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در تابستان به نسبت دیگر فصلهای سال ،جوانان و حتی نوجوانان بیشتری در جست و جوی کار هستند .نرفتن به مدرسه فرصتی را فراهم میکند که فرد در عین حال که وقت خود را با آموختن هنر جدیدی
پر میکند ،میتواند در این بین حتی درآمد هم کسب کند .نقاشی ساختمان از آن قبیل شغلهایی است که نه سرمایه زیادی می خواهد و نه تحصیالتی ،تنها شاگردی کردن و کمی مهارت را می طلبد .اگر
اهل کار باشی و از قوای بدنی سالمی برخوردار باشی ،کلید اولیه ورود به این حرفه در دستان توست! از این رو در این شماره از دخل و خرج ،به بررسی حرف ه نقاشی ساختمان خواهیم پرداخت.
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محمد  35ساله درباره شغل نقاشی می
گوید  :من حرفه ام را خیلی دوست دارم.
بهترین مزیت شغل نقاشی کم هزینه
بودن راه انــدازی آن است که بیشتر آن
پول هم به واسطه گرفتن پیش قسط اول
قبل از شروع کار تامین می شود.
ابراهیم  40سال است که به خانه های
مردم رنگ تازه ای می بخشد .اما او به
شدت از نبود حمایت های بیمه ای می
نالد .ابراهیم می گوید حاال که آرتروز
گردن گرفته ام و مثل دوران جوانی نمی
توانم سریع کار کنم درآمدم هم کم شده
است .از االن برای زمانی که دیگر نتوانم
چرتکه به دست بگیرم نگران هستم.
به نظر می رسد نبود حمایت های بیمه
ای نه تنها در موقع بازنشستگی بلکه
در زمان های بیکاری نقاشان نیز باعث
ایجاد مشکالتی برای آن ها می شود.
سعید که نان آور یک خانواده چهار نفره
است ،می گوید :درست است که روزی
دست خداست اما گاهی شده که هفته
هامنتظریکسفارشهستموازآنجایی
که کارفرما نــدارم ،بــرای خرج زندگی
لنگ مانده ام.

بررسی زیر و بم حرفه نقاشی ساختمان

ترکیبهایی جذاب از رنگها به راحتی میتوانید مشتریان خوبی داشته باشید .یکی
دیگر از مهم ترین ویژگی های یک نقاش حرفهای خوش قول بودن اوست .خوش قولی
در تمام مشاغل اهمیت زیادی دارد .نقاشان ساختمان نیز باید در زمان معین در محل کار
خود حاضر شوند و در تاریخ معین کار را آماده کنند و تحویل دهند .با پرورش دادن این
ویژگیها در خود به راحتی میتوانید یک نقاش ساختمان زبده شوید.

کسبوکاری رنگی

وسایل مورد نیاز

خبرنگار

نقاشی ساختمان کامال یک شغل مهارت محور است .از آن شغل هایی که احتیاج به
سرمایه خاصی ندارد .شما فقط با چند صد هزار تومان ناقابل می توانید کارتان را شروع
کنید .حتی می توانید با پول اولیهای که از مشتری می گیرید ،وسایل کارتان را تهیه کنید.
کاردک ،لیسه ،نردبان ،قلم مو ،غلتک ،تخته بتونه ،سنباده و متر ،مهم ترین ابزارهای
مورد نیاز یک نقاش به شمار میروند .در جدول زیر به قیمت برخی از مهم ترین وسایل
نقاشی اشاره کرده ایم.

راحله شعبانی

h.habibi@khorasannews.com

بعضی شغلها در گذر زمان تغییر کاربری داده اند و برخی نیز به کل
منقرض شدهاند .از معدود شغلهایی که از سالهای دور تاکنون
همچنان پابرجا هستند ،حرف ه نقاشی ساختمان است .در این بین
نه تنها کمرنگتر نشده است بلکه روز به روز رونق بیشتری یافته
است .شاید قبل تر ها کمتر به تزئینات و زیبایی محل زندگی توجه
میشد اما امروزه با مهم شدن این موضوع نقاشها نیز نانشان
در روغن است .خوبی این شغل در این است که سرمایه آن چنانی
نمیخواهد .پس اگر شما هم جزو آن دسته از افراد هستید که به
دلیلنداشتنسرمایه اولیههنگفتتاکنونبیکاربودهاید،دیگرنگران
نباشید .همین حاال دست به کار شوید! قلم مو ،غلتک و مقداری رنگ
را با کمی مهارت و خالقیت ترکیب کنید و نقاش شوید! این حرفه
اگرچه با سرمایه کم شروع میشود اما وقت نسبتا زیادی میطلبد
تا فرد کاربلد شود .بعضی افراد با گذراندن دروس تئوری مشکل

ن شامل برآورد مواد و رنگهای الزم ،درهم
نقاشی ساختما 
آمیختنرنگهابرایتهیهرنگمدنظرورنگآمیزیسطوح
مختلف یک ساختمان از جمله در ،دیوار ،سقف و  ...است.
شغل نقاشی ساختمان از آن دسته از مشاغلی است که
مدرک دانشگاهی نمیخواهد .گاهی الزم است ،پیش از
شروع رنگآمیزی ،ابتدا سطوح را گچ کاری ،بتونه کاری و
سنباده کشی و برای رنگکردن آماده کرد .نقاشها از رنگ
های مختلف برای پوشش دادن سطوحی مانند دیوارها،
سقف ها ،درها و پنجره های ساختمان استفاده میکنند.
آنهــا قبل از شــروع رنگ کــاری ،باید سطوح را به کمک
سنباده ،بتونه کاری یا گچ کاری صاف و یکدست و بعد رنگ
آمیزی را شروع کنند .از وسایلی که نقاشهای ساختمان
در کار خود استفاده می کنند می توان به رنگ ،گچ ،قلم مو
یا غلتک ،سنباده ،تینر و نردبان اشاره کرد.
نحوه ورود به این حرفه

عالقه مندان برای ورود به این شغل می توانند مدتی در
کنار یک نقاش ساختمان ماهر به عنوان کارگر و دستیار
کار کنند تا با همه جوانب این شغل آشنا شوند .در آموزشگاه
های دولتی و آزاد نیز زیرنظر سازمان فنی و حرفه ای کشور،

دارند و شاید اگر بدانند که نقاشی ساختمان نیز با خواندن کتاب به
دست میآید کال از خیر نقاش شدن با وجود مزایای آن بگذرند .اما
خیالتان راحت! اگرچه طی سالهای گذشته از طرف مراکز فنی و
حرفهای این شغل به هر دو صورت تئوری و عملی تدریس میشود
اماشمامیتوانیدفقطباشاگردیکردننیزبهاینحرفهدستیابید.
حتما الزم نیست مسیر نسبتا سخت مراکز فنی و حرفه ای را طی
کنید .اگرچه با وجود نوسانات شدید در اقتصاد ایران ،بیکاری روز
بهروزبیشترمیشودامابهدلیلنیازمردمبهاینشغل،کمترنقاشی
از بیکاری رنج میبرد .به خصوص اگر خوش قول باشید و در گذر
زمان کاربلد شده باشید ،قطعا اوضاع کاری بهتری خواهید داشت.
در مطلب دخل و خرج امروز تالش کردهایم با توجه به درآمدزایی
نسبتا باالی نقاشهای ساختمان ،استقبال روزافزون مردم از این
حرفه و عالقهمندی به هنر آن ،زیر و بم این شغل را بررسی کنیم.

دوره های آموزش نقاشی ساختمان تدریس می شود که
عالقه مندان به آموزش حرفه ای می توانند در این کالس
ها شرکت کنند .البته کسب تجربه و مهارت در این کار حائز
اهمیت است.
ساعت کاری

ساعت کاری نقاش بستگی به نوع کار و سفارش مشتری
دارد .در زمان هایی که نقاش ها سفارش کار می گیرند،
باید تمام وقت و حتی گاهی در روزهای تعطیل سرکار خود
باشند تا بتوانند به موقع کار را به اتمام برسانند .ممکن است
نقاش مدتی بین سفارش های مختلف بیکار باشد .محل
کار نقاش ساختمان معموال در منازل ،ادارات یا سازمان
های مختلف است.
مهارتها و ویژگیهای مورد نیاز

هر حرفهای یک سری وظایف مخصوص به خود را میطلبد.
نقاشی نیز مانند دیگرمشاغل از این قانون مستثنا نیست.
وظایف اصلی یک نقاش عبارت اند از :اندازه گیری سطوح
برای تخمین میزان رنگ و وسایل مورد نیاز ،کندن رنگ یا

پوشش قدیمی سطوح ،پرکردن سوراخ ها و ترک ها و کامال
صاف کردن سطوح به کمک بتونه کاری و گچ کاری ،زدن
رنگ آستری ،ترکیب رنگ های مختلف برای رسیدن به
رنگ مد نظر و رنگ کردن نهایی .البته گاهی نقاش باید
با گچ برها ،متخصصان دکوراسیون و دیگر افراد مرتبط
همکاری کند و اما ویژگیهایی که یک نقاش باید داشته
باشد نیز به نوبه خود مهم است .یک نقاش ساختمان باید
ظاهریمناسبداشتهباشد.بهجرئتمیتوانگفت،اولین
ویژگیمهمیکنقاشساختمان،ظاهراوست.مرتبوتمیز
بودن این افراد در نگاه اول ،مشتریان را تشویق میکند که
کار خود را به آن ها بسپارند .یک نقاش حرفهای باید خوش
برخورد باشد .برخورد مناسب و توجه به خواسته های
مشتری از ویژگیهای الزم این حرفه به شمار میرود .دقت
داشتن در کار نقاشی موضوع مهمی است .نقاشی سطوح،
کار دشواری است و کمترین خطا باعث دوبارهکاری می
شود و نتیجهای جز اتالف سرمایه و وقت را در پی ندارد.
بنابراین ،نقاشان ساختمان باید نهایت دقت خود را به کار
گیرند .هدف افراد از رنگ آمیزی منازل و ساختما نها
هرچه زیباتر کردن این محیط هاست .برای این کار ،نقاش
ساختمانبایدازسلیقهخوبیبرخوردارباشد.داشتنکمی
ذوق هنری در این مسیر به شما کمک بسیاری می کند .با

ابزار

قیمت به تومان

غلتک نقاشی

بین  23تا  33هزار تومان

کاردک

بین  3تا  11هزار تومان

مجموعه قلم موهای نقاشی

 44هزار تومان

نردبان

بین  70تا  300هزار تومان

بتونه

بین  50تا  70هزار تومان

علی آقا معتقد است که خوبی شغلش
این است که آقا باال سر ندارد و پای داللی
هــم در میان نیست .مــی گوید مــن با
صاحبکارم که همان مالک خانه یا اداره
باشد قرارداد می بندم و هر چه سریع تر
کارم را انجام دهم زودتر به پولم می رسم.
در این وسط چیزی از دستمزد من به
عنوان پورسانت کم نمی شود .او ادامه
می دهد به نظر من پول در کاری است
که تنهایی آن را انجام دهی.
اما حامد می گوید که اگر بتوانید یک
گروه نقاش دست و پا کنید خیلی خوب
می شود .این طوری می توانید پروژه های
بزرگ را انجام دهید و پول خوبی هم به
جیب بزنید .تازه اگر هم به گروه تان کاری
پیشنهاد شود چون گروهی کار می کنید
آن را از دست نمی دهید .او می گوید من
با چند نفر از دوستانم که در مدرسه کار و
دانش رشته نقاشی ساختمان خواندیم
یک گــروه تشکیل دادیــم و با تبلیغات
فراوان در روزنامه و شبکه های مجازی
روزگار خوبی داریم  .حامد ادامه می دهد
ما خودمان را بیمه خویش فرما کرده ایم و
این گونه خیالمان برای روزهای بیکاری
یا از کار افتادگی راحت است.

سخن آخر؛ درآمد یک نقاش

اگریکنقاشتمام
سالرامشغول
بهکارباشدقطعا
درآمدسالیانهاو
بیشاز50میلیون
خواهدبودچرا
کهبهطورروزانه
درآمدیکنقاش
بیشاز 100هزار
توماناست

کار نقاشی ساختمان در ایران به صورت متری انجام می شود .نقاش
ماهر ساختمان به صورت روزمزد کار نمی کند بلکه به صورت متری
یا به صورت حجمی یا کنتراتی با شما قرارداد می بندد .اگر به عنوان
نقاش ساختمان به صورت مستقل کار می کنید با توجه به تعداد
سفارشات نقاشی در ماه یا سال ،درآمد مختلفی
خواهید داشت .کیفیت کار شما و میزان رضایت
مشتری بسیار مهم اســت .به قولی مشتری،
مشتری می آورد و می توانید درآمــد سالیانه
خوبی داشته باشید .آقای غفرانی که یکی از
نقاشان ماهر ساختمان به شمار میرود درباره
درآمد این حرفه این گونه میگوید :هر متر رنگ
پالستیک برای سقف و پنجرهها از  1500تومان
شروع میشود تا  4500تومان .در صورتی که
تمیز باشد و زیر کاری آن خراب نباشد و سنباده
کاری کمی نیاز داشته باشد کمترین قیمت و در
غیر این صورت با هر درجه کثیفی بیشتر ،قیمت
نیز افزایش مییابد .هر متر رنگ روغنی نیز بین
چهار تا هشت هزار تومان است .این تفاوت قیمت
بین رنگ پالستیک و روغنی نیز به دلیل سختی
کار با رنگ روغنی است .مثال باید رنگ پالستیک

را دوبار کشید ولی رنگ روغنی را چهار بار .به طور کلی اگر یک نقاش
تمام سال را مشغول به کار باشد قطعا درآمد سالیانه او بیش از 50
میلیون خواهد بود چرا که به طور روزانه درآمد یک نقاش بیش از100
هزار تومان است.
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