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صنعت مبلمان و دکوراسیون با بیش از 
درصد  با  صنعتی  و  صنفی  واحد   50000
اشتغال حدود هشت درصد یکی از صنایع 
زود بازده، مطرح و موثر کشور است که با 
و  تومانی  میلیارد  وجود گردش چند هزار 
حوزه  در  چه  تاکنون  اخیر،  پیشرفت های 
داخلی و چه در حوزه بین المللی به جایگاه 

واقعی و اصلی خود نرسیده است.
وجود  با  تاکنون  دیگر  طرف  از 
و  اتحادیه ها  از  اعم  مختلف  تشکل های 
انجمن ها متاسفانه عالوه بر عدم هماهنگی 
تشکل ها  یک فضای چند صدایی نیز حاکم 
شده است و وجود متولیان متعدد و بعضاً 
غیر همسو با اهداف و برنامه های ساختاری 
و توسعه ای، گاهاً لطمات جبران ناپذیری را  
به بدنه این صنعت وارد کرده است تا جایی 
مشاوره ای  مرجع  و  متولی  یک  عماًل  که 
صالح و قابل اتکا برای نهادها و سازمان های   
حوزه  در  گیرنده  تصمیم  و  تصمیم ساز 

مبلمان و دکوراسیون وجود نداشته است.
توسعه  و  فوق  معضل  حل  جهت  در 
شورای  زیربنایی،  برنامه های  و  فعالیت ها 
که  ایران  دکوراسیون  و  مبلمان  ملی 
مبلمان  محوری  تشکل های  دربرگیرنده 
کار  به  آغاز  می باشد  کشور  دکوراسیون  و 

نمود.
و  علمی  توان  ارتقا  هدف  با  شورا  این   
اجرایی و نیز هم افزایی کلیه تشکل ها اعم 
مشکالت  رفع  و  انجمن ها  و  اتحادیه ها  از 
تعمیق  و  توسعه  و   طرف  یک  از  داخلی 
ارتباطات با دستگاه های حاکمیتی و تعامل 
مثبت و پویا  در حوزه بین المللی از طرف 
دیگر در جهت شکوفایی صنعت و تجارت 

مبلمان و دکوراسیون کشور گام برمیدارد.
دکوراسیون  و  مبلمان  ملی  »شورای 

ایران« به عنوان یک تشکل ملی و فراگیر 
زنجیره  بخش های  کلیه  اینکه  بر  عالوه 
بخش های  این صنعت خصوصاً  در  تامین 
مولد آن را تحت پوشش قرار خواهد داد در 
راستای تنظیم یک نظام تعرفه ای مناسب 
و برنامه ریزی و مدیریت توامان و هماهنگ 

واردات و صادرات حرکت خواهد کرد.
دستاوردهای  اصلی ترین  از  یکی 
ساماندهی  و  تقویت  شورا،  این  وجود 
همایش ها،  مثل  عمومی  رخدادهای  کلیه 
نمایشگاه های  و  گردهمایی ها  سمینارها، 
دکوراسیون  و  مبلمان  حوزه  در  کشور 

می باشد.
به  دکو،  سالیانه  های  کنفرانس  سلسله 
عنوان تریبون اصلی کلیه دست اندرکاران 
صنفی، صنعتی، علمی، دانشگاهی، فرهنگی 
و آموزشی هنر صنعت مبلمان دکوراسیون 
کشور،  در شرایطی چهارمین تجربه خود 
را پشت سر می گذارد که نه تنها در حوزه 
صنف و صنعت  بلکه در سطح کالن، ملی 
و بین المللی جایگاه متمایز، موثر و ویژه ای 

کسب کرده است.
 امید است فصلنامه  دکومان که شماره 
 2011 دکو  با  همزمان  آن   6 و   5 های 
منتشر می گردد به  عنوان تخصصی ترین 
تئوریک،  مفاهیم  بر  عالوه  که  ای  نشریه 
نشریه  ترین  اصلی  دانشگاهی  و  علمی 
دکوراسیون  و  مبلمان  صنعتی  و  صنفی 
مناسبی  بستر  بتواند  باشد،  می  نیز  کشور 
برای فعالیت های همه نهادها و تشکل های 
اصیل، هدفمند و همسو را خصوصاً در قالب 
شورای مبلمان و دکوراسیون فراهم نموده، 
همچنان بتواند رسالت و نقش رسانه ای و 

ملی خود را به نحو احسن به انجام رساند.
از این مجال استفاده کرده ضمن تشکر 
رئیس  موثر  های  و حمایت  نظر  از حسن 
محترم انجمن، از دوستان و همکاران خوبم 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و  در 
تشکل های همسو، اتحادیه تولیدکنندگان 
اتحادیه  و  ایران  مبلمان  صادرکنندگان  و 
درودگران و مبلسازان تهران تشکر نموده، 
توفیق روز افزون تمام اعضای خانواده بزرگ 
درگاه  از  را  کشور  دکوراسیون  و  مبلمان 

خداوند قادر متعال خواستارم.

رامین سمیع زاده

سخن سردبیر

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون 
ایران، همـســویی و هـم افــزایی
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مشاور و معاون اجرایی دانشگاه علمی 
از  ایران  مبلمان  صنفی  انجمن  کاربردی 
گسترش رشته های آموزشی این دانشگاه 

خبر داد.
دکتر بیژن شیری گفت: » با اضافه شدن 
سه رشته از ترم جدید تعداد رشته های این 
دانشگاه به 5 رشته خواهد رسید و 300 
»گرافیک«،»مدیریت  های  رشته  در  نفر 
کسب و کار« ، »بهره وری در واحد های 
»مدیریت  و  مبلمان«  صنفی«،»تولید 
خبر  وی  شد.«  خواهد  اضافه  بازاریابی« 
در  مبلمان  تولید  رشته  زودی  داد:»به 
مقطع کارشناسی نیز طراحی خواهد شد و 
عالقمندان خواهند توانست این رشته را تا 

مقطع لیسانس ادامه دهند.«
معاون اجرایی دانشگاه علمی کاربردی 
انجمن صنفی مبلمان ایران همچنین خبر 
داد:  با هماهنگی هایی که بین »اتحادیه  
مبلمان  صادرکنندگان  و  کنندگان  تولید 
مبلسازان  و  درودگران  »اتحادیه  ایران«، 

و  مبلمان   صنفی  »انجمن  و  تهران« 
دکوراسیون« صورت گرفته است قرار شده 
است اولویت استخدام با فارغ التحصیالن 

این رشته در دانشگاه باشد.«
صنفی  انجمن  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اصلی  ایران طراح  و دکوراسیون  مبلمان  
رشته تحصیلی طراحی مبلمان بوده است 
گفت:»همین رشته با طرح درسی که برای 
آن تدوین کرده ایم هم اکنون در چندین 
اردبیل،  دانشگاه دیگر در شهرهایی چون 
تاسیس  فارس  واستان  بیرجند  شیروان، 

شده اند و دانشجو جذب میکنند.«
مشاور و معاون اجرایی دانشگاه علمی 
با  ایران  مبلمان  صنفی  انجمن  کاربردی 
اشاره به ضرورت علمی شدن رشته مبلمان 
گفت:»اکثر کسانی که دست اندرکار صنعت 
مبلمان هستند تجربه و توانایی کار را دارند 
اما دانش آن را ندارند . تالش انجمن صنفی 
مبلمان و دکوراسیون ایران این  است که با 
افزایش دانش و توانایی های علمی، بهره 

وری در این صنعت را باال برده و ضایعات 
با  و  برساند  به 5درصد  درصد  را 15  کار 
کاهش هزینه انجام کار و توانایی مدیریت 
قیمت را ارتقا دهد.« دکتر شیری با اشاره به 
تاریخچه تاسیس این دانشگاه تصریح کرد: 
»از برگزاری کنفرانس دکو در سال 88 بعد 
پیگیری راه اندازی رشته ی تولید مبلمان 
در دانشگاه جامع علمی کاربردی را شروع 

کردیم.« 
سال  کرد:»از  نشان  خاطر  شیری 
تحصیلی 1389 اولین دوره جذب دانشجو 
و  دوره 22نفر  اولین  در  پذیرفت؛  صورت 
در ترم بعد 25 نفر جذب این رشته شدند 
رشته  در  دانشجو   80 حاضر  حال  در  و 
تولید مبلمان و رشته بازاریابی که در ترم 
بعد اضافه شد در این دانشگاه مشغول به 
تحصیل هستند که با اضافه شدن ظرفیت 
به  تعداد  این  جدید  های  رشته  با  جدید 

300 نفر افزایش خواهد یافت.«

گسترش کمی و کیفی دانشگاه علمی - کاربردی 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
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سال اول / شماره ? / مهر  ماه 1390

در حالی که بازار مبل ایران در یافت آباد 
قطب مهمی در حوزه توزیع مبلمان ایران 
موزه  عنقریب  افتتاح  با  میشود،  محسوب 
مبل ایران این مکان هویتی بیش از پیش 

فرهنگی به خود میگیرد.
انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به   
این  ایران  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی 
مترمربع   1000 حدودا  درفضایی  موزه 
دو  شماری  مجموعه  در  آباد  یافت  در 
بازار مبل ایران ، طبقه دوم احداث شده 

در حال تکمیل است.
تولید  روند  تاریخی  روند  که  موزه  این 
دوره  هر  میگذارد،  نمایش  به  را  مبلمان 
و  فضا  چیدمان  اساس  بر  را  تاریخی 

دکوراسیون به مخاطبان معرفی می نماید.
 در این موزه که شامل آرشیو مالتی مدیا 
و کتابخانه تخصصی میباشد، در مجاورت 
گالری اصلی فضایی برای ارتباط موقت با 
موزه های دیگر اختصاص دارد که با قرارداد 
های مدت دار آثاری در آن به نمایش در 

می آید.
بر طبق این گزارش موزه مبل ایران با 
که  ایران  مبلمان  تاریخچه  معرفی  هدف 
6000 هزار سال قدمت دارد ایجاد شده و 
عالوه بر مخاطبان عادی به بازدیدکننده های 
تخصصی از جمله طراحان و پژوهشگران و 
کمک  به  تا  می کنند  کمک  دانشجویان 
مختلف  های  دوره  دکوراسیون  شناسایی 
بخش مهمی از تمدن کشور را هدف قرار 

دهند.

با راه اندازی کامل موزه مبل ایران؛    

بازار مبل ایران هویتی فرهنگی می یابد
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انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 
و  ایران دکوراسیون  پورتال  با همکاری 
مشارکت هومان تاب،  در راستای اهداف 
صنعت  ارتقای  برای  آموزشی  و  علمی 
مبلمان، پکیج آموزشی صنعت مبلمان 
  DTP عنوان  تحت  را   دکوراسیون  و 
Deco training package) تهیه و 

در اختیار عالقمندان قرار میدهد.

 این پکیج آموزشی که همه مراحل 
زنجیره تولید این صنعت را تحت پوشش 
قرار میدهد، در 4 سرفصل 1_مدیریتی- 
هنری  سیستمی،3_   IT ارتباطی،2_ 
دکوراسیون و4_ فنی حرفه ای،  تقسیم 

بندی شده است.
سمیه بیات مدیر اجرایی این طرح با 
پکیج  این  بصری  به خصوصیات  اشاره 
»چه   گفت:  آموزشی 
دکوراسیون  بخش  در 
و چه در بخش صنعت 
چوب ، کل زنجیره را به 
صورت فیلم، انیمیشن، 
نمایشی  های  قطعه  و 
خواهیم  در  تصویر  به 

آورد.«
»این  گفت:  وی 
تمام  به طور  ها  پکیج 
و کمال، تمام آن چیزی 
را که افراد برای ورود به 
صنعت الزم دارند بدانند 
قرار  آنها  اختیار  در  را 

خواهد داد.« 
این  اجرایی  مدیر 
خاطر  آموزشی  پکیج 
»در   کرد:  نشان 
حرفه  و  فنی  سرفصل 
تکنولوژی  انواع  ای 
و  چوب  تولید  های 
موادی  مصالح  سایر 
مورد  صنعت  در  که 
میگیرد  قرار  استفاده 
معرفی خواهد شد و به 
مباحثی چون تجهیزات 
و ماشین آالتی که در 
چوب و مبلمان استفاده 
های  سرویس  میشود، 
یراق  و  ابزار  نگهداری، 

آالت، مهارت های منبت کاری و خراطی 
پرداخته شده است.«

وی تصـریح کرد: در سرفصـل هنـری 
مبلمان  چون  مباحثی  دکوراسیون 
ایرانی،  مبلمان  قواعد،  و  اصول  شهری، 
عمومی،  خانگی،  شهری،  بندی  دسته 
مبلمان  ارگونومی،    ، داخلی  معماری 
فنی،  ترسیم  فروشگاهی،  نمایشگاهی، 
اسکیس و جنایات طراحی مطرح خواهند 

شد.«
مدیریتـی  »بخـش  داد:  ادامـه  وی 
ارتبـاطی شامل مباحثی چون پژوهش، 
آوری  نو  کلی،  طور  به  توسعه  نوآوری، 
در مدیریت منابع انسانی، مارکتینگ و 
اصول تبلیغات ، مبانی مدیریت فروشگاه 
 ، ، مدیریت فروشگاه کارگاهی  مبلمان 
مدیریت بهره وری نیروی انسانی، برند و 
برند سازی، معرفی شرکت های موفق در 
برندسازی وسایر مباحث مرتبط خواهد.«
وی  در خصوص استاندارد های کیفی 
کرد:  نشان  خاطر  آموزشی  پکیج  این 
این پکیج تحت نظارت و مدیریت دبیر 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و 
یک کمیته علمی متشکل از 12 نفر از 
استادان دانشگاه  در رشته های مرتبط 
یک  و   میشود  تولید  صنعت  وفعالین 
کمیته نظارتی از انجمن صنفی مبلمان 
ایران نیز بر مباحث نظارت دارند تا از نظر 

علمی کیفیت اثر حفظ شود.«
با  با اشاره به این که این پکیج  وی 
مقدماتی  نسخه  بودن  جامع  وجود 
برای مخاطبان غیر تخصصی محسوب 
اکنون  هم  پکیج  »این  گفت:  میشود 
اتمام  از  پس  و  است  تولید  مراحل  در 
سایت  در  آن  فروش  اطالعات  تولید، 
ایران دکوراسیون و سایت رسمی انجمن 
صنفی مبلمان ایران اعالم خواهد شد تا 

در اختیار عالقمندان قرار بگیرد.«

توسط انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون انجام میشود؛    

تولید »پکیج آموزشی صنعت دکوراسیون، چوب و مبلمان« 
برای اولین بار در ایران
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صنعت مبلمان نمـاد بلوغ مدنی 
در اقتــصاد صنــعتی ایــران

تنوع و گستردگی زنجیره تولید مبلمان از 
آن صنعتی ساخته است با جامعه ای وسیع 
از پوشش دهی فعاالن اقتصادی. طیفی که 
هر کدام به نوعی به زنجیره تولید مبلمان و 
دکوراسیون متصل میشود. پیرو این ماهیت 
 NGO صنعت مبلمان شاهد بروز و ظهور
)سازمانهای غیردولتی( زیادی در این صنعت 
نسبت به صنایع دیگر هستیم. این نهاد ها و 
تشکل های مدنی در شرایطی شکل گرفته 
وفعال هستند که امروزبه صورت خودجوش 
نوعی هم گرایی و تعامل را تجربه میکنند . 
بلوغ ناگزیر فعالیت نهادها و تشکل ها منجر 
به طرح ایده هایی چون ایجاد » شورای ملی 

مبلمان و دکوراسیون« شده است.
از  استفاده  که  حالی  در  دیگر  طرفی  از 
پارلمان خصوصی بخش خصوصی  ظرفیت 
از صنایع  مانده در بسیاری  موضوع مغفول 
است، فعاالن صنعت مبلمان از این گزینه نیز 
غافل نشده و با با نمایندگی 4 عضو از این 
صنعت، برگ در خشانی در تثبیت خود در 

حوزه های تصمیم ساز کشور رقم زده اند.
و  انسجام  تحقیقاتی،  و  علمی  رویکرد 
در صنعت  فعال  نهادهای  استراتژیک  تفکر 
مبلمان شرایطی را برتابیده است که ناقض 
مثل  ای  توسعه  حال  کشوردر  شعارزدگی 
ایران بوده و عمل گرایی را سرلوحه قرار داده 

است.

حضور پررنگ در پارلمان 
بخش خصوصی

حضور پررنگ نمایندگان صنعت مبلمان و 
دکوراسیون ایران در پارلمان بخش خصوصی 
یکی از نقاط قوت این صنعت در فعالیت های 

مدنی محسوب میشود.
 امروز بعد از 120 سال شاهد نمایندگی 
بخش  در  مبلمان  صنعت  فعاالن  از  نفر   4
خصوصی هستیم و این در حالی است که 
بسیاری از صنایع حتی یک نماینده هم در 

اتاق ایران ندارند.
مظفر علیخانی از نمایندگان این صنعت 
کل  مدیر  عنوان  با  ایران  بازرگانی  اتاق  در 

گمرکی  امور  و  واردات  و  صادرات  خدمات 
و دبیر کنفدراسیون صادرات  بازرگانی  اتاق 
ایران گفت: »صنعت مبلمان به دلیل بهره 
گیری از دانش فنی و ذوق و سلیقه ونیزایجاد 
تشکل های جدیدی که پا به عرصه گذاشته اند 
و ورود نیرویی توانمند و شایسته در دهه ی 

اخیر رشد چشم گیری را داشته است.«
نمایشگاه  به  گذرا  نگاهی  افزود:»با  وی 
هایی که در این صنعت برپا میشود شاهد 
وجود  و  بوده  توزیع  و  تولید  بخش  پویایی 
بازارهای مناسب و امروزی باعث رشد تولید 

و توزیع و صادرات را میشود.«
شرایطی  چنین  کرد:»در  تاکید  وی 
طبیعی است که صنعتی با این پتانسیل که 
مورد توجه خانواده ها و اقتصاد ایران است در 
اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
که نماینده قانونی و صدای فعاالن اقتصادی 
کشور است نقش پررنگ تری به هم رساند.«
مظفر علیخانی تصریح کرد:»طبیعی است 
فعاالن  دارد  وجود  که  ظرفیتی  به  توجه  با 
ابزارهای  از  استفاده  با  نیز تالش می کنند 
خود  نمایندگان  است  موجود  که  مختلفی 
توجه  با  و  نمایند  کشور  پارلمان  راوارد 
حضوری که اتاق ایران در شوراهای مختلف 
رهگذر  ازاین  دارد  را  المللی  بین  و  مالی 
را  صنعت  تعالی  و  رشد  موجبات  بتوانند 

فراهم کنند.«
وی افزود:»دموکراسی اقتصادی این است 
که فرصت های اقتصادی برابری فراهم شود 
در  که  نقشی  به  توجه  با  نیز  ایران  اتاق  تا 
تعالی رابطه اقتصادی ایران و سایر کشورها 
از  بیشتری  نماینده  ممکن  جای  تا   ، دارد 
صنایع مختلف داشته باشد تا نگاه جامع تری 
ارائه داده و نظراتش مورد قبول دولت قرار 

گیرد.«

نهاد ها و تشکل های 
هماهنگ در لوای شورای ملی 

مبلمان
دست یابی به جایگاه واقعی این صنعت 
در کشور با توجه به پتانسیل هایی که در 
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گزارش و مقاله

ضرورت به روز شدن
 تکنولوژی صنایع

 

یادداشت

سید کاظم دلخوش

صنعت  در  باید  امروزه  که  مسائلی  از  یکی 
مبلمان و سایر صنایع ما به آن پرداخته شود 
این است که تکنولوژی های تولید ما براساس 
موضوع  این  که  نیست  دنیا  روز  تکنولوژی 

خودش هزینه هایی بر تولید تحمیل می کند.
به دلیل عدم مدرن شدن مکانیزم تولید در 
شاهد  مبلمان  بخش های صنعت  از  بسیاری 
این هستیم که هزینه تولید و دستمزد کارگر و 

سایر هزینه ها باالست.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها برای اینکه 
موارد  این  برای  باید  نشکند  صنعتگر  کمر 

تدابیری اندیشیده شود.
صنایع  برای  دولت  که  حمایتی  بسته های 
مختلف از جمله ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
و دادن یارانه به بخش تولید مدنظر قرار داده 
ایجاد  اما  باشد،  کننده  کمک  می تواند  شده 
در  تکنولوژی  تغییر  برای  الزم  زمینه های 
انرژی  صنایع  از  حمایت  ضرورت  و  صنعت 

صنایع بر است.
تولیدکنندگان مبل و سایر صنایع باید بتوانند 
به گونه ای تولید کنند که با خارجی ها رقابت 
کنند، اگر محصول با کیفیت پایین را به بازار 
ارائه دهند و بخواهند با محصوالت با کیفیت 
خارجی رقابت کنند، خود صنعتگر است که 

آسیب می بیند. 
که  دارد  مشکالتی  ما  اقتصاد  طرفی  از 
حتما  که  است  الزم  تولید  ساماندهی  برای 

زیرمجموعه های اقتصاد نیز اصالح شود. 
الزمه ی عمل به اصل 44 و رسیدن به سند 
چشم انداز این است که نظام مالیاتی، نظام 

گمرکی و نظام بانکی اصالح شود. 
و  شود  گرفته  مالیاتی  فرارهای  جلوی  باید 
درآمدهای حاصل از گمرکات نیز اصالح شود 
بانکی اصالح شود تا شائبه ربا بودن  و نظام 
از بین  بانک ها به مردم می دهند  سودی که 

برود.

* سخنگوی طرح تحول اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
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این  متولیان  اهداف  از  یکی  دارد  آن وجود 
ذکر  مبلمان  تشکیل شورای  برای  صنعت  
میشود. در این راستا رامین سمیع زاده عضو 
هیات مدیره و دبیر انجمن  صنفی مبلمان 
و دکوراسیون اظهار کرد: »صنعت مبلمان و 
دکوراسیون یکی از صنایع زود بازده و مطرح 
و کشور است که به جایگاه واقعی و اصلی 

خود نرسیده است.«
وی تاکید کرد: »از طرف دیگر تاکنون با 
وجود تشکل های مختلف اعم از اتحادیه  ها 
و انجمن ها متاسفانه عالوه بر اینکه هماهنگی 

کامل بین  تشکل ها فراهم نشده.«
وی با اشاره به موازی کاری و تشتت آرا در 
بین نهادها گفت:» یک فضای چند صدائی 
نیز در عرصه این صنعت حاکم شده است. 
که  گاهاً لطماتی را نیز به بدنه این صنعت 

وارد کرده است.«
»نهایتاً   : تاکید کرد  زاده   رامین سمیع 
یک متولی و مرجع مشاوره ای و قابل اتکا 
و  تصمیم ساز  سازمان های  و  نهادها  برای 
تصمیم گیرنده در حوزه مبلمان و دکوراسیون 

وجود نداشته است.«
از  »یکی  کرد:  نشان  خاطر  زاده  سمیع 
شورا  این  وجود  دستاوردهای  ترین  اصلی 
تعامل با سازمان ها و نهادهای تصمیم  گیرنده 
و موثر است که میتو اند به توسعه اقتصاد 

ایران اسالمی کمک نماید.«

فعالیت های علمی آموزشی و 
تحقیقاتی

هدفمندی  طرح  شدن  اجرایی  با  اما  و   
یارانه ها در کشور و ضرورت افزایش بهره وری 
برای جبران افزایش هزینه ها، از خیلی پیش 
از اجرایی شدن این طرح شاهد حرکت های 
جدی در این حوزه از طرف فعاالن صنعت 
مبلمان بودیم.  فعالیت هایی از یک سو مبین 
رویکرد علمی و مدرن به فعالیت اقتصادی 
در  مسئوالنه  رویکری  دیگر  از سوی  است، 
این  فعاالن  طرف  از  را  کار  و  کسب  حوزه 
صنعت برمی تابد. حرکت هایی چون چون 
احداث دانشگاه و شهرک صنعتی تخصصی 
مبلمان و دکوراسیون ویا اجرای پروژه های 
بازار و ایجاد رویکرد صادراتی در  تحقیقات 
و  کنندگان  تولید  اتحادیه  توسط  صنعت 

صادرکنندگان مبلمان ایران.
این در حالی است که بسیاری از نهادها 
و تشکل ها در صنایع مختلف صرفا ماهیتی 
فعاالن  برای  را  کارکردی  و  داشته  نمایشی 
خود ندارند. به نظر میرسد، متولیان بخش 
خصوصی در صنعت مبلمان رفتاری متفاوت 
را در پیش گرفته اند و آن بهره برداری از 
تمام امکانات موجود و حرکت های جمعی 
در جهت پیشبرد صنعت است. رویکردی که 
در فرهنگ اقتصادی ایران کمتر شاهد ظهور 

و بروزش بوده ایم.
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

هدفمندی یارانه ها،
 ضرورت رویکرد علمی به صنعت مبلمان 

یادداشت

سید مهدی صادق

در شرایطی که طرح هدفمندی یارانه در کشور در مرحله ی 
اجرا قرار گرفته است، تاثیرات و تنش های ناشی از آن مختص 
یک صنعت خاص نخواهد بود، در شرایط اجرای این طرح 
صنعت مبلمان نیز مثل بخش های دیگر صنایع با چالش هایی 

مواجه خواهد بود.
اما نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد این است که رقابتی که 
در صنعت مبلمان وجود دارد رقابت با کشورهای اروپایی و 
کشورهای و کشورهای صاحب صنعت  است که، هدفمندی 
پرداخت  هزینه  و  است  شده  اجرا  کشورشان  در  یارانه ها 
دستمزدها و سایر هزینه ها برای آن ها نیز باالست و این حرکت 

در کشور آن ها آغاز شده است.
برای اینکه تولیدکنندگان صنعت مبل و سایر صنایع بتوانند 
در فضای رقابتی دوام بیاورند باید به دنبال اعمال راهکارهایی 
باشند که در هزینه های موجود صرفه جویی کنند و بتوانند 
مصرف انرژی خود و هزینه دستمزدها را هماهنگ کنند، به 
طوریکه هزینه تمام شده آن ها قابل رقابت با محصوالت سایر 
کشورها باشد. این مهم ارتقا دانش بهره وری و اعمال تکنیک 

های روز دنیا برای رقابت پذیر شدن را میطلبد.
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها ضرورت علمی شدن صنعت 
مبلمان و دکوراسیون را افزایش داده و رویکردی که که هم 
اکنون از طرف نهادهایی چون انجمن صنفی مبلمان و سایر 

نهاد ها آغاز شده است مبین این ضرورت است. 
آن  جابجایی  زیاد  دلیل حجم  به  که  است  کاالیی  مبلمان 
مشکل است و از طرفی کشورهایی که محصول خود را به 
کشور وارد می کنند. هزینه حمل مسافت های طوالنی را برای 
این کاال می پردازند، باید دید با وجود چنین موانعی چرا هنوز 
واردات مبلمان خارجی به بازار ایران برای کشورها به صرفه 

است و می توانند با تولیدکننده ایرانی رقابت کنند.
الزم به ذکر است مشکل تعرفه باالی واردات مواد اولیه برای 
تولیدکنندگان داخلی نیز از جمله مواردی است که باید در 

اصالح نظام گمرکی موردتوجه قرار گیرد.
این نکته نباید از نظر دور شود که اجرای طرح تحول اقتصادی 
باید در 6 محور دیگر اقتصادی موازی حرکت کنند تا مشکالت 

صنعت و تولید با اجرای طرح تحول اقتصادی حل شود.
اصالح نظام گمرکی و تعرفه ها یکی از بندهای تعیین کننده 

این طرح است که صنعت مبلمان از آن متاثر خواهدشد.

*عضو کمیسیون صنایع مجلس
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بررسی روند علمی و کارشناسی تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت؛    

افزایش توان مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد ملی

و  صنعت  و  بازرگانی  وزارتخانه  ادغام 
و  معدن  صنعت،  وزارت  تشکیل  و  معدن 
تجارت از جمله مهمترین رویدادهای سال 
جهاد اقتصادی محسوب می شود. تاثیری 
که تشکیل این وزارتخانه جدید بر تمامیت 
غیردولتی  دولتی،  بخش  از  اعم  جامعه 
)خصوصی) و حتی تعاونی می نهند، وجوه 

و ابعاد متعدد و متفاوتی دارد.
عموما، دولت ها درمورد بهبود ساختار، 
حساسیت دائم دارند و این حساسیت را با 
اقتضائات زمانی، تغییر ماموریت ها، انتظارات 
در  جویی  صرفه  شهروندان،  و  مخاطبان 
و  اثربخشی  کارآیی،  افزایش  هزینه ها، 

سرانجام بهره وری، ارزیابی می کنند. 
دولت، حداقل طی 3 دهه  اندازه  بحث 
اخیر دردنیا، از مباحث مطرح و مورد بحث 
صاحب  و  آکادمیک  های  محیط  دولت ها، 
نظرات اقتصاد و مدیریت بوده استف به این 
سازی  کوچک  طرفدار  ای  عده  که  معنی 
کوچک تر،  دولت  معتقدند  و  دولت هایند 
است  کمتر  هزینه های  دارای  و  تر  چابک 
و در بیان دالیل خود به تصدی هایی می 
پردازند و اشاره می کنندکه دولت بر عهده 
دارد و بخش غیردولتی هم می تواند آنها 
بزرگ  طرفدار  نیز  برخی  گیرد.  برعهده  را 
کردن دولت هایند و معتقدند هرچه اندازه، 
و  کمیت  شود،  بیشتر  دولت  توان  و  ابعاد 
کیفیت خدمات دولتی بهتر و بیشتر خواهد 

شد.
دیگر  نظریه ای  نظر،  دو  این  میانه  در 
ساختن  منطقی  به  معتقد  که  دارد  وجود 
اندازه دولت است، عصاره این نظریه است 
نه بزرگ  یا  نباید کوچک  لزوما  که دولت، 
منطقی  ای  اندازه  دارای  باید  بلکه  شود، 

باشد.
ماکس و برکه نظریه بوروکراسی ارسال ها 
به عنوان تفکر غالب در مدیریت مطرح بود، 
گونه  دو  به  را می توان  دولت  است  معتقد 

تعریف کرد:
1- براساس اهداف

2- براساس ابزارهای دراختیار
دولت  تعریف  است،  معتقد  وبر  البته 
اما  نیست  امکان پذیر  اهداف  براساس 
براساس ابزار می توان گفت دولت یک نهاد 
اجتماعی است که به نحو موفقیت آمیزی 
انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی  مدعی 

در داخل سرزمین معین است. این تعریف 
دارد  تعریف  سیاسی  علم  حوزه  در  بیشتر 
شده  ارائه  دولت  از  نیز  دیگری  تعاریف  و 
تعاریف  این  از  یکی  به  توان  است که می 
اندیشمندان  بین  بیشتری  مقبولیت  که 

مدیریت دارد، اشاره نمود:
ویژگی های  با  است  سازمانی  دولت: 
خاص که تصمیمات خود را توسط حکومتی 
که دارای قوه قهریه است از کانال قانون به 
انجام می رساند. در قلمرو داخلی، مسئول 
حفظ امنیت، و در سطح جهانی مسئول و 

مجری خواسته های مردم است.
طبق این تعریف، دولت 4 ویژگی دارد:

1- خصلت سازمانی دارد.
2- قلمرو دارد. )ناحیه ای از زمین، دریا 
و هوا که در چارچوب آن اعمال حاکمیت 

می کند) 
ساکنان  )تمامی  دارد.  جمعیت   -3
محسوب  دولت  جمعیت  دولت  قلمروی 

می شوند)
اجرای  وضع  )حق  دارد.  حاکمیت   -4

قوانین را حاکمیت می گویند)
وسیع  معنای  به  دولت  مجموع،  در 
حکمه عبارت است از جامعه ای که در آن 
قدرت سیاسی، طبق قوانین اساسی تعیین 
و تشریح شده است و به معنای محدودتر، 
دولت، عبارت است از قدرتی که سرنوشت 

جامعه ای را در دست دارد.
مفهوم دولت و نقش و وظیفه ای که در 
جامعه برعهده می گیرد، طی سالیان پس از 
شکل گیری دولت های مدرن یعنی از قرن 

16 میالدی به بعد، دچار تغییر و تحوالت 
ترین  مهم  از  برخی  است.  شده  فراوان 

روندهای این تغییرات به شرح زیر است:
و  خصوصی  بخش  نقش  به  توجه   -1
به  دولت  کنار  در  مدنی  جامعه  نهادهای 
عنوان مجموعه اداره کننده جامعه و تقویت 
خصلت مشارکت جویی و مشارکت پذیری 

دولت ها
و  روابط  در  دولت ها  نقش  تضعیف   -2
و شکل  المللی  بین  اقتصادی  فعالیت های 

گیری نظام به هم پیوسته جهانی
قابل  و  اطالعاتی  نظام  فراگیری   -3
دسترس بودن اطالعات خارج از چارچوب 

مرزهای رسمی و تصمیمات حکومتی
به  مربوط  مسائل  شدن  جهانی   -4
حفاظت از محیط زیست، بهداشت، مبارزه 
متقابل  تاثیر  و  قاچاق  با  مبارزه  فقر،  با 
دیگر  به  مربوط  فعالیت های  و  اقدامات 
کشورها و ارتقای نقش جهانی دولت ها در 

این زمینه
الملل در  بین  ارتقای نقش جامعه   -5
و  به کشورها  مربوطه  و فصل مسائل  حل 

دولت ها 
6- افزایش تعامل بین المللی نهادهای 
اراده  و  نقش  به  توجه  بدون  مدنی  جامعه 

دولت ها در اینگونه امور
7- افزایش نقش و فعالیت دولت ها در 
حضور  برای  مشارکت  های  زمینه  ایجاد 
انجام  در  مدنی  جامعه  نهادهای  و  مردم 
های  دولت  تقویت  گرایش  با  ها،  فعالیت 
سازمان  و  غیردولتی  سازمانهای  محلی، 
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و  فعالیتهای خدماتی  در  غیرانتفاعی  های 
اجتماعی و بخش خصوصی در فعالیت های 

اقتصادی
8- اهتمام دولت ها به ایجاد ظرفیت های 
مشارکت  توسعه  برای  جامعه  در  جدید 

عمومی
اقتصادی  و  مدیریتی  نظریات  البته 
دولت،  اندازه  دولت،  مورد  در  متعددی 
واقع  در  و  دارد  وجود   ... و  دولت  وظایف 
برای  مجالس  اخیر  قرن   5 تاریخی  روند 
اظهارنظر نظریه پردازان اقتصادی )دیدگاه 
مارکسیست ها،  کینزین ها،  ها،  کالسیک 
مدیریتی  و  نهادگراها)  و  نئوکالسیک ها 
نوین  دولتی  مدیریت  بوروکراسی-  )نظریه 
وحکمرانی خوب) بوده است و آنچه امروز 
مورد  در   IT , ICI پرشتاب  دنیای  در 
مورد  دولت  در خصوص  ها  نظریه  آخرین 
پذیرش است، نظریه ای است که سه جزء یا 
نهاد اصلی دارد: دولت، جامعه مدنی، بخش 

خصوصی
به شرح  نهادها،  این  از  وظایف هر یک 

زیر است:
وظایف دولت:

1- برقراری حاکمیت قانون 
استانداردهای  تنظیم   -2

اقتصادی و اجتماعی
زیرساخت های  توسعه   -3

اجتماعی و فیزیکی
4- برقراری عدالت و تامین تور حمایت 

اجتماعی
وظایف جامعه مدنی:

1- ساماندهی و آموزش جوامع محلی
در  مشارکت  برای  ها  گروه  بسیج   -2

زندگی اجتماعی و اقتصادی
3- تسهیل تعامالت سیاسی و اجتماعی

4- پشتیبانی از اقدامات وحدت بخش و 
رکردهای نظارتی

وظایف بخش خصوصی:
1- ایجاد اشتغال و درآمد

2- تولید و تجارت
3- توسعه منابع انسانی و ارائه خدمات

4- تعیین و ارتقای دائمی استانداردها و 
هنجارهای شرکتی

نظریه دو  این  برای  بانک جهانی،  البته 
فراگیری  و  پاسخگویی  شاخص،  دسته 
می رسد  نظر  به  است.  کرده  تعیین  نیز  را 

و  بازرگانی  وزارتخانه  دو  ادغام  به  می توان 
صنعت  وزارت  تشکیل  و  معدن  و  صنعت 
و معدن و تجارت با مرور آنچه از نظرتان 
گذشت، نگاهی تازه نمود. یعنی این بحث 
است  دولت  تشکیالت کالن  با  مرتبط  که 
و آثار مستقیم بر ماموریت و نقش و تاثیر 
یک  زیرمجموعه  دارد،  خصوصی  بخش 
بحث کالن و کامال شبیه با اقداماتی است 
حال  در  و  یافته  توسعه  کشورهای  در  که 

توسعه انجام شده است.
وزارتخانه های کشورهای 

توسعه یافته
بررسی وضعیت 17 کشور توسعه یافته 
آمریکا،  استرالیا،  اسپانیا،  آلمان،  شامل 
دانمارک،  بلژیک،  پرتغال،  انگلیس،  ایتالیا، 
نروژ،  کانادا،  فرانسه،  سوئد،  ژاپن،  روسیه، 
هلند و یونان که اکثر آنها بیش از 10میلیون 
در  که  می دهد  نشان  دارند،  جمعیت  نفر 
میان این کشورها، فرانسه با 28 وزارتخانه 
وزارتخانه،   12 با  ژاپن  و  بیشترین  دارای 

میانگین  است.  وزارتخانه  کمترین  دارای 
تعداد وزارتخانه های این کشور 17/1 است. 
را در  وزارتخانه  تعداد 17  نیز  ایران  دولت 

ساختارجدید خود برگزیده است.
وزارتخانه های کشورهای 

توسعه نیافته
 19 وزارتخانه های  وضعیت  بررسی 
کشور کمتر توسعه یافته شامل کشورهای 
آرژانتین، آفریقای جنوبی، اوکراین، برزیل، 
بیالروس، پرو، تایلند، چین، رومانی، شیلی، 
فیلیپین، کره شمالی، کره جنوبی، لهستان، 
آنها  اکثر  که  نیجریه  و  ونزوئال  و  مکزیک 
نفرند  میلیون  از 10  بیش  دارای جمعیت 
این کشورها،  میان  در  که  نشان می دهد 
و  بیشترین  دارای  وزارتخانه   29 با  چین 
کمترین  دارای  وزارتخانه   8 با  آرژانتین 

وزارتخانه  تعداد  میانگین  اند.  وزارتخانه 
که  است  وزارتخانه   20 کشورها  این  های 
وزارتخانه  تعداد  میانگین  با  مقایسه  در 
سه  حدوده  یافته،  توسعه  کشورهای  های 
است  اشاره  قابل  است.  بیشتر  وزارتخانه 
دولت  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  در  که 
تصمیم دارد تعداد وزارتخانه ها را از 21 به 
17 برساند و این یکی از احکام قانون برنامه 

پنج ساله پنجم است.
وضعیت صنعت و تجارت در 

کشورهای توسعه یافته و
 در حال توسعه

و  معادن  وزارت صنایع،  رابطه  در مورد 
یافته،  توسعه  کشورهای  بین  در  بازرگانی 
کلمه معادن و یا معدن به چشم نمی خورد 
ولی در 5 کشور وظایف مربوط به صنعت و 
بازرگانی و تجارت در آنها به یک وزارتخانه 
با  کشور  دو  میان  در  شود.  می  مربوط 
توریسم  و  بازرگانی  عنوان  با  وزارتخانه ای 
یا  بازرگانی  ای  وزارتخانه  با  کشور  دو  و 
دارد.  وجود  خارجی  بازرگانی 
وزارتخانه  دارای  نیز  کشور   4
امور  دار  عهده  تنها  که  اند  ای 
مربوط به صنایع و صنعت است. 
که  دارد  وجود  نیز  کشورهایی 
و  صنعت  به  مربوط  وظایف 
انرژی در آنها به یک وزارتخانه 

محول شده است:
1- انگلیس= وزارت بازرگانی و صنعت

2- پرتغال- وزارت صنایع و انرژی
3- سوئد- وزارت تجارت و صنایع

4- ژاپن=- وزارت امور صنایع و تجارت
و  توریسم  صفت،  وزارت  استرالیا-   -5

منابع
یافته  توسعه  کمتر  کشورهای  میان  در 
دارای  کشور   3 نیز،  توسعه  حال  در  یا  و 
وزارت صنایع و بازرگانی، سه کشور دارای 
دو وزارتخانه تحت عنوان بازرگانی و صنایع 
اند، در سه کشور دیگر دو وزارتخانه تحت 
عنوان وزارت امور معادن و انرژی و وزارت 
بازرگانی و صنعت و توریسم وجود دارد و 
دو کشور دیگر دارای دو وزارتخانه با عناوین 
وزارت بازرگانی و صنعت و وزارت معادن و 
و  توریسم  و  بازرگانی  وزارت  نیرو هستند. 
وزارت بازرگانی، صنعت و انرژی نیز از جمله 
عناوین سایر وزارتخانه ها در این رابطه است. 

در مورد رابطه وزارت صنایع، معادن و بازرگانی در بین 
کشورهای توسعه یافته، کلمه معادن و یا معدن به چشم 

نمی خورد ولی در 5 کشور وظایف مربوط به صنعت و بازرگانی و 
تجارت در آنها به یک وزارتخانه مربوط می شود
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سه کشور نیز وزارتخانه های متعددی در این 
رابطه دارند و دو کشور وزارتخانه ای در این 

رابطه ندارند:
1- کره جنوبی- وزارت خارجه و صنعت

توسعه  و  بازرگانی  وزارت  مکزیک-   -2
صنعتی

3- ونزوئال- وزارت بازگانی و صنعت
تکنولوژی،  انرژی،  وزارت  یونان-   -4

صنعت و بازرگانی
5- فیلیپین- وزارت تجارت و صنعت

وضعیت وزارتخانه های صنعت و 
تجارت کشورهای اسالمی

بررسی وضعیت 15 کشور اسالمی شامل 
الجزایر، بنگالدش، پاکستان، ترکیه، سودان، 
سوریه، عراق، عربستان سعودی، قزاقستان، 
و  اندونزی  یمن،  مصر،  مالزی،  ازبکستان، 
تانزانیا که اکثر انها دارای جمعیتی بیش از 
10 میلیون نفرند نشان می دهد که در میان 
دارای  وزارتخانه   32 با  مصر  کشورها،  این 
بیشترین و ازبکستان با 16 وزارتخانه دارای 
تعداد  میانگین  و  وزارتخانه  تعداد  کمترین 
وزارتخانه در این کشورها 23/3 است که در 
مقایسه با کشورهای گروه اول و دوم، از رقم 

باالیی برخوردار است.
در میان این کشورها در 8 کشور اسالمی 
وظایف مربوط به بازرگانی و صنعت به عهده 
دو وزارتخانه جدا گذاشته شده است و فقط 
این دو  اند که  5 کشور دارای وزارتخانه ای 
وظیفه مربوط به یک وزارتخانه است در این 
میان یک کشور دارای وزارتخانه ای با عنوان 
صنعت و معدن و یک کشور دارای وزارتخانه 
ای با عنوان انرژی و معدن است. به طورکلی 
تجمیع فعالیت ها مربوط به صنعت، بازرگانی 
و معادن در یک وزارتخانه به صورت واضح در 

هیچیک از این کشورها وجود ندارد:
1- ترکیه- وزارت بازرگانی و صنعت

وزارت  بازرگانی/  وزارت  عربستان-   -2
صنعت و برق/ وزارت نفت و منابع معدنی

تجارت  و  صنایع  وزارت  مالزی-   -3
خارجی/ وزارت تجارت داخلی و امور مصرف 
کنندگان/ وزارت صنایع و تولید میوه های 

گرمسیری
تولید/  و  صنایع  وزارت  پاکستان-   -4
وزارت نفت و منابع طبیعی/ وزارت بازرگانی

که  نمود  گیری  نتیجه  توان چنین  می 
اقدام دولت جمهوری اسالمی ایران در ایجاد 
اقدام  تجارت، یک  و  معدن  وزارت صنعت، 
ترقی، براساس مطالعات تطبیقی و در مسیر 
کشورهای  استانداردهای  سمت  به  حرکت 

توسعه یافته است.
تشکیل  قانون  براساس  بازرگانی  وزارت 
و   1353/3/24 مصوب  بازرگانی  وزارت 
وزارت صنایع و معادن براساس قانون تمرکز 
صنعت و معدن و تشکیل وزرات صنایع و 
معادن مصوب 1379/10/12 تشکیل شدند. 
ماموریت های اصلی هر یک در زمان تشکیل 

به شرح زیر است:
ماموریت های اصلی

 وزارت بازرگانی
بازرگانی  امور  پیشبرد  و  توسعه   -1
داخلی و خارجی در چارچوب سیاست های 

اقتصادی کشور
2- حمایت از تولیدات داخلی و حمایت 

از مصرف کننده
3- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات 
بررسی  و  به کشور  وارده  واحدهای  داخلی 

شرایط تولید و توزیع تا مصرف
ماموریت های اصلی وزارت 

صنایع و معادن
و  توسعه  موجبات  آوردن  فراهم   -1
پیشبرد امور صنعتی و معدنی در چارچوب 

سیاست های اقتصادی کشور
2- تمرکز و یکپارچگی سیاست گزاری و 

وظایف در امور صنعت و معدن
3- تعیین سیاست ها، برنامه ها و ضوابط 

کلی بخش صنعت و معدن کشور
دالیل کارشناسی ادغام دو 

وزارتخانه
اهم این دالیل به شرح زیر است:

و  بازرگانی  های  وزارتخانه  وظایف   -1
تولید  رویکرد  راستای  در  معادن  و  صنایع 
صادرات  خدمت  در  واردات  صادرات،  برای 
و ایجاد تعادل بازار و فراهم نمودن موجبات 
فضای  بهبود  و  غیرنفتی  صادرات  توسعه 

کسب و کار دارای همپوشی است.
صنعتی،  و  تولیدی  های  فعالیت   -2

مستلزم نگاه به بازار داخلی و خارجی است.

3- برای توجه به نیاز بازارهای جهانی و 
ارتقای کیفیت محصوالت صنعتی با توجه به 
استانداردهای محصوالت جهانی و رقابت های 
توجه  و  مدیریت  یکپارچگی  المللی  بین 

اساسی به این بخش اجتناب ناپذیر است.
موسسه  جایگاه  به  بررسی  این  در   -4
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و گمرک 
ایران توجه ویژه شده است. موسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران به لحاظ ماهیت 
وظایف آن که اصوال به همه تولیدات کشور، 
مربوط  نیز  خدمات  و  استاندارد  جمله  از 
می شود نمی تواند لزوما وابسته به وزارتخانه 
جدید )صنعت، معدن و تجارت) باشد و باید 
قرار  دولت  تشکیالت  ستاد  در  آن  جایگاه 
گیرد )در مرحله اول مهرماه 1390 موسسه 
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مستقیما 

زیرنظر رئیس جمهور قرار گرفت.)
ارتباط  لحاظ  به  نیز  5- وظایف گمرک 
مستقیم با توسعه صادرات غیرنفتی می تواند 
به این وزارتخانه )صنعت، معدن و تجارت) 
منتقل شود و این موضوع در مورد صنایع 

پتروشیمی نیز صادق است.
مصرف  حمایت  سازمان  وظایف   -6
کنندگان و تولیدکنندگان، پس از تفکیک 
سازمان  به  انتقال  قابل  بازرسی،  وظایف 

هدفمندی یارانه هاست.
توسعه  در جهت  گامی  موثر،  اقدام  این 
کشور محسوب می شود. البته دست اندرکاران 
این اقدام در مورد موسسات و شرکت های 
بازرگانی  وزارتخانه های  به  وابسته  دولتی 
نگاه  نیز  ادغام  از  پس  معادن  و  صنایع  و 

کارشناسانه و تصمیم گیری نموده اند.
در آستانه برگزاری چهارمین کنفرانس بین 
المللی تجارت جهانی مبلمان و دکوراسیون و 
با توجه به آنچه طی سه سال گذشته در این 
کنفرانس و در ارتباط با رابطه معنی داری که 
میان تولید و تجارت وجود دارد، مطرح شده 
است، می توان محیط قانونی جدید را فرصتی 
مغتنم برای هر صنعت و یا صنف مبلمان و 
و  تولیدی  اصناف  تمامی  و  دکوراسیون 
بخش  به  که  نمود  قلمداد  کشور  توزیعی 
نقش  ایفای  فرصت  )خصوصی)  غیردولتی 
بیشتر و موثرتر می دهد و این فرصت سازی، 
زمینه های پیشرفت و توسعه کشور را بیش 
از پیش فراهم می نماید. اصل پذیرفته شده 
این  اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی،  توسعه 
است که توسعه در کشوری اتفاق می افتد که 
بخش خصوصی فعال و دارای انگیزه و ابتکار 
اصل،  این  سایه  در  باشد.  داشته  اعتماد  و 
فعاالن، دست اندرکاران و مدیران و کارکنان 
صنعت مبلمان و دکوراسیون از سال جاری 
با امید بیشتری به افق های آینده می نگرند. 

می توان 
محیط قانونی 
جدید را 
فرصتی 
مغتنم برای 
هر صنعت 
و یا صنف 
مبلمان و 
دکوراسیون و 
تمامی اصناف 
تولیدی و 
توزیعی کشور 
قلمداد نمود 
که به بخش 
غیردولتی 
)خصوصی( 
فرصت ایفای 
نقش بیشتر 
و موثرتر 
می دهد و این 
فرصت سازی، 
زمینه های 
پیشرفت و 
توسعه کشور 
را بیش از 
پیش فراهم 
می نماید
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نهادها و تشکلها

رییس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون؛    

شورای ملی مبلمان ایجاد می شود

احمدیان تشریح کرد:    

»شورای ملی مبلمان «  بهینه سازی فعالیت نهادهای صنعت مبلمان

و  مبلمان  صنفی  انجمن  رییس 
زمینه سازی  به  اشاره  با  دکوراسیون 
کشور  مبلمان  ملی  شورای  ایجاد  برای 

ظرفیت های  تجمیع  گفت: 
تولید،  حوزه  در  کارشناسی 
نوآوری  صادرات،  توزیع، 
صنعت  انسانی  سرمایه  و 
مبلمان و دکوراسیون کشور 
شورا  این  تشکیل  اهداف  از 

است.
علی انصاری ضمن ابراز امیدواری نسبت 
به این که تشکل های فعال هنر - صنعت 

مبلمان مشارکتی فعال در ایجاد و فعالیت 
یادآوری  دهند،  نشان  خود  از  شورا  این 
تشکل های  برآیند  که  تشکل  این  کرد: 

فعال هنر- صنعت مبلمان است باید بتواند 
و  کمی  سطح  افزایش  در  موثری  گام های 

بردارد.  صنعت  این  توانمندی های  کیفی 
عضو اتاق بازرگانی صنایع، معادن و بازرگانی 
تهران همچنین از ایجاد وزارتخانه صنعت و 
تجارت ابراز خشنودی کرد و گفت: 
این حرکت ارزشمند تایید واقعیتی 
است که به رابطه دو سویه صنعت 
و تجارت اشاره دارد، به این معنی 
که یک تولید کننده باید به ظرایف 
به  تاجر  یک  و  تجارت  دقایق  و 
پیچیدگی ها و دشواری های تولید 
واقف باشد و رابطه دو سویه صنعت و تجارت 

یک اصل پذیرفته جهانی است.

قدم  در  مبلمان  ملی  شورای  تشکیل 
به  ممانعت  نهادها  کاری  موازی  از  اول 
که  بود  موضوعی  این  آورد.  خواهد  عمل 
احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
آن  روی  بر  ایران  مبلمان  صاردکنندگان 

تاکید دارد.«
تشکیل  اینکه  خصوص  در  احمدیان 
بر  تاثیری  چه  مبلمان  ملی  شورای 
گذاشت  خواهد  مبلمان  صنعت  آینده 

مبلمان  ملی  گفت:»شورای 
است  خوب  جهت  چند  از 
در  این  از  قبل  چون 
متولی  مختلف  نهادهای 
کاری  موازی  صنف  این 
وجود داشت و بعضا حرکت 
صورت  نقیضی  ضدو  های 

میگرفت.«
هم  و  ما  هم  مثال  »برای  گفت:  وی 
دنبال  به  هردو  مبلمان،  صنفی  انجمن 
 10 وقتی  اما  بودیم  نمایشگاه  برگزاری 

و  شد  گذاشته  هم  کنار  فعالیت   20 تا 
ریزی صورت گرفت،  برنامه  و  قوا  تقسیم 
بهره برداری درست تری از پتانسیل های 

موجود رخ داد.«
وی تاکید کرد: »در حال حاضر اهدافی 
مشخص شد و برنامه های عملیاتی تعیین 
و  کنندگان  تولید  اتحادیه  تا  است  شده 
صنفی  انجمن  مبلمان،  صادرکنندگان 
که  تهران  درودگران  اتحادیه  و  مبلمان 

مبلمان  شورای  تشکیل  اصلی  نهاد  سه 
تخصصی  ها  فعالیت  کدام  هر  هستند، 
ای را انجام داده و از موازی کاری پرهیز 
تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  کنند.« 

افزود:  ایران  مبلمان  کنندگان  صادر  و 
زرندیه  صنعتی  شهرک  دانشگاه،  »مثال 
برتر  برندهای  تخصصی  نمایشگاه  و 
صنفی  انجمن  عملیاتی  های  برنامه  جزو 
تحقیقاتی  و  علمی  پروژه های  و،  هستند 
بازار  و  واردات  و  صادرات  روند  بررسی   ،
است.  اتحادیه  عهده  به  هدف  کشورهای 
شده،  تمام  قیمت  های  پروژه  همچنین 
ای  حرفه  آموزش  و  انرژی  های  حامل 
موثر  عوامل  شناسایی  برای 
دیگر  از  شده   تمام  قیمت  بر 
است  اتحادیه  های  فعالیت 
اختیار  در  تحقیقات  نتیجه  که  
نیز  ایران  مبلمان  صنفی  انجمن 

قرار داده خواهد شد.«
در   « کرد:  تصریح  احمدیان 
عمدتا  که  درودگران  اتحادیه  بعدی  نگاه 
و  تولید  های  حوزه  در  سنتی  بخش  از 
توزیع و مبل هستند  قسمت  دیگری از 

فعالیت ها را به عهده دارند.«
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این تشکل که برآیند تشکل های فعال هنر- صنعت مبلمان 
است باید بتواند گام های موثری در افزایش سطح کمی و کیفی 

توانمندی های این صنعت بردارد

 

شورای ملی مبلمان از چند جهت خوب است چون قبل از این 
در نهادهای مختلف متولی این صنف موازی کاری وجود داشت و 

بعضا حرکت های ضدو نقیضی صورت میگرفت

 



عباسی ، دبیر اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران؛    

تشکیل »شورای مبلمان کشور« ،
ضامن دستیابی به مطالبات صنعت مبلمان

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب؛    

ضرورت حضور پر رنگ تمامی نهادهای صنفی صنایع چوب و مبلمان
 در »شورای ملی مبلمان و دکوراسیون«

تنوع و گستردگی زنجیره تولید مبلمان، 
ضرورت  چوب،  صنعت  به  آن  وابستگی  و 
همکاری و مشارکت  همه نهادهای وابسته 
مبلمان  ملی  شورای  در  را  این صنعت  به 
میطلبد. این موضوعی است که مورد تاکید 
رئیس انجمن کارفرمایان صنایع چوب قرار 

گرفت.
انجــمن  دبیــر  آقـاجـانـی 
با  کـارفـرمایان صنـایع چـوب 
ملی  شورای  تشکیل  به  اشاره 
مبلمان گفت: »با توجه به اینکه 
صنعت چوب بخشی از صنعت 
است  دکوراسیون  و  مبلمان 
باید در این شورا زیرگروههایی 
و  چوب  کاغذ،  های  بخش  در 

دکوراسیون حضوری فعال به هم رسانند، 
در غیر این صورت این نام گذاری تناقضی 

ماهوی خواهد داشت.«
انجمن  دبیر  آقاجانی  عبدالعظیم 
کارفرمایان صنایع چوب در خصوص تعدد 

معتقد  مبلمان  حوزه  در  فعال  نهادهای 
در  صنفی  های  تشکل  »زیادشدن  است: 
حوزه صنعت مبلمان باعث ایجاد تنوع در 
نقطه نظرات و تضارب آرا میشودو ما این 

اتفاق را به فال نیک می گیریم.«
 آقاجانی تاکید کرد: » تعدد تشکل ها 
باعث  و  نیفتد  اتفاق  تکروی  میشود  باعث 

سایر  منافع  رعایت  با   نهادها  شد  خواهد 
پیش  مساعی  تشریک  نوعی  با  و  ها  نهاد 
تصمیم  تعدیل  شاهد  ترتیب  بدین  بروند، 
های افراطی  خواهیم بود و همکاری و هم 

اندیشی رخ میدهد.«

مشکالت  »حل  کرد:  نشان  خاطر  وی 
زیادی که بر سر راه فعاالن صنعت مبلمان 
وجود دارد با هماهنگی و جمع شدن نهادها 

به صورت کنسرسیوم ، رفع خواهد شد.«
 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 
آمدن  هم  گرد  »با  کرد:  تاکید  چوب  
یکدیگر،  با  آنها  شدن  هماهنگ  و  نهادها 
از  ها  تریبون  و  ها  دستگاه  در 
نفوذ بیشتری برخوردار خواهند 
بود  خواهند  قادر  نهادها  و  بود 
از اتحاد و همکاری اعضای خود 
حرف  نشاندن  کرسی  به  برای 
استفاده  به حق خودشان  های 

کنند .«
از  ما   « کرد:  تصریح  وی 
ایجاد تشکل های مختلف استقبال میکنیم 
اما همه ی آنها می توانند در یک جا جمع 
شوند و اهداف  آنها باید به نحوی باشد که  
بتوانند دور هم جمع شوند تا یک تشکل 

قوی تری را فراهم کنیم .«

اتحادیه درودگران  علیرضا عباسی دبیر 
تولید  اتحادیه  وعضو  تهران  مبلسازان  و 
با  ایران  مبلمان  وصادرکنندگان  کنندگان 
اشاره به اینکه تعدد نهادهای صنفی فعال 
در صنعت مبلمان تا امروز منجر به موازی 

پیگیری  انسجام  عدم  و  کاری 
مطالبات این صنعت شده است 
تشکیل  با  »خوشبختانه  گفت: 
دست  در  که  مبلمان  شورای 
سه  همت  به  و  است  پیگیری 
انجام  صنعت  این  اصلی  نهاد 
میپذیرد، شاهد یک صدا شدن 

چندین نهاد فعال در این صنعت و افزایش 
رفع  برای  صنعت  این  زنی  چانه  قدرت 

مشکالتش خواهیم بود.«
عباسی تاکید کرد:» به نظر من مسئولین 
ما  مشکالت  به  که  دارند  را  آمادگی  این 
پاسخ دهند اما چون تا امروز  انسجام  در 
نهادهای متولی صنعت نبود باعث می شد 

در مواردی چون وام ها و بهره بانکی و قیمت 
انرژی با مسئولین به توافق نرسیم.«

وی تاکید کرد:» کال تشکل هایی که تا 
امروز شکل گرفته اند هر کدام به تنهایی 
نتوانسته بودند کار زیادی انجام دهند و این 
به دلیل موازی کاری بوده است و اینکه با 

یکدیگر تعامل نداشتند.«
با  اما  کرد:»  تاکید  وی   
توسط  مبلمان  شورای  تشکیل 
و  صنعت  این  اصلی  نهاد  سه 
یکی دو نهاد دیگر که دنبال اخذ 
بازرگانی هستند،  اتاق  از  مجوز 
اقدمات این نهاد ها همسویه و 
یک جهت میشود تا ساماندهی 
شده باشد و این اتفاق مهمی برای صنعت 

مبلمان محسوب میشود.«
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رییس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون؛    

شورای ملی مبلمان ایجاد می شود

احمدیان تشریح کرد:    

»شورای ملی مبلمان «  بهینه سازی فعالیت نهادهای صنعت مبلمان
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تعدد تشکل ها باعث میشود تکروی اتفاق نیفتد و باعث خواهد 
شد نهادها با  رعایت منافع سایر نهاد ها و با نوعی تشریک 

مساعی پیش بروند، بدین ترتیب شاهد تعدیل تصمیم های 
افراطی  خواهیم بود و همکاری و هم اندیشی رخ میدهد

 

مسئولین این آمادگی را دارند که به مشکالت ما پاسخ دهند 
اما چون تا امروز  انسجام  در نهادهای متولی صنعت نبود باعث 

می شد با مسئولین به توافق نرسیم

 



نایب رییس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران:    

فعال تر شدن اتحادیه درودگران تهران، 
با هم اندیشی برای »شورای مبلمان«

دبیر اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان:    

ایجاد تعامل مناسب بین تشکل ها با ایجاد »شورای ملی مبلمان«

رئیس اتحادیه صنف بلور،چینی و لوستر؛    

باروری همه اجزای صنعت دکوراسیون با تشکیل شورای مبلمان و دکوراسیون

عبدالحسین عباسی نایب رئیس اتحادیه 
از  یکی  که  تهران  مبلسازان  و  درودگران  
قدیمی ترین نهاد های فعال در حوزه صنعت 
چوب میباشد، هم سویی این نهاد قدیمی در 
صنعت مبلمان را با نهادهای چون »انجمن 
»اتحادیه   و  دکوراسیون«  و  مبلمان  صنفی 
تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان را 

راستای  در  مهم  حرکتی 
پیشبرد اهداف این صنعت 
آن  موجب  به  که  دانسته 
»اتحادیه درودگران« تهران 
نیز بیش از پیش فعال شده 

است.
وی گفت:» این هماهنگی  برای تشکیل 
شورای ملی مبلمان اتفاق بسیار مثبت و خوبی 
است و از آنجایی که افرادی که در یک نهاد 
سمت و مسئولیت دارند با عضویت در نهاد 
دیگر مسئولیتی در همان راستا را پذیرفته اند، 
به پیشبرد اهداف این صنعت کمک شایان 

انتظار  »از دولت  افزود:  عباسی  خواهد شد. 
داریم در شرایطی که فعاالن این صنعت به 
انسجام و هماهنگی برای از پیش رو برداشتن 
مشکالت رسیده اند، اوال حمایت های الزم را 
از این صنعت صورت دهد و ثانیا جلوی واردات 
بی رویه جنس های چینی و بی کیفیت را 
بگیرد که در صورت توجه به تولید کنندگان 
واردات  به  احتیاج  تنها  نه  ما  داخلی 
نداریم بلکه در صادرات مبلمان حرف 
برای گفتن داریم همانطور که  همین 
صادرات  مشکالت  این  تمام  با  امروز 

داریم.«

تولید  اتحادیه  دبیر  میرستاری  آناهیتا 
کنندگان و صادر کنندگان مبلمان نیز در 
شدن  همسو  و  اندیشی  هم  ضرورت  مورد 

در صنعت  فعال  نهادهای 
عنوان  تحت  مبلمان، 
مبلمان«  ملی  »شورای 
این موضوع اشاره کرد  به 
موضوع  ترین  »مهم  که: 
جلوگیری از موازی کاری و 
ایجاد تعامل موثر و مناسب 

»که  کرد:  تاکید  وی  هاست.«  تشکل  در 
تحقیقاتی  بحث های  خصوص  در  اتحادیه 

مرتبط با صنعت مبلمان و صادرات می تواند 
آمار و اطالعات مربوط به توزیع و شبکه توزیع 
اطالع رسانی کند و پروژه هایی چون تدوین 

استراتژی صادرات با رویکرد صادراتی را به 
سر انجام برساند  از طرفی اتحادیه درودگران 

اطالعات و آمار مربوط به صنف مبلمان را 
تهیه و تدوین کند و به همین ترتیب انجمن 
صنفی مبلمان نیز بخشی دیگر از کارها را 
بر عهده دارد و اینگونه از توانایی نهاد 
ها به شکل بهینه بهره برداری خواهد 
شد.« همچنین طبق توافقات صورت 
خدمات  و  امتیازات  مورد  در  گرفته 
هر تشکل به اعضای خود، به اعضای 
تشکل های دیگر هم امتیاز داده می 
شود و اعضای هر تشکل از تسهیالت 
رفاهی و آموزشی سایر تشکل ها نیز میتواند 

استفاده کند.

احمد فتحی رئیس اتحادیه صنف بلور و 
لوستر با اشاره به ضرورت در کنار هم قرار 
داخلی  دکوراسیون  اجزای  همه ی  گرفتن 
نمایشگاه های  در  که  »همانطور  گفت: 

المللی در همه جای  بین 
نور  هستیم،  شاهد  دنیا 
صنعت  از  جدا  لوستر  و 
مبلمان  و  دکوراسیون 
نیست و این دو صنعت به 

عنوان مکمل در کنار یکدیگر است که معنی 
پیدا می کند.«

تاکید کرد: »پیرو پیوستگی صنعت  وی 
نور و لوستر با صنعت دکوراسیون و مبلمان، 

اتحادیه صنف بلور و لوستر نیز آمادگی خود 
مرتبط  تشکل های  با  بیشتر  تعامل  برای  را 
شورای  از  عضوی  را  خود  و  کرده  اعالم 
ملی مبلمان و دکوراسیون می داند.« فتحی 

افزود:« این تعامل برای اعضای صنف ما نیز 
مشوقی است تا در کنار نهادها و تشکل های 
گیرند.«  قرار  دکوراسیون  و  مبلمان  صنعت 
صد  گرایی  هم  »این  کرد:  خاطرنشان  وی 

و  لوستر  و  نور  دو صنعت  هر  برای  در صد 
رشد،  باعث  و  است  موثر  مبلمان  صنعت 
باروری و خالقیت در هر دو صنف می شود.« 
که  »کسانی  کرد:  تصریح  فتحی  احمد 
دارای فکر و ایده هستند می توانند از 
فرصت تشکیل شورای ملی مبلمان و 
دکوراسیون استفاده کنند. فتحی تاکید 
ملی  شورای  عنوان  »تشکیل  کرد: 
مبلمان قدرت چانه زنی همه ی صنف 
های مرتبط را در پیگیری مطالبات و منافع 
این  دنبال  به  نیز  ما  و  داد  خواهد  افزایش 
هستیم با عضویت در این شورا، مجموعه ای 
کاملی از صنعت دکوراسیون گرد هم بیاید.«

  گـــفت و گـــو
16
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نهادها و تشکلها
 INStItutIoNS & oRgANIzAtIoNS

 اینکه افرادی که در یک نهاد سمت و مسئولیت دارند با 
عضویت در نهاد دیگر مسئولیتی در همان راستا را پذیرفته اند، 

به پیشبرد اهداف این صنعت کمک می کند

 

در مورد امتیازات و خدمات هر تشکل به اعضای خود، به اعضای تشکل 
های دیگر هم امتیاز داده می شود و اعضای هر تشکل از تسهیالت رفاهی 

و آموزشی سایر تشکل ها نیز میتواند استفاده کند

 

نور و لوستر جدا از صنعت دکوراسیون و مبلمان نیست و این دو صنعت 
به عنوان مکمل در کنار یکدیگر است که معنی پیدا می کند
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رئیس اتحادیه درودگران تهران تاکید کرد:    

هم اندیشی نهادها قدم اول برای رفع مشکالت صنعت

ثقفی رئیس اتحادیه درودگران تهران با 
تاکید بر اینکه مشکالت زیاد صنعت مبلمان 
هم فکری و همسو شدن نهادهای فعال در 
این صنعت را میطلبد گفت:» با رویکرد تعامل 

نهاد ها ی صنعت مبلمان تحت 
مبلمان«  ملی  شورای  عنوان» 
شاهد اتفاقات خوبی برای آینده 
این صنعت خواهیم بود و بیش 
از هرچیز در این هم اندیشی و 
تعامل  باید مشکالت شناسایی و 
اولویت بندی شوند تا بتوان برای 

رفع آنها اقدامات موثری انجام داد.«
متفاوت  ماهیت  به  اشاره  با  ثقفی   

»اتحادیه  با  تهران«  درودگران  »اتحادیه 
مبلمان  صادرکنندگان  و  کنندگان  تولید 
ایران« و انجمن صنفی مبلمان ایران« گفت: 
اتحادیه درودگران نهادی بسیار قدیمی و با 

بیش از 6000 عضو، نهادی تعیین کننده 
در صنعت مبلمان است.« وی گفت:« اگرچه 

به  اعضا  تعداد  لحاظ  به  دیگر  های  نهاد 
گستردگی اتحادیه درودگران تهران نیستند 
، اما تعامل و هم سو شدن این نهاد ها تحت 
بسیار  ایده  مبلمان  مبلی  شورای  عنوان 

خوبی است.«
درودگران  اتحادیه  رئیس 
این  در  ما  کرد:»  کید  تا  تهران 
صنعت ما مشکل زیاد داریم، اما 
قبل از هرچیز باید در جهت هم 
فکری و هم افزایی حرف بزنیم.« 
ثقفی تصریح کرد:» ایجاد شورای 
بر  و  ایده بسیار خوبی است   ملی مبلمان 

آینده صنعتکارها تاثیر گذار خواهد بود.«

نایب رئیس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی    

تشکیل » شورای ملی مبلمان« ، 
پایان تشتت آرا در پیگیری مطالبات صنعت 

اتحادیه  اسبق  رئیس  رجبی 
مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
ایران  اتاق  نمایندگان  هیأت  عضو  و  ایران 
با اشاره به تعدد نهادهای فعال در صنعت 
مبلمان خاطر نشان کرد: » هر گروهی که 
تشکل  عنوان یک  تحت  و  جمع می شوند 
شروع به فعالیت میکنند  اهدافی دارند و بر 

طبق نیازی شکل گیرند.«
مورد  در  کرد:»  تاکید  وی 
همینطور  هم  مبلمان  صنعت 
است. هر کدام از نهاد ها برای 
نیازها  یکسری  به  پاسخگویی 
اتحادیه  اند.  گرفته  شکل 
درودگران تهران شکل گرفته از 
نیازهایی است که شاید اتحادیه 

تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان به 
تنهایی نسبت به آن نیازها پاسخگو نبود و 
نیز  ایران  مبلمان  انجمن صنفی  همچنین 
نیازهای دیگری را پوشش داد که نهادهای 
دیگر پاسخگو نبودند. و این موضوع در مورد 

سایر تشکل های مبلمان نیز صدق میکند.«
وی با اشاره به اینکه از پردازندگان اصلی 
ایده تشکیل شورای ملی مبلمان بوده است 
گفت:»تنها 8 تا 9 تشکل در تهران داریم و 
در شهرستان صدها تشکل  در حوزه صنعت 
خواسته  کدام  هر  اینها  که  داریم  مبلمان 
و  میداند  انتقال  مسئولین  به  را  خودشان 

می شدند.  سردرگرم  مسئولین  رویه  آن  با 
در مورد مواردی چون تعرفه توافقی وجود 
نداشت ، در تشکل ها تشتت آرا بود و هر 

کدام نظر خودشان را می گفتند.«
برای  کردیم  کرد:»فکر  تصریح  وی 

»انجمن  شود  کالم  یک  ها  رایزنی  اینکه 
درودگران  »اتحادیه  داخلی«،  دکوراسیون 
و  مبلمان  صنفی  انجمن   «، تهران« 
تولید  »اتحادیه  و  ایران«  دکوراسیون 
کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران«  و 
هم چنین صداهایی دیگر در این صنعت که 
هر کدام حرفی دارند ، نظراتشان در شورای 
ملی مبلمان جمع بندی شود.«

وی تاکید کرد:» اعضای این 
مشکالت،  شناسایی  با  شورا 
مطالبات را می پروراند و اولویت 
ی  همه  وقتی  میکنند.  بندی 
نظرات گرفته شود از چند پاره 
شدن کارها جلوگیری میشود.«

 رجبی تصریح کرد:» شورای 
مبلمان اتفاقی مثبت برای این صنعت است 
و امیدوارم اتاق بازرگانی و کمیسیون تشکل 
رسمی  تحقق  مسیر  در  که  کسانی  و  ها 
ثمر  به  در  بردارند  قدم  شورا  این  تشکیل 

رساندن طرح موفق شوند.«
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شورای مبلمان اتفاقی مثبت برای این صنعت است و امیدوارم 
اتاق بازرگانی و کمیسیون تشکل ها و کسانی که در مسیر تحقق 
رسمی تشکیل این شورا قدم بردارند در به ثمر رساندن طرح 

موفق شوند

 

ایجاد شورای ملی مبلمان ایده بسیار خوبی است  و بر آینده 
صنعتکارها تاثیر گذار خواهد بود

 



رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ؛    

تشکیل شورای ملی مبلمان، اقتضای اقتصاد در حال گذار ایران

نایب رئیس انجمن روکش های صنعتی و پلیمری تاکید کرد:    

حفظ منافع زنجیره تولید در گرو هم اندیشی نهادهای صنعت مبلمان 

در  ایران  صادرات   کنفدراسیون  رئیس 
نهادهای  اندیشی  هم  ضرورت  خصوص 
گفت:»با  مبلمان  صنعت  حوزه  در  فعال 

توجه به اهدافی که در سند 
اسالمی  جمهوری  چشم انداز 
نظر  و  پیش بینی شده  ایران 
اصل  سیاست های  اینکه  به 
از  44 و چابک سازی دولت 
یک سو و اعمال سیاست های 
کالن و برنامه ریزی کالن از 

سوی دیگر مطرح است،  این شرایط پررنگ 
میطلبد  را  خصوصی  بخش  نقش  شدن 
که برای واگذاری امور به بخش خصوصی 
حل  و  المللی  بین  تحریم های  مدیریت  و 
تشکل های  داشتن  نیازمند  ما  مشکالت، 
و  تجاری  مختلف  رشته های  در  تخصصی 

صنعتی هستیم .«
نشان  خاطر  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو 
کرد: » از یک سو اهداف کمی سند چشم 
انداز را داریم و از سوی دیگر برنامه های 5 
درشرایطی  این  و  داریم  رو  پیش  را  ساله 

اقتصاد  می بریم،  رنج  تحریم  از  که  است 
قانون ها  و  کار  و  کسب  شرایط   ، نامساعد 
چنین  در  می دهد؛  آزار  را  صنعتگران 

شرایطی باید با اعمال مدیریت افزایش بهره 
وری و استقاده بهتر از عوامل تولید ، بتوانیم 
پذیری  رقابت  شده  تمام  قیمت  کاهش  با 

خود را افزایش دهیم.«
مظفر علیخانی خاطر نشان کرد:» در این 
دوران گذر ما نیازمند تشکل های تخصصی 
باید  تشکل ها  این  که   هستیم  توانمند  و 
در   ، باشند  ملی  هم  باشند  فراگیر  هم 
غیر اینصورت در صنعت و تجارت تکروی 
پیش می آید،  عدم همگرایی وجود خواهد 
داشت و هم دولت و مجلس با نقطه نظرات 

متفاوت و متضاد روبرو می شود.«
شورا  این  اعضای  کرد:»  تاکید  وی 
بایدکسانی باشند که منافع ملی را به منافع 
صنفی ترجیح دهند و راه را برای 
دارای  و  شایسته  نیروهای  ورود 

خالقیت باز کنند .«
وی افزود:» شورای ملی مبلمان 
که  توانمندی هایی  همه  از  باید 
شناسی  آسیب  برای  دارد  وجود 
حاکمیت  ایرادهای  و  راهکارها 

برای اصالح فرآیندها  استفاده کند.«
علیخانی افزود:» تشکیل شورای مبلمان 
تشکل های  ما  که  می شود  این  به  منجر 
ابعاد  تخصصی در صنعت مبلمان راکه در 
تخصص های  و  صادرات  و  تجارت  تولید، 
مختلف مثل مبلمان منزل و اداری، چوب 
فعال  دکوراسیون  های  حیطه  سایر   یا  و 
انسجام برخوردار شوند  اتحاد و  از  هستند 
اتالف  زیادی  حدود  تا  صورت  این  در  که 

وقت و انرژی کاسته خواهد شد.«

انجمن  رئیس  نایب  پورمند  مجتبی 
اشاره  با  پلیمری  و  صنعتی  های  روکش 
پیگیری  در  نهادها  آرای  به معضل تشتت 
منافع  دنبال  ها  »تشکل  گفت:  مواضع 
توانند در  بنابراین می  و  خودشان هستند 
یک نهاد بزرگ تر و جامع تر نظرات خود را 

مطرح کنند .«
در  کرد:»  تاکید  وی   
که  تعاملی  ایجاد  راستای 
باعث شود روسای تشکل ها با 
هم هم اندیشی کنند، شورای 
است  خوبی  بسیار  ایده  ملی 
را  اهدافی  چه  دید  باید  اما 

دنبال می کند.« در خصوص تعدد نهادها 
در صنعت مبلمان گفت:» هر چقدر تعداد 
بیشتر  در یک صنعت  ها  تشکل  و  نهادها 
باعث  باشند  هم  کوچک  چقدر  هر  شود، 

ارتقای آن صنعت میشوند.«
روکش  انجمن  ماهیت  به  اشاره  با  وی 
های صنعتی و پلیمری  گفت:» ما خودمان 
مبلمان  تولید  زنجیره  مابین   الیه  در  را 
می بینیم و اگر شورا بتواند نقش هماهنگ 
کننده بین همه اجزای زنجیره تولید باشد 

پیدا  ای  گسترده  کارکرد  که  است  آنوقت 
میکند.«

 وی تاکید کرد:» خانواده صنعت چوب 
باید نگاه بالنده ای داشته باشد، این صنعت 

اشتغالزایی باال دارد اما خواستگاه آن از نظر 
دولت دیده نمی شود، اگر تشکلی باشد که 
انجمن ها را گرد هم آورد آنوقت است  که 
قدرت چانه زنی پیدا کرده و میتواند حافظ 

منافع اعضای خود باشد.« 
وی گفت:» شورای مبلمان و دکوراسیون 
همانطور که از اسمش معلوم است 
می خواهد که مشکالت را به شور 
گذارد. مشکالت این صنعت، زیاد، 
نجار،  و  است  متنوع  و  متفاوت 
ام  سازنده   ، مبلمان  واردکننده 
دی اف و سایر بخش های مرتبط 
مشکالت  هرکدام  صنعت  این  با 
خاص خودشان را دارند، مشکالت متفاوت 
است اما  همه این بخش ها نقطه اشتراکاتی 
آنها  برای رفع  این شورا  دارند که تشکیل 

قطعا موثر و مفید است.«

  گـــفت و گـــو
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در این دوران گذرما نیازمند تشکل های تخصصی و توانمند 
هستیم که  این تشکل ها باید هم فراگیر باشند هم ملی باشند ، 

در غیر اینصورت در صنعت و تجارت تکروی پیش می آید

 

خانواده صنعت چوب باید نگاه بالنده ای داشته باشد، این 
صنعت اشتغالزایی باال دارد اما خواستگاه آن از نظر دولت دیده 

نمی شود

 





 ایران دکوراسیون _ ایراندکس مرجع صنعت 
مبلمان و دکوراسیون در فضای مجازی

ایران  سایت  مدیر  اسعدی  ناصر 
دکوراسیون، در خصوص دلیل راه اندازی این 
سایت معتقد است:»سالها بود که جای خالی 
یک پایگاه و مرجع مطمئن و به روز در این 
صنعت احساس میشد که عالوه بر برطرف 
نمودن نیازهای مخاطبان وظیفه تبلیغات و 
اطالع رسانی حرفه ای این صنعت را نیز بر 
عهده داشته باشد و ایران دکوراسیون به این 

نیاز مهم پاسخ گفت .«
 ارتقای قابلیت های 
سایت پس از 2 سال

تاریخچه  به  اسعدی  ناصر 
و  کرد  اشاره  سایت  این  تاسیس 
دکوراسیون  ایران  سایت  گفت:« 
پس از تدوین استراتژی که زیر نظر 
مهندس رامین سمیع زاده صورت 
پذیرفت، برنامه ریزی های فنی و 
تیم های تخصصی  اجرایی توسط 
این  و  رساند  انجام  به  افزاری  نرم 
سایت فعالیت حرفه ای خود را از 
ابتدای سال 1388 آغاز نمود .» وی 
تصریح کرد:«  پس از گذشت دو 
سال نسخه جدید  و تکمیل شده 
سایت با طراحی، امکانات و قابلیت 
های جدید جایگزین نسخه قبلی 

شد.«
قابلیت ها  اسعدی در خصوص 
و امکانات سایت ایران دکوراسیون 
ایران  سایت  کرد:«  نشان  خاطر 

دکوراسیون شامل دو بخش اطالع رسانی و 
تبلیغات می باشد؛ در بخش اطالع رسانی 
از  جامعی  دایرکتوری  دکوراسیون،  ایران 
حوزه   27 در  خارجی  و  داخلی  شرکتهای 
آوری  جمع  صنعت  این  با  مرتبط  فعالیت 
شده که شامل اطالعات تماس شرکت ها 
بطور کامل و بروز ، لوگو و حوزه فعالیت های 
تخصصی شرکت ها می باشد.« وی افزود:« 
و  ها  از شرکت  اطالعات جامعی  همچنین 
تشکل ها ی سایر کشور ها در بخش مربوطه 
قابل دسترسی می باشد تا صنعتگران برای 
کننده  تولید  کشورهای  از  اطالع  کسب 
را  خود  نیاز  بتوانند  اولیه  مواد  و  مبلمان 

برطرف نمایند.«
معرفی متخصصین و طراحان 

صنعت
نسخه  در  کرد:«  نشان  خاطر  اسعدی   
جدید سایت بخش ویژه ای به متخصصین 
در  که  شده  داده  اختصاص  خبرگان  و 
و  پیشکسوتان  معرفی  ضمن  بخش  این 
از  کاملی  رزومه  صنعت،  این  متخصصین 
تحصیالت، فعالیت ها، سوابق و موفقیت های 
حرفه ای متخصصین در اختیار عالقه مندان 

قرار داده می شود.«
وی تصریح کرد: »جهت رفاه حال کاربران 
به  را  دکوراسیون  ایران  سایت  که  عزیزی 
مبلمان  اطالع رسانی صنعت  پایگاه  عنوان 
و دکوراسیون انتخاب می نمایند بخشی به 
شناسایی مجموعه ها و بازارهای مبل تهران 
که  شده  داده  اختصاص  ها  شهرستان  و 
شامل اطالعات کامل تماس، معرفی کامل 
و  امکانات، مشخصات، خدمات  بازار شامل 

اطالعیه ها  می باشد.«
مرجعی رسانه ای برای 

پیگیران اخبار صنعت مبلمان و 
دکوراسیون

مدیر ایران دکوراسیون خاطر نشان کرد: 
خبرگزاری  سایت  در  دکوراسیون  »ایران 
ایران دکو نیوز به بررسی اخبار صنعت شامل  
اخبار تشکل ها، تحلیل ها و اخبار برگزیده 
خبری  گروههای  در  شده  بندی  طبقه  و 
ترین  تازه  روز  هر  و  پردازد  می  متعددی  
های صنعت را در اختیار خوانندگان و عالقه 

مندان این صنعت قرار خواهد داد.«

ایران دکوراسیون مرجع 
خبری همایش ها و نمایشگاه 

های مبلمان و دکوراسیون
سایت  اندازی  ازراه  همچنین  اسعدی 
نمایشگاهی ایران دکوراسیون بنام ایراندکس 
خبر داد و گفت: » این پایگاه اینترنتی شامل 
برگزار  نمایشگاه های  اطالعات کامل کلیه 
شده توسط ایران دکوراسیون بهمراه گالری 
تصاویر آنها می باشد، تقویم نمایشگاههای 
اخبار  رسانی  اطالع  و  خارجی  و  داخلی 
همایش ها و سمینارها نیز در این سایت در 

دسترس عموم قرار دارد.«
ایران  در  ها  تازه  بخش  داد:«  ادامه  وی 
شامل   (www.idtazeha.ir( دکوراسیون 
مطالب جالب و متنوع و همچنین عکسهای 
منتخب و طرح ها و ایده های جدید برای 
هنرمندان و طراحانی است که عالقه مند به 
آشنایی با جدیدترین طرح ها و مطالب در 
حوزه مبلمان و صنایع وابسته هستند، بطور 

هفتگی بروز رسانی   می شود.«
قابلیت علمی سایت ایران 

دکوراسیون
قابلیت  دیگر  از  دکوراسیون  ایران  مدیر 
های جدید این سایت به عنوان اصلی ترین 
را  دکوراسیون  و  مبلمان  صنعت  مرجع 
برشمرد و تصریح کرد:« از دیگر بخش های 
مقاالت علمی/ تخصصی  این سایت بخش 
برای  شده  بندی  طبقه  بصورت  که  است 
عزیز  دانشجویان  بخصوص  عموم  استفاده 
از  که  شده  گردآوری  مقاالت  بخش  در 
پایگاههای معتبر و اساتید این حرفه دریافت 

و در دسترس قرار داده شده است.«
کاریابی و اطالعات مناقصات 

صنعت
وی افزود:« از امکانات دیگر سایت ایران 
دکوراسیون کاریابی و مناقصات می باشد که 
در سایت خدمات جانبی ایران دکوراسیون 
–  مجموعه آبی -  به این امر پرداخته شده 
. کارفرمایان و کارجویان محترم می  است 
خدمات  از  سایت  این  به  مراجعه  با  توانند 
کاریابی ایران دکوراسیون بهره مند شوند و 
اخبار مناقصات مرتبط با این صنعت نیز در 
چندین گروه همه روزه در این بخش قابل 

دسترسی می باشد.«

در حالیکه حضور صنعت 
مبلمان و دکوراسیون در 
قالب سایت های مرجع 
فضای  در  روز  به  و 
مجازی اینترنت از ضرورت های این 
صنعت است، بعضی سایت ها مثل 
ایران دکوراسیون جزو پیشروان این 
مهم بوده و اقدام  به ارائه و تجهیزبه 
موقع خود در فضای سایبر نموده اند. 
سایت بین المللی ایران دکوراسیون، 
بانک اطالعاتی و ژورنال الکترونیکی 
و  معماری  دکوراسیون،  مبلمان، 
بخش  به  که  باشد  می  ساختمان 
مهمی از نیازهای کاربران خود پاسخ 

میگوید.
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فضای سایبر، 
پل ارتباطی انجمن صنفی مبلمان ایران با مخاطبان

دسترسی همیشگی به اطالعات کنفرانس دکو

انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون در 
راستای ارتباط هرچه موثر تر با با مخاطبان 
، فعالیت های خود را توسط سایت رسمی 
در   www.tefso.com  ، آدرس  به  خود 

فضای مجازی منعکس میکند.
بهره گیری انجمن صنفی مبلمان از این 

را  فضایی  ارتباطی  تکنولوژی 
برای ارتباط موثر کاربران با این 

نهاد فراهم آورده است. 
انجمــن صنــفی شـرایطــی 

آورده  فـراهــم  را 
اسـت تـا افــراد از 
پورتـــال  طــریق 
رســانی  اطـــالع 
انجـــمن صنــفی 
مبـلـــمان بــرای 
در  عـضــویـت 
انجـمن اقدام کنند. 
بدین منـظور لینک 
عضـویت در انجمن 
در سـایت قرار داده 
افراد  و  اسـت  شده 
از طریـق پر کردن 
فرم موجـود در این 
ارسـال  و  قسـمت 

آن میتوانند برای عضویت در انجمن اقدام 
نمایند. اخبار، نشریات، مقاله های مرتبط با 
حوزه مبلمان و معرفی انجمن، اهداف انجمن، 
کمیسیونها، اعضای انجمن و منشور صنعت  
مبلمان از جمله بخش های قابل دسترسی 
در سایت است و اطالعات مربوط به نمایشگاه 

هایی که در طی سال توسط انجمن صنفی 
برگزار میشود بخش دیگری است  مبلمان 
سایت  طریق  از  میتوانند  عالقمندان  که 
انجمن  رسانی  اطالع  پورتال  شوند.  پیگیر 
صنفی مبلمان، اطالعات و پیگیری های الزم 
انجمن  کاربردی  علمی  دانشگاه  به  مربوط 
خروجی  روی  بر  را  مبلمان 
به  الزم  است.  داده  قرار  سایت 
ذکر است دسترسی به فایل پی 
دی اف شماره های آرشیو شده 
بر  دکومان  نشریه 
قابل  ســایت  روی 
است.  دستــرسی 
بـه  عالقمنــدان 
دریافــت خبـرنامه 
سایت نیز میتوانند 
نام  ثبت  طریق  از 
آخرین  و عضـویت 
صنعت  های  خبر 
مبلمان را از طریق 
الکترونیکی  پسـت 
دریـافــت  خــود 

نمایند.

المللی  بین  کنفرانس  حالیکه  در 
و  طراحی  مبلمان،  جهانی  تجارت 
خود  دوره  چهارمین  داخلی  دکوراسیون 
را برگزار میکند، از این پس اطالعات این 
در سایت مرجعی همیشگی  در   کنفرانس 

دسترسی  قابل   www.irdeco.com
خواهد بود. به جای راه اندازی سایت های 
مقطعی برای هر کنفرانس به شکل ساالنه، 
شکل  به  و  ثابت  آدرسی  با  و  دکو  سایت 
ساالنه  های  کنفرانس  همیشگی  پایگاه 
ارتباطی  امکان  دکو  است. سایت  آمده  در 
مناسب و سریع رابرای ثبت نام در کنفرانس 
رسانی   اطالع  و  مقاالت  ارسال   ، دکو 
است.  آورده  فراهم  میزگردها  و  کارگاهها 
کنفرانس  کنندگان  شرکت  و  مخاطبان 

به  مراجعه  از طریق  دکو 
قسمت نظر سنجی سایت 
ارزیابی  میتوانند  دکو 
از  کدام  هر  از  را  خود 
دکوی  های  کنفرانس 
هرسال به برگزارکنندگان 
منتقل کنند و بدینوسیله 
در  را  کنندگان  برگزار 
کنفرانس  کیفی  ارتقای 
یاری رسانند. الزم به ذکر 
کاربران سایت دکو  است 
جهت استفاده از امکانات 

سایت، می توانند از طریق پر کردن فرمی 
شده  داده  قرار  سایت  اول  صفحه  در  که 
است جهت عضویت در سایت اقدام نمایند. 

کنفرانس،  ماهیت  به  مربوط  اطالعات 
کنفرانس،  اجرایی  سازمان  دکو،  تاریخچه 
از دیگر  اخبار و رویدادها و گالری تصاویر 

امکانات این سایت محسوب میشود.

www.tefso.com 
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به  نگاهی خواهیم داشت  مقاله  این  در 
نرم افزار هایی که در رشته طراحی صنعتی 

مورد استفاده قرار میگیرد.

Solid Works
 Solid بر اساس سیستم افزار  نرم  این 
کار مي کند و یکي از سریعترین و بهترین 
است.  صنعتي  کاربرهاي  براي  افزارها  نرم 
حجم  منظورمان  نکنید  اشتباه  البته 
هاي   Product فرمیک  و  پیچیده  هاي 
طراحي صنعتي نیست، بلکه منظور قطعات 
مکانیکي به کار رفته در آن است. این نرم 
افزار یکي از کامل ترین نقشه ها و برش ها 
را براي قطعات در اختیار کاربر مي گذارد 
و در سال هاي اخیر بسیاري از کارگاه هاي 
تراشکاري و قالب ساري در ایران از این نرم 

افزار استفاده مي کنند.

Pro Engineer

ترین  سابقه  با  و  ترین  کامل  از  یکي 
افزار هاي CAM است که جوابگوي  نرم 
طیف وسیعي از نیازهاي صنعتي است، از  
Objectسازي و رندر گرفته تا محاسبات 

لوله کشي داخل ساختمان!
براي کار کردن با این نرم افزار باید دوره 
آموزشي ویژه اي در بخش آموزشي شرکت 
دوره  این  هزینه  بگذارید.  برنامه  نویسنده 
48 روزه به قدري باالست که فقط از عهده 
کارخانجات و شرکت هاي بزرگ بر مي آید. 
براي اجراي این نرم افزار احتیاج به سیستم 
هاي قدرتمند، فراتر از حد متوسط سیستم 
هاي خانگي است، به همین دلیل این نرم 
افزار تا حد زیادي در ایران ناشناخته باقي 

مانده است. 

Alias Studio Tools
براي  شده  ارایه  افزار  نرم  ترین  کامل 
طراحان صنعتي در سرتاسر دنیا مي باشد. 

این نرم افزار تنها نرم افزار طراحي صنعتي 
مراحل  اولین  از  توانید  مي  شما  که  است 
تا  زدن  اسکچ  و  اسکیس  شامل  طراحي 
رندر  بعدي، گرفتن  ساختنObject  سه 
و  کردن  بندي  دسته  حتي  و  انیمیشن  و 
اسالید بندي کارها براي نمایش از طریق 
مونیتور یا ویدیو پروجکشن را در آن انجام 
واحد  یک  عنوان  به  افزار  نرم  این  بدهید. 
درسي در بسیاري از کالج هاي طراحي دنیا 
تدریس مي شود و مسلط بودن به آن یک 
فاکتور مهم براي کمک به استخدام شدن 
محسوب  طراحی  استودیوي  یک  در  شما 
اساس سیستم  بر  افزار  نرم  این  شود.  مي 
Nurbes کار مي کند و از دقت و کیفیت 
باالیي براي پروژه هاي صنعتي بر خوردار 

است.

Catia 
قویترین نرم افزار CAM در دنیا است 
آمریکا در  به سفارش شرکت کرایسلر  که 
دهه 80 نوشته شد و تا مدت ها به عنوان 
نرم افزار سازماني کرایسلر محسوب مي شد. 
شما در این نرم افزار مي توانید کلیه بخش 
طراحي،  شامل  صنعتي  فرایند  یک  هاي 
ریزي  برنامه  و  قالب  طراحي  محاسبات، 
برسانید.  انجام  به  یکجا  را  تولید  خطوط 
یکي از جالب توجه ترین بخش هاي این 
پک  داخل  ارگونومي  افزار  نرم  افزار،  نرم 
برنامه اصلي است که در کمتر نرم افزاري 
مشابه آن دیده شده است. این نرم افزار بر 
و  کند  مي  کار   Nurbes سیستم  اساس 
Object هاي ساخته شده در فضاي این 
نرم افزار از دقت باالیي بر خوردار است. این 
نرم افزار از اوایل دهه 90 بتدریج طراحي 
شده و در دسترس عموم قرار گرفت و شما 
براي اجراي بدون مشکل آن ، نیاز به یک 
 Silicon   سیستم سخت افزاري در حد

کردن  کار  مشکالت  از  دارید.   Graphic
با این نرم افزار زیاد بودن شاخه هاي نرم 
در  مناسب  آموزشي  منابع  نبودن  و  افزار 

ایران است.

Rhinoceros
یکي از سریع ترین و کار آمد ترین نرم 
افزار هاي Object سازي سه بعدي در دنیا 
است که بر اساس سیستم Nurbes کار 
به سفارش شرکت  و در دهه80  مي کند 
BMW تولید شده و تا مدت ها نرم افزار 
طراحي  هاي  پروژه  انجام  براي  سازماني 
نکته  است.  بوده  شرکت  این  در  صنعتي 
 Interface افزار  نرم  این  درباره  جالب 
ساده و دوستانه آن مي باشند که یادگیري 
و کار کردن با آن را بسیار راحت نموده است 
و این نرم افزار در واقع ویژگي هاي مثبت 
 Studio و     Auto Cadافزار نرم  دو 
Toolsرا یکجا گرد هم آورده است . این 
نرم افزار فاقد بخش رندر در سطح بقیه نرم 
افزارهاي مشابه است و صرفاً بطور تخصصي 
است.  کرده  تمرکز  سازي   Object روي 
متنوعي  هاي   Plugin رندر  گرفتن  براي 
ترین  مطرح  که  اند  شده  ارایه  آن  براي 
 Flamingo، Pinguin، :از آنها عبارتند 

آشنایي با نرم افزارهاي طراحي در هنرهاي تجسمي و کاربردي    

دانش طراحي و تکولوژي اطالعات  در رشته  طراحي صنعتي 
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Tree Frag
این برنامه طیف کاملي از Export هاي 
و Import ها را ساپورت مي کند که به 
شما امکان مي دهد که Object خود را 
 Maya مانند:  دیگر  برنامه هاي  فضاي  از 
استریو  براي  را  آن  بگیرید،  رندر   Max و 
خروجي  آن  از  یا  و  بفرستید  لیتوگرافي 
CNC کرفته و براي ساخت قالب ارسال 

کنید.
قابل توجه است که نرم افزارهاي متنوع 
دیگري نیز در همین زمینه ها وجود دارند 
که اکثراً ناشناخته اند و امکان تهیه کردن و 
یا آموزش دیدن آنها در ایران کمتر از سایر 
برنامه ها است لذا تنها به ذکر خالصه اي از 

آنها بسنده مي کنیم .

Icem
بر  اتومبیل  افزار مخصوص طراحي  نرم 

 Nurbes پایه سیستم

Form Z
محصول  طراحي  مخصوص  افزار  نرم 
سیستم  اساس  بر  سریع  هاي  پرزانته  و 
کریم  که  بدانید  است  جالب   .  Nurbes
رشید تنها با این نرم افزار کار مي کند و 
اگر شما طالب باشید تا در استودیوي او در 
کالیفرنیا مشغول به کار شوید باید حتماً به 

این برنامه مسلط شوید.

Modo
جدیدترین برنامه Object سازي و رندر 

Mesh  بر اساس سیستم

Silo
بر  بعدي  سه  سازي  مجسمه  افزار  نرم 

Mesh اساس سیستم

معرفي قلم نوري
طراحان  اسکچینگ  توانایي  امروزه 
خالصه  هایشان  ماژیک  تعداد  به  صنعتي 
نمي شود. قلم هاي نوري حساس به فشار 
دست یکي از قویترین سخت افزارها براي 
یک  داخل  به  طراح  دست  حرکت  انتقال 
محیط نرم افزاري مي باشند. با استفاده از 
این قلم ها شما به میلیون ها رنگ و صدها 
هاي   Edit انواع  و  دارید  دسترسي  قلم 
انجام  توانید روي کار خود  را مي  مختلف 
دهید و در آخر هم نتیجه کار شما مي تواند 
با هر ابعادي پرینت و با پالت شود. حرفه 
اي ترین تولیدکننده قلم هاي نوري براي 
کاربران حرفه اي مانند طراحان صنعتي و 
گرافیست ها، شرکت Wacom است که 
  A6هایي از سایز Pad محصوالت خود را با

تا A3 تولید مي کند. 
افزار  نرم  اختصاصي  بطور  شرکت  این 
افزار  نرم  قویترین  از  یکي  که   Painter
هاي اسکچینگ با قلم نوري در دنیا است 
 Corel افزار  نرم  نویسنده  شرکت  به  را 
سفارش داد و اولین Verison این برنامه 
با نام Corel painter Classic به بازار 
آمد. اکنون این نرم افزار در Verison هاي 
موجود  بازر  در   IX و   8,0  –  7,0  –  6,0
است. اکنون با آگاهي از این اطالعات تالش 
کنید تا افراد خبره و موفق و همکار خود 
با آنها  را شناسایي نموده و بوسیله تعامل 
کمک  طراحي  دنیاي  و  خود  پیشرفت  به 

نمایید.
در ادامه چند نمونه از طرح های مبلمان 
پروژه  اجرای  از  قبل  داخلی که  و طراحی 
متفاوت  افزارهای  نرم  و  طراحان  توسط 

طراحی شده است را مشاهده می کنید.

نتیجه گیري 
در دنیاي امروزه آگاهي از نرم افزارها و 
تجهیزات تکنولوژي جدید براي دانشجویان 
صنعتي  طراحي  رشته  التحصیالن  فارغ  و 

یک ضرورت به شمار مي آید.
صنعتي  طراحان  همکاران  نزدیکترین 
اي،  حرفه  کار  دنیاي  حتي  و  دانشگاه  در 
ها  گرافیست  و  معماران  داخلی،  طراحان 

هستند.
بنابراین توصیه مي شود که دانشجویان 
همکاران  با  ارتباط  و  تعامل  با  رشته  این 
ابزار  و  امکانات  از  استفاده  و  خود  آینده 
ارایه  بدنبال  افزاري،  نرم  جدید  و  صحیح 
هرچه بهتر ایده ها و تفکرات طراحي خود  
باشند و به ارتقاي کیفیت طراحي بپردازند.
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معنی   اتفاقات  که  هستیم  شرایطی  در 
اقتصاد جهانی، منطقه  ای و ملی  داری در 
گذشته  دوره  سه  در  است.  وقوع  حال  در 
کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان 
و دکوراسیون، تحت عنوان » دکو« و نیز در 
نمایشگاه های مشابه و مناسبت ها و سمینارهای 
صنفی، صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی، 
بارها بر این نکته تایید کرده  ام که دیپلماسی 
و  زمینه  ساز   - باید  و   - می تواند  اقتصادی 
زیربنای دیپلماسی سیاسی قرار گیرد، چرا 
که در تعریف علم اقتصاد، گفته شده است 
که : »اقتصاد، علم استفاده از منابع محدود 
برای رفـع نیـازهـای   نامحـدود است«، این 
گزاره، در واقع هدف نهایی سیاست  ورزی و 
دیپلماسی اقتصادی را که تأمین منافع ملی 
مناسبات  در  آنها  سهم  تعیین  و  کشورها 
تایید  است،  جهانی  و  منطقه  ای  قاره ای، 

می کند.
نامه  موافقت  مالقات های سیاسی،  تمامی 
 ها، پروتکل های همکاری، عضویت در پیمان-

های منطقه  ای اقتصادی، نظامی، سیاسی، 
ناظر و معطوف به تأمین منافع کشورهاست. 
پس می توان، در این مجال، باز هم بر این اصل 

مبنایی و محوری تاکید مجدد نمود.
منظور از اتفاقات معنی دار اقتصاد جهانی 
مستمری  و  دار  معنی   مالی  بحران های  نیز، 
است که از بزرگترین اقتصاد جهان ) ایاالت 
متحده امریکا ) تا کشورهای صنعتی حوزه 
یورو مانند ایتالیا - و کشورهایی مانند ایرلند، 
اسپانیا، یونان و پرتغال را فرا گرفته است و 
ساده انگاری است که این اتفاقات، بر سایر 

اقتصادهای دنیا، بدون تأثیر قلمداد شوند.
مورد  و  مشترک  مفهوم  ارزش،  زنجیره 
توافقی است که کلیت اقتصاد جهانی را در 
اقتصاد  به طور طبیعی، هرگاه  و  برمی گیرد 
چین عطسه کند، حتماً اقتصاد امریکا سرما 
وابستگی  اصل  پس،  بالعکس.  و  می خورد 
متقابل  و  یکسان  نیاز  معنی  به   - متقابل 
و  بزرگترین  و  ضعیف ترین  و  قدرتمندترین 
 - یکدیگر  به  کوچکترین کشورهای جهان 
گزاره مورد توجه این مکتوب را تایید می کند.

اتفاقات معنــی  دار منطقه خاورمیـانه، به 
عنوان یکی از قطب های تأمین انرژی جهان و 
یکی از مهم ترین کانون های مسائل سیاسی 
- نظامی نیز ناظر به تحوالتی است که در 

کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی 
مانند مصر و روسیه و عراق و فلسطین اشغالی 
کشورهایی  در  آفریقایی،  خط  امتداد  در  و 
مانند لیبی و تونس، طی 8 ماه اخیر روی داده 
است و با صرف نظر از ابعاد پیچیده سیاسی، 
از منظر اقتصادی، جا به جایی وجوه نقد، ایجاد 
و یا از بین رفتن بازار کاالهای مصرفی، بشدت 

دارای اهمیت است.
اتفاق معنی داری -  نیز،  در سطح ملی 
حداقل برای این هنر - صنعت و این خانواده 
داده  روی   - نفری  هزار  صد  چند  صنفی 
است، ادغام وزارتخانه  های صنایع و معادن 
ایجاد » وزارتخانه  بازرگانی در یکدیگر و  و 

صنعت و تجارت«  است.
این رویداد، اثبات رابطه مستقیم و معنی 
 داری است که میان صنعت و تجارت وجود 
که  اندازه  همان  به  که  معنی  این  به  دارد. 
الزم است یک تولیدکننده به اصول و مبانی 
یک  باشد،  داشته  معرفت  و  وقوف  تجارت 
تاجر نیز باید به تکنولوژی، قیمت تمام شده، 
زنجیره تولید، تأمین مواد اولیه، مونتاژ، شبیه  
سازی و مفاهیمی مانند انبارداری، هزینه  های 
سربار، هزینه  های حمل و نقل و تنوع بازار 

محصوالت، آشنا شود.
در چنین شرایطی، انجمن صنفی مبلمان 
و دکوراسیون، با استفاده از ظرفیت های موجود 
حرکتی  در  همسو،  تشکل  های  کنار  در  و 
معنی  دار، موضوع مبلمان اداری و گیشه را 
با درجه اهمیت ویژه در دستور کار قرار داده 
است تا ضمن تأکید بر تخصصی  تر شدن 
این هنر - صنعت و سرایت آن به محیط-

های فراتر از منازل مسکونی، یعنی ادارات، 
مؤسسات  و  اجرایی  دستگاه های  بانک ها، 
خدماتی بخش تعاونی و غیر دولتی، به ارائه 
توانمندیهای برند های برتر این گرایش خاص 
 Ofex ًبپردازد و چنین فرصتی را اصطالحا

2011 نامیده است.
 Ofex نمایشگاه  از  بعد  ماه  یک 
2011یعنی در سومیـــن هفتـه مهـــر ماه، 
چهارمین کنفرانس بین  المللی تجارت جهانی 
مبلمان و دکوراسیون تحت عنوان دکو 2011 

برگزار می شود.
و  ای  منطقه   ملی،  تالش های  این  توالی 
این  اهمیتی است که  جهانی، نشان  دهنده 
انجمن برای انسان به عنوان اصلی ترین سرمایه 

هر سازمان و مهم ترین عامل در میان عوامل 
پنجگانه تولید ) زمین، انسان، سرمایه، پول 
و مدیریت ) قائل است و دانش بنیان بودن 
این انجمن، نشانه  هایی مانند انعقاد قرارداد 
همکاری برای پذیرش دانشجو با دانشگاه های 
آزاد اسالمی، پیام نور و علمی کاربردی و نیز 
ایجاد واحد دانشگاهی جامع علمی- کاربردی 
ویژه مبلمان دارد و دانشجویانی که در رشته  
 - هنر  این  مدیریت  و  تولید  های طراحی، 
واقع  در  هستند،  تحصیل  حال  در  صنعت 
سرمایه  های اصلی و آینده این هنر - صنعت 

تاریخی و دیرین محسوب می شوند .
افتتاح  با  اوفکس  نمایشگاه  همزمانی 
اتفاق  ایران،  مبل  بازار   3 شماره  مجموعه 
این  اهتمام  که  است  ارزشمندی  و  مبارک 
تجمیع  بهسازی،  نوسازی،  به  را  انجمن 
کارشناسی و هدفمند فعاالن عرصه تولید و 

توزیع، در مراکز مدرن نشان می دهد.
افتتاح  با  منظم  و  فعال  منظومه  این 
و  منظم  فعالیت  و  ایران  مبل  ملی  موزه 
به  زرندیه  صنعتی  شهرک  ایجاد  منطقی 
ارائه مدرن  و  تولید  کانون تخصصی  عنوان 
یک  در  صنف  این  محصوالت  تجارت  و 
حیات  از  نوینی  مقطع  نظیر،  بی  مجموعه 
صنفی خود را تجربه می کند. با اغتنام فرصت 
و با تأکید بر منشور اخالقی صنف و صنعت 
که در دکو 2010 رونمایی شد و دعوت از 
تمامی همکاران محترم بر توجه به بندهای 
کارشناسی و دقیق آن سند ملی و صنفی، از 
تالش و تکاپوی صادقانه تمامی همکاران عزیز 
و فعال در این انجمن و اتحادیه  ها و تشکل 
های صنفی و صنعتی همسو و قدردانی از 
ارزشمند قوای سه  گانه  زحمات و خدمات 
مجریه، مقننه و قضاییه و نیز همکاری مؤثر 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تهران 
و اتاق ایران، نوید ایجاد شورای ملی مبلمان 
و دکوراسیون کشور را که بر آیند و تجمیع 
تمامی انجمن ها و تشکل های صنفی  و صنعتی 
فعال در عرصه مبلمان و دکوراسیون است را 
حسن ختام این مطلب قرار می دهیم و تشریح 
آن را به آینده ای نزدیک موکول می کنیم، با 
امید به الطاف خداوند متعال و توجهات خاص 
حضرت ولی عصر ) عج ) و استمرار توفیق 
خدمت به هموطنان مسلمان، شهید پرور و 

بزرگوار ایران اسالمی. انشاء ا...

در سطح ملی 
نیز، اتفاق 

معنی داری 
حداقل برای 

این هنر - 
صنعت و این 

خانواده صنفی 
چند صد هزار 

نفری روی داده 
است، ادغام 

وزارتخانه  های 
صنایع و معادن 

و بازرگانی در 
یکدیگر و ایجاد 

» وزارتخانه 
صنعت و 

تجارت«  است

پیام مهندس علی انصاری برای مراسم اختتامیه دکو 2011     

فصل جدیدی از حیات هنر -صنعت مبلمان و دکوراسیون
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برندهای  تخصصی  نمایشگاه  دومین 
برتر مبلمان اداری و گیشه )افکس 2011)  
از تاریخ 14 لغایت 20 شهریور سال جاری 
انجمن  توسط  نمایشگاه  این  شد.  برگزار 
و سـایت  دکوراسیـون  و  مبــل   صنـفی 
و  برگـزار  )ایراندکس)  دکوراسیون  ایران 
برای اولین بار در محل دائـمی نمایشگاه 
تخصصی برندهای برتر ایران واقع در بازار 

مبل ایران شماره 3 برپا شد.
دومین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر 
روسای  حضور  با  گیشه  و  اداری  مبلمان 
وزارت  مسئوالن  و  صنفی  های  اتحادیه 
در  و  افتتاح شد  تجارت  و  معدن  صنعت، 
حالی به کار خود پایان داد که تعدادی از 
برند های برگزیده مبلمان اداری و گیشه، 
بخشی از جدیدترین محصوالت خود را به 

نمایش گذاشتند.

کارکرد خوب
نظام توزیع و صادرات

در صنف و صنعت مبلمان
در  مبلمان  صنعت  های  نهاد  موفقیت 

برگزاری نمایشگاه ها، باعث ایجاد جهشی 
در بخش توزیع و به رخ کشیدن پتانسیل 
این   است.  شده  صنعت  این  صادراتی 
موضوع در مراسم افتتاحیه افکس 2011 
و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  طرف  از 

تجارت مورد تاکید قرار گرفت.
 علی قبادی معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت  در مراسم افتتاح این نمایشگاه 
گفت:« در حال حاضر ساختار نظام توزیع 
و صادرات در صنف و صنعت مبلمان کار 
خود را به خوبی انجام میدهد به طوری که 
ایجاد نمایشگاههای دائمی و مراکز تجاری 
در این صنف و صنعت باعث شده تا قیمت 
ها رقابتی و آخرین دستاوردها در بهترین 

شرایط عرضه شود.«
تاکید کرد: » صنعت مبل همواره  وی 
در نمایشگاه های برگزارشده حضور فعال 
داشته که این موضوع نشان میدهد امکان 

صادرات این کاالی با ارزش وجود دارد.«
معاون وزیر صنایع تاکید کرد:» برگزاری 
نمایشگاه ها میتواند ضمن مشتری مداری 
متفاوت  تنوع  و  مناسب  قیمت  با  را  کاال 

ارائه دهد .«

صنعت مبلمان به دنبال به 
دنبال ارتباط موثر با اتاق 

بازرگانی 
صنفي  انجمن  رئیس  انصاری  علی 
مبلمان و دکوراسیون در مراسم افتتاحیه 
گیری  بهره  ضرورت  بر  نمایشگاه  این 
از توانایی های بخش  هرچه بیشتر دولت 
ایجاد  با  گفت:»  و  کرد  تاکید  خصوصی 
از  باید  تجارت  و  صنعت،معدن  وزارت 
استفاده  بیشتر  خصوصي  بخش  پتانسیل 
با  علمي  ساختارهاي  همچنین  و  شود 
و  بازرگاني  بخش  بین  مناسب  ارتباط 

اساتید دانشگاه ها شکل گیرد.«
تشکلهاي  وجود  »علیرغم  افزود:  وي 
اما براي ساماندهي  مختلف در این صنف 
مبل  ملي  شوراي  تا  است  الزم  آنها 
کشورتشکیل شود که این امر باعث میشود 
تا ارتباط مؤثر و بهتري بین این صنعت و 

اتاق بازرگاني وجود داشته باشد.«

حرکت صنعت مبلمان
به سمت مفهوم برندینگ

تخصصی شدن مفاهیم کسب و کار در 
برندینگ  رویکرد  ایجاد  و  مبلمان  صنعت 
یکی از تاکیدات متولیان این صنعت است.

زاده  سمیع  رامین  که  است  موضوعی  این 
دبیر انجمن صنفي مبلمان و دکوراسیون در 
خصوص برگزاری این نمایشگاه بر روی آن 
تاکید کرد. رامین سمیع زاده دبیر انجمن 
بر  تاکید  با  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفي 
ویژگیهاي این نمایشگاه بر تکریم مشتري 
ومفهوم برندینگ اشاره کرد و گفت:»تکریم 
مشتري سیاستي است که در بازارهاي مبل 
احترام و  دارد؛  ایران یک، دو و سه وجود 
مشتري  حق  امن  فضاي  یک  در  خرید 
این  بیان  با  زاده  سمیع  رامین  است.« 
برگزاري  از  که  تجربیاتي  ماحصل  از  که 
آمده  وجود  به  المللي  بین  نمایشگاههاي 
بهره  نمایشگاه  اجراي  و  طراحي  براي 
از  برندینگ  »مفهوم  افزود:  ایم،  گرفته 
ایران  مبل  بازارهاي  در  که  است  اصولي 
دنبال میشود و در این خصوص تالشهایي 
مبل  شرکتهاي  برندینگ  تقویت  براي 

صورت گرفته است.«

گام های بلند صنعت مبلمان در حوزه کسب و کار؛    

دومین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر مبلمان
اداری و گیشه برگزار شد
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  حسن احمدیان )پادایران(
1- به طور کلی دو نوع نمایشگاه داریم که 
یکی همان نمایشگاه بین  المللی با رویکرد 
صادراتی است، که در تمام آنها با مخاطب 
داخلی و رویکرد صادراتی مواجه هستیم و 
بازدیدکنندگان خارجی، بازرگان ها و توزیع 
فضا  هسنتند،  مخاطبان  جزو  کنندگان 
کنندگان  شرکت  تعداد  و  است  بزرگ تر 
بیشتری از سراسر کشور وشهرستان های 

مختلف حضور دارند.
اما نوع دوم نمایشگاه های برند های برتر 
این است که برترین ها در آن حضور دارند، 
شرکت هایی که نگاه ها به سمت آنهاست 
پیشرفت های  آخرین  از  تولیدکنندگان  و 
رقبا در این نمایشگاه ها آگاه شده و خود را 
در مقایسه با شرکت های دیگر محک می 
زنند. در این نوع نمایشگاه خریدارانی که در 
مورد بازار مبلمان اداری و گیشه اطالعات 
کافی ندارند به مراتب راحت تر از نمایشگاه 
 40 چون  بود،  خواهند  المللی  بین  های 
مورد از بهترین برند ها را می بینند و راحت 
مثال  اینکه  نسبت  به  می کنند  انتخاب  تر 
محصوالت 600 شرکت را یک جا ببینند 
بدون اینکه از کیفیت و تنوع محصوالت آن 

شرکت ها مطمئن باشند.
سال  از  امسال  نمایشگاه  راندمان   -2
گذشته باالتر بود.از جمله مزایای آن  فضای 
بهتر،غرفه آرایی، تهویه و  خدمات رفاهی 
بهتر برای مشارکت کننده و بازدیدکنندگان 
شاپ  کافی  و  فضا  دهی  سرویس  و  بود 
حتی  که  بود  کرده  فراهم  را  شرایطی 
درنمایشگاه های خارجی نیز شاهد چنین 

کیفیتی نیستیم. 

 عبدالحسین عباسی )تهران مبل 
/ مدیر فنی  نمایشگاه برندهای برتر(

مثبتی  پدیده  ها  نمایشگاه  تعدد   _1
است و نمایشگاه برند های برتر این مزیت 
که  می کنند  شرکت  کسانی  که  دارد  را 
صاحب نام هستند ، برند دارند و به لحاظ 
قابل اعتماد بودن  و کیفیت، انتخاب برای 
بازدیدکنندگان و خریداران راحت تر است. 
همچنین 4 تا 5 هزار واحد صنفی مبلمان 
فعـال هستنــد که  همگی خانگی هستند، 
برای رونق  نمایشگاه می تواند شروعی  این 

مبلمان اداری هم باشد.
نام های  گرفتن  قرار  هم  کنار  طرفی  از 
تجاری  معتبر، باعث شده است که شرکت 
های ضعیف تر برای قرار گرفتن در این رده 

خودشان را باال بکشند و نوعی رقابت موثر 
در صنف و صنعت بوجود آمده است.

برای  برتر«  های  »برند  نمایشگاه   _2
اولین بار در بازار مبل ایران برگزار شد. این 
پـدیــده  عـالوه بر مزیت هایی که از لحاظ 
باعث میشود  استانداردهای محیطی دارد، 
رونق فروش واحدهای دیگر مستقر در بازار 

مبل نیز بیشتر شود.

 علیرضا عباسی
 )نایب رئیس اتحادیه تولید 

کنندگان و صادرکنندگان ایران(
1_ به طور کلی نمایشگاه وسیله ای برای 
رقابت است با این تفاوت که اگر بین المللی 
باشد تبادل دانش فنی را نیز به دنبال دارد 
و اگر به شکل تخصصی برگزار شود، معموال 
مخاطب  با  ارتباط   نظر  از  بهتری  کارایی 

داخلی دارد.
 ofex یکی از ویژگی هایی که نمایشگاه
دارد این است که  برندهای معروف و خاص 
هرکاری  دارندو  شرکت  نمایشگاه  دراین 
نمایش  نحوه  این   . نمی شود  داده  نمایش 
را  رقابتی  محصوالت،  شده  گزینش  دادن 
بین  تولیدکنندگان ایجاد می کنند و به آنها  

انگیزه  می دهد. 
که  است  مکانی  ایران  بازارمبل   _2
دارد،  را  خودش  خاص  مراجعه کنندگان 
مکان   این  در  مبلمان  نمایشگاه  وقتی  
بین شرکت های  نیز  رقابتی  برگزار شود  
مستقر و شرکت های حاضر در نمایشگاه 

نیز ایجاد میشود.
از طرفی موقعیت رفت و آمد این مکان 
برای برگزاری نمایشگاه، بهتر از مکان های 
برگزار  نمایشگاه  آنها  در  که  است  دیگری 
شده و میشود. برای مثال محل نمایشگاه 
بین المللی از امکانات کمبودهایی دارد که 

اینجا این کمبود وجود ندارد.
تخصصی  نمایشگاه  اینکه  وجود  با 

نظر سنجی دکومان از تجربه حضور در نمایشگاهی متفاوت؛    

نمایشگاهی تخصصی، مخاطبانی هدفمند
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نمایشگاه تخصصی برند های برتر مبلمان اداری و گیشه، دومین سال 
خود را در شرایطی پشت سر گذاشت که هنوز تجربه جدیدی در 
حوزه برگزاری نمایشگاه محسوب میشود ؛ این نمایشگاه به لحاظ 
زمان، مکان و نحوه ی برگزاری، شرایطی متفاوت با نمایشگاه های 
بین المللی را پیش روی مخاطبان قرار میدهد. نفس ایده برگزاری این نمایشگاه، 
و ارزیابی کلی از برگزاری آن موضوعاتی بود که با تعدادی از شرکت کنندگان 

امسال نمایشگاه در میان گذاشته و نظر آنها را جویا شدیم:
1-ارزیابی تان از برگزاری نمایشگاه با عنوان »برند های برتر« چیست؟

2- نظر شما درباره مکان برگزاری این نمایشگاه یعنی بازار مبل ، که مکانی مرتبط 
با صنعت مبلمان است چیست؟

نمایشگاه اوفکس 2011
oFEX  EXHIBItIoN 2011
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نظر سنجی دکومان از تجربه حضور در نمایشگاهی متفاوت؛    

نمایشگاهی تخصصی، مخاطبانی هدفمند

اولین  برای  اداری  مبلمان  برتر  برندهای 
شد،  برگزار  ایران  مبل  بازار  مکان  در  بار 
دیدن  آن  از  زیادی  نسبتا  بازدیدکنندگان 
کردند چون تبلیغات خوبی برای آن صورت 

گرفت .

اداری  )مبلمان  انارکی  محمدرضا   
رکورد(

1_ مزیت نمایشگاه تخصصی برند های 
برتر مبلمان اداری این است که بازدیدکننده 
نا مرتبط نداریم و تمام کسانی که می آیند 
به  حتما  میکنند  بازدید  نمایشگاه  از  و 
که  دارند  پروژه ای  و  آمده اند  خرید  قصد 

می خواهند تجهیز کنند.
این  در  حاضر  های  شرکت  طرفی  از   
انتخاب شده   نمایشگاه نیز گزینش شده و 
هستند نه اینکه هر کارگاه غیر معتبری که 
میتواند تولید داشته باشد، در این نمایشگاه 

شرکت داشته باشد.
برتر معرفی  برند  نمایشگاه  40  این  در 
آن   برای  نیز  خوبی  تبلیغات  و  است  شده 
خودی  به  نمایشگاه  این  در  حضور  و  شد 
اعتبار  عنوان یک  به  ها  برای شرکت  خود 

محسوب می شود. 
عنوان  به  ایران شماره 3  مبل  بازار   _2
نمایشگاه دائمی برندهای برتر دارای فضایی 
زیبا و مدرن است و برای برگزاری نمایشگاه 

استاندارد و مناسب است.

 افشین شقفی)آریس(

1- برگزاری نمایشگاه تخصصی با عنوان 
برندهای برتر بالفطره ایده خوبی است و اگر 
در زمان و مکان مناسب برگزارشده و اطالع 
رسانی درست باشد، این مزیت را دارد که  
باعث میشود مخاطب نامرتبط نداشته باشیم  
میکنند  بازدید  و  می آیند  که  کسانی  و 

هدفمند بوده به دنبال نتیجه هستند.
خاص  مخاطب  برتر  برندهای  نمایشگاه 
نمایشگاه  در  که  حالی  در  دارد  را  خودش 
بین المللی که شرکت های با کیفیت  پایین 
و باال در کنار یکدیگر هستند باعث گیج و 

گنگ شدن مخاطب میشود.
نمایشگاه  رسانی  اطالع  کلی  طور  به   
اگردر  اما  بود  بهتر  گذشته  سال  از  امسال 
درمهر یا تیرماه برگزارمیشد مخاطبانی بیش 

از این نیز جذب میکرد.
2_ فضایی که  به این نمایشگاه اختصاص 
داده شد فضای خوبی است، دکورسازی آن 
شیک و مناسب است و مکان آن و دسترسی 
آن برای مردم در صورت استمرار برگزاری 

در این مکان بهتر خواهد شد.

 حمید سجادی)ایده فرم پویا(
برگزار  تخصصی  نمایشگاه  وقتی   _1
هم  و  کنندگان  شرکت  هم  شــود،  می 
اگرچه  هستند.  تخصصی  بازدیدکنندگان 
بدین ترتیب بازدیدکننده کم شده است اما 

خروجی بهتر است.
توانایی  که  است  این  برای  نمایشگاه   
دهیم  نشان  عموم  به  را  خودتان  شرکت 
سال  به  نسبت  سال  یک  در  که  این  و 
است.  گرفته  صورت  پیشرفتی  چه  دیگر  
نمایشگاه تخصصی برندهای برتر امسال با 
توجه به اینکه در شهریور ماه برگزار شد و 

برای اولین بار در یافت آباد محلی که برای 
با  و  بود  موفقی  نمایشگاه  شد  معرفی  آن 
استمرار آن در سال های آینده موفق تر از 

این نیز خواهد بود. 
2_ فضا و امکانات  نمایشگاه نسبت به 
سال گذشته خوب بوده است و اگر زمان آن 
تغییر کند نتیجه بهتری نیز گرفته میشود. 

ضمن اینکه تبلیغات هدفمندتر شده بود. 

 علی طاهری) شیزن(
المللی جایگاه  1_ اگرچه نمایشگاه بین 
خودش را دارد اما امروزه همه چیز به سمت 
نمایشگاه  میــرود.  پیش  شدن  تخصـصی 
لحاظ  به  شاید  برتر  برندهای  تخصصی 
بین  نمایشگاه  شلوغی  به  کننده  بازدید 
المللی نباشد اما 90 درصد بازدیدکنندگان 

هدفمند هستند.
این  نمایشگاه  این  در  شرکت  مزایای 
است که شرکت های آن خاص هستند و 
ارائه میدهند  را  قبولی   قابل  کیفیت های 
دارند، این باعث میشود این نمایشگاه اعتبار 
و وجهه مشخص شده ای در ذهن مخاطبان 
داشته باشد. در نمایشگاه بین المللی همه 
نوع کیفیت و قیمت ارائه میشود و استاندارد 
خاصی وجود ندارد اما این ناهمگونی در این 

نمایشگاه دیده نمیشود.
مکان  یک  در  نمایشگاه  برگزاری   _2
بازتاب  ایران  مبل  بازار  مثل  تخصصی 
بازار مصرف و مخاطبان دارد.  خوبی برای 
بودند  راضی  نسبتا  بازدیدکنندگان  همه 
انتخاب  برای  کافی  زمان  و  فرصت  و  
ارتباط  توانستند  و  داشتند  محصوالت 

ایجاد کنند. 
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تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  روزهای  در 
برند های برترمبلمان اداری و گیشه در بازار 
سمینار  برگزاری 4  شاهد    ،3 شماره  مبل 
آموزشی بودیم که با استقبال بازدیدکنندگان 
از نمایشگاه مواجه شد. این سمینارها طی 4 
روز و با 4 عنوان متفاوت ارائه شد که منجر به 
دریافت گواهینامه معتبر حضور در سمینار به 
طور مشترک از طرف کمیته مشاوران انجمن 
 ، شریف  صنعتی  دانشگاه  التحصیالن  فارغ 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و پورتال 
شرکت  برای  دکوراسیون  ایران  المللی  بین 

کنندگان گردید.
  آشنایی با مفاهیم خرید سازمانی با 

تاکید بر مبلمان و دکوراسیون سازمان ها 
و ادارات

مفاهیم  با  »آشنایی  عنوان  با  دوره  اواین 
و  مبلمان  بر  تاکید  با  سازمانی  خرید 
دکوراسیون سازمان ها و ادارات«  در روز 15 
شهریور ماه برگزار گردید ؛ سرفصل مطالب 
مفهوم  با  »آشنایی  از:  بود  عبارت  دوره  این 
خرید سازمانی و ویژگی ها و اهمیت آن در 
»آشنایی  سازمانی«،  اهداف  تحقق  راستای 
انجام  برای  موردنیاز  زیرساخت های  با 
با مفهوم  خرید سازمانی موفق«، » آشنایی 
Benchmarking و نکات مهم و اساسی 
و  مسایل  »تحلیل  و  سازمانی«  خرید  در 
چالش های اجرایی مطرح در خرید سازمانی« 
سیدهاشمی،  دکترمحمدرضا  توسط   که 
هند،  کشور  از  بازرگانی  مدیریت  دکتری 
دانشگاه،  مدرس  و  مدیریت  مشاور  محقق، 

ارائه شد.
  نقش مدیریت فضای فیزیکی 

درافزایش بهره وری سازمان ها
فضای  مدیریت  »نقش  که  دوره  دومین 
فیزیکی درافزایش بهره وری سازمان ها« نام 
داشت  روز 16 شهریور ماه برگزارشد؛ مطالب 

دومین دوره در سرفصل هایی چون:«گذر از 
فیزیکی«،  به مدیریت فضای  اداری  مبلمان 
سازمان ها«،  عملکرد  و  فیزیکی  »فضای 
مفقوده  حلقه  فیزیکی،  فضای  »مدیریت 
رویکردهای بهبود سازمانی«و »معرفی برخی 

ابزارهای مدیریت فضای فیزیکی« ارائه شد.
امیرحسین  دکتر  سمینار  این  سخنران 
خالقی، دکتری مدریت دولتی دانشگاه تهران، 
 ،EFQM مشاور مدیریت و مدیر پروژه های
تعالی  و  بهره وری  ملی  جایزه  ارشد  ارزیاب 

سازمانی بود.
  نوآوریها و نظام های بین المللی در 
طراحی داخلی شعب بانک ها و بیمه ها

در سومین روز نمایشگاه نیز شاهد برگزاری 
نام »نوآوریها و نظام های  با  سمینار دیگری 
بین المللی در طراحی داخلی شعب بانک ها 
و بیمه ها« بودیم که مطالبی با عنوان های 
»رویکردهایی جدید به خدمات و کارکردهای 
جدید بانک«، طراحی داخلی بانک آمیزه ای 
از مهندسی، مدیریت، هنر و بازاریابی نکات 
ضروری در طراحی داخلی بانک )میز، گیشه، 
کانتر، مبلمان و دکوراسیون)و بررسی طراحی 

داخلی بانکهای بزرگ  ارائه شد.
این دوره نیز که  پنج شنبه 17 شهریور برگزار 
شد توسط مهندس کورش دیباج طباطبایی، 
افتخار  با  معماری  رشته  التحصــیل  فارغ 
 London Metropolitan دانشگاه   از 
university، فارغ التحصیل رشته تکنولوژی 
 Southbank معماری با افتخار از دانشگاه
عضو   ،university- London.Uk

عضو  بریتانیا،  معماری  سلطنتی  موسسه 
خورده  قسم  مهندسین  سلطنتی  موسسه 

عمران و ساختمان بریتانیا. برگزار گردید.
  نکات طالیی و موثر در انتخاب 

مبلمان و دکوراسیون اداری
عنوان  با  که  سمینار  آخرین  در  و 
انتخاب مبلمان و  »نکات طالیی و موثر در 
مباحثی  نیز  برگزار شد  اداری«  دکوراسیون 
و  اداری  مبلمان  انواع  با  »آشنایی  چون 
جنس«،  و  رنگ  تناسب  آن«،  کاربردهای 
)فرهنگ  مبلمان  نوع  از  تاثیرپذیر  »عوامل 
مبلمان  از   «  ،»(... و  سازمانی، رده سازمانی 
مبلمان  ارزیابی  )مالکهای  می خواهیم؟  چه 
و  مبلمان  های  پروژه  »مدیریت  خوب)«و 
دکوراسیون« توسط »مهندس سپهر معتقد«، 
لیسانس معماری، مدیر گروه معماری  فوق 
استرالیا   TAFE دانشگاه نمایندگی  داخلی 
بین  انجمن  عضو  تهران،  فنی  مجتمع  در 
  SBSE المللی متخصصین علوم ساختمانی
آمریکا، معمار و محقق برگزیده سال 2002 
انگلستان،   Oxford Brookes دانشگاه 
موسس و آرشیتکت ارشد شرکت مهندسین 
مشاور معماران خالق پایادیس، داور مسابقات 
علمی- کاربردی دانشجویان معماری سراسر 
کشور، در 19 شهریور ماه ارائه گردید. الزم به 
ذکر است، دوره های فوق طی 4 روز توسط 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و سایت 
با همکاری  و  ایران دکوراسیون  المللی  بین 
خیام  مهندس  مدیریت  به  فراخیز  شرکت 

عسگری طراحی و اجرا گردید.

در راستای سیاست های علمی انجمن صنفی مبلمان صورت گرفت؛    

برگزاری موفق سمینار های آموزشی در اوفکس 2011
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 گزارش تصویری نمایشگاه تخصصی برندهای برتر مبلمان اداری و گیشه

تقویم نمایشگاهی ایران دکوراسیون

محل برگزاریتاریخ برگزارینام نمایشگاه

(Ofex20011(یافت آباد_ بازار مبل ایران 14 تا 20 شهریورنمایشگاه تخصصی برندهای برتر صنعت مبلمان اداری
(Citex 2011( یافت آباد_ بازار مبل ایران16 تا 25 آبان 90محصوالت برتر نوزاد، کودک و نوجوان

(Hodex( یافت آباد_ بازار مبل ایران10 تا 16 دی 90نمایشگاه تخصصی برترین  های مبلمان و دکوراسیون
(decolitgth( یافت آباد_ بازار مبل ایران1 تا 7 خرداد 91نمایشگاه نور و دکوراسیون و معماری داخلی

(Hofex(تهران_محل دائمی نمایشگاه های بین المللی8 تا 11 بهمن نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری
(medex( تهران_محل دائمی نمایشگاه های بین المللی18 تا 21 بهمن نمایشگاه مبلمان خانگی، ابزار و یراق آالت





فروشی بیاد ماندنی داشته باشیم

آنها  اجرای  که  مرحله  دوازده  اینجا  در 
شما  فروش  شدن  تر  بیادماندنی  باعث 

می شود را بیان می کنم: 

1- جذاب آغاز کنید
اعتماد  و  آرامش  امنیت،  از  احساسی 
ایجاد  آنها  ابتدای مالقات در  را در  بنفس 
مشتری  برای  رابطه  یک  شروع  کنید. 
بهتر  آید.  بنظر  خوشایند  بسیار  بایستی 
انگیز  و هیجان  برنامه جدید  با یک  است 

شروع کنید.

2- تصویر خلق کنید

تصویری منحصر بفرد در ذهن مشتری 
خود خلق کنید- مفهومی که با آن شناخته 
می شوید مانند کلمات؛ کلمات و واژه های 
خاص و قابل توجه. جای اصطالحات  و واژه 
های تخصص را به زبانی ساده و گویا تغییر 
خلق  برای  کلمات  جادویی  هنر  از  دهید. 
استفاده  در ذهن مشتری  مثبت  تصویری 
کنید. اگر برای معرفی و پرزنت محصوالت/

خدمات خود از روش خلق تصاویر استفاده 
مدت  برای  تصویر  این  مطمئناً  کنید، 
طوالنی تری بعد از عملیات مارکتینگ نیز  

در ذهن مشتری باقی خواهد ماند.

3- تعصب خود را کنترل کنید
احساسات و تعصبات بی اندازه خود را 
در مورد محصوالت و یا خدمات کنترل و 
کنتــرل  در صــورت  کنــید،  مدیــریت 
توانید   می  محصول  مورد  در  تعصب خود 
احساسات  خوب را به مشتریان هم منتقل 
کنید. این موضوع آنها را بیشتر خشنود می 
باشید محصوالت/خدمات  مراقب  اما  کند. 
برای  نکنید.  ستایش  ازحد  بیش  را  خود 
مشتریان گوش دادن به ستایش شما کسل 
کننده خواهد بود. آنها می خواهند بدانند 
مزایا و منافع آنها در کجاست و شما باید به 

این  سوال پاسخ دهید.

4- شوخی کنید
شوخی فرصتی برای  معرفی محصول 
است. این نشان دهنده اشتیاق و عالقه 
به مشتری است که در  شما نسبت 
عاشق  مشتریان  شماست.  کنار 
یک برنامه معرفی و پرزنت شاد 
برای گوش  هستند و همیشه 
دادن به آن حاضر و آماده اند.

مفید  و  خالصه   -5
باشید

همیــشه بــه توجـه 
افراد  ذهنــی  ظرفیت  و 
افراد  بیشتر  کنید.  توجه 
چیز  توانند سه  می  تنها 
مدت  کوتاه  درحافظه  را 
حفظ  لحظه  یک  در  شان 
کنند. اگر سعی به بیان بیشتر از 

به  بپردازید ذهن خود  نکته   سه موضوع/ 
قبلی  نکات  فراموش کردن  به  خود شروع 
ازدو  بیشتر  به  توانید  می  نماید.اگر  می 
نپردازید.  خود  پرزنت  در  موضوع   / نکته 
نیازهای مشتریان را شناسایی کنید و تنها 
محصوالتی را معرفی کنید که مرتبط با نیاز 

هایشان باشند.

6- منحصر به فرد باشید
بنظر  عادی  بسیار  نامتفاوت  محصوالت 
خواهند  هم  عادی  قیمتهای  و  رسند  می 
داشت.مطمئن شوید هر منفعتی از محصول 
را که معرفی می کنید ویژه و منحصر بفرد 
باشد. مشتریان محصوالت منحصر بفرد و 
ویژه را دوست دارند و آنها را درطی سالها 

فراموش نخواهند کرد.

7- متفاوت باشید
را درچشم مشتریان   باید خودتان  ابتدا 
بر  تمرکز  و  دوستانه  رابطه  یک  ایجاد  با 
تصمیم   %85 )کسانیکه  موثر  خریداران 
نشان  متفاوت  گیرند)،  می  را  خرید  های 
ایجاد  و مشخص  واضح  تفاوت  دهید. یک 
کنید و آن را از طریق خلق تصویر به ذهن 
مشتریان منتقل نمایید. این تفاوت بایستی 
تنها متعلق به شما و شرکت شما باشد نه 

دیگران.

8- خالق باشید
بر روی برنامه های معرفی جدید و جالب 
راههای  کنید.  تمرکز  محصوالت/خدمات 
زیادی برای کمک به مشتریان وجود دارد 
که ارزش واقعی محصوالت شما را بفهمند 
شما  نمایند.  ناشدنی  فراموش  را  آنها  و 
می توانید محصوالت/خدمات کامال معمولی 
را با ایجاد خالقیت در نحوه معرفی محصول 

به مشتریان  به خوبی بفروشید .

9- نیازهای مشتریان را بشناسید
موفقیت  بروی  موفق  های  فروشنده 
نیازهای  کشف  طریق  از  کار  و  کسب  در 
مشتریان  تمرکز می کنند و  وقت خود را با 
اهداف بی ثمر، برنامه های کمیسیون ها و 
چالش های شخصی هدر نمی دهند. اهداف 
حلهای  راه  یافتن  اساس  بر  همیشه  آنها 

منتشر شده 
در کتاب 
الکترونیکی 
 TSE.
تابستان 
2009

آیـا گـاهـی احسـاس 
مشتریان  که  اید  کرده 
فراموش  کامال  را  شما 
مایلید  آیا  کنند؟  می 
تجربه  فروشی بیاد ماندنی را برای 
مشتریان بسازید که طول عمر انها 

را زیاد کند؟ 
چه چیزی کسب و کار شما را بیاد 
پس  خدمات  کند؟  می  تر  ماندنی 
نیاز  فهم  و  درک  خوب،  فروش  از 
انرژی؟  پر  و  مودب  برخورد  آنها، 
چه چیزهایی در ذهن مشتری شما 

خواهد ماند؟

 سمیه بیات
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با  برابر  در  جانبه«   دو  »سودمند 
مشتریان است. آنها بایستی وضعیت 
برنده - برنده  یا هر وضعیتی که از 
ایجاد یک کسب و کار بد جلوگیری 
می کند را بوجود بیاورند.شما باید 
نیازهای  که  کنید  طرح  سواالتی 
مشتریان را کشف کنند. سپس با 

دقت و توجه بسیار به نگرانی های مشتریان 
توانید  این صورت می  فرا دهید در  گوش 
و کشف  را شناسایی  نیازهایشان  بدرستی 
طراحی  برای  مناسب  روش  این  کنید. 
محصوالت جدید و انطباق آنها با نیازهای 
فروش  فرصتهای  پیگیری  است.  مشتریان 
با این روش عالوه بر افزایش فروش باعث 
آن  دنبال  به  و  مشتریان  وفاداری  افزایش 
این  با  بود.  خواهد  دهان  به  دهان  فروش 
همه داشتن اطالعات در مورد آمار، جغرافیا، 

اقتصاد، مذهب و وضعیت نژادی مشتریان 
نیز بسیار پراهمیت می باشد.

10- سودمند باشید
مزایا و منافع مبهم مورد عالقه مشتریان 
است.  فراموش شدن  قابل  بسیار  و  نیست 
بتوانند  مشتریان  که  بیابید  راههایی 
امتحان  را  شما  خدمات  و  محصوالت 
کنند، بعد از آن می توانند به شما اعتماد 
بخش  رضایت  و  مثبت  کنند.نظرات  پیدا 
و  کنید  ضبط  و  ثبت  را  کنونی  مشتریان 

های  برنامه  سایر  با  سپس 
ترکیب  خود  مارکتینگ 

کنید.

11- تکرار کنید
مزایا و منافع قابل توجه و 
موثری که مشتریان بدست 
می آورند را بارها و بارها به روشها و شیوه 

های مختلف تکرار کنید.

12- بستن بیاد ماندنی
فراموش نشدنی  را  بایستی فروش  شما 
پایان  یک  و  ها  واژه  با  ببندید.  جاودانه  و 
مثبتی  احساس  مشتریان  خرید  به  خالق 
ببخشید. مشتریان باید شما را با خشنودی 
شما  سمت  به  دوباره  که  چرا  کنند  ترک 

برخواهند گشت.

فروشی بیاد ماندنی داشته باشیم
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فرایند ذهنی مشتریان قبل از تصمیم گیری به 
خرید چه چیزهایی هستند ؟

 مردم از کسانی که آنها را دوست دارند خرید می کنند.
 شباهت – ما افرادی که شبیه خودمان هستند را بیشتر دوست 

داریم.
 ما احساس نزدیکی ببیشتری به افرادی که اهداف مشترک 

همکاری با ما دارند می کنیم.
را برجسته کنید- خبرگی،  سابقه گذشته و  توانایی هایتان   

اعتبار ویژه خود را  آشکار نمایید.
  تعهد و هماهنگی- فروشنده باید به تعهدات و وعده های خود 

پایبند باشد.
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از  رضایت  و  خدمات  کیفیت  مفاهیم 
خدمات در نوشتارها و فعالیت های بازاریابی 
در طول ده های گذشته مورد توجه بسیار 
قرار گرفته است. محققان بازاریابی مزایای 
رضایت و کیفیت را بسیار ستوده اند و آنها 
را به عنوان شاخص هایی از مزیت رقابتی 
ماهیت  هرچندکه  اند،  برده  نام  سازمان 
بین  ارتباط  و  مشتری  قضاوت های  دقیق 
این دو، هنوز درهاله ای از ابهام است.)سید 

جوادین، کیماسی،1384)
مصرف  رضایت  با  مرتبط  بسیار  آنچه 
حوزه  اوست،  آمیز  شکایت  رفتار  و  کننده 
وفاداری به برند است. وفاداری به برند می 
تواند به عنوان میزانی که مشتری نسبت به 
یک برند نگرش مثبت دارد، میزان پایبندی 
او به برند مزبور و قصد ادامه خرید آن در 
آینده تعریف شود. وفاداری به برند مستقیماً 
متأثر از رضایت یا نارضایتی از برند در طول 
Ev�( .ممان و متأثر از کیفیت محصول است

 )anschitzky, et al., 2006
عامل  یک  عنوان  به  مشتری  رضایت 
آتی  تمایل خرید  گیری  در شکل  کلیدی 
مشتریان بشمار می رود. همچنین مشتریان 
راضی به احتمال زیاد از تجربه خوبشان نزد 
دیگران صحبت خواهندکرد، این امر بویژه 
در فرهنگ های شرقی که زندگی اجتماعی 
به گونه ای شکل یافته است که ارتباطات 
بهبود  را  جامعه  افراد  دیگر  با  اجتماعی 
بخشد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

)سید جوادین، کیماسی،1384)
و ازآنجا که نگه داشتن مشتریان قدیمی 
ایجاد  از  هزینه تر  برابرکم  شش  چهارتا 
بهتراست  مدیران  است  جدید  مشتریان 
راهبردهایی  ایجاد  به  را  نخست  اولویت 
حفظ  و  توسعه  را  برند  وفاداری  که 
 Evanschitzky, et al., می کند،بدهند.) 

)2006
ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی است 
لحاظ  به  امروزی  کارهای  و  در کسب  که 
مؤلفه  صورت  به  وفادار  مشتریان  اینکه 
اند،  درآمده  سازمانی  موفقیت  اصلی  های 
مورد توجه بیش از پیش قرارگرفته است.

)صادقی،1389)
مفاهیم  بررسی  در  راس   و  زوریک 
خدماتی بر اثرات منفی تغییر برند مشتریان 
و  کردند  تأکید  سوددهی  و  بازار  سهم  بر 

مشتریان  دادن  دست  از  که  داشتند  بیان 
نه تنها منجر به هزینه های فرصت بواسطه 
کاهش درآمد فروش می شود، بلکه منجر به 
هزینه جلب مشتری نیز می شود که شامل 
شناخت  برای  تالش  تخفیفات،  ترفیعات، 
روابط  ساخت  برای  زمان  و  مشتری  نیاز 

 Athanassopoulos;((پایدار می شود
 )A.D., 2000

برند  تغییر  رفتارهای  فهم  رو  این  از 
مصرفی مشتریان  در تعیین چگونگی حفظ 
 Bao Lin;( است  ضرورت  یک  مشتریان 

))wen,2010

رفتار تغییر برند
تمامی  شامل  کننده  مصرف  رفتارهای 
اعمالی است که مصرف کنندگان در ارتباط 
کنارگذاری  و  استفاده  آوردن،  دست  به  با 
کاالها یا خدمات بعد از مصرف انجام می 
فراهم  خدمت،  یا  کاال  یک  خرید  دهند. 
کردن اطالعات گفتاری در مورد یک کاال 
گرایشات  دیگر،  فردی  برای  خدمت  یا 
بعد از مصرف یک محصول و جمع کردن 
اطالعات برای خرید، همگی مثال هایی از 

رفتار مصرف کننده هستند.
مردم قبل از درگیر شدن در یک عمل 
به  راجع  رفتاری  تمایالت  است  ممکن 
احتمال درگیر شدن در آن رفتار را ایجاد 
نمایند. تمایالت رفتاری به عنوان انتظارات 
برای رفتار کردن به شیوه خاص در رابطه 
مصرف  و  کنارگذاری  آوردن،  دست  به  با 
بنابراین  شود.  می  تعریف  خدمات  یا  کاال 
به  نسبت  کننده  مصرف  هر  است  ممکن 
تجربه  گفتن   ، اطالعات  کردن  جستجو 
خود درباره یک محصول با فرد دیگر، خرید 
از مصرف  بعد  گرایشات  یا  یا خدمت  کاال 
محصول به شیوه خاص عمل کند. از آنجا 
بینی کننده  پیش  رفتاری  تمایالت  که 
رفتار واقعی هستند. ) خصوصاً در شرایط 
اندازه گیری تمایالت  درگیری ذهنی باال) 
دارد. اهمیت  بازار  محققان  برای  رفتاری 

)صالح اردستانی، 1388)
اصطالح »تمایالت رفتاری« در بردارنده 
و  مجدد  خرید  به  تمایل  تمایل)  هردو 
حال-آنکه  می شود.  برند)  تغییر  به  تمایل 
نتایج منفی  تمایل به تغییر برند اشاره به 
دارد. و تمایل به خرید مجدد نشان دهنده 

رفتاری  تمایالت  اولیور  است.  مثبت  نتایج 
یک  بکارگرفتن  بعنوان»چگونگی  را 
به  تمایل  تعریف می کند.همینطور  رفتار« 
شرکت  یک  برای  منفی  نتایج  برند  تغییر 
احتمال  به  و  می دهد  نشان  را  خدماتی 
اشاره  دیگری  با  فعلی  تغییرعرضه کننده 
دارد. بطور کلی تغییر برند خدماتی، تمایل 
به تغییر برند، وفاداری مشتری و تمایل به 
خرید مجدد همه به هم مرتبط هستند. در 
تمایل  و  حفظ  مشتری،  وفاداری  حالیکه 
خروجی های  مطلوبیت  مجدد،  خرید  به 
عرضه کننده را نشان می دهند تغییر برند 
به  اشاره  برند  تغییر  به  تمایل  و  خدماتی 
 Han( دارند.  خروجی ها  نبودن  مطلوب 

 ) &Kim &Hyun, 2010
قطع  رابطه مند،  بازاریابی  ادبیات  در 
رابطه  بعنوان یک فرآیند تعریف شده است.  
که محققین درفرآیند قطع رابطه شواهدی 
پیدا  مختلف  تجربیات  و  عوامل  وجود  از 
محققین  از  عده ای  کلی   بطور  کرده اند. 
بدنبال عوامل تزلزل رابطه و فشار ناشی از 
آن درجهت تمایل به تغییر برند بوده اند و 
بعضی دیگر بدنبال عوامل تسریع کننده در 

قطع رابطه بودند.
تجربیـــات  تحلیـــل  از  بعــد  رز 
از  استفاده  با  و  متعدد،  مصرف کنندگان 
روش پیشامد بحرانی استدالل می کند که 
قطع رابطه سه نوع عامل )تعیین گر)  دارد: 
به  مصرف کننده   وادارکننده  عوامل   .1

تغییر عرضه کننده.
به  را  مصرف کنندگان  که  عواملی   .2

حفظ رابطه ترغیب می کند.)کشنده ها) 
عمل  صورت  بدین  که  نوسانات،   .3
می کنند که مصرف کنندگان بعد از تغییر 
برند گاهی اوقات مجدداً به  عرضه کنندگان 

قبلی خود  متوسل می شوند.
 هالینن و تهتینن با استدالالت تئوریکی 
در سه سطح  را  رابطه  قطع  موجد  عوامل 

بیان می کنند که عبارتنداز: 
1. عوامل متمایل کننده
2. عوامل تسریع کننده 

3. عوامل تضعیف کننده تمایل به تغییر 
 Anton, Camarero, Carrero,( برند 

)2007
جونز وساسر  در مورد وفاداری مشتری و 
به ویژه علت اینکه چرا مشتریان راضی یک 

 دکترحمیدرضا سعیدنیا / عضو کمیته علمی شرکت پژوهشی رهیافت
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عرضه کننده یا محصولی را ترک می کنند، 
تحقیق انجام دادند . نتایج پژوهش نشانگر 
آن است که برای تعداد زیادی از مشتریان 
با  نیست.  کافی  محصول  از  رضایت  فقط 
افزایش کیفیت محصول و گزینه های پیش 
روی مشتریان لذت بردن بصورت یک هدف 
برای مشتری در می آید و تنها به رضایت از 

محصول اکتفا نمی کند.
مشتری  وفایی  بی  موجب  سازمان  اگر 
لذت می  از محصول  نشود، مشتریانی که 
مگر  کرد،  نخواهند  ترک  را  سازمان  برند 
باشند  به گونه ای  از نظر شخصیت  اینکه 
که به راحتی از هر چیزی لذت ببرند و یا 
اینکه شرکت رقیب محصوالتی لذت بخش 
تر ارائه کند. بطور کلی جونز و ساسر برای 
شش نوع رفتار مشتری که با وفاداری رابطه 
ارائه  را  ذیل  اصطالح  شش  دارند  نزدیک 

کردند:
حد  از  بیش  حواریون  حواریون:   .1
یا  کاال  به  نسبت  حواری  یک  وفادارند، 
خدمت رضایت کامل دارد. و احتمال کمی 
روی  سازمان  از  حواریون  که  دارد  وجود 
ناراضی  بسیار  اینکه  مگر  شوند،  گردان 
رخ  چیزی  چنین  که  زمانی  ولی  گردند. 
دهد، روی گرداندن به گونه ای خواهد بود 
که سازمان را بی خبر نخواهد گذاشت. یک 
حواری ناراضی از سازمان تنها احساس سر 
افکندگی نمی کند، بلکه به سبب پنداشتی 
با سازمان دارد  نزدیک  رابطة  که در مورد 
احساس می کند که به او توهین شده است 
و در صدد بر می آید انتقام بگیرد و در برابر 
انجام  این حرکت سازمان واکنش مناسب 

دهد.
2. گروه های وفادار: گروه های وفادار 
مهم ترین بخش پایگاه مشتریان را تشکیل 
گاوهــای شیرده  مشــابه  آنها  دهند.  می 
هستند و بنای موفقیت سازمان را پی ریزی 
مقایسه  در  وفادار،  های  گروه  نمایند.  می 
ولی  کنند،  با حواریون تالش کمتری می 
مشتریان بسیار وفادار پس از روی گردانی 
از سازمان دوباره به آنجا مراجعه می کنند. 
آنها در مقایسه با حواریون، از ثبات بیشتری 
بردباری  اشتباهات  برابر  در  و  برخوردارند 

بیشتری نشان می دهند.
ناآرام  مشتریان  ناآرام:  مشتریان   .3
که  هستند  کسانی  ترین  مشکل  گروه  در 
با آنها سروکار دارد، زیرا آنها ضد  سازمان 
وفاداری هستند .مشتریان ناآرام همواره در 
گزینه  ترین  راحت  و  کاال  ترین  ارزان  پی 
هستند. امکان دارد مشتریان ناآرام نسبت 
به کاالیا خدمتی با نام ونشان خاص وفادار 

باشند، ولی برای عرضه کننده این کاال در 
گروه ضد وفادار قرارگیرند. امکان دارد کاال یا 
خدمتی با نام ونشان خاص را کنار بگذارند، 
به کاال یا خدمت دیگری توجه کنند و یا 
پیوسته سازمان های عرضه کننده را تغییر 
از  دهند. اگر کسی درباره علت این تغییر 
گفت  خواهند  پاسخ  در  کند،  پرسش  آنها 
که مسئله ارزان بودن و راحت بودن مطرح 
است، ولی واقعیت این است که، آنها میل 

به تغییر دائمی دارند.
رسد  می  نظر  به  چنین  گروگان:   .4
بسیار  شده  گرفته  گروگان  مشتریان  که 
وفادار باشند و این بدان سبب است که آنها 
اگر  ندارند.  یا گزینه ای پیش رو  راه  هیچ 
مشتریان گروگان گرفته شده ناراضی باشند 
به محض باز شدن روزنه ای سازمان را ترک 
خواهند کرد. حتی گروگان های راضی هم 
برای یک دورة کوتاه زمانی سازمان را ترک 
می کنند تا رقیب جدید را مورد ارزیابی و 

قضاوت قرار دهند.
5. روی گردان از سازمان: اگر سازمان 
زیادی  میزان  به  را  وفادار  مشتری  یک 
گردان  روی  سازمان  از  او  نماید،  ناراضی 
خواهد شد. و پس از آن با سازمان رقیب 
رابطه برقرار می کند. در این صورت سازمان 
پیشین نمی تواند به راحتی اشتباه گذشته 
با یک  این مشتریان  نماید، زیرا  را جبران 
نام و نشان  با  با محصولی  عرضه کننده و 
بندند.  می  وفاداری  پیوند  جدید  تجاری 
کسانی که از سازمان روی گردان می شوند، 
در گروه افرادی قرار می گیرند که آنها را بی 
وفا شده می نامند. سازمانی که بتواند رابطه 
نماید،  حفظ  مشتریان  با  صمیمی  بسیار 
آنها خواهد  از  از دست دادن برخی  شاهد 
بود، ولی این توان را دارد که آنها را دوباره 

جذب نماید.
6. خرابکار )تروریست(: خرابکاران در 
گروه بی وفاشده یا حتی بی وفا قرار نمی 
گیرند ، آنها ضد وفاداری هستند، این حالت 
مانند موردی است که عشق به تنفر تبدیل 
همان  خرابکاران  دارد  امکان  شود.  می 
حواریون پیش باشند که تا پیش از تحقیر 
شدن و گرفتن موضع دشمنی با سازمان، 
در گروهی قرار می گرفته اند که بیش از 
حد به سازمان وفادار بودند . اگر این افراد ، 
خود را رویاروی سازمان ببینند دیگر مسئله 
نارضایتی از سازمان ، کاال یا خدمت مطرح 
نخواهد بود. آنها آرزوی انتقام و نشان دادن 
واکنش مناسب را دارند. )پارسائیان، 1383)

از دیگر موارد تأثیر گذار بر میزان لذت 
درک شده ، هوش هیجانی فرد می باشد. 

توانایی  بعنوان  را  هیجانی  گولمان  هوش 
با دیگران و در حقیقت  برای برخورد  فرد 
فهمیدن و ارزیابی احساساتی که او در رابطه 
با دیگران دارد ، تعریف می کند. تعدادی 
که  هستند  مطلب  این  بیانگر  مطالعات  از 
هوش هیجانی باال ، با روابط رضایت بخش  
ایجاد  در  موفقیت  و  دیگران  و  فرد  بین 
رابطه بدست می آید.همچنین انجلبرگ و 
همکارش  بیان می کنند که هوش هیجانی 
با قضاوت در مورد روابط اجتماعی مرتبط 

  ))Bao Lin; wen,2010( .است

            نتیجه گیری
جدید  برندهای  ظهور  شاهد  ما  امروزه 
در عرصه مبلمان در سطح کشور هستیم 
در  رقابت  افزایش  به  منجر  امر  این  که 
این عرصه گشته است. دیگر استراتژیهای 
نبوده  کارساز  فعلی  شرایط  برای  گذشته 
و شرکتها باید به دنبال راهکارهای جدید 
پیشرفت  با  باشند.  مشتریان  حفظ  برای 
دیگر  ارتباطات  در  سهولت  و  تکنولوژی 
ندارد.  معنا  شده  گرفته  گروگان  مشتری 
روی  پیش  های  گزینه  افزایش  با  بعالوه 
دیگر   ، مشتریان  به  انتخاب  حق  دادن  و 
و خدمات  کاال  دنبال کیفیت  به  تنها  آنها 
دریافتی نیستند بلکه لذت بردن از خرید 
آمده  در  هدف  یک  صورت  به  آنها  برای 
و  از عوامل خشنودی مشتریان  است.یکی 
لذت برند آنها از خریدشان نوع رابطه او با 
مشتری  با  ارتباط  است.  فروشنده  شرکت 
چیزی بیش از ارائه بهترین کاالها / خدمات 
در لحظه یک رویداد مالی است. هر سازمان 
مطلوبی  رابطه  مشتریان  با  بکوشد  باید 
اکتفا  رابطه  وجود  به  تنها  و  کرده  برقرار 
نکند. رابطه خوب با مشتری باعث می شود 
تا دادوستد تکرار شود. فروش اول را نباید 
واقع فروش  بر موفقیت دانست. در  دلیلی 
او  یا شخصی که  به همان مشتری  مجدد 
معرفی کرده می تواند به عنوان یک آزمون 

سریع از رضایت مشتری به حساب آید.

پیشنهادات
از آنجاییکه اکثر مطالعات گذشته که رفتار 
تغییر برند مصرف کننده را بررسی کرده اند 
بیشتر بر پایه پژوهش های بازاریابی و ابزارهای 
تحقیقاتی بوده است و این مفروضات بندرت 
از دیدگاه روانشناسی مصرف کننده یا رفتار 
اجتماعی وی آزموده شده اند ، پیشنهاد می 
گردد در زمینه رفتار مصرف کننده به بخش 
روانشناسی مصرف کننده توجه بیشتری گردد.
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نقش پژوهش در تحول صنعت مبلمان

امروزه تجارت مبلمان نسبت به کاربرد 
و زیبایی شناختی آن در اولویت قرار گرفته 
است. هر آنچه که از نظر اقتصادی سودآور 
باشد، در جامعه به مصرف کننده ارائه می 
شود، بدون آن که مواردی چون اندازه، فرم، 
رنگ و مقیاس در مورد آن در نظر گرفته 
یا  نقش مصرف کننده  ترتیب  بدین  شود. 
آرام  آرام  کاال  صحیح  مصرف  در  مشتری 
کمرنگ و سلیقه تاجر و تولید کننده بر نیاز 

جامعه قالب می شود.
چگونه می توان تعادلی بین نیاز مصرف 
کننده )جامعه) و ارتقاء دانش تولید کننده 

یا وارد کننده برقرار ساخت؟
در بخش خانگی مشاهده می شود که 
به جز اندکی از تولید کنندگان هنرمند این 
در  تاریخ هنر  و  دانش  تابع  بوم که  و  مرز 
صنعت مبلمان می باشند و الگوهای اصلی 
روی  از  و  داده  قرار  هدف  را  صنعت  این 
اصل الگو ها که در تاریخ هنر ممالک دیگر 
نمایند،  به ساخت می  اقدام  افتاده   اتفاق 
اکثر تولید کنندگان از روی الگو های دست 
کنند،  می  نهایی  را  تولیداتشان  چندمی 
یعنی برای تولید یک مبل یا دیگر عناصر 
دارای یک  الگویی که خود  از  دکوراسیون 
الگوی اصلی بوده استفاده می نمایند. بدین 
ترتیب نقش الگوی اصلی به عنوان خالقیت 
اولیه بسیار کمرنگ شده و مشخصات خود 
داده  ازدست  چندمی  دست  تولید  در  را 

است.
بررسی های فراوان نشان داده است که 
دستیابی به تولید با کیفیت در این بخش 
از مبلمان را نمی توان نادیده گرفت چرا که 
طبق آمار، بیشترین صادرات مبلمان در این 
بخش، یعنی مبلمان خانگی صورت گرفته 
می  چگونه  که  جاست  این  پرسش  است. 
توان این ناهنجای های موجود را به فرصت 

های غنی و مثبت تبدیل کرد؟
مهمترین  خانگی  مبلمان  بخش  در 
فضاهای  گیری  بهره  ی  نحوه  مسئله، 
اگر  این مصنوع است.  از چیدمان  مختلف 

و  باشیم  نشناخته  را  مسکونی  فضاهای 
مقیاس و اندازه های آن ها را مورد بررسی 
تولید  به  دست  چگونه  باشیم،  نداده  قرار 
میزنیم؟ آیا فقط شکل ظاهری کافی است؟

اگر ما در شرایطی قرار داریم که مجبور 
با  از خانه هایی  برداری  بهره  و  به ساخت 
ابعاد محدود و کوچک هستیم، چه نوع مبل 

و با چه اندازه ای باید تولید کنیم؟
مبلمان، خصوصا  تامین  و  تولید  امروزه 
مبلمان کالسیک، به الگوهای ثابت و برای 
یعنی  است،  شده  محدود  وسیع  فضاهای 
فضاهای محدود و کوچک نمی توانند بهره 

ای از این نوع مبلمان داشته باشند؟
 برای دستیابی به راه حل این موضوع، ما 
باید به دنبال طراحی مناسب باشیم و مقوله 

طرح و طراح رابشناسیم.
 

طراحی 

جایگاه طراحی در زندگی انسان ها 
امکانات  وجود  طراحی،  اهمیت  دلیل 
کارهای  انجام  در  مختلف  متغیرهای  و 
گر  انتخاب  دلیل  به  که  است،  گوناگون 
متفکر  موجود  تنها  عنوان  به  انسان  بودن 
جهان هستی، به وجود آمده است.  انسان 
موجودی انتخابگر است، به دلیل پیشرفت 
و  امکانات  وجود  و  تکنولوژی  و  علم  در 
یک  یافتن  تحقق  برای  مختلف  احتماالت 
انتخاب  این  امروز،  دنیای  در  خاص  عمل 
ها از اهمیت شایان توجهی برخوردار شده 
اند. این به دلیل تعدد بی شمار تولیدات و 
مصنوعات است و تنوعی که در مخاطبین 
و مصرف کنندگان به وجود آمده. طبقات 
دارای  گوناگون،  های  فرهنگ  در  مختلف 
نیازها و سلیقه ها و امکانات مالی متفاوتی 
و  ها  سرویس  طراحی  جریان  هستند، 
جماعت  این  برای  را  گوناگونی  تولیدات 
کثیر به اشکال گوناگون شکل داده و قابل 

مصرف می کند.
و  زندگی مان دخل  ما در محیط  همه 
نیازهایمان  به  بیشتر  تا  کنیم  می  تصرف 
انتخاب می کنیم که چه  خدمت کند. ما 
اقالمی را داشته باشیم و دور و برمان را از 
چه پر کنیم، می سازیم، می خریم، مرتب 
و  کنیم،  می  ساختار  تجدید  کنیم،  می 
همه ی این ها یک جور طراحی است. ما با 

این کارها چیزها و فضاهای زندگی روزمره 
مان را که در غیر این صورت بی هویت می 
بودند، به چیزها و محل های خودمانی بدل 
می سازیم. ماهیت کار طراحی در تصمیم 

گیری ها وجود دارد. 
در این جا نحوه طراحی دو فضای اداری 
می  قرار  بررسی  مورد  اداری  بخش  در  را 

دهیم.
در این بخش با در نظر گرفتن هندسه، 
اندازه و فاکتورهای انسانی )ارگونومی) که 
لزوم چیدمان نهایی در مورد کاربرد اتفاق 
می افتد. فضای مورد نظر طراحی  دارای 
اندازه ی خاص خود بوده و طراحی مبلمان 
نیز بر اساس آن، دارای شرایط خاصی می 
شود که خود دانش طراحی خاص خود را 
فضای  یک  برای  اساس  این  بر  طلبد.  می 
فضا  ابعاد  اساس  بر  و  اداری  شده  تعریف 
می توان گزینه های متفاوتی را طراحی و 
هماهنگ نمود. خالقیت طراحی و به دنبال 
آن نوآوری طراح بهترین انتخاب را ارائه می 

دهد.
گرفتن  نظر  در  بدون  بخش  این  در 
فاکتورهای انسانی و تخصص مرتبط، دست 
یابی به چیدمان نهایی میسر نمی باشد. با 
در نظر گرفتن وجود این نیروی متخصص 
و دانش طراحی در کشورمان، به نظر می 
مشهود  حوزه  این  در  پژوهش  نقش  رسد 

می باشد.

اهمیت و جایگاه طراحی در 
رشته های معماری و معماری داخلی  
نیازمند  زندگی،  ادامه ی  برای  انسان 
عوامل  گزند  از  آن،  در  که  است  فضایی 
بیرونی مانند باد و باران و حیوانات وحشی، 

  دکتر عبدالحسین محسنی / شیما شعبانی
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سکنی  با  اولیه  های  انسان  باشد.   مصون 
گزیدن در دل غارها و بعدها با ساخت کلبه 
هایی از مصالح طبیعی به این مهم دست 

یافته اند.   
در عین حال در آثار معماری به جا مانده 
از گذشته، شاهد این هستیم که درون را به 
از سنگ ها تعریف  وسیله ی مرز مدوری 
می کردند، گرچه در فضای بیرونی، یا زیر 
خیمه یا سقفی گیاهپوش قرار داشت. این 
است  فیزیکی- ذهنی  درونی  فضای  نوعی 
محیط  از  را  خاص  مکانی  نحوی  به  که 

پیرامونش متمایز می کند.
انسان، از گذشته تا امروز در پی آن بوده 
تا با مفهوم دهی به محیط اطرافش، آن را 
به مکانی آشنا تبدیل کند. انسان های اولیه 
توسط مرز مدوری از سنگ ها که گرداگرد 
نقاشی کردن روی  با  یا  قرار داشت،  آتش 
دیوار غارها، به این مهم دست می یافتند. 
پس از آن و با پیشرفت تمدن بشری، آن 
ها با تکیه بر دانش علمی و تکنیکی خود و 
نیز بر اساس دیدگاهی که نسبت به زندگی 
به  و شکل دهی  بناها  به ساخت  داشتند، 

محیط اطرافشان پرداختند.
طراحی به چیزی بیش از درک زیبایی 

نهایی  محصول  چراکه  دارد.  نیاز  شناسانه 
دید  معرض  در  همیشه  داخلی  طراحی 
کاربری قرار می گیرد که می تواند درون 
که  است  الزم  کند.  اثرحرکت  خالق  کار 
طراحان درکی از طبع کاربران و نیازهایشان 
داشته باشند. طراح را از تاثیر مقوله های 
علم، هنر و فناوری گریزی نیست و طراح 
را  دو  هر  هنر،  و  علم  بایست طبیعت  می 
و  نیاز  میان  تعادلی  طراحی  کند.  درک 

خوسته، جامعه و فرد است. 
می  دنبال  را  اهدافی  فضا  یک  طراحی 
کند. بسیاری از پروژه های طراحی داخلی 
در ارتباط مستقیم با نیازهای بازار و جامعه 
است. عملکرد به عنوان یک زبان معمول در 

طراحی داخلی وجود دارد.

دکوراسیون و  طراحی  
 Interior Design داخلی

طراحی داخلی ساماندهی خصوصیات و 
نحوه ی قرار گرفتن عناصر با نظر گرفتن 
یک  در  مکانی  های  محدودیت  و  امکانات 
فضای داخلی است در جهتی که کاربران 
بتوانند زندگی راحت تر و بهتری را در آن 
فضا تجربه کنند، پاسخگویی به سواالت چه 

چیزی، چگونه، برای چه کسی است. 
فرهنگ،  که  طور  همان  حال  عین  در 
بستر اجتماعی، بوم و ... بر روحیه ی افراد 
ی  حافظه  در  و  بوده  گذار  اثر  جامعه  آن 
خلق  آثار  در  دارد،  حضور  ها  آن  تاریخی 
شده توسط طراحان نقشی موثر داشته و از 
عوامل موثر در هویت بخشی به محصوالت 
فرهنگی، تولیدات و آثار یک ملت، قوم یا 

تفکری خاص به شمار می رود.
و  معماری  طراحی  در  طراحی  فرایند 
معماری داخلی از طریق ارتبط مستمر بین 
آن چه که در ممکن است و آنچه که فرد 
می خواهد انجام دهد، به دست می آید و 
هر خطی که معمار می کشد، فکر او را در 

مورد این ممکن ها تعدیل می کند.

ارتباط طراحی داخلی با 
مخاطب  

معماری داخلی با رابطه ی مستقیمش با 
راه و روش زندگی و تامین نیازهای بشر قرار 
دارد. معماری داخلی تحت پوشش معماری 
و در عین حال مستقل از آن است. معماری 
داخلی و مبلمان  دنیایی را خلق می کند 
که معماری از دستیابی به آن عاجز است. 

39
39

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

نمونه ای از یک دفتر کار با روحیه کالسیک - مدرن       /        ساختمان اداری گلستان - مهندس احمد معیری زاده و مهندس شیما شعبانی

 شماره 5 و 6  /  تابستان و پاییز 1390



چرا که زندگی در فضاهای درونی جریان 
توانند  می  ای  حرفه  های  طراح  دارد.  
کارشان  و  جذابند  که  بسازند  را  فضاهایی 
را درست انجام می دهند. آن ها می توانند 
فضاهایی را خلق کنند که عالوه بر طرف 
کردن نیازها، بتوانند به راحتی با مخاطب 
ارتباط برقرار کرده ، فهم و استفاده از آن ها 
راحت، تماشا و تعامل با آن ها لذت بخش 

باشد. 

اهمیت نقش آموزش در 
پرورش طراحان داخلی

پیچیده  ذهنی  فرایند  مستلزم  طراحی 
ای از توانایی دست یازیدن به انواع زیادی از 
اطالعات، در آمیختن آن ها در مجموعه ای 
منسجم از ایده ها، و نهایتا، به وجود آوردن 

شکلی تحقق یافته از ایده هاست.
این  نظران  صاحب  از  بسیاری 
سایر  مانند  طراحی  دارند:  اعتقاد  مسئله 
و  تمرین  که  چقدر  هر  مهارت هاست. 
ممارست بیشتری در آن وجود داشته باشد، 
بیشتری می رسد. چرا که  توانایی  به  فرد 
اندیشه امری است بسیار متکی بر تمرین 

و مهارت.
در  فراوانی  های  توصیه  و  ها  نوشته 
مورد نحوه ی آموختن دوچرخه سواری، یا 
نواختن سه تار وجود دارد. اما آیا با استناد 
به همین نوشته ها می توان یک نوازنده یا 
افراد معدودی ممکن  دوچرخه سوار شد؟ 
است که دوچرخه ای را برای اول بار سوار 
سه  یا  برانند  را  آن  مشکل  بدون  و  شوند 
درست  را  آن  و  گرفته  دست  به  را  تاری 
بنوازند. برای اکثریتی وسیع الزم است ابتدا 
با دقت در جزئیات، مهارت کسب کنند. این 
در ذات مهارت های بسیار پیشرفته )مانند 
طور  به  را  ها  آن  توان  می  که  رانندگی)، 

ناخودآگاه انجام داد، نهفته است. 
در طول  ای،  یک دوچرخه سوار حرفه 
یا  شدن  سوار  ی  نحوه  به  دیگر  مسابقه، 
به  او  توجه  بلکه  اندیشد  نمی  زدن  رکاب 
از  فاصله  باقیمانده،  و  شده  پیموده  مسیر 
رقبا، نحوه ی ذخیره کردن نیروی بدنی و... 

متمرکز است.
 همانطور که یک نوازنده ی سه تار برای 
انگشتان  باید فن قرارگیری  نواختن  خوب 
 ... و  بدن  به  نسبت  ساز  حالت  ساز،  روی 
آن  موسیقی،  بر درک  و  کرده  فراموش  را 
طور که نویسنده ی قطعه خواسته، متمرکز 
شود.  با ذهنی پر از توصیه های مهارتی در 

مورد نواختن سه تار، نمی توان قادر به بیان 
مورد  در  شد.  موسیقی  طریق  از  احساس 

طراحی )طراحی) نیز چنین است.
 اگر مهارت آن را آموخته باشیم، هر چه 
کمتر به شیوه ی کار خود فکر کنیم، کار را 
بهتر انجام می دهیم. با وجود این در ابتدا 
و  تحلیل  را  مهارتی  زمینه ی  عناصر  باید 
تجربه کرد و فراموش نکرد که حتی موفق 
به  نوازندگان،  یا  سواران  دوچرخه  ترین 
از درس های دوره آموزششان سود  نوعی 

برده اند.
مهارت  )طراحی)  طراحی  ی  اندیشه   
است. مهارتی پیچیده و مرکب که می توان 
آن را تحلیل کرد، پروراند، بسط داد، تمرین 
مانند  باید  نهایت  در  ها  آن  تجربه کرد.  و 
نوازندگان، تمام آن چه را که درباره ی فنون 
آموخته اند، به فراموشی سپرده و تنها به 

اجرای طراحی )طراحی) بپردازند. 
طراحی مهارتی است که در پی تمرین و 
ممارست، در سطوح مختلف در فرد درونی 
گیری،  فرا  از  پس  که  مهارتی  شوند.  می 
صورت  به  آن  از  پس  و  شده  ذهن  ملکه 

ناخود آگاه جریان می یابد.  
خالقیت  و  مهارت  نیازمند  طراحی  هر 
است. خالقیت یک نیروی بالقوه است که 
از طریق مهارتی که از توسط تمرین کشف 
شده، شکوفا می شود. برای مثال معماران 
و طراحان های داخلی، نیاز به حس بصری 
تربیت شده و دست آزاد قوی جهت ترسیم 
ایده هایشان دارند. و این مهارتی است که 
تنها توسط تمرین و ممارست، کسب می 
شود.  مهمترین کارکرد بناها انجام وظیفه 
ی مهم سکنی دادن به وجود انسانی است. 
فضاهای  مبلمان  که  است  جریانی  زندگی 
هستند.  آن  ی  ادامه  ی  الزمه  داخلی 
متاسفانه معماری داخلی امروز از این مهم 
غافل شده، ایجاد فرم و توجه به ظواهر از 
بنا و تجربه های فضایی  نیازهای ساکنین 
آنان اهمیت بیشتری یافته است. به مبلمان 
به مثابه اشیاء هنری نگاه می شود و نحوه 
ی کاربرد آن ها فراموش می شود. چه بسیار 
تاثیرات سوئی که طراحی نامناسب فضاهای 
داخلی، بر زندگی و خلق و خوی کاربران می 
گذارد. خالق فضای داخلی اگر خط فکری، 
دانش و فهم درستی برای ساختن فضایش 
داشته باشد، حتما می تواند مبلمان مناسب 
و  انتظارات  یا  کرده  طراحی  را  فضا  آن 
خواسته هایش از مبلمان را به طراح صنعتی 

منتقل کند.
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مقدمه 
و  چوبی  تولیدات  روزافزون  گسترش  با 
همچنین کمبود منابع تامین چوب ، تالش 
چوب  و  ها  جنگل  از  بهینه  استفاده  برای 
رنگ جدیدی به خود گرفته است . اگرچه با 
ورود مواداولیه ای نظیر ام دی اف و نئوپان 
بخشی از این بار از روی جنگل ها برداشته 
شده است ولیکن رقبت روز افزون مصرف 
کنندگان به خرید محصوالت چوبی از یکسو 
و زیبایی و ماندگاری وصف ناپذیر چوب از 
در  هایی  راه  یافتن  به  نیاز   ، دیگر  سوی 
جهت استفاده بهتر از این نعمت خدادادی 
از   . است  کشیده  رخ  به  پیش  از  بیش  را 
جمله جدیدترین و موثرترین این روش ها ، 

ساخت پروفیل ها و صفحات چوبی ) ماسیو 
پانل ها ) از ضایعات جنگل ها و یا چوبهای 
با ارزش کم می باشد که نه تنها تحولی در 
ارائه مواد اولیه چوبی با کیفیت خوب بوجود 
آورده ، بلکه تا حد بسیار زیادی از دورریز 

چوب های جنگلی کاسته است . 
در این روش ، گرده بینه های با قطر کم 
و الوارهای چوبی با طول کوتاه ) که عمدتٌا 
ارزش تولیدی کمتری دارند ) طی فرایند 
می  بیان  تفصیل  به  ادامه  در  که  تولیدی 
گردد ، به صفحات چوبی تبدیل می شوند 
که از یکسو بدلیل استفاده از اتصال انگشتی 
) Finger Joint ) دارای استحکام باالیی 
بوده و از سوی دیگر با ابعاد صولی و عرضی 
بسیار ایده آل برای تولید انواع محصوالت 

چوبی کاربرد دارند .
 ، چوبی  فشرده  صفحات  با  مقایسه  در 
ماسیو پانل ها به لحاظ ویژگی های مقاومتی 

و استحکامی به مراتب استانداردهای بهتری 
امکان  البته  و  گذارند  می  اختیار  در  را 
همچنین  و  باز  فضای  در  آنها  از  استفاده 
قابلیت پرداخت و رنگ پذیری باالی آنها از 
مزایای فوق العاده این محصوالت می باشد .

 Finger Jointed( پروفیل های چوبی
ابعاد  در  استاندارد  به صورت   (  Profiles
طولی تا 7,5 متر ، عرض تا 150 میلیمتر  
و ضخامت تا80 میلیمتر قابل ارائه هستند 
. برای ماسیو پانل ها نیز بسته به قابلیت 
 ، متر   4,5 تا  طولی  ابعاد   ، پرس  دستگاه 
تا  صفحات  ضخامت  و  متر   1,3 تا  عرض 
55 میلیمتر عرضه می شوند . ) ابعاد ارائه 
شده بر اساس قابلیت ماشین آالت شرکت 

Weinig آلمان می باشند. )

 Finger Joint انواع اتصاالت
و کاربرد آنها در صنعت

الف ( اتصال انگشتی افقی 
: ) Horizontal Finger Jointing(

در این سیستم تولیدی ، قطعات به طور 
ابزار خوری می  افقی وارد دستگاه شده و 
شوند . این روش اصوالً در ساخت مبلمان 
و سایر محصوالت چوبی با کاربرد در فضای 
به  مقاومت  و  دارد  مصرف  مورد  داخلی 
مراتب باالتری را نسبت به صفحات چسب 
خورده معمولی دارد . در این روش اتصال 

انگشتی در سطح دیده نمی شود .

ب ( اتصال انگشتی عمودی 

: ) Vertical Finger Jointing(
این روش تولیدی مناسب برای مصارف 
خارجی نظیر پنجره های چوبی ، خانه های 
و سازه های چوبی می باشد . شاخه های 
پرداخت  به  اصوالً  سیستم  این  با  تولیدی 
نیاز نداشته و به لحاظ کاربردی از مقاومت 
این  در   . هستند  برخوردار  باالیی  بسیار 
قابل  سطح  در  انگشتی  اتصالت  سیستم 

مشاهده هستند .

مزایای ماسیو پانل های 
فینگر جوینت شده 

1( مقاومت به تغییرات ابعادی و 
: ) STRAIGHTNESS ( تغییر فرم

ماسیو  ساخت  در  اینکه  به  توجه  با 
یکدیگر  به  چوبی  کوتاه  قطعات   ، ها  پانل 
انگشتی  اتصال  های  شاخه  و  متصل شده 
و در نهایت صفحات چوبی  را به وجود می 
آورد  ، لذا وقوع تغییرات ابعادی و همچنین 
تابیدن و پیچش در آنها به کمترین میزان 

ممکن کاهش می یابد. 

2( دوام و پایداری 
: ) DORABILITY(

مقاومت باال نسبت به تغییرات حرارتی 
و رطوبتی از ویژگی های بارز این صفحات 
است . از آنجاکه قطعات چوبی پیش از ورود 
به پروسه تولید کاماًل خشک خواهند شد 
)رطوبت 8% - 12 % ) ، لذا ساختار چوب 
پیرامونی  محیط  با  رطویت  تبادل  امکان 
استفاده  دیگر  از سوی   . داشت  نخواهد  را 
در   D3 با درجه  PVAC های  از چسب 
ایجاد و برقراری اتصاالت ، تضمین کننده 
استحکام و پایداری این محصوالت در برابر 

عوامل و متغیرهای محیطی می باشد .

3(گستره وسیع کاربردی 
: ) VERSABILITY(

پانل ها و پروفیل  زمینه مصرف ماسیو 
بسیار  شده  جوینت  فینگر  چوبی  های 

ماسیو پانل ها ، تحولی در صنعت مواد اولیه
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هیچگونه  نحویکه  به  باشد  می  گسترده 
محدودیتی در تولید انواع محصوالت چوبی 

وجود ندارد.
و  میز   ، کابینت   ، پارکت   ، درب  تولید 
صندلی و صد البته استفاده بسیار گسترده 
خانه  و  ها  پل  نظیر  چوبی  های  سازه  در 
قابلیت های  بیانگر گستردگی  های چوبی 
کابردی این مواد با ارزش می باشد . بویژه 
خانه  و  پنجره   ، پارکت   ، در ساخت درب 
های چوبی امکانات بی نظیری را در اختیار 
الوارهای  که  دهد  می  قرار  تولیدکنندگان 

چوبی رایج این قابلیت ها را ندارند .

4(کاربری آسان در پروسه تولید 
: ) EASY TO WORK(

یکنواختی   ، چوبی  های  گره  نبود 
ضخامتی در صفحات ، مقاومت باال در برابر 
تغییرات فرمی – ابعادی و سطوح پرداخت 
شده از جمله ویژگی های منحصر به فرد 
باشد که تضمین کننده  این صفحات می 
پروسه آسان تولید می باشد . از سوی دیگر 
روکش پذیری و رنگکاری با کیفیت بسیار 
باال نیز از مزایای تولیدی این مواد اولیه می 

باشد .

5(دوستدار محیط زیست 
 POSITIVE ECOLOGICAL(

: ) IPMACT
بدون شک چوب با برخورداری از ساختار 
گیاهی و طبیعی خود یکی از بهترین مواد 
اولیه دوستدار محیط زیست بوده و هست . 
از سوی دیگر تکنولوژی ساخت ماسیو پانل 
از چوب و  بهینه  بر اساس استفاده  ها که 
جنگلها استوار است ، نقش مهمی در حفظ 

محیط زیست ایفا می کند . 

فرایند تولید ماسیو پانل ها 
به طور خالصه پروسه تولید ماسیو پانل 

ها شامل 5 مرحله کلی ذیل می باشد :

1 ( برش طولی الوار چوبی 
: ) Ripping(

طول  با  چوبی  الوارهای  مرحله  این  در 
طی  اینکه  طی  از  پس   ، متفاوت  های 
خشک  کاماًل  کنی  خشک  چوب  پروسه 
شدند ، در دستگاه چند تیغ برش خورده 

مناسب  با عرض  به صورت شاخه هایی  و 
چهارتراش  بخش  به  سطح  پرداخت  برای 
تیغ  .تکنولوژی دستگاههای چند  رود  می 
بر این اصل بنا گردیده است که الوار چوبی 
در طی یک مرحله به شاخه هایی با عرض 
های مورد نیاز برش شود. این امر عالوه بر 
دقت باالی برش ، راندمان تولید را به طرز 
چشمگیری افزایش می دهد . حداقل طول 
به  ورود  چوبی جهت  الوارهای  برای  مجاز 
چند تیغ 410 میلیمتر بوده و تخته هایی 
با ضخامت تا 120 میلیمتر قابل استفاده در 

این دستگاه می باشد .

2 ( پرداخت شاخه های برش 
: ) Moulding ( خورده

از  برش خورده پس  های چوبی  شاخه 
دستگاه چندتیغ ، وارد دستگاه مولدر می 
شود تا همزمان و در طی یک مرحله تمامی 
سطوح آن پرداخت شود . این امر بویژه برای 
اتصال قطعات چوبی بسیار مورد نیاز میباشد 
و دقت پرداخت در این مرحله، عاملی نقش 
مهمی در افزایش کیفیت محصول نهایی و 
استحکام اتصال دارد . حداکثر عرض مجاز 
ورود 230  جهت  چوبی  های  شاخه  برای 
میلیمتر بوده و شاخه هایی با ضخامت تا 
120 میلیمتر قابل استفاده در این دستگاه 

می باشد .

3 ( برش عرضی و جداسازی گره 
: ) Cutting(

در  پرداخت  از  پس  چوبی  های  شاخه 
در  استفاده  آماده  هنوز   ، مولدر  دستگاه 
از  زیرا  نیستند   Finger Joint دستگاه 
از شاخه های چوبی دارای  یکسو بسیاری 
گره می باشند که عامل موثری در جلوه و 
استحکام چوب است و از سوی دیگر باید 
به لحاظ طولی به ابعاد مناسب برای ورود 
 . شوند  برش   Finger Joint دستگاه  به 
پروسه  این  زن  گره   – کن  قطع  دستگاه 
را کنترل و اجرا می کند بدین ترتیب که 
دستگاه  این  برش  سازی  بهینه  افزار  نرم 
ضمن تشخیص محل گره ها ، برش عرضی 
شاخه ها را با کمترین میزان ممکن ضایعات 
انجام می دهد . خروجی این دستگاه آماده 
ورود به دستگاه بعدی جهت ابزارخوری و 

ماسیو پانل ها ، تحولی در صنعت مواد اولیه
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تولید شاخه های Finger joint می باشد 
.

4 ( ابزار زنی و تولید پروفیل های 
: ) Finger Jointing ( چوبی

قطعات چوبی پس از طی مراحل باال ، 
در   . میشوند  انگشتی  اتصال  دستگاه  وارد 
این مرحله بسته به نوع مصرف و  چگونگی 
اتصال قطعات به یکدیگر ، پروسه تولیدی 
صورت می گیرد . قطعات چوبی پس از ابزار 
می  پرس  بخش  وارد   ، سر  دو  در  خوری 
شوند و در این بخش بسته به ابعاد طولی 
 Finger Joint های  شاخه   ، نیاز  مورد 

پرس میشوند . 

5 ( پرس صفحات چوبی  
: ) Massive Panel Pressing(

شاخه های فینگر جوینت شده در این 
مرحله وارد دستگاه پرس گرم تولید ماسیو 
پانل می شوند . اگرچه برای این بخش از 
پرس های سرد نیز میتوان استفاده نمود، 
سرد  های  پرس  کمی  و  کیفی  تفاوت  اما 
نموده  به شدت محدود  را  آنها  از  استفاده 
است . در سیستم پرس ماسیو پانل نیز از 
مقاومتی  درجه  با   PVAC های  چسب 
D3 استفاده می شود و شاخه های چوبی 
پس از اعمال چسب بر روی بخش کناری 
) که در سیستم های شرکت Weinig به 
بخش  وارد   ( باشد  می  اتوماتیک  صورت 

پرس می شوند. در این بخش گرما از طریق 
سیستم رادیو فرکانس و مستقیماً به چسب 
) و نه به شاخه های چوبی ) منتقل شده 
انجام  چوبی  های  شاخه  اتصال  پروسه  و 
در  شده  پرس  چوبی  صفحات   . میگیرد 
اره که  از دستگاه توسط دو  هنگام خروج 
جهت حرکت عمود بر هم دارند ، سایز شده 

و سپس به بیرون هدایت می شوند .

6 ( سنباده صفحات چوبی و 
 Calibration and ( بسته بندی

: ) Packing
در نهایت برروی ماسیو پانل های سایز 
شده ، پرداخت نهایی صورت گرفته و سپس 

بسته بندی می شوند .

متاسفانه پروسه تولید ، کیفیت و قابلیت 
صنعت  در  محصوالت  این  کاربردی  های 
چوب ایران هنوز آنچنان که باید شناخته 
شده نیست و در این مقاله سعی شد تا با 
بررسی کاربردهای ماسیو پانل ها و پروسه 
تولید آنها ، گامی هرچند کوچک در معرفی 

این محصوالت ارزشمند داشته باشد .
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جایگاه  مبلمان در معماري تطبیق پذیر 

و  پذیری  تطبیق  اخیر  های  دهه  در 
انعطاف پذیری نقش مهمی در پروژه های 
ایده  و  ها  پروژه  اند.  کرده  ایفا  معماری 
پیوند  برای  رویایی  و  پردازانه  خیال  های 
و  ها  فناوری  با  معماری  های  ساختمان 
راستای  در  یافتند.  توسعه  جدید  امکانات 
واضحی  ارتباط  معاصر،  دهه  های  نوآوری 
با ایده ها و پروژه های معماری یافت می 
شود. در طول عصر صنعتی، ماشین آالت 
پروژه  در  مهمی  بسیار  نقش  تکنولوژی  و 
مقایسه  کردند.  بازی  پیشتاز  تجربی  های 
با یک دستگاه خودرو، مخصوص  معماری 
این دوره است. با ادامه این عصر، فتوریسم 
)آینده گرایی) و موقعیت گرایی ایده های 
خیالی را بر پایه تکنیک های چند رسانه 
باز توسعه دادند. تحقق این  ای و ذهنیت 
قابلیت  با  نبودند.  اصلی  هدف  ها  پروژه 
حرکت و بخش های متحرک، گامی فراتر 
در رابطه با ماشین آالت برداشته شد. دوره 
امروز را می توان به عنوان عصر الکترونیکی 
و یک جامعه اطالعاتی نام گذاری کرد که 
منفرد سازی، تجاری سازی، جهانی شدن 
عصر  این  های  مولفه  سازی،  شخصیت  و 
الکتریکی  ابزار  توسعه  با  همگام  هستند. 
پیشرفته و تجاری سازی در حال رشد در 
این زمینه، سفارشی نمودن این محصوالت 
نقش بسیار مهمی ایفا می کند. فردگرایی 
شخصی  آرزوهای  با  ساختمان  تطبیق  و 
توسعه های  با  رابطه  کاربران و محیط در 

فناوری، موضوع روز تحقیقات است. 
تعاریف گوناگونی از معماری تطبیق پذیر 
در مقاالت به کار رفته است اما همبستگی 
بین آن ها دچار نقص و کمبودهایی است. 
ارائه شده که هر  تعاریف ضمنی مختلفی 
یک مربوط به سطح متفاوتی از تطبیق می 
باشند. دکر  )2006) بیان کرد که تعامل 
روانشناسی،  مفاهیم  گرفتن  نظر  در  با 
فیزیکی و مکانیکی به طور خاص به عنوان 
چیدمان  در  کاربر  که  تغییری  شاخص 
بر  دارد.  کاربرد  کند،  اعمال می  یا محیط 

یا  معماری   (2006( ادلر   نظرات  طبق 
سازه های پویا با نیازهای گوناگون کاربران، 
شرایط محیطی در حال تغییر یا خیاالت 
و آرزوهای کاربران تطبیق داده می شوند. 
در مقاله کرونر  )1997)، معماری هوشمند 
می  اطالق  ای  شده  ساخته  های  فرم  به 
شود که سیستم های یکپارچه و منسجم 
آن ها قادر به پیش بینی و پاسخگویی به 
یا خارجی هستند که  پدیده های داخلی 
ساکنین  و  ساختمان  عملکرد  بر  امر  این 
به  معماری هوشمند  تاثیر می گذارد.  آن 
به  محترمانه  و  حساس  حمایتی،  روشی 
پاسخ  جهانی  و  محلی  محیط  ساکنین، 
توسط  دیگری  ضمنی  مفهوم  دهد.  می 
کروننبرگ  )2002) ارائه شده است که در 
آن نهایت طراحی داخلی انعطاف پذیر آن 
چیزی معرفی شده است که کامال نامنظم 
 ، و دارای رنگ، شکل  تغییر است  قابل  و 
قابل  حرارتی  و  صوتی  نورپردازی،  سطوح 
تغییر می باشد به طوری که ساکنینی که 
در این فضای داخلی حرکت می کنند، می 
توانند سطوح و دیواره های افقی صاف را 
و  سرد، خشک  و  گرم  نرم،  و  بین سخت 
مرطوب تغییر دهند. به نظر می آید که در 
تعیین و تعریف ابعاد تطبیق پذیری، رموز 

فنی زیادی درگیر است.
  دسته بندی عناصر

 سیستم ساختمان
مختلف  های  دسته  مقاله،  این  در 
ساختمان ها، راهنمایی مهم برای نیل به 
اهداف تحقیق هستند. این گروه ها را می 

توان به چندین زیرگروه تقسیم کرد که 
عناصر ساختمان می باشند. این عناصر 
را می توان به بخش ها و این بخش ها 
را به قطعات تقسیم کرد. برای نشان 
دادن گروه های مختلف، نمونه هایی از 

عناصر ارائه شدند. این عناصر مشارکتی 
در این تحقیق ندارند و تنها جهت توصیف 
دسته های مختلف استفاده شده اند. اولین 
ای  سازه  بخش  ساختمانی  سیستم  گروه 

یا ساخت و ساز ساختمان است که شکل 
ساختمان را تشکیل داده و سختی آن را 
حفظ می کند. گروه بعدی، پرکننده های 
پرکننده ها شامل  این  ساختمان هستند. 
تمامی اجزای تمام کننده داخل ساختمان 
یا  المان ها  این  از  باشند. مثال هایی  می 
ها  و سقف  ها  دیوارها، کف  عناصر شامل 
شامل  همچنین  گروه  این  باشد.  می  و.. 
باشند. بخش های  دیوارهای غیرباربر می 
داخلی از پرکننده ها مجزا می باشند. واژه 
اجزای  معنای  به  تحقیق  این  در  داخلی 
اضافه شده ای است که برای تزئین نمودن 
و قابل سکونت کردن ساختمان به کار می 
شامل  گروه  این  عناصر  یا  ها  المان  روند. 
میزها،  ها،  صندلی  همچون  محصوالتی 
قفسه های ساختمانی تطبیق پذیر و غیره 
رنگ  مثل  تکمیلی  باشند. محصوالت  می 
این گروه جای می  در  و فرش  ساختمان 
گیرند چرا که این ابعاد به دکوراسیون خانه 
ای مربوط می شود که راحت تر می تواند 
با تزئینات نو شود.  در گروه چهارم، ابعاد 
فنی ساختمان تعیین می گردند. این گروه 
شامل تاسیسات فنی یک ساختمان است. 
کنترل  مرکزی،  گرمایش  مثال،  عنوان  به 

لوله کشی جزو  و  هوا، سیم کشی 
گروه  آخرین  اند.  دسته  این 
داخل ساختمان، ابعاد محیطی 
متداول  به طور  و  باشند  می 
در دسته بندی سیستم های 
ندارند.  کاربرد  ساختمانی 

جزء 

بندی  دسته  برای  چارچوبی  مقاله  این  در 
معماری تطبیق پذیر ایجاد می شود. اصطالح 
نوعی  پذیر،  تطبیق/تطبیق  قابل  معماری 
معماری را توضیح می دهد که می توان مولفه 
خارجی  های  محرک  به  پاسخ  در  را  آن  از  خاصی  های 
همچون کاربران یا محیط تغییر داد. این تغییر می تواند با 
خود سیستم ساختمان به صورت تبدیل دستی اجرا شود 

و یا بوسیله یک نیروی خارجی انجام گردد. در این نوشته، 
سطوح مختلف تطبیق برای نشان دادن دقیق روابط بین 
از  شدند.  تعیین  پذیری  تطبیق  مختلف  ضمنی  معانی 
عوامل قابل تغییر ، مبلمان و تجهیزات مورد استفاده در 
فضاي زندگي است . که در این فرصت با بررسي سطوح 
مختلف تطبیق پذیري به اهمیت نفش مبلمان در معماري 

تطبیق پذیر مي پردازیم.
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از  احساسی  تجربه  بر  ساختمان  محیطی 
حسی  سطح  یک  در  ساختمان  فضاهای 
که  نورپردازی  رنگ  و  شدت  دارد.  تکیه 
بود  خواهد  اتاق  یک  فضای  با  ارتباط  در 
پوسته  است.  دسته  این  از  بارزی  نمونه 
ساختمانی  تجهیزات  گروه  در  ساختمان 
قرار می گیرند. این گروه شامل عنصر نمای 
هایی  المان  و  )بام)  خارجی، سقف سازی 
این  بر  مروری  باشد.  می  ها  بالکن  چون 

دسته بندی در تصویر 1 ارائه شده است.
 در این تحقیق، عبارت »معماری تطبیق 
پذیر« به عنوان تعریفی کلی از یک معماری 
به کار می رود که از آن اجزا در پاسخ به 
محرک های خارجی )کاربر و محیط) قابل 
تغییر هستند. تصویر 2، سطوح تطبیق را بر 
اساس سطح پیچیدگی نشان می دهد که 
از راست  به چپ افزایش می یابد. تعریف 
واژگان مختلف تطبیق در ذیل به تفصیل 

آمده است. 
1. قابلیت انعطاف:

پذیر  تطبیق  معماری  در  گام  اولین   
معماری  از  هدف  است.  پذیری  انعطاف 
قابل انعطاف، امکان تعدیل و تنظیم اجزای 
در  اقدام  این  است.  ساختمان  از  خاصی 
معنا  این  به  کاربرست،  مستقیم  کنترل 
تغییر  قابلیت  به خودی خود  که آن جزء 
بوسیله  تنها  ساختمان  این  اجزای  ندارد. 
هستند.  تغییر  قابل  خارجی  نیروی  یک 
احتماالت مختلف تغییر محدود می باشند. 
به عنوان یک نمونه، می توان از ساختمان 
آپارتمان یاد کرد که در آن نمای خارجی 
قابل  کشویی  های  حائل  با  کاربر  بوسیله 
به  نیاز  پذیر  انعطاف  تطبیق  است.  تغییر 
تحمل  همچون  مکانیکی  های  تکنیک 
وسطی  قرون  در  که  دارد  بار  های  کننده 

توسعه یافتند.
2. فعال: 

یک  موجب  فعال  ساختمانی  جزء  یک 
تغییری خاص می  برابر  در  واکنش  سری 
شود، این عمل باید توسط محیط یا کاربر 
انجام گیرد. یک نمونه از اجزای فعال، کلید 
با  ساختمانی  جزء  این  باشد.  می  المپ 
کاربران  اقدام  برابر  در  واکنش خاص  یک 
یا محیط پاسخ می دهد. تطبیق فعال به 
پایه  تکینک  عنوان  به  الکتریسیته  نیروی 
نیاز دارد و این همان چیزی است 
سال  حدود  از  که 
خانه  در   1900
کار  به  ها  سازی 

می رفت.
3. پویا: 

این  پویا  معماری 
می  فراهم  را  امکان 
کند که خروجی های 

شوند.  ارائه  معین  ورودی  یک  با  متفاوتی 
رابطه عمل –عکس العمل یک رابطه بسته 
و  تنظیمات  سیستم،  یک  درون  نیست. 
امکانات بیشتری قابل دستیابی هستند. این 
امکانات از قبل مرزبندی و تنظیم شده اند. 
برای تطبیق پویا، فناوری کامپیوتر ضروری 
است، این تکنولوژی از حدود سال 1980 

در خانه سازی ها قابل استفاده بود. 
4. تعاملی:

تعاملی  معماری  در  جلوتر  گام  یک   
اجزای  آن  در  که  است  شده  برداشته 
دوسویه  تعامل  قابلیت  دارای  ساختمان 
باشند. بین  یا محیط آن می  با کاربران و 
کاربر و سیستم یک ارتباط دوسویه موجود 
روابط  برای  یکپارچه  سیستم  یک  است. 
سیستم  این  در  است.  نیاز  مورد  تعاملی 
واقعی  دنیای  و  مجازی  دنیای  بین  رابطه 
شده  کشیده  تصویر  به  ها  نورپردازی  با 
به ورودی داده های  نورپردازی  این  است. 
خارجی واکنش نشان می دهد. این رفتار و 
واکنش ها توسط برنامه ساز تنظیم شده اند 
به این معنا که تعامل درون یک چارچوب 
خاص رخ خواهد داد. تطبیق تعاملی نیاز به 
حسگرهای دیجیتالی دارد که از حدود سال 

1995 در دسترس قرار گرفتند. 
5. هوشمند:

 بر طبق نظرات کولیر و تلن  )2003) 
تجربه  سیستم  یک  از  هنگامی  »کاربران 
به  سیستم  تنها  نه  که  دارند  هوشمندانه 
جای فرمان های خاص، ورودی های زبان 
معمولی را بپذیرد بلکه به کاربر اجازه دهد 
که ابتکار عمل داشته باشد. اگر این سیستم 
خودش را با عالیق و اولویت های تعاملی 
کاربران وفق دهد و با کاربر جهت استفاده 
به  برای رسیدن  از منابع اطالعاتی جانبی 
اهداف خاص  و رفع نیازهای خود همکاری 
کند، این سیستم ، هوشمندانه تلقی خواهد 
شد.« با معماری هوشمند، تعدیل یا تبدیل 
به  سیستم،  وسیله  به  ساختمانی  اجزای 
عنوان واکنشی در برابر محرک های خارجی 
انتخاب می شود. واکنش ها در برابر شرایط 
ظاهر سازی مجدد به طور منطقی به تغییر 
یا تطبیق یکسان منجر نخواهند شد. این 
محیط  از  که  دارد  را  توانایی  این  سیستم 

خود یا از اولویت های کاربران بیاموزد.
6. ساختمان تطبیق پذیر:

 اجزای معماری هوشمند دارای قابلیت 
خود ابتکاری می باشند. سیستم هوشمند 
کامال در زندگی و رفتار کاربران و محیط 
این  کند.  می  عمل  یکپارچه  و  منسجم 
که  طور  همان  است.  خودآموز  سیستم 
این سیستم را به دقت  وینسنت )2001) 
توضیح می دهد، »یک سازه کامال هوشمند 
های  سیستم  کند.«  می  طراحی  را  خود 

دانش  با  فراگیر  های  سیستم  هوشمند 
تمایل  و  هدف  محیطی  هوش  هستند. 
یک سیستم هوشمند را داراست. در هوش 
محیطی، انسجام کامل تکنولوژی و دانش 
باید منجر به بروز سیستم هایی شود که 
این  دارای  اما  کنند  می  کار  هم  با  کامال 
مدار  از  صورت  در  که  هستند  نیز  امکان 
کارهای  دیگر،  های  سیستم  شدن  خارج 

بیشتری را به عهده گیرند.

  بحث و نتیجه گیری
سیستم  در  دخالت  نحوه  به  توجه  با 
ساختماني و سهولت برخورد با آن، بیشتر 
پروژه های تحقق یافته در زمینه معماري 
تطبیق پذیر،  بر سطح  قابلیت انعطاف و 
تطبیق فعال و انعطاف پذیر ساختمان ها 
نتیجه داده اند. این نتیجه به طور منطقی 
در راستای پیشرفت های تکنولوژیکی می 
باشند. یکپارچگی و انسجام تکنولوژی های 
جدید با عناصر قدیمی جالب است. آن چه 
در پروژه های تطبیق پذیر دیده می شود 
این است که عناصر ساختمانی با تکنولوژی 
به  تا  شوند  می  یکپارچه  موجود  های 
سطحی از تطبیق دست یابند. همانطور که 
پیشتر توضیح داده شد از عوامل قابل تغییر 
قابل  سطح  در  پذیر  تطبیق  معماري  در 
معماري  تعریف  در  موثر  عناصر  انعطاف، 
است.  مبلمان  جمله  از  فضا  یک  داخلي 
انعطاف  یا  کاره  چند  محصوالت  یا  اشیا 
پذیر همیشه مورد توجه بوده اند و در میان 
مشتریان جزو برترین ها محسوب شده اند. 
در این نوع معماري  مي توان از مبلمان  و 
دکوراسیون به کار رفته در فضاي زندگي 
به یک گل با گلبرگ هایی در حال حرکت 
تعبیر کرد. یک مبلمان مفید نه تنها برای 
تنظیمات اتاق دارای انعطاف پذیری است 
در  را  کاربران  نوآوری  های  مهارت  بلکه 
تنظیم لوازم به شکل های مختلف باال می 
برد. به عالوه شما می توانید رنگ لوازم را 
بر اساس سلیقه خود تغییر دهید. این اثاثیه 
پالستیک  و  چندال  تخته  روکش  ابتکاری 

دوام  و  پذیری  انعطاف  که  دارد 
وسیله  این  به  بیشتری 

می دهد.
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فرهنگ و هنر
CuLtuRE & ARt

شهر پارسه )تخت جمشید) در سال 518 
در  بزرگ  داریوش  فرمان  به  میالد  از  قبل 
دامنه کوه مهر )رحمت امروزی) پی نهاده 
شاه  خشایار  توسط  باشکوه  بنای  این  شد 
شهر  فاصله  یافت  گسترش  یکم  اردشیر  و 
پارسه )تخت جمشید) از سطح دریا 1770 
متر بوده ودر یک شمای کلی میتوان آن را 
یک چهار ضلعی با ابعاد 455 متر در سمت 
باختر؛ 300 متر در سمت شمالی، 430 متر 
در سمت خاور و 390 متر در سمت جنوبی 
به گواهی کتیبه داریوش  در نظر گرفت و 
بزرگ در این مکان پیش از این بنایی وجود 

نداشته است .
)پرسه  شهر،  این  غربی  مشهور  نام 
پلیس) ریشه شگرفی دارد. در زبان یونانیان 
آن  ادبی  چارچوب  در  یا  پلیس)  )پرسه 
)پرسپ تولیس) ) PERSEPTOLIS) لقبی 
برای الهه جنگ آتنه است که معنی لغوی 

آن ) ویران کننده شهر ها) است. آشیل 
به  میالد  از  قبل  پنجم  سده  یونانی  شاعر 
کنایه و مغرضانه در مورد شهر پارسه )تخت 
جمشید) بکار برده است که این برگردان 
نادرست لفظ پرسپولیس را در گذر زمانه بر 
زبانها انداخت در واقع نام کنونی شهرپارسه 
)تخت جمشید) که در بین مردم کاربرد دارد 
باز می گردد. در  به داستان های شاهنامه 
شاهنامه آمده است که )جمشید پادشاهی 
عادل و زیبا رو بود که نوروز را بر پاداشت و 
هفتصد سال بر ایران پادشاهی کرد، اورنگ 
آن  دیوان  که  بود  چنان  او  شاهی  تخت  و 
از  ها پس  می کشیدند.) سال  بر دوش  را 
هخامنشیان مردمان ایران که خواندن خط 
میخی را نمی دانستند و از طرفی نقش های 
شاهان بر روی تخت های روانی را می دیدند 
اند  کشیده  بردوش  را  آن  زیادی  عده  که 
جمشید  تخت  همان  این  که  بردند  گمان 

تخت  نام  پارسه  شهر  به  رو  این  از  است 
جمشید را دادند.

باید  پارسه  ساخت  و  معماری  نوع  در 
باورهای ایرانیان باستان و نوع نگرش آنان به 
زندگی را در آن دوره زمانی مورد پژوهش 
با  قرارداد در شهر پارسه هنر قرینه سازی 
تاالرهایی که ستون هایی بلند آنها را برپا می 
داشته نمودی آشکار دارد ستون هایی که با 
سرستون هایی به شکل شاهین، گاو  و شیر 
شکوهی افسانه ای به پارسه این پروشگاه و 

بارگاه آیینی هخامنشیان بخشیده است.
خلق  حیوان  اولین  گاو  ایرانیان  باور  در 
شده توسط اهورا مزدا در گیتی بود و این 
حیوان مقدس به عنوان سمبل پویایی در 
جهت گسترش کشاورزی بشمار می رفت. 
از خدای  همان گونه که شاهین را نمادی 
خرد قرارداده بودند و شیر نیز سمبلی از میترا 
شد. در دیدگاه ایرانیان جایگاه های مقدس، 
تاالرهایی با ستون های برافراشته اند و بدین 
سان شهر پارسه با تاالر اکباتان و کاخ صد 
گوشه  برافراشته  تاالرهای  دیگر  و  ستون 
دیگری از آمیزش باورها، نوآوری و هنر را بر 

تارک این کهن بوم جاودانه ساخت.
را  بنا  این  در  رفته  کار  به  های  سنگ 
از صخره طبیعی  دامنه کوه مهر  قسمتی 
سنگ  تخته  با  را  دیگر  بخش  و  تراشیدند 
های کوه پیکری بدون مالط بر هم استوار 
ساخته اند و برای آنکه این سنگ ها بر هم 
استوار بمانند آنها را با بست های دم چلچله 
ای آهنی بهم پیوند داده و روی بست ها را 
با سرب پوشاندند. سنگ های سیاه از جنس 
آهک که شباهت بسیار به سنگ مرمر دارد از 
معدن مجد آباد در 40 کیلومتری غرب تخت 

جمشید آورده اند.
شهر پارسه در گذر سالیان دراز از  گزند 
تخریب مصون نمانده است.  اما شاید گذری 
کوتاه بر این گنجینه و بخصوص تاالر آپادانا و 
پلکان های چشم نوازش گوشه ای از تفکرات 

بنیان گذاران این بنا را بر ما آشکار سازد.
تاالر مرکزی آپادانا به شکل چهار گوش 
که بنای آن در سال 515 قبل از میالد آغاز 
شد و در آن شش ردیف ستون شش تایی با 
ارتفاع 20 متر قرار داشت که با دیگر ستون 
های موجود در کاخ آپادانا در مجموع 72 
ستون در این کاخ موجود بوده است. تاالر 
میهمان  هزار  ده  پذیرش  آپادانا  گنجایش 

پیشینه  کاربرد چوب در سرزمین پارسه
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بر  آن  سنگین  و  پهناور  سقف  و  داشته  را 
روی الوارهای چوب سدر استوار بوده است 
و درخت سدر که تا چهل متر طول و سه 
متر پهنا دارد. به علت وزن مخصوص زیاد و 
ضریب ارتجاعی باال مقاومت زیادی در برابر 

موریانه زدگی دارد  و برای آنکه 
نکند  را دچار آسیب  بام  باران 
راه  خشتی  های  دیوار  درون 
با آجر و مالط قیر می  آبهای 
ساختند تا آب باران را به جوی 
های زیرین کاخ منتقل سازد. 
تاالرها  این  ورودی  های  درب 
حدود 15 متر بلندی داشته و 
و  لنگه  دو  صورت  به  احتماال 
تر  کوچک  دربهایی  به  مجهز 
سدر  یا  سرو  چوب  جنس  از 
که طال کوبی شده بود ساختند 
اما انچه که در بین تمامی این 
می  توجه  جلب  زیبا  نقوش 
نماید به نقش  کشاندن درخت 
های سرو و نخل در پلکان های 
این کاخ پر شکوه  است.                                                                             

داریوش بزرگ، به درختکاری و گسترش 
صنعت کشاورزی و استفاده از عصاره های 
گیاهی عالقمند بود در نامه شگفت انگیزی 
به ساتراپش  او  او بدست آمده است  از  که 
و  کاشت  دستور   (GADATES(گاداتس
کشت درختان و گیاهان بومی شرق را در 

آسیای صغیر و سوریه داده است.
با توجه به سیاست کلی هخامنشیان بر 
برتری  و  کشاورزی  کار  بودن  مقدس  پایه 
با  آنان  اعتقاد  به  که  تجارت  به  آن  دادن 
از فر  را  انسان  بود و  پلشتی دروغ آمیخته 
ایزدی دور می ساخت این فرمان بر منش 
داریوش  پرور  طبیعت  و  دوست  طبیعت 

نخست گواهی می دهد. 
ایرانیان باستان سعی داشتند انگور را در 
دمشق پرورش دهند و به تالش آنان اولین 
درختان پسته در حلب به بار می نشیند و 
راه  یونان  به   (PONT( پونت  های  فندق 
می یابد. کنجد را به مصر و برنج را به بین 
النهرین بردند. ایرانیان به گونه ای دوستدار 

درختکاری و بهره برداری از جنگل ها بودند 
که امپراتوری ایران از نظر تولید چوب نیز 
بسان دیگر فلزات خودکفا شد. چوب درختان 
سدر چه در ساخت و ساز کاخ ها یا بنای 
خانه های مردم یا ساخت کشتی و ارابه های 

جنگی به کار می رفت و آسیای صغیر، کرت، 
قبرس و لبنان از مراکز بزرگ الوار در قلمرو 
هخامنشیان به حساب می آمدند. بی گمان 
نقش نگاره سرو در پلکان های شهر پارسه 
)تخت جمشید) نیز گواه همین انگیزه است. 
ایرانیان بر این باور بودند که زرتشت پیامبر 
درخت سرو را از جهان مینو به زمین آورده 
است و به فرمان اهورا مزدا به دست خود 
در شهر کاشمر کاشته است. اگرچه که این 
درخت باشکوه در آتش خود خواهی و جهل 
متوکل خلیفه ستمگر عباسی گرفتار شد  و 
بی رحمانه با صد پاره شد  و تالش ایرانیان 
برای  سکه  هزار  پنجاه  پرداخت   بر  مبنی 
جلوگیری از قطع این درخت 1400 ساله به 
جایی نرسید و متوکل عباسی نیز طبق پیش 
بینی اشو زرتشت که )هر که این درخت را 
قطع کند کشته خواهد شد(  دچار مرگ 
دهشتناکی شد. پاسبان ادب پارسی بزرگمرد 
توس فردوسی پیرامون سرو کاشمر چنین 

سخن گفته است :

نخست آذر مهر برزین نهاد
کشمر نگر تا چه آیین نهاد
یکی سرو آزاده از بهشت
به پیش در آذر آن بکشت

نخل های برافراشته که از کهن در ایران 
و آسیای جنوب غربی درخت بر 
کت، افزونی، نیک سالی به شمار 
نخل که گیاهی  است.  آمده  می 
تک لپه است تنه ای بلند و بدون 
و  بزرگ  برگهای  و  دارد  شاخه 
همیشه سبز آن در باالی آن قرار 
دارد  و نقش آن بر روی مهرهای 
و  ارزشمندی  بیانگر  هخامنشی 
بوده  نخل  درخت  بودن  شاهانه 
است  و به سرایش سعدی شیرین 

سخن :
گرت زدست برآید

 چو نخل باش کریم
ورت زدست نیاید 
چو سرو آزاد باش

 یکی ازسنگ نگاره های پارسه  
موجود  ایران  ملی  موزه  در  که 
است،  نگاه هر تماشاگر کنجکاو را به صندلی 
زده  تکیه  آن  بر  بزرگ  داریوش  که  چوبی 
است گره می زند و ژرفای هنر کار با چوب را 
نمایان می سازد که  داریوش بزرگ لبخند بر 
لب در حالی که عصای چوبی در یک دست 
دیگر  دستی  در  را  انار  گل  از  ای  شاخه   و 

دارد.
  نمایشی دل انگیز  از قدرت و مهربانی را 
با استفاده از نماد های که از دل طبیعت زاده 
شده اند آشکار ساخته و همگی این نگاره 
ها بیانگر بینش مردمان ایران باستان به هنر 
کار با چوب و پاسداری از گونه های گیاهی 
بوده است و با توجه به این که از آموزه های 
دین زرتشت دوری از آلوده ساختن خاک که 
اساس رویش و زایش است. یکی از  پایه های  
فکری مردمان آن روزگار بود، در کنار همگی 
مزایایی که از پاسداری منابع طبیعی برای 
ایشان حاصل می گشت باورهای دینی نیز 
در دوام انگیزه و نگرش مهربانی با طبیعت 

نقشی انکار ناشدنی داشت.        

)) من در راستای آبادانی کشورم؛ توجه شما را به کاشت درختان 
میوه دار در آن سوی فرات و آسیای غربی جلب می کنم ((
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تأثیر چوب سالم در ساز سازي

به  جنس  حیث  از  هنر  این  ادوات 
تقسیم  چوبي  و  سفالي  فلزي،  سازهاي 
بندي مي شوند. سازهای فلزی که معموال 
به طریق   ، یا مس هستند  برنج  از جنس 
»ریخته گری یا چکش کاری« ساخته می 
از  که  همانطور   ، سفالی  سازهای   . شوند 
نام آن پیداست از جنس سفال )گل رس 
باشد. برخی تنبک ها و  پخته شده ) می 
سازهای بومی مانند طاس های پوستی و 
فاقد پوست ازسفال  - دستی یا با چرخ - 
ساخته می شوند و اما سازهای چوبی که به 
شوند  می  ساخته  برش«  و  »تراش  طریق 
درخود  را  سازها  ترین  متنوع  و  بیشترین 
جای می دهند که اکثریت سازهای زهی 
روش  این  به  ای  ضربه  سازهای  برخی  و 

ساخته می شوند.
آنچه مد نظر یک سازنده و نوازنده مي 

باشد سازي است با کیفیت صدائي مطلوب، 
که این امر به جنس و شکل ساختمان آن و 
طبعاً به ساخت صحیح و دقیق آن بستگی 
دارد. مهمترین عاملی که یک ساز را نسبت 
اکثر  و  مي نماید  ارجع  خود  دیگر  انواع  به 
نوازندگان، سازندگان و حتي شنوندگان به 
است.  صدایی  کیفیت  هستند،  آن  دنبال 
سازهاي  اکثر  خالف  بر  ایراني  سازهاي 
هاي  روش  به  و  بوده  ساز  دست  اروپایي 
باعث  این خود  تهیه مي شوند که  سنتي 
با  سازنده  یک  سازهاي  کیفیت  شود  مي 

دیگري متفاوت باشد. 
چوب  انواع  سازسازی  های  کارگاه  در 
گردو، افرا، نارنج، آبنوس و توت کاربرد ویژه 
افرا  از چوب درخت  مثال  بطور  دارند.  اي 
ساختمان  در  مصرفی  چوب  نوع  )بهترین 
سازها) در سه قسمت اصلی بدنه ساز ویولن 

همچون صفحه زیر، کالف ها و دسته ساز، 
از چوب کاج نوئل خشک شده براي ساخت 
صفحه روی ساز و همچنین از چوب خشک 
افرا نیز جهت ساخت صفحه پشتی ویولن، 

زوارها و اسکرول استفاده می شود. 
یکي از مهمترین مسایلي که سازندگان 
یک  انتخاب  دارند،  ویژه  توجه  آن  به  ساز 
قطعه چوب مناسب براي ساخت سازي با 
کیفیت خوب است که عموماً، از عمر چوب 
به  برند.  نام مي  مهم  عامل  عنوان یک  به 
عبارتي هر چه عمر چوب بیشتر باشد در 
اگر  و  بود  خواهد  تر  خشک  چوب  نتیجه 
به دست سازنده ماهر و مجربي، سازي از 
صدایي  انتظار  توان  مي  شود،  ساخته  آن 
میان  این  در  آنچه  ولی  داشت.  مطلوب 
هنرمندان و سازندگان ادوات موسیقی که 
مشخصا در گروه تولید کنندگان سازهای 

آنچه که ما به مثابه موسیقی و با صدای حزین 
یک ساز می شناسیم و احساسات و عواطف 
خود را با آن هماهنگ می کنیم، پیش از آنکه 
شود،  نواخته  هنرمندان  های  پنجه  توسط 
توسط انگشتان ظریف هنرمندان عرصه سازسازی ساخته 

می شود. 
هنر سازسازی یکی از شاخص ترین رشته های هنرهای 

از آن، به  چوبی است که ساماندهی و مدیریت حمایتی 
سازمان صنایع دستی برمی گردد. آنچه که در این مقاله 
قصد توجه به آن می رود، هنری است که در 50 سال اخیر 
حوزه  وارد  و  گرفته  به خود  تری  هویت جدی  و  غلظت 
نازک کاران و بلکه نجاران سنتی شده است، به گونه ای 
که هنرمندان صنایع دستی و از جمله سازسازان از نظر 
تشکیالت صنفی زیرمجموعه صنف نجاری قرار مي گیرند.

  ثمین موسوی
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چوبی هستند را دچار مشکالت عدیده اي 
کیفیت  و  اتالف  و  نابسامانی  است،  نموده 
نامطلوب این ماده اولیه مورد نیاز است که 
جز  به  راهی  مواقع  از  بعضی  در  متاسفانه 
استفاده از همین کیفیت نا مطلوب برایشان 
فراهم نمی شود، البته تعجب آور است که 
گاهی همین چوب نامناسب نیز یافت نمی 
شود. گرچه باید توجه داشت، که استفاده 
دارای  که  نامطلوب  هاي  چوب  همین  از 
می  و...  خوردگی  کرم  باختگی،  سستی، 
باشد، در این صنعت کاربرد نداشته و اگر 
مورد استفاده قرار بگیرد قطعاً محصول را با 

مشکالت عجیبی مواجه خواهد کرد. 
ساز  یک  ساخت  رشد  به  رو  روند 
اولیه  ماده  از  استفاده  گرو  در  استاندارد، 
کاربری  دانش  همراه  به  سالم  )چوب) 
خود  حال  باشد.  می  آن  علمی  و  صحیح 
مراحل  در  توان  می  چگونه  کنید  قضاوت 
نقش  چوب  که  ساز  یک  تولید  نخستین 
بنیادین را ایفا می کند از چنین کیفیتی، 

سازی مطلوب تولید نمود؟ 
باید  مواد  از  استفاده  سازگری  هنر  در 
و  علمی  استانداردهای  و  اصول  بر  مبتنی 
عملی باشد زیرا که سازنده ساز به  میزان 
ویژگی  به  نیازمند  احیا می کند  اثری که 

های الزم در مواد تشکیل دهنده محصول 
اجزاء  صحت  و  سالمت  اعتبار  به  و  بوده 
سازنده است که می تواند محصولی ماندگار 

و اثر گذار خلق نماید.
از دیگر ویژگي هاي پر اهمیت در هنر 
چوب،  فیزیکي  خواص  شناخت  سازگري 
خواصي مانند وزن مخصوص، رنگ، نقشه 
وموج، بو، سختي و صوت که شناخت آنها 
بودن  نامرغوب  یا  مرغوب  موجب شناخت 
چوب براي کاري خاص مي شود و شناخت 
قابلیت  همانند  ها  چوب  مکانیکي  خواص 
ارتجاع،  قابلیت  انحنا،  قابلیت  شکافتن، 
مقاومت کششي، فشاري، خمشي، پیچشي، 
چوب  در  رطوبت  وتاثیر  قیچي،  زانویي، 
انداختن، کشیده  منبسط شدن،  )کاستن، 
شدن، پیچیده شدن و ترک خوردن) است.

است  موفق کسی  ترتیب سازگر  به هر 
که برای ایجاد محصولی مناسب به تمامی 
این جوانب پرداخته و درصدد حفظ و ترقی 
هنر خود باشد واین میسر نمی شود مگر به 
برقراری و فراهم کردن سازو کاری حقیقی، 

اصولی و واقعی.
از  یکی  ایران  کشور  اینکه  به  توجه  با 
سایر  حتی  و  افرا  درخت  منابع  مهمترین 
ولي  دنیاست  در  مصرفی  های  چوب 

که  هستیم  موضوع  این  شاهد  متاسفانه 
تنوع  جهت  به  ساز  سازندگان  از  گروهی 
یا کیفیت برتر به جای تهیه چوب مرغوب 
از منابع تایید شده داخلي، روي به سمت 
انبارها  بازارهاي خارجي چوب آورده و در 
این  برآورد  صدد  در  آنها  توزیع  مراکز  و 
از  برخي  حتي  یا  و  هستند  طبیعی  نیاز 
مالي  بضاعت  عدم  جهت  به  سازندگان 
مناسب روي به فروشندگان کلي چوب مي 
آورند که بسیاری از این چوب ها در ظاهر و 
شکل اولیه خود بسیار تمیز و سالم به نظر 
از برش دادن و تبدیل  اما بعد  می رسند، 
آن به قطعات مورد نیاز از درون تغییر رنگ 
داده و خطوط پوسیدگی در آن ظاهر می 
به  الوارها در بخش درونی خود  این  شود. 
علت ابعاد قطور و ضخیم، نتوانسته اند آب 
دچار  بنابراین  نمایند،  دفع  را  درونی خود 
فساد و تباهی می شوند.  از این رو ساختار 
تحمیلی  تغییرات  و  چوب دچار دگرگونی 
مخرب می گردد و چگالی و ایستایی نسبی 
آن با نوسانات نا مطلوب و ناهماهنگ مواجه 
برای کاربری در  به همین علت  می شود. 
هنر ساز سازی که توام با محاسبه حداقل 
ها و حد اکثرهاست،کیفیت الزم را نداشته 

و مساله ساز می شود.

تأثیر چوب سالم در ساز سازي
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این میراث سه هزار ساله و نماد آزادگی ایرانیان ارزش آن را 
دارد که هر گردشگر داخلی و خارجی هنگام ورود به خوزستان 

سراغ آن را بگیرد

 

سرو سه هزار ساله ی باغملک خوزستان

  سولماز همتی
52
52

فرهنگ و هنر
CuLtuRE & ARt

سرزمین کهن ایران همواره جایگاه آثار 
تاریخی و طبیعی منحصر به فردی بوده  که 
هر یک مهر تاییدی است بر تمدن و قدمت 

در  سرزمین  این  ی  دیرینه 
جهان. از جاذبه های طبیعی 
کشورمان  گردشگری  و 
کهن  سروهای  به  توان  می 
از  برخی  که  کرد  اشاره  آن 
هم  ما  خود  برای  حتی  آنها 
است.  مانده  باقی  ناشناخته 

اند  نامیده  آزادگی  درخت  ایرانیان  را  سرو 
است.  بوده  مقدس  باز  دیر  از  مردم  نزد  و 
سرو در معماری بومی ایران هم هنرمندانه 
ریشه دوانده است. سنگ نگاره های تخت 
جمشید که تندیسی از شکوه این درخت 
اعتبار  بر  دیگری  گواه  است  اساطیری 

سروهای ایرانی به شمار می رود. 
با  که  نگنجد  ها  خیلی  باور  در  شاید 
شهرستان  سروستان  قلعه  به  رسیدن 
ویرانه  فقط  که  خوزستان  استان  باغملک 
از آن به جای مانده، به سرو کهنسال  ای 
از  بیش  با  که  خوریم  می  بر  منطقه  این 
سه هزار سال عمر در عالم بی توجهی قد 
سروهای  منطقه  این  در  است.  برافراشته 
سرو  چهار  وجود  که  دارد  وجود  فراوانی 
عظیم که یکی از آنها قدمتی بیش از سه 
هزار سال و سه درخت دیگر عمری حدود 
دو هزار سال دارند، به این منطقه شکوه و 
عظمت خاصی بخشیده اند. ساکنان قلعه ي 
سروستان چنان تقدسي براي این درختان 
خود  نذورات  و  نذر  که  اند  قایل  کهنسال 
به  و   مي دهند  انجام  درختان  این  زیر  را 
هیچ وجه حاضر نیستند حتي از چوب هاي 
خشکیده و جدا شده این درختان به عنوان 
هیزم استفاده کنند و با  باور این که یکي 
با کرامت زیر این درختان مدفون  افراد  از 
است، جاروب کردن و آب پاشي  این سرو 

را ثواب تلقي می کنند.
تاکنون هیچ یک از این درخت ها نه در 
اند و  فهرست آثار طبیعی به ثبت رسیده 
نه در فهرست میراث فرهنگی. خیلی دور 
از ذهن نیست که با ادامه این بی توجهی 
بر  است  ممکن  آن  هر  نظارت،  عدم  و  ها 
اثر عوامل انسانی و محیطی برای همیشه 
از تاریخ طبیعی کشور محو شود. بر اساس 
آنچه از گوشه و کنار شنیده می شود گویا 
باالخره اداره کل میراث فرهنگی خوزستان 
با توجه به ارزش باالی این منطقه و سروهای 
موجود در آن  قصد دارد به زودی کارهای 
مربوط به ثبت این منطقه در فهرست آثار 
طبیعی و ملی را آغاز کند تا بطور قانونی از 

روند تخریب و نابودی آن جلوگیری شود. 
است  ای  اندازه  به  کهن  سرو  این  اهمیت 
که اگر در این کره خاکی فقط 10 درخت 
بعد  شک  بی  باشد،  مانده  باقی  کهنسال 
های  کوهستان  ی  ساله  درخت 4800  از 
کالیفرنیا، دومین درخت کهن سرو ابر کوه 

یزد است و شاید پنجمین درخت باستانی 
دنیا هم همین سرو قلعه سروستان باشد که 
تاکنون  پرداخت.  آن خواهند  به  آینده  در 
پژوهشگران ایرانی به قدمت چندهزار ساله 
ی این سروها اشاراتی داشته اند ولی این 
حدس و گمان ها بدون بررسی و تحقیقات 
علمی صراحت و قطعیت نخواهد داشت. با 
این وجود در مقایسه با 10 درخت کهنسال 
قدیمی  عمر  که  زد  حدس  توان  می  دنیا 
ترین سرو این منطقه با قطر بیش از 8 متر 
و ارتفاع حدود 25 متر افزون بر سه هزار 
سال باشد و این یک پدیده شگفت انگیز و 
نادر در جهان است که نیاز به بررسی های 

علمی و مطالعاتی دقیق تری دارد. 
بر اساس اعالم سازمان میراث 
این  خوزستان  استان  فرهنگی 
سرو حتی باوجود بی مهری ها و 
ناشناخته بودن بازدیدکننده های 
منطقه  این  که  دارد، چرا  فراوانی 
خواه ناخواه منطقه ای گردشکری 
جهانی  ثبت  با  شاید  که  است 
نیز  و  سروستان  قلعه  سروهای  حفاظت  و 
مرمت قلعه سروستان این منطقه به شهرت 
این میراث سه هزار ساله و  جهانی برسد. 
نماد آزادگی ایرانیان ارزش آن را دارد که 
هر گردشگر داخلی و خارجی هنگام ورود 

به خوزستان سراغ آن را بگیرد.
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دنیــاي پرهیــاهــوي امــروز، قریــن 
گسترش  همراه  و  فراوان،  زرق وبرق هاي 
سریع ارتباطات مردمي است. امروزه دیگر 
برقراري ارتباط مابین چهارگوشة دنیا امري 
کمترین  در  هم  آن  است؛  ممکن  و  سهل 
زمان ممکن و با بهترین وجه مقدور. حضور 
زندگي  در  اینترنت  جهاني  شبکة  پررنگ 
روزمرة بشر امروزي، چنان است که گویي 
با اوست  ارتباطي قرنهاست که  این عنصر 
و چنان با فرهنگها آمیخته است که هرگز 
انتقال  نمي شود.  اندیشیده  آن  محو  تصور 
ساده  قدري  به  مفاهیم  انتقال  و  اطالعات 
است که صرفاً به ارادة انسانها موکول شده 
خاصي  دستة  یا  گروه  انحصار  در  دیگر  و 
نیست؛ بلکه هر کس از هر گوشة این دنیاي 
پهناور مي تواند در کمترین زمان ممکن و با 
عاّدي ترین امکانات متصّور، از جزئیات مورد 
و  گردد  مطلع  هر سوي جهان  در  نظرش 
اطالعات  مي تواند  بزرگتر،  گامي  در  حتي 
مورد نظر را در لحظه، با طیف وسیعي از 
گونه هاي مختلف ادراکي ، کسب نماید و 
مورد تحلیل قرار دهد. این ماجراي شگفتي 
»چگونگي  اصلي،  چالش  بلکه  نیست، 
بهره برداري از امکانات امروز و مقابله با نفوذ 

غیراخالقي فرهنگ هاست«. 
براي   » جهاني  دهکدة   « طرح  شاید 
که   – باشد  امري صادق  دنیاي پهناور ما، 
هست – و شاید تا چندي دیگر حتي از ذکر 
واژة » دهکده « نیز پرهیز شود و این پهنة 
وسیع انساني به  » جهان یکپارچه « بدل 
گردد. شخصاً این پدیده را  پدیدة میموني 

نزدیک،  آینده یي  در  معتقدم  و  مي دانم 
گسترش ارتباطات بشر باعث تحکیم بیشتر 
عواطف انساني و تعمیق نوع دوستي فطري 
با  بتواند  بشر  که  زماني  شد.  خواهد  بشر 
برقرار  هوشمندانه  ارتباط  فرهنگها  تمام 
را  جوامع  همة  انسانها  که  زماني  و  نماید 
دوست تلقي نمایند، همه »خودی« باشند 
و  باشد،  نداشته  مفهومی  »غیرخودی«  و 
زمانهاي  در  ارتباطات  و  مساعي  تشریک 
بعید است  یابد،  ناگوار تعمیق  و  خوشایند 
بشري،  نوع-دوست  و  صلح طلب  فطرِت 
اجازة خصومت و عداوت صادر نماید. البته 
بدیهي است منظور از »آیندة نزدیک«، فردا 
و سال دیگر و بیست سال دیگر نخواهد بود. 
امور فرهنگي همواره به عنوان پروسه هاي 
این  از  برخورداري  نسلي مطرحند و یقیناً 
موهبِت گسترش ارتباطات بشري، موکول 
و  شدني  امري  لکن  است؛  نسل  تداوم  به 

مقدور مي نماید.
بر خالف بسیاري که این نفوذ فرهنگي- 
اعتقادي را مذموم مي دانند، معتقدم همیشه 
و در همه حال نمي توان منتظر عواید منفي 
از این قضیه بود. در دنیاي امروزي انحصار 
بشر در حیطة یک فرهنگ و یک اعتقاد در 
طول حیاتش امري غیرممکن و غیرمعقول 
است و تالش براي این موضوع هم محکوم 
تغییر«  »التزام  به  البته  است.  شکست  به 
ااّلوالبد  نمي کنم  فکر  و  نیستم  معتقد 
مرور  در  هنجارها  و  اعتقادات  مي بایست 
زمان تغییر یابند، درعین حال به »حّجاري 
اعتقادات « نیز عقیده یي ندارم. بلکه معتقدم 

راه معقول آنست که در زمان مقتضي و با 
حکمت هوشمندانه، بهینه سازي هنجارها 
و اعتقادات فرهنگي و اجتماعي – و حتي 
امري منطقي  در پاره یي موارد مذهبي – 
بوده  این روند اجتناب ناپذیر  و الزم است. 
رود  این  جهت  خالف  بر  که  جریاناتي  و 
خروشان عمل نمایند، در تالطم امواجش 
این  بارز  مثال  بود.  خواهند  نابود  و  خرد 
موضوع شاید در کشور ما هم به کّرات دیده 
شده باشد. به یاد داریم ایّام نه چندان دوري 
را که بازي شطرنج از مصادیق خالِف بارز 
فدراسیون شطرنج  امروزه شاهد  لکن  بود، 
مي شود.  اداره  دولت  توسط  که  هستیم 
هدف  بلکه  نیست،  مصادیق  ذکر  منظور 
اصلي بیان این مطلب است که با امکانات 
امروزي، تغییر، تحلیل و تعریض هنجارها، 
» شدني « است و بنده،  صفت »سهل « را 

هم به »شدني« اضافه مي نمایم.   
درست است که در اکثر موارد دسترسي 
به دنیاي بي انتهاي اینترنت و کتب و مجالت 
در  »موزه ها«  نقش  ولیکن  است،  ساده تر 
انتقال فرهنگها و اطالعرساني هنوز  مسیر 
هم پررنگ و پر جالست. صرفنظر از ماهیت 
باشند  مردم شناسي  که  موزه ها  کارکردي 
»معابر  این  طبیعي،  یا  باستان شناسي  یا 
جوامع  گویاي  تاریِخ  عنوان  به  تاریخی«، 
و  بارز  تفاوت  معتقدم  مي نمایند.  عمل 
اطالع  ارکان  سایر  با  موزه ها  همیشگي 
اگر  آنهاست.  بودن  ملموس«   « در  رساني 
باشد  داشته  گفتن  براي  مطلبي  موزه یي 
حتماً مصداق مطلب خود را نیز در بر دارد 
و آنرا سخاوتمندانه در اختیار بازدیدکننده 
مي گذارد. چیزي در موزه ها پنهان نیست 

ســریع  گستـــرش 
بشــری  ارتبــاطات 
ما،  امروز  دنیــای  در 
متنوعی  مسیرهای 
نموده  فراهم  دانش  کسب  برای  را 
است. این وادی که می تواند بسیار 
نماید،  جلوه  وسیع  بسیار  یا  سهل 
و  هوشمندانه  مدیریت  نیازمند 
هدف گذاری روشن است. »موزه«ها 
تبادل  زیربنایی  عناصر  جزء  که 
مناسبی  بستر  هستند،  اطالعات 
ارتباطات  چگونگی  تعریف  برای 
موزه ها  می نمایند.  فراهم  بشری 
اطالعات  از  زیرمجموعه هایی  با 

فیزیکی،  و  شنیداری  دیداری، 
گسترۀ قابل اعتمادی برای قضاوت 
نموده  آماده  پدیده  یک  محتوای 
اختیار  در  سخاوتمندانه  را  آن  و 
به  لذا  می دهند؛  قرار  مشتاقان 
عنوان یک رسانۀ تمام عیار فرهنگی 
بود.  خواهند  همگانی  اقبال  مورد 
با طرحی  نیز  ایران  موزۀ ملی مبل 
هوشمندانه برای محتوایی کم نظیر، 
المانهای  سایر  بر  آشکار  برتری  با 
جهانی  جامعۀ  به  مخاطب محور، 
فرهنِگ بشری پیوست تا روشنگر 
دانسته های  و  تاریخ  مبهم  نقاط 

صنعت مبلمان گردد...

موزۀ ملّی مبل ایران؛
 نخستین موزۀ تخصصی – منطقه یی مبل درخاورمیانه

درست 
است که در 
اکثر موارد 
دسترسي 
به دنیاي 
بي انتهاي 
اینترنت 
و کتب 
و مجالت 
ساده تر 
است، 
ولیکن نقش 
»موزه ها« 
در مسیر 
انتقال 
فرهنگها و 
اطالعرساني 
هنوز هم 
پررنگ و پر 
جالست
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فرهنگ و هنر
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هر  است،  بصري  اثباِت  قابل  ادعایي  هر  و 
عیني  مثالي  مي شود  مطرح  که  نکته یي 
این  مشهود.  دلیلي  انکاري،  هر  و  دارد 
خصیصة  بارز موزه ها، آنها را در ردة باالي 
مانع  و  مي دهد  قرار  اطمینان  و  صّحت 
چه  و  بود؛  خواهد  سوء  خیال پردازي  از 
بسیارند دانش-دوستان و دانش پژوهاني که 
ادراک حّسي خود را به قرائت مقاله یي یا به 
دیدن عکسي در صفحة مانیتور خود ترجیح 
میان  در  را  »فیزیکي«  و حضور  مي دهند 
بمباران اطالعات – درست یا نادرست یا به 
گفتة بهتر قابل ُشبهه – مغتنم  مي شمارند 

و مبناي کسب علم مي دانند. 
فارغ از اینکه موزه هاي کشور ما تا چه 
و  اساسي   هدف  این  به  نیل  براي  میزان 
مهم، گام برداشته اند و خود را براي ذهن 
آماده  دانش پژوه  قلیل  عّدة  آن  کنجکاو 
است  انکار  غیرقابل  این حقیقت  کرده اند، 
قرن  متنوع  و  شلوغ  دنیاي  در  حتي  که 
ارکان  در صدر  موزه ها  نیز،  یکم  و  بیست 

اطالعرسان قرار دارند.
ایران«  مبل  ملی  »موزة  طراحی  مسیر 
استوار گردیده  تفکر  این  بر  منطبق  دقیقاً 
و  نقش  رازیگران  مشاور  مهندسین  است. 
اندیشه تجربیات چندسالة خود در طراحی 
و اجرای موزه را به منثة ظهور کشانده و تال 

ش نموده است ماحصل طراحی این موزه، 
کهن  سبقة  نمایش  برای  بدیع  عرصه یی 

ایران بزرگ در صنعت مبلمان باشد.
پروسه یی  در  ایران  مبل  ملّی  موزة 
طراحی  هدف یابی،  برنامه ریزی،  مفّصل، 
این  آغاز  جرقه های  نخستین  شد.  اجرا  و 
جریان منحصربفرد فرهنگی، در سال یکهزار 
و سیصد و هشتاد و هشت خورشیدی ایجاد 
تخصصی،  تالش  ماه  چندین  طی  در  و 
کمیته های  منظم  جلسات  تشکیل  با 
راهبردی، سیاست گذاری و تدوین گشت. 
طبق سیاست های اصولی مهندسین مشاور 
رازیگران نقش و اندیشه، طراحی این موزه 
و  محتوایی  الیة  چند  در  همزمان  بطور 
مختص  کارگروه های  و  تعریف  عملکردی 
هر واحد، تشکیل گردید. نخستین گام برای 
طراحی این موزه، تعریف »محتوای موزه« 
و نحوة تعامل با مبحث گستردة مبلمان و 
و  موزه  این  محدود  فضای  بود.  آن  تاریخ 
در  مبلمان  و  مبل  تاریخ  نامحدود  گسترة 
نخستین  بین الملل،  سطح  و  بزرگ  ایران 
هنر  می گردید.  تلقی  پیش رو  چالش 
طراحی محتوای یک موزه، صرفاً »نمایش 
نمایش  »چگونگی  بلکه  نیست،  تاریخ« 
تاریخ« است؛ که اگر بنا باشد در موزه، صرفاً 
تاریخ مطرح گردد، کتب تاریخی نیز چنین 

عملکردی دارند. 
موزه،  یک  طراحی  هوشمندی  لذا 
و  کیفیت  بُعد  در  تاریخ  نمایش  چگونگی 
محدودیت های  بغرنج  مسألة  حل  کمیت، 
حوزه،  هر  به  ورود  عمق  تعریف  فیزیکی، 
جنس  از  تاریخ  نمایش  راهکارهای  تبیین 
همگن با موضوع نمایش، و تظاهر بیرونی 

موزه با اقشار هدف است. 
مبل  ملی  موزة  محتوای  بحث  در 
ویژه یی  تدابیر  باال،  اهداف  برای  و  ایران 
از  پس  و  امر  ابتدای  در   : شد  اندیشیده 
تحقیقات مفّصلی که صورت پذیرفته بود، 
ایران تدوین و  ماهیت تاریخی مبلمان در 
گرفت.  قرار  مّدنظر  طراحی  پروسة  برای 
و  باستانشناسی  طبقه بندی  این  تلفیق 
طراحی  تیم  موزه،  آتی  و  موجود  معماری 
عناصر  نمایش  فضایی  چالش های  به  را 
به خلق  نزدیک می نمود و منتج  موزه یی 
حّل  می گردید.  منطقی  راه حل های 
بعضاً  و  فضایی  مکانی،  محدودیت های 
استانداردهای  چـارچوب  در  سـیاسی، 
به  گام  به  گام  موزه،  طراحی  بین المللی 
ایران  مبل  ملّی  موزة  حّل معمای طراحی 
سایة  در  استوار  قدمهایی  می نمود؛  کمک 
تخصصی  کارگروه های  متعدد  جلسات 
مبل  صنفی  »انجمن  با  مضاعف  تعامل  و 
ریزترین  و  می شد  برداشته  استان تهران« 

در  موزه،  این  محتوایی  و  کالبدی  مسائل 
منطق جمعی و اندیشة پرسابقة »رازیگران 
نقش و اندیشه«، چاره یی واضح می یافت. 
موزة ملی مبل  بدین سان طرح محتوایی 
ایران تبیین، و تیم طراحی موزه دریافتند 
سیر  مراحل  و  اشیا  ماهیت  موزه  این  در 

تاریخی، از چه قرار است.  
در طی مراحل طراحی این موزه، گذر از 
چند دورة تاریخی پیش بینی گردید. در بدو 
ورود به موزه، اطالعات کاملی از تاریخچة 
بازدیدکننده  اختیار  در  مبلمان  و  مبل 
سمعی-بصری  بخش  می گیرد.  قرار 
موجود در فضای ورودی، مکملی است که 
مبل  بازار  مدرن  فضای  از  را  بازدیدکننده 
تاریخ صنعت  و خم  پرپیچ  تونل  به  ایران، 
مبلمان هدایت نموده و وی را برای التذاذ 
ایران،  از موزة ملی مبل  معنوی   – بصری 
گالری ها،  به  ورود  از  پس  می کند.  مهیا 
بازدیدکننده از دورة »پیش از تاریخ« پا به 
دورة تاریخی گذاشته، دوران ایران در زمان 
اسالم را مشاهده و جریانات معاصر مبل را 

از نظر خواهد گذراند. 
تاریخی-  کامل  روند  این  خالل  در 
اطالعات  عرضة  برای  عرصه یی  معماری، 
عموماً   – غیرایرانی  متدهای  و  سبک ها 
اروپایی و بعضاً غیر  پیش بینی شده و مجالی 
کارگاه ها  نخستین  تا  است  آمده  فراهم 
حیاتی  جهان،  و  ایران  مبل  استادکاران  و 
دوباره یابند و گویای چرخ دّوار صنعت مبل 
باشند. در گوشه یی از موزه نیز فضایی فاخر 
وجود دارد تا به صورت دوره یی و گردشی، 
منحصربفرد  و  خاص  آثار  نمایش  پذیرای 
سان  بدین  تا  باشد  گروه ها  یا  اشخاص 
چرخة غرورآفرین نمایش پیشینه و پسینة 
تاریخی مبل، کامل تر گردد و بدین ترتیب 
و  پویا  موزه،  این  در  آثار  نمایش  تسلسل 

جاودان شود. 
پا  ایران  مبل  ملی  موزة  نمایش  مسیر 
را از این هم فراتر نهاده و با خلق فضایی 
تخصصی  نشست های  برای  اختصاصی 
پایگاهی  مبلمان،  صنعت  با  رابطه  در 
و  NGOها  فعالیت های  و  تجمعات  برای 
نموده  ایجاد  صنعت  این  حامی  گروه های 

است. 
برای  حراجی ها  برخی  برپایی  حتی 
حقیقی  اشخاص  که  ارزشمندی   مبلمان 
در  عموماً  و  دارند  اختیار  در  حقوقی  یا 
محیطی نامطلوب و غیراستاندارد نگهداری 
می شوند، قدم مؤثر دیگریست که در موزة 
مواریث  از  حفاظت  برای  ایران  مبل  ملی 
فرهنگی و نیز بقای اقتصادی موزه برداشته 
شده است و از این حیث نیز، این موزه را به 

یک موزة منحصربفرد تبدیل نموده است.
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مبلمان سبز - دوستدار محیط زیست

و  جامعه  مسائل  به  امروز  انسان  نگاه 
محیطی که در آن زندگی میکنند نگاهی 
نگاه  دیگر  و  است  دانش  روی  از  و  آگاه 
تک بعدی خودخواهانه که تنها لذت های 
انسان  ندارد.  وجود  بود  مطرح  انفرادی 
و  زندگی  از  کامل  اشراف  با  امروز  متمدن 
با  متقابل  ارتباطات  و  اجتماعی  تعامالت 
و  ، میداند که زندگی  محیط زیست خود 
حیات در روی زمین شامل تقابالت انسان 
و محیط اوست. دیدگاه جدید انسان ها به 
اساسی است  بعد  دارای دو  محیط زیست 
هم  و  شناختی  زیبایی  مالحظات  هم  که 
می  قرار  توجه  مورد  تکنیکی  مالحظات 

گیرد .
سازگار  مبلمان  طراحی 
مهم  بسیار  قسمت  محیط  با 
سبز-  مبلمان  1تولید  پروسه 
این  در  پایداری  است.  پایدار 
و  تولید  معنی  به  کار  از  بعد 

ساخت به گونه ای است که در هیچ مرحله 
از تولید به محیط زیست ضرر و لطمه ای 

وارد نشود.
مبلمان  تولید  در  باید  سبز  مواد  چرا 
استفاده شود ؟ چرا تولید مبلمان سبز مهم 

است؟ 
 مبلمان سبز به چه معناست : مبلمان 
سبز به طور عموم به مبلمانی گفته می شود 
که از مواد تجدید پذیر یا دوستدار طبیعت 
تجزیه  قابل  مواد  این   . باشد  ساخته شده 
قابلیت  و  بوده  به طبیعت  پذیر  برگشت  و 
دارند.. را  باره  چندین  ساخت  و  بازیافت 

پایه    Douglas Green گرین  داگالس 
 1993 سال  در  سبز  مبلمان  خالق  گذار 
گوید:  می  چنین  سبز  تولیدات  درباره 
تولیدات سبز عبارت است از طراحی های 
خالقانه و ساخت محصوالتی که هم از نظر 
زیبایی شناسی هم عملکردی و ساختاری 
به  آسیب  بدون  بماند،  باقی  نسلها  برای 
را  محصوالت  آن  که  انسانهایی  یا  محیط 
میسازند یا از آن استفاده می کنند . امروزه 
مردم به دنبال حفظ طبیعت خود بوده و 
سبز  محصوالت  خرید  به  بیشتری  توجه 
سبز  مبلمان  تولید  راستا  این  در  و  دارند 
) دوستدار طبیعت ) باید در سرلوحه کار 

تولید کنندگان قرار گیرد.
سبز  مبلمان  مشخصات  از  برخی 

)دوستدار محیط زیست ( :
ترجیحات  با  اولیه  مصرفی  مواد    
محیط زیستی بوده و از مواد نفتی و غیر 

قابل بازیافت نباشد .
  مواد مصرفی برای تولید مبلمان برای 

محیط زیست خطر ساز نباشد .
  مواد پالستیکی جزو مواد دوستدار 
طبیعت نبوده و باعث آلودگی محیط خواهد 
به حداقل  باید  مواد  این  از  استفاده  و  بود 

ممکن برسد .
تجدید  و  طبیعی  مواد  از  استفاده    
پذیر ، مواد بازیافتی یا با قابلیت بازیافت از 

ترجیحات است .

برای  طبیعت  دوستدار  مبلمان    
ندارد در صورتی  انسان ضرر  سالمت بدن 
که مبلمان با متریال مصنوعی ساخته می 
محیط  و  بدن  برای  و  بوده  سمی  شوند 

زیست خطر زا هستند.
  مبلمان سبز با مواد ارگانیک ساخته 
هستند   بیشتری  عمر  طول  دارای  و  شده 
انرژیهای  دارای  و  دارند  بهتری  کیفیت 
مثبت طبیعی بوده و این انرژیها به فضاهای 
داخلی خانه و محل زندگی شما منتقل می 

شوند .
ضایعات  سبز  مبلمان  تولید  با    
کاهش  محیطی  های  آلودگی  و  خطرناک 

می یابد .
بصری  تاثیر  علت  به  سبز  مبلمان    

بسیار خوب و عملکرد مناسبی که متریال 
ارگانیک دارد محل زندگی شما را گرمتر و 

دلنشین تر خواهد کرد.
از  سبز  مبلمان  تولید  مراحل  کلیه    
در  تولید  مراحل  اولیه،  خام  مواد  تهیه 
راستای  باید در  به محل  کارخانه و حمل 
حفاظت محیط بوده و به محیط لطمه ای 

وارد نکند.
باید  که  مواردی  مهمترین  از  یکی    
پایانی و مرگ  نظر گرفته شود مرحله  در 
کاالست،که باید تجزیه پذیر یا قابل بازیافت 

باشد.
برای  خام  مواد  منبع  است  بهتر    
مبلمان  تولیدی  محصوالت 
منابع  هدررفت  تا  باشد  بومی 
نقل  و  که صرف حمل  انرژی 
و   - اولیه  مواد  تهیه  جهت   -
محیط  بر  آن  منفی  تاثیرات 
راه  از  یکی  این  و  شود  کمتر 

های تولیدات سبز است . 
از  مبلمان  تولید  برای  است  بهتر    
هستند  نفتی  مواد  پایه  بر  که  چوبهایی 
استفاده نشود چون در مراحل نهایی خشک 
شدن چوب، گازهای سمی تولید می شود .
  هرچه ازVOCs 2 کمتری در مراحل 
پایانی کار استفاده شود فضای داخلی محل 

زندگی پاک تر و سالم تر خواهد ماند.
طراحی  در  مهمی  و  ریز  بسیار  نکات 
مبلمان وجود دارد که در نظر گرفتن آنها 
کمک شایانی به حفاظت از محیط زیست 
خواهد داشت مانند استفاده از متریال بومی 
انرژیهای  کاهش  جهت  در   ( طراحی  در 
آن  سوء  اثرات  و  اولیه  مواد  نقل  و  حمل 
ابعادی  استانداردهای  رعایت   ،( محیط  بر 
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حفاظت از محیط زیست در راستای زندگی بهینه و پایدار یکی از 
مهمترین تعهدات ما به جامعه و محیطی است که در آن زندگی میکنیم

 



محصول )در جهت کاهش ضایعات تولیدی 
پایدار  طراحی   ، اولیه)  مواد  رفت  هدر  و 
که  معنا  این  )به  مدت  عملکرد طوالنی  و 
طراحی به صورتی باشد که تا مدتها به روز 
بوده و همچنین عملکردی مناسب و طبق 
به  نیاز  تا  باشد  داشته  جامعه  نیازهای 

تعویض آن تا مدتها وجود نداشه باشد) .
انواع مختلفی از مبلمان سبز )دوستدار 

محیط زیست) وجود دارد :

  مبلمان سبز – محصوالت بامبویی

 green furniture – Bamboo
          products

و  است  رشد  زود  علف  نوع  یک  بامبو 
و  تولیدکنندگان  برای  میانگین  طور  به 
مخصوصا طراحان مبلمان قابلیت استفاده 
آنجاییکه  از   . تا مبلمان  از کفپوش   ، دارد 
به  بامبو  مجدداً  محصول  برداشت  از  پس 
سرعت رشد خواهد کرد میتوان آن را یک 
منبع نامتناهی برای تولید نامید.در هر حال 
قابلیتهای  درباره  باید  آن  از  استفاده  برای 

آن  استفادًه  قابل  کاربریهای  انواع  و  بامبو 
مطالعه کنید.

 
اصالح  محصوالت   – سبز  مبلمان 

شده
Green furniture –Re�   

          claimed Products

مبلمانهای  بازیافت  از  مبلمان  نوع  این 
که  چه  هر  و  پلها  ساختمانها،  قدیمی، 
تولید  رفته  کار  به  چوب  آن  ساخت  در 
میگردد. برای ساخت آنها از منابع دیگری 
های  قراضه  مانند  شود  می  استفاده  نیز 
تکه  ها،  کارخانه  محصوالت  دورانداختنی 
های چوب بریده شده از گوشه محصوالت 

دیگر، ... 

 مبلمان سبز – مواد بازیافتی

green furniture – other Re�    
          cycled Material

یک انتخاب دیگر استفاده از هر نوع ماده 
است،  مبلمان  برای ساخت  دیگر  بازیافتی 

مانند پالستیک. به طور کلی هر چیزی که 
قابلیات بازیافت و تبدیل به محصول دیگری 
نامیده  محیط  دوستدار  باشد  داشته  را 
می شود  )Eco friendly ). هر وسیله ای 
که قابلیتهای متفاوت برای استفاده داشته 
باشد و نیاز به ساخت محصوالت را کمتر 
کند دوستدار محیط خوانده میشود . مانند 
این محصول که هم میز است هم مبل .....!!!

 آنچه در اینجا شایان ذکر است این است 
دستاویزی  نباید  سبز  مبلمان  عنوان  که 
برای فروش بیشتر باشد و نه اینکه تنها به 
داشتن لیبیل آن اکتفا شود، بلکه باید در 
کلیه مراحل تولید، قوانین تولیدات سبز و 
رعایت  زیست  محیط  دوستدار  محصوالت 
نظارت دقیق  و  توجه  با  است  امید   . شود 
صنعت  این  متولیان  و  اندرکاران  دست 
مبلمان  تولید  بر  نظارت  ای جهت  کمیته 
تشویق  جهت  راهکارهایی  و  تشکیل  سبز 
کلیه تولید کنندگان این صنعت به سمت 
تولید محصوالت سبز ارائه گردد. و از این 
پس برندهای برترمبلمان بر اساس تولیدات 
برای  است  واضح  .پر  باشند  برتر  سبزشان 
 ، ، تحقیق  برتر سبز  تولید کننده  انتخاب 
و  سبز  تولیدات  معیارهای  تهیه  و  بررسی 
پایدار از ارجحیت خاصی برخوردار بوده و 
نیاز اساسی جامعه تولید کنندگان مبلمان 

می باشد. 
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

تولیدات 
سبز عبارت 

است از 
طراحی های 

خالقانه 
و ساخت 

محصوالتی 
که هم از 

نظر زیبایی 
شناسی هم 

عملکردی 
و ساختاری 
برای نسلها 
باقی بماند، 

بدون آسیب 
به محیط یا 
انسانهایی 

که آن 
محصوالت 

را میسازند 
یا از آن 

استفاده می 
کنند
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نوشتة حاضر بر طراحی داخلی، در محدودة وسیعی قرار میگیرد 
و آشکار است که هدف ازپرداختن به این موضوع، قابل فهم کردن 
آن وایجادانگیزه برای مطالعه وتحقیق بیشتر درعمق آن است.

مهمترین عناصر شکل دهندة داخل بنا مبلمان و دکوراسیون است 
که در آن، مشخصات هریک از عناصر به صورت کلی ذکرشده 
وروش هایی جهت گزینش هر یک از این روشها، دو موضوع مورد 
تأکید قرار گرفته است، یکی اصول اساسی طراحی و دیگری نقش 
روابط )عناصرطراحی) در تعیین ویژگی های کاربردی، ساختاری 

و زیبایی شناسی فضای داخلی.
بااستفاده  داخلی  فضاسازی  روشهای  بررسی  مقاله،  دراین 
ازمبلمان و دکوراسیون در فضا آغاز میشود، چرا که این عنصر 

نخستین مادة مورد استفادة طراحی داخلی میباشد.
بخش اول

ابتدا کلیت فضای  با فضای داخلی است، که در  ارتباط   در 
معماری را مورد بررسی قرارداده و آنگاه به بررسی مشخصه های 

ویژة فضای داخلی درسه بعدمی پردازد.
بخش دوم

 تحت عنوان طراحی داخلی، روشی را مورد بررسی قرار میدهد 
که طی آن،میتوان نیازهای ازپیش تعیین شده و مورد نظر را به 

طرحی3بعدی تبدیل کرد.
بخش نهایی

داخلی  محیط  وتأسیسات  داخلی  عناصرطراحی  بحث  به   
پرداخته شده که انواع اصلی عناصر داخلی راشرح داده و تأثیر 
هریک را بر بهبود کاربر دو اصول زیبایی شناسانة فضای داخلی وبه 

شرح کلی تأسیسات کنترل محیط پرداخته شده است.
ن ت ی جه گیری

 ف ض ای  م ع م اری و ردة ان دی شة  م ع م ار ب ی ان گ ر ارزش ه ای ی  اس ت ک ه  
ب رای   ب ی ان  م ع م اری   ب رآن  پ ای  م ی ف ش ارد، ت طاب ق   او در ذه ن ی ت ش  
ب ی ان  ان دی ش ه  ازی ک س ووپ ی ش ب ردم ق ول ةم ع م اری  درارت ب اط ب اافراداستفاده 
باشد.بایددر  می  ن ت ای ج   ازع م ده   داخلی  درطراحی  فضا  از  کننده 
طراحی داخلی فضاهانهایت دقت راداشته تااین آسایش حاصل 

بسیاری  میکنندکه  راایجاد  داخلی،محیطی  گردد.فضاهای 
ازفعالیتهای ما در آن صورت میگیرد،کما اینکه آنچه به بنا روح 
میبخشد،فضای داخلی آن است.با بررسیهای انجام گرفته متوجه 
می شویم که مبلمان و دکوراسیون داخلی فضا درجذب انسانها به 
داخل فضا بسیارمهم بوده و اثرمستقیم برذهن و روح انسانها دارد.

هدف از مقاله
هدف از این مقاله، معرفی مهمترین عناصر شکل دهندة محیط 
داخل بنا است یعنی مبلمان و دکوراسیون داخل فضا که در آن، 
از عناصر به صورت کلی ذکر شده و روش  مشخصات هر یک 
این روش ها، دو موضوع مورد  از  هایی جهت گزینش هر یک 
تأکید قرار گرفته است، یکی اصول اساسی طراحی و دیگری، نقش 
روابط )عناصر) طراحی در تعیین ویژگی های کاربردی، ساختاری 

و زیبایی شناسی فضاهای داخلی.
تعیین محدودیت های طراحی داخلی به طور دقیق، کار آسانی 
نیست، چرا که جایگاه آن در پیوستاری میان معماری و طراحی 
قرار دارد. طراحی داخلی، به همان میزان که شامل جنبه های 
صوری، ساختاری و فنی می شود، طراحی تجسمی و کاربردی 

را نیز در بر دارد. 
بنابر این نوشتة حاضر بر طراحی داخلی، در محدودة وسیعی 
قرار می گیرد و با تمام اینها، آشکار است که هدف از پرداختن به 
موضوع طراحی داخلی، قابل فهم کردن آن تا حد ممکن و ایجاد 

انگیزه برای مطالعه و تحقیق بیشتر در عمق آن است.

ن ت ی جۀ  ک ل ی 
ف ض ای  م ع م اری،  ردة ان دی شة  م ع م ار ب ی ان گ ر ارزش ه ای ی  اس ت ک ه  او 
در ذه ن ی ت ش  ب رآن  پ ای  م ی ف ش ارد، ت طاب ق  ب ی ان  م ع م اری  ب رای  ب ی ان  
ان دی ش ه  از ی ک س و و پ ی ش ب رد م ق ول ة م ع م اری  در ارت ب اط ب ا افراد استفاده 
کننده از فضا در طراحی داخلی از ع م ده  ن ت ای ج  ای ن  پ ژوه ش  اس ت .

این تحقیق می کوشد تا در نهایت به مبانی نظری، اصول و 
مالحضات کمی و کیفی الزم برای طراحی داخلی فضایی سازگار 

با خصوصیات و نیازهای افراد دست یابد. 

در ارتباط با 
جایگاه هنر 
و صنعت  
مبلمان و  
دکوراسیون 
در ایران و 
جهان

بررسی تأثیر طراحی داخلی و مبلمان در جذب افراد 
به فضا و تبدیل آن فضا به مکان

  مهدیه احمدی - کارشناس ارشد معماری
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