
فهرست
Table Of Contents

 خبـــر
معاون کل سازمان توسعه  تجارت: آزادسازی واردات کاالهای اولویت ۱۰ بر بازار تاثیر مثبت دارد  /   4

انتخاب موزه ی مبل ایران به عنوان موزه ی برتر کشور /   5
برگزاری نمایشگاه های تخصصی، در محل دائمی نمایشگاه های برترین های ایران  /   6

تحول کیفی در کنفرانس بین المللی دکو   /   7
فراخوان ارسال ســواالت بــه نشریه دکومان   /   7

7   /  )Hofex 2013( برگزاری موفق بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل 
تحقق آرزوی دیرینه ی کسبه و اهالی یافت آباد؛ جمع آوری پل سواره روی امین الملک   /   8

 گـزارش
پایه گذاری سنت تقدیر از پیشکسوتان در صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون   /   ۱۰

۱2   /  )Kitex 2012-3 گزارش تصویری چهارمین نمایشگاه برترین محصوالت نوزاد، کودک، نوجوان )کیِتکس

  نهادها و تشکل ها
علی انصاری: ترسیم چشم انداز صنعت مبلمان، هدف اصلی برگزاری کنفرانس دکو /  ۱6

مظفر علیخانی:  تالش برای تحقق اهداف مشترک صنایع وابسته به مبلمان و دکوراسیون /   ۱7
عبدالعظیم آقاجانی : واردات مبلمان، عدم مدیریت صحیح منابع ارزی کشور  /   ۱9

عبدالحسین عباسی - خونی جدید در رگ های  پایتخت مبلمان ایران  /  2۰
حسن احمدیان: نگرانی اتحادیه های صادرکنندگان و درودگران نسبت به خبر آزادسازی واردات مبلمان  /  2۰

احمد ثقفی: افزایش توان رقابتی صنعت مبلمان در گروی تولید انبوه است  /  2۱
علیرضا عباسی : ضرورت اختصاص تسهیالت کم بهره به تولیدکنندگان مبلمان   /  2۱

ابراهیم درستی - ضرورت بهره گیری از خرد جمعی تشکل ها   /  22
علی فاضلی : مجمع امور صنفی، پلی است میان اتحادیه ها و دولت  /  22

محمد باللی : تشکل ها می بایست حمایت از اعضاء خود را قانونمند کنند  /  23
میرمهدی کمجانی - تشکل های ایده پرداز کم داریم  /  23

محمدباقر مجتبایی - افزایش کیفیت و برندسازی هدف نهایی فعالیت تشکل ها   /  24
محمد طحان پور : تشکل ها باید به سمت شفافیت حرکت کنند   /  24

  مقاالت
راز موفقیت آیکیا IKEA، بزرگ  ترین شرکت مبلمان جهان  /   26

 اهمیت بهره برداری از سرمایه های اجتماعی در صنف و صنعت مبلـمان و دکوراسیـون  /   3۰
نگاهی به ضرورت های بازاریابی  در دنیای تجارت   /   34

آسیب شناسی صنعت مبلمان و رویکردی به نام  سرمایه گذاری مشترک  /   36
زیرساخت IT، چشم انداز افزایش فروش و کاهش هزینه در صنعت مبلمان و دکوراسیون  /   37

 علمی و آموزشی
نگاهی به سیر تحول مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران /   4۰

نگاهی به گستره ی فناوری های صنعت چوب  /  4۱

 فرهنگ و هنر
ارائه ی الگوهای موفق بین المللی در طراحی داخلی و ساخـت مبلمـان در کنفرانـس بین المـللی دکــو   /   44

نبوغ ویژه ی یک طراح برای ایجاد همکاری سازنده و مفید  با معماران و طراحان  /   46

 طراحی و مبلمان
نماد گرایی رنگ و تاثیر استفاده از آن در فضای داخلی  /   52

جایگاه گبه در دکوراسیون مدرن ایرانی و غربی  /   56
چیدمان امروزی درطراحی آشپزخانه  /   6۰

ذائقه ایرانی ها در خرید مبلمان کالسیک  /  62

Deco Conference 2013  
DEMKO® FEDER  /   67

ARChetipo  /   69
Fully restarting Commercial relationship between Iran & Italy  /   70

صاحب امتیاز: انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
مدیر مسئول: داوود ربیع

رئیس شورای سیاست گذاری: علی انصاری

سردبیر: رامین سمیع زاده
اعضای شورای سیاست گذاری:

فاضل الریجانی، رامین سمیع زاده، عبدالرضا محسنی، حسن احمدیان، 
سیدرضا حسینی الهیجی، ناصر اسعدی، داوود ربیع، 

بیژن شیری، حبیب اله ثانی، عبدالحسین عباسی.

تحریریه، طراحی و چاپ: نشر مکث.
تلفن: 88968398 _ 889685۰6

دبیــر تحریریــه:آذین بکتاش  |  همکار تحریریه: مهسا حسینی
همکاران این شماره:

جمشید اثنی عشری، سمیه بیات، فروغ رحمانی، علی فرمانی، 
آزاده فرزادپور، آتوسا کامیاب، فریبا گل محمدی، کیوان عبدلی.

)اسامی بر طبق حروف الفبا(

مـدیر بازرگانی: هلن نماینده
امــور تبلیغات: سحر ربیعی ، مریم خوش نیت،  

مهسا حیدری، شاهین نماینده.

مـدیرهنـری:  رضـا رحـیمیـان
صــــفحه آرا:  یـاشـار لـطیـف پـور

امـور طـراحی:   مهران قدیمی، میرعلی ابوالحسنی، محمد مکاریچیان.
ویراستار: مرجان شیرمحمدی

حــــروفچیــن: سمیه واعظ
مدیرمالی و اداری: محمدرضا مظاهری 

امـورمالی و اداری: هدی بیات، فرزانه خیام خوش، امین قادری.

 نشانی:  تهران، خیابان بخارست، خیابان دهم، پالک 8
                طبقه چهارم، واحد7. انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون .

تــلفن: 88527498

در  شده  منتشر  های  دیدگاه  و  نظرها  اظهار  کلیه   است  ذکر  به  الزم 
نشریه دکومان صرفا نقطه نظرات افـراد است و نـشریه انـجمن صـنفی 
می باشد. ها  دیدگاه  این  کننده  منعکس  تنها  دکـوراسیون  و  مـبلمان 



سخن سردبیر

در راستای رویکرد تعاملی انجمن؛

دکومان، اتاق فکر خانواده بزرگ
صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون

یکی از مهم ترین گام ها در فرآیند خصوصی سازی، بها دادن به صنایع 

فعالیت های  و صنعتی در بسرت  و تشکل های صنفی  و کالن   خرد 

مدنی است؛ اما تغییر جایگاه تشکل ها از نهادهایی رصفاً ترشیفاتی 

به نهادهایی زنده، پویا و غیرمنفعل، رضورتی است که از سوی برخی 

تشکل ها بیش تر و برخی دیگر کم تر درک و احساس شده است.

قطع شدن ارتباط مسئولین هر تشکل با بدنه ی خود، یکی از آسیب های 

متداولی است که گریبان گیر فعالیت های تشکیالتی در هر صنف و 

صنعتی است؛ به طوری که جز در مواقعی خاص و عمدتاً انتخابات، 

ارتباط دوطرفه، هدفمند و ملموسی شکل منی گیرد. نبود سیستم های 

تعاملی )Interactive(، پویا و مستمر برای حفظ ارتباطی دوسویه بین 

یکایک اعضاء یک تشکل با تصمیم گیرندگان، منجر به دور شدن بدنه 

از رس، در تشکل و نیز فاصله گرفنت ارزیابی رؤسا از وضعیت صنف 

نسبت به واقعیت های موجود شده و خمودگی و انفعال تشکل را به 

همراه خواهد داشت.

با تدابیر و مکانیزم هایی که به برقراری دیالوگ بین  این شکاف جز 

یکایک اعضا و رؤسای تشکل ها منجر می شود، پر نخواهد شد.

در این بین، نحوه ی استفاده از ابزارها و راه کارهای نوین برای حفظ 

مساعی ها، از اهمیت وافری برخوردار است که شامل شناخت صحیح 

ابزارها و امکانات ارتباط جمعی، بهره گیری درست از فن آوری اطالعات 

و  بولنت  از  متنوع  ارتباطی  امکانات  از  استفاده   ،)ICT( ارتباطات  و 

خربنامه و نرشیه گرفته تا اطالع رسانی و نظرسنجی از طریق پیامک 

و نهایتاً حضور پررنگ و فعال در دنیای مجازی و داشنت سایت های 

کاربردی است.

اما استفاده از همین ابزارها نباید به شکل گیری ارتباط یک سویه منجر 

شده و اخذ بازخورد مخاطبان که هامن اعضاء صنف و صنعت هستند، 

را نادیده بگیرد. چه بسا در این صورت سیستم بسته ی بوجود آمده 

الجرم منجر به نابودی است.

در همین راستا، انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون به عنوان یکی 

مدیریتی،  نوین  علوم  کارگیری  به  حوزه ی  در  پیرشو  تشکل های  از 

سیستمی و IT، رویکرد تعاملی را در همه ی عرصه ها بیش از پیش در 

برنامه ی کاری خود قرار داده است و از طرف دیگر  نرشیه ی دکومان، 

به عنوان نرشیه ی رسمی انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون، سیستمی 

مشخص،  صفحه ای  در  بعد  شامره ی  از  تا  است  کرده  طراحی  را 

دغدغه ها، سواالت و درخواست های اعضای صنف را منعکس کرده و 

بنا بر اقتضای نیاز آنها، از مسئولین و کارشناسان مربوطه پاسخ بخواهند.

این انجمن سعی در مستند سازی این رویکرد دارد تا عالوه بر امکان 

الگوبرداری ازجانب تشکل های مرتبط، نسخه ای برای سایر تشکل ها 

در سایر صنایع وابسته نیز به دست دهد. در همین راستا از این پس هر 

یک از اعضاء این صنف و صنعت، اتاق فکر افتخاری نرشیه ی دکومان 

هستند تا از این تریبون به عنوان ابزاری برای مطرح کردن سواالت و 

با  این مسیر،  دغدغه های مشرتک خود بهره بجویند. امیدواریم در 

هم یاری یکایک اعضا، سال به سال شاهد گام های مقتدرتری بوده و به 

شکوفایی هر چه بیشرت شاخصه های مدنی، صنفی و اقتصادی هرن ـ 

صنعت مبلامن و دکوراسیون منجر گردد.

رامینسمیعزاده

رسدبیرمجلهیدکومان
عضوهیأتمدیرهودبیرانجمنصنفیمبلامنودکوراسیون



موزه ی مبل ایران از سوی سازمان میراث فرهنگی 

و گردشگری ایران،  به عنوان موزه ی برتر کشور در 

سال 1392 شناخته شد. لیال رتبه ای، مدیر موزه ی 

مبل  گفت:»موزه ی  خرب  این  اعالم  با  ایران،  مبل 

و  تدبیر  گام های  نخستین  رسآغاز  نقطه ی  ایران، 

امید در بخش صنعت و هرن کشور بوده و به همت 

گذاشته  بنا  انصاری  علی  مهندس  آقای  جناب 

شد. ره آورد این تالش برتری موزه ی مبل ایران در 

وی  است.«   1392 سال  در  کشور  موزه های  بین 

اجرای  موزه ی  برنامه های در دست  در خصوص 

مبل ایران گفت:»تعامل بین موزه ی مبل ایران با 

کاربردی  دانشگاه علمی  از جمله  آموزشی  مراکز 

موسسات  و  دانشگاه ها  و  دکوراسیون  و  مبلامن 

همچنین  و  معامری  و  هرن  گرایش  با  آموزشی 

است  قدم هایی  مهم ترین  از  یکی  کشور  مدارس 

که این موزه برداشته است.« وی افزود:»فعالیت 

در پژوهشکده ی تخصصی چوب با مجوز سازمان 

میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و آموزش 

عالی کشور نیز از دیگر تالش ها بوده و ما به دنبال 

ترویج علم و دانش افزایی محققین و دانش پژوهان با 

حضور در اتاق فکر و کتابخانه ی تخصصی مبلامن 

و دکوراسیون هستیم.« لیال رتبه ای همچنین تاکید 

دیگر  از  ایران   مبل  موزه ی  جهانی  »ثبت  کرد: 

قدم هایی هست که برخواهیم داشت.«

آثار  منایش  به  همچنین  ایران،  مبل  موزه ی  مدیر 

موقت  منایشگاه  در  کشور  شاخص  هرنمندان 

موزه ی مبل ایران اشاره کرد و از انتقال آثار موزه ای 

اصل از موزه های کشور، با هامهنگی سازمان میراث 

فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جهت منایش 

در موزه ی مبل ایران در آینده ی نزدیک خرب داد و 

گفت:»این موضوع به استناد تفاهم نامه مشرتک 

فی مابین در دست پی گیری است.«

مالی،  پشتوانه ی  با  ایران  مبل  تخصصی  موزه ی 

حامیت های معنوی و مدیریت آقای علی انصاری 

و نیز با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

هجری  سال 1390  در  کشور  گردشگری  و  دستی 

شمسی افتتاح شده است. آثار به منایش درآمده در 

این موزه، معرف پیشینه ی چند هزار ساله ی هرن و 

صنعت مبلامن در ایران زمین است. هدف از افتتاح 

این موزه، ایجاد فضایی ثابت برای گردآوری اشیاء 

و مبلامن قدیمی و جدید جهت انجام تحقیقات 

تاریخچه ی  خصوص  در  علمی  پژوهش های  و 

ایران و سایر کشورهای جهان  صنعت مبلامن در 

است. مورد فوق در راستای ارتقاء کمی و کیفی 

تولیدات داخلی و ایجاد و تقویت جایگاه صادرات 

بهره برداران،  از  اعم  مردم  به متامی  ایرانی،  مبل 

عالقمندان, دانشجویان, استادان, پژوهشگران و به 

طور کلی دست اندرکاران این صنعت و رشته های 

مرتبط، ارائه شده است. این موزه دارای دو گالری 

اصلی و موقت بوده و در گالری اصلی، نخستین 

شواهد موجود از هرن و صنعت مبلامن با نخستین 

کاوش های  در  که  تخت  و  صندلی  منونه های 

باستان شناسی به دست آمده، در معرض منایش قرار 

داده شده است. بر پایه ی یافته های باستان شناسی 

و شواهد موجود، قدیمی ترین منونه ی صندلی در 

ایران به هزاره ی ششم پیش از میالد مسیح متعلق 

بوده که به هشت هزار سال پیش بازمی گردد. این 

موزه در تهران - بزرگراه آیت اله سعیدی - چهارراه 

 - مبل(  )بازار  رشقی  یافت آباد  خیابان   - یافت آباد 

جنب مسجد حاج ولی - بازار مبل ایران شامره ی 2 

-  طبقه ی دوم، واقع شده و ساعت بازدید از موزه 

10 تا 19، همه روزه به جز دوشنبه هاست. عالقمندان 

شامره   با  بیشرت  اطالعات  کسب  برای  می توانند 

تلفن: 66656020 متاس حاصل فرمایند.

معاون کل سازمان توسعه ی  تجارت:    

آزادسازی واردات کاالهای اولویت ۱۰ بر بازار تاثیر مثبت دارد
در سال 1392؛    

 انتخاب موزه ی مبل ایران به عنوان موزه ی برتر کشور

کیومرث کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه ی 

تجارت، در گفتگو با دکومان در خصوص جزئیات 

بحث آزادسازی واردات کاالهای اولویت ۱۰  گفت: 

»این موضوع هم چنان در سازمان توسعه ی تجارت 

هنوز  تعرفه ها  جزئیات  و  است  بررسی  حال  در 

مشخص نشده است.«

به گفته ی وی، همچنین هنوز مشخص نیست در 

نهایت واردات این دسته از کاالها آزاد می شود یا 

نه. کرمانشاهی تاکید کرد:»با توجه به این که از 

سال گذشته، نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف 

از این کاال ها به چشم می خورد، اعتقاد دارم اگر 

بازار  بر  تاثیر مثبتی  آزاد شود  این کاالها  واردات 

این  واردات  آزادسازی  بحث  گذاشت.«  خواهد 

کاالها از سوی کرمانشاهی، برای نخستین بار پس 

از آن مطرح شد که دولت در بخشنامه ای ترخیص 

کاالهای مشمول این اولویت را با هدف حامیت از 

تولید و افزایش درآمد دولت، در گمرکات کشور 

اظهار منود که  آن، کرمانشاهی  از  آزاد کرد. پس 

بحث آزادسازی واردات این دسته از کاالها هنوز به 

نتیجه ای ملموس نرسیده است.

از  یک سال  گذشت  از  پس  دکومان،  گزارش  به 

اولویت بندی  کاالها در ۱۰ گروه جداگانه از سوی 

پیش  هفته  دو  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت 

برای نخستین بار لیست کامل کاال های مشمول این 

اولویت منترش و معاون کل سازمان توسعه ی تجارت 

با رشط حامیت از تولید داخل و جلوگیری از تجارت 

این  واردات  ممنوعیت  رفع  خواستار  غیررسمی، 

کاالها شد. خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی و لوازم 

خانگی و مبلامن از جمله مهم ترین کاالهایی هستند 

که با قرارگرفنت در این دسته، امکان ثبت سفارش و 

واردات با ارز مرجع ۲۵۰۰ تومانی را ندارند.
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و  منایشگاه ها  کمیسیون  رئیس  اسعدی،  نارص 

هامیش های انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون، 

از برگزاری موفقیت آمیز چهارمین منایشگاه نوزاد، 

در شهریور   )KiTEX 2013/2( کودک، نوجوان

ماه امسال خرب داد.

ماه  الی 8 شهریور  تاریخ 2  از  این منایشگاه که   

منایشگاه های  دامئی  محل  در  روز   9 مدت  به 

برترین های ایران واقع در چهارراه یافت آباد، بازار 

ساله  هر  می شود،  برگزار   3 شامره ی  ایران  مبل 

برپا  جدید  هدف گذاری های  و  برنامه ریزی  با 

شده و به گفته ی رئیس کمیسیون منایشگاه ها و 

هامیش های انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون، 

یکی از اصلی ترین اهداف برگزاری این منایشگاه، 

فیزیکی  و  روانی  روحی،  سالمت  به  ویژه  توجه 

نوزاد، کودک، نوجوان و مادران باردار است.

دوره ی  نخستین  موفقیت آمیز  برگزاری  پی  در 

دوره ی دومین  آشپزخـانه،  و  خـانـه  منایشگاه 

DECOLIGHT 2013 با تجربه ای متفاوت و با 
گردهامیی برندهای برتر در حوزه های نورپردازی، 

رسویس  و  مبلامن  آشپزخانه،  لوازم  و  کابینت 

پارکت،  موکت،  داخلی،  دکوراسیون  خواب، 

رسویس  رسامیک،  کاشی،  سنگ،  دیواری،  کاغذ 

بهداشتی و حامم، درب و پنجره، تجهیزات سالن 

کنفرانس و آمفی تئاتر و... برگزار خواهد شد. 

این منایشگاه، عالوه بر برگزاری سمینارها و  در 

کارگاه های آموزشی رایگان، مسابقه ی دو روزه ی 

نیز  نورپردازی  زمینه ی  در  ساخت  و  طراحی 

و  ثبت نام  جهت  متقاضیان  شد.  خواهد  برگزار 

سایت به  می توانند  تکمیلی  اطالعات   دریافت 

یا  و  مراجعه   www.Seminar-Decolight.net

با شامره تلفن: 88967822 متاس حاصل فرمایند.

برگزاریسهمنایشگاهتاپایانسال92

وی در ادامه از برگزاری سه منایشگاه تا پایان سال 92 

در محل دامئی منایشگاه های تخصصی برترین های 

ایران خرب داد. دومین منایشگاه خـانـه و آشپزخـانه 

پنج شنبه 2   تاریخ  از   )DECOLIGHT 2013(
الی جمعه 10  آبان مـاه سال جاری به مدت 9 روز 

از ساعت 10 صبح الـی 8 شب، چهارمین منایشگاه 

HO�( نبرتری های مبلامن خانگی و دکوراسیون  

DEX 2014( از تاریخ پنج شنبه 26 دی الی جمعه 
4 بهمن مـاه سال جاری به مدت 9 روز از ساعت 10 

صبح الـی 8 شب و پنجمین منایشگاه محصوالت 

بـــاردار  مــادران  و  نوجـــوان  کـــودک،   نـــوزاد، 

)KiTEX 2014( از روز پنج شنبه 17 الی جمعه 25 
بهمن ماه سال جاری به مدت 9 روز از ساعت 10 

صبح الـی 8 شب برگزار خواهد شد. نارص اسعدی 

معرفی  هدف  با  منایشگاه ها  »این  کرد:  تاکید 

جدیدترین محصوالت و دستاوردها در حوزه های 

و  سمینارها  راستا  همین  در  و  برگزار  تخصصی 

برگزاری  طول  در  نیز  رایگان  آموزشی  کارگاه های 

هر منایشگاه، با هدف باال بردن اطالعات کاربردی 

تشکیل خواهد شد.«

دکرت بیژن شیری، رئیس کمیته ی علمی کنفرانس 

به  نسبت  دکو  کنفرانس  کیفی  تحول  از  دکو، 

سال های اخیر خرب داد و گفت:»به لحاظ محتوایی، 

همه ی برنامه های کالنی که در سال های اخیر در 

کنفرانس دکو برای هرنـ  صنعت مبلامن اعالم شد، 

امروز در بدنه ی این صنعت به بار نشسته است؛ 

اتفاقات خوبی که نطفه ی بسیاری از آنها در خالل 

همین کنفرانس بسته شد.« 

رئیس کمیته ی علمی کنفرانس دکو، همچنین با 

اشاره به این که مجری دکو از امسال شورای ملی 

تاکید کرد:»با توجه  مبلامن و دکوراسیون است، 

این  است،  ملی  تشکل  یک  تشکل  این  که  این  به 

کنفرانس نیز بیش از پیش وجهه ی ملی پیدا کرده 

است؛ بدین واسطه شاهد حضور پر رنگ تر تشکل ها 

و اصناف صنایع وابسته به مبلامن و دکوراسیون 

داخلی در این کنفرانس هستیم.« 

وی تاکید کرد:»از طرفی وجهه ی بین املللی دکو 

نسبت به سال های گذشته تقویت شده است و به  

منظور افزایش کیفیت مقاالت و ورک شاپ هایی که 

در این کنفرانس برگزار می شود، تعامالت خودمان 

برای  آینده  در  زمینه  تا  دادیم  افزایش  دنیا  با  را 

قدم های بزرگ تر فراهم شود.« دکرت بیژن شیری، 

در خصوص مقاالتی که در کنفرانس امسال ارائه 

می شود گفت: »سخرنانی های علمی در کنفرانس 

امسال، موضوعاتی نظیر آموزش طراحی در ایران و 

جهان، روش های جدید طراحی در دنیا، جایگاه گبه 

در دکوراسیون ایران و جهان و  نهایتا یک سخرنانی 

علمی با موضوع نقش نور و دکوراسیون در طراحی 

داخلی خواهیم داشت.«

ترصیح  دکو،   کنفرانس  علمی  کمیته ی  رئیس 

چهار  امسال  کنفرانس  در  کرد:»همچنین 

ورک شاپ تخصصی با رسفصل هایی چون طراحی 

بارنارد«، مدیریت  به سبک ویژه ی »جان  مبلامن 

آموزش حرفه ای در طراحی مبلامن و دکوراسیون، 

زیرساخت IT ، چشم انداز افزایش فروش و کاهش 

هزینه در صنعت مبلامن و دکوراسیون و طراحی و 

ساخت ایتالیا )بررسی کیفیت تولید و طراحی برای 

ایجاد یک تجارت موفق( گنجانده شده است.«

  بیژن شیری  ناصر اسعدی

برگزاری نمایشگاه های تخصصی، در محل دائمی نمایشگاه های برترین های ایران؛    

توجه ویژه به سالمت روحی، روانی و فیزیکی 
نوزاد، کودک، نوجوان و مادران باردار

تحول کیفی در کنفرانس بین المللی دکو

تاریخامتاممنایشگاهتاریخرشوعمنایشگاهمدتبرگزاریعنواناختصاریعنوانمنایشگاهردیف
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اخبـــار کوتاه

منایشگاه  دومین  و  بیست 

 Hofex( بین املللی مبلامن منزل

در  مرداد  تا 25  از 22      )2013

محل دامئی منایشگاه بین املللی 

تهران برگزار شد. حسین نوروزی، 

کننده ی  برگزار  و  اجرایی  مدیر 

مبلامن  بین املللی  منایشگاه 

منزل، گفت:»این منایشگاه، به همت رشکت فیپکو به عنوان 

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه ی  اجرایی  بدنه ی 

مبلامن، در حالی برگزار شد که بیش از 300 مشارکت کننده ی 

داخلی و خارجی، آخرین توامنندی و فناوری روز دنیا را در 

زمینه ی صنعت مبلامن ارائه کردند.« وی با اشاره به این که 

افزود:»با  بود  امسال  منایشگاه  شعار  صادرات«،  »سکوی 

توجه به رکود شدید واردات مبلامن به کشور، این منایشگاه 

فرصت مناسبی برای تامین نیاز منایشگاه داران مبلامن رسارس 

کشور به محصوالت مرغوب و صاحب برند به شامر می آید.« 

نوروزی گفت:» فرصت برگزاری بازار صادرات مبلامن ایرانی 

آمد، رشد  پدید  ارز در سال گذشته  نرخ  واقعی شدن  با  که 

چهار برابری ارزش صادرات مبلامن کشور را نسبت به سال 

90 به همراه داشت.« وی با اشاره به دست یابی ایران به جایگاه 

مناسب در بازارهای خارجی، اظهار داشت:»رشد و توسعه ی 

زیرساخت های فناوری مبلامن کشور که با رسمایه گذاری های 

گسرتده در این صنعت ایجاد شده است، رشایطی را فراهم 

کیفیت  پشتوانه ی  به  بتواند  ایرانی  مرغوب  مبلامن  تا  آورد 

باال و قیمت رقابتی، امکان دستیابی به جایگاه مناسبی را در 

بازارهای جهانی بیابد.« نوروزی، برگزاری کارگاه های آموزشی 

و هم اندیشی با متخصصان بین املللی را که با حضور رئیس و 

جمعی از اعضای اتحادیه ی رشکت های طراحی داخلی اسپانیا 

این منایشگاه عملیاتی شد، وجه متایز منایشگاه مبلامن  در 

بین املللی  امسال دانست. بیست و دومین منایشگاه  منزل 

مبلامن منزل hofex 2013 به مدت چهار روز در محل دامئی 

منایشگاه بین املللی تهران برگزار شد.

برگزاری موفق بیست و دومین 
نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

)Hofex 2013(

در  دکــومـان،  نشـــریه ی 

و  بیشرت  پویــایی  راستای 

تعاملی  رویکرد  به  توجه 

با مخاطبان خود، به سواالت اعضاء محرتم صنف و صنعت 

مبلامن و دکوراسیون، در چهار حوزه ی بیمه، تعزیرات، حوزه ی 

مالیاتی و حقوقی، در قالب مصاحبه با کارشناسان و مسئولین 

مربوطه پاسخ خواهد گفت. بدین منظور مخاطبان و عالقمندان 

می توانند سئواالت خود را حداکرث تا تاریخ 92/9/30 از طریق 

یا شامره فکس 88527494  شامره تلفن های: 88527496-98 

و یا به پست الکلرتونیک info@tesfo.com  ارسال فرمایند.

فراخوان ارسال ســواالت بــه نشریه دکومان

حسین نوروزی بازرس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان مشکالت صنعت مبلمان را مشکالت عمومی تولید در 
ایران دانسته و معتقد است مشکالت صنعت مبلمان مستثنی از 

سایر صنایع از حیث مشکالت نیست.
وی معتقد است: " واردات بی رویه، کمبود نقدینگی و سرمایه 
در گردش و به طور کلی نگاه سیاسی حاکم بر فعالیت های 

اقتصادی در ایران، گریبان صنعت مبلمان را نیز گرفته است."
وی همچنین با تاکید بر ضرورت و اهمیت برگزاری نمایشگاه 
در صنعت مبلمان معتقد است:" حضور کمرنگ صنعتگران داخلی 
در نمایشگاه های اجباری این ذهنیت را در خارجی های ایجاد 

میکند که صنعت مبلمان ایران حرفی برای گفتن ندارد."

چه تنگناها و معضالتی در این صنعت وجود دارد و برای 
برون رفت از آن چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟

چالش اصلی صنعت مبلمان نیز مثل سایر صنایع فعال در 
ایران واردات بی رویه و تعرفه های غیر واقعی بر روی واردات 

محصول نهایی است.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مشکل دیگر این صنعت 
و سایرصنایع است. بحث گرفتن تسهیالت از بانک ها و تامین 
سرمایه مشکل شده است و صنعت مبلمان نیز مستثنی از این 

وضع نیست.
اساسا مشکل تولید در کشور ما این است که فعالیت اقتصادی 
متاثر از مسائل سیاسی است و جایگاه دولت نسبت به تولید کننده 
جایگاه هدایت کننده وموضعی از باال نیست بلکه در ایران دولت 
خودش در سطح و رقیب بخش خصوصی محسوب میشود. در 
ایران این خود دولت است که جلوی ارائه تسهیالت و تامین 

نقدینگی صنایع را میگیرد.
از طرفی در حال حاضر واردات محصول نهایی  به خاطر 
تعرفه های پایین گمرکی توجیه اقتصادی بیشتری دارد تا تولید. 
این درحالی است که تعرفه واردات مواد اولیه همچنان باالست 
اما نمیتوان آنرا در قیمت تمام شده کاال لحاظ کرد چون سود 
تولیدکنندگان مدام از طریق نهادهای ناظر تحت کنترل و رصد 
است اما این امکان برای کنترل سود وارد کنندگان وجود ندارد، 

بنابر این واردات از هر لحاظ توجیه بیشتری نسبت به تولید پیدا 
کرده است.

به نظر شما راهکار برون رفت از چالش های این صنعت 
چیست؟

راهکارهایی که از طرف خود فعاالن قابلیت اجرا دارند همین 
االن هم در حال اجرا هستند. برای مثال برگزاری نمایشگاه ها و 
اساسا حضور این صنعت در اقتصاد ایران به خاطر تکنولوژی 
باال و دانش باالی صنعتگران این حوزه که دانش فنی الزم را 

دارا هستند.

اما به طور کلی ضرورت ایجاد کارگروهی مشترک بین دولت 
و بخش خصوصی که  قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفا نهادی 

فرمایشی نباشد امری بسیار ضروری است.
برای مثال موضوع کاهش تعرفه مواد اولیه یکی از ضروریات 
اساسی صنعت مبلمان است که این مسئله را بعد از سه سال 
طرح به عناوین مختلف توانسته ایم به گوش تصمیم گیران دولتی 
برسانیم که درصورت وجود کارگروهی مشترک بین دولت و 
بخش خصوصی این صنعت مسلما  روند پیگیری مطالبات 

سرعت بیشتری خواهد گرفت.
توجه و حمایت دولت در چه زمینه های دیگری برای 

صنعت مبلمان ضروری است؟
یکی از مسائلی که امروز شاهدش هستیم نحوه خرید دولت از 
صنف مبلمان در مناقصات است که انتظار داریم در این قضیه در 
جهت حمایت از تولید داخلی توجه و مالحضه بیشتری صورت 

بگیرد
برخی از تولید کنندگان داخلی کاالی واردات چینی را با برند 
شرکت خودشان در مناقصات دولتی به اسم کاالی ایرانی به 
فروش میرسانند . به عبارتی علناً محصوالت چینی با آرم ایرانی به 
فروش میرسد و دولت توجهی به این موضوع ندارد. در صورتی 
که قانونا دولت حق خرید مبلمان با برند خارجی را ندارد اما این 

کار انجام میشود.
دولت باید با به خرج دادن دقت بیشتر در مناقصات، برای مثال 
بازدید از خط تولید محصولی که میخرد، جلوی این ترفند عده ای 

خاص را در جهت حمایت از تولید داخلی بگیرد.
طی سالهای گذشته شاهد بوده ایم که اتحادیه و انجمن های 
صنفی زیادی در این صنعت تشکیل یافته اند، به نظر شما تعدد 
این اتحادیه ها و انجمن ها چه تاثیری در روند پیشرفت این 

صنعت دارد؟
من این اتفاق را چه برای کارفرمایان صنف و چه برای 
تولیدکنندگان مثبت ارزیابی میکنم. صنعت مبلمان تنها صنعتی 
است که تشکل های فعال در آن مثل یک خانواده عمل میکنند و 
از آنجایی که عمدتا فعاالن در یک نهاد در نهاد دیگر نیز حضور 
دارند بنابراین تعامل بسیار خوبی در بین فعاالن این صنعت برقرار 
شده و مثل یک خانواده بزرگ عمل میکنند. بر آیند این هم سویی 

به  پیشبرد اهداف این صنعت کمک شایانی خواهد کرد.
برگزاری نمایشگاه تا چه اندازه می تواند در پویایی این 

صنعت موثر باشد؟
برگزاری نمایشگاه های داخلی اتفاق خیلی مثبتی است چون  
تنها جایی تولید کنندگان  که حضور و وجود خود را اعالم میکنند 
نمایشگاه های داخلی است. اما  شاهد این هستیم که از طرف 
دولت نمایشگاه های اجباری خارجی طراحی میشود و حضور 
کمرنگ صنعتگران داخلی در نمایشگاه های اجباری این ذهنیت 
را در خارجی های ایجاد میکند که صنعت مبلمان ایران حرفی 

برای گفتن ندارد.
بنابراین نمایشگاه های اجباری خارجی اتفاق مثبتی نیست و 

ناموفق بوده است اما نمایشگاه های داخلی بسیار مفید است.

نمایشگاه های اجباری خارجی به وجهه صنعت مبلمان ایران آسیب میزند

بازرس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان:

ضرورت ایجاد کارگروهی 
مشترک بین دولت و بخش 

خصوصی که  قابلیت اجرایی 
داشته باشد و صرفا نهادی 
فرمایشی نباشد امری بسیار 
ضروری است تا به سیاست 
گذاری دولت جهت درستی 

بدهد

نشریه تخصصی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران 19
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عملیات جمع آوری پل سواره روی امین امللک که 

شدن  برچیده  خواستار  منطقه،  اهالی  و  اصناف 

با  شد؛  آغاز  امسال  فروردین  ششم  از  بودند،  آن 

برچیده شدن آن، محله ی یافت آباد امید به رونق 

مکرر  درخواست های  دارد.  منطقه  این  دوباره ی 

اهالی و کسبه از رئیس انجمن مبلامن و دکوراسیون 

جانب  از  شده  انجام  پی گیری های  و  حامیت  و 

این  شدن  برچیده  برای  انصاری  علی  مهندس 

پل، رسانجام پس از چندین سال به بار نشست و 

محمد ناظم رضوی، معاون فنی عمرانی منطقه ی 

17، با اعالم این خرب و اشاره به معضالت ترافیکی 

پل، پس  این  این پل گفت:»وجود  از وجود  ناشی 

از بازگشایی تقاطع راه آهن، نه تنها حالل مشکالت 

مجاورت  علت  به  بلکه  نبود،  محدوده  ترافیکی 

با  مجتمع های تجاری و تنگی معرب، روزانه شاهد 

ترافیک سنگینی در قسمت های ورودی و خروجی 

پل و در معابر حاشیه ای آن بودیم.«

پل  این  اجرایی جمع آوری  عملیات  اساس،  این  بر 

شدن  زیرزمینی  از  پیش  آن  حذف  که  سواره رو 

راه آهن و  بازگشایی تقاطع خیابان های امین امللک و 

یافت آباد به آرزوی دیرینه ی اهالی محالت امام زاده 

حسن و  یافت آباد تبدیل شده بود، از روز سه شنبه 

ششم فروردین ماه امسال آغاز شد.

ترافیک  منودن  آسان  رضوی،  ناظم  گفته ی  به 

عبوری در خیابان های امین امللک و یافت آباد و نیز 

خیابان های منصوری، آزادی و مسیر جدید االحداث 

در حریم خط از اهداف این پروژه به شامر می رود 

که پس از برچیدن پل محقق شده است.

تحقق آرزوی دیرینه ی کسبه و اهالی یافت آباد؛    

جمع آوری پل سواره روی امین الملک
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مراسم نکوداشت استاد رجبی راد؛    

پایه گذاری سنت تقدیر از پیشکسوتان 
در صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون

از  یکی  رجبی راد،  جواد  استاد  نکوداشت  مراسم 

پیشکسوتان صنف و صنعت مبلامن و دکوراسیون، 

توسط شورای ملی مبلامن، در حالی برگزار شد که 

همچنین  و  کشور  مسئوالن  چشم گیر  استقبال  با 

این صنایع  با  منایندگان تشکل ها و صنوف مرتبط 

همراه بود. این مراسم با حضور رئیس اتاق بازرگانی، 

صنایع و معادن و کشاورزی تهران، دبیر کمیسیون 

سازمان  رئیس  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی 

توسعه ی تجارت، رؤسای اتحادیه ها، اصناف و فعاالن 

هرن صنعت مبلامن و دکوراسیون و صنایع وابسته، 

12 شهریور ماه امسال در سالن کنفرانس بازار مبل 

ایران شامره ی 3 برگزار شد.

علیانصاری:

پشتکار،تدبیر،

صداقتوروحیهی

کارگروهیاز

صفاتبرجستهی

استادرجبیراد

و  مبلامن  ملی  شورای  رئیس  انصاری،  علی 

دکوراسیون و صنایع وابسته، در این مراسم تاکید 

باالدستی  نهاد  یک  مبلامن،  ملی  »شورای   کرد: 

صنفی است که عالوه بر سیاست گذاری در سطح 

کالن و حضور فعال در عرصه های تصمیم گیری و 

فرهنگی  و  اجتامعی  کارکردهای  قانون گذاری، 

نیز دارد و برگزاری مراسم نکوداشت پیشکسوتان 

و بزرگان اصناف از جمله ی آنهاست که در واقع 

نهادینه سازی نوعی کارکرد معنی دار در سطح ملی 

است.« وی با بیان اهمیت توجه به صنایع کوچک 

اشتغال  در  که  مبلامن  صنعت  مانند  زودبازده  و 

کشور سهم 10 درصدی و گردش مالی ساالنه 20 

هزار میلیارد تومان دارد، تاکید کرد:»تقریباً متام 

کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و مالزی و 

حتی چین، چنین رویکردی را برگزیده اند و ما اگر 

می خواهیم در این صنعت به خودکفایی، ارزآوری 

توجه  ناگزیریم  برسیم،  ثروت  و  اشتغال  تولید  و 

بیشرتی به این صنف و صنعت داشته باشیم.«

 انصاری در ادامه به برگزاری پنج دوره کنفرانس 

ویژه ی  دانشگاهی  واحد  ایجاد  دکو،  بین املللی 

 - علمی  جامع  دانشگاه  در  و دکوراسیون  مبلامن 

و  دکوراسیون  و  مبلامن  صنفی  انجمن  کاربردی 

نور،  پیام  و  آزاد  دانشگاه های  در  دانشجو  جذب 

ایجاد زیرساخت های تولید تجاری انبوه در شهرک 

زرندیه و تأسیس موزه ی ملی مبل ایران اشاره کرده 

و افزود:»اقدامات زیربنایی و توسعه ی این صنعت 

و  تعامل  با  صنعت،  کردن  دانش بنیان  مبنای  بر 

مشورت با صاحب نظران و پیشکسوتانی چون استاد 

رجبی راد انجام شده و اگر امروز از این پیشکسوت 

ماهیت  به  واقع  در  می کنیم،  قدردانی  ارجمند 

مشورت کارگروهی – کادرسازی و نهادسازی ادای 

احرتام می کنیم و با این کار می خواهیم به نوعی 

فرهنگ سازی بپردازیم.«

روحیه ی  و  صداقت  تدبیر،  پشتکار،  انصاری   

کارگروهی را از صفات برجسته ی استاد رجبی راد 

دانست و ابراز امیدواری کرد که در آینده ی مشابه 

صنعت  هرن  پیشکسوتان  سایر  برای  مراسم  این 

مبلامن برگزار شود.

یحییآلاسحاق:

کلکسیونافتخارات

یکعمرخدمات

صادقانهی

استادرجبیراد

دکرت یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، 

معادن و کشاورزی استان تهران، نیز در این مراسم، 

ضمن تحسین این آیین و تقدیر از دست اندرکاران 

جواد  استاد  ارزشمند  خدمات  به  آن،  برگزاری 

اتحادیه ی داروهای  و  بازرگانی  اتاق  رجبی راد در 

کلکسیون  امروز  افزود:»  و  کرد  اشاره  دامی  

استاد  صادقانه ی  خدمات  عمر  یک  افتخارات 

رجبی راد، با برگزاری این مراسم تکمیل شد.«

وی افزود:»همه در زندگی کاری خود در جلسات 

برخی  فضای  اما  می کنیم،  رشکت  متعددی 

نه  آن  در  حضور  با  که  است  گونه ای  به  جلسات 

تنها احساس خستگی منی کنید، بلکه روحتان تازه 

می شود. از استاد جواد رجبی راد تشکر می کنم که 

برکت وجودشان منجر به برگزاری این مراسم شده 

است.«

وی همچنین اضافه کرد:»برخی افراد به روزمرگی 

اثر گذار و  تن منی دهند و در حوزه ی کاری خود 

موسس حرکت های نوین هستند. جواد رجبی راد 

از جمله اشخاصی است که برای اشخاص زیادی 

شغل ایجاد کرده است و حضور و زحامت وی در 

اتاق بازرگانی ایران در طی سال ها مثمر مثر بوده 

اقتصادی  کمیسیون  دبیر  نکو،  ابراهیم  است.« 

طی  مراسم  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 

برای  آمادگی مجلس شورای اسالمی  به  سخنانی 

حامیت از صنایع و به ویژه صنعت مبلامن اشاره 

حوزه  این  صنعتگران  گفت:»امیدوارم  و  کرد 

کمیسیون  با  که  معنی داری  تعامل  و  مراوده  با 

اقتصادی مجلس شورای اسالمی برقرار می کنند، 

در اعتالی این هرن – صنعت ایرانی و معرفی ذوق، 

سایر  به  اسالمی  و  ایرانی  فرهنگ  و  هرن  سلیقه، 

ملت های جهان بکوشند.« مظفر علیخانی دبیر این 

مراسم نیز طی سخنانی به نیک نفسی ، خیراندیشی 

و شخصیت واالی استاد جواد رجبی راد اشاره کرد 

ایران  دیدن  برای  دلشان  همواره  افزود:»ایشان  و 

اسالمی و اعتالی هرن – صنعت مبلامن تپیده و 

فعالیت داشته اند موجب  همواره در حوزه ای که 

تأثیرات مثبت و ماندگار شده اند.«

تشکر  ضمن  مراسم  این  در  نیز  رجبی راد  استاد 

تالش  نیز  و  صاحب نظران  و  مقامات  حضور  از 

این مراسم گفت:»آنچه  برگزاری  دست اندرکاران 

و  مملکت  به  عشق  است،  داشته  نگه  پا  رس  مرا 

تعالی هرن - صنعت مبلامن بوده و امیدوارم بتوانم 

همواره برای ملت و مملکت عزیزم مؤثر باشم.«     

در پایان این مراسم هدایایی از سوی شورای ملی 

مبلامن، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، 

اتحادیه ی درودگران و فعاالن هرن – صنعت مبلامن 

رجبی راد  جواد  استاد  به  ایشان،  دوستداران   و 

اهدا شد.

علی انصــاری: اقدامات زیربنایی و توســعه ی این صنعــت بر مبنای 
دانش بنیــان کــردن صنعت، بــا تعامل و مشــورت صاحــب نظران و 
پیشکسوتانی چون اســتاد رجبی راد انجام شــده و اگر امروز از این 
پیشکســوت ارجمند قدردانی می کنیم، در واقع به ماهیت مشورت 
کارگروهی - کادرسازی و نهادسازی ادای احترام می کنیم و  با این کار 

می خواهیم به نوعی فرهنگ سازی بپردازیم
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چهارمین نمایشگاه برترین محصوالت نوزاد، کودک، نوجوان 
)Kitex 2012-3 شو مادران باردار )کیِتکس

ار
ــز

گـــ
 

ری
وی

ــــ
ص

ت

|حضورچهرههایمحبوبسیناموتلویزیوندرمنایشگاه||رادیومنایشگاه||آموزشیوفرهنگی|

|سمینارهایآموزشیدرحوزهینوزاد،کودک،نوجوان||سخرنانیمدیرگروهکودکشبکه2سیام||سمینارهایآموزشیدرحوزهینوزاد،کودک،نوجوان|

|مراسمدومینجشنتولدکودکانبیامرستانصارم|
|تسترایگانقندخونکودکاندر

غرفهیبیامرستانفوقتخصصیکودکانمفید|

|پخشزندهازمحلمنایشگاهدرشبکهیبازار||موادغذایی|

|)Kitex2012-3مصاحبهیشبکههایتلویزیونیوخربگزاریهابامقامات||منایورودیچهارمینمنایشگاهبرترینمحصوالتنوزاد،کودک،نوجوان)کیِتکس|

|مراسمافتتاحیهوبازدیدمقاماتازغرفهها،سالنهایمنایشگاهیوفروشگاههایمجموعهبازارمبلایرانشامرهی3|

|استقبالمردمیازمنایشگاه|

|پخشزندهیبرنامهیرنگینکامنازمحلمنایشگاهباحضورعمونیام،خالهنرگسوپنگول|
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|تخفیفهایویژهیمشارکتکنندگانبهصورتیکپارچهبافرمتیکسان|

|اسباببازیورسگرمی|

|امکاناترفاهیمجموعهشامرهی3بازارمبلایران| |مبلامناتاقکودک||مبلامنکودک|

|اهدایتندیسولوحتقدیربهمشارکتکنندگان|

ش
 گـــــزار

صــــویری
ت
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و  مبلامن  ملی  شورای  رئیس  انصاری،  علی 

رئیس  و  وابسته  صنایع  و  ایران  دکوراسیون 

در   ،۲۰۱۳ دکو  بین املللی  کنفرانس  ششمین 

نشستی خربی که با حضور خربنگاران رسانه های 

ششمین  پیرامون  شد،  برگزار  کشوری  مختلف 

کنفرانس بین املللی دکو )مبلامن و دکوراسیون( 

پرسش های  به  و  کرده  ارائه  توضیحاتی   ،۲۰۱۳

خربنگاران در این زمینه پاسخ دادند.

دکو  کنفرانس  ششمین  این که  بیان  با  انصاری 

حضور  با  جاری  سال  مهرماه   ۱۵ تاریخ  در  که 

اعضای  اسالمی،  شورای  مجلس  منایندگان 

محرتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، 

اساتید دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل در 

با مبلامن و دکوراسیون  متامی رشته های مرتبط 

آملان،  ایتالیا،  کشورهای  از  خارجی  مهامنان  و 

ترکیه، مجارستان، اتریش، اسپانیا و سفرای برخی 

کشور ها در سالن هامیش های صدا و سیام برگزار 

عنوان  به  مبل  صنعت  »اکنون  گفت:  می شود، 

در  تاریخی،  و  مختلف  حوزه های  شامل  صنعتی 

کشور جایگاه خود را به خوبی باز کرده و توانسته 

به  را  اشتغال کشور  ۱۰ درصد سهم  است حدود 

خود اختصاص دهد.« 

 ۲۰۱۳ دکو  محورهای  مهم ترین  خصوص  در  وی 

گفت:»ما یک روند تکاملی را پیموده ایم و در واقع 

از مراحل کادرسازی، نوسازی شبکه، ایجاد تشکل 

مرحله ی  به  و  کرده  عبور  دانش بنیان  صنعت  و 

رسیده ایم.«  مفاهیم  نهادینه سازی  و  نهادسازی 

به  نسبت  امیدواری  ابراز  با  انصاری،  مهندس 

استقبال از دکو ۲۰۱۳ ترصیح کرد:»در دکو ۲۰۱۳ 

عالوه بر فعاالن صنف و صنعت مبلامن، فعاالن 

از  دارند؛  نیز حضور  آن  به  وابسته  اصناف  سایر 

همین رو حساسیت افکار عمومی نسبت به این 

امیدوارم، شواری  یافته است.  افزایش  کنفرانس 

ملی مبلامن و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته، 

گام نخست را برای به فعلیت درآوردن ظرفیت 

برای  را  محکمی  زیربنای  و  برداشته  بالقوه 

ایجاد  آن  از  بعد  سال های  و   ۲۰۱۴ دکو  برگزاری 

کند.«

مبل،  صنعت  حارض  حال  در  این که  بیان  با  او 

بزرگی  دستاورد  این  و  داشته  دانشجو  صد ها 

برای این صنعت به شامر می رود، افزود:»ما در 

خصوص رشته هایی که مربوط به مبلامن و صنایع 

نور،  پیام  دانشگاه  سه  با  است،  آن  به  وابسته 

مذاکره  کاربردی  علمی  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

کرده و در حال حارض با دانشگاه های آزاد و علمی 

این فرصت  لذا ما  توافق رسیده ایم.  به  کاربردی 

را برای هرچه بیشرت علمی کردن صنعت مبلامن 

مغتنم می شامریم.« 

ایران و  رئیس شورای ملی مبلامن و دکوراسیون 

بیان  با  نشست  این  ادامه ی  در  وابسته،  صنایع 

با  دکو،  کنفرانس  برگزاری  از  دوره  این  این که 

گفت:»در  داشت،  خواهد  تفاوت  گذشته  ادوار 

ملی  شورای  توسط  کنفرانس  این  جاری  سال 

وابسته،  صنایع  و  ایران  دکوراسیون  و  مبلامن 

این مسیر برنامه هایی تدوین و طی  برگزار و در 

شده است. این شورای ملی که برآیندی است از 

خواسته و تقاضای سایر اصناف مرتبط با مبلامن 

و  اسرتاتژی  کنفرانس  این  در  دکوراسیون،  و 

برنامه های خود را اعالم می کند.« 

انصاری افزود:»افزایش کیفیت در شبکه ی توزیع 

بازارسازی  بازار،  به  نفوذ  صادرات،  عرضه ی  و 

گشودن  و  برند  تقویت  و  ایجاد  بازاریابی،  و 

از  صنعت  این  فعاالن  برای  جدید  دریچه های 

سال های  این  در  دکو  کنفرانس  دستاوردهای 

اخیر بوده است. ما در این کنفرانس تالش داریم 

کشورهای  با  بیشرت  چه  هر  گرفنت  ارتباط  با  تا 

صاحب سبک در این صنعت، بتوانیم در حوزه ی 

صادرات مبلامن و صنایع وابسته فعال تر باشیم و 

برای شناسایی فرصت ها  نیز مکانی  این هامیش 

و بازارهای جدید در کشورهای همسایه، منطقه 

محسوب  مبلامن  صنعت  هرن-  برای  جهان  و 

می شود.«

ترسیم چشم انداز صنعت مبلمان، 
هدف اصلی برگزاری کنفرانس دکو

اهداف و انگیزه های برگزاری کنفرانس دکو از زبان دبیر کل شورای ملی مبلمان:    

 تالش برای تحقق اهداف مشترک 
صنایع وابسته به مبلمان و دکوراسیون

مظفر علیخانی، در آستانه ی کنفرانس بین املللی 

شورا  این  اصلی  ماموریت های  به  اشاره  با  دکو، 

و  وظیفه   29 شورا  اساسنامه ی  گفت:»در 

که  است  شده  تعریف  شورا  این  برای  ماموریت 

سیاست گذاری برای صنعت، تجارت و صادرات، 

ساماندهی رخدادها و مناسبت های مرتبط، ارتقاء 

تکنولوژی، رشد کیفی و کمی محصوالت،  سطح 

صنعت  این  در  برندسازی  و  صادرات  توسعه ی 

تلقی می شود.  از جمله ماموریت های مهم شورا 

بدین منظور در فاصله ی اندکی که از تاسیس شورا 

ظهور  منصه ی  به  مهم  وظیفه ی  چند  می گذرد، 

رسیده است. نخستین وظیفه این که در راستای 

همکاری و تعامل موثر و سازنده با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت و سازمان توسعه ی تجارت ایران، 

این شورا مبادرت به انعقاد تفاهم نامه ی همکاری 

فی مابین شورای ملی مبلامن و سازمان توسعه ی 

تجارت ایران کرده و با این اقدام در راستای ارتقاء 

برداشته شده  موثری  گام های  تجارت  و  صنعت 

است.« 

ادامه داد: »دومین گام موثر، فرهنگ   علیخانی 

آیین  ارتباط  این  این صنعت است. در  سازی در 

در  نخبگان  و  پیشکسوتان  بزرگان،  نکوداشت 

دستور کار قرار گرفته است و در این زمینه آیین 

نکوداشت استاد جواد رجبی راد با یک ماموریت 

فرهنگی در سطح باالیی برگزار شد.«

او با بیان این که سومین گام شورا در این زمینه، 

برگزاری کنفرانس دکو است، ادامه داد:»معرفی 

دستگاه های  اقتصادی،  فعالین  به  ملی  شورای 

حاکمیتی و نهادهای عمومی و تشکل های همتا 

مشکالت  و  مسائل  شناسایی  کشورها،  سایر  در 

صنف صنعت مبلامن، شناسایی و همکاری موثر 

با تشکل های همتا در کشورهای خارجی، تقویت 

صنف  درون  تشکل های  با  تعامالت  و  ارتباطات 

کارهای  انجام  از  جلوگیری  منظور  به  صنعت  و 

موازی، جلوگیری از اتالف منابع ملی و هم افزایی 

سطح دانش، تخصص و ترسیم چشم انداز صنف 

فی مابین  برنامه ریزی  برای  مبلامن  صنعت 

که  است  گام هایی  از  خصوصی  و  دولتی  بخش 

شده  محقق  ملی  شورای  رهربی  و  محوریت  با 

است. همچنین گام موثر جهت شناسایی مسائل 

جهت  مبلامن  صنف  در  موجود  مشکالت  و 

ارائه به دستگاه های دولتی و حاکمیتی از جمله 

کنفرانس  در  مبلامن  ملی  شورای  ماموریت های 

از  این دوره  و در دورمنای  سال جاری محسوب 

کنفرانس دکو دیده شده است.«

اهدافدکو،گامیبرای

ارتقاءتکنولوژیمبلایران

علیخانی با توجه به این که یکی از اهداف اصلی 

کنفرانس دکو، آسیب شناسی مسائل و مشکالت 

و  تجارت  و  صنعت  حوزه ی  فعالین  معضالت  و 

گفت:»کنفرانس  است،  ایران  مبلامن  صادرات 

دیدگاه  از  هم  زمینه،  این  در  که  می کند  تالش 

نقطه نظرات  هم  و  استفاده  اقتصادی  فعالین 

نیز  و  بشود  کسب  مرتبط  دولتی  دستگاه های 

این  پژوهشگران  و  محققین  دانشگاهی،  اساتید 

بپردازند.  خود  دیدگاه های  تبیین  به  عرصه 

و  شایسته  سخرنانان  کنفرانس  این  در  همچنین 

ارجمندی از خارج از کشور با مقاالتی تخصصی 

رشکت کرده اند که با حضور در پنل های گوناگون 

و کارگاه های تخصصی، نقطه نظرات خودشان را 

ارائه خواهند داد.«

این  مجموعه ی  این که  بیان  با   ،2013 دکو  دبیر 

اهداف منجر به این خواهد شد که ما در صنف 

تکنولوژی  ارتقاء  راستای  در  ملبامن،  صنعت  و 

در  کیفیت  داد:»افزایش  ادامه  برداریم،  گام 

به  نفوذ  صادرات،  عرصه ی  در  توزیع  شبکه ی 

بازار، بازارسازی و بازاریابی، ایجاد و تقویت برند، 

صنعت  این  فعالین  برای  را  جدیدی  دریچه های 

از دستارودهای کنفرانس دکو در  این  و  گشوده 

دیگر  سوی  از  است.  بوده  اخیر  سال های  این 

معضالتی  و  مشکالت  حل  برای  راه کارها  تدوین 

که این صنعت با آن روبه رو است و ارائه ی آنها به 

دستگاه های دولتی و حاکمیتی به تصمیم سازی و 

تصمیم گیری در این عرصه کمک می کند.«

باشکلگیریشورایملیمبلامنودکوراسیونایرانوصنایعوابسته،نقطهیعطفیدرفعالیتمدنیتشکلهایفعالدراینصنعتاتفاق

افتاد؛بهطوریکهبرگزاریکنفرانسبیناملللیدکو،محملیبرایانعکاسدستاوردهایاینهمگراییتشکلهاشدهاست.کنفرانسدکوی

2013درحالیبرگزارمیشودکهبراینخستینبارحضورپررنگصنایعوابستهبهدکوراسیونداخلیدرایران،منودیعملیمییابد.
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ایشان همچنین افزود:»اسرتاتژی صنعت مبلامن 

توسط اتحادیه ی تولید کنندگان و صادر کنندگان 

مبلامن ایران که یکی از اعضای شورای ملی است، 

تهیه شده است. در سال های گذشته تشکل های 

موجود در این حوزه کارهای موثری را برای رشد 

و  تولید  عرصه ی  در  مبلامن  شکوفایی صنعت  و 

برای شکوفایی  برداشته اند که  و صادرات  توزیع 

هر چه بیشرت توامنندان ملی ما در کشور بسیار 

موثر است.«

نیازبهحضورمسئوالندولتیدردکو

امید  و  تدبیر  دولت  این که  بیان  با  علیخانی، 

بتواند  روز   100 ظرف  در  که  است  داده  قول 

فعالین  پای  پیش  مشکالت  و  مسائل  از  بسیاری 

حل  امکان  صورت  در  و  شناسایی  را  اقتصادی 

در  یازدهم  دولت  به  کمک  گفت:»برای  کند، 

جهت حل مشکالت موجود در این صنعت، قطعاً 

ذی اثر  می تواند  دستاوردهایش  و  کنفرانس  این 

که  است  این  ما  انتظار  بنابراین  باشد.  مفید  و 

با تولید  مسئولین و مدیران و کارشناسان مرتبط 

حضور  کنفرانس،  این  در  صادرات  و  تجارت  و 

فعال و موثر داشته باشند و هم اینکه نقطه نظرات 

و دیدگاه ها و پیشنهادات فعالین در این حوزه و 

صاحب نظران در مراکز علمی و دانشگاهی مورد 

استفاده قرار بگیرد و هم ما بتوانیم با تشکیل 

و  حل  راستای  در  مشرتک،  کارگروه های 

موانع  و  ممنوعیت ها  و  فصل محدودیت ها 

تعرفه ای و غیرتعرفه ای، دیگر مشکالتی که 

در عرصه ی شبکه ی بانکی، امور گمرکی و 

مبلامن  صنعت  این  برای  فعالیت ها  دیگر 

مشکل آفرینی می کند را حل و فصل کنیم.«

شورایملیمبلامن،نهادیبرایپیوند

محافلدانشگاهیوپیشکسوتان

دبیر ششمین کنفرانس بین املللی تجارت جهانی 

مبلامن، طراحی، هرن و دکوراسیون با بیان این که 

گرچه شورای ملی یک نهاد جدیدالتاسیس است، 

اما خوشبختانه تشکل های فعال در صنعت مبلامن 

دکوراسیون  و  مبلامن  صنفی  انجمن  جمله  از 

انجام داده اند،  این عرصه  تالش های بسیاری در 

ادامه داد:»با تالش تشکل های موجود، آثار خوبی 

برای این صنعت به ارمغان آمده است. از جمله 

این که در سال های اخیر با دانشگاه آزاد اسالمی 

تفاهم نامه های  نور  پیام  و  کاربردی  علمی  و 

همکاری منعقد شده و رشته های مرتبط با چوب 

می شود.  تدریس  دانشگاه ها  این  در  مبلامن  و 

این  در  فراوانی  دانشجویان  دانشگاه ها،  این  در 

رشته ها فارغ التحصیل شده  و به بازار کسب و کار 

مبلامن  دانشگاه صنعت  وارد شده اند. همچنین 

دانشجویان  و  است  گذاشته  وجود  عرصه  به  پا 

فعالیت  دانشگاه  این  در  ارزشمندی  اساتید  و 

می کنند. در ادامه ی ارتقاء سطح صنعت مبلامن 

تا  شده  تاسیس  مبل  موزه ی  به  موسوم  موزه ای 

ابتکارات و  تاریخ ارزشمند این صنعت، تالش ها، 

خالقیت هایی که در طول تاریخ این کشور انجام 

شده است، در معرض دید مردم قرار گیرد.«

و  تاسیس  چوب  صنعتی  داد:»شهرک  ادامه  او 

کنفرانس های مختلف علمی در این زمینه برگزار 

کتاب،  قالب  در  فراوانی  علمی  آثار  است.  شده 

نرشیات تخصصی تهیه و به جامعه ی این صنعت 

این صنعت،  توزیع در  ارائه شده است. شبکه ی 

کم تر  در  شاید  طوری که  به  است.  متحول شده 

شود.  دیده  توزیع  شبکه ی  این  صنعتی  و  صنف 

چهره ی منطقه ی یافت آباد به عنوان قطب تولید 

و عرضه ی مبل کشور، با سال های گذشته کامال 

دگرگون و متفاوت شده و منجر به این شده است 

تکنولوژی و  که ما در دهه ی اخیر هم در سطح 

ارتقاء سطح  تولید صنعتی و هم رشد تکنولوژی، 

کمی و کیفی محصوالت و نیز توزیع مدرن، شاهد 

رشد چشمگیر این صنعت باشیم. بنابراین امروزه 

شورای ملی مبلامن به عنوان یک نهاد فراگیر و 

ملی و یک نهادی که با عضویت تشکل های فعال 

در این صنعت و صنایع وابسته پا به عرصه ی وجود 

گذاشته است، تالش می کند تا آنچه را که تا امروز 

توسط پیشکسوتان و نخبگان و چهره های ارزشمند 

همچنین  و  است  آمده  دست  به  صنعت  این 

دستاوردهای گوناگونی را که تشکل های مختلف 

در این زمینه داشته اند، با توجه به دانش موجود، 

به این عرصه ارائه کند. 

مد  زمینه  چند  در  بلندتر  گام های  این  البته 

نهادهای  با  بیشرت  تعامل  و  همکاری  است.  نظر 

خصوصی و دولتی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، 

بازرگانی  اتاق های  و  ایران  کشاورزی  و  معادن 

رسارس کشور و ایجاد هم گرایی، هم دلی و تعامل 

بیشرت فی مابین تشکل های عضو شورا از جمله ی 

این گام های بلندتر است که امید است به زودی 

انجام گیرد.«

کمکبهفارغالتحصیالنرشتههای

تخصصیمبلازسویشورایملی

بین  متاسفانه  این که  بیان  با  علیخانی، 

دروسی که در مراکز علمی و دانشگاهی ما 

ارائه می شود، با تخصص و مهارتی که بازار 

کسب و کار در تولید و تجارت و نیز خدمات 

به آن ها نیاز دارد، سنخیت بسیار کمی وجود 

دارد، ادامه داد:»به دلیل نبود این سنخیت، 

در  دانشگاهی  محافل  فارغ التحصیالن  هم 

پایان با مشکل پیدا کردن یک شغل مناسب روبه رو 

می شوند و هم مراکز تجاری، صنعتی و خدماتی 

برای به استخدام گرفنت نیروهای متخصص، ماهر 

و توامنند با مشکل روبه رو هستند. 

در  مبلامن  صنفی  انجمن  اساس،  همین  بر 

سال های گذشته تالش کرده برای رفع این نقیصه 

تفاهم نامه هایی را با دانشگاه آزاد، پیام نور و علمی 

کاربردی منعقد کند تا این دانشگاه ها این رشته 

صنعت  با  مرتبط  رشته های  در  و  کرده  ایجاد  را 

پی  در  که  بشود  تدریس  موادی  مبل،  و  چوب 

در  کار  و  بازار کسب  نیاز  مورد  تخصص های  آن 

دانشجویان ایجاد شود.«

شناسایی مســائل و مشــکالت موجود در صنف مبلمان 
جهت ارائه به دســتگاه های دولتــی و حاکمیتی از جمله 
ماموریت های شــورای ملی مبلمان در کنفرانس ســال 
جاری محســوب و در دورنمای این دوره از کنفرانس دکو 

نیز دیده شده است

عبدالعظیم آقاجانی، دبیر انجمن صنفی كارفرمایان 

صنایع چوب، در واکنش به اعالم احتامل آزادسازی 

واردات برخی اقالم که مبلامن و لوازم خانگی نیز 

نشان  واکنش  گفت:»نحوه ی  آنهاست،  شامر  در 

دادن به این نوع تصمیم گیری ها در دو بعد مطرح 

آزاد  موضوع  به  کالن  اقتصاد  نگاه  از  اگر  است؛ 

امتیاز  یک  اتفاق  این  کنیم،  نگاه  واردات  شدن 

محسوب می شود؛ چرا که برای پیوسنت به سازمان 

برای  وارداتی  ممنوعیت  باید  جهانی،  تجارت 

کشورهای عضو برداشته شده باشد.«

اقتصاد خرد، معتقدم در  نگاه  از  افزود:»اما  وی 

باید  و  هستیم  مواجه  ارز  کمبود  با  که  رشایطی 

منابع ارزی کشور به سمت مسیر درست هدایت 

شود، مبلامن جزو کاالهایی نیست که واردات آن 

یک منفعت ملی محسوب شده و به خاطر آن ارز 

از کشور خارج شود.«

چوب،  صنایع  كارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 

ترصیح کرد:»به هر روی از نگاه صنفی، یعنی از 

نگاه صنایع چوب و کاغذ، ما به طور مسلم ترجیح 

می دهیم که ممنوعیت واردات مبلامن تا زمانی 

که این صنعت رونق بیشرتی به خود نگرفته است، 

حفظ شود؛ چرا که این ممنوعیت موجب  ایجاد 

اشتغال، ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص ملی 

می شود.«

از  یکی  در حال حارض  آقاجانی ترصیح کرد:»اما 

کمبود  در صنایع چوب،  ما  چالش های  مهم ترین 

واردات مواد اولیه ی مورد نیاز این صنعت از جمله 

چوب خام و چوب با پوست مورد استفاده ی صنایع 

ظرفیت  به  توجه  با  است.  کاغذ  و  فرشده  اوراق 

باالیی که برای تولیدات صنایع چوبی و کاغذ در 

کشور ما وجود دارد، حجم چوبی که در ایران از 

جنگل ها بهره برداری می شود، با توجه به میزان نیاز 

کافی نیست.«

با  چوب  صنایع  كارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 

تاکید بر این که این موضوع از اولویت های مورد 

سه  ساالنه  گفت:»ما  است،  انجمن  این  پیگیری 

میلیون مرت مکعب به چوب خام نیاز داریم و  از 

این مقدار تنها یک میلیون مرت مکعب آن از طریق 

تعادل  این عدم  به دلیل  تامین می شود.  واردات 

سال  یک  در  اولیه،  مواد  تقاضای  و  عرضه  میان 

در  چوب  قیمت  دوبرابری  افزایش  شاهد  اخیر، 

بازار بوده ایم.«

دبیر انجمن صنفی كارفرمایان صنایع چوب:    

واردات مبلمان، عدم مدیریت صحیح منابع ارزی كشور
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حسن احمدیان، رئیس اتحادیه ی تولید کنندگان 

تشکل  این  مذاکره ی  از  ایران،  کنندگان  صادر  و 

حفظ  خصوص  در  تجارت  توسعه ی  سازمان  با 

ممنوعیت وارداتی مبلامن خرب داد و گفت:»در 

همین مدت کوتاهی که واردات آزاد مبلامن ممنوع 

شده است، در مقابل آمار پنج میلیونی واردات، به 

آمار بیست میلیونی صادرات رسیده ایم و این نشان 

از ظرفیت و پتانسیل باالی این صنعت برای رشد و 

بالندگی هرچه بیشرت دارد. آنچه مسلم است این 

است که در صورت حفظ این رشایط، قطعاً این روند 

سیر صعودی به خود خواهد گرفت.«

با  مذاکراتی  راستا  همین  کرد:»در  ترصیح  وی 

اکنون  و  داده ایم  انجام  تجارت  توسعه ی  سازمان 

این گزینه مطرح است که از میان کاالهایی که به 

عنوان اولویت دهم احتامل آزادسازی واردات آنها 

وجود دارد، برای این صنعت خاص فرصتی دوساله 

در نظر گرفته و پس از آن تعرفه ها به صورت پلکانی 

برداشته شود.«

وی با اشاره به افزایش 40 درصدی صادرات مبلامن 

در سال جاری، گفت:»این اتفاق نشان از انگیزه ی 

دارد؛  این صنعت در کشورمان  و مزیت های  باال 

ما در همین مدت کوتاه، شاهد اتفاقاتی از جمله 

رسمایه گذاری مشارکتی کشورهایی مثل ترکیه در 

بوده ایم که در صورت رفع  ایران  صنعت مبلامن 

به رشد  رو  مسیر  این  جلوی  وارداتی،  ممنوعیت 

مسدود خواهد شد.«

نشان  تجربه  طرفی  کرد:»از  ترصیح  احمدیان    

به  مبلامن  واردات  ماهه ی  چند  ممنوعیت  داد 

مرصف  برای  مشکلی  داخلی،  نیاز  تامین  منظور 

روی  هر  به  است،  نیاورده  وجود  به  کنندگان 

نهادها و تشکل های وابسته به این  صنعت از جمله 

اتحادیه ی تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلامن 

ایران و اتحادیه ی درودگران و مبلسازان، هم چنان 

نسبت به خرب احتامل آزاد سازی واردات مبلامن با 

اظهار نگرانی اعضای خود مواجه اند.«

هم سویی  رضورت  به  اشاره  با  احمدیان  حسن 

نهادهای متولی صنعت مبلامن و دکوراسیون برای 

پی گیری منافع این صنعت، ترصیح کرد:»با توجه 

ایده ی شکل گیری شورای ملی مبلامن  این که  به 

و  موازی کاری  از  پرهیز  هدف  با  دکوراسیون  و 

افزایش قدرت چانه زنی تشکل ها صورت پذیرفت، 

از این تشکل در راستای پی گیری منافع این صنف، 

چابکی بیشرتی انتظار می رود.«

وی افزود:»با گذشت چند ماه از تشکیل این نهاد 

با  نهادهای مرتبط  امیدواریم هم مشارکت  ملی، 

پررنگ تر  کشور  استان های  سایر  در  صنعت  این 

شود و هم رسعت قدم های آن باالتر رود، تا بتوانیم 

به نتایج ملموس تری از تشکیل این شورا برسیم.«

یادداشت

حوزه ی  در  فعال  صنفی  واحد  چهارهزار  با  یافت آباد  منطقه ی 

مبلامن و دکوراسیون، یکی از منحرص به فردترین بازارهای ایران به 

لحاظ ساماندهی عرضه ی مبلامن است؛ این بازار که اخیراً مسیر 

ارتباطی آن با بازار امام زاده حسن )ع( نیز تسهیل یافته است، به 

عنوان معدن لوازم خانگی و کاالهایی که  به نحوی با مبلامن مرتبط 

هستند، یعنی لوسرت، فرش و غیره، بسرتی جدید را فراهم کرده 

است؛ بسرتی که در آن مرصف کننده ی ایرانی با هر سلیقه و 

بودجه و از هر قرشی و طبقه ای از سطح اقتصادی یا فرهنگی، 

بتواند در این حوزه ها کاالی مورد نیاز خود را فراهم کند.  

پایتخت عرضه ی  عنوان  به  یافت آباد  فضای  اخیر،  ماه های  در 

مبلامن در ایران، شکل تازه ای به خود گرفته است؛ اشتباهی که در 

معامری شهری این خطه یعنی جاگذاری و احداث پل امین امللک 

رخ داده بود، پس از چندین سال اعرتاض کسبه و اظهار نارضایتی 

آنها به انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون ایران به عنوان متولی 

صنف، و پی گیری های رئیس این انجمن و سایر دست اندرکاران 

تازه ای  تشکل های مرتبط، اصالح شد و این منطقه دوباره جان 

گرفت. 

و اما امروز این اتفاق بجا و احسن و توانایی ها و پتانسیل هایی که 

این منطقه دارد، نه تنها با تسهیل در عبور و مرور و در دسرتس 

قرار دادن بازارهای متنوع، فضای خوبی برای مرصف کننده ی 

داخلی فراهم آورده، بلکه شاهد هستیم بر رونق تجارت و ارزش 

ملک ها به خصوص ملک های تجاری کسبه ی محل افزوده است. 

در نهایت، فارغ از اهمیت مرکزیت تجاری و اقتصادی منطقه ی 

یافت آباد، افتتاح موزه ی مبل ایران توسط مهندس علی انصاری، 

به عنوان حرکتی فرهنگی، در سال های اخیر هویتی نوین به این 

منطقه بخشید تا اصالت این صنعت را، آن هم در قلب تجارتی 

آن، یعنی یافت آباد، به رخ همگان بکشد. فضایی که می توانست 

به راحتی در محوری اقتصادی به کار گرفته شود، وقف حرکتی 

نیازهای  رفع  و  برای خرید  تا مردمی که  فرهنگی شده است، 

مرصفی خود به این منطقه مراجعه می کنند، در موقعیتی مقتضی 

و زمانی ممکن، با گوشه ای از فرهنگ و تاریخ کشور خودشان، یعنی 

ـ صنعت مبلامن از آغاز تا امروز آشنا گردند؛  تاریخ و سیر رشد هرن 

به عنوان یکی از اعضای این صنعت، دست مهندس علی انصاری 

را به عنوان بنیانگذار این موزه، و هم چنین به خاطر پی گیری های 

ایشان نسبت به حل مشکالت منطقه و فعاالن این صنعت به گرمی 

می فشارم.

عبدالحسینعباسی

نایبرئیساتحادیهیصنفدرودگرانومبلسازان

نائبرئیساتحادیه یتولیدکنندگانوصادرکنندگانایران

خونی جدید در رگ های 
پایتخت مبلمان ایران

رئیس اتحادیه ی تولید کنندگان و صادر کنندگان ایران خبر داد:    

نگرانی اتحادیه های صادرکنندگان و درودگران 
نسبت به خبر آزادسازی واردات مبلمان

و  درودگران  اتحادیه ی  رئیس  ثقفی،  مهدی 

کیفیت  افزایش  به  اشاره  با  تهران،  مبلسازان 

در  خصوص  به  صنعت،  این  داخلی  تولیدات 

سال های اخیر، گفت:»در حال حارض این صنعت 

در حال گذر از مرحله ی تولید سنتی به تولید مدرن 

است، اما حامیت و ارائه ی تسهیالت برای واردات 

ماشین آالت مدرن، از نیازهای اصلی برای گذر از 

این مرحله است.« وی با اشاره به چشم اندازهای 

صادراتی که برای این صنعت ترسیم شده است، 

هنوز  ایران،  در  چوب  و  مبلامن  گفت:»صنعت 

جزء صنایع دستی محسوب می شود، به طوری که 

هرنی  اثری  عنوان  به  آن  از  دیگر  کشورهای  در 

رئیس  یک کاالی مرصفی.«  نه رصفاً  یاد می شود 

اشاره  با  تهران،  مبلسازان  و  درودگران  اتحادیه ی 

صنعت  این  در  ماهر  انسانی  نیروی  اهمیت  به 

تلقی می شود،  ارزشمند  از جمله رسمایه های  که 

اولیه ی  مواد  کمبود  مثل  »موضوعاتی  گفت: 

مرغوب و عدم حامیت از تجهیز تولیدکنندگان به 

دستگاه های مدرن، باعث می شود از این رسمایه ی 

باید و شاید بهره برداری نکنیم.«  مهم آن طور که 

ثقفی خاطر نشان کرد:»توان رقابتی صنعت مبلامن 

و دکوراسیون در گروی کیفیت نیست، زیرا ما از 

ایجاد  بلکه در گروی  این لحاظ کمبودی نداریم، 

رشایط تولید انبوه و کاهش هزینه های تولید است. 

با رفع این موانع و در نتیجه افزایش توان رقابتی، 

در  و  شده  تولید  باکیفیت  و  مرغوب  کاالهای 

بازارهای جهانی به رخ رقبا کشیده خواهد شد.«

علیرضا عباسی، دبیر اتحادیهی صنف درودگران 

صنعت  این  که  رونقی  به  اشاره  با  مبلسازان،  و 

مبلامن  واردات  ماه ممنوعیت  نتیجه ی چند  در 

گفت:»در  است،  بوده  آن  شاهد  دکوراسیون،  و 

صعودی  سیر  مبلامن،  واردات  آزادسازی  صورت 

این رونق متوقف شده و تنها چشم اندازهایی که 

برای رسیدن به مزیت های صادراتی وجود دارد، 

رنگ خواهد باخت.«

عباسی افزود:»هم زمان با رضورت حفظ ممنوعیت 

وارداتی مبلامن، تنها نقطه ی اتکایی که این صنعت 

را از رکود نجات خواهد داد، توجه دولت به ارائه ی 

تسهیالت با بازپرداخت طوالنی و بهره ی کم است؛ 

دلیل  به  تولیدی  واحدهای  از  بسیاری  که  چرا 

بهره های باالی بانکی، نتوانسته اند آن طور که باید 

روی پای خود بایستند و تسهیالت به جای کمک 

به آنها، به دردرسی بزرگ تبدیل شده است.«

و  مبلامن  کرد:»صنعت  نشان  خاطر  وی 

دچار  بخش ها  از  بسیاری  در  امروز  دکوراسیون، 

بحران است و برای نجات این صنعت از فرو رفنت 

در بحران بیشرت، باید حامیت های مالیاتی و بیمه 

لحاظ  کم بهره  تسهیالت  پرداخت  کنار  در  نیز 

شود.«

عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی تولیدکنندگان و 

»هدف  کرد:  اظهار  ایران  مبلامن  صادرکنندگان 

اتحادیه ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلامن 

ایران، باال بردن آمار صادرات در این صنعت است 

و در این راستا با تحقیق در بازارهای دنیا و معرفی 

این  فعاالن  برای  را  بسرت  معترب،  منایشگاه های 

صنعت فراهم می کند.«

وی ترصیح کرد: »اما قبل از رسیدن تولیدکنندگان 

مبلامن ایرانی به مزیت رقابتی، باید حفظ و بقاء 

و  بدتر  به  رو  این وضعیتی که  رشایط موجود در 

بحرانی تر شدن است، مورد توجه قرار گیرد.«

رئیس اتحادیه ی درودگران و مبلسازان تهران:    

افزایش توان رقابتی صنعت مبلمان در گروی تولید انبوه است

علیرضا عباسی دبیر اتحادیهی صنف درودگران و مبلسازان؛    

ضرورت اختصاص تسهیالت کم بهره به تولیدکنندگان مبلمان
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یادداشت

بدین  است  شده  مصوب  قانونی  اسالمی،  شورای  مجلس  در 

مضمون که اصناف مختلف در شهرهای بزرگ، موظف هستند 

اتحادیه تشکیل بدهند و وظیفه ی این اتحادیه ساماندهی به آن 

مجموعه ی صنفی است. صدور پروانه، رسیدگی به مشکالتی که 

برای صنف به وجود می آید، حامیت از صنف، بیمه، هامهنگی 

بین مجموعه های صنف و ... از وظایف اتحادیه به شامر می رود. 

عالوه بر این یک واحد صنفی توان این که با مجلس یا وزارت متاس 

بگیرد را ندارد و اتحادیه نقش رابط میان صنف و دولت را نیز 

بازی می کند. 

در حال حارض اولویت در اتحادیه ای که من مسئول آن هستم، 

این است که از اعضا و مرصف کننده تا آنجا که در توامنان است 

حامیت کنیم. نخستین حامیت از صنف این است که اولویت را 

بر مالیات ها و بیمه قرار بدهیم و پس از آن و در اولویت بعدی، 

متام تالش خود را بر ساماندهی بازار معطوف کنیم. با اشخاص 

خاطی که جواز کسب ندارند و خالف قوانین رفتار می کنند، 

برخورد  کنیم تا به این ترتیب به اشخاصی که جواز کسب دارند، 

رضر و زیان وارد نشود؛ این چنین متام تالش خود را برای حامیت 

از اعضا به کار خواهیم گرفت. 

مفهوم  اصناف،  و  تشکل ها  در  مهم  بسیار  مسائل  از  یکی 

متعددی  تشکل های  خود،  کشور  در  ما  است.  »ایده پردازی« 

داریم، ولی تشکلی که ایده پرداز باشد و کار تازه و بدیع انجام 

بدهد، کم داریم. شاید یکی از معدود تشکل هایی که نوآوری و 

نبوغ در آن دیده می شود، تشکل مبلامن و دکوراسیون باشد. 

و  نو  با روش های  فعالیت می کنند،  این تشکل  کسانی که در 

خود  نوع  در  که  می دهند  انجام  کارهایی  دارند  که  جدیدی 

بی نظیر است؛ تا جایی که حتی ممکن است کشور های دیگر از آنها 

کپی برداری کرده و در صنعت مبلامن و دکوراسیون کشور خود به 

کار بربند. ما نیز مفتخریم که با این دوستان در ارتباط هستیم. 

در کل همه ی تشکل ها برای این که بتوانند با مجموعه  اتحادیه ها 

هامهنگی الزم را داشته باشند، می توانند با هم یک مجموعه ی 

موفقیت آمیزی را تشکیل بدهند. اعضای مجموعه ها می توانند 

دور یک میز بنشینند و بهرتین برنامه ریزی را برای صنف در نظر 

بگیرند تا صنف هم بدین ترتیب احساس کند که نهادی وجود 

دارد که برایش فعالیت می کند. بدین منظور باید رابطه ی تشکل با 

اعضا نیز به قوه ی خود باقی مباند. البته در ایران این مشکل هنوز 

چندان حل نشده است و نهاد ها با یکدیگر تضاد دارند.

میرمهدیکمجانی

رئیساتحادیهیفنآورانتهران

تشکل های ایده پرداز کم داریم

رئیس اتحادیه ی صنف سنگرب و سنگ تراش تهران، 

در خصوص تعامل این تشکل با شورای ملی مبلامن 

این شورا در  با  و دکوراسیون گفت:»همکاری ما 

رهنمودهای  از  که  چرا  است؛  عالی  بسیار  سطح 

مفیدی  استفاده های  شورا  ریاست  و  مسئوالن 

برده ایم.«

به  نسبت  امیدواری  ابراز  ضمن  باللی،  محمد 

کرد:»بسیار  تعامل ترصیح  و  همکاری  این  تداوم 

خوشحالیم که این شورا را در کنار خود داریم و 

می توانیم با هم افزایی که ایجاد می شود در راستای 

منافع مشرتک گام برداریم.«

ادامه  باید  این همکاری ها  این که  بر  تاکید  با  وی 

با  می توان  زمینه  این  گفت:»در  باشد،  داشته 

برگزاری جلسات متعدد با اعضا و هم چنین برپایی 

زمینه ی  مختلف،  هامیش های  و  منایشگاه ها 

کرد.  تقویت  را  هدف دار  مشرتک  فعالیت های 

ضمن این که از دل این تعامالت می توان اثرگذاری 

بیشرتی بر مسئوالن دولتی و روند تصمیم گیری ها 

داشت.« 

رئیس اتحادیه ی صنف سنگرب و سنگ تراش تهران، 

در بیان فلسفه ی شکل گیری این تشکل خاطرنشان 

کرد:»هر اتحادیه ای که ایجاد می شود، به دنبال 

این است که فعالیت اعضای خود را قانومنند سازد 

و در پی  آن، اگر مشکلی برای اعضا پیش آمد با یک 

اجامع، در جهت حل آن  تالش مناید.«

وی با تاکید بر این که البته این فعالیت ها باید با 

هامهنگی دولت و در راستای سیاست های کالن 

نظام و کشور باشد، افزود:»در این زمینه، اتحادیه 

به انجام فعالیت های مناسبی اقدام کرده است. از 

جمله این که با اجامعی در خصوص حل مشکالت، 

در رشف تعامل با مسئوالن ساماندهی مشاغل و 

شهرداری هستیم.«

رئیس اتحادیه ی صنف سنگبر و سنگ تراش:    

تشکل ها می بایست حمایت از 
اعضاء خود را قانونمند کنند

یادداشت

مجامع  و  صنوف  تعامل 

با  مختلف  صنف های 

از مسائلی  یکی  یکدیگر، 

است که اهمیت بسیاری 

دارد و باالتر از این، تعامل 

تشکل ها با وزارت صنعت، 

مطرح  تجارت  و  معدن 

طرفه  دو  باید  که  است 

باشد. 

این که هر صنف و مجمع 

فکر  دولتی  حتی  یا  و 

می تواند  تنهایی  به  کند 

کارهایش را پیش بربد و به اصطالح پیروز میدان باشد، اشتباه 

است و صنوف مختلف باید با یکدیگر و با دولت هامهنگ باشند. 

هر محدوده ی زمانی، رشایط خاص خود را دارد و رشایط حاکم 

بر جامعه ی امروز، رشایط و فضایی آرام است و اصناف مختلف 

دیگر شاهد حرکت های تهاجمی از سوی فروشندگان و خریداران 

نیستند. قیمت ها در حال کاهش یافنت است و امید می رود ارزش 

پول ملی ما بار دیگر به جایگاه حقیقی خود برگردد. 

این مساله هم برای مرصف کنندگان، هم برای فروشندگان و 

هم برای اصناف بسیار نویدبخش است. کام این که روی ارتباط 

اصناف مختلف با یکدیگر نیز تاثیرات مثبت بسیاری می گذارد. 

چنان که می دانید اگر در بخش خصوصی تعامل دو طرفه باشد، 

به نفع متام جامعه است. به همین دلیل اصناف سعی می کنند با 

یکدیگر تعامل داشته باشند، از همدیگر تاثیر بگیرند و بر یکدیگر 

دکوراسیون  و  مبلامن  صنعت  منونه  عنوان  به  بگذارند.  تاثیر 

با سایر اصناف  هم پوشی های مستقیم و غیرمستقیم بسیاری 

داشته و به همین دلیل تعامل خوبی نیز با بسیاری از اصناف دارد.

در همین دولت، تشکل ها و اصناف مختلف همچنین می توانند 

ارتباطی  وسایل  از  خود،  اعضای  نظرات  از  بهره گیری  برای 

مختلفی استفاده کنند. امروزه از رشق به غرب عامل می توان با 

فشار دادن یک دکمه، میلیون ها دالر را جابه جا کرد. آنها عالوه 

بر این می توانند با بهره گیری از اینرتنت و سایت های مختلف از 

نظرات اعضای خود آگاه شده و از آنها استفاده کنند. همچنین 

زیرساخت ها و نحوه ی مدیریت تشکل ها نیز باید طوری باشد 

که اعضا در آن نقش داشته باشند. اصناف و تشکل ها باید تالش 

خود را بر این بگذارند که از تفکر جمعی اعضا در راستای پیشربد 

اهداف خود استفاده کنند تا در آینده در جامعه ی جهانی حرفی 

برای گفنت داشته باشند. 

اصوال فلسفه ی ایجاد و تشکیل مجامع نیز بر پایه ی اصناف و 

شده  تشکیل  کشور  رستارس  در  که  است  واحد های صنفی ای 

است. در واقع وظیفه ی نظارت بر اصناف، بر عهده ی مجامع 

است و اصناف نیز اگر از نظرات اعضای خود بهره بگیرند هم کار 

نظارت ساده تر می شود و هم راحت تر می توان قله ها را طی کرد. 

در حقیقت، اعضا در ورود به مجامع نیز سهم بسزایی دارند؛ 

در  باید  درآید،  مجامع  عضویت  به  بخواهد  شخصی  جنان که 

انتخابات صنف خود رشکت کرده و پس از اخذ حد اکرث آرا وارد 

مجمع امور صنفی بشود. 

ابراهیمدرستی

رئیساتحادیهیصوتیتصویریوتلفنهمراه

ضرورت بهره گیری از 
خرد جمعی تشکل ها

علی فاضلی، رئیس  مجمع امور صنفی و تولیدی 

و خدماتی، در خصوص اهمیت و رضورت تعامل 

آن  رؤسای  با  تشکل  یک  اعضای  یکایک  میان 

موضوعی  اعضا  با  تشکل  یک  گفت:»رابطه ی 

است که همیشه باید به قوه ی خود باقی باشد و 

قانون  چارچوب  در  تشکل  یک  اساسنامه ی  اگر 

تنظیم شود، ارتباطش با اعضا قطع منی شود.« وی 

پلی  افزود:»در این راستا مجمع امور صنفی ذاتاً 

است میان اتحادیه ها و دولت که رشح وظیفه اش 

و  آیین نامه ها  تبیین  اتحادیه ها،  کار  بر  نظارت 

علی  است.«  صنفی  دادگاه های  کار  بر  نظارت 

فاضلی ترصیح کرد:»نخستین هدف رئیس مجمع 

امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی ضمن 

دنبال کردن اهدافی که قانون برایش در نظر گرفته 

است، حامیت از بنگاه های تولیدی کوچک است 

و بیشرتین متاسش با دولت به خصوص با وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، برقرار می شود؛ چرا که 

در  موجود  درگیری های  نظیر  مشکالتی  دلیل  به 

نرخ ارز و دیگر مشکالتی که داشتیم، بسیاری از 

بنگاه های تولیدی دچار مشکالتی در تولید و فروش 

شده بودند و مجمع وظیفه ی خود می داند از این 

بنگاه ها حامیت های الزم را به عمل بیاورد.« وی 

از  یکی  ساخت:»هم چنین  خاطرنشان  ادامه  در 

کارهای ما در کنار تعامل با دولت، تعامل با نهادها 

و بنگاه های صنفی مختلف چه در قالب رشکت 

قالب های دیگر است.« وی در  و چه در  تعاونی 

خصوص شورای ملی مبلامن و دکوراسیون که به 

با  ارتباط  به دلیل  و  آغاز کرده  را  تازگی کار خود 

تعداد زیادی از تشکل ها از نظر ماهیت شبیه مجمع 

امور صنفی است، گفت:»هنوز شناخت کافی از 

این شورا ندارم و در طول زمان باید ببینیم که چه 

کارکردی خواهد داشت.«

رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی:    

مجمع امور صنفی، 
پلی است میان اتحادیه ها و دولت
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یادداشت

 66 صنفی،  امور  مجمع 

 72 از  بیش  و  اتحادیه 

در  صنفی  واحد  هزار 

حوزه ی  در  که  تهران 

فنی  خدمات  و  تولیدی 

و  اصناف  بخش  در 

بزرگ،  تولید  بنگاه های 

کوچک و متوسط فعالیت 

نظر  زیر  را  می کنند 

 66 این  از  بخشی  دارد. 

فعاالن  با  نیز  اتحادیه 

و  درودگران  مبلامن، 

مرتبطین به این صنف، پیوستگی دارند. 

از مهم ترین موضوعاتی که در مجمع به دنبالش هستیم این است 

که در رابطه با بهبود کیفیت تولید در دورانی که به خودسازی 

تاکید می شود، در پی تجهیزاتی باشیم که مرصف کننده را به 

استفاده از کاالی داخلی مایل سازد؛ چرا که نه با تبلیغات بسیار و 

نه از راه های دیگر منی توان مرصف کننده را به استفاده از کاالیی 

برابری  با منونه های خارجی  مرغوبیت  لحاظ  از  که  وادار کرد 

منی کند. تنها از راه ارتقاء درجه ی کیفی است که می توان مرصف 

کننده را به استفاده از کاالی داخلی مایل ساخت.

مجامع  در  که  مسائلی  و  موضوعات  از  دیگر  یکی  همچنین 

پی گیری می کنیم، بحث »برندسازی« است؛ چرا که مرصف 

کنندگان به دنبال نام و برند تجاری معروفی هستند تا به آن پایبند 

باشند و در مقابل، آن برند نیز کیفیت خود را در تالش برای راضی 

نگه داشنت مشرتیان، بهبود می بخشد. 

صورت  بدین  مختلف،  تولیدی  کاالهای  مورد  در  بتوانیم  اگر 

کیفیت را حفظ کنیم، نه تنها می توانیم بازار داخلی را، با وجود 

وسعت زیادش، در دست بگیریم، بلکه می توانیم به فکر صادرات 

هم باشیم. هر قدر بازار خود را بزرگ تر در نظر بگیریم، قیمت 

متام شده نیز پایین تر می آید و در نتیجه خریدار می تواند کاالی 

مورد نیاز خود را با قیمت کم تری خریداری کند.

در راستای مسائلی که گفته شد و برای رسیدن به اهدافی که 

دنبال می کنیم، برگزاری نشست هایی با سایر تشکل ها و اتحادیه ها 

یکی از الزمه های کار ماست. به عنوان مثال الزم می دانیم با 

شورای ملی مبلامن و دکوراسیون، نشست هایی را برگزار کنیم تا 

بتوانیم هامهنگی و برنامه ریزی های الزم را در برنامه ی کاری خود 

لحاظ کرده و از تجربیات یکدیگر بهره بربیم. 

با  ارتباط تشکل  از  این ها، در بررسی های میدانی که  بر  افزون 

انجام  مالزی  و  نظیر کره ی جنوبی، چین  اعضا در کشورهایی 

این  با مسئولین حوزه های مختلف  که  در سفرهایی  و  داده ام 

کشورها داشتم، متوجه شدم تشکل ها و اتحادیه های مختلف در 

این کشورها، با پشتیبانی ها و حامیت های مالی و غیرمالی خود 

از صنوف مختلف، باعث می شوند تا نه تنها از قطع ارتباط بین 

اعضا و تشکل جلوگیری گردد، بلکه این ارتباط قوی تر نیز بشود. به 

همین دلیل ما نیز مکانیزم های پشتیبانی خود را تغییر داده ایم تا 

بدین ترتیب بتوانیم در جهت حفظ روابط خود با اعضا و اصناف، 

قدمی برداشته باشیم. 

محمدباقرمجتبایی

مشاوراموربرنامهریزیاقتصادیمجمعامورصنفیصنوفتولیدیوخدماتی

افزایش کیفیت و برندسازی 
هدف نهایی فعالیت تشکل ها

خانگی  لوازم  اتحادیه ی  رئیس  طحان پور،  محمد 

و  مستمر  همکاری  الزمه ی  این که  بیان  با  تهران، 

هدفمند، وجود شفافیت در متام ارکان یک گروه 

است، خاطرنشان کرد:»آمارها و اطالعات در ایران 

به خاطر بسیاری از مسائل کالن پنهان می شود؛ 

در حالی که در کشورهای خارجی شفافیت آماری 

برای  نیز  ما  تشکل های  بنابراین  است.  اصل  یک 

حرکت  شفافیت  سمت  به  باید  تصمیم گیری 

کنند.«

وی ترصیح کرد:»الزمه ی تداوم همکاری، داشنت 

ارتباط خوب است که  و  یک روابط عمومی قوی 

اجازه منی دهد تعامل و همکاری شکل گرفته پس 

از مدتی رو به رسدی گراید.«

وی سپس با اشاره به دغدغه های این تشکل اظهار 

کرد:»بخشنامه ای که دولت در کوتاه مدت برای 

مبهمی  نکات  است،  کرده  ابالغ  اقتصادی  رونق 

دارد که باید به آن پاسخ داده شود.«

این  بندهای  از  یکی  اساس  کرد:»بر  ترصیح  وی 

از  حامیت  هدف  با   ۱۰ اولویت  کاالهای  مصوبه، 

تولید، می توانند در قبال دریافت عوارض بیشرت 

آشفتگی  این مساله می تواند  و  وارد کشور شوند 

بازار را به دنبال داشته باشد.«

وی با اشاره به بند باال رفنت عوارض برای حامیت 

از تولید، اظهار کرد:»مشخص نیست در مصوبه ی 

جایگاهی  چه  کننده  مرصف  از  حامیت  دولت، 

دارد.«

کاالهای  واردکردن  داد:»با  هشدار  طحان پور 

اولویت ۱۰ به بازار آن  هم با عوارض باال، قیمت لوازم 

خانگی افزایش می یابد، اما این تشکل متام تالش 

خواهد  کار  به  مساله  این  با  مقابله  برای  را  خود 

گرفت.«

افزایش  زمزمه ی  هم اکنون  این که  بیان  با  وی 

می رسد،  گوش  به  واردکنندگان  سوی  از  قیمت 

خواستار شد تا وزارت صنعت و سازمان حامیت از 

مرصف کننده و تولیدکننده، از اقدام واردکنندگان 

مامنعت به عمل آورند. 

رئیس اتحادیه ی لوازم خانگی تهران:    

تشکل ها باید به سمت شفافیت حرکت کنند
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آیکیا، کار خود را با یک فروشنده ی سیار که کبریت 
می فروخــت، آغاز کرد و آن را بــه تجارتی که در آن 
هر چیزی،  از ســاعت گرفتــه تا خــودکار، فروخته 
می شود، توسعه داد و در پایان به یک شرکت تولید 
کننــده ی مبلمان و لوازم خانگی در سرتاســر جهان 

تبدیل شد

از انجام کارها با روش مشابه دیگران و حتی انجام 

آن به صورتی بهرت از رقیبان، توانست مزیت های 

رقابتی ایجاد کند. رشکت ها با انجام کارها به طور 

در  به فردی  منحرص  موقعیت  می توانند  متفاوت 

بازار ایجاد کنند و برای مدت طوالنی روی آن تکیه 

کنند. آیکیا مدل کسب و کار قدیمی و سنتی را 

دگرگون کرد. وقتی در دهه ی پنجاه و شصت مدل 

آیکیا ارائه شد، تجارت مبلامن و لوازم خانگی بسیار 

محافظه کارانه و محتاطانه بود. تفاوت کار آیکیا و 

دیگران شامل موارد زیر است:

سنتی  بسیار  طراحی ها  مبلامن،  صنعت  در   --

سبک  یک  آیکیا  حالی که  در  بود،  قدیمی  و 

اسکاندیناوی بسیار مدرن ارائه کرد.

برای  مبلامن  صنعت  محصوالت  عمده  اوایل،   --

افراد مسن تولید می شد، اما آیکیا روی خانواده ها و 

کودکان مترکز کرد.

-- عرضه و فروش مبلامن در فروشگاه های کوچک  

صورت می گرفت. در حالی که آیکیا فروشگاه های 

بزرگ را با متام اثاثیه های خانه در آن تأسیس کرد.

-- فروش مبلامن تنها در مرکز شهرها انجام می شد، 

اما آیکیا فروشگاه های بزرگی را خارج از مرکز شهرها 

و بدون هزینه ی پارکینگ تأسیس کرد.

-- اغلب فروش مبلامن به صورت فروش تنها یک 

محصول انجام می شد، در حالی که آیکیا بسته ی 

کاملی ارائه کرد که از طریق آن، ِست کامل مبلامن 

در فروشگاه ها و کاتالوگ ها وجود داشت.

-- فعاالن عرصه ی مبلامن بازاریابی خود را از طریق 

آگهی و تبلیغات انجام می دادند، در حالی که آیکیا 

خود را از طریق کاتالوگ هایی که به طور رایگان در 

منازل متام مناطق متقاضی توزیع می کرد، معرفی 

کرد.

-- آیکیا مدل سلف رسویس را ارائه کرد، در حالی 

و خدمات  نداشت  این مدل وجود  آن  از  قبل  که 

عرضه ی کاال به مشرتی انجام می شد. 

-- اکرث فعاالن صنعت مبلامن محصوالت آماده و 

آیکیا  حالی که  در  می دادند،  ارائه  را  شده  مونتاژ 

بسته بندی  و  قطعه  قطعه  صورت  به  را  مبلامن 

مونتاژ  را  آن  باید  مشرتیان  خود  که  مسطح، 

می کردند، ارائه می کرد.

-- محصوالت صنعت مبلامن عمدتاً با استفاده از 

منابع محلی تولید می شد. اما آیکیا خیلی زود از 

منابع جهانی استفاده کرد.

-- صاحبان کسب و کار در عرضه ی مبلامن، اغلب 

می کردند  طراحی  تأمین کننده  که  را  مدل هایی 

می فروختند، در حالی که آیکیا نسبت به افزایش 

بود،  کرده  طراحی  خودش  که  محصوالتی  طیف 

اقدام کرد.

پنجعنرصیکهآیکیارامتامیزکرد

آیکیا با کنار کشیدن خود از صحنه ی رقابت، به 

با سایر  ایجاد برندی منحرص به فرد و متامیز که 

برندها متفاوت بود، اقدام کرد. از طریق ارائه ی این 

مدل کسب و کار، مزیت های تجاری این رشکت به 

چشم مشرتیان آمد.

چرا مشرتیان، آیکیا را به دیگر فروشندگان ترجیح 

آیکیا  که  چیست  مشرتیان  نیازهای  می دهند؟ 

پاسخ  زیر  موارد  دهد؟  پوشش  را  آنها  می تواند 

سئواالت پیش است:

-- طراحی، کاربردی بودن و کیفیت همراه با قیمت 

پایین،

-- طراحی منحرص به فرد اسکاندیناوی،

-- الهام بخشی، ایده ها و راه حل های کامل،

-- قرار داشنت همه چیز زیر یک سقف،

-- تجربه ی خرید در »یک روز بیرون از منزل«.

پایه ای ترین  عنوان  به  موفقیت،  معیار  پنج  این 

راه حل برای نیاز مشرتیان در نظر گرفته شد. ممکن 

بیشرت  معیارهای  شبیه  معیار  این  بگویید  است 

رشکت هاست. اما به نظر من تفاوت آن در این است 

که آیکیا در تحقق نیازهای مشرتیان بسیار بهرت از 

فروشندگان دیگر عمل می کند. مدل کسب و کار 

این رشکت، برنامه ی کاری معیّنی برای چگونگی 

عملکردش ارائه می دهد.

بیشرت رقیبان روی یک یا حداکرث دو مورد از نیازهای 

فروشگاه های  مترکز  می کنند.  مترکز  مشرتیان 

سطح باال، بیشرت روی طرح و الهام بخشی است. 

قیمت های  ارائه ی  با  شهر،  از  خارج  فروشندگان 

پایین، روی قیمت مترکز می کنند. فروشگاه های 

بزرگ، روی انتخاب مترکز می کنند. قدرت واقعی 

آیکیا در ترکیب متام این پنج معیار است. اضافه 

مشرتیان،  به  آن  انتقال  و  یکدیگر  به  آنها  کردن 

رشکت را منحرص به فرد کرده است.

اکنون اجازه دهید نگاه کوتاهی به این پنج عامل 

به طور  آنها  بعد درباره ی  )در فصل های  بیندازیم 

مرشوح بحث خواهیم کرد(.

طراحی،عملکردوکیفیتهمراهباقیمتپایین

ارائه ی  توانایی  رشکت،  قوت  نقطه ی  مهم ترین 

با  باال  عملکرد  و  کیفیت  با  خوب  محصوالت 

ارائه ی  برای  آیکیا  است.  پایین  واقعاً  قیمت های 

درونی  هدف  دارد.  وسواس  پایین  قیمت های 

درصد   20 حداقل  قیمتی  داشنت  همواره  رشکت، 

کمرت از قیمت رقیبان در محصوالت قابل مقایسه 

و حتی برخی اوقات بیشرت از آن است. برای مثال، 

بین سال های 1999 و 2009، برای کاهش قیمت ها تا 

20 درصد تالش کردیم. هدف مدیریت کنونی نگه 

داشنت این کاهش است.

فرآیند  چون  مواردی  شامل  مسئله  این  کلید 

 ،IKEA راز موفقیت آیکیا
بزرگ  ترین شرکت مبلمان جهان

آیکیا، کار خود را با یک فروشنده ی سیار که کربیت 

می فروخت، آغاز کرد و آن را به تجارتی که در آن 

فروخته  خودکار،  تا  گرفته  ساعت  از  چیزی،  هر 

می شود، توسعه داد و در پایان به یک رشکت تولید 

کننده ی مبلامن و لوازم خانگی در رستارس جهان 

تبدیل شد. البته روندی که به این نتیجه منجر شد 

تا حد زیادی حاصل شخصیت اینگور کمپراد بود. 

که  فاکتورهایی  متام  احتامالً  معتقدند،  بسیاری 

امروزه فرهنگ آیکیا نامیده می شود، در حقیقت، 

ارزش ها و ویژگی های خود کمپراد است. آگاهی 

اراده، متایل  از هزینه ها، قدرت تشخیص، قدرت 

برای نوآوری، اهمیت قرار گرفنت در مسیر، حس 

انسان دوستی و اشتیاق، منونه هایی از ارزش هایی 

مداوم  طور  به  و  داده  شکل  را  آیکیا  که  هستند 

وارد ادبیات داخلی رشکت و برنامه های آموزشی 

آیکیا  نخستین  روزهای  تاریخچه ی  شده اند.  آن 

بخوبی مستند شده و در شکل گیری روح و سیستم 

ارزش های سازمان و کارمندان آن نقش اساسی بازی 

می کند.

شکلگیریمدلکسبوکارآیکیا

آیکیا  مبلامن، در سال 1950 وارد سبد محصوالت 

شد. این اتفاق بسیار ساده بود؛ زیرا در محدوده ی 

شهر امل هولت )شهری که آیکیا در آنجا تأسیس شد( 

تعداد زیادی تولید کننده ی مبلامن وجود داشت. 

برای فروش مبلامن، به محلی برای منایش آن نیاز 

بود. در نتیجه، فروش از طریق پست سفارشی، با 

فروشگاهی که برای نخستین بار در سال 1953 در 

مبلامن حجم  تکمیل شد.  تأسیس شد،  امل هولت 

زیادی داشته و حمل آن نیز هزینه ی زیادی در بر 

دارد. راه  حل مناسب برای کاهش هزینه ی تولید 

مبلامن، امکان بسته بندی مسطح بود. با این روش، 

صدمات حمل ونقل و هزینه های بسته بندی کاهش 

یافته و یکی دیگر از ایده های آیکیا عرضه شد.

در سال 1961، آیکیا با بهای اندک، به تهدید بسیار 

تبدیل  مبلامن  سوئدی  فروشندگان  برای  بزرگی 

شد. آنها بر سازندگان فشار آوردند تا رشکت آیکیا را 

تحریم کنند. با تحریم آیکیا، این رشکت در لهستان 

جایگزین  منبعی  سوئد،  مرزهای  از  بیرون  در  و 

به  با دسرتسی  کرد.  پیدا  اولیه  مواد  تأمین  برای 

تأمین کننده های خارج از سوئد در سطح بین املللی، 

در واقع بخش اساسی مدل آیکیا نیز شکل گرفت.

فروشگاه  استکهلم  حومه ی  در   ،1965 سال  در 

کونجنز کوروا  گشایش یافت. این فروشگاه، نشانگر 

ایجاد  مانند  آیکیا،  مهم  زیربناهای  از  تعدادی 

فروشگاه های خارج از شهر با هزینه ی پارک رایگان 

بود. موفقیت در گشایش این فروشگاه، مدیریت 

را برای ایجاد انباری که به مشرتیان اجازه می داد 

محصوالت خود را انتخاب کنند و با خود بربند، 

تحریک کرد. بنابراین، بازارهای سلف رسویس متولد 

شدند. همچنین سبب افزایش تنوع محصوالت از 

مبلامن به لوازم دیگر و هر چیزی که به خانه مربوط 

می شد، گشت.

قطعاً عوامل دیگری نیز وجود داشته است، اما اینها 

برخی عوامل اصلی و مهمی هستند که مدل کسب 

قابل ذکر  نکته ی  را شکل داده اند.  و کار رشکت 

آن است که رشد رشکت به طور دقیق برنامه ریزی 

نشده بود، اما رشد او با بهره گیری از فرصت هایی 

که به هنگام ارائه ی محصوالت پیش  روی آنها ایجاد 

می شد، همراه شد.

چهعواملیموجباتموفقیت

اینمدلازکسبوکاررافراهمکرد؟

وقتی عوامل و رویدادهایی را که رشکت را شکل 

دادند، مورد بررسی قرار می دهیم، دو مورد بیش تر 

جلب توجه می کند:

1. توانایی کنرتل و غلبه بر چالش ها و مشکالت،

2. ریسک پذیری.

لحظات رسنوشت ساز در تاریخچه ی آیکیا، زمانی 

اتفاق افتاد که چالش ها به فرصت تبدیل شد. در 

پیش چند مثال از نخستین سال های فعالیت آیکیا 

است؛  داده  رخ  تازگی  به  نیز  مواردی  اما  آوردم، 

در  اجتامعی  و  زیست محیطی  چالش های  مانند 

دهه ی نود که به طرق مختلفی باعث شکل گیری 

مجدد رشکت شدند.

ریسک پذیری، جزئی از خصوصیات همه   کارآفرینان 

است. آیکیا نیز از این مورد مستثنی نیست. انتقال 

منابع به لهستان در دهه ی پنجاه، منونه ای از این 

در  بزرگی  فروشگاه  در  است. رسمایه گذاری  امر 

بر  تنها  دهه ی شصت  در  استکهلم،  سوئد،  مرکز 

تأسیس فروشگاه کوچک در شهر  پایه ی تجربه ی 

امل هولت انجام شد. این کار احتامالً از بزرگ  ترین 

ریسک های مالی رشکت تا کنون بوده است. یکی از 

منونه های اخیر این ریسک ها زمانی بود که رشکت 

در میان بحران های مالی در اواخر دهه ی نود، وارد 

بازار روسیه شد.

جدید  فرصت های  به  مشکالت  تبدیل  توانایی 

و  جدید  فرصت های  منودن  تجربه  در  سعی  و 

ریسک های بزرگ برای تشخیص این فرصت ها، بین 

آیکیا و رقیبانش یک فاصله ی اساسی ایجاد کرد. 

رشکت از طریق تعریف مجدد کسب و کار و دوری 

کتابرازموفقیتآیکیاIKEA،بزرگترینرشکتمبلامنجهان،نوشتهیتوماسداولینگ.

اینکتابتوسطرامینسمیعزادهومرتضیروغنیهاترجمهومنترششدهاست.درفصلپنجمکتاب،بهبرخیازعواملاصلی

موفقیتایکیااشارهشدهاست؛بدینمنظوربخشهاییازآن،برایاینشامرهیمجلهیدکوماندرنظرگرفتهشدهاست.
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روش کسب و کار و تعیین گروه مشرتیان هدف 

در دهه های پنجاه و شصت شکل گرفت. رشکت 

از آنجا به بعد به طور اساسی این مدل را در ابعاد 

هامن طور  اصلی  اجزای  اما  داد،  گسرتش  جهانی 

باقی ماند. نام این بازی، ارزیابی مجدد و مداوم 

اجزای مختلف مدل کسب و کار و ارتباط آنها و 

به  تحول  ایجاد  و  تدریجی  هامهنگ سازی  سپس 

جای انقالب بود.

دالیل بسیاری این کار را امکان پذیر کرد:

-- آیکیا رشکتی نیست که اسم آن فقط در دفرتچه 

تلفن ها و بانک های اطالعاتی درج شده باشد ، بلکه 

نگاه درازمدت تری به آن وجود دارد.

-- داشنت یک مالک طی متام این سال ها، باعث به 

وجود آمدن استمرار گردیده است.

داخل  از  را  خود  باالی  سطح  مدیران  رشکت،   --

از معیارهای  آگاهی  و  ثبات  تا  استخدام می کند 

موفقیت را تضمین کند.

با صنایع دیگر، مثالً صنایع  آیکیا در مقایسه   --

مخابراتی، در خط ثابتی از کسب و کار حرکت 

می کند.

-- از ابتدا و در زمانی که رشکت به جریان افتاد و 

رشد کرد، یک نقطه ی واقعی تفاوت ایجاد شد که 

طی متام این سال ها ثابت مانده است.

برند آیکیا بزرگ تر از اندازه ی واقعی رشکت است. 

این امر، با این حقیقت که آیکیا در سال 2007 بین 

را  رتبه ی 37  جهان  فروشنده ی  رشکت های  متام 

کسب کرده است، نشان داده می شود. اما از منظر 

شهرت برند، هامن طور که در مجله ی اینرت برند  و 

بیزنس وویک  منترش شده است، آیکیا رتبه ی 38 را 

بین متام برندهای جهانی و رتبه ی 1 را بین برندهای 

فروشنده کسب کرد. 

این داستان به ما می گوید چطور تحول واقعی در 

یک مدل کسب و کار قدیمی به همراه به دست 

می تواند  رشکت  ارزش  زنجیره ی  متام  گرفنت 

مزیتی طوالنی  مدت ایجاد کند. برای امکان پذیر 

متایل  و  قوی  ارزش های  به  مسئله،  این  کردن 

تفکر  بهبود  و  ریسک پذیری  برای  رشکت  مالک 

طوالنی مدت خود نیاز دارید.

کارآفرینموفق

آیکیا  کار  و  کسب  مدل  توسعه ی  من،  نظر  به 

منونه ی بسیار خوبی از کارآفرینی کالسیک است. 

فرصت هایی  بر  مترکز  »کارآفرینی«،  از  منظورم 

است که از مشکالت نشأت می گیرند و به راه حل 

نیاز دارند. 

بهرت  باشد،  بزرگ تر  و  بیشرت  مشکل  چه  هر 

به شامر  مزیت  یک  فرصت ها،  این  اغلب  است. 

می روند. کارآفرینی، متایل برای انجام ریسک های 

بزرگ در جهت تشخیص این فرصت ها و داشنت 

این  است.  کار  برای  طوالنی  چشم اندازهای 

چشم انداز برای گرفنت تصمیم گیری های درست، 

الزم و رضوری است. 

و  دیدگاه ها  از  گرفنت  انگیزه ی  کارآفرینی، 

ارزش های قوی و آگاهی از اهمیت آنها در کسب 

موفقیت آمیزترین  می رسد  نظر  به  است.  کار  و 

روش برای توسعه ی هر کسب  کاری، کارآفرینی 

است. فکر می کنم بسیاری از رشکت ها از رفتار 

کارآفرینانه، سود بیشرتی می کنند.

مهم تریــن نقطه ی قوت شــرکت، توانایــی ارائه ی 
محصــوالت خــوب،  بــا کیفیــت و عملکــرد بــاال بــا 
قیمت های واقعاً پایین اســت. آیکیــا برای ارائه ی 

قیمت های پایین وسواس دارد

با  محصوالت  توسعه ی  تولید،  یکپارچه سازی 

استفاده از تأمین کنندگان جهانی، ایده ی توزیع با 

بسته بندی های مسطح و یکپارچه سازی مشرتیان 

است.  محصوالت  مونتاژ  و  توزیع  انتخاب،  در 

رشکت،  موفقیت  برای  مهم  مسئله ی  همچنین، 

باالی  حجم  و  قیمت ها  از  آگاهی  بر  قوی  مترکز 

فروش و ایجاد مزیت های قیمت خرید است. آیکیا 

از این طریق، توانست ترکیب قیمت پایین، ارائه ی 

کاالی با کیفیت و سودآوری را مدیریت کند.

طراحیمنحرصبهفرداسکاندیناوی

از  به فردی  منحرص  طیف  ارائه ی  پی  در  آیکیا 

محصوالت با سبک سوئدی/ اسکاندیناوی بود. این 

فاکتور مهم، حتی در دهه ی هفتاد، به هنگام رشوع 

توسعه در سطح بین املللی نیز منحرص به فرد بود.

گزینه هایی وجود داشت که یا طراحی محصوالت 

عرضه  آن  در  محصوالت  که  بازارهایی  با  رشکت 

می شود، هامهنگ باشد و یا این که اولویت های آن 

بازار را به سمت محصوالت و سبک طراحی خودمان 

هدایت کنیم. آیکیا مورد دوم را انتخاب کرد. با 

انجام این کار، رشکت می تواند وجه متایز و منحرص 

به فردی داشته باشد. اما این کار مسیری پیچیده 

داشت. تغییر سلیقه ی اشخاص یکی از بزرگ ترین 

آیکیا  بازارهای  از  بسیاری  در  رشد  برای  چالش ها 

محسوب می شد.

الهامبخشی،ایدههاوراهحلها

الهام بخشی،  در  توانایی  رقابتی،  مزیت  سومین 

ارائه ی ایده و راه حل جهت نیازهای مبلامن خانگی 

مشرتیان است. 

فروشگاه ها  در  را  اثاثیه  ها  ِست  آیکیا،  مثال  برای 

که  است  مقوله ای  این  داد.  نشان  کاتالوگ ها  و 

از  کپی برداری  است.  پیرشو  آن  در  هنوز  آیکیا 

این ابتکارها بسیار مشکل است؛ زیرا رشکت ها به 

دارند.  نیاز  خانگی  مبلامن  در  واقعی  شایستگی 

آگاهی از موقعیت مشرتیان در خانه، مبنای اصلی 

برای توسعه ی محصوالت آیکیا و ایجاد روش های 

تبلیغاتی با فروشگاه، اینرتنت و کاتالوگ است که 

از طریق آن محصوالت به عموم عرضه می شوند.

همهچیززیریکسقف

ارائه ی همه ی اثاثیه ی خانه در یک محل، امتیازی 

است که بین آیکیا و فروشگاه های دیگر تفاوت به 

وجود می آورد. میانگین  مساحت فروشگاه های آیکیا 

که امروزه ساخته شده اند، حدود 35.000 مرتمربع 

متفاوت  محصول   8.500 حدود  آنها  در  که  است 

از  قابل مالحظه  افزایش  یک  امر  این  دارد.  وجود 

سال   15 طی  مرتمربع   15.000 با  رشوع  نقطه ی 

گذشته به شامر می رود.

بیش تر  هرچه  زمان  که  دوره ای  و  ما  عرص  در 

ارزشمند می شود، اهمیت سهولت خرید از طریق 

عرضه ی همه چیز در یک محل، بیشرت می شود.

تجربهیخرید

فروشگاه آیکیا در کونگس کوروا  برای چندمین سال 

پی یاپی، مهم ترین جاذبه ی توریستی در استکهلم، 

پایتخت سوئد، بوده است. بازدید از این فروشگاه 

می برد.  زمان  نیم  و  ساعت  یک  میانگین  طور  به 

و  بازی کودکان، رستوران  اتاق  یک  ایجاد  با  آیکیا 

دیگر فعالیت های خانوادگی مختلف، چیزی بیش 

روز  که  است  آورده  وجود  به  خرید  مرکز  یک  از 

رسگرم کننده ای را در خارج از منزل برای خانواده ها 

به ارمغان می آورد.

پنجنیازاصلیمشرتیان

نیازهای  مهم ترین  از  نیاز  پنج  راه  این  در  آیکیا 

مشرتیان را محقق کرده است:

و  عملکرد  )طرح،  پول  برای  شدن  قائل  ارزش   .1

کیفیت با قیمت کمرت(،

2. محصوالت انحصاری )طرح اسکاندیناوی که فقط 

در آیکیا فروخته می شود.(،

3. الهام بخشی و ایده های جدید )راه حل هایی برای 

منازل شام(،

4. آسانی خرید )همه چیز در یک جا(،

5. رسگرمی )یک روز بیرون از منزل(.

این حقیقت که مؤلفه های باال بسیار ساده هستند، 

خود یک نقطه ی قّوت است. رصف نظر از این که 

جامعه ی ما در سال های اخیر پیرشفت زیادی کرده 

هر  دارند.  نیاز  موارد  این  به  مردم همواره  است، 

کسب و کاری باید به این نیازها توجه داشته باشد 

و البته چالش اصلی این است که شام چگونه این 

نیازها را با روشی بهرت از رقبایتان برآورده سازید.

که  کنم  یادآوری  دوباره  را  نکته  این  دهید  اجازه 

ارضای گسرته ای از نیازهای اصلی مشرتیان و انجام 

کارها به روشی بهرت از رقیبان، هسته ی مرکزی هر 

کسب و کاری را تشکیل می دهد.

قدرتاستمرار

عامل مهم دیگر برای موفقیت آیکیا که ممکن است 

در نگاه نخست با راهربد ایجاد متایز در تضاد به 

اجزای  رشکت ها  گاه  است.  استمرار  برسد،  نظر 

بنیادی کسب و کار خود را، مثل سبد محصوالت یا 

مشرتیان هدف خود، تغییر می دهند. البته این کار 

در هنگام بروز دشواری در کسب و کار الزم است، 

اما به ایجاد برندی با هویت قوی کمک منی کند.

سبد محصوالت آیکیا، سبک و محتوای آن، مدل و 

28
28

29
29

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

ARTICLES شماره 12 و 13 / بهار و تابستان  1392
مقـاالت



ســرمایه ی اجتماعی که صبغه ای جامعه شناســانه 
دارد، بــه عنــوان یک اهــرم توفیق آفریــن مطرح 
و مــورد اقبال فراوان واقع شــده اســت و بســتر 
مناسبی برای بهره وری سرمایه ی انسانی و فیزیکی 
و راهــی بــرای دســت یابی بــه موفقیــت قلمداد 

می شود

رسمایهیاجتامعیچیست؟

رسمایه ی اجتامعی، شکل و منونه ی ملموسی از یک 

هنجار غیررسمی است که باعث ترویج همکاری 

یا چند نفر می شود. هنجارهای تشکیل  میان دو 

دهنده ی رسمایه ی اجتامعی می توانند از هنجار 

روابط متقابل دو دوست تا آموزه های پیچیده ای را 

در بر گیرند که به طور مرشوح بیان شده اند؛ مانند 

مسیحیت یا آیین کنفوسیوسی. این هنجارها باید در 

روابط بالفعل انسان ها به طور عینی مصداق یابند. 

هنجار روابط متقابل به طور بالقوه در روابطی که با 

همه ی مردم داریم، وجود دارد ولی فقط در رابطه با 

دوستامنان است که از قوه بالفعل در می آید.

با این تعریف، اعتامد، شبکه ها، انجمن ها، جامعه 

و مانند اینها که به رسمایه ی اجتامعی مربوط اند، 

متاماً محصول جانبی این پدیده اند که در نتیجه ی 

خود  ولی  می آیند،  وجود  به  اجتامعی  رسمایه ی 

رسمایه ی اجتامعی را تشکیل منی دهند.

با  هنجارهایی  از  مجموعه  هر  که  نیست  چنین 

اجتامعی  رسمایه ی  تشکیل  به  عینی،  مصداق 

افزایش  و  ایجاد  به  باید  هنجارها  این  بیانجامد. 

فضایل سنتی  با  لذا  بیانجامد؛  گروه  در  همکاری 

اعتامد  قابل  عهد،  به  وفای  درستکاری،  مانند 

بودن در انجام وظیفه، روابط متقابل و نظایر اینها 

مرتبط اند.

تئوریهایرسمایهیاجتامعی

برای مفهوم سازی رسمایه ی اجتامعی از 3 تئوری 

پیوندهای ضعیف )Week theis theory( شکاف 

تئوری  و   )Structural hole theory( ساختاری، 

 )Social resource theory( اجتامعی  منابع 

را  تئوری ها  این  اختصار  به  است.  شده  استفاده 

بررسی می کنیم:

1-تئوریهایپیوندهایضعیف

استحکام  شدت  چه  هر  تئوری،  این  با  مطابق 

روابط میان اعضای یک شبکه بیشرت باشد، ارزش 

رسمایه ی اجتامعی کم تر و بالعکس هر چه شدت و 

استحکام این روابط ضعیف تر باشد، نشان دهنده ی 

رسمایه ی اجتامعی بیشرت است.

پیوندهای  تئوری  واضع   )Granovetter( گرانووتر 

ضعیف، معتقد است می توان رسمایه ی اجتامعی را 

از نظر شدت، تکرار و شمولیت انواع مختلف روابط 

میان دوستی ها، همکاری ها و ... مورد سنجش قرار 

داد.

در  اجتامعی  گروه  یک  روابط  استحکام  و  شدت 

داخل گروه موجب تضعیف روابط اعضای آن گروه 

با بیرون می شود. در واقع »گرانووتر« معتقد بود 

که روابط منسجم میان اعضای یک گروه، منجر به 

روابط ضعیف با اعضای گروه های خارجی می شود 

و رسمایه ی اجتامعی را کاهش می دهد و در مقابل 

ایجاد  موجب  گروهی  درون  ضعیف  پیوندهای 

به  و  می شود  خارجی  گروه های  و  افراد  با  روابط، 

ایجاد رسمایه ی اجتامعی می انجامد.

2-تئوریشکافساختاری

این تئوری در سال 1992 توسط برت )Burt( برای 

مفهوم سازی رسمایه ی اجتامعی به کار برده شد. 

تاکید تئوری شکاف ساختاری بر رابطه میان فرد 

)Eqo( و همکاران وی در شبکه )Alters( و همچنین 

روابط میان همکاران با یکدیگر است.

منظور از شکاف در این تئوری، فقدان ارتباط میان 

2 فرد در یک شبکه ی اجتامعی است که فی النفسه 

مزیتی برای سازمان تلقی می شود. بر اساس این 

تئوری، اگر یک فرد در شبکه ی اجتامعی خود با 

یا حداقل  نیستند  ارتباط  در  با هم  که  همکارانی 

ارتباط اندکی با هم دارند، ارتباط برقرار کند، نهایت 

استفاده را خواهد برد.

تقویت شبکه های شکاف دار، دارای مزایایی است؛ 

از جمله: ارزیابی رسیع و بی نظیر اطالعات، قدرت 

چانه زنی مضاعف و افزایش قدرت کنرتل بر منابع 

و نتایج.

به گونه ی دیگر نیز می توان مفهوم تئوری شکاف 

ساختاری را بررسی کرد. این تئوری فرض می کند 

که بازارها، سازمان ها و افرادی که با هم در ارتباط 

ساختار  آنها،  میان  روابط  که  صورتی  در  هستند 

نیافته، بی نظم و تعریف نشده باشد، به عنوان یک 

اهمیت بهره برداری از سرمایه های اجتماعی 
در صنف و صنعت مبلـمان و دکوراسیـون

رسمایهیاجتامعی

و  مالی  انسانی،  رسمایه های  کنار  در  امروزه، 

»رسمایه ی  نام  به  دیگری  رسمایه ی  اقتصادی، 

اجتامعی« مورد بهره برداری قرار گرفته است. این 

مفهوم، به پیوندها، ارتباطات مبتنی بر اعتامد میان 

مجموعه های انسانی و سازمانی به عنوان منبعی 

ارزشمند اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتامد 

سازمان ها  و  اعضا  اهداف  تحقق  موجب  متقابل 

می شود.

جامعه شناسانه  صبغه ای  که  اجتامعی  رسمایه ی 

دارد، به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورد 

اقبال فراوان واقع شده است و بسرت مناسبی برای 

بهره وری رسمایه ی انسانی و فیزیکی و راهی برای 

دست یابی به موفقیت قلمداد می شود.

مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان، رسمایه ی 

اجتامعی ایجاد کنند، راه کامیابی شغلی و سازمانی 

خود را فراهم می کنند. از سوی دیگر، رسمایه ی 

اجتامعی به زندگی فرد، معنی و مفهوم می بخشد 

و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می مناید.

هم اکنون رسمایه ی اجتامعی، نقشی بسیار مهم تر 

و  سازمان ها  در  انسانی  و  فیزیکی  رسمایه ی  از 

و  جمعی  روابط  شبکه های  و  می کند  ایفا  جوامع 

گروهی، انسجام بخش میان انسان ها با سازمان ها 

یکدیگر است. سایر رسمایه ها، در  با  و سازمان ها 

از  را  خود  اثربخشی  اجتامعی،  رسمایه ی  غیاب 

اجتامعی،  رسمایه ی  بدون  و  می دهند  دست 

پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی 

ناهموار و دشوار می شوند.

تفاوترسمایهیاجتامعیباانواعرسمایهها

و  تجهیزات  در  را  فیزیکی  رسمایه ی  منود  اگر 

ادوات مولد، منود رسمایه ی مالی را در پول و منابع 

و  آموخته ها  را در  انسانی  مالی و منود رسمایه ی 

مهارت های اشخاص ببینیم، رسمایه ی اجتامعی به 

عنوان روابط مبتنی بر اعتامد، کامال با رسمایه های 

پیش گفته تفاوت دارد.

از سوی دیگر، مفهوم رسمایه ی اجتامعی از نظر 

رسمایه بودن نیز محل بحث است. مفهوم رسمایه، 

به گونه ای که معموال در جامعه شناسی، حقوق و 

اقتصاد به کار می رود، حداقل دارای 4 عنرص زیر 

است:

1- واحدهای رسمایه، مالک دارند و حقوق مالکیت 

ضامنت اجرایی دارد.

2- رسمایه، تنها در صورتی به عنوان رسمایه عمل 

می کند که کارکرد آن سودی در بر داشته باشد.

سود  کسب  رسمایه گذاری،  از  مالک  هدف   -3

است.

4- استفاده از رسمایه منجر به کاهش آن می شود. 

برای بازتولید رسمایه و سودآوری آن، بخش هایی از 

سود حاصله باید برای نگهداری و تجدید آن هزینه 

شود.

در مقابل، رسمایه ی اجتامعی در کاربرد معمولی 

و  نیست  فوق  عنرص   4 از  هیچ یک  دارای  آن، 

ویژگی هایی به رشح زیر بر آن مرتقب است:

1- این نوع رسمایه دارای مالک فردی نیست و حتی 

مالک جمعی آن )جامعه( هیچ گونه حقی که از نظر 

حقوقی، ضامنت اجرایی داشته باشد، ندارد.

گروهی(  عمل  )مثال  رسمایه  این  است  ممکن   -2

جانبی  پیامدهای  از  سود  این  ولی  باشد،  سودآور 

آن عمل گروهی است نه از انگیزه ای که به ایجاد 

رسمایه ی اجتامعی منجر می شود.

3- رسمایه گذاری غیرعمدی است؛ به این معنی 

که موجودی رسمایه با اقدام فردی یا جمعی عمداً 

ایجاد منی شود، بلکه از پیشینیان به ارث می رسد 

یعنی  پنهان اند.  زمان گذشته  در  آن  ریشه های  و 

رسمایه ی موجود را می توان با »مراقبت« پرورش 

داد، ولی منی توان آن را با »مهندسی« ایجا کرد. 

البته ایجاد امکان اتالف رسمایه ی اجتامعی به طور 

عمدی وجود دارد.

برخی  مانند  )ولی  فیزیکی  رسمایه ی  برخالف   -4

از انواع رسمایه ی انسانی از قبیل کاربرد و پاالیش 

اجتامعی  رسمایه ی  از  بهره برداری  مهارت ها( 

موجود، آن را کاهش منی دهد و حتی ممکن است 

به افزایش آن نیز بیانجامد.

انجمنصنفیمبلامنودکوراسیون،درسالهایپایانیدههی80شمسی،دررشایطیتشکیلوفعالشدکه

انجامماموریتهای اتحادیهیصادرکنندگانرسگرم و اتحادیهیدرودگران مانند بادیگری تشکلهاهمسوی

حرفهایخودبودند.میتوانگفتهمافزاییایجادشدهمیانانجمنودواتحادیهیمورداشاره،آثاروبرکات

متعددومتفاوتیبرجاینهادکهاشارهبهآنهاازحوصلهفراتراست.اماآنچهموجباشارهبهاینتشکلهامیشود،عالوهبرتاکیدبرنیازرو

بهفزونیاصنافکشوربهتشکلهاینظاممند،دانشمدار،متخصصومنسجم،بهانهایبرایورودبهمبحث»رسمایهیاجتامعی«است

کهدراینمخترص،بنایآنرادارمکهبهتعریف،ترشیحوآثاروبرکاتاینمفهومبپردازم.همچنانبراینگامنمکهصنفوصنعتمبلامن

وفراترازآن،صنعتچوبوهرنوصنعتدکوراسیون،درمدارفراهممنودن»رسمایهیاجتامعی«انبوهیاستکهدرصورتساماندهی

وسازماندهیصحیحمیتواندوبایددرکالنصنعتواقتصادکشور،بهایفاینقشیموثروماندگاربپردازد.
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2-دیدگاهشبکهای:

در این دیدگاه سعی شده است هر دو جنبه ی مثبت 

و منفی رسمایه ی اجتامعی مورد توجه قرار گیرند. 

اهمیت پیوندهای عمودی و همچنین افقی در بین 

مردم و روابط درونی و فیام بین این قبیل هویت های 

و  به عنوان گروه ها  پیوندها  این  از  سازمانی منتج 

با  دیدگاه  این  می گیرد.  قرار  تاکید  مورد  بنگاه ها 

بنا نهادن الگوی خود بر کاری که گرانووتر انجام 

داده است، می پذیرد که نیروهای درون اجتامعی 

که  پیوندهایی  قبیل  از   )Intracommunity(

شکاف های گوناگون اجتامعی مبتنی بر دین، طبقه، 

قومیت، جنسیت و شئون و موقعیت های اجتامعی-

اقتصادی را در می نوردند، ممکن است به صورت 

مبنایی برای پی جویی منافع فرقه ای درآیند.

3-دیدگاهنهادی:

این دیدگاه مدعی است پویایی شبکه های اجتامعی 

عمدتاً محصول محیط سیاسی، قانونی و نهادی است. 

بر خالف دیدگاه های اجتامع گرا و شبکه ای که با 

رسمایه ی اجتامعی عمدتاً به عنوان متغیری مستقل 

پیامدهای گوناگون،  به ظهور  و  برخورد می کنند 

نهادی،  نگرش  می انجامد،  بد،  و  خوب  از  اعم 

رسمایه ی اجتامعی را به عنوان متغیر وابسته تلقی 

می کند. استدالل طرفداران این دیدگاه این است 

که ظرفیت گرو ه ها برای عمل کردن به خاطر نفع 

جمعی، وابسته به کیفیت نهادهای رسمی است که 

تحت نظر آنها قرار دارند. طرفداران دیدگاه نهادی 

عملکرد  چگونگی  که  می کنند  تاکید  همچنین 

دولت ها و بنگاه ها نیز به نوبه ی خویش وابسته ی 

انسجام درونی، اعتبار و صالحیت درونی خودشان 

از یک سو و پاسخگویی آنها در برابر جامعه ی مدنی 

از سوی دیگرند.

4-دیدگاههمیاری:

این دیدگاه می کوشد آثار قوی دو دیدگاه شبکه ای 

و نهادی را در یکدیگر ادغام کند. 

پیشنهادهای  همیاری،  دیدگاه  اگرچه طرفداران 

فکری خود را به آثار متقدم تر در زمینه ی اقتصادی 

ـ سیاسی تطبیقی ربط می دهند، اما موثرترین بخش 

ویژه ی  گزارش های  از  یکی  در  ایشان  تحقیقات 

توسعه ی جهانی به چاپ رسیده است. نویسندگان 

برزیل،  به  مربوط  موردی  مطالعات  ویژه نامه  این 

هند، مکزیک، کره ی جنوبی و روسیه را در جهت 

وجود رشایطی که به همیاری منجر به توسعه کمک 

می کند، مورد بررسی قرار داده اند؛ منظور از رشایط 

یعنی ائتالف های پویای حرفه ای و مناسبات مابین 

گوناگون  کنش گران  و  دولتی  دیوان ساالری های 

و  دولتی  دیوان ساالری  درون  و  مدنی  جامعه ی 

جامعه ی مدنی  است. از این مطالعات سه نتیجه 

حاصل شد:

1- دولت و جوامع، هیچ کدام به طور ذاتی خوب 

رشکت ها  دولت ها،  که  تاثیری  نیستند.  بد  یا 

جمعی  اهداف  تحقق  بر  مدنی  گروه های  و 

می گذارند، متغیر است.

2- دولت ها، بنگاه ها و اجتامعات به تنهایی فاقد 

منابع لوازم برای ترویج توسعه ی گسرتده و پایدارند 

و الزم است هم در درون و هم در ورای این بخش ها، 

بگیرند.  شکل  مشارکت  موجه  و  مکمل  عوامل 

بنابراین، این شناسایی رشایط که تحت آن همیاری 

و  یا نگیرد، وظیفه ی محوری تحقیق  شکل بگیرد 

عمل توسعه است.

در  دولت  نقش  مختلف،  بخش های  میان  در   -3

و  مهم تر  همه  از  توسعه ای  مثبت  نتایج  تسهیل 

مسئله دارتر است. به این دلیل که دولت، نه تنها 

تامین کننده ی نهایی کاالهای عمومی )پول رایج 

و  همگانی(  آموزش  و  عمومی  بهداشت  ثبات،  با 

قانون  حاکمیت  نهایی  کننده ی  تضمین  و  داور 

و  بیان  آزادی  عادالنه،  دادرسی  مالکیت،  )حق 

ایجاد تشکل ها( است، بلکه ضمنا عاملی است که 

به بهرتین وجه می تواند تشکیل اتحادیه ی پایدار را 

در فراسوی مرزهای طبقه، قومیت، نژاد، جنسیت، 

سیاست و دین تسهیل کند.

دیدگاه،  این  اول  درجه  شارحان  از   )Evans( اوانز 

شهروندان  و  دولت  همیاری  که  می گیرد  نتیجه 

مبتنی بر دو عامل مکمل بودن و اتکاست. منظور از 

مکمل بودن، روابط حامیتی دو طرفه بین کنش گران 

بخش دولتی و خصوصی است و منونه ی روشن آن 

چارچوب های قانونی است که از حق ایجاد تشکل 

)Assocition( دفاع می کند و منونه ی معمولی تر 

تسهیل  موجبات  که  است  بازرگانی  اتاق های  آن 

مبادله بین اصناف اجتامعی و گروه های تجاری را 

فراهم می آورند. منظور از اتکا، ماهیت و گسرته ی 

مقامات  و  شهروندان  میان  که  است  پیوندهایی 

دولتی برقرار می شود. نکته ای که اهمیت دارد این 

است که رویکرد مورد اشاره فقط در جایی موثر واقع 

می شود که احتامال مقامات دولتی به طور هم زمان 

با محیط های سازمانی با کفایت، متجانس و قابل 

پیوند  می دهند،  اهمیت  عملکرد  به  که  اعتامد 

داشته باشند.

منابع:
1- الوانی، سید مهدی؛ شیروانی، دکرت علیرضا. رسمایه ی اجتامعی، تهران، انتشارات مانی، 1385.

2- تاج بخش، کیان. رسمایه ی اجتامعی، اعتامد، دموکراسی و توسعه، تهران، نرش شیرازه، 1384.

3- فوکویاما، فرانسیس. پایان نظم، ترجمه: غالمعباس توسلی، تهران، انتشارات جامعه ایرانیان، 1379.

4- فرهنگ، منوچهر، فرهنگ علوم سیاسی تهران، انتشارات نرش نی، 1371.

5- کلمن، جیمز، بنیادهای نظریه اجتامعی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، انتشارات نرش نی، چاپ اول، 1376.

6- بیکر، واین، مدیریت و رسمایه ی اجتامعی، ترجمه: سید مهدی الوانی و محمدرضا ربیعی مند، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول 1382.

رسمایه ی سودآور برای آنها تلقی خواهد شد و هر 

چه روابط میان آنها منظم تر و ساختارمندتر باشد، از 

این رسمایه کاسته می شود.

شدن  قانومنند  و  یافنت  رسمیت  کلی،  طور  به 

ساختاری با رسمایه ی اجتامعی در تعارض است. 

تئوری شکاف ساختاری، رسمایه ی اجتامعی را یک 

»شبکه ی ساختار گونه« تعریف می کند که متاثر 

از عوامل زیر است:

الف(اندازه ی شبکه: شبکه های وسیع و گسرتده 

کم تر تحمیلی اند و اجبار برای تبعیت اعضا در آنها 

کم تر است.

ب( تراکم یا چگالی شبکه: شبکه هایی که در آنها 

دارد،  بیشرتی  اعضا شدت  میان  تعامل  و  ارتباط 

اجبار اعضا برای تبعیت زیاد است.

آنها،  ج( سلسله مراتب شبکه: شبکه هایی که در 

روابط بر پایه ی یک ارتباط مسلط شکل می گیرد، 

حالت جرب و تحمیل بیشرتی دارند.

بر اساس این تئوری، برای سنجش میزان رسمایه ی 

اجتامعی، باید به سه عامل فوق توجه منود. هر چه 

اندازه ی شبکه وسیع تر و سلسله مراتب موجود در 

آن کم تر باشد، میزان رسمایه رو به فزونی است.

3-تئوریمنابعاجتامعی

»لین  مطالعات  به  آن  ریشه های  که  تئوری  این 

وکاثور« )Line&couthor( در سال 1981 می رسد، 

منابع  وجود  بدون  را  در شبکه  موجود  پیوندهای 

تئوری،  این  از دیدگاه  آن کارآمد منی داند.  داخل 

فقط منابع موجود در درون شبکه است که می تواند 

مثال: ممکن  عنوان  به  قلمداد شود.  یک رسمایه 

است اعضای شبکه دارای منابع فراوانی از جمله 

قدرت نفوذ، تحصیالت عالیه و... بوده و به عنوان 

منبع با ارزش شناخته شوند، اما این منابع تنها در 

صورتی رسمایه محسوب خواهد شد که شخص به 

منابع نیاز داشته باشد.

در مثال اخیر، اگر شخص برای رسیدن به هدفی 

منبع  آن  باشد،  خود  همکار  نفوذ  قدرت  نیازمند 

خود به خود رسمایه تلقی خواهد شد و تبعاً سایر 

به  رسمایه  عالیه،  تحصیالت  مانند  اعضاء  منابع 

حساب خواهد آمد. به طور خالصه از دیدگاه این 

با  منابع  دارای  شبکه  در  موجود  اعضای  تئوری، 

ارزشی هستند که می تواند شخص را در رسیدن به 

اهداف یاری رساند.

رسمایه ی  مفهوم  به  مربوط  ادبیات  مرور  با 

اجتامعی می توان به این جمع بندی رسید که تئوری 

پیوندهای ضعیف به ماهیت ارتباطات و تعامالت 

میان اشخاص اشاره دارد. تئوری شکاف ساختاری 

بر الگوی این پیوندها و ارتباطات در میان اعضای 

موجود در شبکه مترکز و تئوری منابع اجتامعی به 

ویژگی های ارتباطات و تعامالت اعضا و محتوای 

روابط اشاره دارد. به عبارت دیگر، تئوری پیوندهای 

»ساختار«  بر  دو  هر  ساختاری  و شکاف  ضعیف 

منابع  تئوری  که  حالی  در  معطوف اند،  شبکه ها 

اجتامعی بر »محتوا«ی شبکه توجه دارد.

دیدگاههایپژوهشی

پژوهش در رسمایه ی اجتامعی و توسعه ی اقتصادی 

تقسیم بندی  متامیز  دیدگاه  چهار  در  می توان  را 

کرد:

1-دیدگاهاجتامعگرایی:

با  اجتامعی  رسمایه ی  اجتامع  گرا،  دیدگاه  در 

و  انجمن ها  باشگاه ها،  مانند  محلی  سازمان های 

گروه های مدنی برابر انگاشته می شود.

و فرشدگی  تعداد  به  نگاهشان  که  اجتامع گرایان 

این گروه ها در یک اجتامع معطوف است، بر این 

اعتقادند که رسمایه ی اجتامعی ذاتا خیر است، 

هرچه بیشرت باشد، بهرت است و وجود آن همواره 

با  این دیدگاه،  رفاه اجتامع دارد.  بر  اثری مثبت 

تاکید بر محوریت پیوندهای اجتامعی در کمک 

به فقرا برای تدابیر دفع مخاطرات و آسیب پذیری 

کرده  فقر  تحلیل  به  مهمی  کمک  فقیر،  طبقه ی 

چیزی  )Dordick(:»تنها  دوردیک  قول  به  است. 

با  باقی مانده، پیوندهای اجتامعی  که برای فقرا 

یکدیگر است.«
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در تالطم  تکنولوژی جدید، بازاریابی نیز در سیر 
تکاملی خود از قلب محصول و مشــتری به تمرکز 
بر برند رســید و به چهار پایــه ی اصلی محصول، 
قیمت، ترویــج و توزیــع، مواردی چــون مردم، 
شواهد فیزیکی، نظر عموم و قدرت سیاسی نیز 

افزوده شد

دارد،  نام  فرهنگی«  »بازاریابی  كه  بازاریابی  نوع 

دغدغه ها و امیال شهروندان جهانی مورد توجه قرار 

می گیرد و موضوعات فرهنگی در بطن مدل كسب 

فضا،  این  در  می شود.  گنجانده  رشكت ها  كار  و 

اشخاص خالق مرصف كنندگان را به یكدیگر مرتبط 

به  بقا  برای  مردم  جوامعی  چنین  در  می سازند. 

خودشكوفایی فراتر از نیازهای اولیه معتقدند. زوهار 

در كتاب »رسمایه ی معنوی« اشاره می كند:»هرم 

مازلو باید بر عكس شود؛ چرا كه خود شكوفایی، 

مرصف  است.«  برشی  موجودات  نیازهای  پایه ی 

نیازهای  اجابت  دنبال  به  فقط  امروز  كنندگان 

اقتصادی خود نیستند، بلكه به دنبال محصوالتی 

هستند كه بعد معنوی آنان را نیز در یابد. 

بازاریابیدرآینده

در تالطم  تكنولوژی جدید، بازاریابی نیز در سیر 

تكاملی خود از قلب محصول و مشرتی به متركز بر 

برند رسید و به چهار پایه ی اصلی محصول، قیمت، 

ترویج و توزیع، مواردی چون مردم، شواهد فیزیكی، 

نظر عموم و قدرت سیاسی نیز افزوده شد. اما تنوع 

داد.  به شدت كاهش  را  تقاضا  رقبا  و  محصوالت 

در این مقطع، زمان آن رسید كه مرصف كنندگان 

در اولویت نخست قرار گرفته و بازاریابی به شكل 

هدف گذاری  بخش بندی،  سیاست  اسرتاتژیك، 

اتخاذ  محصوالت  فروش  برای  را  موقعیت یابی  و 

مناید. ركود اقتصادی، نگرانی های زیست محیطی، 

موج تكنولوژی جدید، جهانی سازی و قدرت خرید 

مشرتیان، تغییرات عمده ای در رفتار های بازاریابی 

با توجه به مشكالت  لذا  داشته و خواهد داشت. 

مذكور، بی اعتامدی به نظام های اقتصادی دولت ها 

و رسمایه گذاران افزایش یافت كه ظهور رسانه های 

مدعا  این  اثبات  عامل  وب سایت ها  و  تكنولوژیك 

هستند. امروز مشرتیان تنها به تجربیات یكدیگر 

اعتامد می كنند و مشرتیان اساساً هم مرصف كننده 

هستند و هم بازاریابان محصوالت مرصفی. با توجه 

به تنوع محصوالت و تعدد رقبا، تولید دیگر تجربه ای 

مرصف  تجربیات  گردآوری  بلكه  نیست،  واحد 

كنندگانی است كه ارزش بیشرتی برای محصوالت 

جدید  »عرص  كتاب  در  پراهاالد  می كنند.  ایجاد 

نوآوری« به عبارت »خلق گروهی« اشاره می كند و 

معتقد است رشكت ها باید یك محصول پایه به عنوان 

محصولی عام به مشرتیان ارائه كنند  تا مشرتیان 

بتوانند بر حسب نیاز خود آن را سفارشی سازی منوده 

و به عنوان شبكه ی مشرتیان، بازخوردهای خود را 

برای تقویت آن ابراز كنند. موج جدید تكنولوژی 

افزایش  را  انسان ها  بین  ارتباط  بسیاری  رسعت  با 

می دهد و این بهرتین فرصت برای بازاریابان خواهد 

وب سایت ها،  اعضای  به  خدمت رسانی  با  تا  بود 

قطب ها، اتحادیه ها و سایر تشكل ها بر اذهان عمومی 

تأثیر گذارده، محصوالت خود را عرضه كنند و از 

بازخوردهای آنها بهره برداری منایند. نقطه ی اشرتاك 

این اجتامعات، ارزش های یكسان و اعتقاد آنها به 

یك برند خاص است. رشكت ها با حامیت این قبیل 

گروه ها می توانند تعداد اعضا و اعتقاد آنها به برند 

خود را افزایش دهند. در اینجا داشنت وجه متایز 

به عنوان یك مزیت رقابتی، عامل برتری رشكت ها 

از یكدیگرخواهد بود. متایز در كنار بی نقصی كاال 

هویت بسیار مثبتی از برند ارائه می كند. 

مورد دیگری كه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 

برند  توسط  كه  است  مشرتی  روانی  حسی  بُعد 

اشمیت در كتاب »بازاریابی تجربی« و مارك گوبه 

توصیف  خوبی  به  حسی«  »برندسازی  كتاب  در 

شده است. بازاریابان می بایست با درك اضطراب ها 

روح  و  قلب  به  كنندگان  مرصف  درونی  امیال  و 

بوده  بی نقص  كامالً  كه  كاالیی  كنند.  نفوذ  آنان 

به  عمل  با  و  شده  تولید  مشرتی  نیازهای  مطابق 

وعده در جلب اعتامد مشرتی تالش می كند، روح 

او را هدف قرار می دهد. تنها صداقت، اصالت و 

اعتبار در این عرص بر قلب و ذهن مشرتی اثرگذار 

است. در عرص تناقضات جهانی سازی و در دنیای 

پراضطراب امروز كه برش به دنبال ایجاد یك زندگی 

آرام و ایده آل است، رشكت ها می توانند با همین رویا 

در برند خود متایز ایجاد كنند. به گونه ای كه این 

متایز هویت آنها گردد و تداوم یابد. در این خصوص 

اگر ارزش ها و تفكر برشدوستانه كه ضد اضطراب 

برشی است، در قالب مأموریت و چشم انداز آنها 

گنجانده شود، ضامن یك تجارت موفق خواهد بود. 

كار  موفق  است:»تجارت های  معتقد  دراكر  پیرت 

خود را نه با برنامه ریزی برای بازگشت رسمایه، بلكه 

با تحقق مأموریتشان آغاز می كنند و منفعت مالی 

خودبه خود پس از آن به دست می آید.« مأموریت 

به شكل هسته ای ثابت، بیانگر اهداف بنیادین وجود 

رشكت است. آرمان رشكت كه تصویری از آیند ه ی 

آن است، آرزوهای رشكت را بیان می كند. چشم انداز 

تصویر ذهنی از آینده ی رشكت با توجه به مأموریت 

اولویت های  مجموعه  ارزش ها،  و  شده  انجام  آن 

رفتاری است كه به نفع رشكت و اجتامعات داخل 

و خارج آن است. در واقع »استانداردهای نهادینه 

رفتار رشكت« است. لذا تسخیر ذهن و قلب و روح 

مرصف كنندگان هم راستا با مأموریت، چشم انداز 

را  برند  متایز  و  ماندگاری  سوددهی  ارزش ها  و 

ماحصل  حقیقت  در  بازاریابی  و  می كند  تضمین 

موارد فوق الذكر است. امید است تصور رشكت ها 

از مفهوم بازاریابی به عنوان فروش حضوری و ابزار 

ایجاد تقاضا تغییر یابد و صاحبان صنایع دریابند 

كه طراحی یك آینده ی اسرتاتژیك موفق نیازمند یك 

بازاریابی علمی و اصولی و ارزش محور است. 

نگاهی به ضرورت های بازاریابی 
در دنیای تجارت 

بازاریابیمعنویوموفقیت

علم بازاریابی، در خالل سالیان متامدی و به موازات 

گوناگونی  مراحل  برشی،  اندیشه های  در  تحول 

به  از قالب محصول محوری  و  نهاده  را پشت رس 

مشرتی محوری و نهایتاً ارزش محوری رسیده است. 

امروز مردم رصفاً مرصف كننده نیستند، بلكه به 

عنوان موجوداتی با عمق و دل و روح  تلقی می شوند 

اضطراب ها  تخفیف  برای  راه هایی  دنبال  به  كه 

در  بیشرت  آرامش  ایجاد  و  ماشینی  زندگی  آالم  و 

زندگی خود هستند. آنها به عنوان مرصف كننده 

نیازهای  كه  هستند  رشكت هایی  جستجوی  در 

عمیق آنان به عدالت اجتامعی، اقتصادی و محیطی 

خود  ارزش های  و  آرمان ها  مأموریت ها،  در  را 

هستند  محصوالتی  دنبال  به  آنان  سازند.  برآورده 

آنان را در كنار  كه نیازهای كاربردی و اقتصادی 

نیازهای معنویشان اجابت مناید. رشكت هایی كه 

پا به عرصه ی بازاریابی ارزش محور نهاده  و نیازهای 

فعالیت های  رسلوحه ی  را  برش  امروز  معنوی 

آرمان ها  مأموریت ها،  عموماً  داده اند،  قرار  خود 

و ارزش های عمیق تری را برای رسیدن به اهداف 

خود مد نظر قرار داده اند. در این نوع بازاریابی، 

مشرتی  عنوان  به  برش  حسی  و  معنوی  نیازهای 

دوران  این  در  لذا  منی شود،  گرفته  نادیده  هرگز 

زندگی  با  بیشرتی  ارتباط  اقتصادی،  بحران  از  پر 

این  متایز  وجه  می شود.  برقرار  كنندگان  مرصف 

ارزش های  رشكت ها،  سایر  از  پیرشو  رشكت های 

بازاریابی،  نوع  این  اساسی  پایه های  آنهاست. 

مبتنی بر تحوالتی چون بازاریابی مشاركتی )عرص 

تناقضات  )عرص  فرهنگی   بازاریابی   ،) مشاركت 

جهانی سازی( و بازاریابی معنوی  ) عرص جامعه ی 

خالق( است. موج جدید تكنولوژی مولد »بازاریابی 

مشاركتی« است؛ چرا كه پیوند و تعامل اقشار با 

ابزاری چون گوشی های موبایل، كامیپوترهای پرتابل 

و اینرتنت به سادگی ممكن گشته است. امروز با 

موج جدیدی روبه روایم كه موجد عرص مشاركت و 

ظهور رسانه های اجتامعی است؛ وبالگ ها، توییرت، 

یوتیوب، فیس بوك، فیلكر، ویكی پدیا، كریگز لیست 

و... .  امروزه مرصف كنندگان هر روز بیش از پیش 

بر سایر مرصف كنندگان اثر گذاشته و آنها را از 

لذا  می سازند،  مطلع  خود  تجربیات  و  دیدگاه ها 

تبلیغات به شیوه ی گذشته رنگ باخته و ارتباطات 

است.  گشته  آنها  جایگزین  وب سایت ها  روی  بر 

اجتامعی  شبكه های  در  موجود  داده های  تحلیل 

می تواند به درك بهرت بازار و طراحی رویكردهای 

ارتباطی رشكت ها با كارمندان و مرصف كنندگان 

خود یاری رساند. گرایش رو به تزاید به »مرصف 

كنندگان مشاركتی«  تجارت را تحت تأثیر خود 

قرار داده است و بازاریان كنرتل كاملی بر برندهای 

خود ندارند؛ چرا كه باید با قدرت جمعی مرصف 

كنندگان خود رقابت كنند. این مشاركت زمانی 

مرصف  ذهنی  منویات  بازاریان  كه  می شود  آغاز 

كنندگان را درك كنند و بازار را به ترصف خویش 

در آورند. راما سوآمی در كتاب »آینده ی رقابت« 

یكدیگر  با  كنندگان  كه:»مرصف  می كند  اشاره 

منفعل  رشكت ها  برابر  دیگردر  و  ارتباط اند  در 

نیستند«.  اكنون بازاریابی به نقطه ای رسیده است 

كه مشرتیان را در توسعه ی محصوالت به مشاركت 

دعوت می كند. رشكت هایی با این هدف، رویكردی 

جهانی دارند و به همكاری كلیه ی عنارص تجاری با 

ارزش های مشرتك معتقدند. 

در عرص جهانی سازی به همراه پیرشفت تكنولوژی، 

اطالعات میان ملت ها و رشكت ها در رسارس دنیا 

مبادله می گردد و به جای آنكه موجد توازن باشد، 

تناقضات بسیاری پدید می آورد. تناقضات سیاسی، 

توزیع ناعادالنه ی ثروت، تكرث فرهنگی و بسیاری 

از  ناشی  فشار  تحت  را  ملت ها  دیگر  تناقضات، 

مبدل شدن به شهروندی جهانی شده قرار می دهد. 

اقتصادی،  خیزهای  و  افت  و  متناقض  ارزش های 

باعث  و  می كند  چندان  دو  را  ملت ها  اضطراب 

بروز واكنش در آنها می شود. لذا بازاریابان باید در 

حوزه های مردم شناسی و جامعه شناسی، تناقضات 

فرهنگی پنهان را نیز به خوبی بشناسند. در این 

بازاریابیبهمعنایارائهیكاالیاخدماتیاستكهنیازهایمرصفكنندگانرابرآوردهمی سازد.فرآیندبازاریابیبین

ارائهی تطبیقمیدهد. نیازهایمشرتی با را ومحصوالت ایجادکرده تعادل تواناییهایرشكت و نیازهایمشرتی

محصولمناسبدرزمانومكانمناسبوآگاهسازیمشرتیازمشخصاتمحصولبهیكبازاریابیموفقمی انجامد.با

دردستداشنتیكبرنامهیبازاریابیمدون،رشكتهابامعرفیمحصوالتجدیدوورودبهبازارهایجدیدمشرتیانبازارخودراپیشبینیمی كنند

وبهاهدافازپیشتعیینشدهیخوددستمی یابند.لذابازاریابیتوانایی هایرشكت،نیازهایمشرتیومحیطبازاریابیراشاملمی شود.

سازمانبازاریابیتواناییهایرشكترامدیریتکردهوچهارعنرصاصلیمحصول،قیمت،ترویجومكانتوزیعرابرنامه ریزیمی مناید.همچنین

بخشبندی،تشخیصموقعیت،پیشبینیاندازهوبرنامهریزیسهمبازارپایداردرهربخشبازارنیزتوسطاینسازمانانجاممی شود.انجامتحقیق

بازاریابی،توجهبهنقاطضعفوقوترشكت،فرضیهسازی،تعییناهدافبازاریابی،تعییناسرتاتژی،تعریفبرنامهها،تعیینبودجهیكنرتلو

نظارتبراهدافواسرتاتژیها،فرآیندبرنامهیبازاریابیاست.فرآیندمذكورباعثمیشودتادرشناساییفرصتهایبازارازمنابعرشكتبهرت

استفادهشدهوروحیهیكارتیمیدربینكاركنانافزایشیابدودرنهایترشكتبهاهدافوآرمانهایخوددستیابد.

  فریبا گلمحمدی

دکتری تاریخ هنر 
و مدرس دانشگاه
دکتری تاریخ هنر 
و مدرس دانشگاه
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زیرساخت IT، چشم انداز افزایش فروش و 
کاهش هزینه در صنعت مبلمان و دکوراسیون

تعداد کاربران اینرتنت در ایران در ۱۲ سال اخیر 

از ۲۵۰ هزار به ۴۲ میلیون رسیده است و رضیب 

در  را  ما  سال ها،  این  طی  در  درصد   53/3 نفوذ 

کشور  چند  سطح  در  رشد،  نرخ  رده بندی  جدول 

چشم گیر  رشد  است.  داده  قرار  دنیا  نخست 

بیانگر  ایران، به روشنی  رضیب نفوذ اینرتنت در 

و  پذیرش  برای  ایرانی  جامعه ی  باالی  استعداد 

 IT اطالعات  فن آوری  صنعت  با  ارتباط  برقراری 

این صنعت در  است. کاربردهای متنوع و مفید 

زندگی روزمره، امکان رصفه جویی در زمان و هزینه 

در انجام بسیاری از امور و جذابیت های مطلوب و 

ملموس، جامعه ی جوان و مستعد ایرانی را به این 

سمت و سو سوق داده و در نتیجه سبک زندگی 

است.  شده  اساسی  تغییرات  دستخوش  مردم 

الگوی خرید، یکی از جنبه های مهم زندگی مردم 

فن آوری  صنعت  تاثیر  تحت  شدت  به  که  است 

اطالعات IT قرار می گیرد و می تواند نقش تعیین 

مختلف  صنایع  در  بازار  رسنوشت  در  کننده ای 

ایفا کند. در ایران نیز هامن طور که در باال اشاره 

شد، صنعت فن آوری IT و کاربردهای آن با رسعت 

روزافزونی در حال رشد بوده و پرداخنت به آن برای 

یک  عنوان  به  حارض  حال  در  تجاری  رشکت های 

بر  مترکز  عدم  طرفی  از  می شود،  تلقی  فرصت 

گسرتش کاربردهای فن آوری اطالعات IT در صنایع 

آینده ی نه چندان دور، خالء بزرگی  مختلف، در 

صنعت  تأثیر  و  کاربردها  آمد.  خواهد  حساب  به 

فن آوری اطالعات IT در بازار مبلامن، دکوراسیون 

و صنایع وابسته، بسیار گسرتده و ملموس است. با 

یک بررسی اجاملی از رشکت ها و برندهای موفق 

به روشنی دیده می شود  دنیا در صنعت مبلامن 

 IT که این رشکت ها در زمینه ی فن آوری اطالعات

به طور جدی فعال بوده و از متام ظرفیت های آن 

برای افزایش کیفیت و گسرتش بازار خود استفاده 

می کنند و حتی می توان گفت قسمت عمده ای از 

بازار آنها تنها از این طریق فراهم می شود. با توجه به 

گسرتشنفوذفناوریاطالعات)IT(دردنیایامروز،ازجنبههایمختلفقابلبررسیبودهوازاهمیتویژهای

برخورداراست.یکیازمنودهایرشداینصنعت،افزایشروزافزونتعدادکاربراناینرتنتدردنیاست.طبق

آمارهایموجوددرسال۲۰۰۰،تعدادکاربراناینرتنتدرسطحدنیا،حدود۳61میلیوننفربودهاست؛درحالیکه

اینآماردرسال۲۰۱۲به۲میلیاردو۴۰5میلیوننفررسیدهاستورضیبنفوذاینرتنتدربعضیکشورهایتوسعهیافتهبه۹۷درصدنیز

میرسد.گرچهایرانبههمراهبنین،کنیاوچندکشوردیگردرانتهایجدولردهبندیرسعتاینرتنتدردنیاقرارداردوازطرفینوسانات

بازاروبرخیمحدودیتهاتهیهیسختافزارهاونرمافزارهارابرایمردمبسیارمشکلکردهاست.اماباوجودهمهیاینمشکالت،آمارو

ارقاماستقبالجامعهیایرانیازاینصنعتبهخوبیقابلتصویراست.

  آتوسا کامیاب

گروه ماندگار
واحد تحقیق و توسعه

گروه ماندگار
واحد تحقیق و توسعه

آسیب شناسی صنعت مبلمان 
و رویکردی به نام  سرمایه گذاری مشترک

کار  و  کسب  متغیر  و  ناپایدار  فضای  بی شک 

صنعت مبلامن و دکوراسیون نیز بر همین اساس 

و فارغ از ابعاد جهانی، منطقه ای یا ملی آن، قابل 

با این رویکرد، رصد دگرگونی های  ارزیابی است. 

مبلامن  صنعت  کار  و  کسب  محیط  گسرتده ی 

از جمله  آن  آسیب شناسی  و  اخیر  سال  چند  طی 

کار  در دستور  می بایست  که  است  اولویت هایی 

گرفته  قرار  مبلامن  صنعت  اصحاب  و  تشکل ها 

و مبنا و معیار اتخاذ راهربدهای جدید در جهت 

تداوم توسعه ی صنعت مبلامن کشور قرار گیرد. در 

این راستا، آسیب شناسی صنعت مبلامن در مواجهه 

با تنگناهای اقتصادی کشور طی سه سال گذشته، 

با  جریان  »فقدان  که  به دست می دهد  این گونه 

ثبات تامین مواد اولیه با نرم های جهانی«، »فقدان 

توان طراحی« و »فقدان تجربه و مهارت در انجام 

نقاط ضعف صنعت  عمده ترین  خارجی«  تجارت 

مبلامن کشور در دستیابی به سطوح باالتر توسعه 

محسوب می شوند. مرور آنچه در سه سال گذشته 

بر صنعت مبلامن ایران گذشت، تصویر واضح تری 

گرچه  می دهد.  دست  به  آسیب شناسی  این  از 

بی ثباتی بازار و گرانی مواد اولیه، نخستین نتیجه ی 

با  اما  بود  ارز در سال 90  نرخ  آغاز روند صعودی 

اوج گیری نرخ ارز، از یکسو قیمت رقابتی مبلامن 

وارداتی در مقابل مبلامن تولید داخل تحلیل رفت و 

از سویی دیگر صنعت مبلامن ایران از غل و زنجیر 

قیمت غیررقابتی در بازارهای جهانی نجات یافت. 

این گونه شد که صنعت مبلامن کشور، رصف نظر 

از تبعات منفی جهش نرخ ارز، در بازارهای داخلی 

و خارجی با فرصت ارزشمند توسعه ی هم زمان بازار 

مواجه شد و با تکیه بر نقاط قوت موجود، حرکت 

خود را به سمت بهره گیری از این فرصت آغاز منود؛ 

اما در این مسیر، با نقاط ضعف و تهدیدهایی نیز 

در  اولیه  مواد  حرص  و  بی حد  گرانی  شد.  مواجه 

کنار محدودیت های موجود در مسیر واردات این 

مواد که به معنای بی ثباتی همه جانبه در دسرتسی 

با  و  باکیفیت  و  متنوع، مرغوب  اولیه ی  مواد  به 

قیمتی منطبق بر نرم های جهانی است، به عنوان 

برای  مبلامن  صنعت  آشیل  پاشنه ی  بزرگ ترین 

از  منود.  خودمنایی  موجود  بازارهای  تصاحب 

سویی دیگر صنعت مبلامن کشور، در دور جدید 

مواجهه با خریداران خارجی، متوجه ضعف در تنوع 

و سازماندهی خود  و کیفیت طراحی محصوالت 

از حیث برخورداری از تجارب و مهارت های الزم 

برای انجام معامالت و مبادالت خارجی شد. نقاط 

ضعفی که بی شک با توجه به دوری چند ساله ی 

صنعت از حضور جدی در بازارهای خارجی کامال 

صد  چند  رشد  همه،  این  با  بود.  پیش بینی  قابل 

درصدی ارزش صادرات مبلامن طی سال های 91 و 

92، گواهی است بر وجود بنیه و توان در صنعت 

نیازهای  به  کامل  پاسخگویی  برای  مبلامن کشور 

متنوع و گسرتده ی بازار داخلی و حضوری موفق 

در بازارهای خارجی، اما مرشوط به رفع نقاط ضعف 

موجود. تحلیل فوق نشان می دهد صنعت مبلامن 

ایران می بایست ضمن اتخاذ راهربدی اصولی در 

جهت تثبیت و توسعه ی منابع پایدار و قابل اتکا 

برای تامین مواد اولیه ی مورد نیاز خود، شناسایی 

عمیق تری از فرصت های نهفته در ناتوانی رقبای 

خارجی در عرضه ی رقابتی محصوالت خود به بازار 

کشور کسب منوده، از آنها بهره بربند. 

در این زمینه، جلب توجه رقبای خارجی به امکان 

انجام رسمایه گذاری مشرتک با هم صنفان ایرانی 

ایران  خاک  در  مبلامن  مشرتک  تولید  برای  خود 

از  صادرات،  و  ایران  بازار  در  فروش  هدف  دو  با 

آن،  از  بهره گیری  که  است  فرصت هایی  جمله 

منافع گسرتده ای را نصیب صنعت مبلامن کشور 

خواهد منود. انتقال دانش، مهارت و مهم تر از همه 

تجربیات  رشکت های خارجیـ  که در امر بازاریابی 

و تولید مبلامن با هدف عرضه در بازارهای خارجی، 

در سطحی به مراتب باالتر از صنعت مبلامن ما قرار 

ـ به داخل کشور، فرآیندی است که ضمن  دارند 

تامین منافع مشرتک برای طرفین، مسیر روشنی از 

توسعه ی صنعت مبلامن ایران را در سطوحی فراتر 

از سطح کنونی پیش روی ما می گشاید. 

لذا در رشایط کنونی که تدابیر و اقدامات امیدوار 

احیاء  از  روشنی  افق  یازدهم،  دولت  کننده ی 

را  بین امللل  جامعه ی  با  کشور  اقتصادی  روابط 

نوید می دهد، توجه و تالش مسئوالن سازمان های 

در  کشور  مبلامن  صنعت  از  حامیت  به  دولتی 

منودن  عملیاتی  و  موجود  فرصت  از  استفاده 

با طرف های خارجی،  رسمایه گذاری های مشرتک 

راهربدی است مغتنم و مبتنی بر اصل پاسخگویی 

تغییرات محیط کسب و کار صنعت  به  مناسب 

مبلامن کشور.

پیرتدراکر،درموردبارزترینویژگیقرنبیستویکممیگوید:

و مداوم تغییراتی است. »تغییر« ما زمانهی ثابت »تنها

همهجانبهکهبیوقفهجغرافیایاقتصاد،سیاستوفرهنگدنیا

با روزه راهمه اینعرصهها در فعال وکنشگران رادرمینوردد

معادالتجدیدحاکمبرفضایکسبوکارمواجهمیکند.در

چنینفضاییاینهوشمحیطی،قدرتعکسالعملوتوانتطبیق

اولوآخر یایککشوراستکهحرف یکرشکت،یکصنعت

رامیزندوشخصپیروزعرصههایپرتالطمرقابتدرعرصههای

ملیوفراملیرامشخصمیکند.«

  حسن احمدیان

رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان 
مبلمان ایران

رئیس اتحادیه 
تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان 
مبلمان ایران

جلــب توجه رقبــای خارجی به امــکان انجام 
سرمایه گذاری مشترک با هم صنفان ایرانی 
خود برای تولید مشــترک مبلمــان در خاک 
ایــران با دو هدف فــروش در بــازار ایران 
و صــادرات، از جملــه فرصت هایی اســت 
که بهره گیــری از آن، منافع گســترده ای را 

نصیب صنعت مبلمان کشور خواهد نمود
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تحوالتی که در سبک زندگی و الگوی خرید مردم 

به وجود   ،IT اطالعات  فن آوری  تاثیر  ایران، تحت 

آمده و در آینده نیز گسرتش بیشرتی پیدا خواهد 

کرد، خدمات بر بسرت فن آوری اطالعات IT برای 

مشرتیان به یک نیاز عمده تبدیل شده است و لزوم 

پرداخنت به آن به صورت جدی از طرف فعاالن این 

عرصه، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با توجه 

به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نه تنها نیاز مربم 

به تولید و گسرتش بازار در ابعاد بین املللی بیش 

از پیش احساس می شود، از طرفی می توان بازارهای 

کشورهای  حتی  و  منطقه  در  گسرتده ای  مرصف 

غربی، برای تولیدات صنعت مبلامن، دکوراسیون و 

صنایع وابسته ی ایران متصور شد. برای رسیدن به 

این مهم، همگام بودن با تکنولوژی روز در زمینه ی 

در  برندسازی  و  محصول  معرفی  تولید،  طراحی، 

احساس  روشنی  به   IT اطالعات  فن آوری  بسرت 

فن آوری  کاربرد  اساسی  جنبه ی  یک  می شود. 

اطالعات IT در بازار مبلامن، 

وابسته،  و صنایع  دکوراسیون 

برندســازی و فعــال بودن به 

صــورت حرفــه ای در فضــای 

از  اعـم  اینتـرنت  و  مجــازی 

وب ســایت هــا، شبــکه هـای 

اجتـــامعی و فروشـــگاه هـای 

مـــورد  در  اســت.  آنـالین 

به  پرداختـن  سـایت ها  وب 

موتورهای  استانداردهای  رعایت  و  فنی  بحـث 

اهمیت  از  فنی  بهینه سازی های  و   جست وجو 

نیاز  شناخت  طرفی  از  است.  برخوردار  ویژه ای 

مشرتی و ارائه ی خدمات متناسب با آن و همچنین 

باید در دستور  رعایت کیفیت و زیبایی ظاهری، 

کار قرار گیرد. فروشگاه ها و ویرتین های آنالین در 

حالی که بازار را برای تولیدکنندگان و فروشندگان 

در ابعاد نامحدودی گسرتش داده و باعث افزایش 

سنگین  هزینه های  می توانند  می شوند،  فروش 

مالحظه ای  قابل  طور  به  را  تبلیغات  و  برندسازی 

بسرتی  عنوان  به  نرم افزارها  نقش  دهند.  کاهش 

برای گسرتش صنعت فن آوری اطالعات IT، نقشی 

زیرساختی بوده و به طور کلی می توان نرم افزار را 

در این صنعت کنرتل کننده ی جریان ها و روندها 

به شامر آورد. امروزه نرم افزارها به ابزاری همه گیر 

از فعالیت  تبدیل شده اند که در سطوح مختلف 

پیرشفته ی علمی تا مواردی مربوط به زندگی روزمره 

دیگر  جنبه ی  یک  داشته اند.  گسرتده ای  نفوذ 

مبلامن،  صنعت  در   IT اطالعات  فن آوری  کاربرد 

فعالیت در زمینه ی نرم افزارهای طراحی سه بعدی 

و استفاده از ظرفیت های این نوع نرم افزارها برای 

امروزه  است.  محصوالت  عملی  کاربرد  و  معرفی 

در  بعدی  سه  طراحی  نرم افزارهای  از  استفاده 

معامری و طراحی دکوراسیون بسیار رایج است و 

امکاناتی که این نرم افزارها در راستای افزایش دقت، 

اختیار طراحان  و خالقیت در طراحی در  رسعت 

پرکاربرد  و  ابزاری مفید  به  را  آنها  قرار می دهند، 

که  موادی  و  الگوها  از طرفی  است.  کرده  تبدیل 

سه  طرح های  می روند،  کار  به  نرم افزارها  این  در 

بعدی محصوالت واقعی هستند. به این ترتیب طرح 

تولید  کارفرما  برای  طراح  که  دکوراسیون  اولیه ی 

واقعی  مواد  و  الگو  و  بعدی  با طرح سه  می کند، 

تولید شده و کارفرما نیز به تهیه ی هامن محصوالت 

اقدام می کند. به این ترتیب، وجود طرح سه بعدی 

تولیدات می تواند به عنوان یک شناسنامه ی گویا 

و قابل پیگیری به کار برود. تجربه ی رشکت های 

بــزرگ بیــن املللــی در ایــن 

زمینه با موفقیت چشم گیــر 

و مؤثـری همـراه بوده است. 

ایـن بستــر، در ایــران بــرای 

نخستین بار در گروه ماندگار 

در قالب بسته های نرم افزاری 

چشم انداز فراهـم شده است و 

با همــکاری مرکــز آمــوزشی 

علمــی کاربردی انجــمن مبل 

ایران، در زمینه ی تربیت نیروهای متخصص در حال 

پیرشفت است. 

وجود طرح های سه بعدی تولیدات ایرانی در متام 

صنایع  و  دکوراسیون  مبلامن،  به  مربوط  اصناف 

وابسته، و امکان ارجاع این محصوالت به صاحبان 

آنها در این نرم افزار، رشایط را برای یک نوع تبلیغ 

فراگیر و کاربردی برای این تولیدات فراهم می کند. 

عالوه بر این، استفاده از این بسته های نرم افزاری 

در خارج از ایران به همراه طرح سه بعدی تولیدات 

وسیعی  بازارهای  نیز  خارج  در  می تواند  ایرانی، 

نکته  این  پایان  ایجاد کند. در  تولیدات  این  برای 

شایان ذکر است که فعالیت در زمینه ی فن آوری 

و  فروشندگان  تولیدکنندگان،  برای   ،IT اطالعات 

فعاالن صنعت مبلامن، دکوراسیون و صنایع وابسته 

در صورتی که همه جانبه باشد و از متام ظرفیت ها 

استفاده شود، به نتایج مطلوبی خواهد رسید. موارد 

بوده  یکدیگر  مکمل  می توانند  باال  در  اشاره شده 

و رشایط را برای یک برندسازی و بازاریابی ملی و 

بین املللی فراهم کنند.  

خدمــات بــر بســتر فــن آوری 
اطالعات IT برای مشتریان به یک 
نیاز عمده تبدیل شــده اســت و 
لزوم پرداختــن به آن به صورت 
جدی از طرف فعاالن این عرصه، 
امــری اجتناب ناپذیــر بــه نظــر 

می رسد
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نگاهی به گستره ی فناوری های صنعت چوب

با مشاهده ی وضعیت تکنولوژی ها و توامنندی های 

مرصف  سلیقه ی  تولید،  توان  می توان  ایران 

جایگاه  منطقه،  در  صادرات  پتانسیل  محصوالت، 

اصلی صنعت چوب ایران را بررسی منود و همین طور 

قبیل  از  نهایی  محصوالت  محرتم  تولیدکنندگان 

تولیدکنندگان مبلامن منزل و اداری با توانایی های 

آشنا  خود  اولیه ی  مواد  تامین  جهت  ایران  تولید 

به  آمار  از  پژوهش  این  نتیجه گیری  شد.  خواهد 

دست آمده، حاکی از آن است که کشور ایران حدود 

80 درصد تکنولوژی های موجود دنیا را وارد کرده و 

تولید می مناید که باید در مرحله ی بعد، تلفیق آنها 

با هرن و فرهنگ مرصف ایران و همچنین نیاز کیفی 

و کمی محصوالت مورد توجه و بررسی قرار گیرد. 

که  دارند  وجود  فارسی  زبان  در  کلامت  از  برخی 

معنا و مفهوم اصلی خود را ایفا منی کنند؛ بخصوص 

آن دسته از کلامتی که از زبان های دیگر وارد زبان 

است.  آن دسته  از  تکنولوژی  ما شده اند، کلمه ی 

بسیاری از اشخاص، تکنولوژی را هامن ماشین آالت 

می دانند؛ درصورتی که این دو، مقوله هایی جدا از 

یکدیگرند، به نظرم ساده ترین تعریف برای تکنولوژی 

)که معادل فارسی آن فناوری است(، روش و دانش 

رسیدن به یک محصول یا ماحصل کار یا خدماتی، 

فناوری است. ماشین و ابزار، در حقیقت وسیله ای 

هستند برای تحقق یافنت آن دانش یا فکر و خود 

یا ابزار را می توان با فناوری های جدید  آن ماشین 

از  بهبود بخشید. رسی به دنیای اینرتنت زدم و 

چندین  موجود  دایرةاملعارف های  و  لغت نامه ها 

تعریف را جدا کردم. قبل از وارد شدن به مبحث 

اصلی مقاله که معرفی فناوری های صنعت چوب 

است، با هم بر تعاریف اصلی فناوری یا تکنولوژی 

مروری کنیم؛ قبل از آن جمله ای را به خاطر بسپارید 

که می توان بدون استفاده از ماشین آالت، محصولی 

را با ابزار دستی اما با روش های نوین یا تکنولوژی روز 

دنیا تولید منود.

را که در جهان هستی  آنچه  اکتشاف:  یا کشف

وجود دارد و توسط پژوهشگران و دانشمندان یافت 

می شوند.

اخرتاعوابداع: آنچه که در جهان هستی وجود 

ندارد و توسط پژوهشگران، دانشمندان و مهندسین 

ساخته و کاربردی می شوند. در نتیجه طبق:

تعریف1- روش یا دانش که هامن شیوه و شگردی 

می آید،  دست  به  پژوهش  نتیجه ی  در  که  است 

جهت ساخت و کاربرد ابزار، دستگاه ها، ماده ها و 

فرآیندهایی که گره گشای دشواری های انسان است 

را فناوری گویند.

دانش ها،  کلیه ی  می توان  را  فناوری   -2 تعریف

فرآیندها، ابزار، روش ها و سیستم های به کار رفته در 

ساخت محصوالت و ارائه ی خدمات تعریف کرد.

تعریف3- یونیدو، فناوری را کاربرد علوم در صنایع 

دراینپژوهشسعیشدهتاکلیهیمحصوالتچوبیدنیارادربخشهایتولید:1-موادخام،2-مواداولیهی

خام،3-مواداولیه،4-محصوالتبینابینی،5-محصوالتنهاییدستهبندیوتعریفشدهومراحلوروشهای

ساختهریکرابهطورمخترصتوضیحدادهشود.شایانتوجهاستبرخیازمحصوالت،دررستههایفوقبه

دلیلعدمنیازواستفاده،مطلقاًبهصنعتچوبکشورمانواردنشدهاند،ولیالزماستتامدیرانعزیزحداقلبا

نامومراحلساختآنآشناشوند.گروهدیگر،محصوالتیهستندکهواردایرانمیشوند،ولیخطتولیدآنهادر

کشوروجودندارد.گروهسومگروهیهستندکهدرکشورتولیدومرصفمیشوند.درنتیجهاینمقالهعالوهبر

رسالتآموزشیخود،اطالعرسانیازوضعیتتکنولوژیهایموجودایرانرانیزبرعهدهدارد.

  داود ربیع

  کـارشــناس ارشــد 
رشته ی علوم و صنایع 

چــوب و کاغــذ

  بخش نخست

  کـارشــناس ارشــد 
رشته ی علوم و صنایع 

چــوب و کاغــذ

نگاهی به سیر تحول مرکز آموزش عالی 
علمی-کاربردی انجمن مبلمان و دکوراسیون ایران

فضایآموزشیاستاندارد

اساتید  مناسب،  آموزشی  فضای  دارای  مرکز،  این 

مجرب، کارگاه های تخصصی)شامل کارگاه چوب، 

آتلیه های  نقشه کشی(،  رویه کوبی،  رنگ کاری، 

معامری، کتابخانه ی تخصصی و دو سایت کامپیوتر 

و  بوده  و...  تخصصی  نرم افزارهای  به  مجهز 

دانشجویان در حین تحصیل از امکانات فوق الذکر 

برخوردار می شوند.

افزایشتنوعرشتهها

رشته های کاردانی در این مرکز، شامل تولید مبلامن 

بازاریابی  گرافیک)پودمانی(،  پودمانی(،  و  )ترمی 

)ترمی و پودمانی(، تبلیغات و بازاریابی )پودمانی(، 

تبلیغات )ترمی و پودمانی(، برنامه سازی کامپیوتر 

)پودمانی(،  منایشگاهی  امور  پودمانی(،  و  )ترمی 

مدیریت  )ترمی(،  داخلی  دکوراسیون  و  معامری 

و رشته های  بوده  پودمانی(  و  )ترمی  کار  و  کسب 

کارشناسی این مرکز شامل طراحی مبلامن )ترمی 

تجارت  اطالعات-  فناوری  مهندسی  پودمانی(،  و 

فوق،  میان رشته های  از  است.  الکرتونیک)ترمی(  

رشته ی معامری و دکوراسیون داخلی و مهندسی 

فناوری اطالعات- تجارت الکرتونیک از رشته های 

جدید مرکز است. این مرکز عالوه بر دوره های اصلی، 

پنج رشته: درودگری،  را در  پودمان  دوره های تک 

رویه کوبی  و  رنگ کاری  منبت کاری،  معرق کاری، 

برگزار می مناید. این دوره ها با هدف ایجاد اشتغال 

مولد و افزایش امکان کاریابی و ارتقاء کاری به طور 

تخصصی به آموزش دانش پژوهان می پردازد.

کوتاه  آموزشی  دوره های  پودمان ها،  تک  بر  عالوه 

مدت طراحی و دکوراسیون داخلی، زبان های خارجی 

و دوره های نرم افزاری در این مرکز برگزار می شود.

افزایشظرفیتپذیرشدانشجو

ظرفیت جذب دانشجو در نیم سال اول 93-92 نسبت 

به سال گذشته افزایش یافته و پیش بینی می شود 

تعداد دانشجویان فعلی مرکز در مهر ماه سال 92 تا 

750 تن افزایش یابد.

بنیانگذاررشتهیطراحیمبلامن

این مرکز، در بین مراکز دیگر علمی-کاربردی از 

جایگاه ویژه ای برخوردار است و تنها مرکز استان 

برگزار  را  مبلامن  تولید  رشته ی  که  است  تهران 

که  است  مرکزی  نخستین  آن  بر  عالوه  می کند. 

رشته ی طراحی مبلامن را در ایران طراحی و اجرا 

مرکز  این  دستاوردهای  مهم ترین  از  این  و  کرده 

مهم ترین  از  یکی  است  ذکر  به  الزم  است.  نیز 

کار  بازار  با  تعامل  ایجاد  مرکز،  این  فعالیت های 

است. در حال حارض رایزنی هایی با حوزه ی صنعت 

و بازار مبلامن در حال انجام است تا فارغ التحصیالن 

این مرکز جذب بازار کار شوند. تاکنون تعداد 38 

تن از دانشجویان این مرکز فارغ التحصیل شده و 

جذب بازار کار شده اند. از برنامه های آینده ی این 

برگزاری رشته ی  و  مرکز طراحی دوره های جدید 

کارشناسی ارشد در زمینه ی مبلامن است.

مرکزآموزشعالیعلمی-کاربردیانجمنمبلامنودکوراسیونایران،ازسال1389بااخذمجوزازدانشگاهجامععلمی-کاربردیووزارت

صنعت،معدنوتجارتبهعنوانیکیازواحدهایدانشگاهیدانشگاهجامععلمی-کاربردیبهمنظوربرگزاریدوره هایعالیترمیو

پودمانیفعالیتخودراآغازمنود.درحالحارضاینمرکز،ضمنرعایتاستانداردهایکمیوکیفیمصوبدانشگاهجامععلمی-کاربردی

در9رشتهیکاردانیودورشتهیکارشناسیبهآموزشدانشجویانمشغولاست.
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با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم می داند.

طبیعی،  منابع  تبدیل  عامل  فناوری   -4 تعریف

به کاال و خدمات است  انسانی  نیروی  و  رسمایه 

که عنارص متشکله و یا ارکان آن عبارت است از: 

سخت افزار، انسان افزار یا نیروی انسانی متخصص، 

اطالعات،  یا  مدارک  و  اسناد  در  متبلور  فناوری 

سازمان ها یا نهاد افزار.

نظامی،  مذهبی،  عملیات  از  غیر  کلی:  طور به

دانش  مجموعه  بر  فناوری  آشپزی،  و  جادوگری 

قابل دسرتس برای ساخنت ملزومات و مصنوعات 

از هر نوع، برای پرداخنت به حرفه ها و مهارت های 

دستی )به استثنای انجام کارهای مذهبی، نظامی، 

جادویی و آشپزی( و برای استخراج یا جمع آوری 

انواع مواد داللت دارد.

فناوریهایمحصوالتصنعتچوب

رستهینخست:رستهیموادخام

در  خام  مواد  تولید  اصلی  پایگاه  را  درختان  اگر 

ابعاد  و  اشکال  دارای  که  آن  اجزای  بگیریم،  نظر 

به  هستند،  مختلف  مصارف  جهت  خود  خاص 

پنج دسته ی: 1- ریشه 2- کنده 3- گرده بینه 4- 

می گردند.  تقسیم  پوست  و  برگ  شاخه،   -5 تیر 

فناوری هایی که این پنج دسته ی خدادادی را به 

سه گروه عمده ی الوار، روکش و خرده چوب تبدیل 

می کنند، شامل خطوط تولید ذیل هستند:

1- تولید تخته، الوار، تراورس، پشت ال، نعل، دون 

عل و انواع چوب آالت توسط روش های تولید تخته 

در خطوط تولید چوب بری انجام می گیرد و خطوط 

 band( نامربده توسط انواع اره های رام تک محوره

 )gang saw( و اره های راه چندمحوره ی برش )saw

انجام می گیرد. انواع خطوط فوق به اشکال مختلف 

اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی در راندمان های 

به  که  است  سال  یکصد  حدود  متوسط  و  باال 

چوب بری  خطوط  به  می توان  و  شدند  وارد  ایران 

منود.  اشاره  فریم  و  اسامل  نکاچوب،  رشکت های 

دلیل کاهش  به  در حال حارض،  است  توجه  قابل 

میزان بهره برداری از جنگل و چوب، خطوط بزرگ 

تولید محصوالتی  تعطیل هستند.  فوق در حالت 

چون تیرچراغ برق، تلگراف و همچنین تراورس های 

قرن  نخست  )دهه ی   1300 سال  حدود  در  راه آهن 

چهاردهم( زمان پهلوی اول در ایران آغاز گردید و 

می توان به رشکت شیرگاه که تولید تراورس راه آهن 

داشت، اشاره منود. خطوط فوق به دلیل منسوخ 

شدن محصوالت به حالت تعطیل درآمدند.

به  که  )روکش طبیعی(  از چوب  روکش  تولید   -2

روش های روکش گیری افقی عرضی )چوب ثابت، 

افقی  روکش گیری  و  متحرک(  اسالیرس  تیغه ی 

طولی )تیغه ی اسالیرس ثابت، چوب متحرک( و به 

روش لوله بری )دروالژ( تهیه می گردند. سه روش 

متداول در جهان، در ایران نیز وجود دارد و می توان 

ایران )قزوین(،  به رشکت هایی چون روکش چوبی 

روکش  )ساری(،  نکاچوب  )قزوین(،  چوب  ایران 

فیروزکوه، ثامن روکش )مالیر(، زیباچوب )خوانسار(، 

فوق  خطوط  کرد.  اشاره  غیره  و  )همدان(  اکباتانا 

حدود سال های 1340 تا 1375 در کشور راه اندازی 

شد و اکرث آنها در حال حارض تعطیل هستند.

3- تولید خرده چوب از ضایعات درختان )چیپس و 

پوشال(: روش تولید خرده چوب از ضایعات درختان 

موازی  و   )Chipps( الیاف  بر  عمود  روش  دو  به 

الیاف )Flake( تولید می شوند که هر دو روش در 

کاغذسازی  و    M.D.F،نئوپان تولید  کارخانجات 

داشنت  عدم  دلیل  به  ولی  دارد؛  وجود  ایران 

جنگل های مسطح و قابل دسرتسی، بهره برداری از 

جنگل های ایران به طور مکانیزه با فناوری های روز 

دنیا قابل انجام نیست. در دنیا بخصوص کشورهایی 

که دارای جنگل های قابل توجه هستند و بر خالف 

ایران، شیب و جاده ی مناسبی هم دارند، کلیه ی 

عملیات تولید خرده چوب توسط خردکن های سیار 

و قابل حمل در دل جنگل انجام می شود.

رستهیدوم:رستهیمواداولیهیخام

چوب آالت،  عنوان  به  کم قطر  و  قطور  الوارهای 

روکش های چوبی با قطر باال و ضخامت کم و انواع 

خرده چوب، پوشال، تراشه و فیرب، همگی از رسته ی 

اول به خطوط تولید مواد اولیه ی خام وارد شده و 

محصوالت نامربده ی ذیل خارج می گردند:

از  یکی  )نئوپان(:  خرده چوب  تخته ی   -1

تکنولوژی های قدیمی دنیا در صنعت چوب، تولید 

از  بعد  آن  محصول  که  است  خرده چوب  تخته ی 

جنگ جهانی دوم وارد ایران شد و حدود سال 1330 

شامل  چمخاله  در  آن  تولید  کارخانه ی  نخستین 

راه اندازی شد. تخته ی مورد نظر چون به نام تخته ی 

جدید )New panel( با نام تجاری نئوپان وارد کشور 

می شد، کامکان به نام نئوپان نامیده می شود. روش 

تولید نئوپان را می توان به طور مخترص چنین ذکر 

کرد که ضایعات جنگل و چوب بری ها پس از تبدیل 

و  و خاکه رطوبت گیری شده  پوشال  و  به چیپس 

سپس توسط رزین ها )چسب ها( با فشار و حرارات 

پرس و به تخته ی خرده چوب تبدیل گردیده و در 

سایزهای مختلف روانه ی بازار می گردند. تخته ی 

فوق به دلیل داشنت مقاومت های منحرص به فرد 

خود، کامکان مورد مرصف بسیاری در دنیا دارد 

مختلف،  روش های  به  خط   40 حدود  ایران  در  و 

و  متوسط  باال،  تولید  میزان  و  مختلف  سایزهای 

حتی کم در مدت 60 سال تولید دارند. از خطوط 

مطرح ایران می توان به تخته فرشده ی شامل )نئوپان 

ساری(، نئوپان گنبد، رفسنجان، خلخال، 22 بهمن، 

شموشک، فومنات، هفت تپه ی خوزستان، تربیز، 

گلستان و غیره اشاره منود.

دنیا  در  مهم  محصوالت  سیامن:  تخته چوب   -2

ترکیب خرده چوب با مواد معدنی است که چوب 

هستند  جمله  آن  از   )Cement board( سیامن 

 g.f.b««( گچ  چوب  تخته  به  می توان  دیگر  و 

فناوری  منود.  اشاره    )gypsum fiber board

تولید تخته های فوق استفاده از خرده چوب و مواد 

مقداری  انضامم  به  سیامن  یا  گچ  مانند  معدنی 

چسب است. محصوالت فوق به دلیل مقاومت های 

چوب  بخصوص  دارند؛  ساختامنی  مرصف  ویژه، 

سیامن که در خارج ساختامن کاربرد دارد. در ایران 

فقط یک کارخانه ی چوب سیامن در دهه ی پنجم 

قرن چهاردهم وارد شد که در گیالن بوده و در حال 

حارض تعطیل است.
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و کنفرانس در Molteni حضور نحوهی 

ارائهیمباحثبهچهصورتاست؟

معاونین  و  ارشد  مدیر  با  سازنده  همکاری  طی 

از حضور در کنفرانس،  ایشان  رشکت و استقبال 

آقای  رشکت  خاورمیانه ی  مدیر  و  اول  معاون 

اعظم  مشاور  همراه  به   Matteo Bernocchi

زمینه  این  در  که   Luca Miraglia آقای  رشکت 

آموزشی  کارگاه  دادند،  انجام  بسیاری  تالش های 

کامال  موضوعات  و  زمان بندی  با  حرفه ای  بسیار 

»مبلامن  عنوان  با  را  شده ای  مطالعه  و  دقیق 

برای  خالقانه  طراحی  و  عالی  تولید  ایتالیایی: 

یک تجارت موفق« ارائه خواهند منود که متامی 

سطح  در  کامل  صورت  به  را  شده  ذکر  اهداف 

بسیار باالیی پوشش خواهد داد. اصول و اسلوب 

 Luca Miraglia آقای  توسط  آموزشی  کارگاه  این 

بر  نیز  و  دنیا  روز  متدهای  جدید ترین  اساس  بر 

موقعیت  ایران،  بازار  از  پیشین  مطالعه ی  اساس 

تولید و سطح فروش، نواقص و نقاط قوت بازار ایران 

طراحی گردید.

کسانی چه آموزشی کارگاه این مخاطبان 

هستند؟

کنندگان  تولید  آموزشی،  کارگاه  این  مخاطبین 

صادرکنندگان،  و  تجار  داخلی،  کوچک  و  بزرگ 

رشکت های  رسمایه گذاران،  و  مشاغل  صاحبان 

مدیران  دکوراسیون،  و  داخلی  طراحی  خصوصی 

صنعت  مشاورین  و  فروشندگان  فروش،  و  تولید 

مدیران  وابسته،  صنایع  و  دکوراسیون  و  مبلامن 

دستگاه های دولتی و خصوصی هستند.

اینحضوربهلحاظروابطفرهنگیدوکشور

چهجایگاهیدارد؟

در راستای این امر سفارت ایتالیا از جمله کنسول 

تجاری آقای آندرآ بارباریاAndrea Barbaria و وزیر 

 Grammenos مختار آقای گراممنوس مایسرتینی

Mastrojeni و سفیر محرتم آقای لوکا جانسانتی 

Luca Giansanti ، جهت حامیت از روابط تجاری 

ایران و ایتالیا و تولیدکنندگان محرتم دو کشور، در 

کنفرانس حضور یافته و به ایراد سخرنانی خواهند 

پرداخت. 

همچنین ایشان امکان استفاده از لوگوی سفارت 

کنفرانس  طی  در  مبلامن  ملی  شورای  برای  را 

به  اساس  همین  بر  منودند.  فراهم   2013 دکو 

اتحادیه ی  حضور  شاهد   2013 دکو  زیاد  احتامل 

مبلامن ایتالیا Federlegnoarredo برای گسرتش 

همکاری های فی مابین نیز خواهد بود. 

اصلدومیکهدردعوتازمهامنانخارجی

افزایش اینکنفرانسلحاظگردید،یعنی در

کیفیتطراحیوساخت،بهچهشکلخودرا

نشاندادهاست؟

کمیته ی بین امللل برای اجرای اصل دوم که افزایش 

کیفیت طراحی و ساخت است، از بین کشورهای 

ایتالیا، فرانسه، انگلیس و اسپانیا، انتخاب، رایزنی و 

مذاکره با 36 استاد بنام و صاحب سبک، طراحی و 

ساخت را آغاز منود که در نهایت با توجه به فضای 

بومی و رشایط طراحان ایرانی و به تایید کمیته ی 

 John Barnard علمی دکو 2013، آقای جان بارنارد

از انگلیس را انتخاب منود. 

چهشدکهاورابرایاینکنفرانسانتخاب

شد؟

جان بارنارد، طراح بنام و مشهور انگلیسی است و 

برای خانواده ی سلطنتی انگلیس و کاخ باکینگهام 

طراحی  را  فوق العاده ای  عادی،کارهای  افراد  تا 

و اجرا منوده است. اکنون او به طور گسرتده ای 

به عنوان یکی از نوآوران برجسته ی فنی و طراحی 

بارنارد،  جان  می شود.  محسوب  معارص  مبلامن 

 Bespoke Guild کمیته ی  رئیس   2009 سال  از 

معارص  دستی  صنایع  انجمن  رئیس   ،Mark

نورویچ   Rivers میراث  گروه  رئیس  و  نورفولک 

است. او رئیس گروه هرن در معامری و رئیس گروه 

پنل رابط مبلامن در کالج نوررویچ هم هست.

مثل  کالج هایی  و  دانشگاه ها  مدرس  بارنارد  جان 

 ،)Easton College( داخلی  طراحی  دوره ی 

 ،)Burlingham College( آشپزخانه  طراحی 

 ،)Norwich City College( و نجاری  نازک کاری 

 Institute of Production( آشپزخانه  طراحی 

 Lincoln University )Furniture و )Engineers

 )›Making ›Running your own Workshop

نیز هست.

دکو  بین املللی  کنفرانس  در  بارنارد  جان  حضور 

2013، طراحان و سازندگان مبلامن را با نحوه ی تفکر 

و نگرش، ساخت و به کار گیری مواد و مصالح به 

شیوه ای نوین آشنا کرده و سبک تازه ای از طراحی 

کالسیک را که مطابق سلیقه ی مرصف کنندگان 

است، ارائه خواهد منود. 

چه بیشرت وی آموزشی کارگاه مخاطبان 

کسانیهستند؟

مخاطبان بیشرت طراحان مبلامن، طراحان داخلی 

دانشگاه های  دانشجویان  اساتید،  دکوراسیون،  و 

دولتی و خصوصی و صنعتگران صنعت هستند. 

چه کنفرانس این خارجی مهامنان سایر 

کسانیوازچهکشورهاییهستند؟

و اما برنامه ی کمیته ی بین امللل برای اصل بهبود 

یا  و  صاحب سبک  کشورهای  با  بین امللل  روابط 

اطالعات  مبادله ی  یا  و  صادرات  جهت  پتانسیل 

و  سفارتخانه  از  دعوت  برتر،  تکنولوژی های  و 

آشنایی  برای  ایران  در  معترب  کنسولگری های 

بیشرت آن کشورها با صنعت مبلامن و دکوراسیون 

ایران بود. همچنین با هدف استفاده از پتانسیل 

ترویج  برای  ایران  مقیم  تجاری  کنسولگری های 

و تبلیغ و اتصال فعاالن این صنعت در کشورهای 

اساس  بر  که  گردید  آغاز  الزم  اقدامات  مذبور 

درخواست شورای سیاست گذاری و دبیر محرتم 

شورا، شاهد حضور کشورهای ایتالیا، آملان، ترکیه، 

کنفرانس  ششمین  در  و...  اتریش  مجارستان، 

بین املللی دکو 2013 خواهیم بود. 

و  فرانسه  از   Ma Maison رشکت های  همچنین 

دکو  کنفرانس  در  مجارستان  کشور  از   Demko

جهت بازدید حضور خواهند یافت. 

برنامه ی کمیته ی بین الملل بــرای اصل بهبود روابط بین الملل 
با کشــورهای صاحب ســبک و یا پتانســیل جهت صــادرات و یا 
مبادلــه ی اطالعات و تکنولوژی های برتر، دعوت از ســفارتخانه 
و کنســولگری های معتبــر در ایران برای آشــنایی بیشــتر آن 

کشورها با صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران بود.

ارائه ی الگوهای موفق بین المللی در طراحی داخلی 
و ساخـت مبلمـان در کنفرانـس بین المـللی دکــو

مهامنانخارجیکنفرانسبیناملللی2013،

دعوت و شناسایی معیارهایی چه اساس بر

شدهاند؟

مهامنان خارجی امسال دکو، نسبت به سال های 

و  انتخاب  متفاوت  کامال  رویکردی  با  گذشته 

دستچین شده اند. 

تجارت  بین املللی  کنفرانس  اهداف  اساس  بر 

اصلی  مبنای  مهم  اصل  سه   ،2013 دکو  جهانی 

 2013 دکو  کنفرانس  مهامن  دعوت  و  انتخاب 

رشکت های  توسعه ی  و  تقویت  نخست  گردید: 

و  صادرات  توسعه ی  و  داخلی  کننده ی  تولید 

فروش بین املللی، دوم افزایش کیفیت طراحی و 

ساخت و سوم بهبود روابط بین املللی با کشورهای 

یا  و  صادرات  جهت  پتانسیل  یا  و  سبک  صاحب 

مبادالت تجاری. بر اساس این دیدگاه ها، کمیته ی 

بین املللی دکو 2013 بسیار هدفمندتر از سال های 

موجود،  زمان  محدودیت  به  توجه  با  و  گذشته 

متامی امکانات خود را جهت شناسایی، انتخاب، 

مذاکره و دعوت مهامنان در خارج از کشور به کار 

گرفت. 

مکانیزمی چه از اصول این به توجه برای 

استفادهشد؟

برای پوشش اصل اول تقویت و توسعه ی رشکت های 

تولید کننده ی داخلی و توسعه ی صادرات و فروش 

سیاست گذاری  شورای  مشورت  با  بین املللی، 

و صنوف  موفق  مدیران  از  متشکل  که  کنفرانس 

رشکت  یک  حضور  شد  مقرر  هستند،  صنعت 

بین املللی می تواند رسمشق بسیار خوبی  معترب 

برای طراحی، تولید، فروش و توسعه ی دیدگاه ها 

و تکنولوژی در داخل برای تولید کنندگان باشد. 

آیابرایاینانتخابهدفمشخصیتعیین

شد؟

بله، هدف هایی چون آشنایی تولید کنندگان ایرانی 

دنیا،  معروف  برندهای  موفقیت  روش های  با 

نحوه ی استفاده ی ایشان از منابع موجود، نحوه ی 

دشوار  و  سخت  رشایط  در  ماندن  زنده  و  رقابت 

رقابت جهانی، شیوه ی تفکر و نگرش آنها، چگونگی 

و  اطراف  محدودیت های  و  مشکالت  با  مبارزه 

استفاده ی بهینه از منابع و پتانسیل های موجود، 

شناسایی  شیوه های  و  تولید  و  طراحی  فرآیند 

نیازهای مشرتیان و پاسخ گویی به آنها.

دنیا،  در  صنعت  این  حرکت  مسیر  در  همچنین 

پس از شناسایی، مذاکره و رایزنی های بسیار با 73 

رشکت معترب و بین املللی از کشورهای انگلیس، 

فرانسه و ایتالیا، رشکت موفق و برتر Molteni از 

کدام  هر  که  زیرمجموعه  رشکت  چهار  با  ایتالیا 

مهد  هستند،  خودشان  حوزه ی  در  بازار  رهرب 

طراحی و تولید بهرتین مبلامن دنیا انتخاب گردید. 

این انتخاب بر اساس تطبیق رشایط ایشان با تولید 

کنندگان ایرانی، دست یافتنی بودن رشایط مشابه 

توسط تولیدات ایرانی و سایر فاکتورهای بین املللی 

انجام شد.

چهچیزباعثشدازبینگزینههایموجوددر

بین73رشکت،Molteni&Cراانتخابکنید؟

با  خانگی،  مبلامن  زمینه ی  در   Molteni & C  

چهار رشکت زیرمجموعه به نام های Unifor در 

زمینه ی فضاهای شهری و باز، Dada در زمینه ی 

با رشکت   Armani Dada برند آشپزخانه که در 

که   Citterioهستندو مشرتک   Armani Casa

در سیستم های اکسسوری، پارتیشن ها و فضاهای 

بازارهای  در  موثر  و  موفق  بسیار  فعالیت  اداری 

بزرگ بین املللی دنیا دارند. 

و  اختصاصی  صورت  به   Molteni همچنین 

ویژه، به اجرای پروژهای مهمی در متام دنیا که 

و  خانه ها  برای  دکوراسیون  و  مبلامن  خلق  شامل 

ویالهای شخصی، هتل ها، رستوران ها، فروشگاه ها 

مراکز  کلینیک ها،  زنجیره ای،  بوتیک های  و 

تئاتر،  سالن های  موزه ها،  کتابخانه ها،  تحقیقاتی، 

خطوط کروز، ادارات و دفاتر مرکزی پرداخته است 

و Molteni گروهی از معروف ترین و حرفه ای ترین 

طراحان و معامران داخلی را در هر رشکت بنا بر 

نوع فعالیت در خدمت خود دارد.

یکیازمهمترینویژگیهایکنفرانسبیناملللیدکو،ایجاداعتباروشناساییبیناملللیآندربینطراحانوفعاالنصنعتمبلامنو

دکوراسیونداخلی،دررسارسدنیاست.قدمهاییکهاینکنفرانسدرطیچنددورهبرگزاریخودبرداشت،هربارشکلیجدیتربهخودش

گرفتتاجاییکهاکنونازاینحیث،تاریخچهایقابلدفاعبهعنوانیککنفرانستخصصی،آنهمباتولیتیکنهادخصوصیبرایخود

ساختهاست.اینتاریخچههرسالبسرترابرایگامهایبزرگترفراهمکرد؛تااینکهامسالشاهدحضورچندینطراحمطرحدنیادراین

کنفرانسهستیم.بدینترتیبایراندرجامهیکشوریباپیشینهیفرهنگیشناختهشده،درهرنیکهدرگذارمدرنیتههمچنانحرکتی

پویادارد،بهعنوانیکجهتدهندهشناختهخواهدشد.باسمیهبیات،رئیسکمیتهیبیناملللکنفرانسبیناملللیدکو،درخصوص

ویژگیهایوجههیبیناملللیاینکنفرانسونحوهیحضورمهامنانخارجی،گفتوگوییداشتیمکهمیخوانید.

  سمیه بیات
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

 شماره 12 و 13 / بهار و تابستان  1392

فرهنگ و هنر
CULTURE & ART



طرح جان بارنارد شبیه هیچ چیز دیگری نیست. هر چند، 
نفس اصلی کار طراحی اصول و استفاده از مواد و مصالح 
سنتی است، اما در نهایت در دوران مدرن توسط مردی 
رنسانسی ساخته شده که منعکس کننده ی خواسته ها 
و رویاهای مشــتری اســت و تجربه ی احساســی خاصی 

برای مالک پدید می آورد

اهداف و متعاقبا به تبلور توانایی ها در اجرای طراحی هایش 

کمک بسیار کرده است. استفاده کردن از مصالح سختی 

با  مواد  دیگر  و  برنج  و  فلز  ساخنت  خم،  شیشه ی  چون 

روش مورد نیاز و خاص و یا ساخنت ماده ی خاص از رزین 

شیمیایی مثل رزین های جان، کار ساده و آسانی نیست. 

ولی این دقیقاً هامن چیزهایی که از دستان او برمی آمد.

 Laurence Scott الکرتوموتورز  اسکات  الرنس  معاون  او 

با  بیشرت  که  جایی  بود.  نورویچ  در   Electromotors

الکرتونیک آشنا شد، همه ی اینها در خالقیت او در ترکیب 

نور و دیگر سیستم های الکرتونیکی و الکرتیکی بسیار موثر 

افتاد. در ادامه وی معاون کار آفرین و دوراندیش و مالک 

در  مبلامن  کارهای  در  پیرتدی ساواری«  »آقای  کشتی  

براید پورت شد. سپس خانم دورست در هامنجا با وی آشنا 

و با او ازدواج کرد و مادر سه فرزند به نام های جوآنا، جیمز 

و بنجامین شد. 

ساختمبلامن

در  را  خود  آموزشی  ک ارگاه های  جان،   1971 سال  در 

مکانی کوچک در راه آهن تراوز آغاز منوده و سپس مالک 

و موسس انجمن سازندگان مبلامن نورفلک در هامن سال 

شد. گسرتش مداوم کارگاه ها و افزایش شهرت وی تا سال 

1981 ادامه یافت تا این که از سوی انجمن نورفلک، سفارش 

طراحی هدیه ی عروسی لیدی دیانا از طرف پرنس کارلوس 

به وی داده شد. میز منحرص به فرد » بید مجنون« در 

مراسم باشکوه دیانا، با غمی کوچک از گریه بید مجنون 

الهام گرفته شده بود. این میز، امروز به میز بید مجنون 

دیانا شهرت یافته است. 

 Coffee Information در سال 1982 مرکز اطالعات قهوه

Centre در لندن، منایشگاهی با نام میز لوکس قهوه برپا 

کرده بود. هامن جایی که جان بارنارد برای منایش دومین 

رسی میز بید مجنون دیانا دعوت شده بود. این میز دوم 

نیز به رسعت به فروش رفت.

میز بید مجنون دیانا، یک قطعه از میراث هرنی است که 

خواهندگان نسخه های محدود آن برای ساخت همچنان در 

لیست انتظار طوالنی هستند.

در سال 1998 لرد Bath استدیوی هرنی خود را به سالن 

صندلی های  ساخت  برای  جان  از  و  کرد  تبدیل  ضیافت 

 Bath ضیافت دعوت منود. ایده از ذهن طراح داخلی لرد

بر پایه ی نقوش شاخ و سم نشات گرفته بود و جان با آقای 

بر  را  میزها  ساخت  که  مشهور   Makepeace مک پیس 

عهده داشت، همکاری می منود.

نبوغ ویژه ی یک طراح برای ایجاد همکاری 
سازنده و مفید  با معماران و طراحان

یک  برای  اجباری  هیچ  است؛  مشرتی  بازتاب  اثر، 

ترفند  از  وجه  هیچ  به  نیست،  ناخواسته  موضوع 

طراحی استفاده منی شود. این یکی از رازهای رویکرد 

حس  که  است  قطعه ای  ساخنت  برای  بارنارد  جان 

راحتی و آشنایی می آفریند و در عین حال کلیشه ای 

و دنیوی نیست. 

هستند.  نوزاش  و  شدن  ملس  خواستار  قطعات 

مشرتیان اغلب در حال حرف زدن با جان دستشان 

را روی کارها می کشند و بسیار بیشرت از این که دنبال 

تعادل کلی برای طراحی باشند، چشمشان به دنبال 

جزئیات نفیس کشیده می شود. 

آموخته  و  آسان  افتخارات  این  همه ی  خلق  منشاء 

نشده، ممکن است در آن بخش از شخصیت نهفته 

باشد که باعث برجسته بودن شخص از بقیه می شود؛ 

یا ممکن است نتیجه ی سال ها تجربه از کار مداوم 

باشد. رودین یک بار در پاسخ به این سوال که چگونه 

از بلوک سنگ مرمر یک شیر می سازد، گفت که او 

فقط قطعاتی را که باعث دیده نشدن آن شیر می شود 

جان،  که  است  کاری  دقیقا  این  و  می کند،  جدا  را 

استاد مواد و مصالح و تصویرگر رویای هر مشرتی 

انجام می دهد.

اکنون او به عنوان یکی از نوآوران برجسته ی فنی و 

طراحی مبلامن معارص محسوب می شود. به همین 

دلیل است که برای طراحی و ساخت هدیه ی عروسی 

سلطنتی پرنس چارلز به لیدی دیانا اسپنرس در سال 

بزرگداشت  در   2005 سال  در  و  شد  انتخاب   1981

به  ترافالگار،  نربد  در  نلسون  لرد  دریاساالر  پیروزی 

عنوان طراح و سازنده ی مبلامن دو سده، با استفاده 

از بلوط اصلی و گران بها ی کشتی دریادار نلسون به 

مناسبت پیروزی HMS انتخاب گردید.

مشاغلاولیه

جان، در نزد نیگل بومفری، استاد برجسته ی هرن و 

صنایع دستی و کسی که خودش نزد ادوارد بارنسلی 

آموزش دیده بود، چگونگی ساخت مبلامن را آموخت. 

را درکالج  الکرتونیک  در سال، 1962 جان مهندسی 

نرورویچ به امتام رساند؛ متعاقبا به سمت محو شدن 

حرکت کرد و به عنوان » مهندسی« بسنده کرد. اما 

او باور دارد تحصیالت مهندسی به عنوان عامل اصلی 

و مهم در متایلش به ارزیابی مواد و مصالح در اجرای 

جانبارنارد،طراحیرسزندهوبااستعداداست.اومیتواندبهنسبتوظیفهیخودکارهایی

بااصالت،شگفتآوروزیباومناسبباهرسطحیخلقکند.برخالفتصورشامازکسیکه

درگرایشهرنوصنایعدستیتعلیمدیده،اوتنهایکاستادهرنمندچوببهصورتسنتی

نیست،اوبههامناندازهدرکارباشیشهدرمتامیفرمها،فلزوبرنز،سنگوموادومصالح

مدرنوشیمیاییاستاداست.

اواستعدادیویژهولطیفبرایایجادیکهمکاریسازندهومفیدبامعامرانوطراحان

داخلیومبلامندارد؛بهویژهدرجاییکهطبیعتشخصیویدرجهتدستیابیبههارمونی

عالقمندیهایمشرتیفعالیتمیکند.

طرحجانبارناردشبیههیچچیزدیگرینیست.هرچند،نفساصلیکارطراحیاصولو

استفادهازموادومصالحسنتیاست،امادرنهایتدردورانمدرنتوسطمردیرنسانسی

ساختهشدهکهمنعکسکنندهیخواستههاورویاهایمشرتیاستوتجربهیاحساسی

خاصیبرایمالکپدیدمیآورد.توضیحغرورمالکیتآناثر،کارسادهاینیست.برخی

ازمردمارتباطخودشانراباقطعهایازکارهایجانبارناردبه»عشق«توصیفمیکنند.
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John Barnard is a designer blessed 

with a special talent. He can create 

works of the most astonishing origi-

nality and beauty in any medium appro-

priate to the task. He is not only a Mas-

ter Craftsman in traditional wood, as 

you would expect from someone trained 

in the Arts & Crafts movement, but he 

is, uniquely, equally at ease with glass in 

all its forms, steel and bronze, stone and 

modern materials and chemicals.

He has a special and refined talent for 

working constructively with fellow cre-

atives such as architects, interior de-

signers and complementary furniture 

designers where his natural personality 

works to achieve harmony in the cli-

ent›s interests. He will argue his case but 

against the larger picture and the need to 

deliver on time and to budget. This is a 

rare gift, much treasured by those who 

work with him.

A John Barnard design will be like no 

other. Whether breathtakingly original 

in its use of materials and design prin-

ciples or more traditional it will be made 

by this modern day Renaissance man to 

reflect the client›s wishes and dreams 

and provide an emotional experience to 

the owner which cannot be simply ex-

plained in terms of pride in ownership. 

Some people have described their rela-

tionship with their JohnBarnard piece 

as love.

For this work is a reflection of the cli-

ent, nothing is forced upon an unwilling 

subject, no design trick is pulled which 

might earn plaudits in the designer 

world but feels uncomfortable to you. 

This is one of the secrets to John Bar-

nard›s approach, to build a piece that 

feels like home whilst avoiding clichés 

and the mundane.

The response is tactile - pieces ask to be 

touched and caressed - clients are often 

seen running their hands along surfac-

es as they talk withJohn, and visual too: 

the eye is drawn to some exquisite detail 

as much as to the overall balance of the 

design. The thing just works.

The creation of these attributes cannot 

be easily or quickly learned, their origin 

may lie in that part of the personality 

that makes one person stand out from 

the rest, or it may result from decades 

of experience, from constant learning to 

respond to what the materials are telling 

you. Rodin once said in response to the 

question as to how he creates a lion from 

a block of marble that he just chipped 

away at the bits that didn’t look like a 

lion, and in the same way John is mas-

ter of the materials he employs to render 

each client›s dream.

Today he is widely regarded as one of the 

leading technical and design innovators 

in contemporary furniture, and was thus 

the chosen maker for the Royal wedding 

present for Prince Charles and Lady 

Diana Spencer in 1981, and the design-

er-maker of the bi-centenary furniture 

in 2005 to commemorate Admiral Lord 

Nelson›s victory at the Battle of Tra-

falgar, using original and precious oak 

from Nelson›s flagship HMS Victory.

EarlyCareer
John studied furniture making under Ni-

gel Bumphrey a leading teacher of Arts & 

Crafts traditions who had himself been 

taught by Edward Barnsley.

In 1962 John studied Electrical Engineer-

ing to HND level at Norwich College, 

subsequently transferring to Mechanical 

Engineering as being less abstruse, cul-

minating in the title ›Incorporated En-

gineer.› He believes his engineering ed-

ucation to be seminal in his willingness 

to consider any material for his purpose 

and his ability subsequently to make it 

yield to his designs: it isn›t easy to make 

unforgiving material such as glass bend 

to your will, or to make steel and brass 

and other metals behave in the way you 

require, or to work with the chemistry 

of resins to achieve the unique material 

required to make possible John›s Resin 

Raptures but in his hand this is precisely 

what is achieved.

He was assistant to the Works Engineer 

at Laurence Scott Electromotors, Nor-

wich, from which he developed a famil-

iarity with electronics, often reflected 

in his innovative integration of lighting 

and other electrical or electronic systems 

in his work. This was followed by the 

role of assistant to the far-sighted entre-

preneur, yachtsman and property owner 

Peter de Savary in his furniture works in 

Bridport, Dorset from whence he legged 

it with the owner›s PA, Jacquie Greig. 

She became his wife and subsequently 

the mother of their three children, Joan-

na, James and Benjamin.

FurnitureMaking
In 1971 John opened his Designer-Mak-

er furniture workshops in a tiny railway 

platform in Trowse, becoming a founder 

member of The Norfolk Furniture Mak-

ers Association that same year. Con-

tinuous expansion of workshops and 

reputation followed until in 1981, he 

was asked by Norfolk County Council to 

design their wedding present for Lady 

Diana Spencer to Prince Charles - the 

unique, ground-breaking ›Willow› ta-

ble, inspired, sadly appropriately, by the 

Weeping Willow. This is now known as 

the Diana Willow Table.

In 1982 The Coffee Information Centre 

in London held a prestigious Coffee Ta-

ble exhibition where John Barnard was 

invited to display his second Diana Wil-

low Table which sold immediately.

The Diana Willow Table is a Limited Edi-

سازندگان  زندگی  در  حتم  طور  به  منایشگاه ها 

توجهات  جان  دارند.  بسزایی  تاثیرات  مبلامن 

سلطنتی  پرنسس  آنا  خانم  سوی  از  حتی  زیادی، 

)دخرت ملکه الیزابت( به خود جلب کرده است. 

حضور او از منایشگاه های سالیانه ی مبلامن نورویچ 

رشوع شد که همه  ساله تا به امروز نیز ادامه یافته 

است. 

غرفه  طراحی  درصد   100 بنیانگذار  همچنین  وی 

 Chelsea Barracks، در حالت چلسی رسبازخانه

بروکسل،  اسلینگتون،  طراحی  مرکز  در   Mode

دوساالنه  کالسیک  مبلامن  بین املللی  منایشگاه 

 Betty بتی  توسط  بلژیک،  کورتریک،  شهر  در 

شوراهای  بریتانیا،  طراحی  منایشگاه   ،Norbury

بریتانیا در ملبورن اسرتالیا؛ »در جستجوی جادو« 

»آشپزخانه  لندن.  استفن  سنت   Worshipful

»صندلی های  دورست.  میل«   Walford کول 

 .Westonburt Arboretum.  Tetbur»باغ

طراحی و ساخت مجلس ملی است.

واراح  اندرو  ابتکار  که   Worshipful رشکت 

به  که   MP معرفی  به  است،   Andrew Varah

زد.  دست  است  سفارشی«  »مبلامن  مفهوم 

چلتنهام  در   Betty Norbury استادکاری  جشن 

فیلیپس  در   Worshipful رشکت  منایشگاه  و 

لندن در »جشن برترین ها« متشکل از سازندگان 

مبلامن سفارشی که اعضای این رشکت محسوب 

در  است. جان  ابتکارات وی  از جمله  می شدند، 

همه ی آنها حضور برحجسته ای داشت. 

اعضای Worshipful سازنده گان مبلامن سفارشی، 

در  آزاد  شخصی  عنوان  به  را  او   ،1998 سال  در 

وی  که  معنا  این  به  کردند.  معرفی  لندن  شهر 

بربد.  هم  گوسفند  لندن  پل  روی  می تواند  حتی 

 Bespoke کمیته ی  رئیس   ،2009 سال  در  جان 

Guild Mark، رئیس انجمن صنایع دستی معارص 

نورفولک و رئیس گروه میراث Rivers نورویچ شد. 

وی همچنین رئیس گروه هرن در معامری و رئیس 

گروه پنل رابط مبلامن در کالج نوریچ هم هست. 

 Bespoke Guild به  را  ارزشمند  گنج  سه  او 

مشرتیانی  آورد؛  همراه  به  مبلامن  برای   Marks

و  موجود  برندهای  با  محصوالتی  برای  سفارشی 

گواهینامه های امضا شده برای محصوالت. 

به خاطر دانش عمیق و روش مندانه  و شخصیت 

آموزش  برای  بسیاری  تقاضاهای  جان،  اجتامعی 

دانشجویان در موسسات آموزشی زیر نظر او انجام 

شده و می شود :

Easton College )دوره ی طراحی داخلی( 

Burlingham College )طراحی آشپزخانه ( 

Norwich City College )نازک کاری و نجاری( 

Institute of Production Engineers )طراحی آشپزخانه(

LincolnUniversity
)FurnitureMaking‹RunningyourownWorkshop›(

در   BBC ملی  تلوزیون  در  جان   ،2007 سال  در 

شش  مدت  در  و  شد  ظاهر   »Flog It« برنامه ی  

 Paul Martin دقیقه با مجری برنامه ی پاول مارتین

در مورد میز و صندلی، مواد و مصالح و الهامات 

آن صحبت منود. این برنامه برای جان تقاضاهای 

بسیاری از سوی مردم برای ساخت آثاری به یاد 

تاریخ اروپا جهت نگهداری در  از  ماندنی و مهم 

منازل و ادارات به همراه داشت. 
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tion Heritage piece for which a waiting 

list exists.

In 1998 Lord Bath converted his art stu-

dio for banqueting and invited John to 

build banqueting chairs from an idea by 

Bath›s interior designer based on horn 

and hoof motifs, where John co-operat-

ed with the world renowned John Make-

peace who was building the tables.

Exhibitions feature strongly in the lives 

of furniture designer-makers. As you see 

in the accompanying photograph, John›s 

designs attract attention, here from 

Anne, HRH The Princess Royal. His ex-

hibiting started with The Norfolk Fur-

niture Makers show in Norwich, which 

continues annually to this day, and 

included founder-exhibitor at ›100% 

Design› in Chelsea Barracks; ›Mode› at 

Islington Design Centre, the Brussels 

International Furniture Fair, the ›Classic 

Biennale› at Kortrijk, Belgium by Betty 

Norbury, The British Councils ›British 

Design› exhibition in Melbourne, Aus-

tralia; ›In Search of Magic› St. Stephens 

Walbrook, London. ›Kool Kitchens›, 

Walford Mill, Dorset. ›Chairs› Weston-

burt Arboretum, Tetbury. › Design & Be-

spoke› House of Commons., a Worship-

ful Company initiative by Andrew Varah 

which introduced MP›s to the concept 

of ›Bespoke› furniture. Betty Norbury›s 

›Celebration of Craftsmanship› in Chel-

tenham and the Worshipful Company 

of Furniture Makers exhibition of Guild 

Mark holders ›Celebration of Excellence› 

at Phillips, London.

John was invited to join the Chartered 

Society of Designers in 1997, The Wor-

shipful Company of Furniture Makers in 

1998 and became a Freeman of the City 

of London at the same time )he can now 

drive sheep over London Bridge(. He 

is, in 2009, Chair of the Bespoke Guild 

Mark Committee, President of The Nor-

folk Furniture Makers, and on the com-

mittees of The Norfolk Contemporary 

Craft Society and the Norwich Rivers 

Heritage Group. John has chaired the Art 

in Architecture group, Contemporary 

Craft Society and The Furniture Makers 

and the industry side of The Furniture 

Liaison Panel for Norwich College.

He holds three treasured Bespoke Guild 

Marks for furniture. Customers for piec-

es with the Mark are presented with a 

signed Certificate attesting thereto.

With his deep knowledge and approach-

able, outgoing personality he is much in 

demand as a lecturer to students and has 

done so at the following institutions:

Easton College )Interior Design Course( 

Burlingham College )Kitchen Design( 

Norwich City College )Joinery and Carpenters( 

Institute of Production Engineers )Designing 

Kitchens( 

LincolnUniversity

)Furniture Making ›Running your own Workshop›(

In 2007 John featured in the BBC na-

tional television›s crafts and design pro-

gramme ›Flog It› with a six minute slot 

talking with the presenter Paul Martin 

about the unique John Barnard Furni-

ture Victory table and chairs, their in-

spiration and their materials. This pro-

gramme generated a high response from 

clients wishing to grace their homes and 

offices with memorable pieces embrac-

ing an important part of European his-

tory.

Notable commissions aremany and

include:

Retirement table )Norwich City Council 

Treasurer(, Boardroom table )Norwich 

Motor Group(, Electric floor )Norwich 

Catholic Cathedral(, Pews )St. Peter & 

Paul Church, Wakefield(, Altars and 

Lectern )Wakefield(, Entire furniture 

for Nave and Altar )Reedham, Norfolk: 

this won the prestigious ›Craftsman-

ship› award from Norfolk Architects 

Association(, Rates Hall public seating 

and tables )Norwich City Rates Hall(, 

Senate House Reception )University of 

East Anglia(, Benches )Founders Lawn, 

University of East Anglia(, Individu-

al Seating )University of East Anglia(, 

Kitchen/dining room/study )Private cli-

ent Cadogan Square, London(, Summer 

kitchen )Charles Jencks, London(, Diana 

Willow Table )HRH The Princess Diana, 

Kensington Palace, London(, Trafal-

gar Bicentenary Table & Chairs )Private 

Client, London(, Arts & Crafts kitchen 

)Private client, Norfolk(, two storey ex-

tension/bedroom/Bathroom )Private cli-

ent Norfolk(. Massive Regency kitchen 

with 80mm granite worktops in Manor 

House )Private client in Norfolk(, Galley 

kitchens in boats )Stelco Boats(, Library 

Furniture )Norfolk County Council in 

Aylsham(, Masters Chair )Worshipful 

Company of Information Technologists, 

London(, Doors, Two kitchens, Bath-

room and Laundry )Private client, Ber-

muda(, Glass Staircase & Kitchen )Pri-

vate client, Norfolk(, Victory Table and 8 

Victory Chairs )Private client , London(, 

Trafalgar Studio/Victory Table )Private 

client, Isle of Man(, Kitchen, bathroom, 

living room )Private client, Norwich(, 

Boardroom tables & Bookcase )Jarrolds, 

Norwich(, Boardroom ›Wherry› Table 

)Targetfollow, Norwich(, Managing Di-

rector›s Office )King Group, Norwich(, 

Boardroom & Office )Solicitors, Al-

dwych, London(, Managing Director›s 

Office )Richard Nash Cars, Norwich(.

CurrentObsessions

Resin in furniture, so clients can have 

the whole tree including the bark.

Bringing disparate materials together, 

whilst allowing for the strengths and 

weaknesses of each.

Bringing the excitement of cars into fur-

niture so people get that same ›buzz›.

Revolutionising kitchen design to get rid 

of the box mentality.

Street furniture.

Electric cars.

Designing for that frisson of expecta-

tion.
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فرهنگ و هنر
CULTURE & ART



هــر رنگی دارای حاالت و احساســات مختلفی بوده 
و از دیــدگاه نمادگرایــی، دارای وضعیت متفاوتی 
اســت و در عیــن حــال در فرهنگ هــا و ملیت های 

مختلف، با هم تفاوت دارند

)اردالن-77-1390(  است  شده  منایان  خوبی  به 

)تصویر2(.

شده  خلق  نور  با  همراه  رنگ  مسیحی،  سنت  در 

مدح  فقط  روحانی  پدران  و  مذهبی  مکتوبات  و 

عظمت و زیبایی نور را می کنند. گاه برای مبارزه 

با فریبکاری طبیعت کسانی که زیبایی ها را به خدا 

ارتباط منی دهند، همچون برنار قدیس، در معامری 

سیسرتسیومی  رنگ خاکسرتی را توصیه می کنند. 

در نقاشی مسیحی، بدون این که در مورد رنگ ها 

رنگ  سفید  تدریجاً  شود،  ساخته  مطالق  قانون 

ایامن، رسخ رنگ عشق و رحمت سیاه رنگ، زرد و 

سفید رنگ عصمت انگاشته شد. گفتیم در سنت 

مسیحی، رنگ همواره با نور خلق شده است. رنگ ها 

صعود  عروج  نیروهای  مناد  سایه  و  نور  بازی  در 

هستند و از این رو است که در کلیسای های رومی 

به کار گرفته شده اند )شوالیه و گریران، 1378(.

رنگسفید

سفیدسمبلخلوص،بیگناهی،پاکی،آرامشو

صلحاست. 

رنگ سفید القا کننده ی آرامش، صفا و آسایش است. 

کاربردی ترین  از  یکی  خلوصش  همراه  به  سفید 

رنگ ها در طراحی دکوراسیون یک فضاست، زیرا با 

همه ی رنگ ها قابل ترکیب است. به کارگیری رنگ 

سفید در فضا به خصوص برای پوشش های اصلی، آن 

مکان را روشن تر و بزرگ تر جلوه می دهد. بنابراین 

ایده آلی  انتخاب  کم نور  و  کوچک  فضاهای  برای 

طبیعی  نور  با  که  هنگامی  خالص  سفید  است. 

ایجاد می کند،  را  گرم  رنگی  نورپردازی می شود، 

ولی در زیر نورهای مصنوعی رسد به نظر می رسد. 

رنگ سفید برای فضاهایی با عنارص معامری قدیمی 

کامالٌ  سبک های  بین  هامهنگی  ایجاد  برای  یا  و 

حفظ  برای  است.  آیده ال  بسیار  معامری  مجزای 

آرامش فضایی با سطوح سفید، می توان از لوازمی 

با رنگ های خثنی و بافت های طبیعی مانند چوب 

استفاده کرد و برای ایجاد تضادهای ظریف و زیبا، 

ترکیب  این  به  نیز  دراماتیک  رنگ های  تعدادی 

افزود. )بشیری،1386(

سفید یک رنگ تجملی است. همیشه حس صلح 

اجازه می دهد  و  ایجاد می کند  اتاق  در  آرامش  و 

الیه های  افزودن  برای  مشخصی  زمینه ی  پیش 

رنگ و بافت ایجاد شود. یکی از عام ترین دالیل 

ایجاد فضا و گسرتش آن  برای استفاده از سفید، 

و روشن کردن اتاق های کوچک است. سفید برای 

اتاق هایی که سقف و دیوار آنها اشکال نامنظم دارند 

مناسب است؛ زیرا توجه را از معامری غیرعادی 

می دهد  افزایش  را  نور  حضور  و  می گیرد  بر  آنها 

)کاپستیک،1388، 29(. 

رنگقرمز

رنگقرمزراهمرنگستارهیمریخمیدانندو

عالمتجهانمتالطم،جنگوشیاطینبودهو

نشانتثبیتشدهازمبارزهوانقالبوشورش

است.

این رنگ دارای کشش و قدرت و انرژی زیادی بوده 

و مثبت و متجاوز و تهیج کننده است. از این رو 

باشد.  بر اساس اصولی خاص  باید  آن  از  استفاده 

رنگ قرمز موجب باال رفنت فشار خون و تپش قلب 

ایجاد  انرژی  و  نیرو  اشخاص  بعضی  می شود. در 

حالتی  آمدن  وجود  به  باعث  و همچنین  می کند 

صمیمی همراه با عشق و محبت می شود. به عالوه 

اشتها را تا حد زیادی افزایش می دهد )عسگرلو(.

آدمی  تند  غرایز  منایانگر  همچنین  را  قرمز  رنگ 

می دانند و به همین دلیل وانگوک در نامه ای به 

رنگ های  با  که  می نویسد:»می کوشیدم  برادرش 

قرمز و سبز، شهوات و هوس های آدمی را تصویر 

کنم )دوبوکور،1376(.«

رنگ قرمز هامن طور که بیان شد، به عنوان تحریک 

بنابراین یک  اشتها شناخته شده است؛  کنند ه ی 

اتاق غذاخوری است. همین طور  برای  رنگ عالی 

فضاهای  و  هیجان  افزایش  برای  قرمز  رنگ 

رنگ  این  مثال  برای  می رود.  کار  به  برانگیزاننده 

می تواند یک رنگ مناسب برای یک کلوپ ورزشی 

از  باشد.  ورزش  مسابقات  سالن متاشای  و  سبک 

جذابیت های طبیعی رنگ قرمز، توانایی آن در خلق 

کانون توجه روی دیوار است.

قرمز باعث می شود اشیا به گونه ای به نظر بیایند 

که انگار به سمت بیننده در حال پیش روی هستند 

و تصاویر را برجسته می کند. بنابراین، قرمز در یک 

اتاق باعث می شود، دیوارها نزدیک به هم به نظر 

آیند، همین باعث می شود جو را صمیامنه تر شده 

و شکل اشیا در نهایت برجستگی شان منایان شوند.

رنگآبی

آبیرنگیبسیارآرامشبخشوتسکیندهنده

استودرانسانامنیتوآرامشایجادمیکند؛

به همین دلیل است که در اکرث مطب های پزشکی 

به  الزم  بهره می گیرند.  آن  از  اتاق های جراحی  و 

مقابل  نقطه ی  اشتها  با  رابطه  در  آبی  است  ذکر 

از بین رفنت اشتها  قرمز بوده، در حقیقت باعث 

می شود؛ بنابراین منی تواند رنگی مناسب برای اتاق 

نماد گرایی رنگ و 
تاثیر استفاده از آن در فضای داخلی

منادگراییرنگوتاثیراستفادهازآن

درفضایداخلی

رنگ یک مسئله ی فرهنگی و در بعد دیگر  اثرگذار 

اما عمیق و  آرام  آن  اثرات  و  بعد روحی است  در 

دارای تاثیرات مثبت و منفی در التهاب و آرامش 

فکر  طرز  از  نشانه ای  و  مناد  رنگ،  است.  افراد 

با  می توانیم  رنگ  طریق  از  ما  و  است  اندیشه  و 

ویژگی های شخصیتی و یا فرهنگی یک قوم آشنا 

از  بازمانده  رنگین  آثار  مطالعه ی  با  حتی  و  شویم 

را  ناپدید شده ای  قرون گذشته، متایالت عاطفی 

بیابیم. )صدر،1370-64( مهم ترین ویژگی مساجد 

از رنگ  به بعد استفاده  از قرن هفتم  ایران  فالت 

است  جهان  در  معامری  سبک  تنها  این  است. 

از رنگ کاشی کاری نقش دار  که به طور گسرتده 

این  در  و  می جوید  بهره  دیگر  رنگی  عنارص  و 

زمینه رنگ آبی، رنگ اصلی و تعیین کننده است 

)فرمانفرمائیان،1382ـ82(.

در سنت اسالمی، رنگ اصوالً از دیدگاهی مافوق  

خالی  رنگ  عامل  گرفته می شود.  نظر  در  طبیعی 

محض،  نور  یا  بی رنگی  باشد.  منی تواند  تضاد  از 

رنگ ها  است.  احدیت  و  ناب  وجود  قلمرو  خود 

خط را به بعد سوم آشکاری بسط می دهند و عمق 

شخصیتی ای برای سطوح فراهم می کنند که بدون 

آنها قابل حصول نیست. در این حالت روابط رنگی، 

مورد  هندسی  الگو های  پرکننده ی  عنوان  به  که 

استفاده قرار می گیرد، عمدتا بر مبنای یک به یک 

قرار دارد و موجب می شود بهرتین فرصت برای 

حس شخصیت و زیبایی رنگ ها به صورت جداگانه 

عدد   )1 )تصویر  )اردالن-83-1390(.  شود  فراهم 

چهار، که در هندسه مربع است، آرایش مفهومی 

روح جهانی در صفات فعال طبیعت )گرم، رسد، 

)آتش، آب، هوا  تر، خشک( و صفات منفعل ماده 

رنگ های  ما  دید  در  می دهد.  بازتاب  را  زمین(  و 

چهار  این  هستند.  آبی  و  سبز  زرد،  رسخ،  اصلی 

رنگ با مقامات چهارگانه ی دنیا ی طبیعت و چهار 

عنرص ماده متناظرند )اردالن-1390-79( همچنین 

با یک بررسی تاریخی متوجه می شویم این دیدگاه 

در معامری مساجد به عنوان منادی از دین اسالم، 

تجسمفضایداخلی،بدونرنگ،هرگزمنیتواندتجسمزیباییازیکفضایمعامرانهباشد.هرچندفرمهاو

عنارصساختامنیبهنحویهرنمندانهکناریکدیگرقرارگرفتهباشند،اگراینفضایداخلی،رنگینداشتهویا

بهشکلمناسبیرنگآمیزینشدهباشد،هرگزنخواهدتوانستارزشهایمعامرانهیخودرابهمنایشبگذارد.

هررنگیدارایحاالتواحساساتمختلفیبودهوازدیدگاهمنادگرایی،دارایوضعیتمتفاوتیاستودر

عینحالدرفرهنگهاوملیتهایمختلف،باهمتفاوتدارند.دراینبحثتعدادیازرنگهایاصلیازدید

منادگراییودرحوزههایمختلففرهنگیومذهبیموردتوجهقرارگرفتهاند.

درهرنمعامریوباالخصهرنمعامریداخلی،هموارهیكیازمهمترینعنارص،رنگاست؛بهطوریكهتوجهبه

رنگیكیازاصلیترینفاكتورهایمعامریداخلیبودهودارایتاثیراتشگرفیبرفضاست.

  آزاده فرزادپور

تصویر1-ورامین،مسجدجامع،جزئیات

نظامتکرنگ-)اردالن،83-1390(

تصویر2-بهرامگوردرکوشکزرد-موزهیهرن

مرتپولینت-نظامچندرنگ-)اردالن،80-1390(

  کـارشــناس ارشــد 
معماری داخلی

  کـارشــناس ارشــد 
معماری داخلی
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طراحی و مبلمان
FURNISH & DESIGN 



بهبودی و خوشحالی در شخص دارد. نارنجی رنگ 

مرکب از زرد و قرمز بوده و کانون ترکیب این دو 

قرار  شایسته ای  تابندگی  و  درخشندگی  بر  رنگ 

گرفته است )ساطعی، 1383(. نارنجی باالبرنده ی 

خالقیت و رفع شکاکیت و مناسب برای آدم های 

منزوی و منفعل است. نارنجی در حالت کم رنگ 

برای یک اداره مناسب بوده و هامن تاثیر پرانرژی 

قرمز و نارنجی را دارد، اما بدون جلب توجه است. 

با  خواب هایی  اتاق  برای  شگفت انگیز  رنگ  این 

نور گیری و گرما و برای آشپزخانه های مدرن کاربرد 

خود را یافته است. اتاق های نشیمن و غذا خوری 

از فروغ تابان این رنگ انرژ ی بخش سود می برند. 

نارنجی آب نباتی رنگ را در هر مکانی که تیره و 

دلگیر به نظر می رسد، می توان به کار برد. روشنایی 

و پرتو این رنگ خود به خود روحیه ی هر تازه واردی 

را باال خواهد برد )لینچ، 30-1387(.

رنگسبز

از امیدواری و آرامش ارضا، سودمندی،

ارزشهایبیانشدهیرنگسبزند.سبزترکیب

ایامن.سبز،رنگ و ازدانش آمیزشیاست و

سلطنتسبزیحاتومعلولعملگیاهاناست.

سالمت،  احساس  که  جذاب  است  رنگی  سبز 

القا  را  صمیمیت  و  آرامش  حاصلخیزی،  باروری، 

می کند. سبز نیز تا حدی مانند آبی عمل می کند، 

در  رنگ  این  از  است.  منعطف تر  و  گرم تر  اما 

بیامرستان ها، مطب ها و اتاق انتظار دندانپزشکی 

استفاده می شود )عسگرلو،  1386(.

رنگ سبز، رنگ ممتاز عرص رنسانس نیز بوده است. 

بعضی از فالسفه و کیمیاگران بر سفره ی سبز رنگی 

به  دست  می گذاشتند،  زالل  آب  جام  رویش  که 

کار می شدند و معموالً در روزی که صورت فلکی 

مار، برای انجام دادن کارهای رِسیشان مبارک و 

سعد بود، و در آن روز، تشعشات سبزفام بعضی 

کیهان،  مارسرتگ  اشعه های  با  کواکب،  و  کرات 

مقارن می افتاد، به کیمیاگری می پرداختند. ظاهراً 

جلسه ی سبز آکادمی نشینان یادگاری است که 

از فضایل رِسی این رنگ جای مانده است. اعتقاد 

بر این است که سبز به دلیل انتقال نیروی زنده، 

بر مرگ تاثیر می گذارد. زرد رنگ طال و خورشید 

دارای خاصیتی جادویی است )دوبوکور، 1376(.

رنگ سبز، رنگی زنده و آرام بخش است و با توجه به 

این که از طبیعت نشأت گرفته شده است، می تواند 

انتخاب معقولی برای اتاق خواب باشد. سبز روشن 

رنگ مناسبی برای اتاق های خواب، نشمین و هال 

به شامر می رود. سبز تیره نیز برای آشپزخانه و اتاق 

تاثیر  این رنگ  ناهارخوری مناسب است؛ زیرا که 

خوبی بر سالمت و تغذیه دارد. سبز با طول موج 

کوتاه و تاثیر شل کردن رگ ها و خاصیت گندزدایی 

مناسب برای فضاهای طبی است. 

رنگهایخنثی

رنگهاییمثلخاکسرتیحاصلترکیبسفیدو

سیاهباهماستودرواقعنوعیرنگخثنیمعادل

وموزونوبیتفاوتاست.

این رنگ نه مانند قرمز بسیار مهیج و نه مانند آبی 

می شود  موجب  رنگ  این  است.  دهنده  تسکین 

چشم و اعصاب دچار خستگی و ماللت نگردند. 

میزان  از  که  هستند  رنگ هایی  خنثی،  رنگ های 

از  یک  هیچ  به  ولی  بوده  برخوردار  سفید  زیادی 

رنگ های اولیه و ثانویه متامیل نیستند. برای مثال 

رنگ کرم یکی از رنگ های خنثی است. 

از مواد طبیعی مثل  رنگ های خنثی در بسیاری 

در  و  می شوند  یافت  و...  چوب  و  سنگ  و  شن 

دنیای معامری داخلی اهمیت زیادی دارند. خنثی 

بودن آنها به این معناست که می توانیم به راحتی 

از  احتامل  بدون  دیگری  رنگ  هر  کنار  در  را  آنها 

دست رفنت زیبایی، به کار بریم. با توجه به این که 

این رنگ ها آرامش بخش و مالیم هستند، با پوشش 

دیوار به وسیله ی آنها، می توان پس زمینه ی خوبی 

برای نصب تابلو، نوارهای چاپی، پرده ها و به طور 

کلی دیوارپوش ها فراهم آورد. از خواص رنگ خنثی 

می توان برای رفع عیوب معامری و شکستگی ها و 

فرورفتگی ها بهره برد.

نتیجهگیری

و  رنگ  شیمیایی  و  فیزیکی  ماهیت  به  توجه  با 

و  روانشناسی  بعد  از  آن،  از  ما  ادراک  چگونگی 

پزشکی می توان رنگ ها را از نظر حسی گروه بندی 

اختصاص  آن  به  که  شخصیتی  طبع  به  و  منود 

طور  به  داخلی  معامری  فضا های  در  می دهیم، 

صحیح بهره یافت. در این راستا به طور اهم به این 

نتایج دست می یابیم:

ایجاد  کاربرد  با  آرامش  پاکیزگی،  صلح،  سفید:

فضای باز و بسرتی به منظور حضور دیگر رنگ ها 

در معامری داخلی

قرمز:متجاوز، قدرت و کشش زیاد، اعتامد به نفس 

با کاربرد فضاهای برانگیزاننده مانند غذاخوری در 

معامری داخلی

آبی: درستی، صداقت، وفاداری با کاربرد فضاهای 

اسرتاحت، رسویس های بهداشتی، محل های کار

زرد:نشانه ی آفتاب، امیدوارکننده، پراکنده شونده 

توجه،  جلب  هدف  با  فضاهایی  در  کاربرد  با  و 

آشپزخانه و خواب در معامری داخلی

نارنجی: جذبه و هیجان، موثر بر گوارش و با کاربرد 

روشن  با طیف  و  غذاخوری  و  آشپزخانه  فضاهای 

محل کار در معامری داخلی

سبز: سودمندی، آرامش و امیدواری و با کاربرد 

در  روشن،  با طیف  و خواب  نشیمن  فضاهای  در 

معامری داخلی 

خنثی:معادل، موزون و بی تفاوت و با کاربرد در 

دیوار های محل نصب تابلو و رفع عیوب معامری در 

معامری داخلی

الزم به ذکر است چگونگی استفاده از  طیف رنگ ها 

)میزان روشنی یا تیرگی( می تواند کاربرد آن را در 

معامری داخلی  متفاوت مناید؛ لذا در استفاده از 

رنگ ها و خواص آنها، می بایست دقت کافی منود و 

با توجه به خصوصیت طیف رنگ، آن را به کار برد.

با تشکر و قدردانی  فراوان از زحامت استاد ارجمند 

خانم دکرت ایامنی  و آقای دکرت مصطفی  کیانی که 

در این تحقیق ما را یاری منوده اند.
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نهارخوری و آشپزخانه باشد )عسگرلو،1386- 21(.

رنگ آبی چون نوعی آرامش درونی به فرد می دهد 

بنابراین  باشد،  برون گرا  تا  می کند  کمک  او  به  و 

برای آرامش یافنت و گشاده رویی در مقابل دیگران 

استفاده از رنگ آبی مناسب است.

و  آرامی  و  روشنی  صداقت،  دوستی،  مظهر  آبی 

گنبد  اسالمی  در سنت  است.  وفاداری  از  کنایه 

آبی مساجد، آسامن آبی، که جایگاه فرشتگان و خدا 

احرتام  و  تقدس  دارای  است،  پاک  موجودات  و 

خاصی است.

زمین  بین  پلی  مانند  به  آبی  مناره های  و  گبندها 

را  انسان  رنگ،  این  می شوند.  محسوب  آسامن  و 

به سوی دقیق شدن در بی نهایت و اندیشیدن به 

ملکوت وا می دارد.

اثر معروفش »فلسفه  فردریک شیلنگ آملانی در 

هرن« آبی سیر را به آرامش در دریای متالطم تشبیه 

کرده است )ساطعی، 1383(.

مناسب  رسد  و  متمرکز  فضاهای  برای  آبی  رنگ 

است )افتخارزاده، 1384- 27(. آبی رنگ طبیعی و 

آرامش بخشی است و می تواند برای اتاق خواب و یا 

محل اسرتاحت انتخاب مطلوبی باشد.

با توجه به آثار روانی رنگ آبی که انسان در مواجه 

متاس  می کند،  مطبوعی  آرامش  احساس  آنها،  با 

مداوم با این رنگ ها حتی اگر در سطح وسیعی نیز 

باشد، خستگی و کسالت یا آثار سوء دیگری ایجاد 

زندگی  و  کار  محیط  در  می تواند  لذا  و  منی کند 

مورد استفاده قرار گیرد.

آبی را می توان برای اتاق های خواب و رسویس های 

برای  این رنگ،  نظر گرفت. در کل  بهداشتی در 

آرامش بخش  و  خنک  باید  نظر  به  که  محل هایی 

باشند، استفاده می شود )عسگرلو، 1386(.

رنگزرد

ازلحاظسمبولیکزرد،نشانگرگرمایدلپذیر

محتوای انبیاء، عروج آفتاب، حیاتبخش و

عاطفیزندهوامیدوارکنندهاست.

و  فکر  تقویت  عامل  آن،  کنندگی  تحریک  حالت 

گرم ترین،  زرد،  رنگ  است.  افکار  مترکز  شدت 

رنگ هاست.  سوزان ترین  و  شونده ترین  پراکنده 

زرد، رنگ خدا، مهد جوانی و ابدیت الهی است. 

کیهان  تخم  می کند،  تن  بر  زرد  لباس  »ویشنو« 

نیز  و  درخشنده  و  است  زرد  طال  چون  برهام 

و درخشان است  زرین  نشانه ی ستاره ی  زرتشت، 

)شوالیه و گریران، 1378(.

بر  نارنجی  و  قرمز  مانند  تاثیراتی  نیز  زرد  رنگ 

و  درخشان تر  که  تفاوت  این  با  می گذارد؛  جای 

روشن تر است و هامنند قرمز و نارنجی می توان از 

آن برای فضای نشمین و هال استفاده کرد. عالوه 

و  روشن  برای  هوشمندانه  بسیار  انتخابی  این  بر 

بزرگ تر نشان دادن قسمت های تاریک و کم نور 

ساختامن مانند راهروها و فضای ورودی منزل است 

)عسگرلو،1386(.

زرد چشم گیرترین رنگ هاست و هر جایی که هدف 

جلب توجه است، از آن استفاده می شود. رنگ زرد 

باعث می شود اشیاء جلوتر از بقیه به چشم بیایند. 

جاذبه های  و  بوده  انرژی بخش  درخشان  زرد های 

نارنجی  و  زرد  رنگ  می بخشند.  فضا  به  بیشرتی 

هستند؛  انرژی بخشی  رنگ های  خورشید  مانند 

پس می توان آنها را فاکتورهایی برای انرژی بخشی 

قلمداد کرد. مثالٌ می توانند انتخاب مناسبی برای 

آشپزخانه باشند. در حقیقت، زرد رنگی است که 

یا در گوشه های دنج خانه به یک  اتاق خواب  در 

اندازه گیرا و خوشایند به نظر می رسد. فقط باید به 

خاطر داشته باشید که بسته به شدت کم رنگی و پر 

رنگی آن، حال و هوای اتاق تغییر می یابد  )کاسابیان، 

.)101-1387

رنگنارنجی

نارنجینشاندهندهیجذبهبودهوبرهیجان

فراوانوگوارشموثراست؛برانگیرانندهومهیج

ودرعینحالآرامشبخشوتسکیندهندهاست.

اثر این رنگ نبض تندتر می زند، ولی بر فشار  بر 

خون اثر ندارد. در هر حال وجود نارنجی در محیط 

به صورت غالب موجب تحریک چشم و مغز شده 

و برای اشتهای بیشرت و هضم مناسب است و اثر 

54
54

55
55

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

 شماره 12 و 13 / بهار و تابستان  1392

طراحی و مبلمان
FURNISH & DESIGN 



طرحگبه

طرح گبه بسیار ساده و هندسی است. در ابتدا 

گبه ها بدون نقش و ساده بافته و گاه نیز از محیط 

اطراف الهام گرفته می شدند. در این زمان بافنده 

پیاده  گبه  روی  بر  داشت  خود  ذهن  در  چه  هر 

می كرد. گبه هایی كه توسط عشایر بافته می شد، از 

طرح های ذهنی رسچشمه می گرفت و چون مرصف 

شخصی داشت، بافنده ذهنیات خود را بدون هیچ 

قید و بندی بر روی گبه پیاده می كرد. گاهی نیز 

طرح و نقش از محیط اطراف خود بافنده گرفته 

می شد و شاید هم بافنده آرزوها و آمال خود را بر 

روی گبه می ریخت. مثالً نقش چادر، 

داشنت  آرزوی  از  برگرفته  شاید  که 

چادری بزرگ تر و  یا مأمنی ثابت بود، 

نقش انسان، نشانه ی داشنت خانواده، 

نقش  و  نشانه ی رسسبزی  بوته  و  گل 

گوسفندان و گله و حتی سگ در پیش 

داشته  خاصی  مناد  و  نشانه  عشایر 

است. گبه هرن اصیل  ایرانی است و 

شاید بتوان گفت طرح و نقش آن است که آن را از 

دیگر دست بافت ها متامیز می سازد. طرح ها عموماً 

خلوت و ساده اند و در دنیای مدرن و پرهیاهوی 

امروزی منبع بسیار خوبی از انرژی مثبت به شامر 

می روند. سادگی برصی این نقوش با بردن انسان 

در  بی پیرایه،  طبیعت  یادآوری  و  خیال  دنیای  به 

انتهای یک روز پرهیاهو آرامش را برای او به ارمغان 

قشقایی،  كوچ نشینان  بافته های  دست   می آورد. 

باغ های بافته ای را می ماند كه در نهایت ظرافت 

و دقت زبان باز می كنند و از به منایش گذاشنت 

نقش ها، تاریخ قومی، قدمت فرهنگی و قلمرو ذوق 

این كوچندگان را بازگو می منایند. 

مرصف  سالیق  با  سازگاری  گبه،  طراحی  در 

کنندگان در نظر گرفته می شود و این امر به علت 

افزایش  از  که  محصول  عمر  دوره ی  شدن  کوتاه 

متایل مرصف کنندگان به تنوع، تحوالت ناشی از 

دیجیتالی شدن، رشد روزافزون مارک های متنوع 

ارائه دهنده ی کاال و خدمات، پیچیدگی محصوالت 

جدید به علت تعدد رسانه ها و سخت شدن انتخاب 

راه کاری  می گیرد،  رسچشمه  کنندگان  مرصف 

منطقی به نظر می رسد. 

این واقعیت در ارائه ی این محصول باید مد نظر 

باشد که تا چه اندازه مطابق با کاربردها تولید شده 

کاربرد جدیدی  از فرش  بتوانیم  ما  این که  است؟ 

با  متناسب  که  شود  ارائه  فرشی  یا  دهیم  ارائه 

نیازهای امروز مشرتی باشد و یا این که کاالیی ارائه 

شود که در کنار کاربرد گذشته ی خود یک معنای 

عمیق فرهنگی را با خود داشته باشد، امری مهم و 

رضوری است.

رنگهایمورداستفادهدرگبه

رنگ  به  یعنی  »خودرنگ«   رنگ  به  آغاز  در  گبه 

دست بافت  چون  و  می شد  بافته  پشم  طبیعی 

استفاده  آن  از  خودشان  فقط  و  بود  عشایری 

گفت  می توان  بنابراین  می كردند، 

عشایر نخستین کسانی بودند که این 

محصول منحرص به فرد را تولید کرد 

به  گبه  دادند.  قرار  استفاده  مورد  و 

رنگ طبیعی پشم ها در رنگ هایی چون 

مشكی، سفید، شیری، قهوه ای از مو و 

پشم حیواناتی چون شرت، بز، گوسفند 

و  با گذشت زمان  بافته می شد.  و… 

كوچ عشایر از جایی به جای دیگر و دسرتسی به 

رنگ های گیاهی و شناخت رنگ دانه های گیاهان 

و راه یابی گبه به خانه های شهرنشینان، این هرن از 

مرصف شخصی عشایر به مرصف شهرنشینان نیز 

رسید. از آن زمان گبه ها با رنگ های متنوع گیاهی 

و  رنگی مناد  هر  می شد.  بافته  و  رنگ  طبیعی  و 

جایگاه گبه در دکوراسیون مدرن ایرانی و غربی

ریشهشناختیواژهیگبه

چه  و  آمده  كجا  از  گبه  نام  كه  منی داند  كسی 

به  دستباف  فرش  نوع  این  چرا  و  دارد  ریشه ای 

 این نام معروف شده است. آنجا که به فرشی گبه 

بافته  درشت  و  دارد  بلند  خوابی  كه  می گویند 

نویسندگان  از زبان شناسان و  شده است، عده ای 

معتقدند  این لغت به معنی ضخیم و محکم و چیزی 

شبیه به  اینها بوده است.

مصارف  برای  و  عشایر  توسط  زیرانداز  نوع  این 

شخصی بافته می شده است. گبه زیراندازی بود 

برای جلوگیری از نفوذ رسمای زمین و خانواده ی 

عشایری از آن برای حفظ خود در برابر رسما استفاده 

می کردند. نخستین گزارش پیرامون گبه در طول 

ایران، به استقبال شاه طهامسب صفوی از  تاریخ 

پادشاه هندوستان، مربوط  شاه هامیون گورکانی، 

می شود که به علل سیاسی و توطئه ها و خیانت های 

درباریان اجباراً به ایران گریخته بود. شاه طهامسب 

و  می دهد  پناه  گوركانی  هامیون  شاه  به  صفوی 

دستور می دهد از او استقبال بی نظیر و خوبی به 

عمل آورند. مدیران مراسم استقبال كه رسپرستی 

آنان را محمدخان ارشف اوغلی بر عهده داشت، در 

سالن ها، قالیچه های دو خوابه ی طالباف، مند تیكه 

كركی اُسرت اطلس، گبه و سه قالی دوازده ذرعی 

و روی هفت  پهن می كنند  كوشگانی)جوشقانی( 

رأس اسب جل های مخمل و اطلس پوشانیده و تنگ 

قصب بافی ابریشمی بر جل مخمل منقش، تنگ 

سفید بر جل مخمل رسخ و تنگ سیاه بر جل مخمل 

سبز می کشند.

شناختیازگبه

گبه های مرغوب، از جنس بهرتین نوع پشم )پشم 

بهاره( بافته می شوند. پشم ها با دست ریسیده شده 

و به روش طبیعی و گیاهی رنگ می شوند. رنگ های 

طبیعی و گیاهی در مقایسه با رنگ های شیمیایی 

بسیار با دوام و دارای ثبات و درخشندگی زیادی 

هستند. طرح گبه ذهنی و هندسی بوده و دارای 

محیط  از  كه  است  جذابی  نقش های  و  طرح ها 

پیرامون و اطراف بافنده الهام گرفته شده است.

استانداردقطعگبه  

ایالت و عشایر گبه ها را به منظور مصارف شخصی 

می بافند. بنابراین ابعاد آنها تابع هیچ استانداردی 

نبوده و طول و عرض آن به میل و خواست بافنده و 

یا بنا به بزرگی چادر او تعیین می شد.

تا این که پدر گبه ی ایران، غالمرضا ذواالنواری، با 

عملی ابتکارانه قوانینی در ابعاد گبه ایجاد و گبه 

را در متامی ابعاد تولید کرد. این اقدام در پی سفر 

ایشان به سوئیس در حدود سی تا سی و پنج سال 

پیش صورت گرفت. ذواالنواری، با شناخت عمیق 

سلیقه ی بازار خارجی و بازگشت به ایران به تولید 

گبه در متامی ابعاد دست زد. 

این کار او به رسعت متقاضیان زیادی را به سوی 

با  ایران  بازار  آن  پی  در  و  کرده  جلب  ایران  بازار 

تغییرات بازار جهانی همگام شد. 

بدین ترتیب گبه از چادرهای عشایری به خانه های 

شهرنشینان راه یافت و همچون دیگر فرش ها مورد 

گسرتده  استقبال  با  امروزه  گرفت.  قرار  استفاده 

اندازه  های  در  گبه  بازار،  باالی  تقاضای  و  آن  از 

استاندارد بافته می شود. هم چنین اندازه ی فرش ها 

با فضاهای سکونتی کشورهای اروپایی و آمریکایی 

منطبق شده است تا در عین پاسخگویی به سالیق 

مشرتیان داخلی، با سالیق بازار جهانی نیز همگام 

شود. 

فرشدستبافایران،اگرنخواهیمبگوییمدرطولقرنها،حداقلمیتوانیمبگوییمدریكقرناخیر،پساز

نفت،بزرگترینرسمایهیملیمنبعدرآمدارزیصادراتیمابهشامررفتهوگزافهنیستاگربگوییمگذشته

ازارزشصادراتی،هرنقالیبافیمشخصترینوسیلهیفرهنگیمعرفیمابهدنیانیزبودهاست.بنابراینباید

ازچنینرسمایهیبالقوهایبهصورتبهینهاستفادهکردهودرحفظآنكوشیدوآنراروزبهروزوسعتبخشید.

هرندکوراسیونومبلامناصیلایرانیدارایویژگیهایمنحرصبهفردیاستواینخودبهمتایزچشمگیرهرنهایسنتیایراندرمقایسه

باهرنهایرشقیوغربیبرمیگردد.درواقعبانگاهیبهگذشتهمیتوانبهاینحقیقتمعرتفبودکهدرسیرتحولدکوراسیونایرانی،

هرنهایسنتیازمهمترینجایگاهبرخورداربودهاند.گرچهاینحقیقتهموارهدرتغییروفرازوفرودبوده،اماهموارهبهعنوانیکیاز

ارکاناصلیطراحیداخلیدرایرانقلمدادشدهاست.

نوعاصیلگّبهیدستبافتایرانیبهخاطربرخورداریازویژگی هایمنحرصبهفردیچونمواداولیه،رنگرزیطبیعی،نقشونگاربومی

وکیفیتودوامچشمگیرآنجذبهیبهسزاییداشتهوشهرتآنفراسویمرزهایایرانرادرنوردیدهاست؛چنانکهامروزههرنفرش

دستبافتبانامایرانشناختهمیشود.ایندستاوردمهمخودرامدیونکسیمنیداندجزپدرگبهیایرانغالمرضاذواالنواری.

حضورچشمگیرفرشایرانیرادرخارجازایرانکهتوجهغربورشقرابهفرشدستبافایرانیجلبکردهاست،امریاستکهالبته

حدوداًازدورهیصفویهآغازشدهاست.

  علی فرمانی

مدیر کارخانجات
ذواالنواری

مدیر کارخانجات
ذواالنواری

گبه هنر اصیل  ایرانی است و شاید بتوان گفت طرح و نقش آن است 
که آن را از دیگر دست بافت ها متمایز می سازد. طرح ها عموماً خلوت 
و ســاده اند و در دنیای مدرن و پرهیاهوی امروزی منبع بسیار خوبی 
از انرژی مثبت به شــمار می روند. سادگی بصری این نقوش با بردن 
انسان به دنیای خیال و یادآوری طبیعت بی پیرایه، در انتهای یک روز 

پرهیاهو آرامش را برای او به ارمغان می آورد
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به سمت دستبافت های گلیمی و تخت باف و نیز 

فرش های پرزبلند همچون گبه و ِخرَسک، موجب 

بی توجهی و کاهش عالقه به فرش های سنتی ایرانی 

همچون لچک ترنج اصفهان و مشهد و... شد. 

از  تقلیدی  باید  را  دکوراسیون  نوع  این  واقع،  در 

دکور خانه های اروپایی و آمریکایی در اواخر سده ی 

نوزدهم و اوایل سده ی بیستم میالدی دانست. تا 

نیمه ی سده ی بیستم میالدی، تأثیرپذیری طراحی 

داخلی ایران از سنت های اروپایی و آمریکایی 

روند بسیار کُندی داشت و بدون شک جامعه ی 

سنتی ایرانی نقش مهمی در این روند کند ایفا 

موج  با  آمریکا  و  اروپا  دوران  این  در  می کرد. 

سمت  به  بیشرت  روزبه روز  هرنی،  مدرنیسم 

فاصله گرفنت از سنت های پیشین و نوآوری در 

مواد و مصالح و نیز شکل و رنگ پیش می رفتند. 

بیستم  سده ی  هرن  در  تأثیرگذار  جنبش های 

در  دادائیسم  و  فوتوریسم  کوبیسم،  مانند 

طراحی داخلی نیز بی تأثیر نبوده و تحت تأثیر این 

هرنهای مدرن، شیوه های جدیدی مانند آرت دکو 

اشکال  و  سادگی  سمت  به  را  داخلی  طراحی 

هندسی سوق دادند.

هرنی  مدرنیسم  تأثیرات  که  است  این  حقیقت 

به  ساده  و  انتزاعی  نگرشی  آمریکا،  و  اروپا  در 

عنارص طراحی داخلی را در پی داشت و در این 

این  با  بلکه گلیم ها و گبه ها  ایرانی  قالی  نه  میان 

نگرش همخوانی داشتند و به همین سبب نسبت 

بسیار  بازار  و  رونق  از  ایرانی،  قالی های سنتی  به 

بیشرتی بهره مند بودند. 

و  آملان  جمله  از  اروپایی  کشورهای  پس  این  از 

و  درشت بافت  فرش های  به  آنها  بازار  و  آمریکا 

گبه ی ایرانی عالقمند شدند و در نتیجه بسیاری 

از تولیدکنندگان محلی در فارس و کرمان و دیگر 

مناطق ایران، به تولید این فرش ها و صادرات آنها 

آن  از  ذواالنواری،  فرش  رشکت  ورزیدند.  اقدام 

گونه  این  صادرات  سهم  بیشرتین  کنون  تا  زمان 

و  تک رنگ  گبه ها  این  اغلب  دارد.  را  دستبافته ها 

تولید  بسیار محدود  انتزاعی  نقوش  با  یا  و  ساده 

می شدند. 

با آغاز سده ی بیست و یکم میالدی، دوران جدیدی 

و  ایرانی  دکوراسیون  در  دست بافت  فرش  برای 

است.  آغاز گردیده  نیز دکورهای غربی و رشقی 

جایگاه فرش دست بافت در طراحی داخلی در این 

میان، به تابعی از دیگر عنارص موجود در فضای 

زیبایی شناسانه تبدیل شده است. 

این عنارص مانند کفپوش ها و مبلامن های مدرن، 

از  استفاده  به  متایل  چشمگیر  جذابیت  دلیل  به 

فرش های سنتی ایرانی و حتی برخی دستبافت های 

داده اند.  کاهش  زیادی  حد  تا  را  جدید  ترکیبی 

حقیقت این است که دیگر بحث طرح و نقش و 

رنگ و ابعاد بافته و از طرفی تطبیق آن با نیاز بازار 

و دکوراسیون روز در میان نیست؛ بلکه صحبت بر 

رس بودن یا نبودن یک دستبافته به عنوان بخشی از 

دکوراسیون در زندگی مدرن است.

گبهیدستباف؛عنرصیرضوری

درسیرتحولدکوراسیونمدرن

فرش دستبافت در سیر تحول دکوراسیون مدرن، 

شده  مالحظه  رضوری  عنرصی  عنوان  به  همواره 

است. سنت رشقی مفروش کردن قسمت عمده ای 

از دکوراسیون، در ایران حداقل از دوره ی تیموری 

دوره،  این  مینیاتورهای  تصاویر  و  داشته  وجود 

حکایت از این امردارد. 

از طرفی با ورود فرش ایرانی و رشقی به بازار 

اروپا، تأثیرات دکوراسیون اروپایی و غربی در 

کم  دست  ایرانی  داخلی  طراحی  سنت های 

این  بازشناختنی است. در  از دوره ی صفوی 

میان فرش دست بافت نیز با تغییراتی روبه رو 

ایرانی  بزرگ پارچه ی  فرش های  است.  شده 

در طی چند سده، برای تطبیق با بازار اروپا و 

نیز مرصف داخلی به اندازه های کوچک تقلیل 

یافتند تا عالوه بر زیرانداز بودن، به عنوان یک 

عنرص تزئینی بر روی میزها و نیز به عنوان دیوارآویز 

استفاده شوند. 

از سویی در اواخر دوره ی قاجار، دست بافت ها در 

طرح و نقش تحوالت چشمگیری را تجربه کردند و 

البته نقطه ی اوج این تحوالت هم همین دوران بود. 

در  دستبافت  فرش  میالدی،  بیستم  سده ی  در 

دکوراسیون مدرن ایرانی، به مرور برخوردی دوگانه 

را پذیرفت و اغلب به تقلید از دکوراسیون اروپایی 

بافته های  زمان  همین  در  طرفی  از  کرد.  تغییر 

عشایری با رنگ آمیزی متنوع و طرح و نقشی ناب و 

انتزاعی، جایگاه ویژه ای به خصوص در دکوراسیون 

بیستم،  سده ی  اوایل  در  که  چرا  یافتند؛  اروپایی 

مدرنیسم هرنی در غرب چنین بافته هایی را مقبول 

و مطلوب می شمرد. 

حقیقت این اســت که تأثیرات مدرنیســم هنری در 
اروپــا وآمریکا نگرشــی انتزاعی و ســاده بــه عناصر 
طراحی داخلی را در پی داشــت و در این میان نه قالی 
ایرانی بلکه گلیم ها و گبه هــا با این نگرش همخوانی 
داشتند و به همین سبب نســبت به قالی های سنتی 
ایرانی، از رونق و بازار بسیار بیشتری بهره مند بودند

نشانه ی چیزی بود؛ مثالً آبی نشانه ی  پاكی و زاللی 

و آسامن، سبز نشانه ی رسسبزی و خرمی و به نوعی 

به معنی بركت هم بوده است؛ چرا كه عشایر برای 

به دست آوردن و رسیدن به مراتع و آب مدام در 

و خاك  نشانه ی  طال  زرد  رنگ  حال كوچ هستند. 

قشقایی ها  نزد  در  وطن دوستی  است. حس  وطن 

گبه های  در  خاطر  همین  به  است؛  بوده  شدید 

خود به نشانه ی  خاك وطن از رنگ زرد به وفور بهره 

می بردند. رنگ سفید نشانه  ی تولد و نو شدن در 

پیش قشقایی هاست.

استفاده از رنگ زاهای طبیعی برای رنگرزی خامه، 

باعث شد تا متامی رنگ های طبیعت به آسانی وارد 

زندگی انسان شود. این گونه گردش رنگ در کل 

فضای خانه که یکی از ارکان اساسی دکوراسیون 

قابلیت  سادگی  به  می شود،  محسوب  داخلی 

محدوده ی  به  توجه  با  انسان ها  یافت.  اجرایی 

جغرافیایی که در آن زندگی می کنند، ممکن است 

به رنگ های رسد و روشن و یا رنگ های گرم و تیره 

عالقمند باشند؛ با وجود این باید توجه داشته باشیم 

که یک عامل بسیار مهم در معامری برای ایجاد 

و  توازن  برقراری  آرامش بخش،  و  دلنشین  فضایی 

رنگ های  از  گرفنت  کمک  و  رنگ ها  میان  اعتدال 

خنثی نظیر سفید و طوسی و بژ مهم است. تنها 

در این صورت است که چشم از دیدن مکرر یک 

فضا، به ویژه یک قسمت مهم از مبلامن و فرش، 

خسته منی شود و این مهم به آسانی با وارد کردن 

گبه به عنوان کفپوش در محیط معامری داخلی 

قابل اجراست. مواد رنگ زای طبیعی که در رنگرزی 

حفظ  لحاظ  به  است،  رفته  کار  به  گبه  خامه ی 

سالمت مرصف کنندگان بسیار حائز اهمیت است؛ 

در  رفته  کار  به  مواد  بودن  طبیعی  دلیل  به  زیرا 

فرآیند رنگرزی، برای مرصف کنندگان حساسیت 

و آلرژی ایجاد منی کند؛ این فرش به خصوص برای 

و  آسم  بیامرانی که دچار مشکل  برای  و  کودکان 

ناراحتی های تنفسی هستند، بسیار مناسب است. 

از دل طبیعت  با ورود  الیاف،  این  همچنین رنگ 

در منازل ارمغانی است که تاثیر بسزایی در روح 

و روان مرصف کنندگان داشته و طراوت و شادابی 

طبیعت را در زندگی روزمره جاری می سازد. 

 

جایگاهگبهدر

دکوراسیونمدرنایرانیوغربی

که  حالی  در  بیستم،  سده ی  نخست  نیمه ی  در 

بیش  و  کم  فرش  به  ایرانی  سنتی  دکوراسیون 

بافته های  می کرد،  توجه  خود  گذشتگان  همچون 

دیگری مانند گلیم و گبه در اروپا و غرب بسیار 

خانه های  از  بسیاری  و  شده  شمرده  محرتم 

اروپایی و آمریکایی در این دهه ها با دستبافت های 

در  زمان  این  در  می شدند.  تزیین  تخت بافت 

سنتی  خانه های   ... و  شیراز  و  تهران  و  اصفهان 

در  عشایری  و  شهری باف  فرش های  از  پوشیده 

اندازه های بزرگ و کوچک هستند. گاهی برخی از 

این خانه ها چنان از فرش های دستباف مملو بودند 

که گویی هیچ فضای خالی وجود ندارد. این رویکرد 

جنگ های  که  این  یکی  داشت:  عمده  دلیل  دو 

و  کرده  راکد  را  ایرانی  سنتی  فرش  بازار  جهانی، 

در نتیجه بیشرت فرش های تولید اصفهان و تربیز و 

... در انبارهای فرش ایران مانده بود. این کاهش 

تقاضا، فرش ایرانی را بیش از پیش به دکوراسیون 

ایرانی هدایت کرد. از طرفی تغییر سلیقه ی بازار 
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در حالت خطی ســه عنصر اصلی اجاق گاز، ســینک 
و یخچــال در یــک ردیــف و در راســتای یــک ضلع 
آشــپزخانه قــرار می گیرنــد. ایــن طــرح اغلب در 
خانه های کوچک که فضای آشپزخانه ی آنها محدود 

است، کاربرد دارد

مانند  فضایی  به  کامل  طور  به  طرف  یک  از  که 

نشیمن مرشف است. طرح اِل، دکوراسیون شلوغ و 

جذاب تری داشته و به فضای نشیمن زیبایی خاصی 

می بخشد. برای اجرای این مدل به فضای وسیع نیاز 

نیست و می توان میز نهارخوری کوچکی به شکل 

مربع یا دایره ای را نیز درون آن قرار داد.

است  برخوردار  وسیعی  فضای  از  مدل  این  مزایا: 

که موجب می شود حرکت در آن به آسانی صورت 

بگیرد؛ هم چنین می توان میز نهارخوری کوچکی را 

آن  را در  بسیاری  کابینت های  و  داده  قرار  آن  در 

نصب کرد.

معایب: اشکال اصلی این مدل نزدیک بودن سینک 

ظرفشویی به اجاق گاز است که البته اگر آشپزخانه 

قرار  آنها  بین  بیشرتی  کابینت های  باشد،  بزرگ 

گرفته و فاصله ی آنها از هم بیشرت می شود. 

چیدمانیو:

می بینید،  مدل  این  از  تصویری  در  که  هامن طور 

آشپزخانه به دلیل قرار گرفنت وسایل در سه ردیف، 

طرح  این  می گیرد.  خود  به  »یو«  حرف  شکل 

ایده آل ترین فرم برای مثلث کار در آشپزخانه است؛ 

به این ترتیب که هر راس مثلث می تواند روی یک 

ضلع مستطیل واقع شود. در نتیجه حرکت شخص 

در مابین مراکز با طی مسیری یکسان ممکن شده و 

بازدهی کار بهرت خواهد بود. 

 

چیدمانجزیره:

طرح جزیره، ترکیبی از 2 مدل پیشین است؛ بدین 

گونه که گاز یا پیشخوان به طور ثابت در فضای 

مدل،  این  در  می گیرد.  جای  آشپزخانه  میانی 

طراحی و دکوراسیون بقیه ی آشپزخانه به دقت و 

ظرافت بیش تری نیاز دارد. در طرح »یو« باید بین 

هر دو رس »یو« حداقل 10 مرت فاصله باشد تا حرکت 

این  بگیرد؛  به راحتی صورت  آشپزخانه  در فضای 

میزان در مدل »اِل« کم تر است. پس از دکوراسیون 

که  چرا  است؛  جزیره  مدل  مدل،  زیباترین  نهایی 

می توان در فضای وسط آن پیشخوان بزرگی را قرار 

داده و با قرار دادن وسایل تزئینی، آن را مزین کرده 

و جلوه ی ویژه ای به آشپزخانه بخشید.

مثلثکار:

گفته  آشپزخانه  در  فرضی  مثلثی  به  کار،  مثلث 

می شود که سه رأس آن را یخچال، اجاق گاز و سینک 

ظرفشویی تشکیل می دهند. از آنجا که نگهداری 

فعالیت  سه  پز  و  پخت  و  شستشو  غذایی،  مواد 

اصلی در آشپزخانه به شامر می رود، بنابراین این سه 

فعالیت به عنوان اصلی ترین مسیرهای تردد، مثلث 

کار یک آشپزخانه را تشکیل خواهند داد. 

مسیرهای تردد باید به گونه ای تنظیم شوند که با 

مثلث کار تداخل نکنند. در هنگام طراحی مثلث 

باید توجه منود که فاصله ی میان اجاق گاز و دو 

رأس دیگر مثلث به اندازه ی مناسبی تعیین شود 

از  تاثیر گرما بر عملکرد یخچال و همچنین  از  تا 

ایجاد لکه های چربی حاصل از پخت و پز بر ظروف 

شسته شده جلوگیری شود. اندازه ی نهایی طول سه 

ضلع این مثلث نباید کم تر از 5/3 مرت و بیش تر از 

5/6 مرت باشد. اگر اندازه ی فواصل کم تر از مقادیر 

مذکور باشد، سبب تداخل در تردد و اگر بیش از 

آن باشد، بعد از فعالیت در محیط آشپزخانه موجب 

خستگی زیاد می شود. سینک ظرفشویی، باید در 

رأسی واقع شود که بین فضای پخت و پز و یخچال 

قرار گیرد. از چرخش در درون مثلث، به ویژه میان 

سینک و گاز، اجتناب کنید. الزم است این دو با یک 

کابینت ممتد که طول آن نباید بیش تر از 8/1 مرت 

باشد، به هم متصل شوند. این کار از فاصله ی حمل 

دیگ های سنگین میان سینک و اجاق گاز می کاهد. 

توجه به این امر اهمیت آشپزخانه های »یو« شکل 

نحوی  به  را  نیازها  دست  این  ساخنت  برآورده  در 

شاخص تر بر ما آشکار می سازد.

چیدمان امروزی درطراحی آشپزخانه

چیدمانهایامروزیدرآشپزخانه

معامری  شکل  تغییر  به  قادر  همیشه  شام  گرچه 

تغییر بخشی  به هر حال  نیستید، ولی  آشپزخانه 

از چیدمان، برای افزایش کارآیی امکان پذیر است. 

طبق تحقیقات به عمل آمده، اجرای یکی از پنج 

آشپزخانه  به چیدمان  پروژه ی مذکور در ذیل که 

برای  عملی  راه حل  مناسب ترین  هستند،  مربوط 

تغییر شکل چیدمان آشپزخانه به شامر می رود:

1- چیدمان خطی

2- چیدمان موازی

3- چیدمان »ال«

4.چیدمان »یو«

5- چیدمان جزیره ای 

چیدمانخطی:

در این حالت سه عنرص اصلی اجاق گاز، سینک 

ضلع  یک  راستای  در  و  ردیف  یک  در  یخچال  و 

در  اغلب  طرح  این  می گیرند.  قرار  آشپزخانه 

خانه های کوچک که فضای آشپزخانه ی آنها محدود 

است، کاربرد دارد.

به  آشپزخانه  فضای  اغلب  حالت،  این  در  مزایا: 

بوده و همه چیز در یک ردیف  صورت مستطیل 

کنار هم قرار می گیرند. این امر استفاده ی بیش تر 

از فضای آشپزخانه را ممکن می سازد. در صورتی 

که این طرح در فضای بزرگ تری اجرا شود، می توان 

میز غذاخوری بزرگی را نیز در آن قرار داد.

ردیف  یک  در  وسایل  همه ی  که  آنجا  از  معایب: 

قرار گرفته اند، فضای پیشخوان و کابینت محدود 

خواهد بود. گرچه می توان با قرار دادن کابینت ها 

در یک ضلع آشپزخانه، فضای آن را گسرتش داده و 

وسایل بیش تری را درون کابینت ها جا داد.

چیدمانموازی:

در صورتی که آشپزخانه طویل بوده و در عین حال 

از پهنای کافی برخوردار باشد، می توان کابینت ها را 

در دو ضلع دیوار نصب کرد. در این حالت فضای 

آشپزخانه کوچک تر است. این طرح می تواند برای 

آشپزخانه هایی که از دو سو به فضای خانه راه دارند، 

گزینه ی خوبی بوده و هم چنین قرینه ی جذابی را 

ایجاد کند.

تعداد  به  فضا  حسب  بر  حالت  این  در  مزایا: 

کابینت ها افزوده خواهد شد، چرا که می توان میان 

یخچال و اجاق گاز، فضای بزرگی را به کابینت ها 

اختصاص داد. تنوع این حالت از مدل قبل بیش تر 

و جذاب تر است. 

معایب: طراحی این آشپزخانه باید به گونه ای باشد 

که در آن عبور و مرور میان دو ردیف دشوار نباشد. 

اندازه ی فضای میان دو ردیف باید طوری تنظیم شده 

باشد که در یخچال و اجاق گاز  به راحتی باز و بسته 

شود. در صورتی که فضای آشپزخانه بیش از حد 

کوچک باشد، استفاده از طرح نخست بهرت است.

چیدماناِل:

می شود  پیشنهاد  آشپزخانه هایی  برای  مدل  این 
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مردم اصفهان بیشــتر به فرم های کالسیک تمایل 
دارنــد. مــردم تبریــز، فرم های مدرن کالســیک 
متمایــل به کالســیک و بــا جزئیات بیشــتر و مردم 
تهران فرم های مدرن کالســیک متمایل به مدرن و 

دارای جزئیات کم تر و ساده تر را دارند

در قرن هجدهم در انگلیس سلطه یافت، اما تاثیر و 

نفوذ آن در رسارس اروپا و آمریکا احساس می شود. 

ویژگی های این سبک، ظرافت بیش از حد، پایه های 

پر نقش و نگار و استفاده از تزئینات در کار است. 

ادامه ی  نیز   )1760-1727( دوم  جورجین  دوره ی 

سبک جورجین اولیه است که در آن چوب گردو 

فاصله ی  در  چینپدل  توماس  می شد.  استفاده 

سال های 1775 - 1750 رسآمد. با ورود ماهاگونی 

به صحنه ی حرفه ی درودگری، چینپدل مبادرت 

به تهیه طرح هایی منود كه اختصاصاً با این چوب 

جدید انطباق داشتند. او در كار خود منحرصاً به 

كنده كاری های ظریف تكیه كرده و از منبت كاری 

پرهیز می منود. پایه های كروی و پنجه های موجود 

در جرح های اولیه ی وی، در طرح های بعدی كنار 

در  راست  پایه های  از  عوض  در  و  شده  گذاشته 

 1760 دهه ی  در  گردید.  استفاده  بعدی  كارهای 

نئوکالسیک روبرت  آثار  تاثیر  به شدت تحت  وی 

آدام قرار گرفت )انصاری،1389: 55-57(. در این 

دوره به جای چوب راش از چوب ماهون استفاده 

شد و باعث شد سازندگان مبلامن در استفاده از 

کنده کاری های مشبک هرنی افراط کنند. به عنوان 

مثال ممکن است این کنده کاری ها نشان دهنده ی 

یک گره روبان باشند، همچنین با کمی تغییر در 

پیچیده ی  طرح  نوعی  به  صندلی،  اولیه ی  طرح 

چینی یا گوتیک تبدیل شود )لوسی اسمیت،1387: 

.)115

مبلامن دوره ی لوئی پانزدهم )1722-1774( حجیم 

و سنگین بودند. در دوره ی لوئی پانزدهم زندگی 

درباری در نهایت شكوه و جالل بود. گرچه مبلامن 

حدی  از  بیش  دكوراسیون  دوره،  این  اواخر  در 

داشت، ولی نسبت به مبلامن اوایل دوره كوچك تر و 

راحت تر بوده است. مبلامن دوره ی لوئی شانزدهم 

بر  را در  تزئینات ساده تر  و  )1775-1789( طرح ها 

می گرفت. خطوط صاف و سادگی، اصول راهنامی 

این دوره ی زمانی به شامر می روند. در طرح های 

معامری و مبلامن لوئی شانزدهم، منحنی ها حذف 

شده و جای آنها را خطوط صاف می گیرند که کامال 

تضاد  پانزدهم  لوئی  دوران  در  متداول  سبک  با 

دارند. جای پایه های پنجه شیری را پایه های صاف 

باستان شیار  از ستون های روم  تقلید  به  و  گرفته 

داده شدند. به مبلامن این دوره سبک فرانسوی هم 

می گویند.

نهضت   )1830-1804( فرانسه  امپراطوری  دوره ی 

طراحی اوایل قرن نوزدهم در عرصه های مختلف 

معامری، مبلامن و دیگر هرنهای تزئینی و تجسمی 

آمریکا  و  اروپا  در   1830 سال  حدود  تا  که  است 

چوب  روی  کنده کاری  دوره،  این  در  شد.  دنبال 

جای خود را به روکش های چوبی پولیش خورده و 

کامال براق داد. در این دوره استفاده ی اغراق آمیز 

قالب گیری  بد  غالباً  و  بزرگ  برجستگی های  از 

شده از جنس برنز و صندلی هایی با پشتی چوب و 

نشیمن های تشک دوزی شده دیده می شود.

مبلامن ریجنسی انگلستان )1820-1811( این سبک 

بیانگر نفوذ سبک های متفاوتی مانند یونانی، رومی، 

چینی و روکوکو بود. ویژگی های این نوع مبلامن 

تزئینات  باریک چوبی، خطوط زنجیروار،  نوار های 

دارای نقش طوماری، تزئینات برگ مانند، تزئینات 

مشبک کاری برش داده شده از برنج است. مبلامن 

ویکتورین انگلستان )1837-1901( تحت تاثیر روکوکو 

و لوئی پانزدهم بود و ویژگی های آن کنده کاری های 

پرنقش و نگار، تزئینات منحنی های اغراق شده و 

تشک دوزی مجلل است.

معیارهای  به  بیشرت   )1910-1895( نوو  آرت  سبک 

صنعتی،  تولید  تا  می شد  مربوط  دستی  صنایع 

به  گرایش  در  مهمی  مرحله ی  جنبش  این  ظهور 

سوی کارکردگرایی بود. در حالی که ویژگی بارز 

استفاده  ایتالیا،  و  بلژیک  فرانسه،  در  جنبش  این 

و  خط  خم  و  پیچ  پر  نیروی  و  طبیعی  اشکال  از 

ذائقه ایرانی ها در خرید مبلمان کالسیک

نگاهیبهتاریخچهسبکهایمبلامن

سبک باروک، در طی قرن های هفدهم و هجدهم 

عمیقی  تاثیر  و  کند  حمکرانی  اروپا  در  توانست 

از  بگذارد.  مجسمه سازی  نقاشی،  معامری،  در 

و  تعادل  حفظ  باروک،  سبک  بارز  ویژگی های 

وحدت آفرینی در میان عنارصی مرتاکم و گوناگون، 

ایجاد هامهنگی و هنجار در میان عنارص و مضامین 

گوناگون و درهم آمیختگی طرحی فراخ و به مقیاس 

بزرگ، در فضایی شکوهمند و ابهت انگیز است. در 

این سبک،  آثار هرنی  مبلامن باروک، مانند دیگر 

شکوه و عظمت، تزئینات فراوان، تعادل در طراحی 

لوئی  زمان  در  می شود.  دیده  منحنی  خطوط  و 

چهاردهم سبک باروک به اوج خود رسید. این سبک 

شکوه مند و سلطنتی است و تالش می کند تا قدرت 

لوئی چهاردهم را بیان کند )گامربیج:1379(.

این نوع مبلامن در دوره ی ملکه آن انگلستان که در 

سال های آغازین قرن هجدهم رواج داشت، از لحاظ 

ظاهری سبک تر از مبلامن درشت قرن هفدهم به 

نظر می رسید. خطوط به کار رفته در مبلامن ساده 

بوده و بیشرت بر خطوط منحنی تاکید می شد. در 

این دوره، مبلامن خانگی از مشخصات و خصوصیات 

کنده کاری که معرف سبک های گذشته بود، فاصله 

گرفت. مبلامن ملکه آن نخستین نوع مبلامن در 

و  زیبایی  توامان  ترکیب  آن  در  که  بود  انگلستان 

راحتی مطرح بود )انصاری:44-1389،43(.

انگلستان  در   1700 سال  از  اولیه  جورجین  دوره ی 

آغاز و130 سال، به طول انجامید.گرچه این سبک 
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لحاظفرمیوظاهریپرداختهشدهاست.درابتدابهتاریخچهایمخترصازمبلامنوسبکهایمختلفآنازکالسیکتامدرنمیپردازیم.

  فروغ رحمانی
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 .)102: )هسکت،1380  آمیخت  هم  در  قالب ریزی 

شاخصه های این سبک تزئینی بودن و بهره گیری 

از خطوط سینوسی و مارپیچ گیاهی و طبیعی و 

همچنین خطوط منحنی در فرم های هندسی است. 

مارپیچ  خطوط  از  بهره گیری  و  مسطح  شکل های 

برای القاء احساسات قوی از دیگر ویژگی های این 

سبک است )گسیلی، 1389 :27(.

سبک های  از  یکی   )1939-1920( دکو  آرت  سبک 

اوایل قرن بیستم است. ترکیبی از سبک های متدن 

مرص باستان و بایان )مکزیک(، هرن روم، یونان، هرن 

قبیله ای، خیال پردازی، آینده گرایی، نئوکالسیسم، 

فرهنگ  ساختارگرایی،  انتزاعی،  هندسی  اشکال 

 .)20 )گسیلی،1389:  است  مدرن  جنبش  و  مردم 

آرت دکو پس از آرت نوو، مورد توجه قرار گرفت 

و با کاسنت از تزئینات زیاد و فرم های منحنی آرت 

از  بهره گیری  و  نسبی  ساده گرایی  به سمت  نوو، 

نقش مایه های هندسی، پله ای، موازی، شطرنجی و 

زیکزاک پیش رفت )حکیمی، 1389: 10(.

جنبش مدرن )1920-1960( که شعار اصلی آنها تولید 

انبوه بود، آن را از طریق توجه به استاندارد کردن 

این  به  با توجه  و عملکردگرایی دنبال می کردند. 

وضوح  عقالنیت،  مدرنیسم،  سبک  معیارهای  که 

تاریخی  ارجاع  گونه  هر  آگاهانه ی  نفی  و  طرح 

است، پرچمداران این سبک آن را سبکی بین املللی 

می دانند. شاخصه ی اصلی این سبک تابعیت فرم از 

عملکرد، استفاده از رنگ های اصلی و سیاه، سفید 

و خاکسرتی، استفاده از فرم های ساده ی هندسی، 

چهارچوب فلزی و فوالدی همراه با شیشه و آیینه 

است )گسیلی، 1389 :71-70(.

ذائقهیایرانیهادرخریدمبلامن

عنوان این تحقیق »بررسی تاثیر فرم های کالسیک، 

مردم  رضایت  بر  مبلامن  کالسیک  مدرن  مدرن، 

اصفهان، تربیز و تهران« است. این تحقیق در پاییز 

91 در سه شهر اصفهان، تربیز و تهران انجام شده 

است. متغیر وابسته سلیقه ی کاربر و متغیر مستقل 

سه فرم مدرن، کالسیک و مدرن کالسیک است. در 

این تحقیق از روش گردآوری اطالعات میدانی بهره 

گرفته شده است؛ به این صورت که پرسشنامه هایی 

در شهرهای  مبلامن  توسط خریداران  و  تهیه شد 

اصفهان، تربیز و تهران پاسخ داده شدند.

سلیقه ی خریداران در انتخاب فرم متغیر وابسته 

کالسیک  مدرن  کالسیک،  مدرن،  فرم های  و 

متغیر مستقل و سه شهر اصفهان، تربیز و تهران 

سنجش  قابل  برای  هستند.  تحقیق  فاکتورهای 

کردن متغیر سلیقه از معیار سنجش WTP استفاده 

شده و برای هر کدام از سبک های فرم مبلامن از 

تصویر یک مبل با دارا بودن ویژگی های آن سبک 

استفاده شده است.

تصاویری که برای اولویت بندی به مردم داده شده 

میز  و  کاناپه  نفره،  تک  مبل  گروه صندلی،  در 4 

صورت  به  تصاویر  ضمن  در  هستند.  ناهارخوری 

قرار  شوندگان  مصاحبه  اختیار  در  سفید  و  سیاه 

گرفت تا از لحاظ رنگ بر روی مخاطب تاثیر نگذارد 

و فقط از لحاظ فرمی بررسی شود. در زیر منونه ای 

از تصاویر مربوط به مبل تک نفره آورده شده است.

تا مدرن چیده  از کالسیک  ترتیب  به  باال  تصاویر 

شده اند و هر کدام مناینده  ی سبک خود هستند.

در گروه مبل تک نفره که شامل 10 تصویر است، 

در شهر اصفهان طرح 2 که مناینده ای از طرح های 

و  است  آورده  را  امتیاز  بیشرتین  است،  کالسیک 

سایر طرح ها در اولویت های بعدی قرار گرفته اند. 

به ترتیب با کالسیک تر شدن طرح ها، میزان رضایت 

تربیز،  شهر  در  گروه  همین  در  می یابد.  افزایش 

طرح 6 بیشرتین امتیاز را به خود اختصاص داده 

است؛ این طرح، منونه ای از مبلامن مدرن کالسیک 

است. در تهران نیز طرح شامره ی 8 که منونه ای 

از طرح های مدرن است، در باالترین اولویت قرار 

پرسشنامه ها  از  آمده  دست  به  نتیجه ی  گرفت. 

به  بیشرت  اصفهان  است که مردم  این صورت  به 

به  تربیز،  مردم  دارند.  متایل  کالسیک  فرم های 

با  و  به کالسیک  فرم های مدرن کالسیک متامیل 

مدرن  فرم های  به  تهران  مردم  و  بیشرت  جزئیات 

کالسیک متامیل به مدرن و دارای جزئیات کم تر 

و ساده تر هستند.

از رشایط  متاثر  این شهرها  در  سلیقه  تفاوت  این 

اصفهان  شهر  در  مثال  طور  به  است.  مختلف 

دوره ی  به  مربوط  تاریخی  بناهای  وجود  علت  به 

صفوی و صنایع دستی برگرفته از فرم های آن دوره، 

گرفته  شکل  آن  با  متناسب  مردم  زیبایی شناسی 

با  فرم هایی  به  متایل  بیشرت  که  طوری  به  است. 

جزئیات و نقوش فراوان دارند. عالوه بر آن به علت 

رقابت طبقاتی و تجمل گرایی که بین مردم این شهر 

است، گرایش مردم به سمت مبلامن کالسیک و پر 

منبّت بیشرت دیده می شود. زیرا این نوع مبلامن 

می شود،  شناخته  سلطنتی  نام  با  مردم  بین  که 

ظاهری تجمل گرا و گران قیمت دارد و با خرید آن 

نیاز تجمل گرایی آنها برطرف می شود. این ویژگی ها 

نیز دیده می شود، ولی پس  در مردم شهر تربیز 

از آزدسازی واردات مبلامن در سال 82، تربیز به 

عنوان یکی از مراکز فروش مبلامن ترکیه در ایران 

شناخته شد. کم کم مردم خرید مبلامن برندهای 

ترکیه را در اولویت قرار دادند و سلیقه ی فرمی آنها 

نیز تحت تاثیر مد و سلیقه ی مبلامن مردم ترکیه 

قرار گرفت. در حال حارض بیشرتین فرم هایی که 

در مبلامن ترکیه استفاده می شود، فرم های مدرن 

کالسیک است؛ بنابراین مردم تربیز نیز به دنبال 

مبلامنی با این گونه فرم ها هستند.
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DEMKO® FEDER

Far from being unattainable luxury 

items, DEMKO® FEDER’s products 

offer the essential health benefits 

and quality of a trusted and well-known 

Hungarian brand, at a price that is within 

the reach of most people today. Our su-

perior quality proprietary DEMKO® Bio-

System bedroom furniture, organic tex-

tiles, wool and cashmere products, that 

combines all the benefits of a healthy 

lifestyle with the latest in interior fash-

ions, have taken the Hungarian and 

European markets by storm in the past 

20 years. Besides our award-winning 

)MagyarBrand, SuperBrand, BNV Grand 

Prize( DEMKO® BioSystem bedroom fur-

niture lines, we also offer a wide selection 

of bed bases, high-quality BioSystem 

mattresses and real wool products. 

DEMKO®BIOSYSTEM
The effortless comfort and beauty of 

DEMKO® FEDER BioSystem bedroom 

furniture stem from our desire to sur-

round ourselves with natural materi-

als and to lead a healthy lifestyle. A 

bedroom that guarantees you a perfect 

night’s sleep, and which can be tailored 

to suit your individual needs, is essential 

for a balanced and active lifestyle.

Sleeping is not simply idle time: it pre-

pares you for the challenges that you face 

every day, and which bring your closer 

to achieving the goals you set for your-

self every day. This is why it’s important 

for your bedroom to be a peaceful, natu-

ral and healthy space. DEMKO® FEDER 

focuses on these quality criteria when 

selecting the perfect basic materials for 

use in manufacturing, and designing its 

versatile furniture units and inspiring 

compositions. The beauty of the materi-

als used, the discerning use of form and 

superb functionality ensure perfect re-

laxation, quality sleep, and physical and 

spiritual regeneration.

WhatistheDEMKO®

BioSystem?
The DEMKO® BioSystem offers a genuine 

solution for preventing lumbar and back 

pain, and avoiding sleep disorders. In 

an ideal world everyone would sleep on 

a mattress that is tailored to suit them. 

Our uncompromising search for perfec-

tion has led to the development of the 

three-part DEMKO® BioSystem, which 

has deservedly earned success in Europe, 

and through its special modular design 

creates the ideal conditions for sleeping.

 

1. The tailored Demko® BioSystem

Mattress

Natural comfort
An important component of the DEM-

KO® BioSystem is the exceptionally 

comfortable BioSystem Mattress. The 

mattress is one of the most important 

components of the bed, with the greatest 

role in ensuring your comfort. Its prop-

erties are determined by its structure, 

composition, and the types of materials 

that it is made from. The mattress is one 

means of supporting a sleeping body, 

but on its own or with a conventional 

single-row wood-sprung insert it is inca-

pable of meeting all the requirements for 

ideal sleep.

Most people only truly experience the 

extra comfort that the three-part DEM-

KO® BioSystem can offer when they 

change their “other” mattress for a DEM-

KO® BioSystem Mattress. This is some-

thing that everyone should try! In addi-

tion to the Biosystem® mattresses, we 

also offer high quality organic and other 

mattress types in a variety of thickness-

es. All our mattresses are long-lasting, 

shape-retaining, and excellent value for 

money. The materials we use are latex, 

coconut coir, wool, cotton and other type 

of materials.

2.DEMKO®SpecialDouble-rowSlat-

tedInsert

A cradle for the spine
The double-row slatted insert is made 

from beech wood using special tech-

nology. Between the two rows of slats, 

running the length of the insert, are 

three or more flexible pads. The slatted 

insert conforms perfectly to contours 

of the body, supporting the spine even-

ly at every point. The spinal discs and 

bony vertebrae are held in the optimal 

position, tension is reduced, and the for-

mation of harmful stress points is avoid-

ed. This makes it an excellent means of 

preventing or treating lumbar pain and 

other forms of back pain and disease. The 

exceptional properties of the double-row 

slatted insert make this an unmatched 

sleep product.

     

3.DEMKO®SpecialSupportFrame

Essential for effective support
Extensive structural research has gone 

into developing the special support 

frame, which boosts the effectiveness of 

the slatted insert by 30% through its effi-

cient action when the lower row of slats, 

resting on the longitudinal batons, are 

placed under load. The support frame can 

be fitted with a motorised head and foot 

height adjuster, as well as special lifting 

supports.

The DEMKO® FEDER brand is synony-

mous with the manufacturing of quali-

ty products, and a high quality of sleep. 

Creating a natural and healthy home 

environment is essential in order to lead 

a balanced life and have an active career. 

Our mission is to help you achieve this. 

We aim to maintain this philosophy and 

standard of manufacturing, and to fur-

ther improve the quality of the service 

we offer through the production of DEM-

KO® products.

DE–SPANLTD.H-4030Debrecen

Almau.16.,HUNGARY

www.demko.hu,www.despan.hu
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ARChetipo

The table Arc uses an unusu-

al material, a sort of LIGHT

CONCRETE, a cement with

an innovativeneworganicfibreand

glass.Sustainabletechnology?

The material used for ARC is Ductal, a 

high strength fibre-reinforced concrete 

invented by the French company Lafarge. 

As the name suggests, the material has 

unique ductile qualities, unlike any other 

concrete, which means it can be used to 

create complex and elegant forms. With 

regards to sustainability and its environ-

mental impact, the C02 emissions are 

claimed to be 44% of standard concrete 

and the material is exceptionally durable 

bar.

Light, fluid forms, resistant, elastic

materialslendthemselvestoflexible

useforbothinteriorsandexteriors.A

newpartnershipbetween functional

andformalvalueswhichlooksatdif-

ferentusesanddifferentconsumers?

The experience of working on the project, 

working with the material, has certainly 

been one we would be happy to repeat. 

The material is very refined and has a 

tactile quality that lends itself to use in 

the kind of objects we come into person-

al contact with. The material is intended 

for external use, it has a great resistance 

to abrasion and corrosion, and we were 

drawn to the idea of using concrete in the 

home.

What is the design background of

ARC, result of wide ranging experi-

mentationandresearch?Whatsortof

collaborationtookplacebetweenFos-

ter+PartnersStudioandtheM.D.T.?

ARC started life as a possible tensile 

structure. We were attracted by these 

flowing forms, but we only used the ten-

sile form as inspiration and investigated 

the possible use of plastic or aluminium 

as the production material. However, 

both Foster + Partners and Molteni felt 

that these materials were too predictable. 

As a practice, we had explored the use of 

fibre-reinforced concrete and Molteni 

were instrumental in investigating Duct-

al as a possible alternative. They made 

the important contact with Il Cantiere 

Srl, who are specialists in the use of Duct-

al. Without the collaboration between all 

three groups, the project would never 

have been realised.

The shape was developed in collabora-

tion with the Specialist Modelling Group 

at Foster + Partners – their input was 

integral to the refinement of the form. 

Hovering between a hint of a flower and 

a suggestion of a tent, ARC is an architec-

tural product for living, a sculpture.

Is it confirmation of a tendency to-

wards mutation of competence and

experience, from the macro to the

micro? And towards bringing tradi-

tionalconstructioncomponentsupto

datewithnewapplicationsandinno-

vation?

We enjoy the sculptural qualities of ARC 

and it was important for us that the ob-

ject had a natural and flowing form. Arc 

is ‘soft’, it is a non-aggressive object – the 

idea that it is made from concrete yet 

appears to be so light and sensuous is a 

wonderful contradiction. ARC reflects 

some of the ‘soft geometry’ architecture 

that Foster + Partners has designed.

Whatarethechallengestofacetoday

when conceiving new buildings and

newhomeproducts?

There are many challenges that designers 

and architects face today when it comes 

to creating anything new. As human be-

ings we are constantly creating, but the 

biggest challenge is to create something 

that has a minimal impact on the envi-

ronment and is built to last.

What are the contemporary desires

thatguidethemostinnovativeinter-

nationaldesignchoices?

I would say that the key word here is ‘ap-

propriateness’. 

intervista a John Small by Cristiana Colli

TimehonouredtraditionandadvancedtechnologyarebehindMolteni’ssuccessontheItal-
ianandinterna-tionalmarkets.Theyarepartofacompanyphilosophywhichgivesspace
atthesametimetoskilledcrafts-manshipandtoexperimentationandinnovation.Hidden
qualitiesmeantechnology,function,materials,allpresentbutoftenhiddeninsideMolteni’s
products.Fromthecombinedfurnishingssector,whereMolteniismarketleaderwithLuca
Meda’sdesigns,toAldoRossi’sfurniturecollection,toJeanNouvel’sdesignswhereminimal-
ismblendswithadvancedtechnology.Furnishingsthatofferthebreadthofchoiceandthe
balancedgoodtastethatmakeupthedistinctivestyleoftheMoltenihome.

www.molteni.it

IAldoBonomihow is the conceptofqualitychanging?

The concept of quality is changing. 

We are witnessing a groundbreaking tran-

sition, from the chain logic of production 

and economic values based on the capital/ 

work relationship, to the web of values 

which means inserting quality into a wid-

er process. It’s the move from Fordism 

to post Fordism, from the economy of 

nations to the global economy. Whoev-

er wants to set up a production business 

must now know how to incorporate the 

final client’s central role into the web of 

value, which is ever more going beyond 

the walls of business. The idea of qual-

ity is in new territory: knowing how to 

interpret signs, meanings and the sense 

of being a consumer. In these dynamics 

those who tend to make it are the busi-

nesses with long nets, and so from Man-

tua tapestry to the car, craftsmanship 

has become the condition necessary, but 

no longer sufficient by itself, for compe-

tition. This concept has overturned both 

mass and quality production, and means 

knowing how to conceive mental proto-

types is a must. I see a new figure, the 

com-craftsman, where com is the ability 

to sell as well as produce with innovation, 

and also stands for .com, which means 

following flows and new forms of sales. 

And then again for communication, in-

dispensable for positioning any type 

of product or service on the market of 

relationships. And finally for communi-

ty, a fundamental anchor, whatever the 

community of reference, from global to 

national to temporary born of single de-

signs. All brands, including the luxury 

ones, must measure themselves against 

the necessity to intercept the consumac-

tor, who is not a consumer of goods but 

an actor in the world of personalised con-

sumerism.

What complexities does the current

crisisbringtotheideaofquality?

Let’s start with a fact: capitalism is in 

crisis. We have seen the oil crisis which 

affected the world of transport; the new 

economy bubble which put in doubt the 

ability to remember and relate; this last 

crisis, with its profound impact, touch-

es our everyday lives, our way of being, 

consuming on loan. It is a cognitive, an-

thropological crisis which forces us to 

rethink the role of people in the world. 

For this reason overcoming it means a 

new concept, the green economy, where 

we produce and consume in the light of 

quality of life, where good is as central as 

good looking. Today luxury is sobriety, 

it’s values. Rare, avant-garde goods will 

be those which contain and communi-

cate sobriety: this is the new style, and all 

goods will have to contain this value. It’s a 

passage which means that all of a sudden 

certain businesses and their managers, 

reference points until a few years ago, are 

now antiquated. It means ideas of quality 

and its perception are becoming obsolete, 

and defines a new leadership. Living in 

the web of values and the green economy 

means starting again from the culture of 

limit and sobriety, but to be credible this 

transformation must happen initially and 

with coherence, with the product as pro-

tagonist.

What does interpreting expected

qualitymeanforamodernbusiness?

It means changing culture, marketing 

concepts, quality of consultancy with ser-

vice industries which incorporate them-

selves into the business. It means that 

goods must have added value in terms 

of communication and representation. 

The role of human capital is changing too. 

Capital inside and near the walls is no 

longer the only one which is central – the 

fruit of contextualized knowledge which 

comes from areas and territories, and for-

mal knowledge with high added value – 

I’m saying that the winner is the one with 

most soldiers, and the best soldiers. Who 

are the soldiers? They are the products 

of informal processes who know how to 

move, strong in their differing nearness, 

in global dynamics. They are the people 

who with their knowledge can watch over 

the web of values. Figures that start out 

from many contexts but dominate be-

cause they know how to accumulate and 

multiply the capital of relationships. 

interview aldo bomoni
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Fully restarting 
commercial relationship 
between Iran & Italy

First of all I would like to express 

my sincere congratulations to the 

organizers of this year’s edition of 

“DECO Conference” and to thank them 

for dedicating part of this event to the 

design and the furniture “made in Italy”.

Economic and trade relations are often 

the way countries “talk” to each others. 

Though, when it comes to the furniture 

industry, economy is no longer the only 

spoken language. Behind the worldwide 

reputation the made-in-Italy has been 

earning over the last decades, there is a 

history of committed small and medi-

um enterprises, family values, innova-

tive design and processes, and art. It is a 

pleasure and an honour to have the op-

portunity of sharing all that with Iranian 

professionals. 

I also welcome the active participation to 

“DECO Conference” of representatives of 

Italian companies which operate in this 

sector. Among them, Molteni group is 

an 80 year old company which fully em-

bodies the Italian tradition in the furni-

ture industry and which has been able to 

bring its brands to the highest interna-

tional levels.

Italy and Iran traditionally have friendly 

bilateral relations and share many cultur-

al values such as, among others, a similar 

attitude towards entrepreneurship. In 

this regard, the Italian “industrial dis-

tricts” – which consist of several small 

and medium size companies that suc-

cessfully operate in the same industrial 

sector and in the same geographical area 

- represent a successful “business model” 

which could be particularly interesting 

for the Iranian businessmen.

The activity “DECO Conference” has been 

carrying on over the last 6 years is crucial 

to improve knowledge and develop the 

furniture industry: for this reason the 

Italian institutions and companies decid-

ed to contribute to its program. For this 

same reason, I would like to wish all the 

success to this meritorious initiative.

LucaGiansanti

AmbassadorofItaly
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