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دوره  در حالی چهارمین  امسال  کنفرانس دکوی 
اقتصاد  و  صنعت  که  گذاشت  سر  پشت  را  خود 
متفاوتی  شرایط  مبلمان  صنعت  از  اعم  کشورمان، 
صنایع  شدن  همسو  ضرورت  پیرو  میکند.  تجربه  را 
مختلف با مقتضیات ملی، انجمن صنفی مبلمان ایران 
در خصوص حوزه صنف خودش، یعنی صنعت مبلمان 

در این مسیر گام بر میدارد.
های  فعالیت  انجام  با  انجمن  این  راستا  این  در 
افزاری  نرم  نهضِت  گسترش  بر  مبتنی  زیرساختی 
ضمن تاکید بر درستی این مسیر ، آمادگی خود را 
برای در اختیار قرار نهادن نتایج این فرایند به بخش 

دولتی و غیر دولتی اعالم می کند.
هنر- این  با  مرتبط  تحصیلی  های  رشته  ایجاد   

با  دانشجو  جذب  همکارِی  قرارداد  انعقاد   ، صنعت 
دانشگاه های جامع علمی- کاربردی، آزاد اسالمی و 
پیام نور و ایجاد واحد دانشگاهِ  ویژه انجمن صنفی، 
اشتغال به تحصیِل عده قابل توجهی دانشجو در رشته 
و  مبلمان  صنعت  مدیریت  و  طراحی  تولید،  های 
دکوراسیون،الگو و تجربه مفید و قابل استفاده ای برای 
تمام بخش هایی است که عالقمند به تقویت وترویج 
این رابطه در دست یابی به رشد و توسعه و تعالی اند.

همچنین  ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و 
بازرگانی و ایجاد وزراتخانه »صنعت، معدن، تجارت« 
را فرصتی مغتنم و محیِط قانونی مناسب برای ایجاد 
ارتباط معنی دار از مرحله تامین مواد  اولیه تا خدما 
ت پس از فروش یک کاال  یا خدمت می دانیم و ضمن 
استقبال از این تدبیِر عالمانه، آمادگی خود را به عنوان 
مشارکت  برای  تفکر،  این  طرفدار  خصوصِی  بخش 
در تدوین و ترسیم خط مشی های کالن صنعتی و 

تجاری کشور اعالم می نماییم.
 از طرفی با توجه به ظرفیت های موجوِد سرمایه 
صنعت  توان  و  تجربه  نقدینگی،  فناوری،   ، انسانی 
کشور برای تولید کاالهای مورد نیاز عموم مردم، و با 
پذیرش توصیه  بزرگان کشور، مبنی بر تولید و مصرف 
کاالهای ایرانی و کاهش مصرف کاالهای خارجی، بر 
مدیریت واردات به عنوان یک راه کار اصولی و علمی 
تاکید می کنیم و در این مسیر، ابزارهای تعرفه ای 

و رعایت ضوابط فنی مانند استاندارد، سیستم های 
رهگیری و مدیریت کیفیت را بسیار راهگشا و موثر 
واردات،  به  توجه  کنیم  پیشنهاد می  و  می شماریم 
محصول  نه  و  باشد  اولیه  واردات  مدیریت  مدار  در 
ساخته شده چرا که در این صورت است که می توان 
از تولید داخلی و افزایش توان اقتصادی  به حمایت 

کشور پرداخت.
بازرگانی  از صنایع داخلی و   در راستای حمایت 
کشور و ضرورت کاهش قیمت تمام شدهِ محصوالت، 
، گرانی پول، گرانی  تورم  مانند  که عوامل متعددی 

حامل های انرژی و تحریم های بین المللی دارد. 
ویژه  تدبیر  با  داریم  انتظار  اجرایی  مسئولین  از 
تولید  از  به تدوین وارائه بسته های حمایتی  نسبت 
و تجارت و نیز اعمال تخفیف ویژه در تعیین مالیات 
بر درآمد ازسوی سازمان امور مالیاتی برای فعاالن این 
صنف و اصناف همکار و هم سو، درحمایت از بخش 

غیر دولتی اقدام مقتضی را به عمل آورد.
  گفتنی است  در روند جلوگیری از شبیه سازی و 
کپی برداری محصوالت مبلمان و دکوراسیون، الزم و 
ضروری می دانیم که با مد نظر قرار دادن قوانین ملی 
و بین المللی، از حقوق معنوی و مالکیت فکرِی پدید 
آورندگاِن محصوالت، حمایت الزم به عمل آید و نظام 

پایش وکنترل ویژه ای طراحی و اجرا شود.
  با تاکید ویژه بر جایگاه قانونی تشکل ها، انجمن 
دادن چالش  قرار  مدنظر  و  ها  اتحادیه  های صنفی، 
های فعالیت های تشکلی و صنفی و پذیرش دوران 
بازمهندسی  آزاد،  اقتصاد  به  دولتی  اقتصاد  گذراز 
تشکل های موجود صنفی را به منظور پاسخ گویی 
افزایش مشارکت  و  تجارت  و  فعاالن صنعت  نیاز  به 
فعال و اثر بخش، الزم و ضروری می دانیم و پیشنهاد 
مشخص دکو 2011 را برای ایجاد شورای ملی مبلمان 
و دکوراسیون کشور که بر آینِد توان، تجربه  و تالش 
می  اعالم  را  است  هنر-صنعت  این  فعاالن  تمامِی 

نماییم.
صنفی  باالدستِی  نهاد  این  ایجاد  است  بدیهی   
نیازمند هم اندیشی، هم فکری، هم کاری و همراهی 
بازرگانی  اتاق  وتجارت،  صنعت  حوزه  فعاالن  تمامی 
هدایت  و  حمایت  نیازمند  و  ایران  معادن  و  صنایع 
قوای محترم مجریه و مقننه است. چرا که معتقدیم 
این حرکت و اقدام، در ذیِل قوانین مرجع و باالدستی 
کشور و با احترام به محیط قانونی و روند قانون گذاری 

موجود کشور باید انجام شود.

رامین سمیع زاده

سخن سردبیر

دستاوردهای دکو 2011، 
فـراتـر از منـافـع صنـفـی 
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به دنبال هماهنگی های انجام شده در 
جلسات هیئت مدیره انجمن صنفی مبلمان 
و دکوراسیون کمیسیون علمی و تاکیدهای  
رئیس هیئت موسس مرکز، اقدامات الزم و 
قانونی برای توسعه ارائه خدمات به اعضاء و 
دست اندرکاران صنف و صنعت مبلمان از 

سوی مسئولین مربوطه انجام گرفت.
 بر این اساس با تصویب دانشگاه جامع 
علمی کاربردی عالوه بر رشته های تولید 
قبل  های  ترم  در  که   بازاریابی  و  مبلمان 
راه اندازی شده بودند، رشته های مدیریت 
به رشته های  نیز  کسب و کار و گرافیک 
افزایش  این  نتیجه  افزوده شدند. در  قبلی 
کاربردی  علمی  آموزش  مرکز   ، ها  رشته 
خود  جدید  ترم  در  ایران  مبل  انجمن 
رشته   5 در   90-91 تحصیلی  سال  در 
بر 300 دانشجو  بالغ  دانشجو پذیرفت که 

به دانشجویان قبلی افزوده شدند.
بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده و 
اقدامات انجام گرفته برای توسعه فیزیکی 
تخصصی  کارگاه های  اندازی  راه  و  مرکز 
موردنیاز رشته های مصوب، ظرفیت مرکز 
برای ارائه خدمات آموزشی علمی کاربردی 
در سطح دوره های کاردانی به حدود 1000 
نفر دانشجو رسیده است. این دانشجویان در 

طول هفته با حضور در کالس های تنظیم 
شده برای آینده فعالیت های مختلف صنف 

و صنعت مبلمان تربیت می شوند.
در ترم اول سال تحصیلی 91-90 جمعا 
دروس  مطابق  آموزشی  کالس   52 تعداد 
در  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  مصوب 
طول هفته برگزار می شود که حدود 30 

استاد دروس مختلف را ارائه می کنند.
 90-91 تحصیلی  سال  دو  ترم  برای 
رشته های  تعداد  افزایش  درخواست  نیز 
تحصیلی به دانشگاه جامع علمی کاربردی 
ارائه شده است که با توجه به ظرفیت های 
ایجاد شده در مرکز احتمال افزایش 3 رشته 
صورت  این  در  که  دارد  وجود  نیز  جدید 
تعداد دانشجویان مرکز در پایان سال 1390 
به حدود 1000 دانشجو خواهد رسید که 
مطابق برنامه ریزی و پیش بینی قبلی می 
رشته  تمام  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  
های پیشنهادی برای مرکز آموزش علمی 
و  مختلف صنف  نیازهای  مطابق  کاربردی 
صنعت دکوراسیون و مبلمان می باشد. در 
این رابطه شورای آموزش مرکز، ابتدا رشته 
های موردنیاز را که در حال حاضر دارای 
تحقیقات  و  فناوری  علوم،  وزارت  مصوبه 
می باشد را برای ارائه پیگیری می کند و 

نیز  فاقد مصوبه  برای رشته های موردنیاز 
پیشنهادات الزم را تهیه می کند.

براساس نیاز مبرم به امر طراحی خصوصا 
با  ، مرکز  در عرصه دکوراسیون و مبلمان 
هماهنگی کمیسیون علمی انجمن مبلمان 
و دکوراسیون در مورد راه اندازی کارگروه 
محققین  و  اساتید  از  متشکل  تخصصی 
برای  اندرکاران مجرب  دانشگاهی و دست 
در  کاردانی  سطح  در  رشته  این  تعریف 
مرحله اول اقدام نموده است. این کارگروه 
واحدهای  محتوای  و  تعداد  تعیین  از  پس 
مبادی  به  آن  ارائه  و  جدید  رشته  درسی 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  در  ذیربط 
نسبت به طراحی دوره کارشناسی نیز اقدام 

خواهد نمود.
انجمن  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز 
مبل ایران، مطابق قوانین و مقررات دانشگاه 
می  سال  هر  در  کاربردی  علمی  جامع 
تواند در 3 نوبت نسبت به جذب دانشجو 
اقدام  سنجش  سازمان  معرفی  براساس 
در  باید  داوطلبین  نام  ثبت  برای  نماید. 
اعالم دانشگاه جامع علمی کاربردی  زمان 
دفترچه مخصوص را از ادارات پست تحویل 
و فرم های مربوطه را تکمیل به همراه  سایر 

مدارک موردنیاز ارسال کنند.

 افزایش رشته های 
مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن مبل ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی 
مبلمان و دکوراسیون ایران، افتتاح موزه مبل 
آباد در دست  بازار مبل یافت  ایران که در 
تاسیس است و تا پایان امسال افتتاح خواهد 

شد.
طبق این گزارش تعدادی اشیاء این موزه 
موزه  محل  به  فرهنگی  میراث  سازمان  از 
منتقل شده است،  تعدادی به شکل موالژ 
ساخته شده و تعدادی از اشیاء به دلیل عدم 
امکان انتقال مثل» بار عام داریوش«، یا طرح 
که  است  سنگ  روی  شده  هجاری  های 

قابلیت انتقال ندارند و هم چنین تصویر های 
مربوط به تاریخچه مبلمان ایرانی که بر روی 
کتیبه های مختلف نقاشی شده اند به صورت 

عکس نمایش داده خواهند شد.
بدین ترتیب سیر کامل تکامل  استفاده از 
مبلمان در ایران با پیشینه سه هزار سال از 
زمان ماد، عاشوری و ایالم تا امروز به معرض 

دید گذاشته خواهد شد.
این گزارش می افزاید معماری و محتوای 
موزه )اشیاء( و شیوه ی نمایش و نحوه چینش  
سیر تکامل این هنر_ صنعت را از بدو ورود 

آن به ایران نشان خواهد داد و درچهار دوره 
مختلف تاریخی، یعنی دوره پیش از تاریخ، 
تا 2800 سال پیش  تاریخی )2500  دوره 
هخامنشیان، سلوکیان و...(، دوره اسالمی )از 
بدو ورود اسالم ( و دوره معاصر )70 سال 

پیش تا به امروز( تقسیم بندی شده است.
الزم به ذکر است که این باور وجود دارد 
که مبلمان بعد از صفویه وارد فرهنگ ایرانی 
شده است اما سیری در موزه مبل ایران نشان 
خواهد داد، که ایرانی ها منشاء و از پیشگامان 

آن بوده اند.

»موزه مبل ایران« تجلی ایران به عنوان
 پیشگام هنر - صنعت مبلمان

دکتر  بیژن 
شیری / 
مشاور و 
معاون اجرایی 
دانشگاه 
علمی کاربردی 
انجمن صنفی 
مبلمان ایران
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انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون،
 حامی پنجمین کنفرانس برند

پنجمین کنفرانس برند 27 و28 بهمن ماه سال جاری در حالی برگزار 
می شود که انجمن صنفی مبلمان ایران در راستای رویکرد علمی خود 

به این صنعت از حامیان این کنفرانس است.
به  خود  اهداف  تحقق  راستای  در  برند  کنفرانس  دائمی  دبیرخانه 
منظور توسعه و ترویج فرهنگ و دانش برند موفق به برگزاری پنج دوره 
کنفرانس با حضور اساتید برجسته بین المللی همچون پروفسور دیوید 
آکر )پدرعلم برندینگ در دنیا(، پروفسور کوین لین کلر )نویسنده انجیل 
برند( و پروفسور اریک یوآکیمزتالر )فوق دکترا از دانشگاه هاروارد( شده 
است. کنفرانس بین المللي برند با استمرار روند برگزاري و تعمیق هر چه 
بیشتر به مباني علمي و کاربردي مدیریت ارتباطات یکپارچه برند، امیدوار 
است در ایفاي نقش خود در راستای تولید ثروت ملی از راه افزایش ارزش 

برندهای ایرانی در سطح ملی و جهانی 
توفیق به دست آورد.

اهداف کنفرانس مواردی چون: توسعه 
و ترویج دانش مدیریت برند، بومی سازی 
مفاهیم مدیریت برند در کشور، نهادینه 
های  شرکت  در  برند  مدیریت  کردن 
ارزش  ارتقاء  و  ایجاد  به  ، کمک  ایرانی 
برند هم در سطح شرکت ها و هم در 
سطح کشور و ترغیب سازمان ها در به 
کار گیری روش های بهینه مدیریت برند 

و پژوهش در مورد آن اعالم شده است.
محورهای کنفرانس شامل موضوعاتی 
مصرف  رفتار  شناخت  و  پژوهش  چون 
برند،  قدرت  ایجاد  نیاز  پیش  کننده، 
ها  برند  سبد  مدیریت  و  برند  معماری 
های  چالش  ایرانی،  های  شرکت  در 
برند های جدید در ایجاد کانال فروش 
به کاالی جدید  برند  تعمیم  توزیع،   و 
ویژه  ارزش  مدیریت  ایران،   بازار  در 
برند از طریق ارتباطات یکپارچه برند و 
ایجاد هویت یکپارچه برند و نقش آن در 
موفقیت برند ها در بازار ایران خواهد بود.

شایان ذکر است ششمین کنفرانس 
بین المللی برند در تاریخ 27 و28 بهمن 

ماه 1390برگزارخواهد شد.
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کمبود مواد اولیه و تعرفه باالي واردات مواد 
اولیه مبلمان، روساي اتحادیه ها و تشکل ها را 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه  در 
و  مسائل  به  تا  آورد  گردهم  ایران  مبلمان 
مشکالت  مواد اولیه درصنعت مبلمان ایران 
بپردازند. در این جلسه که با حضور نمایندگان 
تشکل های مرتبط با صنعت مبلمان و جمعی 
از تولید کنندگان برگزار شد، راه کار های رفع 
موانع مربوط به قیمت باالی مواد اولیه در ایران 
بررسی شد و  راه کارهای رفع موانع صا درات 

مبلمان ایران به بحث گذاشته شد.

 مزیت صادراتی قربانی ساز و کارهای 
اشتباه قانونی

اتـحــادیـه  رئیــس  احمدیان،  حسـن 
صــادرکننـدگـان  و  تـولیــدکننــدگـان 
اعالم  گردهمایي  این  در  ایــران  مبلـمان 
توسط  ام.دی.اف  نیاز  درصد   15 که  کرد 
تولیدکنندگان داخلي و 85 درصد ام.دی.اف 
مورد نیاز تولیدکنندگان مبلمان وارد مي شود. 
او با اشاره به این که براي مدیریت واردات باید 
کرد:  تصریح  شناخت  را  موجود  ضعف هاي 
براي  و  اهداف  به  نیاز  استراتژي  تدوین  در 

هر هدفي نیاز به برنامه است. رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با 
اشاره به لزوم آموزش نیز به بحث قیمت تمام 
شده محصول پرداخت و تاکید کرد: یکي از 
بزرگ ترین شاخص ها بعد از طراحي و تولید، 
برنامه ریزي براي صادرات و شناخت بازارهاي 
هدف، قیمت تمام شده است. احمدیان بیان 
از  تمام شده، شش شاخص  قیمت  در  کرد: 
جمله مواد اولیه، حامل هاي انرژي، استهالک 
سرمایه گذاري، استهالک ماشین  آالت، منابع 

انساني و نحوه و روش تولید دخیل هستند.
از  یکي  ام.دی.اف  این که  به  توجه  با  اما 
 85 بر  بالغ  و  است  اولیه  مواد  مهم  ارکان 
درصد آن به دلیل عدم توانایي تولید در داخل 
گمرکي  تعرفه  وجود  است،  وارداتي  کشور 
باال و ارزش گذاري غلط ، باعث ایجاد رانت و 
باعث  نهایت  باال رفتن قیمت آن شده و در 
تولیدکننده  بین  رقابت پذیري  از  جلوگیري 
داخلي و واردکننده شده و از همه مهم تر با 
صادرات  بحث  شده،  تمام  قیمت  به  توجه 

مبلمان را دچار مشکل مي کند.

 حمایت تعرفه ای ضرورت حفظ تولید

همچنین صـانعي، رئیس انجـمن صنفي 
کارفرمایي روکش هاي مصنوعي و  ام. دي. اف 
متر  هزار   500 و  میلیون  دو  کرد:  اظهار 
مي شد  برداشت  چوب  جنگل ها ،  از  مکعب 
با اعتراض هاي صورت گرفته در راستاي  که 
 800 به  میزان  این  زیست،  محیط  حفظ 
کرد.صانعي  پیدا  کاهش  مکعب  متر  هزار 
کویري  کشوري  ایران  این که  بر  تاکید  با 
مواد  فاقد  که  بخشي  در  کرد:  تصریح  است، 
باید واردات را روان کنیم.   اولیه هستیم می 
نمي شود  تامین  کارخانه  اولیه  مواد  وقتي 
صفر  تنها  نه  ولي  شود  صفر  باید  تعرفه 
و  خام  مواد  تعرفه  درصد   20 بلکه  نیست 
)روکش دار(  رنگي  مواد  تعرفه  درصد   30
است. وي افزود: براي مثال  ام. دي. اف خام 
 درچین 230 دالر و در ایران 600 دالر است.
چه هزینه هاي سه برابر شده اي درایران وجود 
دارد که در چین وجود ندارد؟ درخواست ما 
این است که تعرفه مواد خام را از 20 به 10 
درصد کاهش دهند؛ وقتي دولت نمي تواند در 
ارز ، ما را تامین کند در قسمتي که  بخش 
مي تواند،  از ما حمایت تعرفه اي کند حمایت 

کند.

در نشست اتحادیه بررسی شد:    

ام .دی. اف ، چالش تولید کنندگان مبلمان ایران
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دکوراسیون،  صنعت  آموزشی  »پکیج   
انجمن صنفی  چوب و مبلمان« که توسط  
مبلمان و دکوراسیون با همکاری پورتال ایران 
دکوراسیون و »شرکت هومان تاب« در دست 

تولید است سال آینده وارد بازار می شود.
این پکیج که با هدف ارائه نگاه علمی به 
این صنعت  ارائه می شود ،چه فعاالن صنعت 
و چه مخاطب عام را پوشش خواهد داد و به 
گفته مدیران فنی این پروژه ، استفاده از این 
خصوصا  مردم  تمام  برای  فرهنگی  محصول 
مرتبطین باحوزه مبلمان ودکوراسیون دارای 

جذابیت است.

 شادی و رضایت از زندگی با درک 
زیباشناختی از طراحی محیط

رضا الهیجی مدیر بخش هنری این پکیج 
آموزشی در خصوص مخاطبان این محصول 
به  که  هایي  رشته  همه ی  بر  عالوه  گفت:» 
از جمله طراحی شهری،  است   هنر مرتبط 
طراحی صنعتی و طراحی دکوراسیون منزل، 
این محصول برای همه مردم جذاب و کاربردی 
است و همه می توانند از این پکیج بهره ببرند.«
در  متنوعی  های  کرد:»بحث  تاکید  وی 
ارتباط با هنر، زیباشناسی و کیفیت زندگی، 

به صورت مقاله و پاورپوینت ارائه شده است 
از جمله این که اصول طراحی و فرآیند آن 
انتهاچیست، هنر و نقش آن  در  و  ابتدا  در 
زندگی چیست؟« وی تاکید کرد:» این مباحث 
به صورت ساده و قابل فهم برای عموم مردم 
به  هستند  مردم  عموم  آن  مخاطب  و  است 
طوری که این پکیج می تواند هدیه مناسبی 

برای دوستان یا هر قشر و حرفه ای باشد.«
وی با اشاره به اهمیت آشنایی یا مباحث 
زیبایی شناسی گفت:» ما در تالش هستیم تا 
در نهادهایی مثل شهرداری نیز بینش درست 
نسبت به طراحی محیط و اهمیت این مبحث 

در کیفیت زندگی را جا بیا ندازیم.«
الهیجی تاکید کرد:» فرهنگ سازی برای 
توجه به زیبایی، موضوعی است که باید نسبت 
به آن اطالع رسانی کرد و مبحث زیبایی را 
برای خانواده ها باز کرده است و این مباحث 
الهیجی  رضا  دارد.  کاربرد  مردم  همه  برای 
را  دنیا  مردم  شادترین  مثال  برای   «: افزود 
معرفی کردیم و از این بین ،10 کشور را از 
لحاظ توجه مردم به زیبایی شناسی ، مورد 

بررسی قرار دادیم.«
این  بر  تکیه  با  کرد:»  تاکید  الهیجی 
این  به  که مردم ذاتا زیبایی را دوست دارند 
چطور  که  پرداختیم  ها  موضوع 
زندگی  در  را  زیبایی  می شود 
این  پیاده کرد؟  روزمره  و  شهری 
چطور  طراحی  در  معیار  این  که 
اتفاق می افتد؟ چطور زیبایی را در 
ماشین و خانه و همه چیز لحاظ 

کنیم؟« 

  افزایش قدرت انتخاب 
مصرف کنندگان با شناخت 

فنی محصوالت 
فنی-  بخش  مدیر  ربیع  داود 
حرفه ای  این پکیج آموزشی نیز 
در خصوص این بخش گفت:»  با 
مباحث  بودن  گسترده  به  توجه 
فنی درشماره اول در این قسمت 
شود.  می  مطرح  مباحث  کلیات 
تولید  فرآیند  با  مخاطبان  یعنی 
و  اصطالحات  و  تکنولوژی ها  و 
تکنیک ها و  به طور کلی با فرآیند 
رسیدن تولید یک محصول، آشنا 

می شوند. همچنین ماشین ها،  یراق آالت ،  
ابزارها معرفی شده و با سرویس و نگهداری 
آنها نیز در این قسمت از پکیج آموزشی معرفی 
خواهد شد.« وی افزود:» همچنین مباحثی نیز 

در حوزه صنایع دستی ارائه خواهیم داد.«
 ربیع خاطر نشان کرد:«در شماره بعد از 
پکیج آموزشی همین نکات به صورت تفصیلی 
کل  مثال  و  شود  می  بازرسی  جزئیات  با  و 
فرآیند اداری ورود مواداولیه تا تولید محصول 
خواهیم  نمایش  به  و  کرده  فیلمبرداری  را 
حوزه  خصوص  در  ربیع  داوود  گذاشت.« 
مخاطبان این پکیج آموزشی گفت:» از آنجایی 
که در این بخش مباحث در حد  آشنایی با 
مخاطبان  و  می شوند  مطرح  فنی  مباحث 
کسانی  مرتبط،  های  رشته  دانشجویان  آن 
که درصدد تولید خط مبلمان هستند، خط 
تولید دارند و یاکسانی که مي خواهند برای 
ورود به این رشته تصمیم بگیرند و همچنین 

مصرف کنندگان عام هستند.« 
وی با تاکید بر این که مصرف کنند گان 
عام و همه مردم باید برای خرید محصول با 
کیفیت و مناسب حد اقل هایی از خصوصیات 
می خواهید  اگر  مثال  گفت:»  بدانند  را  فنی 
باید  بخرید  کودک  برای  مناسبی  تختخواب 
بدانید چه چوبی مناسب تر است و همچنین 
مقاومت، طول عمر و به طور کلی کیفیت آن را 
با اطالعاتی که دارید بتوانید تشخیص دهید.« 
ربیع اضافه کرد:» بینش مصرف کنندگان 
از  یا غیرسالم  برای تشخیص محصول سالم 
جمله اهداف این پکیج آموزشی است که به 
کدام  بدانند  تا  دهد  می  انتخاب  قدرت  آنها 
و  است  تر  مناسب  کابینت  برای  مثال  چوب 
محاسن ام . دی . اف و نئوپان و ویژگی های آن 
را بشناسند تا چیزی راکه می خرندبا شناخت 

کلی تهیه کنند.
  در راستای اهداف علمی و آموزشی برای 
ارتقای صنعت مبلمان، پکیج آموزشی صنعت 
 DTP( مبلمان و دکوراسیون را  تحت عنوان
در  و  تهیه   (Deco training package

اختیار عالقمندان قرار می دهد.
این پکیج آموزشی که همه مراحل زنجیره 
تولید این صنعت را تحت پوشش قرار می دهد، 
 IT _2در 4 سرفصل 1_مدیریتی- ارتباطی
فنی   _4 دکوراسیون  هنر  سیستمی3_ 

حرفه ای،  تقسیم بندی شده است.

 هدف ارائه پکیج آموزشی به بازار؛    

آشنایی با صنعت دکوراسیون، چوب و مبلمان
 ضرورتی برای همه مردم
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به گفته آنـاهیتـا میــرستــاری دبیــر 
اتحــادیـه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان  صادرات  بیشترین  ایران،  مبلمان 
در سال 90 به کشور عراق می باشد. وی 
به  صادرات  بیشترین  عراق  از  پس  افزود 
کشورهای  افغانستان،   ،  CIS کشورهای 
حاشیه خلیج فارس، اروپا و ... بوده است که 
در مقایسه با سال 89 صادرات کشورهای 
در  افغانستان  فارس،  خلیج  ، حاشیه   CIS

سال 90 افزایش داشته است.
نمود  نشان  خاطر  ادامه  در  میرستاری 

آمار واردات مبلمان در طول 9 سال گذشته 
واردات  از   %72 که  اینست  دهنده  نشان 
تنها  و  بوده  مبلمان  مواداولیه  به  مربوط 
10 درصد از واردات، مربوط به مبلمان به 
مابقی  باشد.  می  شده  تمام  کاالی  عنوان 
واردات مربوط به ماشین آالت، یراق آالت 
باشد.  می  مبلمان  تکمیلی  تجهیزات  و 
میرستاری عنوان کرد بیشترین واردات از 
متحده  امارات  و  چین  ترکیه،  کشورهای 

عربی می باشد.
نکته  کرد  عنوان  پایان  در  دبیراتحادیه 

اینست  صادرات  درخصوص  اهمیت  حائز 
ارزش  جدول  در  مبلمان  قیمتهای  که 
کاالهای صادراتی مربوط به سال 79 بوده 
توسعه  سازمان  حمایت  و  همکاری  با  که 
تجارت ایران در کمیته نرخ گذاری کاالهای 
در  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  صادراتی 
حال بازنگری می باشد. با توجه به این نکته 
آمار صادرات به نسبت صادرات انجام شده 

واقعی نبوده و بسیار بیشتر خواهد بود.

شـورای ملـی مبلمـان ودکـوراسیـون، 
بازار  به  را  مبلمان  صنف  تخصصی  تقویم 
ارائه خواهد داد که درآن روزهای  کاری، 
تهران   اصناف  تعطیالت  وساعات کار کل 
در حوزه این صنعت شرح داده شده است. 
بین  هماهنگی  با هدف  تقویم  این  تدوین 

انجام  تهران  درسراسر   مبلمان،  صنف 
می شود. طبق این گزارش،  تعداد روزهای 
تعطیل صنف مبلمان در مواردی با تعطیلی 
وتعداد  بوده،  متفاوت  سال  رسمی  های 

تعطیلی های کم تری را شامل می شود.
ایـن تـقـویـم بـا هـمـکـاری  انـجـمـن 

اتحادیه  دکوراسیون،  و  مبلمان  صنفی 
مبلمان  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
تعاونی  و  تهران  درودگران  اتحادیه  ایران، 
درودگران در دست تدوین است و تا نوروز 
امسال به دست فعاالن این صنف می رسد.

عراق، اولین بازار هدف مبلمان ایران در سال 90

تقویم تخصصی صنف مبلمان منتشر می شود



9
9

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

شکل گیری و انسجام خوشه های صنعتی 
یکی از تاکیدات اقتصادی دولت ها در ایران 
است. این که مصداق خوشه صنعتی چیست 
و چقدر صنایع مختلف در این مسیر موفق 
بوده اند موضوعی است که هدایت حاتمی، 
در  تهران  استان  بازرگانی  سازمان  معاون 

توضیح آن صنعت مبلمان را مثال می آورد.
وی معتقد است: صنعت مبلمان در ایران 
قدرتمند،  های  تشکل  داشتن  به  توجه  با 
هایی  فعالیت  و  ها  آن  بین  هم پوشانی 
چون بازاریابی جمعی، برگزاری نمایشگاه و 
تحقیقاتی گسترده  و  آموزشی  فعالیت های 
بارز  های  مصداق  از  ها،  تشکل  این  توسط 
تاکید  همچنین  وی  است.  صنعتی  خوشه 
قدرت  الگوی  مبلمان  صنعت  کند:  می 
هدایت  است.  ایران  در  تشکل ها  گرفتن 
حاتمی تصریح کرد: صنعت مبلمان یکی از 
رشته های صنعتی در ایران است که خوشه 
صنعتی به خوبی در آن شکل گرفته است. 
البته این مسیر هنوز تکامل خود را طی نکرده 
است و راه های زیادی برای رفتن وجود دارد. 
خوشه  تبلور  معیارهای  به  اشاره  با  حاتمی 
صنعتی در یک رشته گفت: صنعت مبلمان، 
هم سندیکا و تشکل های تولیدی دارند و هم 
قدرت و جسارت برگزاری نمایشگاه داشته و 
تا حدود زیادی در بازاریابی جمعی نیز موفق 

بوده اند. وی تاکید کرد: با توجه به پتانسیل 
باالیی که در این خوشه صنعتی شکل گرفته 
است، این صنف می توانند از جمعیت خود 
از  یکی  در  زنی  چانه  قدرت  افزایش  برای 
مهمترین مشکالتشان یعنی بحث مواد اولیه 
استفاده کنند. وی تاکید کرد: متاسفانه این 
تفکر اشتباه در کشور ما در خصوص مفهوم 
می  تصور  که  دارد  وجود  صنعتی  خوشه 
شود خوشه صنعتی را باید بوجود آورد در 
صورتیکه خوشه صنعتی به خودی خود به 
وجود می آید. حاتمی افزود: خوشه صنعتی 
در عینیت و در تئوری موجود است و فقط 
باید از تجربه های سایر کشورها در این زمینه 
استفاده کرد چون خوشه های صنعتی منجر 

به ایجاد بنگاه های متوسط می شوند.
توسعه  سازمان  داخلی  بازرگانی  رئیس 
های  بنگاه  طرفی  از  کرد:  تصریح  تجارت 
کوچک احتیاج به هم پوشانی و هم افزایی 
که  مفیدی  های  رقابت  با  مرور  با  تا  دارند 
شکل می گیرد، بتوانند از قدرت مهندسی، 

دانش و توان یکدیگر استفاده شود. 
از  مبلمان  صنعت  کرد:  تصریح  حاتمی 
مصداق های موفق در خوشه های صنعتی 
است که گام های بزرگ و مهمی برداشته 
است و زمان آن فرا رسیده که با استفاده از 
این هماهنگی چالش مواداولیه خود را در دنیا 

مرتفع کنند.
فعالیت های سندیکایی  به  اشاره  با  وی 
از  یکی  گفت:  مبلمان  صنعت  فعالیت 
مزیت های تهران شکل گیری تشکل هایی 
مبلمان  مثل تشکل های صنعت  است که 
شکل  آنها  بین  خوبی  تعاون  و  همکاری 
و  مطالعاتی  های  فعالیت  و  است  گرفته 

آموزشی مناسبی را جهت داده اند. وی افزود: 
گذاری  هدف  و  استراتژی  دیگر  طرف  از 
جمعی و حضورشان در نمایشگاه های بین 
المللی و بازاریابی جمعی و اینکه خودشان 
عامل رابطه و تجارت هستند و با هیات های 
تجاری کشورهای مختلف رفت و آمد دارند 
از مزیت های فعالیت این صنعت است که 
الگویی مناسب از یک خوشه صنعتی را ارائه 
ایجاد  به  اشاره  با  حاتمی  هدایت  اند.  داده 
شهرک صنعتی زرندیه که شهرک تخصصی 
صنعت مبلمان است نیز تصریح کرد: یکی 
در  مبلمان  تولیدی  واحدهای  مشکالت  از 
زرندیه هم  است که  بودنشان  حاشیه شهر 
می تواند به این صنعت هویت بدهد و هم 
می تواند با امکانات و پتانسیلی که به وجود 
می آورد و تجمیع واحدهای صنعتی مرتبط، 

یک هم افزایی در این صنعت ایجاد کند.
وی نهایتا خاطرنشان کرد: یکی از الگوی 
قدرت گرفتن تشکل ها در ایران، تشکل های 
صنعت مبلمان بوده اند و هرچقدر تشکل ها 
قدرتمند باشند و هم پوشانی داشته باشند، 
عنوان نمایندگان دولت،  برای واگذاری کاربر 

آنها مشتاق تر خواهیم بود.
حاتمی تاکید کرد: در خوشه های صنعتی 
در ایران خوشه صنعتی مبلمان حرف اول را 
می زند و نقش لیدر را در صنعت به عهده 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  وی  است.  گرفته 
خوشه های صنعتی باعث ایجاد بنگاه های 
صنفی  در  اتفاق  این  اگر  می شود،  متوسط 
ما  و  است  موفقیت آن صنف  نشانه  بیافتد 
به دست اندرکاران صنعت مبلمان خدا قوت 
می گوییم که در مسیری صحیح گام برمی 

دارند.

معاون بازرگانی داخلی استان تهران تاکید کرد؛    

صنعت مبلمان، الگوی قدرت گرفتن تشکل ها در ایران

 شماره  7  /  زمستان 1390
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دومین آیین تجلیل از ماندگاران بازار و اصناف روز سه شنبه 19مهر 
با حضور شهردار تهران، رییس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
و روساي تمامي صنوف در مرکز همایش هاي بین المللي صدا و سیما 

برگزار شد.
کاسب  نشان  اعطاي  و  نمونه  بازاري   135 معرفي  با  مراسم  این 
حبیب اهلل به پایان رسید و بازاری های نمونه از دست محمد باقر قالیباف 

شهر دار تهران لوح تقدیر دریافت نموده و تجلیل شدند.
و  مبلمان  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  عضو  عباسی   عبدالحسین 
دکوراسیون از جمله افرادی بود که در این مراسم از وی تقدیر به عمل 

آمد و شهردار تهران نشان مخصوص این مراسم را به وی تقدیم کرد.
همچنین فرجی از دیگر فعاالن صنعت مبلمان جزو دیگر تقدیرشدگان 

این مراسم بود که از دست شهردار تهران لوح دریافت نمود.
محمد باقر قالیباف در این مراسم  تاکید کرد:» امروز عرصه مجاهدت 
تهدید  امروزه  است.  کرده  تغییر  اقتصادی  جبهه  به  نظامی  جبهه  از 
اقتصادي مهمتر از تهدید فرهنگي شده است. البته مبنا همچنان مسائل 

فرهنگي بوده  اما اولویت و اضطرار با جهاد اقتصادي است.«
وی افزود:» در زمان جنگ در هرجبهه ای فرماندهانی حضور داشتند 

که نسبت به دیگر رزمنده ها مسئولیت  و وظیفه بیشتری داشتند. امروز 
هم فرماندهان جبهه اقتصادی در حوزه های مختلف بازاریان و اصناف 

هستند و ما سربازان شما هستیم.«
قالیباف تصریح کرد:» این لوح و مدال افتخاري است که باید کسبه 
و بازاریان در همه صنوف و عرصه هاي اقتصادي براي به دست               آوردن آن 

تالش و مجاهدت کنند.«

تجلیل شهردار تهران از عضو هیات مدیره انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون؛    

بازاریان و اصناف فرماندهان جهاد اقتصادی هستند 

صنعت چوب در هنر معماری، برنده تندیس طالیی
World Quality Commitment PARIS 2011 

 جـشـنــواره بیـن الـمـلی تعــهد کیـفیـت
)World Quality Commitment PARIS( هر 
ساله در فرانسه برگزارشده و فعاالن برگزیده صنایع 
مختلف از نظر کیفیت محصول را در سرتاسر دنیا 

معرفی کرده و به آنها جایزه میدهد.
امسال نام یک شرکت ایرانی در صنعت چوب 
در بین برگزیدگان این جشنواره به چشم خورد. 
مسئولین این جشنواره از شرکت »صنعت چوب 
در صنعت معماری« تقدیر کرده و محمد فرجی 
تندیس  برندگان  جزو  شرکت  این  عامل  مدیر 

طالی این جشنواره بود.





برندینگ در صنعت مبلمان

دنیای کسب و کار عصر حاضر دنیای تمایز و برتری است. دیگر عصر همانندی 
و یکسان بودن گذشته و خالقیت ، نوآوری و تمایز رهبران تعیین کننده بازارهای 
رهبران همیشگی  ها  این شاخصه  دربرداشتن  با  برندها  و  کار هستند  و  کسب 
بازارها هستند. برند های قدرتمند ، شکل گیری نوآوری در سازمان را تحریک 
می کنند. امروزه برندها به عنوان یکی از اولویتها و برنامه های اصلی سازمانها 
مطرح می باشند. سرمایه گذاری در نام های تجاری فراتر از صرف هرینه های 
ساالنه بازاریابی و یکی از اولویت های استراتژیک تمامی شرکتها است. برند 
می تواند با ارتقای عملکرد کسب و کار و ارائه منبع مزیت رقابتی، برای آن 

ارزش آفرین باشد. 
 اندازه گیری و سنجش مؤثر ارزش برند می تواند مزیت هایی را برای کسب 

و کار در بر داشته باشد:
سازمان  ضعف  نقاط  از  بسیاری  سنجش،  و  ارزیابی  فرآیند  حین  در   

شناسایی می گردد.
حائز  برند  قدرت  افزایش  برای  که  هایی  حوزه  فرآیند،  این  انجام  با   

اهمیت می باشند، شناسایی شده و شرکت می تواند در توسعه 
محصوالت و خدمات جدید، توجه خاص را بدان مبذول 

نماید.
های  ارزش  تواند  می  برند  ویژه  ارزش   سنجش 
مالی آن را بهبود بخشد به نحوی که در طول دهه 
1990 مباحث مرتبط با ارزیابی و سنجش ارزش ویژه 
برند مورد توجه خاصی قرار گرفت، زیرا در این سالها 
خرید و کسب نام های تجاری ارزشمند برای بسیاری 

از شرکتها استراتژی مناسبی به شمار می آمد.
در ابتدای سال 90 انجمن صنفی مبلمان و 
عنوان »سنجش  با  را  ای  پروژه  دکوراسیون، 
مبلمان«  صنعت  برندهای  قدرت  ارزیابی  و 
پژوهشی  گروه  توسط  که  کرد  تعریف 
رهیافت صورت گرفت.  این پروژه درجهت 
رشد صادراتی صنعت مبلمان است که باید 

باور داشت که اندک است. این در حالی است 
که تولیدکنندگان از ظرفیت باالی صادرات این 

صنعت خبر می دهند که باید مدیریت شود. در 
ابتدای این پروژه با نشست هایی که با خبرگان 
شد،  برگزار  پروژه  این  مجری  و  صنعت  این 
نیاز  مورد  های  و شاخص  تعریف  پروژه  اهداف 
از طرف آنها مشخص شد و این برندها براساس 
بخش های مختلف این صنعت گروه بندی شد. 
اول  فاز  است.  شده  انجام  فاز   4 در  پروژه  این 
مربوط به تحقیقات اکتشافی و کیفی بوده است، 

در فاز دوم مطالعات نظری و روش شناختی جهت 
تدوین مدل صورت پذیرفت، فاز سوم اختصاص به 
تحقیقات پیمایشی ، کمی و جمع آوری اطالعات  
داشت و آخرین فاز مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها 

و ارائه پیشنهادات بود. 
این برای اولین باری است که چنین پروژه ای در این 
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برندینگ در صنعت مبلمان

صنعت صورت گرفته است. مهمترین بخش این پروژه شناسایی بسترها ی موجود برای برندسازی 
در هر بخش و رسته مختلف است که در آینده صنعت مبلمان می تواند نقش به سزایی داشته 
باشد.  شناسایی این بسترها  و بازارهای هدف مزیت های بسیاری برای یک شرکت دارد 
و این امکان را می دهد که تالش بازاریابی متمرکز شده و حتی در زمینه تولید و 
فعالیت های تولیدی نیز، از پراکنده کاری و عمل کردن در رشته های متعدد که 
ما را از دست یابی به تخصص دورساخته و استفاده بهینه از منابع و امکانات را 

تحت تاثیر قرار می دهد، پرهیز کنیم.

به  برند در صنعت مبلمان  ارزیابی قدرت  یافته های طرح  برخی 
شرح زیر است:

 آگاهی از برند در میان اقشار تحصیل کرده بیشتر است.
 خانم ها به عنوان افراد تأثیر گذار در فرآیند خرید مبلمان خانگی، 

کاالی خواب و کودک باید بیشتر مورد توجه شرکتها قرار گیرند. 
 ارائه اطالعات بیشتر، خدمات و مشاوره می تواند ارزش اضافی برای 

مشتریان ایجاد کند.
 ارزش ویژه ارائه شده) کیفیت و ارزش درک شده( مبلمانهای خانگی، 
اداری، خواب و کودک از سطح متوسط باالتر است و شرکتها می توانند با 
یادآوری و شناسایی بهتر در مجموع قدرت برند باالتری را 

در بازار بدست آورند.
کلي،  بطور  مي دهد،  نشان  همچنین  گزارش  این 
ارزش ویژه برند و ابعاد آن در میان برندهاي صنعت 
مبلمان ، امتیاز باالیي نداشته اند. به نظر مي رسد 
این صنعت چندان مورد  برندسازي در  استراتژي 
توجه نبوده است. لذا، چنانچه هریک از برندهاي 
مناسب  استراتژي هاي  تدوین  به  اقدام  صنعت 
احتمال  با  نماید،  خود  برند  جایگاه سازي  جهت 
زیاد مي تواند گوي سبقت را از سایر رقبا برباید. 
پیشنهاد مي گردد این شرکتها نسبت به بررسي 
طراحي  و  سازي  جایگاه  سیاستهاي  تدوین  و 
هویت برند خود و نیز، طراحي استراتژي هاي 
ارتباطي برند اقدامات الزم را به انجام برسانند. 

دهد  می  نشان  بررسی  مورد  شاخصهای 
اگر این صنعت بتواند آگاهی و شناسایی قابل 
در  نماید،  ایجاد  خود  هدف  بازار  در  را  قبولی 
درک  ارزش  کیفیت،  یعنی  ویژه  ارزش  عوامل 
شده، رضایت، تعریف و تمجید، تمایل و توصیه 
به  مبلمان  در صنعت  توانند  می  که  دیگران  به 
عنوان کاالیی واسطه ای و با درگیری خرید باال 
از فاکتورهای تعیین کننده قلمداد شوند، تأثیر 

بسزایی داشته باشد.

میزان آگاهی مردم از برندهای این صنعت 
به صورت کلی پایین بوده است:

از  خواب  کاالی  در  ارتباطی  استراتژیهای   
این صنعت بهتر عمل نموده است.  سایر بخشهای 
خواب  کاالی  در  برند  از  آگاهی  درصد  بیشترین 
بودن  ضعیف  نشانگر  که  است  آمده  بدست   %48

استراتژیهای ارتباطی در کل این صنعت است.
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گزارش و مقاله
REpoRtS & ARtICLES

پیروز شدن بر اعتراضات 

هستید  فروشنده  یا  فروش  مدیر  اگر 
حتما این مقاله ارزشمند را بخوانید! برای 
اینکه بتوانید به اعتراضات افراد تیم یا حتی 
مشتریان پیروز شوید به یک سری ابزار و 
مهارتهای حرفه ای نیاز دارید. یک اعتراض 
می تواند  سدی در مقابل فروش محسوب 
شود اما  بدون آن هم نمی توانید فروش را 
انجام دهید. اعتراضات مشتریان مثل نیروی 
جاذبه است و بدون این نیرو نمی توان توقع 
را  بعدی  مرحله  به  فعلی  مرحله  از  رفتن 

داشت .  
فروش مثل راندن ماشین از نقطه الف به 
نقطه ب است که سرعت بستگی به شرایط 
جاده دارد.فرض کنید اگر ماشین باالتر از 
نتوانند  چرخها؛  و  گیرد  قرار  جاده  سطح 
هم  قدم  یک  حتی  کنند،  لمس  را  جاده 
نمی توان به جلو حرکت کرد چون چرخها 
ندارند حاال اصال مهم نیست که  مقاومتی 

چقدر می توانید تند برانید.
این مقاله ترکیبی از چند مقاله با موضوع 
مشابه است.در واقع چند استراتژی طالیی 
اعتراضات  برابر  در  شما  پیروزی  باعث  که 
ام  که  را مطرح کرده  مشتریان می شود 
را  فروش  توانید  می  آنها  از  استفاده  با 

رضایتمندانه به پایان برسانید.

 چرا افراد مخالفت یا اعتراض 
می کنند ؟

ونفوذ  نظرات  با  مخالفت  کنترل  برای 

این  چرا  اصال  بپرسیم  باید  اول  شما، 
اعتراضات وجود دارند؟ 

اعتراض  و  مخالفت  افراد  مثال  برای 
می کنند چون آنها :

را  شما  پیشنهاد  کامل  صورت  به   -
نفهمیدند.

- در مورد آن سوء تفاهم دارند یا آن را 
بد تعبیر کرده اند .

- احساس نمی کنند باید به جلو حرکت 
کنند .

- مزایا یا منافع پیشنهاد را به رسمیت 
نشناختند یا تشخیص ندادند .
- از چیزی که دارند شادند.

- آنها از چیزی که هستند شادند.
بصورت  شما،  پیشنهادات  مورد  در   -

بی ریا به زمان برای فکر کردن نیاز دارند.
-به شما اعتماد ندارند.

- رکودو ایستایی کلی را نشان می دهند.
اعتراضات و مخالفت ها  منبع و منشا   

سه چیز است :
موضوع  یک  شرایط،    : شرایط  یک 
کلی است،  یعنی دلیــلی وجود دارد که 
مشتری نمی خواهد با شما مذاکره کند یا 
پیشنهادات تان را قبول نماید.) این دلیل 
ممکن است سیاستهای شرکت/فرد ، اهداف 

قانونی، قراردادی یا اجباری و غیره باشد(.
یک بهانه : اگه افراد در مورد منافع یا 
عقیده شما متقاعد نشدند و از پاسخ و یا 
با شما طفره می روند به این  روبرو شدن 

معناست که بهانه می آورند. بهانه نمی تواند 
پاسخی داشته باشد. تنها راه حل شما در 

برابر بهانه ها ، اعتقاد راسخ است.
اعتراض  یک   : واقعی  اعتراض  یک 
نقدینگی،  کمبود  شامل  تواند  می  واقعی، 
موارد  و  مسائل  یا  و  محدود  زمان  منابع، 

دیگر باشد.

 استراتژی ها و تاکتیک ها 
گاهی اعتراضات می توانند بسیار مخرب 
باشند. شما دلواپس پیشرفت کارها هستید 
و مشکل است ببینید؛ دیگران حالت دفاعی 
به خود می گیرند. این لحظه ایست که باید 
به عقب برگردید و ذخیره بیشتری بردارید. 

یعنی: 
که  دهید  گوش  مشتری  به  دقت  به   -

دقیقا چی می گوید. 
آیا   - کنید  توجه  آنها   بدن  زبان  به   -

شامل پیام های پنهانی هستند ؟
و تالش  بگذارید  قدم  آنها  پای  - جای 

کنید مسائل را از چشم آنها ببینید. 
 ، آنها  به  دقیق  پاسخهای  ارائه  برای   -

برنامه ریزی کنید.
- در حین پاسخ به سواالت و اعتراضات 
را  افکارشان  و  اندیشه  کنید  سعی  آنها 

بسازید یا ایجاد کنید.
-کنترل کنید که همیشه پاسخهای قابل 
قبولی برای تردیدها و ترسهایشان ارائه می 

دهید.
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-نقاط تفاهم را جستجو و روی آنها تاکید 
تاکید  مخالف  نقاط  روی  کنید.  بیشتری 

نکنید.
نظرات  با  برخورد  منزله  به  افراد  اعتراض 
دالیل  تواند  می  بلکه  نیست،  شما  عقاید  و 
از  بعضی  توانیم  باشد که می  داشته  زیادی 

آنها را با هم بررسی کنیم:
 انواع مقاومت و ایستادگی خریداران 
افرادی که می خواهید درآنها نفوذ کنید 

به نه دسته تقسیم می شوند :
- کسانی که پنهانی اعتراض دارند.

-آشکارا اعتراض می کنند.
- با اکراه موافقند.

- مردد و دودل مانده اند.
- اطالعات کافی ندارند.

- توانایی دیدن نیازها را ندارند.
 -نیاز دارند که بیشتر فکر کنند .

- فکر می کنند وقت مناسبی نیست.
ارجاع  دیگران  به  را  گیری  -تصمیم 

می دهند .

در واقع، شما در برخورد با شخصیت افراد 
به استراتژیهای متفاوتی نیاز دارید، اما قبل 

از آن باید در مورد خودتان واقع بین باشید!
اعتراضات،  با  مقابله  برای  نیست  خوب 
حرکت  مستمر  حمایت  سمت  به  آشکارا 
اعتراضات  به  طبیعی  شکل  به  باید  کنید، 

جواب دهید. این یعنی یک پیروزی شیرین!

پنهانی  که  )کسانی  پنهان  اعتراض 
اعتراض دارند( :

موافق  شما  با  ظاهر  به  افراد  جور  این 
پیشنهادات  یا  شما  با  دل  ته  از  و  هستند 

مخالفت می کنند.
آنها در جواب به شما می گویند:» من این 
کا را انجام می دهم، اگر این همان چیزیست 

که شما می خواهید.« 
و  کنند  می  لج  شما  با  قلب  ته  از  اما 
–معلومه  مزخرفاتی  چه   «  : گویند  می 
دهم.«                                                    نمی  انجام  را   کار  اصالاین  من  که 
انرژی  پر  و  فعال  دربرابر شما  آدمها  اینجور 
کار می کنند اما قلبا به هیچ عنوان با عقاید 
و نظرات شما موافق نیستند. بهرحال نگران 
نباشید! باالخره ،آرام آرام ؛ با رضایت قلبی در 
مورد نگرانی هایشان با شما صحبت خواهند 

کرد.
بهتره در برابر این افراد به این صورت عمل 

کنید :
ساختن  و  توافق  یک  به  رسیدن  برای   -

یک رابطه مثبت کارکنید.
- قبل از حرکت بجای تاکید روی نقاط 
ناموافق، بر روی نقاط تفاهم و موافقت آمیز 

تاکید کنید.
نکات  و  ،شوخی  قصه  المثل،  از ضرب   -

مثبت در حین صحبت استفاده کنید.
- از مالقات های پی در پی و پشت سر 

کاریتان  روابط  گسترش  و  توسعه  برای  هم 
استفاده کنید.

و  ترویج  آنها،  مقام  و  موقعیت  به   -
ترفیع شان احترام بگذارید .

اعتراض  آشکارا  آشکار)  اعتراض 
می کنند( :

» مممممم  ؛ ممکنه که امکان پذیر باشه، 
اما شر ط می بندم یک اشکالی پیش خواهد 
یا  با شما  که  افرادیست  این حرف    » آمد. 

پیشنهادتان مخالفت آشکاری را دارند.
اینجورافراد معترض برای اینکه بتوانند با 
به زمان  نیاز  خط فکری شما همراه شوند  

دارند .شما باید در مقابل آنها: 
-   از گفته های خود بامدرک و دلیل حمایت کنید.                                                                                                           
بطورمناسب  و  بدرستی  ارقام  و  آمارها  از   -
نیرنگ  و  دروغ  ازگفتن   ؛  کنید   استفاده 

بپرهیزید .
- در مورد نقاط موافق و مخالف واضح و 

شفاف صحبت کنید .
-کم بپرسید و زیاد و بیش از حد برداشت 
کنید ، با آنها زیاد مخالفت کنید وبه ایشان 

نه بگویید.
دانید  می  که  کنید  اثبات  را  راههایی   -

عقیده و نظر آنهاست.
- به ایشان نشان دهید دنبال نتیجه برنده 

– برنده هستید.
موافقت با اکراه )با اکراه موافقند(:
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شما  که  باشد  چیزی  این  اگر  خوب،   «
می خواهید، پس مجبوریم آن را انجام دهیم«

احساسات  به  را  خود  نظرات  نقطه   
ارزشها  بزنید.  پیوند  رغبت  و  بی میل  افراد 
و  حمایت  سمت  به  را  آنها  ها  وابستگی  و 
پشتیبانی از ایده های شما هدایت می کند. 

برای اینکار باید:
- روی روابط بین پیشنهاد وعالقه مندیهای 

شخصی آنها تاکید بیشتری کنید. 
- از جروبحث با او در گروه اجتناب کنید.

- روی نکته های روشن، ساده و منفعت ها 
متمرکز شوید.

- برای تکرار مکرر همه این مسائل آماده 
باشید .

 -اگر ایده های شما را نپذیرفتند، منافع 
از دست رفته را دوباره بازگو کنید و به ایشان 

نشان دهید .
-  روی منافع دوطرفه تاکید زیادی کنید .

مردد مانده )مردد و دودل مانده اند(:
» من واقعا مطمئن نیستم که ایده شما 

کاربکند. «
بگویید: »به  باید  آدمها  اینجور  در جواب 
روشی که مورد عالقه خودت است کار کن«. 
که  را  مواردی  آن  از  قبل  نرود  یادتان  البته 

می گویم  باید اجرا شود :
 - روی مشکالت تمرکز کنید. 

- منافع طرفین را چند باره بازگو و شرح 
دهید.

بیان  وبارها  بارها  را  منافع هر دوطرف   -
کنید و شرح دهید.

- مشکالت و موانع را به قسمتهای کوچک 
تقسیم کنید و آنها را حل کنید.

- ایده یا عقیده و پیشنهادتان را با مدارک 
کارشناسی شده حمایت و پشتیبانی کنید. 

- بیشتربه موارد موفق مشابه استناد کنید.
- پیشنهاد را به قسمتهای کوچکتر تقسیم 

و موارد محرک قابل قبولی درآن بگنجانید.
و  نتایج  کردن  پیگیری  و  مکتوب  با   -
فرد  لغزش  و  عقب  به  برگشت  از  توافقات 

مردد مانده جلوگیری کنید.

اطالعات  /نداشتن  اطالعات  فقدان 
کافی )اطالعات کافی ندارند(:

از  قبل  بیشتری  اطالعات  به  من   «
تصمیم گیری نیاز دارم«.

این حرفها برایتان آشناست نه ؟ بفهمید 
دقیقا چه اطالعاتی از دست رفته یا نیاز آنها 

به چه نوع اطالعاتی بوده .
پشتیبانی  خود  از  مدارک  و  دالیل  با   -

کنید.
- از مرداب اطالعاتی بیش از اندازه افراد 

دیگر دوری کنید. 
بخواهید  و  کنید  استقبال  سواالت  از   -

توضیح بیشتری در مورد آنها بدهند.
و  کافی  اطالعات  فرد،  شوید  مطمئن   -

قابل قبول را دریافت کرده است.
- اطالعات خود را همیشه بروز و جذاب 

کنید.
ناتوانی در دیدن نیازها)توانایی دیدن 

نیازها را ندارند(:
» من فکر نمی کنم االن به یک همچین 

چیزی نیاز داشته باشیم.«
این گونه افراد همیشه همین را می گویند، 

درسته؟
 اعتراف وتایید، پایه و اساس پذیرش است. 

برای جواب دادن به اینگونه اعتراضات باید: 
- حقیقت را بیشتر کشف کنید. 

را  آمیزطوالنی مدت  موافقت  ه  را  - یک 
زیادی  مدت  برای  که  راهی  بیارید-  بدست 

دوام داشته باشد.
- بپرسید اتفاقات چگونه می افتند وقتی 

هنوز به نیازها هیچ جوابی داده نشده.
- خالصه ای از ویژگی های منافع پیشنهاد 

خود را بیان کنید.
نیاز به فکر بیشتر : 

» ممممممممممم – من بایدبیشتر روش 
فکر کنم.می تونید ماه دیگه تشریف بیارید؟«
افراد زیادی برای فکر کردن به زمان نیاز 
آماده  نظراتی  و  پیشنهادا  از  لیستی  دارن. 
نیاز  بهش  کردن  فکر  برای  اونها  که  کنین 
خوای  می  موردی  چه  توی  دقیقا  دارن:» 
آیا   ... نکن(  بیشتر فکر کنی) سوالو متوقف 

مورده الف یا ب؟
- منافع اصلی طرح تونو بازگو کنید. 

- موارد نامفهوم و مبهم رو توضیح بدید 
و روشن کنید.

حل  رو  قیمونده  با  ومشکالت  مسائل   -
کنید.

مثبت  و  مفید  استفاده  تاخیری  هر  از   -
کنید. 

- از خالصه نویسی در مورد منافع نظرات 
خودتون اجتناب کنید.

بیشتر  که  دارند  نامناسب)نیاز  زمان 
فکر کنند(:

که  ماست  برای  نامناسبی  بسیار  »زمان 
تصمیمی مثل این را بگیریم. «

متکبرانه است اگر نگوییم این یک جمله 
واقعی است. این یک تاکتیک تاخیر در اجرا 

بحساب نمی آید.
صبر  روش  از  تونید  می  شما  اینجا  در 

کردن برای مزایای متقابل استفاده کنید .
-بپرسید چه زمانی مناسب است.

راهی  بعنوان  دراجرا،  تاخیر  زمان  از   -
برای امتحان نظرات خود استفاده کنید، یک 
دوباره  و  بدهید  سازمان  را  آزمایشی  اجرای 

برنامه را کنترل کنید .
استـنـاد بـه تـصـمـیم دیـگـران 
می  ارجاع  دیگران  به  را  )تصمیم گیری 

دهند(:
» من باید با شریکم در این مورد صحبت 

کنم و بعد به شما خبر بدهم«
باید مطمئن شوید شخصی که برای نفوذ 
در او تالش می کنید توانایی گفتن»بله« را 

دارد.
باید از او بپرسید:» در مورد پیشنهادی که 

داده ام راضی هستید؟« 
اگر راضی بود، پیشنهاد دهید شما دونفر 
بدست  اختیار  حد  باالترین  در  را  مسائل 
نهایی  موافقت  تیمی یک  بصورت  و  بگیرید 

بدست بیارید.

گزارش و مقاله





یادداشت

با تعمق در مسیری که کشورهای در حال 
توسعه و پیشرفته را به مرحله کنونی رسانده 
است، بر کار گروهی، داشتن روحیه اجتماعی 
و دوری از تک روی از ابتدایی ترین سطوح 

تحصیلی در این ممالک تاکید می گردد.
شایدالزم باشد درهمین راستا بطور اختصار 
تاریخچه ای از شروع و تعریف تشکل های 
را مرور  نهاد  مردمی و سازمان های مردم 

نماییم.
انقالب کبیر  از دو قرن پیش،  کمی بیش 
فرانسه دروازه های جدیدی از علم و معرفت 
از  آمده  بیرون  جهان  روی  بر  را  آگاهی  و 
هدیه  ترین  برجسته  گشود،  وسطی  قرون 
شدن  پررنگ  جهان  مردم  به  انقالب  این 
نقش مردم در اداره امور اجتماعی و سیاسی 

کشورها بود. 
شعار ماندگار و تاثیربرانگیز »از مردم، با مردم 
و برای مردم« نیز از دل این انقالب شکل 
گرفت. تشکل- های اقتصادی )N.G.O( در 

کشور ما نیز با پنج ویژگی:
1- غیر دولتی، یعنی مردمی و مستقل بودن.

2- عام المنفعه بودن
3- داوطلبانه و اختیاری بودن فعالیت در آنها

4- غیرانتفاعی بودن
5- و غیرسیاسی بودن به تدریج شکل گرفت

الزم به ذکر است که غیردولتی بودن این 
تشکل ها به معنای ضد دولتی بودن آنها 
نبوده و نیست و همچنین مستقل بودن آنها 
به معنی مستقل بودن از قوانین و مقررات 

نمی باشد.
بـا عنـایت به مـوارد فـوق و بـه منـظـور 
بهینه سازی صنعت مبلمان و دکوراسیون از 
طریق ارتقای دانش فنی دست اندرکاران و 
سوق دادن آن به سوی تولید انبوه و تالش 
تنگاتنگ  و  نزدیک  ارتباط  برقراری  برای 
مابین دست اندرکاران این صنعت در کشور 
و ارتقای کمی و کیفی تولیدات داخلی به 
برتر جهانی  برندهای  با  بتواند  که  گونه ای 
و  کند  رقابت  هدف  صادراتی  بازارهای  در 
امکان حضور و پایداری در بازارهای جهانی 
مبلمان  ملی  شورای  شود،  حاصل  نیز 
رسالت  با  زودی  به  ایران  دکوراسیون  و 

هماهنگی و یک پارچه نمودن تشکل های 
زیر مجموعه اتاق بازرگانی،  وزارت صنعت، 
معدن وتجارت،  وزارت کار و وزارت کشور 

شامل:
1- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

انجمن صنفی مبلمان ایران
2- انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

3- اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران
4- جامعه معماران داخلی

5- اتحادیه واردکنندگان چوب
6- شرکت هماهنگی صاحبان صنایع چوب

7- انجمن صنفی صاحبان صنایع چوب
8- پیشکسوتان و برندهای برتر مبلمان و 

دکوراسیون داخلی ایران
در  وابسته  های  تشکل  و  اتحادیه   -9
مجموعه  یک  قالب  در  کشور،  استان های 
واحد ملی، فراگیر و تخصصی شکل خواهد 
گرفت و انتظارات و خواست های تشکلی و 
صنفی حرفه ای بخش های تولید، عرضه 
و  تخصصی  صورت  به  صادرات  و  داخلی 
های  یافته  بر  تکیه  با  شده،  کارشناسی 
علمی و تجارب میدانی، به صورت منسجم 
و یک صدا به دستگاههای اقتصادی دولت و 
مجلس شورای اسالمی ارایه خواهد شد و به 
همین سبب در آینده، شاهد شکوفایی تولید 
و صادرات مبلمان و دکوراسیون کشور در 

سطوح ملی و بین المللی خواهیم بود.
به  وابسته  تشکل  و  اتحادیه  از 100  بیش 
صنعت مبلمان و دکوراسیون در استانهای 
دیگر کشور، در قالب یک تشکل فراگیر به 
و دکوراسیون،  مبلمان  ملی  عنوان شورای 
و  منسجم  بتوان  تا  گرفت  خواهد  شکل 
یکپارچه نظرات کلیه تشکلهای پراکنده را 
به صورت واحد و کارشناسی شده به اطالع 
مسئولین برساند و مانند یک کنفدراسیون 
قدرتمند ضمن رفع موانع درونی تشکلهای 
عضو، خواسته های بحق اعضا از دولتمردان 

را مطالبه نماید.

*  عضو هیئت نمایندگان و کمیسیون تشکلهای 
و  ایران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق 
ایران صادرات  کنفدراسیون  رئیس  نائب 

تشکل های مبلمان و دکوراسیون
جواد رجبی راد *از مردم با مردم و برای مردم
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نهادها و تشکلها
 INStItutIoNS & oRgANIzAtIoNS

    SIDIM- - کانادا- مونترال
 2012-Montreal-Canada

هفته اول خرداد

بازدیـد از نمـایشگاه 
بین المللـی طـراحـی 
داخــلی ، مـبــلـمــان 
خانگی و اداری کانادا

انجـمن صنـفی 
و  مـبـلـمــان 
در  دکوراسیـون 
اهداف  راستـای 
علمی و آموزشی 
و ارائه تسهیالت 
کاربردی به اعضای خود، با امتیازاتی ویژه اقدام 
به برگزاری تورهای علمی به کشورهای کانادا 

و ایتالیا میکند.
ناصر اسعدی رئیس کمیسیون نمایشگاهی 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون با اعالم 
این خبر تصریح کرد: تور اول مربوط به بازدید 
داخلی-  طراحی  المللی  بین  نمایشگاه  از 
مونترال  کانادا-  اداری-  و  خانگی  مبلمان 
SIDIM-2012-Montreal-Canada است 

بر  که در هفته اول خرداد 91 )می 2012( 
از  بازدید  به  مربوط  دوم  تور  و  میشود  گزار 
اداری  و  خانگی  مبلمان  نمایشگاه  بزرگترین 
 Salone اسپانیا  و  ایتالیا  داخلی  طراحی  و 

2012 میالن  FIMM مادرید است.
این  از  کدام  هر  در  کرد  نشان  وی خاطر 
تورها عالوه بر بازدید از نمایشگاه برنامه حضور 
در یک کارگاه آموزشی فشرده نیز در دستور 
طراحی  مدیریت  آموزشی»  دوره  کاراست. 
تور  اداری« در  تولید در مبلمان خانگی و  و 
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

شکایات مردمی ازمبلمان خریداری شده
 چه پروسه ای را طی می کند؟ 

یادداشت

عبدالحسین عباسی  *

هر خریدار ی که محصولی از صنایع چوبی خرید کرده باشد اگر خدای نکرده از 
نظر کیفیت، قیمت یا مغایر با سفارش مشکلی داشته باشد می تواند به کمیسیون 
شکایات مردمی اتحادیه مراجعه و فرم مخصوص که در اتحادیه موجود می باشد 
را پر نموده و علت شکایت خود را ذکر نماید و آن را تحویل اتحادیه بدهد. الزم 
به ذکر است آوردن اصل فاکتور و کارت ملی توسط خریدار الزامی می باشد. پس 
از کامل شدن پرونده و تعیین وقت، کارشناس جهت بازدید از کاالی خریداری 
شده با هماهنگی خریدار در محل از کاال بازدید نموده و نظر خود را در برگه 

جداگانه نوشته و به مسئول کمیسیون شکایات تحویل می دهد.
کمیسیون شکایات طی نامه ای یا تلفنی از شاکی و متشاکی دعوت می کند 
تا در روز مشخصی در دفتر اتحادیه صنعت شکایات مردمی حاضر و از خود 
دفاع نمایند. در صورتی که متشاکی در روز تعیین شده به دفتر کمیسیون 
مراجعه کند. مسئول کمیسیون ، 2 روز به نامبرده وقت می دهد تا جهت رفع 
عیب کاالی فروخته شده یا حتی تعویض آن اقدام نماید. در غیر این صورت، 
پرونده فوق به تعزیرات حکومتی با کلیه معایب )گرانفروشی، تقلب و یا هر 
چیز دیگری که کارشناس در گزارش خود قید کرده باشد.( ارسال می گردد در 
آنجا نظر کارشناس اتحادیه، اعمال و کلیه خسارات ومبلغ خرید کاالی فروخته 
شده از متشاکی گرفته و به شاکی تحویل می شود. در ضمن متشاکی ملزم به 
پرداخت جریمه نیز می باشد و همچنین در پرونده متشاکی، اخطار خالف نیز 
درج می گردد. اگر 3 اخطار در سال داشته باشد پروانه کسب ایشان 6 ماه ضبط 

خواهد شد.
کلیه این پروسه از تاریخ شروع شکایت در اتحادیه تا تحویل پرونده به تعزیرات 
12 روز بطول می انجامد. پروسه بعدی هم شکل دیگری دارد که به قرار زیر 

می باشد.
اگر خریدار شکایتی دارد می تواند با تلفن 124 مرکز شکایات مردمی به سازمان 
به  پرونده  نماید.  تکمیل  را  فرم مخصوص  و  اطالع  تجارت  معدن  و  صنعت 
کمیسیون شکایات اتحادیه ارسال و کارشناس مربوطه به پرونده رسیدگی و نظر 
خود را برای سازمان صنعت و معدن تجارت قسمت شکایات مردمی ارسال و در 
آنجا پرونده کامل و به تعزیرات ارسال و در دادگاه تعزیرات جریمه و خسارت به 
شاکی را از متشاکی گرفته و تحویل می شود. این پروسه نیز از تاریخ شروع 15 

روز زمان الزم دارد.
پروسه بعدی در شورای حل اختالف رسیدگی می شود و در آنجا هم شاکی 
شخصا به دفتر دادگاه رفته و برگه اظهارنامه را پر کرده و تقاضای رسیدگی 
می کند. در آنجا هم پس از تکمیل پرونده اخطار به شاکی و متشاکی توسط 
مامور دادگاه ارسال و در روز تعیین وقت به پرونده فوق رسیدگی و در صورتی که 

به صلح و سازش منجر شود نظر کارشناس صادر و اقدام قانونی انجام می شود.
با توجه به کلیه پروسه های شکایات مردمی توصیه می شود که کار در اولین 
جلسه تمام و رضایت طرفین حاصل شود اگر این کار عملی شد مدت زمان 

رسیدگی به این پروسه تا 30 روز زمان می برد.

* نائب رئیس و مسئول کمیسیون فنی و شکایات شورای حل اختالف 2620 تهران

جدید  های  فناوری  آموزشی»  دوره  و  کانادا 
در طراحی و تولید مبلمان خانگی و اداری- با 
همکاری دانشگاه Ryerson کانادا- تورنتو« در 

تور ایتالیا و اسپانیا.
رئیس کمیسیون نمایشگاهی انجمن صنفی 
انجمن  کرد:»  تاکید  دکوراسیون   و  مبلمان 
توجه  با  دارد  درنظر  ودکوراسیون  مبلمان 
به اهمیت به سزای نمایشگاه تخصصی فوق 
در کشور کانادا و عرضه جدیدترین مدلها و 
طراحی های روز صنعت مبلمان و دکوراسیون 
به  نسبت  مونترال،   SIDIM نمایشگاه  در 
و  مدیران  از  متشکل  تخصصی  هیئت  اعزام 
دکوراسیون  و  مبلمان  صنعت  متخصصان 
کشور  به  وابسته،  صنایع  و  اداری  و  خانگی 

کانادا اقدام نماید.«
 وی افزود:» همچنین طبق توافق به عمل 
آمده با دانشگاه رایرسون کانادا به عنوان یکی 
دوره  کشور،  آن  دانشگاههای  معتبرترین  از 
فشرده مدیریتی با عنوان فناوری های جدید 
اداری  و  خانگی  مبلمان  تولید  و  طراحی  در 
در آن دانشگاه در شهر تورنتو ویژه اعضاء این 
هیئت برگزار می  شود که در خاتمه نیز مدرک 
به شرکت کنندگان  کانادا  رایرسون  دانشگاه 

محترم اعطا خواهد شد.«
همچنینن   «: کرد  نشان  خاطر  اسعدی 
درنظر  ودکوراسیون  مبلمان  صنفی  انجمن 
دارد با توجه به اهمیت به سزای دو نمایشگاه 
و  فوق  تخصصی   91 سال   ماه  اردیبهشت 
گستردگی فناوری ها و محصوالت قابل عرضه 
بین  جایگاه  دیگر  سویی  از  و  نمایشگاه  در 
المللی این نمایشگاهها، نسبت به اعزام هیئت 
متخصصان  و  مدیران  از  متشکل  تخصصی 
امر طراحی و تولید مبلمان خانگی و اداری، 
طراحی و دکوراسیون داخلی و صنایع وابسته، 

به کشور ایتالیا و اسپانیا اقدام نماید.«
وی افزود:» همچنین دوره مدیریت طراحی 
کالج  نیزدر  اداری  و  خانگی  مبلمان  تولید  و 
شهر  در  واقع   )IED( اروپا  طراحی  مدیریت 
با  کنندگان  شرکت  آشنایی  هدف  با  میالن 
آخرین روشهای مدیریتی در حوزه طراحی، 
برگزار  المللی  بین  رقابت  و  بازاریابی  تولید، 
می شود و در خاتمه نیز مدرک کالج IED به 

شرکت کنندگان اعطاء میشود.«

 شماره  7  /  زمستان 1390



انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون عضو جدید می پذیرد
ودکوراسیون،  مبلمان  صنفی  انجمن   
شرایط عضویت در این انجمن را اعالم کرد. 
مدارک  و  عضویت   شرایط  اعالمیه  این  در 
رسمی  سایت  در  مربوطه  فرم  در  نیاز  مورد 
انجمن )tesfo.ir( ذکر شده است. متقاضیان 
می توانند با تماس و یا مراجعه به دفتر انجمن 
ویا سایت مذکور با پر کردن فرم مربوطه برای 

عضویت در این انجمن اقدام نمایند.
عضویت  درخواست  است  ذکر  به  الزم   
متقاضیان، ابتدا در کمیسیون عضویت بررسی 
صالحیت  تایید  صورت  در  و  شد  خواهد 
متقاضی از سوی کمیسیون مذبور، به عضویت 

انجمن پذیرفته خواهد شد.
در فرم مذکور ذکر شده متقاضیان عضویت 
در انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون با حفظ 
اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

باید دارای شرایط ذیل باشند:
1- داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

2- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
3- داشتن حداقل 25 سال تمام 

4- فعال در صنف و یا صنعت مرتبط مقیم 
در حوزه فعالیت انجمن صنفی

5- متعهد به اصول منشور صنف و صنعت 
مبلمان و دکوراسیون

6- پرداخت ورودیه و حق عضویت ساالنه
7-ارائه یکی از مدارک اشاره شده در یکی 

از بندهای الف، ب یا ج:
  الف:

 داشتن یکی از موارد ذیل برای شرکت ها و 
فروشگاه هایی که مستقیما زمینه فعالیت شان 

مبلمان و دکوراسیون می باشد:
اتحادیه  در  عضویت  معتبر  پروانه   -

درودگران و مبل سازان تهران
اتحادیه  در  عضویت  معتبر  پروانه   -

تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
های  کارگروه  در  عضویت  گواهینامه   -

مشاوره ای و تخصصی
  ب:

 داشتن یکی از موارد ذیل برای شرکت ها 
و موسساتی که حوزه فعالیت شان مرتبط با 
صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون می باشد:

-  پروانه بهره برداری وزارت صنعت
-  کارت عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع 

و معادن ایران
-  روزنامه رسمی ثبت شرکت

  ج:
 داشتن یکی از مدارک ذیل برای اعضای 

حقیقی:
صنعت  حوزه  با  مرتبط  معتبر  مدرک   -
یا  دانشجویان  برای  دکوراسیون  و  مبلمان 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش 

عالی و فرهنگی معتبر.
- کارت خبرنگاری معتبر از مراجع ذیصالح.
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بستر تجربه در نمایشگاه های خارجی؛    

مزیت رقابتی مبلمان استیل در بازار روسیه

دکوراسیون  و  اداری  مبلمان  نمایشگاه 
بـزرگـتـریـن  داخــلی Mebel مسـکـو، 
9شرکت  آن  طی  که  است  نمایشگاهی 
عضواتحادیه  تولیدکنندگان وصادرکنندگان 
مبلمان ایران محصوالت خود را تحت یک 

غرفه دراین نمایشگاه ارائه کردند. 
عـلـی خـادم زاده رئـیـس کـمـیـسیون 
این  خصوص  در  اتحادیه  نمایشگاهی 
فضای  از  مربع  متر   200 گفت:  نمایشگاه 

اتحادیه  غرفه  به  متعلق  مسکو  نمایشگاه 
لیوتاب،  اروند،  هایی چون  که شرکت  بود 
پادایران،  وایده،  آرتاژطرح  رخ،  برین، 
نامیرا،تجهیزپیام ایرانیان، کمجاچوب بلوط 
وصنایع چوبی مقدم محصوالت خود را در 

آن به نمایش درآوردند.
بازار هدف  روسیه  بازار  تاکید کرد:  وی 
و  است  ایرانی  محصوالت  برای  مناسبی 
ایران، کشورترکیه است.  مهمترین  رقیب 

گمرکی  موانع  حل  صورت  در  افزود:  وی 
و مبادالت ارزی بازار روسیه بازار مناسبی 
است. خادم زاده خاطرنشان کرد: شناختی 
روسیه  کشور  مبلمان  بازار  از  که  نسبی 
مبلمان  می دهد  نشان  آوردیم  دست  به 
ایرانی در دو بخش اداری و مبلمان خانگی 
دارای  بازار  این  در  حضور  برای  کالسیک 
دارای  مبلمان  همچنین  و  است  مزیت 

روکش طبیعی و صندلی اداری.

www.irfur-( تــه گـــزارش ســـایــ
تولیدکنندگان  اتحادیه   )nitureunion.ir
بهار  در  ایران  مبلمان  صادرکنندگان  و 
گزار  بر  را  سالیانه  های  نمایشگاه   1391
میکند. شامل: »دهمین نمایشگاه تخصصی 
ماشین آالت، یراق آالت، تجهیزات مبلمان  
 ،  »Medex 2012داخلی دکوراسیون  و 
»بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی مبلمان 
منزلHofex)Home Section( 2012« و 
» دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری 

».Hofex(Office Section) 2012

و   صنعت  فعاالن  سایت  این  گزارش  به 
اعضای کارگروههای مشاوره ای و تخصصی 
برگزاری  تداوم  خواستار  ای  جلسه  در 
تولیدکنندگان  اتحادیه  توسط  نمایشگاهها 
در  شدند.  ایران  مبلمان  صادرکنندگان  و 
خبر آمده است با توجه به نقش تاثیر گذار 
اتحادیه ها و تشکل ها  به دنبال برگزاری 
صنعت  المللی  بین  نمایشگاههای  موفق 
مبلمان و دکوراسیون کشور توسط اتحادیه 
صنعت،  فعاالن  درخواست  همچنین  و 
کنندگان  صادر  و  تولیدکنندگان  اتحادیه 

تخصصی  نمایشگاه  دهمین  ایران  مبلمان 
ماشین آالت، یراق آالت ، تجهیزات مبلمان 
 ،  Medex 2012 داخلی  دکوراسیون  و 
بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی مبلمان 
 ،Hofex)Home Section( 2012 منزل 
اداری  مبلمان  تخصصی  نمایشگاه  دومین 
بهار  را   Hofex(Office Section) 2012
امام  بزرگ  مصالی  محل  در   1391 سال 

خمینی )ره( تهران برگزار می نماید .

برگزاری نمایشگاه های
 HOFEX 2012 و MEDEX 2012  در بهار 1391
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معرفی اعضای جدید انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

وب سایتتلفنسمت شغلینام شرکت / موسسهنام خانوادگینام 

اشتغالیتقی
رافل آرایه پردازان

77277461www.rafel-co.comرئیس هیئت مدیره نوین پارس

1www.jasminwood.com-66193060مدیرعاملیاسمین چوبداوود آبادیمهیار

روشن بخش قنبریامیر

انتشارات مکث نظر

66435762www.iranmaxgroup.irمدیر

مسعودحسن 

لیو تاب

6www.livetab.ir-22124103مدیر عامل

2232345 0611مدیر عاملفرم سازانسراج همدانیعباس

94391688www.choobohonar.com   022مدیر عاملچوب و هنرشیرپورعبدالمجید
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ادامه معرفی اعضای جدید انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

بهکار مهربانیامیرعلی
کیش شاذ

مدیر عامل و رئیس هیأت 
5www.kishshaz.com - 88647703مدیره

اصالن بیگیمحمدعلی

گروه صنعتی اروند

4www.arvand-chair.com-26217763قائم مقام مدیر عامل

علیخانیغالمرضا

طراحان فرادید دینا

44045344www.dinadesignco.comمدیر عامل

دهقاناصغر
راحتیران

88953839www.rahatiran.comمدیرعامل

  0311مدیرعاملoubo designگل خندانشاهرخ
2236361www.oubodesign.com

89387www.fazagooya.comمدیرعاملفضای گویا اندیشافتخاریغالمرضا

صنعت چوب در هنر فرجیحسین
77339018www.sanate-choob.comرئیس هیئت مدیرهمعماری

افتخاری اسفستانیجواد

دوناریه ارس

6www.donarie.com-66574024مدیرعامل

عسل فروشمهران

پی چین پایه

88881124www.peychinpayeh.comمدیرعامل

77293520www.sepidkar.comمدیرعاملسپیدکارروحیعبدالرسول





تکنولوژی جدید لبه چسبانی
 از laser استفاده می کند،  نه چسب!

نیاز، در درجه اول و پس از آن خالقیت، 
و  باشند.  می  تکنولوژی  پیشرفت  عوامل 
بازهم تحولی دیگر درتکنولوژی های صنعت 
صفحه ای چوب رخ داده تا با استفاده از آن 
به بهبود یکی از پردردسر ترین فرآیندهای آن 

کمک شود.
از  مشکالتی  دارای  همیشه  چسبانی  لبه 
قبیل اضافات چسب روی قطعه کار، سیستم 
پردردسر چسب زنی همراه با ریزش چسب، 
اتالف زمان برای گرم شدن چسب و ... بوده 
است. اما این موارد با ابداع تکنولوژی جدید و 
استفاده از لیزر به جای سیستم چسب، از این 

پروسه حذف خواهند شد.
ابداع این سیستم، استفاده از مخزن چسب 
و فرایند مکانیکی آن را حذف و ما را از یک لبه 
چسبانی با کیفیت، بدون مشخص بودن  خط 

چسب برخوردار خواهد کرد.
دراین روش برخورد نور لیزر با الیه بسیار 
نوار  پشت  در  که  مخصوص  پلیمری  نازک 
قراردارد باعث فعال شدن آن و چسبندگی نوار 
به لبه قطعه کار، بدون دیده شدن خط چسب 

می گردد.

ازمزایای این روش می توان موارد ذیل را 
برشمرد:

 عدم وجود خط چسب بین قطعه کار 
و نوار 

و  گرما  به  کار  قطعه  مقاومت  افزایش   
رطوبت

 عدم هزینه اضافه روی چسب) مدیریت 
چسب(

set-up کاهش زمان 
 کاهش تمیزکاری و سرویس نگهداری

 افزایش ضریب اطمینان فرآیند
 افزایش ایمنی کارکنان به دلیل حذف 
ریسک سوختگی و بخار ناشی ازحرارت باالی 

چسب
 استفاده از انرژی لیزر در زمان استفاده از 

آن جهت  فعال کردن پلیمر
 افزایش کیفیت لبه چسبانی 

از  یکی   BIESSE شرکت  حاظر  حال  در 
شرکت هایی است که به لطف ماشین های 
لبه چسبانی  STREAM  یکی از پیشگامان 

این نوع تکنولوژی می باشد.
هرچند این تکنولوژی از نوع قبلی گرانتر 

این سیستم بیشتر  اما هرچه پذیرش  است، 
شده و توسعه یابد، هزینه آن نیز اقتصادی تر 

خواهد شد.
بهر حال، هم تولید کنندگان ماشین آالت 
و هم تولید کنندگان نوار های مخصوص این 
سیستم، به لبه چسبانی با استفاده از لیزر به 

عنوان تکنولوژی آینده می نگرند.
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  علی فتاحی / کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ



 تکنولوژی، ابزارزنی نامنظم
) Structual Profiling (

   سامان حاتم زاده  /  کارشناس صنایع چوب و کاغذ
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 تـکـنـولـوژی ایـجـاد بـافـت نـامـنـظـم
های  نوآوری  از   )  Structual Profiling  (  
اف  دی  ام  و  چوب  ابزارزنی  صنعت  جدید 
 2010 سال  در  بار  نخستین  که  می باشد 
XYL- در نمایشگاه WEINIG  ووسط شرکت

EXPO 2010 میالن ارائه شد.
ابزارزنی  پایه  بر  این نوآوری جدید  اساس 
توسط مولدرها می باشد با این تفاوت که در 
های  توپی  ازنوسان  استفاده  با  سطح چوب، 
ابزارزنی باال، بافتی نامنظم ایجادمی شود به 
نحوی که طرح های متنوعی با عمق متفاوت 

در سطح قطعه کارایجاد می شود .
محصوالت  تولید  در  ویژه  به  روش  این 
ساختمانی  نماهای  در  مصرف  جهت  چوبی 
گونه  تنوع  به  توجه  با  دارند.  فراوانی  کاربرد 
های چوبی و همچنین تنوع در نقوش آنها، 
به وجود آوردن اشکال و  باعث  این سیستم 
گرددکه  می  متنوع  بسیار  ظاهری  کیفیت 
درسیستم های طراحی و دکوراسیون کاربرد 

فراوانی پیدا کرده است.
با توجه به این موضوع و این که » اصوال 
تیپ محصوالت در طراحی جدید مس  این 
تولیدی  های  ازشرکت  لذابسیاری  باشند«، 
استفاده  تکنولوژی  ازاین  چوبی  محصوالت 
کرده اند. عالوه بر ایجاد بافت بر روی انواع گونه 
های چوبی اعم از سخت و نرم ، این قابلیت نیز 
وجود دارد تا با تجهیز و مقاوم سازی میز کار 
این مولدرها، ابزارزنی بر روی ام. دی. اف نیز 
صورت گیرد . محصول خروجی قابلیت پوشش 
با انواع رنگ و یا روکش ها را خواهد داشت 
که خود می تواند ارائه گر بخش جدیدی از 
سیستم های  در  مصرف  مورد  محصوالت 

طراحی داخلی را فراهم نماید .
 WEINIG شرکت  انحصاری  نوآوری  این 
که بر پایه توانایی های مولدر های این شرکت 
POW-  سستوار گردیده، در سری مولدرهای 

ERMAT ارائه شده است. تجهیز این سری از 
 8000RPM مولدر ها به فرزهایی با دور موتور

و نرم افزار POWER COM، قابلیت کنترل 
تمامی فرزها را فراهم می نماید به نحوی که 
قطعه ورودی به دستگاه عالوه بر چهارتراش، 
حرکت  با  ها  توپی  توسط  و  باال  سطح  در 

نوسانی ابزار زنی می نماید. 
تیپ های مختلف ابزارزنی با تنظیم نحوه 
باال  فرزهای  دهی  عمق  میزان  و  حرکت 
این  وتمامی  بوده  کنترل  و  تغییر  قابل  نیز 
دستگاه  داخلی  حافظه  درسیستم  تنظیمات 
مورد  دفعات  به  تا  گردد  ذخیره  تواند  می 

استفاده قرارگیرد .
با توجه به نو بودن این فن آوری و تنوع 
طرح های تولیدی آن در هر دو بخش چوب و 
ام. دی. اف ، طیف وسیعی از تولید کنندگان 
صنعت چوب در دنیا به این تکنولوژی رو آورده 
اند و پیش بینی می شود که در آینده نزدیک و 
با توجه به گستردگی این صنعت در کشورمان، 
تولید کنندگان ایرانی نیز در جهت استفاده از 

این سیستم منحصر به فرد نیز اقدام نمایند .
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تبلور شورای مبلمان و دکوراسیون ایران در فضای مجازی
شورای ملی مبلمان ایران متشکل از چهارتشکل فعال و با نفوذ صنعت مبلمان کشور که هسته اصلی این شورا را تشکیل 
می دهند، برای ارتباط با کاربران و اعضای خود از فضای مجازی غافل نبوده است. هر کدام از این نهادها  به صورت مستقل 

صفحه ای در وب دارند و به هر روی تماس با این شورا از طریق صفحه وب آنها امکان پذیر است. 

26

انجمن صنفی مبلمان ایران 
راسـتـای  در  ایران  مـبـلـمان  صـنـفـی  انـجـمـن 
ارتبـاط هـرچـه مـوثـرتـر بــا مـخـاطـبـان، فعـالیـت های 
 خــود را تـوســط ســایـت رســمـی خــود بــه آدرس
w w w . t e f s o . c o m   

انجمن  گیری  بهره  میکند.  منعکس  مجازی  فضای  در   
برای  را  فضایی  ارتباطی  تکنولوژی  این  از  مبلمان  صنفی 
ارتباط موثر کاربران با این نهاد را فراهم آورده است. اخبار، 
نشریات، مقاله ها 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 
سال  طی  در  که  هایی  نمایشگاه  به  مربوط  اطالعات  و 
انجمن صنفی مبلمان برگزار میشود بخش دیگری  توسط 
است که عالقمندان میتوانند از طریق سایت پیگیر شوند. 
و  اطالعات  مبلمان،  صنفی  انجمن  رسانی  اطالع  پورتال 
پیگیری های الزم مربوط به دانشگاه علمی کاربردی انجمن 
به  است. الزم  داده  قرار  بر روی خروجی سایت  را  مبلمان 
ذکر است دسترسی به فایل پی دی اف شماره های آرشیو 
است. دسترسی  قابل  سایت  روی  بر  دکومان  نشریه  شده 

اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران
تـهـران  مـبلـسـازان  و  درودگـــــران  اتـحـادیـه 
فضـای  طـریق  از  مخـاطبـان  با  را  خــود  ارتبـاط  نیز 
آدرس به  اتحادیه  وبالگ  است.  کرده  حفظ   مجازی 
e t e h a d e y e h - d m . b l o g f a . c o m  
 خبرهای مهم این اتحادیه را به اطالع مردم می رساند. 
اتحادیه،  انتخابات  نتایج  شامل  وبالگ  این  های  پست 
اطالعیه ها و خبر های مربوط به صنف درودگران می باشد 
و اعضای صنف از این طریق نیز میتوانند ارتباط خود را با 
اتحادیه حفظ کرده و نظرات و پیشنهادات خود را نیز در 

آن منعکس کنند.

تعاونی درودگران و مبلسازان تهران
تــعـــــــاونــی درودگــــــــران و مــبــلــســازان 
آدرس  بــه  از طــریــق ســـایـــت خـــود   تــهـــران 
t e h - c f c . c o m   

عموم  اطالع  به  را  اعضا  و  صنف  مهم  اتفاقات  و  اخبار   
که  تهران  مبلسازان  و  درودگران  تعاونی  سایت  می رساند. 
بخش  شامل  میشود  ارائه  انگلیسی  و  فارسی  زبان  دو  به 
تعاونی،  اعضای  معرفی  مدیره،  هیات  معرفی  چون:  هایی 
محصوالت، شعبه های فروش محصوالت، معرفی فروشگاه 
های مبل، گالری عکس و اخبار میباشد. گفتنی است اعضا و 
سایر عالقمندان مرتبط با این صنعت میتوانند از طریق این 
سایت با تعاونی ارتباط برقرار کرده و نظرات و یا در خواست 

های خود را منعکس نمایند.

اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان
 مبلمان ایران

کـنـنـدگـان  تـولـیـد  اتـحـادیـه  رسـمـی  سـایـت 
آدرس به  نیـز  ایـران  مبلـمـان  صـادرکننـدگـان   و 
 w w w . i r f u r n i t u r e u n i o n . i r  
از سایت های فعال در حوزه صنعت مبلمان  یکی دیگر 
است که میتوان از طریق آن اتفاقات مرتبط با صنعت و 
را پیگیری کرد. اتحادیه  فعالیت ها و خدمات  همچنین 
ایـن سـایت شـامـل قسـمت هـایـی چـون: معـرفی 
آمـوزش،  ها،  کمیـسیون  ها،  گـروه  کـار  هیـات مدیره، 
نمایشـگاه ها، گفـت و گـو و مطالعـات و پـژوهش هـای 
اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان مبلمان ایران است. 
همچنین اطالعیه ها و اخبار مهم مرتبط با فعالیت های 
اتحادیه از  جمله برگزاری نمایشگاه ها و فرم شرکت در 
آن از طریق این سایت امکان پذیر بوده و ارتباط کاربران با 

اتحادیه امکان پذیر است.
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کنفرانس دکو 2011، 
میعاد هرساله دست اندرکاران صنعت مبلمان و دکوراسیون

چهارمین کنفرانس بین المللی دکو با نام 
دکو 2011  در تاریخ 17 و 18 مهر ماه سال 
و سیما  مرکز همایش های صدا  در   1390
برگزار شد. این کنفرانس بین المللی با هدف 
همگرایی دست اندرکاران صنعت مبلمان و 
نهادهای علمی و پژوهشی و همچنین ایجاد 
ارتباط و جلب حمایت سازمان ها و نهادهای 
خصوصی ، دولتی و  بین المللی برای  توسعه 

کمی و کیفی این صنعت برگزار می شود.
عنوان  به  اصلی  مورد   7 نیز  امسال   
شد  اعالم   2011 دکو  کنفرانس  محورهای 
صنعت  های  چالش  و  انداز  چشم  از:  اعم 
مبلمان کشور در بخش های واردات، تولید، 
و  طراحی  تکاملی  روند  صادرات،  و  توزیع 
در  تاریخچه، جایگاه   ( ایرانی  مبلمان  تولید 
ایران و جهان، چشم انداز (، آسیب شناسی 
مراکز آموزش عالی و دانشگاه های تخصصی 
راهبردهای  ایران،  در  و دکوراسیون  مبلمان 
نوین طراحی و توسعه مبلمان و دکوراسیون، 
های  فروشگاه  و  ها  بازار  های  کار  و  ساز 
زنجیره ای مبلمان در ایران و جهان، تحقیق و 
توسعه )R&D( در دوره های تخصصی مبل، 
 )ICT( ارتباطات و اطالعات  تکنولوژی  تأثیر 

در توسعه صنعت مبلمان و دکوراسیون.
و  مسئولین  حضور  با  کنفرانس  این 
و  شد  افتتاح  صنعت  این  دست اندرکاران 
دبیر  توسط   قطعنامه  قرائت  با  روز دوم  در 

کنفرانس پایان یافت.

واردات  50درصدي  کاهش  انصاری:   
مبلمان به کشور

مبلمان  انجمن صنفي  انصاري رییس  علي 
ودکوراسیون، برگزار کننده کنفرانس دکو به 
بهانه برگزاری این کنفرانس ، نیاز به فناوري 
و تکنولوژي و از یک زنجیره کارآمد در هر 
براي دستیابي  اشاره کرد و گفت:   صنعتی 

به توسعه پایدار باید نظام هاي تولید، توزیع، 
صحیح  امنیت  و  بهداشت  ترابري،  آموزش، 
تاثیرگذاري توزیع در  بر  تاکید  با  باشد. وي 
فرهنگ کشور افزود: با توجه به دستاوردهاي 
اخیر،  شاهد ایجاد بازارهاي متمرکز در عرصه 
مبلمان کشور هستیم که از محصول محوري 

به برند محوري حرکت کرده اند.
در  ایران  که  مطلب  این  بیان  با  انصاري 
علمي  دستاورد  باالترین  اخیر  هاي  سال 
داد:  ادامه  است،  داشته  جهان  سطح  در  را 
تصدي هر مجموعه اي در حوزه اجرایي اگر 
در اختیار بخش خصوصي باشد به طور قطع 

دستاورد بیشتري خواهد داشت.
رییس انجمن صنفي مبلمان  ودکوراسیون 
و  سالمت  امنیت،   ، دفاع  نقش  به  اشاره  با 
در  داشت:  اظهار  کشور  توسعه  در  فناوري 
سال هاي اخیر شاهد توسعه کالن در بخش 

فناوري بوده ایم.
توان  نمي  کرد:  تصریح  فعال صنفي  این 
در  مبلمان  هنرصنعت  در  تحول  منکر 
سال هاي اخیر شد، در چند سال گذشته یک 
هزار میلیون دالر واردات مبلمان و مواد اولیه 
صورت گرفته است اما این آمار در حال حاضر 
از نصف رسیده است و ما در آغاز  به کمتر 

میسر خودکفایي هستیم.
انصاري خاطرنشان کرد: اگر تولید داخل ، 
نیاز مردم را برآورده کند به طورقطع مي توان 

مانع واردات کاالي تولید شده به کشور شد.
وي با تاکید براینکه ما تولیدکننده واقعي را 
نمي شناسیم، ابراز داشت: باید به تولیدکننده 
حال  در  مبلمان  زیرا صنعت  داد  بها  واقعي 
حاضر بیشترین گردش مالي در جهان را به 

خود اختصاص داده است.
انصاري با اشاره به ایجاد بازارهاي متمرکز 
در عرصه مبل گفت: تحولي که در سال هاي 
آمده  بوجود  مبلمان  صنعت  هنر  در  اخیر 

غیرقابل انکار است.
براي  سرآغازي   2011 دکو  گفت:  وي 
که  است  کشوري  قدرتمند  نهاد  یک  ایجاد 
تمامي  تکاپوي  و  تقاضا  توان،  برایند تالش، 
دکوراسیون  و  مبلمان  صنعت  هنر  فعاالن 
هاي  تشکل  اتحاد  داد:  ادامه  انصاري  است. 
این مجموعه تحت عنوان شوراي  با  مرتبط 
نشان  کشور،  دکوراسیون  و  مبلمان  ملي 
دهنده قدرت و همت تمامي انسانهایي است 
و  گذشته  نسل  به  ویژه  احترام  اداي  با  که 
متناسب  را  اراده خود  و  عزم   ، پیشکسوتان 
معطوف  آینده  نسل  به  معیارهاي جهاني  با 
کرده اند و مي خواهند در روند توسعه تجارت 

و صنعت کشور نقش موثري ایفا کنند.

مبلمان  ملی  شورای  زاده:   سمیع   
مهندسِی  باز   ، کشور  دکوراسیون  و 

ساختاری نهادهای مبلمان
زاده  سمیع  رامین 
در  کنفرانس،  دبیر 
این  افتتاحیه  مراسم 
به  اشاره  با  کنفرانس 
حیطه  و  نام  تغییر 
فعالیت انجمن صنفی 
مبلمان و دکوراسیون 
با  انجمن  عمومی  مجمع  در   « گفت:  ایران 
اکثریت آرا و بر اساس ضوابط و موازین وزارت 
کار و امور اجتماعی با توسعه حوزه فعالیت 



های انجمن و نیز گسترش دامنه اعضا - که 
امکان  صنعتی،  و  صنفی  اعضای  بر  عالوه 
رسانه  اصحاب  اساتید،  دانشجویان،  پذیرش 
انجمن  نام  نمود-  فراهم  نیز  را  و مطبوعات 
به انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون تغییر 

یافت.«
گفت:  خود  های  صحبت  ادامه  در  وی 
از  نمایم  اعالم می  تریبون رسماً  »از همین 
کنفرانس  چهارمین  آغاز  با  همزمان  امروز، 
المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی  بین 
پس   -2011 دکو   - داخلی  دکوراسیون  و 
خاطر  به  عضوگیری  توقِف  ماه  حدود30  از 
درخواست  تعریف ضوابط،  و  اصالح ساختار 
به منشور صنف  پایبند  عضویت کسانی که 
و صنعت مبلمان و دکوراسیون بوده و دارای 
طی  و  بررسی  جهت  باشند  الزم  شرایط 

مراحل قانونی می پذیرد. «
سمیع زاده در بخشی دیگر از صحبت های 
انجمن  توسط  که  موثری  اقدامات   به  خود 
انجام شده اشاره کرد که ارتقا سطح آگهی در 
بدنه صنف و صنعت و اطالع رسانی صادقانه 
و شفاف به افکار عمومی از طریق مطبوعات، 
 tefso ایجاد سامانه الکترونیکی تحت عنوان
یک  عنوان  به  دکومان  فصلنامه  انتشار  و 

نشریه تخصصی از آن جمله است.
وی افزود:  از دیگر اقدامات صورت گرفته 
انسانی  سرمایه  سازی  توانمند  به  توان  می 
دانشگاهی  واحد  از ظرفیت های  استفاده  با 
ایران و رشته  انجمن مبل  علمی- کاربردی 
همکاری  با  دکوراسیون  و  مبلمان  مدیریت 

دانشگاه آزاد اسالمی اشاره نمود.
نمایشگاه  دائمی   محل  ایجاد  به  وی 
تخصصی برندهای برتر ایران به عنوان  ابزار 
کاربردی نهادینه سازی این مفهوم استراتژیک 
نمایشگاه  »دومین  گفت:  و  کرد  اشاره 
مبلمان  های  برترین  های  برند  تخصصی 
خانگی و دکوراسیون )hofex 2011( در دی 
ماه سال جاری، نخستین نمایشگاه تخصصی 
نوجوان  و  نوزاد  کودک،  محصوالت  برترین 
جاری،  سال  ماه  بهمن  در   )  kitex 2011(
برترین های نورپردازی و دکوراسیون تکمیلی 
) deco light 2011 ( در خرداد ماه سال 
91 در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی 
شد.«  خواهند  برگزار  ایران  برتر  برندهای 
گفت:  ادامه  در   2011 دکو  کنفرانس  دبیر 
» بر آنیم تا با ایجاد شورای ملی مبلمان و 
مهندسِی  باز  نوعی   ، کشور  دکوراسیون 
ساختاری با هدف هم افزایی و ایجاد ارزش 
افزوده انجام دهیم. مستحضرید که در ادبیات 
مدیریت، سازماندهی را تقسیم  ماموریت یک 
انتظام  را  ساماندهی  و  اعضاء  میان  سازمان 
بخشیدن به امور تعریف می کنند. ما به یاری 

خداوند قادر متعال و مشارکت و همکاری و 
همت تمامی فعاالن در صدد ساماندهی یک 
دار و  آینده  پر نشاط،  پویا،  صنف و صنعت 
آن  جدی  مشارکت  که  هستیم  گسترده 
ایجاد اشتغال و سهم 8 درصدی آن در  در 
اشتغال موجود و تعداد نزدیک به 60.000 
واحد صنفی و صنعتی و گردش مالی حدوداً 
هیچکس  بر  آن  تومانی  میلیارد   10.000

پوشیده نیست .«

دالری  میلیارد   350 تجارت  قبادی:   
در  ایران  اندک  و سهم  دنیا  در  مبلمان 

تجارت مبل
معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: 
حجم  به  توجه  با 
میلیارد  تجارت350 
در  مبلمان  دالری 
دنیا، سهم ایران از این 
تجارت کافی نیست و 

باید برای آن چاره اندیشی کرد.
کنفرانس  چهارمین  در  قبادی  عباس 
مبلمان، طراحی و دکوراسیون داخلی گفت: 
در  ایران  در  مبلمان  تجارت  مالی  گردش 
مقایسه با میزان تجارت مبلمان در دنیا و با 
توجه به پتانسیل های جمهوری اسالمی ایران 
بسیار ناچیز است؛ به این معنا که سهم فعلی 
کشورهای  سایر  به  ایرانی  مبلمان  صادرات 
دنیا متناسب با پتانسیل های کشور نیست و 
اصالح این امر، همت صنعتگران مبلمان در 

کشور را می طلبد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: 
تولیدات صنعت  که  داشت  توجه  باید  البته 
مبلمان در ایران باید صادرات گرا و متناسب با 
نیاز و درخواست های خریداران در دنیا باشد، 
مدون  برنامه ریزی  با  که  است  درحالی  این 
داخلی،  نیازهای  تامین  بر  عالوه  می توان 
به  جهانی  بازارهای  از  نیز  را  عمده ای  سهم 
راه اندازی رشته  قبادی،  آورد.به گفته  دست 
تحصیلی در زمینه طراحی و تولید مبلمان 
در دانشگاه از جمله اقداماتی است که برای 
کشور  در  مبلمان  صنعت  کردن  علمی تر 
انجام شده است. این مقام مسئول در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت 
کاهش قیمت تمام شده مبلمان تولید داخلی 
در  تمام شده  قیمت  کاهش  به  توجه  گفت: 
ارتقاء  و  صادرات  و  توزیع  تولید،  بخش های 
با  باید  که  است  اقداماتی  دیگر  از  بهره وری 
جهانی  بازار  از  ایران  سهم  افزایش  هدف 
اظهار  وی  شود.  تمرکز  آن  روی  بر  مبلمان 
داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
پرداخت جوایز صادراتی بخش مبلمان، تمام 

تالش خود را به کار خواهد بست. 

 اختتامیه دکو 2011 و تجلیل از 
نخبگان و ایثارگران 

دقایقی  با    2011 دکو  اختتامیه  مراسم 
سکوت و قیام به احترام شهدا آغاز شد و با 
تجلیل از نخبگان صنعت و خانواده شهدا و 

ایثار گران ادامه یافت.
و  فعالین  از  11نفر  به  بخش  این  در 
بعنوان  که  هنر-صنعت  این  پیشکسوتان 
چهره های موثر در این صنعت شناخته شده 
بودند ، و همچنین به 5 نفر از خانواده های 
مبلمان  صنعت  در  فعال  جانبازان  و  شهدا 

تقدیر به عمل آمد.
پدر  انصاری  اکبر  ازعلی  از خانواده شهدا 
انصاری،  مصطفی  و  موسی  شهیدان  گرامی 
محمدعلی مظلومی فر پدر شهید محمدرضا 
مظلومی فر، غالمحسین ارشدی پدر شهید 
محمدرضا ارشدی تجلیل به عمل آمد و از 
اسالمی،   نظام  داوود  نیز  جانبازان  خانواده 
جانباز 70% از نواحی دو چشم و دو دست،  
و مرتضی محبی، برادر شهید محمد محبی،  

جانباز 70%   قطع نخاع،  تقدیر شد.
همچنین تندیس یادبود این کنفرانس به 
تعدادی از تاثیر گذاران این صنعت از جمله 
احمد  راد،  رجبی  جواد  عظیمی،   حسین 
محمدرضا  لتیباری،  احمدجهان  نوروزی، 
عبدالحسین  داورزنی،  محمدحسن  حافظی 
دکتر  ربیع،  داوود  مظاهریان،  عباسی،حامد 
سمیرا ملک محمدی و داریوش عباسی اهدا 
بازرگانی  اتاق  رئیس  اسحاق  شد. یحبی آل 
نیز از سخنرانان مراسم اختتامیه بود. وی بر 
ضرورت توجه به صنعت مبلمان تاکید کرد 
کاالی  یک  دیگر  مبلمان  امروزه   « گفت:  و 
به  این  بود که  زمانی ممکن  نیست.  لوکس 
ولی  شود  حساب  لوکس  کاالی  یک  عنوان 
امروز با توجه به نوع زندگی، الگوی زندگی، 
ما  اطراف  و  داخلی  زندگی  در  که  شرایطی 
بازارهای ما هست، مبلمان به عنوان یک  و 

کاالی ضروری و مورد توجه است.«
از  خود  حمایت  اعالم  با  همچنین  وی 
ایجاد شوراي ملي مبلمان و دکوراسیون ایران 
خواستار اهتمام جدي انجمن صنفي مبلمان 
توان  ارتقاي  به  نسبت  همسو  تشکل هاي  و 
تولیدي کارخانه ها و شرکت هاي تولیدي شد.
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در پنل های تخصصی دکو بررسی و مطرح شد:    

پایگاه شورای ملی مبلمان در اتاق بازرگانی با تفاهم وزارت خانه ها
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حضور  با  تخصصی  پنل  دو  برگزاری 
مسئولین و دست اندرکاران صنعت مبلمان 
دکوی  کنفرانس  مهم  های  بخش  دیگر  از 

امسال بود.
پنل اول با موضوع» هم افزایی شورای ملی 
با  دوم  پنل  و  ایران«  دکوراسیون  و  مبلمان 
موضوع »هدفمندی یارانه ها و مالیات های 
دکوراسیون«  و  مبلمان  صنعت  به  مربوط 

برگزار شد.
 پنل اول با حضور رامین سمیع زاده دبیر 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و دبیر 
مهرداد   ،  2011 دکو  کنفرانس  چهارمین 
جالیی پور مدیر کل دفتر امور ترویج تجارت 
سازمان توسعه تجارت. مظفر علیخانی دبیر 
کل کنفدراسیون صادرات ایران، جواد رجبی 
اتاق  تشکلهای  کمیسیون  رئیس  نائب  راد 
بازرگانی و نائب رئیس کنفدراسیون صادرات 
اتحادیه  رئیس  احمدیان  حسن  ایران، 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران 
اتحادیه  رئیس  نائب  عباسی  عبدالحسین  و 
درودگران و مبل سازان استان تهران برگزار 
شد و روند قانونی رسمیت یافتن شورای ملی 

مبلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مبلمان  ملی  شورای   : پور  جالیی   
گره گشای فعالیت های تجاری اتاق ایران

مهرداد جالیی پور 
امور  دفتر  کل  مدیر 
ترویج تجارت سازمان 
توسعه تجارت در این 
گشا  راه  به  نشست، 
شورای  تشکیل  بودن 
مبلمان برای مذاکرات 
تجاری سازمان اشاره کرد و گفت:» با توجه 
کمیسیون مشترک  مباحثی چون  اینکه  به 
بنابراین  دارد  وجود  کشورها  سایر  با  ایران 
شورای  چون  مباحثی  به  پرداختن  ضرورت 

ملی مبلمان آشکار است.«
وی با اشاره به کاربردی که شورای ملی 
مشترک  های  کمیسیون  این  برای  مبلمان 
می تواند داشته باشد گفت: »در حال حاضر 
ما  که  دارد  وجود  مشترک  کمیسیون   20
نظرات  و  ها  دیدگاه  موضوعات،  می توانیم 
صنعت  برای  بازاریابی  ی  حوزه  در  را  خود 
مبلمان با سایر کشورها با همفکری شورای 

ملی مبلمان پیگیری کنیم.« 
از حرکت هایی که تحت  افزود:» ما  وی 
قالب  در  بازار  در  برندهایی  ایجاد  قالب 

شبکه های توزیع و شبکه های فروش ممکن 
است اتفاق بیافتد استقبال می کنیم و چه 
خوب است که مجموعه ی مبلمان کشور ما 
نیز طبق الگو های موفق سایر کشورها  به 
خصوص بازارهای هدفمان این مسیر را پیش 
بگیرد.« وی تاکید کرد:» گزینه های مختلفی 
ها،  همایش  ها،  نمایشگاه  مثل  دارد  وجود 
توسعه  سازمان  که  تجاری  ی  ها  هیات 
تجارت می تواند در سیاست گذاری، هدایت 
در برنامه ریزی و نظارت در این بخش ها از 
اعضای  و  بگیرد  مبلمان کمک  ملی  شورای 
آن در کارگروه هایی که قطعا خواهیم داشت 

حضور پیدا کنند.«
 وی خاطر نشان کرد:» در خصوص این 
مجموعه  یک  استخراج  درحال  ها،  فعالیت 
مرور  به  تا   هستیم  دولتی  شبه  یا  دولتی 
خصوصی  بخش  که  شود  آماده  فضا   این 
این  خودش  های  تخصصی  و  رشته ها  در 

فعالیت ها را عملی بکنند.«
حلقه  یک  رویکرد  این  در  افزود:»  وی 
یا  همایش  امروز  اگر  دارد.  وجود  مفقوده 
در  ایران  از  خارج  یا  داخل  در  نمایشگاهی 
قراراست  هیاتی  یا  باشد،  برگزاری  دست 
میزبان باشد یا اینکه اعزام شود، و یا تصمیمی 
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در حوزه هر کدام از این گزینه ها قرار است 
صورت گیرد نیاز به یک هسته مرکزی دارد.«

جالئی پور ادامه داد: »این هسته مرکزی، 
نهادی خواهد بود متشکل از مجموعه هایی 
توسعه  سازمان  مبلمان،  ملی  شورای  مثل 
تجارت و بعًضا برخی از نهادهای دولتی که 

می توانند تاثیرگذار باشند .«
مدیر کل دفتر امور ترویج تجارت سازمان 
ما  »اگر  کرد:  نشان  خاطر  تجارت  توسعه 
را  موضوعات  از  خیلی  راه  نقشه  بخواهیم 
تنظیم کنیم جای آن در جلسات، تعامالت، 
هم فکری ها و در بیان نقطه نظراتی است که 
شورای ملی مبلمان تحت عنوان تشکل ملی 

حوزه مبلمان انجام خواهد داد.«

 رجبی راد:  پایگاه شورای ملی مبلمان 
در اتاق بازرگانی با تفاهم وزارت خانه ها

راد  رجبی  جواد 
نائب رئیس کمیسیون 
تـشـکـلــهـای اتـاق 
این  در  نیز  بازرگانی 
لزوم  بر  تاکید  با  پنل 
هماهنگی  و  صدا  هم 
فعال  های  تشکل 
ما  کشور  گفت:»در  خاص  صنعت  دریک 
تعداد زیادی تشکل وجود ندارد اما در مورد 
بخش  پارلمان   واقع  در  که  بازرگانی  اتاق 
خصوصی است به عنوان مثال هنگام مذاکره 
با دولت، مسئولین به ما می گفتند که  اول 
صحبت هایتان را یکی کنید بعد وارد مذاکره 

شوید.«
بازرگانی  اتاق  در  ما  کرد:»  تاکید  وی 
بود  ممکن  که  بودیم  مواجه  چالش  این  با 
اتحادیه مبلمان نظری داشته باشد، که صنف 
با آن موافق  درودگران و مبل سازان تهران 

نباشد و بالعکس.«
ما در  این معضل،  رفع  برای  وی گفت:» 
کنفدراسیون  اتاق،  های  تشکل  کمیسیون 
ایجاد کردیم که این کنفدراسیون به اصطالح 
مادر تشکل ها، و یک نهاد هم سو است. مثال 
ایران که تمام تشکل  کنفدراسیون صادرات 
های صادراتی ایران تحت آن گرد هم آمدند.«

تمام  اینکه  به  اشاره  با  راد  رجبی 
دغدغه  این  مبلمان  صنعت  دست اندرکاران 
را داشتند که فعالیت تشکل ها را هماهنگ 
در  و  کنیم  رفتار  خانواده  یک  مثل   ، کنیم 
صحبت هایمان منافع ملی رادرنظر بگیریم 
آن عضو  در  که  تشکلی  و  اتحادیه  نه صرفا 
اتاق  این منظور  برای  تاکید کرد:»  هستیم، 
بازرگانی پیش قدم شده و با رایزنی هایی که 
با سایر وزارتخانه ها صورت گرفته، قرار است 

تشکل ها دراتاق بازرگانی به ثبت برسند.«
ها،  انجمن  از  عبارتی  به  داد:»  ادامه  وی 

در  بیایند  همه  ها  اتحادیه  و   ، ها  تعاونی 
اتاق بازرگانی عضو شوند که برای این مهم 
مختلف  های  وزارتخانه  بین  ای  تفاهم نامه 
اتاق  که  امیدوارهستیم  است.  شده  امضا 
بازرگانی به عنوان مادر تشکل ها، یعنی جایی 
که همه تشکل ها در آن جا جمع شده اند 
و خودش هم نماینده بخش خصوصی است 

بتواند این کار را انجام دهد.«
این  تشکیل  مکانیزم  خصوص   در  وی 
االن  کرد:»  تاکید  بازرگانی  اتاق  در  شورا 
به  داردکه  را  این  ظرفیت  بازرگانی  اتاق 
که  اتحادیه  از  غیر  که  کند  عمل  ای  گونه 
اتاق  موردنظر  ساختار  شبیه  ساختارش 
بر  منطبق  که  دیگری  تشکل های  هست، 
ها  خانه  وزارت  سایر  و  کار  وزارت  ساختار 
قرار  اتاق  این  بتوانند تحت عنوان  باشد  نیز 
گیرند و بدین منظور، اساسنامه ، چارچوب و 
مکانیزم های الزم را دارد  و سیاست های  آن 

مشخص شده است.«
راد تصریح کرد: »  تشکل های   رجبی 
دیگری نیز می توانند در هر استانی تشکیل 
شود، اما فقط تشکل های ملی هستند که در 

اتاق شکل می گیرند.«
اتاق  تشکلهای  کمیسیون  رئیس  نائب 
بازرگانی با اشاره به اینکه پیش از شورای ملی 
مبلمان، شورا های ملی دیگری مثل شورای 
نیز شکل  و شورای ملی خرما  زعفران  ملی 
گرفته است گفت:» تا امروز 5 شورای ملی 
و حدود ده مجمع و چندین کنفدراسیون در 

اتاق بازرگانی شکل گرفته است.«

ملی  های  شورا  تشکیل   : علیخانی   
ضرورت سیاست اصل 44

مـظـفـر علیـخانی 
دبیــر کنفـدراسـیون 
صادرات ایران با تاکید 
بر رونق تولید، توسعه 
شکوفایی  و  صادرات 
محور  که  اقتصادی 
در  پایدار  توسعه 
گفت:  می شود،  محسوب  امروز  دنیای 
»دستیابی به افق چشم انداز و احکام برنامه 
 44 اصل  سیاست های  از  برشی  که  پنجم 
است، تقویت بخش خصوصی، کوچک، چابک 
و هوشمندتر شدن دولت و محور شدن بخش 
خصوصی در عرصه اقتصادی نیازمند داشتن 
فراگیر، هوشمند،  اقتصادی ملی  تشکل های 

چابک، مسیولیت پذیر و پاسخگو است«.
بر کار گروهی اظهار کرد:»  تاکید  با  وی 
و  فردی  منافع  از  گذشتن  یعنی  تشکل 
دیگر  عبارت  به  و  ملی  منافع  به  پیوستن 

تشکل یعنی استفاده از خرد جمعی.«
بسته  اقتصاد  گذر  به  اشاره  با  علیخانی 

فعال،  و وجود تشکل  آزاد  اقتصاد  به سمت 
توانمند و مقتدر به عنوان الزمه آن تصریح 
مختلف  تخصصی  تشکل های  »داشتن  کرد: 
نیازمند وقت و سرمایه گوناگون است برای 
جلوگیری از اتالف سرمایه نیازمند تشکل های 
لزوم  اینجاست که  توانمند و واحد هستیم؛ 
وجود شورای ملی مبلمان به شایستگی خود 

را نشان می دهد.«
دبیر کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید 
بر این که مبلمان هم هنر و هم صنعت است، 
تصریح کرد:» صنعت مبل ارتباط مستقیم با 
صنایع دیگر، اشتغال باال، ارزش افزوده باال و 
ارزآوری باال دارد. بازرگانان باید دانش و تجارت 
خود را با فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی 
مبادله کنند و بتوانیم مواد اولیه مرغوب، برند 
معتبر و بازاری به بزرگی هفت میلیارد نفر را 
ارمغان آوریم.طبیعی است در  برای خود به 
کنار دستاوردهای کنفرانس ها، آسیب شناسی 
از  باید  حاکمیت،  به  راهکار  ارائه  و  صنعت 

خروجی تشکل های ملی باشد.«
وی با تاکید بر این که الزمه برقرار کردن 
محصوالتی  داشتن  جهانی،  اقتصاد  با  پیوند 
است، گفت:  بازارهای جهانی  در  رقابت پذیر 
»کاهش قیمت تمام شده یکی از نیازهاست. 
هر سال حدود 20 تا 25 درصد تورم را در 
در  تورم  که  درحالی  کرده ایم  تجربه  کشور 
رقابت  برای  است.  درصد  چهار  تا  سه  دنیا 
در  چه  و  داخلی  بازار  در  چه  محصوالت  با 
بازار خارجی نیازمند کاهش قیمت تمام شده 
هستیم. فرآیند تولید و صادرات باید تسهیل 
شود فضای کسب و کار اعم از اسناد، هزینه و 
زمان به نفع تولید و تجارت باید کاهش داده 
شود. بنابراین کاهش قیمت تمام شده اساس 

ما در بازارهای داخلی و خارجی است.«
بازارهای  وجود  بر  تاکید  با  علیخانی 
»بازارهای  کرد:  اظهار  تهران  در  ارزشمند 
ارزشمندی که در تهران هست باعث می شوند 

که بتوانیم چهره بازار را دگرگون کنیم.«
 رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره 
به اهمیت برگزاری همایش ها و فرهنگ سازی 
نهادینه شدن  به سمت  »ما  گفت:  کشور  در 
صنعت و تجارت می رویم؛ ارزشی کردن تولید و 
صادرات در سال جهاد اقتصادی وظیفه ماست 
راستای  در  دولتمردان  که  است  شایسته  لذا 
فرهنگ سازی و حمایت از برگزاری همایش ها 

پشتیبانی و ایفای نقش کنند.«
 وی در پایان اظهار کرد:» با توجه به این 
که اقتصاددانان، دموکراسی اقتصادی را مبتنی 
فعاالن  کلیه  برای  برابر  فرصت های  ایجاد  بر 
دستیابی  برای  لذا  می کنند  تعریف  اقتصادی 
مشورتی  نظرهای  ارائه  جهانی،  بازارهای  به 
و  تشکل ها  نیازمند   ، غیره  و  حاکمیت  در 

کنفرانس ها هستیم.«



 گزارش تصویری
32
32

کنفرانس دکو 2011
Deco Conference 2011



33
33

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

 شماره  7  /  زمستان 1390



34 بخش های جانبی دکو 2011
34

کنفرانس دکو 2011
Deco Conference 2011

یکي از بخش هاي جذاب و پر بازدید در 
نمایشگاه   ،2011 دکو  کنفرانس  چهارمین 
فعاالن صنعت مبلمان، دکوراسیون و صنوف 
جرات  به  که  طوري  به   بود؛  آن  با  مرتبط 
مي توان گفت اغلب حاضرین در همایش از 

غرفه هاي جذاب و متنوع آن دیدن کردند.
پژوهشگران،  رتبه،  عالي  مسئوالن 
از  همه  و  همه  دانشجویان  و  تولیدکنندگان 
غرفه هاي برپا شده دیدن کردند. غرفه هایي 
که محصوالت عرضه شده در آن نشانگر رشد 
و اعتال قابل توجه در این هنروصنعت عظیم 
بود. در این نمایشگاه دو روزه غرفه هایی چون: 
بازار مبل ایران  ،  بازار موبایل ایران ، شرکت 
ویستر،  مرکز آموزش علمی- کاربردی انجمن 
مبل ایران، گروه پژوهشی رهیافت )خانه برند 
مبل  معماری،  هنر  در  ایران(، صنعت چوب 
ساویس،  شرکت  نیروانا،   شرکت  گالستیان، 
مبلمان فوراو، شرکت انتخاب چوب ، شرکت 

فرم،  شرکت آتیه داده پرداز، شرکت پانیذان، 
مبل پی چین پایه ، گالری آیدین،  مطبوعات، 
شرکت لیو تاب،  شرکت ایده و طرح، شرکت 
شرکت  آرایه،  پارسیان  شرکت  آبادگان،  آذر 

برین چوب، شرکت پادایران،  مرکز اپل ایران،  
سایت ایران دکوراسیون ، شرکت رکورد، بانک 
تات،  شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران، 

حضور داشتند.

از ویژگی های ارزشمند برگزاری چهارمین 
کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، 
به  توان  می  داخلی  دکوراسیون  و  طراحی 
برگزاری 8 کارگاه آموزشی با تدریس اساتید 

مجرب اشاره داشت.
این کارگاه ها که غالباٌ بیش از ظرفیت خود 
پذیرای عالقه مندان به مباحث ارائه شده در 
کالس ها بودند؛ توانستند باموضوعات متنوع 
ارائه شده توسط اساتید؛ رضایت بیشتر افراد 

شرکت کننده در کارگاه ها را جلب نمایند.
خـاطـر نـشـان مـی سـازد انجمن صنفی 
مبلمان و دکوراسیون در هرچهار کنفرانس 

به  اقدام  و2011  و 2010  و 2009   2008
موضوعات  با  آموزشی  های  کالس  برپایی 
افزایش  طریق  این  از  و  نموده  روز  متنوع  

آگـاهـی  و بـهـره علـمی تولیـدکننـدگان، 
را  صنف  این  فروشندگان  و  توزیع کنندگان 

دنبال کرده است.

نمايشگاه ، از بخش های جذاب کنفرانس بین المللی دکو 2011

برگزاری 8 کارگاه آموزشی در دکو 2011 

کارگاه های آموزشی دکو 2011
نام مدرسموضوع کارگاهردیف

دکتر جمشید اثنی عشرینشانگان شرکت های موفق هنر صنعت مبلمان1
مهندس رضا سمائیروانشناسی کاربردی در طراحی هنری، خلق دکوراسیون و فضای تأثیرگذار2
دکتر رضا الهیجی مبانی زیبایی شناسی در طراحی مبلمان3
مهندس احسان طایفهاسکیس طراحی مبلمان داخلی4
مهندس کاوه احمدیانمعماری و نور، معماری با نور5
دکتر امانوئل گالینا از فرانسهتمایالت حقیقی تجارت جهانی مبلمان و دکوراسیون در دوران معاصر6
پروفسور الساندرو بایومونتی از ایتالیامبانی طراحی فروشگاهی7
 دکتر احمدرضا فتوتپرورش تکنیک های خالقیت و کاربرد آن در هنر صنعت مبلمان8





 توسعه منابع انسانی ،زیربنای 
توسعه صنعتی

محققان و اندیشمندان مدیریت امروزه 
انسانی مهم ترین  نیروی  باورند که  این  بر 
سرمایه  و  هستند  سازمان  رقابتی  منبع 
انسانی یک سازمان یا شرکت و در سطح 
انسانی  یک کشور می تواند  فراتر سرمایه 
همه نیازمندی های استراتژیک را برآورده 
لذا   .)1990 همکاران،  و  کنند)هندری 
هر  در  توسعه  مؤلفه  مهم ترین  و  اولین 
سهم  انسانی  نیروی  است.  انسان  کشور 
عمده ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی و غیره … دارد. انسان به عنوان 
را در  اساسی  یک محور در توسعه، نقش 
در  می کند؛  بازی  دیگر  محورهای  تمام 
زیرساخت  مهم ترین  انسانی  نیروی  واقع 
هر مجموعه یا سازمان و کشور است، چرا 
انسان  توسعه  سوی  به  حرکت  اساس  که 
است. انسان به عنوان عنصر اصلی ساختار 
و مدیریت که می تواند توسعه را به ارمغان 
بیاورد و هم می تواند به عنوان مانع بزرگ 

توسعه عمل کند)دیوید،1994(. 
در این میان عامل اصلی توسعه منابع 
اهمیت  امروزه  است.  آموزش  انسانی، 
به حدی  انسانی  آموزش در توسعه منابع 
است که اغلب صاحب  نظران منابع انسانی 
آموزش دیده را مهم ترین ثروت و دارایی 
زعم  به  کنند.  می  قلمداد  سازمان ها 
دانشمند مشهور رشته مدیریت به نام پیتر 
منبع  آینده«  »مدیریت  کتاب  در  دراکر 
چنانچه  است.  انسان  دانش  و  علم  ثروت، 
امروزه  صنعتی  فعالیت های  به  دانش 
خواهد  بهره وری  نتیجه اش  شود،  افزوده 
فعالیت های  تمامی  به  دانش  اگر  و  بود 
تازه و بی سابقه افزوده شود، آن را نوآوری 
می نامند. تنها علم و دانش می تواند ما را 
به این دو هدف یعنی بهره وری و نوآوری 

برساند)هولدن و همکاران، 1997(.
حکیم  کنفوسیوس  زمینه  این  در 
می گوید: اگر مایلید غذای یک سال خود 
را تأمین کنید، گندم بکارید؛ اگر 60 سال 
رفاه می خواهید، درخت بکارید و اگر در پی 

رفاه و آسایش یک قرن هستید، به آموزش 
توجه کنید. آلفرد مارشال آموزش نیروی 
انسانی را با ارزش ترین نوع سرمایه گذاری 
به شمار می آورد و معتقد است که تربیت 
یک صنعت کار یا مخترع می تواند هزینه 
جبران  را  شهر  یک  پرورش  و  آموزش 
این  از  باالتر  اسرافی  او هیچ  نظر  به  کند. 
نیست که نابغه ای را که در خانواده ای کم 
درآمد بزرگ می شود را به کار کم اهمیتی 

مشغول کنیم. 
شرکتی  کمتر  دانش،  و  علم  دوره  در 
است که هزینه کارگران معمولی آن از 15 
درصد هزینه کل آن بیشتر باشد. جایگزین 
دنیای کارگری، جامعه فرهیخته است که 
نه  مناسب،  شغل های  به  رسیدن  آن  در 
بلکه  اتحادیه،  عضویت  کارت  سایه  در 
قابل  نکته  توسط آموزش ممکن می شود. 
از  اینجا، گرایش عمده سازمان ها  ذکر در 
آموزش های  سمت  به  سنتی  آموزش های 
کاربردی است. امروزه، مدیران و صاحبان 
روش هاي  جستجوي  در  همواره  صنعت 
آموزشی در تسریع در آماده سازي نیروي 
انساني مورد نیاز خود و سرعت بخشیدن 
افرادی که  تولید محصوالت مي باشند.  به 
آموزش های سنتی آکادمیک در دانشگاه ها 
را طی می کنند، بیشتر با مطالب نظری کار 
آشنا می شوند و برای به کارگیری از دانش 
خود به زمان و کسب تجربه نیاز دارند. این 
در حالی است که نظام آموزش کاربردی، 
تحلیل  و  تجزیه  و  سیستمي  نگرش  با 
دقیق نیازها، آموزش های مورد نیاز نیروی 
نوین  روش های  از  استفاده  با  را  انسانی 
ارائه می کند؛ تا جایی که آموزش علمی و 
کاربردی، کلید حل مشکالت کارخانجات 
صنعتی شده است. لذا جهان در آینده نه 
بر پایه نیروی کار، مواد خام و انرژی، بلکه 
بر محور دانش کاربردی خواهد بود. ژاپن 
انرژی  و  خام  مواد  مقدار  همان  صرف  با 
اینک  می گرفت،  بکار  پیش  سال   25 که 
بخش  می سازد.  صنعتی  کاالی  برابر   2/5
روی  مدیون  پیشرفت  این  از  عمده ای 

بررسی نقش آموزش هاي علمی - کاربردي در توسعه صنعت مبلمان

روند تاریخی توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای پیشرفته امروزی 
نشان می دهد که پویایی نظام آموزشی و پیوند عمیق بین علم و 
تکنولوژی یکی از عوامل مهم ترقی و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی 
آنها بوده است. بررسی تجارب نظام آموزش های علمی-کاربردی در 
کشورهای پیشرفته نشان می دهد که دوره های علمی-کاربردی در این کشورها 
با موفقیت هایی قرین بوده اند و آثار آن در توسعه صنعت و شاخص های اقتصاد 
باالیی  نسبت  با  دوره ها  این  فارغ التحصیالن  است.  نمایان  این کشورها  کالن 
جذب بازار کار شده اند. تنوع این گونه آموزش ها، تأکید بر اعطای گواهینامه 
به جای اعطای مدارک رسمی دارند. مطالعات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت 
بین آموزش های علمی-کاربردی و توسعه صنایع در کشورهای پیشرفته است. 
طبیعتاً انتظار می رود این نوع آموزش ها در کشور ما نیز موجب توسعه صنعت )در 
مجموع زنجیره تأمین صنعت مربوطه( شوند. نظر به اهمیت این موضوع، مقاله 
حاضر به بررسی و تبیین نقش آموزش های علمی-کاربردی در توسعه صنعت 
)مبلمان( می پردازد. در این راستا پژوهشگران ضمن مرور کامل مبانی نظری 
پژوهش و مصاحبه با چند تن از خبرگان، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی 
به شناسایی مؤلفه ها و متغیرهای اصلی پژوهش پرداخته و رابطه آنها را در حوزه 
صنعت مبلمان مورد بررسی قرار داده اند. بر اساس یافته هاي تحقیق، آموزش های 
زنجیره  مجموعه  در  شاغل  )کارکنان  فردی  توسعه  موجب  علمی-کاربردی 
تأمین صنعت مبلمان(، سازمانی )کارگاه های سازنده مبلمان(، تأمین کنندگان و 
مشتریان این صنعت می شود و به تبع آن، توسعه این عناصر بستر الزم را برای 

توسعه صنعت مبلمان فراهم می سازد.
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36
36

علمی و آموزشی
SCIENtIfIC & EDuCAtIoNAL



و  کاربردی  و  علمی  آموزش های  به  آوردن 
اقدامات هوشمندانه است. برای مثال نزدیک 
فرآورده  شده  تمام  بهای  از  درصد   60 به 
خودرو(،  )یعنی   1920 سال های  نمونه 
می گردید.  انرژی  و  خام  مواد  تهیه  صرف 
مصرفی  خام  مواد  و  انرژی  بهای  همچنین 
فرآورده نمونه سال های 1980 )تراشه نیمه 
فرآورده  نمی رسد.  نیز  درصد   2 به  رسانا( 
نمونه سال های2000 بیوتکنولوژی است که 
مواد  و  انرژی  درصد   2 حداکثر  هم  آن  در 
خام مصرف می شود. اما دانش بکار رفته در 
این فرآورده ها بسیار افزون تر است. بنابراین 
صنعتی،  کار  نیروی  نظر  از  تنها  نه  جهان 
بلکه در زمینه فرآیند نیز به دانش  محوری 
گرایش پیدا کرده است و آموزش های علمی 
و کاربردی نقش تعیین کننده ای در توسعه 
اثربخش صنعت  و  مدیریت خالق  و  صنایع 

دارد)اسماعلیان، 1389(. 
حال  در  کشورهای  شرایطی  چنین  در 
شدت  به  کشورمان(،  جمله  )از  توسعه 
خالق  ماهر،  متخصص،  کار  نیروی  نیازمند 
تخصص،  سطح  افزایش  هستند.  نوآور  و 
و  شرکت ها  در  نوآوری  و  خالقیت  مهارت، 
کمیت  ارتقاء  موجب  می تواند  کارخانجات 
کاهش  خدمات،  و  محصوالت  کیفیت  و 
کاهش  منابع،  اتالف  از  جلوگیری  هزینه ها، 
کارایی،  افزایش  نتیجه  در  و  بورکراسی 
اثربخشی و بهره وری و نیز افزایش انگیزش و 
سطح رضایتمندی در کارکنان شود. طبیعی 
است بدون تحقق این امر، توسعه )اقتصادی( 

امکان پذیر نخواهد بود.

 آموزش در صنعت مبلمان
عصر  در  موجود  جهانی  رقابت های  در 
توجه  با  را  متنوع  محصوالت  باید  حاضر، 
وی  دسترس  در  مشتری،  درخواست  به 
باال  کیفیت  بر  مشتری  خواست  داد.  قرار 
افزایش  موجب  سریع،  خدمت رسانی  و 
فشارهایی شده است که قباًل وجود نداشته 
این  از  بیش  شرکت ها  نتیجه  در  است، 
کارها  تمامی  عهده  از  تنهایی  به  نمی توانند 
بنگاه های  موجود،  رقابتی  بازار  در  آیند.  بر 

به  پرداختن  بر  عالوه  تولیدی  و  اقتصادی 
سازمان و منابع داخلی، خود را به مدیریت 
از  مرتبط خارج  ارکان  و  منابع  بر  نظارت  و 
در  امر  این  علت  یافته اند.  نیازمند  سازمان 
رقابتی  مزایای  یا  مزیت  به  دستیابی  واقع 
بـا هـدف کـسب سـهـم بیشـتری از بـازار 
نظیر  فعالیت هایی  اسـاس،  ایـن  بـر  است. 
برنامه ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید 
نگهداری  خدمت  محصول،  برنامه ریزی  و 
و  تحویل  توزیع،  موجودی،  کنترل  کاال، 
خدمت به مشتری که قبال همگی در سطح 
شرکت انجام می شده است، اینک به سطح 
زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده است. مسئله 
و  مدیریت  تامین،  زنجیره  یک  در  کلیدی 
کنترل هماهنگ تمامی این فعالیت ها است. 
مدیریت زنجیره تامین پدیده ای است که این 
کار را به طریقی انجام می دهد که مشتریان 
را  سریع  و  اطمینان  قابل  خدمت  بتوانند 
هزینه  حداقل  در  کیفیت  با  محصوالت  با 
دریافت کنند. به عبارت دیگر زنجیره تأمین 
زنجیره ای است که همه فعالیت های مرتبط 
با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه 
ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به 
می شود)معصومی،  شامل  را  کننده  مصرف 

.)1387
 به این ترتیب می توان دریافت که موفقیت 
مجموعه  توسعه  با  صنعت  یک  توسعه  و 
زنجیره تأمین آن صنعت مرتبط است. بخش 

مبلمان نیز به عنوان یک صنعت، از مجموعه 
زنجیره تأمین تشکیل شده است. لذا توسعه 
تأمین  زنجیره  توسعه  نیازمند  بخش  این 
انسانی  نیروی  آموزش  بر  اگر  و  است  آن 
تأکید  آن  توسعه  منظور  به  مبلمان  صنعت 
می شود، منظور کلیه عوامل انسانی مجموعه 
زنجیره تأمین آن است که از ابتدا تا انتهای 
فعالیت های مرتبط با صنعت مبلمان مشغول 

به کارند. 
صنعت  در  توسعه  و  آموزش  روش های 
)مبلمان( را می توان به دو گروه تقسیم کرد: 
اطالعاتی  ماهیت  اساساً  که  روش هایي   -)1
ارتباط  از  که  معنا  این  به  دارند،  انتقالی  یا 
یک طرفه استفاده می شود و اطالعات را به 
یادگیرندگان منتقل می کند؛ 2(- روش هایي 
معنا  بدین  دارند،  تجربی  ماهیت  اساساً  که 
سایر  یا  کامپیوتر  یا  مربی  با  یادگیرنده  که 
و  اجرا  را  نظر  مورد  مهارت  آموزش گیران 

تمرین می کند )جزنی، 1375: 178(.  

 مدل مفهومی پژوهش 
به  مربوط  نظری  مبانی  مرور  به  توجه  با 
توسعه و نیز نظریه هایی که در مورد آموزش 
در حوزه های مختلف و آثار و پیامدهای آن 
سازمانی  برون  و  سازمانی  درون  عوامل  بر 
نفر   10 با  مصاحبه  اساس  بر  و  دارد  وجود 
از خبرگان صنعت مبلمان و نیز متخصصان 
دانشـگاهی، مـی تـوان نـقـش آمـوزش هـای 
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علمی و آموزشی
SCIENtIfIC & EDuCAtIoNAL

را  )مبلمان(  صنعت  در  علمی-کاربردی 
توسعه  فردی،  توسعه  چهارگانه  ابعاد  در 
توسعه  و  تأمین کنندگان  توسعه  سازمانی، 

مشتریان مورد توجه قرار داد.

  نتیجه گیری
در  مبلمان  صنعت  شد  ذکر  که  چنان 
توسعه  برای  بالقوه ای  توان  از  کشورمان 
داخلی  بازارهای  در  مناسب  سهم  کسب  و 
و  بررسی  اما  است.  برخوردار  خارجی  و 
مطالعه این صنعت نشان می دهد که فاصله 
مطلوب  و  موجود  وضع  بین  زیادی  نسبتا 
توسعه  علیرغم  دیگر  عبارت  به  دارد.  وجود 
کیفی  توسعه  کشور،  در  صنعت  این  کّمی 
از  یکی  کلی  طور  به  است.  نگرفته  صورت 
صنعت  بخش  نیافتگی  توسعه  اصلی  عوامل 
انسانی  نیروی  یافتگی  توسعه  عدم  مبلمان، 
اینکه  به  توجه  با  است.  بوده  صنعت  این 
نیروی  توسعه  در  مهمی  عامل  آموزش، 
حاضر  مقاله  در  می شود،  محسوب  انسانی 

به بررسی نقش آموزش علمی-کاربردی در 
توسعه صنعت )مبلمان( پرداخته شد. در این 
راستا بر اساس طراحی مدل مفهومی، چهار 
مؤلفه توسعه فردی، توسعه سازمانی، توسعه 
تأمین کنندگان و توسعه مشتریان به عنوان 
متغیرهای  و  )مبلمان(  صنعت  توسعه  ابعاد 

مورد توجه قرار گرفت.
مفهوم  این  کارگیری  به   از  ناشی  مزایای 
در بین تأمین و عناصر زنجیره تأمین صنعت 

)مبلمان(، عبارتند از:
• بهبود تصویر صنعت در جامعه

• افزایش ارزش نام تجاری 
• دسترسی بیشتر به منابع تامین مالی 

• محیط کار ایمن تر و بهداشتی تر 
• مدیریت ریسک و ساختار حاکمیتی قوی تر 

• کارکنان با  انگیزه تر 
• وفاداری مشتری 

• افزایش اعتماد ذی نفعان
سطح  علمی-کاربردی  آمـوزش هـای  بـا 
کار  به  مشغول  انسانی  نیروی  توانمندی 

از  استفاده  زمینه  در  )مبلمان(  صنعت  در 
و  می یابد  افزایش  اطالعاتی  سیستم های 
معتبر  اطالعات  تا  می شود  موجب  امر  این 
و مرتبط در زمینه صنعت در سطح زنجیره 
امر  این  شود.  گذاشته  اشتراک  به  تأمین 
را  تأمین  زنجیره  اجزا  بین  اعتبار  و  اعتماد 

ارتقا می دهد. 
نـکـتـه دیـگـری کـه تـأمـیـن کـنندگان 
توسعه یافته مورد توجه قرار می دهند، رعایت 
است.  کیفیت  و  محصول  استانداردهای 
از  استفاده  استاندارد،  محصوالت  پیش نیاز 
کیفیت  با  و  استاندارد  )منابع(  ورودی های 
با  تأمین کنندگان  از  دسته  این  می باشد. 
نیروی  به  علمی-کاربردی  آموزش های 
انسانی زمینه های طراحی، تدوین و استقرار 
فراهم  را  کیفیت  مدیریت  سیستم های 
را  اطمینان  این  مشتریان  به  تا  می کنند 
کلیه  آنان،  از  نمایندگی  به  که  بدهند 
اعمال  کار  در  را  آنان  مدنظر  استانداردهای 

می  کنند.

مـرکـز آمـوزش عـلـمی - کـاربـردی انجـمـن مبل ایـران 
نشانی: خیابان فاطمی، جنب بانک تات، پالک 129، طبقه سوم
سایت : www.ifauast.ac.ir                تلفن: 88977854-5

انجمن مبلمان و دکوراسیون  با بهره گیری 
از مطالعات علمی در سایر کشورهای پیشرفته 
و با همکاری کارشناسان متخصص و مجرب 
تأمین  برای  کاربردی  علمی-  دانشگاه جامع 
صنعت  و  صنف  در  ماهر  تکنسین های 
بار  نخستین  برای  مبلمان  و  دکوراسیون 
تولید   « رشته  طراحی  به  نسبت  کشور  در 
مبلمان« در کشور اقدام نموده است. در این 
دوره افراد به  عنوان دانشجو زیر نظر اساتید 
متبّحر و مجرب با روند و فرآیند تولید صحیح 
و دقیق و اقتصادی آشنا و برای کار در زمینه 
تولید مبلمان در کارخانه ها و کارگاه ها تربیت 
آزمون های  در  موفقیت  از  پس  و  می شود 
علمی و عملی به دریافت مدرک کاردانی نایل 
می گردند. این دوره با مشخصات زیر در حال 
حاضر در مرکز آموزش علمی کاربردی انجمن 
مبل ایران راه اندازی و در سال آینده اولین 

فارغ التحصیالن آن وارد بازار کار می شوند.

 مشخصات آموزش های 
دوره پودمان »تولید مبلمان«

پودمان   6 دارای  مبلمان  تولید  رشته 
کاری،  رنگ  کاری،  منبت  درودگــری،  پایه، 
و  ملی  سبک های  با  آشنایی  کوبی،  رویـه 
سرپرستی  و  ارگونومی  مبلمان،  المللی  بین 
با  کار  و  آشنایی  آنها ضمن  در  می باشد که 
ابزارآالت و ماشین های مربوط به هر یـک از 
آنـها با مواد اولیـه و روش های علمی آماده 
سازی آنها و اصول و مبـانی علمی و عملی 
و  پـایه  پودمان های  می شوند.  آشنا  تولید 
سر پرستی شامـل واحد های خاص علوم پـایه 
و مدیریت هستند، که نیازهای آینده شغلی 

فارغ التحصیالن را تأمین می نمایند.
دو   فقط  هفته  در  رشته  این  دانشجویان 
روز در مرکز حضور خواهند داشت و امکان 

برنامه ریزی برای تحصیل در آخر هفته برای 
آنان فراهم آمده است.

با  آمده  بعـمل  همـاهنگی  مـطابـق 
مبـل سازان  و  درودگران  اتحادیـه های 
تولید کــنندگان  اتـحادیه  و  تـهران  استان 
شاغلی  افراد  تمام  مبل،  صادرکنندگان  و 
در  تخفیف  از  کردند  معرفی  آنها  توسط  که 
شهریه و اولویت در انتخاب دانشجو برخوردار 
انتخاب دانشجو در مرکز  خواهند بود. روش 
مطابق ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی 
از طریق تکمیل فرم هایی که در دفتر چه های 
مخصوص چاپ و توسط کاردانی معتبر و مورد 
تائید وزارت علوم، فناوری و تحقیقات دریافت 
می کنند که برای ادامه تحصیل در داخل و 
قرار  استفاده  مورد  می تواند  کشور  از  خارج 

گیرد.





جایگاه آموزش در طراحی معماری داخلی 

در بـاب مـعـمـاری و مـعـمـاری داخـلي، 
دانشجویان بسیاری در تکاپوی یافتن مسیری 
مشخص هستند که با سیر آن بتوانند پاسخ 
در  که  مسیری  بیابند،   را  خویش  طرح های 
این پژوهش با نام فرآیند طراحی از آن یاد 
این  این مسیر و  می شود. برای روشن کردن 
طراحي  شناخت  راه  در  قدم  باید  فرآیند 
تنهایی  به  نیز  طراحی  شناخت  و  گذاشت 
کردن  وطراحی  طراحی  باشد.  نمی  ممکن 
در کنار دستیابی به شکلی درست و تعریفی 
که  این  آید.  می  بدست  طراحی  از  مناسب 
کردن  حل  با  است  امری  چگونه  طراحی 
این موضوع و پاسخ دادن به سواالتی از این 
قبیل میتوان گره گشای نوآموز معماری بود. 
موضوع  وارد  طراحی،  شناخت  با  ابتدا  در 
پیش روی  مسائل  آن  ادامه ی  در  می شویم. 
باز  معماری  فرآیند  مرحله  آغازین  از  طراح 

می شود و به آن پرداخته می شود.

 طراح و نحوه ي اندیشیدن
آن که  به  توجه  با  طراحی  در  همیشه 
محصول و آن چه از طراحی حاصل می شود 
موضوعی دقیق و با جزئیات و دارای شرایط 
مخصوص  بگوییم  بهتر  و  پروژه  آن  خاص 
چون  که  می شود  تصور  می باشد،  پروژه  آن 
پیشرفته  بسیار  امری  طراحی  کار  محصول 
اول  مرحله ی  از  رسیدن  مسیر  پس  است، 
طراحی تا دست  یابی به محصول طراحی نیز 
؛ در صورتي که چنین  است  پیچیده  امری 
کار طراحان  روی  بر  تأمل  اندکی  با  نیست. 
می توان دریافت که گرچه حاصل کار طراحی 
نتیجه ای پیچیده و جامع دارد، اما خود مسیر 
طراحی ماهیتا ساده است و از سلسله  مراتبی 
مراتبی  به  آن،  تفکیک  با  که  شده  تشکیل 
رسیدن  لزوم  که  می رسیم  سهل  و  ساده 
این  از طی  پخته پس  و  کامل  نتیجه ای  به 

مراحل ساده می باشد.
آشپزی  با  توان  می  را  طراحی  واقع  در 
پخت  فرآیند  حاصل  که  غذا  کرد،  مقایسه 
معجونی  می باشد  آشپزی  در  آماده سازی  و 
و  مختلف  رنگ های  دارای  جامع  و  کامل 
طعم های مختلف و دلنشین سلیقه و مزاجی 
محصول  این  که  حالی  در  می باشد،  خاص 
پیچیده از عناصری ساده و مواد اولیه ای خام 
تشکیل شده است که در طی مراحل پخت به 

این مرحله از تکامل دست یافته اند.

و  جامع  محصول  گرچه  نیز  طراحی  در 
که  می کند  طي  را  روندی  ولی  است  کامل 
پیچیدگی  و  پختگی  به  روند  این  طی  در 
فرآیندي  واقع  در  می رسد.  خود  خاص 
نتیجه ای  ساده  نسبت  به  اجزایی  با  ساده 
کامل و پیچیده را شامل می شود. در واقع 
عین  در  پیچیدگی  طراحی  گفت  می توان 
سادگی است! و یا طراحی نمودی پیچیده از 

مجموعه ای از سادگی هاست.
مطالعه ي  و  طراحي  موضوع  درک  براي 
به  را  پیچیدگي  این  بتوان  است  الزم  آن 
مراحل ساده ي خود، تفکیک کرد تا با درک 
نحوه ي  و  طراحي  کلي  ماهیت  مراحل  این 
شکل گیري محصول بر اثر فکر طراح در این 
فرآیند، مشخص شود. این چنین است که هر 
کار طراحي شده را مي توان محصول الیه هاي 
مختلف و دفعات متعدد عملي ساده در نظر 
گرفت که با روي هم قرار گرفتن این الیه ها 

محصول پدید آمده است.
این سلسله مراتب ساده و طي کردن آن 
نیازمند طراحي ابزارمند و حس هاي ترتیب 
مراتب  سلسله  این  درک  )براي  دارد  شده 
طراحي  به  طراحي  در  آن  تحلیل  و  ساده 
ابزارمند و قوي نیاز است.( طراحي که عالوه 
پیرامون  محیط  باشد  قادر  خویش،  فکر  بر 
دیده ها  امتزاج  در  و  ببیند  خوب  را  خود 
بر  را  خود  جدید  مخلوق  خویش  افکار  با 

صفحه ي کاغذ ترسیم کند.
در طراحي و مباحث مربوط به آن همیشه 
از تفکر یاد مي شود. اما تفکر و نوع تفکر در 
دیگر  علوم  در  اندیشیدن  و  تفکر  با  طراحي 
متفاوت است. در علوم مهندسي تفکر بدون 
بازخورد خارج به نتیجه اي که مورد نظر است 
طراحي  در  اما  مي رسد.  ذهني  فضاي  در 
با  اندیشه  بازخورد  است(   Design )منظور 
از  پیش  واقعیت  تجسم  واقع  در  و  واقعیت 
ساخت ملزومات و مطالب بسیار مهم طراحي 

است.
 پس مي توان نتیجه گرفت که معماري بر 
جنبه ي فکري وجود انسان استوار است! البته 
با ترسیم  از تفکر که در ماهیت خود  نوعي 

همراه است.
در  طراحي  از  مقوله  دو  این  تفکیک  در 
علوم مختلف برایان الوسون به زیبایي بیان 
معماران  مثل  برخي طراحان،  که:»  مي کند 
نیاز  صنعتي،  طراحان  و  داخلي  طراحان  و 

به حس بصري تربیت شده دارند و معموالً 
الزم است بتوانند با دست آزاد،  خوب ترسیم 
کنند . اما طراحاني که در آن سوي طیف و 
بیشتر نزدیک به مهندسي هستند، احتماالً 
به مهارتهای  باالتري در کار با ارقام و نظایر 
آن ها نیازمندند.«  حس بصري تربیت شده، 
است:  طراحي  در  مهم  واقعیت  دو  بازگوي 
)برداشت  برون  دنیاي  کاویدن  و  دیدن   _1
عیني( ، 2_ به تصویر کشیدن دنیاي درون 
)ترسیم(. هر نوع طراحي نیاز به ملزومات و 
توانایي هایي دارد توانایي دیدن و ترسیم براي 
معماران و طراحان داخلي بسیار مهم و حائز 
اهمیت است و توانایي کار با اعداد براي علوم 

مهندسي .
تفاوت در این دو نحوه ي طراحي به تفاوت 
در خاستگاه عملکرد مغز در قبال برخورد با 
مسائل  که  هنگامي  مي باشد.  مقوله  دو  این 
منطقي )که در مسائل علوم مهندسي غالباً 
از این دسته هستند.( موضوع بحث مي باشد. 
فرآیند اندیشیدن نسبت به آن با مغز منطقي 
اما  مي باشد،  همراه  مغز  چپ  نیمکره ي  یا 
هنگامي که نسبت به مسائلي در طراحي که 
خالقیت  شهود،  ترسیم،  از  منطق  بر  عالوه 
نیمکره ي چپ مغز  استفاده مي کند،  و هنر 
در  که  کساني  همواره  مي شود.  عمل  وارد 
مي کنند  استفاده  ترسیم  از  طراحي هایشان 
چون در حال بهره گیري از نیم کره ي راست 
مغز خود هستند، باعث مي شوند که خالقیت 
در امور طراحي آن ها ظهور و بروز پیدا کند 
که این امر به صورت ملموسي عینیت پیدا 
مي کند. در اینجاست که خالقیت پا در وادي 
طراحي مي گذارد و با طراح همراه مي شود، 
مي گیرد  دست  به  قلم  طراح  که  هنگام  آن 
حال  در  شخصي  که  هنگامي  مي کشد!  و 
او  تفکر  قطعاً  باشد،  خود  ذهنیات  ترسیم 
صورتي  به  است  تأثیرگذار  او  ترسیمات  در 
هنگام  به  را  طراحان  مي توان  همواره  که 
کرد  مشاهده  خطوط  کشیدن  و  اندیشیدن 
اما خط کشیدن آن ها همواره روش تفکر و 

فرآیند تفکر آن ها را نشان نمي دهد.
که  نیست  چیزي  اندیشیدن  فرآیند 
آشکار  و  تحلیل  به  عادت  طراحان  همیشه 
که  روست  این  از  باشند.  داشته  کردنش 
داخلي  طراحان  و  معماران  گفت  مي توان 
برخالف دیگر علوم، تابع راه حل هستند ! به 
عبارتي دیگر معماري رویکردي راه حل محور 

  محمدحسین قاسمپورآبادی
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دارد و نه مسئله محور. 
ممکن است هر طراح به گونه ای مختلف 
به  از خامي  فرآیندي  اما همگي  عمل کند، 
سوي پختگي و یا از ایده هاي اولیه به طرح 
نهایي را طي مي کنند. گرچه ممکن است هر 
معمار یا طراح روند خاص خود را طي کند 
ثابت  فرآیندي  داراي  طراحان  همه ي  ولي 
هستند که از اولین لحظه طراحي تا مرحله ي 

نهایي آن براي همگي صادق است. 

 از کدام شیوه در طراحي استفاده 
کنیم؟

» در مورد طراحي هر چه کمتر به شیوه ي 
کار خود فکر کنیم کار را بهتر انجام خواهیم 
عناصر  ابتدا  باید  مبتدیان  این  با وجود  داد. 
تحلیل  و  تجزیه  را  خود  مهارتي  زمینه ي 
از  فعالیت  یک  بروز  براي  همیشه  کنند.«  
سوي انسان، نیاز به آگاهي مي باشد. نیاز به 
دانستن و در قبال آن اطالع نسبي از کاري 

که پیش روست.
اطالعات  سري  یک  باید  نیز  طراحي  در 
مسیر  طراحي  فرآیند  تا  مهارت ها  باشد  و 
درست خود را بدون هیچ مشکلي طي کند. 
این مهارت ها مي توان به مهارت  از جمله ي 
ترسیم، تصور، تخیل و اندیشیدن به نحوه ي 

طراحانه اشاره کرد.  
آن هنگام که یک طراح با در نظر داشتن 
و فراهم نمودن مهارت هاي طرحي شروع به 
طراحي مي کند تازه سرآغاز طراحي شروع 
نیازهاي  پیش  مهارت ها  واقع  در  مي شود. 
آن ها عمل  بدون وجود  طراحي هستند که 
طراحي دچار مشکل مي شود. در طراحي با 
توجه به نوع طراحي اي که صورت مي گیرد 
این  خواسته  مي شود  مشخص  مهارت ها 
مهارت هاي  یا  و  باشند  فردي  مهارت های 

ابزاري. مي توان گفت طراحي متشکل از دو 
هرم  یک  و  اطالعات  هرم  یک  است.  هرم 
این  تقابل  توانایي هاي فردي است در محل 

دو هرم هم خالقیت شکل مي گیرد. 
که  کرده اند  تالش  بسیاري  افراد   «
نموداري براي مسیر طراحي از ابتدا تا انتها 
بدست دهند. اندیشه ي مشترکي که در پس 
همه ي این نمودارها وجود دارد این است که 
فرآیند طراحي مشتمل است بر زنجیره اي از 
به  که  تشخیص  قابل  و  روشن  فعالیت هاي 
مشخص  و  پذیر  پیش بیني  منطقي  ترتیب 
مي رسد  نظر  به  نگاه  اولین  در  مي دهد.  رخ 
کاماًل  راه  طراحي  تحلیل  براي  راه  این  که 
معقولي باشد. منطقاً اینطور به نظر مي رسد 
که طراحي براي پیشروي از مراحل اولیه ي 
روبه رو شدن به یک مسئله تا مراحل  نهایي 
مشخص کردن یک راه حل، اقداماتي را باید 

انجام دهد.« 

 طراحی و شکستن قواعد مطلق
طراحي  فرآیند  و  طراحي  علم  بررسي  با 
طور  به  نمي توان  که  مي شود  گرفته  نتیجه 
قطعي قاعده اي مطلق براي طراحي معماري 
گرفت،  نظر  در  معماری  طراحی  و  داخلی 
را  کار  تقسیم بندي  که  قواعدي  چه  گر 
که  این  مثل  مي دهند صادق هستند  نشان 
تجزیه  و  ترکیب  تحلیل،  از  طراحي  فرآیند 
این میان مهم  تشکیل شده است. آنچه در 
از  یکي  که  بود  این  کرد  جلوه  اهمیت  با  و 
مي توان  فرآیندها  این  همه ي  در  که  نکاتي 
به آن اشاره کرد هدف گذاري در هر مرحله 
ارزشیابي اهداف  از طراحي و در نهایت هم 
مي باشد تا بتوان به طور غیر مستقیم جریان 
طراحي را پیگیري و دنبال نمود وگرنه اینکه 
با قرار دادن قاعده اي خاص بتوان براي همه 

افراد دستورالعملي ثابت طرح و وضع کرد که 
اندکي  آن طراحي کنند،  با خواندن  بتوانند 

دور از ذهن به نظر مي رسد.
اما این در حالي است که ماهیت طراحي 
هر  که  مي نمایاند  گونه اي  به  را  خود  هم 
شخص براي خود فرآیندي خاص و متفاوت 
از دیگري طي مي کند چون موضوع طراحي، 
پاسخ  حتي  و  برنامه ریزي  موضوع،  از  درک 
در  و  همزمان  همگي  طراحي،  مسئله ي 
طي مسیر طراحي شکل مي گیرند. این طور 
دیگري  از  که هر شخص جداي  مي نمایاند 
راه و روشي را پي مي گیرد . اما در واقع در 
به  خامي  از  مسیر  یک  روندها  این  همه ي 
گام  با  جز  که  مي شود  طي  پختگي  سوي 
نهادن در طراحي و شروع کردن به طراحي 
میسر نمي شود. پس به جاي یافتن پاسخي 
را  باید طراحي  فرآیند طراحي،  براي  خاص 

شروع کرد و قلم برداشت و کشید.
با وجود خالقیت دید متفاوتي به مسئله 
پیش  از  اصول  همه ي  که  مي شود  ایجاد 
تعیین شده را تغییر مي دهد و نگاهي را به 

سوي ایده اي نو مي کشاند.
اطالعات کسب شده در تمامي زمینه هاي 
طراحي صادق است خواه طراحي یک شهر 
باشد و خواه طراحي معماري داخلی و خواه 
طراحي یک قطعه موسیقي و این چنین است 
که خالقیت و فرآیند طراحي همه ي هنرها 
تفاوتي  و دیگر  پیوند مي دهد  یکدیگر  به  را 
میان فرآیند طراحي در معماري و معماري 
داخلي و دیگر هنرها باقي نمي ماند و همگي 
یکي شده و از روح انسان که نمونه اي از روح 
و  مي گیرند  منشأ  سر  خالقانه،  و  خداست 

طراحي در همه چیز نمود پیدا مي کند.

جایگاه آموزش در طراحی معماری داخلی 
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نمایش طرحهای دانشجویی در کنفرانس دکو 2011

   نشیمن پادرختی / طرح از خانم آذرافروز و خانم صدیقیان / طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

42
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امسال بیش از سالهای گذشته به کیفیت 
اجرایی و کارگاههای آموزشی و همچنین 
داده  اهمیت  خارجی  میهمانان  از  دعوت 

شد.
 اینطور که معلوم است برگزارکنندگان 
تاز  یکه  دارند  قصد  براستی  کنفرانس 
شورای  و  باشند  کشور  در  صنعت  این 
خود  تالش  نهایت  نیز  سیاست گزاری 
شایستگی  و  علمی  وجهه  تا  می نماید  را 
بین  و  ملی  سطح  در  را  توجهی  درخور 

المللی بوجود آورد.
 در طی جلسات شورا، پیشنهاد نمایش 
دانشجویی  کارهای  از  ماکت  و  چند طرح 

توسط اینجانب مطرح شد و مورد استقبال 
قرار گرفت.

به  بخشیدن  جلوه  اینکار،  از  هدف   
فضای کنفرانس در سالن نمایش و محلهای 
تا  بود  خارجی  و  داخلی  بینندگان  عبور 
و سطح  طراحی   ، هنر  روح  طریق  این  از 
کنفرانس  فضای  در  ایرانی  طراحان  دانش 
از  و  نمایش گذاشته شود  به  و  باشد  زنده 
، تخصص رشته های مختلف  طرف دیگر 
طراحی و دانشجویان این رشته بیشتر مورد 

شناسایی و توجه قرار گیرد.
زمـان  گرفـتن  درنـظر  با  البتـه 
دعوت  و  فراخوان  برای  که  کـوتـاهی 

دانشجویان و طراحان در دست بود تعداد 
ارسال  به  نفر  بیست  حدود  در  محدودی 
کارهای خود پرداختند و چند کار برگزیده 
برای ماکت سازی و ارسال به سالن همایش 
دعوت شد. با اینکه تعداد کارها زیاد نبود 
ولی تنوع جالبی داشتند از مبلمان داخلی 
گرفته تا مبلمان شهری، و از مبل رستوران 
تا مدرسه. به امـید اینـکه از سـال آینـده 
طـراحـی  مسـابقات  راه انـدازی  شاهـد 
و  طراحان  فعال  مشارکت  و  مبلـمان 
تصویر  مقاله  این  در  باشیم.  هنرمندان 
برخی از کارهای منتخب، همراه با نام طراح 

معرفی می گردد. 

   سید رضا حسینی الهیجی

   طراحی کاناپه یکپارچه همراه با چراغ با الهام از پیچک اسلیمی / ندا درخشان زاده   

   طراحی مبلمان نشیمن براساس شیوه 
نشستن سنتی در ایران

/ فاطمه صدیقیان

طراحی و مبلمان
fuRNISH & DESIgN 
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نمایش طرحهای دانشجویی در کنفرانس دکو 2011

   مبلمانی برای گفتگو / طراحی برای فضاهای عمومی شهری برگرفته از نمادهای ایرانی زمان صفویه / طراحان صنعتی: آقای عباسی و سعیدی 

   طراحی میز و نیمکت برای مدارس ابتدایی 
/  زهره شریعتی

فرم  با  که  مدرن  نشیمن  طرح     
و  عجیب  بسیار  خود  ساختارشکن 
پیچیده بنظر میرسد. این طرح برگرفته 
از طرحهای معرق کاری و حاشیه های 

تزیینی به سبک اسلیمی است.
 / ندا درخشان زاده   

برای  گرا  احساس  رویکرد  با  مدوالر  مبلمان  طراحی     
رستوران های سنتی ، یادآور خاطره تخت نشیمن های قدیمی ایران
 / زهره شریعتی

 شماره  7  /  زمستان 1390
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   طراحی مبلمان براساس هندسه دقیق گل شاه عباسی

/ خانم سمیه صالحی دانشجوی رشته فرش و
 آقای سینا گویلی طراح صنعتی

   طراحی مبلمان خانگی بر پایه مفهوم کرسی در فرهنگ ایرانی : 
گذری بر رترو مدرنیسم

/ مازیار رضایی / طراح صنعتی





   نوشین ضیاشهابی /  مونا آذرنوش / قسمت اول
46
46

فرهنگ و هنر
CuLtuRE & ARt

بناهای  و  آثار  مساله  اخیر،  قرن  یک  در 
تاریخی و چگونگی برخورد با آنها در امر باز 
آن  به  دوباره  بخشیدن حیات  و  زنده سازی 
به عنوان یادگارهای تاریخی یک مرز و بوم از 

اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
باز  جهت  اقدامی  هر  برای  که  آنجا  از 
زنده سازی و بهره برداری متفاوت از بنا، ناگزیر 
تاریخی  بنای  در  تغییر  ایجاد  و  دخالت  به 
بنای  یک  در  داخلی  طراحی  می باشیم، 
تاریخی متناسب با عملکرد جدید آن اهمیت 
پیدا می کند. حال این پرسش مطرح است که؛

معماری داخلی در بنای تاریخی به منظور 
ارزشهای  به حفظ  چگونه  آن  سازی  باززنده 
فرهنگی و تاریخی نهفته در اثر تاریخی کمک 
می کند؟ جایگاه معماری داخلی در باززنده 
به  و چگونه  تاریخی کجاست  بناهای  سازی 
آن پرداخته می شود؟ حد و مرزهای طراحی 
داخلی در یک بنای تاریخی چگونه تعیین و 

رعایت می شود؟ 
بررسی چگونگی برخورد با موضوع، معماری 
داخلی در باززنده سازی بنای تاریخی و حفظ 
ارزشهای آن، بعد از بیان مقدماتی از مواردی 
که می بایست مورد توجه قرار گیرند با انتخاب 
انجام  نمونه داخلی،  نمونه خارجی و یک   4
می شود. در نهایت آشکار خواهد شد الگو و 
اساس طراحی خود بنای تاریخی بوده است که 
تمامی اجزاء با توجه به ارزشهای اثر تاریخی 
برگشت-  قابلیت  و  بنا  اصالت  حفظ  اصل  و 
در  مهم  نکته  و  است.  گرفته  شکل  پذیری 
طرح   در  داخلی  طراحی  جایگاه  با  ارتباط 
بدان  باید  که  تاریخی  بناهای  سازی  باززنده 
توجه داشت اینست که طراحی داخلی در هر 
مورد، بر مبنای ویژگی ها و ارزشهای همان اثر، 

متناسب با روح بنا صورت گرفته است.
دنیا  نقاط  اقصی  در  تاریخی  های  یادمان 
به عنوان نماینده فرهنگ، هنر و فن معماری 
زمان خود هستند. مساله آثار و ابنیه تاریخی 

و چگونگی رویارویی و برخورد با آنها به عنوان 
یادمان های تاریخی، از سالها پیش و به ویژه 
روزافزونی  و  ویژه  اهمیت  از  اخیر  قرن  یک 
برخوردار شده است. بر همین اساس و با توجه 
به شرایط جامعه و نیازهای روز در بهره برداری 
از بناهای تاریخی مسئله  باززنده سازی آنها 

مطرح می شود.
زمانی که سخن از باززنده سازی یک بنا یا 
بافت فرسوده شهری است هدف اصلی چیزی 
است فراتر از اقدامات کالبدی و فضایی. در این 
فرآیند سعی می شود بین گذشته و حال و 
آینده بنای تاریخی  پیوندی خالق ایجاد شود. 
آنچه در این مسیر همواره باید مد نظر داشت 
تاریخی  اثر  معنوی  و  مادی  ارزشهای  حفظ 

می باشد.
معاصر سازی یک بنا یا مجموعه تاریخی از 
دیدگاه مادی بدین معناست که در بخش های 
اثر به گونه ای دخل و تصرف شود  مختلف 
که بین ارزش های واالی معاصر و ارزش های 
ایجاد  خالقانه ای  گوی  و  گفت  کهن  پایدار 
شود. به عبارتی اقدامات انجام شده زودگذر و 
مقطعی نباشد.  معاصرسازی از لحاظ معنوی 
بدین معناست که با اقدامات کارآمد و مناسب 
میراث مادی و فرهنگی به جا مانده از دوران 
به ثروت مادی و فرهنگی  را تبدیل  گذشته 
باززنده سازی  کنیم. در صورتیکه در فرآیند 
بنای  باشند،  نظر  مورد  مادی  ارزشهای  تنها 
و  یادگاری  جنبه  مدتی  از  پس  شده  مرمت 
قدیمی یافته و مورد بی توجهی یا کم توجهی 
قرار خواهد گرفت. از طرفی اگر تنها ارزش های 
معنوی مد نظر باشند، آنگاه این میراث به اثری 
تبدیل می شود که پر است از خاطرات جمعی 
و فردی اما باز هم پس از گذشت مدتی نقشی،  
خاطره ای و گنجینه ای می یابد. لذا در این 
زمینه الزم است هم به ارزشهای مادی و هم 
به ارزشهای معنوی توجه شود تا جنبه ای روز 

آمد پیدا کنند. 

باز  در  داخلی  دکوراسیون  جایگاه  اما 
زنده سازی یک بنای تاریخی کجاست و چگونه 

به آن پرداخته می شود؟
از آنجا که دو عامل فرهنگ عامه و مبانی 
مسیر  کننده  تعیین   ، کشور  هر  حقوقی 
گسترش اندیشه و شیوه های عملی حفاظت، 
مرمت و باززنده سازی آثار باستانی و تاریخی 
برخوردهای  توان  می  رو  این  از   ، باشد  می 
گوناگون حفاظتی و مرمتی را ، از کشوری تا 
کشور دیگر و از سرزمینی تا سرزمین دیگر، 

انتظار داشت.

 1.فروشگاه کتاب
 Selexy Dominicanen در هلند

بخش داخلي ساختمان که در دوره معاصر 
به عنوان فروشگاه کتاب  طراحي شده است 
فعالیت مي کند   Selexy Dominicanen
و   Merx+Giord معماري  گروه  توسط  و 
 Selexy Do minicanen براي فروشندگان
به   13 قرن  در  است.کلیسا  شده  طراحي 
بنا،  این  است.  شده  ساخته  گوتیک  سبک 
به سمت خود جلب  را  زیادي  توریست هاي 
کتاب  Merx+Giord.بوسیله  است  کرده 
فروشان هلندي مامور شدند تا داخل کلیسا را 
به یک فروشگاه مدرن کتاب تبدیل کنند.این 
شرکت قباًل دو فروشگاه کتاب در Hague و 
Almere براي همین کارفرما طراحي کرده 
بود.فروشگاه به 12000 مترمربع فضاي تجاري 
نیاز داشت که تنها 750 مترمربع آن موجود 
بود.اولین ایده براي کارفرما این بود که طبقه 
پیشنهاد  این  که  شود  ایجاد  کلیسا  در  دوم 
تمام  ایده  این  شد،چون  رد  طراحان  توسط 
خصوصیات فضایي کلیسا را از بین مي برد.راه 
حلي که یافته شد این بود که چندین طبقه 
کتابخانه مونومنتال جادار به صورت قرینه و 
هم اندازه در کلیسا قرار بگیرد.به این وسیله 
قسمت چپ کلیسا، هنگامي که در قسمت 

معماری داخلی، زندگی؛    

معرفی چند نمونه از باززنده سازی بناهای تاریخی
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راهنمایي  باال  طبقات  به  مشتریان  دیگر 
مي شدند، خالي مي ماند.در این طرح طبقه 
مي  استفاده  موضوع  چندین  براي  همکف 
اطالعات،قفسه  کتاب،میزهاي  شد:نمایشگاه 
هاي مجالت و صندوق پرداخت،براي ساخت 
تمامي این موارد از صفحاتي که از جنس مواد 
سطوح  و  رنگها  در  اند  شده  تهیه  استاندارد 
جایزه  کلیسا  شد.طراحان  استفاده  مختلف 
Lensvelt de Archi-( داخل يععماري 

علت طراحي  به   ، در سال 2007  را   )tect
کلیساي  یک  داخل  در  کتاب  فروشگاه  یک 

دومینیکن دریافت کردند. 
2. هتل صومعه در cusco پرو

  cusco تاریخي  شهر  قلب  در  بنا،  این 
قرار دارد و نشان دهنده فرهنگ اسپانیایي و 
اینکا است.در سال 1592 میالدي به عنوان 
صومعه یا دیر ساخته شده و در حال حاضر 
جهان  در  هتلها  بهترین  از  یکي  عنوان  به 
تداعي  بنا  داخلي  چیدمان  مي شود.  شمرده 
کننده سنت گذشتگان بوده و فضاي زیبایي 
را بوجود آورده است. در واقع فضاي داخلي  
مانند موزه اي بي نظیر عمل مي کند. این هتل 
موزه، شاهکار معماري است.صومعه اي که با 
دکوراسیون طالیي رنگ تزیین شده است.در 
این هتل پنج ستاره مي توان مجموعه اي از 
شکوه یک صومعه به همراه تجمل، ظرافت و 
راحتي را در یک زمان مشاهده کرد. این هتل 
صومعه،ده دقیقه با فرودگاه فاصله دارد و در 
است.  شده  واقع  شهر  اصلي  میدان  نزدیک 
با طراحي این هتل موزه،توریستها در پرو با 
فرهنگ اسپانیایي و رازهاي تمدن اینکا آشنا 

مي شوند. 
3. کافه تام)tom( در پراگ

در  پراگ  در  اگوستین  هتل  در  تام  کافه 
کمپانی  یک  توسط  چک  خلق  جمهوری 
 )RDD( .دی  .دی  آر  نام  به  داخلی  طراحی 
اینکه  دلیل  به  کافه  است.این  شده  طراحی 
در یک  مارپیچی  با شکلی  به صورت مدرن 
کلیسای تاریخی قرار گرفته است، نیز مشهور 
شده است. این کافه تریا دارای سقفی هاللی 
به  فضا  این  تا  شده  باعث  که  زیبایی  بسیار 
عنوان بهترین کافه یا سالن پذیرایی، جایزه 

ویژه طراحی هتلهای اروپا را از آن خود کند.
 هدف اصلی کمپانی آر .دی.دی از طراحی 
دکوراسیون بخشی از هتل اگوستین این بوده 
تا نشان دهد که می توان با روشها و ایده های 

ساده، آثاری بسیار لوکس و منحصر به فردی را 
ایجاد کرد که بتوان آن را در مجموعه تاریخی 

و با شکوه رو کو کو فورت نگهداری نمود.
بازتاب اولیه دستاورد این اثر هنری برجسته 
انتظارات  تواند  می  فضا  این  که  است  این 
مشتریان بین المللی را از مشاهده این بنای 

تاریخی باشکوه  برآورده سازد.
توماس  سنت  نام  به  بعدها  که  تام  کافه 
صومعه  یک  از  بخشی  واقع  در  شد،  نامیده 
عظیم مربوط به قرن سیزدهم میالدی است 
که به عنوان یک بال در مجاورت این بنا در یک 
فضای بسیار زیبا و به صورت دوبلکس ساخته 
شد. این بنا در ابتدا یک سالن نهارخوری بود 
افزوده  آن  به  نیز  نوشیدن  فضای  بعدها  که 
با  گچی  های  سقف  جدید  فضای  در  شد. 
نقاشی های بسیار زیبا از چهار فرشته، مزین 
شده )فرسک(و بر روی این سقف چهلچراغ 
گچی  سقفهای  است.  شده  نصب  عظیمی 
نقاشی شده توسط صنعتگران و متخصصین 
روش  به  آهکی  پایه  رنگهای  با  دست  چیره 

سنتی بازسازی شده است تا بتواند رنگ آن را 
شبیه به حالت واقعی آن بازسازی نماید. سقف 
دو پوش منحنی شکل این بنا که در ارتفاع 
باالیی اجرا شده است، حالتی معنوی و روحی 
را در این بنا تداعی می کند. در زمینه حل 
مشکالت مربوط به سرویس دهی این بنا، یک 
عضو عمودی با نمای زیبایی به نحوی در این 
بنا تعبیه شده است که ارتفاع بلند دستگاههای 
تهویه، لوله های مکش هوا و حتی تجهیزات 
آسانسور را از انظار عمومی مخفی می کند. این 
عضو عمودی استقرار یافته در ارتفاع به حدی 
زیبا و ماهرانه طراحی شده است که با دیدن 
آن ناخوداگاه یک احساس روحانی برای بیننده 

القا می کند.قسمت عقب این کافه از یک پانل 
دو جدار شیشه ای مات با قاب برنجی که بر 
روی آن نقاشی های زیبایی کشیده شده است 
و درون آن با المپایی روشن می شود، تشکیل 
شده است.قسمت فوقانی این کافه از سنگهای 
مرمر بسیار زیبا که بر روی آنها شیشه قرارداده 
شده است تزیین شده است.دربهای موجود این 
بنا به نحوی که هویت سنتی و قدیمی را حفظ 
کند، مرمت و بازسازی شده است.در این راستا 
دربهای جدیدی که برای این بنا مورد نیاز بوده 
به نحوی که با ماهیت سنتی آن سازگار باشد، 
طراحی شده و از جنس چوب درخت بلوط 
با الهام از معماری باروک )قرن هجدهم( اجرا 
شده است. در این فضا همچنین یک فضای 
دل انگیز به شکل رواق با صندلی های راحت 
برای مطالعه کتاب یا گوش کردن به موزیک 
نیز تعبیه شده است. نورپردازی فضاهای این 
بنا به ویژه نورهایی که از باال تابیده می شوند 
نقش مهمی در باز زنده سازی روشنایی شمعها  

که مربوط به قرنهای گذشته است، دارند.
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در  مهمی  نقش  انسان  زندگی  محیط 
سازندگی فرهنگی فرد و جامعه دارد و در 
تمامی قرون و اقوام، تزئینات داخلی منازل، 
توده  می شد.  الگوگیری  مقدسه  اماکن  از 
مردم، به هر نحوی سعی در خدمت به این 
مراکز را داشتند و خدمات اقشار مختلف در 
و  زیبا  بسیار  بصورت طرحهای  زمینه  این 
بدیع در امر دکوراسیون رخ می نمود. رفت 
شدت  و  اماکن  این  در  عامه  طیف  آمد  و 
عالقه ایشان باعث می گشت تا این سبکها 
راه  نیز  مردم  زندگی خصوصی  به  کم  کم 
سبکهای  ورود  میان  این  در  کند.  پیدا 

جدید و تعریف نشده می تواند 
و  باشد  موثر  ها  فرهنگ  در 
یا  فرهنگی  تضاد  نوعی  به 
نماید.  ناهمگونی رفتاری دچار 
منازل ما از معماری سنتی ، به 
دالئل متعدد ) درست یا غلط ( 

این  ارمغان  و  آورد  به معماری غربی روی 
رویکرد بی خبری همسایه از همسایه بود 
و چنین اتفاقی در داخل منازل هم رخ داد 
و این سردی روابط در خانواده هم سرایت 

کرد.
اثرات  محیط  در  مبلمان  عدم  و  وجود 
متفاوتی را در پی خواهد داشت و این امر 
با توجه به عوامل متعددی تغییر می کند.

دردکوراسیون سنتی، جایگاههای نشستن 
ای  گونه  به  روابط  نوع  براساس  منازل  در 
و  راحتی  بر  عالوه  که  می گردید  تعیین 
ایجاد ارتباط مناسب، حریم های خصوصی 
با توجه به روابط  نیز مراعات گردد. یعنی 
محرم و نامحرم و لزوم ایجاد حریم در این 
تزئینات  و  معماری  معموال  مسائل،  قبیل 
داخلی خانه های قدیم به گونه ای طراحی 
می شد که افراد حاضر در اندرونی ، بتوانند 
اینکه  بدون  کنند  آمد  و  رفت  راحتی  به 
کمترین مزاحمتی در حریم خصوصی آنها 
این  اال  نبود  ممکن  امر  این  و  شود  ایجاد 
که تمهیداتی را در معماری و دکوراسیون 
اما معماری اخیر و به تبع آن  بیاندیشیم. 
که  آورده  پدید  را  وضعیتی   ، دکوراسیون 
رعایت این حریم ها به راحتی ممکن نیست 
و شاید به نوعی ناچاری گرفتار شده است. 
به علت کمبود فضای منازل و  طوری که 
جلوه  بزرگتر  )و  بهینه  فضای  ایجاد  لزوم 
دادن آنچه  کوچک است!( بعضی دیوار ها 

برداشته شد و به اصطالح غربی آن »اُپن« 
اُپن شدن در مبلمان  گردید. ماحصل این 
و  گیری  قرار  موقعیت  در  که  بود  آن  نیز 
انگاری گردد و  نحوه چیدمان کمی سهل 
حریم های خانوادگی کمتر مورد توجه قرار 

گیرد.
پشتی  وجود   ، سنتی  دکوراسیون  در 
بعنوان معرف مکانی برای نشستن و تکیه 
دادن ، به اندازه پشتی و تشک وابسته بود 
یعنی پشتی کوچک برای یک نفر و بزرگتر 
برای بیشتر از یک نفر و نحوه قرار گیری آن 
کامال به میزان رعایت حریم های شخصی و 

خانوادگی بستگی داشت.
منزل  اسباب  از  کدام  هر  تاثیر  اگر 
وهمچنین عوامل دیگر همچون رنگ،  مواد، 
تفاوت  شود  گرفته  نظر  در   ... و  چیدمان 
فرهنگ  در  مستقال  آنها  از  کدام  هر  تاثیر 
سازی فرد، خانواده و جامعه کامال مشهود 
است. در این میان ورود سبکهای جدید و 
تعریف نشده می تواند در فرهنگ ها موثر 
باشد و به نوعی تضاد فرهنگی یا ناهمگونی 
رفتاری دچار نماید. بطور مثال در مبلمان 
پرایوسی  به  توجه  با  نفره،  تک  مبل  هر 
می  ایجاد  حریمی   )privacy(شخصی
نماید که بدلیل نوع عملکردی که در مبل 
تک نفره تعریف  شده است خواسته یا نا 

خواسته  قابل شکستن نیست.
در مقابل اگر مبلمان دو یا سه نفره را 
در نظر بگیریم خواهیم دید حریم شخصی 
در این نوع مبلمان به گونه ای دیگر است و 
تاثیر آن در ایجاد رابطه نزدیک و صمیمی 
این قضیه  و  است  بیشتر  بسیار  با دیگران 
ابزار و وسایل و عوامل  با تمامی  در رابطه 
به همین صورت است و الزم  دکوراسیون 
است تا به اثرات این عوامل در فرهنگ ها 

کامال دقت شود.
که  دریافت  توان  می  گذرا  نگاهی  در 
بود و نبود این گونه اشیاء تاثیرات متفاوتی 
افراد  بین  روابط  خصوصا  فرهنگ  در 
خواهد گذاشت.برای مثال مبلمان با نحوه 

اثرات  دکوراسیون،  عرصه  در  خود  حضور 
ناخوشایندی در این روابط گذاشت.درادارات 
با وجود تجهیزات اداری یعنی میز و صندلی 
روابط بین کارمند و ارباب رجوع را تا حد 
روابط خشک ماشینی تنزل داد.در تمام این 
یا  پرایوسی  به عنوان  مدت آن چیزی که 
همان حریم شخصی مطرح شد چیزی نبود 
جز فاصله ای که روابط را تحت الشعاع خود 
قرار می دادواال اگر برادر یک کارمند به او 
مراجعه می کرد او این مطلب را کامال درک 
می کرد و در مقابل یا خود از پشت میز به 
کنار او می آمد و یا صندلی او را به کنار 
کسی  اگر  و  آورد  می  خود 
نگاه  اولین  با  از در وارد شود 
خواهد فهمید که این شخص 
عادی  کننده  مراجعه  یک 
نیست. اگر یک کارمند بانک، 
کند  مراجعه  او  به  مادرش 
دیگر از پشت آن پیشخوان جواب مادرش 
را نخواهد داد و در را باز خواهد کرد تا او را 
به داخل ببرد و از وارد آمدن کوچک ترین 
خواهد  جلوگیری  روابط  این  به  ای  لطمه 
را مشکل  او  کار  این  و هیچکس هم  کرد 
نمی بیند و اعتراضی نمی کنند. به راستی 
ایراد در کجاست؟ و این کارمند در مقابله 
با این فاصله ای که بین او و برادر، دوست 
و آشنا و بطور کلی افراد جامعه افتاده چه 
دکوراسیون  در  چیدمان  بکند؟  تواند  می 
می تواند تا حدی این مشکل را رفع نماید. 
همچنین دیگر عوامل به نوعی در این امر 
می تواند ما را کمک کنند اما آیا کسی به 

این مسائل توجه دارد؟
مبل تک نفره در واقع با حریم قائل شدن 
شدن  نزدیک  از  خود  گر،  استفاده  برای 
دیگران به او جلوگیری می کند و بر عکس، 
مبل دو نفره یا بیشتر با نوع کاربری خود 
تشویق به همنشینی می نماید. همچنین 
فرم مبلمان در تشدید این گونه روابط نقش 
چشمگیری دارد. برای مثال این دو کاناپه 
را با هم مقایسه کنید و اثرات آنرا بر روی 

استفاده کنندگان شان بسنجید.
در واقع تر کیب مبلهای تک نفره ودو 
نفره یا کاناپه می تواند حاالت گوناگون را 
برای طرفین القاء نماید.برای مثال میزهای 
قصرهای  دکوراسیون  در  که  ودراز   بلند 
بکار  اروپایی  کشورهای  بعضی  قدیمی 
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فرهنگ و هنر
CuLtuRE & ARt

اگر تاثیر هر کدام از اسباب منزل وهمچنین عوامل دیگر همچون رنگ،  
مواد، چیدمان و ... در نظر گرفته شود تفاوت تاثیر هر کدام از آنها 
مستقال در فرهنگ سازی فرد، خانواده و جامعه کامال مشهود است

 

مبلمان و فرهنگ



می رفته چه حالتی را در طرفین میزبان و 
میهمان برمی انگیخته؟ شاید در واقع،این نوع 
مبلمان برای القاء فاصله طبقاتی بین دو نفر 
کامگی  خود  و  تحکم  نوعی  به  و  بوده  الزم 
یکی از آن دو را می رساند. )که در دوره ای 
از تاریخ اروپا( این امر مورد توجه فراوان قرار 
کلی  بطور  و  ها  کنت  و  دوکها  و  می گرفته 
القاب  و  عناوین  این  از  اشراف  خانواده های 
در  نیز،  اکنون  بردند.  می  زیادی  های  بهره 
دیپلماسی سیاسی ، چیدمان مبلها بگونه ای 
است که شأن مقام باالتر رعایت گردد.یعنی 
با رئیس جمهور کشور  اگر وزیر یک کشور 
دیگر مالقات می کند نحوه قرارگیری مبل 
طرفین ، طوری می باشد که بیننده متوجه 

می شود کدام مقام سیاسی باالتر است.

 فرم
پارامتر  مهمترین  خرید  هنگام  در  اغلب 
است  مبلمان  زیبایی  و  فرم  مردم  بین  در 
)البته بعد از قیمت!( و تنها به زیبایی و ست 
که  حالی  در  کنند  می  توجه  خانه  با  بودن 
انسانی  فاکتورهای  به  توجه  آن  از  تر  مهم 
یا همان ارگونومیکی)Ergonomic(  یعنی 
رعایت مسائل ایمنی فیزیکی و روانی مربوط 
زاویه پشتی  )مانند  اشیاء  و  انسان  روابط  به 
 )... و  رنگ  و  رویه  ، جنس  آن  با کف  مبل 
می باشد. که عدم رعایت این نکات می تواند 
آسیب های جسمی و روانی را برای استفاده 
گر در پی داشته باشد که ما در این مجال از 
بیان آن صرف نظر می کنیم و آن را به شماره 

های بعدی موکول می نماییم.
فرم ظاهری مبلمان در نحوه رفتار استفاده 
گر بسیار مؤثر است. برای مثال اگر مبلمان 
و  جزئیات  از  که  بگیریم  نظر  در  را  قصری 
کنده کاریهای بسیار ظریف در آن استفاده 
شده باشد کسی که می خواهد از آن استفاده 
کند ناخودآگاه احساس خوشایندی، روی آن 
نخواهد داشت و زیاد تر شدن این ظرافت ها 
و جزئیات تا حدی این امر را شدید خواهد 
کرد که گویی این مبلها برای استفاده نیست 
بلکه برای تماشاست.در مقابل ، مبلمان ساده 
یک اداره ، راحت تر ما را به بهره بردن از آن 
تاریخ  از  ای  دوره  در  البته  کند.  می  دعوت 
این  از  ، دکوراسیون و معماری بسیار متأثر 
کما  بوده  ظرافتها  و   )details( جزئیات 
اینکه اکنون هم در سبکهای پست مدرن از 
آن استفاده می گردد ولی امروزه ،سبکهای 
پرطرفدارترجلوه  مردم  عامه  میان  در  مدرن 
نموده و قاعدتا سادگی ظاهر که از ویژگیهای 
رابطه  باشد،خوددراصالح  می  سبک  این 
است  مؤثر  بسیار  اشیاء  و  گر  استفاده  میان 
. البته در بعضی مواقع افراط در این امر،اثر 

معکوس خواهد گذاشت .یعنی شدت تأکید 
بر سادگی فرم، گاهی از راحتی استفاده آن 

خواهدکاست .

 چیدمان
به  بنا  وسیله،  هر  برای   ، کلی  حالت  در 
گیرند.  می  نظر  در  را  کاربردی   ، تعریفش 
یعنی هدف از بکار بردن مبلمان باتوجه به نوع 
کاربری آن که همان )) نشستن و استراحت 
نمودن و ایجاد ارتباط با اطرافیان (( است ، 
را در  تعاریف متعددی  در مکانهای مختلف 
بر دارد . مثال مبلمان در منزل تعریفی و در 
ادارات تعریف دیگری دارد . مبلمان در اتاق 
انتظار یک مطب با سالن انتظار فرودگاه به 
گونه ای دیگر استفاده می شود. البته ممکن 
ترین  اصلی  وجود،  بااین  شود:  گفته  است 
ارتباط  تواند  از مبلمان، نمی  استفاده  هدف 
استفاده کنندگان بایکدیگر باشد، بلکه تنها 
)) نشستن و استراحت نمودن (( می باشد، 
دریافت  توان  مقوله می  این  در  با دقت  که 
انسان  بر  اشیاء  که  فرهنگی  تعارضات  که 
شود،ابتدای  پذیرفته  کند،اگر  می  تحمیل 
انسانها،موجوداتی  باشد.  می  استحاله  روند 
و  ارتباط  به  محتاج  که  هستند  اجتماعی 
تعامل با همنوعان است، در حالیکه در چیدن 
که  پارامتری  عمومی،  اماکن  اکثر  مبلمان 

مورد غفلت واقع می شود، ))ارتباط(( است.
ضروری  نکته  این  به  توجه  چیدمان،  در 
یکدیگر  با  گران  استفاده  ارتباط  که  است 
وسیله  این  از  استفاده  هدف،  بیشترین 
یعنی همانطور که در دکوراسیون  می باشد. 
سنتی، قرار گیری پشتی ها به گونه ای بود 
که فرم کانونی آن مورد توجه قرار می گرفته، 
بایددراستفاده از مبلمان هم این مسئله مورد 
رویی  در  رو  هرچه  یعنی،  گیرد.  قرار  توجه 
ترشده  نزدیک  هدف  به  باشد،  بیشتر  افراد 
ایم. تصور کنید، مبلمان منزل خود را بصورت 

سالن انتظار باال بچینید!
این  برای تحقق  را  بهترین فضا  ها،  کنج 
ترتیب  در  باید  فقط  دهند.  مامی  به  هدف 
مبلهای  که  شود  اعمال  ای  گونه  به  چیدن 
تک نفره در بین مبلهای بیشتراز یک نفر قرار 
در  را  تعادل  توان  می  دراینصورت  و  بگیرد 

ارتباطات برقرار کرد.
بویژه  و  دکوراسیون  از  کورکورانه  تقلید 
مبلمان، می تواندآثار تخریبی زیادی در دراز 
مدت بر فرهنگ اجتماعی ایجاد کند که تنها 
راه جلوگیری ازاین تخریب فرهنگی، طراحی 
ایرانی- فرهنگ  با  متناسب  دکوراسیون 

پارامترهای  گرفتن  نظر  در  نیز  و  اسالمی 
با  که  هایی  مبلمان  از  استفاده  در  فرهنگی 

فرهنگ ما معارض است.  
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   بازه مشتریان شرکت
از زمان راه اندازی، زیبا با گستره ی زیادی از مشتری ها در خلق ایده ها و تجربه های معتبر کار کرده است. مشتریانش اغلب گروهی 
از تجارتخانه ها و شرکتهای صنعتی است که همه آنها در یک چیز اشتراک دارند، میل داشتن به خلق محصوالتی که مردم مشتاق 
هستند. اولویت:  توجه به نظر مردم، ایجاد و خلق صالحیت و اعتبار در مورد تجارتخانه ها و مارک محصوالتی که مخصوص و ویژه اند 

و در بازار زیرکانه  عمیق وارد شده اند.
مشتری ها همچنان کار خود را با زیبا ادامه می دهند. حداقل 7 تا از 10 مورد مشتری دوباره به زیبا مراجعه می کنند و این شرکت 

طراحی ، یک چشم انداز بلند مدتی را برای پیشرفت عمیق تر به آنها ارائه می دهد.
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فرهنگ و هنر
CuLtuRE & ARt

 Interactive 1985- بعد از دو سال پر مشغله،  سرانجام زیبا اولین حق انحصاری و پاداش بهترین طراحی ها را کسب کرد. ازجمله
Kiosk – ATM 500  و نوآوری در رنگ و طراحی لوازم و تجهیزات سالن های نشیمن .

1989- در این سال بعد از 5 سال طاقت فرسا موفقیت های چشمگیری بدست آورد. موفقیت در زمینه مانور ماشین Aerobot طراحی 
.Robocap محصوالتی با ترکیب و شمایلی از

1990- طراحی یک محصول،  منحصراٌ برای ژاپن و درواقع اولین مشتری ژاپنی اش.
اولین نوع ماشین مکانیزه هرس باغبانی ارگونومیکی برای Woodzig . در این زمینه زیبا یک Bese برای این نوع محصول در تکنولوژی 

و بازار مشخص کرد.

1991- در زمینه پزشکی یک دستگاه دیالیز طراحی کرد و در مسابقه طراحی هم این محصول خود را کاندید کرد که جایزه بین المللی 
داوران را به خود اختصاص داد. ویژگی این ماشین کاهش لوله گذاری در بدن و آسان تر شدن دیالیز و کاهش عوارض آن بود.

. Kenwood کنوود THX 1995- طراحی گیرنده
صفحه کنترل از راده دور Kenwood را که اتصال سخت افزار و نرم افزار آن را به صورت یک پارچه درآورد.

. EP تلویزیونهای سری ، HP طراحی مونیتور

1996- طراحی برای شرکت Compaq به وجود آورد. Lap Top نیروی دریایی که تا 30 فوت )Foot( مسافت قابل تشخیص و تمایز 
بود. این پیشرفت Icony شد به عنوان یک هویت جدید برای طراحی Lap top برای سالهای آینده.

USB Memory -2000 برای M. System بوسیله زیبا طراحی شد که 10000 واحد قابل اجرا برای IBM در 150 روز، این جرقه ای 
برای انقالب در USB Memory های دستی در بازار بود.

2002- زیبا کمک کرد در توسعه رابطه Logitec )محصول : گوشی موبایل( در بدست آوردن هرچه بیشتر بازار و شعبه های بیشتر 
در جمعیت تجارتخانه ها.

Microsoft – Wacom – Kitchenaid 2003- طراحی برای

2004- برای توسعه شهری Portland در جنوب این منطقه اسکله ایجاد کرد.
این شرکت همچنان ورق های درخشانی را هرساله در تاریخچه فعالیت های خود ثبت می کند.

زیبا یک شرکت مشاوره طراحی بین المللی است که به کمپانی های مختلف درایجاد و ساخت طرح ها و ایده های معنا دار کمک 
می کند. یعنی طرح ها و در نهایت محصوالتی که مصرف کننده  به آنها اشتیاق دارد.

در این راستا حرکت به سوی یک وسواس فکری در شناخت مردم، مارک محصوالت، تکنولوژی و محبوبیت تجارت خانه ها در 
بازار و بین مردم دارد. درنهایت نوآوری در جهت روح و ماهیت محصول برای ماندگاری بیشتر. شرکت زیبا  سال 1984 دیزاین توسط 

سهراب وثوقی در Beaverton, Oregon )شهری در واشنگتن( راه اندازی شد.

  نگاهی به افتخارات زیبا دیزاین

نگاهی به فعالیت طراحان موفق ایرانی در عرصه بین الملل؛    

شرکت طراحی زیبا دیزاین





  راهکارهای نوین طراحی معماری داخلی؛
 با استفاده از مصالح همساز با محیط زیست

شکل جدید بناهاي امروزي که متناسب 
دلیل  به  تنها  است،  امروز  بشر  نیازهاي  با 
طراحي متفاوت نیست بلکه شکل اجرا و نوع 
مصالح به کار رفته در بناها نیز در متفاوت 
دارند.  بسیاري  تاثیر  امروزي  بناهاي  بودن 
بشر امروز وارد دوران جدیدي از زندگي خود 
به  نسبت  نیز  به همین خاطر  و  است  شده 
عمل  قبل  از  تر  حساس  مسائل  از  بسیاري 
می کند. نگاه جدید انسان ها به حفظ محیط 
انرژي،  مصرف  در  جویي  صرفه  و  زیست 
حاصل این دیدگاه جدید است. عالوه بر این 
مصالح در هر طرحي اصول عقلي را هم به 
خوبي احساسات به نمایش می گذارند و در 

تکنیکي  هاي  تخصص  از  بسیاري 
فراهم کننده یک معني براي الهام 
دو  بناهاي  در  هستند.  احساسات 
دهه گذشته، هم مالحظات تکنیکي 
توجه  مورد  زیبایي شناختي  و هم 
بوده اند. در این میان پیشرفت هاي 

افزایش  موجب  خود  مواد،  مهندسي  جدید 
امکانات فناوری شده و همانند جنبه زیبایي 
شناسی مصالح، به عنوان یک فرصت طراحي 
قلمداد می شود. در این مقاله، خواص ذاتی 
بتن شفاف، پلیمر، پلی کربنات، کامپوزیت ها 
و وینیل، از اختراع و پیشرفت آن، فرآیندهای 
از   یافته  تشکیل  ساختمانی  مصالح  و  تولید 
آنها، همچنین نقشی که در ساخت محیط 
در آینده ایفا خواهند کرد، مورد بررسی قرار 

گرفته است.
در عصر امروز که ارتباطات و پیشرفت های 
سریع علمی دو شاخص اصلی آن است هر 
روز ، شاهد فن آوری نوینی در عرصه مواد و 
تکنولوژی می باشیم. موادی که با ظهور خود 
روش های سنتی گذشته را منسوخ یا تکمیل 
کرده و افق تازه ای را در برابر خداوندان علم 

آشناي  نام  مصالح  گستراند.  می  صنعت  و 
بناهاي امروز ما آجر، سنگ، گچ، آهن و فوالد 
بتن و شیشه هستند در حالیکه در طول  و 
ده سال اخیر تاثیر عمده مصالح طبیعي به 
شدت مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال 
تقاضاهاي مربوط به سازه هاي چوبي، کورتن 
استیل، اکسیدایزد کوپر، روي، آجر کوره اي 
چند رنگ و انواع جدید بتن نشان دهنده این 
این  که  کرد  قبول  باید  اما  هستند.  موضوع 
پیشرفت ها نیز به زودي به پایان عمر خود 

نزدیک می شوند. 
پیشرفت هاي جدید، عالقه و اشتیاقي روز 
افزون را به انواع مختلف مصالح و تکنیک هاي 

نشان  آور  شگفت  و  منظوره  چند  جدید، 
که  را  ایده هایي  آنها  کمک  به  که  میدهد 
زماني غیر ممکن و نامعقول به نظر می رسید، 
عملي و قابل درک کرده است. جریان های 
عمده و مهم آینده توجه ما را به موضوعاتي 
عمومي،  سالمت  محیط،  به  توجه  همچون 
آینده  زندگي  روش  و  پول  کردن  ارزشمند 
تشکیل میدهند. در توضیح بیشتر باید گفت 
که محیط زندگي آینده ما وابسته به مسائلي 
چون کم کردن استفاده از مصالح، پایداري و 
و  پذیري محصوالت  برگشت  چرخه حیات، 
مصالح و صرفه جویي در انرژي است. سالمت 
عمومی جامعه را نیز شرایط کاري راحت و 
سالم  و  پاکیزه  زندگي  و  کار  محیط  ایمن، 
شدن،  صنعتي  اینکه  ضمن  میکند.  تامین 
انعطاف پذیري در ساخت و ساز، استفاده از 

محیط شهري به طور منعطف، توسعه کیفي 
و تولید و ساخت سریعتر باعث ارزشمند تر 
داري،  خانه  شیوه  و  شد  خواهد  پول  شدن 
باز تولید و وجود خانه هاي انعطاف پذیر در 
شیوه زندگي آینده ما موثر خواهند بود. نگاه 
جدید به شیوه ساختمان سازي، استفاده از 
مصالح جدیدي را نیز طلب می کند. هر چند 
ممکن است تکنولوژي ساخت و یا شیوه اجرا 
در استفاده از این مصالح هنوز غریب و نا آشنا 
باشد اما شناخت این مصالح جدید و کشف 
خصوصیات آنها کمک موثري به ایجاد نیاز 

کردن آنها در جامعه ما خواهد کرد.
با  مطابق  ساخت وساز  توان  ما  کشور  در 
میزان نیاز جامعه وجود ندارد 
از  فعلي  سازهاي  و  ساخت  و 
روش ایمني مناسبي برخوردار 
نیستند. با توجه به نقشي که 
صنعت گستردة ساختمان در 
اقتصاد کشور ایفا مي کند، لزوم 
توجه بیشتر به تکنولوژیهاي نو و استفاده از 
مواد و مصالح جدید در بخش ساخت وساز 

امري اجتناب ناپذیر مي نماید. 
نو،  مواد  از  بهره گیري  به  آوردن  روي 
تشخیص نیازها و اولویت ها اهمیت اساسي 
دسته  آن  گسترش  سمت  به  باید  و  دارد 
که  برداریم  گام  جدید  تکنولوژي هاي  از 
این  در  دارند.  بیشتري  تقاضاي  میزان 
پلی  پلیمر،  بتن شفاف،  ذاتی  مقاله، خواص 
به عنوان  وینیل  و  ها  کامپوزیت  کربنات، 
آن،  پیشرفت  و  اختراع  از  ساختمانی،  ماده 
فرآیندهای تولید و مصالح ساختمانی تشکیل 
یافته از  آنها، همچنین نقشی که در ساخت 
مورد  کرد،  خواهند  ایفا  آینده  در  محیط 

بررسی قرار گرفته است.
معماران با تکیه بر تجربه و دانش، همیشه 
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هر چند ممکن است تکنولوژي ساخت و یا شیوه اجرا در استفاده از این مصالح 
هنوز غریب و نا آشنا باشد اما شناخت این مصالح جدید و کشف خصوصیات آنها 

کمک موثري به ایجاد نیاز کردن آنها در جامعه ما خواهد کرد

 



می توانند ماده  مناسب با طرح شان را انتخاب 
کنند. فوالد، سنگ، بتن، آجر، چوب، شیشه 
تشکیل  را  متنوعی  مجموعه  پالستیک  و 
می دهند که هر کدام مزیت ها و کاستی های 
کاربردشان  به  بسته  و  دارند  را  خود  خاص 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

 بتن شفاف یا لوکان
در وسعتی به پهنای پنج بیلیون یارد مربع 
از  در سال، بتن دومین ماده ایست که بعد 
آب بیشترین استفاده از آن صورت می گیرد. 
روم  زمان  از  ماده  این  که  شود  می  تصور 
باستان در ساخت آثار شگفت انگیزی از کانال 
های آب گرفته تا پانتئون مورد استفاده قرار 
می گرفته است، تغییر چندانی نکرده است. 
اما در واقعیت، بتن یک تکنولوژی پویا است 
که در طی هزاران سال رشد کرده و همچنان 
که  آنچنان  دهد.  می  ادامه  حرکت  این  به 
درسال  ساختمان  ملی  موزه  سردر  روی  به 
مایع:  سنگ   « بود:  شده  نوشته  2006م. 
نمایشگاه  این  در  بتن«.  با  جدید  معماری 
معماران و مهندسان که استفاده های نوین 
و ابتکاری از خواص انطباق پذیری و مقاومت 
باالی بتن و سه خاصیت بالقوه دیگر آن یعنی 
نیمه شفاف بودن، خود تقویت کننده بودن  و 
خود تحکیمی   را مورد توجه قرار داده بودند، 

حضورداشتند.
محصول  نام  »لوکان«  یا  شفاف  بتن 
انقالبی جدیدی است که تولید کننده آلمانی 
هایدبرگ سمنت به بازار عرضه کرده است. 
این محصول با استفاده از الیاف نوری، بتن را 
از حالت ماده ای صلب و سخت خارج کرده و 
حداقل در نظر بیننده به آن لطافت و ظرافت 
می بخشد. هایدبرگ محصول جدید خود را 
عنصر پنجم در صنعت ساخت و ساز و معادل 
پوشاک بسیار گران قیمت در دنیای مصالح 
ساختمانی می داند. لوکان از بتن دانه ریز و 
الیاف مصنوعی ساخته شده که در قالب های 

پیش ساخته ریخته می شوند.
یعنی  الیه  الیه  به صورت  لوکان  ریختن 
یک الیه بتن، یک الیه الیاف انجام می شود. 

انتقال نور توسط الیاف موجب می شود. نور، 
سایه و رنگ از میان بتن، حتی در دیوارهای 
ضخیم، قابل مشاهده می باشد. البته تولید 
کننده برای جا دادن الیاف نوری در میان بتن 
از شبکه ای از این الیاف استفاده می کند که 
در فاصله های 2 تا 5 میلیمتری در میان بتن 

قرار  می گیرند.
ترتیب منظم الیاف موجب ایجاد شفافیت 
بیشتر شده و هر چقدر فاصله بین دو الیه 
الیاف کمتر باشد، نور بیشتری از میان بتن 
مورد  در  نور  عبور  خاصیت  کند.  می  عبور 
نور خورشید و نور مصنوعی، نور سفید و نور 

رنگی یکسان است.
از آنجا که نسبت الیاف نوری به بتن کم 
دارند،  کوچکی  خیلی  قطر  الیاف،  و  است 
استحکام و پایداری لوکان مشابه بتن معمولی  
فشاری  استحکام  سمنت  هایدبرگ  است. 
لوکان را بیش از 80 نیوتن بر میلیمتر مربع-

80 مگا پاسکال-و مقاومت خمشی کششی 
آن را 4 تا 5 نیوتن بر متر مربع-400 تا 5 
مگا پاسکال-ذکر کرده است. چگالی ناخالص 
لوکان بین 20 هزار و 100 تا 2 هزار و 300 

کیلوگرم بر متر مکعب گزارش شده است. 
به گفته »هایدبرگ سمنت« موارد کاربرد 
لوکان در عمل نامحدود است. از کابینت زیر 
از  و  حمام  دیوارهای  تا  گرفته  دستشویی 
پوشش ستون ها تا درهای فروشگاه ها همه 

با لوکان قابل پوشش دادن هستند.
نیمه  روش  تازگی  به  سمنت  هایدبرگ 
اتوماتیک برای تولید لوکان به ثبت رسانده 
است که با استفاده از آن ساخت این محصول 
در  لوکان  اکنون  هم  شود.  می  ساده  بسیار 
در 90  و 30  در 60  در 50، 30  ابعاد 25 
سانتی متر به ضخامت  25 تا 100 میلی متر 
تولید می شود که در آینده افزایش خواهد 
از  یافت. همه روش های متداول برش بتن 
و  اره کردن،سنگ زنی، سوراخ کاری  جمله 
پولیش کاری در مورد لوکان نیز قابل اعمال 

است. 
خاکستری هم رنگ گدازه آتشفشانی تنها 
رنگ کنونی لوکان است، اما با دو نوع سطح 
شود.  می  عرضه  مات  و  شده  داده  صیقل 

گران  بسیار  ای  ماده  حاضر  حال  در  لوکان 
آن  مربع  متر  است. هزینه خرید هر  قیمت 
 5 و  و 500  هزار   2 بین  به ضخامت  بسته 
هزار و 500 یورو متغیر است که استفاده از 
آن را تنها در موارد خاص و سلیقه ای امکان 
پذیر می سازد. اما در آینده دیوارهای میان 
اتاقها، پله ها، مبلمان داخلی ،اتصاالت و لوازم 
فضاهای بهداشتی با آن قابل اجرا است. البته 
مهمترین آرزوی تولید کنندگان این است که 
زمانی با استفاده از این محصول، ساختمان 
ها در روز نور خورشید را به داخل منتقل و 

در شب نور خود را به بیرون منعکس کنند.
نمایشگاه  مولر«مدیر  »مارتین  گفته  به 
سنگ مایع؛بتن شفاف به سه صورت وجود 
دهنده  عبور  بتن  سلولی،  های  پانل  دارد: 
نور   و پانل های نیمه شفاف. بیل پرایس، 
سلولی  های  پانل  هوستون؛  دانشگاه  استاد 
با کار گذاشتن یک شبکه فیبر نوری در  را 
پانل های بتنی برای منتقل کردن نور از یک 
طرف به طرف دیگر ساخت. ایده این کار با 
با مواد  دیدن ماکت یک سالن کنسرت که 
به ذهن وی خطور  بود  شفاف ساخته شده 
کرد. ماکت سالن به این دلیل با مواد شفاف 
به  بتوان  را  ماکت  تا سازه  بود  ساخته شده 
راحتی دید. او با خود فکر کرد آیا می توان 
این سالن را در واقعیت هم به نحوی ساخت 
که همانند ماکت شفاف باشد یا نه. برای این 
برای  شده  ذکر  های  پانل  از  وی  نمایشگاه 
ساختن معبدی استفاده کرد که خود آن را 
pixel chapel  نامید. او ابتدا فضایی ساده 
در  را  آن  سپس  آورد،  بوجود  کامپیوتر  در 
حالتی که در نور روز قرار دارد و نور خورشید 
به سختی در فیبر های نوری موجود در بتن 
نفوذ می کند، به نمایش در آورد؛ و سپس آن 
را در شب و هنگامی که نور مصنوعی داخل 
فضا از بیرون قابل مشاهده می باشد، نشان 
این  در  که  شفاف  بتن  از  دیگری  نوع  داد. 
نمایشگاه به نمایش در آمد، بتن عبور دهنده 
نور نام دارد. این ماده در سال 2001م. توسط 
یک معمار مجاری به نام آرون ساخته شد که 
نور را توسط هزاران رشته شیشه ای که به 
صورت موازی قرار گرفته اند، عبور می دهد.
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وضوح  به  تر  روشن  سمت  های  سایه 
تر دیده می شوند. حتی  تاریک  در قسمت 
رنگ ها هم دیده می شوند و حس سنگینی 
کاهش  بیننده  نگاه  در  را  بتن  قطوری  و 
مقاومت  فیبرها  اینکه  دلیل  به  و  می دهند 
فشاری بتن را کاهش نمی دهند، می توان 
این ماده در پروژه های مختلف معماری  از 

استفاده نمود. 

  پلیمر، معجزه هزاره جدید
در  شده  مطرح  قدیمی  های  تئوری 
مباحث معماری، برای بیان سطح و سیستم 
به  اگر  و  نیستند  قائل  ارزش  مواد،  های 
این  بنگریم  خود  اطراف  ساختمان های 
آن  در  که  بینیم  می  روشنی  به  را  موضوع 
ها مواد به صورت ناهماهنگ و نامتجانس در 
کنار یکدیگر قرار گرفته اند و روابط بین آنها 
احتیاج  بدان  که  نیست.چیزی  شده  تعریف 
داریم توجه عمیق به بیان سطح است البته با 

توجه به مواد تشکیل دهنده آن.
از علل بی توجهی به مواد ترکیبی  یکی 
مواد  این  صنعتی  ضعیف  کیفیت  پلیمری، 
است.  هوا  و  آب  برابر  در  ها  آن  فرسایش  و 
روند  شیشه  و  آلومینیوم  مورد  در  خصوصا 
ولی  است.  کند  کیفیت  بهبود  و  پیشرفت 
بار  تحمل  خاصیت  از  مواد  این  که  آنجا  از 
باال برخوردارند، مورد توجه  با ظرفیت های 
مواد  کیفیت  البته  اند.  گرفته  قرار  معماران 
ترکیبی پلیمری جدید نسبت به 30 تا 40 
داشته  توجهی  قابل  پیشرفت  پیش  سال 
است. اگر به تاریخ مواد مختلف در معماری 
ساله  هزار  دو  تاریخ  با  مقایسه  بنگریم،در 
سنگ، چوب و آجر، این مواد به حدود 500 
سال قبل تعلق دارند. پس طبیعی است که 

پیشرفتی مانند مواد قدیمی نداشته باشند. 
مواد ترکیبی پلیمری می توانند در مفهوم 
های مختلف معماری که در نتیجه استفاده 
شده اند،  انگاشته  نادیده  قدیمی  مواد  از 
خانه  اولین  که  زمانی  از  کنند.  ایفا  نقشی 
خانه   ( شد  ساخته  پلیمری  ترکیبات  از 
حلزونی، کاری از لنل شین و همکاران برای 
توان  در سال 1995( می  پاریس  نمایشگاه 
ردپای استفاده از پانل های پلی استر را در 
در  دیگر  نمونه  عنوان  به  و  ببینیم  معماری 
شهر  در  کانگرکسپو  به  میتوان  زمینه  این 
عالوه  کرد.  در 1990-94اشاره  فرانسه  لیل 
از  دیگری  گروه  استری،  پلی  ترکیبات  بر 
ترکیبات در این زمینه-ترکیبات پالستیکی- 
نام OMA و هرزوگ  به  نیز توسط گروهی 
برای  میالن  در  نمایشگاهی  در  دومرون،  و 
شده  استفاده  پرادا  فروشگاههای  ساخت 
در  ترکیبات  این  از  مستمر  استفاده  است. 

نمایشگاههای مختلف معماری نشان دهنده 
به  کنندگان  استفاده  و  معماران  توجه 

موادجدید است.
برای درک و کشف کامل امکاناتی که این 
مواد عرضه می کنند و برای استفاده عملی از 
آنها باید دانست که این مواد چگونه تشکیل 
و تولید می شوند. یک ترکیب پلیمری، ماده 
یا چند جز  دو  ترکیب  از  که  است  جامدی 
سازنده، که هر کدام مشخصه خاص خود را 
دارند، تشکیل شده است. نتیجه این ترکیب 

 ، ماهیت  نظر  از  که  است  جدیدی  جسم 
ویژگی های متفاوت و برتر از اجزای تشکیل 
دهنده خود دارد. در عمل، یک ترکیب همواره 
از دو جزء اصلی : ماده تقویت کننده و عنصر 
اصلی تشکیل می شوند. ترکیب پلیمری به 
اساس عنصر تشکیل دهنده  بر  آمده  دست 
با  ترکیبات  مانند  شود.  می  گذاری  نام  آن 
عنــصر اصـلی سرامیک، ترکیبات با عنصر 
اصلی فلز  و ترکیبات با عنصر اصلی پلی استر  
نامیده  پلیمر   ،PMC ترکیبات که اصطالحا 
می شوند. عنصرهای معروف تشکیل دهنده 
PMC ها در معماری ،عموما پلی استرها و 
اپوکسی ها و عناصر تقویت کننده مواد مانند 
عنصر  درون  که  هستند  آن  امثال  و  فیبر 
اصلی جای گرفته و در اصل باعث چسبیدن 
مواد به یکدیگر می شوند. عالوه بر دو جزء 
مواد  ترکیب،  یک  دهنده  تشکیل  اصلی 
دیگری تحت عنوان افزودنی ها و پرکننده ها 
می توانند به ترکیب اضافه شوند. پرکننده ها 
شیمیایی  مرکب  مواد  افزودن  برای  عموما 
هستند که نتیجه استفاده از آنها، رنگ های 
مختلف ترکیب و یا استقامت بیشتر ترکیب 
در مقابل آتش است. روش های زیادی برای 
تولید انواع ترکیب وجود دارد و در اکثر آنها 
نیاز به قالب بندی است. در یک روش بسیار 
مطرح تولید ترکیبات، عناصر به صورت الیه 
الیه بر روی یکدیگر قرار می گیرند و توسط 

تقویت کننده ها به یکدیگر می چسبند.
استفاده  موارد  های  مثال  معماری  در 
محصوالتی  در  توان  می  را  ها    PMC از 
مانند: پانل های نما و پروفیل های استاندارد 

و برخی سازه های تک پوسته ای مشاهده 
موارد  این  از  بعضی  در  که  طوری  به  کرد. 
می توان آن را به طور کلی جایگزین مصالح 
این  در  کرد.  ساختمان  در  مرسوم  قدیمی 
شکل  فرض  این  پایه  بر  معماری  صورت 
می گیرد که مواد ما همجنس و دارای خواص 
فیزیکی مشابهی هستند و سازه منسجم به 
وجود آمده از آن ها، رفتاری خطی داشته و 
تناسب مستقیمی بین فشار و کشش وجود 
دارد. چه در داخل و چه در خارج، چهارچوب 

انتخاب نوع مواد را فضا تعیین می کند. فضا 
است  معماری  های  سیستم  مستمر  برآیند 
ترکیبات  است.  آن  از  جزئی  نیز  مصالح  که 
پلیمری از دسته مصالح مشابه و هم جنس 
تحمل  خاصیت  دارای  و  روند  می  شمار  به 
بار با ظرافت باال می باشند. در زمان تعیین 
استفاده  محل  به  باید   ، استفاده  مورد  مواد 
آنها و نوع عملکردشان توجه بسیار کرد.  از 
و  ساخت  و  مواد  درست  انتخاب  در صورت 
میزان  به  را  وزن  توان  می  مناسب  ترکیب 
راه  یک  خود  این  که  داد،  کاهش  زیادی 
است.  بزرگ  های  سازه  برای  اقتصادی  حل 
در صورت استفاده از ترکیبات پلیمری برای 
سطوح مختلف، توجه به ضوابط اجرایی است 
که امری تقریبا پیچیده می باشد و نیازمند 
تا  است،  نهایی  مطرح کردن دقیق خواسته 
بتوان فرایند مناسب و سازمان یافته ای برای 
آن طراحی کرد. دیگری شفاف کردن روند 
در  آن  انداختن  جریان  به  و  رسانی  اطالع 
خالل پیشرفت پروژه می باشد. عملکرد مورد 
انتظار از سطوح ترکیبات پلیمری، عملکردی 
برتر از روش های هندسی و حتی روش های 
از  استفاده  است.  فولدینگ  چون  جدیدی 
راهکارهای  معماری،  طراحی  در  پلیمرها 
جدیدی را در انتخاب مصالح و نوع هندسه 
روش  این  دهد.در  می  قرار  ما  روی  پیش 
جدید، سطح به عنوان یک داده غیر مادی 
با استراکچر داخلی  انعطاف پذیر سه بعدی 
در نظر گرفته می شود که انتخاب مصالح و 
روابط بین آن ها در این میان نقش مهمی 

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

 گروه آموزش و تحقیقات ویستر؛    

تشک سخت خریداری کنیم یا نرم؟

تشک سفت بهتر است یا تشک نرم؟ این 
سئوالی است که معموال بسیاری از افراد، اعم 
از سالم و بیمار از پزشکان می پرسند و عموما 
تجویز، تشک سفت است. اما انتخاب درست 
از نگاه علمی کدام است و مشخصات تشک 
بهینه چیست؟ سطوح نرم باعث افزایش کمر 
دردهای ناحیه پایینی به علت عدم نگهداری 
راستای ستون مهره ها می شود. در مقابل 
باال، موسوم  تشک های دارای سفتی بسیار 
تمامی  در  یکنواخت  دارای سفتی  به طبی، 
قسمتها بوده و مطالعات نشان می دهند که 
این سطوح باعث درد شانه، کاهش کیفیت 
و گرفتگی  از حد  بیش  اثرتحرک  خواب در 
عضالت ناحیه ستون مهره ها شده همچنین 
باعث عدم توزیع مناسب نیروهای وارد از فرد 

می باشند.
ارگونومی  و  بیومکانیکی  از دیدگاه اصول 
در سیستم خواب )بالش، تشک، پایه بستر( 
تحقیقات وسیعی انجام گرفته است، محققین 
بسیاری بر روی انواع سیستم های خواب و 
اثر آن بر پارامترهای تنفس تحقیق می کنند 
انواع صفحات  از  با استفاده  و بسیاری دیگر 
توزیع  نحوه  استخراج  پی  در  نیرو  سنجش 
در  خواب  سیستم  به  فرد  از  وارد  نیروهای 
کاربرد  که  می باشند  متفاوت  وضعیت های 
در  بستر  زخم  ایجاد  از  جلوگیری  در  اصلی 
روی  بر  طوالنی  مدت  به  که  است  افرادی 
جراحی  تختهای  روی  بر  یا  خواب  سیستم 
می مانند. مطالعات متفاوتی نیز در زمینه دما 
و نحوه انتقال حرارت سطح خواب و اثر آن 
بر تعرق هنگام خواب و تعریف کمی راحت 
نیز در مورد  صورت گرفته است. تحقیقاتی 
مانند  فیزیولوژیک هنگام خواب  پاسخ های 
اثر پارامترهای مکانیکی سطح خواب بر نحوه 
طی کردن مراحل خواب و بررسی اثر سفتی 
بر روی کارکرد مایوالکتریک و میزان و اهلش 

عضالت انجام گرفته است.
از متخصصین در  بسیاری  نظر  بر  بنا  اما 
افراد  برای  بهینه  این زمینه، سیستم خواب 
سالم باید همزمان ضمن حفظ راستای ستون 
مهره ها، بدن را به گونه ای نگه دارد که توزیع 
حداقل  به  تماسی  تنش  و  شود  بهینه  بار 
نامیده  مناسب  زمانی  برسد. سیستم خواب 
اسکلتی-  سیستم  کل  بتواند  که  شود  می 
عضالنی خود را بر روی آن بازیابی کند. در 
هنگام خواب باید بار از روی دیسکهای بین 

بازیابی  برای  آنها  تا  شود  برداشته  ای  مهره 
هیدراته  دوباره  بتوانند  خود  االستیسیته 
شوند. ستون مهره ها شکل طبیعی خود که 
حالت  در  آن  وضعیت  مشابه  فرض،  طبق 
ایستادن فقط با انحناهای کمتر است را در 

خواب باید حفظ کند.
های  سفتی  تاثیر  همکاران  و  کوواکس 
مراحل  حین  در  تشک  چند  بین  متفاوت 
نامشخص  درد پشت  بیمارانی که  کلینیکی 
مشاهده  و  کرده  ارزیابی  را  داشتند،  مزمن 
که  بیمارانی  ناراحتی  احساس  که  نمودند 
هستند،  پایینی  ناحیه  در  کمر  درد  دارای 
با  از تشک  بیشتر  بسیار سفت،  روی تشک 

سفتی متوسط است.
لوپژ و همکاران در بررسی انواع تشکها و 
تعریف کمی راحتی به این مهم دست یافتند 
که افزایش در سفتی تشک ، باعث افزایش در 
فشار میانگین بین فرد و باعث کاهش سختی 

در غلتیدن می شود.
به  جدا  بالینی  مطالعه  سه  در  ژاکوبسن 
نتایج جالبی دست یافت. او تاثیر سیستم های 
خواب متفاوت را مورد بررسی قرار داد. نتایج 
خواب  سیستم  از  استفاده  که  داده  نشان 
با سیستم خوابی  پیشنهاد شده در مقایسه 
که هر فرد به طور معمول استفاده می کند، 
باعث کاهش درد شانه، کمر و افزایش کیفیت 
جداگانه  مطالعه ای  در  او  می گردد.  خواب 
سفتی  با  هایی  تشک  که  کرد  مشخص 
متوسط، باعث کاهش دردهای ناحیه پایینی 
کمر، درد و خشکی شانه، و گرفتگی ستون 
مهره ها می شود. او در تحقیقی دیگر؛کیفیت 
خواب را وابسته به مدت باقی ماندن )از نظر 

زمانی( افراد در محل خواب می داند.
مطالعه ای  در  نیز  همکاران  و  وکت  دی 
که با عنوان ارزیابی بیومکانیکی از چهار نوع 
تشک مختلف انجام گرفت، نتایج نشان داد: 
فشار ماکزیمم رابطه مستقیمی با وزن افراد 
داشته و هیچ رابطه ای بین فشارو جهت گیری 

راستای ستون مهره ها یافت نشد.
دارای  خواب  های  سیستم  از  استفاده  با 
به  توان  نمی  نرم  یا  سفت  یکسان،  سفتی 
نگهداری مناسبی از ستون مهره ها برای تمام 
دسته های افراد دست یافت. چه تشک نرم و 
چه تشک سفت دارای مزایا و معایبی است اما 
راه حل سومی نیز وجود دارد، تشک با سفتی 
ستون  راستای  حفظ  برای  متفاوت.  های 

جز  پیشنهادی  ظاهراً  خواب  در  ها  مهره 
و  متفاوت  االستیسیته  با  از سطوح  استفاده 
به اصطالح چیدمان سفارشی و تقسیم بندی 
برای  بدنی  ابعاد  و  جنس  براساس  افراد 
انتخاب تشک بهینه وجود ندارد. استفاده از 
مواد متفاوت می تواند االستیسیته متفاوتی 
که  است  این  اصلی  ولی سئوال  کند.  ایجاد 
افراد با جنسیت و شکل بدنی و عادات خواب 
متفاوت، دارای چه نیازهایی از سفتی در هر 
تا راستای  باشند  از تشک خود می  قسمت 
خواب  هنگام  در  آنها  های  مهره  ستون 
راستای طبیعی خود را حفظ کنند. بهترین 
روش برای جواب به این سوال بررسی تجربی 
است زیرا مدلسازی کامپیوتری نمی تواند با 
درنظر گرفتن جزئیات راستای ستون مهره ها 

را پیش بینی کند.
این تحقیق در پی بررسی راستای ستون 
مهره ها درمردان، هنگام وضعیت خواب به 
پهلو بر روی سطوح نرم، سفت و تشک در 

مقایسه با چیدمان سفارشی می باشد.

  نگاهی به روش بررسی ساخت 
معیارهای تشک

از بررسی روشهای متفاوت، ترکیب  پس 
همزمان سیستم فنری بونل و پاکتی، برای 
ساخت تشکی که دارای المان هایی با سفتی 

متفاوت است، انتخاب گردید.
وارده  نیروهای  که  پژوهش هایی  مرور  با 
خواب  هنگام  در  را  تشک  به  فرد  طرف  از 
اندازه گیری نموده اند، متوسط نیروهای وارد 
برای یک مرد 79/6  به تشک  فرد  از طرف 
کیلوگرمی با قد 172 سانتیمتر در حدود 35 
تا 40 گرم بر سانتیمتر مربع مشخص شد، 
مانند  وزنی  تمرکز  دارای  نقاط  در  البته  که 
لگن دارای فشار ماکزیممی حدود 200 گرم 
بر سانتیمتر مربع نیز گزارش گردیده است. 

تغییر  مقدار  بررسی  منظور  به  همچنین 
پاکتی،  بونل-  المان  برای  موردنظر  طول 
در  قدی  با  مرد  یک  برای  که  شد  مشاهده 
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بیشترین  اختالف  سانتیمتر،   175 حدود 
عرض بدن در ناحیه شانه و کمترین عرض 
در  فرونتال،  صفحه  در  کمر،  ناحیه  در  آن 
ساژیتال  صفحه  در  و  سانتیمتر   9 حدود 
اختالف بیشترین و کمترین عمق، در حدود 
8 سانتیمتر می باشد. پس محدوده حرکتی 
جابجایی المان بونل- پاکتی در حدود 1 تا 
7/5 سانتیمتر می باشد. زیرا این المان هسته 
تشک بوده و مقدار خیز سطوح رویی نیز باید 

به آن اضافه گردد.
و  علوم  واحد  دانشجوی  مرد   25 از 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران دعوت 
به همکاری شد. در ابتدا داوطلبین با تماس 
شرایط  و  نحوه  مورد  در  تحقیق  دستیار  با 
تحقیق  آشنا شدند. سپس دستیار  آزمایش 
در  که  افرادی  از  گیرندگان،  تماس  بین  از 
بودند  سانتیمتر   175±  5 قدی  محدوده 
از  پس  داوطلبین  کرد.  همکاری  به  دعوت 
دانشگاه  مقیم  بالینی  پزشک  توسط  معاینه 
از نظر سالمت جسمی و نداشتن انحراف و 
جابجایی راستای ستون مهره ها مورد تایید 
قرار گرفتند و سپس فرم موافقت برای انجام 
آزمایش را امضاء کردند. از شرکت کننده ها، 
مشخصات فردی و 18 پارامتر آنتروپومتری 
ابعاد  گیری  اندازه  مخصوص  ابزار  وسیله  به 
اخذ شد. از یک متخصص ابعادسنجی برای 
ایجاد یک روند یکسان در اخذ داده های ابعاد 
بدن دعوت به همکاری گردید. داده های اخذ 
شده به غیر از وزن، سن و قد، عبارت بودند از 
مقادیر دور، ارتفاع و عمق از قسمتهای سینه، 
شکم و لگن داوطلبین. البته در مورد پهنای 
شانه ، ابعاد در دو ناحیه بین دو عضله دالی و 
بین دو زائده خاری اخذ شد. پارامترهای آمار 
نرم  آنتروپومتری توسط  توصیفی داده های 
افزار SPSS ویرایش 11/5 استخراج گردید. 

در مرحله برنامه ریزی و تنظیم پروتکل، 
متخصص  پزشک  از  مختلف  فرصت  دو  در 
ستون مهره ها )مشاور پروژه( دعوت به عمل 
آمد تا به دستیار تحقیق، نحوه صحیح تعیین 
زواید خاری را از طریق تکنیک های لمسی 
آموزش دهد. در حالیکه هر داوطلب دمر بر 
تحقیق، 12  دستیار  گرفت،  می  قرار  تشک 
C7 محل برجستگی زوائد خاری مهره های

L.T12.T10.T8.T6.T4.T3.T2.T1.
لمسی ستون  معاینه  از طریق  را   L5.L2.1
مهره های هر داوطلب تعیین و با یک عالمت 
X بر روی هر یک از این مکانها توسط یک 
گذاری  عالمت  نازک  بسیار  نوک  با  ماژیک 
می نمود، سپس بر روی این مکانهای عالمت 

گذاری شده نشانگر غیرفعال، چسبانده شد. 
سپس از نشانگرهای راهنما که در آزمایشگاه 
روش  با   )LED(CMD المپ های  با 
مخصوص تابش یکسان نور ساخته شده و در 
محیط با نور عادی قابل رویت بود، در چهار 

موقعیت استفاده شد.
 ارگونومی سیستم خواب و تاثیر 

آن بر ستون فقرات
طراحی  در  ارگونومی  فاکتورهای  رعایت 
کیفیت  بر  مستقیمی  اثر  خواب  سیستم 
دارد.  خواب  هنگام  مهره ها  ستون  نگهداری 
با  تشک  لزوما  که  می دهند  نشان  مطالعات 
سفتی یکنواخت نمی تواند راستای طبیعی 
بکارگیری  نماید.  حفظ  را  ها  مهره  ستون 
تشک هایی که ازجایی با سفتی های متفاوت 
هستند، می تواند به عنوان یک راه حل مورد 
راستای  مطالعه  این  در  گیرند.  قرار  بررسی 
ستون مهره های مردان بر روی سطح سفت، 
سفارشی  تشک  از  جدید  نوع  یک  و  نرم 
مقایسه  مورد  و  استخراج  شده،  چیدمان 
بررسی  مطالعه  این  است. هدف  گرفته  قرار 
عملکرد این نوع جدید تشک در مقابل انواع 

رایج تشک بود.
پس از اخذ داده های ابعادسنجی، از 25 
داوطلب مرد خواسته شد تا بر روی سطوح 
نرم و بسیار سفت، با سفتی مشخص براساس 
پروتکل از پیش تعیین شده ای، در وضعیت 
قرار گیرند. سپس مختصات  پهلو  به  خواب 
مکانی نشانگرهای نصب شده بر روی زوائد 
روش  توسط  آن  های  مهره  ستون  خاری 
ردیابی نوری در صفحه فرونتال اخذ گردید. 
با  در مرحله بعدی داوطلبان بر روی تشک 
چیدمان جدید قرار گرفتند تا نحوه قرارگیری 

راستای ستون مهره های آنها بررسی گردد.
به  خوابیده  وضعیت  در  که  شد  مشاهده 
پهلو در صفحه فرونتال سطح سفت به علت 
باعث  ناحیه کمری،  مهره های  عدم حمایت 
ایجاد مشکل در راستای ستون مهره ها شده 
ایجاد  باعث  تشک  نرمی  نرم،  سطح  در  و 
باعث   c لگنی  ناحیه  در  بیشتر  فرورفتگی 
راستای طبیعی  رفتن  بین  از  و  انحنا  ایجاد 
می گردد. اما در چیدمان المان ها با سفتی 
متفاوت که تشک با چیدمان سفارشی باعث 

حفظ راستای طبیعی می گردد.
نتایج بررسی راستای ستون مهره ها پس 
از تطبیق داده ها و مقایسه آنها مشخص نمود 
که تشک با چیدمان سفارشی، روشی مناسب 
در  ها  مهره  ستون  بهینه  نگهداری  برای 
هنگام خواب می باشد و تشک های متداول 

با سفتی یکنواخت توانایی نگهداری راستای 
ستون مهره ها در وضعیت طبیعی را ندارند.

 تشک استاندارد کدام است؟
سفارشی  طراحی  با  تشک  از  استفاده 
برای  مناسب  بسیار  روشی  خواب،  سیستم 
نگهداری بهتر ستون مهره ها در هنگام خواب 
می باشد. اما با تقسیم انسانها در گروه های 
امکان  محدود،  اما  مختلف  ابعادی  و  وزنی 
چیدمان  با  هایی  تشک  ساخت  و  طراحی 
مناسب آن گروه امکان پذیر است. چنان که 
مشاهده شد، سفتی موردنیاز برای داوطلبان 
در حالت خوابیده به پهلو استخراج گردیده 
است. همچنین سنجش ها نشان می دهند که 
از حد  بیش  یا  نرم  از حد  بیش  تشک  یک 
سفت که بنا بر باور عمومی برای درد ناحیه 
برای  انتخاب خوبی  است،  پایین کمر مفید 
تشک  یک  اگر  حتی  نمی باشد.  افراد  اکثر 
یک  در  را  خوبی  نگهدارندگی  سفت  یا  نرم 
وضعیت خاص فراهم آورد، به کارگیری آنها 
توصیه نمی گردد زیرا، معموال افراد در هنگام 
تغییر  را  خود  وضعیت  بار  چندین  خواب 
برای  سفارشی  چیدمان  با  تشک  می دهند. 
همه افراد به خصوص افرادی که دارای وزن 
لبه  بیشتر در منحنی  تغییرات  و  سنگین تر 

بدن هستند، کاربرد مناسبی دارد.
ساخت  زمینه  در  مطالعات  این  کاربرد 
صنعتی سیستم های جدید خواب به منظور 
و  ارگونومی  فاکتورهای  بهتر  هرچه  رعایت 

حفظ سالمت ستون مهره ها می باشد.
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