 14ﻣـﻮرد از اﺻـﻮل اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺮش
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪ روز )(2021

ﻓﺮش ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮازﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﺎص
ﺑﺴﯿﺎری دارد و ﻣﻬﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ
دﮐﻮراﺳﯿﻮن ،ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش را ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ؟ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﯽ ﺷﯿﮏ و زﯾﺒﺎ داﻧﺴﺘﻦ
اﯾﻦ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮﯾﺪ.
ﻓﺮش ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻞ و
ﻓﺮﺷﺘﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻞ ﺷﺪن دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﮐﺖ ﺿﺪ ﻟﮏ  3 +ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش
ﺗﻤﺎﻣﯽ دﯾﺰاﯾﻨﺮﻫﺎی دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ رﻧﮓ
ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﭘﺮدهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ رﻧﮓ دﯾﻮارﻫﺎﯾﺘﺎن در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد .اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ دﻗﯿﻖ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ اول ﻓﺮش ﺑﺨﺮﯾﺪ ﯾﺎ اول ﻣﺒﻞ ﻣﻬﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ رﻧﮓ
آنﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻀﺎد را ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺎرت و روﺣﯿﻪ
ﻫﻨﺮ دوﺳﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .اﯾﻦ روﺣﯿﻪ را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش ﻣﺘﻀﺎد
ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺮدهﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮوﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد از اﻧﻮاع ﻣﻮﮐﺖ
اداری ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
فرش برای قسمتهای مختلفی از خانه استفاده میشود که باید مناسب
با جایگاهی که قرار است استفاده کنید ،انتخاب شوند.

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ
دﮐﻮراﺳﯿﻮﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺮوﯾﺪ .درواﻗﻊ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ
از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﭘﺮده ،ﻓﺮشﻫﺎﯾﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .راﻫﻨﻤﺎی

اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ
ﺳﺎﯾﺰ ﻓﺮﺷﯽ و ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﺮش  6ﻣﺘﺮی ﺑﺮای اﺗﺎق
ﻧﺸﯿﻤﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ.
اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺮای ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮش و ﺑﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازهای ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ .دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ از ﻓﺮش ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ از ﻓﻀﺎی ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﺧﺎﻧﻪﺗﺎن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﮐﺖ ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

از ﭼـﻪ روﺷـﯽ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺮش ﻣﻨﺎﺳـﺐ
ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺰل از روشِ ﻻﯾﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روش
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﻓﺮش ﺳﺎده و ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی
ﻣﻨﺰل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﻓﺮشﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﻨﺰﻟﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .از ﻣﻮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮه ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮشﻫﺎی ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش
را ﮐﻪ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪاﻧﯿﺪ و آن را درک ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ روش اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻓﺮش در ﻣﻨﺰل را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻓﺮش ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن
ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼ ً ﺳﺎﻟﻦ
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮش ﺑﻪ ﭼﻪ
اﻧﺪازه زﻣﯿﻦ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
اﮔﺮ دﮐﻮراﺳﯿﻮن  Lﺷﮑﻠﯽ دارﯾﺪ اﺻﻮل ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش اﻧﺘﺨﺎب دو ﺳﺒﮏ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای دﮐﻮراﺳﯿﻮن اﺳﺖ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم ﻓﺮشﻫﺎی
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ رﻧﮓ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺴﯿﺎر
ـﻮﮐﺖ
ـﺪل ﻫﺎی ﻣـ
ـﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣـ
ـﻮد از ﺟﺪﯾـ
ـﯽ ﺷـ
ـﺎد ﻣـ
ـﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬـ
ـﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴـ
ﻗـ
ﻫﺘﻠﯽ ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
یکی از بهترین اصول مهم انتخاب فرش آن است که شما در مرحله
نهایی دکوراسیونتان به سراغ خرید آن بروید.

ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع از اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺳﻠﯿﻘﻪای اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ
اﻫﻤﯿﺖ دﻫﯿﺪ .ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺮشﻫﺎی ﺷﻠﻮغ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
از اﻓﺮاد از ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺎده و روﺷﻦ ﻓﺮش اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﺪ اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﭘﺮدهﻫﺎی ﺷﻠﻮﻏﯽ
دارﯾﺪ ،ﻓﺮشﻫﺎی ﺳﺎده و ﺧﻠﻮت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎن و
ﭘﺮده ﺷﻤﺎ ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺗﯿﺮه و ﺷﻠﻮغ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
دﻗﺖ در اﻟﯿﺎف ﻓﺮش ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش اﺳﺖ .اﻟﯿﺎف ﻓﺮش
ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻮده و دوام ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﻟﯿﺎف ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ رﻧﮓ ﭘﺲ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل دﻗﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
اﻟﯿﺎفﻫﺎﯾﯽ در ﻓﺮشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻟﺮژیزا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ
راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ
ﺗﺎﯾﻠﯽ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

 0ﺗﺎ  100ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻔﭙﻮش ﺷﯿﺸﻪ ای  4 +ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺬاب

اﻧﺘﺨـﺎب ﻓـﺮش ﭼـﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗـﯽ روی دﮐﻮراﺳـﯿﻮن ﺧﻮاﻫـﺪ
داﺷﺖ؟
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮش در ﮐﺠﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی زﯾﺒﺎﯾﯽ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﮕﺬارد .ﺗﺎ وارد ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اول ﮐﻒ زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ و
ﭘﺮدهﻫﺎ ،ﻟﻮﺳﺘﺮ و … ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮشﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر و اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻌﺪاد ﻓﺮش و اﻧﺪازهﻫﺎی آنﻫﺎ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻓﺮشﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻫﯿﭻ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ دﮐﻮراﺳﯿﻮن
ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺳﺒﮑﯽ دارد ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ .از ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺒﮑﯽ از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺷﻤﺎ را در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﯽداﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎوران ﻓﺮوش
ﻓﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎدی دارﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ
ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻃﺮاح
دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻋﺎﻟﯽ در ﭘﯽ دارد .آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ را ﺑﺮای او
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮده و ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ او ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﮐﺖ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺎق ﻧﺸﯿﻤﻦ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﭘﯿﺎﻣﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮش اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای
ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتزﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
دوﺑﺎره ﻓﺮشﻫﺎ را ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ آﻧﺘﯽ
اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﻓﺮش ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮم ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﯾﺒﺎ و درﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎلﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻧﮓ روی دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ رﻓﺖوآﻣﺪ دارﯾﺪ و ﻣﺤﯿﻂ
ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮشﻫﺎی روﺷﻦ و ﺳﺎدهای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ زودﺑﻪزود آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺎﻟﯽﺷﻮﯾﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدی
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﺮ ﻓﺮشﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﻓﺮشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻨﯿﺪ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد درﺑﺎره ﻣﻮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮش ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﻓﺮش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه
ﻓﺮش ﻧﭙﺮدازﯾﺪ ،ﭘﺲ درﺳﺖ و اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻠﯿﻘﻪﺗﺎن ﻓﺮﺷﯽ زﯾﺒﺎ ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺪتزﻣﺎن زﯾﺎدی از دﯾﺪن دﮐﻮراﺳﯿﻮن زﯾﺒﺎﯾﺘﺎن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﻮم زﯾﺮ ﻣﻮﮐﺖ ﭼﯿﺴﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﭘﺖ ﻟﻨﺪ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﮐﺖ اداری
ﺗﺠﺎری و ﻫﺘﻠﯽ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ و ﮐﺎﻣﻨﺘﯽ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
درﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

