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  : چكيده  - 1
مراودات تجاري در صنعت مبلمان در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است و توسعه آن در مقايسه با تجارت 

در اين صنعت نيز كشورهاي توسعه يافته بيشترين حجم توليد و . كلي در جهان با رشد باالتري همراه بوده است 
داراي تكنولوژي پيچيده و گران قيمتي نيست ، در سالهاي  با توجه به اينكه اين صنعت. تجارت را دارا مي باشند 

اخير كشورهاي در حال توسعه نيز از فرصتي كه اين بازار براي آنها ايجاد نموده ، توانسته اند بخوبي استفاده كرده و 
  .با محصوالت اين صنعت وارد تجارت جهاني شوند 

در اين صنعت ، داراي سابقه و قدمت طوالني در عرصه تجاري كشور ايران در قياس با بسياري از كشورهاي تازه وارد 
به سبب . اين محصول مي باشد و در سالهاي گذشته فرصتهاي مناسب صادراتي در كشورهاي مختلف داشته است 

تغيير الگوي مصرف در كشور و افزايش تقاضاي مبلمان در سطح كشور و بخصوص شهر تهران ، كارگاهها و بازارهاي 
ر سطح كشور و بخصوص شهر تهران ايجاد شده اند تا پاسخگوي اين تقاضاي روبه رشد باشند ، ولي متعددي د

اين مقاله درصدد است تا با . بسياري از اين بازارها در سالهاي اخير به فروشگاه محصوالت خارجي تبديل شده اند 
مورد بررسي و تحليل قرار دهد و  رويكرد تحليلي وضعيت اين صنعت را در سطح بين المللي ، منطقه اي و ملي

زمينه هايي كه سبب شد تا توسعه صنعت مبلمان در شهر تهران ، در قالب خوشه هاي صنعتي مورد توجه مسئولين 
 .صنعتي قرار گرفته است را به نمايش گذارد 

مطالعـات  مقاله حاضر به بررسي و تحليل سناريوي بـين المللـي ، منطقـه اي و محلـي صـنعت مبلمـان در چـاچوب        
شناختي مدل  خوشه اي اين صنعت مي پردازد  و وضعيت عرضه و تقاضاي در سطح دنيا ، آسيا و منطقه خاورميانه و 

 . نيز داخل كشور مشخص مي سازد 
 

  تجارت مبلمان ، صادرات مبلمان ، واردات مبلمان ، مصرف مبلمان :كليد واژه 
 
 مقدمه - 2
 

اصناف توليدي بعنوان گسترده ترين اليه هاي توليدي در اقصي نقـاط  , ي كشور در نگاه پايين به باالي ساختار صنعت
از .كشور گسترده مي باشند و انواع مختلفي از مصنوعات و لوازم مصرفي و سرمايه اي را به بـازار عرضـه مـي نماينـد     

د كه عمـدتاً در منـاطق   توليد كنندگان و عرضه كنندگان مبلمان و لوازم چوبي قرار دارن, ميان صنوف توليدي كشور 
صنف مبلمان و لوازم چوبي نيز همانند اصناف توليدي كشور با وجود گسـتردگي از ضـعف   . شهري مستقر مي باشند 

مديريتي و تكنولوژيكي بااليي رنج مي برند و عليرغم چاالكي و تحـرك فاقـد چشـم انـداز مناسـب بـراي       ,ساختاري 
  .مي باشند  توسعه آتي و بقاي پايدار در عرصه اقتصادي

پس از انقالب اسالمي نيز صنوف توليدي كمتر مورد توجه قرار گرفته و برنامه مشخصي براي رشد و توسعه كيفي آن 
وجود نداشته است ولي در شرايط كنوني با توجه به ضرورتهاي اجتماعي نظيـر افـزايش سـطح اشـتغال و توجـه بـه       

  .اين بخش از صنعت كشور مهيا مي باشد صنايع كوچك و زود بازده بستر مناسبي  جهت توسعه 
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صـنايع كوچـك بـه سـبب     .توليدكنندگان مبلمان در تهران عمدتا در محدوده صنايع كوچك و متوسط قرار ميگيرنـد 
آگـاهي  , فاقد رويكردهاي مناسب براي توسعه مهارت فني و آموزشـي , فقدان ساختار برنامه ريزي شده و مقدار توليد 

مي باشند و اين امر سبب مي گردد تا حضور مسـتمر  .......ابداع تكنولوژي نوين و نو آوري و ,  از بازار داخلي و خارجي
و پاياي آنها در عرصه هاي اقتصادي مورد سوال قرار گيرد و در بسياري از موارد به سبب كمبـود اطالعـات از محـيط    

ته و فرصتها وتهديدات محيطـي را بخـوبي   خويش ايزوله شده ونتوانند ارتباط منطقي با فضاي كسب و كار برقرار ساخ
في المثل در . در اغلب موارد با رقابتهاي ناسالم، خود و ديگران را از گردونه توليد و بازار حذف مي نمايند. رصد نمايند

پس از فروپاشي نظام سوسيالستي شوروي و وجود تقاضاي مناسب در كشـورهاي حاشـيه   , صنعت مبلمان شهر تهران
رصت مناسبي براي دست اندركاران اين صنعت ايجاد شده بود و اغلب مشتريان با كيفهاي پر پـول وارد  ف, درياي خزر

كشور شده ومتقاضي خريد انواع مبلمان و لوازم چوبي كشور بودند ولي بـه سـبب فقـدان سـاختار فكـري و فرهنگـي       
و بي توجهي به فضاي كسـب و كـار    مناسب درتوليد كنندگان و عرضه كنندگان و تمركز به نتايج زودگذر ولحظه اي

جهاني ، سبب گرديد كه اين مشتريان با مشاهده آشفتگي ها و كاالي فاقد كيفيت ، از اين بازار روي گردان شده و به 
  .روي آورند .....سمت بازارهاي تركيه ، چين و

كـه در يـك حـوزة    درپيونـد دادن اصـناف بـا صـنايع بـزرگ ومتوسـطي       , توسعه اصناف در قالب خوشه هاي صنعتي
مشخصي فعاليت مي نمايند همراه با نظم بخشي و ساماندهي آنها ديناميك موثري را در رشد وپويايي آنها ايجاد مـي  

ايجاد خوشه صنعتي راهي جهت بر قراري پيوند مناسب بين اجزاي درگير دراين صنعت مي باشد تا بـا ايجـاد   .نمايد 
توان فني و تجاري آنان اقـدام شـود و در مسـير توسـعه يـافتگي و رشـد       در جهت هم افزائي , زنجيرة مناسب توليد 

زيرا رسيدن به توسعه باثبات، جزء باافزايش توانمندي دست اندركاران . اقتصادي و توانمند سازي ،به آنان كمك نمود
ميسـر نخواهـد   , و ذينفعان اين صنعت و تكميل زنجيره ارزش و ساختار دهي به عوامل و عناصر موثر در اين تجارت 

  .بود 
تجارب كشورهاي توسعه يافته حاكي است كه برقراري ارتباط بيشتر ونزديكتر بـين عوامـل درگيـر دريـك خوشـه و      
, تكميل زنجيرة ارزش مي تواند در ايجاد تشكيالت درون زا و شـبكه هـاي مـوثر درحـوزة فعاليـت هـاي مهندسـي        

  .ده و زمينه رشد پايدار اين صنايع را فراهم  مي سازد تكنولوژي و آموزشي و امثالهم موثر بو, بازاريابي 
) 1997-2007(صنعت مبلمان در دنيا يك صنعت باز و رو به رشدي است و تجارت اين گروه از كـاال طـي ده سـال    

ايـن در حـالي   . ميليارد دالر افزايش يافته است 100ميليارد دالر به  45درصدي را تجربه كرده است و از  120رشد 
درصد مـي باشـد  و نشـان دهنـده      01/0درصد و در بخش صادرات تنها  1/0ه سهم ايران از اين تجارت تنها است ك

  .سهم ناچيز كشور در اين بخش از تجارت جهاني است و نيازمند توجه بيشتر به اين صنعت در كشور مي باشد
ايع كوچـك بعنـوان اركـان    شركت شهركهاي صنعتي استان تهران با همكاري دفترخوشه هاي صنعتي سـازمان صـن  

آن  (Value chain)سياست گذار در صنايع كوچك ، توسعه صنعت مبلمان در شهر تهران و ارتقا زنجيـره ارزش  
در برنامه هاي توسعه صنعتي خود قرار داده اسـت، تـا بـا همكـاري و      "خوشه مبلمان تهران"را در قالب، توسعه 

  :وان به اهداف زير دست يافتهماهنگي دست اندركاران و ذينفعان خوشه ، بت
  شناخت دقيق زنجيره ارزش و سهم هريك  از عوامل در اين زنجيره  - 
 شناخت دقيق چالشها و مشكالت موجود در صنعت و ريشه هاي آن - 
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 به منظور فائق آمدن بر مشكالت و استفاده مناسب از فرصتها سرمايه  اجتماعيتقويت  - 
 استاي برنامه هاي توسعه صنعتي كشوررسيد ن به چشم انداز مناسب در ر - 
 تدوين استراتژيهاي مناسب براي رفع مشكالت و توسعه صنعت مبلمان  - 
  UNIDOبرنامه ريزي توسعه صنعت بر اساس مدلهاي تجربه شده بين المللي از جمله  - 
 طرح برنامه هاي عملياتي به منظور محقق نمودن اهداف و استراتژيهاي توسعه - 
 ها و شبكه هاي مناسب در درون خوشه بر مبناي منافع ذينفعان خوشهايجاد نهاد - 
 درون زا در جهت تكميل زنجيره ارزش (BDS)توسعه نهادهاي حمايتي و پشتيباني  - 
 توانمند سازي دست اندركاران خوشه به منظور حضور موثر و پايدار در بازارهاي داخلي و بين المللي - 

  
 
 
 تجارت بين المللي مبلمان - 3
 

بررسي وضعيت كاالهاي توليدي آن در كل جهان و مقايسه آن در سـطح  تحليل وضعيت مبلمان در سطح كالن ،  رد
ملي، مي تواند براي پيدا كردن جايگاه كنوني كشور در جهان و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن درسطح ملـي و بـين   

در اين بخش  . آتي مورد استفاده قرارخواهد گرفت هاي گيري ها و جهت گيري المللي بسيار مفيد مي باشد و در تصميم
  .و منطقه اي صنعت مبلمان بصورت كوتاه مرور خواهد شد آسيايي وضعيت بازار جهاني ،

كشورهاي 
توسعه  

%65, يافته

كشورهاي 
%35, نوظهور

  
  سهم هريك از كشورهاي توسعه يافته و نوظهور در توليد مبلمان دنيا - 1نمودارشماره 
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%21, آمريكا

%8, ايتاليا

%7, آلمان

%4, ژاپن
%3, انگلستان

%3, فرانسه%3, كانادا

ساير كشورهاي  
%15, توسعه يافته

%18, چين

%3, هند

%3, لهستان
%1, مكزيك ساير كشورهاي  

%11, نوظهور

  
  سهم كشور هاي مختلف در توليد مبلمان  - 2نمودار شماره 

. اي برخـوردار اسـت   مبلمان بعنوان صنعتي اشتغالزا، مولد و قديمي در اكثر كشورهاي جهان از اهميـت ويـژه   صنعت
ميليـارد دالر بـوده    307قريـب بـه    2007كشور اصلي توليد كنندة مبل در دنيا در سال  60ميزان كل توليد مبلمان 

درصـد سـهم كشـورهاي در حـال توسـعه       35درصـد سـهم كشـورهاي توسـعه يافتـه و       65است كه از ايـن ميـزان    
  ).1نمودار شماره (است

اياالت متحده، ايتاليا، ژاپن،چين ، : ،هفت كشور اصلي در زمينه صنعت توليد مبلمان عبارتند از 2طبق نمودار شماره 
از بازار مبلمان جهان را به ) از لحاظ ارزش(درصد  49در مجموع در حدود اين هفت كشور . كانادا، انگلستان و فرانسه

  .اند خود اختصاص داده
درصد از  19كشورهاي اتحاديه اروپا به همراه نروژ و سوئيس و كشورهاي ناحيه آمريكاي شمالي با در اختيار داشتن 

اين درحالي است كه كشورهاي . دان درصد از مصرف مبلمان به خود اختصاص داده 72جمعيت جهان، در حدود 
درصد از مصرف كل مبلمان جهان را در  23درصد از جمعيت جهان، تنها  66منطقه آسيا و پاسيفيك با دارا بودن 

  .درصد سهم ساير كشورها از جمله كشورهاي آفريقايي است 5اختيار خود دارند و تنها 
دالر به ازاي هر نفـر در سـال در    223در حال توسعه تا  دالر در كشورهاي 14سرانه ظاهري مصرف مبلمان از ميزان 

مهمتـرين  . دالر اسـت  57كشورهاي توسعه يافته متغير است بطوريكه متوسط اين مقدار در سرتاسر جهان در حدود 
تغيير ساختاري در صنعت مبلمان دنيا در دهه اخير افزايش ميزان تجارت بين المللي آن مي باشد كه حكايت از  بـاز  

يكـي از   .توان آن را از روي نسبت بين واردات و كل مصرف مشاهده نمـود ن بازار  اين صنعت در دنيا دارد كه ميبود
سال اخير رشد بيشتر تجارت جهاني مبلمـان نسـبت    10نتايج باز شدن سريع بازار مبلمان در بازارهاي اصلي دنيا در 

باز بودن اين صنعت و افزايش تجارت .باشد جهاني مي به رشد كل توليد مبلمان و همچنين نسبت به رشد كل تجارت
هـاي وارداتـي بـه     المللي مبلمان ، اين حقيقت را نشان ميدهد كه تمايل بازار و مشتريان بـه اسـتفاده از مبلمـان    بين

  .سرعت در حال رشد و پيشرفت بوده و فرصت مناسبي را در اختيار دست اندر كاران اين صنعت قرار ميدهد 
 

  )نسبت واردات به مصرف(ميزان بازبودن بازار جهاني مبلمان   - 3ماره نمودار ش
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 وضعيت تجارت جهاني مبلمان -4
حكايت ) 2007تا  1998طي سالهاي ( ساله گذشته10 درصدي ارزش مبادالت تجاري مبلمان در جهان در 116  رشد

 97بـه  1998ميليـارد دالر در سـال    45هاني دارد و ميزان تجارت از از افزايش استقبال از اين محصوالت در سطح ج
رسيد كه ساليانه بيش از ده درصد رشد را نشان ميدهد، كه اين امر صنعت مبلمان را بـه   2007ميليارد دالر در سال 

  .بزرگترين شاخه از صنايع سبك در دنيا تبديل نموده است
  
  
  
  
  
 

  )به ميليارد دالر آمريكا(تجارت جهاني مبلمان   -4نمودار                                            
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 مهمترين صادركنندگان صنعت مبلمان در دنيا -4نمودار شماره 



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٧ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
ترين  از مهم. ميليارد دالر بوده است 48در حدود  2005دهند كه ميزان كل صادرات مبلمان در سال  آمارها نشان مي

در حاليكـه طبـق   . توان به چين، ايتاليا، آلمان و كانـادا اشـاره كـرد    مي 2005سال كشورهاي صادركننده مبلمان در 
ايتاليا بزرگترين صادركننده مبلمان به دنيا محسوب مي شده است ولـي در سـالهاي اخيـر     2002نمودار زير تا سال 

  .چين گوي سبقت را از ايتاليا ربوده و به صدر اين جدول رسيد
 
 
 

  2002تا  1999ترين صادركنندگان مبلمان دنيا از سال بزرگ  -5نمودار شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  

  2006تا  2003بزرگترين صادركنندگان مبلمان دنيا از سال    -6نمودارشماره 
  
  

  
  
  
  
  

 لهستان كانادا آلمان چين ايتاليا

 كانادا لهستان آلمان ايتاليا چين



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٨ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
  
 

ميليـارد دالر در   8/7بـه   1996ميليـارد دالر در سـال    3/1شايان ذكر است كه ميزان صادرات مبلمان كشور چين از 
ايتاليا نيز پس از كشـور چـين، در جايگـاه دوم جـاي     .  برابر افزايش يافت  6طي ده سال به .استرسيده  2005سال 

در طي دهـه اخيـر،   . كشور لهستان نيز با رشدي قابل توجه از مقام هشتم به رتبه چهارم نايل آمده است. گرفته است
 .اند ر بودهبازارهاي جهاني از استقبال روزافزوني براي پذيرش انواع مبلمان برخوردا

 
ارقام ستون درصد رشد مي ( 2007تا  1997كشورهاي اصلي صادركننده مبلمان از سال   -7نمودارشماره 

  )باشد

  
به نفع كشورهاي در حـال توسـعه كـاهش داشـته      ٪23هاي اخير ميزان توليد كشورهاي توسعه يافته  اگرچه در سال

با اين حـال،  . افزايش داده است ٪19به  ٪4سهم خود را از  2006تا  1997است، به عنوان مثال كشور چين از سال 
گيرد،كشـورهاي ويتنام،مـالزي و لهسـتان از     صادرات مبلمان توسط كشورهاي توسعه يافته صورت مي ٪52همچنان 

  .ديگر كشورهاي در حال توسعه هستند كه در سالهاي اخير  از رشد صادراتي قابل توجهي برخوردارند
  
  
  
  
 
 

 واردكنندگان مبل دنيابزرگترين - 5

 

 چين
ايتاليا

كانادالهستانآلمان



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٩ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

كشـورهاي  ايـاالت    2005تـا   1996ترين واردكنندگان مبلمان جهان طـي سـالهاي    ، عمده2006براساس آمار سال 

از طرفي محاسـبات انجـام شـده، ميـزان ارزش     ). طبق نمودار زير(متحده، آلمان، انگلستان، فرانسه و ژاپن مي باشند 
  . ميليارد دالر نشان مي دهد 48د واردات مبلمان را در سال اخير در حدو

  بزرگترين واردكنندگان مبلمان در دنيا  - 8نمودارشماره 

انجام داده است ، پيش بينـي رشـد بـازار  مبلمـان در     )  CSIL( در تحقيقي كه توسط مركز مطالعات صنعتي ايتاليا
ين و هند برآورد شده اسـت  در اين پيش بيني ، بيشترين رشد براي كشورهاي چ.كشورهاي مختلف آورده شده است

 .ايران در اين ليست آورده نشده است.درصد را انتظار داشت 4تا  1توان رشدي بين  و براي ساير كشورها مي

  
 صنعت مبلمان درآسيا -6
 

آسياي يكي از قطب هاي مهم توليد مبلمان مي باشد و در طي سالهاي گذشته از رشد قابـل تـوجهي برخـودار بـوده     
طقه كشورهاي چين ، ژاپن ، مالزي ، اندونزي ،تايلند ، تايوان و تركيه از مراكز فعال در تجارت مبلمـان  در اين من.است

بطوريكه ژاپن يكي از بزرگترين كشورهاي وارد كننده مبلمان در آسيا سـت وكشـورهاي چـين ،    . در آسيا مي باشند 
ه كهن  محسوب مي شوند و شركتهاي مختلفـي  اندونزي،مالزي از جمله بزرگترين صادر كنندگان اين محصول در قار

از طرفـي كشـورهاي   . با توانمندي هاي متفاوت در اين كشورها در زمينه توليد و عرضه مبلمان فعاليـت مـي نماينـد    
سنگاپور و تايوان نيز بر مبناي اصل صدور سرمايه تسهيالتي را براي توليد مبلمان در كشور چـين و سـاير كشـورهاي    

كشـور ويتنـام نيـز    . مودند و در تبادل تجاري اين محصول سهم بااليي را به خود اختصـاص داده انـد   آسيايي فراهم ن
جدول زير وضـعيت واردات و  .اخيراً به جرگه صادركنندگان مبلمان ارزان قيمت  به اياالت متحده امريكا پيوسته است

  .را نشان ميدهد 2001-2005طي دوره  UNCTADصادرات اين كشورها بر اساس آمار مستخرجه از 
  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٠ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

   

 )هزار دالر(2001- 2005واردات و صادرات كشورهاي آسيايي طي سالهاي   - 1جدول شماره 

 2005 2004 2003 2002 2001 سال كشور

 چين
 7861009 5986780 4467059 3343092 2421382صادرات
 134802 114214 105007 73516 66345 واردات

 ژاپن
 60703 57098 47066 51859 58207صادرات
 2288777 2118215 1954112 1815587 1865273 واردات

 مالزي
 1423382 1378335 1175839 1111775 1037232صادرات
 177255 180519 106380 98315 47308 واردات

 اندونزي
 1247117 1057593 970867 960783 880147صادرات
 33625 17504 10336 6214 4337 واردات

 تايوان
 830359 844335 826563 853090 938938صادرات
 165390 152100 114439 114849 124990 واردات

 تايلند
 720674 685040 602189 577210 517203صادرات
 43139 38215 22712 20789 20034 واردات

كره 
 جنوبي

 122566 110373 105452 108069 110157صادرات
 335130 247766 227831 176144 101986 واردات

 سنگاپور
 125102 81312 71073 56203 61038صادرات
 307175 271756 289096 248181 277330 واردات

 فيليپين
 220267 0 207939 241670 239961صادرات
 39349 0 35787 30754 33465 واردات

 تركيه
 337882 259512 178015 108138 66308صادرات
 139774 100180 57222 54211 62130 واردات

  
  
 بازار مبلمان در كشورهاي منطقه  -7
  

به منظور بررسي كشورها و مناطقي كه فرصتهاي قابل دستيابي براي حضور محصوالت خوشه مبلمـان تهـران در آن   
 ايـن .وجود دارد ، به بررسي كشورهاي منطقه كه آمار تجارت مبلمان آن در دسترس بوده است ، پرداخته شده است 



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١١ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

كشورها شامل تركيه ، سوريه ، عربستان سعودي ، كويت ، قطر ، بحرين ،يمن ، عمان ، پاكسـتان ، روسـيه ، چـين ،    
از طريـق   2001-2005ارمنستان و آذربايجـان مـي باشـند كـه آمـار تجـارت مبلمـان ايـن كشـورها طـي سـالهاي            

UNCTAD  شورهاي منطقه نيز مـي تواننـد در   قطعا كشور هاي عراق ، افغانستان وديگر ك. جمع آوري شده است
در بين كشـورهاي منتخـب   . اين بررسي مورد توجه قرار گيرند كه در اين فرصت دسترسي به آمار آنها ميسر نگرديد

منطقه ، وضعيت اين كشورها از جهت صادرات و واردات مبلمان مورد بررسي قرار گرفته تا تصوير دقيقتري از تجارت 
  .اي پيش روي دست يافتمبلمان در منطقه و فرصته

  صادرات ) الف
همانگونـه  . در جدول زير آورده شده است 2001-2005كشور منتخب به همراه ايران طي دوره  13وضعيت صادرات 

ميليارد دالر صادرات در رتبه اول قرار  8/4كه از جدول و نيز نمودار مربوط استنباط مي گردد كشور چين با متوسط 
ميليـون دالر در رتبـه    130ميليون دالر در رتبه دوم و روسـيه بـا    190شور تركيه با قريب به دارد و پس از آن نيز ك

 . سوم قرار دارند و ايران نيز با قريب به ده ميليون دالر پس از عمان در رتبه ششم قرار دارد 

 )هزار دالر( 2001- 2005ارزش صادرات طي سالهاي   - 2جدول شماره 

 كشور
2001-2005 سال  

 متوسط مجموع 2005 2004 2003 2002 2001
 189971 949855 337882 259512 178015 108138 66308 تركيه

 6956 34780 13487 10993 10300 0 0 پاكستان
عربستان 
 22836 114180 25099 26052 21854 24247 16928 سعودي

 1281.8 6409 2073 1207 1671 1409 49 قطر
 110.8 554 97 60 356 37 4 ارمنستان

 19031.2 95156 20898 17804 24015 17773 14666 عمان
 1541.6 7708 0 0 0 0 7708 كويت
 8117.4 40587 11378 10335 7479 11395 0 بحرين
 1029 5145 969 4176 0 0 0 يمن
 4815864 24000000 3343092446705959867807861009 2421382 چين

 947 4735 2525 1665 359 130 56 آذربايجان
 119625 598126 182944 156703 108866 74895 74718 روسيه
 3406 17030 0 8126 6790 1834 280 سوريه
 9919.4 49597 9534 8353 9150 10609 11951 ايران

 



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٢ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

در رتبه ششم صادركننده مبل در كشـورهاي   2001 -2005طي  سالهايهمانگونه كه از ارقام فوق پيداست ايران در
منطقه قرار داشت ولي در سالهاي اخير با كاهش حجم صـادرات در رتبـه هـاي پـايين تـري نسـبت بـه كشـورهاي         

در بين اين كشورها ، چين ، تركيـه ، روسـيه و عربسـتان سـعودي ، همـواره از ايـران در       .پاكستان و سوريه قرار دارد
  .نه صادرات مبلمان در رده هاي باالتري قرار داشتندزمي
  

 
 

  )هزار دالر)(به ترتيب(متوسط صادرات كشورهاي آسيايي   - 3جدول شماره 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ارمنآذربايجان يمن قطركويتسوريهپاكستانبحرين ايران عمانعربستان روسيه تركيه
4,8189,971119,62522,836 19,0319,9198,1176,956 3,406 1,542 1,282 1,029 947  

  

 
  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٣ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

توزيع جغرافيايي صادركنندگان مبلمان منطقه بر حسب شدت صادراتي نيز بر روي نقشه جغرافيـايي مشـخص شـده    
  .است
 واردات) ب
  
مي دهد كه كشورهاي روسيه ، عربسـتان  را نشان  2001-2005ارقام جدول زير واردات مبلمان طي دوره پنج ساله  

، چين ، تركيه ، قطر ، عمان، بحرين و كويت و يمن در رتبه هاي باالتري از جهت ميزان واردات نسـبت بـه متوسـط    
ولي با توجه به آمار واقعي واردات در سالهاي اخير اين رتبه نيز تغيير يافته . واردات ايران طي دوره مذكور قرار دارند 

  .نيز جز واردكنندگان اصلي پس از كشورهاي روسيه ، عربستان و چين قرار گرفته استو ايران 
  

 
 
 
  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٤ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
  
 

 )هزار دالر(2001-2005ارزش واردات طي سالهاي  -4جدول شماره 

 كشور
 2001-2005 سال

 متوسط مجموع 2005 2004 2003 2002 2001
 82703.4 100180139774413517 57222 54211 62130 تركيه

 4354.2 21771 12293 5542 3936 0 0 پاكستان
عربستان 
 287718 2613032742602994633714641438588 232098 سعودي

 66286.8 122364331434 46433 60810 51101 50726 قطر
 5618.8 28094 8577 7234 5306 3639 3338 ارمنستان

 38098.8 190494 42821 39795 36024 35326 36528 عمان
 17491 87455 0 0 0 0 87455 كويت
 29310.8 146554 34066 38412 39251 34825 0 بحرين
 6892.4 34462 19340 15122 0 0 0 يمن
 141201 100568150058171452201822706004 82104 چين

 17919.4 89597 25516 24730 18892 10935 9524 آذربايجان
 299805 2463292797473614074403971499026 171146 روسيه
 3370.6 16853 0 2851 2126 11876 0 سوريه
 6729 33645 16519 11887 4410 723 106 ايران

  
  
  

  )هزار دالر)(به ترتيب(متوسط واردات كشورهاي آسيايي  -5جدول شماره 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
پاكستانارمنستانايران يمن كويتيجانآذربا بحرين عمان قطر تركيه چينعربستان

2287,718141,20182,703 66,287 38,09929,31117,919 17,491 6,892 6,792 5,619 4,354 



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٥ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

توزيع جغرافيايي واردكنندگان مبلمان منطقه بر حسب حجم و  شدت واردات نيز بر روي نقشه جغرافيـايي مشـخص   
  .شده است

  
 
 
 :ع بندي تجارت بين الملليجم -8
  

يـك  ميليارد دالر بوده است كـه قريـب بـه       350قريب به  2008ميزان توليد مبلمان در سطح بين المللي در سال 
در بين كشورهاي جهـان  ،آمريكـا   . آن در بين كشورها مبادله و دوسوم آن در درون كشور ها مصرف شده است سوم

پس . اختيار دارد ، از سوي ديگر بزرگترين وارد كننده مبلمان در جهان مي باشد ضمن  اينكه باالترين توليدات را در
  .از آن نيز كشورهاي آلمان ، انگلستان ، فرانسه و ژاپن در رتبه هاي بعدي واردكنندگان قرار دارند

مبلمان در جهان ايتاليا در راس صادركنندگان   2005در بين صادركنندگان مبلمان در دنيا ، هر چند تا قبل از سال 
قرار داشت ولي از آن به بعد،  چين گوي سبقت  را از ايتاليا ربود و در راس صادركنندگان مبلمان قرار گرفت پـس از  

 .آن ايتاليا، آلمان ، لهستان و كانادا قرار دارند
ان صـادرات آن در  در آسيا نيز ، كشور چين همچنان داراي رتبه اول در زمينه توليد و عرضه مبلمان مي باشد و ميـز 

نيـز همچنـان    2008و2007ميليارد دالر رسيد و بنظر مي رسد ايـن مقـدار در سـالهاي     16به قريب به  2006سال 
ميليـارد دالر  2بـه   2008پس از چين ، كشور مالزي است كه ميزان صادرات مبلمان آن در سال . افزايش يافته باشد

  .تايوان ، تايلند و تركيه قرار دارندرسيده است و پس از آن نيز كشورهاي اندونزي ، 
عـالوه بـر كشـورهاي      در نهايت با بررسي نسبت واردات به صادرات كشورهاي منطقه به اين نتيجه مـي رسـيم كـه   

، فرصت هاي صادراتي مناسبي در كشورهاي عربسـتان  UNCTADهمسايه نظير عراق و افغانستان ، بر اساس آمار 
، كويت و امثالهم وجود دارد كه خوشه مبلمان تهران ميتواند جهت بهره برداري از اين ، قطر ، آذربايجان ، ارمنستان 



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٦ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

فرصت ها و حضور بيشتر در اين بازارها ، برنامه ريزي نموده و سهم خويش را از تجارت مبلمان در منطقه ارتقـا داده  
  .و به جايگاه واقعي خود در اين صنعت نائل شود

استفاده شده و اين شاخص براي كشورهاي منتخب منطقه ) واصا(ادرات به واردات در جداول زير از شاخص نسبت ص
، اين شاخص محاسبه شد تا نشان دهنده كشورهاي واردكننـده مبلمـان در منطقـه    )آمار آنها در دسترس بوده است(

  .جه قرار دهندباشد و توليد كنندگان داخلي بتوانند بعنوان فرصت از آن در برنامه ريزي هاي صادراتي مورد تو
  
  
 

 كشورهاي آسيايي 2001 سال در "واصا"رتبه بندي  -6شماره جدول 

             
 يمن ايران چين تركيه  روسيه عمان كويت عربستان آذربايجان

         

  
  

 كشورهاي آسيايي  2005در سال   "واصا "رتبه بندي  -7شماره  جدول

             
 چين تركيه  پاكستان  ايران عمان روسيه بحرين آذربايجان عربستان ن

         

  

  
 
  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٧ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
  

  2001-2005طي سالهاي  واصا كشورهاي منطقه - 8شماره ولجد
 

 كشور
 سال

     

      تركيه 

      پاكستان

      عربستان

      قطر

     نستانارم

      عمان

      كويت

      بحرين

      يمن

      ايران

      چين

     آذربايجان

      روسيه

      سوريه

  
  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٨ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
 
ميليون دالر  250ميليون دالر ، روسيه با  350با توجه به آمار وادات كشورهاي منطقه ، كشور عربستان با نزديك به  

  .تهاي مناسبي براي عرضه محصوالت خوشه مي باشندميليون دالر زمينه هاي صادراتي ، فرص 120و قطر با
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 مطالعه روندمبلمان در سطح ملي - 9
  

 40دسـت انـدركاران ايـن صـنعت تـا اوايـل دهـه         بررسي صنعت مبلمان دردهه هاي گذشته حاكي از آن است كـه 
ليتهـاي توليـدي خـويش    خورشيدي همانند ساير بخشهاي توليدي درقالب واحدهاي صنفي وبه صورت سنتي بـه فعا 

آغاز  1342ادامه مي دادند وپس از آن تحت تاثير سياستهاي حكومتي ،از جمله برنامه اصالحات اقتصادي كه درسال 
گرديد ، در اين صنعت نيز همانند ساير صنايع در كشور ،  شركتهاي توليدي شروع به فعاليت نمودند كه از جمله آن 

به عرصه توليد انبوه مبلمان دركشور گذاشت ودركنـارآن نيـز واحـدهاي صـنفي      بوده است ،كه پا "مبليران "شركت 
درمركـز شـهر تهـران     "توليدي درشهرهاي بزرگ از جمله تهران ،شـروع بـه فعاليـت نمودنـد وايـن واحـدها عمـدتا       

  . ودرمنطقه حسن آباد وخيابانهاي حافظ واستانبول فعاليت مي نمودند
گوي زندگي درسطح جامعه ونيز وقوع جنگ تحميلي بازار مبلمان بخصـوص مبلمـان   با وقوع انقالب اسالمي وتغيير ال

وتغيير الگوي زندگي  70از اوايل دهه . خانگي به حاشيه رفت واين صنعت تا انتهاي جنگ تحميلي با ركود همراه شد
يد تا مرحلـه  ومصرف درجامعه تقاضا براي محصوالت توليدي اين صنعت روبفزوني گذاشت و شرايط جديد سبب گرد

اي تازه از سرمايه گذار يها وفعاليتهاي توليدي دراين صنعت رونق يافته  و كارگاه هاي توليدي يكي پس از ديگـري ،  
در حال حاضر عالوه بر تهران كه بعنوان بزرگترين قطب توليد مبلمـان در  .در شهرهاي بزرگ شروع به فعاليت نمايند
مشهد ، تبريز ، تويسركان ، مالير  و ديگـر شـهرهاي كشـور نيـز صـنعت       كشور مي باشد ، در شهرهاي ديگري نظير



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ١٩ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

اين حقايق بيانگر اقبال جامعه نسبت به اين محصـول مـي باشـد و نويـد     . مبلمان داراي رشد قابل توجهي شده است
  .بخش آينده اي روشن براي آن خواهد بود

تنهـا آمـار   . درمراكز اطالعاتي  موجود نيسـت   براي محاسبه ميزان مصرف مبلمان دركشور ، هيچگونه آمار مستندي
و روستايي  است كه از مركز آمار ايران استخراج شـده اسـت    قابل اتكا مربوط به هزينه خانوار دربخش خانوار شهري

براساس اين آمار؛ سهم هزينه خانوار شهري و روستايي درخريد مبلمان و لوازم خانگي بعنوان مبناي آمـاري منظـور   .
مورد  1380-1386آن ، مصرف اين اقالم درسبد هزينه خانوار شهري و روستايي را طي دوره هفت ساله  شد كه طي

  .بررسي و تحليل قرار گرفت
مبلمان، اثـاث ثابـت ،   "در بررسي هزينه خانوار در آمارهاي موجود در سالنامه آماري كشور، بخشي بعنوان هزينه 

كه اين هزينه ها دربرگيرنـده هزينـه هـاي فـرش ، كفپـوش      . ستدرج گرديده ا "فرش و كفپوش و تعميرات آنها
با توجه به اينكه اين هزينـه ، عـالوه بـر مبلمـان ،     . و مبلمان منزل و تعميرات آنها مي باشد ) نظير موكت و امثالهم(

نه مبلمان براي برآورد هزي. هزينه فرش و كفپوشهاي مرتبط نظير موكت ، گليم ، نمد و امثالهم را نيز شامل مي شود
درصد هزينه  30اقدام به نمونه گيري آماري در مناطق مختلف شهري و روستايي شد كه طبق برآوردهاي انجام شده 

درصد در مناطق روسـتايي را بعنـوان هزينـه مبلمـان منظـور و       10مذكور بعنوان هزينه مبلمان در مناطق شهري و 
يك دهكهاي دهگانه ، طبق اطالعـات مركـز آمـار ايـران آورده     برمبناي آن برآوردهاي زير انجام شده است كه به تفك

  .شده است
  

) دهكهـاي اول تـا پـنجم   (براساس نسبت هاي استخراج شده از اين هزينه ها، هرچند در دهك هـاي پـايين جامعـه    
تغييرات چندان محسوس و قابل توجهي در افزايش مصرف مبلمان مشاهده  نمي شود ، ولي از دهك هاي هفـتم تـا   

درصـد را   6/36سـال مـورد بررسـي     7م اين رشد قابل توجه مي باشد ، بطوريكه در دهك ا دهم نسبت رشد طي ده
درصد در سال را نشان ميدهد و فرصت مناسبي است كه توليدكنندگان اين گروه از  5كه  رشد بيش از  ميدهد نشان

  .رداري نمايند محصوالت مي توانند با برنامه ريزي مناسب از آن بنحو مناسبي بهره ب
  
  

 

 
 

 )غيرخوراكي+خوراكي(كل مبلمان به هزينه كل خانوار- 9شماره  جدول

دهكدهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم ل
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 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٢٠ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

        
    

  

  
 بررسي وضعيت واردات  مبلمان و چوب در سطح كشور -10
  

در زمينه عرضه داخلي مبلمان در كشور نيزآمار مستندي وجود ندارد ودراينجا تنها مي تـوان بـه عرضـه خـارجي يـا      
اساس اطالعات دريافتي از گمرك جمهوري اسـالمي ، ميـزان    بر.واردات اين محصول طي سالهاي گذشته اكتفا نمود 

، بـه   83ميليـون دالر در سـال    8/13روند صعودي داشته است ، بطوريكه از  1387تا  1383واردات مبلمان از سال 
درصدي را طـي پـنج سـال     400افزايش يافت  كه رشد بيش از  1387ميليون دالر در يازده ماهه  سال  70بيش از 
اين امر ازسويي وجود تقاضاي مناسب محصول در بازار داخلي است و از سـوي ديگـر ، بيـانگر    .  شان ميدهدگذشته ن

چـوب نيـز بعنـوان    .ضعف توليد كنندگان داخلي در تامين اين نياز و واگذاري آن به توليدكنندگان خارجي مي باشـد 
ج سال گذشته بطور متوسط هر سال بيش يكي از مهمترين مواد اوليه مصرفي در صنعت مبلمان مي باشد كه طي پن

  :  جزئيات واردات مبل و چوب طي پنج سال گذشته در جدول زير آورده شده است.تن واردات داشته است 800از 
  
  
  

  87تا  83آمار واردات چوب و مبلمان از سال -10جدول شماره 

     ارزش محصول

 مبل

     )تن(وزن

     ميليارد ريال

     هزاردالر



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  
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 ٢٣  زا     ٢١ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

 چوب

     )تن(وزن

     ميليارد ريال

     هزاردالر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٢٢ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
  

  
به ترتيب زير بوده است و درسالهاي اخير  87ماه سال11تا  80ميزان واردات و صادرات مبلمان طي سالهاي 

 8بطوريكه طي  صادرات باروند كاهشي روبروبوده است ولي  ميزان واردات  به شدت رو به افزايش يافته است ، 
ين روند بسيار نگران كننده و نشاندهنده ضعف بيش از هزار برابر شد  كه  ا) واصا(سال نسبت واردات به صادرات 

 .ساختاري موجود در اين صنعت و هجوم كشورهاي خارجي براي حضور در اين بازار مي باشد

  سال اخير 8روند واردات و صادرات مبلمان طي  -11جدول شماره 
  

رات ، ژاپن و آلمان بـوده  كه از كشورهاي تركيه ، چين ، اما 87ماهه  11تا 1380واردات مبلمان در طي سالهاي 
  .بوده  است..... مبادي صادراتي به كشورهاي عراق ،تاجيكستان ،آذربايجان و تركمنستان و.است 

  



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٢٣ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

  
  

  87تا  80آمار صادرات مبلمان از سال   - 18نمودار
  
  
 :مطالعه روند صنعت مبلمان در تهران  -11
 

عالوه بر بازار بزرگ مصرف  ، داراي توانمنـدي مناسـبي در   تجاري كشور ،  –تهران بعنوان بزرگترين مركز اقتصادي 
بازار مبلمان تهران يكي از بزرگترين بازارهاي مبلمان درسطح كشور .زمينه توليد و عرضه مبلمان در كشور مي باشد 

درحـال حاضـر ، توليدكننـدگان    . درصد بازار مبلمـان كشـور رادردسـت دارد    30مي باشد كه طبق آمار ها قريب به 
  .بلمان در تهران ، عالوه بر تامين نياز  بازار بزرگ تهران به  ساير بازارهاي كشور نيز مبلمان  عرضه مي نمايند م
  
  
  

 
 )ميليارد ريال(75 - 86هزينه خانوار براي مبلمان طي سالهاي  -12جدول شماره 

 سال 1375 1380 1382 1383 1384 1385 1386

ه خانوار تهراني براي هزين  99 270 452 815 887 1189 1329
 مبلمان

هزينه خانواركل كشور   505 1313 2161 3397 4189 5577 6235
 براي مبلمان

 
برابـر   12در كـل كشـور بـيش    ) 1386الـي  1375يعني از سـال  (سال  12بر اساس جدول فوق ، هزينه خانوار طي  

برابـر رشـد را نشـان ميدهـد و اگـر       13از  افزايش يافت در حاليكه اين افزايش در دوره مذكور براي شهر تهران بيش



 
بررسی حتليلی جتارت جهانی مبلمان و  

 ارزيابی جايگاه ايران 
 

 
 ١٣٨٨هبمن 

 

  

 ٢٣  زا     ٢٤ : صفحه ٠ ١    :آخرين مشاره جتديد نظر 
 

برابر رشد داشته است ، اگر  9/4را مد نظر قرار دهيم ، هزينه مبلمان در شهر تهران ) 1386الي  1380(ساله  7دوره 
بخشي از آن را مربوط به تورم بدانيم و متوسط نرخ تورم ساليانه را در دوره هفت ساله فوق بيست درصد فرض كنيم 

اين روند نشـان دهنـده فرصـتي    .درصد در سال خواهد بود 19ن ، متوسط افزايش مصرف ساليانه قريب به ، عليرغم آ
است كه براي صنعتگران و دست اندر كاران اين بخش از اقتصاد وجود دارد كه بايد بنحـو شايسـته اي بهـره بـرداري     

  .شود
 

نه هاي مختلـف از جملـه پيشـرفتهاي صـنعثي     شهر تهران به عنوان پايتخت كشور آيينه اي از وضعيث كشور در زمي
لذا تاريخچه توسعه مبلمان  در تهران تابعي از توسعه شهرنشيني در كشور و  رشد جمعيث شهرنشيني است كه .است

هر چند در اين سالها معـدود فعـاالني در زمينـه توليـد مبلمـان فعاليـت  مـي        . در تهران شروع شد 30از اوايل دهه 
اليتهاي خود را در منطقه حسن اباد تهران شروع و پس از آن در ساير مناطق از جمله منطقـه پـل   نمودند كه ابتدا فع
به بعدنيز مناطق دالوران و سـاير منـاطق در ايـن     60به بعد منطقه يافت آباد و از دهه 50از دهه .  چوبي رونق يافت

مبلمان تهران بسيار گسترده مي باشـد،  لـذا     با توجه به اينكه حوزه جغرافيايي خوشه. زمينه شروع به فعاليت نمودند
ارايه تاريخچه به وضعيت هر يك از مناطق جغرافيايي تهران معطوف خواهد شد و با توجه به اينكه تهران طـي چهـار   
دهه اخير با رشد ناگهاني روبرو بوده است  ، تاريخچه دقيقي از چگونگي شكل گيري خوشه مبلمان و سـير تحـول و   

ست نيست ولي واقعيتهاي موجود بيانگر رشد قابل توجه اين صنعت در تهران بعنوان مركز كشـور دارد  تطور آن در د
خوشه مبلمان تهران طيـف وسـيعي از توليـد كننـدگان بـزرگ ،      . كه همواره تصويرگر رشد در سطح كشور مي باشد

تا كارخانه هـاي بـزرگ در آن   متوسط و كوچك را در خود جاي داده است ، بطوريكه از كارگاههاي كوچك تك نفره 
  . قرار دارند و به تناسب به توليد و عرضه اين محصول مشغول مي باشند

ازنقطه نظر جغرافيايي نيز صنعت مبلمان تهران به گستردگي شهر تهران مي باشد بطوريكه كارگاه هاي توليـد آن از  
ب غربي آن يعني مناطق چهـار دانگـه و   شمالشرقي شهر ، يعني مناطق سياه سنگ و خرمدشت گرفته تا مناطق جنو

  . فيروز بهرام ، و از شرق نيز از شهرك خاوران تا شهريار و ماهدشت كسترده مي باشند
سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي ايران بعنوان سياستگذار توسعه صـنايع كوچـك ، توسـعه صـنعت     

ه اي خـود قـرارداده اسـت و شـركت شـهركهاي صـنعتي       مبلمان در قالب خوشه هاي صنعتي را در برنامه هاي توسع
اميـد اسـت   . استان تهران با حمايتهاي فني و مالي ، برنامه توسعه اين صنعت در شـهر تهـران را آغـاز نمـوده اسـت      

صنعتگران اين بخش از طريق ارتباط مناسب با دست اندركاران توسعه خوشه مبلمـان تهـران ، بتواننـد برنامـه هـاي      
با همكاري و هماهنگي هم به پيش برده و موجبات توسعه پايدار صنعت مبلمان در تهران و سـاير نقـاط   توسعه اي را 

  . ايران را فراهم سازند
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