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خبر اول

ممنوعیت واردات و
دست اندازهای تولید

صنعــت تولیــد کاغــذ دیــواری در دنیــا بــا تنوعــی بســیار 
بــاال روزانــه در حــال پیشــرفت و ارائــه محصــوالت 
ســازگار بــا شــرایط زیســت محیطــی خواهــد بــود و ایــران 
کشوریســت کــه ســاالنه حجم بســیار باالیــی از محصوالت 
ــازار  ــورت واردات در ب ــه ص ــذ را ب ــه کاغ ــو از جمل دکوراتی
ــا کاهــش ارزش  کشــور عرضــه کــرده اســت. متاســفانه ب
ارز ملــی، واردات بــه ســمت محصــوالت نامرغــوب کشــیده 
شــده تــا جایــی کــه ممنوعیــت واردات ایــن محصــول در 

دســت اقــدام رســیده اســت. 
بــا توجــه بــه ممنوعیــت واردات انــواع پوشــش هــای کــف 
در دو ســال گذشــته بیــم آن مــی رود اتفاقــات نامناســبی 
در ســطح فــروش محصــوالت کــف در ایــران صــورت گیــرد، 
ــی  ــا مقاصــد شــوم، در زمان ــی ب کمــا اینکــه تولیدکنندگان
انــدک شــروع بــه تولیــد محصــوالت بــا درجه کیفی بســیار 
ــتند و از  ــت داش ــتاندارد نادرس ــدارک اس ــه م ــن و ارائ پایی
همــه ناگوارتــر، ارائــه محصــوالت بــا برنــد کشــورهای مجاور 
تولیــد کننــده بــود کــه بــه نوعــی بــازی بــا شــعور مــردم 
ایــران محســوب گردیــد. امــا پــس از گذشــت انــدک زمانــی 
از ممنوعیــت واردات، شــاهد حضــور شــرکت هــای تولیــد 
کننــده ای بودیــم کــه بــا ارائــه محصــوالت قابــل رقابــت بــا 
کشــورهای همســایه و صدالبتــه برندهــای اروپایی بــازار را از 

آن خــود کردنــد. 
صنعــت دکوراســیون داخلــی بــا صنعت مــد قرابتــی نزدیک 
دارد. بــدون تردیــد، ایــن صنعــت بــا طــرح هــا و رنــگ هــای 
متنــوع و مختلــف خــود مــی توانــد مخاطبــان خــود را بــه 
وجــد بیــاورد و بــا قیمتــی کــه توســط تولیدکننــده تعییــن 
مــی شــود محصــوالت خــود را بــه بــازا عرضــه مــی کنــد. 
تولیدکننــدگان فعــال در ایــن بخــش بایــد در ایجــاد طــرح 
ــای  ــا نیازه ــند ت ــر باش ــت پذی ــوع  رقاب ــای متن و رنگ ه
ــی  ــدگان داخل ــود.  تولیدکنن ــرآورده ش ــدگان ب مصرف کنن
بایــد نســبت بــه تعهــد خــود بــا مشــتریان خارجــی پایبنــد 
باشــند و بــا ایجــاد  برندینــگ درزمینــه تولیــد محصــوالت و 
کاالهــا،  صــادرات را افزایــش دهنــد. تمــام اینهــا در شــرایط 
اســت کــه اینروزهــا تولیدکننــدگان داخلــی به دلیــل تغییر 
خلــق الســاعه قوانیــن و مشــکالت داخلــی نتوانســته انــد در 
بازارهــای خارجــی حضــور یابنــد و در ایــن راه بــا دشــواری 
ــد. آنهــا از دولــت انتظــار  ــرو گردیــده ان هــای بســیاری روب
ــرای  ــا بهبــود فضــای کســب و کار، زمینــه را ب ــا ب ــد ت دارن
ســرمایه گــذاری بیشــتر آنهــا در ایــن بخــش فراهــم ســازد 
ــا به کارگیــری ماشــیـــن آالت جدیــد و به روزرســانی  ــا ب ت
تجهیــزات خــود در افزایــش میزان فــروش تاثیرگذار باشــند. 
حــال بــا توجــه بــه مشــکالت پیــش آمــده بــا اتحادیــه اروپا 
و آمریــکا ایــن فرصــت بــرای تولیدکننــدگان مهیــا شــد تــا 
بتواننــد دانــش و صنعــت بــاالی ایرانــی را بــه رخ همــگان 
بکشــند. ایــن روزهــا زمزمــه ممنوعیــت هــای واردات دیگــر 
محصــوالت بــه گــوش مــی رســد. حــال بایــد صبــر کــرد 
ــد  ــان و توانمن ــش بنی ــی دان ــا صنعتگران ــا ب ــه آی ــد ک و دی
روبــرو هســتیم و یــا آنکــه صنفــی را بــا تمامی زیبایــی های 

مخلوقــش از دســت مــی دهیــم. 
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متاسفانه 
افزایش حجم 
تولید موجب 
ارتقاء کیفیت 
نشده و از 
لحاظ کیفی 
هیچکدام از 
لمینیت های 
تولید ایران از 
کیفیت الزم 
برخوردار 
نیستند

سروش رجبی

نگاه

ممنوعیت واردات کاال برای حمایت از تولید داخلی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: در زمینــه محصوالتــی کــه در داخــل کشــور 
تولیــد مــی شــوند واردات نداریــم. رضــا رحمانــی، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، بــا 
بیــان اینکــه در زمینــه محصوالتــی کــه در داخــل کشــور تولیــد می شــوند واردات 
نداریــم، افــزود: ســال گذشــته واردات ۵۰۰ قلــم کاال کــه ارزش آن هــا بــاالی ۳ میلیارد 
دالر بــوده اســت را بــه خاطــر حمایــت از تولیــد داخــل کشــور ممنــوع کردیــم و هــر 
کجــا احســاس کنیــم بــرای کاالیــی امــکان ســاخت داخــل اســت، واردات آن کاال را 

بــه کشــور ممنــوع می کنیــم.

             گفت و گو

حذف رقابت سازنده

 نوســان:آقای تاجیــک! ممنوعیت 
ــری روی  ــه تاثی ــت چ ورود لمینی
ــل  ــول در داخ ــن محص ــد ای تولی

کشــور گذاشــته اســت؟
واردات  ممنوعیــت  اول  درجــه  در 
لمینــت قطعــا باعــث افزایــش حجــم 
تولیــد ایــن محصــول در داخــل شــده 
اســت. بــا ایــن وجــود متاســفانه 
افزایــش حجــم تولیــد موجــب ارتقــاء 
ــت  ــاظ کیفی ــده و از لح ــت نش کیفی
تولیــد  لمینیت هــای  از  هیچکــدام 
برخــوردار  الزم  کیفیــت  از  ایــران 
نیســتند. علــت آن هــم عــدم نظــارت 
ــی و شایســته ســازمان اســتاندارد  کاف
ــول در  ــن محص ــد ای ــران روی تولی ای

ــت. ــل اس داخ
حســاب  ایــن  نوســان:با   
ــت  ــر لمین ــت، اگ ــود گف می ش
می شــد  وارد  خــارج  از 
ــری  روی  ــر بهت می توانســت تاثی
ــل  ــول در داخ ــن محص ــد ای تولی
ــه از  ــی و چ ــت کم ــه جه ــه ب چ

ــذارد؟ ــی  بگ ــد کیف بع
بــدون شــک ورود لمینــت از خــارج از 
ــن  ــت ای ــاء کیفی ــب ارتق ــور موج کش
محصــول در داخــل می شــد؛ چــرا کــه 
ــت  ــک رقاب ــی در ی ــده داخل تولیدکنن
ــون  ــا اکن ــت. ام ــرار می گرف ــازنده ق س
کــه ایــن رقابــت ســازنده حــذف شــده 
ــراد  ــا وجــود یــک ســری از اف اســت ب
ــرای  ــه ب ــازار، ک ــل ب ــودجو در داخ س
ســود بیشــتر از کیفیــت محصــول کــم 
ــول  ــن محص ــد ای ــه تولی ــد، ب می کنن
در داخــل از جهــت کیفــی لطمــه وارد 
شــده اســت. درحــال حاضــر تنهــا یک 
ــران  ــل ای ــرکت ها در داخ ــری از ش س
ــا دارای  ــوالت آنه ــه محص ــتند ک هس
اســتاندارد الزم اســت و از کیفیــت 
محصــول خــود کــم نکــرده انــد و 
ــت خــود را  ــا کیفی ــد محصــول ب تولی
ــن  ــداد ای ــا تع ــد. ام ــی دهن ــه م ادام
تولیدکننــدگان انگشــت شــمار اســت 
بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت هــم 

نمی رســد. 
ــون  ــوان گفــت اکن ــی می ت به طــور کل
غیــر از ۳ الــی 4 کارخانــه کــه محصول 

ــبکه  ــرای ش ــان و ب ــد خودش ــا برن را ب
ــایر  ــد س ــد می کن ــود تولی ــع خ توزی
ــروش  ــه ف ــازار ب ــه در ب ــی ک برند های
می رســند توســط ۵ یــا 6 کارخانــه 
ــت  ــه کیفی ــود ک ــد می ش خــاص تولی
بــه ســفارش  بنــا  نــدارد و  را  الزم 
درخواســت دهنــده - یعنــی مشــتری 
کــه بــا برنــد خــودش می خواهــد 
ــن  ــه ای ــد - ب ــد کن ــول را تولی محص
اینکــه  بــرای  و  اعــالم  کارخانه هــا 
قابلیــت رقابــت از لحــاظ قیمــت را 
داشــته باشــد از کیفیــت کار کــم 
از  تولیــدات  اینگونــه  در  می کننــد. 
از  نمی کننــد؛  اســتفاده  رو  روکــش 
ام.دی.اف به جــای اچ.دی.اف آنهــم از 
نــوع نــا مرغوبــش اســتفاده می کننــد؛ 
و بســیاری مــواد اولیــه نامرغــوب دیگر 
ــد از  ــا بتوانن ــد  ت ــی گیرن ــه کار م راب
لحــاظ ریالــی قابلیــت رقابت پذیــری در 

ــند. ــته باش ــازار را داش ب
ــرات  ــه ج ــن ب ــان: بنابرای   نوس
ــارج  ــر از خ ــت اگ ــوان گف می ت
لمینــت را وارد می کردیــم ســطح 
ــش  ــا افزای ــول م ــی محص کیف

پیــدا می کــرد؟ 
دقیقــا؛ آن زمــان رقابــت یــک رقابــت 
ــی  ــده ایران ــت و تولیدکنن ــی اس واقع
می توانســت ســطح کیفــی خــود را 
ــه ارزش کار در  ــد ک ــاء ده ــدر ارتق آنق
ــنجیده  ــی س ــا کاالی خارج ــت ب رقاب
 شــود. قبــال در زمانــی کــه واردات 
بودنــد  تولیدکنندگانــی  بــود،  آزاد 
تولیدشــان  می کردنــد  کــه ســعی 
ــا  ــد. ام ــت کن ــی رقاب ــا کاالی خارج ب
زمانــی کــه واردات ممنــوع شــد، ایــن 
دوســتان نیــز دیگــر آنگونه حساســیت 
ــر محصــول  ــرا دیگ ــد؛ زی نشــان ندادن
ــد  ــت کن ــازار رقاب ــه در ب ــی ک واردات
ــون  ــه اکن ــا اینک ــت. کم ــود نداش وج
نیــز تولیدکنندگانــی هســتند کــه 
بنــام برنــد ترکیــه ای یــا آلمانــی تولیــد 

می کننــد.
  نوسان:اشــاره کردیــد کــه 
ــام  ــدگان به ن ــی از تولیدکنن برخ
برنــد خارجــی محصــوالت خــود 
کیفیــت  تولیــد می کننــد.  را 

کارخانه هــا  ایــن  محصــوالت 
ــت؟ ــه اس چگون

برخــی از آنهــا نیز از ســطح کیفــی کار 
ــام  خــود می زننــد. امــا چــون تحــت ن
ــاز  ــد ب ــد می کنن ــی تولی ــد خارج برن
ــایرین  ــان از س ــی کاری ش ســطح کیف
ــه  ــور ک ــا همانط ــت. ام ــر اس مقبول ت
گفتــم بــا توجــه بــه اینکــه اداره 
اســتاندارد هیچ گونــه نظــارت اجبــاری 
بــر تولیــد داخلــی لمینــت نــدارد و این 
نظــارت اختیــاری اســت - یعنــی هــر 
ــده کــه درخواســت  شــرکت تولیدکنن
ــد  ــد می توان ــته باش ــتاندارد را داش اس
ایــن مجــوز را کســب کند- و متاســفانه 
را  تولیدکننــدگان  هنــوز  ایــران  در 
ــتاندارد  ــوز اس ــذ مج ــه اخ ــور ب مجب
ــی  ــوالت ب ــن رو محص ــم از ای نکرده ای

ــت.  ــاد اس ــازار زی ــت در ب کیفی
  نوســان: درحــال حاضــر چنــد 
کارخانــه تولیــد لمینــت در ایران 

وجــود دارد؟
تحــت  کــه  کارخانه هایــی  اکنــون 
ــد  ــد می کن ــایرین تولی ــرای س ــد ب برن
۳ یــا 4 کارخانــه اســت. دو عــدد 
خیلــی  نیــز  کارخانه هــا  ایــن  از 
فعال تــر از ســایرین هســتند امــل 
ــد. چــون  ــی ندارن ــت خوب ــا کیفی الزام
ــان  ــا صاحب ــدگان آنه ــفارش دهن س
برنــدی هســتند کــه خــط تولید نــدارد 
و برایشــان حجــم تولیــد مهــم اســت 
ــت  ــه کیفی ــد؛ و البت ــت تولی ــه کیفی ن
تولیــد نیــز برمبنــای قیمتــی کــه 
ســفارش دهنده می خواهــد در بــازار 
ــتوار  ــه داشــته باشــد اس ــش صرف برای

ــت. اس
  نوســان: بنابرایــن می تــوان 
ــده  ــفارش دهن ــر س ــت اگ گف
ــا  ــه آنه ــدی ب ــب برن ــا صاح ی
پــول بیشــتری بدهــد آنهــا 
محصــول بــا کیفیت تــری تولیــد 

؟ می کننــد
اســت.  همین طــور  دقیقــا.  بلــه. 
ــه  ــی ک ــزان کیفیت ــر می ــا ه ــا ب آنه
ســفارش دهنده بخواهــد برایــش تولیــد 
ــر  ــه پیش ت ــا کاری ک ــد. دقیق می کنن
کارخانه هــای چینــی انجــام می دادنــد 

کــه بــا هــر درجــه کیفــی که ســفارش 
کار  قیمــت  و  می خواســت  دهنــده 
ــد. ــی کردن ــد م ــود تولی ــق آن ب مطاب

  نوســان: اشــاره کردیــد دو 
ــران هســتند کــه  ــه در ای کارخان
ــود و در  ــد خ ــا برن ــت را ب لمین
شــبکه توزیــع خــود تولیــد 
ــد  ــا بای ــاال آنه ــد؛ احتم می کنن
ــدود  ــم مح ــد ه ــاظ تولی از لح

باشــند؟
بــدون شــک. البتــه بایــد گفت آنهــا هم 
قدمــت بیشــتری در تولیــد دارنــد هــم 
ــر  ــد و اگ ــری دارن ــع قوی ت شــبکه توزی
یــک مقــدار بــه لحــاظ فنــی کار خــود 
را ارتقــا دهنــد می تواننــد بــا محصــوالت 
خارجــی رقابــت کننــد. ازســوی دیگــر 
ــازاری  ــون ب ــازار اکن ــن ب ــد گفــت ای بای
ــرای  ــز ب ــگاهدارها نی ــه فروش ــده ک ش
خودشــان تحت برنــد خودشــان لمینت 
بنابرایــن چنیــن  می کننــد.  تولیــد 
ــد و  ــبکه تولی ــگاه ش ــه جای ــازاری ک ب
توزیــع در آن جابجــا شــده اســت بــازار 

ــد.  ــد آم ــی از آب در نخواه خوب
ــه آن  ــد ب ــه بای ــم ک ــری ه ــه دیگ نکت
اشــاره کنــم اینکــه متاســفانه مــواد اولیه 
ــود  ــارج وارد می ش ــا از خ ــت تمام لمین
ــرای  ــی ب ــاید حرف ــن ش ــرای همی و ب
ــون  ــم؛ چ ــکل نداری ــه آن ش ــن ب گفت
هنــوز وابســته بــه کشــورهای خارجــی 
ــالش  ــر ت ــود اگ ــن وج ــا ای ــتیم ب هس
ــورها  ــایر کش ــا س ــم ب ــم می توانی کنی

ــم. ــت کنی رقاب
ــتاندارد  ــث اس ــه بح ــان: ب  نوس
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــاره کردی اش
همیــن میــزان نظــارت اختیــاری 
انجــام  ایــران  در  چگونــه 
می شــود؛ تســت فرسایشــی 
گرفتــه  چگونــه  سایشــی  و 

؟ د می شــو
اینهــا را اداره اســتاندارد مطابــق بــا 
ــگاه های  ــه در آزمایش ــی ک آزمایش های
انجــام  می شــود  انجــام  اروپایــی 
ــی  ــه الزام ــی ک ــا از آنجای ــد. ام می ده
نــدارد  وجــود  اســتاندارد  بــرای 
بــازار  در  بی کیفیــت  محصــوالت 

ــت. ــاد اس ــور زی کش

لمینیــت یکــی از کاالهــای مهــم صنــف دکوراســیون داخلــی اســت کــه ایــن روزهــا بحــث بــر ســر تولیــد 
داخلــی آن و مجــوز وارداتــش بســیار اســت. گروهــی معتقدنــد عــدم ورود واردات ایــن محصــول 
ــث  ــول باع ــن محص ــدم واردات ای ــد ع ــز معتقدن ــی نی ــد و گروه ــل باش ــد داخ ــود تولی ــه س ــد ب می توان
حــذف رقابت پذیــری ســالم و در نیتجــه افــت کیفیــت ایــن محصــول در داخــل شــده اســت. »امیرتاجیــک« 
ــن  ــدم ورود ای ــت ع ــد اس ــه معتق ــت ک ــرادی اس ــه اف ــی« از جمل ــرح داخل ــا ط ــرکت »روی ــروش ش مدیرف

ــت. ــده اس ــری ش ــت پذی ــذف رقاب ــث ح ــول باع محص

ممنوعیت واردات در گفت وگو با مدیرفروش »شرکت رویا طرح داخلی«؛

»امیرتاجیک«  معتقد است، این روزها جایگاه شبکه تولید و توزیع در بازار جابجا شده است
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فضاسازی در اتاق پذیرایی 
با کاغذ دیواری

ــن  ــه مهم تری ــر اینک ــاوه ب ــی ع ــاق پذیرای ات
از مهمــان و  فضــای خانــه بــرای پذیرایــی 
اســت،  دوســتانه  و  خانوادگــی  تجمع هــای 
ــان  ــنایی مهمان ــرای آش ــه ب ــه ی خان ــن نقط اولی
ــه  ــت ک ــزل شماس ــبک من ــیون و س ــا دکوراس ب
ــر  ــیون بیانگ ــبک و دکوراس ــن س ــی ای چگونگ
ــه همیــن دلیــل اســت  شــخصیت شــما اســت. ب
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــی نق ــاق پذیرای ــه ات ک

زندگــی و ارتباطــات اجتماعــی شــما دارد.
ــه دلیــل کمبــود  متأســفانه در آپارتمان هــای امــروزی ب
ــای کوچــک مواجــه  ــا پذیرایی ه ــوارد ب ــر م ــا، در اکث ج
هســتیم کــه می توانــد نمــای کلــی خانــه را بیش ازپیــش 
کوچــک جلــوه دهــد. امــا ایــن مســئله می توانــد 
به راحتــی حــل شــود. یعنــی می تــوان بــا پیــاده کــردن 
ــزه کاری طراحــی دکوراســیون، ظاهــر  چندیــن خرده ری

ــوه داد. ــر جل ــر و جادارت ــی را بزرگ ت ــاق پذیرای ات
اولیــن نکتــه ای کــه بایــد بدانیــد ایــن اســت کــه هــر چه 
یــک فضــا نورگیــر تــر باشــد و نــور را بــه میزان بیشــتری 
انعــکاس دهــد، بزرگ تــر و دل بازتــر جلــوه خواهــد کــرد. 
ــرح و  ــی ط ــیون پذیرای ــد در دکوراس ــما بای ــن ش بنابرای
ــا  ــه فض ــد ک ــاب کنی ــه ای انتخ ــان را به گون ــگ مبلم رن
بازتــر و بزرگ تــر نشــان داده شــود. کاغــذ دیواری هایــی 
کــه بــرای پذیرایــی انتخــاب می شــوند می بایســت دارای 
رنگ هــای روشــن و طرح هــای بــراق و برجســته باشــند. 
ــور  چنیــن رنگ آمیــزی باعــث می شــود کــه انعــکاس ن
ــر از  ــر شــود و فضــا بزرگ ت ــاق پذیرایــی چنــد براب در ات
چیــزی کــه هســت نشــان داده شــود. البتــه قبــل از هــر 
ــگ کاغــذ  ــد و رن ــگ مبلمــان را در نظــر بگیری چیــز رن
دیواری هــا را متناســب بــا آن هــا و یــا ضــد بــا آن هــا در 

ــر بگیرید. نظ
شــاید عــده ای اکنــون پیــش خــود تصــور کنند کــه برای 
ــه  هیــچ  عنــوان نمی تــوان  فضاســازی ســالن پذیرایــی ب
ــد  ــه بای ــرد. درصورتی ک ــتفاده ک ــره اس ــای تی از رنگ ه
ــط اســت. برخــالف  ــالً غل ــن تصــور کام ــه ای ــد ک بدانن
ــا  ــه گیری دیواره ــث گوش ــره باع ــای تی ــور، رنگ ه تص
می شــوند و دیوارهــای ســالن پذیرایــی را بــدون گوشــه 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــان می دهن ــه نش ــورت یکپارچ و به ص
ــالن  ــان دادن س ــزرگ نش ــر ب ــادی ب ــیار زی ــر بس تأثی

ــی دارد.  پذیرای
ــذ  ــاب کاغ ــان انتخ ــد در زم ــه بای ــی ک ــه ی مهم نکت
ــبک  ــد، س ــرار دهی ــر ق ــی مدنظ ــالن پذیرای ــواری س دی
دکوراســیون ســالن پذیرایــی اســت. اگــر ســالن پذیرایــی 
ــه ســبک مــدرن طراحی شــده  ــد روز و ب ــق م شــما طب
ــواری،  ــا کاغــذ دی ــرای پوشــاندن دیوارهــا ب ــود شــما ب ب
ــدرن  ــا ســبک م ــی ب ــذ دیواری های ــه ســراغ کاغ ــد ب بای
برویــد. در ایــن زمینــه حتــی می توانیــد از کاغــذ 
ــذ  ــن کاغ ــزو مدرن تری ــه ج ــه بعدی ک ــای س دیواری ه
دیواری هــا هســتند اســتفاده کنیــد. بــه همیــن صــورت 
هــم اگــر پذیرایــی شــما ســبکی کالســیک دارد و در آن 
از طراحی هــای ســنتی استفاده شــده، بهتــر اســت کاغــذ 
دیواری هــا هــم ســبک و طــرح ســنتی داشــته باشــند تــا 

هارمونــی بیــن دیوارهــا و دکــور اتــاق برقــرار شــود.
ــذ  ــاب کاغ ــگام انتخ ــد در هن ــه بای ــه ای ک ــن نکت آخری
ــی  ــرد، هماهنگ ــرار گی ــه ق ــی موردتوج ــواری پذیرای دی
ــر  ــت. بهت ــه اس ــای خان ــا کف پوش ه ــواری ب ــذ دی کاغ
اســت در اولیــن گام رنــگ ایــن دو قســمت باهــم 

ــد. ــته باش ــب داش ــی و تناس همخوان

شرکت 
استاندارد ایران 
یک استاندارد 
خاص را برای 

پارکت و 
لمینت تعریف 

کرده است 
که براساس 

آن شرکت ها 
می توانند 

محصول خود 
را به شکل 
استاندارد 

تولید و گواهی 
استاندارد را 
کسب کنند

حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه تسهیل گردد
رئیــس اتحادیــه دکوراســیون داخلــی اصفهــان گفــت: هزینــه هــای بــاالی نمایشــگاه مانــع از 
حضــور بســیاری از تولیدکننــدگان ایــن صنعــت مــی شــود، بنابرایــن خواســتار ایــن هســتیم 
کــه بــا حمایــت هــای مناســب، حضــور تولیدکننــدگان در نمایشــگاه هــا تســهیل شــود. جواد 
قــوه عــود تصریــح کــرد: نمایشــگاه های تخصصــی مکانــی مناســب بــرای عرضــه محصــوالت 
ــا ایــن حــال شــاهد عرضــه کاالهــای اســتوک در نمایشــگاه  و کاالهــای جدیــد هســتند، ب
ــتند  ــده هس ــد کنن ــتری و تولی ــی مش ــا حام ــگاه ه ــرد، نمایش ــد ک ــتیم. وی تاکی ــا هس ه
ــد راهگشــابرای تجــارت و صنعــت در تمامــی اســتانها باشــد. ــا حــذف واســطه مــی توان و ب

             گفت و گو

اعتماد به کاالی ایرانی

 نوســان:به نظر شــما جلوگیــری 
ــا تاثیری در  از واردات لمینــت آی
ــول  ــن محص ــل ای ــد داخ تولی

تاکنــون داشــته اســت؟
بلــه؛ جلوگیــری از واردات لیمنــت 
خوشــبختانه تاثیــر مثبتــی در تولیــد 
اســت  داشــته  کاال  ایــن  داخــل 
واحد هــای  تــا  شــده  موجــب  و 
تولیدکننــده ایــن محصــول ظرفیــت 
تولیــد خــود را لحــاظ کیفیــت و 
کمیــت بــاال ببرنــد؛ ماشــین آالت 
ــه  ــی ک ــد و خال های ــد وارد کنن جدی
پیشــتر بــود پــر شــود و اشــتغال زایی 
خوبــی در ایــن زمینــه در کشــور 

آیــد. به وجــود 
می توانیــم  نوســان:یعنی   
بگوییــم اکنــون کیفیــت لمینت 
ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــران ب ای

می کنــد؟ برابــری 
ــالف  ــا اخت ــون م ــک. اکن ــدون ش ب
بــا  کیفیــت  جهــت  از  چندانــی 
ترکیــه و چیــن  ماننــد  کشــوری 
نداریــم. همــان تکنولــوژی کــه در 
ــود  ــد محصــول وج ــرای تولی ــا ب آنج
دارد اینجــا هــم وجــود دارد و همــان 
ــا  ــت اینج ــان کیفی ــا هم ــول ب محص

نیــز تولیــد می شــود..
  نوســان: از لحــاظ قیمــت چطور؟
ــا  ــش از گرانی ه ــت پی ــاظ قیم از لح
قیمت هــا منطقی تــر بــود. پــس از 
گرانی هــا نیــز هنــوز از خــارج لمینتی 
وارد نشــده اســت تــا بشــود بــه شــکل 
روشــن در مــورد تفــاوت قیمــت 
ــا به نظــر از لحــاظ  ــرد؛ ام ــت ک صحب
ــم  ــت خواهی ــل رقاب ــز قاب ــت نی قیم
بــود و فاصلــه قیمتــی چندان نیســت.
ازســوی دیگــر، اگــر بتوانیــم اعتمــاد 
بــه  نســبت  مصرف کننــده،  در 
ــدون  ــم، ب ــاد کنی ــی ایج کاالی ایران
شــک رشــد بیشــتری هــم خواهیــم 
ــن اســت کــه  ــا ای ــه م داشــت. توصی
ایرانــی  لیمنــت  مصرف کننــدگان 
اســتفاده کننــد. اینــکار عــالوه برآنکــه 
ــا کمــک  ــان م ــه اشــتغال زایی جوان ب
ــات  ــه خدم ــاظ ارائ ــد،  از لح می کن
ــرکت  ــت. ش ــر اس ــه ت ــه صرف ــز ب نی

ــه  ــده ب ــک تولیدکنن ــوان ی ــا به عن م
ــود  ــای خ ــال لمینت ه ــدت 2۰ س م
خیــال  تــا  می کنــد  گارانتــی  را 
ــت  ــا راح ــمت م ــده از س مصرف کنن

ــد. باش
می تــوان  نوســان:بنابراین   
ایرانــی  لمینت هــای  گفــت 
ــای  ــا لمینت ه ــت ب ــل رقاب قاب

ــتند؟ ــم هس ــی ه اروپای
تحــت  مــا  االن  همیــن  ببنیــد، 
آلمانــی  شــرکت  یــک  لیســانس 
کــه  می کنیــم  تولیــد  لمینــت 
پیشــتر از آن شــرکت لمینــت را وارد 
ــل  ــه دلی ــون ب ــا اکن ــم. ام می کردی
ــانس  ــت لیس ــت واردات تح ممنوعی
آن شــرکت تولیــد می کنیــم و بــا 
و  می فروشــیم  هــم  ایرانــی  نــام 
تاکنــون مشــکلی هــم در ایــن زمینــه 
ــده اســت.  ــود نیام ــه وج ــا ب ــرای م ب
ــا  ــی م ــر اینطــور باشــد یعن ــس اگ پ
ــرک  ــی و ت ــت آلمان ــم پارک می توانی

ــم.. ــد کنی ــم تولی ه
ــن  ــا در ای ــان:صادرات م   نوس

ــت؟ ــه اس ــه چگون زمین
متاســفانه در زمینــه صــادرات کمــی 
بــا چالــش و دشــواری روبــرو هســتیم. 
چــون رقبــای مــا ماننــد کشــور ترکیه 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــتند و م ــوی هس ق
بازاریابــی خــوب و قــوی هســتیم. امــا 
اگــر بازاریابــی خوبــی داشــته باشــیم؛ 
بلــه می توانیــم صــادرات هــم داشــته 
ــازار داخلــی پاســخگو  ــرا ب باشــیم. زی
ایــن حجــم تولیــدی نیســت و بــدون 
ــوی  ــه به س ــز اینک ــی ج ــک راه ش

صــادرات برویــم، نداریــم.
ــی  ــی از چالش های ــر یک ــوی دیگ ازس
کــه بــا آن روبــرو هســتیم حــوزه 
ــادرات  ــوزه ص ــت. ح ــی ماس صادرات
ــراق،  ــد ع ــایه مانن ــورهای همس کش
افغانســتان و جمهــوری آذربایجــان 
کــه  عــراق  کشــور  در  هســتند. 
ــختی  ــی و سرس ــب اصل ــه رقی ترکی
بــرای مــا اســت. در افغانســتان هنــوز 
اســتفاده از پارکــت و لمینــت جــا 
ــد  نیافتــاده اســت و شــاید اصــال ندان
چیســت!. در کشــورهای ســی.آی.اس 

ماننــد ارمنســتان و گرجســتان طبــق 
ــد از روســیه و  ــه ای کــه دارن توافق نام
ــه  ــود را تهی ــوالت خ ــن محص اوکرای
می کننــد و ایــن مســئله کمــی کار را 

ــت . ــرده اس ــخت ک ــا س ــرای م ب
  نوســان:اگر ممکــن اســت 
ــل  ــورد مراح ــم در م ــی ه کم
ــول  ــتاندارد محص ــش اس آزمای
و ســنجش کیفیــت آن توضیــح 

ــد. دهی
یــک  ایــران  اســتاندارد  شــرکت 
ــت  ــرای پارک ــاص را ب ــتاندارد خ اس
ــه  ــرده اســت ک ــف ک ــت تعری و لمین
براســاس آن شــرکت ها می تواننــد 
شــکل  بــه  را  خــود  محصــول 
اســتاندارد تولیــد و گواهــی اســتاندارد 
را کســب کننــد. همچنیــن شــرکت ها 
گواهینامه هــای  ســایر  می تواننــد 
ــی را نیــز کســب  اســتاندارد بین الملل
ــای  ــر پارکت ه ــال حاض ــد. درح کنن
تولیــد مــا تمامــی اســتانداردهای 
کشــور آلمــان را کســب کــرده اســت. 
و  فرسایشــی  تســت های  درمــورد 
سایشــی هــم هــر شــرکتی بایــد 
یــک آزمایشــگاه بــرای اینــکار داشــته 
باشــد. شــرکت مــا ایــن آزمایشــگاه را 
ــوص آن دارد،  ــتگاه های مخص ــا دس ب
ولــی علــل القاعده شــرکت اســتاندارد 
نیــز بایــد آزمایشــگاه مناســبی بــرای 

ــد. ــته باش ــد آن داش تایی
ــه  ــری ک ــان:اتفاقی دیگ   نوس
ایــن روزهــا خیلــی شــاهد 
ــت و  ــروش لمین ــتیم ف آن هس
ــام  ــا ن ــران ب ــد ای ــت تولی پارک
ــه  ــت. ب ــی اس ــای خارج برنده
ــی  ایــن معنــا کــه لمینــت ایران
اســم  بــه  مغازه هــا  در  را 
ســایر  ســاخت  لمینت هــای 
ــل  ــند. دلی ــورها می فروش کش
ایــن مســئله از دیــد شــما 

چیســت؟
ــه  ــئله ب ــن مس ــل ای ــفانه دلی متاس
ــردد  ــا بازمی گ ــا ایرانی ه ــگ م فرهن
ــا کاالی  ــون ب ــل گوناگ ــه دالی ــه ب ک
ایرانــی مشــکل داریــم. متاســفانه 
محصــوالت  کارخانه  هــا،  تمــام  در 

و  ترکیــه  چیــن ،  برنده هــای  بــا 
ــی  ــای اروپای ــی از برند ه ــی برخ حت
کــه  درحالــی  می شــوند؛  عرضــه 
ــران  ــی در ای ــوالت همگ ــن محص ای
ــن  ــه ای ــی ک ــد می شــوند. درحال تولی
ــه کاالی  ــاد ب ــدم اعتم ــت و ع ذهنی
ایرانــی بخصــوص بــا کمــک رســانه ها 
بایــد برداشــته شــود و مشــتری ها 
ــی  ــد کاالی ایران ــمت خری ــه س را ب

ــد. ــویق کنن تش
شــرکت های  نوســان:آیا   
خارجــی کــه از برنــد آنهــا 
ایــن  از  می شــود  اســتفاده 

هســتند؟ مطلــع  موضــوع 
برخــی از ایــن برندهــا در ایــران ثبــت 
شــده اســت. اگــر برندهــا ثبــت شــده 
باشــند، از ایــن مســئله مشــکلی 
نداریــم. امــا مشــکل زمانــی به وجــود 
می آیــد کــه ایــن برندهــا ثبــت 

ــد.  نشــده باش
مــورد  نوســان:به عنوان   
ــت، در  ــن اس ــر ممک ــر، اگ آخ
مــورد مزایــای پارکــت تولیــدی 
ــا  ــرای م ــان را ب ــه  خودت کارخان

ــد. ــح دهی توضی
ــت دوازده  ــار پارک ــن ب ــرای اولی ــا ب م
ــن  ــم. همچنی ــد کردی ــل را تولی می
ــیاردار  ــت ش ــار پارک ــن ب ــرای اولی ب
را عرضــه کردیــم. انگیــزه ای کــه 
ــن محصــوالت شــد،  باعــث تولیــد ای
ممنوعیــت ورود لمینــت و پارکــت 
بــه ایــران بــود. ضمانت نامــه مــا 
ضمانت نامــه خوبــی اســت؛ دسترســی 
مشــتری بــه مــا بــرای تعمیــر و 
تعویــض و اســتفاده از گارانتــی بســیار 
راحــت اســت. درحالــی کــه در مــورد 
کارخانــه چینــی ایــن چنیــن نیســت.
ــر  ــم اگ در اینجــا جــا دارد اشــاره کن
ــال  ــا س ــت ت ــت واردات پارک ممنوعی
در  و  باشــد  داشــته  ادامــه   14۰4
مقابــل تولیــد داخــل را حمایــت 
کننــد، مهمتریــن ســد از پیــش پــای 
مــا برداشــته مــی شــود. ازســوی 
دیگــر، از رســانه ها تقاضــا داریــم 
ــد  ــورد خری ــدگان را در م مصرف کنن

ــد. ــد کنن ــی متقاع ــول ایران محص

بحــث بــر ســر کیفیــت لمینــت تولیــد داخــل بخصــوص پــس از ممنوعیــت واردات این محصــول یکــی از دغدغه هــای مهــم فعالین 
صنــف دکوراســیون داخلــی اســت. گروهــی معتقدنــد لیمنــت تولیــد داخــل تــوان رقابــت بــا نــوع خارجــی ایــن کاال را دارد و 
گروهــی نظــری خــاف آن دارنــد!. بــا ایــن موجــود » امیرمصیبــی« مدیرعامــل »شــرکت امیــران کلیــک« معتقــد اســت، ممنوعیــت 
واردات لمینــت از خــارج موجــب شــده تــا جهشــی خــوب در تولیــد ایــن محصــول چــه از لحــاظ کمــی و چــه از بعــد کیفــی 
به وجــود آیــد. او تاکیــد دارد، اکنــون لمینت هــای ایرانــی بســیار بــا کیفیتنــد و خریــد آن بــه صرفه تــر از مشــابه خارجــی اســت.

مدیرعامل »شرکت امیران کلیک« مطرح کرد:

برای رقابت در زمینه صادرات نیازمند بازاریابی قوی هستیم 
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سال پنجم/ شماره   ۱۰۱
رشد صنعت دکوراسیون داخلی با صادراتمهرماه  ۱۳۹۸

عضــو هیئت مدیــره انجمــن ملــی صنایــع پالســتیک و پلیمــر ایــران نیــز گفــت: 
ــد فرصــت صــادرات صنعــت  ــه می توان ــی اســت ک ــاوری دو عامل ــوژی و فن تکنول
دکوراســیون داخلــی را بســیار افزایــش دهــد. بیــژن ســحرناز، تاکیــد کــرد: بــرای 
ــژه ای  ــگاه وی ــادرات ن ــه ص ــد ب ــدگان بای ــا تولیدکنن ــع پوی ــورداری از صنای برخ
کننــد. کیفیــت در صــادرات محصــوالت بســیار اثرگــذار اســت بــه همیــن جهــت 
تولیدکننــدگان تمــام ســعی خــود را بــرای تولیــد اجنــاس باکیفیــت در صنعــت 

ــته اند. ــی گذاش ــیون داخل دکوراس

خبر اول

عبور از موانع
با همکاری تمام فعاالن

  نوســان: هــادی ســویزی، مدیرعامــل گــروه 
آرشــیانا بــه عنــوان حامــی نشســت دوم فعــاالن صنــف 
ــه  ــود ب ــخنان خ ــدای س ــی، در ابت ــیون داخل دکوراس
مشــکالت اعضــای صنف اشــاره کــرد و گفت: متاســفانه 
ــری  ــر قش ــت و ه ــاد اس ــف زی ــن صن ــکالت در ای مش
کــه بــه مــا رســیده اســت موجــب رنجــش خاطــر مــا 
شــده اســت. درحالــی که اگــر بتوانیــم گروهی تشــکیل 
دهیــم تــا بــا کمــک یکدیگــر موانــع را رفع کنیــم بدون 
شــک عبــور از موانــع تســهیل خواهــد شــد. بــه  عنــوان 
مثــال مــا بــا گمــرک جلفــا بــرای ترخیــص کاال صحبت 
کرده ایــم تــا بابــت ترخیــص کاال ضمانت نامــه 9 
ماهــه بدهیــم. حتــی می توانیــم بــرای ســایر همــکاران 
ــود را  ــاس خ ــا اجن ــم ت ــام دهی ــن کار را انج ــم  ای ه
ــد. او  ــص کنن ــد از آنجــا ترخی ــا ببرن ــه گمــرک جلف ب
ادامــه داد: همانطــور کــه می دانیــد یکــی از مشــکالت 
صنــف مــا درحــال حاضــر ترخیــص کاال اســت کــه بــا 
دشــواری انجــام می شــود و از ایــن رو متاســفانه دچــار 
خــواب ســرمایه می شــویم. ســویزی، بــر پیگیــری و رفع 
ــرد و گفــت: شــکی  ــد ک ــز تاکی ــی نی مشــکالت مالیات
نداشــته باشــید کــه بازرســان اداره مالیــات بــا جدیت به 
صنــف مــا نیــز ورود مــی کننــد و بایــد اعضــای صنف با 

اهتمــام بیشــتر پیگیــر مســایل صنفــی باشــند. 
مدیرعامــل شــرکت آرشــیانا در بخــش دیگــری از 
ــاره  ــواری اش ــکالت واردات کاغذدی ــه مش ــخنانش ب س
ــا  ــواری ب ــزوم واردات کاغذدی ــا ل ــاط ب ــرد و در ارتب ک
کیفیــت و ارتبــاط آن بــا ســالمت جامعــه گفــت: 
ــه تــا  طبــق آمــار کارخانــه »راش« آلمــان ایــن کارخان
ــران صــادر  ــه ای ســال ۵7 ماهــی ده کانتینــر جنــس ب
می کــرد. در آن زمــان جمعیــت ایــران 24 میلیــون نفــر 
ــواری  ــه اوج واردات کاغددی ــال 89 و 9۰ ک ــود. در س ب
ــر  ــی 12 کانتین ــود هرســال 1۰ ال از خــارج از کشــور ب
ــا  ــران وارد می شــد. طــی ســالهای ۵7 ت ــه ای جنــس ب
89 کــه واردات کاغددیــواری از ســر گرفتــه شــد، دیــوار 
تمــام خانه هــا ســفید بــود و ایــن تاثیــر منفــی زیــادی 
بــر ســالمت روانــی جامعــه از خــود بــه جــای گذاشــت؛ 
زیــرا مــا عنصــر رنــگ را کــه نشــاط آور و شــادی بخش 
اســت را از خانه هــا حــذف کــرده  بودیــم. ازســوی دیگــر 
کاغذدیواری هایــی کــه از اروپــا وارد می شــوند همگــی از 
مــواد مرغــوب تولیــد شــده کــه ســالمت مصرف کننــده 
ــوب  ــای نامرغ ــا کاغذدیواری ه ــد ام ــن می کن را تضمی
چینــی، در بیشــتر مــوارد پــس از نصــب گازی از خــود 
منتشــر می کننــد کــه ایــن گاز دســتکم تــا دوهفتــه در 

ــد و متاســفانه ســرطان زا اســت. ــط می مان محی
ــوع  ــن موض ــم همی ــت ه ــورد لمین ــه داد: در م او ادام
موجــود دارد. یــک زمانــی مــا لمینــت ایرانــی را متــری 
1۵ تــا 4۵ تومــان می خریدیــم؛ امــا حــاال بــا کارت ملــی 
بایــد ۳ مــاه در نوبــت باشــیم بعــد از آن هرچــه کارخانــه 
داد مصرف کننــده ناچــار بــه اســتفاده آن اســت و میــزان 
کیفیــت آن هــم مشــخص نیســت. ماننــد اتفاقــی کــه 
سالهاســت در صنعت خودروســازی مان روی داده اســت. 
چــرا مــا بایــد کاالی بی کیفیــت اســتفاده کنیــم؟ چــرا 
بــه ذائقــه و ســلیقه مصــرف کننــده اهمیــت نــداده ایــم 
و محصــول بــی کیفیــت بــه جامعــه خــود تحویــل داده 
ایــم. بــا ایــن وجــود پافشــاری داریم کــه ســرمایه گذاری  
خــود را در بخش هایــی کــه ضعیــف هســتیم همچنــان 

ادامــه دهیــم.

در دومین نشست هم اندیشی فعاالن صنعت دکوراسیون داخلی تاکید شد؛
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دومیــن نشســت هم اندیشــی فعــان صنــف دکوراســیون وتزیینــات داخلــی ســاختمان، بــا همراهــی ماهنامــه تخصصی نوســان 
و گــروه آرشــیانا، در هتــل اســپیناس پــاالس تهــران برگــزار شــد.  در ایــن نشســت هــم اندیشــی،  افــراد حاضــر بــه بیان مشــکات 
موجــود در ایــن صنــف و راه هــای رفــع آن پرداختنــد. در ابتــدای ایــن نشســت مجیدمحققیــان مدیرمســئول گــروه رســانه 
»نوســان« بــر نقــش کلیــدی رســانه در مطالبه گــری اقشــار و اصنــاف تاکیــد کــرد و در ارتبــاط بــا ورود تخصصــی ایــن نشــریه 
بــه صنــف دکوراســیون و تزیینــات داخلــی ســخن گفــت. او تصریــح کــرد، »نوســان« آمــده تــا صــدای فعــاالن و کنشــگران این 
صنــف را بشــنود و آن را بــه گــوش مســئولین برســاند. حضــور »بهــروز چــوداری میانــی« رئیــس اتحادیــه دکوراســیون داخلــی 

ســاختمان تهــران از نقــاط برجســته ایــن رویــداد بــود.

اتحادیه پشتیبان 
فعاالن صنف است

بهــروز میالنــی، رئیــس اتحادیــه صنــف دکوراســیون داخلــی در ابتــدای ایــن جلســه بــا اشــاره به اینکــه اتحادیــه پشــتوانه خوبی بــرای اعضــای این 
صنــف اســت ابــراز امیــدواری کــرد، همــه اعضــای فعــال ایــن صنــف عضــو اتحادیــه شــوند. میالنــی ادامــه داد: شــکی نیســت بــا کمــک یکدیگــر 
می توانیــم مســیر بهتــری را بــرای توســعه، پیشــرفت و رفــع موانــع ایــن صنــف برداریــم و مــن بــه عنــوان رئیــس اتحادیــه قــول می دهــم، مراحــل 
صــدور پروانــه کســب تســهیل کنــم. او تاکیــد کــرد: شــرکت ها نیــز اگــر اطالعــات کاالهــای خــود را بــه مــا بدهنــد خیلــی بیشــتر می توانیــم از 

آنهــا حمایــت کنیــم و کاالهایشــان را معرفــی کنیــم.
میالنــی، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، بــر لــزوم تشــکیل و تاســیس ســندیکا و یــا انجمــن واردکننــدگان صنــف دکوراســیون داخلــی تاکیــد 
کــرد و ادامــه داد: اگــر همیــن افــرادی کــه امــروز در ایــن جلســه حضــور دارنــد چنــد نماینــده از میــان خــود بــرای تشــکیل ســندیکا و یــا انجمــن 
معرفــی کننــد؛ بــدون شــک اتحادیــه نیــز از آنهــا حمایــت خواهــد کــرد. بایــد توجــه کنیــد هرچقــدر اتحادیــه قــوی تــر باشــد، ایــن صنــف نیــز 
توانمندتــر می شــود. او ادامــه داد: ازســوی دیگــر بــا تشــکیل ایــن انجمــن و حمایــت اتحادیــه می توانیــم اهــداف کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت را 
مشــخص و پیگیــری کنیــم. بــه عنــوان مثــال می توانیــم بــر چگونگــی واردات کاغذدیــواری نظــارت داشــته باشــیم تــا اگــر یــک آلبــوم توســط 
شــرکتی خــاص وارد می شــود، مشــابه و کپــی ایــن آلبــوم توســط شــرکت دیگــری وارد نشــود تــا در بــازار اختــالل ایجــاد نشــود. هرچنــد ایــن کار 
ســخت و دشــوار اســت امــا کاری شــدنی اســت و بــدون شــک می توانیــم از ظرفیــت نشــریه »نوســان« نیــز بــرای اطالع رســانی در ایــن زمینــه 
اســتفاده کنیــم. »میالنــی« بــه نقــش اتحادیــه صنفــی در حمایــت از فعــاالن پرداخــت و اضافــه کــرد: اگــر تاکنــون ســازمان حمایــت از مصــرف 
کننــدگان نتوانســته دســت روی قیمت هــای صنــف مــا بگــذارد، تنهــا بــه دلیــل مقاومــت مــا بــوده اســت. آنهــا بارهــا از مــا خواســته اند تــا در 
ایــن حــوزه وارد شــویم و دخالــت کنیــم؛ امــا هربــار مــا از ورود بــه ایــن مســئله خــودداری کرده ایــم. زیــرا مــا بــا مشــکالت فــروش در ایــن صنــف 

ــا چــه ســختی آلبوم هــای خــود را بــه مشــتری می فروشــند. آشــنایی داریــم و می دانیــم همــکاران ب
رئیــس اتحادیــه صنــف دکوراســیون داخلــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر لــزوم آمــوزش نصابــان و حتــی صــدور کارت مهــارت بــرای 
آنهــا تاکیــد کــرد و گفــت: برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای نصابــان و صــدور کارت مهــارت یــا مجــوز بــرای آنهــا مســتلزم هزینــه اســت کــه 
در بودجــه اتحادیــه تعریــف نشــده؛ درحالــی کــه اگــر شــرکت ها و اعضــای اتحادیــه حامــی مالــی ایــن مســئله شــوند مــا می توانیــم ایــن دوره هــا 
را برگــزار کنیــم و کارت هــای مهــارت بــرای نصاب هــا صــادر کنیــم و حتــی بــر اســاس تجربــه و مهارتــی کــه نصاب هــا دارنــد ایــن کارت هــا را 
درجه بنــدی کنیــم. در ایــن صــورت هــم می توانیــم بــر میــزان اجــرت آنهــا نظــارت کنیــم و هــم تاکیــد کنیــم اگــر نصابــی ایــن کارت را نداشــته 

باشــد نمی توانــد بــه منــزل مــردم وارد شــود.
میالنــی در آخــر بازهــم بــر تشــکیل ســندیکای واردکننــدگان تاکیــد کــرد و گفــت: اگــر انجمــن مذکــور تشــکیل شــود اتحادیــه قوی تــر خواهــد 

شــد و مــا نهایــت همــکاری خــود را بــرای ســاماندهی وضعیــت صنــف بــا آن خواهیــم داشــت.

بهروز میالنی بر آموزش نصابان و لزوم صدور کارت مهارت برای آنان تاکید کرد
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 لزوم استفاده از 
نصاب دوره دیده

ــی  ــاظ فن ــه از لح ــا چ ــح نصاب ه ــرد صحی عملک
ــا  ــه ب ــگام مواج ــی در هن ــاظ اخالق ــه از لح و چ
مشــتری و اینکــه آیــا نصابــی از هــر جهــت کار خود 
ــر؛ یکــی از  ــا خی ــی انجــام داده اســت ی ــه خوب را ب
چالش هــای مهــم صنــف دکوراســیون داخلــی 
ــی  ــت تمام ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــه ب ــت ک اس
اعضــای صنــف مــا بــا آن روبــرو هســتند و آنهــا را 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــاخته اس ــود س ــه خ متوج
چــاره ای جــز آمــوزش نصاب هــا و قانونمنــد کــردن 

ــدارد. ــه وجــود ن ــق اتحادی ــا از طری آنه
ــد در  ــزان تعه ــه می ــی ک ــران از آنجای ــوال در ای اص
تمامــی کارهــا و نــه فقــط صنــف مــا انــدک اســت از 
ایــن رو همــواره دچــار یکســری مشــکالت در انجــام 
ــش  ــا پی ــز باره ــا نی ــف م ــا می شــویم. در صن کاره
آمــده کــه نصابــی را بــرای نصــب کاغذدیــواری و یــا 
لمینیــت بــه منــزل مشــتری فرســتاده ایم؛ بــه دلیل 
نداشــتن مهــارت و گاهــی رفتــار نامناســب موجــب 
نارضایتــی مشــتری شــده اســت از ایــن رو صاحــب 
فروشــگاه ها و شــرکت ها بــه دردســر افتاده انــد.

بنظــر می رســد چــاره ایــن کار مســتلزم همــکاری 
ــا  ــاختمان ب ــی س ــات داخل ــف تزیین ــه صن اتحادی
ــد  ــد و قانون من ــرای نظا م من ــف ب ــن صن اعضــای ای
ــه  ــت گواهینام ــه واســطه دریاف ــا ب ــردن نصاب ه ک
عــدم سوء پیشــینه و عــدم اعتیــاد و همچنیــن 
برگــزاری کالس هــای آموزشــی بــرای ارتقــاء مهارت 

آنهــا در نصــب اســت.
ــد  ــه می توان ــت، اتحادی ــه نخس ــن رو، در درج از ای
ــوان نصــاب در  ــه عن ــد ب ــه می خواهن ــرادی ک از اف
ــوء  ــدم س ــی ع ــد، گواه ــت کنن ــف فعالی ــن صن ای
پیشــنه و اعتیــاد دریافــت کنــد و در صورتــی کــه 
ایــن افــراد گواهی هــای الزم را ارئــه دادنــد بــا 
برگــزاری دوره هــای الزم مهــارت نصــب را بــه آنهــا 
ــای  ــا برگزاری ه ــز ب ــر نی ــد و در آخ ــوزش ده آم
آزمون هــای کتبــی و عملــی بــه آنهــا مجــوز نصــب 
دهــد. همچنیــن فروشــگاه ها را ملــزم بــه اســتفاده 
ــه دارای مجــوز نصــب  ــده ک از نصاب هــای دوره دی
هســتند بکنــد و اعــالم کنــد در صورتــی کــه 
فروشــگاه ها و مشــتری ها از نصاب هــای بــدون 
مجــوز و متفرقــه اســتفاده کردند تمام مســئولیتش 

ــد. ــد بپذیرن را بای
درصورتــی کــه ایــن مســئله عملــی شــود اســتفاده 
از نصــاب ماهــر دارای مجــوز آرام آرام بــه شــکل یک 
فرهنــگ در صنــف مــا در خواهــد آمــد. حتــی ایــن 
مســئله می توانــد موجــب ارتقــاء وجــه صنف مــا در 
نــزد مشــتریان و ارتقــاء وجــه و جایــگاه نصاب هــا در 

ایــن صنــف و میــان مشــتری ها باشــد.
ــه  ــر ک ــاب ماه ــتفاده از نص ــون اس ــفانه تاکن متاس
دارای تاییدیــه اتحادیــه و ســوء پیشــنه باشــد 
الزامــی نبــوده و موجــب ایجــاد نارضایتــی در میــان 
مشــتریان و حتــی اعضــای صنــف نیــز شــده اســت. 

واردات ۳۶۲ تن کاغذ دیواری به کشور
براســاس آمــار گمــرک در ســال 97 بالــغ بــر ۳62 تــن کاغــذ دیــواری و کاغــذ پایــه 
بــرای تولیــد کاغــذ دیــواری وارد کشــور شــده اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری میزان، 
بــا واردات ایــن حجــم کاغــذ دیــواری بــه کشــور 669 هــزار و 7۰9 دالر ارز از کشــور 
خــارج شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه کاغــذ دیــواری از کشــور های آلمــان، ایتالیــا، 
ــار  ــر آم ــا ب ــران شــده اســت. بن ــه، هنــگ کنــگ و بلغارســتان وارد ای ــن، ترکی چی
منتشــره از ســوی گمــرک بیــش از نیمــی از کاغذ هــای دیــواری از کشــور چیــن وارد 

ایــران شــده ارزش آن بالــغ بــر ۳۰1 هــزار و 441 دالر بــوده اســت.

تشکیل سندیکا 
برای رفع موانع

  

شــاهرخ گلخنــدان، مدیرعامــل شــرکت ابودیزایــن نیــز هــدف از برگــزاری این 
ــا  ــع و مشــکالت دانســت ت ــرای چگونگــی رفــع موان جلســات را هم فکــری ب
مــواردی ماننــد ممنوعیــت واردات لیمنــت یــا هریــک از محصــوالت دیگــر، به 
راحتــی بــه صنف دکوراســیون آســیبی وارد نکنــد. او توضیــح داد: مــا در صنف 
ــزار  ــون برگ ــمینارهای گوناگ ــف س ــگاه های مختل ــرای فروش ــیون ب دکوراس
ــی کــه خودمــان کــه نقــش بزرگتــر ایــن صنــف را داریــم  می کنیــم؛ درحال
خودمــان هیــچ نشســتی نداریــم؛ از ایــن رو از نشــریه نوســان سپاســگزاریم و به 
اعضــای آن تبریــک می گوییــم کــه مســئولیت ایــن کار را برعهــده گرفتنــد تــا 

ایــن خــال بــزرگ در صنــف مــا پــر شــود.
 بــا ایــن وجــود در اینجــا از مــواردی صحبــت می کنیــم کــه تصمیــم گیرنــده 
آن مــا نبودیــم و متاســفانه تشــکل صنفــی نیــز وجــود نداشــت تــا در مقابــل 

ایــن تصمیمــات اشــتباه موضــع گیــری کنــد. 
او ادامــه داد: ایــن درســت اســت کــه امــروز لمینــت در داخــل کشــور تولیــد 
ــا ســطح  می شــود؛ امــا تولیدکننــده داخلــی راهــی نــدارد تــا محصــول را ب
کیفــی بــاال بــه مــردم عرضــه کنــد؛ بپذیریــم، در کشــوری کــه فــروش بــاال 
وجــود نداشــته باشــد و بســترهای صاداراتــی نیــز مهیــا نباشــد هیــچ تولیدی 
ــد. ازســوی دیگــر در یک ســری از  ــاال دســت یاب ــه کیفیــت ب ــد ب نمــی توان
کاالهــا بــه دلیل داشــتن منابع طبیعــی مانند کاالهای مشــتق از پتروشــیمی 
حــرف بــرای گفتــن داریــم. امــا در ســایر تولیــدات، چــون توانمنــدی منحصر 
ــار می شــویم و  ــر و دار طوفانهــای سیاســی گرفت ــم، در گی ــردی نداری ــه ف ب
ــی  ــق عمــل کنیــم و در عرصــه جهان ــا کیفیــت و موف ــم آنقــدر ب نمی توانی

جایــگاه خــوب خــود را حفــظ کنیــم.
گلخنــدان تاکیــد کــرد: ازســوی دیگــر در صنــف مــا تولیــد و تجــارت بایــد 
در کنــار هــم بنیــه صنــف را قــوی کنــد؛ بــدون شــک، نــه تولیــد تنهــا و نــه 
تجــارت تنهــا جوابگــو نخواهــد بــود. آداب اخــالق حرفــه ای را بایــد بــه زبــان 
دیگــری تعریــف کنیــم و رقابتــی هــم اگــر وجــود دارد بایــد ســازنده باشــد نه 
بــا روش غلــط انحصــار! بایــد بــا درک متقابــل تاجــر و تولیدکننــده درکنــار 
یکدیگــر، قدمــی رو بــه جلــو برداریــم. گلخنــدان افــزود: مــا یــک کارگــروه 
صنفــی می خواهیــم کــه متشــکل از 1۰ نفــر از افــراد فعــال در ایــن صنــف 
باشــند و در زیــر ســایه اتحادیــه، بتوانیــم بــرای رفــع معضالتــی کــه در ایــن 
جلســه بیــان می شــود گامــی رو بــه جلــو برداریــم . وی ادامــه داد: مــن بــه 
ــه  ــگاه می کنــم کــه ب ــد قاچاقچــی ن ــه دی واردکننــدگان اجنــاس تقلبــی ب
ــا حتمــا نیازمنــد  ــه نظــرم م ــن رو ب ــا آســیب وارد می کننــد از ای صنــف م

تشــکلی در حــوزه واردات هســتیم.

تولیدکننده 
محصول وارداتی هستیم

امیرتاجیــک مدیــر فــروش شــرکت رویــا طــرح داخلــی نیــز در ایــن 
نشســت گفــت: چنــدی پیــش از آقــای میالنــی مقالــه ای را خوانــدم 
کــه گفتــه بودنــد از آنجایــی کــه منابــع چــوب کافــی بــرای تولیــد 
اچ.دی.اف و ام.دی.اف در ایــران وجــود نــدارد، امــکان تولیــد لمینــت 
نیــز وجــود نــدارد. درحالــی کــه بایــد دیــد دیدگاه مــان بــه پروســه 
تولیــد چگونــه اســت؟ و آیــا در ایــن زمینــه یــک تولیدکننــده صــرف 

خواهیــم بــود یــا نــه.
او در توضیــح ســخنان خــود گفــت: تولیدکننــده صــرف بــه 
ــد  ــاخت های تولی ــام زیرس ــه تم ــود ک ــه می ش ــده ای گفت تولیدکنن
ــع  ــیاری از مناب ــا بس ــه م ــی ک ــا در حالت ــول را دارد؛ ام ــک محص ی
ــه دو  ــده درج ــا تولیدکنن ــم، طبع ــد را نداری ــاخت های تولی و زیرس
ــد  ــرای تولی ــع فســیلی ب ــز مناب ــویم. بســیاری از کشــورها نی می ش
کاالهــای متنــوع را نــدارد آن هــا ایــن منابــع را از مــا تهیــه می کننــد 
ــا  ــل م ــد و تحوی ــه متریال هــای دیگــر می کنن ــل ب و همــان را تبدی

ــود.  ــک می ش ــه ی ــده درج ــان تولیدکنن ــد و نامش می دهن
بنابرایــن اگــر از ایــن دیــدگاه نــگاه کنیــم بلــه مــا تولیــدی در کشــور 
ــر  ــز صف ــت نی ــد لمین ــن شــرکت های تولی ــرا قدیمی تری ــم زی نداری
تــا صــد محصــول را خودشــان تولیــد نمی کننــد؛ قســمتی از آن را از 
خــارج وارد می کننــد، و قســمتی را هــم در ایــران تولیــد می کننــد 
ــده  ــل مصرف کنن ــود و تحوی ــاژ می ش ــران مونت ــت در ای و در نهای

می دهنــد. بنابرایــن از ایــن دیــدگاه مــا تولیدکننــده هســتیم.
او ادامــه داد: همانطــور کــه می دانیــد در تولیــد لمینــت 4 الیــه یــا 
4 عنصــر وجــود دارد کــه حــذف هریــک از آنهــا باعــث کاهــش 2۵ 
درصــدی کیفــت کاال مــی شــود. اتفاقــی کــه در برخــی از شــرکت ها 
ــرح  ــا ط ــرکت روی ــبختانه در ش ــا خوش ــد؛ ام ــران رخ می ده در ای
ــا  ــم ب ــارج وارد می کنی ــه را از خ ــواد اولی ــن م ــا بهتری ــی م داخل
بهتریــن دقــت و کیفیــت پروســه تولیــد را روی آن انجــام می دهیــم 
ــی  ــا گواهــی تولیــد مل ــا کیفیــت درجــه یــک و ب ــا محصــول را ب ت
بــه مشــتری عرضــه می کنیــم. بایــد اشــاره کنــم مــا اکنــون 
محصوالتمــان را بــا برنــدی تولیــد می کنیــم کــه پیشــتر واردکننــده 

ــم. آن بودی

رضا خالقیان مدیرعامل شرکت طرح معاصر پارسی
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زندگــی هــر از چنــد وقــت یک بــار نیــاز 
ــر  ــه تغیی ــی دارد ک ــد جزئ ــرات هرچن ــه تغیی ب
ــی از  ــد یک ــزل می توان ــی من ــیون داخل دکوراس
ایــن راهکارهــا باشــد. تغییــر دکوراســیون عاوه 
ــب  ــه موج ــط خان ــت محی ــش جذابی ــر افزای ب
ــه آن را  ــگی ک ــی همیش ــه روزمرگ ــود ک می ش

ــد. ــر کن ــد تغیی ــاس می کردی احس
بــه عنــوان یــک توصیــه کلــی اگــر قصــد صــرف هزینــه 
زیــادی بــرای تغییــر دکوراســیون نداریــد ایــن کار را بــه 
یــک فریلنســر یــا ارائــه دهنــده خدمــات محلی بســپارید 
تــا بــا هزینــه کمتــر و مــدت زمــان بهتــر بــه آنچــه کــه 

دوســت داریــد برســید.
شــما از یــک فریلنســر می توانیــد در خواســت کنیــد کــه 
بــه جــای صندلی هــای همیشــگی ناهارخــوری، نیمکــت 
ــاهده  ــتوران ها مش ــه در رس ــه ک ــد آنچ ــوب به مانن از چ
ــک آزادکار درخواســت  ــا از ی ــد. ی ــد درســت کن می کنی
کنیــد کوســن هایی بــه شــکل های مختلــف بــرای 
ــای  ــه جــای صندلی ه ــا ب ــد ت ــه کن نیمکــت شــما تهی
همیشــگی و حوصلــه ســر بــر از آن هــا اســتفاده کنیــد. 
همچنیــن شــما می توانیــد رنگ بنــدی المان هــای 
ناهارخــوری خودتــان را نیــز تغییــر دهیــد. کافــی اســت 
بــه جــای ســپردن کار خــود بــه یــک نقــاش ســنتی، آن 
را بــه یــک هنرمنــد دکوراســیون داخلــی بســپارید تــا او 
بتوانــد بــه عنوانــی یــک آزادکار یــا فریلنســر کار مــا را بــا 
ــه  ــر آنچــه ک ــت ه ــرد و در نهای ــه پیــش بب ذوق و عالق

دوســت داریــد را بــدون فــوت وقــت حاضــر کنــد.
بــه جــای خریــدن المــپ، می توانیــد از یــک آزادکار تولید 
کننــده وســایل تزئینــی اســتفاده کنیــد تــا هــر آنچــه که 
در ذهــن داریــد را عملــی و از الگوهــای تکــراری بــازاری 
فــرار کنیــد. عــالوه بــر این شــما بــرای نصــب و راه انــدازی 
ایــن المپ هــا نیــاز بــه یــک نیــروی حرفــه ای داریــد کــه 
دوبــاره می توانیــد از توانایــی یــک فریلنســر بهــره ببریــد. 
قبــل از نصــب می بایســت بدانیــد کــه آیــا کنتــور بــرق 
شــما توانایــی تحمــل تعــداد المپ هــای اضافــه شــده بــه 

شــبکه بــرق خانــه را دارد یــا تــه.
طــراح داخلــی قــدرت فوق العــاده ای دارنــد. می تواننــد هــر 
زشــتی به ماننــد ســیمان را بــه یــک زیبایــی تبدیــل کنند. 
ــه متریــال هــا و مــواد آشــنایی کامــل دارد و می دانــد  او ب
چــه جایــی، چــه مــاده ای می توانــد مانــدگاری و جذابیــت 
بیشــتری داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل شــما در تغییــر 
دکوراســیون نیــاز بــه حضــور یــک طــراح داخلــی داریــد. 
ــه  ــرای ایــن کار اســتفاده از معمــاری داخلــی آزادکار را ب ب
شــما توصیــه می شــود در ادامــه بــه شــما توضیــح خواهیم 

داد کــه چــرا یــک طــراح داخلــی الزم داریــد؟
محیطــی کــه مــا بــا آن ســر و کار داریــم تــا حــدود زیــادی 
ــه ای  ــا تأثیــر می گــذارد. فضــای خان ــر خلــق و خــوی م ب
کــه دلخــواه شــما نباشــد، کارایــی را پاییــن مــی آورد و بــه 

دنبــال آن مشــکالت روحــی پدیــد می آیــد.
 لــذا قبــل از اینکــه خانــه دلخواهتــان تبدیــل بــه کابــوس 
شــود، کاری بــرای طراحــی داخلــی آن کنیــد. آخــر هفتــه 
خودتــان را خالــی کنیــد تــا بــا راهکارهــای ســاده ای کــه 
گفتیــم در کنــار یــک آزادکار طراحــی داخلــی، کســالت را 
از خانــه و اتــاق خودتــان دور کنیــد. بــرای شــروع کار مــی 
ــان را اســتخدام و  توانیــد فریلنســرهای مــورد نظــر خودت
از آنهــا در انجــام کارهــای مربــوط بــه تغییــر دکوراســیون 

اســتفاده کنیــد.

شبکه های اجتماعی فاکتور الهام بخش مشتریان
شــبکه هــای اجتماعــی و اینســتاگرام طراحــان، نقــش زیــادی در الهام بخشــی 
بــه مشــتریان دارد. کریســتین کــوپ، از بنیان گــذاران هایگ اندوســت می گویــد: 
رســانه های اجتماعــی در چنــد ســال گذشــته نقــش مهمی داشــته و تعــداد افــرادی که 
عکــس دکورهــای خانگــی را می بیننــد افزایــش می یابــد. ایــن باعــث می شــود ذهــن 
ــه ژورنال هــای دکــور نباشــیم.  شــایان  ــا محــدود ب ــد و م ــراد ســریع تر حرکــت کن اف
ذکــر اســت، اســتارت آپ هایگ اندوســت، یــک انکوباتــور اســت کــه هنرمنــدان و طراحان 

ــد.  ــا همــکاری می کن ــا آنه ــرورش  داده و ب ــواری را پ کاغذدی
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حمایــت از تولیــد ملــی یکــی از مهــم تریــن 
عوامــل تاثیــر گــذار در رونــد پیشــرفت 
اقتصــادی هــر کشــور اســت. امــا بــه علــت 
عواملــی از قبیــل عــدم آگاهــی و ناشــناخته 
بــودن برندهــای بــا کیفیــت ایرانــی موجــود 
در بــازار و همچنیــن از بیــن رفتــن اعتمــاد 
مــردم نســبت بــه کاال و محصــوالت داخلــی، 
انجــام فعالیــت هایــی مانند تشــکیل کمپین 
ــی و  ــترده بازاریاب ــای گس ــت ه ــا و فعالی ه
ــرورت  ــا ض ــوالت و کااله ــگ محص برندین
خاصــی مــی یابــد. کمپیــن هــای بازاریابــی 
تــالش هــای اســتراتژیک و ســازمان یافتــه، 
ــدف خــاص شــرکت  ــه ه ــرای رســیدن ب ب
ــی  ــی عموم ــش آگاه ــد. افزای ــی باش ــا م ه
گرفتــن  یــا  یــک محصــول جدیــد  از 
ــتفاده  ــین و اس ــتریان پیش ــورد از مش بازخ
ترکیبــی از انــواع ابزارهــای هــای رســانه ای 
نمونــه اقداماتــی اســت کــه در یــک کمپیــن 
ــرد.  ــی گی ــگ صــورت م ــی و برندین بازاریاب
بنابرایــن، کمپیــن هــا تــالش هــای بازاریابی 
متمرکزشــده و جــدی بــرای رســیدن به یک 

ــه فــرد مــی باشــند. هــدف منحصــر ب

حمایت دولت 
عامل افزایش اشتغال زایی

ــاط  ــن ارتب ــم  در ای ــارس فری ــل پ مدیرعام
گفــت: واردات بــی رویــه بعضــی محصــوالت 

دکوراســیون داخلــی برخــی تولیدکننــدگان 
ایــن عرصــه را بــا مشــکالتی روبــه رو کــرده 
اســت. محمدرضــا هوایــی ادامــه داد: فرصــت 
ــی در  ــاد و متنوع ــیار زی ــغلی بس ــای ش ه
ــی  ــیون داخل ــاختمان و دکوراس ــت س صنع
ــا از ظرفیت هــای  ســاختمان وجــود دارد، ام
ایــن عرصــه بــه نحــو شایســته بهره بــرداری 
نمی شــود. ایــن تولیــد کننــده بخــش 
ــال  ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــه ک خصوصــی اضاف
ــواد  ــه م ــم اینک ــه رغ ــه ب ــور ترکی در کش
ــه صنعــت  ــوط ب ــاس مرب ــد اجن ــه تولی اولی
ــران  ــاختمان از ای ــی س ــیون داخل دکوراس
تهیــه می شــود، توانســته بــا ســرمایه گذاری 
ــارد دالری در  ــد میلی ــت درآم ــن صنع در ای

ــاس داشــته باشــد. ــن اجن صــادرات ای
و  اســتایرین  پلــی  حــوزه  فعــال  ایــن 
ــل  ــه دلی ــران، ب ــرد: ای ــد ک دکومکــس تاکی
وجــود پتروشــیمی و مــواد اولیــه همچنیــن 
ســایر  از  ارزان  انــرژی  منابــع  داشــتن 
کشــورها تــوان رقابتــی بســیار باالتــری 
ــاد  ــرات زی ــرد: تغیی ــح ک ــی تصری دارد. هوای
ــه دلیــل رقابــت و پیــروی از صنعــت مــد  ب
در دکوراســیون داخلــی زیــاد اســت کــه بــا 
ــت در  ــتر دول ــت بیش ــزی و حمای برنامه ری
ــوان  ــاز ت ــاخت و س ــاختمان و س ــه س زمین
افزایــش اشــتغال زایی قابــل توجهــی ایجــاد 
ــای  ــش ه ــه چال ــاره ب ــا اش ــود. وی ب می ش

موجــود در بخــش محصــوالت دکوراســیون 
ــی  ــه در بعض ــت: واردات بی روی ــی گف داخل
محصــوالت دکوراســیون داخلــی برخــی 
تولیدکننــدگان ایــن عرصــه را بــا مشــکالت 
زیــادی روبــه رو کــرده اســت. تولیــدات بــی 
کیفیتــی کــه بعضــاً بــدون نظــارت وارد 
بــازار شــده و فعالیــت را بــرای تولیــد کننــده 

ــت.   ــرده اس ــخت ک ــت س باکیفی

ورود صنعت سبز 
به دکوراسیون داخلی

  pvc ــه ــل کارخان ــی، مدیرعام ــدی هوای مه
پــارس فریــم نیــز در ایــن خصــوص گفــت: 
پروفیل هــای پلــی اســتایرن و پــی وی ســی 
بــرای جلوگیــری از ورود بــه محیــط زیســت 
بــه صورت کامــل قابل فــرآوری مجدد اســت 
کــه ایــن مزیــت برخــالف ســایر مصنوعــات 
چوبی مورد اســتفاده در دکوراســیون داخلی، 
ــط  ــظ محی ــرای حف ــالم ب ــه س ــک چرخ ی
ــه شــمار مــی رود و یــک صنعــت  زیســت ب

ســبز را بــه وجــود آورده اســت.
  pvc تولیــدات  حــوزه  در  فعــال  ایــن 
اظهارکــرد: صنعــت دکوراســیون داخلــی بــه 
جهــت ایجــاد تغییــرات دائمــی در محیط که 
در بعضــی از مــوارد ماننــد تغییر دکوراســیون 
داخلــی فروشــگاه ها بــه صــورت ســاالنه 
ــه محصوالتــی دارد  انجــام می گیــرد، نیــاز ب

کــه پســماند حاصــل از تغییــر دکوراســیون 
داخلــی قابــل فــرآوری مجــدد باشــد تــا بــه 
محیــط زیســت آســیبی وارد نشــود. هوایــی 
بــا اشــاره بــه چالش هــای فــرا روی صنعــت 
دکوراســیون داخلــی ســاختمان، گفــت: 
ــدات  ــه تعه ــد ب ــی بای ــده ایران ــد کنن تولی
خــود نســبت بــه مشــتریان خارجــی پایبنــد 
باشــد و محصولــی کــه در ابتــدا نشــان داده 
را تحویــل مشــتریان خــود دهــد و در نظــر 
داشــته باشــد محصولــی کــه ارائــه می دهــد 
ــور  ــان کش ــام و نش ــد ن ــه اول مؤی در درج
ایــران اســت و در صورتــی کــه درســت 
عمــل کنــد راه صــادرات بــرای ســایر تولیــد 
کننــدگان ایرانــی بــاز می شــود؛ در غیــر ایــن 
صــورت صــادرات هرمحصولــی یــک چالــش 
بــزرگ بــرای ادامــه صــادرات و یــا صــادرات 
ــارس  ــرکت پ ــل ش ــت. مدیرعام ــتر اس بیش
فریــم و تولیدکننــده محصــوالت دیوارپــوس، 
قرنیــز، ابــزارآالت و دکوراتیو ســاختمان ادامه 
داد: همچنیــن در ســطح کالن نیــاز بــه ثبات 
در قوانیــن صــادرات و مــرودات بیــن المللــی 
ــتاوردهای  ــظ دس ــه حف ــر ب ــا منج ــت ت اس
تولیــد کننــدگان ایــن عرصــه باشــد. هوایــی 
ــه  ــت هرچ ــرد: در صــورت حمای ــح ک تصری
بیشــتر دولــت و البتــه ارتقــا ســطح گــردش 
مالــی صنعت دکوراســیون داخلی ســاختمان 
ــوان  چشــم انداز روشــن و درخشــانی را می ت
ــی  ــش بین ــیم و پی ــه ترس ــن حرف ــرای ای ب

کــرد.
شــایان ذکــر اســت، کارخانــه پارس فریــم در 
زمینــه تولیــد قرنیــز ، ابــزار آالت تکمیلــی و 
  pvc دیوارپــوش از جنــس پلــی اســتایرن و
ــا اســتفاده  فعالیــت مــی کنــد و توانســته ب
از نیــرو هــای مجــرب و متخصــص، زمینــه 
ــود  ــت خ ــی را در جه ــرو تعال ــت برت کیفی
اتکائــی ملــی بــه وســیله ی تولیــد داخلــی 
ــاختمان  ــی س ــیون داخل ــه دکوراس در زمین

فراهــم ســازد.

   واردات
 بی رویه 
بعضی 
محصوالت 
دکوراسیون 
داخلی

 برخی 
تولیدکنندگان 
این عرصه را 
با مشکاتی 
روبه رو 
کرده است

آزادکار

نگاهی به »کمپین رشد صنعت دکوراسیون داخلی« که اینروزها توسط »کارخانه پارس فریم« دنبال می شود؛

ــا  ــوان رشــد و ارتق ــی تحــت عن ــه مســئولیت اجتماعــی و صنفــی، کمپین ــگاه ب ــا ن ــم اینروزهــا ب ــارس فری پ
صنعــت دکوراســیون داخلــی برنامــه ریــزی کــرده اســت. ایــن کمپیــن بــا تشــکیل دپارتمــان بازاریابــی و 
برندینــگ صنعــت دکوراســیون داخلــی آغــاز و بــا برگــزاری نخســتین نشســت خبــری هــم اندیشــی فعــاالن 
صنعــت دکوراســیون داخلــی اســتان اصفهــان مســیر خــود را بــه ســمت اطــاع رســانی خبــری و رســانه ای 
بــاز نمــود. ســومین حرکــت ایــن کمپیــن، برگــزاری نخســتین ســمینار راهکارهــای بازاریابــی و برندینــگ در 
صنعــت دکوراســیون داخلــی بــود کــه بــا اســتقبال خــوب فعــاالن صنعــت برگــزار گردیــد. ایــن مجموعــه، 
دو حرکــت بعــدی خــود را بــا برگــزاری نخســتین دوره جامــع کوچینــگ صنعــت دکوراســیون داخلــی و 
نمایشــگاه و شــوروم کاربــرد و نحــوه نصــب محصــوالت پلــی اســتایرن ادامــه داد و ســعی دارد، در شــهرهای 
دیگــر ایــران نیــز اقــدام بــه برگــزاری رویدادهــای متعــدد در امتــداد اهــداف ایــن کمپیــن داشــته باشــد.
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کاغذدیواری با قابلیت تولید انرژی 
محققــان نوعــی باتــری خورشــیدی ابــداع کــرده انــد کــه پنــل خورشــیدی نیــز بــه حســاب 
مــی آیــد. آنهــا معتقدنــد بــا کمــک ایــن پنــل هــای نــازک مــی تــوان کاغذهــای دیــواری بــا 
قابلیــت جمــع آوری انــرژی تولیــد کرد.آنهــا بــرای تولیــد ایــن باتــری »ســیا نــو باکتــری« 
هــای زنــده را بــر مدارهــای الکترونیکــی و روی کاغــذ چــاپ کردنــد. ســیا نــو باکتــری یــک 
میکروارگانیســم اســت کــه عملیــات فتوســنتز را انجــام می دهــد. ایــن پژوهــش نشــان داد 
ــا انجــام عمــل  ــس از آن ب ــد اســت و پ ــده مان ــت زن ــری« در مراحــل پرین ــو باکت »ســیا ن
فتوســنتز توانســت مقــدار اندکــی انــرژی الکتریکــی را در مدت 1۰۰ ســاعت جمــع آوری کند.
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طراحی متنوع
با پوستر دیواری

 نصب پارکت در گفت وگو با »فرهاد جوادی«؛

ــور گفت و گو ــا و فاکت ــن المــان ه ــدون شــک یکــی از مهــم تری ب
ــی، اســتفاده از پوســتر هــای  ــن هــای داخل هــا در دیزای
دیــواری مــی باشــند. پوســتر هایــی که بــه دلیــل طراحی 
هایــی متنــوع و گســتردگی در رنــگ بندی، حــق انتخاب 
بیشــتری را در اختیــار مشــتریانش قــرار می دهد. پوســتر 
هایــی کــه اگــر چــه امــروزه بــه اشــتباه از آن هــا تحــت 
ــا  ــرده مــی شــود، ام ــام ب ــواری ن ــوان کاغــذ هــای دی عن
جالــب اســت بدانیــد که تفــاوت پوســتر دیــواری بــا کاغذ 

دیــواری بســیار زیــاد مــی باشــد.
بــدون شــک مهــم تریــن تفــاوت پوســتر دیــواری از کاغذ 

هــای دیــواری، تفــاوت در قیمــت آن هــا مــی باشــد!
ــرای ایجــاد  ــی ب ــال راه حــل های ــه دنب ــواره ب ــردم هم م
ــی باشــند.  ــی شــان م ــراف و زندگ ــط اط ــوع در محی تن
راه هایــی کــه در عیــن ســادگی موجــب ایجــاد تغییراتــی 
چشــمگیر مــی شــوند و در عیــن حــال از لحــاظ اقتصادی 
مقــرون بــه صرفــه مــی باشــند. از ایــن رو امــروزه اســتفاده 
از پوســتر هــای دیــواری در دیزایــن هــای داخلــی منــازل، 
ادارات، دفاتــر و شــرکت هــا بــا اســتقبال بیشــتری همــراه 

مــی باشــد.
از دیگــر تفــاوت پوســتر دیــواری از کاغــذ هــای دیــواری 
مــی تــوان بــه طراحــی متنــوع و گســترده ایــن محصــول 
اشــاره کــرد. پوســتر هایــی کــه بنــا بــر درونیــات و خلق و 
خــوی افــراد، ســلیقه و همچنیــن فضــای محیطــی آن ها 
توســط فروشــگاه آنالیــن رونیــا عرضــه مــی شــوند. تنــوع 
در طراحــی و رنگبنــدی ایــن پوســتر هــا بــه گونــه ای می 
باشــد کــه امــروزه شــاهد طراحــی هایــی گوناگــون از آن 

هــا مــی باشــیم.
محصــوالت  دیگــر  ماننــد  دیــواری  هــای  پوســتر 
دکوراســیون هــای داخلــی اگــر چــه از مزایــای بیشــماری 
ــه یــاد داشــته باشــید کــه  برخــوردار مــی باشــند، امــا ب
در صــورت انتخــاب و اســتفاده ای نامناســب مــی تواننــد 
معایبــی را بــرای شــما بــه همــراه آورنــد کــه از مهــم ترین 
مزایــا و معایــب پوســتر دیــواری مــی تــوان بــه تاثیــر آن 
در بــزرگ و یــا کوچــک نشــان دادن محیــط اشــاره کــرد.

از جملــه یکــی دیگــر از فوایــد اســتفاده از پوســتر هــای 
دیــواری در دیزایــن و دکوراســیون های داخلــی، ماندگاری 
و طــول عمــر بــاال ایــن محصــول مــی باشــد. طــول عمر و 
مانــدگاری کــه ســبب مــی گردد تــا انتخــاب و خریــد این 
پوســتر هــا، انتخابی فــوق العــاده و هوشــمندانه در دیزاین 
و چیدمــان محیــط هــای گوناگــون باشــد. همــان طــوری 
کــه مــی دانیــد رنــگ آمیــزی دیــوار هــا، پــس از مدتــی 
کیفیــت و براقــی خــود را از دســت مــی دهنــد و بــه دلیل 
گــرد و غبــار و یــا تــرک هــای ســطحی، ظاهــر شــکیل 
خــود را از دســت مــی دهنــد. همچنیــن اســتفاده از کاغذ 
هــای دیــواری اگــر چــه در ابتــدا ظاهــری زیبــا و محیطی 
گــرم را برایتــان بــه ارمغــان مــی آورنــد، امــا پــس از مدتی 
تغییــر حالــت مــی دهنــد. قابلیــت شســت و شــو، نصــب 
آســان و چــاپ آثــار و طــرح هــای دلخــواه از دیگــر مزایای 

پوســتر دیــواری می باشــد.

  نوســان :چطــور شــد کــه تصمیــم 
بــه تولیــد پوســتر دیــواری گرفتید. 
ــات  ــت از تجربی ــن اس ــر ممک اگ
خــود در ایــن کار بــرای مــا بگویید؟
حــدود 17 ســال پیــش بــود کــه تصمیــم 
بــه تولیــد پوســتر دیــواری گرفتیــم. 
ــن  ــده ای ــن تولیدکنن ــا اولی ــان م آن زم
محصــول در ایــران بودیــم و ســختی های 
ــرا  ــدیم. زی ــل ش ــران متحم ــادی در ای زی
مشــتری ها بــا ایــن کار آشــنایی نداشــتند. 
در بســیاری از مواقــع ناچــار بودیم پوســتر 
ــم و در  ــد کنی ــا تولی ــرای آنه ــگان ب را رای
صورتــی کــه مشــتری می پســندید هزینه 
ــه رفتــه  ــا رفت آن را پرداخــت می کــرد. ام
ایــن کار بــرای مــردم ایــران جــا افتــاد و به 
تعــداد تولیدکننــدگان آن نیــز افزوده شــد. 
هرچنــد کــه کارهــا از لحــاظ کیفیــت بــا 

هــم تفــاوت دارنــد.
ــم روی  ــی می توانی ــا خیل ــبختانه م خوش
ــرا  ــم. زی ــور دهی ــان مان ــت کارهایم کیفی
ــت  ــود از اینترن ــای دانل ــه ج ــر را ب تصاوی
ــه  ــد ک ــم. هرچن ــه می کنی ــان تهی خودم
مــا نیــز ســال های پیــش از اینترنــت 
دانلــود می کردیــم امــا اکنــون حــدود 14 
ســال اســت کــه شــروع بــه تولیــد تصاویر 
ــا  ــا ب ــن جهــت کارهــای م ــم و از ای کردی
کارهــای ســایر همــکاران متفــاوت اســت.. 

 نوسان:اشــاره کردیــد کــه تصاویــر 
ــدام  ــد ک ــه می کنی ــان تهی را خودت
ــورد  ــتر م ــر بیش ــبک از تصاوی س

ــت؟ ــری هایتان اس ــند متش پس
معمــوال از تصاویــر منظره اســتقبال بیشــتری 
ــت و روح  ــش اس ــون آرامش بخ ــود؛ چ می ش
مشــتریان را شــاد و فضــای خانه  آنهــا را بزرگ 
ــم  ــه ه ــن نکت ــه ای ــد. ب ــرزنده می کن و س
اشــاره کنــم کــه پوســترهای مــا هــم قابلیــت 
ــد  ــه را دارن ــای خان ــان دادن فض ــزرگ نش ب
و هــم قابلیــت کوچــک نشــان دادن فضــای 
خانــه را. یعنــی بــا نصــب یــک پوســتر شــلوغ 
در خانه هایــی کــه فضــای بزرگــی دارنــد آن 
خانــه بــه نظــر کوچــک می آیــد و نیــازی بــه 
خریــد وســایل زیــاد بــرای پــر کــردن فضــای 
خانــه نیســت. همچنین بــا نصب یک پوســتر 
ــزرگ  ــه ب ــکان اینکــه فضــای خان ــوت ام خل

بنظــر برســد نیــز وجــود دارد..
 نوســان: تصاویــر منظــره کــه 
اشــاره کردیــد خودتــان تهیــه 
می  کنیــد از ایــران هســت یــا 

خــارج از ایــران؟
بیشــتر تصاویــر منظــره از ایــران اســت. در 
ایــران تصاویــر بســیاری زیبایی وجــود دارد 
ــر  ــر را خــودم از کوی حتــی برخــی تصاوی
عکاســی کــردم و بســیار زیبــا اســت. 
بــا ایــن وجــود از تصاویــر کشــورهای 

دیگــر نیــز اســتقبال بیشــتری می شــود. 
ــرای  ــه ب ــد ک ــن باش ــاید ای ــل اش ش دلی
پیــدا کــردن تصاویــر خــاص و تمیــز نیــاز 
بــه جســتجو فــراوان و حمایت از عکاســان 
ــی  ــران خیل ــی کــه در ای جــود دارد؛ اتفاق

ــد.. ــش می آی ــم پی ک
ــتقبال از  ــترین اس ــان: بیش   نوس
پوســتر دیــواری در ایــران چــه 

ــت ؟ ــادی اس ابع
 8۰ 2متــر  خانه هــا  ارتفــاع  معمــوال 
ــر  ــرض چهارمت ــت و در ع ــانتیمتر اس س

ســایز اســتاندارد اســت.
  نوســان: درحــال حاضر بیشــترین 
ــاه  ــر م ــما در ه ــد ش ــم تولی حج

ــت؟ ــد رول اس چن
به طــور میانگیــن در هــر مــاه حــدود 
ــر رول ۵۰  ــم. ه ــفارش داری 2۰۰ رول س
متــر مربــع اســت. البتــه االن بــازار چندان 

ــدارد. ــی ن اوضــاع خوب
  نوســان: درحــال حاضــر ممنوعیت 
ورود کاال چــه تاثیــری روی کار شــما 

ــته است؟ گذاش
ــا روی کار  ــن ممنوعیت ه ــدون شــک ای ب
مــا هــم تاثیرگــذار اســت. جوهــر دســتگاه 
ــا  ــی ت ــود و گاه ــدا می ش ــختی پی به س
ــود  ــص ش ــا ترخی ــتگاه ها م ــر دس جوه
ــا کار  ــتگاه های م ــاه دس ــی دو م ــک ال ی

ایــن  طــی  می خوابنــد.  و  نمی کننــد 
ــه  ــمان ب ــد حواس ــی بای ــای زمان دوره ه
دســتگاه ها باشــد تــا هــد آن خشــک 
ــب  ــرای مراق ــتگاهها ب ــن دس ــود. ای نش

ــند. ــی باش ــود را دارا م ــم خ مکانیزی
ــم  ــور ه ــارج کش ــان: از خ   نوس
واردات پوســتر دیــواری وجــود دارد؟
ظاهــرا وجــود دارد امــا بــه صرفــه نیســت. 
ــک شــرکتی  ــم ی خاطــرم هســت در قدی
ــام اشــنیگل و کمــار کــه پوســتر  ــود بن ب
دیــواری بــا ســایز اســتاندارد وارد می کــرد؛ 
امــا اگــر ســایز دیــوار شــما مطابــق 
ــر  ــه دردس ــتری ب ــود مش ــتر نب آن پوس
می خــورد. امــا خودمــان کــه تولیــد 
می کردیــم بــه ســایز دیــوار مشــتری 
ــی و  ــت عال ــا کیفی ــم ب ــد می کردی تولی
ــر مــد نظــر آنهــا  قیمــت مناســبتر تصوی

ــد. ــی گردی ــب م ــد و نص تولی
 نوســان: پوســتر دیــواری در ایــران 
ــرد و  ــا کارب ــدام فضاه ــوال در ک معم

اســتقبال بیشــتری دارد؟
در خانه هــا، شــرکت ها، دفاتــر هواپیمایــی، 
مهدکودک هــا. بــه تازگــی هــم کــه خیلی 
مــد شــده روی ســقف نصــب می کننــد و 
خیلــی اتفــاق خــوب و خوشــایندی اســت. 
امــا بیشــترین اســتقبال در منــازل اســت. 
ــه  ــا طراحــی خاصــی ک ــن پوســترها ب ای
ــدی و برجســته  ــوه ای ســه بع ــد جل دارن
ــب  ــیار جال ــه بس ــد ک ــی کنن ــاد م ایج
توجــه اســت و حتــی در مــواردی بــه 
جــای مجســمه هــای گــران قیمــت و یــا 
دیوارپــوش هــای ســه بعــدی کــه هزینــه 
بســیار بیشــتری دارنــد اســتفاده می شــود 
ــن  ــرای ای ــن بســیار مناســبی ب و جایگزی

محصــوالت گــران قیمــت مــی باشــد .
ــتفاده از  ــه اس ــاره ب ــان: اش   نوس
ــا  ــواری در مهدکودک  ه ــتر دی پوس
ــد  ــه می دانی ــور ک ــد ، همانط کردی
ــودکان  ــامت ک ــا س در مهدکودک ه
ار اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
آیــا جوهــر و کاغــذی کــه اســتفاده 
دیــواری  پوســتر  در  می شــود 

ــت؟ ــودکان اس ــامت ک ــن س ضام
ــکلی  ــچ مش ــد. هی ــت باش ــان راح خیالت
وجــود نــدارد زیــرا تمــام کاغذهــا پوشــش 
ــئله  ــن مس ــت ای ــکلی از باب ــد و مش دارن

ــدارد. ــود ن وج

پوســتر دیــواری از جملــه دیــوار پوش هایــی اســت کــه ایــن روزهــا بــا اســتقبال خوبــی روب رو شــده اســت 
و می توانــد بــه فضــای داخلــی خانــه نشــاط و ســرزندگی خاصــی ببخشــد. روژیــار برزگــر، مدیرعامل شــرکت 
ســارینا کــه در ایــن حــوزه فعــال اســت، تاکیــد دارد: در میــان انــواع  پوســترها، از تصاویــر منظــره اســتقبال 
ــزرگ و  ــا را ب ــه  آنه ــای خان ــاد  و فض ــتریان را ش ــت و روح مش ــش اس ــون آرامش بخ ــود؛ چ ــتری می ش بیش
ســرزنده می کنــد. شــرکت ســارینا، حــدود 17 ســال اســت در زمینــه تولیــد پوســتر دیــواری فعــال اســت و 
بــه ادعــای خــود، اولیــن تولیدکننــده ایــن محصــول در ایــران بــه ســفارش مشــتری در ســایز و طــرح دلخواه 

هســتند. گفــت وگــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛

صرفه با پوستر دیواری ایرانی

جوهر 
دستگاه 

به سختی 
پیدا می شود 

و گاهی 
تا جوهر 

دستگاه ها 
ما ترخیص 
شود یک 

الی دو ماه 
دستگاه های 

ما کار 
نمی کنند و 
می خوابند

جایگاه پوستر دیواری در گفت و گو با رژیار برزگر؛
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رنگ های ممنوعه

اســتفاده از رنگ هــا در دکوراســیون داخلــی خانــه قوانینــی 
دارد کــه بایــد از آنهــا مطلــع باشــیم. در ایــن گــزارش قصــد 
داریــم تــا شــما را بــا رنگ هایــی کــه نبایــد در دکوراســیون 
از آن هــا اســتفاده کنیــد، آشــنا کنیــم. عــالوه بــر رنگ هایــی 
کــه اســتفاده از آن هــا در دکوراســیون خانــه پیشــنهاد 
ــی  ــان داخل ــه طراح ــتند ک ــم هس ــی ه ــود، رنگ های می ش
کمتــر از آن هــا در طراحــی دکوراســیون اســتفاده می کننــد 
ــی  ــه در دکوراســیون داخل ــای ممنوع ــگ ه ــا رن ــه آن ه و ب

می گوینــد. 
سبز بی رنگ

رنــگ ســبز خالــص رنگــی نشــاط آور و یــادآور طبیعت ســبز 
و زیبــا اســت، امــا اســتفاده از ایــن رنگ بــا این تونالیتــه روی 
دیوارهــا هیــچ جلــوه زیبایــی بــه خانــه نمی دهد. حتــی روی 
ــر اســت از آن اســتفاده  ــی هــم بهت ــوازم داخل پنجره هــا و ل

. نکنید
آبی

برخــی طراحــان در اســتفاده از بعضــی رنگ هــا بنابــر 
دالیــل شــخصی پرهیــز می کننــد. به عنــوان مثــال یکــی از 
طراحــان بــه نــام» susan niblo « اســتفاده از رنــگ آبــی 
را پیشــنهاد نمی کنــد، چــون در خانــه ای کــه بــزرگ شــده 
از رنــگ آبــی اســتفاده شــده بــود. او از ایــن رنــگ بیشــتر در 

ــوار منــزل. ــا روی دی ــوازم جانبــی اســتفاده می کنــد ت ل
مشکی 

بــه گفتــه بعضــی از طراحــان دکوراســیون داخلی بهتر اســت 
از ایــن رنــگ در خانــه اســتفاده نکنیــم، زیــرا بــه انــدازه کافی 
ــه رو مــی شــویم. تونالیتــه  ــا آن رو ب در مکان هــای دیگــر ب
رنــگ  ســیاه اغلــب در دفاتــر کار و در لباس هایــی کــه روزانــه 
تــن می کنیــم اســتفاده شــده اند؛ بنابرایــن بهتر اســت کــه در 

خانه هایمــان دیگــر از ایــن رنــگ اســتفاده نکنیــم.
نارنجی سوخته

ــب  ــورت ترکی ــی و زرد در ص ــل نارنج ــرم مث ــای گ رنگ ه
ــتند؛  ــاس آور هس ــی ی ــب کم ــای مناس ــا رنگه ــت ب نادرس
بنابرایــن بهتــر اســت در ســطوح کمتــر از این رنگها اســتفاده 

ــا و… ــتی ها، پرده ه ــن ها، روبالش ــال درکوس ــد مث کنی
بنفش

ــان  ــه طراح ــت ک ــی اس ــر از رنگ های ــی دیگ ــش یک بنف
ــه  ــگ را ب ــن رن ــد. ای ــنهاد نمی کنن ــتفاده از آن را پیش اس
ســختی می تــوان بــا رنگ هــای دیگــر در خانــه ســت کــرد. 
امــا اگــر بــه آن عالقــه داریــد ناامیــد نشــوید. بنفــش نشــان 
ــد رنــگ  ــاد هــم نمی توان دهنــده خالقیــت اســت، پــس زی

ــدی باشــد. ب
بژ

ــی  ــر فضای ــه در ه ــن ک ــل ای ــه دلی ــگ را ب ــن رن ــردم ای م
می تــوان اســتفاده کــرد بــه کار می برنــد. امــا نظــر طراحــان 
ایــن نیســت. چــون کار کــردن بــا رنگ هــای کمرنــگ کمــی 
ــاق تضــاد پیــدا  ــگ کــف ات ــا رن ســخت اســت و معمــوالً ب

می کنــد.
طایی

امــروزه اســتفاده از ایــن رنــگ در دکوراســیون چنــدان رایــج 
نیســت و یکــی از رنگ هایــی اســت کــه خواســتار چندانــی 
نــدارد. رنــگ طالیــی روی دیــوار کمــی خشــن و زننده اســت 
بــه جــای آن می توانیــد از رنگ هــا متالیــک اســتفاده کنیــد.

رنگ های جیغ
طراحــان دکــور ســعی می کننــد کمتــر از رنگ هــای جیــغ 
اســتفاده کننــد، چــون ایــن رنگ هــا کمــی قدیمــی شــده و 
مســتقیماً روی مغــز تاثیــر می گذارنــد. اگــر تصمیــم داریــد 
رنگ هــای زیــادی در دکــور بــه کار ببریــد، از نــوع مــات ایــن 
رنگ هــا اســتفاده کنیــد. مثــالً بــه جــای صورتــی جیــغ از 

صورتــی کــدر یــا کثیــف اســتفاده کنیــد.
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صبــح شــنبه 1۳ مهــر بــود کــه خبــری 
ــواری  ــت ورود کاغذدی ــی از ممنوعی مبن
بــه گــوش اعضــای تحریریــه و خبرنگاران 
واردات  تــر  پیــش  رســید.  نوســان 
ــری در  ــت قرارگی ــه عل ــواری ب کاغذدی
از  بخصــوص  لوکــس  کاالهــای  رده 
ســمت کشــورهای اروپایــی بــا دشــواری 
روبــه رو شــده بــود و ورود برخــی دیگــر از 
کاالهــای صنــف دکوراســیون داخلــی بــه 

ــود. ــده ب ــالم گردی ــوع اع ــی ممن کل
ــتر  ــود؛ بیش ــام ب ــه ای از ابه ــر در هال خب
شــبیه یــک شــایعه بــود هرچنــد شــایعه 
ــال  ــش احتم ــش از پی ــه بی ــدی ک ج

ــته و دارد. ــود داش ــت آن وج صح

بازار داخل 
نابه سامان می شود 

در اولیــن واکنــش بــرای پیگیــری و 
کســب اطالعــات بیشــتر از جزئیــات 
ــس  ــی رئی ــروز میالن ــا به ــر ب ــن خب ای
صنــف دکوراســیون داخلــی تمــاس 
ــن  ــنیدن ای ــه از ش ــی ک ــم. میالن گرفتی

یــن خبــر متعجــب شــده بــود، از  ا
ابــراز  موضــوع 

بعیــد  گفــت:  و  کــرد  بی اطالعــی 
می دانــم ایــن خبــر درســت باشــد زیــرا 
ــد  ــه تولی ــر کارخان ــال حاض ــه در ح ک
ــازار  کاغذدیــواری کــه بتوانــد نیازهــای ب
داخــل را چــه از لحــاظ کیفــی و چــه از 
لحــاظ کمیــت تامیــن کنــد وجود نــدارد. 
در صــورت عــدم ورود ایــن کاال، بــازار این 
صنــف در داخــل بــا ســردرگمی روبــه رو 
ــه  ــدی ب ــیب های ج ــد و آس ــد ش خواه
آن وارد می شــود. میالنــی در آخــر قــول 
ــگار  ــه خبرن ــن موضــوع را ب ــری ای پیگی
ــزی  ــن مســله چی ــت: ای ــان داد گف نوس
ــی از آن  ــه راحت ــود ب ــه بش ــت ک نیس
گذشــت و حتمــا آن را پیگیــری خواهــد 

ــرد. ک
ــیون  ــف دکوراس ــه صن ــس اتحادی  رئی
ــن در تمــاس مجــددی  ــی همچنی داخل
کــه خبرنــگار نوســان بــا او داشــت 
ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــن ای ــت: م گف
ــته در  ــرد. روز گذش ــم ک ــرده و خواه ک
ــت  ــای شــیرقاضی، معاون ــا آق ــداری ب دی
را  مســئله  صمــت،  وزارت  بازرگانــی 
مطــرح کــردم امــا او نیــز از ایــن مســئله 
ابــراز بی اطالعــی کــرد و گفــت: » هنــوز 
چیــزی بــه مــا ابــالغ نشــده اســت« امــا 
ــتم  ــه دس ــازه ای ب ــر ت ــر خب ــم اگ بازه
ــان آن  ــما را در جری ــا ش ــد حتم برس

ــتم. ــم گذاش خواه

بازنده می شویم 
ــروز  ــا به ــاس ب ــد از تم بع
میالنــی بــرای پیگیــری 
صحــت  از  بیشــتر 
بــا  خبــر  ایــن 
خ  هر شــا
ن  گلخنــدا

از  ابودیزایــن  شــرکت  مدیرعامــل 
شــرکت های فعــال در زمینــه واردات 
کاغذدیــواری تمــاس گرفتیــم. او نیــز بــا 
ــت:  ــر گف ــن خب ــی از ای ــراز بی اطالع اب
بعیــد می دانــم چنین مســئله ای درســت 
باشــد زیــرا مــا بــه تازگــی ثبت ســفارش 

کرده ایــم.  کاغذدیــواری 
ــر  ــه اگ ــن پرســش ک ــه ای او در پاســخ ب
چنیــن چیــزی درســت باشــد چــه روی 
خواهــد داد؟، گفــت: شــاید ایــن ادعــای 
ــد  ــه می گوین ــل ک ــدگان داخ تولیدکنن
ــاز  ــخگوی نی ــا پاس ــدات م ــم تولی حج
مشــتریان اســت درســت باشــد امــا از دو 
نظــر بازنــده خواهیــم شــد. جنبــه اول از 
ــه  ــت و در درج ــوژی و کیفی ــد تکنول بع
دوم از لحــاظ میــزان تنــوع طرح هــا! زیــرا 
هــم تنــوع طرح هــای کاغذدیورای هایــی 
کــه در داخــل تولیــد می شــود محــدود و 
قدیمــی اســت و هــم دســتگاه های تولید 

ایــن محصــول بــه روز نیســتند.
گلخنــدان ادامــه داد: پیش از ایــن واردات 
پارکــت، لمینــت، پارچه هــای رو مبلــی و 
بســیاری از کاالهــای دکوراســیون داخلی 
را ممنــوع اعــالم کردنــد اکنــون نیــز اگــر 
ایــن اتفــاق درســت باشــد صدمه اساســی 
بــه ایــن صنعــت زده خواهــد شــد؛ زیــرا 
دســت مــا را از اتفــاق ات روز دنیــا کوتــاه 

ــد. می کنن

قاچاق کاغذدیواری 
افزایش پیدا می کند

یکــی دیگــر از اعضــای فعــال ایــن صنــف 
ــود  ــرده ش ــی از آن ب ــت نام ــه نخواس ک
ــا  ــت و از م ــایعه دانس ــر را ش ــن خب ای
ــن  ــم. ای ــه آن ورود نکنی ــز خواســت ب نی
فعــال صنــف دکوراســیون داخلــی تاکید 
کــرد: تجربه نشــان داده هرچه بیشــتر در 
مــورد آن صحبــت کنیــم و از پیــش برای 
جلوگیــری از وقــوع آن اقــدام کنیم امکان 
اینکــه مســئولین بــرای اجرایی شــدن آن 
ــد  ــد بیشــتر می شــود. هرچن ــدام کنن اق
ــواری ممنــوع شــود  اگــر واردات کاغذدی
ــن  ــی ای ــوع خارج ــران از ن ــازار ای ب
کاال خالــی نخواهــد شــد ایــن 
محصــول به صــورت قاچــاق وارد 
ــن  ــه همی ــی ک ــود. اتفاق می ش
االن هــم کمــاکان درحــال رخ 
ــان در حجــم  ــا آن زم دادن اســت ام

ــد داد. ــتری رخ خواه بیش

سیاست دولت 
برای صرفه جویی ارزی

لوکــس  کاالهــای  واردات  ممنوعیــت 
ــت در شــرایط  یکــی از سیاســت های دول
ــم و رکــود اقتصــادی اســت. پیــش  تحری
ــتاد  ــه س ــحاق جهانگیری در جلس ــر اس ت
ــان  ــا بی ــی، ب ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده
اینکــه اقتصــاد کشــور در شــرایط خــاص 
ــی  ــی را یک ــد مل ــت از تولی ــت حمای اس
ــران  ــن بح ــت از ای ــرون رف ــکاری ب از راه
دانســت. ازایــن رو بــه ممنوعیــت ورود 
ــی در  ــرای صرفه جوی ــس ب ــای لوک کااله
ارز و تامیــن ارز مــورد نیــاز بخــش تولیــد 
داخلــی تاکیــد کــرد. ازســوی دیگــر برخی 
معتقدنــد هــدف دولــت از ممنوعیــت 
ــوان  ــت عن ــا تح ــی از کااله واردات برخ
ــت  ــراز مثب ــان دادن ت ــس، نش کاالی لوک
اقتصــادی اســت تــا میــزان واردات و 
ــد. ــدا کن ــادل پی ــری و تع ــادرات براب ص

کاغذدیواری 
کاالی لوکس نیست

صنــف  کاالهــای  دولــت  درحالــی 
دکوراســیون داخلــی را در لیســت کاالهای 
لوکــس جــای داده اســت کــه ممنوعیــت 
برخــی از آنهــا به طــور کلــی ممنــوع اعــالم 
شــده اســت و یــا ماننــد کاغذدیــواری بــه 
علــت وجــود تعرفه هــای ســنگین از میزان 
حجــم واردات آن کاســته شــده اســت. 
اعضــای ایــن صنــف معتقدنــد، ایــن کاالها 
بــه هیچ عنــوان لوکــس و غیرضــروری 
ــردی کــه در  ــت کارب ــه عل ــوده بلکــه ب نب
ــد در رده  ــد، بای ــاختمان دارن ــت س صنع
کاالهــای اساســی قــرار گیــرد. کاربردهایی 
ــا،  ــرما، گرم ــر س ــی در براب همچــون عایق
صــوت و انــرژی کــه می توانــد یــک اصــل 
مهــم و اساســی در ســاخت مســکن باشــد.
ازســوی دیگــر همیــن کاالی به ظاهــر 
ســاده اگــر در کارخانــه از مــواد اولیــه خوب 
ــد  ــود می توان ــاخته نش ــت س ــا کیفی و ب
ــه  ــراد را ب ــوده و ســالمت اف بیمــاری زازا ب
ــد  ــر می رس ــن بنظ ــدازد. بنابرای ــر ان خط
ــی  ــئولین حت ــت مس ــده اس ــر نش ــا دی ت
بــرای حفــظ ســالمت افــراد جامعــه، بایــد 
ورود بــا کیفیــت ایــن محصــول را نــه تنها 
ــا  ــه تســهیل بخشــند ت ــد بلک آزاد بگذارن
ــد  ــط تولی ــوان خ ــب بت ــت مناس در فرص
ــل  ــول را در داخ ــن محص ــت ای ــا کیفی ب

ــرد. ــدازی ک راه ان

شــنیده های خبرنــگار نوســان حاکــی از آن اســت کــه ورود کاغذدیــواری نیــز بــا ممنوعیــت روبــه رو شــده اســت. خبــری 
ــود.  ــی ب ــیون داخل ــف دکوراس ــای صن ــی اعض ــب نگران ــد و موج ــنیده می ش ــش ش ــا پی ــای آن از مدت ه ــه زمزمه ه ک
ــراز  ــات آن اب ــد و از جزئی ــی ندارن ــاع چندان ــر اط ــن خب ــت ای ــف از صح ــن صن ــای ای ــان اعض ــود همچن ــن وج ــا ای ب
بی خبــری می کننــد. برخــی از اعضــا حتــی آن را شــایعه ای کــه نبایــد توجــه چندانــی بــه آن کــرد می  داننــد و برخــی 
دیگــر نیــز معتقدنــد همیــن را هــم بایــد جــدی گرفــت و تــا دیــر نشــده از مســئولین خواســت تــا ورود کاغذدیــواری بــه 
داخــل را آزاد بگذارنــد. امــا در صــورت صحــت ایــن خبــر و ممنوعیــت واردات کاغــذ دیــواری چــه اتفاقــی در بــازار این 

محصــول روی خواهــد داد. گــزارش ایــن شــماره نوســان بدیــن موضــوع اختصــاص دارد.

دریچه

فعاالن بازار معتقدند درصورت ممنوعیت واردات، صدمه اساسی به صنعت دکوراسیون داخلی وارد می شود

در صورت ممنوعیت واردات کاغذدیواری چه اتفاقی در بازار روی می دهد؟؛


