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مسکن پیشران اقتصاد

اشتباهاترایجدردکوراسیونداخلیخانه
اشتباهات رایج در دکوراسیون داخلی خانه باعث می
شوند که منزل ما برهم ریخته یا نامتعارف به نظر بیاید.

دکوراسیون داخلی با ما همراه باشید.
از کاغذ دیواری با گل درشت پرهیز کنید
کاغذ دیواری از موثرترین عناصر در تغییر دکوراسیون
داخلی است .پس به طرح و نقش و رنگ آن بسیار دقت
کنید .از کاغذ ديواری های ساده يا با بافت ريز استفاده
کنيد .بافت های درشت اتاق را کوچک تر نشان می دهد.
طرح فرش هايی با گل بوته ها و نقش های ريزتر اتاق
کوچک را بزرگ نشان می دهد .حتی گلدان هايی با برگ
های ريز برای اين اتاق ها مناسب تر هستند .خالصه به قول
قديمی ها از «گل درشت» پرهيز کنيد.
از اشيای بزرگ استفاده نکنيد
اگر خانه کوچک و نقلی دارید از مجسمه های بزرگ،
گلدان های حجيم ،ميزهايی با بدنه يکدست و مبل های
درشت برای خانه های کوچک مناسب نيست .آن ها ممکن
است در مغازه زيبا به نظر برسد اما خانه شما را کوچک
تر نشان داده و احساس خفقان ايجاد می کند .در واقع
هر خانه ای اشيای مناسب خودش را می خواهد .همين
اشيای بزرگ در خانه های بزرگ می تواند احساس بهتری
ايجاد کنند.

اگر مي خواهيد دکوراسیون داخلی خانه تان زیباتر و
خاص تر به نظر برسد ،از انجام این اشتباهات خودداری
کنید!

شاید برای شما هم پیش آمده که پس از دیدن و الگو
گرفتن تصاویری از دکوراسیون داخلی خانه ها دست به
کار شده و تغییراتی ایجاد کرده اید .اما نتیجه کار نه تنها
مطلوب نبوده ،بلکه خانه تان را ناهماهنگ تر و بهم ریخته
تر از قبل کرده است .برای دانستن اشتباهات رایج در

از رنگ های مختلف و متفاوت استفاده نکنید
در کل خانه چه برای مبلمان و پرده ها و چه ديوارها
از دو يا سه رنگ استفاده کنيد .رنگ های متنوع باعث
احساس آشفتگی و کالفگی در شما می شود .تازه اين دو،
سه رنگ هم بايد با هم جور باشد؛ مث ً
ال انتخاب يک ترکيب
دوتايی يا سه تايی از آبی ،سفيد و قهوه ای يا سبز ،سفيد و
قهوه ای يا قهوه ای ،سفيد و کرم انتخاب مناسبی می تواند
باشد .با مطالعه راهنمای خرید مبلمان و راهنمای خرید
پرده منزلتان را زیباتر نمایید.
از رنگ های تند استفاده نکنيد
با اين که رنگ های تند در نگاه اول جذابند ،اما سريع
هم دل شما را می زنند .يادتان باشد خانه شما لباسی
نيست که فقط در يک مهمانی بپوشيد .شما می خواهيد
در اين خانه زندگی کنيد و احتياج به احساس آرامش دراز
مدت داريد بنابراين از رنگ هايی مثل قرمز ،نارنجی تند
و زرد برای رنگ غالب فضا مث ً
ال ديوارها و سقف استفاده
نکنيد .می توانيد از اين رنگ ها برای وسايل قابل تعويض
مثل يک کاناپه يا يک گليم کوچک استفاده کنيد .با رعایت
کردن این نکات اولیه قطعا به نتیجه مطلوبی خواهید رسید.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بنده معتقد
هستم بخش مسکن همچنان پیشران اقتصاد
است ،گفت:اگر مرکز پژوهش ها معتقد است که
بافت فرسوده در بودجه  ۹۸ابتر باقی مانده آنرا با
رایزنی مجلس پیگیری خواهیم کرد.
محمد اسالمی در حاشیه بازدید از مجموعه
مسکن مهر پرند در جمع خبرنگاران در پاسخ
به سئوال خبرنگار خبرگزاری فارس که پرسید
دلیل بی توجهی به بافت فرسوده در بودجه ۹۸
در حالیکه رئیس جمهور به بازسازی بافت فرسوده
تاکید کرده است چیست گفت:در خصوص
بازسازی بافت فرسوده مصوبه ای برای آن وجود
دارد که هم قانون خاص و هم مصوباتی دارد که از
صندوق توسعه ملی برای آن منابع در نظر گرفته
شده است.
وی افزود:تصور بنده این است که این منابع برای
بخش مسکن کفایت می کند حال اگر مرکز
پژوهش های مجلس این باور را دارد که بافت
فرسوده ابتر می ماند قطعا با مجلس این موضوع را
پیگیری خواهیم کرد.

برنامه ما این است که بتوانیم سازوکاری برای ارائه
مصالح ارزان قیمت به انبوهسازان تدوین و طراحی
کنیم و در جریان این سازوکار ،مصالح با تخفیف
به سازندگان ارائه شود و جبران هزینهها از محل
فعالیت سازندگان مسکن در پهنههای تجاری
صورت بپذیرد.
وی تاکید کرد :در این صورت مسکن با قیمت
تمام شده کمتری به دست مردم میرسد و سود
سازندگان هم جبران خواهد شد.
*تعیین تکلیف مدیریت سازمان نظام مهندسی
اسالمی همچنین درباره تعیین تکلیف مدیریت
سازمان نظام مهندسی اظهار داشت :ریاست
شورای مرکزی نظام مهندسی برای یک سال
تعلیق شده بود ،پیش از این اعضا نسبت به تشکیل
جلسات سازمان نظام مهندسی اقدام نمیکردند
اما توانستیم جلساتی را برگزار کنیم .در این
جلسه با حضور اعضا رای گیری شد و تنها یک
نفر به ادامه مدیریت رئیس شورای مرکزی نظام
مهندسی رای نداد .نظر اعضای شورای مرکزی
سازمان نظام مهندسی این است که سازمان با
همان روال سابق ادامه کار پیدا کند.

* مسکن پیشران اقتصاد
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سئوال که
وزیر سابق راه و شهرسازی معتقد بود که مسکن
پیشران اقتصاد نیست آیا شما معتقد هستید که
مسکن پیشران اقتصاد است اظهار داشت:مسکن
بخش پیشران اقتصاد است چرا که مسکن و
عمران یکی از محورهایی است که در اقتصاد
کشور و در تولید و اشتغال سهم دارد.

*ساخت مسکن با پیشوند و پسوند را قبول ندارم
وی همچنین درباره سرنوشت مسکن اجتماعی در
دوره جدید وزارت راه و شهرسازی گفت :ساخت
مسکن با پیشوند و پسوند را قبول ندارم و آنچه که
قانون مکلف کرده را انجام میدهم.

اسالمی ادامه داد:بنابراین باید مسکن را رونق
دهیم تا تولید و اشتغال رونق پیدا کند.

* تا پایان سال  ۱۳هزار واحد مسکن مهر در
اختیار متقاضیان پرند قرار می گیرد

* افزایش سقف وام مسکن تنها راه افزایش توان
خرید مردم نیست

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۳
هزار واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان پرند
قرار خواهد گرفت ،گفت :سیاست ما این است که
برای کاهش قیمت مسکن مصالح ارزان قیمت در
اختیار سازندگان قرار دهیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره افزایش
سقف وام مسکن مهر اظهار داشت :مردم باید
در احداث پروژههای مسکن مهر مشارکت داشته
باشند و با مشارکت خود مردم نسبت به افزایش
سقف وام مسکن مهر تصمیم میگیریم ،البته باید
قبول کنیم که قیمتهای ساخت افزایش پیدا
کرده است.

وی گفت :امروز با حضور مقامات محلی از روند
پیشرفت فیزیکی پروژه مسکن مهر پرند بازدید به
عمل آوردیم و در جریان مشکالت و موانع این
پروژه قرار گرفتیم.

وی با تاکید بر اینکه تنها راه افزایش توان خرید
مردم بحث افزایش سقف وام مسکن نیست ،گفت:

*پنج دسته مشکل و مانع در پروژه مسکن مهر
پرند وجود دارد

وی با بیان اینکه پنج دسته مشکل و مانع در پروژه
مسکن مهر پرند وجود دارد ،اظهار داشت :اولین
مشکل نبود طرح جامع شهر جدید پرند است
که باید یک چارچوب مشخص برای آن تعریف و
طبق اسناد نباید تراکم شهر جدید پرند بیشتر از
 ۱۲۵هزار واحد شود و تمام امکانات و دسترسیها
باید برای این میزان تراکم تامین گردد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد :متروی پرند نیز
در دستور کار است که ایستگاه تبادلی آن باید در
تهران ایجاد شود و اتصال پرند به فرودگاه امام را
هم پیگیری میکنیم.
اسالمی با بیان اینکه باید تا پایان سال  ۱۳هزار
واحد تحویل متقاضیان شود ،اظهار داشت:
انشعابات  ۲۵هزار واحد مسکن مهر باید برقرار
شود تا بتوانیم این میزان واحدها را هرچه سریعتر
به متقاضیان تحویل دهیم.
و با اشاره به ساخت  ۲۰۰هزار واحد مسکونی
ویژه اقشار متوسط رو به پایین در شهرهای جدید
گفت :طبق برنامهریزیهای انجام شده قرار بر این
است که  ۲۰۰هزار واحد مسکونی در شهرهای
جدید ساخته شود که برخی از پروژهها هم شروع
شده است و شهر جدید پرند هم  ۲۰۰هزار واحد
در یک مجموعه  ۸۸هکتاری است که این واحدها
به صورت ویالیی ساخته میشود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین ادامه داد :مشکل
دیگری که در این پروژه با آن مواجه هستیم نبود
واحدها و دستگاههای دولتی است که باید تمام
دستگاههای خدماترسان در این مجموعه استقرار
پیدا کنند و نسبت به ساخت فضاهای عمومی و
سرانههای آموزشی ،درمانی و ...اقدام کنند.
اسالمی با تاکید بر اینکه هیچ وقت اعالم نکردهایم
مسکن مهر در پایان سال  ۹۸به اتمام میرسد،
گفت :بارها گفتهام واحدهایی از مسکن مهر که
با مشکل فنی و اجرایی مواجه هستند را تا پایان
سال  ۹۸به مردم تحویل میدهم اما تحویل
واحدهایی که با مشکل حقوقی مواجه هستند
در حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی نیست
و ابتدا باید مشکالت حقوقی این واحدها برطرف
شود.
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نماینده پخش محصوالت شرکت تکین دکورشامل آلبومهای کاغذدیواری
LIFE STYLE
MR.WALL
ARTURE

 نماینده پخش محصوالت شرکت طرحو نقش رها

شامل آلبومهای کاغذدیواری :
LUCA
LORRIS

 نماینده پخش چسب کاغذدیواری%۱۰۰وارداتی
شرکت آیدل
شرکت مارکا
شامل آلبومهای کاغذدیواری :
SALVATORRE FRRGAMO
TOMFORD
SWAROVSKI
PAUL SMITH
PABLO
HARIS2

شرکت رازنو نماینده پخش و فروش پوستر پرستیژ در ایران

جنس کاغذ ترک  ،چاپ در ابعاد دلخواه  ،قابل شستشو
بدون محدودیت در انتخاب طرح

نماینده پخش محصوالت شرکت بلور وشیشه کاوه در شرق استان تهران

 نماینده پخش محصوالت شرکت آکامشامل آلبومهای کاغذدیواری :
LILIUM
DUNHIL
HERMES
MONTANA
OSCAR
KENZO
GRANTS
EIFFEL
ITALIAN STYLE
VENUS
VISTA
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احیاء معماری کالسیک ایرانی در
معماریمدرنیته
دمیدن روح در معماری مدرن

سال  1397شماره 107

در همین زمان نه چندان دور شاهد
رویکردی شتابزده در طراحی نماهایی بودیم
صرا فا مدرن
 ،مملو از صنعتی گرایی صرف و نا متجانس
با معماری بومی و اصیل ایرانی
مناظری کامال بیگانه با اصالت و فرهنگ
ما رقم زد .استفاده از متریالهای همچون

کامپوزیت.
ترکیب نا مانوس متریالها ساختار کلی
طراحی صرفا ترکیبی و صنعتی
بدون در نظر گرفتن ریشه های عمیق
معماری ایران زمین مناظری کامال بیگانه با
اصالت و فرهنگ ما رقم زد
اخیرا موجی نو پا در راستای یک نوع
بازاندیشی معماری از گذشته ایرانی با نظر
داشتن به
ارزشهای که به پدید امدن بنا و نما با نظام
معنای و تاثیرات روانی بر انسان
امروزی ایرانی ،توسط مهندسان و معماران
خوش ذوق و پر انرژی و با استعداد جوان
ایرانی
راه افتاده که با الهام از کالسیک های
معماری ایرانی و تر کیب با معماری مدرن
و نیاز های امروزی با استفاده از
المانها،عناصر قوانین و ضوابط طراحی انواع
قوس ها و شکست ها
و زوایای خاص معماری سنتی و همچنین
تلفیق دلنشین تری از متریالها

چون ظرافت های اسلیمی سنگی در میان
بافت شگفت انگیز اجر و ترکیب دلنشین
این دو ،شکل مدرنیته پنجره های ارسی و
ماژول های خاص فرهنگ ایرانی
فضا سازی های که ضمن ایجاد درون گرای
وو محرمیت  ،ارتباطی با فضاهای باز و نیمه باز
را به حاداکثر رسانده و از خالل ان با فضای
بیرونی ارتباط بر قرار میکنن فضای آشنای در
معماری ایرانی بوده
و همچنین بست این تفکر در طراحی
محوطه سازی و فضا سازی و حیاط و
روفگاردن ها نیز قابل مشاهده میباشد
خط فکری جدیدی و این چالش که به راه
افتاده به خوبی مبین این نکته میباشد که در
معماری پیش رو
به بهترین نحو ممکن طراحان و معمارانمان
این سبک عملکرده و از پس ان بر امده
و البته که این نقطه شروعی بر این نو
نگرش در طراحیست هنوز پتانسیل بسیاری
در خود جای دارد.

همه چیز در مورد شومینه های مدرن الکلی
با مدرن شدن دکوراسیون ها رفته رفته
بسیاری از لوازمی که تا به امروز کامال سنتی
بوده و نوستالژی داشتند ،تبدیل به عناصری
کامال دکوراتیو و مدرن شده اند .یکی از
این وسایل شومینه های مدرنی است که با
سوخت الکلی ،شعله ای تمیز و خطی ایجاد
می کند و با زیبایی هرچه تمام در میان انواع
طراحی های لوکس و مدرن خودنمایی می
کند .با ما همراه باشید.
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد
که شومینه های الکلی صرفا جهت زیباسازی
محیط های باز و بسته توسط طراحان بکار
میروند و جنبه گرمایشی نمی توانند داشته
باشند چنانچه شما هم محو زیبایی این
شومینه ها شده اید و می خواهید یکی از
آنها را در منزل داشته باشید حتما باید از یک
وسیله گرمایشی اصلی در کنار آنها استفاده
کنید .شعله های این شومینه کامال مالیم
است و برای گرم شدن مقطعی در دماهای
نچندان سرد کاربرد دارد و از آنجا که مدام
سوختشان تمام می شود نمی شود رویشان
برای گرمایش دائمی حساب کرد.
نحوه عملکرد شومینه های الکلی
همانطور که از اسم این شومینه ها
مشخص است ،سوختشان الکلی است که به
دو صورت مایع و ژله ای در دسترس می
باشد  .این محصوالت به دلیل احتراق بخار
الکل ،کامال ایمن هستند و نیاز به دودکش

ندارند که همین امر سبب شده تا این
شومینه ها را بتوان در هر مکان با طراحی
های بسیار زیبا و لوکس و اندازه های متفاوت
ساخت .از دیگر جذابیت های این شومینه ها
عدم دود کردن و بوی نا خوشایند است که
استفاده از آن را دل نشین می کند و شعله
های طبیعی نارنجی رنگ به صورت ظریف و
خطی ،بی شک حال و هوایی خاص به محیط
می بخشد .شومینه های الکلی که با سوخت
مایع می سوزند قابلیت تنظیم ارتفاع شعله
به وسیله کنترل از راه دو را دارند و سیستم
های خانه هوشمند می توانند از طریق wifi
با آن مرتبط شوند.
بسیاری از طراحان از این شومینه ها در
فضای باز بهره می برند که در کنار زیبایی
های محیط باز و عوامل طبیعی مانند گل
و گیاه ،آبنما و استخر ،ویو دریا ،رودخانه و
جنگل فضایی زیبا بوجود می آورد و برای
دکوراسیون هتل ها ،رستوران ها ،مراکز اسپا
و ماساژ و مانند اینها بسیار پر کاربرد می تواند
باشند.
معایب شومینه های الکی
با تمام زیبایی های که شومینه الکلی
دارد ولی معایبی هم دارد که نمی توان آن
را نا دیده گرفت یکی از این معایب سرعت
خالی شدن مخزن سوخت آن هاست که به

طور متوسط بیشتر از دو یا سه روز کامل
نمی سوزد و ممکن است برای افراد کنترل
آن کمی سخت باشد همچنین که برای پر
کردن مخزن الکل مایع باید کامال دقت کرد
تا به بیرون نشت نکند البته این مشکل برای
سوخت های ژله ای وجود ندارد چرا که آنها
به صورت پک یکبار مصرف در شومینه قرار
می گیرند و برای بار بعدی به کل عوض می
شوند.
درست است که شومینه های الکلی جزو
سوخت پاک و دوستدار محیط زیست هستند
ولی در محیط های بسته به کیفیت هوای
داخل لطمه می زنند و مقداری از اکسیژن
را برای احتراق مصرف و به دی اکسید کربن
تبدیل میکنند .البته این میزان به قدری
نیست که شما را نگران کند مانند شعله اجاق
گاز یا شمع می ماند ولی به هر حال بر سطح
اکسیژن داخل خانه تاثیر می گذارد.
انواع شومینه های الکلی
شومینه های الکلی از نظر مدل و ظاهر
بسیار متنوع هستند ولی به طور کلی به دو
دسته پرتابل (قابل حمل) و ثابت تقسیم می
شوند .نوع ثابت آن را می توان درون دیوار،
زمین ،بر روی سکو یا شلف و یا هر جای دیگر
فیکس کرد و از نوع پرتال آن برای حمل به
فضاهای مختلف بهره برد.

 10ایده برای طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت!
بندی و نظم به برگه ها و وسیله های الزم تعبیه
و پیش بینی شود .این فایل ها و قفسه ها می
توانند از جنس همان میز ها و مبلمان اداری
استفاده شده برای طراحی دکوراسیون داخلی
اتاق مدیریت باشد.

 .1اهمیت رنگ ها در طراحی دکوراسیون
داخلی اتاق مدیریت
وقتی به یک اتاق مدیریت وارد می شوید،
رنگ ها اگر اولین عنصری نباشند که به چشم
می آیند قطعا دومین آن ها هستند .انتخاب رنگ
مناسب می تواند تاثیر زیادی در افرادی که به
اتاق وارد می شوند داشته باشد ،به طور مثال رنگ
های روشن می تواند حس اعتماد به نفس در
انسان ایجاد کند و باعث شود که روند مذاکرات و
جلسه هایی که در این اتاق شکل می گیرد آرام
تر و با طمانینه بیشتری پیش برود.
 .2مبلمان های مناسب برای طراحی
دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت
به گفته کارشناسان و طراحان گروه مبلمان
اداری محیط آرا یکی دیگر از عناصر مهم در
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت انتخاب
مبلمان های مناسب و کاربردی برای این فضا
است .اگر مساحت اتاق زیاد است می توان آن
را با فضای اتاق جلسات یکی کرد و مبلمان هایی
یک سره برای آن ها تهیه کرد با این کار می
توانید هزینه های طراحی دکوراسیون داخلی را
نیز کاهش دهید.
 .3مبل راحتی در طراحی دکوراسیون داخلی
اتاق نشیمن
بعضا در طراحی دکوراسیون داخلی اتاق
مدیریت از مبل های راحتی برای پذیرایی از
مهمان ها در نظر گرفته می شود .این هم می
تواند یکی دیگر از ترفندهای دکوراسیونی باشد
که می تواند خشکی و یکنواختی دکوراسیون
داخلی اتاق مدیریت را بشکند و به آن جلوه ای
راحت تر ببخشد.
 .4قفسه ها و فایل ها برای طراحی دکوراسیون
داخلی اتاق مدیریت
در طراحی دکوراسیون داخل اتاق مدیریت
الزم است که فایل ها و قفسه هایی برای طبقه

 .5نحوه چیدمان مبلمان در طراحی
دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت
در چیدمان مبلمان اتاق مدیریت اگر
فضای زیادی در اختیار دارید می توانید فضای
گفتگوهای دوستانه تان را از فضای صحبت
های کاری جدا کنید .برای این کار می توانید
از تعدادی صندلی تکی و یا حتی مبلمان های
راحتی که در بندهای باالتر راجع به آن صحبت
کرده ایم استفاده کنید ،نمونه ای از این نوع
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت را در
عکس باال که توسط گروه مبلمان اداری محیط
آرا طراحی شده است ببینید.

داشته باشد .اگر امکان آن وجود ندارد که برای
این شخص میز و فضای جداگانه ای در نظر
گرفته شود ،می بایست میزهای مدیریتی را
از گونه ای انتخاب کرد که شخص دیگری هم
همزمان بتواند از آن استفاده کند .البته باید در
نظر داشته باشید که فضای مناسب برای جانمایی
صندلی و حرکت راحت آن نیز وجود داشته باشد.
 .8نورپردازی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت
نورپردازی ها به طور کلی اهمیت زیادی در
طراحی دکوراسیون داخلی دارند ،اما این اهمیت
در طراحی دکوراسیون داخلی فضاهای اداری و
کاری به این دلیل که بیشتر زمان روز افراد در این
فضا می گذرد بیشتر می شود .وجود نور طبیعی
بسیار حائز اهمیت است و به غیر از آن باید منابع
نوری مانند چراغ ها و روشنایی های دیواری
وجود داشته باشد که بتوان از آن ها برای تنظیم
نور داخلی اتاق مدیریت استفاده کرد.
 .9لوازم دکوری در طراحی دکوراسیون
داخلی اتاق مدیریت
فکر نکنید چون اتاق مدیریت جزو فضاهای
اداری محسوب می شود پس باید طراحی
دکوراسیون داخلی آن خیلی خشک و بی روح
باشد .اتفاقا بر عکس شما می توانید از تابلوهای
هنری و حتی لوازم و وسایل دکوری در طراحی
دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت استفاده کنید.

 .6طراحی میزهای مدیریتی خاص برای
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت
میزهای مدیریتی انواع و اقسام متفاوت و
زیادی دارند و حتی می توان گاهی آن ها را
متناسب با ابعاد و اندازه اتاق ها تغییر داد .میزهای
مدیریتی معموال به نسبت میزهای کارمندی
بزرگ تر و پر جزئیات تر هستند و عناصر
بیشتری را در دل خود جای می دهند .بعضی
از این میزها؛ کشوها و فایل های زیادی دارند و
بعضی های دیگر جایی برای آرشیو پرونده ها و
فضایی شبیه کتابخانه در دل خود دارند ،شما
می توانید این میزها را متناسب با سلیقه و البته
نیازتان خریداری کنید و یا آن ها را سفارش دهید
تا برای تان بسازند.
 .7طراحی دکوراسیون داخلی اتاق های
مدیریتیکوچک
در طراحی دکوراسیون داخلی اتاق های
مدیریتی کوچک باید به تجمیع وسایل و مبلمان
ها فکر کرد ،گاهی اوقات پیش می آید که شخص
دیگری هم باید در اتاق و در کنار مدیر حضور

 .10طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت
طراحی دکوراسیون داخلی اتاق مدیریت کار
سختی نیست و باید در طراحی آن مانند دیگر
فضاهای کاری و اداری نکته های گفته شده در
این متن را به کار برد تا به دکوراسیونی کارآمد
و جذاب دست پیدا کرد البته در این راه کمک
گرفتن از اهالی فن متخصصص در این زمین هنیز
می تواند کارساز باشد.
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