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 ب�ه عن�وان دبی�ر انجم�ن صنف�ی مبلم�ان و 
دکوراس�یون ای�ران، وضعی�ت فعل�ی صنع�ت مبلمان و 

دکوراسیون را چگونه ارزیابی می کنید؟
 برای پاسخگویی به این سوال باید مبلمان و دکوراسیون 
را در س��ه حلق��ه "تأمین"، "س��اخت و تولید" و "فروش و 
توزیع" بررس��ی کنیم. حلقه تأمین ب��ه فراهم کردن مواد 
اولیه و ماشین آالت برمی گردد که تولیدکنندگان در زمینه 
تأمین ماشین آالت مش��کل خاصی ندارند. چون طی چند 
سال گذشته، برخی شرکت ها تسهیالتی را فراهم کرده اند 
تا واردات ماشین آالت صنایع چوب به کشور تسهیل شود؛ 
اما در تأمی��ن مواد اولیه )مثل ام دی اف ی��ا نئوپان( دچار 
ضعفی��م و چون تعرفه آنها باالس��ت، صنعتگ��ر داخلی، از 
رقب��ای خارجی خ��ود عقب می افتد و حت��ی تولید کاالی 

خوب و باکیفیت، از نظر رقابتی مزیتی ندارد.
 توصیه ما این اس��ت ک��ه تا حد ام��کان تعرفه واردات 
م��واد اولیه را به صفر نزدیک کنی��م تا مواد اولیه با قیمت 
مناس��ب وارد شود تا اش��تغالزایی، عرضه با قیمت پایین و 
بستر رقابتی در عرصه بین المللی فراهم شود. درواقع ما از 
نظر طراحی و کیفیت در صنعت مبلمان به بلوغ رسیده ایم 
و اگر معضل باال بودن قیمت تمام ش��ده حل ش��ود، برای 

رقابت با رقبای بین المللی مشکل خاصی نداریم.
خوش��بختانه طی چند س��ال اخیر، در زمینه بازارها و 
ش��بکه های توزیع، وضعیت نس��بتاً خوبی داشته ایم و در 
رابطه با مواردی مثل مفاهیم مهندس��ی فروش��ی، رضایت 
مش��تری،CRM یا مدیریت ارتباط با مش��تری نیز شاهد 
روند خوبی بوده ایم. اما در حوزه صادرات، عملکرد چندان 
موف��ق و افتخارآمیزی نداریم؛ یعنی با وجود اینکه مبلمان 
ایرانی به کش��ورهای ح��وزه خلیج  ف��ارس و حتی اروپایی 
صادر می ش��ود، اما به صورت م��وردی و به عنوان مبلمان 
کالس��یک و س��نتی هنر دس��ت ایرانی انجام می گیرد و 

درواقع کاالی تولیدی و تیراژی محسوب نمی شود. 
درواقع طی 5 تا 6 سال گذشته صادرات مبلمان ایرانی 
به دیگر کش��ورها هیچگاه از م��رز 30 میلیون دالر تجاوز 
نک��رده و این در حالی اس��ت که اگر مواد اولیه مناس��ب 
و تس��هیالت بانک��ی در اختی��ار صنعتگران ای��ن صنعت 
قرار گیرد، توانمندی ما بس��یار بیش��تر است و می توانند 

بحران های بین المللی و داخلی را پشت سر بگذارند.

 در مقایس�ه با س�ایر کش�ورها، وضعیت صنعت 
مبلمان و دکوراسیون کشور را چطور ارزیابی می کنید؟

 اگرچ��ه در این صنعت از نظ��ر طراحی و تولید ضعفی 

نداری��م و تولیدکنندگان داخلی ب��ه ویژه در حوزه مبلمان 
خانگ��ی می توانن��د با کیفیت بس��یار عالی ت��ا حد زیادی 
پاس��خگوی نیاز داخلی باش��ند، اما نتوانسته ایم در عرصه 
رقابت��ی و حضور برن��د ایرانی در دنیا حرف��ی برای گفتن 
داشته باشیم. مش��کل ما در صنعت مبلمان و دکوراسیون 
بیش��تر مربوط به سیاس��ت گزاری هایی اس��ت ک��ه بعضاً 

ناخواسته به نفع این صنعت نیست.

 آی�ا تش�کیل کنسرس�یوم ص�ادرات در ات�اق 
بازرگانی برای صنایع، در افزایش و بهبود وضعیت صارات 

مبلمان مؤثر نبوده است؟
 عالوه بر کنسرس��یوم صادرات ات��اق بازرگانی، اتحادیه 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مبلمان ایرانی توجه خود 
را ب��ه ص��ادرات معطوف کرده  و حرکت ه��ای خوبی انجام 
داده ان��د؛ اما زیرس��اخت های صادرات به عن��وان مفهومی 
اس��تراتژیک بای��د فراهم ش��ود و در این مس��یر نیازمند 
کمک های دول��ت در بحث قانونگ��ذاری و نیز همکاری و 

حمایت سازمان توسعه تجارت و سایر تشکل ها هستیم. 
به طور کلی، هدف اتحادیه صادرکنندگان، فراهم کردن 
زمینه ها و بس��تر الزم ب��رای صادرات، تقوی��ت آموزش و 
معرف��ی بازاره��ای هدف بوده و در ای��ن خصوص اقدامات 
مناس��بی انج��ام داده ان��د. با تعام��ل خوب بی��ن انجمن 
صنفی مبلم��ان و دکوراس��یون، اتحادی��ه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان مبلمان ایرانی، و اتحادی��ه درودگران و 
مبل س��ازان امیدواریم که در آینده ش��اهد هم افزایی آنها 
در قالب شورای ملی مبلمان و دکوراسیون باشیم و بتوانند 
ب��ا تعامل با هم، همچنین با دولت و بخش خصوصی نقاط 

ضعف را بپوشانند.
 اگرچ��ه ه��دف تمام��ی نهاده��ا و تش��کل های دخیل 
پیشرفت این صنعت اس��ت، اما باید زیرساخت ها فراهم و 
بس��تری آماده ش��ود که در آن بستر به س��مت تقویت و 
هم افزایی و همپوش��انی نقاط ضعف و در راستای حمایت 

از هم حرکت کنند.

 در ح�ال حاضر ب�ا واردات گس�ترده مبلمان از 
کش�ورهای ترکی�ه و چین مواجهی�م. آیا به اعتقاد ش�ما 

واردات بی رویه  به تولید کشور لطمه وارد نمی کند؟
 واردات ام��ری ناپس��ند نیس��ت و در تم��ام دنیا برای 
حض��ور در تجارت بین المللی، واردات و صادرات مرس��وم 
و الزامی اس��ت. اما نکته مهم این اس��ت ک��ه باید واردات 
را به س��مت صادرات و منافع صنف��ی و ملی این بخش از 
صنع��ت هدفمند کنیم و به واردات جهت دهیم و س��عی 
کنیم بیشتر روی تامین مواد اولیه که موجب اشتغال زایی 
و حفظ ارزش افزوده در داخل کشور می شود، جهت گیری 
کنیم. اگر واردات هدفمند و درست نباشد، به تولید کشور 
لطمه خواهد زد؛ لذا باید بر واردات مواد اولیه تمرکز کنیم. 
ام��ا نباید فرام��وش کرد که باید این اختی��ار را به مصرف  
کنن��ده بدهیم که در حوزه مبلم��ان حق انتخاب نوع کاال 
اعم از تولیدات داخلی و یا کاالهای وارداتی را داشته باشد 
و برای انتخاب کاالهای ایرانی از س��وی بهره برداران، باید 
کیفیت مبلمان تولیدی داخل خود را به حداکثر برسانیم. 

 چ�ه تعداد واح�د تولی�دی در صنع�ت مبلمان 
فعالند؟

 متأس��فانه در این صنع��ت از سیس��تم آمارگیری پویا 
و قاب��ل اتکا ب��ی بهره ای��م و آمارهای ما  پش��توانه ندارد. 
اگرچه دنیای امروز اطالع رس��انی خود را در فضا و بس��تر 
وب به ش��کل آنالی��ن و یکپارچه انج��ام می دهد، ما هنوز 
از این امکان برخوردار نیس��تیم که البت��ه فاجعه ای برای 
این صنعت به ش��مار می آید. چون بدون دسترسی به آمار 
نمی توان اقدامات درس��تی انج��ام داد و حرکت های انجام 

شده نیز مقطعی است.

 چ�ه نه�ادی وظیفه س�اماندهی ای�ن واحدهای 
تولیدی را دارد؟

 می توانی��م از مرکز آمار ای��ران، اداره گمرکات، وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه عن��وان متولی��ان این امر 
ن��ام ببری��م. در حوزه سیس��تم های اطالع رس��انی و آمار، 
دست اندرکاران باید حرکت بسیار جدی، اصولی و گسترده 
ن��ه فقط در حوزه مبلمان، بلک��ه در تمامی بخش ها انجام 
دهند و مرجعی وجود داش��ته باش��د که ن��ه فقط فعاالن 
صنعت مبلمان و دکوراسیون، بلکه تمامی اصناف را تحت 
پوش��ش قرار ده��د و اصناف در مواقع نی��از بتوانند به آن 

مراجعه کنند. 

 بس�یاری افراد تعرفه باالی م�واد اولیه را چالش  
جدی این صنعت می دانند. نظر شما چیست؟

گروه معماری و دکوراس�یون- رامین س��میع زاده، عضو هیئت مدی��ره و دبیر انجمن صنفی مبلمان و 
دکوراسیون ایران، مشکل اصلی این صنعت را در حال حاضر کمبود مواد اولیه عنوان می کند و معتقد 
است که این معضل، پیامدهای منفی بسیاری در اشتغالزایی و رقابت در عرصه بین المللی به دنبال دارد. 
سمیع زاده، همچنین به عنوان عضو کمیته مشاوران انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف و 
مدرس دانشگاه، مشکالت صنعت مبلمان و دکوراسیون را بیشتر ناشی از سیاست گزاری هایی می داند 
که ناخواسته به نفع این صنعت نیست. خبرنگار ماهنامه ساختمان و پلیمر درخصوص وضعیت فعلی و 
چالش های صنعت دکوراسیون و مبلمان ایران گفت و گویی با وی انجام داده و در این مصاحبه سعی 

در بررسی و یافتن راهکارهایی برای رفع این مسائل داشته است.

در این صنعت از سیستم آمارگیری پویا و قابل اتکا بی 
بهره ایم و آمارهای ما  پشتوانه ندارد که البته فاجعه ای 

برای این صنعت به شمار می آید

بررسی صنعت مبلمان در سه حلقه " تامین" ، "ساخت وتولید" و "فروش و تولید"

مبلمان ایرانی در جست وجوی برند جهانی
نقش تعرفه ها در رقابت با رقبای بین المللی
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 اگرچه بخشی از مش��کالت، ناشی از تعرفه باالی مواد 
اولیه اس��ت؛ ام��ا تمامی مس��ائل مربوط به آن نیس��ت و 
آسیب شناس��ی دقیق تری درون این صنف و صنعت الزم 
است. به طوری که حتی اگر از فردا تعرفه مواد اولیه صفر 
اعالم شود، هنوز با مشکالت دیگری مواجهیم. درواقع این 
موضوع به بهانه ای برای عدم حل مشکالت درون صنفی و 

درون سازمانی ما تبدیل شده است. 
یعن��ی ما ع��ادت کرده ایم ک��ه تمامی نق��اط ضعف و 
مش��کالت را متوجه یک مس��ئله کنیم؛ اما باید بدانیم در 
شرایط بسیار دش��وار امروز صنعت مبلمان و دکوراسیون، 
ش��رکت هایی به سمت نابودی و زوال می روند که فقط به 
بهانه بحران های داخلی و خارجی، به آسیب شناسی درون 

خود نمی پردازند.

  حمایت ه�ای دول�ت از سیاس�ت و برنامه ه�ای 
انجمن را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟

تاکن��ون حمایت ه��ای چن��دان ج��دی از سیاس��ت و 
برنامه ه��ای انجمن نش��ده و البت��ه نمی توانیم کس��ی را 
مقصر بدانی��م؛ چون وقتی به مکانیزم های مناس��ب برای 
حرکت های استراتژی محور دسترسی نداریم، نمی توانیم 
بگوییم چه اقداماتی می تواند آسیب رس��ان یا کمک کننده 
باش��د. درواقع چون مس��یر راه نداریم، حت��ی اگر دولت 
خواس��ته بخش خصوصی را بپرسد، شاید بخش خصوصی 
ندان��د که واقعاً چ��ه می خواهد. اگرچ��ه حمایت از بخش 
خصوصی را الزامی می دانیم اما مشاهده می کنیم که حتی 
تش��کل های بخ��ش خصوصی هنوز آمادگ��ی کامل برای 

فعالیت کنار همدیگر را ندارند.

 نق�ش دکوراس�یون داخلی در س�اختمان های 
کش�ور چیست و در ایران تا چه اندازه به آن اهمیت داده 

می شود؟
 امروزه چون نگاه دنیا متوج��ه هم افزایی و یکپارچگی 
اس��ت، بحث ارتباطات بین رش��ته  ای روزب��ه روز جدی تر 
ش��ده و دکوراس��یون نیز در حال رشد اس��ت. هم اکنون 
تفکیک بین مبلمان، دکوراس��یون، پلیمر، س��اختمان و... 
دیگ��ر چندان س��اده نیس��ت و تمامی این م��وارد در هم 
تنیده ش��ده اند. حتی در ساختمان سازی دیگر نمی توانیم 
نق��ش متافیزیک و چرخش انرژی، فنگ ش��ویی و امنیت 
در دکوراس��یون را با س��ایر ارکان ساختمان سازی نادیده 
بگیریم، دکوراس��یون در تأمین احس��اس آرامش، البته نه 
فقط به معنای بحث های دکوراتیو و هنری، بلکه به معنای 
مفاهیم مرتبط با امنیت روانی و روحی ساکنان ساختمان 

نقش بسزایی دارد. 

 ضعف ه�ای اساس�ی در صنع�ت دکوراس�یون 
چیست؟

 شناس��ایی این ضعف ها نیازمند اقدامی کارشناس��انه 
و جدی از س��وی گروهی متش��کل از اس��اتید دانشگاه و 
اصحاب صنف برای ریش��ه یابی ضعف های اساسی صنعت 
دکوراسیون است. چون دکوراس��یون به صورت زنجیروار 
با س��اختمان سازی، شهرس��ازی، ش��هرداری، وزارت راه 
و شهرس��ازی و در نهای��ت تأسیس��ات، آب و برق و گاز و 

اینترنت مرتبط اس��ت. اما یکی از ضعف ها مربوط به این 
تصور )به ویژه در بین بانوان( است که به طور ذاتی به علم 
دکوراسیون متمایل هستند، در حالی که رویکرد علمی و 
تخصصی نس��بت به این مقوله الزم اس��ت. لذا فاصله بین 
دانش��گاه و صنعت دکوراسیون زیاد بوده و از سوی دیگر، 
به دلیل تدریس مباحث به صورت انتزاعی در دانشگاه ها، 

در اجرا با محدودیت های جدی روبه رو هستیم. 

 آی�ا دانش�گاه های مرتب�ط، در زمین�ه آموزش 
دکوراسیون داخلی عملکرد موفقی داشته اند؟

 در وضعی��ت فعل��ی خیر. ن��گاه مقطعی و م��وردی به 
این قضی��ه نمی تواند راه حلی در ای��ن خصوص ارائه کند. 
به اعتق��اد بنده تا زمانی که نگاه دانش��گاه های ما متوجه 
بحث های انتزاعی اس��ت و از تجربیات صنعتگران صنعت 

بهره نمی گیریم، به موفقیت نمی رسیم.
 اگرچ��ه انجمن صنفی مبلمان و دکوراس��یون ایران با 
همکاری دانش��گاه آزاد اس��المی، دانش��گاه جامع علمی-

کاربردی و دانش��گاه پیام نور اقداماتی در خصوص تربیت 
نیروهای انس��انی انجام داده و ارتباط صنعت و دانش��گاه 
روز به روز بهتر می شود، اما هنوز به حد مطلوب نرسیده ایم. 

 انجمن تا چه حد در دس�تیابی ب�ه اهداف خود 
موفق عمل کرده است؟

 از آنجای��ی که انجم��ن در حوزه های س��خت افزاری و 
نرم افزاری نظیر توس��عه بازارهای مبل، تشکیل موزه مبل، 
برگزاری کنفرانس های سالیانه بین المللی طراحی مبلمان 
و دکوراسیون، آموزش های کوتاه مدت، برگزاری نمایشگاه 
تخصصی، ایجاد دانشگاه و... نقش موثری داشته، معتقدم 
که تا حدود زیادی در مس��یر موفقیت گام های مناس��بی 

برداشته است.

از  هیچگاه  کشورها  دیگر  به  ایرانی  مبلمان  صادرات 
مرز 30 میلیون دالر تجاوز نکرده و این در حالی است 
بانکی در اختیار  که اگر مواد اولیه مناسب و تسهیالت 
بسیار  ما  توانمندی  گیرد،  قرار  صنعت  این  صنعتگران 

بیشتر است


