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مسئلت داریم.
»انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون«



سخن سردبیر

تبلور عملگرایی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 
ایران در حمایت از ایده های نوین طراحان ایرانی

بخش مهمی از میراث فرهنگی به جا مانده از 

خالقیت های نیاکان ما ایرانیان، ساخت اجزای 

اشیایی  و  لوازم  و  منزل  داخلی  دکوراسیون 

است که فارغ از اهمیت تاریخی، نه تنها یک 

اثر هرنی خالقانه به شامر می آیند بلکه یکی 

ایرانی  فرهنگ  بروز  جلوه های  مهم ترین  از 

محسوب می شوند. با این وجود اگرچه ذوق 

و سلیقه ی ایرانی در بخش هایی از دکوراسیون 

داخلی مثل فرش ایرانی هنوز پابرجاست، اما 

سایر  به  نسبت  امر  این  سالیان،  گذشت  با 

نهاده  افول  به  رو  داخلی  اجزای دکوراسیون 

است. به طوری که امروز به جای بهره گیری 

از میراث گذشته، رصفاً به کپی برداری و یا در 

حالتی خوش بینانه به الگوبرداری از ایده های 

طراحان دیگر کشورها روی آورده ایم. شکاف 

بین فارغ التحصیالن رشته ی طراحی صنعتی با 

بازار کار، شاهدی بر این مدعاست. این مسئله 

دو  هر  زیان  به  که  کرده  ایجاد  را  رشایطی 

گروه، طراحان ایرانی و صنعتگران متام شده 

است و در ابعادی وسیع تر در واقع یک آسیب 

فرهنگی محسوب می شود. این موضوع یکی 

از دغدغه های اصلی انجمن صنفی مبلامن و 

دکوراسیون از ابتدای آغاز به کار بوده است؛ 

دغدغه ای که منجر به افتتاح دانشگاه علمی 

ـ کاربردی انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون 

و افتتاح رشته ی طراحی مبلامن در ایران شد 

و سعی شد تا با راه اندازی موزه ی مبل ایران 

بعنوان مرکز پژوهش و تحقیق و توسعه، این 

حوزه ی  در  ایرانی  هرن  دیرینه ی  پتانسیل 

درخششی  با  داخلی  دکوراسیون  و  مبلامن 

اگر  دیگر  طرف  از  درآید.  منایش  به  متام 

امروز، ایران به عنوان برگزارکننده کنفرانس 

و  مبلامن  حوزه ی  در  تخصصی  بین املللی 

دکوراسیون داخلی در منطقه، میان طراحان 

نیز  خود  است،  خاص  جایگاهی  دارای  دنیا 

باید به صورت عینی حرفی برای گفنت داشته 

باشد و این میرس منی شود جز با آشتی دادن 

اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط خصوصاً 

طراحی صنعتی و طراحی مبلامن با فضاهای 

موازات  به  و  راستا  همین  در  تولید.  و  کار 

کنفرانس ها و فعالیت های آموزشی و پژوهشی، 

معامران  و  طراحان  معرفی  و  بازشناسی  کار 

آنها، معرفی و شناسایی  آثار  و  موفق جهانی 

مسابقات بین املللی و نیز معرفی دانشگاه های 

معترب جهانی در حوزه ی طراحی داخلی، از 

طریق رسانه های رسمی انجمن چون نرشیه ی 

دکومان و سایت انجمن به طور پیوسته و با 

که  روندی  است،  جریان  در  کامل  جدیت 

طراحان و دانشجویان ایرانی را مخاطب قرار 

آماده  با دنیا در متاس بوده و  تا  داده است 

حضور در عرصه های بزرگ تر گردند    چراکه 

امروز این بسرتسازی به اصلی ترین الیه و در 

عین حال مغفول ترین بخش آن، یعنی حامیت 

و  دانشجویان  ایده های  از  معنوی  و  مادی 

و  صنعتی  طراحی  رشته ی  فارغ التحصیالن 

طراحی مبلامن رسیده است. در همین رهگذر 

مسابقات  عنوان  با  رقابتی  فضاهایی  ایجاد 

مثل  تخصصی  منایشگاه های  در  طراحی 

دانشجویان  تا  شد  حرکتی  آغازگر  هودکس، 

رشته ی طراحی صنعتی را برای معرفی کار و 

ایده ی خود به بازار امیدوار کند. اگرچه عدم 

فقط  تولید،  در  ایرانی  ایده های  از  استفاده 

گریبان گیر صنعت مبلامن و دکوراسیون نبوده 

و نیست و ذوق و توانایی فارغ التحصیالن این 

رشته در سایر صنایع نیز مغفول واقع می شود، 

اما امید داریم صنعت مبلامن و دکوراسیون ، 

بتواند الگوی موفقی از آشتی تولیدکنندگان و 

صنعت گران داخلی برای استفاده از ایده های 

به  را  ایرانی  طراح  ذهن  از  برآمده  و  جدید 

آغاز دوره سوم هیات مدیره  با  آورد.  ارمغان 

هدفمند،  پیرشو،  تشکلی  عنوان  به  انجمن، 

ایجاد  عملگرا،سیاست  و  محور  اسرتاتژی 

عنوان  به  دانشگاه  با  مبلامن  ارتباط صنعت 

بخشی از نقشه راه پیش روی این انجمن و در 

راستای پیروی از خط مشی بنیانگذر آن - به 

عنوان طراح و معامر سازمان نوین مبلامن و 

دکوراسیون کشور- بوده و ضمن پاس داشت و 

ارج نهادن بر دستاوردهای نسل پیشین، توجه 

به نسل حارض و نسل های آینده ی این صنعت 

را نیز نشانه رفته است. این انجمن به عنوان 

مصداقی که آرمان و شعار را به عمل نزدیک 

کرده، رس آغاز جدیدی از فعالیت های 

تشکلی و مدنی را در ایران رقم زد تا 

ارزش افزوده ای فراتر از ماهیت روزمره 

یک تشکل را به بدنه هرن_ صنعت تزریق 

به  بتواند  مسیر  این  داریم  امید  کند. 

سمت بالندگی بیشرت حرکت کند و برای 

همه نهادهایی که دغدغه آبادی بیشرت و 

توسعه کشور را دارند 

الهام بخش باشد. 

رامینسمیعزاده

عضوهیاتمدیرهو
دبیرانجمنصنفی
مبلامنودکوراسیون
ورسدبیرمجلهدکومان





اخبــار کوتـاه

نــامیــشـــگاه  ســـومـیــــن 

بـیــــن الـمـللــــی مبلمـــان 

از   )Hofex 2013( اداری 

ماه  آذر  نهم  لغایت  ششــم 

روز  چهار  مدت  به  امـسال 

با شـعار »بسرتسازی بــرای 

دامئی  محـــل  در  مشتـــرک«  ســــرمــایه گــذاری 

منایشگاه بین املللی تهران برگزار شد.

این منایشگاه به همت رشکت فیپکو، با حامیت اتحادیه 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلامن ایران و با مجوز 

رسمی سازمان توسعه ی تجارت ایران و همکاری رشکت 

به  فضایی  در  تهران،  بین املللی  منایشگاه های  سهامی 

وسعت ده هزار مرت مربع کار خود را آغاز و در روز اختتامیه 

با ارزیابی محصوالت برتر به کار خود پایان داد.

نوروزی، مدیر اجرایی منایشگاه، از حضور پررنگ منایندگان 

کشورهای خارجی و داخلی در منایشگاه امسال خرب داد و 

گفت:»فراهم آوردن بسرت ارتقاء کیفیت تولید، برخورداری 

از فناوری روز دنیا، توسعه ی کمی و کیفی صادرات و 

مبادالت بازرگانی در بخش های داخلی و خارجی، معرفی 

توانایی های صنعتی و خدماتی و تبادل دانش فنی بین 

مشارکت کنندگان، از مهم ترین اهداف برپایی منایشگاه 

مذکور بود.«

کرد:»این  ترصیح  هم چنین  منایشگاه،  اجرایی  مدیر 

رسمایه گذاری  برای  »بسرتسازی  شعار  با  منایشگاه 

بین  بیشرت  چه  هر  تعامل  ایجاد  هدف  با  و  مشرتک« 

تولیدکنندگان داخلی، توزیع کنندگان و شبکه ی فروش 

عام برگزار شد. در این منایشگاه از صنایع مرتبط خارجی 

نیز دعوت به عمل آمده است تا با توجه به شعار منایشگاه، 

بتوان قدمی مثبت در راستای توسعه ی فنی صنعت و 

جذب رسمایه گذاری خارجی برداشت.«

 وی حضور بازدید کنندگان از کشورهای اسپانیا، ایتالیا، 

امارات،  آذربایجان،  ترکیه،  افغانستان،  عراق،  تایوان، 

پاکستان و حضور میهامنان ویژه از جمله رئیس اتحادیه ی 

برای  پنل صادراتی  تیم همراه، تشکیل  و  ایتالیا  مبلامن 

تولیدکنندگان اصلی صنعت جهت آشنایی با راهکارهای 

صادراتی مبلامن، ترغیب مشارکت کنندگان به نوآوری و 

خالقیت با استفاده از مسابقه ی ارزیابی محصوالت برتر 

و... را از دیگر برنامه های این منایشگاه دانست.«

سومین نمایشگاه بین المللی
 »مبلمان اداری« در تهران برگزار شد

خبـــر
News

4
4

فروش  و  توزیع  مراکز  سالیانه  گردهامیی  اولین 

مبلامن )AROYAC  92( ، در دهه فجر امسال در 

منطقه یافت آباد برگزار میشود. 

این گردهامیی طبق سیاست های ریاست انجمن 

جایگاه  ارتقای  جهت  در  دکوراسیون  و  مبلامن 

فروش  و  توزیع  مراکز  کیفی  و  اجرایی  علمی، 

مبلامن برگزار شده و در آن از واحدهای تجاری 

برگزیده تقدیر خواهد شد. جلسه سیاست گذاری 

این گردهامیی دی ماه امسال در سالن کنفرانس  

این نشست  ایران برگزار شد و در پی  موزه مبل 

مقرر گردید، طراحی سیستم های آموزشی و نیز 

ایجاد مکانیزهای ارزیابی در مرکز توزیع و فروش 

مبلامن در تهران، خصوصا در منطقه یافت آباد، 

در دست اجرا قرار گیرد. در همین راستا کمیته 

صنفی،  انجمن  منایندگان  از  متشکل  داوران 

اتحادیه درودگران، دانشگاه، شورای حل اختالف، 

شورای ملی مبلامن، صنعت و پیشکسوتان تشکیل 

شد تا ضمن طراحی شاخص های ارزیابی، نسبت 

به ارزیابی مراکز فوق الذکر اقدام منایند. گفتنی 

گردهامیی  این  در  ها  ارزیابی  این  نتایج  است 

سالیانه اعالم خواهد شد و به برندگان آن تندیس، 

لوح و جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. همچنین 

دیگر  از  تقویتی   و  آموزشی  های  برنامه  ارائه 

تصمیات این جلسه بود که در فاز اول با مترکز بر 

منطقه یافت آباد به عنوان پایتخت مبل کشور در 

دستور کار قرار گرفت.

داخلی  طراحی  نرم افزاری  مسابقه ی  نخستین 

با  همزمان   3DsMax نرم افزار  با  دکوراسیون   و 

منایشگاه هودکس 2014 برگزار می شود.

با  همزمان  که  مسابقه  این  پایانی  مراسم  در 

منایشگاه هودکس 2014 تعریف و در تقویم برگزاری 

شده  تعیین  منایشگاه  این  تخصصی  سمینارهای 

است، و پس از ارزیابی هیات داوران و اعالم اسامی 

برندگان، جوایز  ویژه ای به طرح های برگزیده اعطا 

میگردد. رویکرد اصلی این مسابقه »به کارگیری 

گروه  است.  ایرانی«  معامری  منادهای  و  آرایه ها 

برگزار کننده بر آن است تا از راه مشارکت دادن 

نخبگان و دانش آموختگان طراحی، هرن، معامری و 

مهندسی و قرار دادن آنها در یک چالش و آزمون 

نسبتاً دشوار، موجد آفرینش هایی گردد تا از رهگذر 

این نوآوری ها، روح معامری و هرن ایرانی، راهی به 

کالبد آپارمتان های امروزی بیابد.

مسابقه ی طراحی نرم افزاری دکوراسیون خانگی 

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؟

در  فعال  صنایع  سایر  مثل  نیز  مبلمان  اصلی صنعت  چالش 
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.
به خاطر  نهایی   واردات محصول  از طرفی در حال حاضر 
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 
مطالبات  پیگیری  روند  مسلما   صنعت  این  بخش خصوصی 

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

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 
به  ایرانی  کاالی  اسم  به  دولتی  مناقصات  در  شرکت خودشان 
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؟
برای  چه  و  صنف  کارفرمایان  برای  چه  را  اتفاق  این  من 
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.
اندازه می تواند در پویایی این  برگزاری نمایشگاه تا چه 

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
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و  منایشگاه ها  کمیسیون  رئیس  اسعدی،  نارص 

هامیش های انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون، 

از برگزاری موفقیت آمیز دومین منایشگاه مبلامن، 

خـانـه،  دکوراسیون  و  نورپـردازی  کابینت، 

خرب   )DECO LIGHT 2013( هتـل  آشپزخـانه، 

داد. این منایشگاه از تاریخ  پنج شنبه 2 الی جمعه 

8 آبان ماه برگزار شد.

 وی با اشاره به این که این منایشگاه به مدت نُه 

برترین های  منایشگاه های  دامئی  محل  در  روز 

ایران  بازار مبل  یافت آباد،  ایران واقع در چهارراه 

با  منایشگاه  »این  گفت:  شد،  برگزار   3 شامره 

استقبال چشم گیر بازدید کنندگان مواجه شد، چرا 

که نه تنها برای بازار محصوالت مرتبط رویدادی 

فرهنگی  اتفاقی  نیز  خود  بلکه  بود،  اقتصادی 

محسوب می شود.« اسعدی ترصیح کرد:»ارائه ی 

برنامه های هدفمند و عرضه ی آخرین دستاوردها، 

ساخت  و  طراحی  روزه ی  دو  برگزاری  مسابقه ی 

روشنایی و سمینارها و کارگاه های آموزشی رایگان 

از بخش های مختلف این منایشگاه بوده است.« 

در  دیگر  منایشگاه  دو  برگزاری  از  هم چنین  وی 

حوزه ی مبلامن منزل و لوسرت و هم چنین منایشگاه 

و  داد  خرب    92 سال  پایان  تا  نوجوان  و  کودک 

مبلامن  برترین های  منایشگاه  گفت:»چهارمین 

منزل و لوسرت HODEX 2014 از تاریخ پنج شنبه 

26 دی الی جمعه4  بهمن مـاه سال جاری به مدت 

نُه روز از ساعت 10 صبح الـی 8 شب و پنجمین 

 + نوجوان  کودک،  نوزاد،  محصوالت  منایشگاه 

مادران باردار KiTEX 2014 از روز پنج شنبه 17 

نُه  الی جمعه 25 بهمن ماه سال جاری به مدت 

روز از ساعت 10 صبح الـی 8 شب برگزار خواهند 

برگزاری  دوره ی  پنجمین  افزود:»در  وی  شد.« 

به سالمت روحی،  ویژه  توجه   ،KiTEX منایشگاه 

روانی و فیزیکی نوزاد، کودک، نوجوان و مادران 

نوآوری  و  تقویت خالقیت  و  پرورش  نیز  و  باردار 

برای  بسرتسازی  و  گرفت  قرار  تاکید  مورد  آنها 

استانداردهای کیفی،  و  به چارچوب ها  دستیابی 

مبلامن،  لوازم،  برای  محیطی  زیست  و  ایمنی 

اسباب بازی ها از  اصلی ترین اهداف این منایشگاه 

می باشد. 

رئیس کمیسیون منایشگاه ها و هامیش های انجمن 

در  کرد:»  ترصیح  دکوراسیون  و  مبلامن  صنفی 

شامل  مرتبط  محصوالت  انواع  منایشگاه  این 

لوازم  بازی،  اسباب  پوشاک،  کودک،  سیسمونی 

التحریر، مبلامن اتاق کودک و موارد مشابه ارائه 

میشود.« وی افزود:»هم چنین این منایشگاه برای 

حضور  با  برنامه هایی  خردسال  بازدیدکنندگان 

شاد،  برنامه های  کودکان،  محبوب  چهره های 

مفرح و آموزنده به همراه خواهد داشت.«

برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
حوزه ی دکوراسیون داخلی با رویکرد اقتصادی ـ فرهنگی

  ناصر اسعدی

تقویممنایشگاههایسال1392

تاریخامتاممنایشگاهتاریخرشوعمنایشگاهمدتبرگزاریعنواناختصاریعنوانمنایشگاه

92/10/2692/11/04 9روزHODEX 2014چهارمین منایشگاه تخصصی برترین های مبلامن منزل و لوسرت1

92/11/1792/11/25 9روزKiTEX 2014پنجمین منایشگاه تخصصی برترین محصوالت نوزاد، کودک، نوجوان2
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طراحی  آموزشی  گروه   1392 ماه  آذر   25 دوشنبه 

صنعتی دانشگاه هرن تهران، در سلسله نشست های 

سمیع زاده،  رامین  میزبان  خود،  پژوهش  هفته ی 

به  دکوراسیون،  و  مبلامن  صنفی  انجمن  دبیر 

عنوان سخرنان ویژه بود. سمیع زاده که به عنوان 

مناینده ی حوزه ی صنعت مبلامن، دکوراسیون در 

بسرت علمی این رشته حضور پیدا کرد، با تاکید بر 

اتاق های فکر و کارگاه های مشرتک  لزوم تشکیل 

هرنهای  دانشکده های  ویژه  به  دانشگاه ها،  میان 

کاربردی با اعضای انجمن مبلامن و دکوراسیون، از 

تالش های انجمن برای پر کردن شکاف بین دانشگاه 

طراحی  رشته ی  مورد  در  مشخصا  صنعت،   و 

به  اشاره  با  سمیع زاده،  رامین  داد.  خرب  صنعتی، 

مهجوریت رشته ی طراحی صنعتی در بازار تولید و 

کسب و کار،  اذغان داشت تعداد زیادی از دانش 

در  فارغ التحصیلی  از  پس  رشته،  این  آموختگان 

رشته های غیرمرتبط مشغول به کار می شوند.

نیز  کنندگان  تولید  طرفی  کرد:»از  ترصیح  وی 

به دلیل همین فقر ایده و حضور کمرنگ طراحان 

داخلی در عرصه ی تولید، به کپی کاری روی آورده 

و مسیر آسان اما غیرمولد را برگزیده اند.«

وی تاکید کرد:»پر کردن این شکاف، بر عهده ی 

و  است  دانشگاه  و  صنعت  حوزه ی  دو  متولیان 

عنوان  به  دکوراسیون  و  مبلامن  صنفی  انجمن 

مناینده ی یکی از بسرتهای اصلی رشته ی طراحی 

قدم  در  دکوراسیون،  و  مبلامن  یعنی  صنعتی، 

نخست با برگزاری مسابقات طراحی و حامیت از 

ایده های نوین، تالش دارد تا هم جامعه ی علمی را 

به فضای بازار امیدوار کند و هم تولید کنندگان را 

از پتانسیل های موجود آگاه سازد.«

دکوالیت،  ساالنه ی  منایشگاه های  سمیع زاده   

جهت  مناسبی  بسرت  را  کیتکس  و  هودکس 

ترصیح  و  دانست  دانشگاهی  نوآوری های  ارائه ی 

انجمن  تخصصی  منایشگاه های  کرد:»برگزاری 

یک  تنها  نه  امروز  دکوراسیون،  و  مبلامن  صنفی 

رویداد اقتصادی، بلکه رویدادی فرهنگی محسوب 

و  مسابقات  برگزاری  برای  بهانه ای  که  می شود 

هم چنین  وی  بود.«  خواهد  آموزشی  سمینار های 

علمی  مرکز  اخیر،  سال های  داد:»در  خرب 

هدف  با  دکوراسیون،  و  مبلامن  انجمن  کاربردی 

ایجاد  و  تولید  مهندسی  ارتقاء  خالقیت،  افزایش 

زمینه های علمی بازاریابی در این حوزه تاسیس و در 

رشته های تولید مبل، کارشناسی طراحی مبلامن و 

کارشناسی معامری داخلی و... به جذب و تربیت 

دانشجو می پردازد. ما این نوید را به دانشجویان 

که  می دهیم  مرتبط  رشته های  فارغ التحصیل 

کارشناسی  مقطع  در  دانشگاه  این  در  می توانند 

با گرایش های مذکور به تکمیل تحصیالت  ارشد، 

خود بپردازند.« وی هم چنین از دانشجویان دعوت 

کرد تا ضمن ارسال مقاالت علمی و کاربردی در 

حوزه مبلامن به نرشیه دکومان، از موزه ی مبل ایران 

پژوهشی  بسرتی  و  الهام بخش  فضایی  عنوان  به 

دکرت  مراسم  این  در  است  گفتنی  بگیرند.  بهره 

مجیدی، مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه هرن، 

به منایندگی از بدنه ی دانشگاهی کشور، به طور 

رسمی از مجموعه فعالیت های انجمن در سال های 

و  مبلامن  صنعت  حوزه ی  و  کرد  قدردانی  اخیر 

رشد،  زمینه ساز  هرن  دانشگاه  در  را  دکوراسیون 

نوآوری و کارآفرینی دانست.

سمیع زاده در نشست پژوهشی دانشکده هنر تاکید کرد:    

آمادگی صنعت مبلمان برای جذب فارغ التحصیالن طراحی صنعتی

خبـــر
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ساخت  و  طراحی  رسارسی  مسابقه ی  نخستین 

مبلامن خانگی با رویکرد طراحی بر پایه ی سبک 

و  مبلامن  صنفی  انجمن  توسط  ایرانی،  زندگی 

دکوراسیون برگزار می شود. عالقمندان به رشکت 

در این مسابقه، باید آثار خود را  تا پنجم دی ماه به 

دبیرخانه ارسال می کردند و مهلت تحویل منونه ی 

نهایی بعد از دور اول داوری آثار، بیست و پنجم 

دی ماه بود.

از دبیرخانه ی مسابقه، معیارهای اصلی  به نقل 

در ارزیابی آثار عبارت بود از سه شاخص اصلی 

معارص،  نیازمندی های  و  بومی  عملکردهای 

نقش  هم چنین  و  هرنی  ـ  فرهنگی  شاخص های 

هرن، معامری و تزئینات ایرانی. در همین راستا 

به 20 طرحی که امتیاز مصوب کمیته ی داوری 

را کسب منایند، کمک هزینه ی ساخت منونه به 

میزان 5000/000  ریال پرداخت می شود. 

گفتنی است منونه های ساخته شده در چهارمین 

منایشگاه مبلامن خانگی و دکوراسیون )بازار مبل 

ایران شامره 3(، در معرض منایش قرار گرفته و 

اختتامیه ی منایشگاه،  با  هم زمان  برگزیده  افراد 

مسابقه،  این  داوران  هیأت  می شوند.  معرفی 

متشکل از  جمعی از اساتید دانشگاهی و خربگان 

الفبا عبارتند  ترتیب حروف  به  حوزه ی طراحی، 

از:  اعم از مهران آیتی، عباس افتخاری، مهرداد 

رامین  ربیع،  داورد  خادم زاده،  علی  پورعلم، 

سمیع زاده، کیوان عبدلی، فاطمه کاتب، سیدرضا 

الهیجی، مصطفی میرفندرسکی، آیدین مهدی زاده 

تهرانی، وحید نوید آذر و مهران هاشمی.

 15طرححائزامتیازالزمبرایحضور
درفهرستپذیرفتهشدگان

طراحی  مسابقه ی  نخست  بخش  داوری  در   

از سوی  ماه  دی  تا ششم  که  طرح  مبلامن، 56 

رشکت کنندگان به سایت مسابقه فرستاده شده 

بود، در روز شنبه هفتم دی ماه با حضور داوران 

دبیر  عبدلی،  کیوان  گرفت.  قرار  بررسی  مورد 

گفت:»با  خرب  این  اعالم  با  مسابقه،  برگزاری 

برگزارکننده  جنبش،  این  بودن  نوپا  به  توجه 

برای محدود کردن مخاطبان مسابقه  برنامه ای 

به دانشجویان و یا افراد دیگر نداشت. هم چنین 

را  طرح ها  کیفی  میانگین  زمانی،  کوتاه  بازه ی 

محرتم  گروه  گفته ی  به  و  داد  کاهش  اندکی 

داوران، شامر آثار به خطا رفته کمی بیش از انتظار 

اندکی چشم پوشی  با وجود  این احوال و  با  بود. 

از کاستی ها، از 20 ظرفیت پیش بینی شده برای 

را  الزم  امتیاز  طرح   15 مسابقه،  نخست  بخش 

برای حضور در فهرست پذیرفته شدگان دریافت 

گروه های  همه ی  »البته  افزود:  وی  کردند.« 

برای  مسابقه،  بخش  دو  هر  در  کننده  رشکت 

و  شده  دعوت  مسابقه  پایانی  آیین  در  حضور 

گواهینامه ی رشکت و لوح تقدیر دریافت خواهند 

کرد.« عبدلی با اشاره به معذوریت زمانی مربوط 

به برگزاری نخستین دوره ی این مسابقه گفت:»این 

و  مبلامن  انجمن  رسمایه ی  و  یاری  با  مسابقه 

دکوراسیون ایران، همراهی مرکز آموزش علمی_ 

کاربردی این انجمن و تالش های مدیر منایشگاه 

هودکس2014، در آبان ماه سال جاری پا به عرصه 

تا زمان رومنایی از پوسرت این رویداد  گذاشت و 

و اطالع رسانی همگانی، زمانی کمرت از 10 روز را 

سپری کرد؛ از این رو در نخستین سال برگزاری، 

دریافت  روند  بر  توجهی  قابل  زمانی  فرشدگی 

طرح ها حاکم بود.«  

ده گانه ی  معیارهای  که  این  کرد:»با  وی ترصیح 

داوطلبان  همه ی  به  نام نویسی  از  پیش  داوری 

اعالم شده بود، ولی از آنجا که باید در پی جربان 

سختی پیش آمده از کوتاهی زمان برمی آمدیم، با 

موافقت داوران ارجمند مسابقه در پایان نشست 

داوری، آثاری که حداقل چهار معیار نخست را در 

طرح هایشان رعایت کرده بودند، در گروه پذیرفته 

شدگان جای گرفتند.«
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مسابقه ی سراسری طراحی و ساخت مبلمان خانگی 
همزمان با نمایشگاه  هودکس 2014
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اخبــار کوتـاه

شصت و پنجمین منایشگاه بین املللی تخصصی مبلامن و 

دکوراسیون داخلی  imm آملان  13 لغایت 19 ژانویه 2014 

برگزار می شود.

شصت و پنجمین منایشگاه آملان imm مبتنی بر ارائه ی 

پیرشفته ترین نوآوری های صنعت مبلامن در بخش های 

انواع  مبلامن،  حامم،  تجهیزات  نور رسانی،  سیستم های 

رسویس خواب و... از تاریخ 23 تا 9 دی ماه 1392 در کلن 

آملان برگزار می شود.

بیست وششمین منایشگاه بین امللی DOMOTEX در 

شهر هانوفر آملان، 11 لغایت 14 ژانویه 2014 برگزار میشود.

این منایشگاه به گروههای کاالیی فرش های دستباف، 

کفپوش  چوبی،  پارکت  طبیعی،  های  سنگ  ماشینی، 

صنعتی- مسکونی، انواع ملینت و ...  اختصاص دارد و از 

تاریخ 21 لغایت 24 دی ماه 1392 در هانوفر آملان برپاست. 

نمایشگاه بین المللی تخصصی 
  imm مبلمان و دکوراسیون داخلی

DOMOTEX نمایشگاه بین الملی

8
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توسط   Housing Tomorrow “2014“ مسابقه ی

جمله  از  مسابقه  این  می شود.  برگزار   3D گروه 

راستای  در   3D گروه  كه  است  فعالیت هایی 

افزایش خالقیت و به كارگیری روش های مبتكرانه 

در معامری حوزه ی مسكن، ترتیب داده است.

این گروه یک سازمان متعهد در زمینه ی پیش برد 

ابتکار و نوآوری در معامری، هرن و طراحی است 

كه برای ایجاد تعامل میان معامری، هرن و طراحی 

گروه  اهداف  از  می  كند.  تالش  دنیا  رسارس  در 

برای  جدید،  روش های  ارائه ی   به  می توان   ،3D

اتصال، فرم، فضا و مواد به همراه مفاهیم ابتکاری 

هم اکنون  گروه  این  منظور،  بدین  کرد.  اشاره 

و  گردهامیی ها  برگزاری  به  اقدام  نیویورک  در 

و  هرن  زمینه ی  در  مباحثه  جهت  نشست هایی 

مسائل  نشست ها  این  در  است.  كرده  معامری 

حوزه های  در  نیز  دینی  و  فرهنگی  جغرافیایی، 

مسابقه ی  می گیرند.  قرار  نظر  مد  بحث،   مورد 

این  كنار  در  نیز   »Housing Tomorrow«

رسارس  از  طرح هایی  بین  رقابت  برای  برنامه ها، 

دسته  دو  در  رقابت  این  می شود.  برگزار  جهان 

متام  كه  باز،  دسته ی   است:  شده  داده  ترتیب 

پروژه های مربوط به طرح های مسکونی پایدار در 

این دسته قرار خواهند گرفت و دسته ی  ویژه، كه 

متام پروژه هایی که واجد رشایط حضور در گروه 

خاصی باشند، در این دسته وارد خواهند شد.

سپتامرب 2013  از 25  مسابقه  این  برای  نام  ثبت 

آغاز و تا 15 ژانویه 2014 ادامه خواهد داشت. پایان 

مهلت ارسال آثار برای این رقابت 25 ژانویه 2104 

فوریه ی  در  داوری  هیأت  و جلسه ی   بود  خواهد 

خواهد  اعالم   2014 مارس  تا  نتایج  و  برگزار   2014

شد. 

جوایز این مسابقه برای نفر اول: 1250 دالر،  نفر 

دوم: 1000 دالر و نفر سوم: 750 دالر خواهد بود. 

گذشته ی  سال  مسابقه ی  در  است  ذکر  به  الزم 

3D با عنوان Natutral System 2013  یک گروه 

ایرانی موفق به کسب عنوان سوم شد. این گروه 

و  از مسعود شاهوردی، سیام شاهوردی  متشکل 

مجید ادب بود.

مسابقه ی بین المللی معماری مسکن 2014

خبـــر
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علیانصاری:گذارازمرحلهینهادسازی

درصنعتمبلامن

در افتتاحیه ی ششمین کنفرانس دکو، علی انصاری، 

و  ایران  دکوراسیون  و  مبلامن  ملی  شورای  رئیس 

صنایع وابسته با بیان این که گرچه رشایط برگزاری 

اما  است  قبل  دوره های  مانند  دکو  اخیر  مراسم 

پنج  دارد، گفت:»ما طی  تفاوتی  ماهیتی  نظر  از 

دوره ی علمی و کاربردی تحت عنوان دکو، تحولی 

را در صنعت مبلامن شاهد هستیم. امروز صنعت 

مبلامن در حوزه های علمی از جمله دانشگاه علمی 

و  صنعت  و  صنف  هر  رشد  منشا  که  کاربردی 

 130 با  تخصصی  شاخه ی  دارای  است،  اقتصادی 

واحد درسی است.«

با نیت دانش بنیان  با دانشگاه  افزود:»ارتباط  وی 

کردن صنف و صنعت مبلامن، یکی از ملزومات 

جرأت  به  می توانم  و  است  صنعت  این  توسعه ی 

تحصیل  این حوزه  در  دانشجو  هزار  بگویم حدود 

تحول علمی خواهد  این رسآغاز یک  می کنند که 

بود. از آنجایی که کشور ما دارای جایگاه و تاریخ 

و  است  مبلامن  صنعت  حوزه ی  در  دیرینه ای 

میالدی  تاریخ  از  پیش  به  ایران  در  آن  سابقه ی 

اهمیت  حائز  نیز  فرهنگی  بخش  در  برمی گردد، 

راستا،  همین  »در  کرد:  تاکید  انصاری  است.« 

فرهنگی  از سوی مسئوالن میراث  با حامیتی که 

نخستین  عنوان  به  را  فضایی  شد،  انجام  کشور 

صنف و صنعت مبلامن و نیز نخستین موزه ی ملی 

مبلامن تاسیس کردیم. این کار یک نوآوری است 

و این مرکز تنها موزه نیست، بلکه مرکز تحقیقات 

به  تولیدی  فعاالن  توجه  باید مورد  نیز هست که 

خصوص دانشجویان عزیز قرار بگیرد. بخش بعدی 

شده  نوسازی  فضای  است.  بازرگانی  حوزه ی  در 

مشهود  کامال  کشور  سطح  در  توزیعی  مدرن  و 

کالسیک  مبلامن  توزیع  قطب  بزرگ ترین  است. 

و مدرن در سطح خاورمیانه یافت آباد است. هیچ 

در  و خدماتی  کیفیت  و  با چنین کمیت  صنفی 

حوزه های نوساز شده سخت افزاری در سطح کشور 

از  دیگری  داد:»بخش  ادامه  وی  ندارد.«  وجود 

این دستاوردها مربوط به حوزه ی اجتامعی است. 

اساسا شاکله ی کار تشکیالتی است که در نتیجه آن 

به این دست آورد رسیده ایم. از نهادسازی در حال 

عبور و در آستانه ی مفاهیم سازی و نهادینه کردن آن 

در سایر موقعیت ها هستیم. برگزاری کنفرانس های 

دکو در پنج دوره، حاکی از همین موضوع است. 

نشست امروز مشخص می کند چه دست آوردهایی 

را طی ادوار گذشته به دست آورده ایم. اینها همه 

قوت ها و ظرفیت های صنعت مبلامن است. بخش 

بعدی صنعتی شدن این صنف است. تولید ما تولید 

مدرن و انبوه نیست، تولید کارگاهی و بعضا سنتی 

است.« انصاری گفت:»اگر قرار باشد تراز تجاری 

انبوه  تولید  سوی  به  باید  کنیم،  مثبت  را  کشور 

فکر  به صادرات  آن  با  بتوانیم  که  تولیدی  برویم؛ 

کرده و درباره ی آن گفتگو کنیم. باید مراکز تحقیق 

ادامه  وی  کنیم.  ایجاد  انبوه  تولید  و  پژوهش  و 

خواسته ی  برآیند  مبلامن،  ملی  شورای  داد:»اما 

اصناف کشور است؛ برآیندی که می تواند ما را در 

مفاهیم سازی یاری کند. شورا به عنوان یک نهاد 

باالدستی و تشکلی متشکل از چند بازوی کارآمد در 

حوزه های مختلف صنف است که عموما به صنایع 

کوچک و زود بازده کشور مربوط می شود، در جهان 

ثروت  تولید  به  دست یابی  و  توسعه  برای  امروز 

بیشرتی  و دقت  اشاره  نوع صنایع  این  به  عموما 

دکوراسیون  و  مبلامن  ملی  شورای  رئیس  دارد.« 

فعاالن  از  من  کرد:»خواسته ی  ترصیح  ایران 

است  این  مبلامن  حوزه ی  صنعتگران  و  اقتصادی 

که با تعامل با دولت تدبیر و امید و مجلس شورای 

ششمینکنفرانسبیناملللیتجارتجهانی،مبلامن،طراحی،هرنودكوراسیون)دكو۲۰۱۳(باحضوربرخیازمنایندگانمجلسشورای

اسالمی،حجتاالسالمابوترابی،نایبرئیسمجلس،رئیسسازمانتوسعهیتجارت،نایبرئیساتاقبازرگانیایرانوباحضورمنایندگانیاز

۱۱كشور،درتهرانبرگزارشد.اینکنفرانسکهششمیندورهیخودراازرسگذراند،بیشازسالهایگذشتهشاهدحضورطراحانموفق

بیناملللیواستقبالچشمگیردانشجویانوطراحانایرانیبود.

ششمین کنفرانس بین المللی دکو 2013 برگزار شد؛

دکو منشاء تحوالت صنعت مبلمان 
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اسالمی هر چه بیشرت به توسعه ی این صنعت کمک 

کنند و دولت هم با حامیت هر چه بیشرت پی گیر 

مشکالت این صنعت باشد. ان شاءالله بتوانیم با این 

حامیت ها و همت خودمان مبلامن ارزان با کیفیت 

باال را در اختیار مرصف کنندگان داخلی بگذاریم و 

به صنایع زودبازده رونق بیشرتی بدهیم.«

مظفرعلیخانی:رضورتتغییر

ساختاریدرشبكهیتوزیع

حوزهیمبلامنودكوراسیون

مبلامن،  ملی  شورای  دبیرکل  علیخانی،  مظفر 

رضورت  به  اشاره  با  وابسته  صنایع  و  دکوراسیون 

تغییر ساختاری در شبكه ی توزیع حوزه ی مبلامن 

تغییر  به  توجه  بر  گفت:»عالوه  دكوراسیون  و 

ساختار توزیع، تدوین اسرتاتژی صنعت، برگزاری 

منایشگاه های تخصصی در داخل و خارج، تربیت 

راه اندازی  و  بازار  نیاز  به  پاسخ  ماهر،  نیروهای 

شورای مبلامن را از جمله دیگر دستاوردهای این 

كنفرانس می دانم که  در پی تثبیت این دستاوردها 

و گسرتس کارکرد های آن هستیم.« 

به  توجه  »با  داد:  ادامه  دکو  کنفرانس  دبیر 

این که امسال سال حامسه ی سیاسی و حامسه ی 

اقتصادی است و با روی کار آمدن دولت تدبیر و 

امید خون تازه ای در رگ های مردم جریان یافته 

نیز  امید  این  کنفرانس  این  برگزاری  در  است، 

وجود دارد. این کنفرانس محلی برای هم اندیشی 

صنایع  و  مبلامن  صنعت  فعاالن  و  مسئوالن  بین 

کوچک و متوسط است.« 

میرمحمدصادقی:دکو،فرصتی

برایصنعتمبلامن

میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، 

نیز در این کنفرانس با بیان این که در حال حارض 

زحامت و خواسته های 20 سال پیش صنعت مبلامن 

گفت:»فعاالن  است،  رسیده  ظهور  منصه ی  به 

صنعت مبلامن می توانند از این فرصتی که تحت 

عنوان کنفرانس دکو برایشان به وجود آمده است، 

مبلامن  غنی  ورود هرن  برای  آن  از  و  بهره جسته 

کشورمان به بازارهای جهانی استفاده کنند.«

صافدل:صادراتمبلامنایران

بههفتکشورجهان

در ادامه ی ششمین کنفرانس دکو، حمید صافدل، 

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعالم کرد که 

صنعت مبلامن ایران کشورهای عراق، افغانستان، 

تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ایتالیا و اکراین 

را بازارهای هدف صادراتی قرار داده است.

او با بیان این که اثراتی که در حال حارض در صنعت 

سال های  تالش   از  ناشی  همه  می بینیم،  مبلامن 

این  جهانی  تجارت  »سهم  گفت:  است،  گذشته 

آخرین  اساس  بر  آن  و ظرفیت موجود در  صنعت 

آمار سال 2012  به 146میلیارد دالر رسیده است و 

ایتالیا، چین، مکزیک و آملان و آمریکا جزء بزرگان 

این صنعت به شامر می روند. 

وجود  بازار  این  در  که  نوساناتی  آمار،  اساس  بر 

داشته همواره رو به رشد بوده و طی سال های 2004 

تا 2012 حجم تجارت جهانی در صنعت مبلامن از 

42 میلیارد دالر به 146 میلیارد دالر افزایش یافته 

است که البته ایران سهم چندانی در این تجارت 

نداشته صافدل از سهم 10 درصدی این صنعت در 

اشتغال کشور خرب داد و گفت:»این صنعت از نظر 

فرهنگی ارزش باالیی دارد و اگر رشد داشته باشد، 

می تواند زمینه برای پذیرش سایر کاالها را نیز فراهم 

کند. بنابراین با پیرشفت و توسعه در این صنعت، 

سهم  صنعت  این  جهانی  تجارت  در  می توانیم 

باالیی داشته باشیم. البته در این صنعت، نیازمند 

تجاری  و  طراحی  حوزه ی  در  متخصص  نیروهای 

هستیم تا بتوانیم زمینه را برای حضور گسرتده ی 

ایران در بازارهای بین املللی فراهم کنیم.«

خباز:صنعتمبلامنبایدجایخودرا

دربازارهایجهانیبازکند

خباز، معاون پارملانی رئیس جمهور، با بیان این که 

من به مناسبت مسئولیتی که در این دولت دارم 

می کنم،  توجه  ارزشمند  کار  این  به  نگاه  این  از 

فعاالن  برای  اطمینان بخش  فضای  گفت:»تثبیت 

اقتصادی و رسمایه گذاران، با اتکا به رقابت پذیری و 

خلق مزیت های جدید حامیت از مالکیت و حقوق 

ناشی از آنان صورت می گیرد. مشکل دیگر در کشور 

عدم ثبات اقتصادی است. باال و پایین رفنت ارز، 

بی نتیجه بودن کار فعاالن سیاسی و اقتصادی ما را به 

جایی رسانده که به آینده اعتامد ندارند. پیام رئیس 

جمهور را شنیدید که ایشان روی ثبات اقتصادی 

با ثبات همراه  اقتصادی  تاکید موکدی دارد. کار 

است. پاسخ این ابهام که این فضای ثبات از سال 

84 قرار بود برقرار شود و چرا تا به حال برقرار نشده 

است، این است که این دولت خودش را موظف به 

اعتامدسازی در داخل و خارج از کشور بداند.«

حضوررشکتهاوطراحانموفق

بیناملللیدرکنفرانسدکو2013

گفتنی است در کنفرانس امسال رشکت موفق و 

بر تر مولتنی) Molteni ( از کشور ایتالیا، به همراه 

چهار رشکت زیر مجموعه خود حضور پیدا کرد، تا 

با روش های موفقیت آمیز  ایرانی  تولید کنندگان 

برندهای معروف دنیا، چگونگی تفکر آن ها و نحوه 

این  در  شوند؛  آشنا  موجود  منابع  از  استفاده شان 

راستا مشاور اعظم این رشکت لوکا میراگلیا، کارگاه 

ایتالیایی:  »مبلامن  موضوع  با  تخصصی  آموزشی 

تجارت  یک  برای  خالقانه  طراحی  و  عالی  تولید 

موفق« را برگزار کرد؛ این کارگاه آموزشی بر اساس 

جدید ترین متدهای روز دنیا و نیز بر اساس مطالعه 

پیشین از بازار ایران، موقعیت تولید و سطح فروش، 

نواقص و نقاط قوت بازار ایران طراحی شده بود.« 

یکی دیگر از کارگاه های آموزشی کنفرانس امسال 

انگلیسی  موفق  و  بانارد، طراح مطرح  جان  توسط 

و  داخلی  طراحان  مبلامن،  طراحان  آشنایی  برای 

و  تفکر  نحوه  با  دانشجویان  اساتید،  دکوراسیون، 

به  به کار گیری مواد و مصالح  و  نگرش، ساخت 

شیوه ای نوین برگزار شد. 

همچنین از دیگر مهامنان خارجی کنفرانس امسال 

از   Demko و  فرانسه  Ma Maisoاز  رشکت های 

کشور مجارستان بودند.
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دولتباواقعیکردنکردننرخارزاز

تولیدحامیتمیکند

اکرب ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور، در حاشیه ی 

افتتاح منایشگاه دکوالیت 92 گفت: »در سال های 

صنعت،  به  قیمت  ارزان  ارز  اختصاص  گذشته 

موجب اضمحالل تولید داخلی شد و چون قیمت 

متام شده ی تولید داخل با تورم باال می رود و ارز به 

صورت دستوری روی قیمت 1200 تومان نگه داشته 

شده بود، این موضوع باعث افزایش واردات شد.«

وی افزود:»تنها راه گریز از فساد، تك نرخی كردن و 

واقعی سازی قیمت ارز است. امسال تا ماه گذشته 

كه  كردیم  تجربه  كشور  در  را  درصدی   39 تورم 

تا 35 درصد كاهش دهیم.  را  این رقم  امیدواریم 

این بدان معنی است كه قیمت متام شده ی تولید 

داخلی 35 درصد نسبت به سال گذشته گران تر 

متام می شود. در این رشایط اگر قیمت ارز ثابت 

مباند، نتیجه این می شود كه قیمت متام شده ی 

تولید داخلی گران شده ولی قیمت واردات ارزان 

مانده است كه باید از این مسئله پرهیز كرد.«

حامیت  به  اشاره  با  جمهور،  رئیس  ارشد  مشاور 

گفت:»مهم ترین  داخلی  تولید  از  یازدهم  دولت 

حامیت این است كه از تولید داخل در برابر واردات 

حامیت شود، ولی زمانی كه به واردات یارانه دهیم، 

تولید داخلی نابود می شود.«

دبیر شورای هامهنگی مناطق آزاد تجاری كشور، 

مشكل  حل  در  جدید  دولت  راهكار  خصوص  در 

نقدینگی واحدهای تولیدی اظهار كرد:»وظیفه ی 

تشكیل  و  كوچك  پس اندازهای  جمع آوری  بانك ها 

وام  قالب  در  آنها  پرداخت  و  بزرگ  رسمایه های 

است. اما به رغم تورم 39 درصدی، به پس اندازها 

نتیجه  در  می دهیم؛  کم تر  و  درصدی   20 سود 

كسی كه پس اندازی دارد، با این رشایط متایلی به 

بنابراین  داشت.  نخواهد  بانك  در  رسمایه گذاری 

و  منی گیرد  صورت  هم  بانك ها  در  منابع  تجهیز 

قدرت وام دهی آنها ضعیف می شود؛ ضمن این كه 

بخش زیادی از مطالبات برگشت داده منی شود.«

ترکان، برگزاری این منایشگاه را رخدادی رو به جلو 

دانست و گفت:»تولیدکننده ی ایرانی و طراحان 

داخلی فعال شده اند که نشان دهنده ی ارتقاء دانش 

داخلی است.«

است  مبل سازی  هم  من  پدر  افزود:»شغل  وی 

از  کرده ام.  کار  مبل سازی  در  کودکی  از  من   و 

این که می بینم فروشندگان مبل خارجی بازار مارا 

تسخیر کرده اند، رنج می برم. این در حالی است 

که صنعتگران ما امروز محصوالت خوبی در حد 

بازارهای جهانی ارائه می دهند که باعث رضایت 

است.«

گفتنی است تركان، مشاور ارشد رئیس جمهور، پس 

از افتتاح منایشگاه و بازدید از غرفه ها، از موزه ملی 

مبل ایران نیز بازدید کرد.

سمینارهایآموزشی

حوزه ی  در  تخصصی  منایشگاه های  برگزاری 

و  عالقمندان  برای  فرصتی  داخلی،  دکوراسیون 

شناخت  بر  عالوه  تا  است  حوزه  این  دانشجویان 

بازار، از فضایی علمی نیز بهره مند شوند. متولیان 

برگزاری این منایشگاه جهت به وجود آوردن این فضا 

همیشه بخشی را به سمینار ها و کارگاه های آموزشی 

اختصاص می دهند. 

 در این دوره نیز، هم زمان با برگزاری این منایشگاه، 

مرتبط  زمینه های  در  رایگان  آموزشی  سمینارهای 

و  فرم  هم افزایی  چون  حوزه هایی  در  منایشگاه  با 

عملکرد در طراحی روشنایی ها، طراحی داخلی و 

دکوراسیون هتل ها، اصول و استانداردها در طراحی 

شیوه های  فروش،  افزایش  شیوه های  آشپزخانه، 

افزایش فروش مبلامن و مدیریت ارتباط با مشرتی 

در  موثر  طراحی  خالقانه ی  فاکتورهای   ،)CRM(

با  که  شد  برگزار  مشابه  موارد  و  مبلامن  فروش 

استقبال بازدیدکنندگان و دانشجویان مواجه شد.

دومینمنایشگاهبرترینمحصوالتمبلامن،كابینت،نورپردازیودكوراسیونخانه،آشپزخانه،هتل-دكوالیت2013-کهتوسطانجمنصنفی

مبلامنودکوراسیونبرنامهریزیواجرامیشود،چهارمآبانماهتوسطمهندستركان،مشاورارشدرئیسجمهورودبیرشورایهامهنگی

مناطقآزادوتجاریكشور،وباحضوررؤسایتشكلهایذیربطدرمحلدامئیمنایشگاههایبرترینهایمبلامنایران-بازارمبلایران

شامره3-بهطوررسمیافتتاحشدویکیازموفقتریندورههایخودراپشترسگذاشت.دکوالیتامسال،درحالیبهکارخودپایان

دادکهدرکنارارائهیجدیدترینمحصوالتبهبازار،فضاییفرهنگیوآموزشیرانیزفراهمآوردتاشاهدسمینارهایآموزشیرایگانو

بخشجدیدیباعنوانمسابقهیطراحیبرتردربیندانشجویانطراحیصنعتیازرسارسکشورباشیم.

و كنندگان تولید اتحادیهی دكوراسیون، و مبلامن صنفی انجمن دكوراسیون، و مبلامن ملی شورای مسئوالن و رؤسا است گفتنی

صادركنندگانمبلامنابران،اتحادیهیلوسرتوچینیوروشنایی،انجمنفرشماشینیایران،اتحادیهیصوتی-تصویریوگوشیتلفن

همراه،تعاونیاتحادیهیدرودگران،اتحادیهیلوازمخانگی،موزهیمبلایران،بازارهایمبلوموبایلایران،اساتیددانشگاهی،پیشكسوتان

ودستاندركارانواصحابرسانههایدیداری،شنیداریومكتوبدرافتاحیهیاینمنایشگاهحضوربههمرساندند.

مشاور ارشد رئیس جمهور:

نمایشگاه دکوالیت حرکتی در مسیر حماسه ی اقتصادی
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منایشگاه دکوالیت امسال، برای نخستین بار متولی 

ظهور و بروز توانایی ها و استعدادهای دانشجویان 

طراحی صنعتی، در قالب یک مسابقه شد؛ متولیان 

با  و  رقابت  یک  برپایی  با  منایشگاه  این  برگزاری 

اختصاص دادن جوایز نقدی به برگزیدگان مسابقه، 

آغازگر حرکتی در جهت آشتی دانشگاه و صنعت 

شدند.

دو  مسابقه ی  ماه  آبان  دهم  و  نهم  روزهای  طی 

روزه ی طراحی و ساخت روشنایی با حضور 30 تیم 

چهار نفره از دانشجویان طراحی صنعتی از رسارس 

فضا،  گذاشنت  اختیار  در  با  و  شد  برگزار  کشور 

ابزار آالت و مواد مورد نیاز، دانشجویان به ساخت 

ایده های خود پرداختند. نهایتا هیات داوران پس از 

داوری تیم های برگزیده ی نخست تا پنجم را معرفی 

کردند و جوایز ارزشمندی به آنان اهداء شد. 

هیئتداوران

اساتیدی که به عنوان داور به ارزیابی اثر رشکت 

دکرت  از:  بودند  عبارت  پرداختند  کنندگان 

عبدالرضا محسنی، دکرت بابک صیرفی، مهندس 

مهران هاشمی، مهندس سیدرضا حسینی الهیجی، 

مصطفی  مهندس  آذر،  نوید  وحید  مهندس 

میرفندرسکی و مهندس امید اسامعیلی مکرم.

بـرنـدگـان

اعضــایگــروهمجموعامتیازنامگروهرتبهگـروه

شفق هادی نژاد / الناز زارع / شیام شبان240ما3اول

مجتبی فالح زاده / معین کهریزی / توماج یوسفی / امین حیدریCAUSTIC237دوم

پریسا هندی / الهه صفی ضمغ آبادی / اسامء امین عباسی / سینا تفنگ سازOWL221سوم

امین احمدی / سارا سوریان / عزیزه محمدی / آرمان فرهمندIDEA219چهارم

بتول غضنفری / انیسه خداشناس / زهرا کریمیان80216 / 20پنجم

جــوائـز

تندیس منایشگاه + لوح تقدیر + مبلغ 20،000،000 ریالگــروهاول

 لوح تقدیر + مبلغ 15،000،000 ریالگــروهدوم

لوح تقدیر + مبلغ 10،000،000 ریالگــروهسوم

 لوح تقدیر + مبلغ 5،000،000 ریالگــروهچهارم

 لوح تقدیر + مبلغ 5،000،000 ریالگــروهپنجم

 همه گروهها به طور رایگان به هامیش بین املللی نور و روشنایی شیراز دعوت شدند+

مسابقه دو روزه طراحی و ساخت روشنایی 
DECO LIGHT 2013 در بخش جنبی نمایشگاه

گزارش
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آغاز به کار سومین هیأت مدیره ی انجمن مبلمان و دکوراسیون

انجمنمبلامنودکوراسیون،دیماهامسال،سومیندورهیانتخابهیأتمدیرهیخودراپشترسگذاشتتابامعرفیاعضایجدیدبه

کارخودادامهدهد.

مجمععمومیفوقالعادهوعادیانجمن،هفتمدیماه92باحضوراعضایانجمنومنایندهیوزارتتعاون،کارورفاهاجتامعیدرسالن

کنفرانسبازارمبلایرانشامره3برگزارشدومهندسعلیانصاریباکسباکرثیتمطلقآراء،بهعنواننفراولشناختهشدتاریاستاین

انجمنرابرایسومیندورهیمتوالی،به مدتسهسالعهده دارشود.

پس از این که کاندیداها خود را معرفی کردند و در رابطه با سابقه ی کار، 
میزان تحصیالت و عملکردشان توضیحاتی ارائه دادند، حارضان اسامی 

منتخبین خود را به صندوق های رای سپردند. 
با شامرش آراء، مهندس علی انصاری با کسب اکرثیت مطلق آراء به عنوان 
نفر اول برگزیده و سایر اعضای هیأت مدیره و بازرسان نیز به ترتیب ذیل 

انتخاب شدند: 

نادعلی،  رضا  اثنی اشعری،  جمشید  دکرت  سمیع زاده،  رامین  مهندس 
بیژن  دکرت  ترابیان،  محمود  دکرت  ثقفی،  مهدی  عباسی،  عبدالحسین 
شیری، محمدحسن طوسی به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره، علیرضا 
عباسی و سید رمضان حسینی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره و 
در حوزه ی بازرسان جعفر قربانی به عنوان بازرس اصلی و تقی اشتغالی به 

عنوان بازرس علی البدل.

مجمعفوقالعاده

در جلسه ی مجمع فوق العاده، پیشنهاد انجمن مبنی بر افزایش تعداد اعضای هیأت مدیره به تصویب حارضین رسید. در جلسه ی مجمع عادی انجمن نیز 
پس از ارائه ی گزارش عملکرد مالی و گزارش بازرسان، با تأیید حارضان، پرونده ی دوره ی دوم هیأت مدیره بسته شد.

رایگیریوتعییناعضایجدید

گزارش
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گفتنی است در این جلسه، پیش از اعالم نهایی آرا و برگزاری مجمع عادی، 

گزیده ی عملکرد هیأت مدیره ی انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون ایران 

در دوره ی دوم توسط مهندس سمیع زاده به رشح زیر اعالم شد:

- افزودن رسته های تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و فروشندگان به حلقه ی 

عضویت انجمن که سابقاً مختص به کارفرمایان بود.

بخش های  افزایش  نتیجه ی  در  انجمن  شغلی  حیطه های  افزایش   -

دکوراسیون و معامری داخلی.

با  ارتباط  قبیل  از  اقداماتی  با  و سخت افزاری  نرم افزاری  توأمان  رشد   -

دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی و کاربردی مبلامن 

و دکوراسیون، بازدید از موزه ی مبل ایران، بازدید از بازار، برگزاری مراسم 

فارغ التحصیلی دانشجویان رشته-های مبلامن و دکوراسیون و ... 

- کلنگ زنی شهرک صنعتی زرندیه با حامیت انجمن.

رشکت  توسط  عضو،  رشکت های  برندسازی  قدرت  تقویت  و  ارزیابی   -

»رهیاب«.

 DECO2008، DECO2009، DECO2010 کنفرانس های  برگزاری   -

میزگردهای  و  آموزشی  سمینارهای  و  کارگاه ها  برگزاری   ،DECO2011

تخصصی متعدد در هر کدام از دوره ها با حضور استادان بین املللی و 

داخلی، برپایی منایشگاه های جانبی در حاشیه ی کنفرانس های دکو، تقدیر 

از بزرگان و نخبگان صنعت مبلامن و دکوراسیون و ... 

- ارتقاء وب سایت انجمن و افزودن بسیاری از امکانات دنیای مجازی به آن،

- تشکیل کنفدراسیون بین املللی »ITF AND DECO« با حضور کشورهای 

ایتالیا، اوکراین، مالزی، کره  ی شاملی، ترکیه، آذربایجان و سوریه که با توجه 

به تشکیل شورای ملی مبلامن، مسئولیت آن به این شورا واگذار شد.

انجمن در راستای فعالیت سامل،  ایجاد منشور و مرام نامه ی اعضای   -

شفاف و هدفمند.

- برگزاری هم اندیشی در سال گذشته با حضور نهادها و تشکل های ذیربط،

- تأسیس و افتتاح موزه ی مبل ایران با حضور سفرای ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، 

فنالند و فعاالن عرصه ی هرنـ  صنعت مبلامن ایران.

- برگزاری چندین منایشگاه وسیع و معترب از قبیل هوفکس )مبلامن اداری 

و گیشه(، هودکس )مبلامن خانگی و دکوراسیون( دکوالیت )دکوراسیون و 

نورپردازی( کیتکس )مبلامن کودک و نوجوان(.

- انتشار ویژه نامه های انجمن در نرشیات معترب کشور و انتشار نرشیه ی 

»دکومان«، نرشیه ی تخصصی حوزه ی مبلامن و دکوراسیون توسط انجمن.

- انتخاب انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون به عنوان یکی از اعضای 

هیأت مدیره ی کانون عالی کارفرمایان کشور.

توسعه ی خوشه های  پروژه ی  نهاد جایگزین  عنوان  به  انجمن  انتخاب   -

صنعتی مبلامن از جانب رشکت شهرک های صنعتی.

- دریافت لوح حامی جامعه ی سالمت از طرف سازمان نظام پزشکی کشور 

به  دلیل فعالیت های سالمت محور انجمن مبلامن و دکوراسیون.

نگاهیبهدستاوردهایانجمنصنفیمبلامنودکوراسیونایران

تعیینسمتریاست،دبیریوخزانهداریانجمن

پس از تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان، 

بخش های  از  منایندگی  به  و  خود  جانب  از  حارضان  کلیه ی 

مختلف هرن ـ صنعت مبلامن و دکوراسیون، از مهندس انصاری 

انصاری،  علی  شدند.  انجمن  ریاست  مجدد  پذیرش  خواستار 

علیرغم مسئولیت های متعدد، با توجه به احساس مسئولیت و 

عالقه ی  خاص به صنف و صنعت مبلامن و به جهت احرتام و ارج 

نهادن به پیشنهاد درخواست کنندگان، مسئولیت ریاست انجمن 

را پذیرفت. در ادامه با پیشنهاد رئیس انجمن و نظر موافق اعضای 

هیأت مدیره و نیز حارضان در مجمع، مهندس رامین سمیع زاده 

به عنوان دبیر و دکرت جمشید اثنی اشعری به عنوان خزانه دار 

انجمن برای دوره ی سوم هیأت مدیره انتخاب شدند.
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علیانصاریرییسانجمنصنفیمبلامنودکوراسیوندرپایانمجمع،پسازمشخصشدناعضایهیاتمدیرهجدیدوپذیرفنتریاست

انجمنبهاتفاقآرا،گفت:»درآستانهیآغازسومیندورهیفعالیتانجمن،مردمازماانتظاریجزتالشندارند؛ماباادامهیاینتالش ها

بهطورمستمرودقت،صداقتوپشتکاریکهازعزیزاناینصنفتاکنونشاهدبوده ایم،یقیناًبهچشم انداز هایباالتریدرسال هایآینده

خواهیمرسید.«ویتاکیدکرد:»برگزاریپنجدورهکنفرانستوسطانجمندردورهیگذشتهدستاوردبسیارمهمیبود.هامنطورکه

مطلعهستیددرسالگذشتهنشستیتحتعنوان»هم اندیشی«داشتیمکهدرآنمقررشدبرگزاریایننشستدرسطحبین املللیتوسط

شورایملیمبلامنکشورصورتبگیرد.شورابناداردحرکت هایکالنوسیاست هایسازنده ایرادرصنفوصنایعسبکدرسطحملیو

فراملیانجامدهد.برنامه ایکهدردستورکارشوراقراردارد،یقیناًموردتوجهانجمنوسایراتحادیه هانیزقرارخواهدگرفت.«

رضورتتعاملبامتاماعضایصنف

انصاری افزود:» در صنعت مبلامن، ما در دو حوزه 

می کنیم.  فعالیت  ُخرد  اقتصاد  و  کالن  اقتصاد 

انجمن  توسط  می تواند  خرد  اقتصاد  به  پرداخنت 

و  تصمیم سازی  موضوع  به  پرداخنت  و  صنفی، 

توسط شورای  نیز  در سطح کالن  سیاست گذاری 

ملی مبلامن صورت بپذیرد.«

وی تاکید کرد:»هامن طور که می دانید در شورای 

و دست اندرکاران  اعضا  از  تعدادی  مبلامن،  ملی 

مختلف  بخش-های  در  مبلامن،  کشوری  صنف 

مجموعه ی  صادرات،  تولید،  از  اعم  صنعت  این 

صنفی  انجمن  تعاونی ها،  مجموعه ی  درودگران، 

و... در تصمیم سازی های مربوط به اهداف کالن 

دخیل خواهند بود. به هر شکل چیزی که برای من 

حجت است، تعامل با متام اعضای صنف است؛ نه 

فقط صنف مبلامن بلکه همه ی اصنافی که مربوط 

به صنایع سبک هستند. درصدد هستیم گامی در 

شورا برداریم که در سطح صنایع سبک کشور باشد. 

حتی برای این که به صنف مان ارجحیت بدهیم، به 

دنبال تغییر نام هستیم.« 

رییس انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون افزود: 

»ما مدعِی وابستگی سایر اصناف به صنف مبلامن 

نیستیم، اما می توان با ایجاد یک زیرساخت جدی و 

مهم توسط شورای ملی مبلامن، شاهد یک منظومه  

تحول در حوزه ی اقتصادی کشور باشیم که یکی از 

بازوهای اصلی و زیرساخت های ایجاد شورا، همین 

انجمن صنفی است.«

انضباط،انسجامووحدت

 علی انصاری با تاکید بر نقش افرادی سامل و صادق 

بدون  همواره  که  انجمن،  مدیره  هیأت  به عنوان 

حاشیه تالش کرده اند گفت:» با وجود این انضباط، 

انسجام و وحدت است که اکنون موفق به کسب 

دستاوردهای بزرگی شده ایم. من نیز خودم را خادم 

این صنف و صنعت می دانم و تا جایی که در توان 

داشته باشم، در راستای توسعه ی اقتصاد و آبادانی 

افزود: »تالش من  کشورم فعالیت می کنم.« وی 

تولید  بوده است؛ چرا که  ثروت  تولید  بر  همواره 

آن که  ضمن  بود.  خواهد  فقر  رشد  مانع  ثروت، 

همگی باید سعی کنیم از حاشیه ها به دور باشیم و 

تالش کنیم تا وحدت اعضای هیأت مدیره و انجمن 

همچنان حفظ شود تا بتوانیم در آن چشم-اندازهایی 

که در بخش های مختلف حوزه ی اقتصادی کشور 

تعریف شده است، اثرگذار باشیم.«

توجهبیشرتانجمنبه

منطقهییافت آبادومردموفعاالنصنفی

انصاری همچنین با اشاره به رضورت توجه بیشرت 

انجمن به منطقه ی یافت آباد و مردم و فعاالن صنفی 

این منطقه ترصیح کرد:» شخصاً عالقه ی ویژه ای به 

این منطقه و مردم رشیف و مهربان و صادق آن 

دارم. مردمی که در تک تک صحنه های اجتامعی و 

ملی، فعال و اثرگذار بوده اند. آنها در جریان انقالب 

شکوهمند اسالمی، در طول دوران هشت سال دفاع 

این-چنینی همواره  آزمون های  و در دیگر  مقدس 

حضوری خستگی ناپذیر و خالص داشته اند. انتظار 

دارم بر روی این موضوع مترکز بخصوصی داشته 

باشید. نخبگان و فعاالن این منطقه را دعوت کرده 

و آنها را صاحب نظر بدانید. توصیه ی من این است 

هر جا که به دنبال موفقیت هستید، از نظر مردم 

استفاده کنید؛ نه فقط در حوزه های صنفی بلکه در 

حوزه های اجتامعی، سیاسی و دیگر حوزه ها.« 

نگاهوسیع تربه

واحدهایصنفیفعالدربخشعضوگیری

بخش  در  کرد:»باید  تاکید  همچنین  انصاری 

صنفی  واحدهای  به  وسیع تری  نگاه  عضوگیری، 

فعال این منطقه بشود. من اینجا را دوست دارم. 

با  است.  یافت آباد  در  دمل  اما  نیستم  اینجا  من 

وجود این که نسبت به سابق کمرت فرصت حضور 

به  این که  از  پایان  در  داد:»  ادامه  وی  می یابم.« 

بنده اعتامد کردید، صمیامنه سپاس گزارم و باید 

من  از  کاری  شام  همراهی  و  یاری  بدون  بگویم 

دیگر  به  هم،  کنار  در  امیدوارم  نیست؛  ساخته 

اهداف این انجمن برسیم.«

علی انصاری:    

وحدت، سالمت و انضباط  رمز موفقیت انجمن
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نگه  بزرگ ترین مشکل صنعت چوب، مستضعف 

تصنعی   کاهش  طریق  از  داخلی  تولیدات  داشنت 

نامحدود  به صورت  وقتی دالر  است.  ارز  قیمت 

در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد و این گروه 

کاالهای مشابه با تولید داخل را با قیمت ارزان تری 

وارد بازار می کند، در واقع تولید داخلی کشور مورد 

اجحاف واقع می شود؛ چرا که قیمت متام شده ی 

آن  خارجی  مشابه  به  نسبت  داخلی  محصوالت 

بسیار باالتر است. در واقع یارانه ای که در اختیار 

که  است  رانت  نوعی  می گرفت،  قرار  افراد  این 

بسیار بر پیکره ی تولید داخلی صدمه وارد می کند.

از  اداری  موانع  تا  دارد  نیاز  این صنعت  معتقدم 

سازمان  مثال  طور  به  شود.  برداشته  راهش  رس 

نباتات به جای بهره گیری از روش های قرنطینه ای 

نظیر الزام وارد کنندگان به واردات چوب پوست 

کنده، اجازه ی استفاده از روش های دیگر را نظیر 

ضدعفونی   برای  بروماید  متیل  گاز  از  بهره گیری 

کردن چوب آالت، داده تا زمینه ی کاهش هزینه های 

وارداتی چوب فراهم شود. با واردات چوب، عالوه 

بر ایجاد ارزش افزوده، بازار داخلی برخی کاالهای 

قرار  داخلی  تولیدکنندگان  اختیار  در  وارداتی، 

می گیرد و در نتیجه زمینه ی رشد و توسعه ی این 

صنایع فراهم می شود.

هر کارخانه ای به قطعات یدکی نیاز دارد و بسیاری 

از این قطعات در یک بازه ی زمانی به تعویض نیاز 

دارند. بسیاری از کارخانه های ما در زمان تحریم ها، 

در کار تعویض قطعات مرصفی دچار مشکل شدند. 

در حال حارض، با توجه به توافقات صورت گرفته 

برای رفع تحریم ها و تالش های دولت در این زمینه، 

امید بسیاری به حل شدن این چالش ها داریم. 

به هر روی، یکی از اهداف اساسی انجمن کارفرمایان 

صنعت چوب، ارتقاء صنعت چوب کشور از طریق 

منابع  درآمدهای  از  درصد  یک  دادن  تخصیص 

تجدیدناپذیر به منابع تجدیدپذیر از جمله چوب 

این انجمن به دولت  از طرف  این موضوع  است. 

برای  مذاکرات  حال  در  و  است  شده  پیشنهاد 

چوب  واردات  اگرچه  هستیم.  طرح  این  تصویب 

به صورت مقطعی و کوتاه مدت می تواند چاره گشا 

باید به فکر زراعت چوب باشیم که از  باشد، اما 

طریق این طرح به این مهم می توان دست یافت.

بهبود وضعیت صنعت چوب و زراعت به عنوان 

دولت  دستوركار  در  باید  اسرتاتژیك،  كاالیی 

قرار بگیرد تا برای تهیه ی چوب مورد نیاز كشور  

در  انجمن  شود.  پیش بینی  مناسبی  سازوكارهای 

تالش است تا با همکاری و حامیت دولت اقدامات 

دهد؛  انجام  چوب  زراعت  بخش  در  قبولی  قابل 

چرا که  این صنعت عالوه بر ایجاد رشد و توسعه ی 

حفظ  موجب  مختلف،  استان های  در  صنعتی 

محیط زیست نیز می شود.

از طرفی برنامه ریزی در تولید و زراعت چوب، نقش 

چوب  زراعت  و  دارد  محیط  پاكیزگی  در  مهمی 

می تواند یكی از راه حل  های اساسی رفع ریزگرد ها 

باشد.  كشور  غربی  جنوب  و  غربی  شهرهای  در 

زراعت چوب و كاشت درختان زودبازده، عالوه بر 

تامین مواد اولیه صنایع چوب و كاغذ نقش مهمی 

در اشتغال زایی نیز دارد. 

نکته ی قابل ذکر دیگر در رابطه با کارهای صورت 

گرفته توسط انجمن، پیوسنت به معاهده ی ترسیب 

کربـن )رســوب دادن کـربن( اســت. روش هــای 

متعددی بـرای كاهش غلظت گـاز هـای گـلخانه ای 

این  از  یکی  کربن  ترسیب  که  شده  پـیـشـنهاد 

مـوظـف  هـدف  با  مـعاهـده  این  راه کارهاست. 

اثـرات  کـاهـش  به  جـهان  کـشورهای  سـاخـنت 

گـرمایش  منفی  تـبعات  و  گـلخانه ای  گـازهای 

زمـین، به امـضاء کـشورهای جـهان رسیده است.

عبدالعظیمآقاجانی
رئیسانجمنکارفرمایانصنعتچوب

ضربه کاهش تصنعی قیمت ارز به صنعت چوب



یادداشت

افزایش کیفیت تولیدات 

داخلی صنعت مبلامن  به 

خصوص در سالهای اخیر 

روند رو به رشدی داشته 

است؛ در حال حارض این 

از  گذر  حال  در  صنعت 

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. چشم اندازهای صادراتی مطلوبی برای  

این صنعت ترسیم شده است. صنعت مبلامن و چوب در 

ایران، هنوز جزء صنایع دستی محسوب میشود، به طوری 

یاد  اثری هرنی  عنوان  به  آن  از  دیگر  که در کشورهای 

میشود نه رصفاً یک کاالی مرصفی.

 نیروی انسانی ماهر در این صنعت از جمله رسمایه های 

ارزشمند تلقی می شود اما مساله اینجاست که موضوعاتی 

مثل کمبود مواد اولیه ی مرغوب و عدم حامیت از تجهیز 

تولید کنندگان به دستگاه های مدرن، باعث می شود از این 

رسمایه ی مهم آنطور که باید و شاید بهره برداری نشود. 

توان رقابتی صنعت مبلامن و دکوراسیون در گروی کیفیت 

نیست، زیرا از این لحاظ کمبودی وجود ندارد، بلکه در 

گروی ایجاد رشایط تولید انبوه و کاهش هزینه های تولید 

است. با رفع این موانع و درنتیجه افزایش توان رقابتی، 

بازارهای  و در  تولید شده  باکیفیت  و  کاالهای مرغوب 

جهانی به رخ رقبا کشیده خواهد شد.

مهدیثقفی

رئیساتحادیهدرودگرانومبلسازانتهران

افزایش توان رقابتی صنعت مبلمان 
در گروی تولید انبوه است

اتحادیه ی  رئیس  نایب  عباسی،  عبدالحسین 

با  ایران ،  مبلامن  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 

مبلامن  واردات  ممنوعیت  لغو  از  نگرانی  اظهار 

و کاالهای اولویت دهم گفت:»اتحادیه، جلسات 

ما  است.  کرده  برگزار  زمینه  این  در  را  بسیاری 

منی توانیم به دولت بگوییم چه کاری انجام دهد و 

چه کاری را انجام ندهد. اما متامی حرف و سخن 

ما این است که اگر این ممنوعیت از روی کاالی 

راه کار  دولت  مقابل  در  منی شود،  برداشته  دهم 

مناسبی پیش روی تولید کنندگان بگذارد.«

عباسی افزود:»در صورتی که دولت از تولیدکننده 

حامیت و فرصت های صادرات کاال و محصوالتش 

را فراهم کند، ما با واردات هیچ مشکلی نخواهیم 

داشت؛ اما اگر این مساله یک طرفه باشد و قرار 

با  کاالهایی  بازرگانی،  کارت  با  تاجر  چند  باشد 

کیفیت نامناسب را وارد کشور کنند، ما با شدت 

با این موضوع مخالف خواهیم بود.«

کارخانه های   این که  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

مشکالت  با  و  افتاده   زدن  نفس نفس  به  تولیدی 

بسیاری دست به گریبان هستند، گفت:»بسیاری 

از تولید کنندگان دچار کمبود نقدینگی شده اند و 

این خود باعث معضالت بسیاری نظیر بی کاری و 

تعطیلی کارخانجات شده است.«

چشم انداز  پیش بینی  در  عباسی  عبدالحسین 

ژنو،  توافقات  از  بعد  مبلامن  صنعت  پیش روی 

روند  بر  مخربی  بسیار  اثرات  گفت:»تحریم ها 

تولیدات داخلی داشته است. چرا که 40 درصد 

می شدند؛  وارد  کشور  به  باید  که   کاالهایی  از 

کاالهایی نظیر پارچه، فرن، چوب و روکش مالمینه 

هستند که به دلیل تحریم ها  این واردات صورت 

منی گرفت و تولید کننده با مشکالت بسیاری در 

این زمینه مواجه بود. در رشایط جدید اگر دولت 

باشد،  پایبند  خود  تعهدات  به  صورت  همین  به 

مبلامن  صنعت  پیش روی  در  روشنی  چشم انداز 

قرار خواهد گرفت.« 

از  دولت  حامیت  خواستار  ادامه   در  عباسی 

تولیدکنندگان داخلی شد و ترصیح کرد: »تصور 

مانند  وضعیت  این  در  تولیــدکنندگان  می کنم 

را  تیری  آهویی رسگردان هستند که هر بخشی، 

روانه ی پیکره او می کند.«

وی افزود: »ما در حال حارض هشت نوع مالیات 

مستغالت،  مشاغل،  مالیات  می کنیم؛  پرداخت 

وضعــیت  کــه  و...  پسمــاند  افــزوده،  ارزش 

تولیدکنندگان را به دلیل کمبود نقدینگی بسیار 

با بحران مواجه ساخته است.« 

و  تولیــدکننــدگان  اتحــادیه ی  رئــیس  نایــب 

در  برنامه های  از  ایران،  مبلامن  صادرکنندگان 

دست اجرای اتحادیه برای بهبود و پیرشفت این 

برنامه ای  »مهم ترین  گفت:  و  داد  خرب  صنعت 

که اتحادیه بر روی آن مترکز کرده است، مبحث 

جهانی  بازارهای  به  ورود  برای  تالش  و  صادرات 

است  تالش  در  اتحادیه  حارض  حال  در  است. 

مشخص  صادرات  برای  را  هدف  کشورهای  تا  

در  صادرات  کمیسیون  دلیل  همین  به  کند. 

از  مختلفی  کارگروهای  و  شده  تشکیل  اتحادیه 

تولیدکنندگان و فعاالن این عرصه در حال بررسی 

این موضوع هستند.« 

وی معتقد است که محصوالت ایرانی می تواند با 

محصوالت روز دنیا از لحاظ کیفیت برابری کند و 

باید با تالش به این مهم دست یافت.

نایب رئیس اتحادیه ی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران:    

دولت در مقابل آزادسازی واردات، از
 تولید کننده داخلی حمایت جایگزین داشته باشد
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آمارهایی که در ماه های اخیر از وضعیت صادرات 

مبلامن صادر شده است، چشم انداز روشن تری را 

نسبت به قبل برای این صنعت تصویر می کند و 

گواه از موفقیت فعاالن این صنعت برای شکسنت 

سدی دارد که برای عبور از آن مسیری طوالنی را 

دالری  میلیون   8 صادرات  که  درحالی  پیمودند؛ 

مبلامن از کشور در سال 91، جهشی چهار برابری 

در مقایسه با ارزش صادرات این محصول در سال 

90 را نشان داده بود، تنها در شش ماهه ی نخست 

امسال شاهد صادرات 20 میلیون دالری مبلامن از 

کشور بودیم. 

با پیش بینی دستیابی به صادرات 50 میلیون دالری 

صادرات  ارزش  رقم  باالترین  سال 92،  در  مبلامن 

مبلامن در تاریخ صنعت مبلامن کشور، رقمی در 

حدود 30 میلیون دالر بوده است. صنعت مبلامن 

ظرفیت های  منودن  عملیاتی  با  توانسته  کشور 

ارزش  منودن  برابر  شش  ضمن  خود  صادراتی 

 ،91 سال  به  نسبت   92 سال  در  مبلامن  صادرات 

را  کشور  از  محصول  این  صادرات  ارزش  رکورد 

بشکند.کشورهای عمده ی مقصد صادرات مبلامن 

آذربایجان،  قزاقستان،  عراق،  کشورهای  ایران 

ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان و نیز 

کشورهایی از حوزه ی خلیج فارس و اروپا هستند. 

رسمایه گذاری های  با  کشور،  مبلامن  صنعت 

گسرتده در زیرساخت ها و استفاده از تکنولوژی در 

واحدهای تولید، طی سال های 75 تا 88 توانسته بود 

به ظرفیت و توان باالی تولید مبلامن با کیفیت قابل 

ارزش  اما  نائل شود،  با محصوالت خارجی  رقابت 

پایین نرخ ارز همواره مانع از دستیابی این صنعت 

به قیمت های رقابتی در بازارهای صادراتی می شد. 

در واقع افزایش نرخ ارز در سال گذشته منجر به 

کنار رفنت مانع دستیابی به قیمت های رقابتی از 

آن  توان  به ظهور رسیدن  این صنعت و  پای  پیش 

برای حضور در بازارهای خارجی شد.

روی  پیش  مانع  و  معضل  بزرگ ترین  روی  هر  به 

توسعه ی صنعت مبلامن کشور را به عنوان صنعتی 

که از چند ده هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط 

را  اشتغال کشور  از  بزرگ  و سهمی  تشکیل شده 

این صنعت  عدم دسرتسی  باید  دارد،  اختیار  در 

به جریان پایدار و متنوع مواد اولیه با قیمت های 

موجود در بازارهای جهانی و نیز عملیاتی منودن 

ظرفیت های خالی تولید در این صنعت دانست. 

اقتــصادی، سیــاست گــذاری هــای  تحــریم های 

را  مسئول  سازمان های  غلط  بعضا  و  غیرتخصصی 

می توان مهم ترین عامل بروز این مشکالت ارزیابی 

کرد. اما با این همه، زمینه سازی جدیدی که صنعت 

مبلامن در بین دیگر صنایع ایرانی جهت بسرتسازی 

خارجی  تولیدکنندگان  با  مشرتک  همکاری های 

فراهم آورد، این نوید را می دهد که فصل دیگری 

است.  خوردن  ورق  حال  در  این صنعت  ارتقاء  از 

در حال حارض چند رشکت مطرح کشور ترکیه در 

حال فراهم آوردن مقدمات تولید مشرتک مبلامن 

در  هستند؛  کشور  داخل  در  ایرانی  طرف های  با 

همین حال این اتحادیه  درحال مذاکره با اتحادیه ی 

هم چنین  و  ایتالیا  اداری  مبلامن  تولیدکنندگان 

اتحادیه ی تولیدکنندگان مبلامن اسپانیا به منظور 

جلب رسمایه گذاری تولیدکنندگان آن کشورها برای 

تولید مشرتک مبلامن در ایران ـ با هدف صادرات 

به بازارهای خاورمیانهـ  است. 

ظرفیت منحرصبه فرد رشد بازار مرصف مبلامن در 

منطقه ی خاورمیانه و روسیه طی دو دهه ی آتی و 

نیز زیرساخت ها و ظرفیت های تکنولوژیک و نیروی 

انسانی موجود در صنعت مبلامن ایران، از جمله 

فاکتورهای تاثیرگذار در جلب توجه تولیدکنندگان 

ایران  در  رسمایه گذاری  برای  دنیا  مبلامن  بزرگ 

مهمی  قدم های  به  توجه  با  امروز  اما  و  است. 

زمینه ی  کوچک ترین  با  توانست  صنعت  این  که 

این  بر  مرصانه  بردارد،  شد،  فراهم  که  مساعدی 

باورم که دولت باید هر گونه تصمیم گیری برای رفع 

محدودیت های واردات مبلامن به کشور و اتخاذ 

تصمیامت جدید در این خصوص را به اخذ نظرات 

سایر  و  مبلامن  صنعت  تشکل های  از  کارشناسی 

تشکل های همکار این صنعت در کشور منوط کند.

رفع معضالت صنعت  به  توجه خاص  باید  دولت 

مبلامن به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های صنایع 

قرار  کار  دستور  در  را  کشور  متوسط  و  کوچک 

باالی  توان  باال،  بسیار  اشتغال زایی  قدرت  دهد. 

تولید ارزش افزوده، تاثیر تعیین کننده بر گسرتش 

صنایع جانبی و باالخره توان عملیاتی برای صادرات 

از جمله شاخصه هایی است که می بایست مسائل 

و معضالت این صنعت را در اولویت توجه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار دهد. بدون شک رفع 

معضالت صنعت مبلامن در زمینه ی تامین مواد 

حضور  از  پشتیبانی  جهانی،  قیمت های  با  اولیه 

از  این صنعت در منایشگاه های خارجی، حامیت 

برگزاری منایشگاه های تخصصی صنعت مبلامن به 

دست متخصصین این صنعت و اعامل کنرتل قاطع 

از جمله  به کشور،  مبلامن  غیرقانونی  واردات  بر 

اولویت هایی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار 

گیرد.

حسناحمدیان

رییساتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانمبلامن

ضرورت اخذ نظرات کارشناسی ازتشکل های صنعت مبلمان توسط دولت



فرش  صادرات  حوزه  اصلی  مشکالت  از  یکی 

ماشینی، عدم پیوستگی و نظم  است؛ محمدهادی 

کاملیان، رئیس اتحادیه ی فروشندگان فرش ماشینی 

گفت:  مساله  این  بر  تاکید  با  تهران   موكت  و 

»صادرات ما اغلب به طور مقطعی صورت گرفته 

و هر تولید کننده ای به صورت مستقل به این کار 

می پردازد. از مقدار فرش ماشینی تولید شده در 

كشور، میزان ۶0 تا ۷0 درصد مرصف داخلی داشته 

همین  برای  می بینیم  اما  می شود.  صادر  بقیه  و 

حجم نیز امكانات الزم و بسرت مناسب صادراتی 

وجود ندارد؛ چرا که بازار داخلی اشباع شده است. 

در چنین وضعیتی از دولت تدبیر و امید انتظار 

داریم كه این مشكالت را حل كند. مورد دیگر این  

مستقل  و  شخصی  صورت  به  صادرات  وقتی  که 

انجام شود، خود موجد مشکالت خاصی می شود؛ 

چون تولید كننده باید مواد اولیه را هم خودش وارد 

كند. از طرفی مشكالت بر رس راه تبادالت ارزی 

هم پیش روی صادر کننده است. همین مشكالت 

دست و  پاگیر صادرات فرش در ایران، موجب شده 

تا كشورهای دیگری چون تركیه بازارهای اطراف ما 

را اشغال کنند و حتی بازار فرش های فانتزی ایران 

كه  این  مهم تر  مساله ی  بگیرند.  دست  به  نیز  را 

خارجی ها طرح و نقش ایرانیان را منی پسندند. یكی 

از پایه های صادرات منطقی و اصولی این است كه 

بازار را بسنجیم و هر كاالیی را مطابق با رنگ و طرح 

دلخواه مشرتی، به او عرضه کنیم. در حال حارض 

برخی كارخانه ها، كاالی مورد نیاز مشرتی را تولید 

و عرضه می کنند؛ همین امر موجب شده تا بتوانیم 

به افغانستان و چین صادرات خوبی داشته باشیم 

و هم چنین كشورهای اروپایی هم به جمع مشرتیان 

فرش ماشینی ایران بپیوندند.« کاملیان در ادامه 

افزود:»ما مخالف واردات نیستیم؛ زیرا بازار جهانی 

یعنی همین. به طوری که جنس خارجی باكیفیت 

وارد و موجب ایجاد رقابت در بازار شود؛ بعد از 

داخلی  تولیدكنندگان  فانتزی،  فرش های  واردات 

هم فرش فانتزی تولید كردند. پس از مدتی چون 

نبود،  رصفه  به  مقرون  دیگر  فرش ها  این  واردات 

واردات آنها در بازار بسیار كمرنگ شد. در حقیقت 

اصول رقابت در بازار به این نحو جاری می شود كه 

و  تقویت  داخلی  تولید  وارداتی،  كاالی  مقابل  در 

منونه های باكیفیت به بازار عرضه شود تا واردات 

یك كاال توجیه اقتصادی نداشته باشد.« کاملیان در 

رابطه با نقش اتحادیه ها در روند بهبود فعالیت های 

صنفی گفت: »متاسفانه زیرمجموعه ی اتحادیه ها 

احقاق  راستای  در  اتحادیه  که  است  باور  این  بر 

دهد.  انجام  کاری منی تواند  هیچ  حقوق صنفی، 

علت اصلی این باور نیز این است که وزارت کار، 

شهرداری و دارایی هر کدام ساز خود را می زنند و 

این امر باعث شده است تا پل ارتباطی خوبی بین 

وزارت خانه های مرتبط و اتحادیه ایجاد نشود.«

تولیدکنندگان  اتحادیه ی  رئیس  رحامنی ،  احمد 

و فروشندگان ظروف بلور چینی و لوسرت تهران، 

و  اولیه  مواد  کمبود  را  اتحادیه  این  مشکالت 

داد:»یکی  توضیح  و  برشمرد  وارداتی  مشکالت 

از بزرگ ترین مشکالت صنف ما نبود مواد اولیه 

لوسرتهای  واردات  است.  لوسرت  تولید  برای 

تولیدکنندگان  به  را  رضبه  بزرگ ترین  چینی 

داخل وارد کرده است.« 

که  وجودی  داشت:»با  اظهار  هم چنین  وی 

اولیه  مواد  کارگیری  به  در  چینی  لوسرتهای 

هستند  برخوردار  پایینی  کیفیت  از  ساخت  در 

اما  ندارد،  وجود  محصوالتش  برای  ضامنتی  و 

شده  ایرانی  لوسرت  رقیب  پایین  قیمت  دلیل  به 

است.« 

جزء  لوسرت  که  وجودی  کرد:»با  ترصیح  وی 

هنوز  ولی  می شود،  محسوب  لوکس  کاالهای 

ممنوعیتی مبنی بر واردات آن اعالم نشده است 

راستای  در  کاال  این  ممنوعیت  خواستار  ما  و 

حامیت از تولید کننده ی داخلی هستیم.«
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رئیس اتحادیه ی فروشندگان فرش ماشینی و موكت تهران:    

نیازسنجی بازارهای جهانی 
گام اول برای صادرات فرش ماشینی

رئیس اتحادیه ی تولیدکنندگان  و فروشندگان ظروف بلور چینی  و لوستر تهران:    

ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی
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صنف  اتحادیه ی  رئیس  نایب  عباسی،  علیرضا 

این  به  اشاره  با  تهران،  مبل سازان  و  درودگران 

ارز، در  نرخ  تغییر  به  توجه  با  که در حال حارض 

گرفته ایم  قرار  صادراتی  مناسب  بسیار  موقعیت 

گفت:»تولید کنندگان باید متام تالش خود را برای 

صادرات محصوالت با کیفیت و شناساندن تولیدات 

ایرانی به جهانیان به کار گیرند.« 

چنین  مبلامن  واردات  خصوص  در  ادامه  در  وی 

گفت:»من شخصاً با بسته شدن دروازه های ورود 

کاال به کشورمان موافق نیستم؛ بلکه واردات باید 

انجام شده و به موازات آن با حامیت از تولید کننده، 

که  زمانی  شود.  فراهم  او  برای  رقابت  امکان 

قیمت  و  خوب  کیفیت  با  را  کاالیی  تولید کننده 

مرصف کننده  قطع  طور  به  کند،  عرضه  مناسب 

واردات  راه  نتیجه  در  او حامیت می کند.  از  نیز 

به وسیله ی خود مشرتیان و تولید کننده مسدود 

می شود.«

بازار  نیازسنجی  که  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 

بازار  مرصف کنندگان  سلیقه های  به  توجه  و 

است  صادرات  بحث  در  اصلی  عامل  دو  هدف، 

این  در  کارگروه هایی  تشکیل  با  گفت:»اتحادیه 

زمینه، متامی تالش خود را برای صادرات به کار 

می گیرد.« 

و  درودگران  صنف  اتحادیه ی  رئیس  نایب 

و  تولید  مشکالت  خصوص  در  تهران،  مبل سازان 

امید  و  تدبیر  دولت  از  تولیدکنندگان  مطالبات 

اولیه ی  مواد  واردات  تعرفه ی  باید  گفت:»دولت 

مواد  قیمت  آن،  كاهش  با  تا  دهد  تغییر  را  مبل 

اولیه در این صنف کاسته شود. در اقدام بعدی 

اولیه  مواد  واردكنندگان  ارزی  مشكالت  باید  نیز 

در  كند.  حل  را  آن  تولیدكننده ی  كارخانه های  و 

افق  می توان  شوند،  حل  مسائل  این  که  صورتی 

دورتری برای صادرات مبل در نظر گرفت.«

صنعت  و  صنف  این  مطالبات  خصوص  در  وی 

مسئوالن  من  نظر  گفت:»به  دولتی  مسئوالن  از 

این آمادگی را دارند که به مشکالت پاسخ دهند؛ 

متولی  نهادهای  در  انسجام  نبود  این  از  پیش  اما 

صنعت، باعث می شد به نتیجه ی نهایی نرسیم تا 

بانکی و  در مورد راه هایی چون وام ها و بهره های 

قیمت انرژی با مسئوالن به توافق برسیم.«

نایب رئیس اتحادیه ی صنف درودگران و مبل سازان تهران تاکید کرد:    

حمایت از تولید کننده داخلی به موازات واردات

یادداشت

انقالب  پیروزی  از  پیش  تا 

داخلی  معامری  اسالمی، 

در  که  بود  رشته ای  تنها 

دانشکده ی هرنهای تزئینی 

به همراه چند رشته ی دیگر 

دانشجویان  پرورش  به 

یک  از  بعد  می پرداخت. 

که  تالش هایی  و  وقفه 

رشته  این  راه اندازی  برای 

تا دهه ی 80 بدون نتیجه ماند، رسانجام با تالش دلسوزانه ی 

هم  و  گرفت  دوباره  جانی  رشته  این  مسئوالن،  و  استادان 

در  تهران،  دانشگاه  و  زیبا  هرنهای  دانشکده ی  دو  اکنون 

مقطع کارشناسی ارشد پذیرای دانشجویان عالقمند به این 

رشته ی تحصیلی است. جامعه ی معامران داخلی، از نخستین 

فارغ التحصیالن پیش از انقالب تشکیل شده است. یکی از 

مهم ترین اثراتی که این جامعه بر صنعت مبلامن داشته این 

است که دانش آموختگان این رشته در زمینه ی تولید و طراحی 

واقع  در  داخلی،  معامری  داشته اند.  بسیاری  رشد  مبلامن 

حلقه ی اتصال میان معامری و طراحی داخلی است. این شاخه 

از طرفی هامنند معامری، با ساختامن، اجزا و عنارص سازنده ی 

ساختامن رسوکار داشته و از طرفی مانند طراحی داخلی، بر 

فضاهای داخلی تاکید دارد. اگر بگوییم معامری با مسائلی به 

مقیاس بزرگ شهری در متاس است، تخصص معامری داخلی 

در مقیاس انسانی و مرتبط با فضاهای عمومی و شخصی بوده 

و ماحصل آن ارتباط انسان با جهان پیرامون است. معامران 

داخلی، عالوه بر داشنت دانش کافی در  زمینه ی معامری، 

معامرانه  فضاهای  از  عمیق  دریافت  و  حس  توسعه ی  به 

می پردازند؛ به گونه ای که حس تعلق و یکپاچگی را در فضا به 

وجود می آورند و به عبارت دیگر، به معامری فضا از نقطه نظر 

ساکنان یا استفاده کنندگان آن می پردازند. مسئله ای که در 

سال های گذشته موجب نگرانی شده است، ساخت و سازهای 

شهری و عمرانی و رعایت نکردن اصول معامری ایرانی و یا 

حفظ هویت فرهنگی و میراثی شهرهاست. ازرش های مادی 

مسئوالن  غفلت  وانفسا،  این  در  و  شده  فرهنگ  جایگزین 

شده  فرهنگی  شاخصه های  رفنت  بین  از  موجب  ناخواسته 

است. حفظ معامری و میراث فرهنگی، یکی از دغدغه های 

اصلی جامعه ی معامران داخلی است. به اعتقاد من رشته ی 

از مهم ترین رشته های دانشگاهی  معامری داخلی در دنیا 

محسوب می شود؛ چرا که با هویت فرهنگی انسان ها و فضای 

شهر در ارتباط است. به عنوان مثال در فرانسه ساختامن ها 

آنتیک و دارای ارزش هستند و دوره های مختلف تاریخی را 

سپری کرده اند. به دلیل این که تغییرات بر اساس معامری 

داخلی صورت می گیرد، هویت فرهنگی این ساختامن ها در هر 

دوره ای توسط معامران داخلی حفظ شده است. در کشور ما 

نیز باید مسئوالن شهری به این موضوع توجه کنند و با کمک 

گرفنت از متخصصان این حوزه، مخصوصا معامران داخلی، 

برای حفظ هویت و بافت فرهنگی شهر تالش کنند.

عبدالرضامحسنی

عضوجامعهمعامرانداخلیایران

حفظ هویت و فرهنگ، مهم ترین 
مسئولیت معماران است

نهادها و تشکل ها
Institutions & Organizations
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سفالگر،  هرنمندان  انجمن  رئیس  اژدری،  بهزاد 

عدم  غیرکارشناسانه،  برنامه های  با  شدن  روبه رو 

اجرای  در  بی نظمی    و  برنامه  و  بودجه  تناسب 

برنامه های تأیید شده را از جمله مشکالت مشرتک 

طور  گفت:»به  و  دانست  هرنی  حوزه های  متام 

یک  متخصصان  اندازه ی  به  ارگانی  هیچ  قطع 

چالش های  و  به مشکالت  نسبت  رشته ی هرنی، 

هرنی آن انجمن آگاهی ندارد. بنابراین با سپردن 

امیدوار  می توان  هرنمندان،  خود  به  وظیفه  این 

بود که کارها تخصصی تر دنبال شده و مشکالت 

توسط شایسته ترین افراد در آن حوزه ی هرنی مرتفع 

شود.«

اژدری در خصوص این سؤال که مشکالت شام در 

رابطه با توجه به هرن سفال چیست، گفت :»یکی 

از  هم  توجه  عدم  رسامیک،  و  سفال  مشکالت  از 

سوی مردم و هم از سوی نهادهای رسمی مربوطه 

این هرن است. در حوزه ی رسامیک، مخاطب  به 

برداشت صحیحی از ارزش اثر هرنی ندارد؛ چرا که 

مسأله ی شکننده بودن این ماده باعث شده است تا 

ارزش های هرنی در قفای ارزش های فیزیکی قرار 

لحاظ  به  هم  استاندارد،  اثر  یک  تشخیص  بگیرد. 

هرنی و هم به لحاظ فنی این است که باید مورد 

یک  واقعی  ارزش  بین  این  در  تا  باشد  همه  توجه 

اثر هرنی و به دنبال آن خالق اثر مورد توجه قرار 

گیرد.«

بخش  در  رسامیک  خوشبختانه  افزود:»اما  وی 

ویژه ای  اعتبار  و  ارزش  دارای  هرنی،  و  دکوراتیو 

شده است. هم چنین در بخش هرنی، هرنمندان با 

این مقوله آشنایی بیشرتی پیدا کرده اند و گرایش 

به ایده هایی که در بخش رسامیک امکان پرورش 

بیشرت وجود دارد، افزایش یافته است.«

رئیس انجمن هرنمندان سفالگر، با بیان این مساله 

می شود،  محسوب  ما  ملی  ماده ی  رسامیک  که 

گفت:»نباید این هرن که در خاطرات بسیاری از 

راحتی  به  دارد،  پررنگی  نقش  این رسزمین  مردم 

کنار گذاشته شود. 

ایران از جمله متدن های كهن در زمینه ی هرن سفال 

و رسامیك است، ولی امروز با وجود قدمتی كه این 

هرن در ایران دارد، ما در ردیف آخرین كشورهایی 

هستیم كه از این هرن استفاده می كنیم. این در 

جا  به  سفال  هرن  آثار  از  بسیاری  كه  است  حالی 

دارد  وجود  موزه ها  در  ایران  از متدن كهن  مانده 

و هنوز ابنیه ی تاریخی، اماكن مذهبی، كاخ ها و 

بناهای بسیاری داریم كه از هرن سفالگری در آن ها 

از گردشگران را به خود  استفاده شده و بسیاری 

جذب می كند.« 

اژدری، سفال و رسامیك را یكی از مقاوم ترین مواد 

و  دانست  تجسمی  آثار  و  مجسمه ها  ساخت  در 

گفت:»هیچ مجسمه ی برنزی و سنگی منی تواند 

هشت هزار سال دوام داشته باشد. مواد اولیه ی 

دیگر مجسمه سازی نیز چنین مقاومتی را ندارند، 

از متدن هشت هزار ساله ی  مانده  به جا  آثار  اما 

جمله  از  رسامیك  و  سفال  كه  می دهد  نشان  ما 

مقاوم ترین مواد برای استفاده در فضاهای عمومی 

و شهری است.« 

وی تنها عامل آسیب پذیری سفال و رسامیك را رضبه 

نابودكننده ی  عامل  گفت:»رضبه  و  كرد  عنوان 

هست،  نیز  مجسمه سازی  دیگر  مواد  از  بسیاری 

ولی سفال در برابر سایر عوامل آسیب رسان همچون 

هوازدگی، باران های اسیدی و ... مقاوم است.« 

وی هم چنین ترصیح كرد:»سفال و رسامیك یكی از 

خالص ترین مواد برای تبدیل شدن به یك اثر هرنی 

است. از سوی دیگر انسان، ارتباط بسیار خوبی با 

آثار سفال و رسامیك دارد و در علم روان شناسی هم 

ثابت شده است كه سفال و رسامیك احساس خوبی 

را به انسان منتقل می كند.« 

كاربرد هرن  بر  تأكید  این هرنمند سفالگر، ضمن 

سفال و رسامیك در زندگی امروز گفت:»بسیاری 

از گردشگران، برای دیدن مكان هایی چون مسجد 

متدن  در  ریشه  كه  آن  نظایر  و  لطف الله  شیخ  

كهن دارد، به ایران سفر می کنند، نه برای دیدن 

نقاشی های مدرن ایرانی. 

در  كهن  این هرن  كه  دارد  افسوس  جای  بنابراین 

زندگی امروز ما جایگاهی نداشته باشد؛ در حالی 

كه رضورت آن در فضاهای شهری و زندگی امروز 

كامالً احساس می شود.«

اژدری در خصوص مشکالت برگزاری منایشگاه های 

منایشگاه های  گفت:»برگزاری  رسامیک  و  سفال 

اگر  و  هزینه بر هستند  انفرادی  به صورت  سفال 

هزینه ها  شود،  برگزار  گروهی  به صورت  بخواهد 

به  که  چرا  می شود.  چند  برابر  آن  مشکالت  و 

تعبیه ی  و  بود  خواهد  نیاز  بزرگ تری  مکان های 

می رسد.  نظر  به  دشواری  کار  فضایی  چنین 

این  نباشد،  اگر حامیت های دولت  طبیعی است 

شد.  خواهد  روبه رو  بسیاری  دشواری های  با  کار 

بهرتین راه برای گشایش این گره، حامیت دولت از 

منایشگاه گروهی یا خریدن آثار است.«

رئیس انجمن هنرمندان سفالگر:    

سفال و سرامیك یكی از خالص ترین مواد برای تبدیل شدن به یك اثر هنری
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تالش برای باال بردن تراز علمی کشور در هر صنف 

و صنعتی مهم است. دکرت حنیفی با اشاره به این 

انجمن  تاسیس  اصلی  با هدف  رابطه  در  موضوع 

فنی  دانش  بومی سازی  و  گفت:»رشد  روشنایی 

آخرین  اساس  بر  ایران،  در  نورپردازی  و  روشنایی 

به  دانسته ها  انتقال  و  بین  املللی  استانداردهای 

متخصصین نسل آینده و هم چنین تالش در باال بردن 

تراز علمی کشور در جوامع بین املللی از اهداف 

اصلی تاسیس این انجمن است.«

نورپردازی  و  روشنایی  مهندسی  انجمن  رئیس 

ایرانیان افزود:»از آنجایی که تا کنون در خصوص 

روشنایی و نورپردازی هیچ جواز کسبی صادر نشده 

دامنه ی  و  بوده  غیرصنفی  انجمن  این  لذا  است، 

فعالیت آن به افراد حقیقی یا حقوقی که در این 

زمینه فعالیت می منایند، اختصاص دارد. 

با وجود این فعالیت هایی نظیر برگزاری عرصانه های 

علمی در خصوص روشنایی و نورپردازی در روزهای 

چهارشنبه ی نخست هر ماه، برگزاری هفت سمینار 

با موضوعات مختلف توسط کارشناسان داخلی و 

بین املللی در تهران و شهرستان ها، ایجاد وب سایت 

برای آگاهی رسانی علمی و خربی به اعضاء انجمن، 

تکمیلی  آموزش  دوره های  در  نورپردازی  آموزش 

هرنهای  دانشکده ی  در  معامری  رشته ی  برای 

آموزش  برای  برنامه ریزی  تهران،  دانشگاه  زیبای 

سازمان  در  پیرشفته  دوره های  در  نورپردازی 

دستورالعمل های  اصالح  و  بازنگری  زیباسازی، 

اصالح  و  بازنگری  بیل بوردها«،  برای  »نورپردازی 

»آیین نامه ها و ضوابط نورپردازی شهری« به سفارش 

 سازمان زیباسازی شهر تهران، برگردان دو کتاب 

 Light Zone و   The Landscape Lighting

روشنایی  طراحی  آموزش  کالس  برگزاری   ،City

و  عالقمندان  و  اعضا  برای  دیالوکس  نرم افزار  با 

برگزاری دوره ی عمومی زیباسازی شهری به مدت 

30 ساعت برای سازمان زیباسازی، در این انجمن 

در خصوص  وی  است.«  برگزار شده  و  پایه ریزی 

انجمن  انجمن گفت:»این  این  بلند مدت  اهداف 

تالش بسیاری در گسرتش دامنه ی کاری انجمن 

و در میان کارشناسان، گسرتش دانش  در کشور 

روشنایی در میان دوستداران به ویژه جوانان، باال 

بردن تراز علمی انجمن، تالش در شناساندن انجمن 

زمینه ی  در  که  کسانی  کلیه ی  به  آن  اهداف  و 

روشنایی و نورپردازی فعالیت دارند یا به نحوی به 

آن ربط پیدا می کنند، به وجود آوردن رشایط الزم 

جهت آموزش دانش روشنایی و نورپردازی، حضور 

انجمن در تدوین نقشه ی راه روشنایی و نورپردازی 

در کشور، تعامل با وزارت نیرو به عنوان متصدی 

مشاوران  افزایش حضور  عمومی کشور،  روشنایی 

خربه در ارگان ها و سازمان های مرتبط با زمینه ی 

فعالیت انجمن،تالش برای ایجاد پایگاه های دانش 

روز روشنایی و نورپردازی در کشور و در سیستم 

دانشگاهی و در نهایت ارتباط علمی و فنی با مراکز 

مشابه بین املللی منوده و این موارد از اهداف مهم 

و اساسی این انجمن در افق آینده است.«

فرید حنیفی هم چنین گفت:»انجمن در راستای 

فعالیت های آکادمیک و ایجاد رشته ی دانشگاهی، 

از جمله  انجام داده است؛  تالش های گسرتده ای 

معترب  دانشگاهای  از  برخی  با  مؤثری  مذاکرات 

کشور از جمله دانشگاه تهران و شهید بهشتی انجام 

داده است. به طوری که  در حال حارض در این دو 

دانشگاه، جهت آموزش مباحث مختلف روشنایی 

برای دوره های معامری از مدرسین معرفی شده از 

سوی انجمن استفاده می شود.«

در پایان حنیفی در راستای بهبود و اعتالی اهداف 

انجمن، حامیت کلیه ی افراد حقیقی و حقوقی در 

سطوح مختلف را خواستار شد. 

28
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رئیس انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان:    

حضور انجمن در تدوین نقشه ی راه روشنایی و نورپردازی در کشور

نهادها و تشکل ها
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ابراهیم درستی، مناینده ی وزیر صنعت، معدن و 

تجارت در هیأت رئیسه ی اتاق اصناف ایران و رئیس 

اتحادیه ی محصوالت صوتی و تصویری، در رابطه 

بازار گفت:»ثبات  این  بر  ارز  نرخ  ثبات  اثرات  با 

نرخ ارز و جو روانی مثبت بازار سبب شده است 

تا با کاهش قیمت گوشی های موبایل مواجه شویم. 

تا پیش از این و به دلیل این که توزیع کنندگان و 

فروشندگان منتظر افزایش نرخ ارز و دالر بودند، جو 

حاکم بر این فضا، باعث افزایش کاذب قیمت های 

کاالهای دیجیتال همچون موبایل شده بود اما در 

رشایط فعلی تفکر بازار به سمت خوش بینی است 

و این امر باعث کاهش قیمت انواع گوشی موبایل 

شده است. در واقع ثبات نرخ ارز در چند هفته ی 

اخیر سبب شده تا قیمت لوازم صوتی و تصویری با 

كاهش روبه رو شود.«

وی ادامه داد:»اگر رشایط با ثبات مباند در آینده 

شاهد ادامه ی روند نزولی قیمت ها خواهیم بود. به 

علت خوش بینی و امیدی كه در جامعه نسبت به 

آینده ایجاد شده است، خریدار شتابی در خرید 

ارزش  رفنت  باال  و  دالر  قیمت  تثبیت  با  ندارد. 

ریال، قدرت خرید بهرت می شود و تورم نیز کاهش 

می یابد.«

وی چشم انداز آینده را با توجه تغییرات سیاسی و 

اقتصادی صورت گرفته، بسیار مثبت ارزیابی کرد 

و افزود:» دولت بر خالف گذشته که توزیع  محور 

بود، تولید را هدف گذاری کرده است. به دستور 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گروه هایی در حال 

صنعت  و  تولید  بخش  مشكالت  آسیب شناسی 

كشور هستند تا با تقویت نقاط قوت، نقاط ضعف را 

برطرف كنند. اعتامدسازی قدم نخست در تقویت 

برگرداندن  دولت  اول  قدم  و  است  كشور  تولید 

و  تولید  بخش  ویژه  به  اقتصاد  بدنه ی  به  اعتامد 

صنعت است. رشایط در بازار با رویکردی که وزارت 

صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته است، در 

حال بهبود و پیرشفت است.«

در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مناینده ی 

با  رابطه  در  ایران،  اصناف  اتاق  هیأت رئیسه ی 

و  داشت:»هامهنگی  اظهار  وزرات  این  رویکرد 

حامیت دولت در بخش وزارت صنعت، معدن و 

تجارت برای آسیب شناسی بخش تولید صنعت از 

طریق ایجاد کمیته های تخصصی از اقدامات مهمی 

و  برنامه ریزی  در حال  در دولت جدید  است که 

اجراست.«

دست اندرکاران  تالش  داد:»متامی  ادامه  وی 

کننده ی  مرصف  نیاز  تامین  ابتدا  در  بخش،  این 

داخلی از طریق تولید محصوالت مناسب و درخور 

مرصف کننده ی ایرانی و در گام بعدی که به اعتقاد 

من شکوفایی این عرصه است، صادرات محصوالت 

تولیدی به دیگر بازارهاست. این آسیب شناسی، از 

طریق متخصصان و مدیران توامنند صورت گرفته و 

راه کارهای اجرایی برای رفع آنها نیز تدوین می شود. 

اصناف  اتاق  این که در هیأت رئیسه ی  به  توجه  با 

تالش  و  تجارتم  و  معدن  صنعت،  وزیر  مناینده ی 

این بخش برای حل معضل تولید را از نزدیک شاهد 

هستم، باید به این نکته اشاره کنم که به زودی در 

این عرصه شاهد روزهای درخشان و پرباری خواهیم 

بود.«

درستی در رابطه با اثرات توافق ژنو بر مسیر فعاالن 

حوزه ی محصوالت صوتی و تصویری گفت:»بعد از 

توافقات ژنو موجی از خوش بینی رسارس کشور را 

فرا گرفت. بازار محصوالت صوتی و تصویری نیز 

از این قاعده مستثنی نیست. اما برای حل شدن 

مشکالتی که ریشه در گذشته داشته است، باید 

فرصت زمانی مناسبی در نظر گرفت.« 

تصویری  و  صوتی  محصوالت  اتحادیه ی  رئیس 

هم چنین گفت:»باید تالش کنیم تا محیط آرامی 

برای رسمایه گذاری خارجی در ایران مهیا کنیم.«

وی در پایان اظهار داشت:»در رشایط فعلی بسیار 

امیدوار هستم با پایان یافنت بررسی ها و مطالعات 

کمیته های تخصصی زیر نظر وزارت صنعت، معدن 

و تجارت، شاهد گشایش قابل مالحظه و اقدامات 

عملیاتی موثری در حامیت از تولید كشور باشیم.«

رئیس اتحادیه ی محصوالت صوتی و تصویری خبر داد؛    

حل معضل تولید در عرصه ی محصوالت صوتی و تصویری در آینده ی نزدیک
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صنف  اتحادیه ی  رئیس  کمجانی،  میرمهدی 

فناوران رایانه ی تهران، با تأیید کاهش قیمت در 

هسته ای  گفت:»توافق  جانبی  لوازم  و   IT بازار 

ایران با گروه 5+1 باعث پایین آمدن قیمت دالر 

قیمت  در  درصدی   15 تا   10 کاهش  آن  تبع  به  و 

محصوالت رایانه، تبلت و تلفن همراه شد.«

مهمی  عامل  را  دالر  نرخ  آمدن  پایین  کمجانی، 

 IT محصوالت  بازار  نرخ  روند  شدن  نزولی  در 

نزولی قیمت ها همچنان  دانست و گفت»شیب 

به موفقیت کشورمان  اشاره  با  ادامه دارد.« وی 

در مذاکرات هسته ای، تاثیر آن را در بازار مثبت 

این  بیشرت  اثرات  چند  وگفت:»هر  کرد  ارزیابی 

حال  این  با  ولی  دارد،  زمان  گذشت  به  نیاز  امر 

تاثیر نزول قیمت ها قرار  از هم اکنون بازار تحت 

گرفته است.« وی با بیان این مطلب که به رغم 

کاهش قیمت در بازار، هنوز در بازار رونقی دیده 

برای خرید همچنان  اظهارکرد:»مردم  منی شود، 

چگونه  بازار  وضعیت  بدانند  تا  هستند  منتظر 

خواهد شد و چه روندی را به خود خواهد گرفت.«

اتحادیه  نقش  با  رابطه  در  کمجانی،  میرمهدی 

در پیشربد امور صنفی گفت:»اتحادیه ها مکانی 

ساماندهی  و  هدایت  را  مسائل  که  هستند 

ایجاد  پیش روی،  موانع  کردن  برطرف  می کنند. 

ارتباط بین اعضا و سازمان ها، نرخ گذاری اجناس، 

از  با گران فروشی  بازار و مبارزه  بر  نظارت کامل 

جمله فعالیت هایی است که در اتحادیه ها صورت 

درستی  به  نظارت  این  این که  برای  و  می گیرد 

هیچ  در  کننده  مرصف  حقوق  و  پذیرد  صورت 

مرحله ای تضییع نشود، از دولت می خواهیم که 

باشد  داشته  اتحادیه ها  این  با  مثر بخشی  ارتباط 

و هم چنین به نظرات و عقاید کارشناسانه ی آنها 

در راستای خدمت به مردم توجه ویژه ای داشته 

برای  افزود:»ما  رابطه  همین  در  وی  باشد.« 

همکاری با دولت، آمادگی خود را اعالم کرده ایم؛ 

و  کارشناسان  نظارت  زمینه ی  در  خصوص  به 

متخصصان در هنگام ثبت سفارش و ترخیص کاال 

در گمرک. به این دلیل که افراد ناآشنا به صنف 

ICT به طور قطع منی توانند عملکرد سازنده ای در 

حوزه ی تعیین صحت و کیفیت کاالی وارده شده 

داشته باشند.«

فناوران  صنف  داد:»اتحادیه ی  ادامه  کمجانی 

رایانه ی تهران با تشکیل کارگروهی از متخصصان 

فناوری اطالعات در تالش است تا برای کاالهایی 

دارای  که  کند  اخذ  را  کشور  به  ورود  مجوز 

حقوق  که  چرا  باشند؛  برتر  کیفیت  و  شناسنامه 

اتحادیه  اساسی  اصل  عنوان  به  کننده  مرصف 

همیشه مدنظر بوده است.«
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رئیس اتحادیه ی صنف فناوران رایانه تهران:    

شیب نزول قیمت محصوالت IT همچنان ادامه دارد

لوازم  اتحادیه ی  رئیس  طحان پور،  محمدرضا 

خانگی تهران، در خصوص وضعیت رسمایه گذاری 

کرد:»با  اظهار  ایران  در  جهانی  معترب  برندهای 

جو  ایجاد  و  امید  و  تدبیر  دولت  آمدن  کار  روی 

روانی خوش بینانه به آینده ، بازار به سمت توسعه، 

به  امید  بازار،  نیاز  از  بیش  محصوالت  عرضه ی 

آینده و رسمایه گذاری اشتغال محور حرکت کرده 

است.«

نخستین  آینده،  هفته ی  چند  داد:»تا  ادامه  وی 

یکی  ظرفشویی  و  لباسشویی  تولیدات  از  رسی 

از برند های ملی ترکیه در ایران مونتاژ شده و به 

بازار عرضه خواهد شد.« او خاطر نشان کرد:»در 

و  یخچال  تولید  و  مونتاژ  دنبال  به  بعد  مرحله ی 

فریزر این برند در داخل کشور خواهیم بود؛ در حال 

حارض کارخانه  موردنظر در حال نصب ماشین آالت 

تولید یخچال و فریزر در سیرجان است.« طحان پور 

صورت  برنامه ریزی های  کرد:»طبق  ترصیح 

از  تولید کننده ی قطعات  گرفته، اگر رشکت های 

استاندارد های رشکت مادر خارج نشوند، ظرف سه 

سال از مونتاژ خارج شده و به تولید کامال داخلی 

دست خواهیم یافت.« وی در پایان تاکید کرد:»ما 

درخواستی  که  گفتیم  یازدهم  دولت  ابتدای  در 

خواسته ای  چه  دولت  ببینیم  منتظریم  و  نداریم 

درخواست  دولت  از  اکنون  هم  ولی  دارد،  ما  از 

می کنیم، دست از رس بخش خصوصی بردارد؛ زیرا  

شود.  واگذار  خصوصی  بخش  به  کارها  بود  قرار 

دولت باید بداند که اتحادیه ها از هر کارشناسی، 

واردات،  باید  نتیجه  در  و  هستند  کارشناس تر 

قیمت ها و سایر موارد در اختیار ما یعنی بخش 

خصوصی باشد. البته محتمل است دولت چنین 

رویکردی داشته باشد، ولی به نظر می رسد بدنه ی 

کشور متایلی به این کار ندارد.«

رئیس اتحادیه ی لوازم خانگی تهران خبر داد:    

آغاز سرمایه گذاری های خارجی در بازار لوازم خانگی

نهادها و تشکل ها
Institutions & Organizations
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کنزو  استادی  عهده دار کرسی  اخیراً  زاها حدید، 

طراحی  مدرسه ی  در   )Kenzo Tange( تانگه 

در  سالیوان  استادی  کرسی  و  هاروارد  دانشگاه 

معامری  مدرسه ی   ،)Illinois( ایلی نویز  دانشگاه 

شیکاگو، شده است. او سابقاً نیز به عنوان استاد 

 Hochschule( میهامن در دانشگاه هرن هامبورگ

für Bildende Künste(، مدرسه ی معامری نولنت 

)Knolton(، استودیوی اوهایو و کارشناسان ارشد 

)Ohio and the Masters(  در دانشگاه کلمبیا، 

او  این،  بر  عالوه  است.  منوده  تدریس  نیویورک، 

و  آمریکا  ادبیات  و  هرن  آکادمی  افتخاری  عضو 

همکار انستیتوی معامری آمریکاست. وی در حال 

در  وین  کاربردی  هرنهای  دانشگاه  استاد  حارض 

اتریش و دستیار درس طراحی معامری ائرو ساآرینن 

 Yale در ترم بهار ۲00۴ دانشگاه  )Eero Saarinen(

و نیوهون  )New Haven( است.

حدید، معامری است که پیوسته مرزهای معامری 

در  او  می دهد.  گسرتش  را  شهری  طراحی  و 

کارهایش با بهره گیری از مفاهیم و فضای جدیدی 

که تقویت کننده ی مناظر شهری موجود هستند، 

پی گیری  را  )غیرعملی(  نظری ای  زیبایی شناسی 

می کند. وی به این تجربه رسیده است که متام 

طراحی  تا  شهری  طراحی  از  طراحی  زمینه های 

داخلی و مبلامن را در برمی گیرد. با این که شهرت 

کارهای  اصلی ترین  خاطر  به  بیشرت  حدید  زاها 

ساخته شده اش است، اما عالیق و دل مشغولی های 

عمده ی او مستلزم اشتغال هم زمان وی به فعالیت 

حرفه ای، تدریس و پژوهش است.

حدید، اساس معامری را در نحوه ی فکر کردن به آن 

می داند. طرح های ساختامنی حدید که به صورت 

نقاشی عرضه می شوند، در 25 سال گذشته، نقش 

این  داشته اند.  معارص  معامری  تحول  در  مهمی 

آثار در موزه ها و گالری های معروف جهان از جمله 

موزه ی گوگنهایم و موزه ی هرنهای مدرن نیویورک 

دامئی  کلکسیون  از  بخشی  و  درآمده  منایش  به 

آنهاست.

زاها حدید، با رشکت در مسابقات متعدد طراحی 

معامری، ایده ها و افکار نوینی را به معرض منایش 

رویکرد  دهنده ی  نشان  امر  این  است.  گذاشته 

آوانگارد و پیرشوی وی در طراحی معامری است. 

اکرث پروژه های مختلف او که تاکنون اجرا شده اند 

آنها کار  یا در حال حارض در دفرت وی بر روی  و 

می شود، حاصل رشکت در این مسابقات هستند.

معامری،  فضاهای  ایجاد  برای  او  بدیع  طرح های 

اما  بود.  روبه رو  تردید  با  توأم  تحسینی  با  سال ها 

پذیرش  برای  بیشرتی  آمادگی  جهان  که  امروزه 

با  نیز  طرح ها  این  دارد،  پیچیده  بناهای  ایجاد  و 

کار  در  او  است.  شده  روبه رو  بیشرتی  استقبال 

فرم های  و  خالی  فضاهای  ایجاد  حرکت،  از  خود 

زمینه ی  در  و  می کند  استفاده  افقی  کشیده ی 

طرح های  داخلی،  معامری  و  مبلامن  طراحی 

منایشگاهی و تجهیزات و لوازم صحنه ی منایش نیز 

کارهای زیادی را انجام داده است.

زاها حدید، تا به حال به خاطر طراحی پروژه های 

زاها حدید عنوان دار بزرگ ترین معمار کنونی جهان

زاهاحدید،در۳۱اکترب۱۹۵۰دربغدادبهدنیاآمدهاست.اومدرکریاضیاتخودراازدانشگاهآمریکاییبیروتاخذکردوسپسبرای

تحصیلدرمدرسهمعامریAAراهیلندنشد.زاهاحدید)Zaha Hadid(کهدرحالحارضتبعهوشهروندانگلستاناست،ازسال۱۹۷۲ 

درانجمنمعامریلندن)Architectural Association in London(بهتحصیلدررشتهیمعامریپرداختودرسال۱۹۷۷موفقبه

دریافتمدرکخودشد.اوپسازامتامتحصیالت،بهدفرتمعامریمرتوپولینت)OfficeforMetropolitanArchitecture(پیوستو

 AAبهتدریسدرمدرسهیمعامری،)Elia Zenghelis(والیازنگلیس)Rem Koolhaas(رمکولهاس،OMAبههمراههمکارانخوددر

پرداختوبعدهاتاسال۱۹۸۷،آتلیهیشخصیاشرادرمدرسهیAAرسپرستیکرد.
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کرده  دریافت  معامری  جایزه ی  چندین  مختلف، 

برگزیده ی  عنوان  به  نیز   ۲00۴ سال  در  و  است 

جایزه ی معامری پریتزکر، مهم ترین جایزه ی جهان 

در زمینه ی معامری، انتخاب شد. او نخستین زنی 

است که طی ۲۸ سال برگزاری جایزه ی پریتزکر، 

موفق به دریافت این جایزه ی معترب بین املللی شده 

است. 

نگاهیبهبرجموزهیهزاره

زاهاحدیددرمیامی

برج موزه ی زاها حدید که در مرکز میامی، فلوریدا، 

آسامن خراش،  این  کرد.  کار  به  آغاز  دارد،  قرار 

نخستین آسامن خراش تفریحی زاها حدید است که 

در 690 طبقه طراحی شده است. این ساختامن، از 

طراحی منحرص به فردی برخوردار بوده و دارای 

تفکیک  قابل  اجزای  که  است  بیرونی  اسکلتی 

ساختامن را پنهان می کند. به گفته ی زاها حدید، 

این برج بر اساس نظریه ی »چگونگی آشکارسازی 

ساختار« ساخته شده و یکی از چند برجی است 

که توسط معامران سطح باال در میامی طراحی شده 

است. ساختامن تفریحی، 83 واحد و زیربنایی به 

مساحت 5400 تا 11000 پا داشته و به امکاناتی از 

قبیل آسانسورهای شخصی و کتابخانه مجهز است. 

ساخت  هزینه ی  آرشیتکس،  روزنامه ی  گزارش  به 

هر واحد بالغ بر 30 میلیون دالر است. هم چنین 

از امکانات دیگری از قبیل باند فرود هلی کوپرت، 

چندین استخر و رختکن، فضای مخصوص اسرتاحت 

و سیگار کشیدن، اتاق های بیلیارد، مرکز بدنسازی و 

سالن سینام نیز برخوردار است. طبقه ی همکف آن 

به فضای تجاری اختصاص یافته و دارای فروشگاه 

و رستوران مجللی است. در ورودی برج، یک البی 

با مخلوطی از مصالح داخلی و بیرونی ساختامن 

تعبیه شده است و به گونه ای نورپردازی شده که 

به آن زندگی بخشیده است. در این برج، از بالکن ها 

استفاده می شود.  اجتامع  برای  فضایی  عنوان  به 

فضای پشت بام نیز به چند قسمت تقسیم شده 

است: فضایی برای فرود هلی کوپرت، فضایی برای 

استخر و فضایی برای تجهیزات ورزشی و محل های 

غذاخوری خصوصی.

ساختار عظیم و محکم اسکلت بیرونی ساختامن 

در تضاد با سیستم ساخت و ساز ظریف و شفاف 

قرار دارد. ساختار بیرونی، محکم و با منحنی های 

ظریفی همراه است که در اطراف جداره ی دیوارها 

جریان دارد و قالب طرحی را به وجود می آورد که 

منای رس در را تشکیل می دهد. بالکن ، با پنل های 

فلزی عظیم سوراخ دار طراحی شده است و پیوند 

خوبی بین ساختار و مصالح ساختامن به وجود آورده 

است.
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امسال  هیات داوران  اعضای  از  چانگ،  هو  یونگ 

ایتو  تیو  آثار  توصیف  در  پریتزکر،  جایزه ی 

مرزهای  او  بی نظیر  می گوید:»ساختامن های 

معامری را درنوردیده و بی مهابا به حوزه هایی گام 

کم تر  بدان ها  ورود  امکان  این،  از  پیش  که  نهاده 

فراهم شده بود.« 

اعضای هیات داوران جایزه ی پریتزکر، شامل پیرت 

یوهانی  چانگ،  هو  یونگ  مورکات،  گلن  پاملبو، 

پاالسام، آلخاندرو آراونا و یو هو چانگ در بیانیه ی 

خود گفته اند:»معامری تیو ایتو، مسیرهای نوآیینی 

را برافراشته است و آثارش فحوایی از جهان شمولی 

و تکینک را در خود دارد. با توجه به دالیل موجود 

سنتز سازه،  کالبدی  تبلور  برای  تالش  سبب  به  و 

هم چنین  و  بدیع  فضاهایی  به  منتج  فرم  و  فضا 

طرح هایش  ترکیب  و  منظر  از  او  بی نظیر  درک 

آثارش  متام  در  که  شاعرانگی  و  معنوی  بعدی  با 

مشهود است، مفتخریم اعالم کنیم او را به عنوان 

انتخاب   ۲0۱۳ سال  پریتزکر  جایزه ی  برگزیده ی 

کرده ایم.«

ایتو که فعالیت حرفه ای خود را در دفرت کیانوری 

کیکوتاکهـ  یکی از پایه گذاران جنبش متابولیسم در 

ژاپن ـ آغاز کرد، در سال ۱۹۷۱ دفرت معامری خود 

خانه هایی  ساخت  و  طراحی  با  و  کرد  تاسیس  را 

هم چون خانه ی »اُ« در شیلی و خانه ی »یو« در 

تالش  این شهرت،  دلیل  رسید.  به شهرت  توکیو، 

برای تلفیق فرم های سیال و توجه خاص به معنای 

این  طراحی  در  شهر  ساکنان  شخصی  زندگی 

آثار  از دیگر شاخصه های شایان ذکر  خانه ها بود. 

از  تکنولوژی  و  ارگانیک  سازه های  هم بندِی  ایتو، 

یک سو و طراحی شاعرانه ی مینیاملیستی از سوی 

دیگر است. کتابخانه ی عمومی سنت شکن او در 

شهر ِسندای )۲00۱( ترکیبی بود از سطوح صاف و 

لوله های سازه ای که ماحصلشان مکعبی شفاف را 

شکل می داد؛ متهید این طراحی بیشرتین کارایی 

خود را در زلزله و سونامی ۲0۱۱ ژاپن نشان داد.

از آن پس تیو ایتو، بخشی از اوقات خود را وقف اجرا 

تیو ایتو، معمار برگزیده ی جایزه ی پریتزکر 2013

معامرژاپنی»تیوایتو«بهعنوانسیوهفتمینبرگزیدهیجایزهیپریتزکرمعرفیشد.آثاراینمعامر۷۱سالهکهازنظرهیاتداوری

درقامت»ساختامنهاییبیزمان«ارزیابیشدهوبیانگرخوشبینی،سبکیولذتهستند،بیشرتبهسببخصوصیتهمگراییفرمهای

ارگانیکوابداعاتتکنولوژیک،دررستارسجهانمورداستقبالقرارگرفتهاند.مدیاتِکاودرِسندایکهدربرابرزلزلهیویرانگر۲۰۱۱به

خوبیمقاومتکرد،درحالحارضبهعنوانمنونهیشاخصمعامریمقاومدربرابرزلزلهشناختهمیشودواستادیوماژدهاشکلاودر

تایواننیزنهتنهابهسببفرمنامعمولاشبلکهبهخاطرتواناییاشدرتامینانرژیبااستفادهازسلولهایخورشیدی،دردنیایمعامری

متامیزشدهاست.
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و آموزِش طراحی پروژه های مقاوم در برابر زلزله در 

آن  موفق  منونه های  از  است.  منوده  ژاپن  رسارس 

می توان به طرح توسعه ی مرکز قربانیان سونامی 

آخرین  از  یکی  اشاره کرد.  ژاپن  زلزله در شامل  و 

پروژه های ایتو، اپرای مرتوپلینت تایچونگ است که 

در حال حارض در حال ساخت بوده و به شدت مورد 

توجه هیات داوران پریتزکر واقع شده است. ایتو، 

با الهام از طبیعت، اپرایی را به مساحت 620,000 

فوت مربع، طراحی کرده است تا بار دیگر به ارزش 

و  درونی  فضاهای  پیچیده ی  ترکیب  به  علقه اش 

بیرونی و تعامل با پیرامون اشاره کند.

تانگه«  »کنزو  از  پس  ایتو،  تیو  است  ذکر  شایان 

اندو«  »تادو   ،)۱۹۹۳( ماکی«  »فومیهیکو   ،)۱۹۸۷(

)۱۹۹5( و »کازیمو سجیام« و »ریو نیشیزاوا« )۲0۱0( 

ششمین ژاپنی ای است که موفق به اخذ این جایزه 

شده است. البته نباید فراموش کرد برگزیده ی سال 

بوده  چین  از  شو«  »ونگ  نیز  پریتزکر  گذشته ی 

است. گویی خط مشی این سال های پریتزکر نوعی 

و  اخالقی  با طعم رعایت شمول  بوم گرایی رشقی 

سیاست است.
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یک ایرانی، برنده ی جایزه ی 
معمار خاورمیانه ی سال 2013 شد

جوان  »معامر  و  خاورمیانه«  »معامر  هم چنین 

خاورمیانه« مهم ترین عناوین و جوایز این مسابقه اند 

و هر کدام می توانند به ترتیب به یک معامر باالی 

35 سال و یک معامر زیر 35 سال در خاورمیانه تعلق 

گیرند.

متام دفاتر معامری خاورمیانه و پروژه های طراحی 

منطقه ی  در  معامری  شده ی  ساخته  یا  و  شده 

خاورمیانه، می توانند در این مسابقه در هر یک از 

دسته بندی های دلخواه رشکت منایند و با ارائه ی 

آثار خود به رقابت بپردازند.

جوایز این مسابقه توسط شاجی املالک، موسس و 

رئیس رشکت مالک، رشکت پشتیبان آلوباند، اهدا 

شد. در این دوره از رقابت ها هیأت داوران در هر 

یک از دسته بندی ها، پنج نامزد انتخاب کردند. از 

میان آنها به یک نامزد تقدیرنامه اهدا و یک نامزد به 

عنوان برنده ی اصلی این دسته بندی معرفی شد. 

از ایران چهار گروه نامزد دریافت جایزه بودند. این 

پنج نامزد عبارت اند از:

 Hospitality & Leisure Project of 1. در بخش

the Year آقای علی پورصفر با پروژه ی »مجموعه 

دیدار«،

 Overall Middle East Project of 2. در بخش

  USE Studio  گروه )the Yeat )finished project

با پروژه ی  Studio 12*4 که از سوی هیأت داوران 

مورد تقدیر قرار گرفت.

 Boutique Middle East بخش  در   .3

 100 Architecture Firm of the Year )less than

 L.E.D Architects دفرت معامری  )employees

به رسپرستی شهاب میرزائیان که از سوی هیأت 

داوران مورد تقدیر قرار گرفت .

 Young Architect of the Year بخش  در   .4

از سوی هیأت داوران مورد  شهاب میرزائیان که 

تقدیر قرار گرفت.

کورش   Architect of the Year بخش  در   .5

حاجی زاده که برنده ی سال 2013 شد .

عنوان  به  را  حاجی زاده  کورش  داوران،  هیأت 

تنوع  و  معامری  کار  از  قوی  بدنه ای  با  معامری 

منفرد،  ساختامن های  تا  کالن شهری  پروژه های 

معرفی کردند. 

هم چنین ارتباط خاص گرافیکی ایده ها با مخاطب، 

برنده ی  مهم  قوت  نقطه ی  و  معیار  عنوان  به 

جایزه ی امسال مورد تقدیر واقع شد. این معیار به 

خوبی متایل حاجی زاده برای ابداع شیوه ای جدید 

و خالقانه و پیشگامی برای خلق چیزهای خاص و 

متفاوت در معامری را نشان می دهد. 

معامر  جایزه ی  دریافت  از  پس  حاجی زاده، 

خاورمیانه ی 2013، در مصاحبه ای با برگزارکنندگان 

مسابقه گفت:»من بسیار عالقمندم که بر رابطه 

بتوانم  و  و معامری مترکز کرده  بین مردم، شهر 

در فضا نوعی هامهنگی میان این سه عامل ایجاد 

کنم.«

معامر جایزهی کسب به موفق خاورمیانه معامری ساالنهی جایزهی از دوره ششمین در ایرانی، سالهی 38 معامر حاجیزاده، کورش

خاورمیانهی2013شد.اینمسابقههرسالهتوسطنرشیهیمعامریDesign MENAدردوبیبرگزارمیشودودستهبندیهایمتفاوتی

درزمینهیپروژههایمسکونی،تجاری،تفریحیـفراغتی،معامریپایدارو...ودفاترمعامریمتشکلازکمترازصدتنپرسنلوبیش

ازصدتندارد.

فرهنگ و هنــر
Culture & Art
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 جناب آقای نادعلی از خودتان بگویید 

و از آغاز راهی که شام را به امروز رسانده 

است.

من در روز یکم بهمن ماه 1314 در گلدسته در 10 

کیلومرتی تهران و در حاشیه ی جاده ساوه به دنیا 

آمدم. چهار ساله بودم که جنگ دوم جهانی آغاز 

شد و شش ساله بودم که متفقین ایران را اشغال 

کردند و رضا شاه از ایران رفت. به تبع جنگ در 

ایران تحول بسیار غم انگیز و سنگینی اتفاق افتاد؛ 

به خصوص در تهران که مرکز تهیه ی آذوقه برای 

جبهه ی روسیه بود. در این روزها حتی اگر کسی 

پولی هم داشت، اما آذوقه زیادی برای خرید وجود 

نداشت. به ناچار در سن هشت سالگی در حالی که 

جنگ هنوز متام نشده بود، مادر مرحومم مرا برای 

بود،  نجار  بستگان که  از  یکی  به  شاگردی کردن 

سپردند. در حدود 12 یا 13 سالگی به طور متفرقه 

توانستم درس بخوانم و تصدیق 6 ابتدایی را دریافت 

کنم. ضمن این که در آن فاصله توانستم نجاری را 

نیز یاد بگیرم. مدتی بین ادامه تحصیل و صنعت 

نجاری مردد بودم که در نهایت به خاطر نیاز مادی 

که داشتم، نجاری را پذیرفتم. االن که در خدمت 

شام هستم 78 سال است که  شاگرد نجار هستم. 

 شام استاد هستید...

خودمنایی  برای  هستم،  شاگرد  من  که  ادعا  این 

آنجا که صنعت  از  بلکه  نیست،  فکری  جلوه ی  و 

نجاری به اندازه ای وسیع، عمیق و پربار است که 

کسی  اگر  اما  می دانم،  شاگرد  را  خود  هنوز  من 

ادعای استادی دارد من کاری به کار ایشان ندارم.

ویژگی یی  چه  می کنید  فکر  خودتان   

به  از شام  تا همکارانتان  باعث شده است 

عنوان چهره ای شاخص در این صنعت نام 

بربند؟

خانه ی پدری ام در باغ بزرگی ساخته شده بود که 

درختان چنار فراوانی داشت. طبیعت گل و گیاه 

و به ویژه درختان چنار را در آن سن کودکی بسیار 

درخت  به  خاصی  عالقه ی  و  می دیدم  با عظمت 

داشتم. در گذر زمان و مطالعاتی که داشتم، بیشرت 

به شگفتی های درخت پی بردم. متاسفانه امروز 

برش دارد درختان را نابود می کند، غافل از این که 

درختان ریه های زمین هستند.

یک سال در روز درختکاری، به هامیشی که در کرج 

و با حضور مسئوالن کرج و تهران برگزار شده بود، 

دعوت شدم.

 با چه عنوانی؟

چون  شدم،  دعوت  منونه  شهروند  عنوان  به  من 

درختان زیادی کاشته بودم.

آتش  آمازون  درختان  اگر  من حتی  گفتم  آنجا  در 

بگیــرد، ناراحت می شــوم؛ زیــرا جهــان همچــون 

پیــکره ای واحــد اسـت. می خواهم بگویم، وقتــی 

دارد،  پیوند  ما  روح  با  که  را  درخت  حیات  ما 

می گیریم، باید تبدیل به پدیده ای شود که ارزش 

آن پدیده ی صنعتی باالتر از خود درخت باشد. باید 

اثر ماندگاری خلق کنیم و به همین دلیل کسانی که 

می خواهند با من کار کنند و با من طرف معامله 

باشند باید جنس خوب بفروشند و یا اگر خریدارند 

می دانند که کار با ارزشی  تحویل می گیرند. 

دارید، گفتید  زیبایی  دیدگاه معرفتی   

تحصیل را بعد از ششم ابتدایی رها کردید؟

اما روزی سه  به جرب زمانه تحصیل را رها کردم؛ 

چهار ساعت کتاب در زمینه های مختلف مطالعه 

می کنم. زیرا به این نتیجه رسیده ام که اگر کسی 

رفته  دانشگاه  که  است  این  مثل  بخواند،  کتاب 

است؛ چون این کتاب  ها محصول درک و دریافت 

بزرگان است.

مطالعه  با  را  خواندن  درس  خأل  کردم  سعی  من 

جربان کنم؛ زیرا باید به طور مداوم کار کنم. همین 

االن که در آستانه ی 80 سالگی هستم، از صبح تا 

غروب بسته به توانم در کارگاه حارض می شوم. 

چه  مبلامن سازی  صنعت  حوزه ی  در   

شاخص  را  شام  که  داشتید  دستاوردی 

می کند؟

در  داشتم.  نجاری  دکان  سالگی   17 سن  از  من 

انتهای خیابان بهار، که در حال حارض به جنوب 

گفتگو با پیشکسوت صنعت مبل سازی ایران رضا نادعلی؛    

هنوز خودم را شاگرد می دانم

دریکصبحرسدزمستانیتهران،حوالیامامزادهحسندرمحلهییافتآباد،مهامنیکیازپیشکسوتانصنعتمبلامنشدیمتادقایقیرا

باهمبهگفتگوبنشینیم.استادرضانادعلی،درفروشگاهمبلشکهبهنامخودشمشهوراست،باظاهریآراستهدرهامنمحلگالریودر

بینمبلامنهاینفیسوبهاصطالحسلطنتیمیزبانماشد.استادبامتانتیخاصاجازهخواستتاباطریسمعکشراتعویضکند.دراین

حینمنبهاینفکرمیکردمکهگویااستادشنوایی اشدرکارگاههاینجاریضعیفشدهاست.درطولگفتگو،استادنادعلیکههنوز

خودراشاگردنجارمی داند،انسانیخوش صحبتوخوشفکریافتمکهبیشرتمایلبودراجعبهاندیشهودیدگاهشبهزندگیسخنبگوید

تاصنعتمبلسازی.گفتگویصمیامنهیمابااینهرنمندوصنعتکارباتجربه،خواندنیاست:
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خیابانسهروردیمنتهیمیشود.

درآنزمانچندینکارگرداشتمکهالبتهدوست

دارمدرموردآنهااصطالحاستاد–شاگردیبهکار

برم.زیرابیناستادوشاگردیکرابطهیعاطفی

برقراراست.ازسن17سالگیکهدکاندارشدم،

فرازونشیبهایزیادیراتجربهکردموکوشش

کردمدرهربحرانیبامطالعهواستقامتنحوهی

خروجازبحرانراپیداکنم.منازکتابهاییمانند

»مدیریتصنعتیدرآملان«وکتاب»خروجاز

بحران«استفادهفراوانیبردم.راهگذرازبحرانها

آیینهای از استقامتاستوماآنرادربعضی

دینیمانندروزهمتریناستقامتمیکنیم.

در  آیا  و  بگویید  مبل  تاریخچه ی  از  

چوب،  با  کار  و  مبلامن  طراحی  زمینه ی 

شیوه ی منحرص بفردی داشتید؟

سطح در حتی که است پدیدهای ایران در مبل

میکنند تصور برخی است. یافته ارتقاء علمی

ایرانشدهاست؛در وارد ازغرب پدیده این که

حالیکهباپژوهشهاییکهداشتمبهایننتیجه

رفته کشورها سایر به ایران از مبل که رسیدم

کشورها مراکز ایران در کنید توجه اگر است.

تخت که جایی یعنی است، موسوم پایتخت به

پادشاهدرآنجاقرارداشتهاست.مااگربهتاریخ

نگاهکنیممیبینیممسندیکهامروزبهآنکاناپه

گفتهمیشودوبسیاربزرگومجللبودهاست،

همچنین است. میشده ساخته پادشاه برای

ساخته پادشاه اطرافیان مخصوص صندلیهایی

میشدهودراطرافآنقرارمیگرفتهاست.

استفاده از مبلامن در خانواده های ایرانی 

به شکل امروزی چگونه رایج شد؟

میشود، ساخته امروزه که مبل از سبک این

مبل آن به برخی که هستند استیل مبلهای

است این هم آن علت میگویند. نیز سلطنتی

کهبیشرتدرزماننارصالدینشاهرایجشدهواز

فرانسهبهایرانآمد.بعدهاهرنمندانایرانیازآن

تقلیدکردند.اینسبکامروزیازغربواردایران

شد.ولیدرتاریخکهنماازمبلاستفادهمیشد.

بهعنوانمثالاگربهخانههایسنتیتوجهکنیم،

درمحلورودیسکوییساختهمیشدوشخصی

محل آن در میتوانست بود، منتظر آنجا در که

حیاط وسط حوضچههایی اطراف در یا بنشیند؛

منازل،تختهاییقراردادهمیشدتابررویآنها

بنشینند.مبلهایامروزیعمدتاازفرانسهوایتالیا

وبعضاازانگلیسواسپانیاواردایرانشدهاست.

آقای نادعلی در صورت امکان بازگشت 

دوباره به گذشته، آیا باز هم همین مسیر را 

انتخاب خواهید کرد؟

تابهحالچندنفراینسئوالراازمنپرسیدهاند.

منبازهمهمینمسیررادنبالخواهمکرد،چون

حاالسختیهایآنبرایمنلذتبخشاستو

بسیار من نظر از که گرفتهام مهمی درسهای

ارزشمندهستند.

وضعیت کارخانه و کارگاه خودتان امروز 

به چه شکلی است و چند نفر نیرو دارید؟

االننزدیکبهپنجاهسالاستکهکارگاهمندر

همینمکاندایراست.مننخستینکسیبودم

کهاینمکانراازگاوداریبهکارگاهصنعتیتبدیل

اینجاطاعونگاویآمدو کردم.سالهاپیشدر

درعرضچندروزهمهیگاوهامردندوبعدازآن

شهرداریاجازهیتاسیسگاوداریراندادومنبه

بهکارگاهصنعتی اینمکانرا همراهیدوستانم

تبدیلکردم.ماشینآالتکارگاهمقدمتطوالنی

دارندگرچهسعیمیکنمآنهارابهروزنگهدارم.

ازنظراقتصادیتجهیزاتماسالخوردهاست،اما

ازآنماشینهاتاحداکرثتوانتولیدیشاناستفاده

میکنم.همیشهسعیمیکنمآنتعدادنیروییرا

کهدارم،حفظکنم.40کارگردراینجامشغولکار

هستندواگربخواهیممشاغلغیرمستقیمراکه

درصنعتچوب،حملونقلوغیرهایجادمیکند،

بهحساببیاوریم،درحدود200-300تنمشغول

بهفعالیتهستند.

امروزهتولیدواشتغالدراینبحراناقتصادیواین

معضلکهدرهمهیکشورهاوجوددارد،تنهاراه

خروجازبحرانمحسوبمیشود.

آیا از کارهای تولیدی خودتان در سایر  

شهرستان ها هم منایشگاه دارید و یا صادرات 
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به خارج از کشور هم دارید؟

سال  چند  از  که  ایران  به  مبلامن  واردات  از  قبل 

صادرات  جنوبی  کره ی  به  ما  افتاد،  اتفاق  پیش 

داشتیم. در آملان نیز چند رستوران بزرگ را تجهیز 

آمد و  ایران  به  کردیم. نقشه ی ساخت تجهیزات 

به بعضی  به آملان فرستادیم.  و  را ساختیم  آن  ما 

صادرات  هم  فارس  خلیج  حاشیه ی  کشور های 

فروپاشی شوروی کشورهایی  از  بعد  اما  داشتیم. 

مثل گرجستان،آذربایجان و ارمنستان برای خرید به 

ایران هجوم آوردند که نه صاحبان صنایع و نه دولت 

با  صنایع  صاحبان  ندانستند.  را  فرصت  این  قدر 

فروخنت اجناس تقلبی، اعتامد تجار آنها را از دست 

دادند. البته من سعی می کردم با فروش کاالی با 

کیفیت، اعتامد تجار این کشورها را حفظ کنم.

دوره  این  در  که،  بود  این  افتاد  که  دیگری  اتفاق 

جای  به  را  ارز  نرخ  گرفت  تصمیم  دولت  ناگهان 

هفتصد تومان، سیصد تومان به فروش برساند که 

این موضوع باعث شد تجار سفارشات خودشان را 

پس بگیرند.

ایران  پول  ارزش  مصنوعی  افزایش   

احتامال راهکاری بوده که دولت برای کاهش 

تورم انجام داده است. هر چند این رشایط 

زمینه ی واردات را افزایش می دهد و از حجم 

صادرات کم می کند.

برای  باید  دولت  افتاد.  اتفاق  همین  درست 

تصمیامت خودش با صنعتگران هم مشورت کند. 

اثر  جایی  در  است  ممکن  اقدامات  این  اگرچه 

کاهش تورم را به همراه داشته باشد، اما در جای 

دیگر باعث مشکالتی می شود. تا قبل از تحریم ها، 

کاالی  نام  به  بی کیفیتی  و  بی ارزش  کاالی  هر 

خارجی وارد می شد و خریدار بدون آگاهی آن کاال 

را مرصف می کرد.

در  نحوی  به  که  افرادی  از  مایلید  اگر   

زندگی شام اثرگذار بودند، یاد کنید.

استادان  از  زندگی شغلی همواره سعی کردم  در 

بزرگ استفاده ی الزم را بربم. آقای احمد صالحی 

بود که اصالتا تفرشی بود، هر چند کارگاه بزرگی 

نداشت اما از ایشان درس های فراوانی گرفتم.

بسازند،  را  بنا شد کاخ ها  در زمان رضاخان وقتی 

از مجارستان استادان نجاری را را به ایران آوردند. 

بسیار  تجسمی  و  دستی  هرنهای  در  مجارستان 

کشور پیرشفته ای است. 

از میان این استادان شخصی به نام موسیو میشل 

بود که در خیابان ثریا فعالیت می کرد و دیگری 

آنتوان که در حدود خیابان ملک قبل از سه راهی 

زندان قرص کارگاهی داشت. من سعی می کردم 

باشم،  مزد  دریافت  قید  در  زیاد  که  آن  بدون 

شیوه های کار این استادان را بیاموزم.

کارخانه ای هم در خیابان الله زار به مالکیت حاج 

حسین آقای رشیف نیا بود که سعی کردم شیوه و 

سلیقه ی ایشان را هم بیاموزم.

که  جدیدی  مبل های  مورد  در  نظرتان   

اصطالحاً به آن راحتی می گویند چیست و 

آیا شام هم از این دست تولیدات دارید؟

خیر، ما این گونه مبل ها را تولید منی کنیم. به هر 

حال من سبک و سلیقه ام متناسب با سنم کالسیک 

است. االن شام روی این مبل که نشسته اید، کار 

دست است و می توان تالش وجودی شخص سازنده 

از احساس  را حس کرد. وقتی کار ماشینی شود 

برشی خارج می شود. اما از آنجا که مبلامن راحتی 

قیمت پایینی دارند،  افراد بیشرتی قادر به خرید 

آن هستند.

 شاخه ی طراحی صنعتی چند سالی است 

که در کشور فارغ التحصیالن فراوانی به خود 

دیده است. آیا تا به حال از آنها خواسته اید 

که با شام همکاری کنند تا بتوانید در کار 

مورد  در  نظرتان  باشید؟  داشته  نوآوری 

منایشگاه مبل ایران چیست؟

موزه ی مبل افتتاح شده است، اما ای کاش زودتر 

این اتفاق افتاده بود و ما امروز شاهد آثار آن  بودیم. 

اما در دنیای مدرن بین صنعت و دانشگاه ارتباط 

جزء  را  خودش  دانشگاه  است.  برقرار  نزدیکی 

صنعت می داند و صنعت هم دانشگاه را به عنوان 

تا به حال  مرکز تفکر می شناسد. صادقانه بگویم 

تنبلی کردم و از نیروهای جوان دانشگاهی استفاده 

نکردم که صحبت شام مرا به این فکر انداخت که 

این کار را انجام بدهم.

 امیدوارم نتیجه ی این گفتگو، این باشد 

خالق  و  طراح  جوان  نیروهای  از  شام  که 

بهره مند شوید.

با  بسیار  بودم،  محروم  تحصیل  از  خودم  چون 

تحصیالت موافقم. اما باید تاکید کنم تحصیل لزوما 

به دلیل فهم  بلکه  به دلیل کسب درآمد نیست، 

بیشرت است؛ ولی باید همراه با تحصیالت عالی، 

کسب و کار هم مشغول باشیم.

ما  برای  هستید  مایل  چنانچه  استاد   

این  در  کار  طوالنی  دوران  از  خاطره ای 

صنعت بیان کنید.

تعداد بسیاری از پیامربان یا چوپان بودند یا نجار. 

هر دو ارتباط مستقیمی با طبیعت دارند. نجار به 

حیات  است،  آفرینش  شگفتی های  از  که  درخت 

مجدد می دهد. نجار در حین این کار اگر عمیقا 

قوی تر می شود. متام  با خدا  ارتباطش  کند،  فکر 

طول عمر حرفه ای من پر از خاطرات و تجربیات 

جذاب است. ولی در سیزدهم شهریور ماه 1347 

ساعت دو و سی دقیقه ی بعد از ظهر با فرز نجاری 

انگشت شست دست راستم را از دست دادم. روز 

اول برایم بسیار گران متام شد، اما بعدا این اتفاق را 

به عنوان پدیده ای خدادادی تلقی کردم. شاید به 

این دلیل به این انگشت، انگشت شست گفته اند 

انجام  انگشت  این  با  دست  کار  60درصد  که  

می شود و بقیه ی انگشتان هر کدام 10 درصد اثر 

دارند. امروز هیچ مشکلی ندارم، زیرا با دست چپم 

همه ی فعالیت هایم را به طور کامل انجام می دهم و 

خدای ارحم الراحمین را شکرگزارم.

 سخن آخر

مبل یک وسیله ی آسایش از نظر جسمی و روحی 

دید  و  احساس  هم  باید  تولید کننده  و  است 

مرصف کننده را در نظر بگیرد و هم به او آرامش 

بدهد. اگر چنین دیدی جریان داشته باشد و کار 

این صنعت سودآور خواهد  آنگاه  باشد،  باکیفیت 

بود. طراحان نباید به درآمد و سود فکر کنند؛ بلکه 

مرصف  کننده  آرامش  و  احساس  جنبه ی  به  باید 

بیاندیشند و اگر به متافیزیک هم اعتقاد داشته 

باشند، همین نگاه سود آنها را هم تضمین می کند.

وقتــــی ما حیات درخت را که بــا روح ما پیوند 
دارد، می گیریــم، بایــد تبدیل بــه پدیده ای 
شــود که ارزش آن پدیــده ی صنعتی بالاتر از 

خود درخت باشد

گفت و گو
Interview
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این که یک رشکت تا چه حد قادر است دنیا های 

امور خود درآورد، مشخص  را در خدمت  مجازی 

کاربردهای  از  برخی  گزارش،  این  در  اما  نیست، 

خالقانه از دنیا های مجازی را مرور می کنیم.

زمانمنایشاست

IBM، از دنیا های مجازی مختلف برای فعالیت های 

به  و  پروژه ای  همکاری های  همچون  گوناگونی 

این  می کند.  استفاده  جدید  کارکنان   کارگیری 

رشکت، هم چنین یک استودیوی مترین مجازی در 

Second Life راه اندازی کرده تا کارکنان بتوانند در 

آن به طور مترینی سخن رانی کنند یا برای مذاکرات 

حساس با مشرتیان آماده شوند. برای مثال یکی از 

مدیران IBM که مشاوره یک رشکت اتومبیل سازی 

است، از این استودیوی مجازی برای ارزیابی زمان 

تولید قطعات اتومبیل و بررسی نتایج مختلف در 

برخورد با سفارش ها و تهیه کنندگان گوناگون بهره  

برده است.

 IBM گفتنی است منایش گرافیکی دنیای مجازی

در  کارکنان   Avatar مناد  که  است  شکل  این  به 

مقابل شنوندگان به ایراد سخنان خویش می پردازد.

ردپایمجازی

رشکت  کارکنان  از  درصد   50 از  بیش  روز  هر 

خود  کار  به  دور  راه  از   SunMicrosystems

می پردازند. این رشکت قصد دارد از شامر حضور 

فیزیکی کارکنان خود بکاهد. از این رو، آنها را به کار 

در محل های کار مجازی تشویق می کند. این در 

 ،David Douglas حالی است که دیوید داگالس

 ،SunMicrosystems نایب رئیس امور بوم شناسی

از  یکی  ساخت  وادار  را  رشکت  این  مدیران 

ساختامن های Sun Microsystems را به اداره ی 

ابزار  از  منظور  این  به  کنند.  تبدیل  مجازی  کار 

Project Worderland استفاده کرده است.

جزیرهزیراکس

از   Xerox زیراکس  رشکت  محققان  از  گروهی 

هم  دور   Second Life در  هفته  هر  دنیا  رسارس 

جمع می شوند و قابلیت ها و کاربردهای گوناگون 

از دنیا های مجازی در کارشان را بررسی می کنند. 

این  از  بهره گیری  در  جالب  ایده های  از  یکی 

به  جدید  دستاورد های  و  فناوری  منایش  فضاها، 

مرصف کنندگان است. برای این منظور آواتار، یکی 

 Second دنیای مجازی در  زیراکس،  از مسئوالن 

Life و در »جزیره ی نو آوری زیراکس« به معرفی 

محصوالت جدید این رشکت می پردازد.

»مجازی«راحتتراست

خود  درآمد  از  از ۸0 درصد  بیش  رشکت سیسکو 

ـ  شبکه ای  رشیک  هزار   ۴0 حدود  واسطه ی  به  را 

رشکت های مستقلی که فناوری و خدمات سیسکو 

را به فروش می رسانند ـ کسب می کند. سیسکو 

در  گذشته  آوریل  که  خود  رشکای  با  نشست  در 

برپا شد، قصد داشت رشکت کنندگانی  هونولولو 

را هم در جمع خود داشته باشد که منی توانستند 

بنابراین  کنند.  پیدا  حضور  فیزیک  صورت  به 

سیسکو به کمک Unisfair رشکت برگزار  کننده ی 

رویداد های مجازی، به جای یک نشست فیزیکی، 

نشستی مجازی را ترتیب داد. در این رویداد که 

 Androw سیج  اندرو  آواتار  بود،  برپا  روز  چهار 

جهانی  شبکه ای  بازار یابی  نایب رئیس   ،Sage

هزار رشکت کننده  یک  به چیزی حدود  سیسکو، 

خوش آمد گفت.

خانهایرویآب

مهندس  یک   )Jon Brouchoud( بروکو  جان 

از  که  است  سال  دو  حدود  و  بوده  آرشیتکت 

خانه ی  ظاهر  مشرتیان  به   Second Life طریق 

مورد نظرشان را منایش می دهد. از این رو کاربران 

طرحی  عنوان  به  مجازی  مدل  یک  از  می توانند 

آزمایشی برای رنگ های مختلف و مواد به کار رفته 

در ساخت ساختامن، طراحی مبلامن و محوطه ی 

اطراف خانه ی خود استفاده کنند.

پیامنکاران  با   Second Life در  هم چنین  بروکو 

دیدار می کند و درباره ی جزییات ساخت وساز به 

صحبت می پردازد.

سالمتمجازی

مجازی  دنیا های  به  مجرب،  پزشکان  از  عده ای 

پرستاران  و  پزشکان  آموزش  برای  راهی  عنوان  به 

می نگرند؛ به طوری که از این طریق، هیچ خطری 

مجازی  فضای  نکند.  تهدید  را  بیامران  سالمتی 

عالوه بر این می تواند مسئوالن فروش دارو را در 

رشایطی مشابه رشایط دنیای واقعی قرار دهد؛ این 

دنیای مجازی در خدمت کسب وکار

گرچهممکناستدنیاهایمجازیآنمدینهفاضلهایکهرشکتهایگوناگونبرایتبلیغات،بهآندلخوشکردهبودند،نباشداماباوجود

اینبسیاریازرشکتهاوموسساتازایندنیاهایآنالینبهدههاروشمفیدگوناگونبهرهمیبرند.بهطورمثالبااستفادهازدنیاهای

مجازی،میتوانکارکنانیکرشکتدرنیویورکرابهشانگهایبردویاآموزشهاومتریناتگوناگونیرابرایآنهابرگزاروبههمکاری

درپروژههاییازایندستتشویقکرد.
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گرچــه ممکــن اســت دنیا هــای مجــازی آن 
مدینــه فاضلــه ای کــه شــرکت های گوناگون 
بــرای تبلیغات، به آن دل خــوش کرده بودند، 
نباشــد اما با وجود این بســیاری از شــرکت ها 
و موسســات از ایــن دنیا های آنلایــن به ده ها 

روش مفید گوناگون بهره می برند

در حالی است که بیامران و پرستاران دامئاً در تکاپو 

و رفت و  آمد هستند و باید به امور مشرتیان زیادی 

رسیدگی شود.

منطقهیبیخطر

خود  کارکنان  آموزش  برای  مختلف،  سازمان های 

جهت به کارگیری ابزار های پیچیده در محیط های 

دور از دسرتس یا خطرناک میلیارد ها دالر هزینه 

از  استفاده  با  نفتی  رشکت  یک  اما  می کنند. 

نرم افزار رشکت ForterraSystems، در یک سکوی 

نفتی مجازی، چگونگی برخورد با مواد خطرناک را 

به کارکنان خود آموزش می دهد.

بقالیمجازی

فروشندگان، از دنیای مجازی به منظور چیدمان و 

آرایش آزمایشی فروشگاه های کنونی یا جدید خود 

به   Virtual Aisl  7 برنامه ی  می کنند.  استفاده 

تولید کنندگان محصوالت مرصفی اجازه می دهد 

منایشگاه های  به  نسبت  مشرتیان  بازخورد  تا 

تغییر مکان فروش محصوالت  یا  تبلیغاتی جدید 

مورد عالقه ی مرصف کنندگان را دریافت کنند. 

از  زنجیره ای  فروشگاه های  رشکت  یک  مثال 

یک  آموزش  برای   Forterra Systems نرم افزار 

مدیر فروش استفاده می کند.

خوراکمدیرانپرکار

دنیاهای مجازی برای مرسوم شدن در میان صنایع 

در  و  کاربردی  سادگی،  عین  در  باید  گوناگون، 

کافی  وقت  که  مدیرانی  برای  تا  باشند  دسرتس 

شوند.  واقع  مفید  ندارند،  را  آواتارها  با  کار  برای 

برای  می کند  سعی   Qwaq مجازی  دنیای  مثال 

  FX Palo AltoLaboratory چون  سازمان هایی 

زیرمجموعه ی رشکت »فوجی زیراکس«، خدماتی 

با قیمت و کارایی مناسبی ارائه کند. از جمله ی این 

خدمات می توان به یک اتاق اجرایی اشاره کرد که 

گروهی در آن با یکدیگر همکاری و اسناد مختلف 

را ذخیره کرده و بدون درنگ زمانی به رشکت های 

گوناگون ارسال می کنند.

 شماره 14 و  15 /  پاییز و زمستان  1392
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جهت  سازمان  یک  اسرتاتژی  از  بخشی   ،CRM

شناسایی مشرتیان، راضی نگهداشنت و تبدیل آنها 

مدیریت  راستای  در  و  است  دامئی  مشرتی  به 

تکریم  منظور  به  و  سازمان  با  مشرتی  ارتباطات 

مشرتیان، سازمان را یاری می کند.

از  مختلف،  طرق  از  سازمان  با  مشرتیان  ارتباط 

جمله وب، تلفن، مراکز فروش، توزیع کنندگان و 

شبکه های همکار صورت می پذیرد. وظیفه ی اصلی 

CRM تسهیل در برقراری ارتباط مشرتی با سازمان 

بدون محدودیت زمانی، مکانی و ملیتی و مطابق 

مشرتی  که  نحوی  به  است؛  مشرتی  خواست  با 

احساس مناید، با سازمان واحدی در متاس است 

که وی را می شناسد، برای او ارزش قائل است و 

نیازهایش را به رسعت و با آسان ترین روش ارتباطی 

مرتفع می سازد. 

از   )Moez Limayem( لیامیم  موئز  تعریف  طبق 

فرآیندها  به   ،CRM با مشرتی:»  ارتباط  مدیریت 

برای  سازمان  كه  می شود  اطالق  فناوری هایی  و 

و  حفظ  گسرتش،  ترغیب،  انتخاب،  شناسایی، 

خدمت به مشرتی به كار می گیرد.«

خریداران،درهنگامخریدمبلامن

بهچهمیاندیشند؟

مشرتیاندههیپیش

• خرید مبلامن جزء قوانین نانوشته ی زندگی شهری 

است،

• معموال بستگان من چه نوع مبلامنی را مناسب تر 

می دانند،

• مبلامن من، نشانگر توان مالی من است.

مشرتیاندههیاخیر

• کدام مبلامن حس زیبایی دوستی مرا ارضا می کند،

• مبلامن من، نشانگر طرز تفکر من است،

• مبلامن من، نشانگر جایگاه اجتامعی من است.

مزایایبهرهگیریازسیستمهای

مدیریتارتباطبامشرتی

برای سازمان های تجاری  واقعیتی ملموس   CRM

است و به طور خالصه، مزایای زیر را برای سازمان  

به همراه دارد:

1( پاسخگویی رسیع به درخواست های مشرتیان،

2( فراهم کردن رشایط مراجعه ی مجدد مشرتی،

3( کاهش هزینه های تبلیغاتی،

4( افزایش فرصت های بازاریابی و فروش،

5( شناخت عمیق تر مشرتی،

6( دریافت بازخورد از مشرتی و توسعه ی خدمات 

و محصوالت جاری.

موثرترینامردررضایتمشرتی

درصنعتمبلامنامروز

»پخشمستقیمخدماتمشرتیان«

یا»خدماتمشرتیانزنده«

منی خواهند  مردم  پاسخگویی:  زمان  کاهش   -1

حذف  کنند.  مطرح  ماشین  با  را  خود  مشکالت 

پاسخگوی خودکار تلفنی موجب حل و فصل مشکالت 

و شکایات در کم ترین زمان ممکن خواهد شد. 

اصوالً  شکایات،  از  بسیاری  شکایات:  کاهش   -2

از  اطالع  عدم  نتیجه ی  بلکه  نیستند،  شکایت 

ویژگی های محصول اند.

3- کاهش مشرتیان تروریست،

4- کاهش ریزش مشرتی،

5- قدرت منایی برند.

منونههایموفق

کمپانی سوئدی IKEA که دریافته بود 15 درصد از 

مشرتیان، در نهایت لوازمی را دریافت می کنند که 

به لحاظ اندازه مناسب مکان مورد نظر آنها نیست، 

رشایط و راه حل هایی را از جمله استفاده از کاتالوگ 

یا یک اپلیکیشن موبایل و یک گوشی هوشمند یا 

تبلت، پیشنهاد کرد تا مشرتیان مبلامن های بزرگ 

خانگی، به واسطه ی آن بتوانند محصوالت انتخابی و 

تناسب آنها را در خانه خود ارزیابی کنند.

در کل می توانید تعریف مدیریت ارتباط با مشرتی 

را در اینفوگرافیک پیوست مشاهده فرمایید:

خالصه ای از سمینار ارائه شده در نمایشگاه دکوالیت2013:

مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت مبلمان

CRM(CustomerRelationshipManagement(معادل»مدیریتارتباطبامشرتی«درایرانبودهوبابهرهگیری

 CRM.باسازمانونیازمندیهایآنهاموردبررسیوتجزیهوتحلیلاصولیقرارمیگیرد ازآن،ارتباطمشرتیان

درواقعفرایندیجهتگردآوریویکپارچهسازیاطالعاتبهمنظوربهرهبرداریمؤثروهدفدارازآنهاست.این

اطالعاتمیتواندپیرامونامورمربوطبهمشرتیان،فروش،بازاریابیمؤثر،حساسیتویانیازهایبازارباشد.

  حمید حاتم تهرانی

کارشناس ارشد
مهندس صنایع
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بررسی برترین تصمیم های تاریخ کسب و کار؛

هنری فورد حقوق کارگران را دو برابر می کند 

هرنیفوردحقوقکارگرانرا

دوبرابرمیکند

افزایش  برای   ۱۹۱۴ سال  در  فورد  هرنی  تصمیم 

روز،  در  دالر  به 5  دالر  از 2/5  کارگران  دستمزد 

خالف قواعد مرسوم بود. از نگاه کارفرما، کارگران 

افراد غرغرویی بودند که باید پایین ترین دستمزد را 

دریافت می کردند. با این حال، فورد به این نتیجه 

رسیده بود که کارگران منابع ارزشمندی هستند. 

دوبرابر کردن حقوق کارگران، روحیه ی آن ها را باال 

برد و نرخ خروج کارگران را کاهش داد. در مقابل، 

که  محصوالتی  از  بسیاری  می توانستند  کارگران 

خود تولید می کردند، را بخرند. این تصمیم، انقالبی 

در مرصف ایجاد کرد که به مرور و نهایتا باعث 

ایجاد ثرومتندترین کشور جهان شد. حاال بعد از 

گذشت صد سال، رشکت هایی در هند و چین، با 

مورد مشابهی مواجه شده اند. کارخانه های چینی 

اپل در سه سال گذشته حقوق کارگران خود را دو 

برابر کرده اند که به اعتقاد بعضی کارشناسان این 

تصمیم برای این رشکت سازنده ی کامپیوتر مزیت 

بهرتین  جذب  توانایی  است:  کرده  ایجاد  رقابتی 

نیروها. این حرکت  اپل از نخستین گام های چین 

برای حرکت به سمت اقتصادی بازار محور نیز به 

حساب می آید.

ورنههارنیش/الکستیلور

برایش  فورد  هرنی  اندازه  از  بیش  موفقیت 

دردرسساز شده بود. ایده تولید انبوه باعث کاهش 

قیمت فورِد تی و در نتیجه فروش بیشرت آن شده 

بود، ولی حاشیه های آن نگرانی های زیادی در ذهن 

سال  در  را  مونتاژ  خط  او  بود.  کرده   ایجاد  فورد 

1913در هایلند پارک  ایالت میشیگان  راه اندازی 

تصور  حد  از  فراتر  کارخانه  موفقیت  و  بود  کرده 

تعداد  برابر کردن  با دو  او در سال 1912،  بود.  او 

کارگران، تولید فورِد تی را دو برابر کرده بود. سال 

بعد با راه اندازی خط مونتاژ، تولید بازهم نزدیک به 

دو برابر افزایش یافته بود، اما این بار بدون افزایش 

تعداد کارگران. خط مونتاژ هایلند پارک به اندازه ای 

بازدهی داشت که سهم هزینه نیروی کار در قیمت 

متام شده، سیر نزولی پیدا کرده بود.

بود.  کارگران  خروج  باالی  نرخ  فورد  مشکل  اما 

فشار  قدری  به  تکراری  کار  از  ناشی  سختی های 

گروه  کارگران  که  می کرد  وارد  جسمی  و  روحی 

نداشنت،  تنوع  می کردند.  رها  را  کارخانه  گروه 

تکراری و سخت بودنش واکنشی جز ترک کار از 

سوی کارگران نداشت.

فورد توصیه ی دست راستش جیمز کوزنز  را پذیرفت 

و تصمیمی انقالبی گرفت. آن طور که استیون واتس  

با عنوان رسمایه دار مردمی:  در زندگی نامه  فورد 

ایده آن ها  هرنی فورد و عرص آمریکا آورده است، 

جنجالی به پا کرد. پنجم ژانویه ی سال ۱۹۱۴، فورد 

و کوزنز خربنگاران روزنامه ها را در کارخانه جمع 

کردند تا تغییر سیاست های استخدام در هایلند 

پارک را با هدف نگهداشت  کارگران اعالم کنند. 

در درجه ی اول رشکت فورد، ساعت کاری را از نه 

می داد.  کاهش  ساعت  به هشت  روز  در  ساعت 

دوم این که شیفت های کاری را از دو به سه  شیفت 

را  جدیدی  شغلی  فرصت های  که  کردند،  تبدیل 

بخش  سومین  در  مهم  خرب  اما  می آورد.  بوجود 

بود: فورد تحت رشایط خاصی، دستمزد کارگران 

را تا بیش از دو برابر حقوق پایه ، به 5 دالر در روز 

ارتباطتنگاتنگمقولههرنبامقولهصنعتودنیایتجارت،فقطمختصهرن_صنعتمبلامننیست؛همهصنایعدیگریکهدرزمینه»طراحی

صنعتی«بایکدیگرفصلمشرتکدارند،دربخشتجاریوصنعتیشاننیزنیازمندنوآوریهاوهوشمندیهاییدرحوزهکسبوکارهستند.

صنعتخودرونیزیکیازصنایعیاستکههامنندصنعتمبلامنودکوراسیون،طراحیصنعتیدرآننقشکلیدیایفامیکند؛امااینکافینبوده

وکمکاکاندانسنتقواعددنیایتجارتمعیاراصلیموفقیتاست.ازاینروآشناییباخالقیترشکتهادربازاروبررسیدالیلموفقیتآنها،

برایفعاالنهمهصنایعازجملهمبلامنودکوراسیوننیزمفیدوسودمنداست.

درهمینراستامقالهایازکتاب»بررسیبرترینتصمیمهایتاریخکسبوکار«،نوشتهجیمکالینزکهاخیراتوسطرامینسمیعزادهترجمهشده

استراانتخابکردیم.اینمقالهبهیکیازتصمیامتخالقانهمدیراندنیایکسبوکاریعنیهرنیفوردمیپردازد.

سمیعزادهدرپیشگفتارکتابترصیحکردهاست:»تصمیمگیریهمیشهکارسختیاست؛اماشایدقابلیتتصمیمگیرییکیازمهمترینویژگی

هاییاستکهماراازسایرمخلوقاتمتامیزمیکند؛اینکتاببهتصمیمگیریهاییدرحوزهکسبوکارپرداختهاستکهنهتنهامسیریکرشکت،

کهبعضامسیرصنایعوحتیکشورهارادگرگونکردهاست.«ویدرخصوصانگیزهاشازترجمهاینکتابمیافزاید:»اینکتاببهتصمیمهایی

میپردازدکهبرایماتکراریوعادیشدهاند؛اینکتاببهسادگیودرعینحالباریزبینیبهکندوکاوداستاناینتصمیمهامیپردازد.البته

ناگفتهپیداستکهبرایتوضیحهرکدامازاینتصمیمهادهصفحهکافینیستودرموردهرکدامبهاندازهکتابهامیتوانداستانرساییکرد؛

ولیحسناینمجموعهآناستکهلُبمطلبرادرعیناختصاربیانکردهاست.«
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افزایش می داد. رشکت ۱۱ ساله ی فورد می خواست 

ساالنه ۱0 میلیون دالر بیشرت هزینه کند تا بهره وری 

و زندگی کارگران را بهبود ببخشد.

روز بعد روزنامه ی دیرتویت فری پرس  اعالم کرد: 

»در سال ۱۹۱۴، هرنی فورد ۱0 میلیون دالر سود به 

کارکنانش پرداخت می کند.« خرب به رسعت همه 

جا پخش شد. نیویورک ایوینینگ پست ، خرب را 

این گونه اعالم کرد: »سخاوتی باشکوه«. روز بعد 

لشکری از بیکاران که به مرور به ۱۲000 نفر رسیدند، 

صف  کارخانه  در  جلوی  شدید  رسمای  وجود  با 

کشیدند. ازدحام زیاد منجر به درگیری هایی شد، 

در حدی که برای جلوگیری از گسرتش آن پلیس 

دیرتویت فراخوانده شد. در عرض یک هفته، بیش 

از چهارده هزار رزومه از طریق پست به هرنی فورد 

رسید. چنین اتفاقی در تاریخ صنعت کم نظیر بود.

می دهد،  بعدا  که  توضیحاتی  به  توجه  با  فورد 

می خواست به آنها درحدی دستمزد بدهد که آنها 

با خرج کردن آن اقتصاد را رونق دهند. در سال های 

بعد دخالت  نابه جا در زندگی کارگران و اختالف 

شهرت  کارگری،  سازمان های  با  شدید  نظرهای 

را خدشه  دار کرد.  به عنوان حامی کارگران  فورد 

بود:  انکار  غیرقابل  او  دستاورد  این  بی تردید  اما 

پرداخت دستمزد پنج دالر در روز، شاهکاری بود 

که سود هنگفتی نصیب رشکت کرد و صنعت گر 

متفکری  به  را  فورد  هرنی  چون  تکنوکراتی 

اصالح طلب و پیرشو تبدیل کرد. واتس می نویسد: 

»فورد با اجرای این سیاست، تلقی افکار عمومی از 

تاجران و صنعت گران بزرگ آمریکایی که به دزدان 

او  داد.  تغییر  را  بودند  شده  معروف  نجیب زاده 

شامیل جدیدی از یک مدیر کسب و کار معرفی 

کرد؛ کسی که به دنبال سهیم کردن دیگران در 

ثروت و موفقیتی بود که نصیبش می شد.«

ضدیهودی  ویژه  به  افکارش  از  بعضی  اگرچه 

را  فورد  تاریخ نگاران  بود،   متحجرانه  بودن اش، 

محصول »جنبش پیرشفت«  می دانند که از دهه ی 

این  هواداران  گرفت.  اوج   1920 دهه ی  تا   1890

جنبش پشت رس رهربانی چون تئودور روزولت  و 

ویلیام جنینگز برایان  قصد داشتند دولت، آموزش 

و صنعت را اصالح کنند، از حق رأی زنان حامیت 

کنند و مرشوبات الکلی را ممنوع کنند. در مورد 

کارگران آنها کاهش ساعات کار، افزایش دستمزدها، 

بهبود رشایط کار و حامیت از نهاد خانواده را تبلیغ 

می کردند.

به  دادن  سامان  و  رس  1914مشغول  سال  تا   فورد 

کارگران  حقوق  به  نسبت  هنوز  و  بود  کارخانه 

را  حقوق  متداول  نرخ  او  بود.  نشده  سخاومتند 

کار  ساعت   10 برای  دالر   1/90 می کرد:  پرداخت 

 2/5 به  رقم  این   1913 تا   .1908 سال  در  روز  در 

با سهم ناچیزی از سود تولید  دالر در روز همراه 

و  بیشرت  تولید  هرچه  اما  یافت.  افزایش  سالیانه 

افول می کرد.  بیشرت می شد، کیفیت نیروی کار 

چنین به نظر می رسید که کارگران در فورد باید 

از داشنت شغل راضی می بودند. ولی آنها زیر فشار 

روزی 9 ساعت کار طی شش روز هفته، با حداقل 

دستمزد و کمرتین امکانات و رسپرست های خشن، 

پوست شان کنده می شد. کار در خط تولید شغلی 

یکنواخت بود که به خالقیت نیاز نداشت. واکنش 

کارگران، َسمبَل کردن و از زیر کار در رفنت بود. 

رابرت لِیسی  در کتاب فورد: کارگران و کارخانه 

می نویسد که فورد در یکی از بازدیدهایش خود از 

نزدیک شاهد مشاجرات کارگری بود.

مشهودترین منود نارضایتی کارگران در غیبت های 

مکرر و ترک کار بود. استفن ِمِیر  در کتاب روز 

پنج دالری: مدیریت کارگران و کنرتل اجتامعی در 

رشکت فورد موتور، 1921 - 1908 نشان می دهد در 

هر روز 10 درصد کارگران رس کار حارض منی شدند. 

یعنی رشکت باید 1300 تا 1400 نیروی اضافه داشته 

باشد تا خط تولید متوقف نشود. با نرخ خروج از 

خدمت 370 درصدی نیروی کار، فورد باید سالیانه 

52 هزار نفر را استخدام می کرد تا فقط مجموعه ی 

موجود در هایلند پارک را حفظ کند. وقتی رشکت 

در دسامرب سال 1913 تصمیم گرفت سود سالیانه 

ویژه ی کریسمس را به کارگرانی که بیش از سه سال 

در فورد کار کرده اند، بدهد تنها 640 نفر از 15 هزار 

کارگر رشکت، واجد رشایط بودند.

در  کارگری  اتحادیه های  فعالیت های  گرفنت  اوج 

نارضایتی های  نشانه های  از  دیگر  یکی  دوره،  آن 

کارگران بود که توجه فورد را به خود جلب کرده 
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بود. ِمِیر می نویسد که در سال 1913 هر دو اتحادیه 

به  دست  که  بودند  کرده  تهدید  کارگری،  فعال 

مورد  کارگری  اتحادیه های  می زنند.  اعتصاب 

نفرت فورد بودند و او با هر فعالیت صنفی برخورد 

خودرو،  کارگران  جامع  اتحادیه  باالخره  می کرد. 

در  توانست  بود،  گرفته  شکل   1935 سال  در  که 

سال 1941 با فورد به توافقاتی دست پیدا کند. او 

گام های کوچکی برای بهبود وضعیت کار برداشت؛ 

یک سیستم منظم پاداش برقرار کرد، مرکزی برای 

درمان صدمات حین کار بنا نهاد و در نهایت پارکی 

20 هکتاری با زمین های ورزشی، محوطه های بازی 

فرهنگی  فعالیت های  برای  جایگاهی  و  کودکان 

ایجاد کرد.

تولید  مدیر  و  فورد  کار،  نیروی  ساماندهی  برای 

رشکت، چارلز سورنسن  ایده پرداخت پنج دالر در 

روز را طراحی کردند. البته پرداخت این رقم رشط 

و رشوطی هم داشت. فیش حقوقی به دو بخش 

)تقریبا 2/4 دالر در روز  تقسیم می شد: دستمزد 

برای هر کارگر ساده( و پاداش )تقریبا 2/6 دالر در 

روز(. همه ی کارگران دستمزد کارشان در هایلند 

تنها هنگامی که  اما  را دریافت می کردند،  پارک 

ارزیابی عملکرد قابل قبولی داشتند،مشمول پاداش 

شش  از  برخورداری  پیش رشط  اولین  می شدند. 

نیروهای  و  بود. کارگران متأهل  ماه سابقه ی کار 

زیر 22 سالی که رسپرستی مادر بیوه یا برادران و 

خواهرانشان را برعهده داشتند، واجد رشایط بودند. 

همچنین زنان رسپرست خانوار. اما زنان و مردان 

مجردی که کفیل خانواده نبودند، از پاداش محروم 

دریافت  برای  که  بود  کرده  ترصیح  فورد  بودند. 

حقوق باالتر، کارگران ضمن سخت کوشی، باید از 

زندگی ساملی برخوردار باشند. نوشیدن مرشوبات 

الکلی برای کارگران ممنوع بود و نباید خانواده اشان 

از  بخشی  باید  همچنین  می کردند.  اذیت  را 

درآمدشان را پس انداز می کردند. منزلشان را پاکیزه 

نگاه می داشتند. و به حسن خلق معروف باشند. 

در  باید  می شدند،  پاداش  مشمول  که  کارگرانی 

ساعات غیرکاری هم به گونه ایی رفتار می کردند 

که نشان دهند کارگر کارخانه فورد هستند. آن طور 

که فورد توضیح می دهد:« هدف ما بهبود رشایط 

مالی و اخالقی کارگران بود.«

انضباطی  آیین نامه  کردن  اجرایی  برای  فورد 

رشکت، بازرسانی را استخدام کرد که در مقاطعی 

تعدادشان به 200 نفر هم رسید. لِیسی می نویسد: 

»آنها می بایست هر روز به خانه ی دست کم شش 

کارگر مراجعه و اطالعاتی درباره ی وضعیت تأهل، 

سالمت،  پس انداز،  میزان  شهروندی،  مذهب، 

و  می کردند  کسب  عمر  بیمه ی  رسگرمی ها، 

سؤال های بی شامر دیگری را می پرسیدند.« فورد 

برای سهولت کار، یک فورِد تی، یک راننده و یک 

اختیار  در  اقلیت نشین  محله های  برای  مرتجم 

بازرسان می گذاشت. این روش تنها در بازه زمانی 

کارخانه ،  گسرتش  با  که  چرا  شد.  اجرا  کوتاهی 

از تک تک خانه های کارگران غیرعملی و  بازرسی 

پرخرج شد. فورد مدتی از این روش دفاع می کرد، 

اما در نهایت نظرش عوض شد و در زندگینامه اش 

در این مورد، چنین نوشت: »این روش به پدرساالری 

نزدیک است و پدرساالری جایی در صنعت ندارد. 

زندگی  اطالعات  بر  مبتنی  رفاهی  خدمات  ارائه 

خصوصی افراد، روشی سنتی و ناکارآمد است.«

رشکت های کمی از ایده فورد برای پرداخت پنج 

نگرانی  این  کردند.  پیروی  روز  در  دستمزد  دالر 

منجر  باالتر،  دستمزد  پرداخت  که  داشت  وجود 

به افزایش قیمت ها شود بدون آنکه سطح زندگی 

، وال اسرتیت ژورنال  یابد. پیشتاز مخالفان  ارتقا 

نوشت:  چنین  رسمقاله ایی  در  روزنامه  این  بود. 

به کارخانه ی یک رشکت  میلیون دالر  »تزریق 10 

و دو برابر کردن حداقل دستمزدها بدون در نظر 

در  فورد  است.  اشتباه  خدمت،  سابقه ی  گرفنت 

اقتصادی  اجتامعی خود، گاف  اجرای مسئولیت 

داده است، اگر نخواهیم بگوییم که مجرم است.« 

خودروسازان رقیب از این حرکت وحشت زده شده 

که  بودند  نگران  آنها  گرفتند.  موضع  علیه اش  و 

بازار کار دچار بحران شده و آنها ورشکست شوند. 

جرنال موتورز به آرامی دستمزدها را افزایش داد اما 

تا سال ها نتوانست به سطح دستمزد پنج دالر در 

روز برسد.

نگرانی ها بی اساس  اکرث  گذر زمان نشان داد که 

بودند؛ تورم پیش بینی شده هرگز رنگ واقعیت به 

خود نگرفت و این روش بهرتین روش رسمایه گذاری 

ممکن بود. به گفته ی ِمِیر پول هرگز مسئله نبود. 

10 میلیون دالری که سال اول هزینه شد، از 11/2 

میلیون دالر سودی که به سهامداران پرداخت شد، 

کمرت بود. کارگران هم واکنش نشان دادند؛ پس 

از یک سال، نرخ خروج کارگران از 370 درصد به 

به  از 40 درصد  16 درصد کاهش یافت، بهره وری 

که  جدیدی  کارگرهای  تعداد  و  رسید  درصد   70

نفر  هزار  دو  به  نفر  هزار  از 53  شدند  استخدام 

کاهش پیدا کرد. بین سال های 1914 تا 1916، سود 

فورد دو برابر شد و از 30 میلیون به 60 میلیون دالر 

رسید. فورد بعدها گفت: »پرداخت پنج دالر برای 

هشت ساعت کار در روز یکی از بهرتین شیوه های 

کاهش بودجه بود. فورد بین سال های 1910 تا 1919 

قیمت فورِد تی را از حدود 800 دالر به 350 دالر 

بزرگرتین  عنوان  به  را  خود  جایگاه  داد،  کاهش 

یک  به  رسانجام  و  کرد  تثبیت  جهان  خودروساز 

میلیاردر تبدیل شد.«

چشمگیرتری  نتایج  فورد  تجربه ی  دوم  قسمت 

مصاحبه  در  او  تی.  فورِد  بازار  گسرتش  داشت: 

خربی اش هنگام اعالم حقوق پنج دالر در روز به 

جای  به  می دهیم  ترجیح  »ما  گفت:   خربنگاران 

پولدار کردن چند رسپرست سخت گیر، متام 20 

هزار نفر کارگران مان را راضی و خشنود کنیم.« 

سال ها بعد فورد گسرتش بیشرتی به ایده اش داد. 

در سال 1922 فورد در زندگینامه اش، زندگی و کاِر 

من، تأکید کرد که »نرخ فروش به میزان حقوقی 

بتوانیم  اگر  دارد.  بستگی  می کنیم  پرداخت  که 

حقوق های باالتر بدهیم، آن پول خرج خواهد شد. 

انباردارها، پخش کننده ها و قطعه سازها و کارگران 

خطوط دیگر تولید منتفع خواهند شد، و رفاه آنها در 

فروش ما منعکس خواهد شد؛ بازی برد-برد. افزایش 

رسارسی حقوق به رفاه عمومی منجر خواهد شد.«

اقتصاددان ها این تفکر را تز »حقوق باال« نامیدند؛ 

اگر سود رشکتی به میزان فروش در هامن منطقه 

و  دستمزد  افزایش  با  باشد،  وابسته  آن  استقرار 

فورد  یابد.  افزایش  باید  هم  مرصف  آمار  ثروت، 

این سیاست را در رسارس دهه ی بیست میالدی 

ادامه داد و دستمزد کارگرانش را به شش دالر در 

روز افزایش داد، و در عمل ارتباط مستقیمی بین 

دهه ی  اقتصادی  شکوفایی  و  خود  سیاست های 

بیست میالدی دید. فورد ادامه می دهد: »واقعیت 

ساده این است، مردمی که از شام خرید می کنند 

هامن همسایه های شام هستند... کارگراِن هرکس 
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باید بهرتین مشرتیانِش او باشند. با پرداخت حقوق 

افزایش  را  خودمان  کارکنان  خرید  قدرت  ما  باال 

می دهیم و آنها قدرت خرید مردم دیگر را افزایش 

می دهند و این گردش مالی به همین صورت ادامه 

نظریه  نتیجه  آمریکا  رفاه  و  آسایش  پیدا می کند. 

افزایش قدرت خرید از طریق باالبردن حقوق ها و 

فروش در پایین ترین قیمت است.«

در  باال«،  »حقوق  تز  فورد،  موفقیت  نتیجه ی  در 

دهه ی 1920 عرف رشکت ها شد. این رویه زمینه ساز 

قانون  بخش های  مهم ترین  از  یکی  شکل گیری 

کار شد: قانون حداقل دستمزد در سال 1938. به 

گفته ی اقتصاددانانی مثل جیسون تیلور  و جورج 

گیری  شکل  به  منجر  که  اصلی  »فشار  سلجین  

قانون فدرال حداقل دستمزد در ایاالت متحده شد، 

از سوی صاحبان کسب و کار و اقتصاددانانی اعامل 

افزایش  باعث  باال  حقوق  داشتند  اعتقاد  که  شد 

تقاضا، تولید، اشتغال و سود می شود.« فورد تا اوایل 

دهه ی 1930 هم سیاستش را ادامه داد و با وجود 

رکود بزرگ اقتصادی آمریکا، حقوق را تا هفت دالر 

در روز افزایش داد.

پل  مثل  نئوکینزی هایی  دارد.  دراز  رس  قصه  این 

تز  که  می کنند  تأکید  رایش  رابرت  و  کراگمن 

»حقوق باال« به طور طبیعی تقاضای مرصف ایجاد 

مفید  می تواند  آن  پایین  حد  در  تورم  و  می کند 

باشد. حامیان تز »حقوق پایین«، ارصار دارند که 

رفاه اقتصادی با حقوق پایین، بهرت محقق می شود 

چرا که باعث افزایش تورم یا کاهش سود منی شود. 

در حالیکه افزایش حقوق برای تک تک افراد خوب 

است، برای کلیت اقتصاد بد به حساب می آید.

هرنی فورد هرگز در اعتقاد خود به ارزش کارهایی 

که انجام می دهد تردید نکرد. او در یک مصاحبه 

در سپتامرب سال 1944 اعالم کرد قصد دارد حقوق 

کارگرانش را »به محض اینکه دولت به او اجازه ی 

این کار را بدهد« باال بربد.

او ادامه می دهد: »تا زمانی که زنده ام می خواهم 

باالترین حقوق را در صنعت خودروسازی پرداخت 

در  را  کارشان  نیروی  متام  ما،  کارگران  کنم. 

دریافت  ما می گذارند، پس چرا مستحق  اختیار 

آنقدر  باید  کارگری  هر  نباشند.  حقوق  باالترین 

پول در بیاورد که بتواند یک خانه، قطعه ایی زمین 

و یک ماشین داشته باشد.« هرنی فورد دو سال 

او جاودانه  نوع نگرش  اما  بعد درگذشت،  نیم  و 

ماند؛ پرداخت دستمزد پنج دالر در روز در کنار 

از بزرگرتین  به یکی  انبوه و فورِد تی  تولید  ایده 

دستاوردهای او تبدیل شد.
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مدیریت استراتژیک در صنعت طراحی مبلمان تایوان

ماندگاری  تایوان،  مبلامن  صنعت  ارشد  مدیران 

این صنعت و تجارت مؤثر خود را در به کارگیری 

دانش مدیریت اسرتاتژیک می دانند و به صورت 

که  هستند  عملیاتی  مدیریت  دنبال  به  مستمر 

در  بردن  کار  به  برای  را  اجرایی  اسرتاتژی های 

موفقیت  فاکتورهای  و  صنعت  دانش  مدیریت 

جهت سازندگان مبل ارائه دهند. مدیران این عرصه 

به خوبی دریافته اند که اگر اسرتاتژی های طراحی 

را از فرآیندهای تولید محصول خود حذف کنند، 

قادر به پیرشفت نخواهند بود.

ابتدا  اسرتاتژیک،  مدیریت  دانش  در  متخصصان 

اقدام  اسرتاتژی ها  تدوین  برای  هدف گذاری  به 

در  را  ارشد  و سپس می کوشند مدیران  می کنند 

جهت اجرای اسرتاتژی ها توجیه سازند و رسانجام 

اسرتاتژی های اجرا شده را ارزیابی می کنند.

در  اطالعاتی  نیازمند  اسرتاتژی ها،  تدوین  جهت 

بلند مدت سازمان،  و  اهداف کوتاه مدت  زمینه ی 

فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان تجاری، 

و  اطالعات  تکنولوژی  محصول،  ساخت  فرآیند 

هستیم.  نظر  مورد  جامعه ی  فرهنگی  سیستم 

متخصصین تایوانی اسرتاتژی های دانش مدیریت 

خود را در رابطه با ایجاد و طراحی ساخت مبلامن 

به رشح زیر دسته بندی می منایند:

1- ایجاد یک مدل مدیریتی جهت به کارگیری در 

فرآیند ساخت به عنوان یک هسته و سازماندهی 

مدل بر اساس نیازمندی های صنعت مبلامن

2- برنامه ای کامل جهت اندازه گیری میزان تاثیر 

مدیریت دانش

از  برخی  برای  نگهداری  مکانیسم های  ایجاد   -3

دانش های ضمنی و بررسی اطالعات بازاریابی در 

فرآیند اجرا

4- ایجاد فرآیند تفکر خالق در صنعت مبلامن و 

به کارگیری تجربه در برنامه ریزی نیروی انسانی 

مدیریت  سیاست گذاری های  در جهت  که  ماهر 

اسرتاتژیک باشد.

مدیریت  مراحل  میان  از  که  است  ذکر  به  الزم 

اسرتاتژیک، اجرا مشکل ترین مرحله بوده و افراد را 

ملزم می کند تا به سازمان متعهد باشند. موفقیت 

مرحله ی اجرای اسرتاتژی ها، بدین امر بستگی دارد 

که مدیران بتوانند در کارکنان انگیزه ایجاد منایند.

با توجه به مدیریت دانشی که در صنعت مبلامن 

به کار گرفته شده است، ساخت محصول  تایوان 

در کارخانه بنا به سفارش قبلی صورت می گیرد. 

بدین وسیله با طراحی محصول و فرآیند بازاریابی، 

ارزش افزوده ی محصول افزایش پیدا می کند. 

مدیریت اسرتاتژیک در صنایع مبلامن تایوان، در 

دو مرحله ی درون سازمان و بیرون آن عمل می کند؛ 

بزرگ،  مدل های  انواع  ایجاد  با  سازمان  داخل  در 

متوسط و کوچک مبلامن، تنوع در طرح و تولید، 

زیست  محیط  دوستدار  و  بادوام  محصول  ایجاد 

اعطای  سازمان  خارجی  بعد  در  و  می مناید  عمل 

نیروهای  تربیت  طراحان،  برای  هدایا  یا  و  مشوق 

ماهر، استفاده از فن آوری روز، تسهیل قوانین برای 

صادرات و بازاریابی مناسب و ایجاد رقابت با سایر 

سازندگان مبل به اجرا در می آید.

طراحی  بخش  در  اسرتاتژیک  مدیریت  پایان،  در 

به  که  می دهد  را  امکان  این  سازمان  به  مبلامن 

شیوه ای خالق و نوآور عمل کرده و برای شکل دادن 

به آینده ی خود به صورت انفعالی عمل نکند. این 

شیوه ی مدیریت باعث می شود که سازمان ابتکار 

عمل داشته باشد و فعالیت هایش به گونه ای شکل 

گیرد که بتواند اعامل نفوذ مناید، رسنوشت خود را 

رقم بزند و آینده را تحت کنرتل درآورد.
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دانش آکادمیك در صنعت مبلمان؛

صنعت مبلمان در مسیر توسعه گام بر می دارد

رشتهی این ایجاد از اصلی هدف   

دانشگاهیچهبودهاست؟

شاخه ی تحصیلی طراحی مبلامن، در پی نیاز این 

صنف و صنعت و هم چنین بازار کار گسرتده ی آن 

و برای رفع خألهای موجود در کشور به وجود آمد. 

موج شکل گیری این شاخه به سال 88 باز می گردد. 

با  دکو  کنفرانس های  دوره  سه  از  پس  که  زمانی 

که حضور اتحادیه و انجمن مبلامن و دکوراسیون 

مبل  صنعت  دست اندرکاران  و  تولید کنندگان  و 

برگزار شد، مردم به عنوان مرصف کنندگان نهایی 

کشور،  مبل  بازارهای  کنار  در  که  شدند  متوجه 

رشد  برای  جدید  جنبش  یک  و  ملی  جریان  یک 

محصوالت  شدن  جهانی  و  بازار  این  اعتالی  و 

مبلامن به وجود آمده است. از طرف دیگر با رشد 

روزافزون تقاضای بازار داخلی در طی یک دهه ی 

گذشته و نیاز صنعتگران کشور به تولید محصوالت 

اعضای  جهانی،  تولیدات  با  هم سطح  و  همگام  

شورای سیاست گذاری انجمن مبل تصمیم گرفتند 

به  پاسخگویی  برای  را  شاخه های دانشگاهی الزم 

بازارهای  توسعه ی  و  داخلی  بازار  و  صنعت  نیاز 

خارجی راه اندازی منایند.

در ابتدا شاخه ی تحصیلی تولید مبلامن در سطح 

کاردانی آغاز به کار منود و پس از آن و گذشت دو 

شد.  راه اندازی  مبلامن  طراحی  کارشناسی  سال، 

بازار  نیاز  اساس  بر  رشته،  این  دانشجویان  اکنون 

داخلی و با توجه به پیرشفت های بازار بین املللی، به 

ایده پردازی و طراحی قالب های جدید می پردازند.

برنامه ریزی رشته ی طراحی مبلامن، بر اساس چند 

الگوهای  به  توجه  کشور،  نیاز  جمله  از  شاخصه 

دانشگاه های  مطالعات  بررسی  و  ایرانی  طراحی 

مختلف جهان صورت گرفت. 

  سیررشداینرشتهیتازهتاسیسبهچه

صورتاستوچهچشماندازیبرایآندر

نظرگرفتهاید؟

در رابطه با این شاخه،40 عنوان کتاب جهت تالیف 

مدیران  و  مسئوالن  و  است  شده  گرفته  نظر  در 

تا هر چه رسیع تر  این حوزه مؤظف اند  مرتبط در 

برای نگارش آن اقدامات الزم را انجام دهند. 

طراحی  رشته ی  با  مرتبط  مرجع  مجالت  و  کتب 

و  شده  شناسایی  بین املللی  سطح  در  مبلامن 

انجام  آن در دانشگاه  برای تدریس  اقدامات الزم 

دانشگاه های  با  تعامالتی  هم چنین  است.  شده 

معترب کشور نظیر دانشگاه تهران، الزهرا و شهید 

بهشتی صورت گرفته و از استادان و صاحب نظران 

برای  معامری  و  صنعتی  طراحی  در  متخصص 

تدریس نیز دعوت به عمل آمده است. این مسیر 

توسعه به صورت مداوم مد نظر ماست تا به سطح 

استاندارد قابل قبولی برسیم. 

 اینرشتهدرمجموعودرمقاطعمختلف

چنددانشجومیپذیرد؟آیابرنامههاییبرای

وجود دانشجو پذیرش ظرفیت افزایش

دارد؟

مقاطع  در  دانشجو  ظرفیت  موجود،  وضعیت  در 

کاردانی و کارشناسی در حدود 200 تن است. ولی 

در صورت توسعه ی فضا و امکانات دانشگاه، قادر 

خواهیم بود پذیرش را افزایش دهیم.

نحوهیورودافرادعالقمندبهاینرشته

بهچهصورتیاست؟

علوم،  وزارت  ضوابط  اساس  بر  دانشجو  پذیرش 

تحقیقات و فناوری و از طریق کنکور رسارسی در 

قالب طرح فراگیر صورت خواهد گرفت.

علمی  رتبه ی  احراز  از  پس  رشته،  این  داوطلبان 

نظر  مورد  توامنندی های  و  ضوابط  اساس  بر  و 

رشدوشکوفاییاقتصادیدرمتامحوزههایصنعت،نیازمندنوآوریوخالقیتاست.ازاینروبرایافزایشظرفیتهاینوآوری،رشدو

خالقیتناگزیربایدبهارتقاءسطحآموزشهایدانشگاهیوحرفهایدررشتههایمختلفصنعتیپرداخت.

ازسویدیگرزیربنایهرحرکتاصولیودرستدرجامعه،مطالعهیعلمیدرزمینهیرشدوتوسعهیآنحرکتاست.بنابراینیکی

ازاقداماتالزمدرهرصنعتی،ارتقاءدانشآکادمیکفعاالناقتصادیدرآنصنفبرایایجادخالقیتاست.نوآوریازذهنخالقافراد

برمیخیزدوالزمهیبروزاینخالقیتها،آموزشآکادمیکودانشگاهیاستتابهشکوفایی،نوآوریوخالقیتدرصنعتمنجرشود.

میتوانگفتیکیازبنیادیترینکارهایهرصنعت،داشنتخالقیتونوآوریدرآنرشتهاست.

از بسیاری شد. زده دکو2008 بیناملللی کنفرانس نخستین برگزاری از پس مبلامن، طراحی رشتهی ایجاد کلید و جرقهها نخستین

کارشناسانمعتقدبودندعدموجوددانشفنیوفقدانکارشناساندانشآموختهیدانشگاهی،ازجملهضعفهایاساسیدرصنعت

مبلامندرکشوراست؛اینموضوعیبودکهتاکنوندانشگاههایمابهآننپرداختهبودند.

درزمینهیتاسیسوروندروبهرشدرشتهیطراحیمبلامنودکوراسیونداخلی،بامهندسرضاالهیجی،رسپرستمعاونتآموزشی

دانشگاهعلمیکاربردیانجمنمبلامنودکوراسیونایرانواستاددانشگاه،گفتوگوییانجامدادهایمكهدرادامهمیآید.
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انجمن گزینش و در نهایت انتخاب خواهند شد. 

و  کرده  تحصیل  نیروهای  ورود  با  امیدواریم  ما 

دانشگاهی به رشته های مرتبط با صنعت مبلامن، 

البته  شود.  ایجاد  کشور  در  جدیدی  حرکت 

مطمئنیم که این حرکت ما الگویی خواهد شد تا 

سایر صنوف موجود در کشور نیز برای حضور در 

دانشگاهی  و  علمی  مراکز  به  جهانی  صحنه های 

متوسل شده و زمینه ی آموزش و هم چنین جذب 

نیروهای تحصیل کرده ی دانشگاه ها را فراهم کنند. 

شایان ذکر است هر قدر سوابق افراد در صنعت 

مبل و آشنایی با شیوه های طراحی و تولید بیشرت 

باشد، موفقیت بهرتی در طول فرایند تحصیل و 

ارائه ی پروژه های دانشگاهی به دست خواهند آورد.

چه شامل دوره این تخصصی دروس  

مباحثیاست؟

اطالعات  از  مجموعه ای  شامل  تخصصی  دروس 

مهم  دانشگاه های  در  بین املللی  آموزش های  و 

جهان و گرایش های مورد نیاز کشور در حوزه های 

مختلف است. به طور مثال دروس مشرتک جهانی 

عبارت اند از: فرآیند طراحی، گونه شناسی مبلامن، 

مختلف،  موضوعات  با  تخصصی  کارگاه های 

و  انسانی  فاکتورهای  الگوبرداری،  مدل سازی، 

هرنهای  مبانی  و  هرنی  سبک های  ارگونومی، 

ویژه ی  تخصصی  دروس  خصوص  در  تجسمی . 

داخلی  نیازهای  به  توجه  با  دروسی  نیز  دانشگاه 

طراحی شده است؛ نظیر: آشنایی با نقوش ایرانی.

گذراندن از بعد دانشآموختگان  

واحدهایدرسیمربوطهچهتوامنندیهایی

راکسبمیکنند؟

دانش آموختگان طراحی مبلامن قادر خواهند بود 

مبل  بازارهای  و  صنعت  مختلف  حوزه های  در 

مطالعه ی  با  می توانند  آنها  بپردازند.  فعالیت  به 

طراحی  زمینه ی  در  جهان  جدید  پیرشفت های 

با زندگی و سنت های  آنها  ترکیب  و  تکنولوژی  و 

از تولیدات  ایرانی، طرح های بی شامری  جامعه ی 

فارغ التحصیالن  آورند.  وجود  به  مبلامن  مختلف 

این رشته توانایی این را دارند که در زمانی کوتاه با 

ایده پردازی های جدید، تعداد زیادی طرح و ایده ی 

خالق تولید کنند . همین طور می توانند با شناسایی 

مشکالت موجود و تحقیق و بررسی جامعه ی داخلی 

و خارجی، اصالحات بسیاری در زمینه های مختلف 

انجام دهند.

دانشجویان، این اختیار در کار بازار   

شاملچهمواردیاست؟

از  است  عبارت  رشته  این  فارغ التحصیالن  بازار 

بازارها  رشکت ها،  کارخانجات،  صنایع،  متامی 

گسرتده ی  فرآیند  در  که  تولیدی  کارگاه های  و 

طراحی، اجرا، فروش، خدمات و توسعه ی صادرات 

فعال هستند. 

  آیادانشگاهمتهیداتویژهایبرایبازار

گرفته نظر در خود فارغالتحصیالن کار

است؟

ساختامن  زمینه  این  در  دارد  نظر  در  دانشگاه 

متامی  که  مناید  راه اندازی  تخصصی  و  جدید 

نیازهای دانشجویان و بازار مبل و دکوراسیون در 

آن پیش بینی شده است. برنامه  ریزی مختلفی در 

این زمینه انجام شده که برخی از آنها عبارت اند از: 

توسعه ی کارگاه ها، برنامه های آموزش و سمینارهای 

تخصصی منظم و متنوع، تجهیز کتابخانه با منابع 

ارزشمند، نگارش ده ها جلد کتاب تخصصی، ارتباط 

با رشته های همکار و تعامل با آنها که به دانشجو در 

فرآیند حرفه ای شدن کمک می کند؛ مانند طراحی 

صنعتی، معامری، طراحی داخلی، گرافیک، فرش و 

صنایع دستی. هم چنین ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 

علمی و هرنی جهان از دیگر برنامه های در دست 

اقدام است. 

در دیگری رشتههای ایجاد برای آیا  

در که دیگری برنامهی طراحی، زمینهی

دستاقدامباشد،دارید؟

رویکرد  شدن  فراگیر  با  امروزه  دارد.  وجود  بله، 

سیستمی، الزمه ی موفقیت در نخستین گام های 

بازار کار، قرارگیری در تیم های کاری مشرتک و 

همکاری با گروه های مرتبط و نزدیک به هم است. 

ایجاد رشته های  برای  ویژه ای  برنامه های  بنابراین 

کار  این  اصلی  دارد. علت  مرتبط وجود  و  همکار 

این است که دانشجویان بتوانند با راهنامی اساتید 

داشته  پروژه  های مشرتک  در گروه های مختلف، 

باشند و با تشکیل کارگروه های تخصصی، به صورت 

خود  ایده های  اجرای  و  ایده پردازی  به  حرفه ای 

بپردازند.

جامع دانشگاه جزئیات مورد در اگر  

علمیوکاربردیورشتهیطراحیمبلامن

حرفناگفتهایباقیماندهبفرمایید؟

یکی  خوشبختانه  دکوراسیون  و  مبلامن  صنعت 

از فعال ترین صنایع کشور است و با وجود صدها 

خالق  افراد  هم چنین  و  بازار  و  کارگاه  هزاران  و 

امکانات  صنعت  این  پیرشفت  برای  برجسته،  و 

بسیاری در سطوح داخلی و خارجی وجود دارد. 

دست اندرکاران  و  همکاران  مدیران،  متامی  از 

نباشند.  نظاره گر  فقط  می خواهیم  صنعت  این 

این گروه ها می توانند در مسیر توسعه ی  چرا که 

در  بزرگی  سهم  و  بردارند  اساسی  گامی  کشور 

با  هم چنین  باشند.  داشته  صنعت  این  اعتالی 

تالش همه جانبه ی متامی گروه های فعال در این 

این  زمینه، می توانیم شاهد پیرشفت و بهبود در 

صنعت باشیم. در ضمن از دانشجویان و استادان 

عزیز انتظار می رود با دقت نظر و توجه به متامی 

موارد گفته شده و سیاست های دانشگاه، انجمن و 

شورا، مسیر حرفه ای و تخصصی خود را به صورت 

بهرتین  شاهد  تا  دهند  ادامه  خستگی ناپذیری 

هرن  و  تاریخ  شایسته ی  که  باشیم  پیرشفت هایی 

ایران زمین است. 

از تمامی مدیران، همکاران و دست اندرکاران 
این صنعت می خواهیم فقط نظاره گر نباشــند؛ 
چــرا کــه ایــن گروه هــا می توانند در مســیر 
توسعه ی کشــور گامی اساسی بردارند و سهم 

بزرگی در اعتلای این صنعت داشته باشند
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درس گفتارهای دکوراسیون: 

شیوه های کارآمد در دکوراسیون خانه های کوچک

 »چشم«مابهطورطبیعی
درپی»یکسانسازی«است

در  را  چیز  همه  تا  می کوشد  ناخودآگاه  بنابراین 

یک گروه یا خانواده ی »دیداری« بگنجاند؛ بدین 

منظور عنارص مشرتک میان ترکیب های متفاوت 

را جستجو کرده و اگر به آنها دست نیابد، تعبیر 

خود از محیط را با عنوان«شلوغی« ویا »پریشانی« 

باز می تاباند و این هامن چیزی است که مأموریت 

شام را می سازد:

برای ووسایلخانهیخود اشیا »درچیدمان

چشمعنارصمشرتک،مشابهوقابلقرارگیری

دریکگروهیاخانوادهیمعینایجادکنید.«

و  نقش  فرم ها،  رنگ بندی،  با  از  را  مأموریت  این 

نگارها، موقعیت ها، بافت های یکسان و ... به انجام 

برسانید. به این منونه ها توجه کنید:

درمجموعهدرسگفتارهایدکوراسیونکهتحتعنوان»شیوههایکارآمددردکوراسیونخانههایکوچک«فراهم

آمدهاست،تالشمیشودتابازبانیسادهوازراهپیادهسازیقوانینزیباییشناسیوافزایشآگاهیهایدیداری،

رسمشقهاییراپیشرویشامبگذاریمتابدینطریقهمراهباشامگامهایبلندتریبرداشتهودراینزمینهکارهای

بیشتریانجامدهیمتا»خانهکوچک«خودرابیشازپیشدوستبداریم.

  کیوان عبدلی

مدرس طراحی داخلی

 بخش نخست
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»قانوننزدیکی«رابهکاربندید

طبق این قانون، چشم، عنارص نزدیک به هم را حتی 

»خانواده  یا  گروه«  »یک  کم،  مشابهت  وجود  با 

طور  به  پدیده،  این  می کند.  محسوب  دیداری« 

را تداعی می کند و درک نظم  ناخودآگاه »نظم« 

هامن چیزی است که بخش دوم مأموریت ما در 

دکوراسیون خانه های کوچک، به شامر می آید. این 

منونه ها را ببینید:

رابطهی»فیگور-زمینه«
چگونهکارمیکند؟

»فیگورها« هامن عنارص چیدمانی در دکوراسیون 

داخلی هستند؛ هامن هایی که به طور کلی »مبلامن« 

نامیده می شوند و«زمینه«، باقیامنده ی فضایی است 

که از پشت فیگورها دیده می شود. 

• فیگورها را در رنگ های نزدیک به زمینه انتخاب 
کنید. این کار فضا را نامحدودتر نشان می دهد: 

• از به کارگیری فیگورها و زمینه هایی که نقوش 
واضح، تأکید رنگی خاص و ابعاد بزرگ دارند پرهیز 

کنید: 

»مونوکروم  رنگی  سناریوی  از  دکوراسیون  در   •
)تک رنگ(« بهره بگیرید؛ یعنی از رنگ های هم خانواده 

استفاده کنید:
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روشنـایی روزگـار مـا

بینــایـی

اطالعات  بینایی، قدرمتندترین دستگاه گردآوری 

دستگاه  کمک  به  که  داده هایی  حجم  است. 

بینایی از جهان پیرامون دریافت می کنیم، بی نظیر 

است. در یک نگاه می توانیم به فاصله ها، اندازه ها، 

تناسبات، رنگ ها و روابط بین اشیاء پی بربیم. بدون 

به  می تواند  ساده  اشیاء  از  بسیاری  بینایی،  حس 

مخاطرات جدی بدل شده و آهنگ ارتباط اطالعاتی 

با جهان پیرامون، به شدت کند می شود.

بینایی منبع عمیق ترین لذات انسانی هم هست. 

عموما  می پردازیم،  زیبایی ها  توصیف  به  وقتی 

آنها را از نقطه نظر چگونگی دیده شدنشان بررسی 

زیبایی شناسی  که  نیست  انکار  قابل  می کنیم. 

شنیداری، ملسی و چشایی هم در ادراک دلپذیری 

جهان سهیم است، اما تردیدی هم نیست که حس 

بینایی در ادراک عمیق ترین لذات انسانی جایگاه 

بی رقیبی دارد.

نـــور

به کمک نور می توانیم ببینیم. بازتاب فوتون های نور 

از سطح بازتابنده ی اشیاء است که به کمک دستگاه 

صورت  به  تا  می شود  تفکیک  و  دریافت  بینایی 

کدهایی در قالب پالس های عصبی به مغز برسد؛ 

و بدین ترتیب معنا پیدا کند و به حافظه سپرده 

شود. اگر نور نبود، دستگاه بینایی بی معنا می شد. 

قدرت فهم و ادراک اشیاء، بافت ها و رنگ ها محدود 

می شد یا از بین می رفت. زندگی بدون نور، در حکم 

زندگی بدون دستگاه بینایی است. 

الکرتو  موج های  طیف  انسان  بینایی  دستگاه 

مغناطیس بین 400 تا 700 نانو مرت را )رنگ قرمز تا 

پایین تر  بنفش( می تواند درک کند. فرکانس های 

از قرمز که رفتار حرارتی دارند و باالتر از بنفش به 

توسط دستگاه بینایی انسان قابل درک نیستند. با 

در نظر گرفنت جانورانی که قدرت بازشناسی این 

فرکانس ها را نیز دارند می توانیم انسان را دارای یک 

دستگاه بینایی با نیروی متوسط ارزیابی کنیم. 

منابعروشناییطبیعی

در سپیده دم، با تابش نور خورشید بیدار می شویم و 

هم زمان با غروب به فعالیت های عادی زندگی پایان 

می دهیم. این یک عادت دیرینه است که یادگار 

می رود؛  شامر  به  برش  پیدایش  روزهای  نخستین 

کننده  پدیدار  که  خورشید  نور  که  هنگامه ای 

زیبایی هاست، خود به مظهری از سالمت و زیبایی 

تعبیر شد. در مقابل، از تاریکی می ترسیم و آن را به 

زشتی ها و پلیدی ها نسبت می دهیم. کشف آتش 

پیش از آن که در خدمت پخت و پز و صنعت قرار 

گیرد، ابزار فرهنگ و هرن شد. آتش، بر طول روز 

افزود و شب را بسیار امن تر ساخت. این احساس 

امنیت، آتش را به محل گردهامیی های قبیله ای و 

خانوادگی تبدیل کرد. برای ضامنت حضور آتش در 

شبانگاه، آن را در طی روز هم حراست کردیم و برای 

این امر مامورانی از مسئول ترین افراد برگزیدیم. 

امروز هم یک گفتگوی دوستانه را با فنجانی چای یا 

قهوه به کنار شومینه می بریم تا هر چه صمیامنه تر 

برگزار شود. بزرگ ترین ارزش روشنایی تامین شده 

به توسط منابع روشنایی طبیعی به کیفیت نور آنها 

بازمی گردد. وجود طیف گسرتده و کامل امواجی 

باعث  است،  شناسایی  قابل  انسان  چشم  با  که 

زبان  به  که  شود  ایجاد  دلپذیری  تاثیر  می شود 

علمی آن را با CRI نشان می دهیم. CRI 100 نشان 

دهنده ی طیف کامل است و این هامن تجربه ی 

بهره گیری از نور خورشید یا شعله ی آتش در روشن 

ساخنت جهان پیرامون ماست.

منابعروشناییمصنوعی

زندگی  نحوه ی  به  قبیله ای  زندگی  شکل  چه  هر 

در  آتش  حضور  به  نیاز  شد،  نزدیک تر  خانوادگی 

درون خانه ها هم عمیق تر شد. نخستین ابزارهای 

روشنایی مصنوعی مبتنی بر حفظ و نگهداری آتش 

بودند. می توانیم شمع و چراغ پیه سوز و مشعل را 

کننده ی  تامین  ابزارهای  ابتدایی ترین  عنوان  به 

روشنایی مصنوعی ذکر کنیم. برای هزاران سال، 

ابزار تامین کننده های نور مورد نیاز شب به  این 

این  به  هم  گاز  قرن هجدهم  در  شامر می رفتند. 

معدودی  هم  هنوز  پاریس  در  اضافه شد.  ابزارها 

  مهران هاشمی

طــراح صنعـتی

طراحی و مبلمان
Furnish & Design
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از چراغ های خیابانی گازسوز، به یادگار نگهداری 

می شوند. کشف انرژی الکرتیکی و امکان کنرتل 

رشته ای  اخرتاع المپ های  به  نوزدهم  قرن  در  آن 

التهابی انجامید. اخرتاعی که به توماس ادیسون 

و  مخرتعین  از  بزرگی  گروه  اما  است.  منسوب 

دانشمندان در پدید آمدن آن سهم دارند. جالب 

ریشه  هم  المپ ها  این  افکنی  پرتو  که  اینجاست 

مفهوم  در  ریشه  دقیق تر  عبارت  به  یا  آتش  در 

»سوخنت« دارد. هنگامی که از رشته سیم باریکی 

آنقدر الکرتیسیته عبور دهیم که به مرز سوخنت 

نزدیک شود، ملتهب شده و بخشی از انرژی وارد 

شده را که منی تواند عبور دهد به فوتون های نور یا 

انرژی موجی روشنایی تبدیل منوده و پرتوافشانی 

می کند. قرن بیستم دوران طالیی رشد و تحوالت 

که  دریافتند  دانشمندان  بود.  الکرتیکی  انرژی 

گاز  تغییر  و  با جایگزین کردن رشته درون المپ 

رفتارهای  با  المپ هایی  می توان  حباب،  درون 

متفاوت ایجاد کرد. به تدریج آشکار شد که موادی 

وجود دارند که در برخورد با انرژی الکرتیکی، از 

از  می توان  که  می دهند  نشان  واکنش هایی  خود 

و  گازی  المپ های  کرد.  تعبیر  پرتوافشانی  به  آن 

با طیف گسرتده ای  فلوروسنت  سپس المپ های 

از شکل و کاربرد و رنگ و اندازه به بازار آمدند و 

صنعت گسرتده ی چراغ سازی را به وجود آوردند. 

عمومی  روشنایی  خیابانی،  روشنایی  چراغ های 

تخصصی  چراغ های  و  دکوراتیو  روشنایی  داخلی، 

مانند چراغ های اتاق عمل یا چراغ های ضد انفجار، 

تنها قسمتی از تقسیم بندی گسرتده ی این صنعت 

به شامر می روند. المپ های گازی و فلوروسنت، 

نسبت  که  بسیار کم تری  انرژی  با مرصف  گرچه 

موارد  داشتند،  التهابی  رشته ای  المپ های  به 

مرصف گسرتده یافتند؛ اما با کیفیت نازل نور و 

این منابع روشنایی دارند،  پایینی که  CRI اغلب 

بیستم  قرن  ماشینی  زندگی  ضعف های  نقطه  به 

یک  سال  هزاران  برای  که  نور  شدند.  تعبیر  هم 

کیفیت زیبایی شناختی بود، به ماهیتی کاربردی و 

محاسباتی کاهش رتبه پیدا کرد.

روشناییالکرتونیک

ظهور ترانزیستورها در اواسط قرن بیستم، نشانه ی 

عبور دوران الکرتیسیته به عرص الکرتونیک بود. در 

دهه ی 1980 با معرفی مدارهای مجتمع )IC( و در 

پی آن دیودهای نوری )LED( صنایع با نسل تازه ای 

می شد.  آشنا  الکرتیسیته  بر  مبتنی  ابداعات  از 

اشرتاک  مهم  بسیار  عامل  سه  در  که  ابداعاتی 

داشتند.

پیدا  پایین معنا  الکرتونیک در ولتاژهای  - دنیای 

می کرد. جایی که رشایط ایمنی کامل برای انسان 

وجود داشت.

دنیایی کم مرصف است. در  اصوال  الکرتونیک   -

موضوع  این  انرژی  محدود  منابع  به  توجه  عرص 

اهمیت ویژه می یابد.

به دنیای  را که بخواهند کنرتل کنند  - هر چیز 

الکرتونیک می برند. روشنایی الکرتونیک می تواند 

امکانات کنرتلی بی رقیبی فراهم کند.

روشنایی  نشانه های  از  بیش  نخست  LED ها، 

نبودند. چراغ های کوچکی که قرار نیست جایی 

بودنشان  یا خاموش  با روشن  آنها  را روشن کنند. 

به ارائه ی اطالعات می پردازند. نخستین سال های 

در  جدی  تحوالت  شاهد  گرچه  هم  سوم  هزاره ی 

راندمان و کیفیت نور LED ها بود، اما تنها کاربرد 

دکوراتیو  روشنایی  مرزهای  در  آنها  برای  متصور 

محدود می شد. انقالب واقعی در صنعت روشنایی 

الکرتونیک، به سال های پس از 2010 مربوط است. 

وات  هر  ازای  به  توانست   LED چیپ  یک  وقتی 

تولید  نور  لومن  یکصد  حدود  در  انرژی  مرصف 

شامر  به  روشنایی  جدی  منبع  یک  دیگر  کند، 

هم   LED محصوالت  در  نور  کیفیت  می رفت. 

رشد چشمگیری یافت. CRI که استاندارد معرف 

به  برتر  محصوالت  در  است،  روشنایی  کیفیت 

شاخص 75 یا بیش تر نزدیک شد. قیم تها سیر نزولی 

یافتند و طیف وسیعی از منابع تغذیه و ابزارهای 

کنرتل روشنایی LED به بازار آمدند. امروزه نام های 

برتر صنایع روشنایی به ارائه ی چیپ های LED با 

کارایی 140-160 لومن به ازای هر وات مرصف انرژی 

پرداخته اند. گفتگوهای درگوشی بین صاحب نظران 

از ارائه ی زودهنگام چیپ های 200 لومن در وات 

خرب می دهد. CRI به بیش از 90 ارتقاء پیدا کرده 

 CRI با ART و رشکت ترایدونیک با معرفی رده ی

نزدیک شده  بسیار   100 غیرممکن  مرزهای  به   98

با  را  محصوالتشان  صاحب نام  رشکت های  است. 

گارانتی های طوالنی به بازار می فرستند و استاندارد 

کردن LED ها از مباحث داغ در میان خربگان این 

صنعت است.

درانتها

به نظر می رسد که روشنایی الکرتونیک تا سالیان 

کنار  این صنعت حکومت کند. در  بازار  به  سال 

پیرشفت های شگفت انگیزی که در دنیای LED ها 

ابتدای  در  را  صنعت  این  هنوز  بوده ایم،  شاهد 

کودکی آن می دانیم. منبع روشنایی ارزان قیمت 

با کیفیت نزدیک به منابع روشنایی طبیعی و فاقد 

مرضات و مشکالت المپ های پیش از خود که از 

منابع گران قیمت انرژی کم ترین استفاده را دارد، 

هنوز در ابتدای راه است. طراحان روشنایی هنوز 

درستی  به  المپ ها  از  گروه  این  ویژه ی  رفتار  با 

آشنا نشده اند و این راه را برای جلوه گری طراحان 

جوان باز می کنند؛ به خصوص برای طراحانی که 

از ورود به دنیای الکرتونیک و درک نیازمندی ها 

و شاخصه های این دنیا استقبال می کنند. آینده ی 

صنعت روشنایی از هم اکنون فرش قرمز خود را 

برای آنها گسرتده است.
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صنعت چوب با نگرشی فراتر از مبلمان

تاریخچهیمرصفچوبدرجهان

هر چند از چوب به دلیل طول عمر کوتاه نسبت به 

سنگ، شیشه، فلز و حتی خشت به عنوان دفینه 

و آثار باستانی چندان اثری به جای منانده است، 

ولی از تصاویر غارها و سنگ نبشته ها و هم چنین 

شکل گیری  در  که  می شود  مشخص  سنگواره ها 

متدن انسانی، یکی از مصالح مهم ساختامن به شامر 

می رود. به نقل از حجازی: » نظری کوتاه به موزه ی 

علوم طبیعی لندن نشان می دهد که برش در حدود 

10000 سال قبل با نیزه ی چوبی به شکار پرداخته و به 

وسیله ی تنه ی درختان از رودها عبور می کرده و از 

تنه و شاخ و برگ درختان رسپناه می ساخته است و 

نزدیک به 5000 سال قبل در اروپای شاملی استفاده 

از قایق ها و رسمته های چوبی متداول بوده است.« 

)از  تاریخ مرص  )حجازی، 1348( در دوره ی ماقبل 

ظهور انسان در دره ی نیل تا 3200 سال قبل از میالد 

مسیح( بخصوص در دوره ی نئولی تیک، مرصی ها 

راه استفاده از چوب را بخوبی می دانستند و در این 

دوره خانه های خود را برای دفاع، با حمله نرده های 

چوبی محافظت می منودند. 

مس(  و  سنگ  )استعامل  تیک  انئولی  دوره ی  در 

چوب ترقی شایان منوده و در این عرص تخت خواب 

و تابوت های چوبی، عصای چوبی فراعنه و درب ها 

و چهارچوب های بزرگ کاخ ها را در مرص از چوب 

می ساختند.)بهمنش، 1331( در امپراطوری روم نیز 

صنایع چوب قدر و منزلتی بس شایان داشته است 

و آنها در ساخت داربست های ساختامنی، ادوات 

از چوب اطالعات کاملی  تولید سوخت  و  جنگی 

تاریخ امریکا، از چوب به عنوان یک  داشتند. در 

ماده ی حیاتی و مهم جهت کشف این رسزمین یاد 

می شود؛ چون عالوه بر کشتی های عظیم از چوب 

بلوط، شبکه های چوبی ذخیره سازی آب شیرین و 

غذا به کریستف کلمب این امکان را داد تا سفر 

طوالنی خود را به انجام رساند.

وسایل  اخرتاع  و  ماشین  دوره ی  پیدایش  از  پس 

اروپا  در  تدریج  به  نیز  چوب  صنایع  مکانیکی، 

ماشین  بار،  نخستین  برای  باالخره  و  شد  مکانیزه 

چوب بری در سال 1808 م. در انگلستان ساخته شد. 

چوب در متدن اروپا و امریکا با تولید تیرهای برق 

و تلگراف و همین طور تراورس راه آهن و هم چنین 

ساخت وسایل نقلیه از قبیل گاری، کالسکه، واگن، 

قطار و نیز بدنه ی اتومبیل های اولیه و پس از آن 

جهانی  جنگ  از  )قبل  نخست  نسل  هواپیامهای 

دوم( نقش بسزایی را ایفا کرد. چوب در کشورهای 

به  کانادا  و  شاملی  امریکای  و  اروپا  پیرشفته ی 

 مقدمه

ازقدمت فلز و بهسنگ ازجملهمواداصلیموردمرصفبرشیاست؛حتینسبت چوب،

طوالنیتریبرخورداراست.مواردمرصفچوبوفرآوردههایناشیازآن،روزبهروزدرجهان

تخصصیومتنوعترمیشود.آیامیدانیدموادمورداستفادهدرساختپایگاهفضاییکرهی

ماهکهدرآیندهینزدیکساختهمیشود،تنهاقطعاتچوبپالستیکخواهدبود؟آیامیدانید

بدانید استفادهمیشود؟جالباست پانلهایچوبی ازپوشش راکتورهایهستهای، رادیواکتیودرکنار ازتشعشعات برایجلوگیری

کفپوشهایالیافسلولزیساختهشدهازچوب،تنهاراهاصولیوحافظمحیطزیستجهتصحراهاوشنزارهایکشورهایعربیخواهد

بودکهازانتشارذراتشندرهواجلوگیریمیکند.آیامیدانیددردنیایپزشکیبهچهتحولیشگرفیرسیدهایم؟باتزریقکلسیمو

منیزیموعنارصدیگربهداخلآوندهایچوب،استخوانچوبینزدیکبهمقاومتهاومشخصاتاستخوانطبیعیساختهشدهاست،یا

بهرتاستاشارهکنیم،چوبمنحرصمادهایاستکهازیکجهتمیتوانبهآکوستیککردنفضاوجذبصوتازآناستفادهمنودواز

طرفیدیگربهعنوانانتقالدهندهیصوتومادهیطنینداردرساختادواتموسیقیبهرهگرفت،کهتاکنونهیچمادهایجایگزین

آننگردیدهاست.خواصفیزیکی،مکانیکیوشیمیاییچوبدرکنارزیباییومانوسبودنباانسان،باعثشدهتامرصفوکاربردآندر

متامیزمینههانیازانسانرابرآوردهسازد،درابتدایمقالهمروریمیکنیمبهتاریخچهیمرصفچوبدرجهانوبخصوصکشورعزیزمان

ایران،سپسرسالتاصلیمقاله،معرفیکاربردهایمهمچوبوفرآوردههایآنبانگرشیفراترازمبلامناست.باتوجهبهاسرتاتژیکبودن

رشتهیمبلامندرصنعتچوب،صنایعدیگریبرگرفتهازچوبوجوددارندکهبایددررابطهباتامینمواداولیهیآنها،توزیع،اشتغالزایی،

شیوهیمرصفمحصولوغیرهنیزدرآمارهاوسیاستهایمسئوالنمحرتم،بخصوصدراهدافاتحادیههاوانجمنهایمرتبطباصنایع

چوب،بهآنهانیزتوجهگردد.چراکهمیزانمرصفچوب،روکشوپانلهایاینصنایعنیزحائزاهمیتاست.

  داود ربیع دامون ربیع

دانشجوی کارشناسی 
علوم کامپیوتر

کارشناس ارشد علوم 
صنایع چوب و کاغذ
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و  شاملی  نیمکره ی  انبوه  جنگل های  وجود  دلیل 

همین طور در کشورهای مناطق حاره مانند برزیل، 

افریقا، هندوستان، مالزی، اندونزی و غیره چوب و 

فرآورده های آن بخصوص در بخش ساختامن سازی 

و  نیز کاغذسازی، جزو مواد  و  و سازه های چوبی 

صنایع اسرتاتژیک اقتصادی محسوب می شود.

تاریخچهیمرصفچوبدرایران

ایران،  در  چوب  مرصف  تاریخچه ی  مورد  در 

ولی  است،  منانده  باقی  زیادی  شواهد  متاسفانه 

با توجه به قدمت سکونت انسان در این منطقه، 

برای  برشی  ملزومات  اکرث  که  است  طبیعی 

ایران ساخته شده است. شواهد  بار در  نخستین 

از  پیش  قرن ها  که  می دهد  نشان  باستان شناسی 

مهاجرت آریایی ها به ایران، مردم بومی این منطقه 

از چوب در کلبه سازی استفاده می کردند. نقش به 

دست آمده از یک استوانه ی متعلق به 3000 سال 

که  قبل(  سال   5000 )حدود  مسیح  میالد  از  قبل 

در منطقه ی شوش یافت شده، نشان می دهد که 

استفاده می کردند.  نردبان های چوبی  از  ایرانیان 

)حجازی 1348( یا قطعه چوبی به نام گلخونک که 

در کشف اطراف فسا به دست آمده و به دوره ی 

نشان  است،  مربوط  قبل(  سال   5000( نئولیتیک 

برای  چوب  این  از  باستان  ایرانیان  که  می دهد 

ملزومات خود استفاده می کردند.

به طور کلی اهمیت چوب در ایران قدیم بر پایه ای 

دستورهای  از  جنگلی  درختان  به  احرتام  که  بود 

اصلی کیش زردشت بشامر می رفته است و روایت 

تاریخی بر آن است که مقدس ترین درخت جنگلی 

رسو کاشمر بوده که به دست خود زردشت کاشته 

شده است؛ هنوز هم نقش رسو کاشمر که نوک آن 

را باد کج کرده را به نام بته جقه در ترمه ها و قالی ها 

مشاهده  قابل  می کنید،  مالحظه  ایرانی  نقوش  و 

است. مدارک تاریخی نشان می دهد رسو مذکور 

به دست متوکل عباسی قطع و تنه ی آن به وسیله ی 

اشرتان به بغداد فرستاده شد. درخت مورد بحث 

در زمان قطع، 1450 سالی سن داشته است )یعنی 

کاشت درخت به 3000 سال قبل برمی گردد(.

 با وجود امپراطوری عظیم ایران و شواهد مستندی 

را  خود  خانه های  اغلب  مادها  دارد،  وجود  که 

معامری  فن  ترقی  با  ولی  می ساختند؛  خشت  با 

در  چوب  از  استفاده  هخامنشیان،  زمان  در 

ساختامن سازی رونق گرفته و اکرث تیرهای سقف 

و برخی از ستون های کاخ های هخامنشی از چوب 

تخت  آتش سوزی  در  )که  است  بوده  لبنان  سدر 

جمشید متاسفانه از بین رفته است(

در تاریخ گزنفون )مورخ یونانی( در مورد توصیف 

سالح نربد کوروش بزرگ، ضمن ذکر نام سالح های 

چوب  از  که  چوب  عالی  نیره ی  یک  از  گوناگون، 

پستنک می ساختند، یاد می کند. هم چنین گزنفون 

لیدی،  جنگ های  در  می نویسد  باستان  تاریخ  در 

چند  بزرگ  ارابه های  از  سارد،  فتح  برای  کوروش 

محوره استفاده می کرده است که در وسط آن برج 

چوبی برای تیراندازان وجود و اطراف محور چرخ ها، 

داس های بزرگ قرار داشته است. در این صورت 

اگر ادعا شود که کوروش، به برکت چوب، مخرتع 

نخستین ارابه های جنگی دنیا بوده است، چندان 
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دور از حقیقت به نظر منی رسد )حجازی 1348(

در زمان هخامنشیان غیر از صنایع جنگی، چوب در 

امور کشاورزی، کشتی و ساختامن سازی اهمیت 

بسزایی داشته است. نقوش گاوآهن چوبی مربوط 

به 400 سال قبل از میالد مسیح، نشانگر استفاده 

از چوب در کشاورزی است. در تاریخ گرنفون از 

ساخت پل های چوبی، ساخت کشتی های سه طبقه 

برای گروه پاروزن ها و ساخت نوعی اسکی از چوب 

برای نفرات و همین طور ساخت راکت مخصوص 

برای اسب ها برای حرکت بر روی برف سخن به 

میان آمده است. )حجازی 1348(

در زمان ساسانیان استفاده از چوب برای ساخت 

سخت افزارهای موسیقی از قبیل: عود، چنگ و رود 

متداول گردید و در فن معامری برای قالب سازی 

اسالم،  از  پس  ولی  شد.  استفاده  گنبدها  طاق 

مذهبی،  ابنیه ی  در  اسالمی  معامری  ترویج  با 

هرنهای دستی ایرانیان از قبیل منبت، کنده کاری، 

گره چینی، معرق و خاتم در ساخت درب، پنجره 

منربهای  گرفت.  بسیاری  تاثیر  چوبی  مبلامن  و 

و  نخ ریسی  دوک  قایق،  کرسی،  قالی،  دار  چوبی، 

غیره از محصوالت چوبی قدیم بوده است.

و اما با گذری به تاریخ ایران کامال مشهود است که 

در زمان صفویه هرن و صنعت چوب کامال با یکدیگر 

ادغام شدند و ستون های عامرت عالی قاپو و بیست 

ستون اصلی چهل ستون )نقش بیست ستون ایوان 

را چهل ستون  آن  بر روی آب منای جلوی عامرت، 

منارها  برای  ساختامنی  داربست های  می نامند(، 

و  پل ها، ساخت درب های گره چینی  و  گنبدها  و 

پنجره های مرصع کاری و ... از چوب چنار، صنعت 

چوب را به هرن صنعت چوب راهی منود؛ پس با اتکا 

به این هرنها، صنعت مبلامن و معامری رشد منود.

از  یکی  در  ایران،  معارص  عرص  با  رابطه  در  اما 

قدیمی ترین کتب موجود که توسط قباد و تقی زاده 

در سال 1313 به چاپ رسیده، این چنین نقل شده 

است که:»طبق محاسباتی که در دست است، در 

سال 1919 در حدود 2000 نوع شی از چوب دست 

می ساختند. در صورتی که در سال 1929 یعنی ده 

سال بعد لوازمی که از چوب ساخته شد، به 4500 

نوع ترقی کرد. پس ما می بینیم که با وجود سعی 

وافری که برای تقلیل مرصف چوب انجام شده و 

اکنون در بسیاری موارد مواد دیگری به جای چوب 

به کار می برند، باز مرصف چوب ترقی منوده است. 

استعامل  از موارد  پاره ای  اختصار  و  مثال  به طور 

چوب را در زیر رشح می دهیم:

1-ساختامنهایمسکونی،متامچوبی: سقف، 

پله، در و پنجره، پارکت، ساختامن ابنیه

تخت خواب،  صندلی،  میز،  خانه:  لوازم -2

نیمکت، نردبان، گنجه، قاب عکس، قاشق، چنگال، 

سینی، مالفه، یخدان، درودگری، داخلی عامرت و 

فرنگی سازی

3-وسایلنقلیه: درشکه، گاری، اتومبیل سواری و 

باری، قایق و کشتی، هواپیام و واگن های قطار

4-ساختامنهایصنعتی:قالب گیری، بتون ریزی، 

معادن، تونل، تراورس راه آهن، چوب بست بنایی، تیر 

تلگراف، پل، فرش، کف زمین، بنا و غیره

مستظرفه،  صنایع  اسباب بازی،  متفرقه:  -5

صندوق بندی)ابزار- ماشین(، کاغذ و مقوا، ابریشم 

مصنوعی و پارچه، پنبه ی مصنوعی، آالت جنگی، 

شکر، ذغال چوب، کائوچو، عصا و چرتسازی، پیانو 

و آالت موسیقی و هم چنین از تقطیر چوب موادی 

چون استون، الکل، قیر چوب، جوهر رسکه، فیلم، 

مواد رنگی و صابون«

کتاب  در  ثابتی  دکرت  توسط   1344 سال  در 

جنگل های ایران، جدولی از فراورده های چوبی به 

چاپ رسید که: کربیت سازی، لوله های ناقل آب، 

ظروف  مجسمه،  قرقره،  ماسوره،  کفش،  پاشنه ی 
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آشپزخانه، بازیچه، ادوات ورزشی، زغال، مبل، تیر 

مواد  چاپ،  جوهر  مصنوعی،  الیاف  ساختامنی، 

رنگی، پیپ، چپق، روغن و جوشانده، دارو، چوب 

پنبه، چسب، سقز، عطر و غیره، محصوالت مطرح 

به دست آمده از چوب در آن سال هاست.

محصوالتوفراوردههایچوبی

غیرازمبلامن

تنوع  ایران  چوب  صنایع  در  حارض  حال  در 

چوب  از  ناشی  مرکب  مواد  و  چوبی  محصوالت 

را  آن ها  می توان  ذیل  رسته های  در  ولی  بسیارند 

دسته بندی منود.

1- ساختامن های چوبی

2- سازه های چوبی از قبیل، پل و اسکله

3- وسایل ورزشی 

4- تجهیزات پزشکی و ارتوپدی

5- وسایل و ادوات موسیقی

6- لوازم تحریر و آموزش: مداد و خط کش

7- اسباب بازی

غلتک  و  تفنگ  قنداق  کربیت،  متفرقه:   -8

شست وشوی پارچه

9- وسایل آشپزخانه: تخته ی گوشت، جای ادویه و 

انواع قاشق

10- صنایع دستی و هرنی

اتاق  واگن،  قایق،  و  لنج  نقل:  و  حمل  وسایل   -11

کامیون و هواپیامهای مدل

در،  کابینت،  ساختامنی:  چوبی  محصوالت   -12

پنجره، پارکت، پلکان، دیوارکوب، سقف، پارتیشن 

و چوب منای ساختامن، آالچیق

نیز)بخصوص  صنایع  این  شد،  اشاره  که  هامن طور 

در  مهمی  نقش  ساختامنی(  چوبی  محصوالت 

اشتغال زایی و مرصف مواد اولیه ی چوبی ایفا می کنند 

که باید به آنها نیز در کنار مبلامن توجه منود.

زمانحالوتکنولوژیهای

روزدنیاازچوب

 NCC )CNC ( جدیدترین ماده ی شگفتی ساز دنیا

 Nano crystalline شده  کریستال  سلولز  )نانو 

Cellulose( از خمیر چوب فرآوری شده به دست 

برای  ژاپن   Pioneer Electronics رشکت  می آید. 

نسل جدید قطعات الکرتونیک انعطاف پذیر و رشکت 

IBM برای ساخت قطعات کامپیوترهای خود از این 

محصول استفاده می کنند؛ هم چنین ارتش آمریکا 

برای ساخت زره های تن پوش سبک از آن استفاده 

می کند.

بنیاد علوم ملی امریکا )US NSF( پیش بینی منوده 

که تا سال 2020 این محصول به صنعتی 600 بیلیون 

دالری تبدیل خواهد شد.

  NCC )CNC ( کارشناسان و متخصصان معتقدند که

می تواند جایگزین قسمت های پالستیکی و آهنی 

خودروها شود و هم چنین به دلیل سازگاری بهرت و 

مانوس بودن سلولز با بدن  ) NCC )CNC  می تواند 

جایگزین کم خطرتر قطعات مصنوعی مورد استفاده 

در بدن مانند دیسک یا مهره ی مصنوعی، اتصال 

دهنده ی استخوان های شکسته و غیره شود.

 تـیـــــرهــای الیـــــه ای چـــــوبـی مــوســــوم بـه

  Cross-Laminated Timber Panels( CLT( به 

دلیل ضخیم بودن امکان ساخت، ساختامن های ده 

طبقه را به ما می دهند؛ هامنند ساختامنی در لندن 

که از محاسن آن موارد زیر را می توان نام برد:

- رسعت در ساخت ساختامن

- مقرون به رصفه بودن

- مقاوم در برابر زلزله

- سازگار با محیط زیست نسبت به مصالحی که گاز 

کربنیک از خود ساطع می کنند

یا  GLUE LAM همچون  مشابه   تیرهای 

امکان   )LWL( Laminated Wood Lumber

یا سقف  ترن هوایی،  ریل  ساخت سازه هایی چون 

استادیوم ورزشی یک تکه )بدون ستون( و غیره را 

فراهم می سازد.

منابعوماخذ

ج1، چوب، صنایع و چوبشناسی ،)1342( رضا حجازی، -1

انتشاراتدانشگاهتهران

2-بهمنش،ا)1327(،تاریخمرصقدیم،ج1،انتشاراتدانشگاه

تهران

3-قباد،تقیزاده)1390(،نیرویطبیعیرویزمینچوب،ج2

مبلامن، و تعاریفچوب و )1390(،دستهبندی د ربیع، -4

نرشیهیاتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانمبلایران

5-لغتنامهدهخدا

6-http://www.ecogeek.org

7-http://www.newscientist.com
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چه تشکی استاندارد است؟

یکتشکاستانداردبایدفرنهایقویوعایقهاییازالیافضدباکرتیوضدحساسیتداشتهباشد.نوعپارچهیتشک،استحکامومقاومت

آن،نوعدوختورشایطآمادهسازیوبستهبندیتشکازپارامرتهایاستکهنشانهیمرغوبیتتشکاست.

خوابیدندربسرتینامناسب،بهجایآنکهموجبآرامشوافزایندهیتوانبرایکارروزانهباشد،میتواندباعثکاهشتوانانسانو

ناکارآمدیویدرانجامامورروزانهباشد.

غیرازنکاتیکهگفتهشد،بایدضمندرنظرگرفنتنکاتپزشکیوارگونومیکی،انتخابتشکباشخصمرصفکنندهباشد؛یعنیدر

صورتیکهبیامریهایخاصیندارید،خودتانبهرتینشخصیهستیدکهمیتوانیدتشکمناسبخودراانتخابکنید.بنابرایندقتکنید

وسعیکنیدپیشازخرید،حتامانتخابتانراآزمودهباشید.بااینحالهمهیمشکالتخواب،باتشکحلنخواهدشد.مشکالتیمثل

بیخوابی،خرخرکردندرخواب،وقفههایتنفسیحینخوابیابرخیدردهایعضالنیبامنشاناشناختههستندکهتشکهامنیتوانند

برایرفعآنهاکمکیبهشامبکنند.ولیتوجهداشتهباشیدکهممکناستخوابناکافیونامناسبشاممثالزیادخوابدیدنویانداشنت

خوابعمیقیابیدارشدنوازخوابپریدنمکرردرطیشب،باتشکیاوضعیتخوابیدننامناسبتانرابطهداشتهباشد؛پسهرچه

رسیعتردربارهیحلآنفکربکنید!

طراحی و مبلمان
Furnish & Design



65دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
65

تخت خواب،  تشک  انتخاب  در  نکته  مهم ترین 

شامست.  جسامنی  سالمت  بر  آن  تاثیر  بررسی 

تشکی را انتخاب کنید که در هنگام آرامیدن بر 

روی آن، عضالت شام دچار گرفتگی نشود. ضمن 

این که مانع از کمر درد زودرس نیز شود. چنانچه 

هنگام  صبح  هر  و  می برید  رنج  ناآرام  خواب  از 

بیدار شدن هنوز احساس خستگی، رخوت و درد 

می کنید، این عالمت نشان دهنده یی فرسوده بودن 

زمان  بدانید  باید  و  شامست  تخت خواب  تشک 

یک  در  کنید  سعی  است.  رسیده  فرا  آن  تعویض 

زمان مشابه در هر روز به بسرت بروید و از خواب 

روتین  کار  یک  بسرت  به  رفنت  از  قبل  برخیزید. 

را  خواندن  کتاب  یا  کردن  حامم  مثال  آرام بخش 

انجام دهید. ترتیبی دهید که اتاق خوابتان آرام و 

تاریک باشد. از یک تشک سفت اما راحت و بالش 

مخملی استفاده کنید. وظایف کاریتان را در اتاق 

خوابتان انجام ندهید. دست کم دو ساعت پیش از 

خواب غذا نخورید.

ویسرتدرگویشتات

در اسناد تاریخی ایران باستان، از تات و تات زبان ها 

سخن به میان آمده است و آن را از زبان های اصیل 

گویش های  از  یکی  بازمانده ی  هم چنین  و  ایرانی 

بر  عالوه  را  تات  زبان  ریشه ی  دانسته اند.  مادها 

قدمت چند هزار ساله ی فرهنگ ایران، امروزه در 

گسرته ی شاملی ایران از ارس تا سمنان، با مرکزیت 

تاکستان و بوئین زهرا می توان دید. تات زبان ها این 

میراث را تاکنون با خود به همراه داشته اند.

واژه ی  نام  زبان  این  تاریخی  غنای  به  توجه  با 

»ویسرت« بر گرفته از زبان تاتی به معنای بسرت یا 

تشک است.

رشکت کارخانجات تولیدی و صنعتی ویسرت در تیر 

ماه 1385 در شهر صنعتی الربز قزوین به مساحت 

تقریبی 20000 مرت مربع و به ظرفیت تولیدی بالغ بر 

1200 تخته تشک، 2000 عدد بالش، 1500 عدد ملحفه 

تاسیس  لحاف در یک شیفت کاری  و 2000 عدد 

شده و در بخش های مختلف صنعتی، بازرگانی و 

یافته  به موفقیت های چشم گیری دست  تولیدی 

است. این رشکت، به عنوان بزرگ ترین کارخانه ی 

تولیدی تشک با استفاده از توامنندی های داخلی 

و نیرو های متخصص، مجرب و کارآزموده و با به 

کارگیری تجارب مهندسین آملانی و ایجاد اشتغال 

150 نفر به صورت مستقیم و 1500 نفر به صورت 

غیرمستقیم، تحت لیسانس ETD آملان مشغول به 

انجام فعالیت است.

رشکت ویسرت با توان تولید باالی خود، انقالبی در 

می شود.  محسوب  ایران  در  تشک  تولید  صنعت 

استفاده از جدیدترین و با کیفیت ترین مواد اولیه 

همراه با دانش فنی روز جهان در مجموعه تولیدی 

ویسرت، راحتی غیرقابل توصیفی را به بالین شام به 

ارمغان می آورد.

در  مفتول  نوع  بهرتین  که  اسپانیایی  مفتول های 

جهان است، در خط تولید توامنند ما به فرنهای 

و  راحتی  و موجب  تبدیل شده  الیه  تا هشت  دو 

ویسرت  تشک های  در  فردی  به  استحکام منحرص 

لطافت  با  ما  تشک های  مستحکم  اسکلت  است. 

الیاف کم تعرق و پارچه های 70% کتان وارداتی در 

هم آمیخته می شود تا همه ی جوانب یک تشک با 

کیفیت برای خوابی بهرت فراهم شود. تشک های 

می شوند  عرضه  بازار  به  مدل  هفت  در  ویسرت 

 Memory نوع  بهرتین  از  تشک  فراخور مدل  که 

پارچه های   Foam، Ball fiber، Pocket spring

عطری غیرحساسیت زا و پارچه های دارای کپسول 

هوا استفاده می شود.

هم اکنون رشکت ویسرت محصوالت خود را در چهار 

گروه معرفی می مناید:

1-  انواع تشک،

2- انواع کاالی خواب شامل بالش، رسویس ملحفه، 

لحاف،

3- انواع باکس و باالرسی و رسویس خواب،

4- انواع مبلامن اداری و خانگی.

آنچهویسرتراازسایرینمتامیزمیمناید

1- اتخاذ سیاست های مشرتی محور که شاه  بیت آن 

کسب رضایت مشرتی است،

کیفیت  مداوم  ارتقاء  و  حفظ  به  جدی  توجه   -2

محصوالت  در  اولیه  مواد  بهرتین  از  استفاده  و 

تولیدی،

با   Hightech و  ماشین آالت  از  برخورداری   -3

ظرفیت تولیدی باال و تنوع محصوالت به طوری که 

هم اکنون بسیاری از ارگان ها، نهادها، سازمان ها و 

هتل ها طرف قرارداد این رشکت هستند،

 isoo 18001، isoo 4- برخورداری از استانداردهای

،14001، isoo 9002

5- ارتباط تنگاتنگ با متخصصین ارتوپدی و استفاده 

از مشاوره و تخصص های پزشکی،

6- کسب عنوان تولیدکننده ی برتر در منایشگاه 

،Hofex20013

7- کسب عنوان تولید کننده ی برتر در منایشگاه 

،kitex 20013

8- کسب عنوان تولید کننده ی برتر در منایشگاه 

،Decolight 20013

کیفیت  حوزه ی  در  بقراط  زرین  لوح  کسب   -9

بهداشت و سالمت و تندرستی در سال 1392،

10- ارائه ی خدمات گارانتی و هم چنین مشاوره قبل 

به منظور کسب رضایت  از فروش و حین فروش 

جهت  تخصصی  اطالعات  ارائه ی  و  مشرتیان 

انتخاب کاال،

فروشگاه های  راه اندازی  و  واسطه گری  حذف   -11

متعدد در سطح شهر تهران و شهرستان ها به منظور 

رفاه حال مشرتیان و عرضه ی محصوالت با قیمت 

مناسب )جهت آگاهی از مکان فروشگاه ها به سایت 

مراجعه شود(،

12- اطالع رسانی و آگاهی دادن به مرصف کنندگان 

استفاده،  نحوه ی  تشک،  انتخاب  خصوص  در 

نگهداشت و حمل بر اساس استانداردهای مربوطه 

از طریق سایت رشکت به آدرس:

WWW.VISTAR.COM  
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طراحی و اجرای فضاهای تجاری

  فرزین ناظم زاده

معمار و طراح داخلی
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و  سالیق  و  آرمان ها  دگرگونگی  دیگر،  طرف  از 

رشد روزافزون طراحی های صنعتی كه بر پایه ی 

داخلی  طراحی  و  معامری  در  هرن  و  تكنولوژی 

كمبود  هم چنین  دارد،  عملكردی  كاربردی 

و  بزرگ  كالن شهرهای  در  كاربری  فضاهای 

تحمیل های ناخواسته و یا رضورت های مدرنیته 

باعث شده تا بعضی خطوط و یا مفاهیم بنیادین 

و یا حسی برصی مابین طراحی های خاص برای 

خانه با بعضی فضاهای غیرمسكونی در بعضی از 

مكان ها از بین رفته و یا دایره ی تداخل برصی آنها 

تصاویر  باال،  توضیحات  به  توجه  با  بیشرت شود. 

ارائه شده در این بخش به یك واحد از آپارمتان 

چند طبقه به مساحت حدود 230 مرت مربع در 

زمان ساخت  از  كه  است  یافته  اختصاص  تهران 

آن بیش از 35 سال می گذرد و به دالیلی از جمله 

امكان  كه  ... سال هاست  و  مالكین  عدم حضور 

بنا در زمین مورد نظر  تخریب و ساخت مجدد 

طراح،  طراحی  و  دید  با  اما  نیست.  امكان پذیر 

و  كرده  پیدا  تغییر  كامال  آن  داخلی  معامری 

با گرایش  فضا  قرار گرفته است.  بازسازی  مورد 

با  و  هرنی   – تجاری  گالری  یك  برای  طراحی 

توجه به عملكرد و كاربری آن اجرا شده است؛ به 

طوری كه در آینده نیز بتواند با اندكی تغییرات 

یا كاربری های دیگر  غیرساختاری برای سكونت 

نیز آماده شده و مورد استفاده قرار بگیرد.

وجود ستون های متعدد و هم چنین در یك محور 

نبودن آنها، پنجره های دیوار غربی، سقف كوتاه، 

در وسط سالن،  آب  لوله های  بعضی  قرار گرفنت 

ورودی با دید معمولی و دیگر عوامل بازدارنده، 

رسیدن  برای  مكان  این  طراحی  چالش های  از 

است.  بوده  ماندگار  زیبایی  حس  و  درك  به 

ثبت شده  زمانی  در  فضا  این  پیشین  عكس های 

كه بعضی دیوار ها و تیغه های غیر باربر تخریب 

و  آب  لوله های  وجود  دلیل  به  است.  شده 

فاضالب كه خوشبختانه عالوه بر قسمت رشقی 

داشت،  وجود  نیز  آپارمتان  جنوبی  قسمت  در 

متام رسویس های بهداشتی و هم چنین آشپزخانه 

به آن قسمت منتقل و پس از تفكیك و جداسازی 

آنها در مختصات فوق جامنایی شد كه از حوزه ی 

و  رنگ  كار گیری عنرص  به  است.  خارج  تصاویر 

در  كامال  آنها،  وسعت  و  فام رنگی  پراكندگی 

و هم چنین  آمده  به وجود  فرم ها ی  تاكید  جهت 

به  باید  ناگزیر  كه  است  فضا هایی  دادن  ارتباط 

نوعی با توجه به كاربری تفكیك می شد؛ هم چنین 

نورپردازی نیز با توجه به همین اهداف و جایگاه 

فرم در فضا تعریف شده است.
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طراحی مبلمان فضای نشیمن 
بر اساس فرهنگ و شیوه ی زندگی ایرانی 

فرهنگ، یکی از فاکتورهای مهمی است که باید در 

طراحی مبلامن خانگی در نظر گرفته شود.فاکتوری 

که امروز در طراحی محصوالت، خصوصاً طراحی 

با  توجه منی شود.  آن  به  ایران  در  مبلامن خانگی 

با جمعیت  پهناور،  ایران کشوری  این که  به  توجه 

گوناگون  قومیت های  و  فرهنگ  اقلیم،  و  انبوه 

طراحی  در  تفاوت ها  این  منودن  لحاظ  است، 

با وجود  مبلامن خانگی رضوری به نظر می رسد. 

این، مبلامن خانگی با بی توجهی به این مسائل در 

طراحی و کپی برداری از روی طرح های غیرایرانی، 

این  بدون  می شود؛  تولید  کشور  نقاط  متام  برای 

که فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش ها، ویژگی های 

رفتاری و سبک زندگی مردم این رسزمین در نظر 

گرفته شود.

به  توجه  با  مبلامن  که درطراحی  عواملی  ازجمله 

رشایط  شود،  گرفته  درنظر  باید  فرهنگی  مسائل 

اقلیمی و جغرافیایی، توان اقتصادی اقشار مختلف 

در نواحی مختلف کشور با فرهنگ های گوناگون 

و  بررسی  لزوم  مسائل  این  درنظرگرفنت  است. 

تحقیق و انجام مطالعات وسیعی را برای هرگروه 

بر  مطالعات  این  انجام  صورت  در  دربرمی گیرد. 

روی بازارهای گوناگون و اعامل نتایج و یافته های 

آن در طراحی مبلامن، می توان محصوالتی را برای 

فرهنگ های مختلف در ایران و متناسب با نیازها 

و خواسته های مرصف کننده ایرانی طراحی منود.

بررسیوضعیتموجود

یکی از عوامل مهم که باعث تفاوت در نوع طراحی 

این محصول با سایر کشورها می شود، تفاوت در نوع 

سبک زندگی ایرانی است. با بررسی و مشاهدات 

فضای  درون  در  ایرانی  زندگی  شیوه ی  دقیق، 

نشیمن خانه ی تعداد قابل توجهی از خانواده ها قابل 

شناخت و تعریف است. به طور مثال ایرانی ها به 

دلیل استفاده از فرش در فضای خانه، کفش های 

خود را بیرون منزل قرار داده و عالوه بر نشسنت و 

مل دادن بر روی مبل، بر روی زمین دراز می    کشند، 

یا به یک پشتی تکیه می دهند. هم چنین نحوه ی 

غذا خوردن ایرانی ها بر رس سفره، پذیرایی از مهامن 

و به طور کلی نحوه ی استفاده از مبلامن در فضای 

نشیمن، ویژگی های فرهنگی کشور ایران را نشان 

که  مبلامن خارجی  از  استفاده  بنابراین  می دهد. 

در تقابل با فرهنگ و شیوه ی زندگی ایرانی است، 

کاربران ایرانی را به تغییر فرهنگ و سبک زندگیشان 

با  خود  دادن  تطبیق  به  را  آنها  و  می دهد  سوق 

عملکرد و نحوه ی استفاده از محصوالت غیرایرانی 

وادار می سازد. این مسأله گاهی باعث عدم رضایت 

کاربر و گاهی نیز موجب تغییر فرهنگ و فراموش 

شدن برخی سنت ها می شود.

خانه های  در  ایرانیان  از  بسیاری  شامر  هم چنین 

زندگی  استیجاری  منازل  و  آپارمتان  کوچک، 

استفاده  حیطه ی  در  خاصی  رشایط  که  می کنند 

از مبلامن فضای نشیمن دارند و در نظر نگرفنت 

نیازها و خواسته های آنها در هنگام طراحی مبلامن 

خانگی، باعث ایجاد مشکالتی در هنگام استفاده از 

این محصول و در نتیجه نارضایتی کاربران ایرانی 

می شود.

به طور کلی مشکالت کنونی مبلامن فضای نشیمن 

خانه بر اساس فرهنگ و شیوه ی زندگی ایرانی در 

خانه های کوچک و آپارمتانی و استیجاری در شهرها 

 ندا مکرمی

دانشجوی کارشناسی 
ارشد طراحی صنعتی 

دانشگاه تهران یکیازاهدافاصلیانجمنمبلامنودکوراسیون،تعاملسازندهباحوزههایآکادمیکدربخشهایمرتبطباطراحی

مبلامناست.درهمینراستانرشیهدکومانباهدفحامیتازمقاالتدانشگاهیدرحوزهطراحیمبلامندرنظر

دارددرهرشامرهازنرشیهبهمعرفیونرشمقالههاییبپردازدکهتوسطدانشجویانطراحیصنعتیوسایررشتههای

مرتبطنگاشتهشدهاست.دراینشامرهبهبررسیمقدمه یپایاننامهکارشناسیارشدباعنوانطراحیمبلامنفضای

نشیمنبراساسفرهنگوشیوهیزندگیایرانیپرداختهایم.

 بخش نخست

علتهایعدمرونقطراحیمبلامنایرانی

زیرمجموعهیعلتهاعلتهایاصلی

1- عالقه ی خریداران به مبلامن وارداتی یا مونتاژداخل کشور
- عدم اعتامد خریداران به کیفیت و طول عمر مبل ایرانی

- طراحی ضعیف و کیفیت پایین اکرث تولیدات داخل
- نبود مواد اولیه ی با کیفیت جهت تولید مبلامن در کشور

2- ناآگاهی خریداران از نیازهای واقعی خود
- نبود اطالع رسانی و تبلیغات مناسب به خریداران

- توجه خریداران، تنها به فاکتورهای قیمت، زیبایی و کیفیت

- امکان کپی برداری از طرح ها توسط سایر تولیدکنندگان3- اعتقاد نداشنت تولیدکنندگان به پرداخت دستمزد طراحی

4- عدم تحقیقات کافی در زمینه  فرهنگ و شیوه  زندگی ایرانی
- نبود فاکتورهای مشخص فرهنگی برای طراحان و تولیدکنندگان

- عدم تفهیم کاربران به حفظ و اشاعه ی فرهنگ ایرانی
- معرفی مبلامن سنتی و صنایع دستی به عنوان مبل ایرانی

5- عدم اعتامد تولید کنندگان به توامنندی های طراحان
- عدم وجود شناخت در رابطه با رشته ی طراحی صنعتی

- ارائه ی طرح های غیرقابل ساخت در کشور  توسط اکرث طراحان

- واردات بی رویه ی مبلامن 6- عدم حامیت دولت از بخش تولیدو فروش مبلامن

7- نبودن ارتباط بین صنعت تولید با متخصصین طراحی

طراحی و مبلمان
Furnish & Design



را می توان این گونه دسته بندی منود:

1( عدم تناسب ابعاد مبلامن با خانه های کوچک،

2( مشکل تطبیق مبلامن فضای نشیمن از لحاظ 

محل  تغییر  هنگام  در  چیدمان  و  اندازه  فرم، 

سکونت،

3( نبود امکان تعویض یا پس دادن محصول پس 

با  از خرید در صورت هامهنگ نبودن مبلامن 

سایر وسایل منزل،

دیدگی  آسیب  و  نقل  و  حمل  مشکالت   )4

مبلامن در هنگام اسباب کشی های ساالنه برای 

مستاجرین،

و  نشیمن  مبلامن  عملکرد  تناسب  عدم   )5

زندگی  شیوه ی  و  سبک  با  غذاخوری  رسویس 

ایرانی،

6( نبود مبلامن های مجموعه ای هامهنگ از لحاظ 

برصی، جهت جلوگیری از رسدرگمی  در هنگام 

خرید،

7( نبود هویت ایرانی در طراحی مبلامن از لحاظ 

شکل، فرم و عملکرد.

و  فروشندگان  فوق،اکرث  مشکالت  بر  عالوه 

تولید کنندگان مبلامن نیز عالقه ای به طراحی و 

تولید مبلامن بر اساس فرهنگ و شیوه ی زندگی 

ایرانی ندارند. مهم ترین عواملی که باعث عدم 

رونق طراحی مبلامن ایرانی در کشور می شود، 

از دیدگاه نگارنده و بر اساس تحقیقات صورت 

گرفته، در جدول صفحه قبل نشان داده شده 

است.

اهدافورضورتطرح

و  فرهنگ  اساس  بر  مبلامن  طراحی  از  هدف 

رفع مشکالت  بر  ایرانی، عالوه  زندگی  شیوه ی 

خانه ی  فضای  با  آن  هامهنگی  ایجاد  موجود، 

فرهنگ  و  هویت  معرفی  و  بومی سازی  ایرانی، 

دیدگاه ها  این  به  توجه  دنیاست.  به  ایرانی 

می تواند عالوه بر رفع نیازهای فیزیکی و روانی 

کاربران، باعث حفظ ارزش ها، آداب و رسوم و 

آینده شود.هم چنین در  به نسل های  آن  انتقال 

نظر گرفنت فرهنگ و شیوه ی زندگی ایرانی در 

ابعاد کوچک، جهت  با  آپارمتان هایی  و  خانه ها 

منازل  با معامری  متناسب  فرمی  به  دستیابی 

از  نیز  اجاره نشین ها  زندگی  رشایط  و  ایرانی 

اهداف و رضورت های این طرح است.

به طور کلی اهداف مورد نظر در پروژه ی پیش رو 

به رشح زیر است:  

- طراحی مبلامن فضای نشیمن بر اساس هویت 

و فرهنگ ایرانی،

- طراحی مبلامن فضای نشیمن بر اساس فن آوری 

تولید داخل کشور،

صورت  به  نشیمن  فضای  مبلامن  طراحی   -

مجموعه ای هامهنگ از لحاظ فرم، طرح و رنگ،

- رفع مشکالت مربوط به عدم تناسب ابعاد و 

در  جدید  خانه ی  معامری  با  مبلامن  اندازه ی 

هنگام تغییر محل سکونت،

هنگام  در  مبلامن  نقل  و  حمل  به  کمک   -

اسباب کشی و یا چیدمان منزل،

- طراحی مبلامن زیبا و امروزی بر اساس شیوه ی 

زندگی خانواده های ایرانی،

- ارائه ی الگویی مناسب جهت طراحی مبلامن 

براساس هویت، فرهنگ و شیوه ی زندگی ایرانی 

برای سایر طراحان.
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  لیال نادی زاده

کارشناس ارشد 
پژوهش هنر/ عضو 

هیأت مدیره ی انجمن 
هنرمندان سفالگر

پیشینهیهزارانسالهیایرانیاندرآفرینشدستساختههایسفالیورونددگرگونیاینآثار،ازجملهدستمایههای

همیشگیدربیانمقدمههایموضوعیدرحوزهیتاریخهرنوپیرشفتمتدنیرسزمینماست.بیاناوجوفرودهای

اینهرندردرازایتاریخ،ازسیلکوشوشگرفتهتامارلیکوشهرسوخته،داستانهمیشگیهامیشهایبومیو

فرارسزمینیمدیرانمیراثفرهنگیوکاردارانفرهنگیمانبودهاست.البتهدورانارجمندیودرخششاینهرن،

همچوندیگرشاخههایهرنایرانیازدورهایبهدورهدیگردستخوشنامالیامتبسیارشدهاست.

اصطالح »هرن- صنعت« که پیوسته از سوی اعضاء 

انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون برای نام گذاری 

فروش  و  بازاریابی  تولید،  طراحی،  وسیع  حوزه ی 

و  کاربردی  اسباب  و  مبلامن  تولیدی  محصوالت 

اصطالحی  قضا  از  کار گرفته می شود،  به  تزئینی 

است که به درستی به مجموعه آفرینش های هرنی 

و صنعتی در حوزه ی »سفال و رسامیک«نیز قابل 

اطالق است. ظرفیت های طراحی، تکثیرپذیری و 

مدیریت تولید انبوه از یک سو و امکان طراحی و 

ساخت محصوالت خاص بر مبنای سفارش های ویژه 

از سوی دیگر، از جمله قابلیت های مشرتک میان 

دو حوزه ی مبلامن و رسامیک است.

با  مرتبط  صنایع  شکل  به  نگاهی  و  بررسی  با 

حوزه ی وسیع معامری، معامری داخلی 

روشنـی  به  نکتـه  این  مبـلامن،  و 

دریافــت می شــود کــه اگـر 

بــه  وابــسته  صنـــایـع 

فنــاوری سـاختــامن 

لــوازم  بــرخــی  و 

خانـگی الکتـریکی 

را در نظر نگیریم، 

آنچـــه باقــی مــی مانــد، 

مجمــوعه ی متنــوعی از آرایه ها، 

اسباب کاربردی و هرنی است که با 

عنوان »آکسسوری« در طراحی داخلی 

شناخته می شوند.

را  یادداشت  این  تا  داشت  آن  بر  را  نگارنده  آنچه 

پیش روی مخاطب نرشیه ی دکومان بگذارد، نخست 

باور اهمیت و گسرتدگی، سودآوری و کارآفرینی 

و  آکسسوری  تولید  و  طراحی  حوزه ی  در  نهفته 

عنارص دکوراتیو و پس از آن یادآوری این ویژگی به 

کارفرمایان صنعت مبلامن و دکوراسیون است که 

اندیشه ی طراحی و تولید مبلامن بی هیچ تردیدی 

پایندگی  پایدار منی تواند  و  نگاه سیستمی  بدون 

و بالندگی خود را استمرار بخشد. همچنان که با 

و  پیروز  برندهای  تولیدی  اقالم  دامنه ی  بررسی 

پیرشفته ی مبلامن در دنیا می توان به سادگی به این 

ویژگی پی برد که آنچه بیش از همه زمینه ساز این 

رشد شده است، باور تأمین نیازهای همه جانبه ی 

مشرتیان در گسرته ی فضاهای خانگی و... بوده 

است. 

بر  مبتنی  و  دانش بنیان  رویکردهای  که  امید 

برنامه ریزی سیستامتیک در نرشیه ی دکومان که به 

ویژه تالش های آن در جهت دعوت از نهادهای تولید 

فکر و هرن دانشگاهی، برگزاری نشست های عمومی 

و تخصصی در حاشیه ی منایشگاه های ساالنه و... 

در شامره های اخیر بسیار مشهود و امیدوارکننده 

بوده است، بتواند راه را برای گفتگوهای تخصصی 

میان رشته ای بیش از گذشته هموار مناید. انجمن 

هرنمندان سفالگر و رسامیست ایران، نهادی پویا و 

متمرکز است که در سال های اخیر دستاوردهای 

ارزنده ای در نوگرایی و رشد هرن و صنعت رسامیک 

نزد دانش آموختگان صنایع دستی و هرندوستان و 

صنعتگران داشته است. 

انجمن،  این  مدیره ی  هیأت  از  منایندگی  به 

و  سفالگر  هرنمندان  جامعه ی  اشتیاق  و  آمادگی 

رسامیست را برای حضور در عرصه ی همکاری های 

دکوراسیون  و  مبلامن  صنفی  انجمن  با  مشرتک 

اعالم کرده و به عنوان پیشنهاد عملی و اجرایی، 

برگزاری منایشگاهی از توامنندی های این شاخه از 

هنـــرهای کاربردی در متــن  منایـشگاه دکوالیت 

انجـــمن  ارجمـــند  مدیران  روی  پیش  را   2014

صنــفی می نهیـــم. امیـــد کـــه هامنند گذشته، 

در سایه ی همت بلند و چشــم اندازهای تخصصــی 

متولیان این حــوزه ی پرمخــاطب، افق های نوینــی 

خدمـت  در  صنـعت  و  هنـــر  هم نشینی  از  را 

عــرصـــــه  دو  ایــن  کـــارآفــرینــی  و  نــوآوری 

نظـاره گـر باشیـم. 

تخصص های میان رشته ای؛

چشم اندازی به نوآوری، کارآفرینی و توسعه ی پایدار

طراحی و مبلمان
Furnish & Design





office. Feng shui yellow in your kitchen 

creates energy. In living room and chil-

dren’s rooms can create a coziness. From 

bright sunflower, to pale buttery yellow 

color tones, there are many shades from 

which to choose.

Blue represents calm, peace and tran-

quility. It also represents the water ele-

ment. It’s a magnificent feng shui color 

– with many hues and tones from the 

palest to the deepest, this Feng shui-

wise, color blue is excellent for use in all 

areas of your home.

Green represents growth, health, vi-

brancy. It is also the color of the Wood 

element. It’s nourishing to your health – 

mind, body and soul - as it balances the 

whole body by bringing healing feng shui 

vibrations from nature. When bringing 

this color into your home, it is best to 

incorporate several different shades in 

order to maximize the feng shui energy 

effects.

Orange is social, optimistic and open. It 

is another color belonging to the fire el-

ement and perfect for those areas when 

red is a bit too intense for the home. Or-

ange creates the necessary feng shui en-

ergy to promote lively conversations and 

good times in your house. Orange color 

reminds us of summertime dreams and 

warm glow of log fires.

Purple is royal, mysterious and noble – 

also belonging to the fire element. Feng 

shui masters advise using color purple 

in moderation. As purple color is a very 

high vibration color, it might be best 

to bring it into your home with various 

decor elements – from pillows to art – 

rather than wall color. The best feng shui 

spaces where you can freely use the in-

tensity of color purple are a healing room 

or a meditation space.

Pink is the universal color of love. It is 

gentle, soothing and loving, also belong-

ing to the fire element. Pink is a perfect 

feng shui color to soften the energy in 

any given space. Its gentle and delicate 

feng shui vibrations have a proven sooth-

ing effect on one’s behavior. While the 

beauty of this color is in the eye of the 

beholder, it’s one that suits any room in 

your home.

Gray scales represents clarity, detach-

ment and neutrality. It is represents the 

Metal element. While it can be consid-

ered as a boring color, it is also highly 

sophisticated and upscale. Gaay brings 

forth beautiful feng shui energy to any 

space. By incorporating these basic phi-

losophies, thoughts and colors you can 

create a peaceful, harmonious space, al-

lowing the energy to flow in a positive 

manner. When your home is a relaxed 

one, your mood will reflect this, and 

you in turn will become more relaxed 

and less stressed. Stress is responsible 

for so many ailments. As the stress dis-

appears, the ailments will too. Practice 

feng shui in your office to create a space 

that encourages relaxation as well as 

productivity.

طراحی داخلی
Interior Design
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fire is used to encourage expressiveness, 

inspiration and boldness. 

With fire a perfect balance is essential. 

Too much fire isn’t good and an over-

abundance can show itself as anger, ag-

gression, irritability and impulsive be-

havior. A lack of fire is often associated 

with emotional coldness, lack of vision, 

inexpressiveness and low self-esteem. To 

add fire to your space add some candles, 

incandescent lighting and make sure you 

take full advantage of natural sunlight. 

Additionally, electronics, animal prints 

and “hot“ colors, such as red, pink or 

purple will also serve as a fire element. 

Earth affects our physical strength and 

order while generating an overall feeling 

of grounding, balance and stability. An 

overabundance of earth in a space, can 

create a sensation of boredom, sluggish-

ness and seriousness. Too little earth, of-

ten leads to disorganization, chaos and 

lack of focus. Add earth elements to your 

space by using the colors green, brown 

and sand. Images of landscapes and 

square and rectangular shapes will also 

bring these elements into your home.

Metal affects mental clarity and logic. 

Metal affects one’s organization, focus, 

righteousness and analytical abilities. 

Too much metal, can result in chattiness, 

overly critical thoughts and speaking 

without thinking. Too little metal often 

leads to quiet, cautiousness and lack of 

focus. To enhance a space with metal add 

round or oval shapes; anything made of 

metals, including iron, aluminum, gold 

or silver; rocks and stones and white, 

gray, silver or light pastel colors.

Water’s domain is responsible for spirit-

uality and emotion. A balance of water 

brings forth inspiration, wisdom and 

insightfulness, whereas too much wa-

ter can create the feeling of unbalanced 

transition and the sense that you’re 

drowning emotionally. It can make you 

feel overwhelmed and overly social. Too 

little water may result in a lack of sym-

pathy, loneliness, isolation, and stress. 

Try incorporating water into your space 

by adding black or any deep, dark tones 

like blues, greens and purples; reflec-

tive surfaces, such as mirrors; free-form 

or asymmetrical shapes and any water 

related objects such as aquariums and 

fountains

Howtocreatecalmand

order in your home using 

elementsoffengshui

The presence of Buddha creates instant 

tranquility. It is often suggested to bring a 

Buddha image or replica into your home. 

Aroma therapy is another calming feng 

shui practice. The daily use of essential 

oils will help purify, relax, energize and 

also create a very sensual ambiance. Art 

is also extremely important in feng shui 

and is thought to improve the energy of 

both home and office. Make sure the art 

you select fits the needs of the room. A 

bedroom or bathroom, for example, 

should have artwork that is sensual and 

soothing – watercolors of photographs 

of nature. Family rooms and offices fare 

better with art that energizes; filled with 

bright and vibrant colors and images. The 

tone of the art must fit the tone of the 

room. Candles support the fire element 

and are a must for every home. You may 

want to consider a small fountain for 

your home. The fountain supports that 

water element, with the soothing water 

energy thus creating a most tranquil and 

peaceful energy.

Bamboo is a very important feng shui el-

ement. It’s not only beautiful, offering up 

the earth element, but is considered to be 

a symbol of good luck. The plant is easy 

to take care of and is thought to teach the 

ultimate wisdom – how to be both flex-

ible and hollow as to allow the spirit to 

flow freely and heal your being.

Usingthecolorsoffengshui

to achieve order and balance

Red is the color of passion, courage and 

romance and represents the Fire element.

Vibrant red color brings into your home 

the energy of joy, excitement and stim-

ulates sexual desire. Red is the Chinese 

color of luck and happiness, the marriage 

color in India, and the symbolic color of 

love and romance, courage and passion 

in the West. 

The feng shui color yellow represents 

sunshine, and happiness. It is cheerful 

and uplifting and brightens any home or 
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3. Things you need

1. Goes to garbage, donations

2. Set aside the things that matter, for 

now

3. Find homes for all the things you need, 

then back to

 How to create flow and positive 

energy in your home

Walk around your home freely. Do you 

stumble on furniture or rugs? Do you 

have a hard time opening doors? Air 

should flow around everything in your 

home. Move furniture away from walls, 

even if just a couple of inches. Pull fur-

niture pieces together to create an area 

where air can flow around. Use your 

windows. Natural light is very important 

and brings with it tremendous energy.

Windows should never be blocked. In the 

practice of Feng Shui mirrors are often 

used to reflect this energy into other ar-

eas of the home, but you do not want to 

bounce the energy back out doors. Mir-

rors are called the aspirin of feng shui and 

with proper placement, they can dramat-

ically shift the flow of energy in any giv-

en space. Mirrors also bring a sense of 

refreshment and calm.

 The five elements of feng shui

There are 5 elements of feng shui: Fire, 

water, earth, metal, and air. Each of these 

elements works independently and col-

lectively to restore calm and bring energy 

to your space.

First there is wood which is used to har-

ness the power of creativity and expan-

sion. Wood also represents such aspects 

as birth, strength, flexibility and intui-

tion. There must be proper balance in the 

use of wood in your space as too much is 

apt to make one feel overwhelmed, stub-

born and inflexible. Not enough wood 

may be responsible for lack of creativity, 

ambivalence and depression. Add wood 

to your space by incorporating plants, 

paper, furniture and textiles .

Then there is fire. Fire increases enthu-

siasm and leadership skill. In the home 
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How Feng Shui 
Can Improve 
Your Home and your Health

Feng Shui is an artform based on a 

series of guidelines derived from 

ancient Eastern philosophies that 

is designed to create a sense of balance 

and harmony in the home which there-

fore creates a sense of balance and har-

mony within oneself. The thought being 

that if one’s home is healthy, then the 

individual can be healthy. When a this 

perfect balance is achieved in the home 

a positive energy is therefore created. 

There are many factors in a home that 

can block this positive energy, the most 

important perhaps, is organization.

 How feng shui can boost 

your energy level

We all have days where we drag, when we 

wonder how on earth we will stay awake 

until the day’s end. The thought behind 

feng shui is that your energy level may 

be directly correlated to your own space, 

both home and office. We’ve all become 

victim of being overworked and over 

scheduled. We’ve been pulled in more 

directions than we often can handle 

and the result of this is that we become 

overstressed to the point of exhaustion. 

The best way to destress is to rest. But 

often, and for a myriad of reasons, this 

is impossible. Perhaps the single most 

important thing we can do to rest is to 

declutter.

 The Art of decluttering

Many people have a hard time declutter-

ing. It can be a monumental task that can 

take up to days, even weeks to get under 

control. The best place to start is slowly, 

one room at a time, focusing only on that 

particular room until you get to the next. 

The most important room to declutter is 

the bedroom. But clutter often lies where 

it is unseen. According to feng shui, 

even unseen clutter will crowd prevent 

positive air and energy from flowing. 

So, as you declutter your bedrooms, you 

must also take a good look at what lies 

behind your bedroom closet. If you have 

a master bathroom that is directly at-

tached, you will want to declutter that as 

well. Regardless, any and all bathrooms 

should be decluttered to create an envi-

ronment of peace and relaxation, which 

is exactly what you want your bedroom 

to be.

 As you declutter 

make three piles

1. Things you no longer need, want, can 

use

2. Things that matter and are important 

to you – have significant meaning or 

those items that you have inherited.
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Minimalist Table&Vase 
Fusion by Designer 
Anna Strupinskaya

The TREEANGLE table by Rus-

sian designer Anna Strupin-

skaya triggers the imagina-

tionwithanimageofacurvedtree,

split up at the top. The leg of the

table is smoothly transformed into

a small white vase.The sleek com-

positepillarcreatedwithnature-in-

spired,asymmetricformscomposes

a dynamic bend. We love the way

thisprojectblendsartisticandprac-

tical features, resulting in an origi-

nalhomedecoratingpiece.

The concept recalls the whole process of 

furniture manufacturing. For hundreds 

of years tables were made of wood and 

now an artificial stone symbolizes it in 

a historical context. The tabletop made 

out of solid nut contrasts between man-

made and natural materials. The design 

was exclusively exhibited at the Moscow 

Design Week 2013, with the help of a suc-

cessful collaboration with the curators of 

Rub Design Book Project Anastasia Kry-

lova & Marya Tvardovskaya.

YourSpaceforConversation

andMeditation:

ContemplatoriumLoveTree
Love tree dwelling Your Space for Con-

versation and Meditation: Contempla-

torium Love Tree We’ve discovered the 

amazing work of the Dutch artist Rob 

Sweere on designboom and we wanted 

to share it with you too, dear readers! 

Contemplatiorium Love Tree is an arc-

like space that favours conversation and 

meditation, just like a nook that offers 

you safety and protection from the out-

side environment. Original and playful, 

this unique spot allows you see the sky 

through a rectangular opening. You can 

simply stand here and search for your 

inner peace without being distracted or 

you can enjoy a good conversation in the 

company of a friend.

 Meditation dwelling Your Space for 

Conversation and Meditation: Con-

templatorium Love Tree Mirroring the 

love for nature, Contemplatorium inte-

grates a tree in its structure, “piercing“ it 

right through the middle and offering a 

framed view of the sky. “The tree is a bar-

rier, the tree is a separator, the tree is to 

hide behind, the tree is something other 

than the person across from you to focus 

on.“ The real challenge is to overcome 

this )mental( obstacle and leave the fear 

of communicating with your companion, 

behind: “take out the tree and be real, 

take out the tree and dare to be real with 

another person.“
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