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با توجه به سیاست های کلی کشور و مقتضیاتی که برای صنعت و 
تجارت کشور تعریف شده است و اگر بخش خصوصی نیز بخواهد با 
نگاهی ملی و هدفمند ، کار و تولید را پیش ببرد، نیازمند به نگاهی 
بلند مدت و برنامه ای استراتژیک است و الزمه این نگاه این است  
که از همه مولفه هایی که در کوتاه مدت یا بلند مدت بر توسعه 
یک صنعت تاثیر گذار هستند استفاده شود؛ بهره گیری از نهادهای 
علمی مثل دانشگاه ها یا نهاد های صنفی مثل تشکل ها از جمله 

این امکانات هستند.
نباید این نکته را از نظر دور بداریم که کلیه فعالیتها در قالب یک 
هیچ  و  دارند  ارزیابی  قابلیت  که  است  مدون  و  مشخص   برنامه 
حرکت یا تحولی را نمیتوان به مثابه پیشرفت قلمداد کرد مگر اینکه 
معیارهای پیشرفت در معنی خرد و کالن آن تعریف شده و قابل 
اندازه گیری بوده و به عبارتی ساختار و خط کشی برای اندازه گیری 

آنها وجود داشته باشد.
خالیی  که در مورد بسیاری از صنایع از جمله صنعت مبلمان و 
دکوراسیون  وجود دارد، نبود همین نگاه برنامه محور و استراتژیک 
است که چشم انداز  و برنامه مشخص و مدونی را برای توسعه خود 
متصور نیستند و  گویی ضرورت آن نیز آن طور که باید و شاید 
برای فعاالن صنایع جا نیفتاده است. عدم تعامل نهادها و تشکل ها 

با یکدیگر نیز از همین موضوع ناشی میشود.
ایده شورای ملی مبلمان و دکوراسیون که از سال گذشته مصادف 
با دکو 2012 به شکل جدی تری مطرح شد نیز ناشی از همین 
دغدغه ها بود. این دغدغه امسال به شکل گسترده تری، در قالب 
دعوت از تشکل های مرتبط برای حضور در کنفرانس دکو  خود را 
نشان داده است؛ چرا که معتقدیم  صنایع وابسته  به صنعت مبلمان 
مثل نور، کفپوش، سنگ، لوازم خانگی، فرش و صنایع مشابه نیز 
جزو الینفکی از دکوراسیون هستند که در واقع همگی باهم ماهیت 
و هویت مشخصی به هنر- صنعت مبلمان و دکوراسیون میبخشند.

بر این مبنا انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون در همه برنامه ها و 
فعالیتهای خود از جمله دانشگاه، سایت، مجله، دوره های آموزشی، 
و  مبلمان  تکمیلی  و  مرتبط  صنایع  سایر  غیره  و  ها  کنفرانس 

دکوراسیون را دخیل و مؤثر میداند.
با  افزا شدن  افزایش گستره تنوع تشکل ها برای هماهنگ و هم 
که  میگیرد  صورت  دیگری  حرکات  موازات  به  مبلمان  صنعت 
قدم های اولیه آن برداشته شده است؛ قدم هایی در مسیر گسترش 
حوزه جغرافیایی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون چه در سطح 

شهر تهران و چه در سطح کشور.

از آنجایی که صنایع مختلف و به تبع آن تشکل های مربوط به آنها 
ازنظر کمی و کیفی همگن و هموزن نیستند، این حرکت به سمت 
هم افزایی باید محرکی برای تقویت همه تشکل ها باشد تا با سایر 

نهادها هم مسیر وهمگام شوند.
البته ارتباط تشکل ها با یکدیگر مستلزم طراحی مکانیزم هایی است 
که منجر به حضور پر رنگ آنها در عرصه های تصمیم سازی های 
مشترک شود که برای این مهم نیز انجمن بررسی های زیربنایی 
و سیستماتیکی انجام داد است وتا حدود زیادی موضوع را آسیب 

شناسی کرده است.
مهم ترین آسیبی که متوجه نهاد ها و تشکل ها میشود این است که 
بین سر و بدنه تشکل ها فاصله و شکاف های عمیق و جدی ایجاد 
میشود؛ این فاصله منجر به کمرنگ شدن قدرت نهاد ها و تشکل ها 
میشود که با ضعیف شدن آنها، نهایتا ضعیف شدن بخش خصوصی 

را شاهد هستیم.
قدم هایی که انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون طی سال های 
شناسی  آسیب  و  استراتژی  همین  مبنای  بر  است  برداشته  اخیر 
بخش خصوصی در کشور است. تاسیس دانشگاه، راه اندازی موزه 
مبل ایران و برگزاری کنفرانس های بین المللی از جمله راهکارهایی 
بودند که اندیشیده شده و به معرض اجرا درآمدند چراکه بر مبنای 
اصول سیستم های باز اعتقاد داریم، سیستم های باز باید با محیط 
در تعامل مثبت و پویا باشند و سیستم های بسته نهایتا محکوم به 
فنا هستند. هیچ سیستمی نمیتواند بدون طراحی زیرساخت ها و 
و  و...  فرهنگی  فنی،  وزنه های مختلف علمی،  نمودن  پررنگ  نیز 
اجرای اصولی آنها ادعای حیات و پویایی داشته باشد چه برسد به 

رشد و تعالی.
 از همین رهگذر دانشگاه علمی کاربردی انجمن مبل ایران امسال 
بازاریابی،  گرافیک،  تولید،  مدیریت  چون  هایی  رشته  بر  عالوه 
حسابداری و غیره، موفق به کسب مجوز تدریس رشته » طراحی 
ریزی  برنامه  با  کشور،  در  بار  اولین  برای  تا  است  شده  مبلمان« 
به   ، دنیا  روز  علمی  معیارهای  با  مطابق  و  درسی  هدفمند  های 
صورت تعریف شده و علمی به این بخش ازهنر- صنعت مبلمان و 
دکوراسیون نگریسته شود. در همین راستا با افتتاح موزه مبل ایران 
بر نقش پژوهش و تحقیق و توسعه نیز تاکید شده است، چرا که 
همه کسانی که دست اندرکار این صنعت هستند، نیازمند فضایی 
برای تحقیق و پژوهش هستند تا پذیرای ایده های نوی آنها باشد؛ 
به این منظور همه کسانی که تولیدات فاخر و منحصربه فردی به 
بازار ارائه داده اند، می توانند آثار خود را برای بررسی به دفتر انجمن 
ارسال کنند تا در صورت تایید در موزه مبل ایران به نمایش در آید.
امید است کلیه تشکل های حوزه مبلمان و دکوراسیون و صنایع 
مرتبط، بتوانند از بستر های به وجود آمده که امسال خود را در 
کنفرانس دکو بهتر و بیشتر نمایان و متجلی کرده، استفاده نموده 
اهداف  و  ملی  برنامه های  را در چهارچوب  پتانسیل های خود  و 

مشترک بالفعل نمایند.
رامین سمیع زاده

سخن سردبیر

ضرورت توسعه همه جانبه تشکل های 
مربوط به صنعت مبلمان و دکوراسیون
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خبـــــــر
NEWS

برای اولین در کشور رشته ی »طراحی مبلمان« تصویب و از مهر ماه در 
مرکز آموزشی علمی کاربردی انجمن مبل ایران تدریس می گردد. پس از 
درخواست شورای برنامه ریزی دروس مرکز آموزشی علمی کاربردی انجمن 
مبل ایران در خصوص ایجاد رشته کارشناسی »طراحی مبلمان« و تأیید 
و تصویب آن توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی  از مهرماه سال جاری 
دانشجویان رشته طراحی مبلمان مشغول به تحصیل میشوند. به گزارش روابط 
عمومی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، پس از تشکیل کارگروه تخصصی 
)با حضور اساتید دانشگاه، نمایندگان حوزه صنف و صنعت و مسئولین دانشگاه 
جامع علمی کاربردی( و تشکیل جلسات متعدد جهت تعیین دروس تئوری 
و کاربردی مورد نیاز و میزان و نحوه ارائه آن، نهایتاً توافقات الزم برای قرار 
گرفتن این رشته در زمره رشته های مورد نظر برای جذب دانشجو در مرکز 
آموزشی علمی کاربردی انجمن مبل ایران صورت پذیرفت و در سایت رسمی 

دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز قرار گرفت.
عالقه مندان واجد شرایط برای تحصیل در این رشته که اولین دوره ی آن از مهر ماه سال جاری برگزار می گردد می توانند با مراجعه به آدرس 

www.uast.ac.ir و با انتخاب آن در زمان تعیین شده برای حضور در کالس ها اقدام نمایند.

و  مبلمان  صنفی  انجمن  دفتر  سومین 
دکوراسیون در منطقه یافت آباد آغاز به کار 
کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی 
زاده  سمیع  رامین  دکوراسیون،  و  مبلمان 
دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی  انجمن  دبیر 
که در مراسم افطاری صنف و صنعت سخن 
افتتاح این دفتر جدید  میگفت در خصوص 
دوم  طبقه  در  انجمن  جدید  »دفتر  گفت: 
کرده  کار  به  آغاز  ایران شماره 2  مبل  بازار 
صنف  اعضای  به  خدمات  ارائه  به  و  است 
ارائه  از  وی  میپردازد.«  مبلمان  صنعت  و 
خدمات آموزشی توسط این دفتر به اعضای 
گفت:  و  داد  خبر  دفتر   این  توسط  صنف 
خصوصا  کاربردی  و  عمومی  »آموزش های 
در حوزه های اقتصادی- حقوقی و مالیاتی و 

ارزش افزوده و نیز سایر موضوعات کاربردی 
تی  آی  و  بازاریابی  و  فروش  های  حوزه  در 
برای کسبه در نظر گرفته شده که توسط این 

دفتر ارائه خواهد شد.« 
وی همچنین به اعضای صنف خبر داد:»همه 
و  هستند  فعال  صنعت  این  در  که  کسانی 
خودشان یا پرسنل آنها مایل به ادامه تحصیل 
در رشته هایی مثل  تولید مبلمان، طراحی 
بازاریابی،  حسابداری،  گرافیک،  مبلمان، 
های  رشته  و  تجاری  های  واحد  سرپرستی 
از  استفاده  ضمن  میتوانند  هستند  مشابه 
تسهیالت و شرایط خاص، در دانشگاه علمی 
ازخدمات  و  نام کرده  ثبت  انجمن  کاربردی 
آموزشی این دانشگاه بهره مند شوند.« الزم 
یافت  در  انجمن  افطار  مراسم  است  ذکر  به 

آباد سالن همایش های بازار مبل ایران شماره 
انصاری، رئیس  برگزار شد. مهندس علی   3
دبیر  دکوراسیون،  و  مبلمان  صنفی  انجمن 
فاضل  دکتر  انجمن،  مدیره  هیات  اعضای  و 
آموزشی  مرکز  دانشگاه  ریاست  الریجانی 
ایران به همراه  انجمن مبل  علمی کاربردی 
تنی چند از اعضای شورای سیاست گذاری 
تولید  اتحادیه  اعضای  و  روسا  دانشگاه، 
و  ایران  مبلمان  صادرکنندگان  و  کنندگان 
اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران، اساتید 
مرتبط با صنعت مبلمان و دکوراسیون، جواد 
هیأت  اعضای  از  و  پیشکسوت  راد،  رجبی 
از  کثیری  جمع  و  ایران  اتاق  نمایندگان 
اصناف و پیشکسوتان هنر صنعت مبلمان و 

دکوراسیون حضور داشتند.

دفتر شماره سه انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون افتتاح شد

برای اولین بار در کشور؛    

تدریس رشته ی »طراحی مبلمان«  



شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا با مجوز رسمی سازمان توسعه تجارت 
ایران و حمایت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران دومین 
نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری را در زمستان از 19 تا 22 دی ماه  1391 

در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میکند.
به  میتوانند  بیشتر  اطالعات  و  نمایشگاه  فراخوان  دریافت  جهت  عالقمندان 
پورتال رسمی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران به آدرس:

 www.irfurnitureunion.ir مراجعه نمایند.

انجمن صنفی مبلمان  و دکوراسیون ایران با 
همکاری ایراندکس اولین نمایشگاه تخصصی 
خانه،  نورپردازی  و  داخلی  دکوراسیون 
آشپزخانه و هتل) دکوالیت 2012( را بر گزار 

میکند .
شکل  به  بار  اولین  برای  که  نمایشگاه  این 
تا   21 روزهای  در  میشود،  برگزار  تخصصی 
آباد،  یافت  راه  ، در چهار  28 مهرماه 1391 
دائمی  محل  در   ،3 شماره  ایران  مبل  بازار 
نمایشگاه های تخصصی برند های برتر ایران 
برپا خواهد بود.گفتنی است این نمایشگاه  با 
دکوراسیون  و  نورپردازی  تجهیزات  معرفی 
داخلی در خانه، آشپزخانه و هتل در نوع خود 
بار است که در  اولین  برای  بوده و  بی نظیر 
کشور تجربه میشود. عالقمندان برای کسب 
اطالعات بیشتر میتوانند با دفتر انجمن صنفی 

مبلمان تماس حاصل فرمایند.

نخستین نمایشگاه دکوراسیون داخلی 
و نـورپـردازی بـرگـزار مـی شـود

7
7

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

 شماره  8 و 9  /  بهار و تابستان 1391

برگزاری دومین نمایشگاه مبلمان اداری در زمستان 91 
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کارگروه های  و  اتحادیه  اعضاء  گردهمایی 
و  تولیدکنندگان  اتحادیه  تخصصی  مشاوره 
صادرکنندگان مبلمان ایران با حضور جمعی از 
مسئولین، اعضای اتاق بازرگانی و هیات مدیره 
و اعضای اتحادیه برگزار شد. در این مراسم که 
در روز 18 اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر 
آباد  یافت  در  واقع  ایران شماره 3  مبل  بازار 
برگزار شد، چکیده ای از دستاوردها و عملکرد 
این اتحادیه در سالی که گذشت توسط حسن 
احمدیان، رئیس اتحادیه تشریح شده و از کتاب 
2جلدی توانمندیهای جامع صنعت مبلمان و 
هیات  اعضای  و  مقامات  توسط  دکوراسیون 
مدیره قدیم و جدید رونمایی شد. همچنین در 
این گرد همایی با توجه به شعار پاسخگویی 
اتحادیه،  پنل پرسش و پاسخی نیز با حضور 
برگزار  اتحادیه  اعضای هیات مدیره  رئیس و 

گردید.
  کمیسیون های تخصصی 

و خدمات موثر اتحادیه
گزارش  اتحادیه  رئیس  احمدیان  حسن 
اتحادیه  دوره چهارم  مدیره  هیات  عملکردی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران 
در سال 90 را ارائه داد و گفت: »اتحادیه در 
مسیر تثبیت جایگاه خود، پنجاه جلسه هیئت 
مدیره برگزار کرد و برنامه هایی جهت رسیدن 
به این اهداف برای کمیسیون های خود تدوین 

کرد .«  
وی عناوین کمیسیون های اتحادیه را برشمرد 
در  آنها  از  هریک  عملکرد  به  اختصار  به  و 
کرد:  تصریح  احمدیان  کرد.  اشاره   90 سال 
»کمیسیون تحقیقات و علوم راهبردی، پروژه 
رویکرد  با  مبلمان  صنعت  استراتژی  تدوین 
صادراتی در سال 90 را به سرانجام رساند و 
کمیسیون نمایشگاهی کار تفکیک و برگزاری 
مبلمان  تخصصی  نمایشگاه  اولین  تخصصی 
اداری ، بیستمین نمایشگاه بین المللی مبلمان 
منزل در خرداد 90 و دریافت مجوز برگزاری 
آالت،  ماشین  المللی  بین  نمایشگاه  نهمین 
دکوراسیون  و  مبلمان  تجهیزات  آالت،  یراق 
داخلی را پیگیری کرد و به سر انجام رسانید.« 
و  دانشگاه  با  ارتباط  »کمیسیون  افزود:  وی 
موسسات آموزشی و پژوهشی نیز عقد تفاهم 

با دانشگاه تهران  نامه تحقیقاتی و فن آوری 
را به نتیجه رساند که تاثیر مهمی در ارتقای 
کیفی صنعت خواهد گذاشت.« حسن احمدیان 
در ادامه به عملکرد کمیسیون توسعه صادرات 
بین  نمایشگاه  »برگزاری  گفت:  و  کرد  اشاره 
المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی مبل مسکو 
آبان -آذر 1390    MEBEL 2011  روسیه –
بود.«  کمیسیون  این  دستاوردهای  جمله  از 
وی همچنین با اشاره به کمیسیون آموزش و 
رفاهی گفت: »این کمیسیون خدمات شایانی 
را برای اعضای اتحادیه فراهم آورد که از جمله 
آموزشی همزمان  برگزاری سمینار های  آنها 
برگزاری  اداری،  مبلمان  نمایشگاه  اولین  با 
بیستمین  با  همزمان  آموزشی  های  سمینار 
نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل در خرداد 
90، امضای تفاهم نامه همکاری اتحادیه تولید 
کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با مرکز 
توسعه نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری 
ارائه  قرارداد  دوره  چهارمین  تهران،  دانشگاه 
تسهیالت آموزشی به اعضای اتحادیه با سازمان 
مدیریت صنعتی،  تمدید قرارداد با پیک برتر 
بازرگانی  اتاق  پژوهشی  و  آموزشی  ، موسسه 
ایران،  بیمه  شرکت  ایران،  معادن  و  صنایع 
نمایندگی 5421 )علیرضا موالیی(،  مجموعه 
ورزشی انقالب، مرکز آموزش بازرگانی، مجتمع 
فنی تهران ، هتل آپارتمان طوبی و هتل بین 

المللی پارسیان بوده است.«  
وی رساندن میانگین زمان رسیدگی به دعاوی 
به حداقل یک هفته و کاهش فواصل جلسات 
دستاوردهای   از  را  اختالف  به حل  رسیدگی 
کمیسیون حقوقی دانست و افزود:» کمیسیون 
اطالع رسانی، ارتباطات و انتشارات نیز چاپ 
کتاب 2 جلدی توانمندیهای اعضای اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران را 

به سر انجام رساند.« 
فعالیت های  خصوص  در  احمدیان  حسن 
کمیسیون عضویت نیز توضیحاتی ارائه داد و 
گفت: »26 عضو جدید در اتحادیه در سال 90 
ثبت شدند، پیگیری و دریافت کارت بازرگانی 
برای سهولت کار اعضای اتحادیه انجام شد و 
انجام مکاتبات با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران در خصوص اقدامات  مربوط به دریافت 

و یا تمدید کارت عضویت اتاق جهت اعضا از 
طریق اتحادیه پیگیری شد.«

  چالش های اتحادیه برای احیای 
هوفکس و مدکس در سالی که گذشت

های  چالش  ترین  مهم  از  یکی  به  احمدیان 
اتــحادیه در ســالی که گـذشت را مـوضوع 
نمایشگاه و بررسـی مشکالت و چالشهای به 
نمایشگاه  برگزاری  خصوص  در  آمده  وجود 
HOFEX  و MEDEX  دانـست. وی تــصریح 
کرد: »در راســتای رفع این مشکل و تداوم 
برگزاری نمایشگاهها توسط اتحادیه مکاتبات 
زیادی جهت برگزاری نمایشگاه و درخواست 
مجوز بــرگزاری نــمایشگاههای هــوفکس و 
مدکس  انجام شده است.« وی تــصریح کــرد 
اتحادیه  رایزنی های  و  مــکاتبات  مــخاطب 
مسئولین و نهادهایی چون شرکت ســهامی 
نهاوندیان  محمد  المللی،  بین  نمایشگاههای 
ایران،  معادن  و  صنایع  بازرگانی  اتاق  رئیس 
روابط  توسعه  در  وزیر  معاون  صافدل  حمید 
اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران بودندو در ایران راستا اتحادیه با نهادهای 
و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل  چون  مختلفی 
پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت- معدن و 
تجارت، معاون کمکهای تجاری سازمان توسعه 
تجارت  ترویج  دفتر  کل  مدیر  ایران،  تجارت 
سازمان توسعه تجارت ایران، عضو کمیته صدور 
مجوز نمایشگاهی سازمان توسعه تجارت ایران، 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اسالمی، معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی 
صنایع و معادن ایران، دبیر اتاق تعاون مرکزی، 
عضو  و  مرکزی  تعاون  اتاق  کل  دبیر  معاون 
هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاههای بین 
المللی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران وارد 

رایزنی و مذاکره شد.

در گردهمایی اعضای اتحادیه بررسی شد:    

دستاوردهای اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان در سالی که گذشت
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یادداشت

تحقق  راستای  در  ایران  مبل  موزه  افتتاح 
مطابق  و  گیری کل کشور  و جهت  شعار 
یعنی  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  با 
تولید ملی و سرمایه ایرانی در حوزه هنر- 
صنعت مبلمان  صورت گرفته است و بعد از 
گام های اول  و دوم انجمن یعنی راه اندازی 
برگزاری  و  مبلمان  دانشگاه های تخصصی 
گام  المللی دکو،  بین  کنفرانس  دوره  پنج 
سوم در منظومه تحول مورد نظر انجمن در 
بخش علمی و ساختاری این صنعت است.

انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران 
در همه  نگر  و جامع  گرا  نگاه کل  با یک 
گام ها ی مزبور،  سایر صنایع مرتبط با هنر-

صنعت مبلمان ودکوراسیون و تشکل های 
مربوط را نیز شریک وهمراه میداند. دانشگاه 
ارائه رشته های  با  انجمن  علمی کاربردی 
متنوع مرتبط با این صنف و صنعت عالوه 
بر رشته جدید التاسیس طراحی مبلمان، 
است  صنایعی  همه  برای  علمی  بستری 
و  مبلمان  صنعت  هنر-  به  نوعی  به  که 
دکوراسیون مرتبط اند و خواهان رشد کیفی 
هستند. خود  بخش  وری  بهره  افزایش  و 

موزه  اصلی  اهداف  از  یکی  دیگر  طرف  از 
و  تحقیق  مرجع  عنوان  به  مکانی  ایجاد 
و  چوب  صنایع  های  حوزه  در  پژوهش 
تولیدات  معرفی  و  ثبت  و  کشور  مبلمان 
در  است،  ایران  مبلمان  ارزشمند  و  فاخر 
همین راستا موزه جهت هر گونه همکاری 
با دانشگاه ها و موسسات علمی، تحقیقاتی 
و پژوهشی کشور آماده همکاری میباشد. 
اداره  در  که  هایی  سیاست  ترین  مهم  از 
شده  داده  قرار  کار  دستور  در  موزه  این 
نظر  از  که  است  کاالهایی  تشویق  است 
کمیته های علمی و تخصصی مورد تایید 
به  موزه  در  مزبور  کاالهای  بگیرند.  قرار 
نمایش  به  ایرانی  فاخر  مبلمان  عنوان 
همگان در می آیند. امروز باید موزه مبل 

پناهگاه  و  دانستینها  خانه  رصد  را  ایران 
صنعتگرانی  و  مبلمان  حوزه  تجربیات 
بدانیم که 8% اشتغال کشور را در اختیار 
داشـته و دارای پـیشینه طـوالنی هـستند.

از طرف دیگرایجاد موزه مبل ایران ، مانند 
دانشگاه ها و کنفرانس های دکو تجربه ای 
است که قابل انتقال به سایر صنایع میباشد؛ 
بر این مبنا آمادگی برای انتقال تجربیات به 
سایر صنایع را در زمینه نیز اعالم میگردد. 
همگام شدن این صنایع مرتبط به هم در 
ابتدای امر در غالب ایده شورای ملی مبلمان 
و دکوراسیون، امسال خودش را در کنفرانس 
پذیرای  کنفرانس  این  و  داده  نشان  دکو 
سایر تشکل ها و متخصصین مرتبط، مثل 
لوازم خانگی،  لوستر، فرش،  و  پردازی  نور 
تا  است  شده  غیره  و  سنگ  کفپوش، 
توسعه کمی و کیفی این هنر- صنعت به 
پذیرد. صورت  همگون   و  متوازن  شکل 

های  فعالیت  کیفی  ارتقای  است  گفتنی   
و  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی  انجمن 
افزایش گستره تنوع همکاری های مشترک 
موازات  به  صنایع،  سایر  با  انجمن  این 
گسترش حوزه کمی فعالیت های انجمن، 
گستره  در  شعب  توسعه  و  تاسیس  یعنی 
جغرافیایی تهران و شهرستان ها اتفاق افتاده 
است؛ امیدوارم بدنه بخش خصوصی صنعت 
مبلمان و دکوراسیون کشورمان با همگامی 
نهادها، دولت خدمتگزار،  و همراهی سایر 
با  اتاق بازرگانی  مجلس شورای اسالمی و 
دستیابی به یک چشم انداز و نیز طراحی و 
تدوین یک استراتژی هدفمند و ملی،  بتواند 
و  زده  کنار  رو  پیش  از  تر  راحت  را  موانع 
چالش ها و تهدیدهای تولید و تجارت مبلمان 
و دکوراسیون را هم در عرصه داخلی و هم 
در عرصه بین المللی به فرصت تبدیل نماید. 

مهندس علی انصاری *

* رییس انجمن صنفی میلمان و دکوراسیون 
ورئیس هیات امنای موزه مبل ایران *

* رییس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 
ورئیس هیات امنای موزه مبل ایران *

اولـیــــن مــــــوزه 
تــخصصــی مـــبل 
در خـــــاورمیانــــه 
افــــتـتـاح شـــــد

موزه مبل ایران به عنوان اولین موزه تخصصی 
مبل در خاورمیانه افتتاح شد. در این مراسم  
که همزمان با نیمه شعبان برگزار شد مدیران 
کل  اداره  فرهنگی،  میراث  سازمان  ارشد 
موزه ها، سفرای ایتالیا و بلژیک و نمایندگانی 
ترکیه،  اسپانیا،  آلمان،  های  خانه  سفارت  از 
هیأت  اعضای  و  رؤسا  و  جنوبی  آفریقای 
و  مبلمان  چوب،  صنایع  های  تشکل  مدیره 
دکوراسیون، مدیران صنفی و دست اندرکاران 
هنر صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور حضور 

داشتند.

  معاون سازمان میراث فرهنگی: موزه مبل 
پاسداشت هویت فرهنگی ایران

مرام،  صالحی  مهندس 
میراث  سازمان  معاون 
فرهنگی ضمن تشکر از 
دست اندرکاران تاسیس 
را  موزه  این  مبل،  موزه 
نشانگر عظمت و تاریخ ایران در حوزه صنعت 
مبلمان دانست و گفت: »متاسفانه دنیای امروز 
از ایران بزرگ  و با عظمتی که روزی یگانه 
میدان دار تمدن و توسعه بشر بوده چهره ای 
دیگر ترسیم کرده است که نقش فرهنگ و 
تمدن این کشور را کمرنگ کرده است ، در 
چنین شرایطی ایجاد چنین موزه ای ارزش 

خودش را بیش از پیش نشان میدهد.«
چوب  صنعت  هنرهای  و  دستی  صنایع  وی 
به  قدرتمند  مجموعه  یک  که  مبلمان  و 
حساب می رود را نمایانگر نمادهای فرهنگی 
الهام  و  کشور  سنتی  و  هنری   الگوهای  و 
کرد.  عنوان  زیست  و دوست  محیط  بخش 
وی همچنین از اصحاب مبلمان خواست که 
ضمن بهره گیری ازسیستم ها و تکنولوژیهای 
نوین، طرح ها و الگوهای سنتی و اسالمی را 
در طرح ها و محصوالت تولیدی خود در نظر 

داشته باشند.

موزه مبل ایران رصدخانه پیشرفت هنر- صنعت مبلمان



  رئیس میراث فرهنگی استان تهران: موزه 
مبل از اولین موزه های تخصصی ایران است

رئیس  فراهانی،  دکتر 
استان  فرهنگی  میراث 
سخنران  که  نیز  تهران 
افتتاحیه  مراسم  بعدی 
بود ضمن اعالم آمادگی 
جهت همکاری و حمایت از موزه مبل ایران 
موزه های  که  این هستیم  دنبال  »به  گفت: 
یادآوری  و  پژوهش  تحقیق،  مرکز  کشور 
فرهنگ کشور و ملتمان باشد؛ به کمک موزه 
ها گذشته را به یاد بیاوریم و همانطور که در 
آموزه های دینی ماست از آنها برای آینده ای 

بهتر بهره بگیریم .«
فراهانی در ادامه افزود: »این موزه که به همت 
دانشگاهی  اساتید  همکاران،  و  انصاری  آقای 
و دست اندرکاران مبلمان راه اندازی گردیده 
است جزء اولین موزه های تخصصی  کشور 
است و کار بسیار بزرگ و ارزشمندی در حوزه 
ملی است.« وی تاکید کرد: »در آلمان بیش 
کمتر  کشورما  و  دارد  وجود  موزه   6000 از 
امید است کشور عزیزمان  از500 موزه دارد. 
ایران که یکی از 4 کشور بزرگ دنیا از نظر 
میراث فرهنگی است در این زمینه نیز بتواند 

به جایگاه شایسته خود برسد.«

  رییس سازمان بین المللی موزه ها: موزه 
تولید  در  ایران  صنعتی  شناسنامه  مبل 

مبلمان است
دکتر محیط طباطبایی، 
بین  سازمان  ریاست 
المللی موزه های )ایکوم( 
با  مراسم   این  در  نیز 
مبل  موزه  اینکه  عنوان 
در ایران شناسنامه صنعتی ماست و پشتوانه ای 
بسیار سنگین و طوالنی دارد گفت: »امیدوارم 
از  این حرکت در صنعت مبلسازی که یکی 
موفقیت  با  است  کشور  صنایع  پیشگامان 
گذشته  تا  باشد  صنایع  سایر  الگوی  خودش 
به  رسیدن   برای  شاهدی  عنوان  به  را  خود 
آینده ای بهتر جمع آوری کرده و بصورت موزه 

در معرض دید همگان قرار دهند.«
  رئیس اداره اموال تاریخی و فرهنگی 
اداره کل موزه ها:  موزه مبل و هویت بخشی 

به هنر و صنعت مبلمان ایران
مهندس زاهدی، رئیس اداره اموال تاریخی و 
میراث  سازمان  موزه های  کل  اداره  فرهنگی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو 
هیأت امنای موزه مبل ایران نیز اصلی ترین 
اهداف موزه مبل ایران را که از لحاظ مقیاس 
جز موزه های ملی محسوب می گردد، هویت 
بخشی به هنر و صنعت مبلمان ایران عنوان 
کرد و افزود: »ارائه ایده و طرح های باستانی 

و کهن به طراحان و سازندگان جدید با طرح 
های کهن مطابق با سالیق خریداران، ارزیابی 
و مقایسه میان هنر و صنعت مبلمان در ایران و 
سایر نقاط جهان و فراهم آمدن مکانی مناسب 
جهت نمایش سیر تحول صنعت مبلمان در 
ترین دستاورد های  دوره های مختلف مهم 

افتتاح چنین موزه ای  محسوب میشود.«
  رامین سمیع زاده: موزه مبل ایران بستری 

برای نمایش نبوغ ایرانی در همه زمان ها
مدیر  زاده  سمیع  رامین 
ایران  مبل  موزه  پروژه 
ضمن تشکراز کلیه سازمان 
ها و نهادهایی که در امر 
راه اندازی موزه فعالیت و 
همکاری کردند، آمادگی موزه را جهت همکاری 
های نزدیک با دانشگاه هایی که در حوزه های 
میراث فرهنگی ، موزه ها، مبلمان، دکوراسیون 
و صنایع چوب و طراحی صنعتی فعال هستند 
اعالم نمود. مدیر پروژه موزه مبل ایران  متقاضیان 
را به بازدید از موز مبل ایران و سایت اینترنتی 
صنفی  »انجمن  داد:  خبر  و  کرد  دعوت  موزه 
مبلمان و دکوراسیون ایران نیز براساس دستور 
رئیس محترم انجمن جهت معرفی و نمایش 
مبلمان فاخر و ارزشمند ایرانی در موزه آمادگی 
داشته و  متقاضیان میتوانند محصوالت خود را 
برای ارزیابی کمیته های تخصصی جهت حضور 

در موزه مبل ایران ارسال نمایند.«
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
المللی  بین  های  نمایشگاه  سهامی  شرکت 
ج.ا.ایران، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کمیسیون  ریاست  حضور  با  منزل  مبلمان 
ریاست  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی 
سهامی  شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیأت 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا و جمع کثیری از 
تولیدکنندگان، بازرگانان و صنعتگران در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  تیر ماه 

26گشایش یافت و 29 تیر ماه ادامه داشت.
بنا براین گزارش در این نمایشگاه تعداد 358 
از  تعداد 8 شرکت خارجی  و  شرکت داخلی 
کشورهایی چون چین، مالزی، ترکیه و سوریه  
نمایشگاهی و  شرکت کردند و در 18 سالن 
فضای  مترمربع   53/000 بر  بالغ  مساحتی 
نمایشگاهی آخرین دستاوردها و فن آوری های 
علمی و صنعتی در زمینه تولید انواع مبل در 
مدلهای جدید، تولید انواع پارچه های مبلی 
قابل بازسازی و انواع ادوات و مشتقات مربوطه 
مراسم  این  پایان  .در  گذاشتند  نمایش  به  را 
بین  نمایشگاه  و یکمین  بیست  برترین هاي 
المللي مبلمان منزل اعالم  و با اهداي لوح و 

تندیس از آنها قدرداني شد.
 بیست و یکمین نمایشگاه بین المللي مبلمان 
در حالي به کار خود پایان داد که در مراسم 
رئیس  نمایشگاه، رضا رحماني  این  اختتامیه 
اسالمي،  شوراي  مجلس  صنایع  کمیسیون 
علي فاضلي رئیس مجمع امور صنفي صنوف 
تولیدي و خدمات فني تهران، رامین سمیع 
زاده دبیر انجمن صنفي مبلمان و دکوراسیون، 
حسن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلمان، اعضای هیات مدیره 
اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران و اعضای 
وصادر  تولیدکنندگان  اتحادیه  مدیره  هیات 
کنندگان مبلمان ایران و جمعي از فعاالن این 

صنعت حضور داشتند.  
  رئیس کمیسیون صنایع: بانک ها در سال 

حمایت از تولید ملي  با تولید آشتي کنند
یکمین  و  بیست  خبري  ستاد  گزارش  به 
رحماني  منزل  مبلمان  الملي  بین  نمایشگاه 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس در این مراسم  
با بیان اینکه سهم ما از تجارت جهاني مبلمان 
صادراتمان  8برابر  گفت:ما  است  کم  بسیار 
واردات داریم و این زنگ خطري براي ما است.  
وي با  بیان اینکه صنعت مبلمان مي تواند یک 
مزیت براي کشور ما باشد گفت:طبق آماري که 
ارائه شد ارزش افزوده صنایع چوب 30 درصد 
است وارزش افزوده مبلمان  70 درصد است، 
با این فرض سهم ما در تجارت مبلمان باید 

بیشتر از این باشد ،برازنده ما نیست که یک 
سوم مبلمان مصرفي مان وارداتي باشد.  

ادامه  مجلس  صنایع  کمیسیون  رئیس 
را  اصالحاتي  تا  است  تالش  در  داد:مجلس 
همچنین  و  صنایع  کارگران  بیمه  درحق 
مالیات بر ارزش افزوده به وجود آورد وشاید 
براي  را  افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت 

دوره اي متوقف کنیم.  
وي با بیان اینکه صنایع و واحد هاي تولیدي 
ما مشکل نقدینگي دارند در انتقاد از عملکرد 
ما  هاي  گفت:بانک  قبال صنایع  در  ها  بانک 
به صنایع به عنوان محور پیشرفت و استقالل 
نگاه نمي کنند و تنها نگران برگشت منابع شان 
از  مجلس  صنایع  کمیسیون  هستند.  رئیس 
بانک ها خواست تا  در سال حمایت از تولید 
ملي  با تولید آشتي کنند و احساس کنند که 
حمایت از تولید حمایت از چهار صنف یا دارنده 
سرمایه ایراني نیست بلکه حمایت از جوانان 

بیکار است.  
  فاضلي: اصناف بدون تحمیل هزینه 6 

میلیون شغل ایجاد کرده اند  
رئیس  فاضلي  علي  مراسم  این  در  همچنین 
مجمع امور صنفي صنوف تولیدي و خدمات 
گران  صنعت  از  قدرداني  ضمن  تهران  فني 
مبلمان گفت:بیست ویکمین نمایشگاه مبلمان 
منزل در فضایي بالغ بر 60 هزار مترمربع و با 
حضور 400 شرکت برگزار شد که نسبت به 
سال قبل اگرچه د ر بخش مشارکت کنندگان 
خارجي با افت مواجه بودیم و ان را به فال نیک 
مي گیریم ،اما تعداد شرکت کنندگان داخلي 

بیش از 10 درصد رشد داشته است.  
 فاضلي با بیان اینکه ما امسال در این نمایشگاه  
کردیم  اندازي  راه  را  خوبي  آموزشي  فضاي 
گفت:براي اولین بار بود که با این وسعت در 
نمایشگاه به بحث آموزش پرداخته شد و در 
تخصصي  همایش  دو  روزه   5 نمایشگاه  این 
برگزار کردیم که جایگاه صنعت مبلمان را در 
اقتصاد غیر نفتي بررسي کرد و همچنین تاثیر 

برند سازي در صنعت مبلمان نیز در کنفرانسي 
بررسي شد.  

 رامین سمیع زاده: ضرورت نگاه 
تخصصی به برگزاری نمایشگاه ها

همچنین رامین سمیع زاده دبیر انجمن صنفي 
مبلمان و دکوراسیون در اختتامیه این نمایشگاه 
با بیان اینکه نگاه امروز دنیا به نمایشگاه یک 
نگاه تخصصي است گفت:ایران هم تالش کرد 
به  گذشته  به  نسبت  تري  تخصصي  نگاه  تا 

نمایشگاه ها داشته باشد.  
وی افزود: »از آنجایي که کارخانجات داخلي 
هم اکنون توان پاسخگویي به حجم درخواستها 
واردات  لذا  ندارند  را  کیفي  و  کمي  لحاظ  از 
ایجاد  میتواند  حداقلی  تعرفه  با  اولیه  مواد 
ارزش افزوده در داخل کشور و افزایش سطح 
اشتغال براي تبدیل این مواد به کاال نقش مولد 
و مؤثرتري داشته باشد. در واقع واردات هدفمند 
مواد اولیه از دیگر کشورها کمک خوبي براي 
از این  تا  کارخانجات داخل محسوب میشود 

طریق به نیاز مشتریان پاسخ داده شود.
هشت  سهم  به  اشاره  با  صنفي  مقام  این 
درصدي اشتغال در صنعت مبلمان ادامه داد: 
از طرفي این صنعت ضمن تضمین دستیابي 
به ارزش افزوده مناسب باالترین بازده اشتغال 
زایي را دارد، به شرط آنکه دولتمردان با ارائه 
تسهیالت و حمایتهاي الزم این صنعت را باور 
کنند چرا که صنعت مبلمان یکي از مصادیق 
صنایع زنجیرهاي زودبازده است که با سرمایه 
گذاریهاي الزم میتواند توسعه اقتصادي را به 

همراه داشته باشد.

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل برگزار شد
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یادداشت

کــیوان اقــبالیــان  *

21اردیبهشت ماه 1391 در هنگام تغییر دکوراسیون یکی از فروشگاه 
ها، بر اثر اتصال کابل ها ی برق، مجموعه شماره 1 بازار مبل ایران  
دچار حریق شد؛ عدم سهولت دسترسی به منشا آتش سوزی به جهت 
اطفاء باعث شد این آتش به سقف کاذب مجموعه رسیده آتش سوزی 

وسیعی را در سطح باالیی واحدهای تجاری  موجب شد.
 نگاهی به فر آیند این اتفاق چه برای واحد های تجاری بازار مبل 
یافت آباد و چه برای سایر واحد های تجاری کشورمان حاوی تجربه 
ارزشمند است چرا که چنین حوادثی میتواند منجر به خساراتی بیشتر 

و دلخراش تر از آنچه دربازار مبل ایران شاهد بودیم بشود. 
چنانکه در مدت کوتاهی پس از این حادثه در خبر ها شنیدیم ، حادثه 
ای مشابه در یک مجموعه تجاری مدرن و بزرگ واقع در غرب شهر 
دوحه اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 20 نفر از جمله 14 کودک 
شد. روز حادثه خوشبختانه و با همکاری و تالش پرسنل زحمتکش 
مجموعه شماره 1 ظرف 40 دقیقه بیش از هزار خودرو پارک شده در 
این مجموعه و کلیه پرسنل کاری در واحد های تجاری و مشتریان  و 
بازدیدکنندگان از محل تخلیه شدند و با یاری پرسنل چند ایستگاه 

آتش نشانی نسبت به اطفاء حریق و کنترل آتش اقدام شد.
موضوعی که بیش از هر چیز پس از خاموش شدن آتش مورد توجه 
عموم قرار گرفت نداشتن تلفات جانی حتی در حد درمان سرپایی بود 
که کنترل آن در صورت رخ دادن با لطف خداوند متعال و اقدام سریع 

و به موقع پرسنل آموزش دیده مستقر در مجموعه امکان پذیر بود.
 از طرفی در روز 21 خرداد باگذشت تنها یک ماه از بروز آتش سوزی 
در این مجموعه عظیم اقدامات سریع  مدیریت مجموعه منجر به 

بازگشایی و راه اندازی طبقات زیرین و همکف شد. 
این دستاورد با تشکیل تیمی جهت آوار برداری و بازسازی مجدد 
بخش های آسیب دیده که عمدتا در طبقه فوقانی این مجموعه و آن 
هم از ناحیه سقف بود حاصل شد که نسبت به تخلیه کاالهای سالم 
فروشگاه ها و برداشت آوار حاصل از آتش سوزی با سرعت و برنامه 

ریزی اقدام کردند.
در 26 خرداد ماه  نیز تعدادی از واحدهای تجاری که در مدت تعطیل 
بودن مجموعه در یک ماه گذشته ، نسبت به تغییرات عمده در 
فروشگاه خود دست به عملیات اجرایی زده بودند نسبت به افتتاح 

واحد های خود با دکوراسیون جدید اقدام نمودند.
در حال حاضر با استفاده از مجرب ترین مهندسین در بخش های 
اجرایی  عملیات  پیشرفت  و  تاسیساتی طراحی  و  اجرایی  مختلف 
ساخت طبقه فوقانی آن مجموعه در دست اقدام می باشد که با توجه 
به سرعت کار پیش بینی می شود در چند ماه آینده ، شاهد تکمیل 

طبقه و تحویل آن به واحد های تجاری باشیم.
با توجه به حادثه مذکور ضرورت آموزش های اطفاء حریق و عملیات 
امدادی در مجموعه های تجاری بزرگ بیش از پیش یاد آور شد؛ این 
مجموعه نیز با توجه به برخورداری از ایستگاه آتش نشانی مستقر و 
بیش از 10 نفر پرسنل آموزش دیده در خصوص امداد و اطفاء حریق 
در بخش های مختلف شغلی توانست نسبت به تخلیه به موقع افراد 
اقدام نماید تا شاهد حادثه جانی در آنش سوزیی به این ابعاد نباشیم.

حادثه ای که فاجعه نشدحادثه ای که فاجعه نشد

گـــزارش
Reports

قبل از بازسازیقبل از بازسازی

بعد از بازسازیبعد از بازسازی

* مدیر مجموعه شماره 3 بازار مبل ایران





مبلمان و برند؛     

برند اتفاقی به وجود نمی       آید

برند چیست؟ این سوال بسیار کلیدی و سرنوشت       ساز است. در 
کشور ما رسم بر این بوده و هست تا کلماتی در گفتمان عامه استفاده 
شود که خیلی از کم و کیف آن، اطالعاتی در دست مردم نیست اما 
به این دلیل که تصور می       شود استفاده از آن می       تواند سطح گفتمان 
را ارتقاء دهد، چنین واژگانی در میان عموم به کار می       رود. نمونه این 
نوع کاربرد کلمات را، هر روز در رادیو و تلویزیون، رسانه های عمومی 

و گفتگوهای روزانه، به کرات مشاهده می       کنید.
»برند« نیز دقیقا از همین نوع واژه       هاست و مورد استفاده مشابهی 
دارد. این کلمه که پشت سر آن یک علم قرار دارد، در گفتمان عامه، 
بسیار بی       مهابا استفاده می       شود و گاهی نیز در جایگاهی به کار می       رود 
که اساسا مفهوم آن دچار دگرگونی و استحاله شده و این نشان را در 
خود نمایان می       کند که درک درستی از »برند« در کشور ما وجود ندارد. 
به همین دلیل این سوال که »برند چیست؟« هرچند پیش پا افتاده به 
نظر برسد اما جوابی دارد که بر خالف نظر عامه، باید یک »علم« برای 
آن بنا می شد تا همه بدانیم این واژه       ، چه معنائی دارد و چگونه و کجا 
باید آن را به کار برد! »نام یا عالمت« تجاری کاالها، این روزها چنان 
اهمیت یافته که حتی اقشار کم بضاعت جامعه نیز در خریدهایشان 
به آن توجه می       کنند. احتماال کلیه مخاطبان وقتی کاالئی را خریداری 
کرده       اند، حتی اگر خودشان به موضوع معروفیت کاال توجه نداشته        
باشند، با این پرسش دیگران مواجه شده       اند که آیا کاالی خریداری 
شده، »مارک       دار« است؟ از این نوع سوال چنین بر       می       آید که »مارک« 
یا نشان تجاری، از موضوعات مورد توجه مردم است اما این بحث به 
این معنا نیست که مردم یا حتی مدیران شرکت       ها درباره فرآیند »برند 
شدن« یک مارک یا نشان تجاری، اطالع داشته باشند به همین دلیل 
بسیاری از افراد نشان تجاری را معادل برند می       دانند و احتماال به این 
واقعیت توجه ندارند که »برند شدن« یک فرآیند است که برای یک 
»نشان تجاری« اتفاق می       افتد و هر نشان تجاری، نمی       تواند یک برند 
باشد! به هر روی این روزها تبدیل شدن یک نام یا نشان تجاری به 
برند، عامل اصلی و کلیدی برای موفقیت کسب و کار مورد نظر به 
شمار می       رود و اگر کاالئی که تحت نامی مشخص یا نشانی معلوم 
تولید می       شود، به برند تبدیل گردد، توفیق در کسب و کار مورد نظر، 
بیمه خواهد شد. دلیل اصلی چنین برداشتی این است که عالمت 
تجاری یک محصول، از نظر مصرف کنندگان جزو مهمی از کاال است 
و تعیین عالمت تجاری برای یک کاال، به افزایش ارزش آن می       انجامد 
اما اگر همان کاال، فاقد عالمت تجاری باشد، کاالئي با کیفیت پایین 
امتیاز مصرف کننده  از  تجاري خوب  تلقي خواهد شد. عالمت هاي 
برخوردارند. امتیاز مصرف کننده بدان معني است که مشتریان نسبت 
به عالمت ها وفاداري نشان مي دهند. تعداد قابل توجهي از مشتریان، 
حتي در صورتي که کاالهاي جانشین دیگري با قیمت هاي پایین تري 
در بازار عرضه شود، متقاضي همین عالمت های تجاري خواهند بود 
و کاالهاي جانشین را نخواهند پذیرفت. به عبارت دیگر، شرکت هائي 
که داراي عالمت های تجاري معتبر )برند( هستند، عمال در مقابل 

استراتژي هاي تبلیغاتي رقبا، بیمه شده اند.

  هویت ، تصویر
اولین موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که یک 
عالمت تجاری، به خودی خود، برند نیست بلکه برند عالمت تجاری 
خاصی است که توانسته پس از گذشت زمان اعتماد مشتریان را جلب 
نماید و آنها را نسبت به خود وفادار نماید! این موضوع به برند هویت 
می       دهد که در واقع جوهر اصلی هر برند است. هر شرکت با تعریف 
هویت برند خود این پیام را به شرکای تجاری، مشتریان و کارکنان 
سازمان خود می       دهد که ما چگونه سازمانی و با چه اهدافی هستیم. 
به بیان دیگر شرکت با تعریف این هویت، تصویر ذهنی مطلوب خود 
را برای شکل گیری در ذهن مشتری در آینده ترسیم می       نماید. هویت 
بخشی به هر برند فرآیندی است که مستلزم تعریف این هویت، عینیت 
بخشیدن به آن در نمادها و لوگوهای تجاری سازمان )رنگ، فرم و …( و 
نیز پایش دائم کلیه فعالیتهای عملیاتی و تبلیغاتی سازمان برای همسو 
بودن با آن هویت است. به طور مثال یک شرکت خدمات پرداخت 
الکترونیک می       خواهد در ذهن مشتریان خود به عنوان شریکی قابل 
اطمینان نقش بسته و با توجه به اهمیت عامل اطمینان در مبادالت 
مالی، به انتخاب اول مشتری در فضای رقابتی خود تبدیل گردد. در 
واقع قابل اعتماد بودن و پایداری شرکت در شرایط مختلف اقتصادی 
و توان مالی آن به عنوان اجزای تشکیل دهنده هویت شرکت، عمل 
نموده و باید کلیه فعالیت       های شرکت از نحوه برخورد پرسنل مرکز 
مالی  مغایرت       های  رفع  زمان  مدت  و  نحوه  مشتریان،  با  آن  تماس 
ایشان، ادبیات، پوشش و نحوه ارایه خدمات کارشناسان پشتیبانی، نام 
و عالمت تجاری و … در ارتباطی هدفمند و یکپارچه با یکدیگر برندی 

را شکل دهند که این تصویر را به صورت پایدار خلق نمایند. 
در کنار هویت برند، تصویر آن نیز دارای اهمیت فوق       العاده است 
فعالیت       های سازمان در عرصه های گوناگون  معنا که کلیه  این  به 
از  نوع خاصی  به  منجر  و…  تبلیغات  پشتیبانی خدمات،  بازاریابی، 
ادراک در مشتری نسبت به شرکت می       گردد که به آن تصویر ذهنی 
می       گوییم. در واقع روح اصلی حاکم بر تصویر ذهنی مشتری از شرکت، 
همان ویژگی       های اصلی خدمات اوست. در مثال قبل، چنانچه ویژگی 
اصلی برند شرکت قابل اعتمادبودن تعریف و شرکت در توسعه و ترویج 
این مفهوم در نام تجاری خود موفق بوده باشد؛ ویژگی اصلی مورد 
اشاره همین ویژگی خواهد بود. می       خواهیم در این بخش بگوییم که 
دوست داریم هنگامی که مشتری به ما فکر می       کند و یا نام تجاری 
ما را مشاهده می       نماید، چه چیزی در ذهن او نقش ببندد؟ مکانیسم 
تشکیل تصویر ذهنی در مشتری عبارت است از ترکیب پیچیده       ای از 
کلیه عالئم، نشانه       ها و پیام       های ارسالی به مشتری که در کلیه فعالیت-
های سازمان تجلی می       یابد. اهمیت این امر از آن جهت است که از 
یک طرف می       بایست کلیه کارکنان سازمان در تمامی سطوح با درک 
اهمیت ارتباط خود با مشتریان )در هر مرحله و هر سطح( نسبت به 
انطباق این ارتباط با تصویر ذهنی مشتریان از شرکت اقدام نموده و از 
طرف دیگر شرکت نیز با برقراری ارتباط مداوم و مستمر بین تمامی 
واحدهای مرتبط با مشتری، نسبت به هماهنگ       سازی و ایجاد درک 
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

واحد از تصویر ذهنی مطلوب اقدام نماید. 
  مبلمان و برند

مطابق آنچه تا کنون گفته شد و حتی دانسته       های قبلی مخاطبان، 
بعید است جائی برای ابهام در اهمیت نام و نشان تجاری، مانده باشد. 
دارد  وجود  امکان  این  چند  هر  که  است  این  دیگر  اهمیت  با  نکته 
مخاطبان با دیدگاه مطرح شده در این مجال، مخالف باشند اما از دید 
نگارنده، برند صرفا یک نام یا نشان تجاری نیست بلکه فرآیند ویژه       ای 
است که موجب می       شود یک نام و نشان تجاری، اعتبار یابد و غیر از جلب 
اعتماد مشتریان، وفاداری آنها را هم به خود معطوف کند و آرامش خاطر 

مشتریان را در پی داشته باشد.
به هر روی تمام آنچه گفته شد، درباره نام م نشان       های تجاری در 
صنعت مبل نیز، صادق است و مشکالتی که این حوزه را فرا گرفته، 

در حالت عمومی، همان مشکالتی 
است که صنایع دیگر را می       آزارد.

علمای بازاریابی و محققان عرصه 
برند، معتقدند اولین گام در مسیر 
ساختن یک »برند« )به معنائی که 
نگارنده به آن معتقد است یعنی نام 
نشان تجاری معتبر( کیفیت خوب 

کاال و گام بعدی، قیمت مناسب آن است. مادامی که محصول تولید 
شده، دارای کیفیت خوبی نباشد، بعید است مشتریان را به خود جلب 
کند و زمانیکه مشتری برای یک کاال نیست، فرآیند برند شدن یک نام 

یا نشان تجاری، تبدیل به امری محال خواهد شد! 
معتقدند  عده       ای  و  دارد  وجود  مختلفی  نظرات  نیز  قیمت  درباره 
مشتریان حاضرند برای یک برند، مبلغ نا محدودی را بپردازند اما معقول 
این است بپذیریم محدودیت قیمتی نیز یکی از پارامترهای با اهمیت 
در برندسازی است و هیچ تعهدی برای مشتریان وجود ندارد تا زمانی 
که قیمت یک کاال مناسب نباشد، در سطح وسیع از آن استفاده کنند. 
نام و نشان تجاری برای  این نکته را نیز نباید فراموش کرد که یک 
برند شدن نیاز به بازار بین       المللی دارد و زمانی می       توان به ماندگاری آن 
امید بست که به یک بازار پایدار جهانی یا حداقل منطقه       ای، دست یابد. 
نمونه       هائی مانند سامسونگ، سونی و ... مثال       های خوبی برای موضوع 
مورد بحث ما هستند. درباره صنعت مبلمان نیز این موضوعات صادق 
است و به جرات می       توان گفت دلیل اصلی برای اینکه صنعت مبل کشور، 
تا کنون نتوانسته برندی با این تعریف ایجاد کند، نداشتن بازار جهانی 
یا منطقه       ای برای محصوالت و قیمت نامناسب در مقایسه با محصول 
مشابه خارجی است. در سال های گذشته در چندین نوبت کنفرانس 
و نمایشگاه بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی و دکوراسیون 
داخلی و گردشگری در تهران برگزار شد  و رئیس انجمن صنفی مبلمان 
و دکوراسیون، این رویداد را نشانگر اتخاذ رویکرد علمی، اقتصادی و 
دانست.  کشور  مبل  صنعت  روی  پیش  مشکالت  رفع  برای  صنعتی 
علی انصاری گفت: بهره گیری از فناوری روز دنیا، استفاده از تجارب 
دیگر کشورها، توسعه تولید داخل و صادرات، ارتقای جایگاه معماری 

داخلی، دکوراسیون و صنعت مبلمان از بعد فرهنگی و تخصصی، ارائه 
از  و...  مبلمان  صنعت  مدیریت  در  تحول آفرینی  دستاوردها،  آخرین 
مهم ترین اهداف برگزاری کنفرانس است. انصاری به این موضوع اشاره 
کرد بی توجهی به صنعتی که ده درصد اشتغال با گردش مالی بیش از 
صدهزار میلیارد ریال در سال را به خود اختصاص داده، سبب می شود تا 
عالوه بر از دست دادن بازار داخل، در بازارهای هدف نیز سهمی نداشته 
باشیم. این موضوع یعنی از دست دادن بازارهای هدف منطقه مانند عراق 
و افغانستان، از جمله عواملی است که تاثیر منفی بر صنعت مبلمان کشور 
گذاشته است. عالوه بر آن واردات قانونی و قاچاق مبلمان از کشورهائی 
مانند ترکیه، ایتالیا و... مشکالت این صنعت را افزایش داده است. مطابق 
اطالعات و آمارهای موجود، در حال حاضر 15 درصد نیاز MDF صنعت 
از سایر  تولیدکنندگان داخلی و 85 درصد دیگر،  مبل کشور توسط 
در  این  می شود.  وارد  کشورها 
سرمایه       گذاری  که  است  حالی 
 MDF تولید  برای  مناسبی 
انجام نشده و تعرفه  در کشور 
آن  واردات  برای   سنگینی 
مورد  پارچه       های  دارد.  وجود 
همین  نیز  مبل  صنعت  نیاز 
اوضاع را دارد و عالوه برآن وجود دالالن در مسیر رسیدن مواد اولیه 
به دست تولیدکننده، قیمت نهائی محصول را افزایش می       دهد. سال 
گذشته نایب رئیس اول اتحادیه مبل سازان و درودگران تهران نیز در 
یک نشست تخصصی  گفت: از 20 سال پیش تاکنون آمار صادرات 
مبل ایران روز به روز کاهش پیدا کرده و واردات باال رفته است. در سال 
های گذشته وقتی نمایشگاهی در سطح جهان با حضور ترکیه، مصر، 
روسیه، چین و مالزی برگزار می شد، ایران حرف اول را می زد اما االن 
صنعت مبلمان و چوب مانند قبل حرفی برای گفتن ندارد. این مشکالت 
که صنعت مبل کشور را طی سال       های گذشته از یک صنعت فعال به 
یک صنعت منفعل بدل کرده، بی شک اجازه نمی       دهد که با این شرایط 
صنعت مبل توان ایجاد برند داشته باشد، برندی که به عنوان نمونه در 
عراق با محصوالت ترکیه قابل رقابت باشد. آن طور که تولید کنندگان 
می       گویند در صورت استمداد دولت برای کاهش نرخ تعرفه مواد اولیه، 
مانند  MDF و پارچه       های مورد نیاز، یا سرمایه       گذاری برای تولید این 
مواد در داخل کشور، توان رقابت با محصوالت ترکیه یا سایر کشورها 
این  برندسازی است، وجود دارد.  اول در  بازارهای منطقه که گام  در 
موضوع از آن رو گام اول خوانده می       شود که فرض قیمت و کیفیت 
مناسب، جزو الزامات کاالهای صادراتی است و فقط دستیابی به بازارهای 
بین       المللی به عنوان گام نخست باقی مانده است. در پایان باید به این 
نکته اشاره کرد که برندها اتفاقی به وجود نمی       آیند بلکه محصول کار 
تحقیقاتی متخصصان است که اینگونه نماد بیرونی می       یابند. در کشور ما 
هم باید این فرهنگ نهادینه شود که برای حصول به نتیجه       ای مناسب، 
از مشاوران و متخصصان هر امر استفاده شود و برندسازی نیز موضوعی 

تخصصی است. 

برند صرفا یک نام یا نشان تجاری نیست بلکه فرآیند ویژه       ای 
است که موجب می       شود یک نام و نشان تجاری، اعتبار یابد و غیر 
از جلب اعتماد مشتریان، وفاداری آنها را هم به خود معطوف کند 

و آرامش خاطر مشتریان را در پی داشته باشد.
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کلیدی  و  مهم  عنصری  اکتشافی  جلسات 
این  فروش محسوب می شوند.  فرایند  در 
جلسات از قبل به صورت تلفنی و هماهنگ 
شده توسط هر دو طرف است که به آن برای 
سومند  و  مدت  طوالنی  رابطه  یک  ایجاد 
اعتقاد دارند. جلسات اکتشافی به فروشنده 
اصلی  قوانین  تا  دهد  می  اجازه  ای  حرفه 
نیازهای  و  احساس  وبتواند  کند  پیاده  را 
مشتریان را درک نماید. طبیعی است که در 
جلسه اول مشتریان بالقوه براساس نگاه ها ، 
رفتار و حرکات شما اولین برداشت را داشته 
باشند، هر مسیری که نگاه می کنید، عمل 
می کنید و جلسه راهدایت می کنید یک 
مسیر مستقیم باشد یا نباشد باید شما را 
به سوی مرحله بعد سوق دهد . در نهایت، 
برای  تعهد  و  قول  گرفتن  جلسه  از  هدف 

مرحله بعدی است و نه گرفتن سفارش . 

  عناصر کلیدی برای موفقیت در 
جلسات اکتشافی ؛ برنامه ریزی و 

آماده سازی قبلی 
 قرار مالقات خود را ثبت و تایید کنید.

 قبل از آن بررسی های اولیه را در مورد 
مشتری انجام دهید ، اصول اخالقی آنها و ... 
و اگر زمان اجازه داد حتما ادبیات مخصوص 
آن شرکت و یا گزارشات سالیانه آنها را نیز 

به دست آورید .
 همیشه با نام مشتریان موفقی که با آنها 
داشته اید  آمیزی  موفقیت  های  همکاری 

مسلح شوید .
 به طرز مناسبی لباس بپوشید.

 سر وقت حاضر شوید.
 حرفه ای عمل کنید و با منشی یا مسئول 
دفتر دوستانه رفتار کنید ) ممکن است او 
خویشاوند رئیس هئیت مدیره یا مدیر عامل 

باشد(.
: هرگز در محل  باشید   به خاطر داشته 
در  باید  فیزیکی  لحاظ  از   ، نشینید  انتظار 

حالت ایستاده  و آماده باشید  .

  تفاهم و همدلی 
مهم است که در همان جلسه اول با سرعت 
قرارداد نبندید، بلکه سعی کنید مشتریان ) 
وحتی خودتان را ( در حالتی قرار دهید تا 
به یک تفاهم متقابل و مشترک با یکدیگر 
بشکنید«  را  »یخ  عبارتی  به  یابید.  دست 
فضای سرد را از بین ببرید، محل و فضای 
شده،  آویخته  دیوار  به  که  ،تصاویری  آنها 
جوایز و پیروزی های آنها و ... را به خوبی 
استفاده  بخوبی  آنها  واز  بگیرید  نظر  زیر 
کنید. یک توافق خوب، زمانی که مشتریان 
حالت تدافعی می گیرند انجام نخواهد شد .

تصمیمات   %  86  : باش  داشته  خاطر  به 
خرید بر پایه احساسات هستند به عبارتی ، 

آیا آنها به شما اعتماد دارند ؟ 

  ادب و مهربانی     
وقابل  آشکار  موضوع  این  است  بهتر   

عصبی  مواقع  در  اغلب  اما  باشد  مشاهده 
فراموش میشود .به خاطر داشته باشید شما 
نزد آنها »میهمان« هستید بنابراین همیشه 

با احترام و مهربان رفتار کنید. 

 زمان
بـرای  زمـان  بپـرسید چـقدر  مـشتری  از 
جلسه دارد و خودتان را براساس آن تطبیق 
دهید  اگر زمان اختصاص داده شده به شما 
کافی نیست حتماً بگویید که زمان بیشتر 
الزم دارید و یا وقت دیگری را با او تنظیم 
کنید . اگر زمان به شما اختصاص داده و با 
نکنید  را خراب  آن  موافقت شد هرگز  آن 
)شاید او با رئیس هیئت مدیره خود جلسه 
داشته باشد( پنج دقیقه قبل ازاتمام جلسه 
آن را تمام کنید  اما قبل از آن با وی چک 
نمایید   را تمام  کنید که میخواهید جلسه 
مشتری  برای  موضوع  اگر  اوقات  اغلب  در 
جالب باشد وقت خود را تنظیم خواهد کرد 
اگر در پنج دقیقه آخر نتوانستید  موضوع را 
خالصه کنید از مرحله بعد برای رسیدن به  

توافق استفاده نمایید.
 نوشته ها همه چیز را در جلسه ثبت کنید، 
ممکن است بعدا به این نوشته ها نیاز پیدا 
کنید ،از آنجایی که تمام جلسه را در خود 
در  و  هستند  گرانبها   بسیار  دارند  جای 
نوشته  این  به  فروش حتما  سراسر چرخه 
ها رجوع خواهید کرد. از مشتریان برای نت 
برداری اجازه بگیرید  این مؤدبانه تر است ! 

نکته های تجارت؛    

 جلسه اکتشافی

مــقالــه
ARTICLES

یک توافق 
خوب، 
زمانی که 
مشتریان 
حالت 
تدافعی 
می گیرند 
انجام 
نخواهد 
شد
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

  تایید و تثبیت اطالعات شرکت 
را  مشتری  بازار  اطالعات  بایستی  شما    
کنندگانش  تامین  اوبپرسید  از  بدانید، 
خرید  کسانی  چه  از  هستند،  کسانی  چه 
هستند   کسانی  چه  او  رقبای  می کنند، 
شاید آنها مشتریان شما باشند  اگر بودند 
این موضوع را به وی بگویید  این موضوع 
به مشتریان بالقوه اطمینان میدهد که شما 
در مورد صنعت او اطالعات دارید. اما اگر 
از این صنعت قباًل مشتری نداشتید پس 
این سفارش را حتماً بگیرید او به طور قطع 
باید مشتری احتمالی شما باشد  بنابراین 
سؤال  ازطریق  کنید.  برداری  نت  حتما 
کاری  چه  واقعاً  مشتری  بفهمید  کردن 
انجام میدهد و در نظر او، خود را از دیگر 
فروشندگان متمایز نشان دهید  چه کسی 
فقط به فروش عالقه مند است ، خودتان را 
به داخل فرهنگ و استراتژی های او ببرید. 
برای  که  دارند  دوست  را  کسانی  مردم 
خودشان  که  کنند  می  تالش  چیزهایی 
هم دوست دارند آنها را بدست آورند یا به  

دست آورده اند این یک حقیقت است ! 
به خاطر داشته باشید  هر شرکتی »نگرانی 
های اقتصادی و تجاری« دارد باید کشف 

کنید که آنها چه چیزهایی هستند؟ 

  ثبت موقعیت و سمت در شرکت
کسی  همان  او  آیا  که  کنید  کنترل    

که  بفهمید   ، میکنید  فکر  شما  که  است 
است  عنوان  و  اسم   فقط  او  سمت  واقعاً 
یا سمتی همراه با قدرت ، توانایی و نفوذ 
به  مستقیم  مسیر  همیشه  زندگی  است  
باشید  داشته  یاد  به   . نیست  جلو  سمت 
 ، خود  درمورد  دارند  دوست  بیشترمردم 
مسئولیتها و موفقیتهایشان  صحبت کنند  
سؤاالت را بپرسید و بعد »سکوت کنید« در 
این مرحله اغلب می توانید عناصر سیاسی 
شرکت مشتری را به دست بیاورید، و این 
موضوع توافق و ارتباط شما را با مشتری 
بیشتر و نیرومندتر می کند  به خصوص 
اگر کسی تا به حال زحمت سوال کردن 

از وی و سابقه او را به خود نداده باشد .

   واحد تصمیم گیری
Decision Making Unit (DMU( 

بپرسید چه فرد دیگری دراین پروژه درگیر 
خرید  »عملیات  در  که  کسانی   ، است 
اما   ، کنید  شناسایی  را  هستند  پرنفوذ« 
بیشتر از چگونگی فرایند و روند کار سوال 
تقسیم   ، ترجیحاتشان  و  توقعات  نمایید: 
بندیهای بازار، سوابق مالقات های آنها و ....

بپرسید  آنها  و سمت  موقعیت  از  اگرابتدا 
،در  کنید  سوال   DMU درمورد  سپس  و 
حقیقت یک روند طبیعی را طی خواهید 
پایداری  شما  مقابل  در  هرگز  او  و  نمود 
هر  در  کنید  توجه   . نمی کند  مقاومت  و 

حالتی از عبارت تصمیم گیران یا تصمیم 
فرمی   و  شکل  هیچ  در   DMU گیرنده  

استفاده نکنید !!!
  بودجه 

حتما باید مقدار بودجه مشتری را بدانید، 
 . است  بله،  چقدر  واگر  آیا تصویب شده 
نکردن  جز»پنهان«  راهی  هیچ  اینجا  در 
 . ندارید  را  بیشتر  اطالعات  ارائه  تقاضای 
را درمورد  اگر تمامی موارد قبلی  هرچند 
که  دید  خواهید  نمایید  رعایت  مشتریان 
آنها شما را به عنوان یک » شریک« نگاه 
می کنند که می تواند کمک کند . هرگز 
پرسیدن سواالت مستقیم  از طریق  نباید 
اگر   . شوید  آنها  وحشت  و  ترس  باعث 
بودجه  میزان  خواهید  می  چرا  پرسیدند 
نیستید  مایل  بگویید  آنها  به  بدانید   را 
می  و  کنید  هدر  را  تان  وقت  کدام  هیچ 
خواهید پیشنهادی بدهید که از عهده او 

خارج نباشد . 

  مدت زمان 
باید  شما  تلفنی  های  مهارت  از  قسمتی 
تعیین و تثبیت بازده های زمانی مشخص 
باشد ، هر چند که ممکن است این زمان 
اما الزم است نه در مورد  بارها تغییرکند 
چرخه  موارد  کلیه  در  بلکه  جلسه  این 

فروش همیشه این کار را انجام دهید.
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   مقاومت ها ومحدودیت ها 
است  که ممکن  هایی  مقاومت  تمام  از  باید 
از جانب مشتری در این خرید اتفاق بیفتاد 
آگاه باشید واینکه چگونه با چه پیشنهادات 
خنثی  را  آنها  توانید  می  هایی  حل  راه  و 
او احساس کرد بخش  اگر  به عبارتی  کنید. 
IT با پیشنهاد شما مخالفت می کند، آگاه و 
درگیر کردن این بخش به هیچ عنوان وقت 
تلف کردن نیست ، از این طریق آنها  احساس 
خطر نخواهند کرد ؛ شاید این همان کاریست 

که باید انجام دهید ؟ 
اگر مقاومت از سمت مصرف کنندگان نهایی 
باشد  باید به آنها یا نماینده ایشان توجه کنید 
باعث می شود احساس » مالک  ،این توجه 
بودن« کنند و وقتی محصوالت به دست شان 

رسید کمتر مقاومت نمایند .
آنها  کردن  مطمئن  برای  دیگری  چیز  آیا 
خرید  مثال  دارد؟  وجود  بیشتر  پیشرفت  به 
مستقیم ارتباطی به دریافت سفارش بزرگتر 
دارد ؟ اگر بله چه زمانی متوجه خواهند شد 
که تقاضای خرید دارند و اگر تقاضا یی ندهند 

چه اتفاقی می افتد؟

  مالکها و معیارهای خرید 
در  چگونه  مشتریان  بدانید  که  است  الزم 
گیرند،  می  تصمیم  کنندگان  تامین  مورد 
چگونه آنها را به نسبت بقیه ارزیابی می کنند؟  
سپس پیشنهادات خود را با آنها یا بر اساس 
اعتبارنامه ها و ضوابط شان هماهنگ کنید. اگر 
با مشتری بزرگی معامله می کنید امکان دارد 
او لیستی از تامین کنندگان قبلی وبزرگتری 
وارد  باید  چگونه  بپرسید  پس  باشند  داشته 
شوید باید با چه کسی دربخش خرید صحبت 
کنید و بعد خودتان رابه عنوان تامین کننده 
بالقوه مطرح نمایید و نیازهایشان را بفهمید 
)اگر االن برای خود این موضوع را مشخص 

کنید هنگام تصمیم گرفتن دچاردردسرهای 
دیگر نخواهید شد(. از این طریق می توانید 
دوره استاندارد پرداخت های آنها را بفهمید 
خاطر  به  قیمت  ارائه  هنگام  را  موضوع  این 

بسپارید . 

  رقابت 
دیگری  کسان  چه  از  بدانید  است  ضروری 
به جزشما  صحبت می کنند آیا آنها تامین 
کنندگان فعلی هستند. اگر بله چگونه عمل 
می کنند .هرگز » بدگویی« رقیب رانکنید اما 
برروی نقاط قوت خودتان که ضعف آنهاست 

تاکید کنید. 

  توقعات 
بپرسید »می خواهید چه چیزی  از مشتری 
بدست بیاورید ؟«  جواب این سوال همیشه 
شما  فرضیات  خوشبختانه  و  است  جالب 
راثابت می کند اما گاهی اوقات در این میان 
اهداف غیر معمول برای خرید نیزحذف می 
باید  کردید  برخورد  دوم  مورد  به  اگر  شوند 
برای  ومناسب  کافی  اهداف  شوید،  مطمئن 
پیشروی در چرخه فروش را در دست دارید 
که شما و شرکت مشتری می توانید وقت و 
پیشنهادی  راهبردهای  روی  بیشتری  هزینه 
تان صرف نمایید . اگر چه آنها ازقبل انتظار 
موفقیت در این مذاکره را هم داشته باشند 
اما باید پیشنهادات را با دالیل محکم اثبات 
نمایید چرا که این اثبات با  موفقیت همراه و 

مطابق می شود .

  سایر اطالعات 
اطالعات  آیا  که  بپرسید  از مشتری  همیشه 
مفید دیگری برای کمک به شما وجود دارد 
. در واقع این سوال به آنها فرصت میدهد تا 
داوطلبانه بقیه اطالعاتی که سوال نکردید را 

دراختیارتان بگذارند  اگر اطالعات و نکته های 
وجود داشته باشد که در طول چرخه فروش 
»دست  از  جز  ای  نتیجه  نشوید  آن  متوجه 
دادن موضوع« ندارد بعداز همه اینها حتما از 
آنها سوال کنید که آیا اطالعات دیگری که 

احساس می کنند باید بدانید وجود دارد .

  خالصه کردن 
یک جلسه خوب اکتشافی حتما شامل خالصه 
هایی است. باید پاسخ ها را برهر یک ازسواالت 
طول  در  کردن  خالصه  .اگر  کنید  منطبق 
آخر جلسه  در  باید  نبود  پذیر  امکان  جلسه 
انجام شود، این کار راهی برای بستن جلسه 
و نشان دهنده گوش کردن شما به مطالب 
وی ودرک احتیاجات و منظور او می باشداین 
کار بهترین راه برای گرفتن  قول و قرار است .

  تعهد و قول 
در این مرحله ما باید از مشتری برای حرکت 
به مرحله بعد قول و تعهد بگیریم هرچند که 
اثبات  یک  یا  و  پرزنت  یک  دیگر،  به جلسه 
نویسی  از طریق خالصه   . باشد  نیاز  تجربی 
شما به مرحله بعد خواهید رفت و میتوانید به 

راحتی تعهد و قول او را بگیرید .
حتما باید همیشه یک جلسه اکتشافی را با 
گرفتن قول و تعهد از مشتری ترک کنید و به 

مرحله بعد بروید. 

  به خاطر داشته باشید
اختصاص  زمان  تفاهم،  و  توافق  نام شرکت، 
داده شده ؟ ، نت برداری شده ؟ سابقه کاری 
و کسب وکار؟ ، موقعیت / سمت ؟ ، DMU؟ 
تصویب بودجه ؟ ، اندازه بودجه ؟ زمانبندی؟،  
مقـاومت / محـدودیت ؟ ، ضـوابط خـرید ؟، 
رقـابت ؟، توقــعات و انتــظارات ؟، اطالعات 
دیـگر؟، خالصه ؟،  قول و تعـهد بدست آمده.

مــقالــه
ARTICLES





مرکز  ایجاد  از  هدف  و  ضرورت    
آموزشی علمی - کاربردی مبل ایران چه 

بوده است؟
مان  سرزمین  ماندگار  هنرهای  از  یکی 
که  است. صنعت چوب  هنر- صنعت چوب 
با قدمت تاریخ بشر، از انسان بدوی با انسان 
مدرن همگام با قافله تمدن بشری طی طریق 
کرده، امروز با گذشت هزاران سال پررنگ تر 
از گذشته جایگاه اصیل خود را در بدنه اقتصاد 

مدرن جهان حفظ کرده است. 
گذری بر خط سیر صنعت چوب و مبلمان 
دهد،  می  نشان  گذشته  سال   50 در  ایران 
این صنعت که تا اواسط دهه 40 شمسی به 
صورت سنتی دنبال می شد، به تدریج تحت 
بهره  تکنولوژیک  و  تأثیر جهش های علمی 
جهان،  در  مبلمان  تولید  و  از چوب  برداری 
حرکت رو به رشدی را آغاز کرد و کمتر از یک 
دهه ظهور و بروز جدیدی را در عرصه صنعت 
آغاز  با  گذاشت.  نمایش  به  ایران  اقتصاد  و 
ایران  اقتصاد  نمو مجدد  و  دهه 70 شمسی 
آغاز و پس از بازسازی مجدد زیرساخت های 
اقتصادی کشور، شرایط رشد و توسعه مجدد 

صنعت مبلمان فراهم شد. 
صنعت مبلمان در کشورمان از توان بالقوه ای 
برای توسعه و کسب سهم مناسب در بازارهای 
داخلی و خارجی برخوردار است. اما بررسی و 
مطالعه این صنعت نشان می دهد که فاصله 
نسبتاً زیادی بین وضع موجود و مطلوب وجود 
دارد. به عبارت دیگر علی رغم توسعه کّمی 
توسعه کیفی صورت  در کشور،  این صنعت 
نگرفته است. به طور کلی یکی از عوامل اصلی 
نیافتگی بخش صنعت مبلمان، عدم  توسعه 
توسعه یافتگی نیروی انسانی این صنعت بوده 
است. از این رو این مرکز با هدف تأمین نیروی 
و  علمی  حوزۀ  در  متبحر  و  کارآمد  انسانی 

نظری مورد نیاز صنعت مبلمان و دکوراسیون 
شکل گرفته است. 

چگونه  را  مرکز  این  کارکرد  و  نقش    
تبیین میکنید؟

به  و در حوزه ستادی  تولیدی  فعالیت های 
می پردازند.  تخصصی-پشتیبان  فعالیت های 
انسانی  منابع  توسعه  اهمیت  نمی توان  پس 
تخصص،  گرفت.  نادیده  را  صنعت  این  در 
مهارت های اثربخش، کارآیي و رعایت احترام 
به دیگران به هنگام تولید و ارائه خدمات و 
نظایر آن از جمله عواملی نیستند که در خالء 
سرمایه گذاري هایي  نتیجه  بلکه  دهند،  رخ 
ایجاد  افراد  آموزش  زمینه  در  که  هستند 
می شود و در نتیجه موجب توسعه فردی در 
نتایج مربوط به این  صنعت مزبور می شوند. 
مؤلفه نشان داد که آموزش  علمی- کاربردی 
رسمی  آموزش  سیستم  نوعی  عنوان  به 
دانشگاهی موجب  ارتقاء سطح تحصیالت و 
تخصص افراد می شود. از آنجا که دانشجویان 
این دوره ها اغلب از کارکنان مشغول به کار 
سطح  افزایش  با  می باشند،  صنعت  این  در 
تحصیالت و تخصص، به اجرای دانش خود 
این خود ضمن  و  در محیط کار می پردازند 
تغییر ادراک و طرز تلقی افراد، موجب ارتقا 
دیگر  طرف  از  می شود.  آنان  مهارت  سطح 
با  مهارت  و  تخصص  دانش،  سطح  افزایش 
خطاهای  کاهش  و  فردی  عملکرد  بهبود 
فردی در صنعت رابطه مستقیم دارد و طبیعتاً 
انتظار می رود که عملکرد فرد افزایش و میزان 
خطاهای فردی در کار کاهش یابد. همچنین 
با ارتقا دانش فردی موجب تقویت ارتباطات 
فرهنگ  و  می شود  سازمان  در  فردی  بین 
تغییرپذیری در محیط کار را تقویت می کند 
می کاهد.  تغییر  برابر  در  آنان  مقاومت  از  و 

اهمیت این عامل در صنعت مبلمان با توجه 
به سرعت تغییر و تنوع باالی محصوالت بسیار 

باالست.
برای بررسی نقش آموزش علمی-کاربردی در 
متغیرهای  مبلمان،  صنعت  سازمانی  توسعه 
نتایج  گرفت.  قرار  توجه  مورد  مختلفی 
تحلیل مربوط به این متغیرها نشان داد که 
آموزش  علمی کاربردی موجب افزایش سطح 

رقابت پذیری در سازمان می شود.

  در این مرکز چه رشته هایی ارائه 
میشود؟

رشته های اصلی این مرکز عبارتند از رشته 
رشته  و  کاردانی  سطح  در  مبلمان«  »تولید 
»طراحی مبلمان« در سطح کارشناسی، عالوه 
بر این رشته ها در این مرکز 9 رشته در سطح 
کاردانی ارائـه می گردد که هر کدام به گونه 
ای به فعالیت های تولید، طراحی و فروش و 
بازاریابی و مدیریت کارگاه های تولید مرتبط 
کار،  و  کسب  مدیریت  جمله:  از  باشد.  می 
سازی  برنامه  بازاریابی،  و  تبلیغات  بازاریابی، 
کامپیوتر، امور نمایشگاهی، سرپرستی مجتمع 
های تجاری، ایمنی و بهداشت در واحدهای 

صنفی و خدمات مالی در واحدهای صنفی.

چه  و  چیست  مبلمان  تولید  رشته    
محتوا و جایگاهی برای آن ترسیم شده 

است؟
محیط  زوایاي  تمامي  در  مبلمان  امروزه 
زندگي،کار و تفریح مردم حضور دارد و با بهره 
گیري از علوم نوین نظیر ارگونومي،مکانیک و 
بخش هایي از هنر ، سعي بر حفظ سالمت 
استفاده  رواني  و  جسمي  آرامش  افزایش  و 
در سبک  تنوع  ایجاد  با  و  دارد  را  کنندگان 
ها و مدل هاي ساخت و تولید و بهره گیري 

رئیس دانشگاه علمی -کاربردی انجمن مبل ایران:    

تثبیت جایگاه هنر- صنعت سنتی مبلمان در اقتصاد مدرن

رشـتـه  افتتاح  ضرورت  خـصوص  در 
انداز  چـشم  و  مــبلمان  طـراحی 
ایـن صـنعت با وجود افتتاح این رشته 
دانشگاهی با دکتر فاضل الریجانی رئیس 
مبل  انجمن  -کاربردی  علمی  دانشگاه 

ایران گفت و گویی داشتیم.
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علمی و آموزشی
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی      علمی و آموزشی
SCIENTIfIC & EDUCATIONAL

از رنگ ها و المان هاي مختلف و مواد اولیه 
متفاوت در جلب نظر افراد و اقشار با سلیقه 
هاي گوناگون فعالیت مي نماید. این »هنر- 
صنعت« عالوه بر حفظ اصالت ها و هویت ملي 
فرهنگي، موجب ارزش افزوده باال بوده و ایجاد 
طراحي  اولیه،  مواد  هاي  زمینه  در  اشتغال 
تولید،تولید،عرضه و فروش و طراحي محیط 
را به دنبال داشته است که مشاغل مرتبط به 
آن نظیر بسته بندي،حمل و نقل،تبلیغات و 
با  از آن محسوب مي شوند.  نیز بخشي    ...
توجه ویژه نظیر تربیت افراد واجد شرایط براي 
این هنر- صنعت و ایجاد زمینه هاي تجاري و 
بهره گیري از خالقیت و نبوغ تولیدکنندگان، 
امکان حضور در عرصه بین المللي بوجود آمده 
و داراي مزیت هاي اقتصادي مناسبي خواهد 
بود تا مبلمان ایراني همانند و در کنار فرش 
ایراني زمینه هاي حضور جهاني را در قالب 
صادرات فراهم آورده و موجب بالندگي هر چه 

بیشتر کشور ایران در دنیا باشد.
علمي-کاربردي  ناپیوسته  کارداني  دوره 
به  عالي  آموزش  دوره  یک  مبلمان«  »تولید 
رشته  هاي  پودمان  است.  پودمان   6 طول 

تولید مبلمان به شرح زیر است :
1- پودمان پایه   2- پودمان درودگري   3- 
پودمان منبت کاري   4- پودمان رنگ کاري   
5- پودمان رویه کوبي   6- پودمان سرپرستي. 

و  محتوا  و  هدف  ضرورت،  به  راجع    
توانمندیهای فنی فارغ-التحصیالن  نیز 

رشته »طراحی مبلمان« بفرمایید.
رشته  مبلمان«،  »تولید  رشته  بر  عالوه 
هنر-  این  نیازهای  از  مبلمان«  »طراحی 
سال  مهرماه  از  مرکز  این  که  است  صنعت 
1391 افتخار برگزاری این دوره را در مقطع 
»طراحی  کارشناسی  دوره  دارد.  کارشناسی 
علمی  های  آموزش  قالب  در  مبلمان« 

گردد  می  اطالق  درسی  برنامه  به  کاربردی 
که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش 
و مهارتهای عملی در طراحی موارد مختلف 
فضای  طراحی  و  مبلمان  تولید  به  مربوط 
بتوانند  گوناگون،  اجزای  چیدمان  و  داخلی 
امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه 
ای شایسته انجام دهند. در دنیای امروز تولید، 
طراحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا 
عالوه بر معرفی ارزش های حاکم بر جامعه 
و زیبایی نگرش های اجتماعی، برنامه های 
تولید و عرضه را بر اساس نیازهای انسانی در 
موارد جسمانی و روانی و همچنین روش های 
تولید فنی با ویژگیهای اقتصادی تنظیم می 
نماید. روند کنونی طراحی در صنعت مبلمان 
دلیل  و  است  متوقف  تقریباً  دکوراسیون  و 
عمده آن فقدان و یا کمبود شدید طراحان 
تخصصی در این مصنوعات پر مصرف اجتماع 

است.

  قابلیت ها و توانمندي هاي فني 
فارغ التحصیالن چیست؟

1- ایده پردازی در زمینه های فرم و اشکال 
مبلمان و دکوراسیون )اسکیس(

محاسبات  اساس  بر  تولید  طرح  ارائه   -2
صنعت  در  موجود  های  فناوری  و  اقتصادی 

مبلمان.
3- انجام محاسبات طرح بر اساس مهندسی 
آنتروپومتری،  )ارگونومی،  انسانی  عوامل 

روانشناسی کاربردی و ایمنی.)
)نقشه  تولید  مهندسی  محاسبات  انجام   -4
کشی، مدل سازی، نمونه سازی قبل از تولید).

افزارهای  نرم  از  بکارگیری  و  استفاده   -5
موجود در طراحی مبلمان و دکوراسیون.

اساس  بر  طرح  اجرای  و  سازی  پیاده   -6
فناوری های موجود در صنعت مبلمان.

7- ارزیابی طرح و محصول.

برخی از دروس این رشته عبارتند از:
تفکر طراحی)اندیشه طراحی(، طراحی نقوش 
مدل سازی،  کارگاه  طراحی،  فرایند  ایرانی، 
کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان اداری، 
کارگاه طراحی دکوراسیون و مبلمان منزل، 
کودک و نوجوان، کارگاه طراحی دکوراسیون 
و مبلمان فروشگاهی و نمایشگاهی، شناخت 
محصوالت ساختمانی، طراحی مبلمان فضای 
باز)شهری و باغی(، فرایند تولید، سیستم های 
و  برند  تخصصی،  زبان  کنترل،  و  ارزیابی 

برندسازی مبلمان و تجارت و بازار مبلمان. 

  ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در 
رشته طراحی مبلمان چیست؟

)رشته تحصیلی دیپلمـ  گواهی سالمت(
ـ رشته تحصیلي مرتبطـ  کاردانی: رشته های 
تولید مبلمان ـ معماری ـ گرافیک ـ صنایع 
غیر  های  رشته   - دستی  هنرهای   - چوب 

مرتبط با گذراندن دروس جبرانی.

  اگر نکته ای مد نظرتان است بفرمایید.
این مرکز نه تنها در زمینه آموزشی و توسعه 
رشته و مقاطع تحصیلی تالش می کند، بلکه 
با اخذ مجوز ایجاد مرکز پژوهشی در صدد آن 
است که بتواند در زمینه های مختلف مرتبط 
به فعالیت تولید مبلمان و دکوراسیون، نقش 
R&D در این صنعت را نیز ایفا نماید و بتواند 
نسبت به ارائه گزارشات و تحلیلهای دقیق از 
روند توسعه صنعت و نیز آسیب شناسی ارائه 
حضور  چگونگی  به  راجع  همچنین  نماید. 
پررنگ تر ایران در عرصه تجارت بین الملل 
با  کند. همچنین  تالش  آن  جایگاه  ارتقاء  و 
مطالعه و  مطابقت رشته و دوره های مشابه در 
دانشگاه های خارج از کشور نسبت به برگزاری 
دوره های مشترک با دانشگاه های خارج از 

کشور اقدام نماید.     
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در دنیای امروز 
تولید، طراحی از 
جایگاه ویژه ای 
برخوردار است. 
زیرا عالوه بر 
معرفی ارزش های 
حاکم بر جامعه و 
زیبایی نگرش های 
اجتماعی، برنامه های 
تولید و عرضه را 
بر اساس نیازهای 
انسانی در موارد 
جسمانی و روانی 
و همچنین روش 
های تولید فنی با 
ویژگیهای اقتصادی 
تنظیم می نماید



TAfE مدرسه طراحی 
 آیا می خواهید نکته فوق العاده ای را به 
طراحی  مدرسه  کنید؟  اضافه  خود  زندگی 
در  را  کوتاه  آموزشی  های  دوره  انواع   TAFE

می کند.  عرضه  طراحی  مختلف  های  رشته 
آنها سمینارهای یک جلسه ای تا دوره  های 
آموزشی طول ترم را برای افراد خواهان برای 
کسب اطالعات نوین و نیز افزایش تجربیات 

افراد حرفه ای برگزار می کنند.
مهارت های کارشناسی آموزش طراحی در 
حوزه های صنعتی موارد زیر را در بر می گیرند:

) Auto CAD( اتوکد )الف
)Graphic Design( طراحی گرافیک )ب

Drawing and illus�( رج( طراحی و تصوی

)tration

 Computers for(کامپیوتری طراحی  د( 
)Design

Visual Merchandis�( بصر تجارت  یه( 
)ing

)Calligraphy(خوشنویسی )و
)Interior Design(دکوراسیون داخلی )ز

 Graphic Art and(هنر گرافیک و چاپ )ح
)Printing

Binding and Fin�( تط( صحافی و پرداخ
)ishing

ی( آماده سازي براي مشاغل حرفه  اي مرتبط 
Folio Preparation and Career Dis�(

)covery

 مؤسسه طراحی مبلمان  M  دانشگاه 
متروپولیتن لندن

 
اهداف دوره آموزشی 

مهارت هایی  از  باید  مبلمان  موفق  طراح 
مانند خالقیت و نبوغ برخوردار بوده و بتواند 
مبلمان مورد نظر را طراحی کرده و اعتماد به 
نفس الزم در زمینه علوم فنی را در خود ایجاد 
نماید. این دوره که بسیار مورد تأمل قرار گرفته 
به متخصصین و فارغ التحصیالن کمک خواهد 
کرد تا مهارت ها و تجربیات خود را در صنعت 
مبلمان عمق بیشتری بخشیده و برای این کار 
از حمایت طراحان و اساتید پیشگام بین المللی 
بهره مند شوند. این دانشگاه در مرکز بخش 
هنری لندن واقع شده و به عالقمندان کمک 
کرد تا طراحی های پیشرفته روز را تمرین کرده 
و در جامعه زمینه  هایی فراهم شد تا بعد از 
فارغ  التحصیلی نوآوری  های فناوری، خالقیت 
 ها و تئوری  های خود را در اختیار فعاالن این 
صنعت قرار دهنـد. دانشجویان از آثار مبلمان 
طراحی و تولید شده در دانشگاه، مرکز تولید 
مبلمان و منابع بازرگانی راه  اندازی شده برای 
حمایت از طراحان و سازندگان آینده مبلمان، 
که نمایشگاه  های ساالنه باشکوهی را برگزار 

نگاهی به دوره های آموزشی کوتاه  مدت خارج از کشور
در زمینه طراحی و تولید مبلمان 

طراحی و فناوری مبلمان به شما این اجازه را می دهد که مفاهیم را 
به زندگی خود بیاورید. این رشته بر جنبه  های تولید و صنایع دستی 
تأکید دارد. طیف گسترده  ای از عناوین در این رشته پوشش داده شده 
تا به فرد این امکان را بدهد که با درک عمیقـی از جنبه هـای متعدد 
ساخت، مبلمان نوین طراحی کرده و در مورد جنبه  های معاصر فرهنگی و زیست 

محیطی طراحی و فناوری مبلمان، تحقیق به عمل آورد.
برنامه های مبلمان این دانشگاه توسط کارورزان صنعت با سابقه تولید و طراحی 
تولید صنعتی دارند  برای  حرفه ای که تجارب فراوانی در زمینه توسعه مبلمان 
آموزش داده می شونـد. این دانشگاه برنامه مبلمانی را ارائـه می کند که با نیازهای 

شما، از پیش شاگردی تا درجات باالی تحصیلی، همخوانی دارد.
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می  کنند، بهره  مند می  شوند. شهرت دیرپای 
دانشگاه، که از پشتیبانی رابط  های تعیین شده 
با صنعت برخوردار است، فرصت  های شغلی 
فوق  العاده  ای را برای فارغ  التحصیالن فراهم 
می  آورد. تسهیالت چشمگیر )سنتی و نوین(، 
کارشناسی متخصصین )در حوزه های تولیدی 
مرتبط  فعالیت  هـای  دیجیتال(،  طراحی  و 
حرفـه  ای )مرکز تولید دیجیتـال،  آثار کالن 
معروف  اساتید  و  و جامعه طراحـان(   شهری 
بین  المللی عالقمندان را در طول دوره مورد 

حمایت خود قرار خواهند داد.
ساختار دوره آموزشی 

اصلی،  بخش  حاوی 7  آموزشی  دوره  این 
کارهای پروژه ای و گزارش در زمینه طراحی 

است.
واحدهاي درسي عبارتند از: تحقیق و توسعه 

دیجیتال  طراحی  زمینه  در  نوآوری  طراحی، 
)اختیاری)،نوآوری در زمینه طراحی سه بعدی 
در  طراحی   ، تولید  برای  )اختیاری)،طراحی 
عمل، اطالع رسانی در زمینه طراحی ، هویت 

طراحی و ارائه مفاهیم ، پروژه نهایی.
ارزیابی 

آزمایشگاهی  الگوی  شما  پشتیبانی  برای 
یادگیری؛ ارائه طراحی نوین )ابتکاری(؛ تفکر 
زیبایی  و حساسیت  حرفه  ای  ادراک  نظری؛ 
 شناسی هنری ارائه می شوند. کارهای طراحی 
برگزاری  و  ارزیابی  به  مربوط  های  گزارش  و 
عرضه  آموزشی  دوره  سرتاسر  در  نمایشگاه 

خواهند شد.
فرصت های شغلی 

بررسی  های اخیر نشان می  دهند که در 
سراسر جهان، رشد صنایع خالق و فرهنگی 

بیش از دو برابر سرعت اقتصاد جهانی است. 
را  پویایی  ما در شهر جامعه  مکانی  موقعیت 
فراهم می  آورد که بیشترین تمرکز طراحان و 
مشاغل وابسته را در جهان تأئید نموده و فرصت  
هایی را برای نمایش طرح  های پیشرفته ارائه 
می  کند. در طول دوره کاریـابـی و پروژه  هـای 
پویا، پروژه  هـای طراحی را ارائـه خواهیم کرد 
که ارتباط زیـادی با بازارهـای مصرف  کننده 
از:  عبارتنـد  مرتبط  مشاغل  دارد.  جهانی 
طراحان مشاور، مدیریت عامل، طراحی داخلی 
طراحان  تولیدکننـده،  شرکت  هـای  برای 
طراحی  رسمی  هـای  شرکت   با  سفارشی 
های  مبلمان  سازندگان  طراحـان/  مبلمان، 
سفارشی، مدیران/ مشاورین تسهیالت تولید، 
طراحان آزاد برای مراجعین شرکتی/ کشوری 

یا بازارهای تولید محدود/ دسته ای/ انبوه.
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لیسانس به صورت  این رشته در مقطع   
تمام وقت و در مدت سه 3 سال آموزش داده 

میشود.

  مبلمان معاصر چیست؟
اگر بخواهیم مبلمانی را در اندازه کامل آن 
طراحی کرده و بسازیم، در شرایطی که تأکید 
اصلی بر مفهوم و طرح است، در آن صورت 
احتماالً داوطلب کار بر روی مبلمـان معاصـر 
آموزش می  به شما  این دوره  بود.  خواهیـد 
و منطقی  به صورت شفاف  دهد که چگونه 
انبوه و  در مورد طراحی مبلمان برای تولید 
گروهی بیندیشید. گذراندن این دوره در شما 
توانایی الزم برای ایجاد مفاهیم جدید و اصلی 
را برای اشکال مبلمان و با استفاده از آخرین 
شیوه های تولید و جدیدترین مواد فراهم می 
این  گذراندن  کلید  طراحی  های  ایده  آورد. 
دوره هستند، دوره ای که در آن مهارت های 
ساخت و تولید با اندیشه اصلی در جهت تحقق 

بهترین اشکال مبلمان معاصر همراه میشوند.

  ویژگی های کلیدی این دوره 
این دوره با شرکت های اصلی در صنعت 
طراحی مبلمان معاصر و تنظیم پروژه همکاری 
داشته و شرایط را برای کشف و نوآوری و نیز 
نتایج رئالیستی مبلمان براي استفاده عمومی و 
داخلی فراهم می آورد. شرکت های همکار در 
Isokon، Er� دوره آموزشی امسال عبارتند از:
Matthew Hil�(مبلمان ماتیو هیلتون ،col

ton( SCP و homebase. این دوره از آن 
جهت به خود می -بالـد که از نظـر طراحـی 
نوین  های  ایده  و  مفهوم  بر  مبتنی  مبلمان 
بهترین در کشور به شمار رفته و  نتیجه کار 
آن مبلمانی کاربردی و رئالیستی خواهد بود که 
امکان جذب آن توسط تولیدکنندگان اروپایی 
و انگلیسی وجود دارد. نمایشگاه های ساالنه و 
شرکت در نمایشگاه مبلمان میالن این دوره 

آموزشی را به یکی از ملزومات اصلی کسب 
نموده  تبدیل  حوزه  این  در  موفقیت 

انـد تا جایی که بالغ بر 25 طرح 
با این تولیدکنندگان اروپایی 

به عنوان نتیجه مستقیم 
سال  آثار  نمایش 

سومی ها و فارغ 
التحصیالن 

در 

میالن به مرحله تولید رسیده است.

  چه نکاتی را خواهیم آموخت؟
با گذراندن این دوره شما استفاده از فرایند 
طراحی دقیقی را خواهید آموخت و باالترین 
نموده  برای شما تضمین  را  بازدهی  کیفیت 
قرار  خود  نسل  طراحان  صدر  در  را  شما  و 
سه  از  ای  مجموعه  گذراندن  با  داد.  خواهد 
سال تجربه یادگیری دقیق و راهنمایی شما 
نکات  این  به  که  یافت  خواهید  را  آن  توان 
کرده،  یادداشت  را  آنها  اندیشیده،  طراحی 
درباره آنها سخن گفته و کار خود را به باالترین 
استانداردهای طراحی تجهیز نمایید. این امر 
شغل  آمیز  موفقیت  آمادگی  کننده  تضمین 
آینده شما در صنعت طراحی مبلمان خواهد 
بود. کارگاه های بزرگ قابل دسترسی عموم 
طیف گسترده ای از مصالح و فرایندها را عرضه 
و تحقق ایده های شما را به طور کامل قابل 
دستیابی خواهند نمود. ارتباط با صنایع محلی 
و تولیدکنندگان داخلی به وسعت امکانات شما 
افزوده و جدیدترین فناوری و فرایندها را در 

اختیار شـما قـرار خــواهد گذاشت.
و  ساالنه  آموزشی  های  دوره  شرکت در 
فراگیری موضوعات گسترده مطرح شده در 
نمایشگاه های اروپایی چشم انداز بین المللی 
مناسبی را در زمینه ایده ها و پیشرفت های 

جدید فراهم می آورد.

  چشم اندازهای این شغل 
کدامند؟

بیشتر دانشجویان این دوره به طراحان آزاد، 
یا طراحان مبلمان تبدیل می شوند که با دفاتر 
بزرگتر  های  تیم  با  طراح  عنوان  به  طراحی 
همکاری کرده و در زمینه هایی مانند شیوه 
ارائه  های نوین معماری طرح هـای خود را 
می کنند. بینش گسترده دوره و گستردگی 
معنا  این  به  داده شده  آموزش  های  مهارت 
خواهد بود که بعضی از دانشجویـان به طیف 
با صنعت  وسیعـی از خروجی هـای مرتبط 
مبلمـان ماننـد تصدی نمایشگـاه، خبرنگـار، 
مدل سازی، آموزش، معاونت در حوزه معماری 

و طراحی مجالت این حوزه و عرصه هایی 
مانند آن عالقمند شوند.

آشنایی با رشته ها:    

رشــته طــراحــی مــعاصــر





جایگاه آموزش طراحی و تکنولوژی مبلمان در هنرستان

بحث  مورد  و  بحرانی  موضوعات  از  یکی 
بنگاه های اقتصادی در دوره اخیر پدیده ی 
جهانی شدن می باشد، طوریکه برای رقابت 
در سطح جهانی و دستیابی به موفقیت های 
در  های چشمگیر  پیشرفت  نیازمند  جهانی 
آموزش  باالی  اثربخشی  مانند  زمینه-هایی 
با ویژگی های خاص  های فنی و حرفه ای 
تقاضای  شدن  جهانی  ظهور  با  باشند.  می 
باال  مهارت  سطح  با  متخصص  کار  نیروی 
بیشتر شده و آموزش های حرفه ای متنوع 
گردید و  برنامه های آموزشی فنی و حرفه 
جهت  در  اثربخش  بسیار  های  راه  از  ای 
تقاضاهای  و  شدن  جهانی  به  پاسخگویی 
فشار  دنبال  به  است.  شده  شناخته  جهانی 
جهانی شدن، بنگاه ها نیازمند ارزیابی مجدد 
سیستم ها و تغییر در فرهنگ یادگیری مردم 
می باشند تا مطمئن شوند که سازمان هایی 
پویا، انعطاف پذیر و مسئول با توجه به آنچه 
که باید باشند، هستند. برای رقابت با تکنیک 
بازارهای جهانی و مواجه شدن با چالشهای 
قابل  های  پیشرفت  بایستی  شدن،  جهانی 
و حرفه  فنی  آموزش  در ساختار  را  توجهی 
ای براساس برنامه های آموزشی خاص ایجاد 
آموزشی  کارشناسان  و  متخصصان  و  نمود 
اقدام به مدرنیته کردن آموزش های فنی و 
حرفه ای با توجه به نیازهای بازار کار نمایند 
تا نیروی انسانی ماهر و به روز تأمین شود. 
برای تأمین این تقاضا الزم است شکاف بین 
آموزش های حرفه ای و دانشگاهی کاهش 
و  آموزشی  مقامات  میان  همکاری  و  یافته 

بنگاه های اقتصادی و صنایع تقویت گرد.

صنعت تولید مبلمان و مصنوعات چوبی که 
تا اواسط قرن بیستم به عنوان یکی ازاصناف 
بافرهنگ  منطبق  صرفاً  کشور،  هر  تولیدی 
محصوالت  تولید  به  کشور  آن  بومی  نیاز  و 
مورد نیاز مردم می پرداخت، رفته رفته به یکی 
ازمهمترین شاخه های صنعتی مولد اشتغال و 
ثروت در درون کشورهای در حال توسعه و 
نیز یکی از شاخه های مهم تجارت بین الملل 
صنعت  امروزه،  اینکه  رغم  علی  شد.  تبدیل 
و  ارزآوری  زائی،  اشتغال  لحاظ  از  مبلمان 
سطح  در  مطرح  صنایع  جزء  افزوده  ارزش 
المللی به شمار میرود، تا جائی که در  بین 
صنعت  این  سهم  صنعتی  کشورهای  غالب 
از تولید ناخالص ملی به مراتب باالتر از یک 
درصد بوده و ازاین رو، به آن به صورت یک 
صنعت استراتژیک مؤثر در توسعه اقتصادی 
و صنعتی نگاه میشود؛ صنعت مبلمان ایران 
با داشتن 60 هزار واحد تولیدی فعال، حدود 
%8 اشتغال کشور را در اختیار داشته و سهم 
آن از تولید ناخالص داخلی بسیار پائین تر از 
یک درصد است. سهم ایران از تجارت جهانی 
مبلمان نیز تنها 1 / 0 و در بخش صادرات تنها 
0/01 درصد می باشد که نشان دهنده سهم 
ناچیز کشور در این بخش از تجارت جهانی 
بخش  این  به  بیشتر  توجه  نیازمند  و  است 
اقتصادی  کارشناسان  باشد.  می  صنعت  از 
پتانسیل های قوی صنعت چوب  به  با اشاره 
افزایش  معتقدند:  اشتغال  ایجاد  درخصوص 
بی رویه واردات مبلمان خارجی و سیر نزولی 
صادرات مبلمان ایران که طی چند سال اخیر 
شایسته  و  درخور  یقین  بطور  افتاده  اتفاق 
صنعت مبلمان ایران نیست، زیرا محصوالت 

داخلی از کیفیت باالیی برخوردار است.

  جایگاه اقتصادی صنعت مبلمان
ما  کشور  در  چوب  متاسفانه  صنعت   
آنچنان که شایسته است  مورد حمایت واقع 
ایجاد  به  جامعه  امروزی  که  درحالی  نشده 
اشتغال نیازمند است و این صنعت در زمینه 
با  و  دارد  زیادی  توانمندی های  اشتغالزایی 
توجه به اینکه ایرانی ها در کارصنایع دستی 
جانب  از  اگر  دارند،  خاصی  تجربه  و  تبحر 
بازارهای  در  می توانند  دولت حمایت شوند، 
آورند.  بدست  مناسبی  جایگاه  جهانی 
بتواند  جهانی  دربازارهای  ایران  اینکه  برای 
جایگاه خوبی داشته باشد باید سرمایه گذاری 

روز،  تکنولوژی  از  استفاده  زمان،  الزم،صرف 
بازاریابی درست و صرف هزینه های جانبی را 

در صنعت مبلمان لحاظ کند.
با نگاهی به گردش مالی صنعت مبلمان 
ایران که ساالنه حدود 10 هزار میلیارد  در 
تومان و یا به عبارتی 10 میلیارد دالر میباشد 
تالش در راستای پیشرفت این صنعت پربازده 
اعتبارات مالی کشور  افزایش سقف  نهایتاً  و 

امری ضروری تلقی می شود.
براساس آمار جهانی تولید مبل در دنیا در 
سال 2008 حدود 350 میلیارد دالر عنوان 
شده است که 65 درصد این میزان در اروپا 
و مابقی در سایر کشورهای جهان تولید شده 
در سال 2007  مبل  تولید  بخش  در  است. 
کشورهای چین و آمریکا رتبه اول و دوم را 
جایگاه  در  اروپا  و  دادند  اختصاص  خود  به 
ترتیب  به  اروپا  در  اما  و  داشت  قرار  چهارم 
رتبه های  اسپانیا  و  لهستان  فرانسه،  ایتالیا، 
برتر تولید مبل بودند. در سال 2009 بدنبال 
رکود اقتصاد جهانی تولید مبل با رشد منفی 
1/5 درصد مواجه شده و سیر نزولی را پیمود. 
پیش بینی می شود که رشد تولید به میزان 
0/5 درصد در سال 2010 رسیده و در سال 

2011 رشد مثبت ادامه یابد.
 اهمیت و ضرورت توجه به صنعت مبلمان 
از  استفاده  فرهنگ  به  توجه  با  جهان  در 
امری  اروپاییان  بین  در  نیمکت  و  مبلمان 
بدیهی می باشد. اما مطالعات نشان می دهد 
که رشد توسعه ی تولید و صادرات صنعت 
در  و  نبوده  موفق  چندان  ایران  در  مبلمان 
سالهای اخیر صادرات با روند کاهشی روربرو 
بوده است، به گونه ای که میزان صادرات تا 
سال 76، سیر صعودي داشته و پس از آن، 
تنزل یافته و در سال 1383، به 6/6 میلیون 
 84 سال  در  روند  این  است.  رسیده  دالر 
میلیون دالر  به 9/8  و  داشته  سیر صعودی 
افزایش می یابد. تا سال 87 این روند مسیری 
رو به پایین را طی کرده تا به 4/2 میلیون 
سالهای  طی  صادرات  روند  می رسد.  دالر 
ضعف  دهنده  نشان  و  کننده  نگران  اخیر 
هجوم  و  صنعت  این  در  موجود  ساختاری 
کشورهای خارجی برای حضور در این بازار 
می باشد. ولی در مقابل واردات این صنعت 
روز به روز در حال افزایش بوده، بطوریکه از 
13/8 میلیون دالر در سال 83  به بیش از 
70 میلیون دالر در یازده ماهه سال 1387 
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طراحی و مبلمان
fURNISH & DESIGN 

متاسفانه  صنعت 
چوب در کشور 

ما آنچنان که 
شایسته است 

 مورد حمایت 
واقع نشده 
درحالی که 

جامعه  امروزی 
به ایجاد اشتغال 

نیازمند است 
و این صنعت 

در زمینه 
اشتغالزایی 

توانمندی های 
زیادی دارد



افزایش یافت که رشد بیش از 400 درصدی 
را طی پنج سال نشان می دهد. 

  کمبود دانش فنی مدرن ، گره کور صنعت
 سیاست گذاری های کنونی کشور جهت 
سطح  افزایش  و  مبلمان  صنعت  توسعه 
اشتغال، به سمت صنایع کوچک و زودبازده 
توجه  بنابراین عمده  است.  پیدا کرده  سوق 
صنعت مبلمان به کارخانه ها و کارگاه های 
سبب  به  که  بوده  معطوف  تولیدی  کوچک 
مدرن،  تکنولوژی  نداشتن  و  سنتی  ساختار 
این  نیستند.  برخوردار  قابل توجهی  از رشد 
نیز  کار  نیروی  تأمین  در  را  سنتی  ساختار 
هم  هنوز  بطوریکه  نمود  مشاهده  توان  می 
از طریق روش سنتی استاد شاگردی صورت 
میگیرد. در حال حاضر با توجه به رو به فزونی 
به  تمایل  که  کارخانجاتی  تعداد  گذاشتن 
استفاده از ماشین آالت CNC در خط تولید 
خود دارند نیاز به نیروی کار آموزش دیده و 
ماهر برای هماهنگی با تغییرات روز و رقابت 
با دیگر نیروهای کار  بیش از پیش احساس 
میشود. اگر کارخانه ها و کارگاههای تولیدی 
نیروی کار ماهر مورد نیاز خود را از بین فارغ 
التحصیالن دیپلمه صنایع چوب و دانشگاه ها 
و دیگر مراکز آموزش عالی تأمین نمایند، آیا 
باز هم با مشکل کمبود دانش فّنی که ممکن 
است کیفیت پایین محصول را بدنبال داشته 
باشد، مواجه خواهند بود؟ آیا نیازمند صرف 
نیروی  آموزش  برای  بیشتر  وقت  و  هزینه 
ارتباط  بدون شک  بود؟  سنّتی خواهند  کار 
مشکل  این  آموزش  و  صنعت  بین  مناسب 

نیروی انسانی صنعت را حل خواهد نمود.
و  پرورش  و  آموزش  اینکه  به  توجه  با 
سازمان فنی و حرفه ای کشور متولی آموزش 
های فنی و حرفه ای یا آموزش نیروی انسانی 
صنعت  برای  تکنسین  و  کارگر  عنوان  به 
چوب کشور می باشند، شاید بتوانند با درک 
متقابل از وضعیت صنعت و تعامل بیشتر با 
آن مشکل نیروی انسانی ماهر و شایسته مورد 
نیاز صنعت را حل کرده و در زمینه کاهش 
و  واقعی صنعت چوب  و پیشرفت  مشکالت 
توسعه مبلمان قدم بردارند. با توجه به مطالب 
و  طراحی  آموزش  به  توجه  اهمیت  مذکور 
تکنولوژی مبلمان در کتب درسی هنرجویان 
صنایع چوب بیش از پیش احساس میشود. 
صنعتی  واحدهای   %80 حدود  که  آنجا  از 
مصنوعات  بخش  در  کشور  چوب  صنایع 
چوبی و مبلمان فعالیت دارند، آیا به همان 
اندازه نیز به آموزش طراحی و ساخت سازه 
صنعت  نیازهای  با  هماهنگ  مبلمان  های 
این  به  پاسخگویی  برای  است؟  شده  توجه 
سوال کتب درسی صنایع چوب شاخه فنی و 

حرفه ای که پایه ی آموزشهای صنایع چوب 
در کشور می باشد، مورد بررسی قرار گرفته 
است. آموزش فنی و حرفه ای صنایع چوب 
به هنرجویان  بصورت کلی  ها  در هنرستان 
ساخت  و  طراحی  مبحث  و  میشود  ارائه 
تخصصی  کتابهای  البالی  در  نیز  مبلمان 
از  پس  التحصیل  فارغ  می گردد.  ارائه  آنان 
بازار کار شده زمان آن  روانه  اتمام تحصیل 
فرا میرسد که با توجه به دانش بدست آمده در 
هنرستان امور کار را بدست گیرد. چه اندازه 
از محتوای آموزش داده شده به آنها میتواند 
وی را با نیازهای شغلی هماهنگ سازد و در 
کارهای مربوط به طراحی و ساخت مبلمان 
که امروزه با توجه به حرکت بی رویه مردم به 
سمت این محصول و کمرنگ شدن فرهنگ 
کرده،  پیدا  زیادی  طرفداران  نشینی  فرش 
موفق گرداند؟ الزم است نگاهی به محتوای 
جایگاه  و  باشیم  داشته  هنرستان  کتابهای 
آموزش طراحی و ساخت محصوالت مبلمان 
را در این کتب مورد توجه قرار دهیم. مباحث 
در  مبلمان  تکنولوژی  و  طراحی  به  مربوط 
چهار کتاب رسم فنی تخصصی صنایع چوب، 
محاسبات فنی 3، تکنولوژی سازه های چوبی 
از سایر کتابها  و کتاب ساخت پروژه بیشتر 

بچشم می آید. 

  خال مبحث طراحی و ساخت سازه های 
مبلمان در سیستم آموزشی

بین  که  قبولی  قابل  هماهنگی  وجود  با 
و  آموزش طراحی  به  مربوط  مباحث  بیشتر 
تکنولوژی مبلمان در کتب تخصصی صنایع 
باز  دیده میشود،  چوب در مقطع هنرستان 
هم کمبودهایی خودنمایی میکند؛ حجم کم 
مطالب مربوط به آموزش طراحی و تکنولوژی 
با  تخصصی،  کتب  کل  به  نسبت  مبلمان 
توجه به فعالیت اکثر بازارهای صنایع چوب 
در زمینه مبلمان غیر قابل توجیه مینماید. 
با  کتابها  مطالب  ناهماهنگی  همچنین 
نشدن  روز  به  و  صنعت  سریع  تغییرات 
دستگاه ها در کارگاه های هنرستانها کیفیت 
آموزشهای فنی و حرفه-ای صنایع چوب را 

در زمینه مبلمان به زیر سوال می برد.
از آنجا که سرمایه گذاری و توجه به بخش 
اخیر  سالهای  در  کشور  در  مبلمان  صنعت 
شدت یافته، برنامه ریزان درسی سعی کرده اند 
تا با برقراری ارتباط با صاحبان صنایع مبلمان 
از نیازهای این بخش از صنعت چوب آگاهی 
حاصل نموده و مباحث و موضوعات هماهنگ 
کتابهای  محتوای  در  را  کار  بازار  نیازهای  با 
بین  هماهنگی  بگنجانند.  ای  حرفه  و  فنی 
دیدگاه برنامه ریزان و گروه صنعت در نتایج 
ارتباط مناسب آموزش و  بیانگر  این تحقیق 

صنعت میباشد. حال اگر این مطالب مربوط به 
آموزش طراحی و تکنولوژی مبلمان تا چندین 
سال آینده تغییر نکند و همگام با فناوری های 
جدید صنعت مبلمان پیش نرود، این مطالب 
نیز مانند دیگر بخشهای کتب تخصصی صنایع 
چوب غبار کهنگی گرفته و با نیازهای بازار کار 

ناسازگار میگردد.

  توجه مربوط به طراحی سازه ها و 
محصوالت مبلمان و راهکارهای پیش رو

بازار  های  فعالیت  به گستردگی  توجه  با 
صنایع چوب در زمینه مبلمان و دکوراسیون، 
از کتب تخصصی  بیشتری  باید بخش های 
بپردازند  بخش  این  نوین  های  آموزش  به 
و  ها  سازه  طراحی  به  مربوط  مباحث  و 
قرار  توجه  مورد  بیشتر  مبلمان  محصوالت 
ابتکار در طراحی  گیرد. همچنین نوآوری و 
و تکنولوژی مبلمان یکی از راههای مقابله با 
ارائه  بنابراین  باشد،  می  خارجی  محصوالت 
دروسی مانند کارآفرینی و تقویت مهارتهای 

خالقانه ضروری به نظر می رسد.
راهکار دیگر این است که ایجاد گرایشی 
داخلی  دکوراسیون  و  مبلمان  مضمون  با 
هنرستان  حرفهای  و  فنی  آموزشهای  در 
های  ریزی  برنامه  گیرد،  قرار  ها  برنامه  در 
درسی بصورت مشارکتی با صاحبان صنعت، 
کارفرمایان و استادکاران حرفه ای اجرا گردد 
کتب  محتوای  و  آموزشی  استانداردهای  و 
نیازهای  با  متناسب  چوب  صنایع  درسی 
مطالعه  همچنین  شوند.  بازنگری  صنعت 
در  انسانی  فاکتورهای  مهندسی  تر  دقیق 
صنعت مبلمان و مصنوعات چوبی و گنجاندن 
تخصصی  کتابهای  محتوای  در  مطالب  این 
جهت  مطالبی  اینکه  دیگر  و  چوب  صنایع 
آموزش مدیریت ارتباط  با مشتری در صنعت 
مبلمان و بازاریابی نیز در کتابهای تخصصی 

در نظر گرفته شود.
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ناهماهنگی 
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تغییرات سریع 
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نشدن دستگاه 
ها در کارگاه 
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کیفیت 
آموزشهای فنی 
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صنایع چوب را 
در زمینه مبلمان 
به زیر سوال 
می برد



رنگ شناسی و طراحی داخلی
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آیا تاکنون به رنگ آمیزی، و تاثیرات آن 
بر زندگی خود و دیگران فکر کرده اید؟، آیا 
افراد  با  با رنگها و مشاوره  میدانید آشنایی 
متخصص چقدر میتواند برای شما سودمند 
باشد؟،  آیا دوست دارید در ساختمانی که 
بصورت  چیز  همه  میکنید  کار  و  زندگی 
یکنواخت رنگ آمیزی شده باشد یا اینکه 
طرح  میدهید؟،  اهمیت  رنگی  تنوع  به 
چنین پرسشهایی میتواند ذهن شما را در 
بخشهایی که شاید کمتر برای شما مهم بوده 

به اندیشیدن وادارد. 
خبره  طراحان  و  مشاورین  با  شما  اگر 
مطرح  بسیاری  سواالت  کنید  مشورت 
میکنند تا پاسخهای مناسبی برای زندگی 
االن  دهند. همین  قرار  اختیارتان  در  بهتر 
که این مطلب را مطالعه میکنید به محیط 
اطراف خود نگاهی بیاندازید... به همه چیز 
با دقت و نگرشی جدید توجه کنید... نگها 
را ببینید ... آنها را تشخیص دهید .... مقایسه 
کنید .... و به رنگهای جایگزین برای آنها فکر 
کنید تا چه حدی میتوانید تغییرات رنگی 

ایجاد کنید؟ 
نارنجی رنگ  اتاقی  دارید در  آیا دوست 
مطالعه کنید و در آشپزخانه سیاه صبحانه 
زرد  برنگ  خوابی  اتاق  در  و  فرمایید  میل 
درخشان بخوابید، و یا اینکه روی صندلیهای 
قرمز در سطح شهر بنشینید ؟ اصال چرا ما به 
رنگهای مختلف نیازمندیم؟ آنها چه تاثیری 
بر روحیه و نشاط و آرامش ما دارند؟ اینجا 
رنگ  شیمی  و  رنگ  مهندسی  از  صحبت 
آمیزی،  رنگ  هنر  به  توجه  بلکه  نیست، 
تاثیر قرار دادن  روانشناسی رنگ، و تحت 

احساسات آدمی است.
افراد  برای  تنها  نه  مطالب  این 

بلکه  مبلمان،  و خریداران  عادی 
کننده  تولید  کارفرما،  برای 

نیز  صنعت  این  طراحان  و 
آنها  زیرا  است.  مهم  بسیار 
هستند که با سرمایه گزاری 
و  ابزار  بسیار،  زحمات  و 
که  میکنند  تولید  وسایلی 
به داخل ساختمانها و خانه 
ها میرود، و هر کدام میتواند 
های  نشانه  و  پیام  دارای 
فرهنگی، هنری، ارزشی و یا 

حتی ضد آنها باشد.

  چرایی رنگ ها را بدانید
برای  میبایستی  کننده  تولید  و  طراح 
محصول و ایده های خود دارای فکر و فلسفه 
و دلیل باشند. اگر مورد پرسش قرار گرفتند 
آنها  باشند که محصول  آگاه  و  بدانند  باید 
دقیقا چیست، چرا به این شکل درآمده، چه 
کاری قرار است انجام دهد و رنگ و بافت آن 
چه تاثیری بر استفاده کننده و مشتری دارد.

دنیای رنگها اسرار بسیاری در خود نهفته 
دارد،  داستانی  خود  برای  رنگی  هر  دارد. 
همراه با اتفاقات و تاثیراتی که میتواند بوجود 
آورد. رنگها در کنار هم و با ترکیبات مختلف 
داستانهای بیشتر و پیچیده تری برای گفتن 

دارند. 
بیشتر کنید  را  رنگها  ترکیب  هر چقدر 
معانی عمیق تری خواهند یافت و هر چقدر 
رنگ خالص شود مفاهیم آن نیز شفاف و 

ساده خواهد شد.
از  کودکان  که  است  دلیل  همین  به 
خالص  که  رنگی  دایره  اول  درجه  رنگهای 
و اولیه هستند بیشترین لذت را میبرند ، و 
همینطور افرادی با تفکر عمیق و تحصیالت 
باال ،  رنگهای ترکیبی درجات سه و چهار و 

حتی بیشتر دایره رنگ را دوست دارند.
یک  از  پس  عموما  نیز  سالمند  افراد 
و  استراحت  دوره کامل زندگی و در زمان 
و  راحتی  و  سادگی  بدنبال  بازنشستگی، 

هستند، آسایش 

استقبال  آرام  و  ساده  رنگهای  از  نیز  انها 
میکنند. دانش رنگ، جزو علومی است که 
اساس  بر  و  داشته  بسیاری  پیشرفتهای  با 
نیازهای مختلف زندگی و احساسات آدمی 

توسعه پیدا کرده است.
برای افرادی که با رنگ آشنایی دارند و 
یا حتی نسبت به رنگ عالقه دارند، شناخت 
سیستمهای رنگی و چگونگی استفاده از آنها 
روشنی  دیدگاه  شناخت،  این  است.  مهم 
درباره انواع رنگ و روشهای تصمیم گیری 
که  موضوعی  میدهد،  بدست  انتخاب  و 
تاثیرگزاری ویژه ای بر دیگران داشته و برای 
شما نیز میتواند موفقیت آمیز باشد. اجازه 
دهید کمی درباره سیستمهای رنگی صحبت 

کنیم.

   (RAL colors( سیستم رال  
و  اولین روشی که بصورت علمی  شاید 
نظام مند بعنوان پایه علمی رنگ شناسی 
مورد استفاده کشورهای مختلف جهان قرار 
گرفت، رنگهای کدگزاری شده رال بود. اولین 
چهل  مجموعه  یک  بصورت  آن  مجموعه 
گانه در دهه بیست میالدی توسط آلمانها 
استانداردسازی  این  از  پس  شد.  معرفی 
اولیه، کارخانه های رنگ سازی نیز بر اساس 
رال رنگهای خود را میساختند و اکنون که 
میگذرد  آن  تولد  از  یکصدسال  به  نزدیک 
و  تولید  و  تهیه  در  متنوعی  استانداردهای 
استفاده صنعتی و خانگی دارد. کارخانجات 
مدرن رنگسازی قادر هستند با روشهای کد 
گزاری رال کالسیک بیش از دویست رنگ 
بصورت  روش  این  کنند.  تولید  را  مختلف 
ایران هنوز هم وجود دارد و  سنتی در 
کنید  مراجعه  که  کجا  هر  به  شما 
میتوانید با پالت رنگی رال رنگهای 
مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
درحال  که  رال  موسسه   
عنوان  تحت  حاضر 
برای  آلمانی  »انستیتوی 
وعالمت  کاال  تضمین 
گذاری« درآلمان قراردارد 
،درسال 1960 نام هائی 
را نیز برای 210 فام ثبت 
شده با ارقام رال برگزید. 
این نام ها با استفاده از 

   سید رضا حسینی الهیجی
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رنگ شناسی و طراحی داخلی

رنگ گلها ،حیوانات وبسیاری چیز های دیگر 
که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم ، 
سرچشمه می گیرد. به عنوان مثال می توان  
از زرد باللی گرفته تا زرد شنی وزردگوگردی 

یازرد خورشیدی نام برد.
فام  گویای  رال  چهاررقم  از  اول  رقم 
که  ترتیب  این  ،به  باشد  می  )کلی(  هائی 
نارنجی،3برای  های  فام  زرد،2برای  1برای 
ها  آبی  ،5برای  )ها(  بنفش  قرمزها،4برای 
قهوه  ها،8برای  طوسی  سبزها،7برای  6برای 

ای ها وباالخره 9برای سفید)ها( ومشکی ها .

 NCS   سیستم رنگهای طبیعی  
(Natural Color System(             

NCS،  دانش 
رنـگ شناسی بر 
اســاس طبیعت 
و مـحتوای ذاتی 
طــبیعی رنـگها 

است. امروزه تمام مواد اولیه ساخت رنگ نیز از 
طبیعت است و آلودگی زیست محیطی ندارد.

این سیستم بر اساس نظریه آلبرت مانسل 
سوئدی در 1915 بوجود آمد و در دهه شصت 
استانداردهای  و  رنگی  ترکیبات  میالدی، 
حاضر  حال  در  یافت.   انتشار  آن  جهانی 
که  دارد  ای  پیشرفته  وبسایت  موسسه،  این 
فعالیتهای مختلف خود را معرفی و در زمینه 

های متنوع خدمات رسانی مینماید.
برای  را  ای  تازه  نگرش  سیستم  این      
ترکیب  با  و  نموده  معرفی  رنگی  ترکیبات 
زندگی  محصوالت  برای  متفاون  بندیهای 
داشته  ای  قابل مالحظه  پیشرفتهای  انسان، 
طراحان  از  بسیاری  میگویند  آنها  است. 
موسسه  این  از  مشاوره  برای  اروپا  معروف 

کمک میگیرند، بطور مثال برای رنگ بندی 
طرح جدیدی از جاروبرقی یا لوازم منزل که 
برای نقاط خاصی مانند خاورمیانه یا افریقا و یا 
کشورهای دیگر ارسال میشود نظر تخصصی و 

مشاوره رنگ میدهند.

  سیستم رنگهای یولو
                   YOLO Colors 

مـطالعـات یــولو 
بـــسیار جدید 

و  اســــت 
مربـوط به 
دهـه اخیر 

میشود.
ایـــن 

ســیستم 
بر  جــدید 

مطالعه  مبنای 
رنــگهای خــالص 

در طــبیعت و ارتبــاط 
آنـها با احساس انـسان شـکل 

گـرفت.
نامهای  با  بـندیهایی  دسته  بصورت  رنــگها 
است  قرار گرفته  و طبیعت  انسان  با  مرتبط 

بـطور مثال: 
رنگهای آسمان-  گل و غنچه – رویش – 
– آب  - برگ -  و  آلود -  سنگ  آب گل 
همچنین نامهایی از صفتهای انسانی مانند : 
امیدواری – سرزندگی -  پیشرفت – خیال – 

رویا – خالقیت .
را دارد  بندی خاص خود  هر دسته رنگ 
و در سایت و توسط مشاوره، رنگهای مرتبط 
میکند.  معرفی  را  منتخب  رنگ  با  مکمل  و 
ترکیبات این رنگها برای کسانی که عالقمند به 

رنگهای طبیعت هستند بسیار جذاب و خیره 
کننده و آرام بخش است. 

 این رنگها بدلیل تنوع و سازگاری با طیف 
روستایی  و  شهری  محیط  و  خاک  رنگهای 
برای رنگ آمیزی فضای بیرونی ساختمانها در 

هماهنگی با محیط اطراف بسیار کاربرد دارد.

  چند توصیه برای 
طراحی رنگ

1. بـه مـشاوره بـا 
متــخصص بـاور 
داشــته باشید. 
اینــکار نــوعی 
گزاری  سرمایه 
اسـت در زمـان 
و هـزینه و حتی 
ذهــنی  آرامـش 
شــما و در نــهایت 

موفقیت کارتان.
و  طـبیعت  بــه   .2
از  بگزارید.  احترام  زیست  مــحیط 
رنگهایی استفاده کــنید طـــبیعی هستند و 
بــــه طـبیعت بازمـیگردنـد، هــــیچگونـه 
نــدارند  نامطبوعی  بـوی  و  آلـــودگـــی 
باشــید  مطمئن  هستند.  آب  بـرپایه  و 
این  متوجه  شما  مشتریان  و  اطـــرافیان 
موضوع خواهند شد و اعتبار و احترام شما در 

محیط حرفه ای باالتر خواهد رفت.
3. از تقلید و کپی برداری دوری کنید. هر 
تصویر خوشایندی را مورد تقلید قرار ندهید. 
ممکن است رنگ آمیزی یک صحنه تلویزیونی 
و یا نمایشگاهی و فروشگاهی برای شما جالب 
باشد ولی دلیل نمیشود که برای منزل و محل 

کار و مبلمان شما هم موفقیت آمیز باشد.

 شماره  8 و 9  /  بهار و تابستان 1391
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4. برای خود، هویت و شخصیت بسازید. 
مجموعه این عوامل برند و نشانه های هویتی 
برای  که  همانطور  میاورد.  بوجود  را  شما 
طراحی آرم و نشانه و ساختمان خود اهمیت 
را  مناسبی  رنگی  های  نشانه  هستید،  قایل 
برای خود طراحی کنید که الگوی معرفی و 
شناسایی شما باشد.  با مطالعه برند و هویت 
سازی شرکتهای بزرگ جهان متوجه خواهید 
شد که این موضوع تا چه حد بر موفقیت شما 

تاثیرگذار است.
نقش   ، زندگی  شیوه  و  هنری  سبک   .5
ترکیبات  و  الگوها  گیری  تصمیم  در  مهمی 
رنگی دارد.  حتما به آنها توجه کنید. از هنرمند 
مشاور بخواهید آنها را برای شما توضیح دهد، 
شبک و سیاق شما را شناسایی کند و بر اساس 

آنها طرح مناسب را ارائه دهد.
6. رنگ را با عناصر دیگر طراحی و هنری 
در کنار هم ببینید. مجموعه آنها با یکدیگر 
مرتبط هستند و تاثیرات مکمل بر هم دارند . 
بطور مثال رنگ همراه با : جنس – بافت – رویه 

– شکل – گستردگی – نور و ...
7. به جزییات نیز توجه کنید. بسیاری از 
اصلی  محیط  فقط  آمیزی  رنگ  برای  مردم 
فراموش  را  سقف  میبینند....   را  دیوارها  یا 
دارد..  محیط  بر  ای  ویژه  تاثیرات  که  نکنید 
نوع کفپوش و رنگ آنها،  اتصال دیواره ها به 
سقف و کف، و جزییات عناصر و مواد و مصالح 

ساختمانی.
تاثیر  اطراف  محیط  از  روشن  رنگهای   .8
میگیرند. بطور مثال یک دیوار سفید میتواند 
نورهای انعکاسی درخت و فضای سبز بیرون را 
بخود جذب نماید و حتی آبی آسمان را بخود 
بگیرد و انعکاس دهد. در اینصورت تمایل به 
رنگهای دیگر پیدا میکند. بنابراین در انتخاب 
رنگهای  با  آنها  همنشینی  و  روشن  رنگهای 

اطراف دقت کنید.
9. رنگ در تابش مستقیم آفتاب چگالی 
بخصوص  موضوع  این  میکند.  پیدا  بیشتری 
برای رنگ آمیزی نمای بیرونی ساختمانها و 
نمود  دارند  بزرگ  دیواره شفاف  که  اتاقهایی 
بیرونی  نمای  برای  میکند.  پیدا  بیشتری 
میتوانید از رنگهای طبیعت مانند زمین و خاک 
و طیفهای مکمل آن استفاده کنید تا در نور 

آفتاب درخشندگی بیش از حد نداشته باشد.
10. رنگهای ایرانی را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهید. هنرمندان ایرانی در گذشته های 
دور، سیستمهای رنگی بسیار بارزشی را بوجود 
آوردند که هنوز مورد الهام و استفاده هنرمندان 
در  رنگ  تنوع  میگیرد.  قرار  جهان  مختلف 
مینیاتور، صنایع دستی، فرش و ... که ترکیبات 

بی نظیری از طبیعت دارد.



مبلمان قرن بیستم؛ امضایی برای معماران ساختمان

تاریخ پر فراز و نشیب مبلمان از گذشته 
تا به امروز، شاهد تغییر و تحوالت فراوانی 
است.  بوده  مبلمان  ساخت  سبک های  در 
از سبک »ملکه آن« و »چیپندل« گرفته 
تا »لویی شانزدهم« و »ریجنسی«؛ هریک 
از این تغییر و تحوالت در طراحی مبلمان 
متاثر از شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و فنون زمان خود بوده است. قرن بیستم با 
پیشینه ای که اشاره شد، شاهد هنرمندان 
و صنعتگرانی بود که در طراحی داخلی و 
طراحی مبلمان انقالبی بزرگ به پا کردند. 
یکی از تاثیرگذارترین و نیز سرنخ های این 
مکتب  و  باهاوس5  مدرسه  در  را  تحوالت 

بین الملل آن می توان جست وجو کرد.
تاثیر  آلمان،  در  باهاوس  مدرسه 
ماندگاری بر  آموزش هنر و معماری داشته 
تاثیر  در  را  آن  ریشه ی  می توان  که  است 
در  آلمان  شکست  و  هنر و صنعت  جنبش 
بر تفکرات هنرمندان و  اول  جنگ جهانی 
به خصوص معماران، دانست. هدف هایی که 
واتلر گروپیوس6 )موسس مدرسه باهاوس( 
دنبال می کرد متناسب با شرایط اجتماعی 
و اقتصادی آن دوران همچون نیاز به ارزان 
بودن کاال، کارکردگرایی و امکان تولید انبوه 
کاال، بود. طراحی های طراحان این مدرسه 
به میزانی مورد توجه قرار گرفت که نام این 

مدرسه تبدیل به یک مکتب شد.
باهاوس در زبان آلمانی به معنی »خانه 
باهاوس  مکتب  ماهیت  است.  معماری« 
اینطور  گروپیوس  های  گفته  از  یکی  در 
بیان شده : » برای خلق آثاری که کاربرد 
مانند یک ظرف، صندلی،  مناسبی دارند- 
خانه–  باید ماهیت آن بررسی شود، زیرا این 
نیاز مورد نظر را برطرف  باید کاماًل  جسم 
کند، در واقع باید وظیفه اش را انجام دهد، 
مارسل  باشد«.  زیبا  و  هزینه  کم  بادوام، 
بروئر و لودویگ میس ون دروهه را می توان 
مهم ترین طراحان مبلمان باهاوس دانست. 
این  مبلمان  نکات  از  یکی  فلز  از  استفاده 
سبک به شمار می آید. بروئر در این رابطه 
مقاله ای نوشت: » مبلمان فلزی بخشی از 
فاقد سبک  مبلمان  این  است.  مدرن  اتاق 
طرح  نمی رود  انتظار  آن  در  زیرا  است، 
ساختارش  و  هدف  از  فراتر  که  را  خاصی 
است بیان کند.«  او همچنین مبلمان فلزی 
را وسیله ای ضروری برای زندگی معاصر و  

صندلی را ماشینی برای نشستن می دانست. 
از ابتدای شروع به کار مدرسه باهاوس 
حزب نازی با شکل گیری و اهدافش مخالف 
غیر  و  کمونیستی  را  آن  تفکرات  و  بود 
آلمانی می دانست. نازی ها بعد از 15 سال 
فعالیت، باهاوس را در سال 1933 بستند. 
طراحان و استادان این مدرسه که بهترین 
به  بودند  معماران سبک مدرن زمان خود 
و  کردند  مهاجرت  آمریکا  و  غربی  اروپای 
این هجرت، نقطه ای طالیی را برای تاریخ 
معماری و مبلمان رقم زد. بر خالف آنچه 
نازی ها متصور بودند به جای جلوگیری از 
نشر سبک بین المللی که آن را کمونیستی 
این  گسترش  و  نشر  مسبب  می دانستند 
سبک به کشورهای دیگر شدند و معلّمان 
فعالیت  به  مختلف  کشور های  در  باهاوس 

خود ادامه دادند. 
مبلمان  ویژگی  ترین  اساسی  شاید 
فلزی طراحی شده توسط میس و بروئر به 
کارگیری قاعده ی طّره برای تلفیق دوام و 

سبکی باشد.  
مبلمان  پیشرفت  باعث  آنها  نوآوری 
می توان  شد.  دنیا  معمولی  و  تجاری 
معروفترین طرح  مبلمان باهاوس را صندلی 
فوالد و چرم، اثر میس که برای نمایشگاه 

بارسلونا در 1929 طراحی کرد، دانست.
 بعد از میس و بروئر می توان به معماری 
کرد  اشاره  »لوکوربوزیه«  نام  به  فرانسوی، 
که به طراحی در سبک بین الملل پرداخت. 
معروفترین مبل وی یک صندلی راحتی با 
فلزی  چارچوبی  در  که  بزرگ  کوسن  های 

قرار دارد، می باشد.
و  باهاوس  سبک   مبلمان   از  استفاده ی 
بین الملل به دلیل شکل ظاهری و استفاده 
از فلز در آن، برای مردم عام، نامأنوس بود؛ 
میالدی  دهه 1930  راستا طی  در همین 
طراحان به جای استفاده از فلز به استفاده 
از چوِب الیه الیه که قابلیت انعطاف تحت 
معروفترین  آوردند.  روی  داشت،  را  فشار 
طراح چوِب الیه الیه، معماری فنالندی به 
نام آلوار آلتو بود. این نوع مبلمان به دلیل 
و  از سُبکی  فلز  به جای  از چوب  استفاده 
امر  همین  و  بود  برخوردار  کمتری  قیمت 
گونه  این  از  مردم  بیشتر  استقبال  سبب 

مبلمان شد. 
شاهد  اروپا   1945 تا   1939 سال  از 
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طراحی و مبلمان
fURNISH & DESIGN 1391 شماره  8 و 9  /  بهار و تابستان 

ماهیت مکتب 
باهاوس در یکی از 
گفته های گروپیوس 
اینطور بیان شده : 
» برای خلق آثاری 
که کاربرد مناسبی 
دارند- مانند یک 
ظرف، صندلی، 
خانه  باید ماهیت 
آن بررسی شود، 
زیرا این جسم باید 
کاماًل نیاز مورد نظر 
را برطرف کند، در 
واقع باید وظیفه اش 
را انجام دهد، 
بادوام، کم هزینه و 
زیبا باشد«



جنگ جهانی دوم بود. این جنگ بر مبلمان 
سزایی  به  تاثیر  انگلیسی  مبلمان  بخصوص 
چند  مبلمان  تولید  آن  نتیجه  که  داشته 
منظوره که می توان به مبلمان سودمند نیز 
این مبلمان توسط دولت  ترجمه کرد- بود. 
و در مقابل کمبود مواد اولیه، مناسب برای 
ازدواج کرده  تازه  که  و کسانی  جنگ زدگان 
بودند، ابداع شد. مبلمان سودمند پیوندی بود 
بین سبک هنر و صنعت و مواد و تکنیک های 

به کار رفته برای تولید انبوه. 
بعد از جنگ جهانی دوم طغیان آشکاری 
اشکال  آمد.  وجود  به  مستقیم  اشکال  علیه 
آمیبی بسیار رایج شدند. استفاده از پالستیک 
)فایبر گالس( در ساخت مبلمان، یکی دیگر 
از فصل های طراحی مبلمان را رقم زد. شروع 
این حرکت از امریکا بود. از نمونه های شاخص 
و اولیه می توان به صندلی »دار« اثر »ایمز« 
اشاره  ژاکوبسون«  اثر »آرنه  و صندلی »قو« 
کرد. استفاده از پالسیتک و انعطاف پذیری 
این ماده در این دوره ی طراحی و دوره های 
بعدی بسیار شایان توجه است، چرا که سبب 
ایجاد طرح های خالقانه و نوآورانه  ای توسط 
و  سازان  مجسمه  خصوص  به  هنرمندان 

طراحان مبل گردید.
میالدی   1960 دهه ی  در  اقتصاد  تاثیر 
سبب ایجاد مبلمان ارزان قیمت شد. افزایش 
مبلمان  قیمت  تولید،  هزینه ی  از حد  بیش 
نامعقولی  حد  تا  را  شده  دوزی  رویه  سنتی 
 PVC جنس  از  بادی  صندلی  داد.  افزایش 
های  دانه  از  پر  )کیسه  ساکو  صندلی  و 
پالستیکی( از این نوع تولیدات بودند. به دلیل 
راحتی کمتر در مقایسه با مبلمان رویه دوزی 
شده، این صندلی ها که بیشتر حالت موقت 

داشتند، مورد استقبال قرار نگرفتند.
در همین دهه از تاریخ، حضور هنر پاپ 
در جامعه بر روی طراحی مبلمان نیز تاثیر به 
سزایی داشت. هنر پاپ یا مردم وار، جنبشی 
این  هنرمندان  اصلی  دستمایه  بود؛  هنری 
سبک، فرهنگ مردمی، تولید انبوه، تبلیغات 
آنچه  هر  کل  در  و  تلویزیونی  یا  محیطی 
مردم بیشتر می دیدند، بود. عبارت پاپ آرت 
توده  هنر  معنای  به  آرت،  پاپیوالر  مختصر 
استفاده  آرت  پاپ  مبلمان  ویژگی  از  است. 
از فرم های غیر هندسی و رنگ های خاص 
برای جلب توجه بیننده، و طراحی  به طوری 
که اغلب، جنبه ی نمایشی دارد تا کاربردی، 

می باشد. 
سبکی  ایجاد  مبلمان،  دیگر  تحوالت  از 
اسمیت  که  است،  مبلمان  تولید  در  جدید 
)منتقد انگلیسی و نویسنده کتاب تاریخچه 
مبلمان و طراحی داخلی(  آن را سبک مدرن 
فشرده )با اجزای آماده( نامیده است. مبلمان 
پیش  آشپزخانه های  در  ابتدا  سبک  این 

ساخته که در کارخانه تولید و در محل مونتاژ 
پیشرفت  ادامه  در  یافت.  نمود  شدند،  می 
سفارش کاال و تحویل در محل باعث تولید 
و محبوبیت نوعی از مبلمان شد که به صورت 
اجزای جدا از هم به شکل یک پکیج فروخته 
توسط  دقیقه  مهارت طی چند  با حداقل  و 
مصرف کننده، مونتاژ می شد. نمونه بارز این 
نوع مبلمان را در محصوالت شرکت سوئدی 

Ikea می توان دید. 
حوزه  در  شد  گفته  آنچه  هر  کنون  تا 
مبلمان مدرن قرار می گیرد. پست مدرنیسم 
که در واکنش مدرنیسم پدید آمد تحت تاثیر 
هوشیاری عمومی، پس از جنگ جهانی دوم 
به  اعتراض  نوعی  جنبش  این  واقع  در  بود. 
زمان  اجتماعی  و  اقتصادی  خاص  شرایط 
هنر  مفهوم  بود.  سرمایه داری  مانند  خود، 
برای هنر و نیز توجه به متن اجتماع - در 
مقابل هنر مدرن که وابستگی های اجتماعی 
اهمیت  مدرن  پست  در  می کند-  حدف  را 
امتزاج  آمیز،  هزل  تقلید های  می کند.  پیدا 
رنگ های مختلف، هجوهای بصری، استفاده 
جسورانه  و  جذاب  زوایای  با  اشکال  از 
است.  دوره  این  مبلمان  ویژگی های  از 
نفوذ  صص129-132(  )انصاری،1389، 
سورئالیست در مبلمان پست مدرن غیر قابل 
انکار است؛ تبدل فرم ها به صورت فرم های 
فانتزی و در برهه از زمان، انکار معنا و کارکرد 
بر  سورئالیست  تاثیرات  از  مبلمان  اصلی 

مبلمان پست مدرن است. 

  مبلمان امضای معماران ساختمان
و  معماری  با  متناسب  مبلمانی  طراحی 
سبک هر معمار در هر فضا، عالوه بر طراحی 
معماری بنا، همواره برای معماران مسئله ای 
مورد توجه بوده است. طراحی مبلمان تا آنجا 
برای معماران اهمیت دارد که معماران بنام به 
عنوان امضا، از مبلمان هایی که خود طراحی 
کرده اند در  بناهای خود استفاده می کنند. 
در تصاویر چند نمونه از مبلمان های طراحی 

شده توسط معماران بزرگ آمده است.
بنا های طراحی شده توسط معماران بنام 
برای هر کسی قابل دستیابی نیست، اما هر 
فردی می  تواند مبلمان طراحی شده توسط 
داشته  خود  کار  محل  یا  خانه  در  را  ایشان 
در  مبلمان  از  برخورداری  بر  عالوه  و  باشد 
هنرمندی  اثر هنری  از یک  معماری  فضای 

بزرگ، استفاده کند.
سبک های  اساس  بر  مبلمان  طراحی   
هنرمندان  همچنان  و  دارد  ادامه  مختلف 
مشغول به ابداع سبک های جدید و استفاده 
طراحی های  در  گذشته  تلفیق سبک های  و 

خود هستند.

34 ؟؟؟
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طراحی و مبلمان
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تبدل فرم 
ها به صورت 

فرم های فانتزی 
و در برهه از 

زمان، انکار 
معنا و کارکرد 
اصلی مبلمان 

از تاثیرات 
سورئالیست بر 

مبلمان پست 
مدرن است
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طراحی و مبلمان
fURNISH & DESIGN 

انعکاس هویت  »ایرانی«  در طراحی مبلمان

به  و  فرانسوی  ای  آمبلمان کلمه  یا  مبلمان 
صندلی،  جمله  از  خانه،  درون  اثاث  معنای 
غیره،  و  چهارپایه  پرده،  قفسه،  کاناپه،  میز، 
و همچنین معادل furnishing است. معنی 
دیگر آن، قابل زیست و بهره برداری کردن 

محیط، معموال« یک اطاق نیز هست. 
معادل فارسی مشخصی برای آن نداریم مانند 
کلمه »شیر« که پس از ورود آب لوله کشی به 
ایران و استفاده از وسایل برنجی خارجی برای 
کنترل آن که از فرنگ وارد می شد و عموما« 
بنابراین  یافت.  رواج  بود  شیر  کله  بشکل 
مبلمان به مرور در ذهن خانواده های ایرانی 
و همچنین دست اندرکاران تولید و عرضه آن 
یه عنوان مجموعه ست اطاق نشیمن، میز و 
اطاق  بعضا« ست  و  آن  ناهارخوری  صندلی 
خواب )بزرگسال و کودک( نیز مصطلح است. 
در این نوشتار تالش شده موضوع زندگی در 
فضای خانه و وسایل آن از دو زاویه پیشینه 
امکان  از یک سو و  ایرانی  و فرهنگ سنتی 
اما  فضا  همان  در  ایرانی  هویت  یک  تعریف 
برای خانواده های مدرن ایرانی بنحوی بررسی 
شود که بتوان شیوه طراحی آن را فرموله کرد 
یا حداقل به کشف بعضی از عناصر )پارامتر( 

قابل تعمیم درآن دست یافت.
  پیشینه 

حیرت  بطور  مبلمان  تاریخی  بررسی  آغاز 
میالدی  پانزدهم  قرن  به  محدود  انگیزی 
فرانسوی  و  انگلیسی  پادشاهی  های  دوره  و 
می شود. البته بخاطر سطح باالی مصوربودن 
گوشه  مصرباستان،  از  باقیمانده  نقوش 
چشمی هم به وجود صنعت و سنت صندلی 
و تخت سازی در آن فرهنگ کهن انداخته 
کاری  کنده  و  تصاویر  خوشبختانه،  و  شده 
نیز  ایرانی  پادشاهان  بارگاه  از  باستانی  های 
توانسته اند تاکنون جان بدربرده و اطالعاتی 
معموال«  بدهند.  ما  به  محصوالت  این  از  را 
بعنوان  تخت  بعضا«  و  بزرگ  های  صندلی 
عموما«  که  سلطان  یا  پادشاه  جلوس  محل 
پرنقش و نگار و مزین به زیورآالت بسیار که 
اغلب نماینده برتری موقعیت او بر اطرافیان 
است در بسیاری از تصاویر و کنده کاری های 
تاریخی قابل مشاهده است. تنها تخت های 
وجود  ایران  های  خانه  در  که  است  چوبی 
داشته و هنوز نیز وجود دارد که روی ایوان یا 
کنارحوض مستقر شده و با مفروش کردن آن 
باصطالح روی آن لم داده، استراحت نموده، 

غذا میل کرده و با بچه ها بازی می کنند . 

یافته  ارتقاء  نوع تخت سطحی  این  واقع  در 
بوده  خانه  درون  فضای  از   )elevated(
از  ای  و مجموعه  که همیشه مفروش است 
انجام می شده  آن  بر  فعالیت ها ی مذکور 
است. با رواج مدرنیسم، تغییر شیوه زندگی 
از وسایل  استفاده  رواج  و  نشین  مردم شهر 
متناسب با شیوه زندگی غربی از اواخر دوره 
قاجار، استفاده از میز و صندلی رواج می یابد 
که رایج ترین آنها »صندلی لهستانی« است 
که هنوز بخاطر سبکی، دوام، کاربردی وراحت 
بودن و نسبتا« ارزانی از محبوبیت برخوردار 
است و عکس های بسیاری از رجال و مردم 
دوره قاجار و پهلوی را که برروی این صندلی 
ها نشسته و آرنج خود را به میزی چوبی تکیه 
داده اند می بینیم. این تحول در محیط کار 
نیز رخ داد و تبدیل مغازه ها و دکاکین به 
فروشگاه ها و گسترش دیوانساالری به عنوان 
بهمراه  مدرنیسم،  اساسی  نمودهای  از  یکی 
این  از  استفاده  رفتار،  و  پوشش  تغییرشیوه 

نوع وسایل را گسترش و تنوع بخشید.
 بنابراین می توان »مبلمان« را یکی از نشانه 
های بارز و فراگیر تحول اجتماعی/اقتصادی 
ایران از سیستم )معماری( خاکی- فئودالی- 
فلزی-  )معماری(  به  کشاورزی  روستایی- 

بورژوازی- شهری- صنعتی دانست. 
ملل  سایر  مانند  میانی  های  فرهنگ  خرده 
های  خانه  و  دارند  وجود  نیز  هنوز  جهان 
مدرن فراوانی را می بینیم که با وجودداشتن 
دهند  می  ترجیح  آن  ساکنین  »مبلمان«، 
روی زمین بنشینند و تلویزیون تماشا کرده و 
غذا صرف کنند. اما یک عنصر تعیین کننده، 
زندگی  در  موثر  بسیار  و  نشدنی  فراموش 
با  را  موقعیت خود  تنها همچنان  نه  ایرانی، 
قفل  رمز  تواند  می  بلکه  کرده،  اقتدارحفظ 
شناخت هویت ایرانی و تعریف آن را بمثابه 
حال  در  صنعت  کردن  جهانی  برای  ابزاری 

گسترش مبلمان ایران را بگشاید.
مشخص ترین و رایج ترین تصویری که بعضاً 
در صحنه آرایی های سینمایی و تلویزیونی 
نیز نشان داده می شود واز نشستن مردمان 
از  به دور هم در یادها مانده است، استفاده 
تختی چوبی دارای تکیه گاهی چوبی در سه 
افراد می  و  وجه آن است که مفروش شده 
توانند بر لبه آن نشسته، پارا آویزان کنند یا 
بالشت  با قراردادن  برروی آن بلمند و بعضاً 
یا مخده بر تکیه گاه، بر تخت دراز بکشند. 
از تخت چه در حیاط خانه و کنار  استفاده 

ادامه  نیز  از شب  پاسی  تا  اغلب  حوض، که 
داشت و خانواده بر آن می خوابیدند، و چه در 
قهوه خانه ها و مکان های عمومی، همچنان 
رایج است و با وجود اکراه ایرانیان امروزی از 
از پا درآوردن کفش، همچنان نشانه حداکثر 
تلقی می  راحتی در نشستن و درازکشیدن 

شود.
  هویت ملی و برند سازی

 Das Auto, German Engineering“  
for the World.” این شعار تبلیغاتی شرکت 
فولکس واگن، بزرگترین شرکت خودروسازی 
اروپا و دنیاست. در این جمله، هویت و »برند« 
آلمانی به خوبی و با وضوح و گویایی کامل به 
مخاطب جهانی خود، یعنی رانندگان خودرو 
در کشورهای گوناگون دنیا یادآوری می شود: 
کلمه »عام« خودرو به آلمانی، با علم به اینکه 
Auto mobile  در تمام زبانها شناخته می 
بودن  آلمانی  به  که    Das پیشوند  و  شود 
موضوع تاکید می کند، و همه رابه حکایت 
طراحی خود رو از جمله دایملر و بنز یادآور 
»مهندسی  بر  تاکید  دوم،  بخش  ودر  شده 
آلمانی« که برای همه قابل تشخیص است و 

اظهرمن الشمس، کاررا یکسره می کند! 
با اطمینان می توان ادعا کرد که آلمانی ها 
سالهاست که با موفقیت هویت ملی خود را 
فرموله کرده اند و عالوه بر تاکید بر پیشینه 
فنی/ دستاوردهای  و  ها  شرکت  سازمانی 

از  صرفنظر  را  بودن  آلمانی  آنها،  مهندسی 
موضوع، نمادی از بهترین مهندسی، کیفیت، 
و  مشتری،  برابر  در  مسئولیت  دقت،  دوام، 
کارپیگیر و منظم تعریف کرده اند. عیناً این 
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و  ملی  خصوصیات  کردن  فرموله  و  تعریف 
بکارگیری آن در برند محصوالت و خدمات را 
در دیگر کشورهای موفق در تولید و بازرگانی 

نیز می توان یافت. 
و  پوشاک  مانند  صنایعی  در  ها  ایتالیایی 
مد،  در  ها  فرانسوی  اسپرت،  خودروهای 
مسافری،  هوانوردی  صنعت  و  عطریات 
رباتیک  فرامدرن در  تکنولوژی  ژاپنی ها در 
و کیفیت عام محصوالت. چینی ها از طریق 
شده  حساب  اجرای  و  دقیق  ریزی  برنامه 
تغییر هویت ملی خود از یک سیستم بسته، 
خشک و عقب افتاده کمونیستی توام با فقر 
به فرهنگی مبتکرانه، سخت کوش و جذاب 
)حتی از طریق نفوذ در هالیوود و استفاده از 
ابزار بسیار موثر ارتباط جمعی آمریکایی های 
سابقا« دشمن یعنی سینما و فیلم های جکی 
چان و اژدهاهای رنگارنگ( به خوبی توانسته 
اند ارزش افزوده ، تعداد و تنوع کاالهای خود 

را به حداکثر رسانده و آن را پایدارنمایند. 
حتی هند که براستی کشور هفتاد و دو ملت 
و آمیزه ای از فرهنگ های گوناگون و سطوح 
مختلف توسعه و عقب ماندگی در شبه قاره 
با استفاده از دوعنصر کم نظیر خود،  است، 
یعنی تنوع فرهنگی و ارزش گذاری بر آنها 
ناشی از دموکراسی نهادینه شده در آن کشور، 
با برگزیدن شعار “Incredible India” خود 
مملو  منحصربفرد  و  زیبا  ظرفی  براستی  را 
همه  برای  فرهنگی/طبیعی  جواهرات  از 
گردشگران جهان معرفی کرده که دیدن آن 
ساالنه  و  است  توریستی  هر  آرزوی  تقریبا« 
ارزش  از  برخوردار  درآمد  میلیارددالر  دهها 
برای جامعه گسترده خود که  بسیار  افزوده 
در مرحله گذر از فقر هستند فراهم می نماید.

هویتی  امتیازات  که  رقابتی  فضای  این  در 
کشورها ابزاری نه تنها ضروری بلکه حیاتی 
خصوصاً  و  تجارت  اقتصاد،  رشد  و  بقا  برای 
صادرات در جهان یکپارچه شده است، جایگاه 
ایران کجاست؟ همه می دانیم و اتفاقاً و دائماً 
توسط سایر ملل به ما یادآوری می شود که 
ایران یکی از وزنه های اصلی فرهنگی و هویتی 
در جهان است. معماری، ارزش های اخالقی، 
رواداری با سایر مذاهب و اقوام، شعر، ظرافت 
طبع، تنوع غذایی، میهمان نوازی، موسیقی... 
و دهها خصوصیت دیگر را دوستان خارجی به 
ما گوشزد می کنند و ما نیز براحتی بعنوان 
میان خیل  از  اما  پذیریم.  می  بدیهی  امری 
انسان های فرهیخته و هنرمند در رشته های 
مختلف، تاکنون کسی نتوانسته یا نخواسته یا 
انجام آن ندیده است  برای  شاید هم دلیلی 
که  پارامتری  بعنوان  را  ایرانی«  »هویت  که 
ها  ژاپنی  یا  ها  امریکایی  یا  ها  آلمانی  مثاًل 
در محصوالت و کسب و کار خویش بعنوان 

»برند« تعریف کرده و بکار گرفته اند تعریف 
را  اسالمی  دوران  مشخصات  بعضی،  نماید. 
تلقی می  ایران  و هویت  اوج هنر  و  چکیده 
و  آن  از  پیش  شکوه  و  جالل  بعضی  کنند، 
و  دانند  می  ایرانی  هویت  را  جمشید  تخت 

بسیاری نیز نظرات دیگر دارند.
فرش ، کلید صندوقچه مرصع هویت ایرانی

   با اذعان به کم سوادی در عرصه شناخت 
هیچگاه  صنعتی،  طراح  یک  بعنوان  فرش، 
نتوانسته ام بر شگفتی خود از این پدیده غلبه 
کنم. آیا محصولی را می شناسید که هرچه 
افزوده گردد، گرانتر  از آن  استفاده  بر طول 
را می شناسید که  آیا محصولی  بشود؟  نیز 
تا این حد پیشرفته ترین معیارهای امروزی 
باشد؟    را در خود داشته  مقبولیت یک کاال 
محیط  با  سازگاری  بودن،   User Friendly
و  ذاتی  مادی  ارزش  از  برخورداری  زیست، 
از زیبایی جامع  ، برخورداری  فزاینده، تنوع 
)مقبولیت زیبایی شناسانه جهانی(، کاربردی 
تعداد  آنقدر  معروف،  بقول  غیره.  و  بودن 
درخت ها زیاد است که نمی توان جنگل را 
دید و یا انبوهی جنگل نمی گذارد درختان را 
ببینیم!  استفده از مهندسی معکوس مهارتی 
آن  در  بد(  یا  )خوب  ها  ایرانی  ما  که  است 
نظر  نقطه  این  از  و  ایم  یافته  بسیار  مهارتی 
شاید در کپی کاری پس از چینی ها دارای 
مقام دوم باشیم که شوربختانه باعث بسیاری 
از عقب ماندگی های ما درطراحی و نوآوری 
محصوالت شده است. اما شاید اکنون برای 
دستیابی به هدف این نوشته، بتواند بکارآید.

طراحان ایرانی چه می توانند از فرش ایرانی 
های  ارزش  بتوانیم  چنانچه  شاید  بیاموزند؟ 
در  که  نوین  ترتیبی  با  را  فرش  در  نهفته 
بکار  آنالیز محصوالت  برای  طراحی صنعتی 
نیزبسوی  قدمی  بسنجیم،  دوباره  رود  می 
کشف و تعریف هویت ایرانی بعنوان عنصری 
قابل بکارگیری در محصوالتی که می خواهیم 
با هویت ایرانی طراحی و تولید کنیم برداریم. 
زیر  موارد  شامل  توانند  می  پارامترها  این 
باشند. البته بهتر است محدوده کار را قبال« 
مشخص کنیم. فرش های ایرانی بمانند اقوام 

ســازنده و مــصرف 
دارای  آن  کــننده 

تنوع بسیارند.
از نـمد که زیراندازی 
در  و  ارزان  ساده، 
عین حال فوق العاده 
موفق در هدف خود 
یـعنی سـبک و نـرم 
بــودن و در عــین 
حال عایق کامل در 
سـرمای کف است تا 

قالی های بزرگ، گرانقیمت و هوش ربا که در 
قصرهای مجلل جهان جلوه می نمایند.

زنان  توسط  شده  بافته  های  گلیم  از   
کاربری  حداعالی  که  عشایر  زحمتکش 
در  و  شده  بافته  بوده   )functionalism(
سفرهای پایان ناپذیر ایل چه به روی زمین 
چادر هنگام استقرار و چه جایگاه نگهداری 
کوچ  هاهنگام  اسب  پشت  کودکان  بازی  و 
ظریف  های  تاقالیچه  دارند،  حضور  همیشه 
و زیبای ابریشمی که گاه بجای تابلو برروی 

دیوار عالقمندان خودنمایی می کنند.
انعکاس هویت ایرانی در طراحی مبلمان

  تغییرات اساسی در شیوه زندگی ایرانیان، 
که به راحتی از هنگام ورود فرد به خانه قابل 
مشاهده است )بعنوان مثال درآوردن کفش 
در گذشته( و رفتار وی درآن، و از سوی دیگر 
آشفتگی بصری فعلی که بخشی از آن ناشی 
خانه  فضای  در  نوین  محصوالت  حضور  از 
است )مانند تلویزیون، کامپیوتر، صندلی ها 
و ابزار تزیینی که بندرت استفاده می شوند( 
زندگی  وسایل  مجموعه  در  را  فرش  نقش 

ایرانیان کاهش داده است.
 اما این محصول ارزش خود را طی هزاران 
تحوالت  بسیاری  سرگذراندن  از  و  سال 
اجتماعی و رفتارهای مربوط به آن خصوصاً 
است.  رسانده  اثبات  به  گذشته  در صدسال 
همه  در  محصول  این  های  ارزش  استخراج 
اما  مفصل  است  کاری  آن،  اشکال  و  ابعاد 
فرهنگی  ریشه های  دریافت  به  ضروری که 
هزاران  طی  در  را  کشور  این  که  ارزشی  با 
به حفظ  یا حداقل  و  یکپارچه ساخته  سال 
و  ضروری  کرده  کمک  آن  یکپارچگی 
جهانی  و  صادراتی  اقتصاد  بدالیل  بخصوص 

حیاتی است. 
عناصر  از  استفاده  با  مبلمان  طراحی  شاید 
قدم  است  نهفته  درفرش  که  ایرانی  هویتی 
در  شک  بدون  اما  باشد  راه  این  در  اول 
برای  تواند  می  امر  این  موفقیت،  صورت 
سامان  و  شکل  را  ایرانی  »برند«  بار  اولین 
دهد و زمینه ساز افزایش توان صادراتی برای 

کاالهای مصرفی دیگر شود.

طراحی و مبلمان
fURNISH & DESIGN 

شاید طراحی 
مبلمان با 

استفاده از 
عناصر هویتی 

ایرانی که 
درفرش نهفته 
است قدم اول 

در این راه 
باشد اما بدون 

شک در صورت 
موفقیت، این امر 

می تواند برای 
اولین بار »برند« 
ایرانی را شکل و 

سامان دهد



 ؟؟؟



38
38

نهادها و تشکلها
 INSTITUTIONS & ORGANIzATIONS

یادداشت

عبدالحسین عباسی  *

در شرایط خاص اقتصادی موجود به نظر میرسد زمان آن رسیده 
است که تشکل های صنایع از جمله صنعت چوب، به عنوان عضوی 
از خانواده صنعت کشور از حق امضایی که به عنوان فعال بخش 
خصوصی و عضو یک نهاد مدنی به آنها داده شده نهایت استفاده را 
بکنند و خواسته های خود را مطرح کنند تا با همراهی دولت محترم 
و تولید کنندگان است که بتوانیم موانع را از سر راه برداریم. چراکه که 
جدا از دولت بخش خصوصی نیز در مقابل عنوان »تولید ملی با کار 
و سرمای ایرانی« وظایفی را به عهده دارد؛ توجه به مفاد برنامه پنجم 
اقتصادی از وظایف عمده فعاالن بخش خصوصی است که تشکلهای 
مختلف موجود در کشور باید نقش خود را در این مقطع حساس به 

خوبی اجرا کنند.
اولین قدم انعکاس معذوریت های تولید و پیگیری برای رفع آنهاست. 
در حال حاضر سوالی که مطرح است این است که یک واحد صنعتی 
که  چندین مورد قبض از ادارات و سازمان های مختلف برای او صادر 

میشود چگونه میتواند، با این هزینه های گزاف به تولید ادامه دهد؟
با نگاهی به تعداد این قبض ها و موضوعاتشان جدی بودن مشکل 
تولید و صنعت واضح تر به نظر میرسد. پنج نوع مالیات ، سه نوع 
عوارض و بیمه های مختلف تنها بخشی از فشارهای وارده بر تولید 

کنندگان است. 
مالیات مشاغل، مالیلت حقوق، مالیات تفکیکی، مالیات مستغالت و 
مالیات برارزش افزوده مالیات های مربوطه است،  سه نوع عوارض از 
جمله عوارض نوسازی، عوارض پسماند و عوارض مشاغل و نهایتا  الزام 
به پرداخت بیمه کارکنان و بیمه بیکاری . همه اینها در شرایطی است 
که پس از هدفمندی یارانه پرداخت چند برابری حامل های انرژی 
یعنی برق، آب، گاز و تلفن نیز به هزینه های جاری یک واحد تولیدی 

اضافه شده است.
در چنین شرایطی توجه به چند نکته مهم برای سر پا نگه داشتن 
تولید ضروری به نظر میرسد. اولین دغدغه فعاالن صنعت موضوع 
نقدینگی برای خرید مود اولیه و سرمایه در گردش است که برای رفع 
این مشکل میتوان راهکارهای مختلفی را در پیش گرفت. مواردی 
مثل اینکه ماده 28  قانون برنامه سال نود توسط همه بانک ها اجرایی 
شود. ضمن اینکه پر واضح است که نرخ سود 25 درصدی تسهیالت 
برای صنف و صنعت مناسب نیست چرا که این هزینه دارد صرف 
کارتولیدی میشود و باید سود 12 الی 15 درصد باشد تا برای تولید 

کنندگان توجیه داشته باشد.
موضوع دیگر ضرورت تثبیت نرخ ارز است و اینکه از وارد نمودن 
نیاز  مورد  ارز  و  شود  پرهیز  جدا  بازار  این  به  ناگهانی  شوک های 
واحد های صنعتی جزو اولویت های تامین قرار گیرد. نگرانی دیگر 
فعاالن صنعت این است که در شرایطی که  سهم دور اول هدفمندی 

یارانه ها به صنعت هنوز کامال پرداخت نشده است اجرای مرحله 
دوم آن جای بحث دارد. از طرف دیگر نظام مالیاتی صنف و صنعت 
احتیاج به اصالحات اساسی دارد. ضروری به نظر میرسد مالیات واحد 
های تولیدی از 25 درصد به 10 درصد کاهش یابد و مسئولیت عدم 
را خود  تولیدات  نهایی  افزوده خریداران  ارزش  بر  مالیات  پرداخت 
سازمان امور مالیاتی کشور به عهده گیرد و تولید کنندگان خودشان 

مامور وصول مالیات بر ارزش افزوده نباشند.
همچنین نظام تامین اجتماعی کشور نیز هزینه هایی را به کار فرما 
تحمیل میکند که میتوان با پرداخت بخشی از سهم کارفرما توسط 

دولت محترم مشکل را برطرف کرد.
به طور کلی به نظرمیرسد قانون کار بر مبنای منافع مشابه دو سویه 
احتیاج به اصالح دارد و باید حداقل به میزان 15 درصد اجازه کاهش 

حقوق و دستمزد کارگران کم بازده به کارفرما داده شود.
در خصوص ارتقای کیفی صنعت نیز باید پیوند معناداری بین صنف و 
صنعت و دانشگاه برقرار شود که در این راستا میتوان هزینه های سربار 

تولید کنندگان را به عنوان بخشی از مالیات به حساب آورد.
البته صرفا قانونگذاری در بسیاری از موردی که ذکر شد به تنهایی 
چاره ساز نیست و الزم است الزام اجرایی برای کسانی که در مقابل 
اجرای قوانین مقاومت میکنند نیز در نظر گرفته شود تا با اجرایی شدن 

قوانین بتوانیم به بهبود فضای کسب و کار امیدوار باشیم.
نهایتا در صورت اصالح مواردی که ذکر شد باید برای رونق فروش 
کاالهای با کیفیت نمایشگاهی حمایت های همه جانبه از تولیدات 
داخلی به عمل بیاید و از واردات کاالهای خارجی با تعرفه های بسیار 

پایین جلوگیری شود.
از طرفی نکته مهم این است که حمایت از تولید باید سمت و سویی 
به بازار های جهانی داشته باشد و موضوع صادرات نباید از نظر دور نگه 

داشته شود چرا که بدون توجه به این مهم توسعه صورت نمیگیرد.
برای این موضوع نیز ملزومات ویژه ای باید مورد توجه قرار گیرد 
ازجمله اینکه : ارز حاصل از صادرات با نرخ بازار آزاد خریداری شود، 
ارز حاصل از صادرات بدون محدودیت در اختیار صادر کننده باشد، 
جوایز و مشوق هایی صادراتی هر سال حد اکثر در سه ماهه اول سال 
نقدا پرداخت گردد و بخش بازرگانی سفارت خانه ها با استفاده از افراد 
خبره و با تجربه بخش خصوصی در مقوله اقتصاد، به ویژ صادرات 
ساماندهی شود. امیدواریم کمک مسئولین همپای تولید کنندگان 
بخش خصوصی از نظر دور نشود تا بتوانیم بار سنگینی که بر دوش 
داریم به مقصد برسانیم و در راستای تحقق توسعه تولید با کیفیت 

داخلی گام برداشته و محصول خود را با افتخار به دنیا معرفی کنیم.

* معاون اول اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران

مالیات ها و عوارض های متنوع سد راه چرخه تولید

* معاون اول اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران
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دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون:    

حضور در فضای سایبر، ضرورت بقای شرکت ها در عرصه رقابت

رامین سمیع زاده دبیر انجمن صنفی مبلمان 
بر لزوم تجهیز شرکت  ایران  و دکوراسیون 
های مبلمان به تکنولوژی های ارتباطی روز 
دنیا از جمله استفاده بهینه از فضای مجازی 
تاکید کرد و گفت:»شرایط حاکم بر تولید و 
صنعت به گونه ای است که  تولید کنندگان،  
باید بیش از هر زمان دیگر خود را به لحاظ 
دنیا  با  رقابت  معیارهای  و  ها  ساخت  زیر 

تجهیز کنند.« 
شرکت ها  برخی  ناهمگون  رشد  به  وی 
و  اقتصادی  فنی،  تئوریک،  لحاظ  به 
سیستماتیک اشاره کرد و گفت:»اگر تا امروز 
با وجود کاستی ها  و ضعف های ساختاری 
بسیاری از تولید کنندگان - با استعانت از 
رانت های بی نظمی حاکم بر بازار- مجبور 
به خروج از بازار نبودند، امروز واحد هایی که 
برنامه های سیستماتیک و هدفمند و توانایی 
مقابله با تهدیدهای محیط را نداشته باشند، 

انجمن  دبیر  شد.«  خواهند  بحران  دچار 
افزود:»امروز  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی 
افزاری  نرم  زیر ساخت های  به  ویژه  توجه 
و سخت افزاری، تبدیل به ضرورتی اجتناب 
است  ممکن  اگرچه  و  است  شده  ناپذیر 
فشارهای محیط  به خاطر  تولید کنندگان 
روحیه ای برای تجهیز زیرساخت های سخت 
افزاری و نرم افزاری و مسائلی چون آموزش 
بهترین  این مقطع  اتفاقا  اما  باشند  نداشته 
زمان برای تجهیز و ارتقای ساختاری و علمی 
تاکید  زاده  سمیع  است.«  صنعت  فعاالن 
کرد:»ما امروز با یک دوران گذار در اقتصاد 
صنعت مبلمان روبه رو هستیم که دیر یا زود 
تمام خواهد شد، موضوعی که حائز اهمیت 
است دستاوردی است که میتوانیم از تبدیل 
تهدید ها به فرصت داشته باشیم.« وی تاکید 
کرد:»باید هرچه سریعتر خودمان را در عرصه 
رقابت با واقعیت های اقتصادی بین المللی 

آماده کنیم و بتوانیم بدون استفاده از رانت 
های رسمی و غیر رسمی حرفی برای گفتن 
داشته باشیم.« عضو شورای سیاست گذاری 
با  ایران  مبل  انجمن  کاربردی  علمی  مرکز 
اشاره به اینکه یکی از مهم ترین معیارهای 
رقابت در بازار جهانی حضور موثر در فضای 
شرکت  از  »بسیاری  گفت:  است  مجازی 
های ما به لحاظ تکنولوژی در جایگاه خوبی 
هستند اما در فضای مجازی حضور فعالی 
تجارت،  کرد:»فضای  تاکید  وی  ندارند.« 
رقابت و حتی معرفی شرکت ها و محصوالت 
به مرور در حال انتقال از فضای واقعی به فضا 
های مجازی است و به زودی روزی را شاهد 
خواهیم بود که شرکت ها علی رغم داشتن 
پتانسیل کمی و کیفی تولید، در صورت عدم 
حضور در فضای سایبر و عدم استفاده از فن 
آوری ارتباطات و اطالعات)ICT(، از گردونه 

رقابت حذف خواهند شد.«

 شماره  8 و 9  /  بهار و تابستان 1391

مدیر عامل اتحادیه شرکتهای تعاونی درودگران:    

به صنعت چوب کم لطفی شده است

اتحادیه  عامل  مدیر  دقیقی  محمدرضا 
مبلسازان  و  درودگران  تعاونی  شرکتهای 
هر  پیشرفت  الزمه  براینکه  تاکید  با  کشور 
صنعتی بها دادن به آن است گفت: »صنعت 
مبلمان مثل صنعت فرش از پیشرفت خوبی 
برخوردار بوده است و به لحاظ ارزش هنری 
داد:  ادامه  دارد.« وی  دنیا جایگاه خوبی  در 
»اما  سونامی تالطم اقتصادی دنیا به ایران 
هم سرایت کرده است و ما در حال حاضر در 
ایران با مشکالت اقتصادی روبرو هستیم، در 
چنین موقعیتی نمیتوان انتظار چندانی داشت 
و اگر پیشرفتی نداشته ایم به دلیل شرایط 
است و من معتقدم باید وضعیت یک صنعت 
را در شرایط عادی سنجید.« دقیقی تصریح 
کرد: »اگرچه  بسیاری از کشورهای دنیا به 
دلیل نیاز بازار تولید داخلشان رشد کرده اند و 
محدودیت منجر به پیشرفت صنعتشان شده 
است اما ما نمیتوانیم فقط به نیاز تکیه کنیم 
چرا که از هر طرف با بحران مواجه هستیم 
و با توجه به واقعیت های موجود است که 

چه  ما  چوب  صنعت  دهیم  تشخیص  باید 
جایگاهی دارد.« مدیر عامل اتحادیه شرکتهای 
تعاونی درودگران کشور افزود: » من معتقدم 
به صنعت مبلمان ما کم لطفی شده است و 
این صنعت از هر طریقی فشار رویش است 
و تعرفه های گمرکی باال برای مواد اولیه به 
خصوص ام دی اف که مصرف آن در صنعت 
ما بیش از تولید این ماده در داخل است، فشار 
مضاعفی بر تولید کنندگان مبلمان است.« وی 
ادامه داد: »در مورد سایر مواد اولیه مثل اچ 
دی اف که در داخل تولید نمیشود وناگزیر به 
واردات هستیم نیز وضع به همین منوال است 
و با تعرفه های باال مواجه هستیم.« محمدرضا 
به عنوان  افزوده  ارزش  بر  مالیات  از  دقیقی 
فشاری دیگر یاد کرد و گفت: »ای کاش این 
قانون برای همه به صورت یکسان اجرا میشد 
تا شرایط رقابت عادالنه باشد اما متاسفانه در 
مورد برخی  شرکت ها اجرا میشود و در مورد 

برخی خیر.«

  هماهنگ شدن صنایع مختلف 
دکوراسیون مدیریت دقیق میطلبد

تعاونی  شرکتهای  اتحادیه  عامل  مدیر 
درودگران با اشاره به حضور اصناف مختلف 
در دکوی امسال نیز گفت: »وسعت صنایع 
مرتبط با دکوراسیون بسیار زیاد است و اگر 
های  شاخه  شدن  هماهنگ  برای  شرایط 
مختلف این صنعت فراهم شود حرکت بسیار 
خوبی است.« وی تاکید کرد: »هماهنگ و هم 
افزا شدن صنایع مختلف مرتبط با دکوراسیون 
کار بسیار بزرگ و سختی است و باید قبل از 
هر چیز سیاست ها و مسیر آن مشخص شده 
و بسترهای الزم برای آن فراهم شود.« وی 
در خصوص فعالیت هایی چون افتتاح موزه 
در جهت  ای که  ایده  نیز گفت: »هر  مبل 
رشد و توسعه و پیشرفت صنعت مبلمان باشد 
ستودنی است وبه نظرم باید اطالع رسانی هر 
چه بیشتری در مورد افتتاح چنین موزه ای 
صورت بگیرد تا بتوان از این فضایی که ایجاد 

شد هرچه بیشتر استفاده کرد.«



دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب:    

بستر برای فعالیت بخش خصوصی صنعت چوب فراهم شود

عبد العظیم آقاجانی دبیرانجمن کارفرمایان 
مصداق  خصوص  در  ایران  چوب  صنایع 
حمایت از تولید داخل در مورد صنعت  چوب 
کشور گفت: »محدودیت های اقتصادی در 
برخی موارد برای کشور ما نتایج مثبتی نیز 
داشته است از جمله اینکه صاحبان صنایع 
نهایت سعی و کوشش خود را برای کاهش 
خواهند  انجام  کشور  از  خارج  به  وابستگی 
داد.« وی ادامه داد: »محدودیت باعث خواهد 
شد تا مدیران صنایع در پی تحقیق و جستجو 
قابل  کشور  داخل  در  که  موادی  تا  بروند 
دستیابی است را شناسایی کرده و جایگزین 
مواد اولیه خارجی کنند.« وی گفت: » اگرچه 
محدودیت ها تهدید به حساب می آید اما 
نفع خودمان  به  این شرایط  از  میتوانیم  ما 
استفاده کرده و آنرا تبدیل به فرصت کنیم.« 
تحریم  نتیجه  »در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
همیشه میزان واردات کاهش می یابد که این 
باعث رونق بازار محصوالت داخلی میشود و 
در صورت باال بردن کیفیت منجر به رشدشان 
کرد: »صنعت  تاکید  آقاجانی  خواهد شد.« 
نیست و  قاعده مثتثنی  این  از  نیز  مبلمان 
هرچه واردات کمتری صورت بگیرد فضا برای 
عرضه محصوالت داخلی مبلمان  بازتر خوهد 

بود.«
در  چوب  صنعت  کافرمایان  انجمن  دبیر 
خصوص اینکه مسئولین چطور باید حمایت 

از صنعت چوب نشان دهند گفت:  را  خود 
این صنعت  در  ما  »بخش خصوصی کشور 
آنقدر توانمندی دارد که میتواند همپای دولت 

باشد نه محتاج کمک و حمایت او.«
باید موانع برداشته  وی تاکید کرد: » فقط 
شده و فضا برای فعالیت این تولید کنندگان 
مهیا شود، بوروکراسی  کاهش پیدا کند و 
زمان اخذ مجوزها کوتاه تر شود و نهایتا کار 

تشکل ها به خودشان واگذار شود.«

  کنفدراسیون سراسری تشکل های 
مرتبط با دکوراسیون

ایران  چوب  صنعت  کارفرمایان  دبیرانجمن 
در خصوص حضور اصناف متنوع اما مرتبط 
با  صنعت دکوراسیون، در کنفرانس دکوی 
میتوانیم در حوزه صنعت  امسال گفت:»ما 
دکوراسیون با همگرایی و تجمیع اصناف و 
تشکل های مختلف مرتبط به این صنعت 
تشکیل  سراسری  اتحادیه  یا  کنفدراسیون 
دهیم و با ایجاد هم افزایی بر مشکالت پیش 

روی صنایع غالب شویم.«
وی ادامه داد: »مثال در مورد مشکالتی که 
در رابطه با گمرک، تعرفه ها یا هر موردی 
که برای صنایع مرتبط با دکوراسیون پیش 
صنفی  نهاد  یک  پیگیری  مسلما  می آید، 
یک  پیگیری  با  انجمن،  ها  ده  از  متشکل 
انجمن به تنهایی فرق دارد و با قدرت چانه 

زنی باالتری میتوانیم مشکالت را حل کنیم.« 

  موزه مبل  ایران پایگاهی برای هم 
اندیشی صاحب نظران 

عبد العظیم آقاجانی با اشاره به افتتاح موزه 
مبل ایران در یافت آباد، این حرکت را نیز  
شروعی برای ایجاد پایگاه علمی برای صنعت 
عنوان کرد و افزود: »باید در کنار این موزه 
مکانی هم در نظر گرفته شود برای برگزاری 
حوزه،  صاحبنظران  گردهمایی  و  جلسات 
اساتید دانشگاه ها و کانون های علمی، که 
نقطه  و  ها  دیدگاه  موزه  از  بازدید  بر  عالوه 
سازی  یکپارچه  جهت  در  را  خود  نظرات 

فعالیت های تولیدی به مشورت بگذارند.«
وی افزود: »برای تولید مبلمان  ده ها صنعت 
نساجی  صنایع  از  هستند  درگیر  مختلف 
گرفته تا صنایع فلزی و یراق آالت ، موزه مبل 
ایران میتواند بستری باشد برای به نمایش 
گذاشتن مقتضیات و نیازهای این صنعت.« 
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب خاطر 
بود که  این صورت خواهد  نشان کرد: »در 
با  با بازدید صاحبنظران هر صنعت مرتبط 
مبلمان از این موزه بستری برای خالقیت و 
ارائه ایده های نو فراهم خواهد شد و در کنار 
برای  نیز  فضایی  مبلمان،  تاریخچه  نمایش 
برخورد آرا و نهایتا شکوفایی صنعت خواهیم 

داشت.«
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تعاونی  شرکت  عامل  مدیر  علیزاده  حسین 
درودگران و مبلسازان تهران با اشاره به اینکه 
موضوع حمایت از تولید داخل ضرورتی است 
صنعت  یک  مشکالت  آن  از  پیش  باید  که 
شناسایی شود، به موضوع کمبود مواد اولیه در 
داخل و ضرورت تامین آن از خارج از کشور 
اینک میزان  به  اشاره کرد و گفت:»با توجه 
بارندگی در ایران نسبت به اروپا پایین است، 

میزان چوب تولیدی نیز ناکافی است.«
 وی تصریح کرد: »همان میزان چوبی هم که 
در جنگل های شمال ایران تولید میشود از 
سهمیه کمی برای برداشت بر خوردار است ؛ 
به طور استاندارد باید از هر هکتار 6 متر مکعب 
چوب برداشت شود اما در جنگل های ایران به 
دلیل زیاد بودن برداشت های غیر قانونی عمال 
اجازه برداشت یک متر در هر هکتار نیز داده 
نمیشود.« مدیرعامل شرکت تعاونی درودگران 
و مبلسازان تهران تاکید کرد: »شرایط موجود 
اجتناب  ما یک ضرورت  برای  واردات چوب 
ناپذیر است اما این در حالی است که شرایط 
واردات برای تولید کنندگان مبلمان عادالنه 

نیست.« 
علیزاده افزود: » باال بودن تعرفه واردات چوب، 
ام دی اف و نئوپان اولین اولویتی است که باید 
در مورد این صنعت به آن رسیدگی شود.« 
وی افزود: »مشکل دیگری که این صنعت مثل 
صنایع دیگر به آن دچار است کمبود نقدینگی 
است. حتی تعاونی درودگران و مبلسازان تهران 
با وجود پشتوانه اعتباری خوبی که به لحاظ 
شرایط استفاده از وام و تسهیالت دارد موفق به 

گرفتن وام نمیشود و روز به به روز بوروکراسی 
بیشتر میشود.« حسین علیزاده تاکید کرد: 
»چوب بخش مهمی از مصالح ساختمان را در 
بر میگیرد و باید جزو اولویت های حمایتی قرار 
گیرد و مشکل نقدینگی اش مورد توجه قرار 
بگیرد، سهمیه ارز به آن اختصاص داده شود 
و تعرفه های باالیی که هیچ توجیهی ندارد، به 
خصوص در مورد ام دی اف و نئوپان برداشته 

شود.«

  توزیع، فصل مشترک صنایع
 مرتبط با مبلمان

حسین علیزاده مدیر عامل اتحادیه درودگران 
و مبلسازان تهران با اشاره به حضور اصناف 
مختلف در دکوی امسال گفت: »ایده همگرایی 
صنایع مرتبط با دکوراسیون منزل ایده  بسیار 
خوبی است و مصداق چنین دیدگاهی را در 
بسیاری از کشورها به خصوص در بخش توزیع 

کاال شاهد هستیم.«
وی با اشاره به وجود فروشگاه های زنجیره ای 
دکوراسیون منزل در بسیاری از کشورها گفت: 
»امروزه در دنیا کاالهایی چون مبل، سرامیک، 
لوستر و صنایع مرتبط با منزل و دکوراسیون 
به صورت زنجیره ای توزیع میشوند چرا که 
همزمان  صورت  به  محصوالت  این  نمایش 
سهل  کننده  مصرف  برای  را  خرید  شرایط 

میکند.«
شود  فراهم  شرایطی  »باید  کرد:  تاکید  وی 
 که این صنایع با کیفیتی مشابه و به صورت 
هماهنگ رشد کنند تا اگر در نمایشگاه خاصی  

به صورت همزمان ارائه میشوند از یک سطح 
کیفی هماهنگ برخوردار باشند.«

ایده رشد هماهنگ و  افزود: »البته  علیزاده 
سینرژیک صنایع مرتبط با دکوراسیون داخلی 
دکوی  کنفرانس  در  را  تفکر  این  که شروع 
امسال شاهد هستیم، ایده ای است که احتیاج 
به تفکر و برنامه ریزی زیادی دارد چرا که 
هر چقدر توسعه گسترده تری مدنظر باشد، 

مدیریت قوی تری را نیز طلب میکند.«

  موزه مبل، تاریخچه صنعت و افق آینده
حسین علیزاده مدیر عامل تعاونی درودگران 
افتتاح موزه  و مبلسازان تهران در خصوص 
مبل ایران در یافت آباد نیز به اهمیت تاریخ 
هر صنعتی اشاره کرد و گفت: »از دهه 40 به 
بعد که تولید به سمت ماشینی شدن رفت و 
تولید انبوه شکل گرفت، این حرکت در ایران 
نیز بروز و ظهور های خودش را داشت که باید 

قدم به قدم شناخته شود.« 
وی تاکید کرد: »چه خوب است که متولیان 
این موزه شرایطی را فراهم کنند تا دانشجویان 
مرتبط با این رشته ملزم به بازدید ازاین موزه 
باشند تا سیر تحول این صنعت را شناسایی 
از چه  این صنعت  بدانند که در  یا  و  کنند 

ابزارهایی استفاده میشود.«
نیاز  این موزه  »افتتاح  علیزاده تصریح کرد: 
حتمی کشور بوده است و امیدوارم قدر این 
از  احسنت  نحو  به  و  شود  دانسته  حرکت 
شرایطی که برای باروری پژوهشی این صنعت 

توسط این موزه فراهم شده استفاده شود.«

مدیر عامل شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران :    

حمایت از صنایع چوب، کاهش تعرفه واردات ، افزایش نقدینگی
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رییس کارگروه های مشاوره ای و تخصصی اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران:    

حیات صنعت مبلمان در گرو آگاهی علمی فعاالن صنعت

حسین افشار رییس کارگروه های اتحادیه 
مبلمان  صادرکنندگان  و  کنندگان  تولید 
تولید  از  حمایت  اینکه  توضیح  در  ایران 
داخل در مورد  صنعت مبلمان قبل از هر 
یابی  عارضه  قالب  در  را  باید خودش  چیز 
این صنعت نشان دهد گفت: »قبل از اینک 
صنعت  بیماری  باید  شود  مشخص  درمان 
اینکه علی رغم پتانسیلی که  معلوم شود، 
وجود دارد چرا صادرات مبلمان ما کم است 
رنگی  پر  نقش  جهانی  بازارهای  در  چرا  و 

نداریم.«
وی ادامه داد: »باید مشخص شود که چرا 
یک حرکت با ثبات روبه جلو نداریم، زمانی 
که مریضی مشخص شود آنوقت است که 
و  کرد  تجویز  دارویی  آن  برای  می توان 
بهبود  اوضاع  اتخاذ شود که  سیاست هایی 

پیدا کند.«
خاطرنشان  اتحادیه  های  کارگروه  رییس 
هایی  محدودیت  که  است  »درست  کرد: 
صنعت  جمله  از  صنایع  همه  روی  پیش 
مبلمان قرار دارد اما سوالی که مطرح است 
و  ها  محدودیت  از  قبل  آیا  که  است  این 

فشارهای اقتصادی ما صنعت رو به رشدی 
در بازار های جهانی داشتیم؟«

از  باید  چوب  »صنعت  کرد:  تاکید  افشار 
ریشه اصالح شود، ما نیروهای فعال زیادی 
در این صنعت داریم که صرفا بر تجربیات 
تئوریک  معلومات  اما  میکنند  تکیه  خود 
زیادی ندارند، به عبارتی کمبود آموزش و 
معلومات در صنعت چوب ما یکی از مهم 

ترین خالء های این صنعت است.«
کافی  معلومات  »وقتی  کرد:  تصریح  وی 
کردن  روز  به  به  کافی  توجه  نداریم 
و  نداریم  هم  تولید  خط  و  محصوالت 
یک  از  باالیی  کارای  انتظار  نمیتوانیم 
که  جدیدی  تولید  خط  یا  جدید  دستگاه 
راه اندای میکنیم داشته باشیم چرا که علم 

استفاده از آن وجود ندارد.«
  افتتاح رشته طراحی مبلمان گامی 

مثبت در جهت به روز شدن صنعت
افراد  و  »دولت  کرد:  نشان  خاطر  افشار 
به جای  اصطالحا  باید  این صنعت  دلسوز 
این  تا  بدهند  یاد  ماهیگیری  ماهی  دادن 

صنعت بتواند روی پای خودش بایستد.«

طراحی  دانشگاهی  رشته  افتتاح  از  وی 
مبلمان توسط انجمن صنفی مبلمان ایران 
و گفت:  یاد کرد  مثبت  عنوان حرکتی  به 
»اگرچه با یک شمع نمیتوان دنیا را روشن 
کرد اما افتتاح این رشته صد البته حرکت 
های  معیار  اعمال  در جهت  مثبتی  بسیار 

علمی به تولید مبلمان است.«
نشان  خاطر  اتحادیه  های  کارگروه  رییس 
شود  برداشته  باید  که  بعدی  »قدم  کرد: 
مورد  در  رسانی  اطالع  و  سازی  فرهنگ 
است  چوب  صنایع  رشته  بودن  پولساز 
جایگاه  از  رشته  این  آموختگان  دانش  تا 
در  وی  شوند.«  آگاه  خود  رشته  اقتصادی 
خصوص افتتاح موزه مبل در یافت آباد نیز 
با  فعال  یک  عنوان  به  »من  کرد:  تصریح 
سابقه این صنعت با سی وسه سال تجربه 
تا قبل از بازدید از این موزه از سابقه صنعت 
مبلمان در کشورمان آگاه نبودم و این موزه 
برای اافزایش کارکرد پژوهشی خود احتیاج 
مخاطبان  تا  دارد  وسیع  رسانی  اطالع  به 
پایگاه پژوهشی به وجود آمده  از  بیشتری 

بهره ببرند.«



تاریخچه انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون در سال 
1386 با حضور تعدادی از دست اندرکاران و 
الزم  راهکارهایی  ارائه  هدف  با  مندان  عالقه 
جهت برقراری و حفظ ارتباط منظم با مراجع 
گیری  پی  اقتصادی،  و  بازرگانی  صالح  ذی 
مسائل و مشکالت اعضاء،صنف، برنامه ریزی 
برای  ارائه الگوها و طراحی برنامه های مؤثر 
کارشناسی شده به منظور بهبود این حرفه در 

کشور تشکیل گردید.
در این راه با هماهنگی سایر نهادها و سازمانها 
اقدامات مؤثر وسازنده ای صورت گرفته است 
که برگزاری کنفرانسها، نمایشگاهها، تاسیس 
علمی  مراکز  با  ارتباط  و  مبلمان  ملی  موزه 
از آن جمله می باشد. این نهاد تحت عنوان 
تامین کنندگان،  کارفرمایی  صنفی  »انجمن 
تولــیدکنندگـان و فــروشندگـان مبــلمان ، 
دکوراسیون و معماری«، به اختصار » انجمن 

صنفی مبلمان« نام گرفت.
به  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی  انجمن 
جمعی  و  انصاری  علی  مهندس  آقای  همت 
از پیشکسوتان این رشته و با همکاری اساتید 
دانشگاهی کار خود را آغاز نمود و قصد دارد 
صنعت  در  گذاری  سرمایه  اهمیت  تبیین  با 
مبلمان به معرفی پتانسیلهای صنعت مبلمان 
سرمایه  بیشتر  چه  هر  جذب  برای  کشور 
گذاریهای خارجی و داخلی بپردازد و در این 
اساتید  و  صنعتگران  تمام  توانای  دست  راه 
نهاد غیر  این  با  برای همکاری  را  دانشگاهی 

دولتی می فشارد.
و  مبلمان  صنفی  انجمن  راستا  این  در 
علمی  کنفرانس  برگزاری  به  دکوراسیون 
نمود  اقدام  گذشته  سال  چهار  طی  دکو 
صنف،  اعضای  سوی  از  گرم  استقبال  با  که 
صنعتگران،  دانشجویان و اساتید دانشگاهی  
ایران،  مبل  موزه  اندازی  راه  گردید.  مواجه 
ای تخصصی،  نمایشگاه های حرفه  برگزاری 
برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد رشته های 

دانشگاهی با همکاری دانشگاه های معتبر برای 
ارتقاء این صنعت از دیگر اقدامات این انجمن 

محسوب می گردد.

  اهداف انجمن 
بازارهای  امور  ساماندهی  جهت  در  تالش   -

عرضه مبلمان .
� سعی در صنعتی شدن تولید مبلمان.

� ارتقاء کیفیت تولید مبلمان از طریق آموزش .
� ارتقاء امور رفاهی اعضای صنف.

� تالش در جهت حفظ حقوق مشروع و قانونی 
صنف تولید کنندگان و فروشندگان مبلمان.

مصرف  حقوق  حفظ  مسیر  در  کوشش   -
کنندگان مبلمان .

- ارتقاء سطح علمی دست اندرکاران صنعت 
مبلمان .

- ایجاد بسترهای مناسب صادرات مبلمان در 
عرصه منطقه ای و بین المللی.  

   زمینه های فعالیت و برنامه های انجمن 
انجمن  برنامه های  و  فعالیت  زمینه های 
در راستای نیل به اهداف مندرج در ماده 4 

عبارتست از : 
صنعتی  های  شهرک  ایجاد  در  همکاری   -
تولید مبلمان و بهسازی شهرک های موجود 

با مشارکت اعضاء انجمن .
- برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ویژه 

اعضاء و فعاالن صنعت مبلمان.
- انتشار نشریه های تخصصی و سراسری با 

موضوع مبلمان و دکوراسیون داخلی .
- بــرگزاری ســمینارهــا، کــنفرانــس هــا، 
گردهمایی ها و همایش های علمی، آموزشی، 
اقتصادی و صنعتی در سطوح داخلی - ملی 
و بین المللی در ارتباط با صنعت مبلمان و 

دکوراسیون داخلی.
داخلی،  تخصصی  های  نمایشگاه  برگزاری   -
ملی و بین المللی و حضور در نمایشگاه های 

بین المللی و منطقه ای  .
- انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با نهادهای 
دولتی و غیر دولتی در زمینه های مرتبط با 

صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی 
های  برنامه  و  تخصصی  تورهای  برگزاری   -
صنعت  فعاالن  و  انجمن  اعضاء  ویژه  رفاهی 

مبلمان و دکوراسیون داخلی 
- تشکیل کمیته ها و کمیسیون های تخصصی 

در جهت پیشبرد امور انجمن 
شرکت  و  تعاونی  های  شرکت  تشکیل   -
های سهامی خاص و عام و موسسات وابسته 
در زمینه مسائل مرتبط با صنعت مبلمان و 

دکوراسیون داخلی.

تخصصی  های  کمیسیون  به  نگاهی    
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

در  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی  انجمن 
و  صنفی  های  فعالیت  سازماندهی  جهت 
تخصصی  کمیسیون  هشت  خود،  اجرایی 
کرده  مشخص  انجمن  اعضای  از  متشکل 
و  اطالعات  آمار،  های  کمیسیون  است.  
تکنولوژی اطالعات، کمیسیون علمی آموزشی 
و تحقیقاتی ، امور فرهنگی، رفاهی و پشتیبانی، 
کمیسیون عضویت، حقوقی و کمیسیون حل 
اختالف،امور بین الملل ، کمیسیون همایش ها 
و نمایشگاه ها  و کمیسیون امور فنی و اصناف 
که شرح وظایف هریک از این کمیسیون ها از 

نامگذاری آنها مشخص است.
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دبیرسایر اعضارئیسکمیسیون های تخصصی
کمیسیون آمار، اطالعات و

مهناز کالنترزادهبیژن شیری، حسن احمدیان، داود ربیعرامین سمیع زاده تکنولوژی اطالعات

مهسا مرشدی عبدالرضا محسنی، داود ربیع، محمدرضا الهیجیبیژن شیریکمیسیون علمی، آموزشی و تحقیقاتی

علی اکبر قدیریانحمیدرضا کوروش فر، ناصر اسعدی ، علی اکبر قدیریانحبیب اهلل ثانیکمیسیون امور فرهنگی، رفاهی و پشتیبانی

کیوان اقبالیان، عبدالحسین عباسی،  ناصر اسعدی ،رامین سمیع زادهکمیسیون عضویت
سارا سادات ناصر ممتحن حسن احمدیان

عبدالحسین عباسی، محمد حسن طوسی ، حسن افتخاری زارع ، سید رمضان حسینیکمیسیون حقوقی و حل اختالف
علی اکبر قدیریانابوالفضل فیاضی

مهناز کالنترزادههوشنگ رزم خواه، عزت اهلل علیزاده، محمدرضا شیریسمیه بیاتکمیسیون امور بین الملل

سارا سادات ناصر ممتحنعبدالرضا محسنی،  قهرمان قزلباش، کیوان اقبالیانناصر اسعدیکمیسیون همایش ها و نمایشگاه ها

کیوان اقبالیان ، مهدی ثقفی ، محمود جعفری ، سعید فرهادی، عبدالحسین عباسیکمیسیون امور فنی و اصناف
محمدرضا فرمهینیناصر اسعدی





 ؟؟؟

گفتگو با دکتر فاطمه کاتب، معمار موفق ایرانی:    

طرحی نو در اندازیم

  نقش دکوراسیون داخلی در بهداشت 
روانی افراد از جمله موضوعاتی است که 
امروزه در دنیا مورد توجه قرار گرفته است، 
به نظر شما در کشور ما چقدر به این مهم 

توجه شده است؟
ترین  از مهم  افراد یکی  روان   بر  تاثیر فضا 
موضوعاتی است که ما متاسفانه از آن غافل 
هستیم؛ بخش زیادی از ناراحتی های روحی 
ناشی از همین بی توجهی به محیط زندگی 
به  جامعه  افراد  بین  شایع  افسردگی  است. 
از  خیلی   در  دار  خانه  های  خانم  خصوص 
مواقع ناشی ازمحیط های نامناسب و نورها و 

رنگ های اشتباه است.
دچار  وقتی  مردم  که  است  این  موضوع  اما 
به  زود  خیلی  میشوند  فیزیکی  مشکل  یک 
دچار  وقتی  اما  میکنند  مراجعه  متخصص 
کسالت و بی حوصلگی یا افسردگی هستند 
به ندرت متوجه آن شده و در صدد بهبود آن 
بر می آیند. کما اینکه بسیاری از مشکالت 
فیزیکی ناشی از همین ناراحتی های روانی 

است.
در صورتیکه  در یک جامعه بهداشت روان 
به  توجه  باشد، الجرم  ها  اولویت  جزو  افراد 
محیط زندگی، دکوراسیون و فضا نیز به شکل 

یک ضرورت مطرح میگردد.
دکوراسیون  که  است  این  عامه  باور    
داخلی یک نوع سلیقه به خرج دادن و یا 
یک موضوع تزینی و لوکس است و کمتر 
به آن به چشم یک علم نگاه میشود، نظر 

شما در این خصوص چیست؟
درست است. خیلی ها مشورت با متخصصین 
و  لوکس  کار  یک  را  داخلی  دکوراسیون 
مختص قشر مرفه میدانند، در صورتیکه تاثیر 
این موضوع در زندگی افراد موضوعی فراگیر 

است و به هیچ وجه یک کار لوکس نیست.
همانطور که شاهد هستیم وقتی نوزادی در 
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دکتر فاطمه کاتب چهره ای آشنا و بنام در عرصه هنر و به ویژه معماری است. وی نویسنده ، پژوهشگر ، استاد دانشگاه 
و نخستین زن ایرانی است که عهده دار ریاست دانشگاه در ایران بوده است. وی گذشته از تدریس در دانشگاه های 
ایران و انگلستان ، عضویت در شوراهای گوناگون علمی و فرهنگی، و سخنرانی و ارائه مقاالت پژوهشی در مجامع 

علمی جهانی، عهده دار سمت های علمی ، آموزشی و اجرایی گوناگونی بوده است.
از دانشگاه UCE و دانشگاه آکسفورد و همچنین پژوهشگر برگزیده دانشگاه مرکزی  افتخاری  دکتر کاتب دارای فیلوشیپ 

انگلستان)1998( و سازمان میراث فرهنگی ) 1379 ( است.
وی درجه فوق لیسانس معماری داخلی خود را از دانشگاه هنر تهران و دکترای معماری را از دانشگاه انگلستان دریافت کرده است.

ایشان همچنین کتابهایی را در زمینه معماری داخلی ترجمه و تالیف کرده است.
با دکتر فاطمه کاتب که مدیر مسئول و سردبیر مجله ایران آذین ، نخستین نشریه آرایه ای و دکوراسیون در ایران نیز هست 

گفت و گویی داشتیم که می خوانید.

افسردگی 
شایع بین 
افراد جامعه 
به خصوص 
خانم های 
خانه دار در 
خیلی  از 
مواقع ناشی 
ازمحیط های 
نامناسب و 
نورها و رنگ 
های اشتباه 
است.



مادرها  و  پدر  آید  می  دنیا  به  ای  خانواده 
را  وسایل  و  عروسک  از  پر  و  شلوغ  اتاقی 
نوزادی  بطوریکه  میبینند،  تدارک  برایش 
که چشمش به دنیا باز میشود با یک حجم 
آشفتگی و شلوغی مواجه است. این بر روی 
آن کودک تاثیر میگذارد و همینطور پس از 

مدرسه  کودک،  مهد  محیط  آن 
گاهی  مثال  برای  دانشگاه.  بعد  و 
های  رنگ  از  های  درمهد کودک 
میشود  استفاده  نامناسبی  و  تند 
تحریک  را  کودک  ذهن  این  که 
او  فعالی  بیش  به  منجر  و  کرده 
میشود. متاسفانه از توجه تخصصی 

به طراحی دکوراسیون داخلی در همه فضاهای 
علمی ما، دانشگاه ها و خوابگاه ها نیز غفلت 
شده است. این موضوعی است که من شخصا 
به مسئولین انتقال داده ام که اگر آمار های 
نامناسبی از افسردگی در قشر های مختلف 
از جمله دانشجویان داریم باید به فضاهایی که 
افراد در آن کار و فعالیت میکنند نگاه بیندازیم.

همانطور که متخصص قلب یک سری سفارش 
های تغذیه برای بیمار خود مشخص میکند، 
باید با در اولویت  قرار دادن روان آدم ها به  
فضا های کار و زندگی آنها به صورت اصولی 

نگاه کنیم.
  به نظر شما راه حل این قضیه چیست؟

مسلما این موضوع احتیاج به بهره گیری از 
رسانه ها، نشریات، مدیا ها و گنجاندن این 
مبحث در مباحث آموزشی و دانشگاهی دارد 

تا ضرورت این موضوع را جا بیندازیم.
با  که  آگاهی  نا  افراد  تعداد  امروزه  البته 

گذراندن یک دور کوتاه آموزشی و نداشتن 
در  بودن  متخصص  ادعای  کافی  دانش 
اما  است.  شده  زیاد  نیز  دارند  را  قضیه  این 
خوشبختانه این رشته دانشگاهی شده و در 
کشور مانیز قدم هایی برای علمی شدن آن 

برداشته شده است.

  ارزیابی شما از وضعیت آموزش حرفه 
طراحی داخلی در کشور ما چیست؟

برنامه درسی ای که برای این رشته ریخته 
شده خوب است اما اجرای آن راضی کننده 
این  متخصص  افراد  تعداد  که  چرا  نیست 
رشته برای تدریس در کشورما کافی نیست؛ 
خیلی وقت ها کسانی که در رشته طراحی 
این  اند  خوانده  درس  گرافیک  یا  صنعتی 
رشته را تدریس میکنند که اگر چه بخشی 
از تخصصشان به طراحی داخلی مربوط است 

اما کافی نیست.
به  مردم  امروز  های  دغدغه  از  یکی    
چینش  نحوه  ها  کالن شهر  در  خصوص 
وسایل در آپارتمانهای کوچک  است . به 
نظر شما این ویژگی زندگی در کالنشهر ها 
تا چد اهمیت علمی نگاه کردن به مبحث 

دکوراسیون داخلی را نمایان میکند؟ 
با  دنیا  جای  همه  در  بزرگ  شهری  جوامع 

متراژهای پایین مواجه هستند و این موضوع 
لندن  یا  توکیو  مثال  نیست.  تهران  مختص 
موضوع  این  در  که  هستند  شهرهایی  جزو 
معروف هستند. در شهر لندن  در بسیاری 
خانه های قدیمی و کالسیک  فضا را به چند 
قسمت  تقسیم کرده اند و چند خانوار از آن 
استفاده میکنند. با رشد جمعیت 
کالن شهرها آپارتمان ها کوچک 
و کوچک تر میشوند اما موضوعی 
است  این  است  اهمیت  حائز  که 
استفاده کنیم.  فضا درست  از  که 
فرهنگ رایج مردم ما برای خرید 
لوازم منزل این است که لوازم خانه 
به متراژ خریداری میکنند و  را بدون توجه 
وسایل یک خانه صد متری با خانه 40 متری 
خرید  در  را  خود  موضوع  این  ندارد؛  فرقی 
میدهد.  نشان  هم  دختران  برای  جهیزیه 
نکته اینجاست که معماری، طراحی داخلی و 
طراحی صنعتی با هم هماهنگ نیست. امروزه 
از  شده  کوچک  ها  آپارتمان  اینکه  وجود  با 
به خوبی استفاده نمیشود.   دیوارها و فضاها 
استفاده  مناسب از فضای آپارتمان راه های 
زیادی دارد مثل استفاده از میزهای چندکاره 
یا تاشو. موضوع این است که فرهنگ استفاده 
ما از لوازم منزل پابه پای مقتضیات زندگی 
در  اگر  مثال  است.  نکرده  پیشرفت  مدرن 
طاقچه(  رف)  قدیم  های  خانه  در  گذشته 
داشتیم برای گذاشتن وسایل ، این مقتضیات 
همان زمان بوده است؛ به واقع می توان گفت 
اندازیم و  زمان آن رسیده که طرحی نو در 

نگاهمان را در این زمینه ارتقا دهیم.
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گفتگو با دکتر فاطمه کاتب، معمار موفق ایرانی:    

طرحی نو در اندازیم

فرهنگ رایج مردم ما برای خرید لوازم منزل این است که لوازم 
خانه را بدون توجه به متراژ خریداری میکنند و وسایل یک خانه 
صد متری با خانه 40 متری فرقی ندارد؛ این موضوع خود را در 

خرید جهیزیه برای دختران هم نشان میدهد. 

 

 شماره  8 و 9  /  بهار و تابستان 1391
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گیسو و مژگان حریری، دو خواهر ایرانی 
فهرست  در  آمریکا، در سال 2000  ساکن 
قرار  جهان  سال   50 زیر  برتر  معمار   40
گرفته اند. تخصص خواهران حریری که هر 
دو دوران دانشجویی خود را در دانشگاه کرنل 
گذرانده اند معماری مدرن است. پروژه های 
حریری ها، عالوه بر شهرتی که در معماری 
مدرن برای شان به ارمغان آورده است، بیشتر 
شبیه به موزه هایی مدرن اند که هر گوشه از 
آن چنان ظرافت و دقتی در خود دارد که 
چشم بیننده را به خود خیره می کند. همین 
رزومه ی بی نقص و موفق است که باعث شده 
اجرای ارزش مندترین پروژه ی معماری حال 
آن ها  به  اتریش  سالزبورگ  در  اروپا  حاضر 

سپرده شود.
زادگاه موزارت، سالزبورگ، که به معماری 
سنتی در هم تنیده ی قرن هفده و هجده 
فوق  مجموعه ای  دارد  قصد  است،  مشهور 
مدرن و زیبا از ترکیب واحدهای مسکونی، 
آخرین  در  را  تفریح گاه ها  و  تجاری  اداری، 
قطعه زمین ساخته نشده ی مرکز شهر بنا 
کند که در نوع خود در جهان بی نظیر باشد. 
از  معماری  کمپانی  و  گروه   180 از  بیش 
سراسر جهان در مسابقه ی طراحی این بنا 
شرکت کرده اند و در نهایت، طرح خواهران 
حریری به جهت تناسب با فضای شهری و 
معیارهای محیطی، طراحی به جا و صحیح 
نما های  چشم نواز  معماری  مدرن،  امکانات 
بیرونی و داخلی، ویژگی های طراحی منظر و 
غیره، رتبه ی اول مسابقه را به خود اختصاص 

داده است.
این آرشیتکت های موفق نیویورک نشین، 
کمپانی معماری خود را در سال 1986 در 
حریری  گیسو  نموده اند.  تاسیس  نیویورک 

به عنوان استاد افتخاری در دانشگاه کلمبیا 
عنوان  به  عین حال  در  و  می کند  تدریس 
منتقد مدعو با دانشگاه های کرنل، مک گیل 
و مدرسه ی طراحی پارسونز همکاری دارد. 
مژگان حریری نیز هم پای خواهرش، عالوه 
نقد  و  تدریس  به  شرکتی،  پروژه های  بر 
از  بیش  به حال  تا  نفر  و هر دو  می پردازد 
ده جایزه ی پراهمیت و ارزنده ی معماری را 
در کشورهای مختلف نصیب خود نموده اند. 
با  نفر  دو  این  معماری  آن که سبک  جالب 
خاص  ویژگی های  و  خصوصیات  به  توجه 
مستقل  تقریبن  سبکی  عنوان  به  خود، 
شناخته شده و در انستیتوهای مختلف از 
برکلی، موزه هنرهای  جمله موزه هنرهای 
سن دیه گو  معاصر  هنرهای  موزه  و  داالس 

مورد تدریس، بحث و نقد قرار گرفته است.
  اولین پروژه ای که نام این دو خواهر را 
به رسانه های آمریکا کشاند، پروژه ای با نام 
هوشمند  خانه ای  بود.  دیجیتال«  »خانه ی 
که غذا می پخت، لباس می شست، موسیقی 
مورد  تلویزیونی  برنامه های  می کرد،  پخش 
میان شبکه های  از  را  عالقه ی صاحب خانه 
مختلف دست چین می کرد، و حتا کار سختی 
مانند برگزار کردن یک میهمانی را از طراحی 
کارت دعوت و ارسال الکترونیکی آن ها گرفته 
تا سفارش غذا و نوشیدنی و طراحی چیدمان 
اتاق پذیرایی به تنهایی مدیریت می کرد. از 
سایر پروژه های کمپانی حریری در نیویورک، 
می توان به بیش از ده مورد بنای مسکونی و 
تجاری مدرن و هوشمند، دو کافه و رستوران 
مورد  چند  و  مدرن،  طراحی  و  معماری  با 
بناهای توریستی و فرهنگی از جمله موزه ی 
ترکیب  که  کرد  اشاره  بیست و یکم  قرن 
مفهومی کاملن متفاوتی از یک موزه را به 

بیست و یکم  قرن  موزه ی  نمایش می گذارد. 
نیویورک که هم اکنون در فاز طراحی و اجرا 
و  برج 55  دو  در  بنایی عمودی  دارد،  قرار 
34 طبقه ای است که با به کارگیری فناوری 
سبک  هنر،  از  بازتابی  مدرن،  و  پیشرفته 
زندگی، اندیشه ها و دغدغه ها و دستاوردهای 
انسان این قرن را به چشم بازدید کنندگان 

انعکاس خواهد داد.
پروژه های  مهم ترین  از  حاضر  حال  در 
می توان  آمریکا  از  خارج  در  حریری ها 
هتل  و  اتریش  سالزبورگ  مجموعه ی 
این دو،  به جز  برد.  نام  را  بیزینس بی دبی 
از  کانادا  مارک  سنت  فرهنگی  شهرک 

پروژه های قابل توجه این کمپانی است.
دهه  اوایل  در  حریری  گیسو  و  مژگان 
دوره ی  پایان  از  پس  و  میالدی   1970
دبیرستان، برای تحصیل در رشته ی معماری 
عازم آمریکا شده اند. گیسو در مصاحبه ای با 
نیویورکر، خود را به شدت متاثر از هنرهای 
بصری و معماری زادگاهش اصفهان معرفی 
می کند و یادآور می شود که فرم های معماری 
ایرانی در طراحی وی و خواهرش در بسیاری 
موارد به کار گرفته شده اند. نشریه ی طراحی 
داخلی ایاالت متحده، گیسو و مژگان حریری 

خواهران حریری معماران موفق در عرصه جهانیخواهران حریری معماران موفق در عرصه جهانی
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را که هر دو دهه ی پنجاه زندگی را پشت 
زنان  موفق ترین  از  تن  دو  می گذارند،  سر 
سطح  در  برتر  آرشیتکت  دو  و  نیویورک 

آمریکا خوانده است.

  گیسو حریری
   گیسو حریری در سال 1956 در ایران 
متولد شد. لیسانس معماری را از دانشگاه 
کرنل در سال 1980 دریافت نمود. همزمان 
با تحصیل در دانشگاه، در برنامه ای مطالعاتی 
در زمینه معماری هلند و خانه سازی مدرن 
به همراه پروفسور گریگوری لسنیکوفسکی 
شرکت جست. پروژه های دانشجویی  او در 
گالری فیلیپه بونافونت در سان فرانسیسکو به 
نمایش درآمدند و در مجله معماری دانشگاه 
در  زمانیکه  رسیدند.  چاپ  به  نیز  کرنل 
سان فرانسیسکو بود با دفتر جنینگز و شتوت 

همکاری داشت، در نیویورک هم به عنوان 
پل سیگل  مشاورین  دفتر  در  طراح  معمار 

مشغول به کار بود.
از سال 1987، گیسو زمانی را نیز      
به تدریس اختصاص داده است تا بر اهمیت 
تجربه  ضمن  فلسفی  و  آکادمیک  دوره 
حرفه ای تاکید نماید. او به عنوان استادیار 
رشته معماری در دانشگاه کلمبیا و منتقد 
مدرسه  و  کرنل، مک گیل  دانشگاه های  در 
سخنرانی  و  تدریس  به  پارسونز  طراحی 
پرداخته است. چندین انستیتوی معتبر و 
انتشارات سرشناس به دنبال گیسو بوده اند تا 
از وی در هیات داوری اعطای جوایز ساالنه 
خویش استفاده نمایند: جوایز طراحی انجمن 
.I.D معماران آمریکا و جوایز طراحی ساالنه

    

  مژگان حریری
در   1958 سال  در  حریری  مژگان     
ایران متولد شد. لیسانس معماری خود را در 
سال 1981 از دانشگاه کرنل دریافت نمود. 
تحصیل،  ضمن  خواهرش،  همانند  نیز  او 
انجام  هلند  در  که  مطالعاتی ای  برنامه  در 
می گرفت شرکت داشت. در سال 1981، به 
واسطه دستاوردهای ارزشمندی که ضمن 
مطالعاتش برای دریافت فوق لیسانس داشت، 
موفق به دریافت جایزه الکساندر اشویلر شد. 
مژگان، طراحی شهری را با راهنمایی کالین 
راو ادامه داد و در سال 1983 فوق لیسانس 
معماری خود را با گرایش طراحی شهری از 
دانشگاه کرنل دریافت نمود. تا زمان تاسیس 
دفتر حریری  و  حریری در سال 1986، در 
در  شرکا  و  جیمز استورات پلشک  شرکت 

نیویورک مشغول به کار بود.
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فرشید موسوی در سال 1965 در شهر 
شیراز متولد شد و در سن 18 سالگی به 
دانشگاه  در  معماری  دانشجوی  عنوان 
داندی )Dundee( بریتانیا پذیرفته شد. 
بعد از اتمام تحصیل در دانشگاه داندی و 
یک سال کار در کارگاه ساختمان رنزو پیانو 
مدرسه  در  تحصیل  به  مشغول  جنوا،  در 
معماری بارتلت در کالج لندن شد. او در 
سن 24 سالگی و در هنگام تحصیل برای 
کسب مدرک کارشناسی ارشد معماری در 
دانشگاه هاروارد، آلخاندرو زائرا پولو، شوهر و 

همکار آینده خویش را مالقات کرد.
 این دو جوان هدف مشترکی داشتند و 
برای رسیدن به آن سخت تالش می کردند 
کشیدن  بیرون  جز  نبود  چیزی  آن  و 
برج های  از  آوانگارد  طرح های  و  مباحث 
سال  در  موسوی  معماری.  مدارس  عاج 
فارغ التحصیل  هاروارد  دانشگاه  از   1991
شد و همکاری با زائرا پولو در دفتر کولهاس 
)Rem Koolhaas(  رتردام را آغاز کرد. 
بعد از دو سال همکاری، آن ها با یکدیگر 
خارجی«  معماری  »دفتر  و  کرده  ازدواج 

کردند.  راه اندازی  را  لندن  در   )FOA(
آن ها در هنگام تاسیس این شرکت، برای 
شهر  آن  در  معماری  انجمن  در  تدریس 
به سر می بردند. این زوج معمار بعدها در 
و  یو.سی.ال.ای  پرینستون،  دانشگاه های 
کلمبیا در امریکا نیز به تدریس معماری 
عطفی  نقطه   1995 سال  اما  پرداختند. 
 FOA بود.  آن ها  نوپای  شرکت  برای 
فرودگاه  طراحی  بین المللی  مسابقه  در 
بین المللی یوکوهامای  ژاپن شرکت کرد و 

برنده نهایی آن شد.
از  بعد  پولو  زائرا  و  موسوی  فرشید   
زوج رنزو پیانو و ریچارد راجرز که بیست 
این سطح  در  مسابقه ای  برنده  قبل  سال 
شده بودند، جوان ترین معمارانی بودند که 
توانسته بودند در سطح بین المللی اینچنین 

بدرخشند.
در  و   FOA توسط  که  پروژه ای  اولین 
سال 1998 به اتمام رسید ساخت رستوران 

بلگو در بیشه لدبروک شهر لندن بود.
طرح  شدن  برنده  از  بعد  سال  هفت 
موسوی  فرشید  توسط  یوکوهاما  فرودگاه 

به  مهم  بنای  این  ساخت  شوهرش،  و 
معرفی  برای  آن ها  و شرکت  رسید  پایان 
معماری انگلستان در بی ینال معماری ونیز 
توسط کنسولگری بریتانیا انتخاب شد که 
به  موسوی  خانم  انتخاب  با  بود  مصادف 
زیبای  هنرهای  آکادمی  پرفسور  عنوان 
موفقی  چندان  سال   2003 سال  وین. 
برای  آن ها  طرح  چون  نبود  آن ها  برای 
مسابقه بزرگ معماران جهان در نیویورک 
را  بعد  سال  ولی  نکرد  کسب  موفقیتی 
می توان یکی از موفق ترین دوره های کاری 
آودیتوریوم در  پارک  افتتاح  نامید.   FOA
میدان فرهنگ های بین المللی در بارسلونا، 
نمایشگاهی از کارها و طرح های شرکت در 
انستیتوی هنرهای مدرن در لندن، برگزیده 
مناقصه  معماران  از  یکی  عنوان  به  شدن 
المپیک 2012 لندن و برنده شدن طراحی 
ساختمان جدید موسیقی و تئاتر BBC در 
وایت سیتی لندن از موفقیت های بی شمار 

آن ها در سال 2004 بود.
موسوی  خانم  سرپرستی  به   FOA
به  و آقای پولو طرح های بسیار زیادی را 
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از جمله   یا در حال اجرا دارد که  اتمام رسانده و 
آن ها می توان از انتشارات دالنیوک در شهر کتاب 
توربیخا  شهرداری  تئاتر  ساختمان  کره  جنوبی، 
در اسپانیا، مجتمع اومرانیه در استانبول، مجتمع 
تکنولوژی  مرکز  مادرید،  در  کارابانچل  مسکونی 
طراحی  کالج  لوییز،  جان  دپارتمان  بارسلونا، 
ریونزبورن و ساختمان سه گانه EC3 در انگلستان، 
انستیتوی پزشکی قانونی مادرید و برج مسکونی 

دورانگو در اسپانیا نام برد.
حس  این  می دهند  ارائه  آن ها  که  طرح هایی 
جراح  یک  گویی  که  می کند  القا  انسان  به  را 
به  و  گرفته  اختیار  در  را  زمین  پوسته  پالستیک 
آن شکل می دهد. ساختمان ها به مناظر و مناظر 
به ساختمان ها تبدیل می شوند و انسان و طبیعت 
یکدیگر را در آغوش می گیرند. شاید همین نگرش 
به معماری باشد که FOA را به یکی از خالق ترین 
و مهم ترین شرکت ها در زمینه طراحی  شهری و 
جوایز  و  ساخته  بدل  جهان  در  مناظر  معماری 
بسیاری را برای آن ها به ارمغان آورده است؛ جوایزی 
اروپایی RIBA در سال های  همچون: چهار جایزه 
معماری  جایزه   ،2004 و   2005  ،2006  ،2008
نظر  در  برای  اروپا  تجاری  جایزه  اسپانیا،   ELLE
گرفتن مسائل محیطی در مجتمع استانبول، جایزه 
بی ینال  در  توپوگرافی  جایزه  اسپانیا،  سال  معمار 
ونیز، جایزه معماری اریک میرالس، جایزه بین المللی 
معماری داخلی FX، مقام دوم مسابقات بین المللی 
بازسازی ساختمان های کنار آب در تنه ریف اسپانیا 

و ده ها مورد دیگر.
رقابت  در  موسوی  خانم  که  است  ذکر  شایان 
سال  در  آزادي  سینما  طراحي  براي  برگزارشده 
1997 نیز با طرحي بسیار جالب و تاحدی شبیه 
به ساختمان جعبه موسیقی BBC، شرکت کرد که 

البته برنده آن مسابقه شناخته نشد. 
دانشگاه  معماری  بخش  استاد  موسوی  فرشید 
های  دانشگاه  در  را  رشته  این  او  است.  هاروارد 
GCD، کالج لندن، داندی و مدرسه معماری بارتلت 
تاسیس دفتر معماری  از  تدریس می کند. پیش 
خارجی همراه با آلخاندرو زارا یولو در سال 1992 
ساختمان  طراحی  مسوولیت  موسوی  لندن،  در 
رنزوپیانو در جنوا و اداره دفتر معماری کالن شهر 

روتردام را نیز بر عهده داشت.
    با توجه به اینکه موسوی استادی متعهد و 
 ،UCLA های  دانشگاه  در  است  برجسته  بسیار 
کلمبیا، پرینستون و چند مدرسه معماری دیگر در 

اروپا به عنوان ناظر فعالیت می کند.
    خانم موسوی به مدت 8 سال در اتحادیه 
معماری لندن مشغول به تدریس بود و در این مدت 
ریاست موسسه معماری فرهنگستان هنرهای زیبا 
در وین را نیز بر عهده داشت. عالوه بر سرپرستی 
های  سال  بین  موسوی  فرشید  فرهنگستان  این 
نیز  تدریس  به  موسسه  این  در  تا 2005   2002

مشغول بود.
تاسیس  لندن  در  موسوی  فرشید  که  شرکتی 
کرده و به نام دفتر معماری خارجی )FOA( مشغول 
به فعالیت است به عنوان یکی از برجسته ترین و 
خالق ترین شرکت های معماری در طراحی های 
شهری و چشم اندازها در سراسر جهان به حساب 
می آید. این شرکت تا به حال پروژه های بین المللی 
زیادی در نقاط مختلف جهان اجرا کرده است که 
المللی در  بین  نامزد کسب جایزه های  آنها  اکثر 

طراحی بوده اند.
دریایی  گذرگاه  به  توان  می  ها  طراح  این  از 
با  همراه  بارسلونا  بزرگ  پارک  ژاپن،  در  یوکوهاما 
تاالرهای کنفرانس محوطه سرباز، هتل بلومون در 
بارسلونا  بزرگ  پلیس  گروننیگن هلند، ساختمان 
هتل  سرباز،  محوطه  کنفراس  تاالرهای  با  همراه 
در  پلیس  ساختمان  هلند،  گروننیگن  در  بلومون 
الویال یویاسا اسپانیا و غرفه نمایشگاه صادرات بین 

المللی اسپانیا اشاره کرد.
FOA هم  احداث  در دست  از طرح های      
می توان از ساختمان تئاتر ترودیا )در اسپانیا( مرکز 
فن آوری لوگو ونو و مرکز اسکان اجتماعی مادرید 
نام برد. FOA در کشورهای دیگر هم طرح هایی 
در دست ساخت دارد. ساختمان اصلی ناشران در 
پاجو کره جنوبی، مرکز جدید موسیقی BBC در 
لندن، دانشگاه هنر و طراحی در انگلستان و دفاتر 
کار مختلف با مقیاس بزرگ در هلند از طرح های 
و ساخت  اجرا  در حال   FOA توسط  که  هستند 
و طرح  این شرکت  های  فعالیت  اکثر  می باشند. 
های در دست اقدام FOA در تعداد زیادی کاتالوگ 

به چاپ رسیده اند و به این وسیله این فعالیت ها 
به مردم معرفی می شوند. فرشید موسوی عالوه بر 
 )IDC( اینکه عضو ثابت کمیته طراحی بین المللی
مشاورین  گروه  اعضای  از  یکی  است  لندن  در 
معماری و طراحی پارلمان انگلستان نیز به شمار 

می آید.
در نوامبر 2005، هم موسوی به عنوان مسوول 
کمیته برگزارکننده اعطای جوایز معماری »آقاخان« 

برگزیده شد. 

  جوایز دریافتی و افتخارات
سال 2005:

- جایزه چارلز نیکس
- اولین جایزه نمایشگاه بین المللی آیچی پاویلیون اسپانیا در 

مسابقات ژاپن
سال 2004:

- جایزه نقشه کشی معماری برای پارک نوارتیس و پارکینگ 
بزرگ بازل در مراسم ساالنه ونیز 

سال 2003:
- جایزه اریک میرالز برای معماری »بندر بین المللی یوکوهاما« 
در مادرید – جایزه »معماری کاناگاوا« برای معماری »بندر بین 

المللی یوکوهاما« در ژاپن
- اولین جایزه مسابقات طراحی مرکز موسیقی BBC در لندن 

سال 2002:
- نامزد کسب عنوان برتر مسابقات طراحی WTC در نیویورک

سال 2001:
- انتخاب به عنوان برترین معمار در مسابقه بین المللی طراحی 

بانک Entry South در لندن
سال 2000:

- انتخاب به عنوان برترین معمار طراحی سالن های کنفرانس و 
پارک South�Eastern در بارسلونا 

سال 1999:
- کسب عنوان برترین طراح داخلی برای طراحی بهترین محل 

بازی سرپوشیده
سال 1998:

- کسب مقام دوم در مسابقات بین المللی بازسازی ساختمان 
های کنار آب در تنه ریف اسپانیا

سال 1997:
کره  در  دانگ  میونگ  طراحی  مسابقات  دوم  عنوان  کسب   -

جنوبی 
سال 1997:

- برنده طرح سینما آزادی تهران . ایران
سال 1995:

- برنده جایزه طراحی بندر بین المللی یوکوهاما 
- سالن های همایش و پارک ساحلی بارسلونا، اسپانیا )جنوب 

غربی(
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  ماهنامه ایران آذین
ماهنامه ایران آذین از جمله نشریات با سابقه و نام آشنای حوزه دکوراسیون داخلی است. این 
نشریه که صاحب امتیاز آن سازمان خبرگزاري جمهوري اسالمي و مدیر مسئول آن دکتر فاطمه 
کاتب است هر ماه در تیراژ باال روی گیشه ها قابل دسترسی است و مطالب مفیدی مربوط به 
طراحی داخلی و دکوراسیون در آن منتشر میشود. همچنین این ماهنامه عالقمندان خود را 

مشترک کرده و ماهنامه را به صورت آبونمان با تخفیف ویژه برایشان ارسال میکند.

اطالعات تماس:
تلفن:  88757034-88735168 )021(

فاکس: 88751747 )021(
نشاني: تهران، سهروردي شمالي- هویزه غربي- پالک 80

iranazin@icpi.ir :پست الکترونیک

  فصلنامه ی معماری داخلی
و  منتشر شده  فصلنامه  به صورت  این حوزه  موضوع تخصصی   با  داخلی  معماری  نشریه 
در اختیارعالقمندان قرار میگیرد. این نشریه موضوعات معماری ساختمان که تکمیل کننده 

دکوراسیون و اشیا منزل است را در معماری داخلی مورد توجه قرار میدهد.

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این نشریه عباس اعتمادزاده است.

اطالعات تماس:
تلفن:

)021( 22677666 
دورنگار:

)021( 22677666 

  ماهنامه منزل
نشریه »منزل« که صاحب امتیاز آن موسسه تصویر منزل است از دیگر نشریات تخصصی 
حوزه دکوراسیون داخلی است که به صورت ماهنامه منتشر میشود. این ماهنامه موضوعات 
دکوراسیون داخلی و مقاالت مربوط به این هنر به گونه ای قابل استفاده برای عموم مورد توجه 

قرار میدهد. مدیر مسئول  این نشریه فریده عباسی است .

اطالعات تماس:
تلفن و دورنگار: 

)021( 88998311
)021( 88997888

معرفی نشریات معماری داخلی





آشنایی با انواع کفپوش برای معماری داخلی منزل

از  اتاق در دکوراسیون داخلي  پوشش کف 
چنان اهمیت باالیي برخوردار است که کف 
اتاق را پایه اصلي اتاق مي نامند. بسیاري از 
اتاق را بر مبناي پوشش  دکوراتورها، دکور 
کف انجام مي دهند. هنگام انتخاب پوشش 
کف باید الگوهاي رفت و آمد را نیز در نظر 
داشت. به طور معمول در مکان هاي پر رفت 
و  بادوام  و  سخت  کف پوش هاي  از  آمد  و 
در جاهاي کم  رفت و آمد از کف پوش هاي 

تزییني استفاده  مي شود.

)Laminate( کفپوش لمینیت  
 laminate بسیار شبیه به کفپوش هاي 
چوبي است، اما laminate مانند کفپوش 
هاي چوبي تنوع بافت ندارند و تنها مشخصه 

متمایز کننده آنها رنگشان است .
 موقع انتخاب laminate همانند انتخاب 
سایر کفپوش ها به یاد داشته باشید که رنگ 
کل  فونداسیون  و  زمینه  پس  منزل،  کف 
مبلمان  اگر   . بود  خواهد  شما  دکوراسیون 
هاي  رنگ  با  هایي  کفپوش  از  دارید  تیره 
روشن تر استفاده کنید و اگر مبلمان شما 
روشن است یک کفپوش با رنگ میانه یا تیره 

انتخاب مناسب تري خواهد بود .
 از نظر ضخامت انواع مختلفي از این کفپوش 
ها وجود دارد و با در نظر گرفتن بعد مقاومت 

تر  بهتر است کفپوش هاي ضخیم  داوم  و 
این  زدن  واکس  البته  و  نمایید  انتخاب  را 

کفپوش ها را نباید فراموش نمود.

  کفپوش بامبو
انواع کفپوش هاي  از  یکي  بامبو   کفپوش 
چوبي محسوب مي شود. باید توجه داشت 
که درحقیقت بامبو یک چوب سخت نبوده و 
نوعي ني مي باشد. این نوع کفپوش مزایاي 
زیادي از جمله سختي و استحکام ، مقاومت 

و ظاهر شیک دارد.
سختي  به  بامبو  کفپوش  مقاومت  نظر  از 
چوب بلوط مي باشد که معمول ترین چوب 
ممکن  البته  است،  کفپوش  براي  مصرفي 
است ظاهر کفپوش بامبو سست باشد اما در 

اصل بسیار مقاوم است . 
که  است  این  بامبو  ترین خصوصیات  مهم 
کمتر  چوبي  هاي  کفپوش  سایر  به  نسبت 
منبسط مي شود و از همین رو براي هر نوع 

آب و هوایي مناسب است .
 بامبو به دو رنگ طبیعي بلوند و کهربایي 
وجود دارد . قطعات کفپوش بامبو مي توانند 
یا افقي بریده شوند که  به صورت عمودي 
ترکیب آنها در حالت افقي بسیار زیباتر مي 

باشد .

  کفپوش سنگ مرمر
تا چندین سال پیش کفپوش هاي مرمر   
به عنوان نمادي از ثروت و شکوه به حساب 
مي آمدند و نسبت به کفپوش هاي معمول 
حال  در  اما  داشتند،  باالیي  بسیار  قیمت 
حد  در  مرمر  هاي  کفپوش  قیمت  حاضر 
متوسطي قرار دارد و نماي لوکس و زیبایي 

به اتاق مي دهد.
 نماي سنگ پوش هاي مرمر بسیار آرامش 
و  است  خنکي  سنگ  مرمر  است.  بخش 
به راحتي جذب نمي کند و در  را  حرارت 
اتاقي با سنگ مرمر اصوال دما پایین مي باشد 
و براي مناطق گرمسیر بسیار مناسب است. 

از کفپوش مرمر مي توان در نقاط مختلف 
حمام،  پذیرایي،  خواب،  اتاق  مثل  منزل 
آشپزخانه و حتي محوطه هاي خارجي منزل 
استفاده نمود. باید به طور مرتب این کفپوش 

ها را با پاک کننده هاي مالیم تمیز نمود.

Vinyl PVC کفپوش   
 Vinyl به علت ویزگي هاي ممتاز خود یکي 
از بهترین گزینه ها براي کف پوش مي باشد.
 نصب و نگهداري این کفپوش ها بسیار آسان 
است . تمیز کردن این کفپوش نیز آسان بوده 
شرایط  تحت  و  دارد  هم  باالیي  مقاومت  و 

سخت همچنان سالم مي ماند.
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این کفپوش ها ضد  ترین ویژگي  از مهم   
برهنه  پاي  با  راه رفتن  بودن و راحتي  آب 
 Vinyl بر روي آن است. طرح و مدل هاي
نیز بسیار متنوع مي باشد و با توجه به طرح 
انتخابي قابل کاربرد در قسمت هاي مختلف 
خانه مثل اتاق خواب، اتاق نشیمن، اتاق کار، 
اتاق بازي، ورودي، پاسیو و تمامي نقاط پر 

رفت و آمد مي باشد.
 در مورد این کفپوش قابل ذکر است که عالوه 
بر دوام باال ، خاصیت ارتجاعي خوبي نیز دارد 
. این پوشش ها عایق حرارتي هستند و کف 
اتاق را در تابستان خنک و در زمستان گرم 
نگه مي دارند. اشیاي بلوري و چیني نیز در 
برخورد با آنها به راحتي شکسته نمي شوند .

  کاشي هاي کف چرمي
و  ها  رنگ  در  نیز  ها  کاشي  از  نوع  این   
سایزهاي مختلفي وجود دارد. آنها مي توانند 

خیلي زیبا و شیک باشند و عایق هاي بسیار 
خوبي براي صدا محسوب مي شوند. در زیر 
پا خیلي نرم و لطیف احساس مي شوند و 
ظاهري بسیار لوکس و گران قیمت دارند. در 
طول زمان شکل چرم عوض مي شود و رنگ 
و جنس آنها تغییر مي کند و همیشه دست 
نخورده و تازه به نظر نمي آید. استفاده از کف 
پوش هاي چرمي زیاد مقرون به صرفه نیست 

اما بسیار زیبا و فریبننده هستند.
 هنگامي که قطعات کوچک و رنگین شیشه، 
سنگ و یا کاشي کنار هم قرار مي گیرند و 
تصاویر گوناگون یا طرح هاي تزییني پدید 
مي آید، به این کار موزائیک گفته مي شود. 
این هنري باستاني است که همواره در حال 

کشف مجدد است.

  راهنمای خرید کفپوش 
دنیاي رو به جلوي امروزه ما را وادار نموده 

است که همواره و در همه جا به اطالعات 
دسترسي   ، نیازمان  مورد  مهم  منابع  و 
داشته باشیم  و بالطبع، شرکتهاي تولیدي 
و بازرگاني به عنوان مظهر و منبع اطالعاتي 
نیز  میبایست همواره در دسترس باشد. شاید 
بعنوان یک بیننده در هنگام مواجهه با خرید 
انواع کفپوش ها ، تنها فاکتور مهم در حهت 
خرید آن را قیمت آن بدانید ولي در مقام 

خریدار اوضاع کامال تفاوت میکند.
 بازار کفپوشها آنچنان متنوع است که اگر 
قصد خرید کفپوش را دارید و هنوز چیزي 
را انتخاب نکرده اید به شما پیشنهاد میکنم 
اصال و به هیچ وجه به بازار نروید چون کامال 
مارک هاي  از  مدلهاي مختلف  دریاي   در 
چین  کشور  از  و  وارداتي  غالبا  که  متنوع 
هستند ؛ غافلگیر شده و غیر ممکن است 

انتخاب صحیحي را انجام بدهید.
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نحوه انتخاب صحیح کاغذ دیواري

انتخاب یک کاغذدیواري صحیح و خوب 
کاري سخت و هراسناک است؛ به خصوص 

اگر قبال این کار را انجام نداده باشید. 
انتخاب یک کاغذدیواري صحیح و خوب 
کاري سخت و هراسناک است؛ به خصوص 
اگر قبال این کار را انجام نداده باشید. دلیل 
از  بیشماري  تنوع  است که  این  کار  سختي 
کاغذدیواري از لحاظ طرح و رنگ و هم چنین 
موجود  بازار  در  دیواري  کاغذ  پشت  جنس 
بیشمار،  تنوع  این  بین  از  باید  که  است 
مناسب ترین گزینه را براي دکوراسیون خانه 

خود انتخاب و استفاده کنید.
شما  به  را  اطمینان  این  حال  این  با 
این  تسهیل  براي  راه هایي  که  مي دهیم 
راه ها  مهم ترین  از  یکي  دارد.   وجود  فرایند 
براي  آسان تر شدن انتخاب، این است که شما 
و  انتخاب  براي  فروشگاه ها  به  رفتن  از  قبل 
خرید، ایده و طرحي واضح و شفاف از آنچه 
مي خواهید داشته باشید. در ادامه مطلب نیز 
با  که  پیشنهاد مي کنیم  به شما  را  راه هایي 
از سر  انتخابي  بتوانید  آنها   داشتن  نظر  در 
آگاهي داشته باشید. در این مطلب در مورد 
اینکه چرا، کجا و چگونه باید از کاغذدیواري 
استفاده کنید، اطالعاتي در اختیار شما قرار 

خواهیم داد.

  چرا کاغذ دیواري؟
داشته  وجود  سوال  این  است  ممکن 
دیواري  کاغذ  نصب  و  انتخاب  اگر  که  باشد 
باید از آن  سخت و پر از دردسر است، چرا 
استفاده کرد؟ چرا به جاي آن از رنگ آمیزي 
براي دیوارها استفاده نکنیم؟ در جواب باید 
بگوییم یکي از مهم ترین دالیل این است که 
طرح ها و رنگ هایي که به وسیله کاغذدیواري 
مي توان روي دیوار به وجود آورد، در حقیقت 

با  نقاشي دیوارها غیرممکن است.
عالي  بسیار  کاري  دیوارها  رنگ آمیزي 
تمایل  که  شرطي  به  اما  است،  ایده آل  و 
یا  باشید  داشته  دیوارها  بودن  تک رنگ  به 
بخواهید از دو رنگ متفاوت با هم، اما ساده 
اما  کنید.  استفاده  مجاور  دیوار هاي  براي 
با  را  خاص  نقشي  و  طرح  دارید  تمایل  اگر 
جلوه اي جذاب و متمایز بر دیوار داشته باشید 
یا منظره اي دیدني را روي دیوار خانه خود 
ایجاد کنید، تنها راه، استفاده از کاغذدیواري 
است؛ زیرا در صورتي که شما در زمینه هنر 
طراحي و نقاشي توانایي خوبي نداشته باشید، 
ایجاد طرح و نقش زیبا روي دیوار، مطمئنا 

بنابراین  بود،  خواهد  خارج  شما  توان  از 
گزینه  بهترین  دیواري  کاغذ  که  اینجاست 

براي دکوراسیون است. 
نحوه هاي  به  مي توان  را  دیواري  کاغذ 
مختلف روي دیوارهاي یک فضا نصب کرد. 
براي مثال مي توان تمام دیوارها را با یک مدل 
برجسته  براي  یا  داد  پوشش  دیواري  کاغذ 
را  اتاق  دیوار  یک  تنها  کانوني،  نقطه  کردن 
کاغذدیواري کرد؛ هم چنین مي توان براي هر 
متفاوت  طرح هاي  با  کاغذدیواري   از  دیوار، 
نیمه  تنها  استفاده کرد. هم چنین مي توانید 
پاییني دیوار را کاغذ کنید و نیمه فوقاني را با 
رنگي هماهنگ و مناسب رنگ آمیزي کنید؛ 
کاغذدیواري  با  را  پاییني  نیمه  بالعکس،  یا 
دیواري  کاغذ  با  را  فوقاني  نیمه  و  طرح دار 

ساده و با رنگي متناسب بپوشانید.
از طرف دیگر؛ در جاهایي که رنگ آمیزي 
دیوارها نمي تواند جلوه مطلوب و مورد نظر 
شما را به وجود آورد، مي توان از کاغذدیواري 
دیوارهاي  اگر  مثال،  براي  کرد.  استفاده 
خانه شما فرمي نازیبا و بد دارند مي توان از 
کاغذدیواري براي پوشاندن عیوب دیوار بهره 
با  شده  پوشیده  دیوارهاي  همچنین  گرفت. 
سریع تر  خیلي  مرغوب  کاغذدیواري هاي 
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تمیز  شده  رنگ  دیوارهاي  از  آسان تر  و 
مي شوند. بنابراین کاغذدیواري براي فضاهایي 
که دیوارهایش زود به زود نیاز به تمیز کردن 
دارند، مانند آشپزخانه یا اتاق کودک، گزینه 

مناسب تري است.

  چگونه مناسب ترین کاغذ دیواري 
را بیابیم؟

وجود  دلیل  به  گفتیم،  که  همانطور   •
احتمال  و  کاغذدیواري ها  زیاد  بسیار  تنوع 
گنگ شدن هنگام خرید، مهم است که حتما 
قبل از اینکه براي خرید بیرون بروید، ایده و 
طرحي را در ذهن داشته باشید و کامال بدانید 
که چه مي خواهید. براي این کار از مجالت 
و وب سایت هاي دکوراسیوني بازدید کنید و 
تصاویر فضاهایي که در آنها از کاغذ دیواري 
مي داند!  چه کسي  ببینید،  را  شده  استفاده 
شاید در این میان طرح و رنگ مورد عالقه و 
مناسب براي دکوراسیون خانه خود را بیابید 

و تنها براي یافتن آن به بازار بروید.
که  است  این  شروع  براي  دیگر  راه   •
کف پوش  نوع  موجود،  رنگ هاي  به  ابتدا 
و  وسایل  و  خود  خانه  دکوراسیون  سبک  و 
خانه تان  دکوراسیون  در  موجود  مبلمان 
توجه و تعیین کنید که در اصل آنها داراي 
به  سپس  هستند؛  جلوه اي  و  سبک  چه 
با همان سبک  متناسب  کاغذدیواري  دنبال 
بروید. یک کاغذدیواري ناهماهنگ با سبک 
دکوراسیون  جلوه کل  مي تواند  دکوراسیون، 
سبک  اگر  مثال،  براي  کند.  تخریب  را 
است،  مدرن  و  ساده  شما  خانه  دکوراسیون 
نصب کاغذ دیواري گل دار و پر زرق و برق به 

کلي جلوه دکوراسیون شما را تخریب خواهد 
کرد.

موجود  وسایل  و  مبلمان  به  کردن  فکر 
دیگر  یا  موکت  و  دکوراتیو  عناصر  خانه،  در 
کف پوش هاي موجود در فضا نیز ایده خوب 
خانه خود  در  اگر  مثال  براي  است.  دیگري 
دارید،  نشیمن  اتاق  در  رنگ  سبز  کاناپه اي 
صورتي  دیواري  کاغذ  یک  انتخاب  مسلما 
مي تواند تخریب کننده دکوراسیون فضا باشد. 
کاغذ دیواري باید متناسب و هماهنگ با رنگ 

و سبک وسایل موجود در فضا باشد.
است  بهتر  است،  مقدور  برایتان  اگر   •
دکوراسیون  اصلي  رنگ هاي  یا  رنگ  نمونه 
دیواري  کاغذ  انتخاب  هنگام  با خود  را  فضا 
داشته باشید تا بتوانید آن را با کاغذ دیواري ها 
تطبیق دهید. هم چنین توصیه دیگر ما این 
است که حتما از فروشنده کمک بگیرید؛ او 
را در جریان رنگ و طرحي )راه راه، طرح هاي 
هندسي، خلوت یا شلوغ(  که در ذهن دارید 
قرار دهید. براي مثال از او بخواهید آلبوم هاي 
موجود در فروشگاه را که طرح هاي موجود در 
آن نزدیک به طرح و رنگ مد نظر شماست 

برایتان بیاورد.
آنچه  مورد  در  واضحي  ذهنیت  اگر   •
بگویید  فروشنده  به  ندارید،  که  مي خواهید، 
براي  را  فروشگاه  در  موجود  آلبوم هاي  کل 
یافتن بهترین گزینه  در اختیارتان قرار دهد. 
و  آلبوم  هر  در  موجود  موارد  خصوص  در 
نحوه قرارگیري نمونه ها در آن، از فروشنده 
یک  ابتدا  آن  از  پس  و  بخواهید  راهنمایي 
دور به صورت سریع و گذرا صفحات را ورق 
بزنید؛ و تنها مواردي را که فکر مي کنید با 

دکوراسیون خانه شما هماهنگ است نشانه 
به  آلبوم ها،  کل  از  بازدید  از  پس  بگذارید. 
سراغ موارد عالمت گذاشته شده بروید، این 
مشاهده  را  آنها  آرام تر  و  بیشتر  دقت  با  بار 
کنید و با نمونه رنگ دکوراسیون خانه خود 
و  بهترین  موارد  این  میان  از  دهید.  تطبیق 
از  و  کرده  انتخاب  را  گزینه ها  مناسب ترین 
در  را  آن  از  نمونه اي  تا  بخواهید  فروشنده 
اختیار شما بگذارد تا براي تصمیم و انتخاب 
نهایي آنها را به خانه بیاورید؛ سپس گزینه اي 
را که بهترین جلوه را در نورپردازي شب و روز 

خانه شما داشت انتخاب کنید.

  انواع کاغذ دیواري
رایج ترین  مورد  در  که  است  مهم  این 
هنگام  در  موجود،  دیواري هاي  کاغذ  انواع 
اساسا  باشید.  داشته  اطالعاتي  خرید 
وینیل  پوشش  داراي  که  کاغذدیواري هایي 
کاغذدیواري ها  انواع  بادوام ترین  هستند 
محسوب می شوند. این نوع از کاغذدیواري ها 
هم چنین قابل شست وشو و ضد آب هستند. 
نوع  دو  به  خود  کاغذدیواري  از  نوع  همین 
پشت  قسمت  در  اول  نوع  مي شود:  تقسیم 
کاغذ دیواري داراي الیه اي از وینیل است و 
قسمت  در  وینیل  از  الیه اي  داراي  دوم  نوع 
روي کاغذ دیواري است که مسلما نوع دوم 
دوام بیشتري دارد. نوع اول قابل شست وشو 
و ضد آب است و راحت تر از روي دیوار کنده 
مي شود. بنابراین نوع دوم کاغذ دیواري هاي 
داراي پوشش وینیل، مي توانند مناسب ترین 

گزینه براي انتخاب باشند.
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یک کاغذدیواري 
ناهماهنگ 

با سبک 
دکوراسیون، 

مي تواند جلوه 
کل دکوراسیون 

را تخریب کند



نقش لوسترها و چلچراغ ها در دکوراسیون  داخلی

برای  تزئینی  ابزاري  لوستر  یا  چلچراغ 
نورپردازی است که از سقف آویخته می شود تا 
نور را در فضا بگستراند. لوستر در دکوراسیون 
روی  متعدد  و المپ های  دارد  کاربرد  بسیار 
آن نصب می شود و متناسب با اندازه و تعداد 
المپ هایی که به آن نصب می شود می تواند 

کیفیت روشنایی فضا را ارتقا دهد.
جنبه  کاربردی،  جنبه  بر  افزون  لوسترها 
زیبایی و تزئینی نیز دارند. دقیقا معلوم نیست 
که ایده طراحی و ساخت لوستر نخستین بار 
قرن  هنوز  اما  مطرح شد،  توسط چه کسی 
پانزدهم آغاز نشده بود که مدل ها و طرح های 
طراحی  در  لوستر  از  پیچیده ای  و  متعدد 
آن  در  شد.  رایج  داخلی  دکوراسیون های 
زمان اندازه و شکل لوسترها بستگی به تعداد 
شمع هایی داشت که روی آنها سوار می شد. 
برای  جدیدی  طرح های  هیجدهم،  قرن  در 
ساخت لوستر مطرح و برای نخستین بار از 
شیشه در ساخت لوستر استفاده شد. کشف 
گاز، در قرن نوزدهم، منجر به اختراع لوستر 
گازی شد که به جای شمع در آنها از نورهای 
گازی برای روشنایی استفاده می شد. سرانجام 
همه  برق  اختراع  با  نوزدهم،  قرن  پایان  در 
بزرگ در طراحی  و تحولی  تغییر کرد  چیز 
دکوراسیونداخلی منزل و ساخت لوسترها به 

وجود آمد.
چلچراغ ها بیشتر برای نورپردازی عمومی 
در  زیادی  نقش  و  می روند  کار  به  فضا  در 
تبدیل کردن یک فضای تاریک و کسل کننده 
به فضایی شاد و روشن دارند. برای انتخاب 
ارتفاع  باید به  نوع مناسب چراغ های سقفی 
کلی  و سبک  اتاق  اندازه های  و  ابعاد  سقف، 
دکوراسیون آن توجه داشت. هر اندازه سقف 
یک اتاق روشن تر باشد، اندازه آن بزرگ تر و 
ارتفاعش بیشتر به نظر خواهد رسید. پس در 
یک فضای بزرگ که سقفی بلند دارد، بهتر 
که  آویز  دارای  و  بزرگ  لوسترهای  از  است 
مقداری از سقف فاصله دارند استفاده شود. 
در حالی که چراغ های چسبیده به سقف برای 
مناسب تر  کوتاه  سقف  با  کوچک  فضاهای 

هستند.

  لوسترهای شعمی
این لوسترها به عنوان نخستین چلچراغ ها 
در  طراحی دکوراسیون های قرون وسطا به 
صلیب  شکل  به  لوسترها  می خورد.  چشم 

سقف  از  طنابی  وسیله  به  که  بودند  چوبی 
صلیب ها  این  سر  بر  می شدند.  آویخته 
شمع هایی قرار می گرفت. زمانی که شمع ها 
آسانی  به  می شدند،  تمام  و  سوخته  کامل 
می آوردند،  پایین  طناب  کمک  با  را  صلیب 
به  بر آن سوار می  کردند و  را  نور  شمع های 
باال می فرستادند. به هر حال استفاده از این 
لوسترهای شمعی تنها به گذشته بر نمی گردد 
و هنوز هم انواع پیشرفته تر آنها در طراحی 
از  برخی  مختلف  قسمت های  دکوراسیون  
خانه ها به چشم می خورد. این لوسترها گزینه 
مناسبی برای دکوراسیون قسمت هایی چون 
سرویس بهداشتی است که می توان در آنها 

شمع  های معطر قرار داد.

  لوستر های مهره دار
جای  به  تزئین  ی  برا  لوسترها  این  در 
پوسته های  و  مهره ها  از  کریستال  قطعات 
تزئینی  عناصر  و  زیورآالت  دیگر  و  صدفی 
استفاده می  شود. این گونه قطعات می توانند 
به  را  نور را بشکنند و آن  در حد کریستال 

زیبایی منتشر کنند.

  لوسترهای معاصر
سبک  و  طراحی  تنها  نه  برق  اختراع 
با  داد.  تغییر  را  چیز  همه  بلکه  لوسترها، 
پیشرفت فناوری، طراحی و کیفیت لوسترها 
از  شدن  دور  برای  افراد  نیاز  یافت.  ارتقا  را 
لوسترهای سنتی و داشتن لوسترهای مدرن 
در دکوراسیون خانه های شان افزایش یافت و 
به همین دلیل طراحی ها به سبک مدرن و 
معاصر  لوسترهای  شدند.  داده  سوق  معاصر 
در واقع نسل جدیدی از لوسترها هستند که 
در عین حال که هنوز اصول قدیمی و کهن 
نورپردازی در آنها رعایت شده، اما در طراحی 
دکوراسیون آنها تکنولوژی مدرن نیز تزریق 
معاصر  لوسترهای  طراحی  در  است.  شده 
توجه خاصی به شکل و طرح آنها می شود، 
به همین دلیل طرح های آنها تا حد زیادی 

انتزاعی است.

   لوسترهای کریستال
تا  را  نور  منشور،  مانند  )بلور(  کریستال 
حد زیادی منعکس می کند. هدف نخستین 
که  بود  این  لوسترها  نوع  این  از  استفاده 
این  منتشر شود.  فضا  بیشتر در  و  بهتر  نور 

بسیار  را  نور  که  است  کریستال  خاصیت 
از خود عبور داده و  شکیل تر و درخشان تر، 
در فضا منتشر می کند. هدف دیگر استفاده از 
لوستر کریستال این است که بتوان به وسیله 
آن زیبایی بیشتری به دکوراسیون داد. انتشار 
نور زیبا از این لوسترها تنها به خاطر استفاده 
و  برش ها  بلکه  نیست،  آن  در  کریستال  از 
تراش هایی که روی شیشه انجام شده است 
نیز تاثیر زیادی در انتشار چشم گیر نور دارد. 
این نوع لوسترها برای استفاده در دکوراسیون 
مکان هایی مانند هتل ها، سالن های غذاخوری 
گزینه  رسمی  و  بزرگ  پذیرایی  اتاق های  و 

بسیار مناسبی هستند.

  لوسترهای فلزی
فلز  لوسترها  این  ساخت  در  اصلی  ماده 
مدرن  جلوه ای  بیشتر  خاطر  این  به  و  است 
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نوع مناسب 

چراغ های سقفی 
باید به ارتفاع 
سقف، ابعاد و 

اندازه های اتاق 
و سبک کلی 

دکوراسیون آن 
توجه داشت



و معاصر دارند. البته برای طراحی و ساخت 
لوسترهای سنتی نیز از فلز استفاده می شود. 
فلزات مهم و رایج برای ساخت لوستر عبارتند 

از : نیکل ، برنج و آهن

  لوسترهای شاخ گوزنی
این لوسترها از شاخ گوزن یا آهو ساخته 
می شود. بیشتر در مناطقی که شکار حیوانات 
در آن رواج دارد ساخته و استفاده می شود. 
مهمانسراهای  در  بیشتر  لوسترها  این 

کوهستانی یا کاروانسراها به چشم می خورد.

  لوسترهای سیاه و سفید
حقیقت  در  ولی  بنماید  عیجب  شاید 
در  عظمت  و  شکوه  ایجاد  خواستار  اگر 

هستید،  خود  خانه  از  فضایی  دکوراسیون 
شما  به  را  سفید  و  سیاه  لوستر  از  استفاده 
پیشنهاد می کنیم. لوسترهای سیاه و سفید 
هرگز خود را به فضا تحمیل نمی کنند بلکه 
دارند  که  چشم گیری  کنتراست  خاطر  به 
بر  را  خیره کننده ای  و  قوی  تاثیر  می توانند 
که  مناسبی  فضاهای  از  یکی  بگذارند.  فضا 
می توانید با استفاده از لوستر سیاه و سفید 
در آن شگفتی ایجاد کنید اتاق خواب است. 
البته لوسترهای »صورتی- سفید« و »قرمز-

سفید« نیز تاثیری مشابه دارند.

  لوسترهای خالقانه
طراحی لوستر و چلچراغ نیز چون طراحی 
ابزارها و عنصرهای دیگر دکوراسیون، بسیار 

گسترده است و طراحان و سازندگان در این 
رشته نیز نوآوری های فراوان کرده اند. هر یک 
خانه  فضای  به  می توانند  چلچراغ ها  این  از 
در  ببخشند.  یگانه  هوایی  و  حال  و  سبک 
طراحی این لوسترها از ماده های گوناگون و 

شکل های متنوع استفاده می شود.

  لوسترهای ایتالیایی
نیز  »مورانو«  لوسترهای  به  لوستر  این 
در  است  منطقه ای  مورانو  هستند.  معروف 
ایتالیا که صنعت شیشه گری آن بسیار مشهور 
است. لوسترهایی که این سبک را دارند اغلب 
دارای ساختار فلزی یا انحناهای زیبا و متعدد 
آن  شیشه ای  قسمت های  بیشتر  و  هستند 

طرح گل با رنگ های متنوع و زیبا دارند.
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فرش و نقش آن در دکوراسیون منزل
وسائل  از  استفاده  با  محیط  در طراحی یک 
دکوراسیونی، فرش نه تنها یکی از مهمترین 
عناصر آرایه ای به حساب می آید، بلکه نقش 
یک  در  .فرش  دارد  محیط  تغییر  در  مهمی 
محیط، با توجه به سبک و نوع چیدمان و رنگ 
آمیزی موجود در آن فضا، مکمل دکوراسیون 

و وسایل دیگر به حساب می آید.
فرش نقش مهمی در تغییر محیط دارد

یک فرش زیبا و خوش بافت، حتی به فضایی 
ساده و معمولی، شکوه و جلوه ای خاص می 
بخشد. بسیاری از متخصصان در امر طراحی 
داخلی، پیش از تهیه دیگر لوازم دکوراسیونی 
مکان  یک  در  را  فرش  وجود  ضروری،  غیر 
ضروری دانسته و همواره خرید آن را در شمار 
پیشنهاد  دکوراسیونی  خریدهای  نخستین 
می کنند. بنابراین برای انتخاب بجا و درست 
یک قطعه فرش، می بایست جوانب مختلف 
و  داده  قرار  مدنظر  را  فضا  آن  دکوراسیون 

براساس آن فرش مناسب را تهیه نمود.
به عنوان مثال: برای آن که یک اتاق باریک، 
پهن تر به نظر برسد، می بایست فرشی با نقش 

های افقی برای آن محل تهیه شود
تاریکی روشن  نور و  اتاق کم  برای آن که  و 
تر شده و فضا باز تر گردد از فرشهایی بارنگ 

روشن و نقشهای خلوت استفاده گردد،
همچنین اتاق بزرگ با انداختن فرش بارنگهای 
گرم و نقشهای شلوغ و در هم، جمع و جورتر 

و پر تر خواهد شد.
بر اساس همین اندیشه، هنگامی که در فکر 
خرید نوعی فرش برای یک محیط هستید، 
نخست می بایست بررسی کنید که فرش مورد 
نظر در فضا چه نقشی را دارا بوده و آیا اهداف 
دکوراسیونی، باتهیه آن دنبال شده و یا خللی 
در آنها پدید می آید یا خیر؟ این مقاصد، رابطه 

مستقیمی با شرایط آن محیط دارد.
گذشته از اهداف دکوراسیونی، می بایست در 

مورد مسأله صرفه اقتصادی نیز بیندیشیم.
به عنوان مثال، در فضاهایی مانند ورودی خانه 
و یا اتاق نشیمن که ترافیک رفت و آمد باالیی 
در آنجا وجود دارد، استفاده از فرشهای ضخیم 
از نظر شست و شو،  بادوام تر و راحت  تر و 

تصمیمی درست و بجا به نظر می رسد.
اگر فرش در محیطی تنها جنبه دکوراسیونی 
قرار  آسیب  خطر  معرض  در  کمتر  و  داشته 
داشته باشد، پیشنهاد خرید بهترین نوع آن، 
با توجه به امکانات خانواده امری منطقی است.
اگر در خانه از فضای بزرگی بهره مندید که 
با چیدن لوازم مختلف، تقسیم بندی محیط 
انجام گرفته است می توانید به جای یک قطعه 
فرش در ابعاد بزرگ از فرشهایی با ابعاد کوچک 

تر ولی در تعداد بیشتر استفاده نمایید.
قرارگیریشان  فرم  و  فرشها  صورت،  بدین 
یاری وسایل دیگر  به  در تقسیم بندی فضا، 

خواهند آمد.
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