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ویژه نامه  تخصصی دکوراسیون داخلی

درس های کرونا برای صنعت دکوراسیون داخلی بررسی شد؛

کوچ کسب و کار به فضای آنالین
ــیاری از  ــد بس ــب عی ــازار ش ــا ب ــران کرون ــادی و بح ــائل اقتص ــت مس ــه عل ــد ب هرچن
فروشــندگان صنــف دکوراســیون داخلــی رو بــه کســادی رفــت؛ امــا به نظــر می رســد 
برخــی از فروشــندگان ایــن صنــف توانســتند بــا فــروش آنالیــن بــازار شــب عیــد خود 
را حفــظ کننــد. به اعتقــاد فعــاالن صنــف دکوراســیون داخلــی توســعه فــروش آنالین، 
فاکتــور حیاتــی حفــظ و بقــای بســیاری از کســب و کارهــا در دوران  پســاکرونا اســت و 
از ایــن پــس فروشــندگانی موفــق خواهنــد بــود کــه فــروش کاالی خــود را در فضــای 

آنالیــن تعریــف کننــد.
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آسیب جدی
به مشاغل فصلی

رئیــس اتحادیــه تزئینــات داخلی ســاختمان اظهار کــرد: کارهای 
فصلــی از جملــه تزئینــات داخلی ســاختمان و همچنین نقاشــی  
و کاغــذ دیــواری ســاختمان ها جــزء مشــاغل فصلــی هســتند که 
عمومــا در آســتانه عیــد نــوروز رونــق می گیرنــد، امــا ســال ۹۸ 
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا عمــده این مشــاغل با خســارات 

هنگفتــی مواجه شــدند.
ــن  ــد داخــل ای ــان این کــه تولی ــا بی ــی ب بهــروز چــوداری میالن
محصــول تنهــا حــدود ۳۰ درصــد نیــاز بــازار را برطــرف می کند، 
همچنیــن  از اعمــال محدودیــت در ثبت ســفارش کاغــذ دیواری 

در ســال ۱۳۹۹ خبــر داد.
بهــروز میالنــی یکــی از مهم تریــن کاالهــای مــورد مصــرف ایــن 
صنــف را کاغــذ دیــواری عنــوان و تاکیــد کــرد: در ســال جــاری 
ثبــت ســفارش ایــن کاال محــدود شــده و علــت آن حمایــت از 
توانمندی هــای ســاخت داخــل عنــوان شــده اســت. وی افــزود: 
ــور در  ــل کش ــای داخ ــه توانمندی ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
بخــش کاغــذ دیــواری از نظــر کمــی و کیفــی پاســخگوی نیــاز 

بــازار نیســت.
میالنــی بــا بیــان اینکــه تولیــد داخــل نســبت بــه ســال های 
ــوالت  ــن محص ــته و ای ــمگیری نداش ــر چش ــته تغیی گذش
مصــرف خــود را دارنــد، تصریــح کــرد: ســاالنه مبلــغ هنگفتی 
صــرف واردات کاغــذ دیــواری می شــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
حــدود ۴۰۰۰ واحــد صنفــی بــا متصــدی، فروشــنده، نیروهای 
ــری در ایــن صنــف فعالیــت می کننــد،  نصــاب و بخــش بارب
ــه بیــکاری جامعــه  ایــن محدودیــت ممکــن اســت منجــر ب

بزرگــی شــود.
رئیــس اتحادیــه تزئینــات داخلــی ســاختمان بــا بیــان ایــن کــه 
ــا مســئوالن  ــو ب ــف در حــال گفت وگ ــن صن دســت اندرکاران ای
هســتند تــا ثابــت کننــد هنــوز بــه واردات کاغــذ دیــواری نیــاز 
ــور  ــه ط ــور ب ــل کش ــد داخ ــزان تولی ــرد: می ــار ک ــت، اظه هس

ــد. ــن می کن ــاز کشــور را تامی ــن ۳۰ درصــد نی میانگی
ــاره وضعیــت  رئیــس اتحادیــه تزئینــات داخلــی ســاختمان درب
بیمــه کارگــران ایــن صنــف نیــز گفــت: فروشــندگانی کــه در 
فروشــگاه های مربــوط بــه تزئینــات ســاختمان فعالیــت می کنند 
ــگاه ها کار  ــرای فروش ــه ب ــی ک ــا نصاب های ــتند، ام ــه هس بیم
ــدرت هــم از بیمــه اختیــاری  ــه ن می کننــد بیمــه نیســتند و ب
اســتفاده می کننــد. بنابرایــن در حــال حاضــر عــالوه بــر اینکــه 
درآمــد ایــن افــراد بــه صفــر رســیده بیمــه ای هــم ندارنــد کــه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــد. وی همچنی ــتفاده کنن ــات آن اس از خدم
تعطیــالت فروردیــن مــاه بــرای کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا، 
اظهــار کــرد: بعــد از بازگشــایی واحدهــای صنفــی نیــز وضعیــت 
ــردم  ــا م ــروس کرون ــل وی ــه دلی ــه ب ــرا ک ــرده، چ ــری نک تغیی
همچنــان نگــران حضــور کارگــران در منــازل هســتند و از طــرف 
دیگــر حــاال  فصــل مشــاغل اینگونــه مشــاغل نیســت. بنابرایــن 

افــت تقاضــا در ایــن صنــف همچنــان ادامــه دارد.
ــر امــور اقتصــادی و  شــایان ذکــر اســت براســاس گــزارش دفت
ــی ســال  سیاســت های تجــاری وزارت صمــت در روزهــای پایان
گذشــته بخش هــای مختلــف اقتصــادی بیــن ۳۵ تــا ۱۰۰ درصد 
کاهــش تقاضــا داشــتند و صنــف دکوراســیون داخلــی نیــز در 
زمــره مشــاغل بــا بیشــترین آســیب از شــیوع کرونــا قرار داشــت.
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لغو واردات کاالهای مشابه با ساخت داخلی 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا تصویب کــرد بــرای حمایــت از تولیدگــران داخلی و 
افزایــش اشــتغال، ورود کاال هایــی کــه امــکان تولیــد داخلــی آن و تأمیــن نیازهای بــازار وجــود دارد، 
ممنــوع شــود. حســین مــدرس خیابانــی، سرپرســت وزارت صمــت بــا بیان اینکــه در ســال ۹۹ هیچ 
کاالیــی کــه دارای مشــابه تولیــد داخلــی اســت، اجــازه واردات نخواهــد یافــت، گفــت: نقش آفرینــی 
قدرتمنــد شــبکه های خرده فروشــی، تــاب آوری بــازار را افزایــش داد. بــر اســاس بخشــنامه و فراخوان 
وزارت صنعــت هــر تولیدکننــده ای کــه بتوانــد کاال  هــای وارداتــی را با کیفیــت و کمیــت قابل قبول 
تولیــد کنــد، از طریــق افزایــش تعرفه هــا یــا ممنوعیــت گمرکــی مــورد حمایــت قــرار می گیــرد. 

             گفت و گو

در انتظار رونق بازار

ــازار  ــما از ب ــان:ارزیابی  ش  نوس
صنــف دکوراســیون داخلــی در 

ســال 98 چیســت؟
در درجــه اول بایــد بگویــم ایــن 
و  ســخت ترین  از  یکــی  ســال 
بــرای  ســال ها  بحرانی تریــن 
ــود.  ــران ب ــی ای کســب وکارهای داخل
ــور  ــارج از کش ــای خ ــار تحریم ه فش
دولــت  سیاســت های  و  یک ســو 
بــرای کنتــرل بــازار در شــرایطی 
کــه نقدینگــی چندانــی در آن وجــود 
نــدارد از ســوی دیگــر باعــث شــد تــا 
کســب وکارهای  فعالیــت  شــرایط 

ــود.  ــوار ش ــیار دش ــی بس داخل
ــرادی  ــن اف ــاد م ــه اعتق ــن رو ب از ای
کســب  وکارهــای  دارای  کــه 
بزرگتــری بودنــد ســختی و رنــج 
ــا  ــد و ب ــل کردن ــز تحم ــتری نی بیش
ــت  ــت درس ــود مدیری ــه نب ــه ب توج
دولتــی  دســتگاه های  از  برخــی 
ــه در  ــتان دالل ک ــرای دوس ــا ب تنه
بــازار ارز و ملــک و ماشــین فعالیــت 
ــر رونقــی  داشــتند ســال خــوب و پ

ــود.  ب
بنابرایــن ایــن ســال بــرای هیچیــک 
چــه  داخلــی،  کســب وکارهای  از 
ــه  ــی و چ ــیون داخل ــف دکوراس صن
ــود. ــی نب ــال خوب ــاف س ــایر اصن س

از ســوی دیگــر در انتهــای ایــن 
ــوک  ــا ش ــران کرون ــز بح ــال نی س
ــازار وارد کــرد.  عجیبــی را بــه کل ب
ــا  ــان م ــه هموطن ــی ک ــا از آنجای ام
ســخت تر  ایــن  از  بحران هــای 
و دشــوارتر را هــم تجربــه کــرده 
بودنــد شــاید نســبت بــه ســایر 
ــد. ــر بودن ــا آماده ت ــورهای دنی کش

هرچنــد کــه از میــزان خریــد و 
فــروش یکســری کاالهــا کاســته 
ــن آرام  ــر فروردی ــا از اواخ ــد، ام ش
آرام از شــدت بحــران کاســته شــد. 
ــن پــس  ــد از ای ــه اعتقــاد مــن بای ب
ــرا بنظــر  ــت کــرد زی ــازار را مدیری ب
ایــن  بــه  ابتــال  می رســد خطــر 
ــد.  ــه دار باش ــال ها ادام ــروس س وی
نکنیــم  فرامــوش  وجــود  باایــن 

ــد  ــب عی ــازار ش ــهم ب ــی از س بخش
خفتــه مانــده و از اواخــر خــرداد تــا 
ــود.  ــدار می ش ــتان بی ــط تابس اواس
ــازار  ــق ب ــد منتظــر رون ــن بای بنابرای

ــیم. ــوزه باش ــن ح در ای

هــر  شــک  نوســان:بدون   
بحرانــی در کنــار ســختی ها 
ــکات مثبتــی  ــکات منفــی ن و ن
کــه  درس هایــی  دارد.  هــم 
و  در کســب   کرونــا  دوران  از 
ــه  ــده چ ــل ش ــما حاص کار ش

ــد؟ ــواردی بودن م
داشــت صاحبــان  نظــر  در  بایــد 
مشــاغل، تجــار و فعالیــن اقتصــادی 
در چنــد دهــه گذشــته همیشــه در 

بحــران بوده انــد. 
زیــرا همــواره ســایه تحریم هــا و 
فشــارهای دولت هــای خارجــی و 
ــرخ  ــت ارز و ن ــی قیم ــر ناگهان تغیی
تــوروم بــر ســر اقتصــاد کشــور 

ــت.  ــود داش وج
بــرای  کرونــا  بحــران  بنابرایــن 
ــر  ــدی بنظ ــران ج ــدان بح ــا چن م
ایــم،  یادگرفتــه  مــا  نمی رســید. 
یــک  در  کــه  شــناگری  ماننــد 
شــنا  درحــال  طوفانــی  دریــای 
آمــاده  همیشــه  اســت  کــردن 
مقابلــه بــا یــک مــوج خطرنــاک تــر 

باشــیم.
در حــوزه کســب وکار و شــیوه فــروش 
بایــد بگویــم در صنعــت کاغذدیــواری 
و دکوراســیون داخلــی فــروش آنالیــن 
ــود زیــرا  چنــدان پاســخگو نخواهــد ب
مشــتری ها دوســت دارنــد کار را از 
نزدیــک لمــس کننــد، از کیفیــت 
ــایر  ــا س ــود و آن را ب ــن ش کار مطمئ

ــد.  ــه کن ــوالت مقایس محص
بســیاری  اکنــون  کــه  هرچنــد 
کاغذدیــواری را از طریــق اینترنــت 
ــم  ــی ه ــد و راض ــداری می کنن خری
هســتند و ممکــن اســت روزی تمــام 
شــرکت ها بــه فــروش اینترنتــی روی 
ــران  ــرکت راش ای ــا در ش ــد ام بیاورن

ــم. ــن نداری ــروش آنالی ــوز ف ــا هن م

  نوســان: بــه عنــوان پرســش 
ــوم در  ــگزار می ش ــر سپاس آخ
ــت واردات  ــا ممنوعی ــه ب رابط
ــان  ــان را بی ــواری نظرت کاغذدی

ــد؟ کنی
ــد.  ــی اشــاره کردی ــه موضــوع جالب ب
ــه  ــاری را در رابط ــش آم ــدی پی چن
بــا میــزان واردات کاغذدیــواری در 
ــی  ــه م ــته را مطالع ــال گذش ۱۰ س
ــزان  ــی داد می ــان م ــه نش ــردم ک ک
واردات ایــن کاال  از ســال ۸۸ کــه 
بــه  ایــران آزاد شــد تــا ســال ۹۸ کــه 
آن  واردات  بــرای  محدودیت هایــی 
از ســوی وزارت صمــت اعمــال شــد 
ســیر صعــودی داشــته و بــا اســتقبال 

ــوده اســت. ــه رو ب ــردم روب م
واردات  کل  آمــار،  ایــن  طبــق 
کاغذدیــواری در ســال ۹۸، حــدود 
در  اســت  بــوده  رول  هــزار   ۴۸۰
ــدود ۱۵  ــال ۹7 ح ــه در س ــی ک حال
میلیــون رول و در ســال ۹6 کــه اوج 
واردات آن در ده ســال گذشــته بــوده 
اســت حــدود 2۱ میلیــون رول بــوده 

ــت.  اس
مطلــب  ایــن  بیانگــر  آمــار  ایــن 
اســت کــه ایــران یکــی از بزرگتریــن 
در  کاغذدیــواری  مصرف کننــدگان 
خاورمیانــه و جهــان اســت کــه حتــی 
در ســال ۹۸ کــه محدودیت هایــی از 
ســوی وزارت صمــت اعمــال شــد 
ــل توجــه ای  ــا میــزان قاب همچنــان ب
روبــه رو  کاغذدیــواری  واردات  از 
ــه  ــی ک ــت. محدودیت های ــوده اس ب
ــود  ــی ب ــی از آن منطق ــه بخش البت
محصــوالت  واردات  جلــوی  زیــرا 
بی کیفیــت کــه توســط برخــی از 
ــد. ــه ش ــد گرفت ــام می ش ــراد انج اف
ــما  ــه ش ــور ک ــون همانوط ــا اکن ام
اشــاره کردیــد زمزمه هایــی بــرای 
ایــن محصــول  ممنوعیــت واردات 
بــه داخــل شــنیده می شــود کــه 
ــیب  ــد آس ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای اگ
ــن صنــف وارد خواهــد  ــه ای جــدی ب
ــال  ــت در ح ــه داش ــد توج ــد. بای ش
تولیــد  کارخانــه   ۴ تنهــا  حاضــر 

ــود دارد  ــران وج ــواری در ای کاغذدی
ــنیده ام  ــن ش ــه م ــوری ک ــه آنط ک
ــل  ــا تعطی ــه ه ــن کارخان ــی از ای یک
اســت و دو تــا از آن هــا کاغــذ هــای 
پیپــر تولیــد مــی کننــد وتنهــا  یــک 
ــط  ــل توس ــام گرانتی ــه  ن ــه ب کارخان
ــران احــداث  ــی در ای ــرادران قهرمان ب
شــده اســت کــه تمــام ماشــین آالت 
آن از فرانســه وارد شــده اســت و 
ــواده  ــه از خان ــابقه ای ک ــا س ــه ب البت
ــن  ــوتان ای ــه از پیشکس ــی ک قهرمان
ــراغ دارم شــکی  ــت هســتند س صنع
نــدارم محصــول بــا کیفیتــی عرضــه 
ــی  ــا کاف ــی قطع ــرد ول ــد ک خواهن

ــود. ــد ب نخواه
امــا بایــد دو نکتــه را در نظــر داشــت: 
اول اینکــه تولیــد کاغذدیــواری بیــش 
از هرچیــز نیازمنــد دانــش فنــی 
ــرکت راش  ــی در ش ــه حت ــت ک اس
آلمــان نیــز شــاید دونفــر باشــند 
ــد. دوم  ــی را دارن ــن دانش ــه چنی ک
ــازار  ــرای تنظیــم تقاضــای ب اینکــه ب
ایــران دســتکم نیازمنــد ۱۵ کارخانــه 
هســتیم تــا کاغذدیــواری بــا کیفیــت 

ــد. ــد کن ــاال تولی ــوع ب و تن
ــران  ــه ای ــت ک ــا اس ــت اینج  واقعی
را  کاری  چنیــن  ظرفیــت  هنــوز 
نــدارد و اگــر در ایــن شــرایط جلــوی 
واردات کاغذدیــواری گرفتــه شــود 
ــن صنــف وارد  ــه ای ــه ســختی ب ضرب
ــاد مــن  ــه اعتق ــن ب می شــود.. بنابرای
واردات  ممنوعیــت  زمــان  اکنــون 

کاغذدیــواری نیســت. 
خواهشــی کــه دارم اینکــه مســووالن 
ــوص  ــن خص ــتر در ای ــه بیش مطالع
ــر  ــن ام ــر ای ــرا اگ ــد؛ زی ــام دهن انج
اتفــاق بیافتــد خیلــی از فروشــگاه هــا 
طــی یــک یــا دو ســال آینــده تعطیل 
ــادی در  ــکاران زی ــد شــد و بی خواهن
ایــن صنــف خواهیــم داشــت. چــون 
ایــن صنــف جــز اصنافــی اســت کــه 
بــا حداقــل ســرمایه راه انــدازی مــی 
ــن ده  ــادی را در ای ــراد زی ــود و اف ش
ــکار کــرده  ســال گذشــته مشــغول ب

اســت.

ســال 98 بــرای بســیاری از صاحبــان مشــاغل و فعالیــن اقتصــادی ســالی ســخت و بحرانــی بــود. ســالی کــه بــا 
ــی  ــن و شــورش های مدن ــا افزایــش قیمــت بنزی وقــوع ســیل در برخــی از اســتان های کشــور آغــاز شــد، ب
ــاغل  ــیاری از مش ــازار بس ــه ب ــد ب ــث ش ــت و باع ــه یاف ــا ادام ــری کرون ــران همه گی ــا بح ــید و ب ــه رس ــه نیم ب
ــح آزادی  ــاد محمدصال ــه اعتق ــد ب ــود. هرچن ــختی وارد ش ــه س ــی ضرب ــیون داخل ــف دکوراس ــه صن از جمل
مدیرعامــل شــرکت هنروتجــارت آســام)راش ایــران( از آنجایــی کــه مــردم ایــران بــه بحــران عــادت دارنــد 
توانســتند از ایــن بحــران نیــز عبــور کننــد؛ امــا از آنجایــی کــه بخشــی از ســهم بــازار شــب عیــد ایــن صنــف 
خفتــه مانــده اســت در ماه هــای آینــده بــا حجمــی از تقاضــا روبــه رو خواهیــم شــد. در ادامــه گفــت وگــوی 

مــا بــا او را مــی خوانیــد؛

عبور از بحران کرونا در گفت وگو با مدیرعامل شرکت راش ایران؛

محمدصالح آزادی:  برای تنظیم تقاضای بازار ایران دستکم نیازمند 15 کارخانه هستیم
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بازار قابل 
پیش بینی نیست!

ــی  ــان صنف ــاالن و کارشناس ــاد فع ــه اعتق ب
ــی  ــال خوب ــادی س ــت اقتص ــه جه ــال 98 ب س
نبــود. جــدای از اینکــه بهتریــن زمــان فــروش 
کاالهــای ایــن بــازار بــه طــور معمــول در شــب 
ــن  ــف شــده اســت کــه امســال ای عیــد تعری
زمــان مصــادف بــا روزهــای اوج بحــران کرونــا 
شــده بــود. ازایــن رو میــزان فــروش محصوالت 
ــت  ــاهد اف ــان ش ــن زم ــی ای ــواری ط کاغذدی

ــود. چشــمگیری ب
عظیــم پورشــمس یکــی از فروشــندگان محصــوالت 
دکوراســیون داخلــی در شــیراز معتقــد اســت: ســال 
گذشــته بازار فــروش محصــوالت دکوراســیون داخلی 
نســبت بــه ســال های گذشــته چنــدان جالــب نبــود.  
تمــام امیــد مــا بــه فــروش شــب عیــد بــود تــا جبران 
آنچــه در طــول ســال از دســت داده بودیــم را بکنیــم. 
پورشــمس  اضافــه کــرد: خوشــبختانه اســتان فــارس 
ــر  ــتان ها درگی ــایر اس ــه س ــبت ب ــر نس ــی دیرت کم
ــگاه ها  ــفند فروش ــا 2۰ اس ــن رو ت ــا شــد و از ای کرون
بــاز بودنــد و فروشــگاه دارها اجــازه فعالیــت داشــتند 
ــد  ــر می زدن ــگاه ها س ــه فروش ــم ب ــتری ها ه و مش
امــا همانطــور کــه اشــاره کــردم امســال بــازار خوبــی 
ــا  ــازار م ــر ب ــی ب ــر منف ــاق تاثی ــن اتف نداشــتیم و ای
ــرای  ــه ب ــی ک ــه برنامه ریزی های ــرا هم ــت زی گذاش
فــروش شــب عیــد داشــتیم ناگهــان لغــو شــد و مــا 

ــم. ــت خوردی ــه بن بس ب
ایــن فروشــنده محصــوالت دکوراســیون داخلــی 
ــروس  ــن وی ــه ای ــال ب ــرس از ابت ــه داد: درکل ت ادام
آنقــدر زیــاد بــود کــه ذهــن افــراد بــه ســوی تغییــر 
ــظ  ــا حف ــت  آنه ــام اولوی ــت تم ــیون نمی رف دکوراس
ــه  ــرای دوران قرنطین ــی ب ــای اساس ــان و خریده ج
ــا  ــا پیــش از اینکــه خبــر شــیوع کرون ــه ت ــود وگرن ب
در اســتان فــارس بخــش شــود اســتقبال مشــتری ها 
ــد در  ــالم کردن ــه اع ــه محــض اینک ــا ب ــود ام ــد نب ب
اســتان فــارس نیــز مــوارد مشــکوک بــه ایــن ویروس 
پیــدا شــده اســت مــردم بــه ســمت خریــد کاالهــای 
ــوی  ــرد: از س ــه ک ــد. وی اضاف ــش رفتن ــروری پی ض
دیگــر هرچنــد نظــر موجــودی مشــکلی نداشــتیم اما 

اســتقبال خیلــی انــدک بــود. 
ــازار محصــوالت دکوراســیون داخلــی در  متاســفانه ب
ســال ۹۸ نســبت بــه ســال های قبــل بســیار ضعیــف 

بــود و اصــال قابــل پیش بینــی نبــود. 
ــه اعتقــاد مــن مطالعــه و  پورشــمس تاکیــد کــرد: ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــکار ب ــن راه ــی بهتری ــب اگاه کس
هــر بحرانــی اســت. در ایــن مســئله و مســائل دیگــر 
ــز اگــر از پیــش اگاهــی داشــتیم و آگاهی رســانی  نی
می کردیــم بــدون شــک می توانســتیم از پــس از ایــن 
بحــران بــر آییــم. وی بــه گرایــش برخــی فروشــگاهها 
ــه محصــوالت از طریــق آنالیــن اشــاره کــرد  ــه ارائ ب
ــن  ــاد م ــه اعتق ــروش ب ــیوه ف ــورد ش ــزود: در م و اف
ــژه در  ــه وی ــت. ب ــوار اس ــی دش ــن کم ــروش آنالی ف
ــازه دار حــدود ۵۰۰  ــر مغ ــه ه ــواری ک ــورد کاغذدی م
ــار خــود دارد و در هــر البــوم حــدود  آلبــوم در اختی

ــه اســت.  ــرار گفت ۵۰۰ طــرح ق
اغلــب مشــتریان دوســت دارنــد کارهــا را از نزدیــک 
ببیننــد و لمــس کننــد از ایــن رو فــروش آنالیــن بــه 
اعتقــاد مــن چنــدان نمی توانــد موثمــر ثمــر باشــد.

از این پس 
فروشندگانی 

موفق خواهند 
بود که
 فروش

 کاالی خود 
را در فضای 

آنالین 
تعریف کنند

ممنوعیت واردات کاالهای گروه ۴ در سال ۹۹ 
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، از گمــرکات خواســت کــه مانــع واردات کاالهــای گــروه 
۴ در ســال ۹۹ شــوند. »فرهــاد دژپســند« بــا اعــالم ایــن مطلــب از گمــرکات کشــور 
خواســت بــا قــدرت جلــوی واردات کاالهــای گــروه چهــار را کــه بیشــتر شــامل کاالهای 
لوکــس و غیرضــروری اســت را در شــرایط خــاص اقتصــادی کشــور بگیرنــد. بــه نظــر 
ــا عنــوان ســال »جهــش تولیــد« عــزم  ــا توجــه بــه نامگــذاری امســال ب مــی رســد ب
ــروه  ــای گ ــت واردات کااله ــرای ممنوعی ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــت و وزارت ام دول
چهــار در ســال ۹۹ جدیســت و خبــری از مجوزهــای مــوردی هــم شــنیده نمــی شــود.

             گفت و گو

دنیا به سمت فروش آنالین می رود

 نوســان:از روزهــای پایانــی 
ســال 98 آغــاز کنیــم کــه 
مصــادف بــا همه گیــری ویــروس 
بســیاری  تعطیلــی  و  کرونــا 
مشــاغل از جملــه فروشــگاه های 
ــیون  ــای دکوراس ــه کااله عرض
ــا  ــاق ت ــن اتف ــد؛ ای ــی ش داخل
چــه انــدازه در کســب وکار شــما 

ــود؟  ــذار ب تاثیرگ
متاســفانه ایــن اتفــاق ضربــه ســختی 
ــرد.  ــا وارد ک ــد م ــب عی ــازار ش ــه ب ب
همانطــور کــه می دانیــد ماه هــای 
زمــان  بهتریــن  اســفند  و  بهمــن 
ــیون  ــوازم دکوراس ــروش ل ــد و ف خری
داخلــی اســت زیــرا بســیاری از افــراد 
بــرای آغــاز ســال جدیــد عالقــه دارند 
ــا محــل کار خــود را  ــه ی فضــای خان
نــو کننــد؛ از ایــن رو هرســال از نیمــه 
دوم ســال برنامه ریزی هایــی بــرای 
ــن کاالی  ــد و تامی ــب عی ــروش ش ف
پــس از عیــد در دســتور کار داریــم اما 
ــه  ــی ک ــام برنامه ریزی های ــال تم امس
ــری  ــت همه گی ــه عل ــم ب ــام دادی انج

ــد. ــه مان ــا بی نتیج ــروس کرون وی
از  بســیاری  دیگــر  ازســوی 
پیشــتر  کــه  مشــتری هایی 
ــرده  ــت ک ــود را ثب ــفارش های خ س
ــادا  ــه مب ــرس اینک ــز از ت ــد نی بودن
ــند  ــروس باش ــن وی ــل ای ــان ناق نصاب
و ســالمت خــود و خانواده شــان را 
ــفارش های  ــد، س ــره اندازن ــه مخاط ب
خــود را لغــو کردنــد. البتــه حــق هــم 
ــای جان شــان  ــی پ ــد چــون وقت دارن
ــیون  ــث دکوراس ــت بح ــان اس در می
ــن  ــدارد. همچنی ــی ن ــی معنای داخل
ایــن مســئله باعــث تعطیلــی مراکــز 
ــه طــور  ــه ب ــز شــد ک گردشــگری نی
بــرای  ســال  پایــان  در  معمــول 
پذیــرش گردشــگران مــورد بازســازی 
ــال  ــن امس ــد. بنابرای ــرار می گرفتن ق
فــروش ایــن بخــش را نیــز از دســت 
ــم  ــالم کن ــد اع ــن رو بای ــم. ازای دادی
ــف  ــای صن ــه اعض ــختی ب ــه س ضرب
مــا، هــم واردکننــدگان و فروشــندگان 

وارد شــد.

واکنــش مــردم  نوســان:به   
ــا در  ــه ورود نصاب ه ــبت ب نس
دوران کرونــا اشــاره کردیــد. 
در  باشــد  خاطرتــان  اگــر 
توســط  کــه  نشســت هایی 
نشــریه نوســان بــا حضــور 
اعضــای صنــف دکوراســیون 
ــما در  ــد ش ــزار ش ــی برگ داخل
مــورد لــزوم آمــوزش نصاب هــا و 
نظــارت اتحادیــه بــر آنهــا تاکید 
ــر  ــه گمــان شــما اگ داشــتید. ب
ــدی  ــوع ج ــن موض ــتر ای پیش
گرفتــه می شــد مقابلــه بــا 
ــانتر  ــاری آس ــن بیم ــب ای عواق

ــود؟ نب
دقیقــا به نکتــه جالبــی اشــاره کردید. 
همانطــور کــه در جریــان هســتید من 
ــه  ــردم اتحادی ــان ک ــا بی ــا و باره باره
ــات  ــه خدم ــاغل، در زمین ــایر مش س
ــارت  ــوزش و نظ ــروش، آم ــس از ف پ
ــه جهــت اعتمادســازی  ــان ب ــر نصاب ب
ــیار  ــای بس ــتری کاره ــت مش و رضای
مفیــدی انجــام داده انــد؛ اما متاســفانه 
اتحادیــه صنــف دکوراســیون داخلــی 
ــام  ــات را انج ــن اقدام ــدام از ای هیچ ک
ــا  ــه واقع ــی ک ــت. درصورت ــداده اس ن
ــن  ــه ای الزم اســت هرچــه ســریعتر ب
موضــوع ورود کنیــم و نظــارت کافــی 
ــت  ــا، بهداش ــتی روی نصاب ه و درس
فــردی، اخالقــی، رفتــاری و تخصــص 
و  پارکــت  انــواع  نصــب  در  آنهــا 

ــواری داشــته باشــیم. کاغذدی
کــه  همانطــور  کنیــد  توجــه 
ــون  ــردم تاکن ــان ک ــم بی ــتر ه پیش
ســوی  از  زیــادی  شــکایت های 
ــا نحــوه رفتــار  مشــتریان در رابطــه ب
و عملکــرد فنــی نصاب هــا داشــته ایم 
کــه ایــن موضــوع بــه آبــرو و حیثیــت 
وارد  آســیب  مــا  صنــف  کاری 

. می کنــد
البتــه مــا بعنــوان یــک شــرکت 
فــروش کاالهــای دکوراســیون داخلی 
چنیــن خدماتــی را بــه مشــتریان 
ــا  ــم و از مدت ه ــه می دهی ــود ارائ خ
ــه آمــوزش نصاب هــا  پیــش نســبت ب

وارد عمــل شــده ایم درحالــی کــه 
ایــن اقــدام بایــد ازســوی اتحادیــه بــه 

ــود. ــام ش ــد انج شــکل هدفمن

  نوســان: بــدون شــک کرونــا بــا 
ــت  ــه داش ــختی هایی ک ــام س تم
دســت آوردهای  و  تجربه هــا 
مثبتــی هــم داشــت. کمــی در این 
مــورد توضیــح می دهیــد و اینکــه 
برنامــه شــما بــرای ســال جدیــد و 
ــده  ــارت های وارد ش ــران خس جب

چیســت؟
ــه  ــی ک ــن تجربه های ــی از مهم تری یک
از کرونــا گرفتیــم در رابطــه بــا شــیوه 
ــود و اینکــه بایــد بیشــتر از  فــروش ب
ــه ســمت فــروش  هــر زمــان دیگــر ب
آنالیــن برویــم. ببنیــد پیــش از اینکــه 
ایــن بحــران پیــش  آید رفتار و ســلیقه 
مشــتری ها در فضــای آنالیــن تعریــف 
شــده بــود. امــا کرونــا باعــث شــد تــا 
ایــن رفتــار و عــادت شــتاب بیشــتری 
ــت  ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــرد. ب بگی
از ایــن پــس فروشــندگانی موفــق 
خواهنــد بــود کــه فــروش کاالی 
ــف  ــن تعری ــای آنالی ــود را در فض خ
ــا  ــن روزه ــر ای ــان بهت ــه بی ــد. ب کنن
ــی  ــور فیزیک ــای حض ــه ج ــردم ب م
و گشــت وگذار در مراکــز خریــد و 
خیابان هــا بیشــتر ســعی می کننــد از 
طریــق اینترنــت و گوشــی های تلفــن 
همــراه از آخریــن تحوالت روز کســب 

اطــالع کننــد.
 البتــه ایــن نکتــه را هــم ذکــر کنــم 
کــه امــکان فعالیت افــراد ناشایســت و 
تبهــکار در فضاهــای آنالین بــه مراتب 
از فضاهــای واقعــی بیشــتر اســت 
ــا  ــن م ــت انالی ــع فعالی ــن مان ــا ای ام
نخواهــد بــود. معتقــدم در ایــن زمینه 
نیــز اتحادیــه صنــف دکوراســیون 
ــام  ــه تم ــد و ب ــد ورود کن ــی بای داخل
ــی  ــاز گواهینامه های ــندگان مج فروش
را ارائــه دهــد تــا آن فروشــندگان 
ــا را در ســایت  ــن گواهی نامه ه ــز ای نی
فــروش خــود بارگــذاری کــرده و برای 
جلــب اطمینــان بــه مشــتریان خــود 

ــه دهنــد. ارائ
ازایــن رو مــا نیــز بــرای ســال جدید در 
نظــر داریــم سیســتم فــروش آنالیــن 
خــود را توســعه دهیــم.  البته پیشــتر 
ــه انجــام داده  ــن زمین ــی در ای اقدامات
بودیــم و راه اندازی ماشــین های ســیار 
ابــو بــرای فــروش کاال و خدمــات قبل 
ــتا  ــن راس ــروش در همی ــد از ف و بع
بــود. اکنــون نیــز تمــام مراحــل ثبــت 
ســفارش در مجموعــه مــا بــه شــکل 

ــود. ــام می ش ــن انج آنالی

 نوســان: شــاید بســیاری از 
همــکاران شــما دوســت داشــته 
باشــند در رابطــه بــا امتیازهایــی 
کــه ایــن شــیوه فــروش نســبت 
بــه فــروش حضــور دارنــد 
ــه  ــد. ب ــب کنن ــی کس اطالعات
ــا  ــب و مزای ــما معای ــاد ش اعتق
ایــن شــیوه فــروش نســبت بــه 
ــت؟ ــه اس ــنتی چگون ــدل س م

ــش  ــم بخ ــد بگوی ــه اول بای در درج
مهمــی از مزایــا و معایــب فــروش 
بــر  مشــتری  رفتــار  بــه  آنالیــن 
ذکــر  کــه  همانطــور  و  می گــردد 
کــردم اکنــون رفتــار مشــتری بیــش 
از هــر زمــان دیگــر در فضــای آنالیــن 
ــر  ــه دیگ ــت. نکت ــده اس ــف ش تعری
هزینــه  بــه  مربــوط  بحث هایــی 
جــاری فروشــگاه اســت. شــما اکنــون 
در هرکجــای ایــران کــه بخواهیــد 
ــا اجــاره  ــداری ی ــک فروشــگاه خری ی
را  گزافــی  هزینــه  بایــد  کنیــد 
بپردازیــد؛ تــازه جــدای از هزینه هــای 
مربــوط بــه دکــور، آب، بــرق و گاز کــه 
ــی کــه در فضــای  وجــود دارد. درحال
ــا حــدود  ــن هزینه ه ــام ای ــن تم آنالی
ــد. ــدا می کن ــش پی ــد کاه ۹۰ درص
ــروش  ــه ف ــم اینک ــر و مه ــه آخ  نکت
فضــای مجــازی ســاعت نــدارد و 
مشــتری 2۴ ســاعت شــبانه روز هــر 
زمــان کــه تمایــل داشــته باشــد 
انجــام  را  خــود  خریــد  می توانــد 
ــی  ــای واقع ــه فض ــی ک ــد درحال ده

دارد. زمــان  محدودیــت 

ــا پیــش  آیــد رفتــار و ســلیقه  مدیرعامــل شــرکت ابودیزایــن معتقــد اســت: پیــش از اینکــه بحــران کرون
ــار و عــادت شــتاب  ــا ایــن رفت ــا باعــث شــد ت ــود. امــا کرون مشــتری در فضــای آنالیــن تعریــف شــده ب
بیشــتری بگیــرد. شــاهرخ گلخنــدان، توســعه فــروش آنالیــن را فاکتــور حیاتــی حفــظ و بقــای بســیاری از 
کســب و کارهــا در دوران پســاکرونا مــی دانــد و تاکیــد دارد، از ایــن پــس فروشــندگانی موفــق خواهنــد 
بــود کــه فــروش کاالی خــود را در فضــای آنالیــن تعریــف کننــد. آنچــه مــی خوانیــد حاصــل گفــت 

وگــوی مفصــل مــا بــا اوســت؛

راهکارهای توسعه فروش دوران پساکرونا در گفت وگو با مدیرعامل شرکت »ابودیزاین«؛

شاهرخ گلخندان: همه گیری ویروس کرونا سال سختی را برای صنف دکوراسیون داخلی بوجود آورد
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تولید پارکت لمینت مطابق با استانداردهای اروپاخرداد  ۱۳۹۹

شــرکت طــرح آذیــن )تولیدکننــده انــواع پارکــت و لمینــت( بــا تــالش فــراوان توانســته اســت 
پارکــت لمینــت هایــکا را بــا به کارگیــری تکنولــوژی روز دنیــا، بــا باالتریــن کیفیــت همچنیــن 
متناســب بــا ســلیقه مشــتریان تولید کنــد. خوشــبختانه تولیــد این محصول توانســته اســت با 
در نظــر گرفتــن حمایــت از تولیــد ملــی و ممنوعیــت واردات پارکــت لمینــت، نیاز داخلــی بازار 
کشــور را تامیــن کنــد. محصوالتــی کــه ایــن مجموعــه بــدون واســطه و مســتقیم به مشــتریان 
عرضــه می کنــد شــامل پارکــت لمینــت، کفپــوش، دیوارپــوش، کاغــذ دیواری، پوســتر دیــواری، 
قرنیــز، پــرده و ... کــه کلیــه برندهــای ایــن محصــوالت از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت.

خبر اول

انتخاب کاغذ دیواری
برای اتاق کودک

  نوســان:کاغذ دیــواری و محصوالتــی کــه بــرای 
اتــاق کــودک مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــا  ــق ب ــد دارای اســتانداردهایی باشــد کــه مطاب بای
ــذ  ــد. کاغ ــده باش ــن ش ــا تعیی ــنی آن ه ــروه س گ
ــوع و  ــای متن ــا طرح ه ــودک ب ــاق ک ــواری ات دی
ــیون  ــک دکوراس ــد ی ــادگی می توان ــذاب، به س ج
بــرای  دوست داشــتنی  و  زیبــا  فوق العــاده 

ــد.  ــاد کن ــان ایج فرزندت
کاغذدیــواری  بــا  کــه  دیوارهایــی  از  بچه هــا 
پوشــانده شــده اســت اســتقبال می کننــد. از 
ــا  ــا طرح ه ــودک ب ــاق ک ــواری ات ــه، کاغذدی آنجاک
ــده،  ــن ش ــه تزئی ــه و کودکان ــای بچه گان و مدل ه
ــودک می شــود.  ــی ک ــت ذهن ــث رشــد و تقوی باع
و  کســل کننده  ســاده،  دیــوار  یــک  خودتــان 
ــه  ــه ک ــواب کودکان ــک اتاق خ ــا ی ــگ را ب تک رن
ــت،  ــده اس ــن ش ــگ تزئی ــواری رنگارن ــا کاغذدی ب

ــت؟ ــر اس ــدام جذاب ت ــد؛ ک ــه کنی مقایس
ــوط می شــود از  ــه کــودک مرب هــر مــوردی کــه ب
حساســیت خــاص خــودش برخــوردار اســت، پــس 
ــز  ــودک نی ــاق ک ــواری ات ــورد کاغذدی ــد در م بای
ــال آن از  ــوع متری ــه ن ــد ک ــت باش ــان راح خیال ت
مــواد فاقــد ایجــاد حساســیت و آلــرژی تولید شــده 
اســت. البتــه، بیشــتر تولیدکننــدگان کاغذدیــواری 

کــودک بــه ایــن مســاله توجــه الزم را دارنــد.
کاغــذ دیــواری اتــاق کــودک همچنیــن بایــد 
ویژگی هــای مخصوصــی داشــته باشــد. اساســا نــوع 
ــواری  ــال اســتفاده شــده در تولیــد کاغــذ دی متری
اتــاق کــودک بــه گونــه ای اســت کــه قابــل شســتو 
نیســت. یعنــی ایــن تصــور کــه بــرای اتــاق کــودک 
کاغــذی اســتفاده شــود کــه قابــل شســتو و تمیــز 
ــه  ــت و اینگون ــتباه اس ــوری اش ــت تص ــردن اس ک
کاغذهــا اگــر مطابــق اســتانداردهای روز دنیــا تولید 

شــده باشــند قابــل شستشــو نیســتند.
انــواع مــدل کاغذدیــواری کــودک وجــود دارد کــه 
ــه  ــه چ ــدون دغدغ ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ب
ــواب  ــرای اتاق خ ــه ب ــر و چ ــواب پس ــرای اتاق خ ب
دختــر آنچــه بــرای کودکتــان محبــوب و مناســب 
اســت را انتخــاب کنیــد. اگر کاغــذ دیــواری را برای 
دکوراســیون اتــاق نــوزاد می خواهیــد، بهتر اســت از 
رنگ هــای مالیــم ماننــد صورتــی، آبــی آســمانی و 
لیمویی اســتفاده کنید. معمــوالً  کاغذدیــواری اتاق 
نــوزاد بایــد آرامش بخــش و مالیــم باشــد. بنابرایــن، 
بهتراســت طرح هــای درشــت بــا پــس زمینه ســاده 
ــا ابرهــای شــاد را  ــم ماننــد آســمان زیبــا ب و مالی

انتخــاب کنیــد.
اگــر کــودک در ســن مدرســه رفتــن اســت، 
می توانیــد از طرح هــای کارتون هــای محبــوب 
ــد؛  ــتفاده کنی ــش اس ــیون اتاق ــرای دکوراس او، ب
همچنیــن طــرح کاغذدیــواری الفبــای انگلیســی یا 

ــی اســت. ــیار خوب ــه  بس ــز گزین ــداد نی اع
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سال گنِگ ۹۹

 نوســان:در ابتــدا اگــر امــکان 
دارد بــه شــکل کوتــاه و خالصه 
ــال 98 را  ــود از س ــی خ ارزیاب
ــروش  ــزان ف ــد. می ــان کنی بی
ــوص  ــال بخص ــن س ــما در ای ش
در نیمــه دوم کــه فصــل خریــد 
و فــروش کاالهــای دکوراســیون 

ــود؟ ــه ب داخلــی اســت چگون
در ایــن خصــوص بایــد بگویــم: ســال 
ــالی  ــن س ــه فردتری ــر ب ۹۸ منحص
ــاهد آن  ــخصا ش ــده ش ــه بن ــود ک ب
بــودم. ایــن ســال بــا ســیل های 
مهیــب شــروع شــد کــه تقریبــاً یــک 
ــا  ــدا ب ســوم کشــور را در همــان ابت
بحــران مواجــه کــرد.  توجــه داشــته 
ــور  ــی کش ــمت غرب ــه قس ــید ک باش
لحــاظ  از  قســمت  متراکم تریــن 
تراکــم شــهری اســت و ایــن اتفــاق 
اثــرات بســیار بــدی بــر اقتصــاد 
ــز  ــان نی ــت. در آب ــور گذاش کل کش
شــاهد افزایــش کــم ســابقه قیمــت 
ــه  ــی ب ــای مدن ــوخت و اعتراض ه س
ایــن ماجــرا بودیــم و در نهایــت بــه 
ــازار ختــم  ــورم و رکــود ب افزایــش ت
متاســفانه  نیــز  ادامــه  در  شــد. 
ــم  ــاج قاس ــهید ح ــردار ش ــرور س ت
ــی  ــاظ سیاس ــه از لح ــلیمانی، چ س
ــرات  ــادی اث ــاظ اقتص ــه از لح و چ
و  گذاشــت  جامعــه  بــر  دیگــری 
پایــان ایــن ســال نیــز مصــادف شــد 
ــا  ــارِی کرون ــِی بیم ــران جهان ــا بح ب
ــی  ــگ جهان ــرا جن ــخصاً آن ــه ش ک
ــا  ــام دنی ــرا تم ــم زی ــی نام ــوم م س
ــترک  ــمن مش ــک دش ــر ی را درگی
ــچ  ــدون هی ــه ب ــرده ک ــی ک و نامرئ
ــی  ــتار جمع ــال کش ــی در ح رحم

ــت. ــان اس جهانی
پــس در چنیــن ســالی صحبــت 
فــروش  در  رونــق  از  کــردن 
بــا  امــا  اســت.  بیهــوده  تقریبــاً 

توجــه بــه اینکــه شــرکت رویــا 
درخصــوص  را  ســاخت هایی  زیــر 
از قبــل مهیــا  تولیــدات داخلــی 
کــرده بــود و محصوالتــی نظیــر 
پرزبلنــد  موکت هــای  و  لمینیــت 
و اداری تولیــد خــود را بــه بــازار 
عرضــه کــرده بــود، طبیعتــاً آســیب 
کمتــری از ایــن جهــت دیــده اســت. 
درخصــوص قســمت دوم ســوال نیــز 
بایــد عــرض کنــم کــه وزن فــروش 
ــنوات  ــا س ــق ب ــال دوم مطاب نیم س
ــم  ــتر از نی ــان بیش ــته همچن گذش

ســال اول بــوده اســت.

 نوســان:باتوجه بــه اینکــه 
ــک  ــفند پی ــول اس ــور معم به ط
ــت  ــوالت شماس ــروش محص ف
ــن  ــال ای ــفانه امس ــا متاس ام
ــادف  ــا مص ــا کرون ــوع ب موض
شــد، ایــن اتفــاق چــه تاثیــری 

ــت؟ ــما گذاش روی کار ش
دبــدون شــک در صنف دکوراســیون 
داخلــی، بــازار بهمن ماه و اســفندماه 
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت، 
کــه متاســفانه شــیوع بیمــاری کرونا 
ــروش  ــدی روی ف ــرات بســیار ب تاثی
آن  از  جــدا  گذاشــت،  اســفندماه 
بســته شــدن مرزهــا از ســوی ســایر 
کشــورها مانــع از رســیدن مــواد 
ــی  ــدات داخل ــه تولی ــه در زمین اولی
ــن موضــوع هــم باعــث  ــه ای شــد ک
از بیــن رفتــن ســهم بیشــتری از 
تولیــد و متعاقــب آن فــروش در مــاه 

ــی ســال ۹۸ شــد. پایان

خاطراتــان  اگــر  نوســان:   
گذشــته  ســال  باشــد 
ســندیکای  از  صحبت هایــی 
واردکننــدگان کاغذدیــواری بــه 
ــما  ــاد ش ــه اعتق ــد. ب ــان آم می

ــی داد  ــاق رخ م ــن اتف ــر ای اگ
در چنیــن بحرانــی چــه میــزان 
باشــد؟ مفیــد  می توانســت 
افزایــش  در  کاری  چنیــن  قطعــاً 
دادن اطمینــان مشــتریان بــی تاثیــر 
تبلیغــات  بــا  و می تــوان  نیســت 
قابــل  رشــد  شــاهد  مناســب 
ــود.  ــه ب ــن زمین ــه ای در ای مالحظ
امــا بــه شــرط آنکــه جــدا از فــروش 
ــرای  ــز ب ــاً ســالمت مشــتری نی واقع
مــا یکــی از اولویــت هــا باشــد، زیــرا 
ــتاندارد و  ــد اس ــای فاق وجــود کااله
ــی  ــان م ــان نش ــیب رس ــاً آس بعض
ــرف  ــتریاِن مص ــالمتی مش ــد س ده
از  زیــادی  بخــش  بــرای  کننــده 
ایــن صنــف اهمیــت چندانــی نــدارد 
و هــدف صرفــاً فــروش و کســب 

ــت. ــد اس درآم

ــران  ــه بح ــه ب ــان: باتوج  نوس
ــه  ــا ســال جدیــد را چگون کرون

ــد؟ ــروع کردی ش
لحــاظ  از  ســال جدیــد  شــروع   
و  گنــگ  بســیار  ریــزی  برنامــه 
ــم  ــور می کن ــت و تص ــناخته اس ناش
بــا اتفاقــات ناگــوار مختلفــی کــه در 
ــا یکــی از  ــاده و تنه ــدت افت ــن م ای
ــود  ــت، رک ــا اس ــاری کرون ــا بیم آنه
شــدیدی را در ادامــه شــاهد باشــیم.

 نوســان: از ســال گذشــته 
ــری  ــرای جلوگی ــی ب زمزمه های
از ورود کاغذدیــواری بــه داخــل 
ــما  ــاد ش ــه اعتق ــود ب ــرح ب مط
اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد چــه 
تاثیــری در صنــف دکوراســیون 

ــت؟ ــد گذاش ــی خواه داخل
جلوگیــری از واردات کاغــذ دیــواری 
اســتراتژیک  اشــتباه  یــک  قطعــاً 
اســت زیــرا می توانــد باعــث نابــودی 

ــی  ــیون داخل ــف دکوراس ــل صن کام
ــه 6۰  ــرود در ده ــان ن ــود. یادم ش
و  حاکــم  شــرایط  بدلیــل   7۰ و 
ــدگان  ــاری مصرف کنن ــتفاده اجب اس
ــت  ــم کیفی ــای ک ــواری ه از کاغذدی
داخلــی، باعــث شــد مــردم کــم 
کــم نســبت بــه ایــن محصــول 
بدبیــن شــوند و تقریبــاً بــا ایــن 
رنــگ  کاال قهــر کنــد و مجــدداً 
ــا  ــا مدته ــواری را ت ــذ دی ــای کاغ ج
و  گرفــت   ) دهــه  دو  حــدوداً   (
پــس از وارد شــدن کاالهــای بــا 
 ( امریکائــی  و  اروپائــی  کیفیــت 
بازرگانــی  شــرکتهای  همــت  بــا 
اوایــل  از   ) قدرتمنــد  و  پیشــرو 
دهــه هشــتاد تــا کنــون مجــدداً 
ــتفاده  ــه اس ــدگان روب ــرف کنن مص
ــفانه  ــا متاس ــد، ام ــن کاال آوردن از ای
ــت  ــی و منفع ــاده خواه ــل زی بدلی
طلبــی برخــی از واردکننــدگان کــه 
ــه  ــام خــود را ب ــازار ن در وانفســای ب
ــه  ــد و ن ــر داده ان ــده تغیی تولیدکنن
تولیــد  تنهــا علمــی درخصــوص 
ــد  ــته ان ــی نتوانس ــه حت ــد بلک ندارن
بــرای  هــم  را  متخصصــی  تیــم 
ــن  ــد و بزرگتری ــا کنن ــن کار مهی ای
افتخارشــان در تمــام ادوار واردات 
ــت  ــی کیفی ــای ب ــه کااله ــی روی ب
ــوده اســت هــر روز شــاهد  چینــی ب
ــتیم. ــت هس ــن دس ــایعاتی از ای ش
ــن  ــن باشــید چنانچــه ای ــا مطمئ ام
اتفــاق ُرخ دهــد همانطــور کــه هنــوز 
داخلــی  لمینیــت  تولیدکننــدگان 
ــازار  ــاز ب نتوانســته حتــی ۵۰% از نی
مصــرف را پوشــش دهنــد و این کاال 
ــودی  ــا موج ــازار ب ــم در ب ــوز ه هن
ــا دو  ــاً  ب کمــی مواجــه اســت، قطع
ســه تولیــد کننــده داخلــی نمیتــوان 
نیــاز مصــرف کننــده کاغــذ دیــواری 

ــش داد. را پوش

زمزمــه ممنوعیــت کاغذدیــواری پــس از عیــد در حالــی مجــدد مطــرح شــد کــه بــازار صنف دکوراســیون 
ــه  ــن رو ب ــرد. از ای ــر می ب ــه س ــوک ب ــان در ش ــا همچن ــروس کرون ــری وی ــت همه گی ــه عل ــی ب داخل
ــن دکوراســیون  ــرای فعالی ــی اساســی هــم ب ــن کاال در حــال حاضــر بحران ــت ای نظــر می رســد ممنوعی
داخلــی و بــرای مشــتریان درســت کنــد. در ایــن شــماره گفتگویــی بــا مهنــدس امیرتاجیــک از مدیــران 
ــه  ــری ک ــوک همه گی ــا ش ــه ب ــر وی را در رابط ــا نظ ــم ت ــام داده ای ــرح« انج ــا ط ــرکت »روی ــد ش ارش
ویــروس کرونــا بــرای بــازار صنــف دکوراســیون داخلــی ایجــاد کــرد و تاثیــری کــه ممنوعیــت واردات 

کاغذدیــورای در ایــن شــرایط بوجــود مــی آورد، جویــا شــویم. 

حال و روز صنف دکوراسیون داخلی در گفت وگو با »امیر تاجیک« بررسی شد؛

امیرتاجیک: ممنوعیت واردات کاغددیواری قطعاً یک اشتباه استراتژیک است

جلوگیری از 
واردات 

کاغذ دیواری 
قطعاً یک 

اشتباه 
استراتژیک 

است زیرا 
می تواند 

باعث 
نابودی 

کامل صنف 
دکوراسیون 

داخلی 
شود. 
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روش های تمیز کردن
کاغذ دیواری

بســته بــه نــوع و جنــس الیه هــای کاغــذ و چســب 
مــورد اســتفاده در اجــرای کاغــذ دیــواری روش هــای 
ــرای شستشــوی آن پیشــنهاد می شــود  ــی ب متفاوت
کــه توجــه بــه آن هــا می توانــد عمــر کاغــذ دیــواری 
را افزایــش داده و هزینــه تعویــض کاغــذ دیــواری را 

کاهــش دهــد.
جاروبرقــی: بهتریــن راه بــرای اینکــه بتوانیــد کاغذ 
ــد،  ــز کنی ــه، تمی ــمت خان ــر قس ــا را در ه دیواری ه
اســتفاده از جاروبرقــی اســت. ســری نــرم جاروبرقــی 
ــرای  ــد، و ب ــل کن ــی عم ــن کار عال ــد در ای می توان
کاغــذ  متفــاوت  بافت هــای  بــا  مدل هــا  تمــام 
دیــواری قابــل اســتفاده اســت. از بــاال شــروع کنیــد 
و بــه پاییــن بیاییــد، و هــر قســمت را دو بــار جــارو 
بکشــید. بــرای جــارو کشــیدن دیوار هــا بــه گونــه ای 
کــه آســیبی بــه کاغــذ وارد نشــود یــک پارچه ســفید 

بــه دســته ی جــارو برقــی بیاویزیــد.
ــر روی  ــه ای ب ــا لک ــواری: آی ــذ دی ــر کاغ خمی
یــک  یــا  می کنیــد  مشــاهده  دیــواری  کاغــذ 
ــوار ی هــا کنــده شــده اســت؟  قســمت از کاغــذ دی
نگــران نباشــید بــا اســتفاده از خمیــر کاغــذ دیــواری 
ــا  ــن خمیر ه ــد. ای ــا را پوشــش دهی ــد آن ه می توانی
ــگ فروشــی ها  ــواری در رن ــذ دی ــر کاغ ــام خمی ــا ن ب
ــر را از  ــن خمی ــدار از ای ــک مق ــه می شــود. ی فروخت
تیــوپ خــارج کنیــد و بــه شــکل تــوپ در بیاوریــد، 
ســپس آن را بــه ســطح مــورد نظــر بمالیــد، و اجــازه 
دهیــد تــا خشــک شــود، وقتــی کــه خمیــر کثیفــی 
را بــه خــود جــذب کــرد آن را از دیــوار جــدا کنیــد.

ــش های  ــواری: پوش ــذ دی ــردن کاغ ــت ک تس
طبیعــی ماننــد پوشــش گیاهــی، نــی، کنف، چــرم، با 
آب آســیب می بیننــد و نمی تــوان آن هــا را شســت، 
ــا  ــس آن ه ــا جن ــد آی ــخیص دهی ــه تش ــرای اینک ب
ــداری آب  ــر، مق ــا خی ــل شســت و شــو اســت ی قاب
و مایــع ظرفشــویی را مخلــوط کنیــد و بــه قســمتی 
کوچــک از دیــوار بزنیــد، اگــر تغییــر رنــگ داد و تیره 
شــد و یــا آب را جــذب کــرد، قابــل شستشــو نیســت 
ــتفاده  ــواری اس ــذ دی ــر کاغ ــت از خمی ــر اس و بهت
ــی و بخــار  ــه در معــرض چرب ــی ک شــود.در اتاق های
ــاک  ــت. پ ــی نیس ــا کاف ــری تنه ــتند، گردگی هس
کــردن دیوار هــا هــر چنــد وقــت درمیــان ضــروری 
ــده در  ــتفاده ش ــای اس ــبختانه کاغذ ه ــت، خوش اس

ــل شستشــو هســتند. ــن قســمت ها قاب ای
 اســتفاده از محلولــی کــه بــا آب و کمــی مایــع ظرف 
شــویی تهیــه شــده اســت گزینــه ی مناســبی اســت، 
بــا یــک اســفنج نــرم و خیلــی ســریع آن هــا را تمیــز 
ــس  ــاد خی ــفنج زی ــه اس ــید ک ــب باش ــد. مراق کنی
نباشــد، زیــرا آب بــه زیــر کاغــذ نفــوذ می کنــد و آن 

ــرد. ــن می ب را از بی
همچنیــن حواســتان باشــد کــه از باال بــه پایین تمیز 
کنیــد تــا آبــی کــه از اســفنج خــارج می شــود روی 
ــس  ــر جن ــن اگ ــزد. همچنی ــز نری قســمت های تمی
کاغذ هــا قابــل ســاییدن نیــز می باشــد، بهتــر اســت 
از پــاک کننده هــای قــوی و اســفنج ها خشــن 

اســتفاده نکنیــد.

پیراهن های طرح کاغذ دیواری؛ ترند جدید بهار ۲۰۲۰
اگــر بــه فکــر یــک بــه روزرســانی بــرای کمد لبــاس هایتــان در ســال جدید هســتید، 
بایــد بدانیــد کــه طراحــان دنیــای مــد با نمایــش طراحــی های جدیدشــان در فشــن 
شــو هــای مطــرح دنیــا جدیدتریــن ترند هــای بهــار 2۰2۰ را تعییــن کرده انــد. یکی 
از ایــن ترنــد هــا پیراهــن هایــی بــا طــرح هــای برجســته و چشــمگیری شــبیه بــه 
کاغــذ دیــواری اســت. ســر و کلــه ی ایــن ترنــد اولیــن بــار در فشــن شــو هــای بهــار 
2۰2۰ پیــدا شــد. پارچــه هــای گل دار کــه از طــرح هــای رایــج در ایــن ترند هســتند 

انتخــاب مناســبی بــرای فصــل بهــار محســوب می شــوند.

از این پس 
فروشندگانی 

موفق خواهند 
بود که
 فروش

 کاالی خود 
را در فضای 

آنالین 
تعریف کنند

             گفت و گو

کوچ کسب و کار به فضای آنالین 

ــق  ــما از رون ــان:ارزیابی ش  نوس
کســب وکار صنــف دکوراســیون 
ــه  ــال 98 چگون ــی در س داخل

ــت؟ اس
چنــدان  مــا  بــرای  بحــران  ایــن 
ــردم  ــرا م ــت. زی ــی نداش ــد منف پیام
ــفند  ــد. از ۱۵اس ــاور نکردن ــا را ب کرون
ــه  ــه برخــی از مشــاغل از جمل ــز ک نی
فروشــگاه های دکوراســیون داخلــی 
ــا تعطیــل شــد  ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ب
ــود را  ــای خ ــن کااله ــروش آنالی ــا ف ب

ــم. ــه کردی عرض
نســبت  بــه   ۹۸ ســال  هــم  درکل 
دو ســال ۹6 و ۹7 بــرای مجموعــه 
مــا ســال خــوب و پربــاری بــود و 
خوشــبختانه مشــکل چندانــی در ایــن 
ســال نداشــتیم. البتــه بــه اعتقــاد مــن 
ــل  ــه فرصــت تبدی ــد تهدیدهــا را ب بای
کــرد و زمانــی کــه یــک مشــکلی 
پیــش می آیــد بایــد بــرای آن راهــکار 
پیــدا کــرد. راهــکار مــا نیــز فــروش و 

ــود. ــی ب ــات اینترنت تبلیغ

 نوســان:این نــگاه شــما بســیار 
جالــب اســت! آیــا تجربــه 
مثبتــی هــم در کســب وکار خود 
از بحــران کرونــا داشــته اید؟  
ــث  ــا باع ــم کرون ــه گفت ــور ک همانط
ــروش  ــمت ف ــه س ــتر ب ــا بیش ــد ت ش
آنالیــن قــدم برداریــم و شــیوه ســنتی 
را کنــار بگذاریــم. ایــن مهم تریــن 
ــم.  ــا گرفت ــه از کرون ــود ک ــی ب درس
زیــرا مشــتری ها می تواننــد بــدون 
مراجعــه حضــوری از فروشــگاه کاالی 

ــد. ــداری کنن ــود را خری خ

  نوســان: بــه اعتقــاد بســیاری از 
همــکاران شــما تقاضــا نســبت بــه 
تهیــه اقــالم دکوراســیون داخلــی 
از بیــن نرفتــه اســت و مــا در 
ــتی  ــک انباش ــا ی ــی ب ــای آت ماه ه
از تقاضــا در بــازار روبــه رو خواهیــم 
ــاره  ــن ب ــما درای ــر ش ــد. نظ ش

ــت؟ چیس

بــدون شــک ویــروس کرونــا بــه 
ــود  ــن نمی ش ــه ک ــی ریش ــن راحت ای
ــام نشــود.  ــم هیچــگاه تم ــاید ه و ش
ــرایط  ــا ش ــود را ب ــد خ ــن بای بنابرای
ــا  ــم در پس ــم و بدانی ــگ کنی هماهن
کرونــا چــه بایــد کــرد؟ همانطــور کــه 
گفتــم اکنــون مارکتینــگ در دنیــا به 
ــی رود  ــن م ــال و آنالی ــمت دیجیت س
ــه  ــود را ب ــروش خ ــیوه ف ــر ش ــا نی م
ــرا  ــم زی ــت کرده ای ــمت هدای ــن س ای
در شــرایط فعلــی افــرادی کــه شــیوه 
ــن  ــمت آنالی ــه س ــود را ب ــروش خ ف
می تواننــد  بهتــر  برده انــد  پیــش 
کار کننــد تــا افــرادی کــه بــه شــیوه 
ــد  ــن بای ــد. بنابرای ســنتی کار می کنن
اجتماعــی  از ظرفیت هــای شــبکه 

ــت. ــک گرف کم
بــه اعتقــاد مــن شــرایط فــروش 
بــد نشــده. هرچنــد افــرادی کــه 
قــوی  تیــم  و  هســتند  تــازه وارد 
ــب و  ــاع کس ــان اوض ــد بنظرش ندارن
کار چنــدان خــوب نمی آیــد و ســعی 
ــد  ــازی کنن ــا ب ــا قیمت ه ــد ب می کنن
ــی  ــد. در حال ــان را نگهدارن ــا بازارش ت
کــه همــه چیــز بــه حالــت عــادی بــاز 
ــم  ــد تصمی ــد دی ــه بای ــردد البت می گ
ســران کشــور در رابطــه با قیمــت دالر 
ــش  ــه نق ــوردی ک ــت! م ــه اس چگون
تعیــن کننــده ای در بــازار تمامــی 

اصنــاف دارد.

 نوســان: پیشــتر برخــی از 
ــگاران«  ــه خبرن همکاران شــما ب
نوســان«  گفتــه بودند، بســیاری 
ــه  ــرس اینک ــتری ها از ت از مش
ــروس  ــل وی ــا ناق ــدا نصاب ه مب
ــه  ــا ب ــند از ورود آنه ــا باش کرون
ــرده و  ــاع ک ــان امتن خانه هایش
ــود را  ــفارش های خ ــه س درنتیج
لغــو کردنــد. نظــر شــما در ایــن 

زمینــه چیســت؟
ــز  ــا نی ــان مشــتری های م ــه در می بل
ــه ورود  ــد کــه نســبت ب ــرادی بودن اف
ــان  ــش نش ــه واکن ــا در خان نصاب ه

می دادنــد امــا تعــداد بســیار کــم 
شــاید دو درصــد از کل مشــتری ها 
از پزشــکان  نیــز  کــه بیشترشــن 
بودنــد، واقعــا بــا ایــن مســئله مشــکل 

ــتند.  داش
بــا ایــن وجــود از آنهــا خواســتیم 
مــا  نصاب هــای  دهنــد  اجــازه 
بــا رعایــت نــکات بهداشــتی وارد 
منازل شــان شــوند. پــس از پایــان کار 
نیــز خانــه را کامــال ضدعفونــی شــده 

ــم. ــا دادی ــل آنه تحوی

 نوســان: درســت اســت اتفاقــا 
ــوی  ــه از س ــت هایی ک در نشس
نشــریه نوســان بــا حضــور آقای 
ــف  ــن صن ــای ای ــی و اعض میالن
برگــزار شــد برخــی از همــکاران 
ــا و  ــوزش نصاب ه ــه آم ــما ب ش
ــرد  ــر عملک ــه ب ــارت اتحادی نظ
آنهــا تاکیــد داشــتند. نظر شــما 

در ایــن زمینــه چیســت؟
آمــوزش نصاب هــا و نظــارت اتحادیــه 
بــر آنهــا صحبــت امــروز دیــروز 
ــادی  ــر فری ــارت بهت ــه عب ــت. ب نیس
ــی  ــوش م ــه گ ــالها ب ــه س ــت ک اس
رســد!؛ امــا هیچ کــس توجهــی بــه آن 
ــردن  ــه نک ــفانه توج ــد. متاس نمی کن
ــا  ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــه ای ب
ــد  ــه تصــور کنن ــردم جامع بیشــتر م
نصاب هــا از اقشــار پاییــن جامعــه 
ــت  ــه بهداش ــدان ب ــه چن ــتند ک هس
ــد. در  ــه نمی کنن ــود توج ــردی خ ف
حالــی کــه اینگونــه نیســت. در حــال 
حاضــر در مجموعــه مــا ۵ نصــاب 
ــه دارای  ــتند ک ــه کار هس ــغول ب مش
مــدرک فــوق لیســانس هســتند. 
ــه  ــا گفت ــه انه ــه ب ــوردی ک ــن م اولی
ــه وارد  ــی ک ــه زمان ــود ک ــن ب شــد ای
ــا  ــد ب ــوید بای ــتری می ش ــه مش خان
ــر  ــوی عط ــد و ب ــب بروی ــاس مرت لب
ــئله  ــن مس ــک ای ــدون ش ــد. ب بدهی
ــاس  ــتری احس ــود مش ــث می ش باع

ــد. ــته باش ــتری داش ــت بیش رضای
ــا  ــه نصاب ه ــر ک ــن تفک ــفانه ای متاس

ــف هســتند  ــد و ضعی اقشــار کم درآم
باعــث شــده تــا در آمــوزش نصاب هــا 
و نظــارت بــر عملکــرد و نــوع پوشــش 
ــی  ــتری کوتاه ــا مش ــا ب ــار آنه و رفت

پیــش آمــده اســت. 
ــاختمانی  ــر س ــا کارگ ــای م نصاب ه
زیــرا  هنرمندنــد  آنهــا  نیســتند 
ــو  ــن نح ــه بهتری ــراد ب ــای اف خانه ه
ممکــن مــورد نوســازی می کننــد.

ــش  ــوان پرس ــه عن ــان: ب  نوس
آخــر اگــر ممکــن اســت کمــی 
ــا ممنوعیــت واردات  در رابطــه ب
ــد.  ــح دهی ــواری توضی کاغذدی
مســئله ای کــه از نیمــه دوم 
ســال گذشــته مطــرح بــود 
ــدای  ــد از ابت ــر می رس ــا بنظ ام
ســال جدی تــر نیــز شــده 
اســت. بــه اعتقــاد شــما اکنــون 
بــازار تــا چــه انــدازه تــاب ایــن 

موضــوع را دارد؟
حــدود ۳۰ ســال پیــش نیز ایــن اتفاق 
رخ داد و افــراد بــه ناچــار کاغذدیــواری 
ــون  ــد. اکن ــرف می کردن ــی مص ایران
هــم اگــر واردات کاغذدیــواری ممنــوع 
شــود مشــتری ها ناچــار می شــوند 
ــد.  ــد کنن ــی تولی ــورای ایران کاغذدی
ــود  ــث ش ــاق باع ــن اتف ــا ای ــه بس چ
تولیــد در داخــل ارتقــا پیــدا کنــد بــه 
ــا  ــن ممنوعیت ه ــه از ای ــرط اینک ش

بشــود فرصــت ســاخت. 
البتــه شــاید اتفــاق خوشــایندی هــم 
رخ دهــد و بشــود از ظرفیت هــای 
داخــل کــه کــم هم نیســتند اســتفاده 
کنیــم. در حــال حاضــر ۴ نفــر از 
برتریــن طراحــان شــرکت  ای.اس 
آلمــان کــه کاغذدیورای هــای لوکــس 
ــتند.  ــی هس ــد ایران ــد می کنن را تولی
ــود و  ــبین ب ــود خوش ــن می ش بنابرای
ــه دور از شــعارزدگی از فرصت هــای  ب
ــه  ــد ک ــرد. هرچن ــتفاده ک ــل اس داخ
می شــود بدبیــن هــم بــود گفــت 
هیــچ کاغذدیــواری خوبــی نمی شــود 

ــرد. ــد ک ــران تولی در ای

ــد بســیاری از فروشــندگان صنــف  ــازار شــب عی ــا ب ــه علــت مســائل اقتصــادی و بحــران کرون ــد ب هرچن
ــف  ــن صن ــندگان ای ــی از فروش ــد برخ ــر می رس ــا به نظ ــت؛ ام ــادی رف ــه کس ــی رو ب ــیون داخل دکوراس
توانســتند بــا فــروش آنالیــن بــازار شــب عیــد خــود را حفــظ کننــد. »حامــد ابراهیمــی« از جملــه ایــن 
ــه  ــد گالی ــازار شــب عی ــا از کســادی ب ــه تنه ــد ن ــان فعالیــت می کن ــراد اســت. او کــه در اســتان کرم اف
ــد  ــد و معتق ــی می کن ــاری ارزیاب ــر ب ــال پ ــب وکارش س ــق کس ــت رون ــه جه ــال 98 را ب ــه س ــدارد بلک ن
اســت، مــی تــوان بــا تغییــر نگــرش در شــیوه فــروش بــه کســب وکار خــود رونــق داد. گفــت وگــوی مــا 

را بــا او مــی خوانیــد؛

»حامد ابراهیمی« از درسهای کرونا برای صنعت دکوراسیون داخلی می گوید؛

حامد ابراهیمی: می توان به تولید کاغذ دیواری ایرانی خوشبین بود!؟



خبرکوتاه6

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

سال ششم/ شماره   ۱۳۰
معرفی کتاب »راهنمای کاربردی طراحی داخلی«خرداد  ۱۳۹۹

هــدف ایــن کتــاب ســه جلــدی، توانــا ســاختن شــما بــه کل فرآینــد طراحــی یــک اتــاق و یا 
یــک خانــه، بــه روشــی ســاده و منطقــی اســت. در طــی ایــن پروســه اطالعاتــی کاربــردی و 
قابــل اســتفاده بــه شــما داده می شــود. فراتــر از همــه قــرار اســت ایــن کتــاب، در ایده ســازی 
ســکوی پرتابــی باشــد کــه بــه شــما بــرای طراحــی داخلــی الهــام ببخشــد. ســاختار ایــن 
مجموعــه کتــاب بــه گونــه ای اســت کــه در انتهــای آن، در طرح ریــزی هــر مــدل اتــاق، خانه 
یــا آپارتمــان اعتمــاد بــه نفــس خواهیــد داشــت. نویســنده ایــن کتــاب »مــری گیلیــت« و 
مترجمــان آن  »ارمیــا ذوالریاســتین« و »علــی رضا صحراگرد« و از انتشــارات پشــوتن اســت.

خبر اول

رنگ ها  در 
طراحی داخلی

رنــگ یــک عنصــر نورانــی اســت.رنگهای 
ــط  ــا مرتب ــی را ب ــاالت گوناگون ــاوت ح متف
کــردن احساســات گوناگــون بــا یکدیگــر 
ــش  ــا آرام ــعف ی ــور و ش ــا ش ــان ی ــل هیج مث
ــه شــما ایجــاد مــی  ــا رازآلودگــی در خان و ی
ــت  ــوان گف ــی ت ــی م ــور کل ــه ط ــد. ب کنن
تاثیــرات  رنگهــا  از  هوشــمندانه  اســتفاده 
روانــی مختلفــی را در فضاهــای مختلــف خانــه 

ــد. ــی کن ــق م خل

رنگ قرمز 
و  شــور  اســت.رنگ  آتــش  رنــگ  قرمــز 
رنــگ  اســت.این  اســتواری  و  شعف،خطر،اســتحکام 
ــان آور  ــده و هیج ــک کنن ــگ ،تحری ــورانه و پررن جس
اســت.این رنــگ میتوانــد گــرم کننــده و دعــوت کننــده 
باشــدو نیــز بــه شــما حس پــر انــرژی بــودن ببخشــد.به 
دلیــل تحریــک کنندگــی زیــاد رنــگ قرمــز از اســتفاده 

بیــش از حــد ازآن در خانــه بایــد اجتنــاب شــود.
رنگ نارنجی 

ــا تاثیــر  ــد اماب افــرادی کــه رنــگ قرمــز را دوســت دارن
ــی  ــد م ــی کنن ــرار نم ــاط برق ــز آن ارتب ــونت آمی خش
ــری مثــل نارنجــی  ــش ت ــگ کــم چال ــد آن را بارن توانن
جایگزیــن کنند.ایــن رنــگ بامــزه و پرانــرژی بــرای اتــاق 
بچــه هــا، اتــاق نهارخــوری، دفتــرکار و همچنیــن بــرای 

ــده آل اســت. ــاق نشــیمن ای ات
رنگ زرد 

بــر طبــق نظریــه روانشناســی تاثیــرات رنــگ در طراحی 
داخلــی زرد رنــگ حکمــت، گرمــا، رفــاه، ابــراز همدردی 
و بدبختــی اســت.اتاقی کــه بــا رنــگ زرد رنــگ آمیــزی 
میشــود میتوانــد بشاش،دوســتانه و دلبــاز بــه نظــر بیاید.
بــه دلیــل تاثیــرات تحریــک کنندگی زیــاد نباید زیــاد از 

حــد از رنــگ زرد در فضــا اســتفاده شــود.
رنگ آبی

آبــی رنــگ خیلــی مهمــی در نظریــه روانشــناختی رنگها 
ــت. ــذار اس ــا تاثیرگ ــانها عمیق ــن انس ــت و روی ذه اس
ایــن همــان دلیلــی اســت کــه آبــی را رنگــی بــی نظیــر 
بــرای اتــاق خــواب مــی کنــد. آبــی رنــگ سرد،ســاکت 
ــای  ــی ه ــرای نمایندگ ــب ب ــق و مناس ــگ تعل و آرام،رن

رســمی مــی باشــد.
رنگ سبز

ــگ  ــبز رن ــم س ــی دانی ــی م ــه خوب ــه ب ــور ک همانط
طبیعــت اســت.همچنین نمایانگــر امید،خــوش شانســی 
و فراوانــی است.ســبز رنــگ ســرد و دوســتانه ای اســت 
کــه بــا رنــگ هــای دیگــر خــوب ترکیــب مــی شــود.این 
رنــگ در ترکیــب بــا رنــگ ســفید خــوب بــه نظــر مــی 
رســدو مــی توانــد در اتــاق نشــیمن،اتاق خــواب و دفتــر 

کارمــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
رنگ سیاه 

ــه روانشــناختی رنــگ هــا در طراحــی داخلــی  در نظری
رنگ ســیاه همیشــه در مقیــاس کوچک و در کنتراســت 
بــا رنــگ هــای مکمــل اســتفاده مــی شــود.در اســتفاده 
صحیــح از ایــن رنــگ، مــی تــوان عمــق فضــا را بیشــتر 

جلــوه گــر کــرد.
رنگ سفید 

ایــن رنــگ تــازه و صلــح جویانــه بــه طــور گســترده الهام 
بخــش احساســات جوانــی، ایمــان و بــی گناهــی اســت. 
ســفید کمــک مــی کنــد کــه فضاهــای کوچــک، بزرگتر 
بــه نظــر برســد.همچین اســتفاده جســورانه از ایــن رنگ 

فضــا را تــازه تــر و واضــح تــر مــی نمایانــد.

نقطه شروع مناسب برای یک پروژه طراحی داخلی، آشنایی با سبک ها و ویژگی های متمایز آنهاست؛

لی 18 سبک دکوراسیون داخلی
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تجربه

اولیــن قــدم بــرای شــروع طراحــی داخلــی، داشــتن اطالعاتــی دربــاره انــواع مختلــف 
ــال،  ــدرن، مینیم ــد م ــی مانن ــبک های مخلف ــه س ــرا ک ــت؛ چ ــیون اس ــبک های دکوراس س
ــا  ــد ب ــخصی بای ــر ش ــد و ه ــر دارن ــا یکدیگ ــیاری ب ــای بس ــی و… تفاوت ه ــکاندیناوی، صنعت اس
ــد.  ــاب کن ــود انتخ ــزل خ ــیون من ــرای دکوراس ــا را ب ــی از آن ه ــود یک ــلیقه خ ــه س ــه ب توج
ــچ  ــه هی ــتند. البت ــوع هس ــیار متن ــی بس ــیون داخل ــبک های دکوراس ــواع س ــک ان ــدون ش ب
کــدام از ایــن ســبک ها نبایــد شــما را محــدود کننــد. شــما می توانیــد چنــد ســبک را بــا هــم 

ــو بســازید. ــد و ســبکی ن ترکیــب کنی

سبک دکوراسیون
 مدرن

مــدرن یــک واژه گســترده اســت کــه 
ــه  ــوال ب ــیون معم ــه دکوراس در زمین
ــا خطــوط صــاف و  ــه ب ــه ک ــک خان ی
منظــم، پالــت رنگــی ســاده و مــوادی 
ماننــد اســتیل و شیشــه طراحی شــده 
اســت گفنــه می شــود. در دکوراســیون 
همــه  در  ســادگی  حــس  مــدرن 
ــان  ــه مبلم ــزل از جمل ــای من المان ه
ــی،  ــاف، صیقل ــود. ص ــاهده می ش مش
بــراق و شــفاف از جملــه ویژگی هایــی 
هســتند کــه در ســبک مــدرن شــاهد 

ــتیم. آن هس
در  مهــم  ویژگی هــای  از  یکــی 
دکوراســیون مدرن، اســتفاده از اشکال 
هندســی واضــح ماننــد دایره هــا و 
چهارگوش هــا اســت. اشــکال هندســی 
گوشــه دار کــه نشــان دهنده سرســخت 
بــودن دنیــای مــدرن اســت، و اشــکال 
منحنــی نیــز احســاس حرکــت و 
پویایــی زندگــی مــدرن را نمایــش 
ــم  ــا ه ــن دو ب ــب ای ــد. ترکی می دهن
ــوم  ــفاف از مفه ــح و ش ــری واض تصوی
قــرار  بــروی شــما  رو  را  مدرنیتــه 
می دهــد. همچنیــن آثــار نقاشــی 
ــم  ــا مفاهی ــمه هایی ب ــتره و مجس ابس
ــور  ــبک دک ــوع س ــن ن ــی در ای انتزاع

ــد. ــژه ای دارن ــگاه وی ــه جای خان

سبک دکوراسیون
 امروزی

ســبک هــای دکوراســیون مــدرن 
ــاوت  ــبک متف ــوع س ــروزی دو ن و ام
ــر  ــای یکدیگ ــب ج ــه اغل ــتند ک هس
دو  ایــن  امــا  می شــوند،  اســتفاده 
ــاوت از یکدیگــر هســتند.  ســبک متف
تفــاوت اصلــی ایــن دو ســبک در ایــن 
اســت کــه ســبک مــدرن تفســیری از 
ــرن بیســتم  ــه در ق طراحــی اســت ک

ــت. ــده اس ــروع ش ش
 از طرفــی ســبک امــروزی یــا معاصــر 
داشــته  باالیــی  انعطاف پذیــری 
ســبک  بــه  چندانــی  پایبنــدی  و 
در  مثــال  بــرای  نــدارد.  خاصــی 

ســبک امــروزی ممکــن اســت شــاهد 
خطــوط خمیــده در طراحــی باشــیم، 
ــی کــه در ســبک مــدرن ایــن  در حال
عــالوه  بــه  نمی دهــد.  رخ  اتفــاق 
امــروزی  دکوراســیون  طراحــی  در 
فضــا  بــودن  خودمانــی  و  راحتــی 
بســیار اهمیــت دارد. برخــالف ســبک 
ــه  ــی ب ــه فضای ــدرن ک دکوراســیون م
مراتــب رســمی تر را بوجــود مــی آورد، 
فضــای دکوراســیون امــروزی )معاصر( 
ــه  ــتری را ب ــت بیش ــاس صمیمی احس

بیننــده انتقــال می دهــد. 
در اصــل می تــوان گفــت کــه مــا 
ــلیقه  ــیم، س ــه باش ــر دوره ای ک در ه
جمعــی آن دوره از تاریــخ، ســبک 
ــر آن  ــا معاص ــروزی ی ــیون ام دکوراس

می کنــد. تعریــف  را  دوره 

سبک دکوراسیون
 مینیمال

ســبک مینیمــال یکــی از ســبک های 
پرطرفــدار در بیــن انــواع ســبک هــای 
دکوراســیون داخلــی اســت. ایــن نــوع 
ســبک تقریبــا هماننــد ســبک مــدرن 
از آن ســاده تر اســت. در ســبک  و 
رنگــی  پالت هــای  مینیمالیســت 
اســتفاده شــده معمــوال خنثــی بــوده و 
هیــچ یــک از لــوازم موجــود نیــز بیش 
از حــد زرق و بــرق دار نیســتند. در 
ضمــن ســفید یکــی از پرکاربردتریــن 
رنگ هــا در دکوراســیون مینیمــال 

اســت.
ــی  ــه معن ــال” ب ــع واژه “مینیم در واق
عناصــر  تمــام  حــذف  و  ســادگی 
ــر  ــت. در تصوی ــط اس ــی از محی اضاف
بــاال می بینیــد کــه تقریبــا همــه چیــز 
بی آالیــش  و  ســاده  کوراســیون  در 
اســت. یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
دکوراســیون مینیمــال، اســتفاده از 
ــار  ــفید در کن ــت. س ــاد رنگ هاس تض
ــب متضــاد  ــن ترکی ــد. ای ــیاه می آی س
رنگ هــا بــه ایــن دلیــل اســتفاده 
می شــود کــه فضــا بیــش از حــد 
بصــری  نمــای  و  نباشــد  خنثــی 

ــود.  ــاد ش ــی ایج متعادل

سبک دکوراسیون
 صنعتی

ســبک صنعتــی همــان طــور کــه از 
نامــش پیداســت، الهــام گرفتــه از 
ســبک های دوره انقــالب صنعتــی 
قــرن  و خانه هــای شــهری  اروپــا 
هــای ۱7 و  ۱۸میــالدی اروپــا اســت. 
دکوراســیون های  از  بســیاری  در 
طراحــی شــده بــا ایــن ســبک دکــور 
شــاهد عناصــری هســتیم کــه حــس 
ــا  ــا الق ــه م ــرح را ب ــودن ط ــام ب ناتم

می کننــد.
 بــرای مثــال در ایــن ســبک ممکــن 
ــا  اســت شــاهد اســتفاده از آجــر و ی
چــوب در ظاهــر دکوراســیون باشــیم. 
یــک خانــه طراحــی شــده بــا ســبک 
می تــوان  را  دکوراســیون صنعتــی 
یــک  از  شــده  بازســازی  نســخه 
ســاختمان صنعتــی نیــز دانســت. 
ــخ  ــرم در آن دوره از تاری ــان چ مبلم
اروپــا طرفــداران بی شــماری در بیــن 
اشــراف و کارخانــه داران داشــت و بــه 
ــر  ــی از عناص ــه یک ــل ب ــن دلی همی
ــی  ــیون صنعت ــر دکوراس جدایی ناپذی
تبدیــل شــده اســت. بــه عــالوه، 
اســتفاده از جعبه هــای پرینــت دار 
بــه عنــوان عناصــر دکوراســیون، 
بیــش از همــه حــس نوســتالژیک بــاز 
شــدن کارخانه هــای متعــدد در اروپــا 

را بازســازی می کنــد.

سبک دکوراسیون
 مدرن قرن بیستم

ســبک مــدرن دهــه نــود میــالدی که 
 Mid-Century از آن بــا عنــوان
ــع  ــود، در واق ــاد می ش modern ی
ــط  ــای اواس ــه طراحی ه ــتی ب بازگش
تــا  دهــه ۱۹۰۰ میــالدی )۱۹۵۰ 
۱۹6۰( اســت کــه حــس نوســتالژی 

ــد.  ــا می کن ــرد الق ــه ف را ب
در ایــن ســبک شــاهد برخــی از 
بــوده و ســاده  عناصــر مینیمــال 
ــم  ــر مه ــی از عناص ــز یک ــودن نی ب
رعایــت شــده در آن بــه حســاب 

. یــد می آ

سبک دکوراسیون
 اسکاندیناوی

اســکاندیناوی  دکوراســیون  ســبک 
تجلــی از ســادگی ســبک زندگی ســاده 
مــردم شــمال اروپــا اســت. در طراحــی 
اســتفاده  مبلمــان  اســکاندیناوی، 
ــتا  ــری نس ــر هن ــک اث ــد ی ــده مانن ش
ــه ویژگی هــای  ســاده هســتند. از جمل
اســکاندیناوی،  دکوراســیون  ســبک 
می تــوان بــه پالــت تمــام رنگــی ســفید 
و ترکیــب عناصــری ماننــد چــوب، 
اســتیل،  و  روشــن  پالســتیک های 
کفپوش هــای قطعــه ای، نورپــردازی 
ــی  ــوازم جانب ــتفاده از ل ــی و اس طبیع
کمتر اشــاره کرد. ســبک اســکاندیناوی 
ــک  ــال نزدی ــه ســبک مینیم بســیار ب
ــه  ــوان گفــت ک ــع می ت اســت و در واق
ســبک مینیمــال بیشــتر ویژگی هــای 
خــود را از ســبک اســکاندیناوی مــدرن 

می گیــرد. وام 

سبک دکوراسیون
 سنتی غربی

ــای  ــاهد المان ه ــنتی ش ــک س در س
ــا مبلمــان مجلــل  کالســیک همــراه ب
بــا تعــداد زیــاد لــوازم تزئینــی هســتیم. 
در  مطــرح  ویژگی هــای  جملــه  از 
ــبک  ــه س ــده ب ــی ش ــای طراح خانه ه
از  اســتفاده  بــه  می تــوان  ســنتی، 
چوب هــای تیــره، پالت هــای رنگــی 
پررنــگ، تنــوع بافت هــای اســتفاده 
بــا  مبلمــان  طراحــی،  در  شــده 
پارچه هــای بافتنــی یــا مخمــل ماننــد، 
ابریشــمی و گلــدوزی و اســتفاده از 
خطــوط منحنــی اشــاره کــرد. ســبک 
حساســیت های  در  ریشــه  ســنتی 

اروپایــی در طراحــی دارد.

سبک دکوراسیون
 سنتی خاورمیانه

هــای  ســبک  انــواع  میــان  در 
دکوراســیون  داخلــی  دکوراســیون 
ــر  ــی از منحص ــه یک ــنتی خاورمیان س
ــت و  ــیون ها اس ــن دکوراس ــه فردتری ب
فــرش و گلیــم ایرانــی در آن حــرف اول 
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ــه  ــد ک ــی دانن ــدرن م ــی ســبک م ــان داخل طراح
ــردازی  ــای نورپ ــه ه ــر فضــای مســکونی گون در ه
ــردازی  مناســب بســیار مهــم اســت. طراحــی نورپ
نقــش کلیــدی را در ســاختن حــاالت و جــو 
مناســب و تنظیــم محیــط در فضــای داخلــی بــازی 
مــی کنــد. طراحــان منابــع نــوری مختلفــی دارنــد 
کــه بــه آنهــا در ســاختن محیطــی کاربــردی کــه 
مطابــق بــا نیــاز مشــتریان آنهــا اســت کمــک مــی 
کنــد. آنهــا از گونــه هــای مختلــف چراغهــا بــرای 
بــرای تامیــن میــزان نــور کافــی در اتــاق اســتفاده 
ــدام  ــم ک ــه بدانی ــم اســت ک ــن مه ــد. ای ــی کنن م
منبــع نــوری را در کــدام قســمت خــاص اســتفاده 
کنیــم کــه بتوانــد نــور کافــی و مناســب را در خانــه 

را تامیــن کنــد.
روشــنایی  از  الیــه  اولیــن  عمومــی  روشــنایی 
اســتفاده شــده در طراحــی داخلــی منــزل اســت و 
بــه نــور اســتفاده شــده بــرای روشــنایی کلــی فضــا 
ــنایی  ــع نوری،روش ــوع از مناب ــن ن ــاره دارد. ای اش
پایــه ای مــورد نیــاز بــرای فضاهــای مــورد اســتفاده 
را فراهــم میکنــد کــه افــراد بــا اســتفاده از آن مــی 
ــا  ــت در فض ــال امنی ــی و در کم ــه راحت ــد ب توانن
حرکــت کننــد. چراغهــای ســقفی فضــا هــای 
ــا  ــاالی طراحــی ه ــزات ســقف ب ــا تجهی ــی ی داخل
میتوانــد نــور عمومــی مــورد نیــاز را تامیــن کنــد. 
نورهــای عمومــی میتواننــد در بعضــی مواقــع 
نورهــای موجــود یــا قســمتی از نقشــه نورپــردازی 

ــد باشــند. جدی
بعضــی دیگــر از طراحــان نورپــردازی از روشــنایی 
کار اســتفاده مــی کننــد. طــراح داخلــی حرفــه ای 
ــی کــه در فضــای مــورد طراحــی انجــام  فعالیتهای
ــه  ــورت جداگان ــه ص ــمت ب ــر قس ــود را در ه میش
ــور  ــا از وجــود ن ــرار مــی دهــد ت ــورد بررســی ق م
ــا  ــب ب ــرد متناس ــرای عملک ــا ب ــی در آن فض کاف
آن محیــط اطمینــان حاصــل کنــد. روشــنایی کار 
اجــازه مــی دهــد کــه منابــع نــوری مناســب فضــا 
در جایــی کــه نیــاز بیشــتری بــه ایــن نــور هســت 
قــرار داده شــود. روشــنایی خــاص و مناســب 
ــی  ــرای فعالیتهای ــب ب ــد مناس ــه دی ــا و ارای فضاه
ــاس  ــن لب ــذا درســت کردن،دوخت ــل خواندن،غ مث

ــه. ــای خان ــا انجــام کاره ی
ــوب  ــی خ ــی داخل ــک طراح ــه از ی ــن مرحل آخری
ــه  ــت ک ــردازی اس ــی نورپ ــاده، طراح ــوق الع و ف
ــه  ــردازی اســت کــه ب ــزار و وســایل نورپ شــامل اب
آن نورپــردازی نقطــه ای یــا متمرکــز مــی گوینــد. 
طراحــان نورپــردازی حرفــه ای و طراحــان داخلــی 
منــازل ســعی مــی کننــد ایــن نــوع نورپــردازی را 
بــه صــورت یــک عنصــر در طراحــی خــود اضافــه 

کننــد.
ــور  ــی از ن ــورت منابع ــه ص ــردازی ب ــی نوپ طراح
ــط   ــا در محی ــه شــکل مناســب و زیب ــه ب اســت ک
اســتفاده مــی شــود و مــی توانــد تبدیــل بــه 
ــوی  ــک تابل ــد ی عنصــر برجســته ای در فضــا مانن
ــا  ــاز ی ــمه س ــک مجس ــری ی ــر هن ــا اث ــی  ی نقاش
یــک ورودی جــذاب و یــا یــک ویژگــی منحصــر بــه 
ــردازی  فــرد معمــاری شــود. در اغلــب مــوارد نورپ
مــی توانــد خــود یــک عنصــر منحصــر بــه فــرد در 
فضــا باشــد کــه بــه صــورت یــک المــان نمایشــی 

ــد  ــای نقــش کن در فضــا ایف

تولید کاغذ دیواری در بوشهر
ــد اجرایــی طرح هــای در دســت  ــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار بوشــهر رون ب
اجــرای تولیــدی، آزمایشــگاهی و ســرمایه گذاری در منطقــه ویژه اقتصادی بوشــهر بررســی شد.حســین 
نامــور مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی بوشــهر بــا بیــان اینکــه شــرکت نگیــن لیــان پــارس بــا یــک 
میلیــون دالر ســرمایه گــذاری خارجــی در متــراژ ۳ هکتــار در منطقــه ویــژه اقتصــادی بوشــهر در حــال 
احــداث اســت اظهــار کــرد: شــرکت نگیــن لیــان پــارس در فــاز نخســت بــا ۵۰۰ میلیــارد ریال ســرمایه 
گــذاری اولیــه بــا طــرح تولیــد کاغــذ دیــواری ۵۰ نفــر نیــروی کار به صــورت مســتقیم مشــغول بــه کار 
می شــوند کــه بــا برنامه هــای تــدارک دیــده شــده ایــن تعــداد نیــرو بــه 6۵ نفــر قابــل افزایــش اســت.

را می زنــد. هیــچ دکوراســیون ســنتی 
از خاورمیانــه بــودن ایــن عناصــر 
رنگ هــای  پالــت  نیســت.  کامــل 
ــای  ــا نقش ه ــراه ب ــد، هم ــرم و تن گ
ســنتی و اســالمی، اجــزای مهــم ایــن 
ســبک دکوراســیون هســتند. پشــتی 
ــرح  ــتک های ط ــا بالش ــت ب ــا تخ ی
ســنتی نیــز در ایــن دکوراســیون 
ــیون های  ــتند. در دکوراس ــم هس مه
ســنتی امــروزی از مبلمانــی اســتفاده 
می شــود کــه نقــش ســنتی لنــگ یــا 

ــا باشــد. ــر روی آن ه ــم ب گلی

سبک دکوراسیون
 انتقالی یا ترنزیشنال

 )Transitional( ســبک انتقالــی
در  محبــوب  ســبک های  از  یکــی 
بیــن انــواع ســبک هــای دکوراســیون 
ــرا  ــد؛ چ ــاب می آی ــه حس ــی ب داخل
ــی  ــوان پل ــبک را می ت ــن س ــه ای ک
ــنتی  ــیون س ــی دکوراس ــن طراح بی
ــه  ــه ب ــبکی ک ــت. س ــدرن دانس و م
نوعــی یــک تعــادل بیــن ســبک 
ســنتی و مــدرن را بوجــود مــی آورد. 
ــت از  ــن اس ــی ممک ــبک انتقال در س
مــواد اســتفاده شــده در ســبک مدرن 
ماننــد اســتیل و یــا شیشــه اســتفاده 
ــان  ــا از مبلم ــار آن ه ــرده و در کن ک
ــا پارچــه مخملــی، هماننــد  مجلــل ب
ســبک ســنتی، نیــز اســتفاده شــود.

 در ســبک دکوراســیون انتقالــی از 
ــرای  ــی ب ــبتا خنث ــی نس ــت رنگ پال
اســتفاده  آرامــش  حــس  ایجــاد 
می شــود کــه در عیــن شــیک و بــراق 
بــودن، فضایــی صمیمــی و خودمانــی 

ــی آورد. ــود م ــز بوج را نی

سبک دکوراسیون
 سنتی شرق دور

منظــور از شــرق دور، ســرزمین هایی 
هســتند.  ژاپــن  و  چیــن  ماننــد 
ایــن  ســنتی  دکوراســیون 
ــی  ــاده طراح ــیار س ــرزمنین ها بس س
نمایانگــر  ســادگی  ایــن  و  شــده 
ســبک زندگــی فروتنانــه و بــه دور از 
ــن ســرزمین ها  ــان ای تجمــالت مردم
ــاه  ــای کوت ــا و صندلی ه اســت. میزه
ــای  ــه ج ــک ب ــکل، تش ــع ش و مرب
تخــت، درب هــا و پنجره های کشــویی 
و نقــوش مینیاتــوری ژاپنــی همگــی 
فیلم هــای  نوســتالژیک  احســاس 

می کننــد. تداعــی  را  شــرقی 
ایــن ســبک دکوراســیون، بــه خاطــر 
اســتفاده از لــوازم و عناصــر گوشــه دار، 
ســبک های  بــه  نزدیــک  بســیار 
دکوراســیون مــدرن اســت. همچنیــن 
ــده در  ــرده ش ــه کار ب ــگ ب ــت رن پال
ــتر از  ــیون بیش ــبک دکراس ــن س ای
رنگ هــای خنثــی تشــکیل شــده 

ــت.  اس
البتــه می تــوان ماننــد تصویــر زیــر از 
ــت  ــن پال ــم در ای ــرم ه ــای گ رنگ ه

اســتفاده کــرد.

سبک دکوراسیون
 فرانسوی

ماننــد  مالیــم  و  گــرم  رنگ هــای 
طیف هایــی از قرمــز، زرد، طالیــی و 
ــنگ  ــد س ــی مانن ــتفاده از مصالح اس
و آجــر از ویژگی هــای برجســته در 
ســبک فرانسســوی هســتند. در میــان 
انــواع ســبک هــای دکوراســیون داخلی 
ایــن ســبک معمــوال از ظــروف تزئینــی 
چینــی و روتختی های نســبتا ســنگین 
ــش  ــود. روک ــتفاده می ش ــم اس و ضخی
مبــل دامــن دار و پرده هــای بلنــد نیــز از 
دیگــر ویژگی هــای ســبک دکوراســیون 
فرانســوی اســت. اســتفاده از فــرش در 
ایــن دکوراســیون اهمیــت زیــادی دارد. 
ــوار و  ــر روی دی ــل ب ــای مجل گچ بری ه
ســقف نیــز از دیگــر عناصــری هســتند 
کــه در ایــن ســبک اســتفاده می شــود.

سبک دکوراسیون
 بوهمیان

ســبک  بــه  داخلــی  دکوراســیون 
ــن  ــی از محبوب تری ــز یک ــان نی بوهمی
ســبک هــای دکوراســیون داخلــی 
ــبک  ــن س ــد. در ای ــاب می  آی ــه حس ب
ــود  ــن وج ــه قوانی ــدی خاصــی ب پایبن
نداشــته و هــر گونــه کــه دوســت 
داریــد دکوراســیون منزلتــان را طراحی 
می کنیــد. توجــه کنیــد کــه بوهمیــان 
کــه بــا نــام ســبک کولــی وار نیــز 
شــناخته می شــود، بــه معنــی نادیــده 
قراردادهــای  و  عرف هــا  گرفتــن 
ــبک  ــن س ــه ای ــت؛ بلک ــول نیس معم
ــی از ســلیقه شــما اســت  ــا بازتاب دقیق
کــه می توانــد پــر از طــرح و رنگ هــای 

ــد. ــوع باش متن
هــای  ســبک  انــواع  میــان  در 
دکوراســیون داخلــی، ســبک بوهمیــان 
هــم  کنــار  در  رنگ هــا  تمــام  از 
اســتفاده می کنــد و فضایــی دلنشــین 
ــم  ــار ه ــی آورد. در کن ــده م بوجــود آم
ــوار  ــر روی دی آوردن طرحــی ســنتی ب
ــل  ــیاره زح ــری از س ــی و تصوی روبروی
ــت  ــدرن اس ــای م ــر دنی ــه نمایانگ ک
مفهــوم کلــی ایــن ســبک دکوراســیون 

ــت. ــانده اس ــال رس ــه کم را ب

سبک دکوراسیون
 روستیک

ــان  ــا هم ــتیک ی ــور روس ــبک دک س
روســتایی معموال بــا اســتفاده از عناصر 
طبیعــی مانند چــوب و ســنگ، و ایجاد 
ســبکی شــبیه بــه ســبک زندگــی آرام 
روســتایی، شــناخته می شــود. طراحــی 
داخلــی بــا ســبک روســتیک، فضایــی 
صادقانــه و بی تکلــف را بوجــود آورده و 
ــش  ــاده و بی آالی ــه گذشــته س ــی ب پل

ــد. ــه حســاب می آی ــا ب م
ــای  ــه معن ــتیک )rustic( ب واژه روس
ــن  ــه همی ــه” اســت. ب ــگ و رو رفت “رن
دلیــل یبینیــد کــه لوازمــی کــه در این 
دکوراســیون اســتفاده شــده اند، ماننــد 
چوب هــای  و  زده  زنــگ  فلز هــای 

ــوازم  ــن ل ــه ای ــتند. البت ــیده هس پوس
ــر  ــا ظاه ــتفاده نیســتند و تنه ــال اس ب
آن هــا ایــن گونــه طراحــی شــده اســت 
تــا بیننــده تصــور کنــد کــه بــا لوازمــی 
قدمــت دار و قدیمــی ســروکار دارد. این 
ــی  ــرای آن های ــیون ب ــبک دکوراس س
ــتالژی ها  ــا نوس ــه ب ــت ک ــب اس مناس

خوش انــد.

سبک دکوراسیون
 شبی شیک

مبلمــان روســتایی، پارچه هــای گلــدار 
ــف، لوســترهای درخشــان و… از  ظری
ــبی  ــبک ش ــته س ــای برجس ویژگی ه
شــیک )Shabby Chic(  هســتند. 
ایــن ســبک تقریبــا شــبیه بــه ســبک 
بوهمیــان اســت، بــا ایــن تفــاوت 
ــه  ــه ب ــتر زنان ــیک بیش ــبی ش ــه ش ک
ــد  ــد خری ــر قص ــد. اگ ــاب می آی حس
ــیک را  ــبی ش ــور ش ــرای دک ــل ب مب
ــته  ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب داری
ــیک  ــبی ش ــبک ش ــه در س ــید ک باش
ــی،  ــبک قدیم ــا س ــی ب ــاهد مبلمان ش
ــا طیــف ســفید، وســایل  ــی ب رنگ های
ــه  ــتیم ک ــه و… هس ــی عتیق تزئیین
مــا را بــه یــاد کاخ هــای فرانســوی 
و انگلیســی می اندازنــد. اســتفاده از 
ــم آوردن  ــار ه ــی، کن ــالب باف ــر ق هن
رنــگ هــای صورتــی و ســفید، چیــدن 
ــیون و  ــی در دکوراس ــای صورت گل ه
ــا احســاس مالیمــت  ــی ب ایجــاد فضای
و ظرافــت از ویژگــی هــای ایــن ســبک 

ــت. ــیون اس دکوراس

سبک دکوراسیون
 هالیودی

ســبک هالیــودی یکــی از انــواع ســبک 
هــای دکوراســیون داخلــی اســت کــه 
ــه  ــیاری ب ــل بس ــی آن تمای در طراح
لوکــس و باشــکوه بــودن وجــود دارد. از 
ویژگی هــای بــارز ایــن ســبک می تــوان 
بــه اســتفاده از مبلمــان بــا شــکوه 
مخملــی و عتیقه جــات گرانبهــا اشــاره 
کــرد. پالت هــای رنگــی اســتفاده شــده 
در ایــن ســبک نیــز معمــوال رنگ هایی 
خیــره کننــده ماننــد بنفــش، قرمــز و 
فیــروزه ای هســتند و بــه راحتــی و تنها 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد نکت ــت چن ــا رعای ب
ــدا  ــت پی ــوودی دس ــیون هالی دکوراس
کــرد. اســتفاده از عکــس بازیگــران 
هالیــود بــرای تزییــن دیوارهــا، مبلمان 
ــردازی  ــره، نورپ ــای تی ــل، دیواره مجل
زیــاد و بوجــود آوردن فضایــی که شــما 
ــدازد، از  ــوود بیان ــاد ســینمای هالی را ی
ویژگــی هــای ایــن ســبک دکوراســیون 

هســتند.

 سبک دکوراسون
 ساحلی

ایــن ســبک کــه بــا نــام ســبک 
نیــز   )Hamptons(همپتــون
مناطــق  از  می شــود،  شــناخته 
شــده  برگرفتــه  آمریــکا  ســاحلی 

ــبک  ــه در س ــی ک ــت. از ویژگی های اس
دکوراســیون ســاحلی دیــده می شــوند، 
می تــوان بــه اســتفاده از پالت هــای 
ــا آبــی  رنگــی خنثــی ترکیــب شــده ب
و ســبز، مبلمــان بــژ و یــا ســفید، 
ــا  ــی و ی ــایل چوب ــر از وس ــی پ اتاق های
الهــام گرفتــه از دریــا، الگوهــای آبــی و 
ــای  ــا و پنجره ه ــرای بالش ه ــفید ب س
ــی  ــود اصل ــرد. مقص ــاره ک ــزرگ اش ب
ایــن نــوع طراحــی ایجــاد حــس 
ــوال  ــوده و معم ــراد ب ــرای اف ــش ب آرام
ــاحلی  ــای س ــی خانه ه ــز در طراح نی

می شــود. اســتفاده 

سبک دکوراسیون
 ایران باستان

هــای  ســبک  انــواع  میــان  در 
دکوراســیون داخلــی ایــن ســبک 
دوران  بــه  نگاهــی  دکوراســیون 
هخامنشــی و بعــد از آن دارد. اســتفاده 
از ســنگ مرمــر بــرای دیوارهــای 
حکاکی هــای  خارجــی،  و  داخلــی 
هخامنشــی، اســتفاده از تندیس هــای 
اســتفاده  باســتانی،  و  هخامنشــی 
از پالــت رنگ هــای خنثــی مثــل 
ســفید و کــرم در کنــار رنگ هــای 
ــی  ــکی و آب ــد زرش ــکوهی مانن ــا ش ب
ارغوانــی از ویژگی هــای بــارز ایــن 
اســت.  دکورســیون  ســبک  نــوع 
ســتون های بلنــد و دربهــای ســنگین، 
روی  بــر  مرمــر  بلنــد  قاب هــای 
ــتون های  ــتفاده از سرس ــا، اس دیواره
شــیر و اســب بالــدار و هــر آنچــه کــه 
ــدازد  ــران باســتان بی ن ــاد ای شــما را ی
ــتفاده  ــیون اس ــوع دکوراس ــن ن در ای
ایــران  دکوراســیون  در  می شــود. 
ــکال  ــر و اش ــتر از عناص ــتان بیش باس
گوشــه دار اســتفاده می شــد تــا اقتــدار 
و هیبــت امپراتــوری ایــران بــه نمایش 
گذاشــته شــود. چیــزی کــه شــاید در 
پذیرایی هــای شــیک ایرانــی امــروزی 

ــیم. ــاهد آن باش ــز ش نی

سبک دکوراسیون 
یونان باستان

یکــی دیگــر از انــواع ســبک هــای 
ــی  ــبک یونان ــی س ــیون داخل دکوراس
ــز  ــیون نی ــن ســبک دکوراس اســت. ای
ایــران  ماننــد ســبک دکوراســیون 
باســتان،  از عناصــری ماننــد حکاکی هــا 
باســتانی  مرمریــن  تندیس هــای  و 
رنگ هــا  پالــت  می گیــرد.  بهــره 
شــبیه بــه ســبک ایــران باســتان 
اســت و تقریبــا شــکوه و عظمــت ایــن 
ســبک را تکــرار می کنــد. ایــن ســبک 
دکوراســیون داخلــی را شــاید در برخی 
از فیلم هــای تاریخــی، البتــه بــا کمــی 
تغییــر در ســبک و رنــگ، دیده باشــید. 
تنهــا تفــاوت ســبک دکوراســیون یونان 
باســتان بــا ایــران باســتان در اســتفاده 
از اشــکال منحنــی در دکوراســیون 
اســت. ایــن اشــکال احســاس پویایــی 
و حرکــت را در فضــا ایجــاد می کننــد.
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دکوراسیون داخلی با 
HUTCH اپلیکیشن

فقــط چنــد مــاه از نقــل مــکان بــه خانــه جدیــد 
ــز  ــه چی ــد هم ــاس می کنی ــا احس ــذرد ام می گ
ســرد و بــی روح اســت. یکنواختــی رنــگ دیــوار 
ــث  ــزل باع ــته کننده من ــان خس ــار چیدم در کن
ــردگی  ــاس افس ــوید و احس ــرده ش ــده دلم ش
 کنیــد. گاه بــا دیــدن شــلوغی و نزدیکی وســایل 
ــم از  ــی ه ــد و گاه ــاش می کنی ــم پرخ ــه ه ب
ــی و  ــاس دلتنگ ــا احس ــی آنه ــودن برخ دور ب

بی حوصلگــی عذابتــان می دهــد.
ــد  ــای خری ــا هزینه ه ــتید ام ــی هس ــما آدم تنوع طلب ش
وســایل جدیــد و زحمــت جابه جایــی وســایل، آن هــم در 
فضــای محــدودی کــه در اختیــار داریــد روح تشــنه شــما 
را ســرکوب می کنــد. شــاید فکــر کنیــد شــما محکــوم 
بــه کنــار آمــدن بــا ایــن همــه رنــگ و وســایلی هســتید 
کــه بــه وســیله آنهــا محصــور شــده اید امــا ایــن تصــور با 
وجــود اپلیکیشــن Hutch تفکــری واهــی بیش نیســت! 
اپلیکیشــن Hutch ابــزاری الهــام گرفتــه از اپلیکیشــن 
Dressing Rooms اســت. همانطــور کــه بــرای 
ــد، ایــن روز هــا  ــوژی بهــره می گیری ــرو لبــاس از تکنول پُ
می توانیــد بــر تــن منــزل و محیــط کار هــم بــا اســتفاده 
از اپلیکیشــن Hutch لبــاس بپوشــانید و بــه ایده هــای 
دســت نیافتنــی خــود بــا وجــود همــان محدودیت هــای 
ســابق عینیــت بخشــید. بــا اپلکیشــن Hutch تجربــه 
گیم پلــی در بــازی Design Home واقعــی می شــود. 
همــه چیــز در ایــن برنامــه رایــگان اســت و شــما طــرح 
ــن  ــن اپلیکیش ــود را در ای ــزل خ ــیون من ــه دکوراس اولی
ــر دکوراســیون  ــد تغیی ــاور کنی ــا باالخــره ب ــد ت می بینی
بــدون کمتریــن هزینــه و بــا اســتفاده از همیــن وســایلی 
کــه در اختیــار داریــد امکانپذیــر اســت. البتــه بــرای آن 
ــی وســایل را  ــه کل ــد ب ــرادی کــه می خواهن دســته از اف
هــم عــوض کننــد امــکان خریــد مبلمــان منــزل و اداری 
ــده  ــم ش ــم فراه ــه ه ــای جداگان ــت هزینه ه ــا پرداخ ب
اســت. اپلیکیشــن Hutch محصول کوشــش ســه ســاله 
تیــم طراحــی و توســعه ای اســت کــه در ایــن مــدت تمام 
نیــروی خــود را بــرای تولیــد اپلیکیشــن طراحــی داخلــی 
Beatrice Fischel- .ــد ــته بودن ــه کار بس ــق ب موف
به صــورت   Shark Tank همــکارش  و   Bock
حرفــه ای در حــوزه طراحــی دکوراســیون فعالیــت دارنــد. 
در ســال 2۰۱۵ اولیــن محصــول مشــترک ایــن دو 

ــام Zoom Interiors عرضــه شــد. ــه ن ــن ب کارآفری
Zoom Interiors یــک ســرویس مبتنــی بــر وب 
رایــگان بــود کــه بــه کاربــران ایــن امــکان را مــی داد بــا 
برتریــن متخصصــان طراحــی داخلــی گفت وگــو کننــد 
ــرد  ــه ف ــت یــک طــرح منحصــر ب ــرای دریاف ــا ب و از آنه

مشــاوره بخواهنــد.
ــر و  ــی همیــن تغیی اپلیکیشــن Hutch محصــول نهای
تحــوالت اســت. هیــچ چــت یــا فرآینــد دســت وپاگیری 
ــه  ــرای آن هزین ــد ب ــر بخواه ــه کارب ــدارد ک ــود ن وج
پرداخــت کنــد. آپلــود تصویــری از فضــای خالــی کافــی 
ــیون  ــرای دکوراس ــده ب ــا ای ــرح ی ــن ط ــا بهتری ــت ت اس
منــزل بعــد از گذشــت 2۴ ســاعت مشــاهده شــود. قــرار 
ــا  ــود ت ــه ش ــدی اضاف ــوژی جدی ــه زودی تکنول ــت ب اس
بتــوان نســخه ای از شــبه واقعیت را طراحــی کــرد. بــه این 
ترتیــب حتــی نیــازی نیســت خــوِد کاربر بــرای هماهنگ 
کــردن و تطبیــق فضــا و وســایل فکــر کنــد و می توانــد 

همــه چیــز را بــه دســت اپلیکیشــن بســپارد.

والپیپرکده؛ دنیای اینترنتی خرید کاغذ دیواری
ــه  ــت ک ــد اس ــی جدی ــه روش ــواری ب ــذ دی ــروش کاغ ــی خریدوف ــای اینترنت ــده دنی والپیپرک
ــواری  ــذ دی ــرح کاغ ــوم و ط ــاب آلب ــرای انتخ ــما را ب ــگاه، ش ــور در فروش ــه حض ــاز ب ــدون نی ب
و نصــب آن همراهــی می کند.اگــر بــرای خریــد کاغــذ دیــواری به صــورت اینترنتــی یــا 
ــوم و  ــوری، آلب ــد حض ــل از خری ــم قب ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــد، ب ــد داری ــوری تردی حض
ــا تمــاس تلفنــی  ــد و ب ــان را در ســایت والپیپرکــده انتخــاب کنی ــواری دلخواهت ــذ دی طــرح کاغ
آلبوم هــا را مقابــل در منــزل خــود تحویــل بگیریــد تــا زحمــت و هزینــه ی رفت و آمــد در 
ــواری از دوشــتان برداشــته شــود. ــگ کاغــذ دی ــرای انتخــاب طــرح و رن ترافیــک شــلوغ شــهر ب
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پرســش  به عنــوان  نوســان:   
می شــوم  ســپاس گزار  نخســت 
ــان  ــال 98 بی ــود را از س ــی خ ارزیاب

ــد؟ کنی
بنظــر مــن ســال ۹۸ و ۹7 از جهــت کاری 
تفــاوت چندانــی نداشــت و هــر دو در یــک 
رده بودنــد. بــه بیــان بهتر نــه می تــوان آن 
را ســال خوبــی ارزیابــی کــرد و نــه چندان 
ــال را  ــن س ــوان ای ــا می ت ــد! ام ــال ب س
منظر میــزان فروشــی در شــرایط معمولی 

ــرد. توصیف ک

تــا  کرونــا  بحــران  نوســان:   
ــما  ــب وکار ش ــدازه در کس ــه ان چ

بــود؟ تاثیرگــذار 
بایــد در نظــر داشــت بحــران کرونــا تنهــا 
ــور  ــاد کش ــا اقتص ــا و ی ــب وکار م در کس
مــا تاثیــر منفــی نداشــت؛ بلکــه در تمــام 
ــدازه ای  ــه ان ــا ب انصــاف و کل اقتصــاد دنی
زیــادی تاثیــرات منفــی داشــت. در صنــف 
مــا نیــز تــا حــدود 7۰ درصد تاثیــر منفی 
ــی کــه ایــن  ــرا زمان برجــای گذاشــت. زی
بحــران پیــش آمــد برخــی از کارخانه هــا 
ــد. بســیاری از  ــم کردن ــود را ک ــد خ تولی
ســفارش ها نیــز کنســل شــد. در ابتــدای 

ســال ۹۹ نیــز هرچنــد کارخانه هــا کار را 
ــد امــا از آنجایــی کــه  شــروع کــرده بودن
ــت  ــود داش ــان وج ــردم همچن ــرس م ت
بــازار کســاد بــود. بــا ایــن وجــود در طــی 
دو الــی ســه هفتــه اخیــر کــه ایــن تــرس 
تــا انــدازه ای فروکــش کــرده اوضــاع بــازار 
ــا  رو بــه بهبــود رفــت و اگــر اوضــاع کرون
ــازار  ــا کســادی ب ــی شــود ب ــاره بحران دوب

روبــه رو خواهیــم شــد.

 نوســان: بــه اعتقــاد شــما فــروش 
آنالیــن و اینترنتــی تــا چــه انــدازه 
در صنــف شــما می توانــد جایگزیــن 
فــروش معمولــی و حضــوری شــود و 
ــش  ــد نق ــران می توان ــن بح در ای

آفرینــی کنــد؟
در ایــن بحــران بســیاری از مشــاغل 
بــرای کســب درآمــد بــه ســمت فــروش 
ــا  ــد ام ــت ش ــی هدای ــن و اینترنت آنالی
از آنجایــی کــه در صنــف مــا کاال را 
مشــتری بایــد از نزدیــک مشــاهده کنــد 
ــاس در  ــای اجن ــف کاری ه ــی ظری و گاه
ــل مشــاهده نیســت  ــدان قاب عکــس چن
بنابرایــن ایــن شــیوه فــروش در صنــف ما 
چنــدان پاســخگو نخواهــد بــود. در بســیار 

ــت  ــی را از اینترن ــردی کاالی از مشــاغل ف
ــه آن را  ــی ک ــا زمان ــد ام ســفارش می ده
تحویــل می گیــرد مشــاهده می کنــد 
ــده اســت  ــر دی ــه در تصوی ــزی ک ــا چی ب
و برحســب آن ســفارش داده، متفــاوت 
ــدان  ــاید چن ــود ش ــن وج ــا ای ــت. ب اس
حساســیتی بــه خــرج ندهــد و یــا نهایتــا 
ــا  ــف م ــا در صن ــد ام ــوع کن آن را مرج
ــک  ــاال اســت. ی ــا بســیار ب قیمــت کااله
خانــه ۹۰ متــری را در نظر داشــته باشــید 
و بخواهیــد آن را پارکــت کنیــد بایــد 
ــی ۱۴ میلــون پــول دهیــد  حــدود ۱۳ ال
بنابرایــن هیچ کــس چنیــن مبلغــی را 

ــردازد. ــی نمی پ ــد اینترنت ــرای خری ب

ــا  ــه ب ــد ک ــاره کردی ــان: اش  نوس
کاســته شــدن از بحــران کرونــا، آرام 
ــه  ــت ب ــال بازگش ــق درح آرام رون
بــازار اســت. بــه اعتقــاد شــما ایــن 
رونــق بــه شــکل کامــل چــه زمانــی 
ــت؟  ــد گش ــاز خواه ــازار ی ــه ب ب
ــی  ــا چــه زمان ــه عبــارت دیگــر ت ب
ــم  ــازار خواهی ــادی ب ــاهد کس ش

ــود؟ ب
حقیقتــا در کشــور مــا بــازار صنــف 

دکوراســیون داخلــی همــواره ارتبــاط 
نزدیکــی با نوســانات بازار مســکن داشــته 
ــق  ــازار ملــک رون اســت. یعنــی هــرگاه ب
ــق  ــز رون ــا نی ــف م ــد صن ــدا می کن پی
یافتــه و هــرگاه آن بــازار بــا کســادی 
روبــه رو می شــود بــازار صنــف نیــز دچــار 
افــول می شــود. متاســفانه بــا آغــاز ســال 
جدیــد قیمــت ملــک بــه شــکل عجیبــی 
در حــال افزایــش اســت و مــردم در 
تالشــند ســرمایه خــود را بــه کاالیــی کــه 
بشــود ســریع آن را نقــد کــرد و در عیــن 
ــظ  ــز حف ــان را نی ــال ارزش سرمایه ش ح
کننــد بــدل کننــد. از ایــن رو بــازار امالک 
ــته  ــی نداش ــدان روزگاز خوش ــاید چن ش

باشــد. 
امــا اگــر مصرف کننــده بــه ســمت ملــک 
بــرود بــازار کار مــا هــم رونــق پیــدا 
ــازار  ــه ب ــوع ب ــن موض ــه ای ــد. البت می کن
بــورس هــم بســتگی دارد؛ اگــر بــازار 
بــورس رونــق نداشــته باشــد، ســرمایه هــا 
از بــازار بیــرون مــی آیــد و طبیعتــا اولویت 
ــا  ــه کار م ــت ک ــت. آنجاس ــک اس اول مل
دوبــاره رونــق پیــدا کنــد. این امــر هرچند 
باعــث تــورم  مــی شــود امــا در صنــف مــا 
تاثیــر بــه نســبت مثبتــی خواهد داشــت.

حقیقتا در 
کشور ما 
بازار صنف 
دکوراسیون 
داخلی 
همواره ارتباط 
نزدیکی با 
نوسانات بازار 
مسکن
 دارد

گزارش

نگاهی به میزان موفقیت فروش آنالین در صنعت دکوراسیون داخلی؛

پیمان انصاری:  بحران کرونا تاثیرات منفی زیادی در کسب وکار صنعت دکوراسیون داخلی داشت

             گفت و گو

بســیاری از فعالیــن صنــف دکوراســیون داخلــی از تولیدکننــدگان گرفتــه تــا واردکننــده و فروشــندگان ایــن صنعــت، 
فــروش آنالیــن را شــیوه خوبــی از فــروش توصیــف می کننــد و معتقدنــد از آنجایــی کــه جهــان بــه ســوی دیجیتــال 
مارکتینــگ در حرکــت اســت بــازار فــروش کاالهــای دکوراســیون داخلــی نیــز در ایــران باید بــه این ســمت حرکت 
کننــد. حتــی برخــی از فروشــندگان و واردکننــدگان ایــن صنــف بیــان مــی کننــد کــه بــا ایــن شــیوه از فــروش نــه 
تنهــا توانســته انــد بــازار فــروش خــود را حفــظ کننــد بلکــه موفــق شــده انــد تــا پررونق تــر از قبــل بــه فعالیــت خــود 
ــد ایــن شــیوه از فــروش در ایــران و در صنــف دکوراســیون  ــا ایــن وجــود برخــی از افــراد معتقدن ادامــه دهنــد. ب
داخلــی پاســخگوی نیــاز مشــتریان نیســت و فــروش الزامــا بایــد بصــورت حضــوری صــورت گیــرد. »پیمــان انصــاری«، 
تولیدکننــده لمینــت از جملــه ایــن افــراد اســت. او کــه معتقــد اســت همه گیــری کرونــا در تمــام جهــان پیامدهــای 
منفــی بــرای اقتصــاد و بــازار کســب وکارهای گوناگــون داشــته و تاکیــد دارد، شــیوه فــروش آنالیــن بــرای کاالهــای 

دکوراســیون داخلــی چنــدان مناســب نیســت. گفــت وگــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛
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آبی کالسیک؛  رنگ سال ۲۰۲۰
شــرکت پنتــون به عنــوان تعیین کننده غیررســمی رنگ ســال شــهرت جهانــی دارد و از ســال 
2۰۰۰ بــه بعــد هــر ســال رنــگ خاصــی را بــه  عنــوان »رنــگ ســال« معرفــی می کنــد. ایــن 
شــرکت عنــوان کــرده کــه بــرای ســال 2۰2۰ رنــگ آبــی کالســیک را انتخــاب کــرده اســت. 
کارشناســان رنــگ پنتــون معتقدنــد کــه ایــن رنــگ آرام بخــش، دوســتانه و قابل اعتماد اســت 
و اســتفاده از آن بــرای طراحــی دکوراســیون داخلــی هــم احســاس راحتــی را منتقــل می کند.
بــه گفتــه کارشناســان شــرکت پنتــون ایــن رنــگ فرصتــی بــرای مــردم فراهــم می کنــد که با 

اســتفاده از آن بــه تنــوع رنگــی بیشــتری بپردازنــد و بــا ایــن رنــگ درگیر شــوند. 
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دانستنی های جالب
در مورد کاغذدیواری

گفت و گو

رنــگ و طرح هــای متنــوع، جنــس هــای بــا دوام 
و قابــل شستشــو، نصــب ســریع و آســان و تنوع 
ــه  ــواری ب ــا کاغــذ دی در قیمــت باعــث شــده ت
یــک دیــوار پــوش محبــوب تبدیــل شــود. دیوار 
پوش هایــی کــه می تواننــد بــا طرح هــای 
از  را  منــزل  و  کار  محیــط  خــود  بی نظیــر 
یکنواختــی خــارج کننــد و طرحــی نــو دراندازند
شــاید اولیــن ســوال دربــاره کاغــذ دیــواری ایــن باشــد کــه 
آیــا دوام خوبــی دارد؟ بایــد بدانیــد کــه ایــن کاال نیــز مانند 
بســیاری از کاال هــای دیگــر پیشــرفت چشــمگیری داشــته 
ــی  ــا اســتفاده از فناوری های ــروزه ب ــال، ام ــرای مث اســت. ب
نظیــر نانــو، از کثیــف و لــک شــدن آنهــا جلوگیــری شــده 
ــی را  ــا طــول عمــر خوب ــث می شــود ت ــر باع ــن ام و همی

داشــته باشــند.
از جملــه ویژگی هایــی کــه نشــان دهنــده کیفیــت کاغــذ 
ــرد:  ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــت، می ت ــواری اس دی
ــو،  ــت شستش ــز، دارای قابلی ــان و تمی ــریع، آس ــب س نص
امــکان ترمیــم، عــدم ایجــاد حساســیت و آلــرژی، دوام در 
رنــگ و طــرح، عــدم جــذب دوده و آلودگــی، مقاومــت در 

ــت. ــر خــش، بریدگــی و رطوب براب
اولیــن ســوال خانــم هــا دربــاره کاغــذ دیــواری ایــن اســت: 
آیــا قابــل شستشــو اســت؟ اگــر منظــور ازشســتن، نظافــت 
بــا دســتمال مرطــوب  و اســفنج باشــد بایــد گفــت کــه بله 

، ایــن امــر بــه راحتــی امــکان پذیــر اســت.
کاغــذ دیــواری هــا بــه لحــاظ شستشــو ســه درجــه کیفــی 
دارنــد. درجــه کیفــی یــک، از کمتریــن میــزان شستشــو 
برخــوردار اســت، بــرای ایــن منظــور بایــد آنهــا را بــا یــک 
دســتمال مرطــوب و نمنــاک تمیــز کنیــد. امــا بــا انتخــاب 
درجــه ســه مــی توانیــد بــا اســتفاده از یــک مــاده شــوینده 
مالیــم ماننــد مایــع ظرفشــویی و یک اســفنج مرطــوب این 
نــوع از دیــوار پــوش هــای منــزل خــود را بــه راحتــی تمیــز 

. کنید
ــی از  ــا روکــش هــای متفاوت ــواری هــا ب امــروزه کاغــذ دی
جنــس وینیــل یــا پارچــه و یا پــی وی ســی دارنــد و همین 
ــت، خــش و  ــر رطوب ــا را براب ــت آنه ــت و مقاوم ــر کیفی ام
بریدگــی بــاال بــرده اســت. دیــوار پوش هــا بــه راحتــی پــاره 
نمی شــوند و زمانــی کــه هنــگام نصــب در مجاورت چســب 
قــرار می گیرنــد، ســاخت و بافــت خــود را از دســت نــداده و 
به راحتــی روی دیــوار نصــب مــی شــوند بــدون آنکــه ردی 
از درز در دیــوار باقــی بمانــد. اگــر بــه  هــر علتــی ایــن نــوع  
از دیــوار پوش هــا مــورد آســیب و پارگــی قــرار گیرنــد، بــه 
راحتــی قابــل ترمیــم هســتند و مطمئــن باشــید کــه برای 
ســالیان ســال بــدون اینکــه دچــار رنــگ پریدگــی شــوند، 
دوام خواهنــد آورد، مگــر اینکــه تصمیــم بگیریــد کــه بــه 

طــور کلــی دکوراســیون منــزل را تغییــر دهیــد. 
از آنجــا کــه کاغــذ دیــواری از مــواد شــیمیایی ســاخته مــی 
شــود، چنانچــه از کیفیــت باالیــی برخــوردار نباشــد مــی 
توانــد ایجــاد حساســیت و آلــرژی کنــد. هنــگام خریــد باید 
دقــت داشــته باشــید تــا بــوی بــدی از آنها به مشــام نرســد 
ــی  ــروز ســردرد، ناراحت ــن صــورت احتمــال ب چــون در ای

تنفســی و  آلــرژی خواهــد بــود.

  نوســان:به طور معمــول مــاه 
ــرای  ــان ب ــن زم ــفند بهتری اس
ــروش محصــوالت دکوراســیون  ف
ــفانه  ــا متاس ــت ام ــی اس داخل
ــادف  ــد مص ــب عی ــال ش امس
شــد بــا اوج بحــران کرونــا، ایــن 
مســئله چــه تاثیــری روی کار 

ــت؟ ــما گذاش ش
همانطــور کــه اشــاره کردیــد مــاه 
ســال  پایــان  روزهــای  و  اســفند 
بهتریــن زمــان بــرای خریــد و فــروش 
داخلــی  دکوراســیون  محصــوالت 
محســوب می شــود که متاســفانه ســال 
گذشــته بــه دلیــل بــروز بحــران کرونــا 
ــد از  بیشــتر فروشــگاه ها و مراکــز خری
ــای  ــه کااله ــگاه های ارائ ــه فروش جمل
دکوراســیون داخلــی تعطیــل شــدند و 
ــه صنــف مــا  ــه ســختی را ب ایــن ضرب
وارد کــرد. حتــی در ابتــدای ســال 
ــی  ــدود 7۰ ال ــا ح ــز تقاض ــاری نی ج
۸۰ درصــد کاهــش پیــدا کــرد و هنــوز 
ــت  ــود ثاب ــت رک ــان حال ــازار در هم ب
ــده اســت و مشــخص نیســت چــه  مان
ــد  ــاز خواه ــازار ب ــه ب ــق ب ــی رون زمان

ــت. گش

 نوســان:بدون شــک بحــران 
کرونــا بــا تمــام پیامدهــای منفی 
کــه داشــت تجربــه و درس هایــی 
هــم بــا خــود بــه همــراه داشــت 
ــح  ــورد توضی ــن م ــی در ای کم

می دهیــد؟
ــه  ــن تجرب ــن مهم تری ــاد م ــه اعتق ب
ــد  ــه آرام آرام بای ــود ک ــن ب ــا ای کرون
فــروش خــود را از شــیوه ســنتی و 
ــن  ــدرن و آنالی ــیوه م ــه ش ــداول ب مت
هدایــت کنیــم و ســعی کنیــم کاالهای 
ــی  ــی معرف ــن فضای ــود را در چنی خ
ــرادی  ــه اف ــن ب ــان م ــه گم ــم. ب کنی
کــه در چنیــن فضایــی کار می کردنــد 
آســیب کمتــری در ایــن بحران نســبت 
بــه افــرادی کــه بــه شــیوه ســنتی کار 
می کردنــد وارد شــد و حتــی توانســتند 

ــند.. ــته باش ــم داش ــود ه س

 نوســان: در گفتگویــی کــه 
ــدان  ــاهرخ گلخن ــای ش ــا آق ب

ــن  ــرکت ابودیزای ــل ش مدیرعام
داشــتم ایشــان بــه آمــوزش 
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــی و نظ فن
بهداشــت فــردی نصاب هــا  و 
توســط اتحادیــه تاکیــد داشــتند. 
ــه اعتقــاد شــما ایــن اقدامــات  ب
ــت و  ــر اس ــدازه موث ــه ان ــا چ ت
ــر  ــان و ه ــن زم ــد در ای می توان
زمــان دیگــر در اعتماد مشــتریان 
ــی  ــیون داخل ــف دکوراس ــه صن ب

ــد؟ ــته باش ــش داش نق
ــی  ــوزش فن ــم آم ــن ه ــان م ــه گم ب
ــر  ــه ب ــارت اتحادی ــم نظ ــا و ه نصاب ه
نحــوه عملکــرد و بهداشــت فــردی 
ــد  ــه بای ــت ک ــب اس ــا کاری واج آنه
ــاد.  ــاق افت ــاف اتف ــام اصن ــورد تم در م
ــاد  ــه اعتق ــا، ب ــوزه کاری م ــا در ح ام
ــی  ــائل فن ــر مس ــد ب ــتر بای ــن بیش م
تکیــه کــرد تــا مــواردی ماننــد رعایــت 
زیــرا  نصاب هــا  فــردی  بهداشــت 
رعایــت بهداشــت یــک مســئله عمومی 
اســت کــه همــه بایــد رعایــت کننــد و 
نظــارت آن را بایــد بــر عهــده دولــت و 
ــه  ــی ک وزارت بهداشــت ســپرد. درحال
زمانــی کــه می خواهیــم بــه افــراد 
گواهینامــه ای از طــرف اتحادیــه صنــف 
تزینــات داخلی ســاختمان اعطــا کنیم 
بهتــر اســت فقــط بــه جنبــه تخصصی 
ــن راه  ــی در ای ــم و حت ــگاه کنی آن ن

شــاید بــد نباشــد بــه نصاب هــای برتــر 
ــرد. ــز اعطــا ک ــی نی هدایای

ــازار    نوســان: درحــال حاضــر ب
داخلــی  دکوراســیون  صنــف 
چگونــه اســت و ایــن رونــد 
ــد  ــه خواه ــی ادام ــه زمان ــا چ ت

داشــت؟
ــردم  ــاره ک ــتر اش ــه پیش ــور ک همانط
ــف  ــازار صن ــاع ب ــر اوض ــال حاض در ح
ــران  ــوب نیســت و جب ــدان خ ــا چن م
ــف وارد  ــن صن ــه ای ــه ب ــی ک ضررهای
شــده اســت زمــان بــر خواهــد بــود. اما 
آنچــه که مشــخص اســت ایــن بــازار از 
بیــن نخواهــد رفــت؛ زیــرا نیــاز مــردم 
ــی از  ــیون داخل ــای دکوراس ــه کااله ب

ــی رود.  ــن نم بی
از  انتظــار داریــم بخشــی  ازایــن رو 
ــته از  ــاه گذش ــه م ــه در س فروشــی ک
دســت داده ایــم را آرام آرام از ابتــدای 

ــم. ــران کنی ــر جب ــاه تی م
ازایــن رو بــه اعتقــاد مــن ایــن رکــودی 
ــتیم  ــه رو هس ــا آن روب ــون ب ــه اکن ک
فرصــت خوبــی بــرای تامیــن کاالهــای 
مدنظــر اســت. بازســازی فروشــگاه ها و 
ــااهلل  ــا ان ش ــات ت ــطح خدم ــاء س ارتق
ــرژی  ــا ان ــم ب ــی بتوانی ــای آت در ماه ه
بهتــری بــه مشــتریان خدمــات عرضــه 
کنیــم. البتــه مــن قبــول دارم بــه 

برخــی از همــکاران مــا آســیب زیــادی 
وارد شــده اســت امــا بایــد تــالش کــرد 
تــا انشــاهلل آنچــه را از دســت داده ایــم 

جبــران کنیــم.

  نوســان:مورد دیگــری کــه 
وجــود دارد ممنوعیــت واردات 
از  کــه  اســت  کاغذدیــورای 
ــود و  ــرح ب ــل مط ــا قب مدت ه
در  گمانه زنی هایــی  همچنــان 
ــر  ــود دارد به نظ ــه وج ــن رابط ای
ــا  ــازار ت ــر ب ــال حاض ــما در ح ش
چــه انــدازه ظرفیــت ممنوعیــت 

ایــن کاال را دارد؟
ــریه  ــا نش ــو ب ــز در گفتگ ــتر نی پیش
شــما نظــرم در ایــن مــورد گفتــه 
بــودم. بــه اعتقــاد مــن هنــوز شــرایط 
ــا  ــور م ــواری در کش ــذ دی ــد کاع تولی
وجــود نــدارد. ازایــن رو بهتریــن راه 
کنتــرل بــازار بــازی بــا تعرفه هــا 
ــت  ــا کیفی ــود کاالی ب ــرا نب اســت. زی
باعــث می شــود مــردم از آن کاال رو 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــد و در نتیج برگردانن
ــراد  ــادی اف ــداد زی ــث می شــود تع باع
ــندگان و  ــا فروش ــه ت ــاب گرفت از نص
ــن  واردکننــدگان بیــکار شــوند. بنابرای
در  کاغذدیــواری  واردات  ممنوعیــت 
ایــن شــرایط بــه هیــچ عنــوان توصیــه 

نمی شــود.

هرچنــد کــه بحــران همه گیــری کرونــا باعــث کاهــش بســیاری در فــروش شــب عیــد محصــوالت صنــف 
دکوراســیون داخلــی شــد امــا بــه اعتقــاد بســیاری از اعضــای ایــن صنــف از آنجایــی کــه نیــاز مــردم نســبت 
بــه کاالهایــی همچــون کاغذدیــورای، موکــت، پارکــت و لمینــت از بیــن نرفتــه، احتمــال اینکــه در آینــده 
نزدیــک و ماه هــای آینــده بــا یــک انباشــتی از تقاضــا روبــه رو شــویم بســیار زیــاد اســت. ســاالر رســول زاده« 
مدیرعامــل شــرکت » ژیــوار« معتقــد اســت، شــاید بایــد بــه رکــود حاکــم بــر بــازار بــه دیــد یــک فرصــت 
ــم  ــک بتوانی ــده نزدی ــا در آین ــرد ت ــگاه ک ــروش ن ــس از ف ــات پ ــوالت و خدم ــردن محص ــه روز ک ــرای ب ب

پاســخگو تقاضــای مشــتریان باشــیم. گفــت وگــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛

ساالر رسول زاده: ممنوعیت واردات کاغذدیواری در این شرایط به هیچ عنوان توصیه نمی شود

فرصت رکود

سال گذشته 
به دلیل 

بروز بحران 
کرونا بیشتر 

فروشگاه ها و 
مراکز خرید 

از جمله 
فروشگاه های 
ارائه کاالهای 
دکوراسیون 

داخلی تعطیل 
شدند و این 

ضربه سختی 
را به صنف ما 

وارد کرد.

پساکرونای صنعت دکوراسیون داخلی در گفت وگو با مدیرعامل شرکت » ژیوار« بررسی شد؛
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چگونه یک طراح 
داخلی ماهر شویم؟

یــک طــراح داخلــی بــا توجــه بــه محیــط داخلــی یک 
فضــا و کاربــرد آن، آن را تبدیــل بــه فضایــی کاربــردی 
ــه  ــته ب ــد. بس ــر می کن ــای موردنظ ــرای فعالیت ه ب
اینکــه محیــط داخلــی شــما، یــک خانــه، ورزشــگاه، 
ســالن ماســاژ، آرایشــگاه، شــرکت تخصصی و... باشــد، 
طراحــی داخلــی آن نیــز متفــاوت اســت. در واقــع یک 
طــراح داخلــی، وضعیــت ســاخت داخلی ســاختمان را 
ــا  ــد. دقیق ــازماندهی می کن ــرده و آن را س ــی ک بررس
ــوید  ــی وارد می ش ــه وقت ــی ک ــان جاهای ــد هم مانن

تحــت تاثیــر فضــای داخلــی آن قــرار می گیریــد.
حــوزه طراحــی داخلــی، ایــن روزهــا در ایــران مــورد 
اســتقبال مــردم قــرار گرفتــه اســت و بــازار کار خوبــی 
ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــان داخل ــار طراح ــم در اختی ه
البتــه بــرای اینکــه بتوانیــد در ایــن حرفــه نســبت بــه 
طراحــان داخلــی دیگــر متمایــز شــوید بایــد دانــش، 
تخصــص، تجربــه و مهــارت کافــی را در ایــن زمینــه 
ــن  ــاس همی ــر اس ــما ب ــد ش ــید. درآم ــته باش داش
ــه شــما تعییــن می شــود.  مهــارت، خالقیــت و تجرب
استخدام )شــرکت  نــوع  کاری ،  ســابقه  همچیــن 
ــان و...  ــزان تالش ت ــک ســازمان(، می ــا ی خصوصــی ی

ــذار اســت. ــان تاثیرگ ــه در درآمدت هم
یــک طــراح داخلــی ماهــر، چندیــن ویژگــی مهارتــی 
ــری،  ــردی، هن ــارت ف ــان دارد. مه ــور همزم ــه ط را ب
ســازماندهی و مدیریــت از جملــه مهارت هایــی اســت 
ــته  ــد داش ــی بای ــراح داخل ــک ط ــوان ی ــه عن ــه ب ک

باشــید.
ــو  ــای ن ــت و ایده ه ــتن خالقی ــردی:  داش ــارت ف مه
شــرط اساســی کارتــان محســوب می شــود. بــه 
عنــوان یــک طــراح داخلــی بایــد بتوانیــد بــا مشــتری 
ارتبــاط موثــر برقــرار کنیــد تــا از نیازهــای او بــه طــور 
دقیــق آگاه شــوید. صبــور باشــید و بــه مشــتری خوب 
ــر  ــان انعطــاف پذی ــه زمان ت ــد. نســبت ب گــوش دهی
بــوده چــرا کــه ممکــن اســت ســاعت های زیــاد حتــی 
گاهــی در تعطیــالت هــم ســر پــروژه حاضــر شــوید. 
ریزبیــن و جزئــی نگــر باشــید تــا بتوانیــد بــه خوبــی 

بــه مشــتری مشــاوره دهیــد.
مهــارت مدیریتــی و ســازماندهی:  مدیریــت پــروژه و 
هزینــه در ایــن مــورد بــه مهــارت شــما بســتگی دارد. 
از مقــررات ایمنــی ســاختمان، مــواد اولیــه و تجهیزات 
الزم، بودجــه مشــتری و مــی--زان هزینــه پــروژه بــه 
خوبــی آگاه باشــید. ضمــن اینکــه مهــارت در نظــارت 
ــایل و  ــد وس ــرح، خری ــرای ط ــا اج ــب ی ــرای نص ب
ابزارهــای الزم و ســازماندهی نیــز در کار شــما بســیار 

اهمیــت دارد.
مهارت هــای آکادمیــک: کار بــا نرم افزارهــای طراحــی 
و مدلســازی مثــل تــری دی مکــس یــا اتوکــد، 
ــک طــراح  ــوان ی ــه عن تخصصــی اســت کــه شــما ب
ــد. در  ــاز داری ــه آن نی ــروژه ب ــرح پ ــیم ط ــرای ترس ب
نتیجــه اگــر آشــنایی بــا ایــن نرم افزارهــا نداریــد ابتــدا 
ــا  ــری دی مکــس ی ــوزش ت ــای آم ــد در کالس ه بای
اتوکــد شــرکت کنیــد. ضمــن اینکــه ســبک شناســی 
ــان  ــبک ها در کارت ــام س ــرای تم ــی اج ــما و توانای ش
ــی  ــی باالی ــم و زیباشناس ــد تجس ــت دارد. بای اهمی
داشــته باشــید و بــا عناصــر بصــری مثــل فضــا، رنــگ، 

نــور آشــنا بشــید.
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پرســش  به عنــوان  نوســان:   
ــت  ــه جه ــال 98 را ب ــت، س نخس
رونــق بــازار کســب وکار خــود 
ــه ارزیابــی می کنیــد و اینکــه  چگون
ــر آن  ــر ب ــه تاثی ــا چ ــران کرون بح

داشــت؟
در کل ســال ۹۸ بــرای مجموعــه ما ســال 
خوبــی بــود و خوشــبختانه به بســیاری از 
ــای  ــیدیم. برنامه ریزی ه ــان رس اهداف م
بســیاری نیــز بــرای ســال ۹۹ انجــام داده 
ــری  ــا همه گی ــفانه ب ــه متاس ــم ک بودی
بحــران کرونــا مصــادف شــد و تاحــدودی 
تاثیــر منفــی بــر فــروش مــا گذاشــت و 
میــزان فــروش تــا یــک چهــارم نســبت 
بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته کاهــش 

فت. یا
همچنیــن از آنجایــی نصــب کاغذدیواری 
بــر عهــده نصاب هاســت؛ بســیاری از 
ــی،  ــل شــرایط کرونای ــه دلی مشــتریان ب
ــان  ــه خانه هایش ــا ب ــازه ورود نصاب ه اج
ــزان  ــن رو بیشــترین می ــد ازای را نمی دادن
پروژه هــای غیــر  بــرای  مــا  فــروش 
مســکونی و در حال ســاخت بود. ازســوی 
دیگــر از آنجایــی کــه نیــاز مــردم نســبت 
بــه کاالهــای دکوراســیون داخلــی از بین 

ــه  نرفتــه اســت بنظــر می رســد ب
محــض فروکــش کــردن 

بحــران کرونــا 
ر  د

اواســط تابســتان بــا یــک انباشــت و رونق 
بــازار ایــن صنــف روبــه رو خواهیــم شــد.

ــا از  ــف، آی ــن وص ــا ای ــان: ب   نوس
ــه  ــاکرونا ک ــرای دوران پس ــون ب اکن
ــازار  ــه ب ــق ب ــت رون ــال برگش احتم
انجــام  برنامه ریــزی  دارد  وجــود 

ــد؟ داده ای
صددرصــد. طبــق برنامه ریزی هایــی کــه 
ــی  ــم ان شــاهلل حــدود 6 ال انجــام داده ای
ــی ســاخت  ــواری اروپای ــوم کاغذدی ۸ آلب
ــم  ــازار خواهی ــه ب ــان را روان ــور آلم کش
کــرد و ســایر کاغذدیواری هــای ســاخت 
چیــن نیــز تــا 2 الــی ۳ هفتــه آینــده وارد 

بــازار خواهــد شــد.

ــتری ها  ــش مش ــه واکن ــان: ب   نوس
نســبت بــه ورود نصاب هــا بــه 
کرونــا  بحــران  در  منازل شــان 
اشــاره کردیــد، مســئله ای که ســایر 
ــاره  ــه آن اش ــز ب ــما نی ــکاران ش هم
ــد در  ــان باش ــر خاطرت ــتند. اگ داش
ــه  ــار ب ــن ب ــته چندی ــال گذش س
بحــث آمــوزش 
ب هــا  نصا
و نظــارت 
ــه  اتحادی

بــر 

د  عملکــر
آنهــا و حتــی رعایــت 
ــی  ــردی و عموم ــت ف بهداش
آنهــا تاکیــد شــد. بــه اعتقــاد 

ــد  ــئله جدی ــن مس ــر ای ــما اگ ش
ــدازه  ــه ان ــا چ ــد ت ــه می ش گرفت
را  بحــران  ایــن  می توانســتیم 

مدیریــت کنیــم؟
ــا یــک  بایــد توجــه داشــت بحــران کرون
بحــران جهانــی اســت و شــدت شــوکی 
کــه بــه مــردم و اقتصــاد کل جهــان وارد 
ــا اســت.  آورده اســت بیشــتر از تصــور م
بنابرایــن اینکــه تصــور کنیــم بــا آمــوزش 
از  می شــود  نصاب هــا  بــر  نظــارت  و 
ایــن بحــران عبــور کــرد تصــور چنــدان 
ــا ایــن وجــود تاکیــد  درســتی نیســت. ب
می کنــم آمــوزش فنــی نصاب هــا اتفــاق 
ــدی  ــد آن را ج ــه بای ــت ک ــی اس مهم

ــرد. ــرای آن همــت ک ــت و ب گرف

  نوســان: بــه موضــوع کرونــا 
بازگردیــم، تعــدادی از همــکاران 
شــما معتقدنــد ایــن بحــران در کنار 
تمــام پیامدهــای منفــی کــه داشــت 
یــک پیامــد مثبت نیــز داشــت و آن 
تغییــر نــگاه مــا در شــیوه فــروش از 
ــا  ــما ت ــود. ش ــن ب ــه آنالی ــنتی ب س
ــروش  ــی ف ــا جایگزین ــدازه ب ــه ان چ
شــیوه های  جــای  بــه  آنالیــن 
ــتید؟ ــق هس ــروش مواف ــداول ف مت

حقیقتــش را بخواهیــد، بــه اعتقــاد مــن، 
ــیون  ــای دکوراس ــن کااله ــروش آنالی ف
داخلــی بخصــوص کاغــذ دیــواری در 
ایــران هنــوز بــرای مشــتری جــا افتــاده 
ــن  ــرای ای ــا ب ــن وجــود م ــا ای نیســت. ب
شــیوه از فــروش برنامه ریزی هایــی انجــام 
داده ایم؛ از جمله ســاخت یک اپلیکیشــن 
ــتم عامل های  آی.او.اس و  ــرای سیس ب
اندرویــد کــه بــرای نمایندگان مــان 
ســایر  کردیــم.  ارســال  نیــز 
ــن  ــز در ای ــا نی برنامه ریزی ه
زمینــه در حــال انجــام 
همانطــور  امــا  اســت 
ــن شــیوه  کــه گفتــم ای
ــران  ــوز در ای ــروش هن ف
بــرای مــردم جــا افتــاده 
ــا  ــه در اروپ ــد ک ــه کنی ــت. توج نیس
بطــور مثال خــود مشــتری کاغذدیــورای 
ــردم  ــران م ــا در ای ــد ام ــب می کن را نص
ار نصابــان مــی خواهنــد ایــن کار را 
انجــام دهنــد. در واقــع تاکیــد دارم، کــه 
ــی  ــی و بوم ــث فرهنگ ــه مباح ــه ب توج

ســازی مســایل بســیار مهــم اســت.
ــه  ــدگاه چ ــن دی ــا ای ــان: ب   نوس
تفاوتــی میــان کاغذدیواری و چســب 
کاعذدیــواری در ایــران و آنجــا وجود 

دارد؟
ــرای  ــه ب ــب هایی ک ــم چس ــا ه در اروپ
ــود  ــتفاده می ش ــواری اس ــب کاغذدی نص
ــی در  ــه راحت ــب آن ب ــوازم نص ــم ل و ه
تمــام فروشــگاه ها عرضــه می شــود و 
ــی آن را  ــه راحت ــد ب ــب می توانن مخاط
تهیــه کننــد. از ســوی دیگــر فیلم هــای 
آموزشــی بســیار خوبــی بــرای انجــام این 
ــدن آن  ــا دی ــراد ب ــه اف کار وجــود دارد ک
ــواری را  ــی کاغذدی ــه راحت ــد ب می توانن
ــه  ــازی ب ــد و نی ــب کنن ــان نص خودش
نصــاب ندارنــد. البتــه بحــث ایــن نیســت 
کــه ایــن شــیوه درســت اســت یا اشــتباه 
ــگاه و فرهنــگ اســتفاده در  ــوع ن بلکــه ن

ــان اســت. می

ــر  ــش آخ ــوان پرس ــان: بعن   نوس
ــورد  ــر در م ــوم اگ ــگزار می ش سپاس
کاغذدیــواری  واردات  ممنوعیــت 
ــف  ــازار صن ــر ب ــه ب ــری ک و تاثی
می گــذارد  داخلــی  دکوراســیون 

ــد؟ ــت کنی صحب
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــک ش ــدون ش ب
داخلــی در حــال حاضــر تــوان تولیــد این 
ــی را  ــاز داخل ــا نی ــب ب ــول متناس محص
نــدارد. در نشســتی کــه بــا آقــای میالنــی 
رئیــس اتحادیــه صنــف دکوراســیون 
ــه در  ــم ک ــن زدی ــتم تخمی ــی داش داخل
ــا  ــرکت ها تنه ــن ش ــت ای ــن حال بهتری
ــل  ــاز داخ ــد نی ــا 2۰ درص ــد ۱۵ ت بتوان
را تامیــن کننــد. بنابرایــن اگــر بخواهیــم 
در ایــران ایــن محصــول را تولیــد کنیــم 
ــود  ــه ش ــت عرض ــدون کیفی ــد ب ــا بای ی
ــا کیفیــت عرضــه  ــرار باشــد ب ــا اگــر ق ی
شــود قیمــت آن باالتــر از نمونــه اروپایــی 
ــاری  ــن رو توم ــد. ازای ــد ش ــام خواه تم
را در اتحادیــه تهیــه کرده ایــم تــا ان 
شــااهلل همــکاران آن را امضــا کننــد و 
ــت  ــا در وزارت صم ــی م ــدرت چانه زن ق
ــرای جلوگیــری از ممنوعیــت واردات  را ب
کاغذدیــواری را باالببرنــد. زیــرا در صورت 
ــدود 6۰  ــن کاال ح ــت واردات ای ممنوعی
ــکار  ــران بی ــر در کل ای ــزار نف ــی 7۰ ه ال

ــد شــد. خواهن

هرچنــد ســال 98 بــرای بســیاری از فعالیــن اقتصــادی و اعضــای صنــف دکوراســیون داخلــی ســال 
ســخت و دشــورای بــود امــا در ایــن میــان افــرادی هــم هســتند کــه از ایــن ســال رضایــت دارنــد 
و نســبت و آینــده خوشــبین هســتند. مدیرعامــل شــرکت آرشــیانا از آن جملــه ایــن افــراد اســت. 
ــه  ــه و ب ــه کاالهــای دکوراســیون داخلــی از بیــن نرفت ــاز مــردم ب هــادی ســوئیزی تاکیــد دارد، نی
محــض فروکــش کــردن بحــران کرونــا در اواســط تابســتان بــا یــک انباشــت و رونــق بــازار در ایــن 

صنــف روبــه رو خواهیــم بــود. گفــت وگــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛

آموزش

در صورت ممنوعیت واردات، حدود 60 تا 70 هزار نفر بیکار خواهند شد

تاثیر بحران کرونا بر صنعت دکوراسیون داخلی در گفت وگو با مدیرعامل گروه »آرشیانا«؛

رویکرد »خانه سبز« در استراتژی حریق
گــروه مهندســی معمــاری خانــه ســبز فعالیــت خــود را بــا محوطه ســازی آغــاز کــرد و بعــد از گذشــت 
دو ســال بــا توجــه بــه نیــاز بــازار کار طراحی نمــای ســاختمان، طراحــی و اجــرای دکوراســیون داخلی 
و بازســازی ســاختمان را به طــور تخصصــی در برنامــه کاری خــود قــرارداد. رویکــرد دیگــری که در ســه 
ســال اخیــر در برنامه هــای ایــن مجموعــه قــرار گرفــت، مبحــث اســتراتژی حریــق اســت. اســتراتژی 
حریــق بیــش از ۱۰ ســال اســت کــه توســط مشــاوران و معمــاران ســاختمان در اروپــا موردتوجــه قرار 
می گیــرد. ایــن مجموعــه در ایــن راســتا از همــکاری شــرکتی بلژیکــی بهــره می بــرد و امیــدوار اســت 
ــد. ــی انجــام ده ــات خوب ــق اقدام ــه و اســتراتژی حری ــه کاهــش هزین ــوان در زمین در ســال ۹۹ بت

خبر اول
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طراحی داخل خانه
در بستر اینترنت

 امــروزه فــروش اینترنتــی کمــک بســیار بزرگی 
ــرده  ــنده ک ــه فروش ــم ب ــدار و ه ــه خری ــم ب ه
اســت. اصنــاف مختلــف نیــز بــه ایــن موضــوع 
ــای  ــر روز ایده ه ــرده و ه ــی ب ــم پ ــیار مه بس
خالقانــه زیــادی بــرای عرضــه محصــوالت 

مطــرح می شــود.
ســایت فــروش »والولنــد« در راســتای فــروش 
محصــوالت خانگــی و ملزومــات دکــوری و بــرای رفــع 
نیــاز هــر آنچــه کــه یــک فــرد بــرای طراحــی داخلــی 
خانــه خــود دارد ایجــاد شــده اســت. رفــع نیــاز از صفر 
تــا صــد یــک خانــه از طراحــی داخلــی تــا ملزومــات 
آشــپزخانه، مبلمــان و حتــی دکــوری از اهــداف 
بلندمــدت ایــن تیــم اســت. جهــت ســایت والولنــد را 
نمی تــوان تنهــا یــک ســایت فــروش عــادی دانســت. 
ــات  ــار عرضــه محصــوالت، خدم ــایت در کن ــن س ای
طراحــی نیــز می دهــد. یکــی از خدمــات ایــن ســایت، 
ــب  ــه آن در قال ــوری و ارائ ــالم دک ــازی« اق »جورس

ــت. ــی اس ــنهاد های والوی ــام پیش ــا ن ــی ب پکیج های
واال بازیــار موســس ســایت والولند متولد ۱۳7۳ اســت. 
بــه گفتــه وی ایــده این ســایت بعــد از اســتقبال مردم 
ــی  ــی داخل ــورد طراح ــنهاد هایش در م ــه پیش از ارائ
ــه ذهنــش رســید.  ــه در شــبکه های اجتماعــی ب خان
او داســتان شــکاگیری برنــد والولنــد را اینگونــه شــرح 
مــی دهــد: داســتان از روزی شــروع شــد کــه مــن در 
حــال تمــام کــردن دوران کارآمــوزی کارشناســی در 
ســال ۹6 بــودم. آن زمــان بــا خــودم فکــر مــی کــردم 
حــاال فرصتــی هســت کــه کمــی بیشــتر روی عالقــه 
ام تمرکــز کنــم. از بچگــی پــدرم همیشــه معتقــد بود 
ایــن شــوق و عالقــه ی من بــه دیزایــن و دکوراســیون 
باعــث مــی شــود مــن روزی در ایــن زمینــه فعالیــت 
ــرای  کنــم. جالــب آنکــه ان روزهــا پیــج والولنــد را ب
تنهــا دل خــودم داشــتم و مثــل یــک دفترچــه 
ــب جــذاب  ــا مطال ــود ت ــرای مــن ب ــه ب خاطــره روزان
دیزایــن و معمــاری رو بــه اشــتراک بگــذارم! اســمش 
ــاالت و  ــد چــون ســرزمینی در خی را گذاشــتم والولن
ــوط  ــه مرب ــزی ک ــر چی ــع ه ــن بوددرواق تصــورات م
ــن و معمــاری و دکوراســیون اســت داخــل  ــه دیزای ب
آن قــرار مــی گرفــت!! چــون هــر چیــزی مربــوط بــه 
ــم را خــوب مــی کنــد و مــرا  ــن مــوارد باشــد حال ای
بــه وجــد مــی آورد! وی اضافــه کــرد: بارهــا مشــاهده 
ــه  ــد چگون ــم نمی دانن ــتان و اطرافیان ــرده ام دوس ک
بایــد از فضاهــای کوچــک و متوســط خانه هــای 
خــود اســتفاده کننــد و بــه همیــن دلیــل از چیدمــان 
خانه هــای خــود راضــی نیســتند. بســیاری نمی داننــد 
کــه در یــک فضــای کوچــک ۸۰ یــا ۹۰ متــری نبایــد 
مبلمــان بــزرگ گذاشــت و ایــن ســبک مبلمــان باعث 

ــر شــود. ــر و کوچــک ت می شــود فضــا دلگیرت
بازیــار فعالیــت خــود را در شــبکه های اجتماعــی و بــا 
بــه اشــتراک گذاشــتن پســت هایی در مــورد طراحــی 
ــه وی  ــه گفت ــرد. ب ــروع ک ــی ش ــیون داخل و دکوراس
تمامــی اطالعاتــی کــه نشــر داده بــر اســاس آخریــن 
علــوم طراحــی داخلــی اســت. بعــد از اســتقبال بــاالی 
ــر  ــه فک ــده، او ب ــر ش ــات منتش ــان از اطالع مخاطب
راه انــدازی ســایت فروشــی افتــاد تــا اقالم دکوراســیون 

داخلــی خانــه در آن بــه فــروش برســد. 

»کف پوش های 
ضدضربه«، 

»نصب 
تجهیزات 

هوشمند«، 
»دیوارهای کم 
و ورودی های 

عریض«، 
»پنجره های 

زیاد« و 
»ورودی های 

بدون شیب« از 
جمله نیازهای 

فوری برای 
پاسخ به تامین 
مسکن مناسب 

سالمندان
 است

             گروه بازار/ گزارش

پاسخ سبک آمریکایی ساخت وساز به دگرگونی جمعیتی؛

معماری خانه های 1۴۰۰

از میــان چالش هــای بســیاری کــه به واســطه  
ــاد  ــور ایج ــک کش ــت ی ــدن جمعی ــر ش پی
خواهــد شــد، در چنــد ســال اخیــر موضــوع 
ســاخت مسکن مناســب برای ســالخوردگان 
از اهمیــت باالیــی نــزد نهاد هــای قانونگذاری 
ــان  ــف جه ــورهای مختل ــای کش و دولت ه
ــی  ــن رو طبیع برخــوردار شــده اســت. از ای
اســت کــه دولت هــا بــا همــکاری نهاد هــای 
مــردم نهــاد و خصوصــی بایــد تمهیداتــی را 
بــرای طراحــی و ســاخت مســکن  مختــص 
بــه افــراد ســالخورده درنظــر بگیرنــد چراکــه 
بــرای نمونــه، مســکن ایــده آل ایــن افــراد بــا 
فضایــی کــه بــرای یــک زوج جــوان طراحــی 

ــای عمــده ای دارد. شــده اســت تفاوت ه
از  اغلــب  آنکــه  به واســطه  ســالمندان 
ناتوانایی هــای  و  گوناگــون  بیماری هــای 
ــن  ــد ممک ــج می برن ــی رن ــمی و روان جس
ــی را  ــکن های معمول ــی در مس ــت زندگ اس
ــه دلیــل موانعــی  بســیار دشــوار بداننــد و ب
مســکن ها  این گونــه  ســاخت  در  کــه 
ــه  ــی ب ــور طبیع ــد به ط ــود دارد، نتوانن وج
ــا  ــد. ت ــود بپردازن ــره خ ــای روزم فعالیت ه
ــک  ــی، ی ــر ایران ــر ۱۰ نف ــال ۱۴۰۰، از ه س
ــن وضعیــت  ــر ســالمند خواهــد شــد. ای نف
ــاری  ــوری در معم ــر ف ــج تغیی ــد پن نیازمن
داخلــی و بیرونــی خانه هــا و ســاختمان های 
پوش هــای  »کــف  اســت.  مســکونی 
ــمند  ــزات هوش ــب تجهی ــه«، »نص ضدضرب
ــرای تاسیســات و روشــنایی«، »دیوارهــای  ب
ــای  ــض«، »پنجره ه ــای عری ــم و ورودی ه ک
زیــاد« و »ورودی هــای بــدون شــیب و 
مناســب تــردد تجهیــزات مناســب حمــل و 
نقــل ســالمندان« از جملــه تغییــرات فــوری 
ــن مســکن مناســب  ــه تامی ــرای پاســخ ب ب

ــت. ــی اس ــال آت ــی دو س ــالمندان ط س

از ایــن رو بایــد توجــه داشــت کــه بــا توجــه 
ــر شــدن فزاینــده جمعیــت جهــان،  ــه پی ب
کــه  معیار هایــی  شــناخت  و  بررســی 
می توانــد موجــب تســهیل فعالیت هــای 
ــری  ــود ام ــالخوردگان ش ــرای س ــره ب روزم
ضــروری اســت. درنظــر گرفتــن برخــی 
نــکات ســاده در الگوهــای طراحی و ســاخت 
مســکن می توانــد نقــش ویــژه ای را در 
ــری از  ــالخورده و جلوگی ــراد س آســودگی اف
ــروز آســیب های جســمانی داشــته باشــد. ب

از ســوی دیگــر ادامــه زندگــی مســتقل برای 
ســالمندان آن هــم درحالــی کــه بتواننــد بــه 
فعالیت هــای طبیعــی خــود ادامــه دهنــد و 
ــالمندان«  ــه س ــه »خان ــی ک ــس انزوای از ح
می توانــد  بگریزنــد  می کنــد،  ایجــاد 
ســال های پایانــی عمــر افــراد را بــا آرامــش 

ــازد. ــن س روحــی بیشــتری عجی
نشــریه معماری )ای دی( آمریکا در گزارشــی 
بــه بررســی برخــی از راهکارهایــی کــه 
ــاخت  ــا در س ــتفاده از آنه ــا اس ــوان ب می ت
مســکن، زندگــی ســالمندان را تســهیل کرد 
پرداختــه و می نویســد: یکــی از مــوارد 
ــا  ــودن درب ه ــودگی گش ــرای آس ــم ب مه
توســط ســالمندان می توانــد اســتفاده از 
ــه جــای  ــی اهرمــی ب دســتگیره های معمول
دســتگیره های پیچــی باشــد. همچنیــن 
می تــوان از کلید هــای بــرق لمســی یــا 
ــا  ــی در دیواره ــور حرکت ــه سنس ــز ب مجه
اســتفاده کــرد. بــه عــالوه اســتفاده از 
بــاز  مــورب  به طــور  کــه  پنجره هایــی 
ایــن  بــرای  را  کار  می توانــد  می شــوند 
ــوان  ــن می ت ــد. همچنی ــاده تر کن ــراد س اف
ــه بهتریــن نحــو از پیشــرفت هایی کــه در  ب
حــوزه فنــاوری رخ داده اســت بــرای تســهیل 

ــت. ــره جس ــالمندان به ــی س زندگ

سیســتم هایی نظیــر قفــل درب اصلــی، 
ــد  ــه می توانن ــتات ها ک ــنایی و ترموس روش
ــمند و از راه دور  ــن هوش ــک تلف ــط ی توس
ــه  ــی ک ــن حــال زمان ــا ای ــرل شــوند. ب کنت
اســتفاده از چنیــن گزینه هایــی مطــرح 
می شــوند بایــد برخــی از مالحظــات را 
مدنظــر قــرار داد کــه از جملــه می تــوان بــه 
میــزان ریســک های ایمنــی، هزینه هــای 
نگــه داری و تعمیــرات و اینکــه آیــا می تــوان 
آنهــا را از طریــق ابزارهــای هوشــمندی 
نظیــر تبلت هــا کــه دارای صفحــه نمایشــگر 
ــه  ــرد، چراک ــرل ک ــتند کنت ــری هس بزرگت
بــرای اغلــب افــراد مســن تشــخیص مــوارد 
درج شــده در صفحــه نمایشــگر تلفن هــای 
ــتفاده از  ــت. اس ــوار اس ــری دش ــراه ام هم
قفســه های برآمــده البتــه بــه شــرط آنکــه به 
درســتی بــه دیوارها متصل شــوند و اســتفاده 
ــد بســیار  ــز می توان ــرخ دار نی ــای چ از میز ه
ــن  ــود. همچنی ــع ش ــد واق ــد و کارآم مفی
ــا،  ــض المپ ه ــات تعوی ــش دفع ــرای کاه ب
می تــوان از المپ هــای ال ای دی اســتفاده 
ــد.  ــتری دارن ــد بیش ــر مفی ــه عم ــرد ک ک
ــر دو  ــد ه ــه بتوان ــی ک ــتفاده از کلید های اس
وظیفــه روشــن و خامــوش کــردن المپ هــا 
ــه  ــت چراک ــم اس ــز مه ــد نی ــام ده را انج
ســالمندان می تواننــد زمانــی کــه وارد اتــاق 
زمــان  و  روشــن  را  المپ هــا  می شــوند 

خــروج خاموش کننــد.
امــا ســطحی کــه در این گونــه منــازل 
ــای  ــر کفپوش ه ــد نظی ــه کار می رون ــز ب نی
الســتیکی یــا فرش هــای پنبــه ای بایــد بــه 
ــا  ــند ت ــر باش ــرم و ضربه گی ــی ن ــدازه کاف ان
در صورتــی کــه ســالمندان تعــادل خــود را 
از دســت دادنــد، خطر شکســتگی اســتخوان 
ــد.  ــل برس ــه حداق ــه مفاصــل ب و آســیب ب

تــا جایی کــه ممکــن اســت بایــد کــف 
منــازل را بــا مــواد نــرم پوشــاند، همچنیــن 
ــا  ــه  آنهــا را ب ــوان در صــورت وجــود پل می ت

پوشــاند.   مخصــوص  کف پوش هــای 
ــم  ــی را فراه ــد فضای ــز بای ــپزخانه نی در آش
ســاخت تــا در صورتــی کــه ســالمندان 
بایــد زمانــی را در ایــن مــکان بــه  پخت وپــز 
بگذراننــد، به طــور نشســته کار خــود را 
دنبــال کننــد. بدیــن منظــور می تــوان حتی 
پایه هایــی چــرخ دار را در ســطح زیریــن 
ــه  ــا تعبی ــه ها و صندلی ه ــا، قفس کابینت ه
ــد از نصــب کابینت هــا  کــرد. همچنیــن بای
ــرا  ــود چ ــودداری ش ــاق گاز خ ــر اج در زی
ــک ســطح داغ  ــر ی ــه خــم شــدن در براب ک
ــی  ــا خطرات ــراد ب ــن اف ــرای ای ــد ب می توان
ــردوش هایی  ــا س ــد. در حمام ه ــراه باش هم
بــا قابلیــت تنظیــم ارتفــاع می توانــد در 
اســتحمام آنهــا بــدون نیــاز بــه کمــک فــرد 
دیگــری کمــک کنــد کــه ایــن موضــوع امــر 
مهمــی در حفــظ شــأن و ســالمت روحــی 
ــن  ــت. همچنی ــد داش ــالخوردگان خواه س
می تــوان از یــک ســکوی ثابــت در زیــر دوش 
ــه  ــرد. به عــالوه دوش هــای مجهــز ب بهــره ب
ترموســتات می تواننــد مانــع از بــروز هرگونــه 
ــرد شــدن  ــا س ــر داغ ی ــی در اث آســیب بدن

ــوند. ــد آب ش ــش از ح بی
عــالوه بــر شــیوه هایی کــه اکنــون در جهــت 
افزایــش رفــاه حــال ســالمندان در طراحــی 
داخلــی خانه هــای مســکونی از آن بهــره 
ــاختمان ها  ــه س ــاری اولی ــد، معم می گیرن
ــش ســالمت  ــز نقــش مهمــی را در افزای نی
ایفــا  ســالمندانی  جســمی  و  روحــی 
ــای  ــا در خانه ه ــد ت ــا دارن ــه بن ــد ک می کنن
ــن  ــد.  بنابرای ــی کنن ــود زندگ ــخصی خ ش
معمارهــا نیــز بــه طراحــی ســاختمان هایی 
ــای  ــکان پله ه ــد ام ــا ح ــه ت ــد ک رو آورده ان
کمتــری در آن بــه کار رفتــه باشــند، راهرو ها 
ــاختمان دارای  ــند، ورودی س ــر باش عریض ت
مســیر جداگانــه بــدون پلــه باشــد و ارتفــاع 
ــرار  ــر ق کابینت هــا و ســینک را نیــز پایین ت
ــته  ــد نشس ــالمندان بتوانن ــا س ــد ت می دهن
ــن رو  ــد. از ای ــام دهن ــود را انج ــای خ کاره
شــاید الزم باشــد بــرای ایجــاد خانــه ای 
ــا ویژگی هــای ســالمندان حتــی  مناســب ب
دیوارهــا را تخریــب کــرد و از نــو نقشــه 
جدیــدی را متناســب بــا نیازهــای ایــن افراد 
ایجــاد کــرد کــه دارای موانــع کمتری باشــد.  
از ســوی دیگــر می تــوان چارچــوب درب هــا 
را نیــز عریض تــر ســاخت تــا تــردد ویلچــر از 
آن راحت تــر صــورت بگیــرد. از ایــن رو بهتــر 
اســت بــرای تســهیل تــردد ســالمندان کــه 
اغلــب بــا واکــر یــا ویلچــر در منــازل حرکت 
ــا حــد ممکــن تعــداد دیوارهــا  می کننــد، ت
کاهــش یابــد. به عــالوه پنجره هــا نیــز بهتــر 
اســت بــرای دیــد بهتــر بــه محیــط بیــرون 
بــا ارتفــاع کمتــری از ســطح زمیــن ســاخته 

شــود.

در یــک دهــه اخیــر جمعیــت جهانــی روبــه پیــری حرکــت کــرده اســت؛ از همیــن رو بســیاری از کشــورها و ســازمان های جهانــی 
ــد  ــور می یابن ــی ظه ــا دو دهــه آت ــت ســالخورده ای کــه ت ــل جمعی ــتند کــه خی ــی هس درحــال اندیشــیدن و اجــرای تمهیدات
دغدغــه ای بــرای مســکن نداشــته باشــند. امــا پیــری در ایــران نیــز معضلــی جــدی بــه حســاب می آیــد بــه نحــوی کــه ســاالنه ۵ 
درصــد از جمعیــت ایــران بــه بــاالی 6۵ ســال می رســند و ســالخورده محســوب می شــوند؛ از ایــن رو اجــرای برنامه هایــی بــرای 

پاســخ بــه چنیــن معضــل نوظهــوری می توانــد بســیاری از مشــکالت آینــده کشــور در رابطــه بــا ســالمندان را کاهــش دهــد.
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