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بازرگانان به راحتی نمیتوانند کاالی خود را وارد کنند

خبرکوتاه
خبر اول

رئیس اتحادیه فروشندگان تزئینات داخلی ساختمان خواستار شد:

تسهیل واردات

آنهــا چــه برنامههایــی را مدنظــر
دارنــد؟

نوســان :وجــود تحریمهــا و نوســانات
بــازار ارز تــا چــه انــدازه بــر بــازار ایــن
حــوزه تاثیرگــذار بوده اســت؟

چگونه از طبیعت برای طراحی کمک بگیریم؟؛

قوانین فنگ شویی در
دکوراسیون داخلی
بــه نظــر شــما ،چگونــه مــی تــوان از طبیعــت
بــرای طراحــی کمــک گرفــت« .فنــگ شــویی»
یــک فلســفه ی قدیمــی از آســیای شرقیســت
کــه بــا اســتفاده از نیــروی محــرک طبیعــی،
ماننــد آب و بــاد ،روح را در کالبــد اشــیای
پیرامــون مــی دمــد .بــه ایــن ترتیــب ،پایبندی
بــه عناصــر هشــتگانه فنــگ شــویی دریچــه
مثبتــی در زندگــی بــاز مــی کنــد.
نکاتــی کــه پیــش از طراحــی بایــد مــد نظــر قــرار
گیرنــد ،عبارتنــد از :موقعیــت جغرافیایــی ،ســن ،نــوع
فعالیــت شــغلی ،احــراز هرگونــه بیمــاری جســمی و
روحــی و غیــره..
دلیــل اهمیــت داشــتن موقعیــت جغرافیایــی ،دانســتن
شــرایط اقتصــادی ،شــیوه زندگــی ،ســطح ترافیــک
فکــری افــراد بــرای نــوع چیدمــان و اســتفاده از رنــگ
در فضــا هاســت .بــه طــور مثــال شــیوه ی چیدمــان
احجــام در منــازل تهرانــی هــا متفــاوت از سیســتانی
هاســت .در شــهرهایی ماننــد سیســتان ،کــه تابــع
قوانیــن کارمنــدی و منظــم نیســتند؛ در منــازل
خــود آویزهــای چنــد رنــگ و لبــاس هــای پــر گل در
بانوانشــان و همچنیــن فــرش هــای متنــوع از رنــگ و
طــرح دیــده مــی شــود .در مقایســه ،در منــازل تهــران،
فضایــی بــا کمتریــن رنــگ هــا و طــرح هــا و حداقــل
احجــام در دکوراســیون مشــاهده مــی گــردد.
ســن افــراد از دیگــر واجبــات بحســاب مــی آیــد .بدیــن
گونــه کــه طراحــی در اتــاق کــودکان در ســه دســته
ســنی قــرار مــی گیــرد؛ دســته اول کودکانــی زیــر
یــازده مــاه کــه غالبــا شناســایی رنــگ برایشــان کامــل
نشــده اســت.
دســته دوم کــودکان تــا پنــج ســال؛ در اینگونــه
افــراد طراحــی دیوارهــا بــا خطــوط بســیار .اشــکال
مختلــف هندســی ،رنــگ هــای آکســان و بســیار
شــاداب پیشــنهاد مــی گــردد و ایــن امــر باعــث ایجــاد
خالقیــت ،نــوآوری ،هــوش و زکاوت مــی شــود .دســته
ســوم کــودکان تــا ســن بلــوغ کــه بایــد از رنــگ هــای
بســیار مالیــم بــا کمتریــن خطــوط اســتفاده کــرد؛ چرا
کــه ایــن ســنین نیازمنــد آمــوزش کتبــی و نــگارش و
کتــاب خــوان اســت بــه همیــن دلیــل نبایــد فضایــی را
ایجــاد کــرد کــه آشــفتگی ذهنــی فــرد مطالعــه کننــده
را بــه دنبــال داشــته باشــد
در افــراد متاهــل بــاالی ســی ســال رنــگ هــای شــاداب،
آکســان و محــرک پیشــنهاد مــی گــردد و طبــق قوانیــن
فنــگ شــویی روح آتــش و بــاد در ایــن افراد پرطــراوت و
میــل بــه زندگــی جنســی مشــترک را افــزون مــی کنــد.
در افــراد بــاالی چهــل و پنــج ســال ،رنــگ هــا و طــرح
را مــی بایســت دوبــاره مالیــم ســاخت؛ چــرا کــه
رنگهــای شــاد و محــرک باعــث افزایــش تپــش قلــب
و فشــار خــون شــده و اگــر بیمــاری روحــی و یــا قلبــی
در ایــن افــراد بــروز کنــد ،خســارات جبــران ناپذیــری را
ایجــاد مــی کنــد.
یادمــان نــرود ترکیــب رنــگ هــای قهــوه ای و کــرم
شــاید کار ســاده و مــورد پســند جمیــع مــردم ایــران
باشــد؛ امــا ایــن ترکیــب بــه مــرور زمــان یــادآور پیــری
و خســتگی مــی شــود ،چــرا کــه بــوی و رنــگ خــاک،
آرامشــی طوالنیســت و زندگــی در ســینوس حــوادث
جریــان دارد.

رئیــس اتــاق بازرگانــی شــیراز در یادداشــتی آورده اســت :اخیــرا در مناطــق مــرزی
شــاهد آن هســتیم کــه پیلـهوران بــه راحتــی کاال را از مــرز وارد و همــان جــا خریــد
و فــروش انجــام میدهنــد در حالــی کــه بازرگانــان شناســنامه دار کشــور هنــوز
نمیتواننــد بــه راحتــی کاال خــود را صــادر یــا وارد کننــد.
جمــال رازقــی جهرمــی ،اضافــه مــی کنــد :نگاهــی بــه وضعیت فعلــی نشــان میدهد،
کاالهــای بســیاری بــه گمــرک رســیده و بــه دلیــل مشــکالتی همچــون پرداخــت
مابه التفاوت ارزی دپو شده است.
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نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

بــا توجــه بهاینکــه حــدود هشــتاد درصــد
کاالهــای مربــوط بــه تزیئنــات داخلــی
ســاختمان کــه شــامل انــواع کفپوشهــا،
لمینــت ،کاغــذ دیــواری ،پــرده و مــوارد
دیگــری از ایــن دســت ،از خــارج از کشــور وارد
میشــود؛ وجــود تحریمهــا و نوســانات ارز
ایــن میــزان واردات در ایــن حــوزه را بــا چالش
روبـهرو کــرده اســت .بیســت درصــد دیگــر هم
کــه در ایــران تولیــد میشــود وضعیتشــان
بــه نســبت خــوب اســت؛ امــا از آنجایــی
کــه مــواد اولیــه تولیــد ایــن محصــوالت نیــز
بازهــم از خــارج وارد میشــود؛ شــاهد بــروز
چالشهایــی در ایــن بخــش هســتیم .از جمله
عــدم قیمــت مناســب و کیفیــت نامســاعد در
محصــوالت تولیــدی داخــل کشــور ،موجــب
ســرگردانی مصرفکننــدگان شــده اســت.

نوســان :پــس میتــوان گفــت وجــود
تحریمهــا و نوســانات بــازار ارز بــازار
تزئینــات داخلــی ســاختمان بــه حالت
نیمــه تعطیــل درآورده اســت؟

بلــه همینطــور اســت .درحــال حاضــر رکــود
عمیقــی بــه علــت وجــود تحریمها و نوســانات
بــازار ارز در بــازار بهوجــود آمــده اســت.

نوســان :درکل رقابــت محصــوالت
تولیــد داخــل بــا محصــوالت تولیــد
خــارج چگونــه اســت؟ آیــا در شــرایط
عــادی و نبــود مســائلی چــون
تحریمهــا و نوســانات بــازار ارز،
محصــوالت تولیــد داخــل تــوان رقابت
بــا محصــوالت تولیــد خــارج را دارنــد؟

دســتگاههای مــا از لحــاظ فــنآوری تــوان
رقابــت بــا محصــوالت خــارج از کشــور را
ندارنــد .ازســوی دیگــر تولیــد داخــل از پیــش
در بــازار بــرای خــود ســهمی را داشــته کــه
هنــوز هــم آن ســهم را دارد؛ امــا جایگزیــن
محصــوالت خارجــی نمیتوانــد باشــد.

نوســان :بنابرایــن بهنظــر میرســد
اقبــال محصــوالت تولیــد داخــل
روزبــهروز در مقایســه بــا محصــوالت
خارجــی کمتــر خواهــد شــد؟

نمیت ـوان بــه ایــن صراحــت موضــوع را بیــان
کــرد .چــون تولیـدات داخــل همچنــان ســهم
خــود را در بــازار دارنــد هــم فروشــندگان و هــم
مصرفکننــدگان تمایــل دارنــد جهــت رونــق
صنعــت و تولیــد داخلــی جنــس بــا کیفیــت
داخلــی را اســتفادهکنند امــا زمانــی کــه کاالی
بــا کیفیــت وجــود نـدارد به ناچــار افـراد جذب
محصــول بــا کیفیــت خارجــی میشــوند.

نوســان  :پرســش دیگــر اینکــه
باتوجــه بــه رکــود صنعــت ســاختمان
میــزان اســتقبال از ایــن محصــوالت
و ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت
چگونــه اســت؟

از آنجایــی کــه صنعــت ســاختمان ،مــادر
بســیاری از کسبوکارهاســت؛ رونــق و رکــود

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان تزئینــات داخلــی ســاختمان تهــران
اعتقــاد دارد ،یکــی از مهمتریــن درخواســت هــای فعــاالن ایــن
حــوزه بهخصــوص تولیدکننــدگان از دولــت ایجــاد راهــکاری
بــرای تســهیل واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت اســت.
« بهــروز میالنــی» ،در عیــن حــال تاکیــد مــی کنــد ،اخــذ مالیــات کــم و
متناســب از تولیدکننــدگان ایــن صنعــت ،باعــث رونــق تولیــد و رشــد آن
خواهــد بــود .گفــت و گــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛

گفت و گو

آن در بســیاری دیگــر از کســبوکارها از
جملــه بــازار تزئینــات داخلــی ســاختمان نیــز
میتوانــد تاثیرگــذار باشــد .درحــال حاضــر
نیــز رکــود صنعــت ســاختمان بــر بــازار
مــا تاثیرگــذار بــوده اســت؛ امــا بــه انــدازه
وجــود تحریمهــا و نوســانات بــازار ارز ،ایــن
تاثیرگــذاری بــه چشــم نیامــده اســت .زیــرا
درحــال حاضــر همانطــور کــه ذکــر شــده
وجــود مســائل مربــوط بــه تحریـ م و نوســانات
قیمــت ارز موجــب شــده تــا بــازار کار مــا بــا
چالــش جــدی روبــرو شــود و اجنــاس در ایــن
بخــش کمیــاب شــوند.

نوســان:یکی دیگــر از محصــوالت
ایــن حــوزه کــه بــا توجــه بــه کمآبــی
مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه چمــن
مصنوعــی اســت بــا توجــه بــه کمآبــی
هــای در حــال حاضــر کشــور اســتقبال
از ایــن محصــول چگونــه اســت؟

متاســفانه بــه علــت وجــود تحریمهــا و
نوســانات بــازار ارز وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ورود بســیاری از کاالهــا را کــه لوکس
محســوب میشــود را گرفتــه اســت .چمــن
مصنوعــی نیــز یکــی از ایــن کاالهــا اســت.
ازای ـنرو ایــن محصــول نیــز در بــازار کمیــاب
و نایــاب شــده اســت .البتــه مــا بــه دنبــال
متقاعــد کــردن مســئوالن هســتیم تا که
ایــن محصــول را از لیســت
کاالهــای لوکــس بیــرون
آورنــد و واردات آن را
تســهیل دهنــد زیــرا
بــا توجــه بــه وجــود
کمآبیهــا ایــن
محصــول واقعــا
نیــاز مــردم
اســت.

برخــی از مســائل زیســت محیطــی
اســتفاده از آن در بســیاری از کشورهای
پیشــرفت بــا محدودیتهایــی روب ـهرو
اســت .آیــا درحــال حاضــر فــنآوری
بــرای ســازگار هرچــه بیشــتر ایــن
محصــول بــا محیطزیســت در داخــل
کشــور وجــود دارد؟

ظرفیــت ایــن موضــوع در تولیدکننــدگان
داخلــی وجــود دارد امــا تــا بــه امــروز بــه
علــل گوناگــون از جملــه کمبــود و گرانــی
مــواد اولیــه ،هزینههــای بــاالی تولیــد مانــع
تولیــد چمــن مصنوعــی بــا اســتاندارهای الزم
و ســازگار بیشــتر بــا محیطزیســت شــده
اســت بــا ایــن وجــود امیدواریــم در آینــده
شــاهد تولیــد ایــن محصــول بــا کیفیت بــاال و
اســتاندارهای کامــا زیسـتمحیطی در داخل
کشــور باشــیم.

نوســان :جلــب رضایــت
مصرفکننــدگان یکــی از نــکات
مهــم در فــروش محصــوالت
اســت؛ درحــال حاضــر اســتقبال
و پســند مصرفکننــده ایرانــی از
چــه طرحهایــی بیشــتر اســت
تولیدکننــدگان بــرای جلب
نظــر و ســلیقه

متاســفانه بــرای تولیدکننــدگان مــا
تنهــا چیــزی کــه مهــم نیســت رضایــت
مصرفکننــدگان اســت .ایــن عــدم رضایــت،
نــه از لحــاظ کیفیــت محصــول تمــام شــده ،و
نــه از لحــاظ طــرح ،دس ـتکم تــا بــه امــروز
نتوانســته رضایــت مصرفکننــدگان را فراهــم
ســازد .ان شــاهلل در آینــده بیشــتر بــه ایــن
مســله دقــت خواهنــد کــرد.

نوســان :یکــی آیتمهــای کلیــدی
در انتخــاب محصــول قیمــت تمــام
شــده آن اســت .بــا توجــه بــه شــرایط
موجــود بــازار چــه راهــکاری بــرای
جــذب مشــتریان داریــد؟

پاســخ بهتر ایــن پرســش را تولیدکنندگان
میتواننــد بدهنــد .امــا بــه عنــوان رئیــس
اتحادیــه فروشــندگان لــوازم تزئینــات
داخلــی ســاختمان پایتخــت بایــد بگویــم
درحــال حاضــر برخــی از تولیدکننــدگان
داخلــی از ممنوعیــت ورود کاالهــا در ایــن
حــوزه سوءاســتفاده کــرده انــد و بــدون
اینکــه کیفیــت محصــول خــود را ارتقــاء
دهنــد قیمــت محصوالتشــان را افزایــش
دادهانــد .بــه ایــن معنــا کــه اگــر یــک
جنــس چینــی وارد بــازار شــود از لحــاظ
قیمــت پایینتــر از محصــوالت تولیــد
داخــل باشــد.

نوســان :بــه عنــوان پرســش آخــر
نقــش دولــت در تســهیل فضــای
کس ـبوکار صنعــت شــما چیســت و از
آن چــه درخواســتی داریــد؟

بــدون شــک یکــی از مهمتریــن درخواســت
فعــاالن ایــن حــوزه بهخصــوص تولیدکنندگان
از دولــت ایجــاد راهــکاری بــرای تســهیل
واردات مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت
اســت .و البتــه نکتــه حایــز اهمیــت بعــدی،
اخــذ مالیــات متناســب از تولیدکننــدگان این
صنعــت اســت تــا بــا لحــاظ ایــن مشــوق هــا،
در تولیــد محصــوالت
نیــز گام هــای موثــری
برداریــم.

نوســان:
با و جــو د
اینکــه چمــن مصنوعــی
بهخصــوص در شــرایط کمآبــی
یکــی از نیزهــای مــردم اســت بــه علت

info@eghtesadbazar.ir
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خبر اول

ویژه نامه دکوراسیون و تزئینات داخلی ساختمان

خبرکوتاه

رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی همـدان ،گفــت :دولــت اقـدام اشــتباهی
در رابطــه بــا چنــد نرخــی کــردن ارز انجــام داده اســت ،کــه ایــن خود موجــب افزایــش دالالن
و ورشکســتگی تجــار میشــود.
علیاصغــر زبردســت افــزود :مشــکالت صــادرات و واردات کشــور بیتأثیــر از بحــث تحریمهــا
نیســت و بایــد تعامالتــی را در بخــش بینالملــل ایجــاد کــرد .وی ادامــه داد :ب ـرای تأمیــن
منابــع مالــی پروژههــا و طرحهــای تولیــدی و اســتفاده از اعتبــارات خارجــی (فاینانــس) الزم
اســت مســیر نق لوانتقــال پــول را همـوار کــرد تــا پولشــویی انجــام نشــود.

تحریمها و نوسانات نرخ ارز ،تولیدکننده ،توزیعکننده و مصرف کننده را سردرگم کرده است:

چرخه سرگردانی در بازار

شــرکت ُابودیزایــن بــا ســابقهای بیــش از  10ســال در زمینــه واردات و فــروش اقــام دکوراســیون و تزئینــات داخلــی ســاختمان از
جملــه کاغذدیــواری ،لمینــت ،کفپــوش ،دیوارکــوب ،چمــن مصنوعــی و ســنگهای رزینــی فعالیــت میکندُ .ابودیزاین بــه عنوان
یکــی از مطرحتریــن برندهــای محصــوالت دکوراســیون داخلــی کشــور شــناخته میشــود کــه در ســالهای اخیــر بــا افزایــش
نمایندگیهــا و دفاتــر خــود در سراســر کشــور رشــد چشــمگیری داشــته و توانســته نــام خــود را بــه عنــوان یــک برنــد موفــق در
زمینــه دکوراســیون داخلــی مطــرح کند«.شــاهرخ گلخنــدان» مدیرعامــل برنــد ابودیزایــن کــه چنــدی پیــش موفــق شــد عنوان
کارآفریــن برتــر جهــان اســام را در کشــور مالــزی کســب کنــد ،معتقــد اســت نوســانات نــرخ ارز و تحریمها چرخــه ســرگردانی را
هــم بــرای تولیدکننــده ،هــم توزیــع کننــده و هــم مصــرف کننــده بــه وجــود آورده اســت .چرخهای کــه تاثیــرات منفــی فراوانی
بــر بــازار دکوراســیون داخلی ســاختمان گذاشــته اســت .مدیــر برنــد ابودیزاین تاکیــد دارد بروکراســی پیچیــده اداری به ویــژه در
بحــث اخــذ مجوزهــا ،یکــی از چالشهــای مهــم کار در ایــران اســت .در ادامــه گفتوگــوی مــا را بــا او میخوانیــد:

نوســان :بهعنــوان پرســش
نخســت وجــود تحریمهــا و نوســانات
بــازار ارز تــا چهمیــزان در کار شــما
تاثیــر منفــی گذاشــته اســت؟

متاســفانه وجــود تحریمهــا و نوســانات
بــازار ارز تاثیــرات منفــی فراوانــی بــر کار مــا
گذاشــته اســت .ازیکســو ،ورود برخــی از
کاالهــای مــا ممنــوع اعــام شــده و دیگــر
وارد نمیشــوند و ازســوی دیگــر بــه علــت
گرانــی نــرخ ارز ،خریــد بســیاری از کاالهــا
دیگــر بــرای مصرفکننــده تولیــد اقتصادی
نــدارد و غیرقابــل فــروش در بــازار میشــود.
همچنیــن افزایــش قیمــت ارز موجــب
کاهــش ارزش ســرمایههای مــا میشــود
کــه از زمــان ثبــت ســفارش تــا تحویل مــا را
دچــار باخــت ســرمایهای میکنــد .ازســوی
دیگــر زمانــی کــه دالر ارزان میشــود مــا
نیــز ناچــار هســتیم جنسمــان را ارزان
کنیــم؛ درحالــی کــه آن محصــول را بــا
قیمــت ارز بــاال خریــداری کردهایــم و
مجــددا دچــار ضــرر میشــویم .بــه بیــان
دیگــر نوســانات نــرخ ارز و تحریمهــا چرخــه
ســرگردانی را هــم بــرای تولیدکننــده،
هــم توزیعکننــده و هــم مصرفکننــده
بهوجــود آورده اســت.

نوســان :چــه راهــکاری بــرای
مقابلــه بــا ایــن مســئله درنظــر
گرفتهایــد؟ آیــا در ایــن زمینــه
مذاکراتــی را بــا مســئولین دولتــی
انجــام دادهایــد؟

درحــال حاضــر در شــرایط جنــگ اقتصادی
هســتیم کــه هرکســی بــه نوبــه خــود
بایــد ســنگر را حفــظ کنــد .مســئولین هــم
متاســفانه بیشــتر از ایــن کاری نمیتواننــد
انجــام بدهنــد؛ چون بســیاری از درها بســته
اســت .بهنظــر مــن همگــی بایــد کمــک
کنیــم تــا از ایــن جنــگ تجــاری خــارج
شــویم .چــاره ایــن موضــوع از دیــدگاه مــن
اســت کــه کاری انجــام نشــود ،تــا از میــزان
مصــرف دالر کاســته شــود؛ چون در شــرایط
رکــود هســتیم .بــا ایــن وضعیــت اصــا
کســی ســرمایه خــود را در تولید و یــا توزیع
کاال هزینــه نمیکنــد.

نوســان :اشــاره کردیــد ،واردات

برخــی از محصــوالت ایــن صنــف
بــه علــت وجــود تحریمهــا ممنــوع
اســت ایــن ممنوعیــت شــامل چــه
مــواردی اســت؟

درحــال حاضــر ورود انــواع پارکــت،
دیوارکــوب ،چمــن مصنوعــی و چــوب ترمــو
بــه کشــور ممنــوع اســت.

نوســان :عــدم ورود کاالهــای مذکور
چــه تاثیــر در رکــود و بــه چالــش
کشــیده شــدن صنعــت ســاختمان
داشــته و دارد؟

بــدون شــک ،ممنوعیــت واردات کاالهــای
مربــوط بــه صنعــت ســاختمان در رکــود و
چالــش ایــن صنعــت تاثیرگــذار خواهــد بــود.
در ایــن حــوزه بــا چنــد گــروه از افــراد روبـهرو
هســتیم .یــک افــرادی کــه تــازه میخواهنــد
وارد کار ســاختمان و ساختوســاز شــوند و
دســته دوم ،افــرادی کــه از پیــش از اعمــال
تحریمهــا و گرانــی قیمــت ارز وارد ایــن صنعت
شــدهاند و حتــی برخــی از واحدهایشــان
را پیشفــروش کردهانــد .ایــن افــراد ،اکنــون
بــه علــت افزایــش قیمــت ارز تــوان خریــد
محصــوالت و تکیمــل ســاختما ن خــود را
ندارنــد .بــا ایــن اوصــاف ،بســیاری از پروژههــای
ســاختمانی درحالــت رکــود بــه ســر میبرند و
نــه تنهــا صنعت ســاختمان کــه بســیاری دیگر
از صنایــع و کس ـبوکارهای دیگــر نیــز دچــار
رکــود شــدهاند.

نوســان  :ایــن رکــود تــا چــه انــدازه
در کار شــما تاثیرگــذار بــوده اســت؟

حــدود شــصتدرصد از رونــق کار مــا بــه
رونــق صنعــت ســاختمان وابســته اســت.
اکنــون نیــز بــا رکــود ایــن صنعــت کار
مــا نیــز بــا رکــود روبــهرو شــده اســت.
بخــش دیگــری نیــز از کار مــا مربــوط بــه
مصرفکنندگانــی اســت کــه میخواهنــد
خانــه خــود را مــورد بازســازی قــرار دهنــد
کــه در شــرایط حاضــر ،قــدرت خریــد آنهــا
نیــز کاهــش یافتــه اســت .درنهایــت ،صنعت
ســاختمان در کشــور مــا صنعــت مــادر
محســوب میشــود و رونــق و رکــود آن بــر
ســایر بخشهــای تاثیرگــذار اســت.

نوســان :اشــاره کردیــد کــه واردات
چمــن مصنوعــی درحــال حاضــر

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

بــه ایــران ممنــوع اســت؛ درحالــی
کــه بهنظــر میآیــد باتوجــه بــه
کمآبیهــای اخیــر ،تقاضــا بــرای
ایــن محصــول زیــاد باشــد .آیــا ایــن
محصــول در داخــل کشــور بــا کیفیت
بــاال و ســازگار بــا محیطزیســت
تولیــد میشــود؟

بلــه ایــن محصــول در داخــل کشــور بــا
کیفیــت بــاال و نــخ هلنــدی موجــود در
بــازار تولیــد میشــود؛ امــا قیمــت چمــن
مصنوعــی وارداتــی حــدود چهلدرصــد
ارزانتــر از قیمــت تولیــد آن در داخــل کشــور
اســت .ایــن درحالــی اســت کــه همانطــور
کــه اشــاره کردیــد ،باتوجــه بــه کمآبیهــای
اخیــر و هزینههــای بــاالی نگهــداری چمــن
طبیعــی اســتفاده از چمنمصنوعــی صرفــه
اقتصــادی و منطقــی بیشــتری دارد .امیدوارم
مســئولین اجــازه ورود آن را بدهنــد.

نوســان :جلــب رضایــت مشــتری
نکتــه بســیار مهمــی در بخــش فروش
محصــوالت اســت .چــه راهــکاری را
بــرای ایــن موضــوع درنظرگرفتهایــد؟

یکــی از مهمتریــن مســائل بــرای جلــب
رضایــت مشــتری خدمــات پــس از فــروش
اســت .زمانــی کــه مصرفکننــده کاالیــی را
خریــداری میکننــد؛ ممکــن اســت آن کاال
بــه مــرور زمــان نیــاز بــه تعویــض یــا تعمیــر
داشــته باشــد .بنابرایــن تــداوم تولیــد و در
دســترس بــودن آن کاال بــا همــان طــرح
و رنــگ هــم موضــوع مهمــی ،بــرای ارائــه
خدمــات پسازفــروش اســت .ازســوی دیگــر
کیفیــت و قیمــت مناســب و دادن مشــاوره
بــه مصرفکننــدگان بــرای ســهولت در
انتخــاب درســت نیــز از مســائل دیگــری
اســت کــه در جلــب رضایــت مشــتری بایــد
مــورد توجــه قــرار گیــرد.

نوســان :در ایــن زمینــه چــهکار
عملــی تاکنــون انجــام دادهایــد؟

شــرکت مــا بــرای ارائــه خدمــات مناســب
پــساز فــروش ،اقــدام بــه تاســیس دوازده
دفتــر اداری در دوازده اســتان ایــران کــرده،
تــا بتوانــد بــه نظــرات ،پیشــنهادات و
شــکایات مشــتریان بهموقــع پاســخدهد.
همچنیــن اکیپهــای ســیاری را طراحــی

نوســان :قیمــت تمــام شــده یکــی
دیگــر از نــکات مهــم بــرای جلــب
رضایــت مشــتری اســت .درحــال
حاضــر بــا توجــه بــه مســائل
اقتصــادی چــه اقدامــی را در ایــن
زمینــه انجــام دادهایــد؟

از آنجایــی کــه بخــش مهمــی از کاالهــای
ایــن حــوزه از خــارج وارد میشــوند؛ بایــد
ســعی کنیــم کاالهای خــود را از کشــورهایی
واردکنیــم کــه از یــک ســو ،هنــگام تبدیــل
ارز آن کشــور بــه ریــال ،دچــار مشــکل
نشــویم و از ســوی دیگــر ،بــا مناس ـبترین
قیمــت ،در عیــن حفــظ کیفیــت روبــرو
شــویم .بــدون شــک کشــور چیــن یکــی از
بهتریــن گزینههــا در ایــن زمینــه اســت؛ که
هــم قیمــت خوبــی بــه تجــار مــا میدهــد؛ و
هــم کیفیــت مناســب و باالیــی کــه موجــب
جلــب رضایــت مصرفکننــدگان شــود را
فراهــم مــی ســازد.

نوســان :در نهایــت ،نقــش دولــت در
رونــق و تســهیل کار شــما چیســت و
چــه درخواســتی از آن داریــد؟

بروکراســی پیچیــده اداری ،بخصــوص در
بحــث اخــذ مجوزهــا کــه گاه فضــای
محــدودی را بــرای تولیدکننــدگان و
توزیــع کننــدگان ایجــاد میکنــد ،یکــی
از چالشهــای مهــم کار در ایــران اســت.
بهعنــوان نمونــه بــرای اخــذ مجوزهــای
اکیپهــای ســیار ،نزدیــک یکســال در
ادارات مختلــف از نیــروی انتظامــی گرفتــه تا
ســایر ارگانهــا ســرگردان بــوده ایــم؛ درحالی
کــه بــا توجــه بــه وجــود اتحادیههــا،
دســت کــم بــرای شــرکتهای بــا ســابقه و
سرشــناس ایــن فضــا میتوانــد کمــی بازتــر
باشــد تــا کارشــان آســانتر انجــام شــود.

گزارش

مدیرعامل کارخانجات پارس بهشرق:

نیازمند
یک حمایت کوچکیم

گفت و گو
و اجــرا کردهایــم کــه بــا حضــور در خانــه
یــا محــل کار مشــتریان بــه آنهــا در انتخــاب
درســت پارکــت و کاغــد دیــواری ،متناســب
بــا چیدهمــان و نوردهــی مــکان مشــاوره
میدهنــد؛ تــا آنهــا بتواننــد بهتریــن انتخاب
را داشــته باشــند .درحــال حاضــر بیســت
ماشــین ســیار (ابوپــاس) در ایــن زمینــه
فعــال اســت کــه باعــث جلــب رضایــت
بیشــتر مشــتریان نیــز شــده اســت.
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کیفیت و قیمت
مناسب و دادن
مشاوره به
مصرفکنندگان
برای سهولت در
انتخابدرست
نیز از مسائل
دیگری است
که در جلب
رضایتمشتری
باید مورد توجه
قرار گیرد

نوســان:کارخانجات لــوازم خانگــی پــارس
بهشــرق از ســال  1367در زمینههــای گوناگــون
لــوازم خانگــی از جملــه کاغــذ دیــواری فعالیــت
خــود را آغــاز و تــا امــروز ایــن فعالیــت را ادامــه
میدهــد .از جملــه اقدامــات ایــن کارخانــه تولیــد
کاغذدیــواری بــا طــرح و خالقیــت تولیدکننــدگان
آن بــه الهــام از ســلیقه ایرانــی اســت« .آقــاوردی
قهرمانــی» مدیرعامــل ایــن شــرکت در گفــت وگو
بــا «نوســان» تاکیــد دارد کــه وجــود تحریمهــا و
نوســانات بــازار ارز از یکســو ،و سیســتم پیچیــده
بروکراســی اداری هــم ازســوی دیگــر تمــام صنعت
ایــران را زمینگیــر کــرده اســت.
قهرمانــی ،مــی گویــد :درحــال حاضــر بــه علــت وجــود
تحریمهــا خــط تولیــد کارخانــه مــا تنهــا ســه روز در هفتــه
فعــال اســت آن ســه روز هــم بــا مشــکالت فــراوان و بازدهــی
حــدود بیسـتدرصد انجــام مــی شــود .در حال حاضــر حدود
بیســت درصــد از مــواد اولیــه مــا کــه کاغد و اکســتندر اســت
کــه از خــارج وارد میشــود بــه علــت وجــود تحریمهــا،
واردات آنهــا بــا چالــش روب ـهرو شــده اســت .ازســوی دیگــر
ایــن بیس ـتدرصد مــواد اولیــه مذکــور بخــش اساســی کار
مــا را تشــکیل میدهــد کــه در صــورت نبــودن آن ســایر
بخشهــای کار مــا بــا چالــش و بازدهــی بســیار پاییــن
روبــهرو میشــود .وی اضافــه مــی کنــد :طبیعــی اســت
هرچــه قیمتهــا باالتــر رود تقاضــا کمتــر خواهــد شــد؛ امــا
اگــر قیمتهــا مناســب باشــد حتــی تــا پنجاهدرصــد افزایــش
قیمــت نیــز تمایــل بــه خریــد از ســوی مصرفکننــده هــا
وجــود دارد؛ امــا بیشــتر از آن ایــن کشــش وجــود نــدارد.
مدیرعامــل پــارس بهشــرق تاکیــد کــرد :درحــال حاضــر
حــدود هشــتادوپنج درصــد ایــن بــازار در ایــران دردســت
محصــوالت خارجــی اســت کــه هشــتاد درصــد از ایــن میزان،
ســهم کشــور چیــن اســت .بیسـتدرصد باقــی مانــده نیــز در
دســت کشــورهای فرانســه ،ایتالیــا ،آلمــان و بخــش کمی نیز
در درســت بلژیــک اســت .ایــران نیــز از کل بــازار تنهــا پانــزده
درصــد ســهم دارد.
قهرمانــی تصریــح کــرد :متاســفانه وجــود تحریمهــا و
نوســانات بــازار ارز از یکســو و سیســتم پیچیــده بروکراســی
اداری هــم ازســوی دیگــر ایــن صنعــت را زمینگیــر کــرده
اســت وگرنــه تــوان خوبــی بــرای تولیــد در ایــن حــوزه در
کشــور وجــود دارد .ازســوی دیگــر بــا تمــام ایــن مشــکالت
در ایــن ســالها ایــن صنعــت پیشــرفت خوبــی داشــته
اســت .تعــداد فروشــگاههای فــروش کاغذدیــواری در
شــهرهای مختلــف ایــران چندیــن برابــر شــده اســت کــه
در ازای هــر مغــازه بهطــور میانگیــن چهارخانــواده بهرمنــد
میشــوند.او بــه نقــش دولــت اشــاره کــرد و گفــت :بارهــا
از دولــت و مســئولین خواســتهایم جلــوی کارشــکنیهای
موجــود بهخصــوص در ادارات دولتــی را بگیرنــد و بیشــتر
بــا تولیدکننــدگان همــکاری کننــد .شــما درنظــر بگیــرد یک
تولیدکننــده ماههــا بــرای اخــذ یــک وام یــا مجــوز دوندگــی
میکنــد؛ تمــام موافقتنامههــا را میگیــرد؛ امــا ناگهــان در
مرحلــه آخــر بــا خواســته آن مخالفــت میشــود .درحالــی
کــه اگــر دولــت مســاعدت الزم بــا تولیدکننــدگان داخلــی را
داشــته باشــد بــدون شــک تولیــد مــا حتــی از کشــور چیــن
هــم جلوتــر مـیرود؛ زیــرا هــم مصــرف انــرژی کمتــر اســت
هــم مســائل کارگــری راحتتــر اســت .ازســوی دیگر بخشــی
از مــواد اولیــه مــا نیــز در پتروشــیمی تولیــد میشــود و تنهــا
نیازمنــد یــک حمایــت کوچــک از ســمت دولت برای توســعه
ایــن صنعــت هســتیم.

www. eghtesadEbazar.ir
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کریسمس
ترندهای تزئین در
َ

زینب رئوفی

گام به گام
تا نصب کاغذدیواری
آلبــوم عکــس هــا و فیلــم هــای قدیمــی را نــگاه
کنیــد؛ چــه نکتــه ای در دکوراســیون منــزل نظرتــان
را جلــب مــی کنــد؟ دیــوار خانــه بســیاری از افــراد
بــه ویــژه افــراد متمــول بــا کاغذدیــواری فــرش شــده
اســت .در آن زمــان اســتفاده از کاغذدیــواری یکــی
از تزیینــات خــاص منــزل بــود .هرچنــد کاغذدیــواری
هــای آن زمــان بــا انواعــی کــه حــاال در بــازار هســت،
تفــاوت فاحشــی دارد.
چنــد ســالی اســت بــازار کاغذدیــواری دوبــاره داغ
شــده و بســیاری بــرای زیباکــردن خانــه از ایــن
فــرش هــای دیــواری اســتفاده مــی کننــد .تنــوع در
نــوع ،جنــس ،کیفیــت ،طــرح و رنــگ بــه قــدری زیاد
اســت کــه شــاید بــرای شــما هــم انتخــاب را ســخت
کــرده باشــد .اگــر وسوســه شــده ایــد و مــی خواهیــد
دیوارهــای خانــه را بــا کاغذهــای خــوش نقــش و
نــگار زیبــا کنیــد ،فکــر خوبــی کــرده ایــد .امــا بــرای
انتخــاب بهتــر بــا مــا همــراه شــوید.
ایــن پوشــش تزیینــی هــم ماننــد رنــگ ،ویژگــی هــا
و البتــه معایــب و مزایــای خــودش را دارد کــه تــا
بــا آنهــا آشــنا نشــوید نمــی توانیــد انتخــاب درســتی
داشــته باشــید .پــس بــه ایــن نکتــه هــا توجــه کنید:
اگــر قســمت هایــی در خانــه تــان هســت کــه زیــاد
در معــرض دیــد نیســت ماننــد راهروهــا و نمــی
خواهیــد هزینــه زیــادی بــرای آن صــرف کنیــد ،مــی
توانیــد کاغذدیــواری ســاده ،ســبک و ارزان قیمــت را
خریــداری کــرده و خودتــان آن را نصــب کنیــد .کافی
اســت مراحــل زیــر را گام بــه گام اجــرا کنیــد.
اول :اگــر پوشــش قبلــی دیــوار رنــگ یــا گــچ اســت
کــه هیــچ ،امــا اگــر پوشــش دیــوار کاغذدیــواری
اســت بایــد ابتــدا کاغذدیــواری هــای قدیمــی را
از دیــوار جــدا کنیــد .بــرای ســهولت مــی توانیــد
محلولــی از آب داغ و مایــع نــرم کننــده پارچــه بــه
نســبت دو بــه یــک یــا محلــوی از یــک گالــن آب
داغ و یــک فنجــان ســرکه ســفید درســت کنیــد .آن
را روی ســطح کاغذدیــواری بمالیــد و بگذاریــد 15
دقیقــه خیــس بخــورد .بعــد از ایــن مــدت ،کاغذهــا
را از پاییــن بــه بــاال بکشــید.
اگــر قســمت هایــی از کاغــذ از دیــوار جدانشــد بــه
وســیله کاردک مــی توانیــد آن قســمت هــا را راحــت
تــر از دیــوار جداکنیــد.
دوم :اگــر مــی خواهیــد ســقف و در و پنجــره هــا
را رنــگ کنیــد قبــل از اینکــه اقــدام بــه نصــب
کاغذدیــواری کنیــد بایــد رنــگ آمیــزی را انجــام
دهیــد و صبــر کنیــد تــا کامــا خشــک شــود.
ســوم :اگــر بخشــی از دیوارتــان زخمــی اســت یــا
فرورفتگــی دارد آن را بــا بتونــه ترمیــم کنیــد.
چهــارم :ارتفــاع دیــوار را انــدازه بگیریــد و
کاغذدیــواری را در قطعــات هــم انــدازه بــه عــاوه 10
ســانتی متــر اضافــه ببریــد .اگــر کاغذدیــواری تــان
طــرح خاصــی دارد قطعــات را کمــی بلندتــر ببریــد
تــا بتوانیــد در صــورت لــزوم طــرح هــر نــوار را بــا
طــرح قبلــی تطبیــق دهیــد.
پنجــم :پشــت کاغذدیــواری را بــا قلــم مــوی پهــن
بــه چســب آغشــته کنیــد و بــا دقــت از بــاال بــه
پاییــن روی دیــوار بچســبانید .در انتهــا کــه ســطح
دیــوار کامــا بــا کاغذدیــواری پوشــانده شــد اضافــه
هــای آن را بــا تیــغ ببریــد.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

خبرکوتاه
خبر اول

عمــوم مــردم معتقدنــد کــه کریســمس جادویــی اســت پــر از شــگفتی هــا و نــور امــا
ممکــن اســت بــرای طراحــان ودکوراتورهــا چیــزی بیشــتر از تعطیــات و ســرگرمی
مفــرح باشــد ،ســحر و جــادو بــا بــو و طعــم رنگ هــا ،نــور ،خاطــرات و انتظــارات … .با
اســتفاده از اکسســوری هــا و چیدمــان متناســب ! تزئینات کریســمس امســال سرشــار
از متریــال هــا و عناصــر طبیعــی بــا شــعار “کمتــر اســت بیشــتر” ســادگی  ،زیبایــی
ســبک مینیمــال و گاهــی رنــگ هــای جســورانه و جــذاب بــه همــراه رنــگ هــای آبی
تیــره ،خاکســتری ،قهــوه ای و ســبز جنگلــی کالســیک را بــه ارمغــان مــی آورد.

گزارش میدانی نوسان از قلپ تپنده بازار دکوراسیون داخلی کشور در خیابان سهروردی که این روزها ناکوک می زند:

ویترین به ویترین

بهنظــر میرســد نوســانات بــازار ارز ،اعمــال تحریمهــای اقتصــادی و وجــود برخــی از قوانیــن و
مصوبــات دسـتوپاگیر وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت کــه واردات کاالهــای مربــوط بــه تزئینــات داخلــی
ســاختمان را بــا محدودیــت روب ـهرو کــرده اســت؛ موجــب شــده تــا بــازار ایــن صنــف کــه شــامل انــواع
کفپوشهــا ،پــرده و کاغذدیــواری میشــود نیــز بــا چالــش جــدی روب ـهرو شــود .بــرای درک بهتــر ایــن
موضــوع بــه عنــوان مشــتری ســری بــه مغازههــای پردهفروشــی میــدان ولیعصر(عــج) تهــران کــه یکــی از
مراکــز مهــم پردهفروشــی اســت و خیابــان ســهرودی کــه مرکــز خریــد و فــروش انــواع کاغذدیــواری،
کفپــوش و لــوازم خانگــی تهــران اســت زدیــم تــا درک بهتــری از اوضــاع بــازار ایــن صنــف در ایــن روزهــا
آن هــم در پایتخــت ایــران داشــته باشــیم .بــا مــا همــراه باشــید.

خالی از مشتری
تهــران .ســاعت چهــار بعــد از ظهــر .باالتــر از میــدان ولیعصر(عــج) راســته
پــرده فروشهــا .هــوای شــهر ،پــس از یــک هفتــه آلودگــی بــه لطــف
بارندگیهــای بیســتوچهار ســاعت گذشــته آبــی و پــاک اســت .وارد
اولیــن مغــازه پــرده فروشــی میشــوم کــه دو مــرد جــوان بهعنــوان
فروشــنده در آن حضــور دارنــد .یکــی از آنهــا در حــال بــازی بــا موبایــل
اســت؛ دیگــری درحــال چــرت زدن .کیــپ تــا کیــپ فروشــگاه پــر از
جنــس اســت امــا خبــری از مشــتری نیســت.
از فروشــنده درمــورد قیمتهــا و کشــور ســازنده پــرده میپرســم.
کشــور ســازنده پردههــا را ترکیــه معرفــی میکنــد و قیمتهــا را از
دویســتوپنجاه هزارتومــان بــه بــاال .میگویــد :بســیاری از ایــن کارهــا
سفارشــی اســت؛ درصــورت ســفارش طــی دوهفتــه از ترکیــه بــه مقــدار
مــورد نظــر وارد میشــود .ظاهــرا هــم واردات کاال برایشــان مشــکلی
نــدارد .پــس از کمــی پرسوجــود و بررســی کاالهــا از مغــازه بیــرون
مــیروم و بــه ســراغ مغــازه دیگــر مــیروم.

همهرغم از همهجا
وارد مغــازه بعــدی میشــوم اینجــا امــا از همــه جــای دنیــا ایــران ،چیــن،
ترکیــه ،ایتالیــا ،اســپانیا ،فرانســه نیــز پردههــای گوناگونــی را بــرای فروش
دارنــد .قیمــت پــرده تورهــای ایرانــی را حــدود متــری صدهزارتومــان و
پردههــای اروپایــی را از دویســتهزارتومان بــه بــاال معرفــی میکننــد.
از فروشــنده در مــورد تکمیــل بــودن جنسهایــش میپرســم؛ بــا
خوشرویــی جــواب میدهــد :خیالتــان راحــت همــه اجنــاس مــا کامــل
هستند .
حتــی یــک ردیــف از پردههــای ســاتن طــرح کالســیک را نشــانم
میدهــد و میگویــد :ایــن هــا را مســافر بــا خــود مـیآورد؛ قیمتهایــش
از متــری هفصدهزارتومــان بــه باالســت.
ایــن مغــازه نیــز هرچنــد اجنــاساش بهنظــر کامــل میرســد امــا
مشــتری در آن وجــود نــدارد.

info@eghtesadbazar.ir
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پردههای ایرانی پردههای الکچری
اجناس ناقص
از خیابــان ولیعصر(عــج) بــه ســمت خیابــان ســهروردی تغییر جهــت دادم
تــا از اوضــاع خریــد و فــروش کاغــد دیــواری نیــز مطلــع شــوم .وارد اولیــن
مغــازه شــدم .کاغــذ دیــواری بــا طــرح کالســیک توجهــم را جلــب کــرد.
از فروشــنده در مــورد قیمــت آن ســوال کــردم و در پاســخ گفــت« :ایــن
مــدل کاغذدیــواری ناموجــود اســت .متاســفانه بــه علــت تحریمهــای
دیگــر اجنــاس بــه راحتــی وارد نمیشــود؛ بســیاری از کارهــای مــا ناقــص
شــده اســت».
ســپس آلبــوم کارهــای موجــود را کــه ســاخت کشــورهای چیــن ،آلمان و
ترکیــه اســت را نشــانم میدهــد .قیمــت هــر رول کاغــذ دیــواری ســاخت
ایــن کشــورها در عــرض پنجاهســانتیمتر و طــول دهمتــر ،پنجاههزارتومــان
اســت .البتــه درمیــان کارهایــش کاغددیــواری ایرانــی نیــز موجود اســت؛ با
قیمــت رولــی پنجاههزارتومــان! در همــان متــراژ مذکــور؛ امــا میگویــد:
اصــا توصیــه نمیکنــم .چــون فاقــد کیفیــت و زیبایــی اســت.

ششماه است واردات نمیشود
بیشــتر فروشــندهها از کســادی کار خــود مینالنــد و میگوینــد
قیمتهــا نســبت بــه چهارمــاه پیــش حتــی ســهبرابر شــده اســت.
کرکرههــای چوبــی کــه تــا ســال گذشــته متــری هفتادهــزار تومــان
بــوده اســت اکنــون صــدو هفتادهــزار تومــان شــده اســت .قیمــت کاغــذ
دیواریهــای اروپایــی گوناگــون اســت .کمتریــن قیمــت پنجاههزارتومــان؛
بیشــترین آن چهارصدهزارتومــان اســت .یکــی از فروشــندگان میگویــد:
حــدود شــش مــاه اســت کــه جنســی وارد نشــده اســت .قیمتهــا بــاال
رفتــه و قــدرت خریــد مشــتریان کــم شــده اســت؛ تــا جایــی کــه بیشــتر
آنهــا بــه جــای خریــد ،محصــوالت را تماشــا میکننــد .یکــی دیگــر از
فروشــندگان هــم جنــس چینــی را پیشــنهاد میدهــد کــه هــم قیمــت
مناســبی دارد هــم کیفیــت باالیــی ،حتــی نســبت بــه کاغذدیــواری
آمریکایــی دارد!.
هرچنــد بهنظــر میرســد اوضــاع فــروش کاغــذ دیــواری بهتــر از پــرده
اســت امــا بــه گفتــه یکــی از فروشــندگان درحــال حاضــر ســود فــروش
آنهــا چیــزی حــدود نــود تــا س ـیهزار تومــان در روز اســت.

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

راهــم را ادامــه میدهــم .پشــت شیشــه برخــی از مغازههــا تابلــو حــراج
بــه علــت تغییــر شــغل وجــود دارد .وارد برخــی از آنهــا میشــوم.
ت پردههــای ســاتن ســی
ســراغ پردههــای ایرانــی را میگیــرم .قیمــ 
تــا پنجاهدرصــد تخفیــف و حــدود متــری صدهزارتومــان اســت .از
فروشــندهها درمــورد کیفیــت و مرغوبیــت کاالهــای ایرانــی میپرســم .در
پاســخ میگوینــد :خــوب اســت ،بــد نیســت .درحــال حاضــر باتوجــه بــه
قیمتهــای پردههــای خارجــی ایــن ســری پردههــا هــم قیمــت خوبــی
دارنــد؛ هــم کیفیــت مناســب و چندتایــی هــم کارخانــه تــازه تاســیس در
تبریــز افتتــاح شــده اســت کــه نخشــان را از ترکیــه میآورنــد؛ امــا در
ایــران تولیــد میکننــد.
از آن مغازههــا کــه گــذر کــردم در نهایــت وارد دو مغــازه بــزرگ
شــدم کــه پردههــای لوکــس ایتالیایــی و فرانســوی میفروختنــد.
فروشــندهگانش قیمتهــا را از متــری یکمیلیونپانصــد تومــان بــه بــاال
معرفــی میکردنــد .معتقــد بودنــد اگــر االن هــم نخریــد چندمــاه دیگــر
اصــا نمیتوانیــد بخریــد .اینطــور کــه یکــی از فروشــندگان میگفــت
قیمتهــا در شــشماه گذشــته ســهبرابر شــده اســت .واردات ســخت
اســت امــا افــرادی کــه کارت ســبز دارنــد؛ همچنــان در واردات کاال
راحتانــد.
درنهایــت وارد مغــازه یکــی از برندههــای ایرانــی میشــوم کــه روزگاری در
مغــازهاش پــر از مشــتری بــود .مدلهــای مختلــف پــرده را روی پیشــخوان
مغــازهاش گذاشــته بــود ،روی بســیاری از آنهــا برچســب ناموجــود را زده
بــود؛ یعنــی دیگــر تولیــد نخواهد شــد.

پروژههای تعطیل شده
امــا تحریــم چــه تاثیــری در کار معماران و ســازندگان ســاختمان گذاشــته
ا ست ؟
مهنــدس گیتــی مطلبنــژاد ،معمــار و طــراح داخلــی دراینمــورد
میگویــد :ایــن مســئله موجــب شــده اســت تــا بســیاری از شــرکتهای
ســاختمانی ضــرر زیــادی کننــد و پروژههــا تعطیــل شــوند .زیــرا بســیاری
از اجنــاس و یــا کدهــای کاغذدیــواری یــا ناقصنــد و یــا از زمــان خریــد تــا
تحویــل قیمتهــا چندبرابــر میشــود.
مهنــدس آرش شــیخی نیــز معقتــد اســت :درحــال حاضــر بــا توجــه بــه
قیمتهــای نجومــی کاالهــای دکوراســیون داخلــی ،بیشــتر پروژههــای
متوســط تعطیــل شــدهاند؛ تنهــا پروژههــای ارزان قیمــت و بســیار
الکچــری درحــال فعالیتنــد.
او ادامــه میدهــد .متاســفانه نوســانات بــازار ارز و وجــود تحریمهــا
از یکســو ،قوانیــن و مقرارتــی کــه ورود کاالهــا را بــه ایــران محــدود
میکنــد نیــز ازســوی دیگــر موجــب شــده تــا مــا در کار خــود بــا چالــش
روب ـهرو شــویم .درحــال حاضــر بســیاری از کاالهــا از طریــق پس ـتهای
بینالمللــی وارد میشــوند کــه گاهــی تــا چنــد هفتــه تاخیــر دارنــد؛ یــا
اینکــه ترخیــص کاالهــا در گمــرک بــا ســختی روبـهرو میشــود .همیــن
مســئله باعــث شــده بســیاری از ساختمانســازها ورشکســته شــده و
ناچــار بــه تعطیلــی کار خــود باشــند.

ویژه نامه دکوراسیون و تزئینات داخلی ساختمان

خبرکوتاه

نزدیــک بــه  ۲۰ســال اســت کــه موسســه پانتــون بــه طــور غیــر رســمی رنگ ســال
را انتخــاب مــی کنــد .پانتــون رنگــی از اعمــاق دریاهــای نیلــی را بــه عنــوان رنــگ
ســال  ۲۰۱۹برگزیــده تــا درخشــش آن بــر جلوه هــای بصــری پیرامونمــان بیفزاید.
رنــگ مرجانــی ،یــادآور قــدرت و گرمــای صخــره های مرجانــی و ســمبل زندگی زیر
دریاهاســت؛ کــه بــه نــام صورتــی مرجانــی یــا مرجانــی ســایه ســرخ نیــز شــناخته
مــی شــود .ایــن رنــگ به ســرعت توجــه طراحــان لبــاس ،مــد و فشــن ،تکنولــوژی،
دکوراســیون و… را بــه خــود جلــب کــرده و بــه زودی فراگیــر خواهــد شــد.
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مجله  World Furniture Onlineبررسی کرد:

چشمانداز بازار
مبلمان ایران
درحالحاضــر ایــران بــه یکــی از بازارهــای جــذاب و
درحــال توســعهای تبدیــل شــده کــه تولیدکننــدگان
خارجــی بــا دقــت و توجــه بیشــتری بــ ه دنبــال اخبــار
و اطالعــات مربــوط بــه آن هســتند .فرصتهــای
روبهرشــد ایــن بــازار موجــب شــده تــا  CSILمرکــز
مطالعــات و تحقیقــات صنعتــی انگلســتان ،ایــران را در
زمــره گروههایــی قــرار دهــد کــه رونــد تولیــد ،مصــرف
و تجــارت آنهــا بــ ه طــور مســتمر توســط ایــن مرکــز
رصــد میشــود .مجلــه  World Furniture Onlineدر
مصاحبـهای با یکــی از کارشناســان بــازار مبلمــان در ایران
بــه تشــریح چشــماندازهای توســعهای ،وضعیــت فعلــی
و آینــده بــازار مبلمــان ایــران پرداختــه اســت .در ادامــه
بخــش هــای از ایــن مصاحبــه را مــی خوانیــد؛
ایـران از جمعیتــی حــدودا ً  80میلیــون نفــری برخــوردار بــوده ،کــه
بــا در نظــر گرفتــن پتانســیل بازارهــای همجـوار خارجــی بــه 130
میلیــون نفــر میرســد .در حــال حاضــر ایــن مقـدار جمعیت کشــور،
مــا را نــهتنهــا بــه یکــی از جذابتریــن بازارهــا تبدیــل کــرده بلکــه
بهعنــوان یکــی از بازارهــای رو بــه رشــد توانســته ســرمایهگذاران
زیــادی را بــه ســرمایهگذاری تشــویق کنــد .بخــش مبلمــان در ایـران
بــه دو بخــش عمــده مبلمــان اداری و خانگــی ،تقســیم میشــود کــه
ایــن بخشهــا را میتــوان در شــرکتهای کوچــک و متوســط،
نــه شــرکتهای بــزرگ جســتجو کرد.جالــب اســت بدانیــد کــه
بهرغــم تمامــی تحریمهــای محدودکننــده ،تاکنــون تولیدکننــدگان
مبلمــان اداری ایـران در حــدود  90درصــد از نیازهــای داخلــی اعــم از
صندلــی ،میــز ،کابینت ،کتابخانه ،قفســه بایگانی اســناد ،پارتیشـنها
و غیــره را در یــک بــازار رقابتــی تأمیــن کردهانــد .ایــن پیشــگامان،
تولیدکننــدگان بــزرگ یا متوســط با ماشــینآالت پیشــرفته و مدرنی
هســتند کــه محصــوالت تولیــدی آنهــا شــامل صندلــی ،مبلمــان
صفحـهای یــا فلــزی و پالســتیکی اســت .بــه دلیــل ســاختار مبلمان
مــدرن ،چش ـمانداز مشــابهی ب ـرای تولیدکننــدگان مبلمــان مــدرن
خانگــی (یــا حتــی برخــی تولیدکننــدگان مبلمــان اداری) مشــاهده
میشــود کــه البتــه ایــن چشــمانداز بــرای مبلمــان کالســیک
وجــود نـدارد .کشــورهای پیشــرو در عرصــه مبلمــان حضــور پررنگی
در بــازار ایـران دارنــد؛ بــه عنـوان مثــال در حــال حاضــر شــرکتهای
ترکیـهای نمایندگیهــای خــود را در شــهرهای بــزرگ ایـران افتتــاح
کردهانــد و محصــوالت خــود را بــا برنــد تجــاری خــود بــه فــروش
میرســانند .کانالهــای اصلــی توزیــع بـرای تولیدکننــدگان مبلمــان
در ایـران عبارتنــد از:
● تولیدکننــدگان صنعتــی بــزرگ ،نمایشــگاهها و فروشــگاههای
انحصــاری یــا قـراردادی کــه خــود را بهعنـوان کانــال فــروش اصلــی
مدیریــت میکننــد.
● تولیدکننــدگان کوچــک و متوســط کــه دارای نمایشــگاهها
یــا فروشــگاههای خردهفروشــی خــود باشــند از تعــداد کمــی
برخوردارنــد .الزم اســت بــه ایــن نکتــه اشــاره شــود کــه داللهــا در
ایــن بــازار ســودی نمیبرنــد ،زی ـرا نمایشــگاههای بــزرگ فصلــی،
اصلیتریــن محیط ارتبــاط بین خریـداران و تولیدکنندگان هســتند.
● تولیدکننــدگان کوچــک فاقــد تـوان مالــی نمایشــگاه یا فروشــگاه،
مجبــور هســتند محصــوالت خــود را از طریــق فروشــگاههای حراجی
بــه فــروش برســانند کــه معمــوالً منجر بــه نابرابــری قــدرت چانهزنی
و قابلیــت تخفیــف در مقایســه بــا صاحبان فروشــگاه میشــود.
● تمرکــز اصلــی فروشــگاههای برنــد در ســه بــازار یافتآبــاد،
خــاوران و حســنآباد اســت.
● فــروش آنالیــن بــه همـراه بــازار دیجیتــال ،پدیــده جدیدی اســت
کــه در راســتای گرایــش جهانــی بــه ســمت تجــارت الکترونیــک بــه
همــگان معرفــی شــده کــه در حــال حاضــر بــا اســتقبال باالیــی در
ای ـران مواجــه نشــده امــا فرصتهــای نویدبخشــی را در آینــده بــه
همـراه خواهــد داشــت.
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ست شید؛ خانه رویایی تو

خبرکوتاه
خبر اول

اگــه بــه تازگــی خونــه ،دفتــر کار ،مغــازه یــا … خریدیــن و میخوایــن مبلــه اش
کنیــن ،فکــر مــی کنیــن کلــی کار داریــن ،وقــت نداریــد بازارهــای بــزرگ مبــل و
فــرش و لــوازم خونــه رو بگردیــن و تــازه میخوایــن خونــه تــون ،یــه عالمــه قشــنگ
بشــه ،نمیدونیــن چــی بــه چــی میــاد ،مــی خوایــن خونتــون ســاده و شــیک باشــه یا
رنگــی رنگــی باشــه یــا باشــکوه باشــه و نمیدونین چــه چیزایــی بخرین که به ســبک
مــورد نظرتــون برســین ،ســت شــید بــا شماست«.ســت شــید» به شــمایی کــه برای
دکوراســیون منــزل و خریــد مبلمــان احتیــاج بــه راهنمایــی داریــد کمــک میکنــه.

رئیس اتحادیه فروشندگان تزئینات داخلی اهواز:

چالش جدی در پیدا کردن کاال
وجــود تحریمهــا و نوســانات نــرخ ارز بــر بســیاری از صنایــع تاثیرگــذار بــوده اســت .ازجملــه صنایعــی که در
ایــن زمینــه دچــار رکــود شــده اســت صنعــت تزئینــات داخلــی ســاختمان اســت .زیــرا بخشــی از محصــوالت
ایــن صنعــت از خــارج وارد میشــود بخــش دیگــری هــم کــه در داخــل تولیــد میشــود نیازمنــد تامیــن
مــواد اولیـهاش از خــارج اســت.
اینگونــه کــه علــی خلقتــی رئیــس اتحادیــه فروشــندگان تزئینــات داخلــی اهــواز میگویــد ایــن مســئله
موجــب شــده تــا از میــزان شــصتدرصد مشــتریان ایــن کســب وکار کاســته شــود .درحالــی کــه اگــر دولت
از تولیدکننــدگان حمایــت کنــد چالشهــای ایــن بخــش رفــع خواهــد شــد .گفتوگــوی مــا را بــا او
مــی خوانیــد؛

نگاهی به استارتاپ بومی خانه؛

فضایی خالق
برای ارتباط بی واسطه
یکــی از مشــکالت و چالــش هایــی کــه در
بســیاری از اوقــات ،بیشــتر مــا بــا آن مواجــه
هســتیم ،تعویــض یــا انتخــاب دکوراســیون
مناســب بــرای منزلمــان اســت .از دوســتان
و ســایر منابــع ،اطالعــات گوناگونــی کســب
مــی کنیــم ولــی برایمــان آن نتیجــه ای
کــه مــی خواهیــم ،بصــورت دقیــق ملمــوس
نیســت.
تیــم اســتارتاپی یومــی خانــه ،بــا ایجــاد
فضایــی کامــ ً
ا بصــری و پویــا و بــا ارائــه ی
خدمــات مشــاوره و اجــرا در ایــن زمینه ،ســعی
کــرده اســت تــا حــد زیــادی مشــکل انتخــاب
و اجــرای دکوراســیون منــزل یــا محــل کار
شــما را مرتفــع کنــد.
نســیم کشــاورز ،از مؤسســین یومــی خانــه ،از تمایــز
کســب و کارشــان بــا ســایر کســب و کار هــای فعــال
در ایــن عرصــه مــی گوینــد« :یومــی خونــه» فضایــی
خــاق بــرای ارتبــاط بــی واســطه بــا تأمین کننــدگان،
معمــاران ،طراحــان و مجریــان ســاختمانی مــی باشــد.
در ایــن فضــا ســعی بــر آن بــوده تــا تمــام محتــوای
تخصصــی مــا بــه صــورت دیــداری و کام ـ ً
ا ملمــوس
بــرای کاربــر بــه نمایــش در بیایــد و کاربــر بعــد از
انتخــاب دکوراســیون مــورد نظــر خــود بتوانــد عین ـاً
همــان دکوراســیون را تهیــه نمایــد.
یومــی خانــه یــک مجلــه ی اینترنتــی نیســت کــه
تنهــا کاربــران عکــس هــای دکوراســیون هــای روز را
ببیننــد و بعــد نتواننــد به آن دسترســی داشــته باشــند.
ســعی بــر ایــن اســت تــا هــر محتــوای بصــری ،قابلیــت
دسترســی راحــت ،کیفیــت بــاال و نهایــت ســرعت
خدمــات را داشــته باشــد.
ایــن کارشــناس ارشــد معمــاری ،ادامــه مــی دهــد:
بعــد از ایــن کــه ایــده ی یومــی خانــه را ســرچ کردیــم،
دیدیــم کــه مشــابه خارجــی هــم وجــود دارد و مــا
ســعی کردیــم محتویــات و محصــوالت قابــل ارائــه در
ســایت را بومــی ســازی کــرده و ارائــه نماییــم.
تأمیــن کننــده هــای حرفــه ای را بــا کاربــران متصــل
مــی کنیــم تــا کاربــر آنجــه مــی بینــد را بتوانــد
ســفارش دهــد.
او بــه تأثیــر تولیــد محتــوای آموزشــی و خبــر
رســانی ،بــر روی موفقیــت کســب و کار خــود اشــاره
مــی کنــد و مــی افزایــد :هــدف اصلــی مــا طراحــی
و ارائــه اکوسیســتمی اســت کــه بتوانیــم افــراد را بــا
دکوراســیون علمــی و اســتاندارد آشــنا کنیــم.
خیلــی از افــراد در کشــور مــا تمایــل چندانــی
بــرای اســتفاده از طــراح ،جهــت انتخــاب و اجــرای
دکوراســیون منــزل یــا محــل کار خــود ندارنــد.
بنابرایــن تولیــد و ارائــه ی یــک محتــوای اســتاندارد
مــی توانــد کاربــر را بــا اســتاندارد هــای ایــن حــوزه
آشــنا و بــه او در جهت برخــورداری از یک دکوراســیون
زیبــا و بهینــه یــاری رســاند .بــا ایجــاد محتــوای
مناســب ایــن اصــول آمــوزش داده مــی شــود و بــر
اســاس همیــن اصــول ســعی مــی شــود از طریــق
تأمیــن کننــدگان اســتاندارد و حرفــه ای ،دکوراســیون
مناســب بــا محتــوای ارائــه شــده در اختیــار کاربــران
قــرار گیــرد.

گفت و گو

نوســان :وجــود تحریمهــا و
نوســانات بــازار ارز تــا چــه انــدازه
بــر بــازار ایــن حــوزه تاثیرگــذار
بــوده اســت؟

درحــال حاضــر وجــود تحریمهــا و نوســانات
بــازار ارز موجــب افزایــش بیرویــه قیمتهــا
شــده اســت کــه تاثیــر بســیار منفــی در کار
مــا گذاشــته اســت .زیــرا باتوجــه بهاینکــه
کاالهــای تزئینی جــزو کاالهــای غیرضروری
محســوب میشــوند و در اولویــت اول مــردم
نیســتند ایــن موضــوع باعــث شــده تــا
مصرفکننــده نهایــی زمانــی کــه متوجــه
قیمتهــا میشــود بــرای خریــد اصــا جلــو
نیایــد .درحــال حاضــر حــدود شــصت درصد
از میــزان مشــتریان مــا کاســته شــده اســت.

نوســان :وضعیــت تولیــد داخلــی و
باتوجهبهاینکه واردات کاالهــای مربــوط بــه تزئینــات
کاالهای داخلــی ســاختمان درحــال حاضــر
تزئینیجزو چگونــه اســت؟
کاالهای متاســفانه بــه علــت عــدم حمایــت دولــت از
غیرضروری تولیدکننــدگان درحــال حاضــر بســیاری از
محسوب واحدهــای تولیــدی ایــن صنعــت یــا تعطیل
میشوند؛ شــدهاند و یــا درحــال تعطیلــی هســتند.
این موضوع آن دســته هــم کــه فعــال هســتند ظرفیــت
باعث شده تا تولیدشــان از صددرصــد بــه چهــل الــی
مصرفکننده ســیدرصد رســیده اســت .ایــن درحالــی
نهاییزمانی اســت که میــزان تقاضا ازســوی مغــازه داران
کهمتوجه باالســت .زیــرا مغــازهدار بــرای تــداوم کار
قیمتها خــود نیازمنــد وجــود اجنــاس درمغــازهاش
میشود برای اســت؛ امــا متاســفانه در پیــدا کــردن کاال بــا
خرید اصال جلو چالــش جــدی روبـهرو اســت؛ زیــرا اجنــاس
نیاید

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

تولیــد داخــل بهســختی در بــازار پیــدا
میشــوند .ازســوی دیگــر واردکننــدگان بــه
علــت تحریــم و محدودیتهــای داخلــی
بــه ســختی میتواننــد اجنــاس را وارد
و از گمــرک ترخیــص کننــد .جــدای آن
همانطــور کــه ذکــر شــد افزایــش قیمــت
دالر موجــب افزایــش بیرویــه قیمــت
کاالهــای وارداتــی و کاســته شــدن از قــدرت
خریــد مــردم شــده اســت.

نوســان :رکــود صنعــت ســاختمان
تــا چــه انــدازه در کار شــما تاثیــر
گــذار بــوده اســت؟

بــدون شــک زمانــی کــه صنعــت ســاختمان
دچــار رکــود میشــود در بســیاری دیگــر از
کسـبوکارها از جملــه کسـبوکار مــا تاثیــر
منفــی میگــذارد .زیــرا صنعــت ســاختمان
صنعــت مــادر اســت و حــدود دویســت
شــغل را در حالــت عــادی ســامان میدهــد.
درحــال حاضــر نیــز افزایــش بیرویــه
قیمــت بســیاری از کاالهــای مرتبــط بــا
صنعــت ســاختمان و کمبــود آنهــا از جملــه
کاالهــای مربــوط بــه تزئینــات داخلــی مانند
دیوارکــوب ،کفپــوش ،موکــت ،پــرده و..
موجــب شــده تــا ایــن صعنــت بــا چالــش
روبــهرو شــود .همانظــور کــه ذکــر شــد
بــه علــت افزایــش ارز ،وجــود تحریمهــا و
محدودیتهــای وارداتــی در حــال حاضــر
مــا با یــک چرخــه معیوبــی روبهرو هســتیم.

نوســان :باتوجــه بــه خشکســالیهای
اخیــر چمنمصنوعــی یکــی از
کاالهــای مــورد نیــاز و ضــروری

محســوب میشــود کــه متاســفانه
بــه علــت برخــی از محدودیتهــا
واردات آن بــه کشــور ممنــوع اســت.
وضعیــت تولیــد آن در داخــل چگونــه
اســت؟ آیــا در داخــل کشــور تولیــد
میشــود؟

بلــه ایــن محصــول در داخــل کشــور
تولیــد میشــود .بهعنــوان نمونــه شــرکت
ظریفمصــور کــه یــک قطــب صنعتــی در
شهرســتان بروجــرد محســوب میشــود بــا
دســتگاههای مــدرن و فنــاوری بــاال ایــن
محصــول را تولیــد میکنــد و در بــازار
موجــود اســت .امــا از آنجایــی کــه نــخ
مــورد نیــاز ایــن محصــول بایــد از خــارج
وارد شــود در بیشــتر مواقــع تولیدکننــدگان
در تامیــن نــخ خــود بــا چالــش روبــهور
هســتند .در زمــان تولیدشــان دچــار وقفــه
میشــوند و نمیتواننــد محصــول را بــه
موقــع در بــازار توزیــع کننــد .درحالــی کــه
اگــر دولــت محتــرم تولیدکننــدگان را در
تامیــن مــواد اولیــه محصــوالت حمایــت
کنــد مــا در داخــل هــم فــنآوری تولیــد
چمنمصنوعــی را داریــم هــم دانــش آن را
نــه در مــورد چمنمصنوعــی کــه در مــورد
ســایر محصــوالت از جملــه کاغــذ دیــواری،
موکــت ،پارکــت و بســیاری دیگــر نیــز ایــن
ظرفیــت وجــود دارد .امــروز جهــاد یعنــی
حمایــت از تولیدکننــده در جهــت تولیــد
تمــام محصــوالت مــورد نیــاز مــردم.

نوســان  :درحــال حاضــر
مصرفکننــدگان ایرانــی از چــه

طرحهایــی در ایــن صنعــت
بیشــترین اســتقبال را دارنــد؟

بــه نظــر میآیــد مصرفکننــدگان
ایرانــی دســتکم در شهرســتان اهــواز از
طرحهــای لوکــس و کالســیک اســتقبال
بیشــتری میکننــد تــا ســایر طرحهــا !.
ازســوی دیگــر در اســتان خوزســتان شــاهد
اســتقبال مــردم از کاغــذ دیــواری ،پارکــت و
موکــت در چنــد ســال گذشــته بودهایــم .اما
همانطــور کــه گفتــه شــده بــه علــت افزایش
قیمتهــا از قــدرت خریــد مــردم کاســته
شــده اســت.

نوســان :تولیدکننــدگان مــا در ایــن
زمینــه چــه کردهانــد؟

خوشــبختانه تولیدکننــدگان مــا در ایــن
زمینــه تمــام تــوان خــود را بــه کار
گرفتهانــد .درحــال حاضــر کاالهــای بســیار
مرغــوب بــا کیفیــت در داخــل تولیــد
میشــود .بــه عنــوان مثــال مــواد اولیــه
بهکاربــرده شــده در تولیــد کاغذدیــواری و
موکــت در داخــل کشــور بهگون ـهای اســت
کــه آن محصــوالت را در برابــر آب ،رطوبــت
و گردوخــاک مقــاوم نگــه مـیدارد کــه ایــن
موضــوع باعــث میــزان دوام و طــول عمــر
محصــوالت میشــود .همچنیــن محصوالت
تولیــد داخــل بــه جهــت وزن بســیار ســبک
و قابــل اســتفاده اســت کــه خــود یکــی از
نــکات مهــم در انتخــاب محصــول اســت.
بدونشــک بــا تمــام چالشهــای موجــود
در تولیــد محصــوالت داخلــی تــوان رقابــت
بــا محصــوالت خارجــی را دارنــد.

info@eghtesadbazar.ir
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این خانه عجیب با وزش باد حرکت می کند

خبر اول

ویژه نامه دکوراسیون و تزئینات داخلی ساختمان

خبرکوتاه

تنــوع در دکوراســیون داخلــی و خارجــی خانــه بســیار اهمیــت دارد امــا بــه دالیل
مختلــف مالــی مکانــی و زمانــی همیشــه ایــن کار مقدور نیســت « ..الکس شــودر»
و « وارد شــلی» خانــه ای متفــاوت را طراحــی کــرده انــد کــه تغییــر در آن کار
ســختی نیست!
ایــن خانــه در منطقــه ای کوهســتانی(نیویورک) بــر روی یــک تــک ســتون  4متر
و  20ســانتی قــرار دارد کــه بــا حرکــت ســاکنین و حتــی بــاد حرکــت مــی کنــد.
دیــواره هــای خانــه از شیشــه هــای تمــام قــدی از کــف تــا ســقف هســتند.

مدیرعامل شرکت سایه گستر:

به دالر هشتتومانی هم راضی هستیم
وجــود تحریمهــا و نوســانات بــازار ارز موجــب شــده اســت تــا بخــش زیــادی از کاالهــای مربــوط بــه صنعــت
تزئینــات داخلــی ســاختمان از جلمــه پــرده و کرکــره بــا افزایــش چش ـمگیر قیمتهــا روب ـهرو شــوند .یــک
دلیــل مهــم ایــن امــر ایــن اســت کــه بخــش مهمــی از کاالهــای ایــن بخــش از خــارج وارد میشــوند کــه
درحــال حاضــر بــا توجــه بــه نوســانات قیمــت ارز دچــار افزایــش قیمــت شــدهاند و بخــش دیگــری هــم کــه
در داخــل تولیــد میشــوند بــه علــت تامیــن مــواد اولیهشــان از خــارج هــم بــا افزایــش قیمــت و هــم بــا
چالــش بــه دلیــل کمبــود و گــران بــودن مــواد اولیــه روب ـهرو بشــوند از میــزان بازدهیشــان کاســته شــود.
شــرکت سایهگســتر بــا بیــش از چهــل ســال ســابقه در تولیــد انــواع پــرده و کرکــره اداری و بیمارســتانی یکــی
از تولیدکننــدگان داخلــی ایــن محصــول در ایــران اســت .امــا آنطــور کــه محســن خلیـلزاده مدیرعامل این
شــرکت میگویــد درحــال حاضــر بــه علــت وجــود تحریمهــا و نوســانات بــازار ارز موجــب شــده اســت تــا
بخــش زیــادی از بازدهــی شــان کاســته شــود حتــی ورود مــواد اولیهشــان مشــمول ممنوعیــت قــرار گیــرد.

نوســان  :چهمقــدار از مــواد
اولیــه کارخانــه شــما از خــارج وارد
میشــود؟
حــدود بیســت الــی ســی درصــد مــواد
اولیــه مــا بهشــکل مســتقیم از خــارج
وارد میشــد .حــدود ســی الــی چهــل
درصــد نیــز بــه شــکل غیــر مســقیم از
خــارج وارد میشــود .یعنــی بخــش
اصلــی آن در خــارج تولیــد میشــود و
در ایــران تبدیــل میشــود .اکنــون بــا
توجــه بــه وجــود تحریمهــا و نوســانات
بــازار ارز در هــردو حــوزه بــا چالــش
روبـهرو هســتیم .متاســفانه حتــی مــواد
اولیــه کاالهــای تولیــدی مــا نیــز طبــق
تعرفههــای گمــرک کاالی لوکــس
محســوب میشــود کــه ورود و ترخیــص
آن نیــز ســخت شــده اســت.
نوســان :وجــود تحریمهــا و
نوســانات بــازار ارز تــا چــه انــدازه
بــر بــازار ایــن حــوزه تاثیرگــذار
بــوده اســت؟
متاســفانه وجــود تحریمهــا موجب شــده
اســت تــا کارخانــه مــا درحــال حاضــر
حــدود بیســت الــی ســی درصــد بازدهی
داشــته باشــد در حالــی کــه پیــش از
وجــود تحریمهــا و نوســانات ارز تــا هفتاد
الــی هشــتاد درصــد بازدهــی داشــتیم.
نوســان :رکــود ســاختمان تــا
چــه انــدازه در کار شــما تاثیرگــذار
بــوده اســت؟
رکــود ایــن صنعــت در کار مــا تاثیــر
اندکــی دارد زیــرا بیشــتر کاالهایــی کــه
توســط کارخانــه مــا تولیــد میشــود
مــورد مصــرف ادارات و بیمارســتانها
اســت؛ ازایـنرو تاثیــر چندانــی در کار مــا
نداشــته اســت.
نوســان :اســتقبال و پســند
مصرفکننــده ایرانــی از چــه
طرحهایــی بیشــتر اســت
تولیدکننــدگان بــرای جلــب نظــر و
ســلیقه آن هــا چــه برنامههایــی را
مدنظــر دارنــد؟
پردههــای « زبــرا» یکــی از پرفروشتریــن
محصــوالت تولیــدی مــا هســتند .کــه
درحــال حاضــر ورود پارچــه آن از خــارج

دشــوار اســت .همچنیــن از آنجایــی که نخ
مخصــوص ایــن نــوع پارچــه هــم از خــارج
وارد میشــود؛ نســاجیهای داخلــی
نیــز بــرای تولیــد آن بــا چالــش روبــهرو
شــدهاند کــه همیــن مســئله موجب شــده
تــا کار مــا بازدهــی کمــی داشــته باشــد.
نوســان :یکــی از آیتمهــای
کلیــدی در انتخــاب محصــول قیمت
تمــام شــده آن اســت .بــا توجــه بــه
شــرایط موجــود بــازار چــه راهکاری
بــرای جــذب مشــتریان داریــد؟
تاجایــی کــه در تــوان داریــم ســعی
میکنیــم از پارچههــا و مــواد اولیــه
تولیــد داخــل اســتفاده کنیــم؛ امــا همــان
مقــدار پارچــه و مــواد اولیــه نیــز بخــش
مهمــیاش از خــارج وارد میشــود کــه
بــه علــت تحریمهــا و نوســانات بــازار ارز
بازهــم بــر قیمــت تمــام شــده کار مــا تاثیر
گذاشــته اســت.
نوســان :اشــاره کردیــد ،بیشــتر

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

محصــوالت تولیــد شــده توســط
کارخانــه شــما مختــص ادارات و
بیمارســتانها هســتند؛ درحــال
حاضــر خریــد ایــن ارگانهــا از
محصــوالت شــما چگونــه اســت؟
همانطــور کــه گفتم ،عمــده کار مامختص
ادارات و بیمارستانهاســت؛ ایــن مســئله
هــم از لحــاظ ســبک و ســیاق طراحــی
و نــوع رنگبنــدی مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت؛ هــم از لحــاظ متریــال بــه
کار گرفتــه شــده اهیمــت دارد .بهعنــوان
مثــال پردههــای کرکــرهای فلــزی مــا
بــه علــت ســهولت در تمیزکــردن و ضــد
عفونــی کــردن بیشــتر مــورد اســتفاده
بیمارســتانها اســت و بــه بیــان بهتــر
بایــد بگویــم بیمارســتانها تنهــا از
ایــن نــوع کرکــره اســتفاده میکننــد.
درحــال حاضــر بــه علــت مســائل
اقتصــادی پیشآمــده بیمارســتانها
و ارگانهــای دولتــی نیــز کمتــر از مــا

نگاه

فاطمهافشاریان

کوکو شانل
لوکس بودن در جزئیات

گفت و گو
خریــد میکننــد کــه ایــن موضــوع
نیــز در کار مــا تاثیرگــذار بــوده اســت.
نوســان :بهعنــوان پرســش
آخــر نقــش دولــت در کارخودتــان
را چگونــه ارزیابــی میکنیــد چــه
درخواســتی از آن داریــد؟
اول اینکــه دالر هش ـتتومانی را کــه گفتــه
بودنــد اگــر بــه تولیدکننــدگان بــرای ورود
مــواد اولیــه بدهند سپاســگذار میشــویم .ما
بــه دالر هش ـتتومان هــم راضــی هســتیم.
امــا لطفــا بدهیــد؛ چــون عــدم تعلــق آن
موجــب گرانــی کاالهــای تولیــد شــده
توســط مــا میگردد.مــورد دیگــر بهرههــای
هجدهدرصــدی بانــک اســت کــه بایــد
کاهــش پیــدا کنــد؛ مگــر یــک تولیدکننــده
آن هــم درحــال حاضــر بــا توجــه بــه کمبود
و گرانــی مــواد اولیــه همچنیــن کاهــش
قــدرت خریــد مصرفکننــدگان چهمقــدار
ســود میکنــد کــه بخواهــد هجــده درصــد
از آن را وام بانــک بدهــد.
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« یــک فضــای داخلــی ،بازتابــی طبیعــی از روح اســت».
ایــن نقلقولــی تأثیرگــذار از «کوکــو شــانل» اســت کــه
مــا را خیلــی صریــح و ســاده بــه پیــروی از روحمــان
دعــوت میکنــد .کوکــو دختــری ســطح بــاال و زیبــا
بــود کــه ســعی میکــرد زنانگــی خــود را بــه زیبایــی
هرچهتمامتــر بــه نمایــش بگــذارد و ایــن مایــه غــرور
و مباهــات او بــود .شــکوه و قـ ِ
ـدرت درون او در فضــای
زندگــیاش نیــز بهوضــوح قابللمــس بــود .میتــوان
فضــای ایــده آل او را بــه یــک جعبــه جواهــر تشــبیه
کــرد.
اگــر آپارتمــان کوکــو شــانل را ندیدهایــد بــا جســتجو در اینترنت
حتم ـاً آن را مشــاهده کنیــد .تمــام فضــای راهپلــه آیین ـهکاری
شــده و صحنــه فوقالعــادهای خلــق کــرده اســت .هنــگام
نمایــش مجموعههــای جدیــد توســط مدلهــا ،شــانل آنهــا را از
بــاالی ایــن پلههــا تماشــا میکــرد .او در طــول نمایــش ،بــر روی
پنجمیــن پلــه در پاییــن آپارتمانش روبـهروی دیــواری از آیینهها
مینشســت و بــدون اینکــه کســی متوجــه حضــور او شــود بــا
نــگاه بــه پاییــن میتوانســت مدلهــا و همچنیــن عکسالعمــل
حضــار بــه لباسهــا را ببینــد .کوکــو عاشــق کریســتال ،آیینـ ه و
هــر چیــز متالیــک و بــراق بــود .چنیــن ســطوح بازتابکننــدهای
بــه فضــا پویایــی و بُعــد میبخشــند و همهچیــز را باشــکوهتر
جلــوه میدهنــد.
وقتــی شــک داریــد از چــه ترکیــب رنگــی بــرای طراحــی
فضــای لوکــس خــود اســتفاده کنیــد ،ســراغ سیاهوســفید
برویــد؛ همهچیــز ســفید بــا برجســتگیهای ســیاه یــا بالعکــس.
سیاهوســفید ،ترکیبــی کالســیک ،امــا همچنان شــیک و ســطح
بــاال اســت .سیاهوســفید ترکیــب رنگــی موردعالقــه کوکــو بــود
کــه در کنــار بــژ و طالیــی فضــای زندگــی او ،ظاهــری فاخــر و
لوکــس بــه فضــا میبخشــید.
کوکــو شــانل طرفــدار پروپاقــرص کاملیاهــا بــود و در فضاهــای
زندگــی خــود همــواره آنهــا را داشــت .ایــن گلهــای زیبــا
روی میــز جلومبلــی ،میــز توالــت ،در راهــرو و حتــی گاهــی
در کاغذدیواریهــا دیــده میشــدند .شــما هــم میتوانیــد بــا
گلهایــی ماننــد کاملیــا ،لیلیــوم ،ارکیــده و ...فضای خانه خــود را
بــه ســطح باالتــری از زیبایــی ارتقــاء دهید .عــاوه بر ایــن ،رایحه
ایــن گلهــا ،حــس فوقالعــادهای بــه فضــا میبخشــند .در کنــار
گلهــا ،رایحــه عطــر موردعالقهتــان نیــز میتوانــد معجــزه کنــد.
کوکــو هــر وقــت بــه آپارتمانــش میرفــت ،بــوی عطــر شــانل
شــماره  ۵کــه رایحــه مخصــوص او بــود در اطــراف راهپلــه بــه
مشــام میرســید.
کتابهایــی کــه روی میــز جلومبلــی بــه نمایــش گذاشــتهاید،
نحــوه چیدمــان عطرهایتــان ،الگــوی بافــت کوس ـنها و همــه
ایــن جزئیــات کوچــک و بهظاهــر بیاهمیــت میتواننــد در
لوکــس بــه نظــر رســیدن فضای شــما تأثیر چشــمگیری داشــته
باشــند .همینکــه چنــد شــاخه گل را بــا یــک روبــان بــه هــم
ببندیــد و درون گلــدان کریســتال کوچــک قــرار دهیــد و در
کنــارش یــک شــمع زیبــا روشــن نماییــد ،میتوانــد ظاهــری
متفــاوت ایجــاد کنــد.
هــر زن شیکپوشــی ،ترکیــب رنگــی خاصــی دارد کــه همــواره
بــه آن وفــادار اســت .همانطــور کــه پیشازایــن گفتیــم ترکیــب
رنگــی موردعالقــه کوکو شــانل نیز ســیاه ،ســفید ،برنــز و طالیی
بــود .وقتــی ترکیــب رنگــی خــاص خودتــان را داشــته باشــید،
هنــگام خریــد بــرای دکوراســیون دچــار اشــتباه نمیشــوید؛
چــون میدانیــد چــه میخواهیــد و چهبســا بارهــا آن را
آزمودهایــد .بــا ایــن ترفنــد شــما همــواره امضــای خودتــان را
پــای فضــای زندگیتــان خواهیــد داشــت.
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هنر همزیستی
بــرای آنکــه بــه شــما بگویــم نقــش یــک معمــار در قــرن  21بــرای پیشــگیری از ایــن معضــل چیســت،
عنــوان «هنــر همزیســتی» را بــرای ایــن ســخنرانی انتخــاب کــردم ،چراکــه گمــان میکنــم همزیســتی
دنیایــی را بــرای انســان ایجــاد میکنــد کــه در آن «احتــرام» بــه دیگــری وجــود دارد .احترامــی کــه
انســان را بــه شــناخت هرچــه بهتــر خــود و محیــط پیرامونــش ســوق میدهــد .آنچــه آمــد ،بخشــی از
ســخنرانی ،مهنــدس «فیــروز فیــروز» ،فــارغ التحصیــل رشــته معمــاری از انســتیتوی پــرات نیویــورک و
از معمــاران برجســته کشــور در ســومین «نشســت معمارانــه» اصفهــان اســت.

معرفی رشته

تزئینات داخلی
ساختمان
فضاســازی داخلی ســاختمان بــرای ایجاد محیطــی آرام و
دلنشــین اهمیت ویــژهای دارد؛ طراحی و ســاخت کفپوش
و انتخــاب رنگهــای مناســب از جملــه تخصصهــای
فارغالتحصیــان رشــته «تزئینــات داخلــی ســاختمان»
اســت .رشــته «تزئینــات داخلــی ســاختمان» در زمینــه
صنعــت از گــروه معمــاری و ســاختمان قــرار دارد.
معرفیرشته
معمــاری تنهــا ســاخت بناهایــی بــا احجــام زیبــا نیســت
بلکــه فضاســازی داخلــی آن نیــز بــرای ایجــاد محیطــی آرام و
دلنشــین اهمیــت ویــژهای دارد .طراحــی و ســاخت کفپــوش و
دیوارپوشهــا ،انتخــاب رنگهــای مناســب و ایجــاد هارمونــی در
فضــا بــرای تعریــف صحیــح از آن در تخصــص تکنســینهای این
رشــته اســت.
سطحآموزشیمهارتها
هنرجویــان در ایــن رشــته عــاوه بــر گذرانــدن دروس عمومــی،
شــش اســتاندارد مهــارت شــغلی را گذرانــده و در انتهــای هــر
اســتاندارد بــه توانایــی ذیــل دســت مییابنــد:
1ـ نقشهکشــی ســاختمان درجــه  :2در ایــن اســتاندارد کــه
در پایههــای دهــم اجــرا میشــود ،هنرجــو بــا نقشــهخوانی و
عالئــم آن آشــنا شــده و میتواند ترســیم نقشـههای ســاختمانی
را آمــوزش ببینــد.
2ـ تزئینکننــده فضــای داخلــی :بــا اجــرای ایــن اســتاندارد کــه
در پایههــای دهــم اجــرا میشــود ،هنرجــو قــادر خواهــد بــود
کــه پــان دکوراســیون ،چیــدن مبلمــان و رنگآمیــزی آنهــا،
تغییــرات روی مبلمــان و جمـعآوری وســایل تزئینــی و نمایــش
آنهــا را انجــام دهــد و توانایــی ســاخت وســایل مختلــف مربــوط
را داشــته باشــد.
3ـ کابینتســازی چوبــی :در ایــن اســتاندارد کــه در پایههــای
یازدهــم اجــرا میشــود ،هنرجــو میتوانــد از عهــده رســم رنگــی
انــواع پرســپکتیو ،طراحــی انــواع کابینــت ،ســاخت شــابلونهای
مــورد نیــاز و نصــب کابینــت و کنتــرل کیفیــت آن برآیــد.
4ـ کمــک نقــاش ســاختمان درجــه  :2در ایــن اســتاندارد کــه
در پایههــای دوازدهــم اجــرا میشــود ،هنرجــو میتوانــد از
عهــده متــره کــردن کار ،ســاختن گــچ و کشــیدن آن ،ســمباده
و آسترکشــی و رنگآمیــزی ســطوح چوبــی و فلــزی و ...برآیــد.
5ـ نصــاب کابینــت چــوب :در ایــن اســتاندارد کــه در پایههــای
دوازدهــم اجــرا میشــود ،هنرجــو توانایــی بــه کارگیــری ابــزار
و دســتگاههای مخصــوص نصــب کابینــت چوبــی روی دیــوار و
برطــرف کــردن عیــوب ناشــی از نصــب کابینــت را بــه دســت
خواهــد آورد.
6ـ نصــاب کاغــذ دیــواری ،موکــت و پارکــت :در ایــن اســتاندارد
کــه در پایههــای دوازدهــم اجــرا میشــود ،هنرجــو قــادر خواهــد
بــود ضمــن آمــوزش اصــول ایمنــی در کار ،از عهــده انجــام
مهارتهــای زیرســازی ،آمــاده کــردن و نصــب کاغــذ دیــواری،
کفپوشهــای پالســتیکی ،بــرش و نصــب پرســیانا ،نصــب موکت
و قرنیــز پالســتیکی برآیــد.
آیندهتحصیلیوشغلی
هنرجویــان بعــد از فراغــت از تحصیــل میتواننــد در مقطــع
کاردانــی و کارشناســی در دانشــگاه جامــع علمــی ـ کاربــردی،
دانشــگاه آزاد و دانشــگاه فنــی و حرفـهای و یــا فــوق لیســانس در
دانشــگاه دولتــی و در رشــته و گرایــش معمــاری ادامــه تحصیــل
دهند.فارغالتحصیــان میتواننــد بــه عنــوان نصــاب موکــت،
نقــاش ،کابینتســاز بــه صــورت خصوصــی یــا پــس از اخــذ
مــدارک دانشــگاهی در رشــته معمــای مشــغول بــه کار شــوند.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

ویژه نامه دکوراسیون و تزئینات
داخلیساختمان

گزارش /گروه فرهنگ
نوســان :کســانی کــه چندصباحــی در
شــهر تاریخــی اصفهــان زندگــی کردهانــد،
متوجــه ایــن مســئله شــدهاند کــه منطقــه
مرکــزی شــهر کــه شــامل چهارباغ عباســی،
میــدان امــام حســین(ع) ،خیابــان ســپه،
میــدان نقــش جهــان و خیابــان هــا و کوچــه
هــای اطــراف آن اســت از حــال و هوایــی
دلنشــین و ویــژه برخــوردار اســت ،از نقــاط
پررفــت و آمــد شــهر از حیــث گردشــگری
محســوب مــی شــود و حساســیت مــردم
در اجــرای پــروژه هــای شــهری و احتمــال
آســیب رســانی بــه ایــن نقــاط را هم بیشــتر
برمــی انگیــزد .یافتــن دلیــل ایــن مســئله

از انســتیتوی پــرات نیویــورک و از معمــاران
برجســته کشــور در اصفهــان اســت .او
کــه در پنجمیــن شــب ســرد زمســتان در
محفــل گــرم و صمیمانــه ســومین «نشســت
معمارانــه» در نگارخانــه صفوی حضــور یافته،
عنــوان ســخنرانیاش را «هنــر همزیســتی»
نهــاده تــا جایــگاه رفیــع ایــن هنــر و فــن
کهــن را در پاســداری از طبیعــت و هویــت
بخشــی بــه جامعــه انســانی گوشــزد کنــد.
فیــروز فیــروز بــا کالمــی گــرم و اثرگــذار کــه
احســاس وظیفه نســبت به حفــظ طبیعت از
آن هویداســت ســخن آغاز کــرده و می گوید:
معتقــدم بزرگتریــن معضلی که آدمــی در هر

اصفهــان کــه تصویــری از همراهــی انســان،
شــیر و اژدهــا را نشــان میدهــد ،میگویــد:
ایــن ســه موجــود هــر ســه در کنــار یکدیگــر
در یــک بــدن زندگــی میکننــد و آنجــا
کــه قــرار اســت اژدهــا جلــوی تابیــدن نــور
خورشــید را بگیــرد ،انســان مانــع شــده و او
را از ایــن کار منــع میکنــد .او میافزایــد:
در فرهنــگ چیــن اژدهــا نمــاد عقــل اســت،
امــا در فرهنــگ غربــی و ایرانــی ،اژدهــا نمــاد
دشــمن و تهدیدگــر طبیعــت اســت و انســان
همــواره بایــد مراقــب او باشــد تــا مبــادا بــه
طبیعــت آســیبی برســاند.
وی بــا بیــان اینکــه هــم زیســتی تنها شــامل
پاســداری از طبیعت نیست،
میگویــد :هــم زیســتی
ابعــاد دیگــری همچــون
عدالــت ،دانــش ،انســانیت
و  ...دارد کــه همــه
اینهــا نیــز در معمــاری
مــورد اهمیــت واقــع
میشــود .او رســالت
معمــاری را صیانــت از
طبیعــت میدانــد و
میگویــد :چنانچــه
خانــواده و پیشــینیان

چنــدان دشــوار نیســت .آنچــه ایــن منطقــه
را از ســایرین متمایــز کــرده «معمــاری» بــه
جــا مانــده از دوران صفــوی اســت کــه تنهــا
بخشــهایی از آن تــا امــروز از آســیب زلزلــه و
غفلتهــای انســانی در امــان مانــده و اگــر در
اثــر پدیــده شــوم فرونشســت زمیــن تخریب
نشــود ،بــه دســت آینــدگان ایــن دیــار نیــز
خواهــد رســید.
«معمــاری» کــه از آن بــه «فــن» و «هنــر»
تعبیــر مــی شــود ،نــه آنچــه امــروز بــا نــام
«بســاز ،بفــروش» در جامعــه مــا مرســوم
شــده ،موضــوع ســخنرانی مهنــدس «فیــروز
فیــروز» ،فــارغ التحصیــل رشــته معمــاری

کجــای جهــان در قــرن  21بــا آن روبروســت،
تخریــب گســترده طبیعــت اســت و یکــی
از وظایــف معمــار ایــن اســت کــه از ایــن
تخریــب آگاه بــوده و بــه ســهم خــود جلــوی
آن را بگیــرد.
او نجــات کــره زمیــن را بزرگتریــن چالــش
انســان قــرن  21دانســته و تاکیــد میکنــد:
امــروزه بحــران آب ،آلودگــی هــوا و مصــرف
بیرویــه انــرژی و ســرمایه هــای طبیعــی
غیرقابــل بازگشــت از بزرگتریــن چالشهایی
اســت کــه بشــر بــا آن روبروســت و از قضــا
همــه اینهــا بــه معمــاری مربــوط اســت.
ایــن معمــار برجســته بــا اشــاره به نماد شــهر

مــن در گذشــته در
ایــن مســیر حرکــت
کردهانــد ،مــن هــم
بــه دلیــل ســبک
زندگــی کــه داشــتهام،
عشــق وافــری بــه
طبیعــت دارم و تــاش
کــردهام ایــن نــوع نــگاه
را در معمــاری زنــده نگــه
دارم.
او اقــوام مختلــف مــردم
ایــران را آگاه بــه ســبک
معمــاری متناســب با منطقه

زیســت آنهــا دانســته و تاکیــد میکنــد :اگــر
مــردم را بــه حــال خــود بگذاریــم و دســت به
ســاخت و ســازهای نامناســب نزنیــم ،آنهــا
ســبک معمــاری متعلــق بــه محیــط زیســت
خــود را کــه از گذشــتگان بــه آنهــا رســیده،
حفــظ کرده و براســاس آن به ســاخت و ســاز
میپردازنــد.
او میافزایــد :ایــن ســبکهای بومــی و محلــی
کــه اینــک در نقــاط مختلــف کشــور ماننــد
سیســتان و بلوچســتان وجــود دارد بایــد ثبت
و نگهـداری شــده و بــه جهــان معرفــی شــود.
ایــن معمــار برجســته در ادامــه تصاویــری
از ســازههایی را کــه خــود طراحــی کــرده
بــرای حاضــران بــه نمایــش میگــذارد و در
حیــن توضیحاتــش ،نکاتــی را بیــان میکنــد.
«مســجدالجده» ،برنــده جايــزه بیــن المللــی
معمــار از ســوی بنیاد آقاخــان« ،دو خانــه برای
دو دوســت»« ،ویــای کــردان»« ،مدرســه
جیرفــت»« ،مدرســه دخترانــه ظفــر» و «هتل
هنــر» در ایتالیــا از جملــه آثــاری اســت کــه
فیــروز بــه نمایــش میگــذارد و دراینبــاره
میگویــد :اینکــه در چــه دنیایــی بــزرگ
شــویم ،اثــر مهمی در رشــد خالقیتمــان دارد و
ایــن همــان مســئله مهمــی اســت که مــن در
معمــاری بــه دنبــال آن هســتم.

info@eghtesadbazar.ir

