تنه ــاخت داخ ــواری س کاغذدی
ــور را  ــاز کش ــد از نی ــدود ۴۰ درص ح

ــد.  ــن می کن تامی

اســتفاده از تزئينــات داخلــی ســاختمان ايــن روزهــا نســبت بــه گذشــته حالــت همــه گيرتــرى بــه خــود گرفته 
اســت و بيــش از پيــش در منــازل اقشــار مختلــف ديــده می شــود. کاغــذ ديــوارى، لمينــت و پارکــت بــه عنوان 
کاالهايــی کــه تــا پيــش از ايــن در بعضــی منــازل بــه فراخــور نيــاز اســتفاده می شــد، امــروز بخشــی از مــواد 
ســازنده ســاختمان را تشــکيل می دهــد، بــه طــورى کــه ايــن روزهــا لمينــت در بســيارى از خانه هــا جايگزيــن 
موکت هــاى نمــدى شــده اســت. بــا ايــن حــال کاالهايــی کــه در دســته تزئينــات داخلــی ســاختمان قــرار 
می گيرنــد، بــا کمبــود توليــد داخــل و در بعضــی کاالهــا ممنوعيــت واردات مواجــه هســتند. ايــن در حالــی 

اســت کــه بــه گفتــه فعــاالن صنفــی ايــن حــوزه، توليــدات داخلــی پاســخگوى نيــاز مــردم نيســت. 

چالش های جدی بر سر راه تولید و واردات تزئینات داخلی ساختمان؛

وارداتآزادنشود،لمینتکارهابیکارمیشوند!
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خبرکوتاه

صنفی که درکرونا
دیده نشد!

ــال  ــتان س ــر زمس ــا در اواخ ــروس کرون ــیوع وی ــان ش از زم
گذشــته، مشــاغل زیــادی متحمــل خســارتهای مالــی 
بســیاری شــدند و تــا مــرز تعطیلــی پیــش رفتنــد. یکــی از 
ایــن اصنــاف کــه در ایــن مدت بــا مشــکات متعــددی روبرو 
شــده صنــف تزئینــات و خدمــات داخلــی ســاختمانی اســت. 
مجیــد پذیــرش رییــس اتحادیــه صنــف تزئینــات داخلــی 
ســاختمان  شــیراز در خصــوص فعالیــت این صنــف در دوران 
کرونــا گفــت: متأســفانه بــا شــیوع ویــروس کرونــا واحدهــای 
صنفــی تزئینــات داخلــی بــا خســارت بســیاری روبرو شــدند، 
از آن جملــه اینکــه بهتریــن زمــان درآمــد زایــی در بهمــن 
مــاه و اســفند مــاه عمــاً از دســت رفــت و بر خاف ســالهای 

قبــل در ایــن بخــش درآمــد زایــی نداشــتیم.
ــش  ــازار در بخ ــای ب ــن روزه ــت ای ــوص وضعی وی در خص
ــفانه  ــزود: متأس ــا اف ــش قیمت ه ــی و افزای ــات داخل تزئین
ــا  ــاز م ــورد نی ــام م ــی از اق ــون برخ ــال تاکن ــدای س از ابت
بــا ســه مرحلــه افزایــش روبــرو بــوده انــد کــه همیــن امــر 
ــازار  باعــث افزایــش قیمــت نهایــی و همچنیــن رکــود در ب
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی دیگــر از اقــام 
هماننــد کاغــذ دیواری هــای خارجــی و … بــه دلیــل گرانــی 
ارز و همچنیــن عــدم واردات بــا قیمــت بســیار باالیــی عرضه 
ــن  ــه همی ــاس خارجــی ب ــت: بســیاری از اجن می شــود گف
دلیــل در بــازار کمیــاب شــدند و قیمــت آنهــا افزایــش بــی 

ســابقه ای داشــته اســت.
رییــس اتحادیــه تزئینــات داخلی ســاختمان شــیراز با اشــاره 
ــازار،  ــود ب ــردم، در خصــوص رک ــد م ــازل خری ــدرت ن ــه ق ب
گفــت: متأســفانه بیمــاری کرونــا در کنــار افزایش بی ســابقه 
قیمت هــا و همچنیــن قــدرت کــم خریــد مــردم باعث شــده 
ــره  ــای روزم ــه نیازه ــی ک ــواد غذای ــوف م ــز صن ــه ج ــا ب ت
مــردم را برطــرف می کننــد و حتــی در دوران قرنطینــه 
هــم مشــغول فعالیــت بودنــد، بســیاری از اصنــاف دیگــر بــا 
مشــکات بســیاری دســت و پنجــه نــرم کننــد و همچنــان 
در تأمیــن هزینه هــای جــاری خــود دچــار مشــکل باشــند. 
وی افــزود: عــاوه بــر مشــکات معیشــتی و مالــی کــه قدرت 
خریــد را کاهــش داده بســیاری از مــردم ترجیــح می دهنــد 
در شــرایط فعلــی اقــدام بــه خریــد اقامــی هماننــد موکــت، 
کاغــذ دیــواری و… نکننــد چراکــه بخشــی از فعالیــت ایــن 
صنــف در خصــوص خدمــات نصــب بــه رعایــت پروتکل های 
ــاره  ــاج دارد. وی درب ــا احتی ــور در خانه ه ــتی و حض بهداش
افزایــش قیمــت نصــب و خدمــات گفــت: تــاش شــده تــا 
در ایــن شــرایط کمتریــن میــزان افزایــش را داشــته باشــیم 
ــد چســب  ــی همانن ــواد مصرف ــی برخــی از م ــد گران هرچن
واقعــاً مــا را دچــار مشــکل کــرده اســت. پذیــرش، بــا اشــاره 
بــه اینکــه بــه زودی ســر رســید پرداخــت مالیــات و عــوارض 
فــرا می رســد از نگرانــی بســیاری از فعــاالن ایــن صنــف در 
ایــن خصــوص خبــر داد و گفت: متأســفانه تاکنــون حمایتی 
در ایــن زمینــه از اصنــاف صــورت نگرفتــه اســت. وی اضافــه 
کــرد: در جلســه اســتاندار بــا نماینــدگان اصنــاف متأســفانه 
ــاف  ــت از اصن ــوص حمای ــخصی در خص ــه مش ــچ برنام هی
ــه  ــت ب ــده دول ــی وام 1۲ درصــدی وع ــنیده نشــد و حت ش
مشــاغل اســیب دیــده کرونــا هــم شــامل بســیاری از اصناف 
ــم  ــد ه ــن درص ــا ای ــن وام ب ــد همی ــت، هرچن ــده اس نش

نمی توانــد مشــکات عمــده مــا را برطــرف کنــد.
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گزارش

رویکرد رقابتی خانه سبز
ــال اســت،  ــی فع ــه در عرصــه معمــاری و دکوراســیون داخل ــه ســبز« ک شــرکت »خان
بهره گیــری از فضــای مجــازی را به عنــوان برنامــه جــدی ایــن مجموعــه مــد نظــر قــرار 
داده اســت. مدیرعامــل ایــن مجموعــه مــی گویــد: به دنبــال ایجــاد مزیت هــای رقابتــی 
متنوعــی هســتیم کــه از جملــه ایــن مزیت هــا می تــوان بــه ایجــاد امــکان ثبت ســفارش 
در فضــای مجــازی،  ســایت و اینســتاگرام اشــاره کــرد. امیــن حســینی افــزود:  بــا ایجــاد 
سیســتم پاســخگویی آنایــن، بــه مشــتریان کمــک کرده ایــم تــا بتواننــد پاســخ ســواالت 

خــود را از کارشناســان مجموعــه دریافــت کننــد.

             گزارش

استقبال در زیر سایه کرونا

اخیــر  ماه هــای  طــی  درحالی کــه 
بســیاری از رویدادهــا و فعالیت هــای 
اقتصــادی چــه در ایــران و چــه در 
جهــان تحــت تأثیــر ویــروس کرونــا بــا 
ــتمین  ــده اند، بیس ــه رو ش ــش روب چال
دوره نمایشــگاه بین المللــی صنعــت 
ســاختمان تهــران کــه بزرگ تریــن 
نمایشــگاه صنعــت ســاختمانی ایــران و 
ــگاه های  ــن نمایش ــی از معروف تری یک
ــت  ــه اس ــاختمان خاورمیان ــت س صنع
ــدگان  ــراوان بازدیدکنن ــتقبال ف ــا اس ب
بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  و 

ــد. ــته ش ــورتر از ادوار گذش پرش

برپایی نمایشگاه 
با رعایت پروتکل های بهداشتی

همان طــور کــه اشــاره شــد بیســتمین 
ــران  نمایشــگاه صنعــت ســاختمان ته
ــیاری  ــه بس ــد ک ــزار ش ــی برگ در حال
ــان در  ــای جه ــا و رویداده از فعالیت ه
تمامــی عرصه هــا از فرهنگــی و هنــری 
گرفتــه تا ورزشــی، اقتصــادی و مذهبی 
بــا چالــش و محدودیــت جــدی روبــه رو 
ــر  ــق  نظ ــود طب ــن وج ــا ای ــدند ب ش
معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتانداری 
تهــران کــه اعــام کــرده بــود برگــزاری 
ــت  ــا رعای ــی ب ــگاه های تخصص نمایش
بهداشــتی  شــیوه نامه های  دقیــق 
ــز  ــگاه نی ــن نمایش ــت، ای ــع اس بامان
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
برگــزار شــد. بــر همیــن اســاس تمامی 
بازدیدکننــدگان  و  شــرکت کنندگان 
ــد و  ــک بودن ــش ماس ــه پوش ــزم ب مل
ــاز و  ــای ب ــا در فض ــیاری از غرفه ه بس
ــا  ــگاه برپ ــوله های نمایش ــارج از س خ
شــده بــود. فضــای داخلــی غرفه هــا نیز 
ــش وســعت  ــال های پی ــه س نســبت ب
بیشــتری داشــت کــه همیــن موضــوع 
بــه حفظ فاصلــه فیزیکــی افــراد کمک 
ــدای ورودی  می کــرد. همچنیــن در ابت
هــر ســالن تونــل ضدعفونی کننــده 
ــه  ــزم ب ــراد مل ــه اف ــت ک ــود داش وج
گــذر از آن بودنــد در تمــام طول ســالن 
ــای  ــت پروتکل ه ــر رعای ــر ب ــراد ناظ اف
ــرکت کنندگان  ــوی ش ــتی از س بهداش
کمتــر  و  بودنــد  بازدیدکننــدگان  و 
بــدون  می توانســتیم  را  فــردی 
ــم. از  ــاهده کنی ــک مش ــش ماس پوش
ســوی دیگــر در ورودی نمایشــگاه نیــز 
بســته هایی شــامل ماســک، دســتکش 
ــده  التکــس و دســتمال ضدعفونی کنن

بــه بازدیدکننــدگان اهــدا می شــد. 
ــران  ــی ته ــگاه بین الملل ــایت نمایش س
بزرگ ترین ســایت نمایشــگاهی کشــور 
اســت که عملکــرد آن بر عملکرد ســایر 
ســایت های نمایشــگاهی تأثیرگــذار 
خواهــد بــود. از ســوی دیگــر برگــزاری 
نمایشــگاه ها همچنــان یکــی از راه هــای 
مهــم بازاریابــی بــرای صنایــع خصوصی 
محســوب می شــود. هرچنــد در شــرایط 
ــی  ــان رویدادهای ــام جه ــی در تم کنون
این چنینــی بااحتیــاط برگــزار می شــود 
ــا از  ــزار نمی شــود ام و گاهــی هــم برگ
نمی دانــد  هیچ کــس  کــه  آنجایــی 
ــور  ــی به ط ــه زمان ــا چ ــروس کرون وی
قطــع ریشــه کن خواهــد شــد بــه نظــر 
ــدید  ــت ش ــت رعای ــد راه درس می رس
کنــار  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 

ــی اســت. ــن رویدادهای چنی

نمایشگاه صنعت ساختمان 
و رونق ساخت وساز

ــه  ــاختمان ب ــگاه س ــن دور از نمایش ای
ــا حضــور مســئوالن  ــال ب ــر س روال ه
و  مســکن  وزارت  صمــت،  وزارت 
شهرســازی، رئیــس اتــاق تعــاون و 
نماینــدگان مجلــس برگــزار شــد کــه 
ــم  ــه در مراس ــراد چ ــن اف ــی ای تمام
ــر  ــر تأثی ــه ب ــه و چــه اختتامی افتتاحی
مثبــت برگــزاری چنیــن رویــدادی 
در رونــق ساخت وســاز ســاختمان و 
توانمندی هــای  نمایــش  و  مســکن 

ــد. ــاره کردن ــی اش داخل
ــن رابطــه  ــر راه و شهرســازی در ای وزی
گفــت: امیدواریــم برگــزاری نمایشــگاه 
بــرای  تحرک بخــش  عامــل  یــک 
ــح  فرآینــد ساخت وســاز و تولیــد مصال

ــد. ــاتی باش ــاختمانی و تأسیس س

سرپرســت وزارت صمــت نیــز بــه 
ــاره  ــل اش ــد داخ ــای تولی توانمندی ه
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــه داد: ع ــرد و ادام ک
نگــران تأمیــن مــواد اولیه بــرای صنعت 
ســاختمان نیســتیم، بلکــه اقــام مهــم 
ــور  ــل کش ــاختمان در داخ ــت س صنع
تولیــد می شــود. در تولیــد فــوالد، 
ــاً  ــرامیک تقریب ــی و س ــیمان، کاش س
ــروز  ــم و ام ــد داری ــاز تولی ــر نی دو براب
یکــی از عمــده  صادرکنندگان ســیمان، 
شیشــه، کاشــی و ســرامیک هســتیم.

غرفه هایی وسیع 
و در فضای باز

نحــوه چیدمــان نمایشــگاه امســال 
نســبت بــه ســال های گذشــته از جمله 
نــکات جالــب ایــن نمایشــگاه بــود. در 
ایــن دور از نمایشــگاه بیشــتر غرفه هــا 
وســیع و بــا نمایــی زیبــا چیــده شــده 
ــت  ــی رعای ــر زیبای ــاوه ب ــه ع ــود ک ب
ــهولت  ــز در آن س ــی نی ــه فیزیک فاصل
تعــداد  همچنیــن  می کــرد.  پیــدا 
زیــادی از غرفه هــا در فضــای بــاز و 
خــارج از ســوله های نمایشــگاه چیــده 
ــب  ــز موج ــن نی ــه ای ــد ک ــده بودن ش
پویایــی و ســرزندگی فضــای نمایشــگاه 

ــود. ــده ب ــال ش امس
ــید  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــوی دیگ از س
بــه  نســبت  امســال  نمایشــگاه 
ســال های گذشــته نظــم بیشــتری 
داشــت؛ شــرکت کنندگان متناســب بــا 
ــالن های  ــتند در س ــه داش ــدی ک تولی
مجــزا جــای داده شــده بودنــد بــه 
ایــن معنــا کــه بیشــتر تولیدکننــدگان 
یــک  در  چــوب  و  پنجــره  و  درب 
ســالن، تولیدکننــدگان شــیرآالت و 
ــر و  ــالنی دیگ ــتی در س ــوازم بهداش ل

تولیدکننــدگان لــوازم آشــپزخانه در 
ســالنی مجــزا قــرار گرفتــه بودنــد. امــا 
یکــی از نقــاط ضعــف ایــن نمایشــگاه 
در  غرفه هــا  شــماره  درج  عــدم 
ــث  ــن باع ــه ای ــود ک ــا ب ــردر غرفه ه س
ــد.  ــدگان می ش ــردرگمی بازدیدکنن س
همچنیــن مســئوالن ســالن ها نیــز در 
ــی  ــتند به خوب ــه نمی توانس ــن زمین ای
بازدیدکننــدگان را راهنمایــی کننــد 
کــه ایــن موجــب اتــاف وقــت و تراکــم 
ــد. ــالن ها می ش ــت در س ــاد جمعی زی

جای خالی 
دکوراسیون داخلی

ــن دور  ــوالت ای ــوع محص ــد تن هرچن
ــا توجــه  ــه خصــوص ب از نمایشــگاه ب
نمایشــگاه  بــه هم زمانــی نهمیــن 
صنعــت آسانســور و پله برقــی نســبت 
بــه ســال های پیــش بیشــتر بــود 
ــش  ــی نمای ــان جــای خال ــا همچن ام
ــه  ــی ازجمل صنــف دکوراســیون داخل
لمینــت  پارکــت،  کاغذدیــواری، 
ایــن صنــف  محصــوالت  ســایر  و 
کامــًا مشــهود بــود. متأســفانه در 
ــن  ــه ای خــاص ای ــالنی، غرف ــچ س هی
ــود.  ــده ب ــاص داده نش ــف اختص صن
ایــن درحالــی اســت کــه محصــوالت 
ایــن صنــف یکــی از مهم تریــن و 
مــورد  محصــوالت  کاربردی تریــن 
اســت.  درجایــی  ســاختمان  نیــاز 
ــن  ــت ای ــر مثب ــت از تأثی ــه صحب ک
نمایشــگاه بــر صنعــت ســاختمان 
ــه  ــالنی ب ــت س ــب اس ــود واج می ش
ایــن صنــف اختصــاص داد شــود و یــا 
اینکــه نمایشــگاه صنعت دکوراســیون 
ــگاه  ــا نمایش ــان ب ــز هم زم ــی نی داخل

ــود. ــزار ش ــاختمان برگ ــت س صنع

ــخ 20  ــی از تاري ــور و پله برق ــی آسانس ــگاه بين الملل ــن نمايش ــا نهمي ــان ب ــران هم زم ــاختمان ته ــت س ــی صنع ــگاه بين الملل ــتمين نمايش بيس
الــی 23 شــهريورماه بــا حضــور بيــش از 300 شــرکت کننده در محــل دائمــی نمايشــگاه هاى بين المللــی تهــران و بــا رعايــت پروتکل هــاى 
بهداشــتی برگــزار شــد. خبرنــگار نوســان بــا حضــور در ايــن نمايشــگاه گزارشــی ميدانــی از شــرکت کنندگان، وضعيــت غرفه هــا، تغييــرات 

نمايشــگاه نســبت بــه ســال هاى گذشــته و تاثيــر کرونــا در برگــزارى ايــن رويــداد تهيــه کــرده کــه در ادامــه می خوانيــد:

گزارش میدانی نوسان از بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران؛

جایخالیغرفههایدکوراسیونداخلیدرنمایشگاهامسالمشهودبود
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سبز به رنگ
چمن مصنوعی

چمــن مصنوعــی کاالیــی منحصــر بــه فــرد اســت کــه 
ــت. از  ــده اس ــج ش ــیار رای ــتفاده از آن بس ــروزه اس ام
ــا،  ــراس خانه ه ــن و ت ــوان در بالک ــول می ت ــن محص ای
ــا،  ــا، روف گاردن ه ــد کودک ه ــدارس و مه ــا، م ویاه
بــاغ تاالرهــا، فضــای ســبز هتل هــا، زمین هــای گلــف، 
تنیــس و فوتبــال و محیــط اداری اســتفاده کــرد. ممکن 
اســت ایــن ســوال بــرای بســیاری از افــراد پیــش بیایــد 
کــه در خریــد چمــن مصنوعــی بــه چــه مــواردی بایــد 
توجــه داشــته باشــیم؟! مــا در اینجــا بــه طــور کامــل 
بــه ایــن موضــوع می پردازیــم و تمامــی اطاعــات الزم 
ــد چمــن مصنوعــی و قیمــت چمــن  را در مــورد خری

ــرار می دهیــم. ــار شــما ق مصنوعــی  در اختی
ــد  ــی داری ــن مصنوع ــاب چم ــرای انتخ ــه ب ــی ک دلیل
ــر تمامــی مراحــل تصمیــم گیــری شــما در پروســه  ب
خریــد اثــر خواهــد گذاشــت. بنابرایــن ابتــدا بایــد دلیل 
روشــنی بــرای انتخــاب ایــن محصــول داشــته باشــید. 
اغلــب افــراد بــه دالیــل مختلفــی بــه اســتفاده از چمــن 
مصنوعــی روی مــی آورنــد. برخــی از ایــن دالیــل بــه 

شــرح زیــر هســتند:
ــول  ــام ط ــت در تم ــای طبیع ــس زیب ــری از ح بهره ب
ســال بــدون وجــود ِگل، حشــرات و مــوارد اینچنینــی

نگهداری راحت تر در مقایسه با چمن طبیعی
ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد ایــن محصــول بــه گونه ای 
ــودکان و  ــرای ک ــرری ب ــه ض ــچ گون ــه هی ــت ک اس

ــدارد. ــات ن حیوان
ــد و  ــس می کن ــیار لوک ــا را بس ــی فض ــن مصنوع چم

ــوید. ــز ش ــران متمای ــود از دیگ ــبب می ش س
اولیــن کاری کــه قبــل از خریــد چمــن مصنوعــی بایــد 
انجــام دهیــد ایــن اســت کــه بودجــه خــود را مشــخص 
کنیــد. ایــن امــر در صــدر تمامــی کارهایــی قــرار دارد 
ــمت  ــه س ــکار ب ــا این ــرا ب ــد. زی ــام دهی ــد انج ــه بای ک
محصوالتــی مــی رویــد کــه متناســب بــا بودجــه شــما 
هســتند و دیگــر بــه طــرف محصوالتــی کــه متناســب 
بــا پــول شــما نیســتند، نمی رویــد و جــذب محصــوالت 

نمی شــوید. گرانقیمت تــر 
متــراژ در تعییــن قیمــت چمــن مصنوعــی نقش بســیار 
مهمــی دارد. بهتــر اســت قبــل از خرید چمــن مصنوعی 
ــد  ــد کنی ــرای آن خری ــد ب ــی خواهی ــه م ــی را ک مکان

مشــخص کنیــد و متــراژ آن را بــرآورد کنیــد.
اگــر چمــن مصنوعــی را بــرای تــراس و یــا اتــاق خــواب 
ــدارد و  ــی ن ــب خاص ــه نص ــاز ب ــوال نی ــد معم می خری
خــود شــما نیــز مــی توانیــد اینــکار را انجــام دهیــد. اما 
اگــر چمــن را بــرای ابعــاد بزرگتــر مثــل زمیــن ورزش 
ــه ای  ــم حرف ــط تی ــد توس ــب آن بای ــد، نص می خواهی

صــورت گیــرد.
ــن  ــد از چم ــی خواهی ــه م ــی ک ــه مکان ــه ب ــا توج ب
مصنوعــی اســتفاده کنیــد، می توانیــد رنــگ تیــره و یــا 
روشــن ایــن محصــول را انتخــاب کنیــد. اگر قرار اســت 
ــاط اســتفاده  ــل حی ــن محصــول در محیطــی مث از ای
کنیــد بهتــر اســت یــک نمونــه از چمــن مــورد نظــر را 
تهیــه کنیــد و در زیــر نــور آفتــاب پهــن کنید تــا تلوتلو 
رنــگ آن را ببینیــد و مطمــن شــوید مطابــق بــا ســلیقه 
شماســت. اگــر چمــن شــما در معــرض نــور آفتــاب قرار 
دارد ایــن محصــول بایــد در برابــر نــور UV مقاوم باشــد 

تــا پرتــو خورشــید رنــگ آن را از بیــن نبــرد.

اگر حیاط ندارید ، بالکن را سبز کنید!
اگــر بــا نشســتن و اســتفاده از فضــای کوچکــی مثــل بالکــن و تــراس بیشــتر از حیــاط 
لــذت می بریــد، معطــل نکنیــد و تــراس خــود را مثــل یــک باغچــه کوچک چمــن کاری 
کنیــد، البتــه از نــوع مصنوعــی! امــا بــرای تشــخیص مرغوبیــت چمــن مصنوعــی بایــد 
مــوارد زیــادی از جملــه کیفیــت بکینــگ، جنس نخ، شــکل ســطح مقطــع الیــاف، تراکم 
طولــی و عرضــی و ارتفــاع نخ هــا را مــد نظــر قــرارداد. پشــت چمــن باید بطــور یکنواخت 
از مــواد پوشــانیده شــده و دارای انعطــاف کافــی باشــد. یکــی از نخ هــای چمــن را بگیرید 
و بکشــید، اگــر الیــاف چمــن اســتاندارد باشــد نبایــد نــخ بــه آســانی از بافــت جدا گــردد.

            فرزانه احمدی/ روزنامه نگار

صنعت چمن مصنوعی کشور در مسیر رشد

ــی در  ــن مصنوع ــد چم ــان :تولی   نوس
ــد؟ ــاز ش ــی آغ ــه زمان ــور از چ کش

ــش،  ــال پی ــدود 5۰ س ــا از ح ــرکت م ش
ــت  ــندگی فعالی ــاجی و ریس ــروه نس در گ
داشــته امــا ۲۲ ســال پیــش مدیــران ایــن 
ــی از  ــا بخش ــد ت ــم گرفتن ــرکت تصمی ش
خــط تولیــد را بــه تولیــد چمــن مصنوعــی 
اختصــاص دهنــد. ایــن کاال در آن ســال ها 
در کشــور ناشــناخته بــود، بــه همیــن دلیل 
ــگان  ــه صــورت رای ــادی را ب ــای زی زمین ه
چمــن مصنوعــی کردیــم تــا ایــن محصول 
ــود.  ــناخته ش ــا ش ــط ارگان ه ــد توس جدی
ــی  ــه وقت ــت ک ــا اس ــب اینج ــه جال نکت
ــی را در  ــق شــدیم چمــن مصنوع ــا موف م
ــن  ــه ای ــده ای ب ــم، ع ــی کنی ــور معرف کش
ــن کاال  ــوان ای ــی ت ــه م ــد ک ــر افتادن فک
ــورها  ــایر کش ــا س ــه ی ــن و ترکی را از چی
ــان در  ــه در آن زم ــی ک ــرد! در حال وارد ک
ترکیــه تنهــا یــک کارخانــه تولیــد چمــن 
مصنوعــی وجــود داشــت، برخــی در داخــل 
کشــور ترجیــح دادنــد طبــق معمــول بــه 
ــت   ــا دریاف ــد و ب ــی برون ــافرت خارج مس
هدایــا از شــرکت های رقیــب خارجــی، 
ــه  ــورت بی روی ــه ص ــی را ب ــن مصنوع چم
وارد کننــد. مــا در مرحلــه بعــد تولیداتمان، 
تصمیــم داشــتیم، نــخ چمــن را در کشــور 
تولیــد کنیــم کــه بــا اتفاقاتــی کــه در حوزه 
واردات افتــاد، اجرایــی کــردن ایــن تصمیــم 
بــه تعویــق افتــاد و در برابــر آن، در ترکیه در 
حــدود 1۰ ســال چندیــن کارخانــه تولیــد 
چمــن مصنوعــی بــرای صــادرات بــه ایــران 

ــه راه افتــاد.  ب
ــن  ــه واردات چم ــون ک ــان :اکن   نوس
مصنوعــی ممنــوع اســت، ایــن موضــوع 
چــه تاثیــری بــر تولیــدات و بــازار چمن 

مصنوعــی در کشــور داشــته اســت؟
هــر کاالیــی کــه جلــوی واردات آن گرفتــه 
ــال  ــه دنب ــی ب ــش های ــدا چال شــود، در ابت
دارد و مســلما افــرادی کــه از واردات آن 
خواهنــد  اعتــراض  می برده انــد،  ســود 
کــرد، امــا در نهایــت چنیــن تصمیم هایــی 
بــرای کشــور مفیــد خواهــد بــود. تا قبــل از 
ممنوعیــت واردات چمن، ما نمی توانســتیم 
ــیم.  ــن بفروش ــی چم ــای دولت ــه ارگان ه ب
اکنــون هــم بــا وجــود ممنــوع بــودن 
همچنــان  کــه  اســت  جالــب  واردات، 
ایــران  در  خارجــی  مصنوعــی  چمــن 
دیــده می شــود! موضــوع دیگــری کــه 
ــن اســت کــه وقتــی  دردسرســاز شــده، ای
یــک شــرکت خارجــی بــرای شــرکت های 
ــی  ــد، خیل ــادر می کن ــور ص ــی فاکت ایران
وقت هــا اگــر آن شــرکت ایرانــی رقــم 
ــاال ببــرد،  ــه طــور مصنوعــی ب فاکتــور را ب
ــت  ــت دریاف ــتری از دول ــد ارز بیش می توان
ــن  ــازار آزاد بفروشــد و ای ــد و آن را در ب کن
ــت.  ــت اس ــدون زحم ــود ب ــای س ــه معن ب
ــم  ــا بخواهی ــی م ــه وقت ــی اســت ک طبیع
ایــن منبــع درآمــد را قطــع کنیــم، چنیــن 
شــرکت هایی مقاومــت خواهنــد کــرد. 
ــران  ــه مدی ــت ک ــن اس ــر ای ــوع دیگ موض
دولتــی و تصمیم گیــران کشــور از شــرایط 
و نحــوه کســب و کار کامــا بی اطــاع 
ــب و  ــی تصوی ــن قوانین ــتند و بنابرای هس
ــان  ــط کارشناس ــه توس ــد ک ــرا میکنن اج
آنهــا تاییــد و تعییــن شــده باشــد.. موضــوع 
دیگــر ایــن اســت کــه مــا در ایــن ۴۰ ســال 
ــا  ــم، ام ــه رو بوده ای ــا بحــران روب همــواره ب
مدیــران اقتصــادی مــا، بــرای دوران بحــران 
ــام  ــا در تم ــن م ــد و قوانی ــوزش ندیده ان آم
ــک دوران محــدود و  ــرای ی ــن ســال ها ب ای

ــب  ــع یــک بحــران خــاص تصوی ــرای رف ب
شــده اســت نــه بــرای ســال های متمــادی. 
یکــی دیگــر از مشــکات ایــن اســت کــه 
بعضــی دســتگاه ها و ماشــین آالت صنایــع 
ــم  ــت و نمی توانی ــی اس ــی قدیم ــا خیل م
ــن  ــا چنی ــه ب ــیم ک ــته باش ــار داش انتظ
دســتگاهی بتــوان رقابــت پایاپایــی بــا 
رقبــای خارجــی داشــت کــه بــا تکنولــوژی 

روز تولیــد می کننــد.
ــی  ــن مصنوع ــه چم ــان :در زمین  نوس
ــی وجــود  چــه اســتانداردهای بین الملل

دارد؟
ــی و  ــوع تزئین ــه دو ن ــی ب ــن مصنوع چم
ورزشــی تقســیم می شــود، در نــوع تزئینــی 
ــت  ــی اهمی ــاید خیل ــتانداردها ش آن، اس
نداشــته باشــند امــا در زمینه ورزشــی، فیفا 
اســتاندارهایی را تعییــن کــرده اســت و آن 
را در آزمایشــگاه های تحــت نظــارت خــود 

ــد.  ــی می کن بررس
ــا  ــما از کج ــه ش ــواد اولی ــان :م   نوس

تامیــن می شــود؟ 
پتروشــیمی های کشــور بیشــتر مــواد اولیه 
ــوالت  ــا محص ــد ام ــن می کنن ــا را تامی م
ــت در  ــر کیفی ــه از نظ ــن زمین ــا در ای آنه
ســطح بین المللــی نیســت. اکنــون در 
حــال رایزنــی بــا شــرکت های پتروشــیمی 
داخلــی هســتیم تــا بــه آن ســطح مطلــوب 
برســند. درصــد بســیار کمــی از مــواد هم از 

خــارج وارد می شــود. 
  نوســان :آیــا ممنوعیــت واردات چمــن 
و نبــود رقابــت، باعــث کاهــش کیفیــت 

ــود؟ ــی نمی ش ــن مصنوع چم
ببینیــد! خــواه ناخــواه ممکــن اســت باعــث 
سوءاســتفاده هایــی بشــود، امــا بــرای بــاال 
رفتــن صنعــت کشــور از پلــه هــای ترقــی 

ــوند.  ــا طــی ش ــتفاده ه ــن سوءاس ــد ای بای
ــد  ــی چن ــود و ط ــع می ش ــوارد رف ــن م ای
ــن  ــرد. ممک ــم ک ــذر خواهی ــال از آن گ س
سوءاســتفاده هایی  بعضــی  االن  اســت 
ــه ســد فیفــا  صــورت بگیــرد امــا وقتــی ب
بخوریــم، نمی شــود بــا کیفیــت پاییــن کار 
کــرد. در حــوزه چمــن مصنوعــی هــم بــه 
دلیــل اینکــه بعــد از چنــد ســال بایــد کاال 
ــا کیفیــت  تعویــض شــود، اگــر شــرکتی ب
پاییــن کار کنــد، مشــتریان خــود را از 
ــه  دســت خواهــد داد و در واقــع شــرکت ب
اجبــار بهتــر اســت کــه جنــس بــا کیفیــت 
تولیــد کنــد تــا مشــتریان خــود را حفــظ 
کنــد. بنابرایــن در نهایــت بــه هــر شــکلی 
ــر از  ــل بهت ــد داخ ــم، تولی ــگاه کنی ــه ن ک

واردات اســت.  
  نوســان :بــا شــرایط فعلــی آینــده این 
صنعــت و بــازار آن را چطــور پیش بینــی 

ــد؟  می کنی
در ۲۰ ســال گذشــته کــه مــا تولیــد 
چمــن مصنوعــی را آغــاز کردیــم، همــواره 
ــوده  ــد ب ــه رش ــور رو ب ــرف آن در کش مص
ــف نشــده اســت و  ــچ گاه متوق اســت و هی
قیمــت آن حتــی در شــرایط فعلــی، تنهــا 
ــه اســت. االن  ــاال رفت حــدود 3۰ درصــد ب
ــزان  ــه بیشــترین می ــته ک برعکــس گذش
فــروش مربــوط بــه چمــن ورزشــی بــود، به 
ســمت فــروش چمن تزئینــی هــم رفته ایم 
ــتری رو  ــتقبال بیش ــا اس ــن ب ــن چم و ای
ــن موضــوع از افــت  ــه رو شــده اســت، ای ب
فــروش جلوگیــری کــرده اســت. جلوگیری 
از واردات و بــاال رفتــن نــرخ ارز هــم باعــث 
شــده کــه تولیــد داخلــی چمــن مصنوعــی 
رونــق بگیــرد و در طــی ۲۰ ســال گذشــته 

ــو پیــش رود. ــه جل همــواره رو ب

شــرکت آســيا چمــن، بــه زعــم مديــران آن، اوليــن و بزرگتريــن توليــد کننــده چمــن مصنوعــی در کشــور بــا 
حــدود 180 نيــروى انســانی اســت. ايــن شــرکت کــه از حــدود 22 ســال پيــش بــه توليــد چمــن مصنوعــی رو 
آورده، تاکنــون پروژه هــا و زمين هــاى ورزشــی گوناگونــی را در کشــور بــه چمــن مصنوعــی مزيــن کــرده 
اســت. »رحيــم فکــور رحيمــی«، قائــم مقــام ايــن شــرکت دربــاره مســائل صنعــت چمــن مصنوعــی بــا نوســان 

ــد:  ــه می خواني ــه گفت و گــو نشســت کــه در ادام ب

در گفت وگوی نوسان با قائم مقام بزرگترین تولیدکننده چمن مصنوعی کشور مطرح شد

ممنوعیتوارداتبهسودصنفدکوراسیونداخلیاست
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خبرکوتاه

Seen on Set  استارتاپی برای داشتن دکوراسیون هالیوودی
آیــا تاکنــون شــده اســت کــه در حــال تماشــای یــک فیلــم ، تمــام تمرکــز شــما روی چیــز 
دیگــری در پــس زمینــه ، ماننــد یــک چــراغ و یــا مبلمــان مــورد اســتفاده در آن فیلــم، باشــد؟ 
اســتارتاپ  Seen on Set بــا راه انــدازی یــک پلتفــرم ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهد که 
آنچــه در فیلــم هــا مــی بینیــد به راحتــی خریــداری کنیــد. ایــن اســتارتاپ یکــی از جالبترین 
نمونــه هــا در حــوزه طراحــی داخلی اســت. ایــن اســتارتاپ در تبلیغات خــود از چنیــن عباراتی 
اســتفاده مــی کنــد؛ اگــر زمانــی از میــزی کــه در غــار بتمــن دیــده اید و یــا  صندلی کــه مریل 

اســتریپ روی آن نشســته بــود خوشــتان آمــد حتمــا ســری به وبســایت مــا بزنید.

از دکوراسیون کالسیک 
تا دکوراسیون مدرن

ــش  ــواری بی ــذ دی ــا کاغ ــان: اینروزه   نوس
ــری  ــش دیگ ــر پوش ــاختمانی و ه ــگ س از رن
محبوبیــت یافتــه و مــی توانــد جلــوه ظاهری 
ــرای دکــور ایجــاد کنــد.  ــی را ب بســیار زیبای
ــای  ــرح ه ــگ و ط ــا در رن ــواری ه ــذ دی کاغ
گوناگونــی تولیــد مــی شــوند کــه هــر یــک 
ــب  ــد متناس ــا را بای ــگ ه ــرح و رن ــن ط از ای
ــداری  ــاب و خری ــود انتخ ــیون خ ــا دکوراس ب

نماییــد.
یکــی از انــواع دکوراســیون هــای منــازل کــه از 
دکورهــای قدیمــی نیــز محســوب مــی گــردد دکــور 
ــا  ــا تنه ــیون ه ــن دکوراس ــد. ای ــی باش ــیک م کاس
ــرار مــی کننــد  ــی تناســب برق ــواری های ــا کاغــذ دی ب
ــوان در ایــن  ــوع کاســیک هســتند و نمــی ت کــه از ن
دکوراســیون هــا از کاغــذ دیــواری هــای مدرن اســتفاده 

نمــود.
امــا بــرای خریــد خریــد انــواع کاغــذ دیــواری متناســب 
ــا دکوراســیون کاســیک بایــد مــواردی را مــد نظــر  ب
ــه  ــوط ب ــوارد مرب ــن م ــی از ای ــه یک ــید ک ــته باش داش
ــای  ــواری ه ــذ دی ــگ کاغ ــی شــود. رن ــذ م ــگ کاغ رن
ــع گــرم  ــا طب ــگ هــای ب ــان رن ــد از می کاســیک بای
انتخــاب شــوند تــا بتواننــد فضایــی دوســتانه و صمیمی 
را ایجــاد کننــد. رنــگ هــای تنــد و جیــغ نمــی تواننــد 
بــرای ایــن دســته از دکوراســیون هــا مناســب باشــند و 
مطمئنــا هیچگونــه ســازگاری را برقــرار نمیکننــد. امــا 
بعــد از انتخــاب رنــگ مناســب نوبــت بــه طرح مناســب 
میرســد. بایــد از میــان طــرح هــای موجــود در آلبــوم 
فروشــگاه هــای عرضــه کاغــذ دیــواری تنهــا بــه ســراغ 
طــرح هایــی برویــد که حــس و حــال ســنتی و قدیمی 
ــیک  ــای کاس ــیون ه ــا دکوراس ــد ب ــا بتوانن ــد ت دارن

تناســب برقــرار کننــد.
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــیون های ــواع دکوراس ــی از ان یک
مــورد توجــه بیشــتر ســازندگان ســازه هــای مســکونی 
و همچنیــن ســازه هــای تجــاری و اداری قــرار گرفتــه 
اســت دکوراســیون مــدرن مــی باشــد کــه از المانهــای 
مــدرن و روز دنیــا در ســاخت آنهــا الهــام گرفتــه شــده 
اســت و بســیار زیبــا و جــذاب نیز هســتند. در صورتیکه 
قصــد خریــد کاغــذ دیــواری متناســب بــا دکوراســیون 
مــدرن را داریــد دســت شــما بــاز خواهد بــود تــا از میان 
ــای موجــود در فروشــگاه  ــواری ه ــذ دی ــه کاغ مجموع
هــا یکــی از زیباتریــن و بهتریــن کاغــذ هــا را انتخــاب 
نماییــد.  بــرای خریــد انــواع کاغــذ دیــواری متناســب با 
دکوراســیون مــدرن بایــد بــه رنــگ و طــرح کاغــذ توجه 
ــای موجــود  ــگ و طرحه ــان رن داشــته باشــید و از می
یکــی از مناســب تریــن و ســازگارترین کاغــذ دیــواری 

هــا را انتخــاب کنیــد.  
ــای  ــیون ه ــی دکوراس ــواره در طراح ــه هم ــی ک اصل
ــرد شــلوغ نشــدن  ــرار مــی گی ــورد توجــه ق مــدرن م
ــد در  ــه همیــن دلیــل بای فضــا و دکــور مــی باشــد. ب
انتخــاب کاغــذ دیــواری هــای مناســب بــا دکوراســیون 
ــه  ــی باشــید ک ــواری های ــذ دی ــال کاغ ــه دنب ــدرن ب م
ــذ  ــرای کاغ ــا ب ــند مث ــته باش ــی داش ــی ظریف طراح
ــرا  ــد طــرح مخصــوص آن ــی بای ــواری ســالن پذیرای دی
خریــد کنیــد و حتــی بهتــر اســت کاغــذ دیــواری های 

ــد. ــدون طــرح را انتخــاب نمایی ســاده و ب

گزارش »نوسان« از جدیدترین محصوالت دکوراسیون داخلی در بازار ایران؛
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تنــوع، نــوآورى و بــه روز بــودن هميشــه در هــر صنعــت و کااليــی باعــث می شــود آن صنعــت زنــده و ســرپا  باشــد و رو به رشــد 
حرکــت کنــد. گوشــی موبايــل را در نظــر بگيريــد کــه هــر روز مدل هــا و اکسســورى هاى جديــد بــا قابليت هــاى جديدتــر 
از شــرکت هاى مختلــف وارد بــازار می شــوند تــا هــم رقابــت بيــن توليدکننــدگان وجــود داشــته باشــد و هــم مشــتريان بــا ســاليق 
مختلــف راضــی باشــند. بــازار بــزرگ دکوراســيون داخلــی نيــز همــواره در حــال به روزرســانی و ارائــه جديدتريــن محصــوالت 
بــه داخــل کشــور اســت، توليــد و تاميــن محصــوالت جديــد دکوراســيون داخلــی باعــث نــوآورى و پويايــی در ساختمان ســازى 
می شــود و شــرکت هاى بــزرگ توليدکننــده يــا تامين کننــده محصــوالت دکوراســيون داخلــی در حــال رقابــت در ايــن بــازار 
هســتند. بــه هميــن دليــل مــا تصميــم گرفتيــم تــا در ايــن گــزارش جديدتريــن محصــوالت دکوراســيون داخلــی کــه توســط 

شــرکت هاى بــزرگ ايــن حــوزه، وارد بــازار شــده را بــه شــما معرفــی کنيــم:

کاغذدیواری  اریسمن 
با کریستال های سواروسکی

شــرکت اریســمن آلمــان یکــی از شــرکت های مطــرح در 
زمینــه تولیــد کاغذدیــواری  در جهــان اســت کــه محصــوالت آن 
سال هاســت مــورد اســتقبال و اســتفاده مصرف کننــدگان ایرانــی 
واقــع شــده و نامــی مطــرح در بــازار کاغذدیــواری ایران محســوب 
ــا اســتفاده  ــن آلبــوم خــود، ب می شــود؛ ایــن شــرکت در تازه تری
از نگین هــای کریســتالی سواروســکی کــه یــک برنــد مشــهور در 
ــد کریســتال های تزئینــی اســت، کاغذدیواری هــای  ــه تولی زمین
بــا طراحــی مــدرن و الکچــری را تولیــد و بــه بــازار عرضــه کــرده 

اســت. 
ــازه را در همیــن  ــران شــرکت »آرشــیانا« ایــن محصــول ت در ای
فصــل بــه بــازار داخــل معرفــی می کنــد کــه بــه نظــر می رســد 
ــیک  ــت و ش ــاختمان های گران قیم ــرای س ــب ب ــی مناس کاالی

خواهــد بــود. 
ــال  ــه دنب ــه ب ــی ک ــان داخل ــاران و طراح ــت معم ــن جه از ای
ــد  ــتند، می توانن ــاص هس ــیک و خ ــیار ش ــای بس کاغذدیواری ه

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــن کاغذدیواری ه از ای

جدیدترین کاغذدیواری 
برند روبرتو کاوالی در ایران 

برنــد روبرتــو کاوالــی کــه از ســال 19۴۰ توســط طــراح ایتالیایــی 
ــد  ــت م ــرده و در صنع ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــام، فعالی ــن ن ــا همی ب
)پوشــاک و دکوراســیون داخلــی( بــرای افــراد مشــهور و ثروتمنــد 
ــدار محصــوالت شــیک و گران قیمــت هســتند،  ــه طرف ــان ک جه

نامــی شــناخته شــده اســت. 
هرچنــد روبرتــو کاوالــی در ابتــدا کار خــود را بــا طراحــی و تولیــد 
پوشــاک چرمــی آغــاز کــرد امــا در ادامــه وارد صنعــت دکوراســیون 
داخلــی و طراحــی خانــه ، رســتوران ها و مراکــز اقامتــی ویــژه افــراد 
ــروش  ــده ف ــی« نماین ــران شــرکت »وال  آر ت ــد شــد. در ای ثروتمن
کاغذدیواری هــای روبرتــو کاوالــی اســت کــه جدیدتریــن آلبــوم این 

محصــول را بــا طراحــی کاســیک وارد کــرده اســت.
گفتنــی اســت ایــن شــرکت تصاویــر ایــن آلبــوم را تنهــا در اختیــار 
مشــتری های خــاص کــه بــه دنبــال انجــام و تکمیــل پروژه هایــی 
خــاص هســتند می گــذارد و از انتشــار تصاویــر آن در فضــای 
عمومــی خــودداری کــرده اســت. از ایــن رو طراحان و فروشــندگان 
ــرکت  ــر ش ــه دفت ــد ب ــی می توانن ــیون داخل ــوالت دکوراس محص
وال آرتــی مراجعــه کننــد کاغذدیــواری مــورد نظــر خــود را از میــان 

ایــن آلبــوم انتخــاب کننــد.

بــه نظــر می رســد بــازار صنــف دکوراســیون داخلــی بعــد از مدتــی یک نواختــی اکنــون بــا محصــوالت جدیــد 
خــود بــه اســتقبال مشــتریان مــی رود. کاالهایــی کــه اکنــون در آغــاز فصــل جدیــد بــرای اولیــن  بــار در بــازار 
ایــران معرفــی می شــوند و مصرف کننــدگان داخلــی می تواننــد بــا اطمینــان خاطــر آنهــا را دریافــت کننــد. امــا 

ایــن محصــوالت کدامنــد؟ و از ســوی چــه برندهایــی بــه بــازار عرضــه مــی شــوند؟

بازاردکوراسیونداخلیبامحصوالتجدیدبهاستقبالمشتریانمیرود
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ایده های مدرن
برای دکوراسیون تجاری

ــه  ــازل بلک ــرای من ــا ب ــه تنه ــا ن ــواری ه ــذ دی کاغ
بــرای فضاهــای اداری و تجــاری نیــز مــورد اســتفاده 
زیــادی دارنــد امــا نــوع کاغــذ دیــواری بــکار رفتــه 
ــه در  ــی ک ــواری های ــذ دی ــا کاغ ــا ب ــن فضاه در ای
دکوراســیون هــای منــازل مــورد اســتفاده قــرار مــی 
گیــرد متفــاوت اســت و از رنــگ و طرحــی متفــاوت 

برخــوردار اســت. 
ــب  ــواری متناس ــذ دی ــواع کاغ ــد ان ــد خری در خری
بــا دکوراســیون اداری و تجــاری دیگــر نمــی تــوان 
ــواری  ــذ دی ــد کاغ ــود و بای ــل نم ــلیقه ای عم س
ــا ایــن  را انتخــاب و اســتفاده کنیــد کــه بتواننــد ب
ــازگاری  ــب و س ــا تناس ــیون ه ــته از دکوراس دس

ــد.  ــرار کنن برق
ــا  ــب ب ــای متناس ــواری ه ــذ دی ــاب کاغ در انتخ
دکورهــای اداری و تجــاری بــه ایــن موضــوع کــه آیا 
ــرار  ــا صنــف و کســب و کار ســازگاری برق ــذ ب کاغ

ــادی مــی شــود.  مــی کنــد توجــه زی
رنــگ و طــرح بایــد بــر اســاس نــوع صنــف 
انتخــاب شــوند و نمــی تــوان کاغــذ دیــواری 
هــای غیــر مرتبــط را بــه کار بــرد. امــا یــک نکتــه 
کلــی کــه بــرای خریــد کاغــذ دیــواری بــرای 
ــرد  ــرار گی ــد نظــر ق ــد م ــا بای ــته دکوره ــن دس ای
ــا ســبک مــدرن مــی باشــد.  انتخــاب کاغذهــای ب
بــرای فضاهــای اداری و تجــاری بــه دلیــل اینکــه از 
دکوراســیون مــدرن برخــوردار هســتند بایــد از کاغذ 
دیــواری هــای مــدرن اســتفاده شــود و نمــی تــوان 
کاغــذ دیــواری هــای کاســیک را بــرای این دســته 
از دکورهــا انتخــاب نمــود. همچنیــن کاغــذ دیواری 
مناســب بــا دکورهــای اداری و تجــاری را تنهــا بایــد 
در برخــی از قســمت هــا مــورد اســتفاده قــرار داد و 
اســتفاده  از کاغــذ در تمامــی بخــش هــا و بــر روی 
تمامــی دیوارهــا نــه تنهــا بــه زیبایــی دکــور کمکی 
نمــی کنــد بلکــه تــا حــد زیــادی نیــز  جلوه بســیار 

ــد آورد. ــود خواه ــدی را بوج ب
هتــل هــا و رســتوران هــا نیــز از دیگــر مــکان هایی 
هســتند کــه از کاغــذ دیــواری بــرای هــر چــه زیباتر 
شــدن دکوراســیون خــود اســتفاده می کننــد. هتل 
هــا و رســتوران هــا  بــه دلیــل رفــت و آمــد زیــادی 
کــه دارنــد نیــاز بــه یــک دکــور زیبــا و جــداب نیــز 
دارنــد کــه بتوانــد نظــر مراجعیــن بــه این مــکان ها 
را بــه خــود جلــب کنــد و حــس شــیک و الکچــری 
بــودن را بــه آنهــا منتقــل کنــد. بــرای خریــد انــواع 
کاغــذ دیــواری متناســب بــا دکوراســیون هتــل هــا 
و رســتوران هــا بایــد عــاوه بــر انتخــای طــرح های 
زیبــا کــه مــی توانــد مــدرن باشــد یــا کاســیک بــه 
کیفیــت و دوام کاغــذ نیز توجه داشــته باشــید. دوام 
ــواری هــای مــورد اســتفاده از  و کیفیــت کاغــذ دی
ایــن مــکان هــا بســیار مهــم اســت زیــرا رفــت و آمد 
بســیار زیــاد مــی توانــد پــس از مدتــی افــت کیفــی 
را بــرای کاغــذ بــه همــراه داشــته باشــید. قابلیــت 
شستشــو بایــد بــرای کاغــذ دیــواری هــای مناســب 
بــرای دکوراســون هتــل هــا و رســتوران هــا وجــود 
داشــته باشــد تــا پــس از کثیــف شــدن ســطح کاغذ 

بتــوان آنــرا تمیــز نمــود.

سردرگمی  صنعت »درخواست آنالین خدمات منزل«
ــات  ــن خدم ــت آنای ــوزه »درخواس ــد: ح ــا« می گوی ــت از م ــتارت آپ »خدم ــل اس مدیرعام
منــزل« بــه شــدت نوپــا، بــزرگ و رقابتــی اســت و بــه واســطه چالش هــای متعــدد آن، هنــوز 
نتوانســته موفقیتــی در ســطح حوزه »تاکســی آناین« کســب کنــد. حمید طهماســبی،  ادامه 
داد: حتــی در دنیــا نیــز هنــوز شــرکتی نتوانســته موفقیــت آنچنــان چشــمگیری کســب کنــد 
کــه بتــوان آن را لیــدر ایــن بــازار خدماتــی بــه حســاب آورد. وی می افزایــد:  اگــر از هــر کــدام از 
شــرکت های ایرانــی بــازار آنایــن خدمــات منــزل بپرســید کــه شــما نمونــه بومی سازی شــده 

کــدام مجموعــه هســتید، نام هــای کامــا متفاوتــی شــنیده می شــود. 

رونق محصوالت جدید 
در نیمه دوم سال

ــیون  ــف دکوراس ــازار صن ــته ب ــال گذش ــی دوس ــه ط ــی ک درحال
داخلــی بــه دالیــل گوناگــون بــا رکــود نســبی همــراه بــوده اســت 
بســیاری از محصــوالت از جملــه لمینــت بــا کیفیــت در آن کمیاب 
ــد و ورود  ــاز فصــل جدی ــا آغ ــه نظــر می رســد ب ــا ب ــود ام شــده ب
محصــوالت بــا کیفیــت و متنــوع ایــن بــازار مجــدد رونــق و کیفیت 
ــن  گذشــته خــود در نیمــه دوم ســال را پیــدا خواهــد کــرد؛ از ای
رو نیــاز بســیاری از مشــتریان رفــع خواهــد شــد. هرچنــد کــه بــه 
ــرای تولیدکننــدگان داخلــی  نظــر می رســد تامیــن مــواد اولیــه ب

همچنــان کمــی بــا چالــش روبــه رو اســت.

پوسترهای دیواری یکسره
با ابعاد سفارشی

فصــل  ایــن  هیجان انگیــز  محصــوالت  از  دیگــر  یکــی 
W&P  ) ــرکت ــد ش ــه تولی ــواری یکپارچ ــتر های دی پوس

Wall and Paper) اســت. چندســالی اســت کــه پوســتر 
ــی از  ــا اســتقبال خوب ــد می شــود و ب ــران تولی ــواری در ای دی
ســوی مشــتریان روبــه رو اســت امــا W&P پوســترهایی را در 
انــدازه دلخــواه و مــورد نظــر بــرای مشــتری ها و بــه ســفارش 
آنهــا بــه شــکل یکپارچــه تولیــد می کنــد و برخــاف گذشــته 
ــای  ــل در اندازه ه ــکل پن ــه ش ــواری ب ــترهای دی ــه پوس ک
ــش  ــرای پوش ــال ب ــوان مث ــد و بعن ــد می ش ــون تولی گوناگ
یــک دیــوار 5 متــری پنــج پنــل یک متــری کنــار هــم 
ــاد  ــه در ابع ــتر یکپارچ ــک پوس ــار ی ــن ب ــد، ای ــده می ش چی
ــن  ــورد نظــر مشــتری چــاپ و نصــب می شــود. جنــس ای م
پوســترها نانــووون اســت و مقاومــت باالیــی در برابــر حــرارت 

ــط زیســت اســت. ــا محی ــت دارد و ســازگار ب و رطوب

ابودیزاین و محصول جدید اس پی سی 

ــد را  ــول جدی ــن محص ــن و پرکاربردتری ــاید جذاب تری ــا ش ام
شــرکت »ابودیزایــن« وارد بــازار کــرده اســت. شــرکت ابودیزایــن 
ــدگان محصــوالت دکوراســیون  ــن تامین کنن ــی از بزرگ تری یک

داخلــی در کشــور اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــش و ب ــال پی ــک س ــدود ی ــرکت از ح ــن ش  ای
ممنوعیــت واردات لمینــت در ایــران، محصولــی ویــژه کــف بــا 
نــام اس پــی ســی فلــور )SPC floor( را وارد بــازار کــرد کــه 
ــن شــرکت، تاکنــون اســتقبال بســیار  ــران ای ــر اعــام مدی بناب
ــال  ــه در ح ــوده ک ــه ای ب ــه گون ــادی از آن شــده و تقاضــا ب زی
تــاش بــرای واردات بیشــتر آن هســتند تــا بتواننــد پاســخگوی 

نیــاز مشــتریان و ایــن حجــم بــاالی تقاضــا باشــند.
ــاالی  ــت ب ــت محبوبی ــن، عل ــد ابودیزای ــران برن ــه مدی ــه گفت ب
ــواع  ــه ان ــه نســبت ب ــادی اســت ک ــای زی ــن محصــول، مزای ای
کفپوش هــا و لمینت هــای دیگــر در بــازار دارد. اس پــی ســی از 
کربنــات کلســیم بــا ســاختاری ســخت و محکــم ســاخته شــده، 
ضــدآب و ضدحریــق اســت و بــه راحتــی در مکان هایــی ماننــد 
آشــپزخانه قابــل نصــب اســت، همچنیــن بــرش و نصــب آســان 
ایــن محصــول و میــزان کــم فرمالدئید مطابــق با اســتانداردهای 
اروپایــی در کنــار طرح هــا و رنگ هــای زیبایــی کــه دارد، 
باعــث شــده تــا اســتقبال چشــمگیری از ایــن محصــول توســط 
ــود و  ــام ش ــی انج ــیون داخل ــان دکوراس ــندگان و طراح فروش

تقاضــا بــرای اس پــی ســی روز بــه روز بیشــتر شــود.

لمینت های 
الکچری کنزو

ــه لمینت هــای  ــن فصــل ب در ادامــه محصــوالت الکچــری ای
ــیم.  ــوک« می رس ــا مان ــرکت »آری ــد ش ــزو تولی الکچــری کن
ــه  ــی شــناخته شــده در زمین ــه نام ــوک ک ــا مان شــرکت آری
واردات لمینــت و کاغذدیــواری بــرای مصرف کننــدگان داخلــی 
اســت اکنــون خــط تولیــد لمینت هــای الکچــری کنــزو را در 
داخــل ایــران راه انــدازی کــرده اســت تــا نیــاز مشــتری ایرانــی 
بــه ایــن محصــول را، کــه تامیــن آن در یک ســال گذشــته در 
بــازار ایــران بــا چالــش روبــه رو شــده بــود، رفــع کنــد. از جمله 
ــا  ــه کاس سایشــی ی ــوان ب ــن محصــول می ت ویژگی هــای ای
overlay آن بــا درجــه AC4  اشــاره کــرد. همچنیــن ایــن 
 B1 ،ــش ــر آت ــاوم در براب ــتاندار E1 مق ــول دارای اس محص

ــا محیط زیســت و همچنیــن ایــزو ۲۰۰5 اســت. ســازگار ب
ــود و  ــد می ش ــاری تولی ــگ انحص ــزو در 16 رن ــت کن لمین
تمامــی مــواد اولیــه آن از بهتریــن کارخانه هــای تولیدکننــده 
ــران  ــا در ای ــود و تنه ــداری می ش ــا خری ــای روز دنی متریال ه
ــران اســت.  ــازار ای ــاده عرضــه در ب ــاژ شــده و اکنــون آم مونت
ــود  ــای موج ــن کلیک ه ــول از بهتری ــن محص ــای ای کلیک ه
در بــازار )کلیک هــای ولنگــه( ســاخت کشــور بلژیــک اســت، 
ــن  ــور، از باکیفیت تری ــد شــات دک ــز از برن ــای آن نی روکش ه
روکش هــای موجــود در اروپاســت. از ویژگی هــای دیگــر ایــن 
ــودن  ــب ب ــت. مناس ــدد آن اس ــب مج ــت نص ــول قابلی محص
بــرای مکان هــای پرتــردد و مقــاوم بــودن آن در جــذب لکــه 
و قابلیــت نظافــت آســان از دیگــر ویژگــی هــای لمینــت کنــزو 
اســت. شــرکت آریــا مانــوک اعــام کــرده کــه ایــن محصــول 
بــا ضمانت نامــه کتبــی 5 ســاله بــه مشــتریان ارائــه می شــود.

پاالز و اس پی سی تولید داخل 

ــای آن  ــه موکت ه ــاالز« ک ــن، شــرکت »پ ــر ابودیزای ــاوه ب ع
ــت مشــتریان  ــورد اســتقبال، اســتفاده و رضای سال هاســت م
قــرار گرفتــه محصــول محصــول اس.پی.ســی را بــرای اولیــن 
ــاالز در داخــل تولیــد و عرضــه کــرده  ــار توســط شــرکت پ ب
ــا ایــن  ــرد ایــن محصــول ماننــد لمینــت اســت ب اســت. کارب
ــرا  ــده، زی ــه ش ــت در آن گرفت ــای لمین ــه ایراد ه ــاوت ک تف
مغــزی آن ایــن محصــول مقاومــت باالیــی در برابــر رطوبــت 

ــت. ــریع تر اس ــب آن س ــرارت دارد و نص و ح
درکل به نظــر می رســد بــا توجــه بــه کمبــود لمینــت در بــازار 
ــی ســی  ــرای آن وجــود دارد اس پ ــه ب ــی ک داخــل و تقاضای
تولیــد شــرکت پــاالز بتوانــد بــا اســتقبال خوبــی روبــه رو شــود 
ــرارت، آب و  ــر ح ــی در براب ــت باالی ــه مقاوم ــوص ک ــه خص ب

گــرد و خــاک دارد.



8

.info@eghtesadbazarنظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید  ir

سال ششم/ شماره   ۱۴۶
مهرماه  ۱۳۹۹

خبرکوتاه

روح گرم
برای جسم سرد

ــث  ــوود باع ــون ترم ــی چ ــح نوین ــروزه مصال ام
ــه  ــاره ب ــی دوب ــازه ها رنگ ــاری س ــا معم ــده ت ش
ــی روح  ــرد و ب ــم س ــه جس ــرد و ب ــودت بگی خ
ســاختمان ها روحــی گــرم ببخشــد. با پیشــرفت 
علــم و تکنولــوژی و توانایــی مســتحکم تر 
ــل طبیعــی  ــر عوام ــال در براب ــن متری کــردن ای
ــاران اســتفاده از چــوب ترمــو در  ــاد و ب ماننــد ب
معمــاری داخلــی و خارجــی جایــگاه ویــژه ای در 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــروز پی ــای ام دنی
چــوب ترمــو یــک محصــول کامــا طبیعــی اســت کــه 
ــه  ــان گنجشــک تهی ــان کاج و زب ــه درخت ــا از تن عمدت
ــق در  ــال ها تحقی ــس از س ــد پ ــردد. کشــور فنان می گ
ــا  ــی ب ــش فن ــگل داری و بدســت آوردن دان ــه جن زمین
توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و شــرایط آب و هوایــی 
ــه هــای پرورشــی کاج و ایجــاد  ــه توســعه گون ــق ب موف
جنــگل هــای  مصنوعــی الزم  بــرای صنایــع ترمــو وود 
شــد و توانســته در حــال حاضــر یکــی از بهتریــن تولیــد 
کننــدگان چــوب ترمــو در جهــان باشــد. در ســال های 
اخیــر تولیــد کننــدگان ایرانــی نیــز بــه دلیــل زیبایــی 
بصــری ایــن محصــول  و کاربردهــای وســیع آن درصــدد 
تولیــد ترمــووود در داخــل کشــور هســتند؛ امــا بــه دلیل 
آنکــه شــرایط آب و هوایــی و موقعیــت جغرافیایــی 
ــا  ــر محی ــای موردنظ ــعه جنگل ه ــرای توس ــب ب مناس
ــه ناچــار مــواد اولیــه یــا همــان چــوب خــام  نیســت، ب
ــود.  ــی ش ــارج وارد م ــول از خ ــن محص ــاز ای ــورد نی م
عمــده ایــن واردات بــا توجــه به شــرایط تحریم از کشــور 
ــه  ــات ب ــی اوق ــفانه گاه ــود. متاس ــام می ش ــیه انج روس
علــت عــدم اســتفاده از مــواد اولیه مناســب و عــدم توجه 
بــه فرآینــد تولیــد ترمــووود، محصــول نهایــی ترمــووود 
ــدی برخــوردار  ــووود فنان ــت و دوام ترم ــی از کیفی ایران

نیســت. 
همانطــور کــه می دانیــد فرآینــد تولیــد ترمــووود باعث از 
بیــن رفتــن مــوادی ماننــد گلوکــز، رزیــن و برخــی مــواد 
تشــکیل دهنــده بافــت داخلــی چــوب می شــود. اجــرای 
اصولــی ایــن فراینــد موجــب کاهــش چشــمگیر جــذب 
ــر مســتقیم  ــات چــوب شــده و تاثی ــع آف ــت و دف رطوب
در کیفیــت و ظاهــر  آن دارد. مشــخصات فنــی و کیفــی 
ــدی از  ــو فنان ــوب ترم ــا چ ــی ب ــووود ایران ــوب ترم چ

ــل بررســی اســت.  ــف قاب جنبه هــای مختل
ــر پوســیدگی،  ــت و مقاومــت در براب عــدم جــذب رطوب
بــاران، آفتــاب و حشــرات، ثابــت بــودن ابعــاد، وزن کمتــر 
ــه  ــو نســبت ب ــوب ترم ــک چ ــارز ی ــای ب و … مزیت ه
ســایر چــوب هــا اســت کــه طــی اعمــال فرایند ترمــووود 

روی چــوب طبیعــی حاصــل می شــود. 
مزایــای گفتــه شــده در بیــن انــواع ترمــووود نیــز متغیــر 
ــت  ــزان مقاوم ــن اســت می ــال ممک ــوان مث اســت. بعن
یــک چــوب ترمــووود در برابــر نفــوذ آب بســیار بیشــتر از 
ترمــووود دیگــر باشــد یــا ممکــن اســت تغییــرات ابعادی 
در انــواع ترمــو وود متفــاوت باشــد. بــه جــرات می تــوان 
گفــت ایــن اختاف، حاکــی از تفــاوت کیفیت مــواد اولیه 

و اســتاندارد بــودن یــا نبــودن فراینــد ترمــووود اســت. 
ــه در  ــد یافت ــای رش ــه، چوب ه ــاده اولی ــوان م ــه عن ب
شــمال فنانــد بســیار با کیفیــت هســتند. از جملــه این 
ــن  ــت. ای ــن اس ــا پای ــوزنی ی ــان کاج س ــا درخت چوب ه
درختــان بــه لحــاظ اینکــه تزئینی هســتند بافــت منظم 
و گره هــای پروانــه ای شــکل دارنــد کــه تاثیــر مســتقیم 

در کیفیــت محصــول ترمــووود خواهــد داشــت.

چوب اصالح شده از طریق گرما 
ــه  ــای +18۰ درج ــر را در دم ــورد نظ ــوب م ــده، چ ــاح ش ــوب اص ــاختن چ ــرای س ب
ســانتیگراد و بــدون وجــود اکســیژن قــرار مــی دهنــد. عــدم وجــود اکســیژن مانــع از 
ســوختگی چــوب می شــود. تکنولــوژی هــای مختلفی نیــز از جملــه گاز نیتــروژن، بخار 
و روغــن داغ بــه تکمیــل ایــن فراینــد کمــک مــی کننــد. امــا در روش ترمــووود کــه یک 
روش فنانــدی اســت از یــک محیــط بخــار بــا فشــار بــاال اســتفاده مــی شــود. محصــول 
حاصــل از روش ترمــووود را در ایــران بــا نــام چــوب ترمــو مــی شناســند. ایــن چــوب بــه 

دلیــل فراوانــی در ایــران بســیار مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
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ــال  ــما از س ــرکت ش ــان: ش   نوس
ــرده.  ــاز ک ــود را آغ ــت خ 93 فعالی
ــل  ــام مراح ــدا تم ــان ابت ــا از هم آی
فــرآوری و تبدیــل چــوب بــه ترمــو، 
ــد؟ ــام می ش ــما انج ــه  ش در کارخان

بلــه! از همــان ابتــدا تمــام مراحــل فــرآوري 
انجــام  مــا  کارخانــه  در  چوب هــا  ایــن 
می شــد. البتــه مــاده اولیــه اکثــر چوب هــای 
ترمــو، کاج روســي اســت کــه از روســیه 
تامیــن می شــود چــرا کــه نزدیک تریــن 
منبــع تامیــن چــوب، ایــن کشــور اســت و از 
لحــاظ قیمــت نیــز بــرای مــا صرفه بیشــتری 
ــه  ــل ب ــرای تبدی ــن کاج ب ــه بهتری دارد، البت
ترمــووود در جنگل هــای کشــور فنانــد قــرار 

ــم. ــی نداری ــه آن دسترس ــا ب ــه م دارد ک
  نوســان :یعنــی تنهــا مــاده 
ــد  ــارج وارد می کنی ــان را از خ اولیه ت
و تمــام فرآیندهــا در داخــل انجــام 

می شــود؟
بله دقیقا همین طور است!

ــل  ــد دلی ــاره کردی ــان : اش   نوس
ــان را از روســیه  اینکــه مــواد اولیه ت
ــان  ــی آس ــد، دسترس وارد می کنی
ــه  ــبت ب ــب آن نس ــت مناس و قیم
چوب هــای اروپایــی اســت. آیــا 
ــن  ــان ای ــم می ــت ه ــاظ کیفی از لح
اروپایــی  چوب هــای  و  چــوب 

ــود دارد؟ ــی وج تفاوت
ــه  ــد ک ــب ش ــن مطل ــر ای ــوان منک نمي ت
محیــط رشــد چــوب در کیفیــت و چگالــی 
آن بســیار تاثیرگــذار اســت، بــه عنــوان مثال 
ــتوایی  ــط اس ــه در محی ــي ک چــوب درختان
ــا  ــد، ب ــد می کنن ــوب رش ــرم و مرط ــا گ و ی
چــوب درختــان مناطــق سردســیر و قطبــي، 
تفــاوت زیــادی دارنــد؛  ایــن مطلــب در 
ــت کاج  ــف درخ ــاي مختل ــوص گونه ه خص
ــتفاده  ــوود اس ــت ترم ــه در صنع ــمالي ک ش
ــال  ــه هرح ــت. ب ــادق اس ــز ص ــود نی مي ش
در حــال حاضــر همانگونــه کــه گفتــم منبــع 
ــی  ــت دسترس ــه جه ــا ب ــوب م ــن چ تامی
ــر  ــیاری دیگ ــت و بس ــیه اس ــر، روس راحت ت
از کشــورها نیــز از ایــن کشــور چــوب مــورد 
نظــر خــود را تامیــن می کننــد کــه از لحــاظ 

ــن اســت. ــا خــوب و مطمئ ــت کام کیفی
ــد  ــا فراین ــه ب ــان :در رابط   نوس
فــرآوری چوب هــای ترمــوود در 

ــد؟ ــح دهی ــه توضی کارخان
ــا در  ــر چو ب ه ــا اکث ــادی تقریب ــت ع در حال

ــوزی  ــه خود س ــروع ب ــه ش ــای 8۴ درج دم
ــی را در  ــما چوب ــر ش ــی اگ ــد. یعن می کنن
یــک ظــرف فلــزی بگذاریــد و حــرارت غیــر 
مســتقیم بــه آن دهیــد در ایــن دمــا چــوب 
شــعله ور  ســپس  و  می کنــد  دود  ابتــدا 
می شــود.در فرآینــد تیمــار حرارتــي، چــوب 
ــاي  ــا اســتفاده از روش هــاي خاصــي از دم ب
محیــط بســته بــه نــوع، گونــه و ضخامــت از 
18۰ تــا ۲1۲ درجــه حــرارت مي بینــد. ایــن 
فرآینــد بســته بــه فاکتــوري کــه ذکــر شــده 
ممکــن اســت تــا 11۰ ســاعت زمــان ببــرد.

آنچــه در ایــن روش هــا اتفــاق مي افتــد ایــن 
اســت کــه چــوب بخــش عمــده اي از رطوبت 
ــده  ــت باقي مان ــت داده، رطوب ــود را از دس خ
در نســج چــوب بــه تعــادل و یکنواختــي در 

ــد. ــوب مي رس ــول چ ط
ــه و  ــا تخلی ــوب کام ــغ چ ــن صم همچنی
ــود.  ــر مي ش ــار تغیی ــیمیایي دچ ــر ش از نظ
ــد ســلولوزي چــوب  ــه عبــارت دیگــر پیون ب
ــه  ــوب ب ــه چ ــود. در نتیج ــته مي ش شکس
مقــاوت باالیــي بــراي اســتفاده در هــر نــوع 
شــرایط جــوي مي رســد، جالــب تــر آن 
ــل  ــوار از قبی ــودات چوب خ ــراي موج ــه ب ک

ــود. ــتفاده مي ش ــل اس ــر قاب ــه غی موریان
  نوســان :بنابرایــن چوب هــای 
ترمــو در تمــام مناطــق ایــران قابــل 

ــت؟ ــتفاده اس اس
بلــه دقیقــا. تاکنــون مشــتریان شــرکت مــا از 
نقــاط مختلــف ایــران بالــغ بــر 1/5 میلیــون 
متــر مربــع چــوب ترمــوود از مــا خریــداری 
کرده انــد. از شــمال غربــی کشــور کــه 
سردســیر اســت گرفتــه تــا جنوب کشــور که 
آب وهوایــی شــرجی و گــرم دارد از چوب های 
ــا اســتفاده می کنند.شــما  ــد شــرکت م تولی
در هیــچ مکانــی ماننــد ســونای اســتخر ایــن 
حجــم از گرمــا و رطــوب هــوا را نمی بینیــد، 
ــد ســونای  ــی مانن ــچ هوای ــن در هی همچنی
خشــک، هــوای گــرم و خشــک وجــود نــدارد 
امــا در ایــن محیط هــا از همیــن چوب هــای 
ترمــو اســتفاده می شــود، ایــن موضوع نشــان 
از مقاومــت بــاال و کاربــرد ایــن محصــول زیبا 
دارد کــه در برابــر ایــن حجــم زیــاد از رطوبت 
و خشــکی مقــاوم اســت و از بیــن نمــی رود. 
ــرای درک  ــال ب ــاده ترین مث ــن س ــاید ای ش

ســاده از کاربــرد ترمــووود باشــد.
  نوســان :در چندســال اخیــر از 
ــر ســونا،  چوب هــای ترمــو عــاوه ب
و داخــل ســاختمان در نمــای بیرونی 

ــود  ــتفاده می ش ــم اس ــاختمان ه س
مزیــت اســتفاده از ایــن چوب هــا در 

نمــا چیســت؟
ــا،  ــال زیب ــک متری ــوب ی ــه چ ــا ک از آنج
مانــدگار و دوســتدار طبیعــت و انســان اســت 
ــي و  ــي داخل ــه در طراح ــادی چ ــرد زی کارب
چــه در نمــای خارجــي دارد. از ســوی دیگــر 
ــی ســاختمان اســتفاده  اگــر در نمــای بیرون
شــود مشــروط بــه زیرســاخت خــوب و 
ــو وی  ــی ی ــده آنت ــه نگهدارن ــتفاده از الی اس
ــایر  ــش از س ــدگاری آن بی ــوب مان روی چ
ــد  ــنگ خواه ــفال و س ــد س ــا مانن متریال ه
ــي در  ــه راحت ــه ب ــر اینک ــود. از آن جالبت ب
صــورت تمایــل مي تــوان رنــگ آن را تغییــر 
داد. امــري کــه در ســایر متریال هــاي مــورد 
ــر  ــا غی ــای ســاختمان، عم ــتفاده در نم اس

ــن اســت. ممک
ــا و  ــث تحریم ه ــه بح ــان : ب   نوس
ــن مســائل  ــم. ای نوســان ارز بپردازی
چقــدر در کار شــما تاثیرگــذار بــوده 
اســت؟ آیــا شــما صــادرات به ســایر 

کشــورها داریــد؟
پیــش از اینکــه ارزش ریــال افــت کنــد 
صــادرات بــرای مــا بــه دلیــل حضــور رقبــای 
خارجــي از کشــورهای فناند، ترکیــه، آلمان 
ــد در  ــود. هرچن ــه نب ــه صرف ــدان ب و ... چن
ــود  ــر ب ــا پایین ت ــت م ــم قیم ــان ه آن زم
و کیفیــت هــم قابــل قبــول؛ امــا بــه دلیــل 
اینکــه آنهــا برنــد بودنــد رقابــت بــرای 
ــا  ــی ب ــه تازگ ــا ب ــود ام ــوار ب ــی دش ــا کم م
افزایــش ناگهانــی قیمــت دالر بــه فکــر 
ــا  ــم کام ــن تصمی ــتیم و ای ــادرات هس ص
ــادرات را  ــوز ص ــه هن ــت. البت ــی اس منطق
ــن شــرکت  ــد چندی ــم هرچن ــام نداده ای انج
از کشــورهای همســایه همچــون ارمنســتان، 
عــراق و افغانســتان و حتــي کشــورهاي 
حــوزه خلیــج فــارس بــرای بررســي دریافــت 
نمونــه کاال و آزمــون کیفــي بــه مــا مراجعــه 
کرده انــد.در فــروش داخــل نیــز نوســان 
قیمت هــا بــدون شــک تاثیرگــذار بوده اســت 
بــا ایــن وجــود بــه دلیــل سیاســت هاي کان 
کشــور در بحــث حفــظ مراتــع و جنگل هــا و 
از آنجایــی کــه تقریبــا تمامي صنایع وابســته 
بــه چــوب هســتند مشــکلی در واردات چوب 

ــم. خــام نداری
  نوســان : بــه ماجــرای قطــع 
درختــان بــرای تامیــن چــوب 
ــاالن  ــیاری از فع ــد. بس ــاره کردی اش

ــوب  ــتفاده از چ ــت اس محیط زیس
ــان  ــع درخت ــل قط ــه دلی ــو را ب ترم
نادرســت می داننــد. تولیدکننــدگان 
بــزرگ ترمــووود در دنیــا چــه 
ــن  ــل ای ــرای ح ــی ب ــت های سیاس

ــد؟ ــئله دارن مس
در یــک تقســیم بندی شــاید بشــود درختــان 
را بــه »تنــد رشــد« و »کنــد رشــد« تفکیــک 
ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــت کاج م ــرد. درخ ک
صنعــت عمــا درخــت تنــد رشــدي اســت. 
از ایــن گذشــته کشــورهایي ماننــد روســیه 
ــدگان  ــن صادرکنن ــه بزرگ تری ــد ک و فنان
چــوب دنیــا هســتند طرح هایــي بــراي 
ــر  ــع ه ــه ازاي قط ــان ب ــن درخت ــت ای کاش

ــد. درخــت نیــز دارن
ــد  ــه بدانی ــد ک ــب باش ــان جال ــاید برایت ش
برخــاف تصــور بســیاري از مــردم هرچقــدر 
ــی  ــه ســمت مناطــق قطب از خــط اســتوا ب
کــه هــواي ســردي دارنــد حرکــت مي کنیــم 
رشــد درختــان نیــز بیشــتر می شــود و 
بلعکــس. همانگونــه کــه گفتــه شــد بیــش 
ــاي اســتفاده شــده در  از 9۰ درصــد چوب ه
ــمالي  ــان کاج ش ــووود از درخت ــت ترم صنع
کــه عمــا تنــد رشــد و در مناطــق سردســیر 
لــذا  می شــود.  تامیــن  می کنــد،  رشــد 
چنــدان نگرانــی بــرای جایگزینــی آن وجــود 
نــدارد چــرا کــه همانگونــه کــه گفتــه شــد 
ــوب  ــادرات چ ــه ص ــورها ک ــن کش ــود ای خ
بــرای کاشــت  برنامه هایــی  نیــز  دارنــد 
ــا در ســال های آینــده  ــد ت درخــت هــم دارن

ــد. ــد از درختانشــان اســتفاده کنن بتوانن
  نوســان : بــه عنــوان ســوال آخــر، 
در حــال حاضر اســتفاده و اســتقبال 
از چــوب ترمــو در بازســازی و مرمت 

بناهــای قدیمی تــر چگونــه اســت؟
از خصوصیــات و ویژگي هــاي منحصــر بفــرد 
ــوان از آن در  ــه می ت ــت ک ــن اس ــوب ای چ
بناهــاي قدیمــي نیــز اســتفاده کــرد. اندکــي 
تغییــر در تونالیتــه رنگــي چــوب و همچنین 
هوشــیاري در محــل اســتفاده از آن مي توانــد 
چــوب را بــه یکــي از مهم تریــن عناصــر 
بازســازي و مرمــت بناهــاي قدیمــي تبدیــل 
کنــد. مــا مشــتری های زیــادي داشــتیم کــه 
بنایــی را بــه ســبک ســنتی مرمــت کرده انــد 
ــف  ــای مختل ــو در بخش ه ــوب ترم و از چ
ایــن بناهــا همچــون نمــا و ســاخت کابینــت 
اســتفاده کرده انــد تــا اصالــت و زیبایــي بنــا 

را حفــظ کننــد.

مینا احمدینگاه

چــوب ترمــو يکــی از متريال هــاى پرکاربــرد و مــورد اســتفاده در ســاختمان هاى امــروزى اســت. هرچنــد 
در گذشــته بيشــتر از ايــن چــوب بــراى نمــاى داخلــی ســونا و کنــار اســتخر اســتفاده می شــد اما در چندســال 
ــرد  ــز کارب ــبز ني ــام س ــا و ب ــه نم ــاختمان از جمل ــاى س ــاير بخش ه ــوب در س ــن چ ــتفاده از اي ــته اس گذش
ــه ســاکنان آن نيــز حــس  ــه ســاختمان زيبايــی می دهــد بلکــه ب ــه تنهــا ب زيــادى پيــدا کــرده اســت کــه ن
آرامــش و حضــور در طبيعــت را القــا می کنــد. شــرکت »گرماچــوب پارســيان يــزد« يکــی از بزرگ تريــن 
توليدکننــدگان چــوب ترمــو در ايــران اســت کــه از ســال 1393 فعاليــت خــود را آغــاز کــرده. گفت وگويــی 
ــا مهنــدس يوســف زارع، مديرعامــل شــرکت گرمــا چــوب پارســيان يــزد در حاشــيه بيســتمين نمايشــگاه  ب

ــد: ــه می خواني ــم کــه در ادام ــی صنعــت ســاختمان تهــران انجــام داده  اي بين الملل

مدیر عامل شرکت گرماچوب پارسیان یزد عنوان کرد: 

صادرات ترمووود درآینده ای نزدیک
مشکلیدروارداتچوبخامنداریم

گفت و گو
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خبرکوتاه

تولید پارکت لمینت در ایران مطابق با استانداردهای اروپا
شــرکت طــرح آذین)تولیدکننــده انــواع پارکــت و لمینــت( بــا تــاش فــراوان توانســته اســت 
پارکــت لمینــت هایــکا را بــا به کارگیــری تکنولــوژی روز دنیــا، بــا باالتریــن کیفیــت همچنیــن 
متناســب بــا ســلیقه مشــتریان تولیــد کنــد. خوشــبختانه تولیــد این محصول توانســته اســت با 
در نظــر گرفتــن حمایــت از تولیــد ملــی و ممنوعیــت واردات پارکــت لمینــت، نیــاز داخلــی بازار 
کشــور را تامیــن کنــد. محصوالتــی کــه ایــن مجموعــه بــدون واســطه و مســتقیم به مشــتریان 
عرضــه می کنــد شــامل پارکــت لمینــت، کفپــوش، دیوارپــوش، کاغذ دیــواری، پوســتر دیــواری، 

قرنیــز، پــرده و ... کــه کلیــه برندهــای ایــن محصــوالت از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت.
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انتخاب ساعت
دردکوراسیون داخلی

ــی در  ــا تزئین ــرد و غالب ــر پرکارب ــی از عناص ــاعت یک س
ــش  ــاعت ها نق ــه س ــن ک ــا ای ــت، ب ــی اس ــای داخل فض
مهمــی در فضــای داخلــی مــا ایفــا می کننــد امــا بیشــتر 
ــر  ــا در نظ ــب آن ه ــرای نص ــبی ب ــل مناس ــات مح اوق
نمی گیریــم. ســاعت ها بایــد در محلــی نصــب شــوند کــه 
از همــه قســمت داخلــی قابــل مشــاهده باشــند بــرای این 
منظــور می توانیــد از ســاعت های ســقفی اســتفاده کنیــد، 
ــرف  ــد و از دو ط ــی دارن ــزم خاص ــاعت ها مکانی ــن س ای
ــا اســتفاده از آن هــا همیشــه زمــان  ــل مشــاهده اند، ب قاب

ــد داشــت. را در دســت خــود خواهی
ــیون  ــاص در دکوراس ــای خ ــال طراحی ه ــه دنب ــر ب اگ
منــزل خــود هســتید بایــد بــه عناصــر ســاده بــه چشــم 
دیگــر نــگاه کنیــد، ترکیــب ســاعت و آینــه یــک ترکیــب 
ــر آن کــه فضــای  ــه فــرد اســت کــه عــاوه ب منحصــر ب
شــما را بــزرگ تــر جلــوه می دهــد، زیبایــی خاصــی بــه 
دکوراســیون داخلــی شــما می بخشــد و تحســین همــگان 
را برمی انگیــزد. نکتــه مهمــی کــه پیــش از هــر چیــز باید 
ــا  بــه آن دقــت کنیــد انتخــاب یــک ســاعت متناســب ب
فضــای داخلــی شماســت، پیــش از خریــد ســاعت محــل 
نصــب آن را مشــخص کنیــد و متناســب بــا رنــگ، بافــت 
و فــرم دیوارهــای خــود ســاعت مــورد نظــر را تهیــه کنیــد

در انتخــاب ســاعت بــرای فضاهایــی ماننــد اتــاق خــواب 
بایــد بیشــتر دقــت کــرد، اگــر در خوابیــدن مشــکل دارید 
ایــن عنصــر را بــه کلــی حــذف کنیــد  یــا از ســاعت های 
دیجیتالــی کمــک بگیریــد، امــا اگــر خــواب راحتــی دارید 
ــا اطــراف ســرویس  ــه رو ی ســاعت ها را در دیوارهــای روب

خــواب خــود نصــب کنیــد.
ــدام  ــر ک ــد و ه ــی دارن ــام مختلف ــواع و اقس ــاعت ها ان س
ــازار موجــود اســت،  در یــک ســبک و طــرح خــاص در ب
شــما می توانیــد بــه خوبــی بــا توجــه بــه ســبک مبلمــان 
ودکوراســیون خــود یــک کاســیک آونــگ دار یــا حتــی 
مــدرن دیجیتالــی را بــرای خــود انتخــاب کنیــد و ظاهــر 
ــاوه  ــه فضــای خــود ببخشــید. ســاعت ها ع ــی ب متفاوت
بــر کاربردشــان در فضــای داخلــی نقــش عنصــر تزئینــی 
ــا کمــی  ــه خوبــی می توانیــد ب ــازی می کننــد، ب را نیــز ب
ــن  ــاعت هایتان تزیی ــا س ــود را ب ــای خ ــت دیواره خاقی
کنیــد، در ایــن بــاره نکتــه ای کــه باید بــه آن توجــه کنید، 
ســبک دکوراســیون شماســت کــه بــه خوبــی می توانــد 
ــاعت ها  ــاب س ــرای انتخ ــوب ب ــی خ ــما ایده های ــه ش ب
ــی  ــد در فضای ــاعت ها بای ــه س ــت ک ــت اس ــد. درس بده
نصــب شــوند کــه بــه راحتــی قابــل مشــاهده باشــند امــا 
ــه صــدای عقربه هــای ســاعت حســاس اند  افــرادی کــه ب
می تواننــد ســاعت های خــود را در فضاهایــی کــم رفــت و 
آمدتــری نصــب کننــد و راه حــل مناســب تر دیگــر بــرای 

ــی اســت. آن هــا اســتفاده از ســاعت های دیجیتال
یــک راه حــل بــی نظیــر بــرای تزییــن دیوارهــای خالــی 
شــما ترکیــب ســاعت ها بــا ســایر عناصــر تزئینــی مثــل 
تابلوهــا و چینــی هــا و … اســت حتــی می توانیــد یــک 
ــد  ــاب کنی ــور انتخ ــن منظ ــرای ای ــی را ب ــاعت قدیم س
ــر  ــورد نظ ــای م ــه فض ــتالژیکی ب ــوای نوس ــال و ه و ح
خــود بدهیــد، ایــن فضــا می توانــد محــل مناســبی بــرای 

مطالعــه شــما باشــد.

ــی از  ــل گوناگون ــوی دوم عوام در دوره پهل
جملــه بــاال رفتــن درآمــد نفتــی در آگاهی 
و شــناخت بیشــتر معمــاران مطــرح جهان 
از ایــران نقــش داشــت؛ آشــنایی کــه 
ــور و  ــه حض ــا ب ــدی آنه ــب عاقه من موج
ساخت وســاز بنــا در تهــران و برخــی دیگــر 
از شــهرهای ایــران شــد. از جملــه ایــن افراد 
می تــوان بــه »جیــو پونتــی« معمــار و 
طــراح داخلــی سرشــناس ایتالیایــی اشــاره 
ــا  ــال های 1336 ت ــه س ــه در فاصل ــرد ک ک
13۴3 ویایــی را در خیابــان نیــاوران تهران 
ــازی از  ــدا نم ــفیع و وی ــت ش ــه درخواس ب
ــان  ــرمایه داران مشــهور و مطــرح آن زم س

طراحــی و اجــرا کــرد.

جیو پونتی چه کسی بود؟
پونتــی در 18 نوامبــر 1891 در میــان 
دانشــگاه  را  معمــاری  شــد،  متولــد 
پلی تکنیــک شــهر زادگاهــش فــرا گرفــت 
پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول فعالیــت 
حرفــه ای خــود را آغــاز کــرد؛ در ســال 
ــرد  ــیس ک ــا تاس ــو النچ ــا امیلی 19۲7 ب
ســپس در ســال 19۲8 بــا همــکاری 
ــه  ــوس ک ــه دام ــی« مجل ــی ماتزوک »جان
یکــی از معتبرتریــن مجــات طراحــی 
ــرد.  ــر ک ــت را منتش ــا اس ــاری دنی و معم
ــش  ــه در طــول زندگــی حرفه ای ــی ک پونت
ــای  ــه معن ــرد ب ــرای 1۲۰ شــرکت کار ک ب
واقعــی یــک هنرمنــد رنسانســی بــود کــه 
در تمــام حوزه هــا از طراحــی مقیــاس 

ــا  خــرد ماننــد قاشــق و چنــگال گرفتــه ت
مبلمــان بلندمرتبه ســازی و طراحــی شــهر 
ــری  ــار هن ــق آث ــه ای خال ــس محل در مقای
بــود. آثــار ایــن معمــار برجســته ایتالیایــی 
ــن  ــن و بانفوذتری ــوان مهم تری ــه از او بعن ک
ــود  ــاد می ش ــرن ۲۰ ی ــط ق ــاران اواس معم
ــی التقاطــی اســت کــه  ــه ســبک عجیب ب
نتیجــه مطالعــه و تجربــه ســبک ها و 
ــض  ــف و گاه متناق ــای مختل ایدیولوژی ه
اســت. در آثــار او هــم رد پــای مدرنیتــه را 
می تــوان دیــد و هــم ســبک کاســیک. او 
ــیالیت  ــی و س ــه تابندگ ــر مقول ــا ب مدت ه
فضایــی تفحــص داشــت، در دهــه 5۰ 
میــادی نظریــه »فــرم محــدود« را مطــرح 
کــرد کــه اســاس پروژه هــای چــه در 
طراحــی صنعتــی و چــه در معمــاری بــود.

پونتــی عاقبــت در 16 ســپتامبر 1979 
چشــم از جهــان فروبســت. او در طــول 
زندگــی اش در 13 کشــور جهــان از جملــه 
ــوزوال و  ــگ، ون ــه، هنگ کن ــا، فرانس ایتالی
ــق و در کل  ــدگاری خل ــار مان ــنگاپور آث س
ــای  ــی وی ــر یعن ــا دو اث ــه تنه خاورمیان
ــورای  ــاختمان ش ــران و س ــازی در ته نم
ــداد از  ــراق در بغ ــعه ع ــزی و توس برنامه ری

ــت.  ــادگار گذاش ــه ی ــود ب خ

خانه شادی یا ویای نمازی  
در ســال 196۰ شــفیع نمــازی فرزنــد 
مهــدی نمــازی نماینــده مجلس و شــورای 
ــهور  ــرمایه داران مش ــن از س ــی همچنی مل

دوران پهلــوی بــه توصیــه محســن فروغــی 
ــی و طــراح آرامــگاه  معمــار برجســته ایران
ــاس  ــی تم ــا جیوپونت ــعدیه( ب سعدی)س
می گیــرد تــا بــه او ســفارش ســاخت 
ویایــی خاص در خیابــان نیــاوران را بدهد. 
در آن زمــان ســاخت ویاهایــی بــه ســبک 
بین الملــل بــه تقلیــد از معمــاران خارجــی 
ماننــد »ریچــارد نوتــرا« بســیار بــاب شــده 
بــود. بــا ایــن وجــود ایــن ویــا بــه عقیــده 
بســیاری یــک اســتثنا بنظــر می رســد کــه 
دو دهــه پیشــروتر از زمــان خــود در زمــره 
ــدرن جــای دارد. ســاختمان های پســت م

ایــن اثــر مانــدگار دیــواری بــه طــول 
7۰ متــر، ســاخته شــده از ســرامیک 
ــل دارد و  ــت متخلخ ــا باق ــگ ب نارنجی رن
یک قســمت ســنگی بعنوان ســردر ورودی 
ــه  و  ــرز فرورفت ــه ط ــنگ های آن ب ــه س ک
برجســته چیــده شــده اند و ســطحی ســه 
ــت  ــه عل ــه وجــود آورده اســت. ب بعــدی ب
ارتفــاع بلنــد دیوارهــا تنها بخشــی از طبقه 
دوم و تمــام بــام ســاختمان از خیابــان قابل 
ــه  ــن خان ــام ای ــوان ب ــت. می ت ــا اس تماش
آن   معمــاری  عنصــر  برجســته ترین  را 
دانســت کــه ماننــد ســقفی معلــق بــر فــراز 
آن شــناور اســت؛ بــه نظــر می رســد هیــچ 
ــک  ــد ی ــدارد و مانن ــن ن ــا زمی ــی ب ارتباط
ســازه بســیار ســبک بــا خطــوط شکســته 
ــاختمان  ــام س ــط ب ــاورت خ ــه در مج ک
ــه  ــود. ب ــده می ش ــت دی ــه اس ــرار گرفت ق
ــاط آن  ــه و حی ــن خان ــی« ای ــه »پونت گفت

را بــا مفهــوم» شــادی زندگــی« خلــق 
ــی  ــه خوب ــه ب ــان محوط ــت. پ ــرده اس ک
نشــان دهنده تلفیــق ســاختمان و بــاغ 
ــه ای طراحــی شــده  ــه گون ــه ب اســت. خان
ــج  ــی کن ــای داخل ــر فض ــه از ه ــت ک اس
زیبایــی از بــاغ، قــاب گرفتــه شــده و نمایان 
اســت. همچنیــن در چیدمان خانــه از اصل 
تمایــز میــان عملکردهــای شــبانه از روزانــه 
تبعیــت شــده اســت از ایــن رو یــک بخــش 
ــی  ــای پذیرای ــاورت فض ــی در مج خدمات
ــرار داده اســت و بیــن بخش هــای مــورد  ق
ــز  ــه تمای ــان و صاحبت خان ــتفاده مهم اس
ــایر  ــن اصــل در س ــرده اســت. ای ایجــاد ک

ــود. ــده می ش ــی دی ــای پونت ویاه
هرچنــد از دیــدگاه پونتــی مهم تریــن 
ــت  ــاختمان ورودی آن اس ــک س ــش ی بخ
کــه بایــد همیشــه رمزآلــود باشــد امــا ایــن 
اتفــاق در ویــای نمــازی چنــدان به چشــم 
ــه  ــی از ورود ب ــل حس ــود و در مقاب نمی خ
فضایــی اســتثنایی احســاس می شــود 
زیــرا بــه محــض ورود، اتــاق نشــیمن و در 
پشــت آن زیباتریــن قســمت حیــاط دیــده 
می شــود.اتاق نشــیمن خانــه ســقفی بلنــد 
دارد پله هــای آن بــه ســبک مــدرن و 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــاوت س ــا متف رنگ ه
ســاختمان دارای پاســیو بزرگــی اســت کــه 
ــه داخــل کشــیده اســت  ــاغ را ب فضــای ب
و  بهداشــتی  پنجره هــای ســرویس های 
راهروهــا بــه آن بــاز می شــوند. پنجره هایــی 
کــه مانند کلیســای رنشــان اثــر لوکوربوزیه 
بســیار کوبیســتی هســتند و در دیوارهــای 
مــدرن پاســیو کــه بــا ســرامیک ها هنرمنــد 
معرفــو فایوســتو مدرتــی تزیــن شــده انــد 
جــای گرفته انــد. تمامــی عناصــر ایــن خانه 
از پــرده، مبلمان، شــومینه، دســتگیره درها 
ــتخر  ــل اس ــاط و داخ ــمه های حی و مجس
همگــی بــه ســبک ترکیبــی توســط خــود 
جیوپونتــی طراحــی شــده اند تلفیــق و 
ــی  ــرای روح بخش ــا ب ــینی رنگ ه همنش
بــه خانــه یکــی از عناصــر مهــم به حســاب 
می آیــد. هرچنــد خانــه ســبکی مــدرن دارد 
ــا  ــینی رنگ ه ــن همنش ــاید همی ــا ش ام
فضایــی ســنتی و شــاد را بــه مخاطــب القــا 

می کنــد.
ــدگار  ــه میــراث مان ویــای نمــازی از جمل
ــال  ــه در س ــت ک ــران اس ــاری در ای معم
1386 بــه شــماره ۲۰15۴ بــه ثبــت ملــی 
ــا  ــه 9۰ ب ــار در ده ــا یکب ــن وی رســید. ای
ــب  ــی و تخری ــت مل ــروج از ثب ــر خ خط
ــری  ــاش و پیگی ــا ت ــه ب ــد ک ــه رو ش روب
معمــاران ایرانــی و خارجــی خطــر تخریــب 
از ســر ان دور شــد. نکتــه قابــل تامــل 
ــه  ــه در ده ــن خان ــظ ای ــرای حف ــه ب اینک
9۰ حــدود ۴۲۰ معمــار از سرتاســر جهــان 
و کشــورهایی مانند آلمــان، ایتالیــا، بلژیک، 
ــه  ــاری را ب فرانســه و بســیاری دیگــر طوم
ــد. ــه و امضــا کردن ــظ آن تهی منظــور حف

نگاهی به آثار جیو پونتی معمار و طراح ایتالیایی با تمرکز بر ویالی نمازی؛

مدرن اما کالسیک
جیوپونتی«ویالینمازیدرمحلهنیاورانرابهسبکخاصخودوباکمکگرفتنازخطوطوطراحیسادهساخت

ماندانا خرم/ روزنامه نگار

ســال 1957 بــود کــه  »جيــو پونتــی«  معمــار سرشــناس ايتاليايــی ســومين ويــالى خــود را  بعــد از ويــالى 
ونزوئــال و ويــالى Arreaza   تحــت عنــوان ويــالى نمــازى بنــا کــرد. ايــن ويــال بــه ســفارش شــفيع و ويــدا 
ــا همــکارى Melotti و  Paolo De Poli طراحــی شــد.  معمــارى داخلــی و خارجــی  نمــازى در تهــران ب
بنــا، بــر اســاس اتــاق مرکــزى بزرگــی شــکل گرفــت و  ســازه اى  دو طبقــه بــا ديــدگاه هــاى خوبــی شــکل 
گرفــت. »جيــو پونتــی« از مهمتريــن و بــا نفــوذ تريــن معمــاران قــرن بيســتم بــود کــه در زمينــه هــاى مختلف 

معمــارى، طراحــی صنعتــی، هنــر، و حتــی چــاپ مقــاالت پژوهشــی فعاليــت داشــت.
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خبرکوتاه

رنگ هایی با 
تاثـیر منـفی

ــی کمــی ســخت  انتخــاب طیــف مناســب صورت
اســت، چــون خیلــی از آن هــا کودکانــه و بیــش از 
حــد دخترانــه هســتند. مثــل صورتی پاســتلی که 
ــد.  ــاد می کنن ــده ایج ــرده کنن ــای افس ــک فض ی
ــات  ــی روی احساس ــر منف ــه تاثی ــی ک رنگ های
ــه کار  ــه ب ــزی خان ــگ آمی ــد در رن ــد نبای دارن
بــرده شــوند در ادامــه ایــن مطلــب از روانشناســی 
ــی روی  ــر منف ــه تاثی ــی ک ــا رنگ های ــا ب رنگ ه
احساســات دارنــد و نبایــد در رنــگ آمیــزی خانــه 

بــه کار بــرده شــوند بیشــتر آشــنا شــویم.

قهوه ای تیره
اگــر می خواهیــد بــرای اتــاق از رنــگ آرام بخــش 
ــف آن  ــد در انتخــاب طی ــد بای ــوه ای اســتفاده کنی قه
ــه عنــوان مثــال رنــگ قهــوه ای تیــره  دقــت کنیــد. ب
ــن  ــود. از ای ــرژی می ش ــل ان ــث افســردگی و تحلی باع
رنــگ بــه عنــوان رنــگ حاشــیه اســتفاده کنیــد و برای 
ــد. ــتفاده کنی ــن تر اس ــای روش ــاق از طیف ه ــوار ات دی

صورتی پاستلی
ــیون  ــتلی دردکوراس ــی پاس ــتفاده از صورت ــرای اس ب
خانــه، ابتــدا بایــد رنــگ هــای مکمــل آن را بشناســید 
تــا ترکیــب آن هــا در کنــار هــم جلــوه ای هماهنــگ 
و زیبــا بــه وجــود آورد. بنابرایــن رنــگ مکمــل مــورد 
عاقتــان را انتخــاب کنیــد و ســپس یکــی از آنهــا را به 
عنــوان رنــگ مکمــل، در کنــار آن هــا بــه کار ببریــد.

  خاکستری در آشپزخانه و پذیرایی
ــاق خــواب و حمــام آرامــش بخــش  ــگ در ات ــن رن ای
اســت، امــا طراحــان اســتفاده از آن را در آشــپزخانه و 
اتاق هــای دیگــر توصیــه نمی کننــد. رنــگ خاکســتری 
ــن  ــد مگــر ای ــه کار نبری ــی ب را در آشــپزخانه و پذیرای
ــد. بعضــی  ــم کنی ــد اشــتهای خــود را ک ــه بخواهی ک
ــی  ــک روز طوالن ــد از ی ــل خاکســتری بع ــا مث رنگ ه
ــد و  ــا نمی دهن ــه م ــی ب ــس خوب ــترس ح ــر اس و پ
حتــی باعــث ایجــاد احســاس خســتگی و افســردگی 

می شــوند.
قرمز روشن

اگــر تمــام دیــوار اتــاق را قرمــز کنید در شــما احســاس 
ــه  ــر عاق ــد. اگ ــاد می کن ــترس ایج ــونت و اس خش
ــه عنــوان رنــگ  ــد از آن ب ــه ایــن رنــگ داری ــادی ب زی

حاشــیه اســتفاده کنیــد.
زرد روشن

رنــگ زرد بــه بعضــی افــراد احســاس اضطــراب 
می دهــد. درســت اســت کــه ایــن رنــگ ویژگی هــای 
خوبــی نیــز دارد، امــا اســتفاده از آن در اتــاق کمــی تند 

و خشــن اســت.
قهوه ای مایل به قرمز سوخته

مراقــب باشــید که ایــن رنگ را بــا رنگ قرمــز بورگاندی 
اشــتباه نگیریــد. رنــگ قهــوه ای یــک رنــگ آرام بخــش 
اســت، امــا وقتــی ترکیبــی از رنگدانه هــای قرمــز در آن 
وجــود داشــته باشــد باعــث ایجــاد احســاس اضطــراب و 
عصبانیــت می شــود. بــه عــاوه، چــون یــک رنــگ گــرم 

و تیــره اســت فضــا را کوچک تــر نشــان می دهــد.
زرد آفتابی

ــه دکوراســیون  ــن کــه ب ــن رنــگ صــرف نظــر از ای ای
پاییــزی جلــوه زیبایــی می دهنــد اگــر در بــه کار بــردن 
ــاده روی شــود ذهــن را بیــش از حــد تحریــک  آن زی

ــود. ــردرد می ش ــث س ــرده و باع ک

قوانین استفاده از رنگ های پاستلی
رنــگ هــای پاســتلی، رنــگ هــای روشــن و مایمــی تعریــف می شــوند کــه بــه رنــگ 
هــای خنثــی بســیار نزدیــک هســتند. رنــگ هایــی ماننــد کاراملــی روشــن، صورتــی 
روشــن، آبــی روشــن و هلویــی. ایــن رنــگ هــا تنــاژ رنــگ هــای واقعــی را دارنــد. رنگهای 
پاســتلی را بــا رنــگ هــای خنثــی ترکیــب کنیــد. رنــگ هایــی مثــل بــژ، تناژهــای کرم، 
ســفید و خاکســتری را مــی توانیــد بــا رنــگ هــای پاســتلی ِســت کنیــد. و بهتریــن کار 
ایــن اســت کــه آن را بــا رنــگ هــای خنثــی ِســت کنیــد. امــا هرگــز بــا رنــگ هــای 

پاســتلی از طــرح هــای گلــدار اســتفاده نکنیــد.
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ــواب  ــاق خ ــه ای ات ــیون مدیتران در دکوراس
تحــت تاثیــر ســبک ایتالیایــی اســت و 
گــچ کاری  و  کفپــوش  ماننــد  مــواردی 
ســتون ها و دیوارهــا از دو ســبک ایتالیایــی و 
یونانــی الهــام گرفته انــد. مدل هــای مبلمــان 
ــان  ــبک مبلم ــه از س ــبک برگرفت ــن س ای
فلــزی اســپانیایی و ســبک مبلمــان بــزرگ 
ایتالیایــی هســتند. نماهــای متنــوع و بســیار 
زیبایــی از ســبک مدیترانه ای در دکوراســیون 
ــوع  ــن تن ــل ای ــه دلی ــی وجــود دارد ک داخل
ــا  ــک و ی ــر ی ــد بیشــتر ب ــکان تاکی ــاال، ام ب
ــی ذکــر شــده در  ــه ای و بنیان دو ســبک پای
دکوراســیون داخلــی مدیترانــه ای اســت. 
ایــن دکوراســیون تلفیقــی از مــوارد آنتیــک 
ــی  ــه خوب ــد ب ــه می توان ــت ک ــدرن اس و م

ــف باشــد. پاســخگوی ســایق مختل

تنوع رنگ در دکوراسیون مدیترانه ای
ــیون  ــتفاده در دکوراس ــورد اس ــای م رنگ ه
ــود  ــای موج ــه ای، از رنگ ه ــی مدیتران داخل
در طبیعــت الهــام گرفتــه شــده اســت. برای 
ــیون،  ــوع دکوراس ــن ن ــگ در ای ــاب رن انتخ
ــای  ــت رنگ ه ــته پال ــه دس ــد از س می توانی
زرد(،  و  قرمــز  )عمومــا  گــرم  و  جــذاب 
ــای  ــم نواز و پالت ه ــغ و چش ــای جی رنگ ه
دارای رنگهــای خاکــی و ســرد مایــم بهــره 
ببریــد. در صــورت اســتفاده از رنگهای خاکی، 
ــرای  ــر ب ــی قویت ــای رنگ ــد از تناژه میتوانی
تقویــت جذابیــت بصــری در فضــای مــورد 
نظــر اســتفاده کنیــد. به صــورت کلــی، برای 
داشــتن پالــت رنگــی متناســب، بایــد یکــی 

از ســه تــم ایتالیایــی، یونانــی و اســپانیایی را 
بــه عنــوان تــم غالــب بــرای انتخــاب رنــگ 
در نظــر بگیریــد و بــا اجــرای آن در کل و یــا 
بخشــی از فضــا، رنگهــای مناســب ایــن نــوع 

دکوراســیون داخلــی را اجــرا کنیــد.

بافت در فضاهایی با سبک مدیترانه
ــا، در  ــت دیواره ــوص باف ــه خص ــت و ب باف
ایــن ســبک نقشــی کلیــدی دارد. دیوارهــای 
دارای  مدیترانهــای  داخلــی  دکوراســیون 
ــی  ــا بافتهای ــف ت ــف ظری ــی از طی بافتهای
درشــت و زبــر هســتند کــه در زیــر دســت 
ــد.  ــه می مانن ــن و ماس ــای ش ــل دانه ه مث
در مــورد المان هــای پارچــه ای ماننــد پــرده 
و یــا فــرش و مــوارد دیگــر، تاکیــد بــر روی 
ــنگین  ــت و س ــی، گرانقیم ــی غن بافت های
اســت کــه در بافت هــای پشــمی، ابریشــمی 

ــل مشــاهده اســت. ــز قاب ــی نی و مخمل

مبلمان به سبک مدیترانه ای
ــه ای  ــیون مدیتران ــبک دکوراس ــان س مبلم
ــی  ــا پایه های ــزرگ و ب ــا ب ــادی غالب دارای ابع
ــیک و  ــتیک و کاس ــم روس ــتحکم، ت مس
روکش هــای نقــش دار و یــا چرمــی هســتند. 
ــای  ــر روی بخش ه ــتی ب ــای دس حکاکی ه
ــیون  ــن دکوراس ــز در ای ــان نی ــی مبلم چوب
مشــاهده می شــود. همچنیــن از المان هــای 
فرفــورژه ای ماننــد شــمعدان، پایه هــای مبل، 
ــردازی و مــوارد مشــابه نیــز در  عناصــر نورپ
ــتفاده  ــی اس ــیون داخل ــوع دکوراس ــن ن ای
می شــود. اگــر ســبک انتخابــی شــما بــرای 

ایــن دکوراســیون یونانــی اســت، میــز و 
صندلــی بایــد چوبــی باشــد و اگر اســپانیایی 
اســت، بایــد مبلمان هــای فرفــورژه را در نظــر 

داشــته باشــید.

حس حضور طبیعت
در ایــن ســبک از گیاهانــی بومــی و بــا بــرگ 
ــور  ــود و حض ــتفاده می ش ــن اس ــای په ه
ــای  ــف در فضا ه ــی مختل ــای برگ گلدان ه
مختلــف ایــن نــوع دکوراســیون رایــج اســت.

نورپردازی
ــور  ــه ن ــر پای ــوع ســبک ب ــردازی ایــن ن نورپ
محیطــی بســیار بــاال در طــول روز اســت و بر 
حضــور آن تاکیــد زیــادی دارد. در شــب نیــز 
نورپــردازی منتخــب ایــن نــوع دکوراســیون، 
نــوری بــا تــم غالــب گــرم )نــور زرد( اســت. 
ــت  ــزرگ در موقعی ــای ب ــتفاده از آینه ه اس
ــی  ــور محیط ــود ن ــد کمب ــب می توان مناس
فضــای مــورد نظــر بــرای ایــن ســبک را تــا 
ــای  ــرای فض ــد. ب ــران کن ــادی جب ــد زی ح
ــت  ــیون هدای ــوع دکوراس ــن ن ــام در ای حم
نورپــردازی بــر روی مناطــق مــورد نیــاز 
اســت و نورپــردازی قــوی و یکپارچــه ای 

ــدارد. وجــود ن

کفپوش سبک مدیترانه ای
ــا طرح هــای زیبــا و ســنتی و  کاشــی هایی ب
ــوع  ــن ن ــراری، از رایج تری ــای تک ــا طرح ه ی
ــن  ــا ای ــب ب ــای متناس ــوش در فضاه کفپ
ــیون  ــبک دکوراس ــن س ــش در ای ــوع پوش ن

هســتند. ایــن کاشــی ها دارای طرح هــای 
نقاشــی شــده بــا دســت هســتند کــه خــود 
ماننــد اثــری هنــری و آنتیــک بــه جلوه گری 
کاشــی ها  ایــن  رنگ هــای  می پردازنــد. 
ــی  ــت رنگــی یونان الهــام گرفتــه شــده از پال
ــا رنگ هــای گــرم و چشــم نواز ایتالیایــی  و ی
اســت. در ایــن ســبک از فرش هایــی بــا 
طرح هــای قدیمــی و تــا حــد امــکان در 
ــود  ــتفاده می ش ــن اس ــاد ممک ــن ابع کمتری
ولــی همیــن حجــم محــدود، بــه فضاســازی 
و پارتیشــن بندی فضــا کمــک بســیار زیــادی 
می کنــد. در فضــای حمــام مدیترانــه ای، 
ــی  ــز از کاش ــا نی ــف در دیواره ــر ک ــاوه ب ع

اســتفاده می شــود.

پرده های گرانبها در سبک مدیترانه ای
در ایــن نــوع معمــاری، عمومــا ســقف 
ارتفــاع زیــادی نــدارد و در عیــن حــال، 
درب هــا و پنجــره هــا دارای چارچوبــی 
منحنــی و قــوس دار فراخــی هســتند. ایــن 
ویژگــی بــه علــت تاکیــد این ســبک بــر روی 
تعامــل افــراد حاضــر در داخــل ســاختمان بــا 
فضــای محوطــه بیرونی ســاختمان اســت. در 
نتیجــه، حضــور نــور طبیعی بــا حجم بــاال، از 
الزامــات و بدیهیاتــی اســت که در این ســبک 
مشــاهده می شــود. در کنــار ایــن پنجره هــای 
ــرای  ــراخ، از پرده هایــی ضخیــم ب ــزرگ و ف ب
نواحــی ســردتر اســتفاده می شــود کــه 
ســبب کاهــش عبــور گرمــا در فصــول 
ــر از  ــی گرم ت ــرای نواح ــود و ب ــرد می ش س
ــگ روشــن  ــا رن پرده هــای ســبک و نخــی ب
اســتفاده می شــود. از ایــن رو ایــن نــوع 
ــرایط آب و  ــرای ش ــی را ب ــیون داخل دکوراس
هوایــی مختلــف و فصــول مختلــف، گزینه ای 
معقــول و مناســب می کنــد. جنــس پرده هــا 
و ظاهــر آنهــا مجلــل و گرانبهــا اســت کــه به 
دکوراســیون داخلــی تمــی لوکــس می دهد و 
یــا ســاده و بــی آالیــش اســت کــه راحتــی و 
شــیک بــودن را بــا هــم دارد. ایــن مــوارد در 
ــا ســتون های زیبــای گــچ کاری  مجــاورت ب
شــده، دکوراســیون شــما را تــا بیشــترین حد 

ــد. ــه ای می کن ــن مدیتران ممک

سبک 
دکوراسیون 
مدیترانه ای 
از سبک های 
مختلف بومی، 
اروپایی و 
روستیک 
و تم های 
جغرافیایی 
اسپانیا، ایتالیا 
و یونان بهره 
برده است.

نقش رنگ

ــب  ــه اى اشــاره کــرد کــه از ترکي ــه ســبک مديتران ــوان ب ــی می ت ــواع ســبک هاى دکوراســيون داخل از ان
ســبک هاى اســپانيايی، پرتقالــی و يونانــی تشــکيل شــده اســت. ســبک هاى دکوراســيون داخلــی مختلفــی بــه 
مــرور زمــان بــر اثــر فرهنــگ، عــرف، شــرايط جغرافيايــی و مــوارد مختلــف ديگر بــه وجود آمــده، تغييــر يافته 
و يــا بــه تکامــل خــود رســيده اند. ســبک دکوراســيون مديترانــه اى از ســبک هاى مختلــف بومــی، اروپايــی 
و روســتيک و تم هــاى جغرافيايــی اســپانيا، ايتاليــا و يونــان بهــره بــرده اســت و در نهايــت بــه مفهومــی لوکس، 
شــيک و در عيــن حــال راحــت و دوســتانه منجــر شــده اســت. در ســبک دکوراســيون داخلــی مديترانــه اى، 
رنگ هــاى گــرم، قــوى و خيره کننــده اى ماننــد قرمــز و نارنجــی از ايتاليــا، رنگ هــاى ســاحلی ماننــد آبــی 
فيــروزه اى و خالــص، ســفيد و شــنی از يونــان و رنگ هــاى جســورانه و پــر نشــاط  از ســبک اســپانيايی وجــود 

ــه اى و الزامــات و نقش هــاى آن می پــردازد. ــه ويژگی هــاى ســبک مديتران ــه ب ــد. ايــن مقال دارن

آشنایی با سبک مدیترانه ای و نقش آن در دکوراسیون داخلی؛

لوکس، راحت و دوستانه
دکوراسیونمدیترانهای،تلفیقیازمواردآنتیکومدرناستکهمیتواندپاسخگویسالیقمختلفباشد.

گزارش
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چوب شفاف
سازگار با محیط زیست

ــه  ــرای اســتفاده ب ــاوم ب ــاده ی مق ــک م ــد چــوب ی هرچن
عنــوان مصالــح ســاختمانی اســت. امــا چــوب مــاده ای کدر 
ــن  ــه همی ــد و ب ــور نمی ده ــود عب ــور را از خ ــه ن اســت ک
ــف ســاختمان از آن  ــوان در بخش هــای مختل ــل نمی ت دلی
اســتفاده کــرد. از طرفــی شیشــه نیــز کــه مــاده ی مناســب 
ــد،  ــاز دارن ــور نی ــور ن ــه عب ــه ب ــت ک ــی اس ــرای فضاهای ب
ــادی  ــدار زی ــر آن، مق ــف اســت و عــاوه ب شــکننده و ظری
از انــرژی را هــدر می دهــد. امــا محققــان توانســته اند 
ترکیبــی از ایــن دو مــاده بــه صــورت چــوب شــفاف بســازند 
ــم  ــت. تی ــد داش ــاختمان خواه ــادی در س ــی زی ــه کارای ک
تحقیقاتــی دانشــگاه مریلنــد فرآینــدی را بــه صــورت پتنت 
ثبــت کردنــد و پــس از آن بــه صــورت عملــی ایــن فرآینــد 
را اجــرا کــرده و توانســتند عــاوه بــر شــفاف کــردن چــوب، 
مقاومــت آن را نیــز افزایــش دهنــد. در ایــن گــزارش آمــده 
اســت کــه مقاومــت ایــن چــوب بــه حــدی اســت کــه بــه 
ــکات  ــود و مش ــد ب ــاوم خواه ــه مق ــر ضرب ــی در براب خوب

ــت.  ــد داش ــه ها را نخواه ــی شیش ایمن
پژوهشــگران معتقدنــد می تــوان از ایــن چوب برای ســاخت 
خانه هایــی بــا بهــره وری انــرژی اســتفاده کــرد و امیدوارنــد 
مزایــای  زیســت تخریب پذیر،  مــدل  یــک  تولیــد  بــا 
ســازگاری بــا محیــط زیســت آن را افزایــش دهنــد تــا بتواند 
جایگزینــی برای پاســتیک، شیشــه و حتی ســیمان شــود. 
ســلین مونتناری از مؤسســه ی ســلطنتی فناوری ســلطنتی 
ــوره  ــاده ای چندمنظ ــا م ــد: م ــتکهلم می گوی KTH در اس
ــا  ــور، گرم ــور ن ــن عب ــد ضم ــه می توان ــم ک ــاده کرده ای آم
را نیــز ذخیــره کند.پژوهشــگران بــرای تولیــد ایــن مــاده، از 
چــوب بالســا اســتفاده و لیگنیــن آن را جدا کردنــد. لیگنین 
ــی مــواد طبیعــی  مــاده ای اســت کــه در ســلول های بیرون
ــپس  ــد. س ــش می ده ــا را افزای ــت آن ه ــرار دارد و مقاوم ق
آکریلیــک کــه مــاده ای زیســت تخریب پذیر و ضــدآب اســت 
ــک  ــذ کوچ ــا مناف ــد ت ــده کردن ــای باقی مان را وارد بافت ه
ــای  ــن و همین طــور آونده ــده از جداســازی لیگنی به جامان
ــد،  ــل می کنن ــت حم ــن درخ ــه آب را درون ای ــی ک توخال
پــر کنــد. ســلین مونتنــاری می گویــد: بــا ایــن روش نه تنهــا 
ســاختار و اســتحکام چــوب را حفــظ کردیــم، بلکــه خــواص 
نــوری آن را افزایــش دادیــم. نتیجــه ی کار تولیــد مــاده ای از 

چــوب اســت کــه ظاهــری مثــل آب یــخ زده دارد.
ــک را  ــوب، آکریلی ــوع چ ــن ن ــد ای ــدل تولی ــن م در آخری
ــب  ــول ترکی ــن گلیک ــام پلی اتیل ــری به ن ــاده ی دیگ ــا م ب
ــی  ــرد. یک ــوذ می ک ــوب نف ــی در چ ــه به خوب ــد ک می کردن
از مزایــای پلی اتیلــن گلیکــول ایــن اســت کــه در اثــر گرمــا،  
ــن  ــا پایی ــا ب ــد و ذوب می شــود؛ ام ــرژی را جــذب می کن ان
ــد.  ــد می کن ــرژی تولی ــود و ان ــخت می ش ــا س ــدن دم آم
ایــن پژوهشــگران می گوینــد: ایــن مزیــت پلی اتیلــن 
گلیکــول بــدان معنــا اســت کــه مــاده ی تولیدشــده از چوب 
ــت  ــه حال ــفاف ب ــت نیمه ش ــدن از حال ــگام گرم ش ــه هن ک
ــازه هایی  ــاخت س ــرای س ــوان ب ــد را می ت ــفاف درمی آی ش
بــا بهــره وری بیشــتر انــرژی اســتفاده کــرد. گفتــه می شــود 
اگــر 1۰۰ گــرم از ایــن چــوب شــفاف کــه دارای پلی اتیلــن 
ــد 8۰۰۰ ژول  ــد، می توان ــتفاده کنی ــت را اس ــول اس گلیک
گرمــا را جــذب کنــد کــه معــادل گرمایــی اســت کــه المپ 

ــد. ــد می کن ــرض دو ســاعت تولی ــی در ع ــک وات ی

ــد  ــی می گوین ــه  صاف ــه شیش ــل ب الکوب
ــه  ــت. ب ــی اس ــرف آن رنگ ــک ط ــه ی ک
ــه دارد،  ــژه ای ک ــاص و وی ــر خ ــت ظاه عل
ــی در  ــه ی تزین ــوان شیش ــه عن ــتر ب بیش
طراحــی دکوراســیون های داخلــی اســتفاده 

می شــود. 
ــرای دکوراســیون  یکــی از عناصــری کــه ب
داخلــی و نمــای ســاختمان ها اســتفاده 
اســت؛  رنگــی  شیشــه های  می شــود، 
ــیون  ــی دکوراس ــان طراح ــت زم ــا گذش ب
داخلــی اهمیــت ویــژه ای پیــدا کــرد و نیــاز 
بــه اســتفاده از شیشــه های رنگــی افزایــش 
یافــت. از مهــم تریــن ویژگی هایــی کــه در 
ــه آن توجــه  ــد ب طراحــی دکوراســیون بای
ــه  ــت؛ ب ــگ اس ــور و رن ــت ن ــژه ای داش وی
ــرد شیشــه های رنگــی  همیــن دلیــل کارب
و شیشــه الکوبــل در بیشــتر آثــار معمــاری 

قابــل مشــاهده اســت.
عنــوان  بــه  رنگــی  هــای   شیشــه  از 

شــود. مــی  اســتفاده  دیوارپــوش 
 ایــن شیشــه هــا عــاوه بــر زیبایــی بصری 
ــد،  ــه محیــط اطــراف خــود می دهن کــه ب
ــل  ــوده و قاب ــی برخــوردار ب ــی باالی از ایمن
ــردن  ــگ ک ــرای رن ــتند. ب ــی هس جابجای
دیــوار مراحــل ســیمان کاری، گــچ کاری و 
ــه ترتیــب طــی کــرد؛ امــا  رنــگ را بایــد ب
نحــوه ی نصــب شیشــه رنگــی بــه صــورت 
مســتقیم و بــه وســیله چســب پلــی آرتان، 
چســب ســیلیکون و چســب آکواریــوم 
بــر روی ســطح ســیمان کاری شــده 

ــچ کاری حــذف  ــه گ ــوار اســت و مرحل دی
ــای بســیار مهــم شیشــه  می شــود. از مزای
ــور اســت و  ــاب کــردن ن هــای رنگــی بازت
ــه  ــی ک ــا در مکان های ــری آن ه ــه کارگی ب
ــور طبیعــی بهره منــد نیســتند، یکــی  از ن
از بهتریــن انتخــاب هــا اســت. ایــن دیــوار 
پــوش مــی توانــد بــه شــکل متفــاوت و در 
مکان هــای مختلــف نصــب شــود. در ادامــه 
بــه برخــی از ایــن مــوارد اشــاره مــی کنیم:

شیشه رنگی دیوارپوش طرحدار
شیشــه های رنگــی الزامــا ســاده نیســتند و 
شــما مــی توانیــد طــرح دلخــواه خــود را بــا 
ــن  ــوع روی ای ــا متن ــا و ضخامت ه رنگ ه
ــه  ــت ک ــر وق ــد و ه شیشــه ها ایجــاد کنی
خواســتید طــرح هــا را پــاک و یــا بــا طــرح 
ــن اتفــاق  ــن کنیــد کــه ای ــد جایگزی جدی

ــت. ــر اس ــی زمان ب کم

شیشه رنگی 
دیوارپوش تجاری

پاســاژها،  از  اعــم  تجــاری  مراکــز  در 
از  یکــی  و...  ســینماها  کافی شــاپ ها، 
متریال هایــی کــه امــروزه بــه عنــوان دیــوار 
اســتفاده می شــود، شیشــه های رنگــی 
اســت. ایــن شیشــه هــا بــه علــت رنــگ و 
نــوع کاربردشــان جلــوه خاصــی بــه مراکــز 
ــن  ــه همی ــد و ب ــما می بخش ــاری ش تج
ایــن شیشــه ها در  از  ســبب اســتفاده 
مکان هــای تجــاری افزایــش یافتــه اســت.

شیشه رنگی 
دیوار پوش مسکونی

زمانــی کــه شیشــه های رنگــی بــه عنــوان 
دیوارپــوش در اتــاق خــواب، ســالن پذیرایی 
ــود؛  ــی ش ــتفاده م ــون اس ــت تلویزی و پش
ــردازی  ــا نورپ ــا ب ــه ه ــن شیش ــب ای ترکی
جــذاب و اســتفاده از المــپ هــایLED  به 
منزلتــان انــرژی مثبتــی می بخشــد و آن را 
ــل  ــر تبدی ــر و صمیمی ت ــه فضایــی گرم ت ب

می کنــد.

شیشه رنگی 
دیوارپوش سرویس و حمام

ــی  ــل نصــب آســان، زیبای ــه دلی ــروزه ب ام
ــه  ــتر از شیش ــری، بیش ــی بص و هماهنگ
هــای رنگــی بــه عنــوان دیوارپــوش حمــام 
و دستشــویی اســتفاده می شــود. از مزایــای 
ــت  ــه قابلی ــوان ب ــی ت ــا م ــن شیشــه ه ای
نصــب آســان و راحــت اکسســوری ها 
ــل از  ــت قب ــی اس ــط کاف ــرد. فق ــاره ک اش
ــوری ها  ــن اکسس ــام ای ــای تم ــب ج نص
مشــخص شــود تــا بــه وســیله ی دســتگاه 

مســتر ســوراخ شــوند.

شیشه رنگی 
بین کابینتی

قلــب خانــه اســت؛  آشــپزخانه روح و 
بنابرایــن یکــی از راه هــای پیشــنهادی 
بــرای زیباتــر شــدن ایــن فضــا اســتفاده از 
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــی اس ــه های رنگ شیش

ســطح  باالتریــن  در  بهداشــت  و  دوام 
ــن و طراحــی  ــرای دیزای ــرار دارد. ب خــود ق
آشــپزخانه خــود مــی توانیــد ایــن شیشــه 
ــه صــورت شیشــه بیــن کابینــت،  هــا را ب
شیشــه هایــی از ســقف تــا انتهــای دیــوار 
یــا بــه صــورت اشــکال متنــوع در دیوارهای 
مختلــف جــای گــذاری کنیــد. اگــر از ایــن 
شیشــه هــا بــه عنــوان شیشــه هــای بیــن 
کابینتــی اســتفاده کردیــد، بایــد بدانیــد که 
ایــن شیشــه ها لــک نمــی شــوند و تمیــز 
کــردن آن هــا آســان اســت و هــر موقــع که 
اقــدام بــه تمیز کردن شیشــه کنید، ســطح 
شیشــه ها ماننــد روز اولشــان بــراق خواهند 
شــد؛ حتــی اگــر مــدت مدیــدی از نصــب 

آن هــا گذشــته باشــد.

مزایای شیشه الکویل
 ایــن شیشــه دارای ۲5 رنــگ متنوع اســت؛ 
امــا بــه هــر رنگــی کــه بخواهیــد می توانیــد 
ســفارش دهیــد تــا تولید شــود. الکوبــل دو 
مــدل شیشــه پشــت رنگــی مــات و پشــت 
رنگــی بــراق دارد کــه نــور از آن گــذر 
می کنــد و دارای ضخامــت ۴ تــا ۲۰ میلــی 
متــری اســت. ایــن شیشــه از نظــر ایمنــی 
ــن  ــن و ایم ــاوت ایم ــطح متف دارای دو س
ــک  ــه AGC بلژی ــوده و کارخان ــاس ب پ
ــول  ــن محص ــدی ای ــه تولی ــن کارخان اولی
ــی در  ــودن یعن ــن ب ــور از ایم ــت. منظ اس
حیــن شکســته شــدن، خــرد نمی شــوند. 
ــاوم  ــل مق ــی الکوب ــای شیشــه رنگ از مزای
ــاورا  ــعه م ــرارت، اش ــر ح ــودن آن در براب ب
ــت  ــر رطوب ــودن در براب ــاوم ب ــش و مق بنف
ــش  ــد خ ــای ض ــه ه ــن شیش ــت. ای اس
ــد.  ــانی دارن ــیار آس ــداری  بس نصــب و نگه
شــما مــی توانیــد طــرح مــورد نظر خــود را 
بــر روی آن چــاپ کنیــد؛ ایــن طــرح هــای 
چاپــی ثابــت بــوده و شیشــه هــای چاپــی 
قابلیــت تمیــز کــردن و شستشــو را دارنــد. 
رنگ هــای اســتفاده شــده در ایــن شیشــه 
هــا بــا طبیعــت اطــراف هماهنگ هســتند 
ــان از  ــی از ویژگی هایش ــر برخ ــه خاط و ب
کیفیت هــوای محیــط داخلــی نمی کاهند. 
ــن  ــوان جایگزی ــی ت ــل را م ــه الکوب شیش
کابینت هــای  شیشــه ای،  دیوارهــای 
ــرده و  ــه ای ک ــای شیش ــه ای، میز ه شیش
ــی ســاختمان ها  ــا حتــی در نمــای بیرون ی
و ... بــه کار بــرد. همچنیــن یکــی از دیگــر 
قابلیــت هــای مهــم آن ســکوریت و لمنیت 
اســت. در عمــل ســکوریت کردن شیشــه را 
در کــوره ای بــا دمــای ۴۰۰ تــا 7۰۰ درجــه 
ــس از ســرد  ــد و ســپس پ ــی دهن ــرار م ق
کــردن آن شیشــه ســکوریت و ایــن اتفــاق 
ــر  ــوام شیشــه در براب ــن ق ــاال رفت ــث ب باع
ــا  ــن ب ــود. همچنی ــرارت می ش ــه و ح ضرب
لمینیــت کــردن این شیشــه مــی توانیــد از 
ــاق، ســرویس  ــه عنــوان درب هــای ات آن ب

بهداشــتی و... اســتفاده کنیــد.

از جمله 
مزایای 

استفاده 
از شیشه 

الکوبل در 
می توان به 

مقاومت 
باال در برابر 

رطوبت، 
زیبایی خیره 

کننده، 
منعکس 

کردن نور، 
مقاومت در 

برابر حرارت 
و ضد خش 
بودن اشاره 

کرد

نگاهی به شیشه الکوبل و نقش آن در دکوراسیون داخلی و نما؛

دیوارپوش های شیشه ای
شیشهالکوبل،جایگزیندیوارها،کابینتهاومیزهایشیشهایشدهودرنمایبیرونیساختمانهماستفادهمیشود

 گزارش

ايــن روزهــا شيشــه ها بــه يکــی از پــر کاربردتريــن عناصــر بــه کار رفتــه در دکوراســيون داخلــی تبديــل شــده 
انــد. يکــی از محبــوب تريــن شيشــه ها بــراى ايــن کار، شيشــه هاى الکوبــل می باشــد؛ ايــن نــوع شيشــه بــا تنوع 
رنــگ و جنســی کــه دارد، بــه گزينــه اى مناســب بــراى اســتفاده در دکوراســيون داخلــی و حتــی دکوراســيون 
خارجــی ســاختمان تبديــل شــده اســت. از جملــه مزايــاى اســتفاده از شيشــه الکوبــل در دکوراســيون داخلــی 
می تــوان بــه مقاومــت بــاال در برابــر رطوبــت، زيبايــی خيــره کننــده، منعکــس کــردن نــور، مقاومــت در برابــر 
حــرارت و ضــد خــش بــودن اشــاره کــرد. از شيشــه الکوبــل به عنــوان شيشــه بيــن کابينــت، ديوارپــوش، کابين 
آسانســور، ديــواره حمــام و پارتيشــن اســتفاده می شــود. تمامــی ايــن مــوارد در کنــار هــم باعــث شــده اســت 

کــه شيشــه الکوبــل بــه گزينــه اى زيبــا و مناســب بــراى اســتفاده در دکوراســيون داخلــی تبديل شــود.




