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،  در فرهنگ بصری امروز رنگ ها در برجستگی و داشتن ظاهر خوب نقش بسیار مهمی دارند

. این کار ساده نیست؛ اما   

ینده رنگ را انتخاب میکند وکار آسال  همه ساله با برسی وضعیت «  پنتون» بنام شرکت  

.میشوندهم جمع دور شناسان زیادی  

 

این شرکت به  و موقعیت دارد ایاالت متحده امریکا  شرکت پنتون در شهر کارلستات نیو جرسی

. شهرت جهانی پیدا کرده است، خاطر تعیین غیر رسمی رنگ هر سال   

 

 و به عنوان رنگ سال کرده  تا اکنون شروع به تعییر رنگ خاصی « م  4111 »  پنتون از سال

رنگ سال را انتخاب می کند که به سرعت این رنگ مورد توجه طراحان و  ، همه ساله با همایشی

.صاحبان صنایع لباس و مد قرار می گیرد  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1959901567356518&set=pcb.1959910234022318&type=3
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از دید رنگ رنگ  و این پنتون رنگ بنفش انتخاب شده است از سوی«  م  4102 »  رنگ سال

. آید رنگی سلطنتی به حساب می ، شناسان  

 

توانستند از این یو فقط پادشاهان و افراد خاص مدر زمانهای قدیم بنفش یک رنگ نایاب بود 

.رنگ در منازل خویش استفاده کنند   

 

کند، یک رنگ شاد و بشاش  این رنگ عالوه بر اینکه حالت معنوی و آرامش را در افراد ایجاد می

. است و به همین دلیل اغلب خانم های مسن و دختران جوان طرفدار این رنگ هستند  

 

در نقاشی  و شما را جذاب، هنری و خالق کند  ه است و قادر است محیطاین رنگ آرامش دهند

. خواهد شد رنگ بنفش بیشتر کار گرفته ، از های سال اینده به همین دلیل   

 

بخصوص و بشریت   برای تمامرا  و با خیر و برکت با امن، خوش م   4102 درضمن من سال 

. نمایممی گاه رب العزت استدعا  از در خود و همه شما دوستان خوبم رنجدیده   هموطنانبرای   
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