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احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

تولید ملی
ضرورت حمایت از ِ
ِ
رونق اقتصاد کشور
در جهت ِ

دنبــال آن طراحی
اصــل اولیــه در معماری و به
ِ
ِ
داخلــی ،ایجــاد آرامــش اســت .درواقــع خانــه
مأمنیســت بــرای اهالــی آن تــا از هیاهوی فضای
بیرون فارغ شوند و خستگیها را از تن بزدایند و در
فضایی سرشار از آرامش قرار گیرند.
دکوراسیون داخلی مدرن با جلوهی سادهای که
دارد یکی از محبوبترین سبکهای دکوراسیون
داخلی اســت که برای خان ههــای کوچک که امروز
ســاخت آنها رواج پیدا کرده بسیار مناسب است،
ِ
عــاوه برایــن در ســالهای اخیــر طراحــی داخلــی
مــدرن بــه یکــی از ســبکهای ُپرطرفــدار در ایران
برای اجرای دکوراسیون داخلی منزل تبدیل شده
و بســیاری از افــراد ترجیــح میدهنــد تــا خانــهای
فوقالعاده شیک و به سبک مدرن داشته باشند.
علم به
دهمیــن نمایشــگاه خانه مــدرن نیز بــا ِ
آوردن فضایی
ایــن موضوع و تالش بــرای فراهــم ِ
مفیــد بــرای عالقهمنــدان بــه دکوراســیون داخلی
تزئینــات خانــه برگــزار شــد تــا بــا بهترین شــرایط
و
ِ
نیازهای آنها را برآورده کند ،نکته دیگری که برای
ما اهمیت بسیاری داشت حمایتی است که باید از
جهت رونق اقتصاد صورت گیرد،
تولیدات داخلی ِ
بنابرایــن در ایــن رویداد ســعی شــد تولیدکنندگان
داخلی و کاالهای باکیفیت معرفی شوند و به ارائه
جدیدترینمحصوالتخودبپردازند.
تغییر در دکوراسیون منزل شاید از نظر بسیاری
از ما آنقدرها مهم نباشد اما گاهی با هزینهای اندک
و تغییری کوچک در فضای منزل میتوانیم شاهد
معجزهی آن باشیم و لذت ببریم.
در این شماره میخوانید

رویدادی ُمتناسب با نیازهای
َمعماری ُمدرن

صفحه 2

یکی از عناصر مؤثر در معماری
نورپردازی است
صفحه 3
ُ
ُ
هنر رزین اپوکسی؛ هنری ُمدرن

و پیشرفته
دهمین نمایشگاه خانه مدرن در یزد برگزار شد

یادداشت

خانهای سرشار از آرامش و نور
دهمین نمایشــگاه خانــه مدرن بــا مجموعهای
کامــل و متنــوع در حــوزه معمــاری داخلــی ،لوســتر،
کابینــت و کاالی خــواب به مــدت  5روز در یزد برگزار
شد.
ـدف اصلــی برگــزاری ایــن رویــداد حمایــت از
هـ ِ
تولیدکننــدگان داخلــی و ارائــه آخرین دســتاوردها و
یهــای نویــن در حوزههای معمــاری داخلی،
فناور 
لوســتر و کاالی خــواب بــود و همچنیــن صاحبــان و
فعــاالن صنایــع مربوطه نیز فرصت بســیار مناســبی
برای کسب تجربه و ایجاد رقابتی سالم با همتایان
خود به دست آوردند.
ارائه محصوالت متنوع داخلی و معرفی و نمایش
یهــای داخلــی ،ایجــاد ارتبــاط مســتقیم
توانمند 
میان تولیدکننده و مصرفکننده و آشنایی با سطح
نهــا ،ایجــاد شــرایط مقایســه میــان
نیــاز بنیــادی آ 
محصــوالت گونا گــون و خریــد هوشــمند ،یافتــن و
خریــد بهتریــن محصــوالت مورد نیــاز و متناســب با
میزان بودجه در نظر گرفته شــده و به دســت آوردن
اطالعــات در خصــوص هــر نــوع محصــول از دیگــر
اهدافایننمایشگاهبود.
در این نمایشگاه بیش از  ۵۰غرفه از استانهای
تهــران ،قــم ،اصفهــان ،مشــهد ،کــرج و یــزد حضــور
داشتند.
بیشک حضور مردم در نمایشگاههای استان به
رونق بیشتر تولیدات داخلی در همه زمینهها منجر
میشود.

صفحه 3

محمدجوادابوالحسینی
معاونهماهنگیامورعمرانی
استاندارییزد

ارتباطمستقیم
ِ
میان تولید کننده و خریدار
اصلیترینمزیتنمایشگاهها

گفتنــی اســت ،ایــن رویــداد در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللی اســتان یزد و در فضایی
به مســاحت بیــش از  5000مترمربع از تاریــخ  5الی 9
آبانماه 1401میزبانعالقهمندانبود.
یشــک دکوراســیون داخلــی یکــی از مهمترین
ب 
ایجاد آسایش افراد در محیط خانه است.
برای
موارد
ِ
داران حاضــر در چنیــن
ا گــر تولیدکننــدگان و غرف ـه ِ
نمایشــگاههایی بتواننــد همه نیازهــای مخاطبان
قیمت مناســب بــرآورده
را در ایــن فضــا با تنوع باال و
ِ
کننــد ،ایــن امــر هــم بــرای بازدیدکننــدگان و هــم
شــرکتکنندگان حکـ ِـم معاملهای ُبــرد ُبــرد را دارد .از

معرض حجم زیادی کاال با تنوع
یک ســو خریدار در
ِ
بــاال قــرار میگیــرد و از ســوی دیگــر تولیدکننــدگان و
محصوالت خود
ضمن معرفی
ِ
غرفهداران میتوانند ِ
حجم زیادی از مخاطب دست پیدا
و ارائه آنها به
ِ
عنوان مشتری به
به
نیز
رویداد
اتمام
کنند که بعد از
ِ
فروشگاهیا کارگاهشانمراجعه کنند.
عنــوان مزیت
یکــی دیگر از مــواردی کــه از آن به
ِ
چنین نمایشــگاههایی میتــوان عنوان کــرد؛ خرید
میانفروشنده
بیواسطهواز سویدیگر ارتباطی که ِ
و خریــدار ایجــاد میشــود ،بنابرایــن غرفــهداران و
تولیدکنندگان الزم است برای حضور یک کارشناس

آ گاه و خبره همواره در غرفهشان برنامهریزی کنند،
اعتمــاد مخاطب بــ ه آنها
افزایش
زیــرا ایــن امــر در
ِ
ِ
بسیار موثر است.
نمایشــگاه خانه مدرن بیشــک
بــا ایــن تفاســیر
ِ
میتوانــد بهتریــن بســتر باشــد بــرای کســانی کــه
دغدغــهی تغییــر و تنــوع در فضــای خانهشــان را
دارند ،اما با قیمتهای َســر ســامآور روبرو میشــوند
و ناامیدانه مجبور به دســت کشیدن از آرزوهایشان
میشــوند .بنابرایــن چــه بهتر کــه این بســتر طوری
سودتولید کنندهوغرفهدار باشد
فراهمشودتاهمبه ِ
سود عالقهمندان.
و هم به ِ

ارتباط مســتقیم میان تولیــد کنندگان،عرضه
ِ
ـوان خریــدار،
کننــدگان و بازدیدکننــدگان بهعنـ ِ
بزرگتریــن مزیت برگــزاری رویدادهایی همچون
نمایشگاهها است ،زیرا این امکان را به متقاضیان
میدهــد تــا بــا بررســی و مقایســه کاالهــا بهتریــن
انتخابراانجامدهند.
از ســوی دیگــر نمایشــگاهها ســبب میشــوند
اطالعــات بازدیدکننــدگان در زمینههای خاص و
ِ
موضوع نمایشگاهی که در آن شرکت
با
متناسب
ِ
زمان مورد نیاز از این اطالعات
کردهاند باال رود تا در ِ
بهرهببرند.
ُ
رشور تولیدکنندگان یزدی در
بیشک
حضور پ ِ
ِ
این دوره از نمایشــگاه بســیار مایهی خرسندی و
رضایتبود.
امیــد کــه از ایــن پــس شــاهد برگــزاری چنیــن
نمایشگاههایی بهطور مستمر و نظاممند و حتی
مجازی باشیم و عالقهمندان بتوانند بهره کافی را
از این رویدادها ببرند و نیازهای خود را رفع کنند.
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طراحی داخلی مدرن ،سبکی ساده و پرطرفدار
در س ــالهای اخی ــر بهخص ــوص ب ــا رواج
ـبک معم ــاری و طراح ــی داخل ــی
آپارتماننش ــینی س ـ ِ
ـوان م ــدرن ب ــا
دس ـ
ـتخوش تغیی ــرات ش ــده و س ــبکی ب ــا عن ـ ِ
ِ

ـداران زیــاد ظهــور پیــدا کــرده اســت ،هرچنــد همچنــان
طرفـ ِ
ـتاقان خــود را حفــظ کــرده اســت .بــه
ـ
ش
م
ـیک
ـ
س
کال
ـبک
سـ ِ
ِ
گفت ــه طراح ــان داخل ــی ای ــن س ــبک ،از ویژگیه ــای خان ــه

رویدادی ُمتناسب با نیازهای َمعماری ُمدرن

مسعودکاظمی
مجرینمایشگاه

ـاس
دهمی ــن نمایش ــگاه تخصص ــی خان ــه م ــدرن براس ـ ِ
نیازه ــای ی ــک خان ــه ام ــروزی طراحی ،اج ــرا و برگزار ش ــده
است.
در زندگ ــی آپارتمان ــی و امروزی ،فرهنگ و س ــاختاری در

حدود
ح ــوزه معم ــاری و چیدمان تعریف شـــده که شـــاید تا
ِ
 30س ــال پیش خبری از آن نبود ،در این رویداد ســـعی شـــد
ـبک نویـــن ،محصوالتی
ب ــا درنظر
گرفتن این فرهنگ و س ـ ِ
ِ
عرض ــه ش ــود تا ع ــاوه ب ــر رف ـ ِـع نیازهـــای مرتبط ،بـــه توان
مختلف جامعه نیز پاســـخ داده شـــود.
خرید اقش ـ ِـار
ِ
ِ
دان ــش ،خالقیت ،زیباییشناس ــی(درک از زیبایی) ســـه
عنصر مهم در طراحی داخلی اس ــت ،که ســـعی شـــد در این
نمایش ــگاه به آنها ن ــگاه ویژهای شـــود تـــا بازدیدکنندگان
کمـــک تولیدکننـــدگان و
بتوانن ــد بهتری ــن انتخ ــاب را ب ــا
ِ
کارشناس ــانی ک ــه در غرفهها حضور دارند ،داشـــته باشـــند،
زیرا گاه ــی تنها با ایج ــاد یک هارمونی دقیـــق و هماهنگ
بی ــن مبلم ــان ،رنگآمی ــزی فضا ،کفپـــوش و ســـایر عناصر
تزئین ــی نهچن ــدان گرانقیم ــت میتـــوان زیباتریـــن و
دوستداش ــتنیترین فض ــا را خل ــق کرد.
امید که توانس ــته باش ــیم ب ــه نیازهـــای بازدیدکنندگان
پاس ــخ دهیم و بیشک در نمایش ــگاههای بعدی با بررسی
نظرس ــنجیها ،ضعفها و کمبودها را جبران خواهیم کرد.

کدام َسنگ برای رویه کابینت ُمناسب است؟

ا گــر در حال تغییر دکوراســیون و بازســازی آشــپزخانه خود
هســتید ،ممکن است انتخاب انواع صفحه رویهی کابینت،
برایتان چالشبرانگیز باشد .به این دلیل که صفحه کابینت
عــاوه بــر زیبایــی بایــد از نظــر ترکیببنــدی و رنــگ با ســایر
عناصــر آشــپزخانه هماهنــگ بــوده و دوام و مقاومــت خوبی
هم داشته باشد .بهعالوه صفحه کابینت باید قابل شستشو
بوده و لکپذیر نباشد .سنگ طبیعی یکی از پرطرفدارترین و
لوکسترین محصوالت موجود در بازار است .گروه دایان ،مرکز
تخصصیتولیدرویه کابینتدر زمینهاجرایانواعسبکهای
مــدرن و کالســیک نزدیک به  10ســال اســت کــه در یزد فعال
است.
عباسدهقانمدیر مجموعهدایاناست که کار تخصصی
آنهااجرایتخصصیصفحاترویه کابینتبودهوتخصص

نهــا بیشــتر بــر روی صفحاتــی از جنــس کوارتــز ،کوریــن،
آ 
مارمونایت،سرامیک،اسپیالوسنگهایطبیعیاست.
بــه گفت ـهی او ،یکــی از مهمتریــن دغدغــهی افــرادی که
میخواهند ،رویه ســنگ را انتخاب کنند ،در مــورد جذب آب
در سنگهای طبیعی است؛ عباس دهقان در این خصوص
میگوید :تمام سنگهای طبیعی خصوصیت جذب آب دارد
که میزان آن بستگی به جنس سنگ دارد که بیشترین جذب
آب در ســنگهای مرمری اســت .البته او بر این موضوع تاکید
دارد که مواد اسیدی سنگهای طبیعی را خراب میکند و اگر
چای داغ ،قهوه ،زعفران و یا آبلیمو روی سنگ بریزد ،موجب
خراب شــدن ســنگ میشود و بهتر اســت قبل از خرید به این
موضــوع توجه کــرد و اســتانداردهای رایج در مورد ســنگهای
طبیعیرعایتشود.
او بــر این موضوع نیز اشــاره میکند که قبــل از خرید ،فقط
زیبایی را در نظر نگیرید و بدانید که همه سنگها جذب آب
دارندوبهخریدارانتوصیهمیکند کهبرایمطبخاز سنگهای
طبیعی اســتفاده نکنید و موادی را به کار ببرید که جذب آب
ندارند؛مثلسرامیک ،کوارین ،کوارت،مارمونایتواسپیال
اما در آشپزخانههای اصلی از سنگهای طبیعی استفاده کنید
مثلسنگ گرانیت کهنسببهانواعدیگر سنگهایطبیعی
جذب آب کمتری دارد.
به گفته او ،بعد از سنگ گرانیت ،سنگ چینی و بعد سنگ
مرمر جذب آب کمتری دارند.

م ــدرن تلفی ــق الگوه ــای معاص ــر و وس ــایل ن ــو ب ــا یـــک
جری ــان هماهن ــگ بی ــن فض ــای بیرون ــی و داخل ــی اس ــت
ک ــه ترکیب ــی از آس ــایش و ش ــیک ب ــودن را ب ــه ش ــما منتق ــل

میکنـــد .در ایـــن ســـبک تـــا حـــد ممکـــن از شـــلوغکاری
پرهیـــز میشـــود و در طراحـــی داخلـــی منـــزل از وس ــایلی
ســـاده ،شـــیک و مینیمـــال اســـتفاده میشـــود.

َ
کابینت ِپلکانی ،بهترین گزینه برای فضاهای کوچک

ورود
مفهـــوم نـــوين "آشــپزخانه به منزله قلب خانه" بــا ِ
آشــپزخانه مــدرن به ايران و عمومی شـــدن آن در دهـــهی
 1330مطرح شــد ،در این میان کابینت یکی از اصلیترین
نقش
عناصر این فضا است که طراحی اصولی و زیبایی آن ِ
مهمی در جذابیت آشپزخانه دارد.
محمــد ایمانــی مدیرعامــل کابینــت امیــران بــا  10ســال
ســابقه فعالیــت در ایــن حــوزه اســت ،او در مــورد کابینــت
مناسب برای آشپزخانههای کوچک میگوید :کابینتهای
دیــواری کــه اجــرای آن بهصــورت پلهای(پلکانــی) انجام
ظاهر مینیمال عالوه بر اینکه فضای بیشتری
میشــود ،با
ِ
را بــرای آشــپزخانه ایجــاد میکنــد ،آشــپزخانه را بزرگتــر و
خلوتتر نشان میدهد.
بــه گفتــه او ،کابینت پلکانی همان کابینت غیرمســطح
است که در طراحی داخلی مدرن طرفدار بسیاری دارد ،این
سبک در طراحی داخلی کالسیک کاربرد ندارد.
ایمانی ادامه میدهد :کابینت پلکانی تا ســقف
اجــرا میشــود و بــه همیــن دلیل بســیار مناســب
فضاهایی است که سقف کوتاهی دارند ،هرچند
بایــد بــه ارتفاع و عمــق کابینتها بســیار توجه
کــرد تا دسترســی به کابینــت باالیی بــه راحتی
امکانپذیر باشد.
بــه عقیــده او ،بهتریــن ترکیــب رنــگ برای ایــن نوع
کابینــت ،رنگهــای گــرم و خنثــی اســت ،یکــی از
مزیتهــای کابینــت دورنــگ این اســت که دســت را
انتخاب رنگ و چیدمان بقیه فضاهای منزل
بــرای
ِ
باز میگذارد.
ایمانــی تصریــح میکنــد :اگر فضا کمنور اســت
برخالف تصور عمــوم ،کابینت دورنگ خصوصا

در رنگهای تیره ،فضا را بزرگتر و پرنورتر نشان میدهد.
ترکیب ام دی اف مات و هایگالس هم پیشــنهادی اســت
ِ
که کار را زیباتر میکند.
او همچنیــن بااشــاره به چند نکتــه در انتخاب کابینت
میگویــد :هیچــگاه برای بدنــه کابینت از چوب یــا نئوپان
اســتفاده نکنیــد ،زیــرا مقاومــت باالیی نــدارد ،پیشــنهاد ما
برای بدنه  MDFاست .نکته دوم مربوط به انتخاب رنگ
است که برای مثال برای آشپزخانههای کوچک کابینت با
رنگ روشن را پیشنهاد میکنیم.
ایمانــی ادامــه میدهــد :دقــت کنیــد یــراق آالتــی که در
کابینت استفاده میکنید ،عالوه بر زیبایی دارای استحکام
باشد.
سبکپرطرفدارِکابینت
ِ 5
معاصــر ،نئوکالســیک ،کالســیک ،مینیمــال و مــدرن 5
نهــا
ســبک پرطرفــدار کابینــت اســت کــه ایمانــی دربــاره آ 
میگویــد :آشــپزخانههای معاصــر خیلی براق هســتند ،فرم
بازیگوشــی دارند و ســبکی به روز و متناســب با دوره خود را
میســازند .نئوکالسیکها طراحی ســاده و جزئیات دقیقی
دارنــد و رنگهــای طوســی و ســفید بســیار در ایــن ســبک
کاربرد دارد .کابینت کالســیک اما باشــکوه و مجلل است و
بــا تزئینات ُپرزرق و برق ،مناســب برای آشــپزخانههایی با
متــراژ بزرگ است.ســبک مینیمال همانطور کــه از نامش
پیداســت ،ســبکی ســاده اســت کــه تجمــات در آن جایی
ندارد و برای آشپزخانههایی با سبک مدرن بسیار مناسب
تهــای مــدرن طراحــی
اســت و در انتهــا ،کابین 
بســیار سادهای دارند و معموال بدون دستگیره
هستند.
بــه گفتــه او ،روش تمیــز کــردن کابینــت
نــوع جنــس آن بســتگی دارد.
آشــپزخانه بــه ِ
برای مثال بــرای کابینت چوبی که فاقد لکه
چربــی باشــد ،پارچه مرطــوب بهترین گزینه اســت،
امــا بــرای از بین بــردن لکههای چربــی از روی این
نــوع جنس کابینــت میتوان از محلولی با نســبت
مساوی ســرکه و آب استفاده کرد .هرچند کابینت
ـایر
تمــام ام دی اف بــا روکــش مــات دیرتــر از سـ ِ
کابینتها کثیف میشود.

َ
ماس وال ،یکی از َمحبوبترین انواع دیوارهای خزهای

َ
ُ
َ
گچبریهایپیشساختهیکگزینهمناسببرایفضاهایکالسیک

اطهره ابراهیمی /مدیر گروه هنری ابراهیمی
قدمت زیادی
هنر گچبری در طراحی داخلی
ِ
اســتفاده از ِ
یهــای پیش ســاخته در ســالهای اخیر به
دارد امــا گچبر 
قیمت
و
دوام
زیبایی،
سبکی،
اجرا،
و
نصب
دلیل سهولت در
ِ
ِ
طرفداران
دارند،
دستی
های
ی
بر
چ
گ
به
نسبت
مناسبی که
ِ
بسیاری پیدا کردهاند و گزینه ایدهآلی برای بازسازی و تغییر

دکوراسیونهستند.
این نوع گچبری بیشتر برای فضاهای کالسیک طراحی
شــده ،اما بنا به ســلیقه کارفرمــا با اندکی تغییر و اســتفاده از
ســبک نئوکالســیک و
یتــوان آن را در فضاهایی با
پتینــه م 
ِ
مدرن هم استفاده کرد.
نظر دوام ،مقاومت و شرایط
گچبریهای پیشساخته از ِ
نگهــداری هیــچ تفاوتی بــا گچبریهای دســتی ندارند و به
جایگزین مناسبی حتی
قیمت مناسب و طراحی زیبا،
دلیل
ِ
ِ
ِ
برای کاغذ دیواری هستند.
زمــان نصــب و اجرای گچبریهای پیشســاخته بســیار
کمتر از گچبریهای دســتی اســت که همین امــر و مواردی
استقبال
که قبال گفته شــد ،ســبب شــده این نوع گچبری با
ِ
بسیار خوبی مواجه شود.
این نوع گچبری عالوه بر منازل ،در هتلها ،ســالنهای
کنفرانس و ســالهای عروســی بســیار کاربــرد دارد و جلوه و
زیبایی خاصی را به این فضاها میبخشد.

مــاس وال ( )Mosss wallیکــی از جدیدتریــن انــواع
دیــوار ســبز اســت کــه نســبت بــه دیــوار ســبزهای رایــج
تفاوتهــای بســیاری دارد .دیوار ســبز خزهای یــا ماسوال
( )Moss wallاز خــزه و گیاهــان تثبیــت شــدهای کــه نیــاز
بــه نگهــداری و مراقبــت ندارند تشــکیل شــده اســت .این
ســبک از دکوراســیون داخلی ،یک ســبک نو در کشور و به
خصوص در استان یزد است.
شــرکت پارســا پالنت یکی از شرکتهایی است که بیش از
یــک ســال در این حرفه و در یزد فعال اســت .این شــرکت
یکــی از غرفههــای ُپربازدیــد در دهیمــن نمایشــگاه خانــه
مــدرن ،معمــاری داخلــی ،لوســتر ،کابینــت و کاالی خواب
بود.
الهــام دهقــان مدیــر ایــن شــرکت معتقد اســت کــه نیاز
بــه کمتریــن نگهداری ،از ویژگیهای شــاخص دیوار ســبز
خزهــای اســت و ادامــه میدهــد :محصــوالت مــا ،خزههــا و
گیاهان تثبیت شده کامال طبیعی هستند که طی فرآیندی

خــاص کــه از مواد غیرشــیمیایی تشــکیل شــده بــه حالت
اغمــا میرونــد و بیــن  7تا  10ســال بــدون نیاز بــه هیچگونه
نگهــداری ،اعم از آب ،خاک ،کــود ،نور و  ...کامال منعطف
و سبز باقی میمانند.
به گفته دهقان این نوع متریال مخصوص دکوراسیون
داخلــی و بــرای زندگی امــروز بهخاطر مشــغله و هزینههای
رسیدگی وهمچنین عدم قطع و برداشت بیرویه از طبیعت
طراحی شدهاند.
وی در مــورد خزههــای بــهکار رفته در این نــوع دیوارها
میگوید :بهطور کلی خزهها فاقد ریشــه هســتند در نتیجه
به بســتر خاک برای رشــد نیازی ندارند و نیاز آبی خود را از
رطوبت هوا دریافت میکنند .رشد این نوع خزه هم بسیار
کند و آهسته است و نیاز به هرس وجود ندارد ،فقط کافی
اســت هرسال یکبار سطح دیوار سبز خود را بررسی کنید تا
از یکدست بودن سطح آن مطمئن شوید.
مدیــر پارســا پالنت عــدم نیاز بــه آب ،عدم نیــاز به نور،
دورکــردن گردوغبــار ،بافــت منســجم و منعطــف و عــدم
نیــاز بــه نگهــداری خــاص را از مهمتریــن ویژگیهای ماس
وال میدانــد و ادامــه میدهــد :ایــن ســبک از دیــوار ،جــزو
دکوراســیون داخلی محســوب میشــود و نیاز به زیرساخت
خاصی هم ندارد و قابلیت اجرا بر روی کف ،سقف ،و بدنه
را دارد .دمای مورد نیاز و مناسب این نوع از خزهها نیز 30
تا  40درجه و مناسب شهرهای مرکزی ایران است.
وی از حضور در نمایشــگاه بســیار راضی اســت و بر این
باور اســت که بازخورد تنها ســه روز اولیه نمایشگاه معادل
یک سال کار در فضای مجازی بوده است.
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ویژه دهمین نمایشگاه خانه مدرن یزد

سرقت باکیفیت را بشناسیم
ضد
درهای ِ
ِ

ـنیدن
زمان شـ ِ
"در ضـ ِـد ســرقت" ترکیبی جذاب اســت که ِ
ِ
آن نخستین چیزی که به ذهن خطور میکند ،امنیت است
ایــن در قطعــا بایــد در مقابل هرگونــه دســتکاری ،تخریب،
فشــار ،بــرش و اهرم نمودن ایمن باشــد هرچند طبیعتا این
اطمینــان نمیتوانــد صــد در صــد باشــد ،امــا باید بتــوان در
مقایسه با درهای معمولی تفاوت بسیاری را دید.
در
ـد:
ـ
ی
گو
ی
داوود منشــی مدیرعامــل ممتــاز درب در م
ِ
ضد ســرقت ســری اکونومــی بهعنــوان درهای ضد ســرقت
یشــوند و به همین واســطه طرفدار
ارزانقیمــت شــناخته م 
یشــک از نظــر ســاختار ،مقاومت،
زیــادی هــم دارنــد ،امــا ب 
کیفیـ ِـت رنگ ،متریــال و یراق آالتی کیفیتی بســیار معمولی
دارند.

ضدســرقت
نوع دیگری از درهای
ِ
بــه گفتــه او ،در مقابل ِ
شــرکتی و کارخان ـهای هســتند کــه در مناطقــی همچــون
ســلماس ،ارومیه و تبریز تولید میشــوند ،این شــهرها بسیار
در تولیــد ایــن نــوع درها قوی عمــل میکنند و بیشــتر مواد
اولیــه مورد اســتفاده آنها وارداتی اســت ،همچنیــن دارای
اســکلتبندی و مونتــاژ قــوی ،کیفیت رنــگ و روکش عالی
هستند.
منشــی ادامه میدهد :یکــی از مواردی کــه هنگام خرید
ایــن نــوع درها بــرای انتخابــی باکیفیــت باید بــه آن توجه
کرد ،وزن این نوع درها اســت .درهای ضدسرقتی که دارای
کیفیت پایینتری هســتند ،وزن ســبکتری هم نســبت به
دلیل ایــن امر نوع
درهــای ضد ســرقت باکیفیت بــاال دارندِ .
اســکلتبندی و ضخامت ورقهایی است که برای ساخت
بند در استفاده میشود.
چهارچوب و کف ِ
او تصریــح میکنــد :مــورد دیگــر ،رنگ باکیفیــت و مونتاژ
اســت .بعضــی درها در همــان ابتدای نصب دارای شــکاف
هستند و هر چه تالش کنیم در کیپ و عایق نیست.
کیفیت رنگهای مورد استفاده
مورد ُ ِ
منشی همچنین در ِ
ـاخت درهــا میگویــدُ :پلیارتان پوشــش بهتــری دارد،
در سـ ِ
آبگریزتــر اســت و مانــدگاری باالتــری هــم دارد کــه رعایت
همین مورد باعث میشود اختالف قیمت یک در با درهای
رنگ معمولی  600تا  700تومان باشد.
با ِ

یکی از عناصر مؤثر در معماری ،نورپردازی است

سالهاســت که دیگر لوسترها تنها به چندشاخههای
یشــود ،آنچنان تنوع طرح و
ـیک طالیی خالصه نم 
کالسـ ِ
رنگ روشناییها زیاد شده که هر سلیقه و نیازی را پاسخ
ِ
میدهــد ،بهخصوص در ســالهای اخیر که دکوراســیون
مــدرن طرفــدار بســیاری پیــدا کــرده و
جدید لوسترها باتوجه به
سبک
ِ
بهطبع ِ
این فضا روانه بازار شدهاند.
مهــران دهقانــی ،مدیر فروشــگاه
روشــنایی نــورا و تولیــد کننــده

لوســترهای مولکولــی اســت ،بــه گفتــه او ،در اســتان یــزد
ـبک طراحــی خانههــا ،لوســترهای
باتوجــه بــه ذائقــه و سـ ِ
طرفداران بیشــتری نسبت به لوســترهای مدرن
کالســیک
ِ
دارد.
دهقانــی بــا بیــان اینکــه در ســالهای اخیــر باتوجه به
سبک مدرن در طراحی داخلی ،لوسترهای مدرن هم
بروز
ِ
ِ
خاص خود را پیدا کردهاند ،میگوید :اســتفاده از
طرفداران
ِ
ِ
اشــکال هندســی پیچیده و در بســیاری مواقع نامتقارن از
مشــخصه و گاه طراحیهای بسیار ساده از مشخصههای
اصلی این نوع لوسترهاست.
بــه عقیــده او ،یکــی از عناصــر مهــم در معمــاری،
نورپــردازی اســت که جلوهای خاص به فضا میبخشــد،
بنابرایــن اســتفاده درســت ،محــل قرارگیــری مناســب و
انتخــاب لوســترها
ـاب انــدازه متناســب بــا فضــا در
ِ
انتخـ ِ
اهمیت بسیاری دارد.
دهقانــی دومیــن دورهای بــود کــه
در نمایشــگاه خانــه مــدرن شــرکت
کرده اســت ،او ایــن رویــداد را برای
برندسازی بسیار موثر میداند.

ُهنر رزین اپوکسی؛ ُهنری ُمدرن و پیشرفته

رزین اپوکسی یا اپوکسی رزین در چند سال اخیر جایگاه
ویــژهای در طراحــی دکوراســیون داخلی پیدا کرده اســت و
میتوان نمونههای بســیار زیبایی از وسایل رزین اپوکسی
را در محیطهایــی کامــا ال کچــری و شــیک مشــاهده کرد.
رزین اپوکسی یک سیستم دو جزئی متشکل از رزین و یک
ســخت کننده اســت .با اختــاط این دو جــزء ،یک واکنش
شیمیایی صورت میگیرد به طوری که رزین مایع به تدریج
ســخت میشود و به پالستیک جامد تبدیل میشود .رزین

اپوکسی یک ماده شفاف است که قابلیت ترکیب رنگ دارد
و به دلیل تنوع رنگ مورد استقبال زیاد مردم قرار میگیرد.
مجموعــه هنری دال یزد از ســال  99فعالیــت خود را در
حوزه اپوکســی زرین شــروع کرده و به گفته مدیر مجموعه،
نهــا بــا تابلــو بــوده و کــم کــم دامنــه کاری خــود را
شــروع آ 
افزایــش داده و در حــال حاضــر محصــوالت متنوعــی در
حوزههای از تی وی وال ،تابلو ،دکوراسیون ،آینه و کنسول
و میز روشویی تولید میکند.
پریســا دهســتانی مدیر ایــن مجموعه معتقد اســت که
استقبال مردم از این کار به دلیل تنوع رنگی باال و مقاومت
آن بســیار خوب اســت .او میگوید :این نوع کار برای مردم
بســیار جذاب اســت و در شکلهای متنوعی هم قابل اجرا
بوده و شــاید نو بودن این هنر باعث اســتقبال باالی مردم
شده است.
دهســتانی برپایــی ایــن نــوع نمایشــگاهها را باعــث
برندســازی و آشــنا شــدن مردم با انواع دکوراســیون داخلی
میداند و امیدوار اســت حضور آنها در دهمین نمایشــگاه
خانه مدرن باعث رونق کاریشان شود.

خاصیت ِشگفتانگیز َپدهای ِمموری در تشکهای طبی

انتخـــاب تشـــک بـــرای تخـــت همـــواره کاری
ِ
اکثر مـــا نمیدانیم
چالشبرانگیز اســـت ،به ایـــن دلیل که ِ
تشـــک مناســـب دقیقـــا چـــه ویژگیهایی باید داشـــته
یک
ِ
با شد .
فروش تشـــک
امـــا به عقیـــده مهدی داداشـــی نماینده
ِ
تشـــک اســـتاندارد تمامی قـــوس بدن را پـــر میکند.
ِاومـــا،
ِ
او ادامه میدهد :تشـــک طبی و تشـــک طبـــی فنری دو

ـراد زیر
نوع اصلی تشـــک هســـتند که طبی فن ــری برای اف ـ ِ
یش ــود اما برای
وزن تـــا  60کیلوگرم پیش ــنهاد م 
 20ســـال و ِ
افـــراد بـــاالی  20ســـال ،خصوصـــا مسـ ـنترها تش ــک طبی
ُ
ارتوپدیک بســـیار مناســـب است.
به گفته داداشـــی ،پد ممـــوری فوم موجود در بس ــیاری
یه ــای ب ــدن را ُپر
تشـــکهای طبـــی ،بهطـــور کامـــل گود 
میکنـــد و بهدلیـــل خاصیـــت شـــکلپذیری و حالتگیری
بـــا شـــکل بـــدن بـــا پخـــش وزن ب ــدن روی تش ــک ایجاد
وضعیت اســـتاندارد میکنـــد و خوابی راح ــت را به ما هدیه
هنگام بیدار ش ــدن از
میدهـــد ،بهطوریکه دیگـــر صبحها
ِ
خـــواب کوچکتریـــن دردی را در کم ــر ح ــس نمیکنید.
تشـــک طبـــی ،طبـــی فنـــری ،ارتوپدی ــک ،ف ــول
او
ِ
عنوان انواع تشـــک ن ــام میبرد و میگوید:
ه
ب
را
ارتوپدیک
ُ ِ
تشـــک طبی فول ارتوپدیک بهترین نوع تش ــک اس ــت که
ضمن گرفتن حالت بدن مشـــابه خ ــود و حفظ آن در طول
خـــواب ،قســـمتهای فوقانـــی بـــدن را باالتر نگ ــه میدارد
که باعـــث خـــواب راحتتر میشـــود.
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