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

ضـا رحـیمیـان
طرح جلد :  ر



نیازها و ضرورت های هر صنعتی از شرایط کالن اقتصاد آن کشور و  بر اساس معیارهای  بهره وری در آن صنف و صنعت خاص منتج میشود؛ 
شناسایی و تبیین این ضرورت ها و تعیین اولویت ها در آن صنف و صنعت خاص، یکی از مهم ترین نقش هایی است که تشکل های بخش 

خصوصی، میتوانند برای بالندگی صنعت خود انجام داده تا بتوانند با استفاده از توان و امکانات موجود در صدد پاسخگویی به آنها  برآیند.
در همین راستا از آنجا که  طی سالهای اخیر ضرورت غنای علمی فنون و تخصص های تجربی مثل طراحی  و تولید مبلمان بیش از هر 
مقطع زمانی دیگر و به شکل هشدارگونه به چشم می آید انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون بر آن شد تا پس از تشخیص ضرورت و نیاز، 
آغازگر حرکتی علمی و صد البته عملی در راستای پاسخگویی به آن ضرورت باشد؛ حرکتی که با تدوین و تصویب رشته ای دانشگاهی تحت 
عنوان طراحی مبلمان برای اولین بار در کشور، بانجام رسید؛ طراحی و راه اندازی موزه مبل ایران به عنوان مرکز تحقیق و پژوهش صنایع 

چوب و مبلمان کشور نیز در همین مسیر و در راستای پوشش بخشی از خالءهای تحقیقاتی و پژوهشی کشور با موفقیت، عملیاتی شد.
 از طرف دیگر و در مسیر تعامل با فضاهای بین المللی، برگزاری کنفرانس های بین المللی دکو برای ارائه وجهه ای علمی- تخصصی از 
این صنعت، حضورهنر-  صنعت مبلمان را به عنوان یک صنعت و حرفه اصیل ایرانی در بعد بین المللی متبلورساخته، به عنوان اصلی ترین 

تریبون این هنر صنعت در عرصه ملی و بین المللی نقش آفرینی میکند.
پس از برگزاری چهار دوره موفق کنفرانس بین المللی دکو که به دستاوردهای آنها در شماره های قبلی مجله دکومان اشاره شده است 
انجمن دوره پنجم را با اعتقاد به کلیه اصول نظریه عمومی سیستم ها و مفاهیمی چون بازخور و هم-افزایی در قالب هم اندیشی صنفی ، 
صنعتی و دانشگاهی با تاکید به بررسی صنعت از مناظر فوق و نیز بازنگری چهار دوره قبلی برگزار میکند تا ضمن اخذ نظرات سایر اعضای 
شورای مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته برای برگزاری کاملتر و جامعتر دکو 2013، محلی برای نقد، بررسی و بازنگری احتمالی در 

بخش هایی از کنفرانس را نیز فراهم کرده باشد.
با همین رویکرد، پاسخ به ضرورت های اطالع رسانی تخصصی در حوزه مبلمان، دکوراسیون و معماری داخلی از طریق نشریه تخصصی 
دکومان ، و در مسیر پاسخ به نیاز بازار انواع مبلمان، با برگزاری نمایشگاه های کامال تخصصی مبلمان، فضای رشد و رقابت برای شرکت ها، 

تولیدکنندگان و برندهای برتر و موفق داخلی از طریق انجمن فراهم شده است.
اما امروز، در پس تجربیاتی که این صنف و صنعت به واسطه تحوالت علمی، پژوهشی و فنی کسب کرده است- که به جرأت می توان گفت 
انجمن منشاء و عامل اصلی آنها بوده- ضرورتی جدید سر بر آورده است؛ نیاز به نوعی بلوغ مدنی، که ثمره آن تجمیع ظرفیت های تشکل 

های مختلف برای رسیدن به منافع مشترک در حوزه صنعت و حتی کل کشور است.
در پی شناسایی ضرورت و اهمیت همسو شدن تشکل های بزرگ و کوچک در این صنعت گسترده، ایده شکل گیری نهادی عام با عنوان 
شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته، شکل گرفت؛ و در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به عنوان پارلمان  بخش 
خصوصی و تشکل مادر کلیه تشکل های کشور ثبت گردید. شورای ملی، نهادی که پذیرای تشکل های فعال در حوزه صنایع چوب، مبلمان 

و دکوراسیون و همچنین همه صنایع وابسته به این صنعت می باشد.
این نهاد نوپا که در مدتی کوتاه به درختی تنومند تبدیل خواهد شد، از این پس متولی تشخیص نیازها و ضرورت های صنف و صنعت خواهد 
بود تا قدم گذاشتن در مسیر پر مانع تامین، ساخت، تولید، توزیع، صادرات و تواماً توسعه علمی، اقتصادی، اجرایی و نیز افزایش بهره وری 

را برای طیف وسیع اعضای خود، تسهیل نماید. 
امیدواریم همه تشکل های مرتبط در سراسر کشور نیز،  با درک همین ضرورت، دراین شورا حضوری فعال، پویا و موثر به هم رسانند و عالوه 

بر انجام ماموریت ها و مسئولیت های تشکلی خود رسالت ملی و دینی خود را  نیز به نحو احسن بانجام رسانند.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم                   موجیم که آسودگی ما عدم ماست

رامین سمیع زاده

سخن سردبیر

شـورای مـلی مبلمان و دکوراسیون ایران 
و بلــوغ مـدنــی فعــاالن صنــف و صنــعت
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علی انصاری تاکید کرد؛    

شورای ملی مبلمان و مأموریت جدی 
خدمت صادقانه به اقتصاد ملی 

  با توجه به نقشی که انجمن صنفی مبلمان 
و دکوراسیون ایران برای تشخیص نیازها و 
به  پاسخگویی  و  این صنعت  های  ضرورت 
شورای  ایجاد  است،  قائل  خود  برای  آنها 
ملی مبلمان بیش از هر چیز پاسخگو بر چه 

ضرورتی در صنعت مبلمان است؟
باید  واقع  در  سؤال  این  به  پاسخ  برای 

مختصات  و  کنونی  وضعیت 
روی  بر  را  مبلمان  صنعت 
نشان  کشور  اقتصاد  نمودار 
در  که  معنی  این  به  داد؛ 
میان صنایع کوچک، صنعت 
مبلمان بیشترین رشد را طی 

فعال  کشورهای  تمام  در  اخیر  دهة  چند 
دارای  چون  است،  داشته  صنعت،  این  در 
مجرد  صنعت  یک  و  است  ارزش  زنجیره 

محسوب نمی شود. 
صورت  به  مبلمان،  تولید  فرایند  واقع  در 
دیگررا  صنایع  زنجیر  یک  متصل  حلقه 
هم درگیر نموده است. صنایع فلزی، مواد 

رنگ،  صنایع  نساجی،  صنعت  شیمیایی، 
در  که  هایی  نوآوری  حتی  و  چرم  صنعت 

صنایع چوب ایجاد شده است .
رشد  از  اخیر  سالهای  طی  مختصات  این 
اشتغال  تأمین  در  توجهی  قابل  توسعة  و 
گردش  نیز  درصدو   10 حدود  تا  کشور 
مالی قابل توجهی سالیانه بالغ بر 15 هزار 

و  مضاعف  اهمیت  نشان  تومان  میلیارد 
تبدیل مبلمان  و  اقبال عمومی  و  استقبال 
یک  به  تشریفاتی  و  لوکس  کاالی  یک  از 
کاالی ضروری در سبد هزینه خانوار است؛ 
ضمن آنکه اگر اشتغال سایر صنایع وابسته 
مانند صنایع فلزی و روشنایی ، شیمیایی 

و نساجی و صنعت چرم و فناوریهای نوین 
چوب و ملزومات مربوط به صنعت مبلمان 
و دکوراسیون طی تحقیقات میدانی انجام 
بخواهیم  را  خبره  کارشناسان  نظر  و  شده 
گفت  توان  می  بیافزاییم  مقدار  این  به 
کشور  وابسته  صنایع  و  مبلمان  صنعت 
مالی  وگردشی  اشتغال  30درصد  حدود 
تومان  از50هزارمیلیارد  بیش 
اختصاص  خود  به  ساالنه 
از  موضوع  این  دهد؛  می 
و  گسترش  بیانگر  طرف  یک 
که  است  ای  عرصه  اهمیت 
کاربردی  ای  زنجیره  دارای 
توسعة  حوزة  در  گرا  تحول  ای  منظومه  و 
کوچک  صنایع  عنوان  به  کشور  اقتصادی 
می باشد که از این رو امیدوارم این تشکل 
بتواند به عنوان یک نهاد ملی با تعامل همه 
و  دولت  جانبة  همه  حمایت  نیز  و  سویه 
تولید  بر  مؤثری  های  گام  نظام  مسئولین 

علی انصاری کارآفرین نام آشنای ایرانی، چند سالی است با تاسیس انجمن صنفی مبلمان ایران، حرکت های بنیادینی را در راستای باروری هرچه 
بیشتر صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون رقم زده است. در حالی که مدت زیادی از عمر این انجمن نمیگذرد، وی همه ایده هایی که به واسطه 
این انجمن مطرح کرده است را در مدت کوتاهی عملی کرده؛ تاسیس رشته طراحی و تولید مبلمان در دانشگاه، برگزاری کنفرانس ساالنه دکو، 
تاسیس موزه مبل ایران، تاسیس شهرک تخصصی صنعت مبل و دستاوردهای دیگری که همگی گویای تفکر استراتژیک و عمل گرایی این مدیر 

اقتصادی است.
اما امروز انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران افقی گسترده تر از صنعت مبلمان را در نظر گرفته و کلیه صنایع وابسته به دکوراسیون را 
مخاطب قرار داده است. پیرو این دیدگاه، ایده شورای ملی مبلمان مطرح و در مدت کوتاهی هسته اولیه آن در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده 
است. به بهانه شکل گیری این تشکل فراگیر، گفت و گویی داشتیم با علی انصاری که با گرد هم آوردن تشکل های مختلف مرتبط به صنعت مبلمان 

و دکوراسیون به دور هم توسط این شورا، گامی مهم در راستای قدرتمند شدن هرچه بیش تر  قسمتی از بخش خصوصی کشور برداشته است.

علــی انصــاری

مبلمان یک کاالی متمم و مکمل است، یعنی مصرف کننده به تنهایی 
و فقط از مبلمان استفاده نمی کند. در علم یا هنر دیزاین، همخوانی، 

هماهنگی و هارمونی مبلمان با فرش، کف پوش، لوستر، موکت و 
سایر لوازم زندگی مورد توجه قرار می گیرد

نهادها و تشکلها
 InstItutIons & organIzatIons
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دکومان | نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

ملی که افتخار ملی می باشد خود کفائی به 
انداز ایران در  معنای واقعی برابر افق چشم 

حال توسعه داشته باشد.

  پس این شورا در جهت نیل به خودکفایی 
شکل  کشورمان  اقتصاد  از  مهمی  بخش  در 

گرفته است؟
های  اتحادیه  صنفی،  انجمن 
مشابه  های  تشکل  همسو، 
زمینه  این  در  که  یکدیگر 
اجزای  واقع  در  دارند،  فعالیت 
پازل محسوب  غیر متصل یک 
نیاز  و  ضرورت  این  شوند.  می 
به یک مرکز و شورای متشکل 
صنعت،  این  فعاالن  تمامی  از 

از حدود 2  را  این شورای ملی  ایجاد  جوانه 
سال پیش در ذهن فعاالن این صنعت رویاند.

قالب پیشنهادهای  این کار هم در  مقدمات 
به  که  است   2011 دکو  به  مربوط  اولیه، 
این شورا یک  ایجاد  برای  باید  طور طبیعی 
مسیر و محیط قانونی ایجاد می شد. با فراهم 
شدن این مسیر و همکاری مسئولین محترم 
آقای دکتر  بویژه جناب  ایران  بازرگانی  اتاق 
توسعة  باب  از  خدمت  توفیق  نهاوندیان، 
اقتصادی و صنعتی تحت عنوان شورای ملی 

مبلمان و صنایع وابسته را داشته باشیم.

با  نهادها و تشکل های مرتبط    استقبال 
صنف مبلمان از این ایده چطور بوده است؟

مدیریت  اقتصادو  ادبیات  دانش  برطبق 
کارآفرینی تبدیل یک ایده به محصول است، 
تشکل  و  نهادها  نظرات  صورت  این  به  که 
به  تبدیل  را  مبلمان  با صنعت  مرتبط  های 
و  مشارکت  میزان  که  ایم  کرده  نهاد  یک 
حضور این تشکل ها ، می تواند معیاری برای 
ابتدای  در  باشد.  آنها  استقبال  دادن  نشان 
کرده  آمادگی  اعالم  عموماً  نهادها،  این  کار 
اند، هر چند با توجه به آغاز به کار شورای 
ملی مبلمان، انتظار داریم نخبگان نهادها و 
تشکل های مرتبط در این عرصه حضور فعال 

داشته باشند. به این معنی که شورا نیازمند 
و  کاربردی  تحقیقات  پیشنهادها،  ها،  ایده 
پژوهش های عملیاتی است که بتواند برای 
ارزش  زنجیره  وابسته،  و صنایع  کل صنعت 
ایجاد کند و به تعبیر دیگر عالقه دیگران و 
نتیجه رسیدن  به  باعث  آمادگی شان  اعالم 

کار تا امروز شده است. 

  این شورا برای ارائه دستاوردهای علمی 
چه برنامه هایی دارد؟

امروز نمی توان  طبیعی است که در دنیای 
کار غیر علمی انجام داد. می توان گفت شورا 
یک  در  و  دارد  افزاری  نرم  جنبه  واقع  در 

محیط نرم )ذهنی( فعالیت می کند. خروجی 
محسوب  دستاورد  شما  تعبیر  به  که  شورا 
می شود، خط مشی ها، رویکردها و سیاست 
ملی  تولید  بر  تأکید خاصی  که  است  هایی 
این  دارد.  ایرانی  و سرمایه  کار  از  و حمایت 
شورا سازماندهی خاصی انجام نمی دهد، بلکه 
ادبیات  در  است.  در صدد ساماندهی جدید 
مدیریت در تعریف سازماندهی، 
آن را تقسیم مأموریت سازمان 
کرده  تعریف  کارکنان  میان 
ساماندهی،  از  منظور  ولی  اند 
است.  امور  به  بخشیدن  انتظام 
ما امیدواریم خروجی های شورا 
موجب انتظام و قوام این صنعت 
و صنایع وابسته باشد، البته در مدار علم و با 

استفاده از نیروهای عالم و توانمند. 

  چشم انداز صنعت مبلمان و دکوراسیون را 
با توجه به اتحادی که در این صنعت در حال رخ 

دادن است چگونه ارزیابی می کنید ؟

انگیزة ما، به موازات رشد و توسعه ای که در این صنعت و سایر 
صنایع و طیف نیازهای متنوع و متعدد مردم روی می دهد، گسترش و 
توسعه می یابد و به همین علت احساس شد که باید در محیطی فراخ، 
با اندیشه ای بلند، اندیشمندان، صاحب نظران، پیشکسوتان، فارغ 

التحصیالن، جوانان و فعاالن را گرد هم آورد و مأموریت جدی خدمت 
صادقانه به اقتصاد ملی را باز تعریف نمود

 ؟؟؟
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های  مؤلفه  انداز  چشم  تدوین  و  تعیین  در 
بازارسازی،  بازاریابی،  مانند جمعیت،  مهمی 
بازارگردانی، بازارداری و بازارسنجی به عنوان 
ما  یک مجموعه مورد توجه واقع می شوند. 
انداز  چشم  شورا،  این  ایجاد  از  قبل  حتی 
صنعت مبلمان را برای دهه آینده در جلسات 
بودیم،  کرده  تدوین  و  تعیین  کارشناسی 
امکانی  به  توجه  با  و  شرایط جدید  در  ولی 
افق های  بتوانیم  امیدواریم  فراهم شده،  که 
که  چرا   . کنیم  ترسیم  و  تصور  را  باالتری 
بینی  پیش  را  الزم  عوامل  و  اجرایی  اجزای 

کرده ایم.
صنعت  ویژه  دانشگاه  ایجاد  مثال  عنوان  به 
توزیعی،  مراکز  تجهیز  و  نوسازی  مبلمان، 
ایجاد موزه ملی مبل، ایجاد شهرک صنعتی 

زرندیه، انعقاد قرارداد با دانشگاه 
آزاد اسالمی، هر یک برای افق 
چشم انداز و با یک هدف واحد 

ایجاد شده اند. 
دیپلماسی اقتصادی صنعت هم 
در فرصتی به نام دکو، خطوط 
جهانی  و  ای  منطقه  ارتباط 

با  است،  کرده  تعریف  و  ترسیم  را  صنعت 
وجود شورا که متشکل از فعاالن سایر صنایع 
تراز  قطعاً  است،  مبلمان  صنعت  به  وابسته 

این چشم انداز باالتر می رود و به نوعی خط 
مشی گزاری و سیاست گزاری مانند یک روح 
واحد، در پیکره این صنعت و صنایع وابسته و 

هم سو دمیده خواهد شد. 

  مهمترین موضوعاتی که این شورا پیگیر 
آنها خواهد بود چیست؟

در  صنعت  برای  جدید  هویت  یک  ایجاد 
ترازی ملی و ایجاد یک مرکز سیاست گزاری 
و تعیین خط مشی به منظور انتظام بخشی 
کلی  انداز  چشم  سند  راستای  در  امور  به 
ما  است؛  انداز 1404  کشور که سند چشم 
هم می خواهیم به اندازة توان و تالشمان در 
دخیل  و  سهیم  منطقه  در  اول  مقام  کسب 
باشیم و در این راه عزم خود را جزم کرده ایم.

سویی  هم  در  ای  برنامه  چه  شورا  این    
موضوع اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید مقام 

معظم رهبری است، دارد ؟
بعد  دو  دارای  توان  می  را  مقاومتی  اقتصاد 
بر  تأکید  از  عبارتند  که  دانست  اساسی 
توانمندی های بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور 
به  اتکای  از  کشور  اقتصاد  شدن  جدا  نیز  و 
های  توانمندی  تبیین  در  نفتی.  درآمدهای 
به  توان  می  کشور  اقتصاد  بالفعل  و  بالقوه 
دین  دار  دوست  و  انگیزه  با  انسانی  سرمایه 
و میهن، امکانات وسیع خدادادی مانند تنوع 
اقلیم، چهار فصل بودن کشور، معادن و منابع 
تکیه  اخیر  دهة  سه  تجربیات  و  زمینی  زیر 

کرد. 
به نظر بنده از این توانائی ها آنچنان که باید 
این  دیگر  تعبیر  به  و  است  نشده  استفاده 
نشده  مدیریت  امکانات درست  و  ها  توانائی 

به  کشور  درآمدهای  اتکای  عدم   ، دوم  اند. 
است.  آن  جانبی  محصوالت  و  نفت  فروش 
اوالً نفت یک ثروت ملی است که متعلق به 
همه نسل هاست و این ثروت باید به سرمایه 
تبدیل شود و ایجاد اشتغال کند و باعث رونق 
اقتصادی شود. طبیعی است وقتی اصل ثروت 
نمی  بعدی شکل  های  حلقه  فروخته شود، 
که  چنان  داخلی،  تولید  آنکه  ضمن  گیرند. 
به صورت علمی مدیریت شود، ظرفیت های 
بانک  و  ملل  سازمان  دارد.  انگیزی  حیرت 
جهانی طی دو دهة اخیر بسیاری از کشورها 
مانند مکزیک، ترکیه و مالزی را به سرمایه 
گذاری در توسعه صنعت مبلمان به عنوان یک 
راه برای دستیابی به توسعه، دعوت و توصیه 
بازار  این کشورها هم سهم  اتفاقاً  اندو  کرده 
مناسبی بدست آورده اند و هم 
موفق شده اند. ماحسب وظیفه، 
داریم،  که  مأموریتی  و  توانایی 
معتقدیم این شورا، می تواند با 
تجمیع توانمندی های پراکنده، 
هم در صنعت مبلمان و هم در 
خط  یک  وابسته،  صنایع  سایر 
با رویکرد اقتصاد مقاومتی  مشی بلند مدت 
تراز تجاری در صنعت مبلمان  نماید.  اتخاذ 
باید مثبت شود، یعنی به نقطه ای برسیم که 
صادرات چندین برابر واردات باشد. به همین 
علت ، ما کادرسازی و تربیت نیروی ماهر و 
مجهز به دانش را در دانشگاه های مرتبط با 

این صنعت آغاز کرده ایم.  

  شما تجربه برگزاری 4 دوره کنفرانس بین 
انجمن  بر  ساله  چند  ریاست  و  دکو  المللی 
صنفی مبلمان و دکوراسیون را در کنار سایر 
برای  تان  انگیزه  دارید،  اقتصادی  تجربیات 

ایجاد این شورا چیست ؟
اوالً بنده خود را خدمتگزار و خادم این صنف 
و هنر صنعت می دانم و تا کنون هر موقعیتی 
در این زمینه برایم ایجاد شده است به توصیه 
محترم صنف  فعاالن  و  همکاران  تقاضای  و 

با توجه به آغاز به کار شورای ملی مبلمان، انتظار داریم نخبگان 
نهادها و تشکل های مرتبط در این عرصه حضور فعال داشته 

باشند. به این معنی که شورا نیازمند ایده ها، پیشنهادها، تحقیقات 
کاربردی و پژوهش های عملیاتی است که بتواند برای کل صنعت و 

صنایع وابسته، زنجیره ارزش ایجاد کند

نهادها و تشکلها
 InstItutIons & organIzatIons
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هم  صنفی  انجمن  در  است.  بوده  صنعت  و 
یک  تشکیل  و  تعریف  بر  ای  ویژه  تالش 
مجموعه یا منظومه تحول انجام شده است 
که این شورا می تواند به عنوان مغز متفکر و 
یک نهاد صدری و باال دستی هم در صنعت 
مبلمان و هم سایر صنایع و اصناف عمل کند 
و همانطور که در سئواالت قبل توضیح دادم 

جوانه ایجاد شورا در دکو 2011 روئید. 
به این معنی که وقتی برای صنعت مبلمان 
منشور اخالقی، صنفی و حرفه ای تدوین و رو 
نمایی شد، به نوعی سایر تشکل ها و انجمن 
ها و اصناف ابراز عالقه کردند به ما بپیوندند. 
در واقع می خواهم بگویم این شورا در مسیر 
زمان و به تقاضای فعاالن شکل گرفت و به 

نوعی نتیجة اقدامات هدفمندی 
در  اخیر  دهه  طی  که  است 
صنعت مبلمان و کلیت اقتصاد 
کشور و افزایش مشارکت بخش 
خصوصی و اجرای بخش هایی 
تصدی  واگذاری  و  اصل 44  از 
های غیر ضرور دولتی به بخش 
مشارکت  افزایش  و  خصوصی 

داده  روی  عمومی  امور  در  بخش خصوصی 
است. به تعبیری می توان تأسیس این شورا 
هنر- تاریخچه  و  حیات  در  نوینی  دورة  را 

حساب  به  وابسته  صنایع  و  مبلمان  صنعت 
آورد، در انتخاباتی هم که انجام شد، عطف 
به ماسبق دوستان محبت کردند این وظیفه 

را بر دوش بنده نهادند. 
این است که  توضیح دیگری که الزم است 
مبلمان یک کاالی متمم و مکمل است، یعنی 
مبلمان  از  فقط  و  تنهایی  به  کننده  مصرف 
دیزاین،  هنر  یا  علم  در  کند.  نمی  استفاده 
با  مبلمان  هارمونی  و  هماهنگی  همخوانی، 
فرش، کف پوش، لوستر، موکت و سایر لوازم 
ضمن  گیرد.  می  قرار  توجه  مورد  زندگی 
داری هم در  زیر مجموعه های معنی  آنکه 
معنی  این  به  است.  ایجاد شده  این صنعت 
اداری،  مبلمان  منزل،  مبلمان  بر  عالوه  که 

و  مبلمان سینما  نوجوان،  و  مبلمان کودک 
یک  هر  مجلل  های  رستوران  حتی  و  تئاتر 

دارای مختصات ویژه ای شده اند. 

مبلمان،  تخصصی  های  نمایشگاه  زمینة  در 
مکانی به این کار اختصاص داده شده است و 
به عنوان مثال در رابطه با ارتباط نورپردازی 
و مبلمان، نمایشگاه تخصصی برگزار می شود 
پس  شود  می  آن  از  هم  خوبی  استقبال  و 
و  رشد  موازات  به  ما،  انگیزة  گفت  می توان 
توسعه ای که در این صنعت و سایر صنایع 
و طیف نیازهای متنوع و متعدد مردم عزیز 
کشورمان روی می دهد، گسترش و توسعه 
که  احساس شد  علت  همین  به  و  یابد  می 
بلند،  ای  اندیشه  با  فراخ،  محیطی  در  باید 
پیشکسوتان،  نظران،  صاحب  اندیشمندان، 
فارغ التحصیالن، جوانان و فعاالن را گرد هم 
به  صادقانه  خدمت  جدی  مأموریت  و  آورد 
اقتصاد ملی را باز تعریف نمود. 

شورا  این  تأسیس  مجوز    
توسط اتاق بازرگانی صادر شده 
اتاق  با  شورا  این  رابطة  است، 

چگونه است ؟
توان  می  را  بازرگانی  اتاق 
پارلمان بخش خصوص دانست 
در  اتاق  این  که  است  سال   130 حدود  و 
همراه  و  می کند  نقش  ایفای  کشور  اقتصاد 
و همگام با دولت ها، به اقتصاد کشور کمک 
کرده است. ما هم دولتی نیستیم و طبیعی 
و  نهاد عمومی  و  ایجاد هر تشکل  است که 
باال دستی در بخش خصوصی باید با نظارت و 

پذیرش اتاق بازرگانی انجام شود. 
بنده این افتخار را دارم که عضو اتاق بازرگانی 
فرصت  اغتنام  با  و  هستم  تهران  استان 
اتاق  در  همکارانم  همراهی  و  موافقت  از 
دارم  اطمینان  و  کنم  می  تشکر  صمیمانه 
رابطه این شورا با اتاق همانند رابطة تمامی 
زیر مجموعه های اتاق بازرگانی با یکدیگر و 
با اتاق بازرگانی است، حتماً ما در ادامة مسیر 
رابطه ای دو سویه و هدفمند و معنی دار و 
متحد با اتاق خواهیم داشت و در تقویت این 

رابطه تالش خواهیم کرد.

این شورا، می تواند با تجمیع توانمندی های پراکنده، هم در صنعت 
مبلمان و هم در سایر صنایع وابسته، یک خط مشی بلند مدت با 

رویکرد اقتصاد مقاومتی اتخاذ نماید. تراز تجاری در صنعت مبلمان 
باید مثبت شود، یعنی به نقطه ای برسیم که صادرات چندین برابر 
واردات باشد. به همین علت ، ما کادرسازی و تربیت نیروی ماهر و 
مجهز به دانش را در دانشگاه های مرتبط با این صنعت آغاز کرده ایم

 ؟؟؟
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و  کنندگان  تولید  اتحادیه  رئیس  احمدیان  حسن 
در  اینکه  به  اشاره  با  ایران  مبلمان  صادرکنندگان 
و  مبلمان  صنف  این  متولی  مختلف  نهادهای  بین 
دکوراسیون موازی کاری وجود داشت و بعضا حرکت 

های ضدو نقیضی صورت میگرفت تاکید کرد:» با 
تشکیل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون در قدم اول از موازی کاری نهادها 

ممانعت به عمل خواهدآمد که این به خودی خود دستاورد مهمی است.«
وی تاکید کرد: »در حال حاضر اهدافی مشخص شد و برنامه های عملیاتی 
تعیین شده است تا اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان، انجمن 
صنفی مبلمان و اتحادیه درودگران تهران که سه نهاد اصلی تشکیل شورای 
مبلمان هستند، هر کدام فعالیت ها تخصصی ای را انجام داده و با هم اندیشی 

با اعضای جدید این شورا اهداف مشخصی پایه گذاری شود.«
احمدیان با اشاره به یکی از مهم ترین مشکالت صنعت مبلمان با اشاره به 
سه بخش زنجیره ارزش ادامه داد: »تامین، تولید و توزیع سه بخش زنجیره 
ارزش هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند اما در بخش تامین حمایت 

نمی شود .«
با تاکید بر نقش  رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
مواد اولیه در صنعت مبلمان، گفت: »قیمت مواد اولیه، نیروی انسانی، نرخ 
حامل های انرژی، سرمایه گذاری، استهالک دستگاه و تولید انبوه شش عامل 

تاثیرگذار در قیمت تمام شده کاال و محصوالت نهایی است .«
احمدیان با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنعت مبلمان، لوازم 
منزل و اداری اظهار کرد:»افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه داخلی موجب 
شده تا خارجیها نیز به طمع گران کردن نرخ مواد اولیه و محصوالتی که به 

ایران صادرمی کنند، بیفتند.«

مهدی ثقفی رئیس اتحادیه درودگران تهران با تاکید 
بر اینکه مشکالت زیاد صنعت مبلمان، هم فکری و 
همسو شدن نهادهای فعال دراین صنعت را میطلبد 
گفت: » با رویکرد تعامل نهادهای صنعت مبلمان تحت 
عنوان »شورای ملی مبلمان« شاهد اتفاقات خوبی برای 

آینده این صنعت خواهیم بود و بیش از هرچیز در این هم اندیشی و تعامل 
باید مشکالت شناسایی و اولویت بندی شوند تا بتوان برای رفع آنها اقدامات 

موثری انجام داد.«
رئیس اتحادیه درودگران تهران افزود: » ما در این صنعت ما مشکل زیاد 
داریم، اما قبل از هرچیز باید در جهت هم فکری و هم افزایی حرف بزنیم؛ 
ایجاد شورای ملی مبلمان ایده بسیار خوبی است و بر آینده صنعتکارها 

تاثیرگذار خواهد بود.«
مهدی ثقفی رئیس اتحادیه درودگران تهران در خصوص ایده هماهنگ شدن 
نهادهای مرتبط با صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی، تحت عنوان شورای 
ملی مبلمان و دکوراسیون، به ماهیت متفاوت »اتحادیه درودگران تهران« با 
»اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران« و »انجمن صنفی 
مبلمان ایران«  و سایر تشکل ها اشاره کرد و گفت: »اتحادیه درودگران 
تهران نهادی بسیار قدیمی و با بیش از 6000 عضو، نهادی تعیین کننده 
در صنعت مبلمان است واگرچه همه تشکل ها به لحاظ تعداد اعضا به 
گستردگی اتحادیه درودگران تهران نیستند، اما تعامل و و هم سو شدن این 

نهاد ها تحت عنوان »شورای مبلی مبلمان ایده بسیارخوبی است.«

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران:    

»شورای ملی مبلمان« 
جلوی موازی کاری را میگیرد

رئیس اتحادیه درودگران تهران تاکید کرد:    

 با رویکرد تعامل نهادهای صنعت 
مبلمان تحت عنوان »شورای ملی 

مبلمان« شاهد اتفاقات خوبی برای 
آینده این صنعت خواهیم بود
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جواد رجبی راد رئیس اسبق اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان ایران و عضو هیأت نمایندگان 
اتاق ایران با اشاره به تعدد نهادهای فعال در صنعت 
جمع  که  گروهی  »هر  کرد:  نشان  خاطر  مبلمان 
می شوند و تحت عنوان یک تشکل شروع به فعالیت 

میکنند  اهدافی دارند و بر طبق نیازی شکل گیرند.«
وی تاکید کرد:» در مورد صنعت مبلمان هم همینطور است. هر کدام از 
نهاد ها برای پاسخگویی به یکسری نیازها شکل گرفته اند. اتحادیه درودگران 
تهران شکل گرفته از نیازهایی است که شاید اتحادیه تولید کنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان به تنهایی نسبت به آن نیازها پاسخگو نبود و همچنین 
انجمن صنفی مبلمان ایران نیز نیازهای دیگری را پوشش داد که نهادهای 
دیگر پاسخگو نبودند. و این موضوع در مورد سایر تشکل های مبلمان نیز 

صدق میکند.«
وی با اشاره به اینکه از پردازندگان اصلی ایده تشکیل شورای ملی مبلمان 
بوده است گفت:»تنها 8 تا 9 تشکل در تهران داریم و در شهرستان صدها 
تشکل  در حوزه صنعت مبلمان داریم که اینها هر کدام خواسته خودشان 
را به مسئولین انتقال میداند و با آن رویه مسئولین سردرگرم می شدند. در 
مورد مواردی چون تعرفه توافقی وجود نداشت ، در تشکل ها تشتت آرا بود و 

هر کدام نظر خودشان را می گفتند.«
وی تصریح کرد:»فکر کردیم برای اینکه رایزنی ها یک کالم شود »انجمن 
دکوراسیون داخلی«، »اتحادیه درودگران تهران« ،» انجمن صنفی مبلمان 
و دکوراسیون ایران« و »اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
ایران«  و هم چنین صداهایی دیگر در این صنعت که هر کدام حرفی دارند، 

نظراتشان در شورای ملی مبلمان جمع بندی شود.«
را  مطالبات  مشکالت،  شناسایی  با  شورا  این  اعضای  کرد:»  تاکید  وی 
می پروراند و اولویت بندی میکنند. وقتی همه ی نظرات گرفته شود از چند 

پاره شدن کارها جلوگیری میشود.«
 جواد رجبی راد تصریح کرد:» شورای مبلمان اتفاقی مثبت برای این صنعت 
است و امیدوارم اتاق بازرگانی و کمیسیون تشکل ها و کسانی که در مسیر 
تحقق رسمی تشکیل این شورا قدم بردارند در به ثمر رساندن طرح موفق 

شوند.«

نایب رئیس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی:    

تشکیل » شورای ملی مبلمان« ، 
پایان تشتت آرا در پیگیری 

مطالبات صنعت
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عبدالعظیم آقاجانی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان 
صنایع چوب ایران با اشاره به تنوع و گستردگی زنجیره 
تولید مبلمان، و وابستگی آن به صنعت چوب، ضرورت 
این  به  وابسته  نهادهای  همه  مشارکت   و  همکاری 
صنعت را در شورای ملی مبلمان و دکوراسیون را مورد 
تاکید قرار داد و گفت:» با توجه به اینکه صنعت چوب 

بخشی از صنعت مبلمان و دکوراسیون است باید در این شورا زیرگروههایی 
در بخش کاغذ، چوب و دکوراسیون حضوری فعال داشته باشند.« 

وی افزود:» زیادشدن تشکل های صنفی در حوزه صنعت مبلمان باعث ایجاد 
تنوع در نقطه نظرات و تضارب آرا میشود ، بنابراین ما ایجاد شورای ملی 

مبلمان و دکوراسیون را به فال نیک می گیریم.«
 آقاجانی تاکید کرد:« اتحاد تشکل ها باعث میشود تکروی اتفاق نیفتد و 
باعث خواهد شد نهادها با  رعایت منافع یکدیگر و با نوعی تشریک مساعی 
پیش بروند، بدین ترتیب شاهد تعدیل تصمیم های افراطی  خواهیم بود و 

همکاری و هم اندیشی رخ میدهد.«
رئیس انجمن کارفرمایان صنایع چوب  تاکید کرد: »با گرد هم آمدن نهادها 
و هماهنگ شدن آنها با یکدیگر، در دستگاه ها و تریبون ها از نفوذ بیشتری 
برخوردار خواهند بود و نهادها قادر خواهند بود از اتحاد و همکاری اعضای 

خود برای به کرسی نشاندن حرف های به حق خودشان استفاده کنند .«

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران:    

»شورای ملی مبلمان و دکوراسیون« 
از تصمیم های افراطی  

در صنعت جلوگیری میکند
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و  کنندگان  تولید  اتحادیه  رئیس  رحمانی  احمد 
فروشندگان ظروف بلور، چینی و لوستراستان تهران 
با  را  مبلمان  قدیمی در صنعت  نهاد  این  هم سویی 
نهاد هایی چون »انجمن صنفی مبلمان ودکوراسیون« 
مبلمان،  کنندگان  وصادر  کنندگان  تولید  واتحادیه 
حرکتی مهم در راستای پیشبرد اهداف این صنعت 

دانسته است.
وی  با اشاره به بر گزاری هرساله کنفرانس بین المللی دکو توسط انجمن 
صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران گفت: »کنفرانس بین المللي دکو با هدف 
همگرایي دست اندرکاران صنعت مبلمان و نهادهاي علمي و پژوهشي و 
نیز ایجاد ارتباط و جلب حمایت سازمان ها و نهادهاي خصوصي ، دولتي و  
بین المللي براي  توسعه کمي و کیفي این صنعت در کشور برگزار می شود 
که خوشبختانه هر ساله این کنفرانس با استقبال خوب اصناف  روبه رو 

بوده است .«
وی تاکید کرد :»همانطور که در همه جای دنیا شاهد برگزاری نمایشگاههای 
این چنینی هستیم ، امیدوارم در کشور ما هم  برگزاری  چنین همایش هایی 
باعث اشتغال زایی در کشور شود؛ که این تنها با برنامه ریزی ومدیرت خوب 

صورت خواهد گرفت.« 
وی با اشاره به اینکه صنعت بلور وچینی از دکوراسیون ومبلمان جدا نیست 
و این دو صنعت به عنوان مکمل در کنار هم معنا پیدا خواهند کرد تاکید 
کرد:»مطمئنا تشکیل شورا مبلمان باعث رشد ونوآوری هر دو صنف خواهد 

شد.«
 وی گفت:»تشکیل شورای ملی مبلمان 
قطعا قدرت چانه زنی همه صنف های 
مرتبط را افزایش خواهد داد ، صنف ما 
هم به همین بهانه می خواهد با عضویت 

در این شورا نقش موثری ایفا کند .«
خصوص  در  ادامه   در  رحمانی  احمد 
 : اتحادیه ها گفت  ترین مشکالت  مهم 
»مشکالت عمده ای که اکثر اتحادیه ها 
با آن مواجه هستند مسئله قیمت گذاری 
اجناس است؛ اخیرا برای رفع این مشکل 
است؛  شده  ارائه  شبنم  نام   به  طرحی 
قاچاق  اجناس  با  مبازه  برای  طرح  این 
که بارکد ندارند وقدیمی هستند به کار 

می رود.«
درباره  :»قطعا تصمیماتی که  وی گفت 
قیمت ها گرفته می شود در بازار تولیدات 
، فعال قیمت ها در  اثر خواهد گذاشت 
بازار ثابت است. در عین حال مشکالت 
بررسی  بازار در سمینارها  و خط مشی 

می شود.«

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان ظروف بلور، چینی     
ولوستراستان تهران؛

تشکیل شورای ملی مبلمان قطعا 
قدرت چانه زنی همه صنف های 

مرتبط را افزایش خواهد داد
مهندس مجید وزیر زاده رئیس هیئت مدیره جامعه 
هم  ضرورت  درخصوص  داخلی  معماری  مهندسان 
اندیشی برای بازبینی کنفرانس دکو گفت: »این ایده 
بسیار موثری برای هم افزایی و هم سو شدن تشکل ها 
است، هر چقدرتشکل ها در یک مسیر با هم پیش بروند  
می توانند موفقیت بیشتری کسب کنند، اما به شرطی 

که تداخلی  با یکدیگر نداشته باشند.« وی گفت: » برگزاری کنفرانس دکو و 
مشارکت سایر انجمن های مرتبط با صنعت دکوراسیون در آن قطعا روشی 
موثر برای آگاهی اصناف مرتبط با صنعت دکوراسیون است، جامعه مهندسان 
معماری داخلی در این باره فعالیت هایی مانند سخنرانی در این کنفرانس را 
مد نظر دارد.« وی تاکید کرد: »امسال  کنفرانس دکو همزمان  شده است با 
تشکیل شورای ملی مبلمان که این مسئله از جمله رویدادهای مهم در کشور 
بشمار می رود و قطعا با عث اتحاد هرچه بیشتر صنف و صنعت دکوراسیون 
داخلی خواهد شد.« وی تصریح کرد: » رشته معماری داخلی  یکی از رشته 
های فراموش شده کشوربود، اما به مرور از طریق فرهنگ سازی برای مردم 
شناخته شد به طوری که در حال حاضریکی از رشته های معماری محسوب 
می شود.« مجید وزیر زاده در خصوص اینکه جامعه مهندسان معماری 
داخلی تا کنون چه دستاوردهایی کسب کرده است گفت: »این انجمن از 
طریق برگزاری سمینارها، گردهمایی ها ومجالت تخصصی سعی در فرهنگ 
سازی معماری داخلی در کشور داشته است که مهم ترین دستاورد آن ایجاد 
جایگاه تخصصی برای معماران داخلی درنظام مهندسی از نظر امور اداری 
واستخدامی است.« رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان معماری داخلی 
ایران با اشاره به این که معماری داخلی و اهمیت به دکوراسیون داخلی 
منازل موضوعی است که در کشورهای دیگر به طور تخصصی به آن پرداخته 
میشود گفت: » متاسفانه در کشور ما به  رشته معماری داخلی بهای چندانی 
داده نشده است ، آموزش رشته معماری داخلی در دانشگاهها ازوضعیت 
نامناسبی برخوردار است؛ چرا که تعداد متخصصینی که این رشته را در 
دانشگاهها آموزش می دهند بسیار کم است؛ به همین دلیل در دانشگاهها 
به طور تخصصی معماری داخلی آموزش داده نمی شود؛ اما در بازار کاری 
می توان مشاهده کرد که رشته معماری از وضعیت خوبی برخوردار است.« 
وی درباره مشکالت جامعه مهندسان معماری داخلی گفت: »کمبود بودجه 
یکی از مهم ترین مشکالت این انجمن است چرا که پروژه های زیادی در 

دست اجرا است که به دلیل کمبود بودجه ناتمام مانده است.«

 رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان معماری داخلی ایران تصریح کرد:    

همزمانی دکو و شورای ملی مبلمان 
از رویدادهای مهم کشور است
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره 
به اینکه تشکیل شورای ملی مبلمان می تواند ایده 
خوبی برای همسو شدن تشکل ها و اصناف مرتبط با 
دکوراسیون منزل با یکدیگر باشد گفت :» قطعا تشکیل 
این شورا با استقبال خوبی روبه رو خواهد شد، برگزاری 
این تشکل قطعا راه گشای مشکالت اصناف مرتبط با 

صنعت دکوراسیون است.«
محمد طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان  لوازم خانگی  تهران ضمن 
ابراز خرسندی از تشکیل شورای ملی مبلمان گفت : »برگزاری شورای ملی 
مبلمان ایده خوبی برای هم افزایی همه اصناف است؛ اگر انجمن ها با هم 
متحد باشند بهتر می توانند برای رفع موانع ومشکالت اصناف تصمیم گیری 

کنند.«
طحان پور در خصوص برگزاری کنفرانس بین المللی دکو گفت: » انجمن 
مبلمان ودکوراسیون ایران با برگزاری این کنفرانس قطعا در صدد است تا 
بین همه اتحادیه های مرتبط با دکوراسیون داخلی هماهنگی ایجاد کند . 
امسال اولین دوره است که اتحادیه لوازم خانگی دراین کنفراس حضورخواهد 
داشت . امیدوارم برگزاری این کنفراس بتواند راه گشای حل مشکالت اصناف 

باشد.«
طحان پور یکي از مشکالت کنوني فعاالن اقتصادي عرصه لوازم خانگي را 
افزایش چشمگیر مالیاتهاي معوقه آنها برشمرد و تصریح کرد : »مسلما هر 
صنفی  با یک سری مشکالت روبه رو است ، که مهم ترین آن مشکل مالیاتی 
است که همه اصناف به شدت درگیر آن هستند؛ چرا که در آمدها در این 
مبحث به درستی مشخص نیست، اگر دولت نظارت و شفاف سازی الزم 

داشته باشد مطمئنا چنین مشکالتی بوجود نخواهد آمد.«
تا 700 درصدي  افزایش 400  براي  اي  باید چاره  وی گفت: »مسئوالن 
مالیاتهاي معوقه واحدهاي صنعتي )بویژه در بخش لوازم خانگي( بیندیشند 

تا به صورت تنش و یک ترمز اقتصادي عمل نکند.«
رئیس اتحادیه فروشندگان  لوازم خانگی تهران  در ادامه گفت : »پرداخت 
مالیتهای معوقه به میزان 85 میلیون تومان به جاي 11 میلیون تومان یا 
18 میلیون تومان به جاي 3/5 میلیون تومان موجبات ورشکستگي فعاالن 
اقتصادي و آسیب به بدنه تولید داخل و همچنین ضربه شدید به کار و 

سرمایه ایراني میشود.«
وي با تایید بر ضروري خواندن تخصیص ارز براي تامین مواد اولیه ضروري 
به جاي واردات کاالهاي لوکس ) لوازم خانگي( گفت: » باید برنامه ریزي و 
اقدامات اصولي و اساسي براي تامین نیاز داخل به محصوالتي که هم توان 
تولید داخلي آن وجود دارد و هم با توجه به محدود بودن میزان ارز واردات 

آن توجیه اقتصادي و ملي ندارد صورت گیرد.«
وی افزود:»در این راستا مي توان به کنار کشیدن واحدهاي تولیدي که توان 
تولید کاالي مرغوب را ندارند و پرداختن چنین واحدهایي به قطعه سازي و 
در کل کمک رساني به توسعه کمي و کیفي واحدهاي سرآمد با بهره مندي 

از فناوري ها و دانش روز دنیا اشاره کرد.«

طحان پور رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران:    

شورای ملی مبلمان ایده خوبی 
برای هم افزایی همه اصناف است
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ماشینی  اتحادیه فرش  رئیس  محمد هادی کمالیان 
وموکت  تهران با اشاره به اینکه تشکیل کنفراس دکو 
قطعا می تواند راه گشای مشکالت اصناف مرتبط با این 
صنعت باشد گفت :»هر ساله در کشور ما کنفرانس ها 
وسمینارهایی برگزار می شود ،حال آنکه از نظر کیفی 
چقدر توانسته اند مفید واقع شوند سوالی است که نیاز 

به بررسی دارد.«
با حضور  با هدف متحد کردن اصناف قطعا  :» کنفرانس دکو  وی گفت 
چشمگیر اتحادیه ها در کشور برگزار خواهد شد، امسال هم برگزاری این 
کنفرانس با تشکیل شورای ملی مبلمان همراه شده است و امیدوارم از این 

پس به شکل قوی تری برگزار شود.«
وی تاکید کرد:» البته در چند سال اخیر کشور ما از لحاظ برگزاری سمینارها 
ونمایشگاهها تا حدودی توانسته  به خوبی عمل کند ولی اینکه چقدر در این 

زمینه موفق عمل کرده نیاز به بررسی دارد .«
وی  با اشاره به حساسیت های تشکیل نهادی به گستردگی شورای ملی 
مبلمان تصریح کرد: »مسلما تشکیل هر شورا با مشکالتی روبه رواست، چرا 
که وقتی شورایی شکل می گیرد تداخل ایجاد شده و ممکن است باعث بروز 
اختالف شود، بنابراین لزوم چاره اندیشی برای رهایی از چنین وضعیتی این 
است که یک هیئت مدیره واحد  براین شورا نظارت داشته باشد تا از اختالف 

پیشگیری کند.«
کمالیان درخصوص مشکالت اتحادیه فرش ماشینی وموکت گفت : »یکی 
از مهم ترین مشکالت این اتحادیه بحث مواد اولیه ای است که به دست 
تولید کنندگان می رسد؛در این صنعت 167 میلی متر مربع تولید داریم، 
درصورتی که 60 هزار درصد مازاد ساالنه تولیدات است؛ البته ناگفته نماند با 

وضعیت پیش آمده ما به هیچ عنوان صادرات نداریم .«
وی تاکید کرد : »نظارت برکاالهای قاچاق به صورتی است که پیگیری های 
الزم در مورد پروانه های کسب صورت می گیرد وهمچنین تخلفات کیفیت 
مواد و... بررسی می شود ، توصیه ما به خریداران کاال ها این است که حتما 

به لیبل کاال توجه داشته باشند بعد کاال را تهیه کنند .«
ازسوی  ادامه گفت: »متاسفانه در صنعت فرش تخلفات بسیاری  وی در 
کارخانه ها صورت میگیرد که این تخلفات مربوط به  لیبل هایی است که در 

فرشها مشاهده می شود که این باعث فریب خریدار می شود .«

رئیس اتحادیه فرش ماشینی وموکت تهران تاکید کرد:    

هم افزایی کنفرانس دکو  و شورای 
ملی مبلمان و دکوراسیون



تنوع  اینکه  به  اشاره  با  ایران  مفاخر  انجمن  رئیس 
همکاری  ضرورت  دکوراسیون  صنعت  وگستردگی 
ومشارکت همه نهادهای وابسته به این صنعت را در 
شورای ملی مبلمان را می طلبد گفت: » باتوجه به 
اینکه انجمن مفاخر معماری ایران از نظر ماهیتی جدا از 
انجمن های دیگر  مربوط به صنعت دکوراسیون است، 

ولی حضور آن در این شورا می تواند برای انجمن های دیگرموثر واقع شود.«
سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران درخصوص حضور 
اصناف مختلف در شورای ملی مبلمان گفت : »قطعا اتحاد وهم سنخ بودن 
باعث حل مشکالت اصناف می شود،  چرا که کمک می کند خط مشی 
ها واهداف مشخص شود ،حتی اگر اصنافی باشند که هیچ سنخیتی باهم 

نداشته وفقط اهداف مشترکی  دارند .«
گفت:  نیز  دکو  المللی  بین  کنفرانس  برگزاری  اهمیت  خصوص  در  وی 
»برگزاری این کنفرانس قطعا کمک خواهد کرد تا جایگاه دکوراسیون که از 

نیازهای ضروری منازل است، در کشور شناخته و ماندگار گردد .«
وی در ادامه گفت : »همانطور که صنعت فرش در کشور شناخته شده و 
جایگاه خود را پیدا کرده است، برگزاری این سمینارها برای تثبیت جایگاه 
صنعت دکوراسیون بسیار الزم و ضروری است، چرا که صنعت دکوراسیون 

هنوز نتوانسته به طور جدی جایگاه خود را در کشور مشخص کند .«
رئیس انجمن مفاخرمعماری ایران در خصوص برگزاری کنفرانس دکو گفت: 
»امسال کنفرانس بین المللی دکو همزمان شده است با تشکیل شورای 
مبلمان در کشور که امیدوارم تشکیل این کنفرانس که امسال به شکل هم 
اندیشی با حضور اعضای شورای ملی مبلمان برگزار میشود نتایج مثبتی به 
همراه داشته باشد.« وی ادامه داد: »صنعت مبل از جمله صنایع دکوراسیون 
محسوب می شود که تا کنون به آن به طور جدی نگاه نشده است ویکی از 

مهم ترین دالیل آن عدم مدیریت و تعادل در این صنعت  است .«
وی با اشاره به مهم ترین اهداف انجمن صنفی مفاخر معماری ایران گفت: 
»این انجمن اهداف مشخصی دارد که مهمترین آن دفاع از حقوق صنف 
است ، اگر صنفی کار فرهنگی  انجام ندهد در دراز مدت به قهقرا کشیده 
و...  ترکیه  مالزی  به کشورهای  نسبت  لحاظ  این  از  ما  ، جامعه  می شود 
بسیارعقب مانده است ؛ البته ممکن است در ده سال آینده بتواند از جایگاه 
خوبی برخوردار شود.« وی تاکید کرد :»مشکل ما این است که فکر میکنیم  
تمام صنایع جدا از هم هستند در صورتی که صنعت مبل ودکوراسیون به 
گونه ای  با معماری ارتباط دارد و می توان گفت همه صنایع مرتبط با صنعت 
دکوراسیون ارتباط نزدیکی با هم دارند؛ اما وقتی وارد بازاری می شویم رقابت 
اجازه نمی دهند تا صنعت مربوطه ماندگار شود وحتی برای ماندگاری آن 
هیچ تالشی نمی کنیم.« علیرضا قهاری گفت : »آثار معماران به عنوان 
عناصری که طراحی شده و آگاهانه ساخته شده است دیده یا درک نمی شود 
به همین دلیل انجمن مفاخر معماری ایران بوجود آمد؛ هدف اساسی این 
انجمن ارتقاء معماری ایران از لحاظ فرهنگی وکیفی است و خوشبختانه این 
سازمان با توجه به فعالیت ده ساله خود در مقایسه با سازمان های دیگر 

مشکالت چندانی نداشته است. «

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران :    

مشکل ما این است که فکر میکنیم  
تمام صنایع جدا از هم هستند
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رئیس اتحادیه کشوري صنف فروشندگان دستگاه هاي 
به  اشاره  با  همراه  تلفن  وگوشي  تصویري  و  صوتي 
اینکه ایجاد شوراي ملي مبلمان کشور، باعث تجمیع 
توزیع،  تولید،  حوزه  در  کارشناسي  ظرفیت هاي 
انساني صنعت مبلمان و  نوآوري و سرمایه  صادرات، 
دکوراسیون کشور است گفت : »امیدواریم این تشکل 

که برآیند تشکل هاي فعال هنر ـ  صنعت مبلمان است بتواند گام هاي موثري 
در افزایش سطح کمي و کیفي توانمندي هاي این صنعت بردارد.« وی در 
خصوص برگزاری کنفرانس دکو گفت :»بر گزاری این کنفرانس و شریک 
دانستن همه تشکل های مربوط به صنعت دکوراسیون در آن ایده خالقی 
است،ایجاد همایش های گوناگون در صنعت مبلمان و همچنین صنایع  
دکوراسیون کار بزرگی  است که برای اطالع رسانی به  مصرف کنندگان 
نقش مهمی ایفا میکند و اگر این همایش ها موثر واقع شود بسیاری از 
مشکالت اصناف حل خواهد شد.« ابراهیم درستی تاکید کرد:» تشکیل 
کنفرانس وتشکل های گوناگون باعث ایجاد هم گرایی بین اصناف مختلف 
می شود چرا که از طریق تفکر جمعی می توان نقطه نظر های مورد نظر را 
جویا و بر تفکر فردی قالب شد.« درستی ادامه داد:» این همگرایی قطعا می 
تواند برای پیشبرد اهداف کار ساز باشد و از این طریق  بین اصناف مورد 
نظر رقابت ایجاد شده و باعث باال رفتن  کیفیت کاال ها می شود.« وی گفت: 
»صنعت مبلمان یکی از حساس ترین  وضروری ترین صنایع است وامروزه 
این کاال را می توان به عنوان اساسی ترین نیازدر سبد خانوارهاجستجو کرد.« 
رئیس اتحادیه کشوري صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي و تصویري 
وگوشي تلفن افزود : »اگر اتحادیه ها با هم هماهنگ عمل کنند وقبل ازاجرا 
تصمیمات الزم  اتخاذ شود، قطعا مشکلی به وجود نخواهد آمد ولی اگر هر 
صنفی  به تنهایی تصمیم گیری کند معضالتی به وجود خواهد آمد که رفع 
آن نیاز به زمان دارد .« وی تاکید کرد : »همه اصناف به نوعی با مشکالتی 
روبه رو هستند، که این مشکالت به نوعی مانع پیش برد اهداف آنها خواهد 
شد، مهم ترین مشکل اتحادیه صوتی وتصویری گوشی تلفن همراه واردات 
این صنعت به کشور است، که دولتمردان دراین باره صحبت هایی کرده اند 
وقرارشده است، که فقط  پشت درهای بسته برای رفع این مشکل تصمیم 
گرفته نشود.«  وی ادامه داد :»متاسفانه با تحریم های بوجود آمده مشکالت 
بسیاری در واردات کاالها به وجود آمد ه است، از جمله جلوگیری از ورود 
کاال به کشور توسط گمرک یا مشکالتی در ثبت اسناد سفارشی و...« درستي 
با بیان اهداف مشتري مداري ، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و ارائه 
ضمانت نامه هاي معتبر اظهار کرد : »هم اکنون با پدیده شوم کاالي قاچاق 
مواجه هستیم که علي رغم افزایش کمیت، خریداران داخل را از به کارگیري 
کاالي اصلي و بهره مندي از سایر مزایا نظیر بومي کردن فناوري ها ي نوین 
محروم کرده است.«  وي با اشاره به اینکه هنوز کاهش تعرفه واردات این 
کاال ابالغ و در گمرکات کشور اجرایي نشده است، اضافه کرد : »مي توان با 
تسریع در اعمال تعرفه جدید، به ساماندهي بیشتر بازار گوشي هاي تلفن 
همراه کمک کرد.«  وي ابراز امیدواري کرد هرچه زودتر این کاهش تعرفه 
به گمرکات کشور ابالغ و اعمال شود تا قاچاقچیان که امروزه تنها برنده سود 

اصلي این بازار هستند انگیزه اقتصادي این کار را از دست بدهند.

رئیس اتحادیه کشوري صنف فروشندگان دستگاه هاي صوتي و     
تصویري وگوشي تلفن همراه؛

تجمیع ظرفیت های کارشناسی در حوزه 
توسعه، توزیع و صادرات با تشکیل 

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون
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حضور اتحادیه ها در کنفرانس دکو به شرطی مثمر 
ثمر خواهد بود که اصناف بتوانند مشکالت صنف خود 
را بیان کنند، تشکیل کنفرانس دکو حرکت خوبی برای 
متحد کردن  اصنافی است  که به گونه ای با صنعت 
دکوراسیون در ارتباط هستند . این موضوعی بود که 
رئیس اتحادیه صنف سنگ بری وسنگ تراش تهران 

بر روی آن تاکید دارد.
محمد باللی رئیس اتحادیه صنف سنگ بری وسنگ تراشی تهران گفت: 
»کنفرانس دکوی امسال تقریبا  مصادف شد ه است با تشکیل شورای ملی 
مبلمان که  اتفاق پسندیده ای است و با هدف همسو کردن اصناف مختلف 
تشکیل شده است؛ چرا که صنعت دکوراسیون عالوه برمبلمان صنایع دیگر 

مانند فرش، سنگ و... را نیز شامل می شود .«
وی در ادامه گفت :»سنگ در تمام دکوراسیون ها وجود دارد مانند سنگ 
نماهای چینی که جلوه خاصی به دکوراسون منزل میدهند پس می توان 

گفت سنگ نقش مهمی در دکوراسیون دارد.«
وی با اشاره به مشکالت صنف سنگ بر وسنگ تراش گفت : »مهم ترین 
مشکل این صنف در ارتباط با دارایی وشهرداری و همچنین عدم حمایت 
دولت از صنف سنگ تراش است، اگر دولت کمک وحمایت کند قطعا این 
صنعت درکشور فرهنگ سازی خواهد شد همانطور که در کشور ایتالیا این 

امر به خوبی دیده می شود .«
محمدباللی تصریح کرد: »البته ناگفته نماند که اتحادیه ها با استفاده از 
کارشناسان متخصص ونیروهای فعال  می توانند باعث پیشبرد اهداف خود 
اتاق  شوند؛ اگر بخواهیم این مشکالت به طور اساسی حل شود باید در 
بازرگانی حداقل یک نماینده برای بررسی مشکالت صنف مورد نظر حضور 

داشته باشد .«
دراتاق  مبلمان  ملی  از طریق شورای  اصناف مختلف  افزود: »حضور  وی 
بازرگانی بسیار موثر است چرا که ازاین طریق مشکالت تولیدی و توزیعی که 

پایه واساس مملکت است بازگو وبررسی می شود.«
وی تاکید کرد:»متاسفانه کشور ما بیشتر مصرف کننده است تا تولید کننده 
و تنها هدفش وارد کردن اجناس مختلف در کشور است در صورتی که 
اداره  نبودن  از حد وهماهنگ  ماصادرات خیلی کمی داریم، گرانی بیش 
بازرگانی باعث شده است که کاالهای بی رویه به کشور وارد شود، اداره 
بازرگانی برای رفع این مشکل باید هماهنگ با دولت عمل کند تا جلوی 

واردات بی رویه گرفته شود.«
رئیس اتحادیه صنف سنگ بر وسنگ تراش تهران گفت :»ورود بسیاری 
از کاالها از خارج باعث مشکالت اساسی در ورود وخروج ارز از کشور شده 
است در صورتی که اصال نیازی به واردات بعضی از کاالها در کشور نیست؛ با 

برنامه ریزی دقیق تا حد امکان می توان جلوی این تقارن را گرفت.«
وی گفت : »دولت باید نظارت الزم را بر اتحادیه ها داشته باشدو با دادن 
تسهیالت و امکانات الزم می تواند راه گشای بسیاری از مشکالت اصناف 
باشد . کشور ژاپن تنها کشور خود مختاری بود که در شرایطی ویژه مجبور 
شد مرزهای خود راببندد وبا این کار توانست در همه چیز خصوصا تولیدات 

به خودکفایی برسد. «

رئیس اتحادیه صنف سنگ بر وسنگ تراش تهران :    

صنعت دکوراسیون عالوه برمبلمان 
صنایع دیگر مانند فرش، سنگ و 

غیره را نیز شامل می شود
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و  تولیدکنندگان  اتحادیه  دبیر  میرستاری  آناهیتا 
صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران با ابراز خرسندی 
از تشکیل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون تصریح 
کرد:» باید از زحمات انجمن صنفی مبلمان که همیشه 
نگاهی پویا واستراتژیک داشته است تشکر کرد؛ ایجاد 
تعامل مناسب و موثر میان تشکلها قطعاً به نفع صنعت 

مبلمان و دکوراسیون کشور و صنایع مرتبط آن  از جمله چرم مصنوعی 
می باشد.«

وی تاکید کرد:»از مهمترین دستاوردهای مشارکت در شورای ملی مبلمان 
که با حضور اتحادیه صادرکنندگان مبلمان و اتحادیه درودگران مبلمان 
می باشد، افزایش پتانسیل صنعت و قدرت چانه زنی در مقابل نهادهای 

دولتی و خصوصی و ارتقاء صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور می باشد.«
وی درباره کنفرانس دکو که هر ساله  توسط انجمن صنفی مبلمان ایران 
برگزار می شود نیز خاطر نشان کرد:» یکی از مهمترین رویدادهای تخصصی 
در صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور در سالهای اخیر برگزاری کنفرانس 
دکو بوده است؛ با توجه به اینکه چرم مصنوعی در صنایع مختلفی همچون 
چرم  و  مبلمان  صنایع  و   داشته  کاربرد   ... و  مبلمان  و  پوشاک  خودرو، 
مصنوعی در ارتباط مستقیم با یکدیگر می باشند،  فرصت مناسبی است 
برای تشکلهای مرتبط صنعت مبلمان و اتحادیه چرم مصنوعی تا با بستر 

سازی مناسب موجبات پیشرفت صنعت را فراهم نمایند.«
وی تاکید کرد:»اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران  
از هر حرکت اصولي و علمی که در راستای ارتقاء صنعت باشد حمایت 

می کند.«
آناهیتا میرستاری دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی 
ایران در خصوص مشکالت این صنف گفت: » اگر صنعت چرم مصنوعی را 
به سه حوزه تامین، طراحی و تولید و توزیع تقسیم کنیم، مشکل اصلی این 

صنعت را در حال حاضر می توان در حوزه تامین عنوان کرد.«
وی افزود:» در حوزه مواد اولیه و درخصوص کاهش تعرفه spunlace و 
تغییر شرح تعرفه پلی اورتان اتحادیه چرم مصنوعی مکاتبات و جلسات 
متعددی با وزارت صنعت معدن و تجارت را در دستور کار خود قرار داده 
است. قطعاً این تغییرات تاثیر به سزایی در کاهش قیمت تمام شده و پیرو 

آن محصوالت نهایی حاصل از چرم مصنوعی خواهد داشت.«

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چرم مصنوعی ایران:    

مهمترین دستاوردهای  مشارکت 
در شورای ملی مبلمان افزایش 

پتانسیل صنعت است
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محمد یگانه رییس انجمن تهیه، تولید و توزیع فرش 
ماشینی ایران با استقبال از ایده تشکیل شورای ملی 
مبلمان تاکید کرد:»تشکیل یک نهاد سراسری و ملی 
که بتواند انجمن های کوچک و بزرگ، شامل رشته 
های مرتبط با صنعت دکوراسیون داخلی را گرد هم 
افزایش  باعث  که  چرا  است،  خوبی  بسیار  ایده  آورد 

قدرت تشکل ها برای پیگیری منافع اعضای خود خواهد شد.«
رییس انجمن تهیه، تولید و توزیع فرش ماشینی در خصوص کنفرانس 
ساالنه دکو و حضور اصناف متنوع مرتبط با دکوراسیون داخلی در آن نیز 
تصریح کرد: » اگرچه به دلیل عدم حضورمان انجمن تهیه، تولید و توزیع 
فرش ماشینی در دوره های قبل هنوز نمیتوانیم ارزیابی کاملی از آن ارائه 
دهیم و از امسال به بعد میتوانیم نظر قطعی در مورد کاربرد آن بدهیم اما 
برگزاری این کنفرانس به خودی خود کار ارزشمندی است، چرا که یک 

تجمیع و گردهمایی بین اصنافی است که با هم سنخیت دارند.«
یگانه در خصوص مهم ترین مشکالت صنف فرش ماشینی به مشکل مواد 
اولیه و انحصاری بودن بازار آن توسط عده ای وارد کننده خاص خبر داد و 
گفت:» در صنعت فرش ماشینی حدود 3000 تولید کننده در کشور داریم 
که میتوان گفت 2500 مورد از آنها تولید کنندگان خرد هستند، تولید 

کنندگانی که توانایی واردات مستقیم مواد اولیه خود را ندارند.«
وی تاکید کرد:» عده معدودی هستند که از ارز مرجع استفاده کرده و اقدام 
به واردات گرانول و اکریلیک که مواد اولیه این صنعت است میکنند؛ بنابراین 
بازار این مواد در انحصار عده ای خاص است که بازار را به دست میگیرند و 
مواد اولیه ای که با ارز قیمت پایین واردن کرده اند به قیمت چند براری ارز 

روز به واحد های تولیدی فرش ماشینی میفروشند.«
رییس انجمن تهیه، تولید و توزیع فرش ماشینی تصریح کرد:» مدیریت 
توزیع مواد اولیه وارداتی یکی از مهم ترین چالش های ماست تا این صنعت 

بتواند سرپا بماند.«

رییس انجمن تهیه، تولید و توزیع فرش ماشینی؛    

شورای ملی مبلمان و افزایش 
قدرت تشکل ها برای پیگیری 

منافع اعضای خود

حسین علیزاده مدیرعامل شرکت تعاونی تهیه و توزیع 
اعضای اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران با 
اشاره به نقش مهم اتحادیه ها و انجمن های صنفی 
در صنعت مبلمان گفت: »تعامل نهادهای فعال صنف 
تحت لوای شورای ملی مبلمان و دکوراسیون اتفاقی 

بسیار مثبت است چراکه با این اتفاق نهادها مکمل یکدیگر می شوند و برآیند 
برداری آنها مثبت خواهد بود.«

وی گفت: »تعامل نهادهای متولی این صنعت تا امروز زیاد خوب نبوده است 
و اقدامات مقابل هم گاهی ضد و نقیض بوده است اما قرار بر این است که از 

این به بعد تعامل داشته باشد.«
وی تاکید کرد:» مثالاگر صنف چوب تعرفه را باال ببرد و نهاد دیگری مخالف 
این اتفاق باشد، با ایجاد فضای هم اندیشی نتیجه گیری در مورد یک اتفاق 
به نفع همه اجزای صنعت و با رضایت همه اتحادیه های و صنف های صنعت 

مبلمان اتفاق خواهد افتاد.«
علیزاده با اشاره به مشکالت و چالش های اصلی این صنعت تصریح کرد: »ما 
درکشور با کمبود تولید چوب به دلیل میزان کم بارندگی مواجه هستیم و 
ناچاریم حجم زیادی از مواد اولیه را وارد کنیم؛ عدم هماهنگی و هم سویی 
صنوف و تعرفه های نامتناجس معضالتی است که در ارتباط با این بخش 

خودنمایی میکند.«
علیزاده در خصوص تعامل نهادهای متوالی این صنعت اظهار امیدواری کرد 
و گفت:»خوشحالم که صنوف دارند به هم نزدیک می شوند و معتقدم این 
اتفاق خوش یمن است و می تواند جلوی واردات محصوالت بی کیفیت و 

سایر مشکالت صنعت را بگیرد.«

مدیرعامل شرکت تعاونی تهیه و توزیع اعضای اتحادیه صنف     
درودگران و مبل سازان تهران :

حل مشکالت صنعت مبلمان در گرو 
تعامل مثبت نهادهای متولی صنف 
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اولین مجمع رسمی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران 23 آذر 
ماه، دراتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. این جلسه با 
حضور نمایندگان نهادها و تشکل هایی چون » انجمن صنفی مبلمان و 
دکوراسیون«، »اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران«، 
»اتحادیه  صنف درودگران و مبلسازان تهران«، »جامعه معماران داخلی 
ایران«، »اتحادیه تهیه کنندگان و فروشندگان بلور چینی و لوستر«، 
»دانشگاه علمی کابردی انجمن صنفی مبلمان  و دکوراسیون« و» موزه 
مبل ایران« و همچنین نماینده اتاق صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر 
بر جلسه برگزار و پس از رای گیری ابتدا اعضای هیات رئیسه مجمع 
و سپس اعضای هیات مدیره شورای ملی مبلمان تعیین شدند. مظفر 
علیخانی دبیرکنفدارسیون صادرات ایران و از مدیران ارشد اتاق بازرگانی 
ایران در این جلسه مراحل تشکیل نهادهای عضو در پارلمان بخش 
خصوصی را قرائت کرد و با اشاره به تجربه دنیا در تشکیل نهادهایی 
فراگیر که طیف وسیعی از صنایع مرتبط به هم را در بر میگیرد، بر 
»ایجاد  کرد:  تصریح  وی  نمود؛  تاکید  ملی  شورای  تشکیل  اهمیت 
تخصصی  نهادهای  به  نسبت  تر  عام  ماهیتی  که  فراگیر  تشکل های 
اند.«  رسیده  آن  به  دنیا  در  امروزه  که  است  ضرورتی  باشند،  داشته 
وی ادامه داد:»تشکیل شورای ملی مبلمان و دکوراسیون نیز میتواند 
یکی از الگویی های موفق  این دیدگاه را در ایران ارائه دهد.« همچنین 
رامین سمیع زاده دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون در خصوص 
پیگیری های انجمن برای گردهم آوردن انجمن های مرتبط با صنف و 
صنعت مبلمان توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد:» در پی فراخوان انجمن 
برای حضور نهادهای مختلف در این شورا، تشکل های زیادی از سراسر 
کشور و استان های مختلف، آمادگی و تمایل خود را برای همکاری با 
شورای ملی مبلمان و دکوراسیون اعالم کرده اند.« علی انصاری رییس 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران و مبتکر ایده این شورا نیز با 
تشریح انگیزه تشکیل این شورا و روندی که تا امروز برای تشکیل آن طی 
شده است تاکید کرد:» ما بیش از هرچیز دنبال خروجی مثبت هستیم 
و اگر این شورا دستاورد عملی برای اقتصاد کشور به همراه نداشته باشد، 

ناقض انگیزه تشکیل آن است.«

  برگزاری اولین مجمع شورای ملی مبلمان و دکوراسیون
پس از برگزاری رای گیری در بین اعضای حاضر در جلسه، ابتدا هیات 
دبیر  علیرضاعباسی  تشکیل شد؛  مبلمان  ملی  رئیسه مجمع شورای 
اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان تهران، به عنوان رییس مجمع، 

بلور  تهیه کنندگان و فروشندگان  اتحادیه  نایب رییس  احمد فتحی 
چینی و لوستر، و دکتر شیری معاون دانشگاه علمی کاربردی انجمن 
صنفی مبلمان ایران، به عنوان ناظران مجمع و لیال رتبه ای مدیر موزه 

مبل ایران نیز، به عنوان منشی مجمع انتخاب شدند.

  تشکیل هیات مدیره
اعضای هیات مدیره شورای ملی مبلمان و  تعیین  از آن جهت  پس 
دکوراسیون ایران رای گیری انجام شد و اعضای آن مشخص شدند؛ 
علی انصاری رییس انجمن صنفی شورای ملی مبلمان و دکوراسیون، 
حسن احمدیان به نمایندگی از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان ایران، علیرضا عباسی به نمایندگی از اتحادیه صنف درودگران 
و مبلسازان تهران، عبدالرضا محسنی به نمایندگی از جامعه معماران 
داخلی ایران و احمد فتحی به نمایندگی از اتحادیه تهیه کنندگان و 
فروشندگان بلور، چینی و لوستر با شخصیت های حقوقی خود به عنوان 
اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند و بیژن شیری به نمایندگی از 
دانشگاه جامع علمی- کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون به 
عنوان عضو علی البدل هیات مدیره و لیال رتبه ای رییس موزه مبل ایران 

نیز به نمایندگی از این نهاد به عنوان بازرس انتخاب شدند.

  تعیین هیات رییسه شورای ملی مبلمان 
پس از مشخص شدن اعضای هیات مدیره، هیات مدیره منتخب اولین 
جلسه خود را جهت انتخاب هیات رییسه برگزار کردند؛ کلیه تشکل های 
حاضر در جلسه، علی رغم تاکید علی انصاری مبنی بر حضور پررنگ 
سایر تشکل ها در سمت کلیدی این شورا، از وی به عنوان طراح شورای 
ملی مبلمان و دکوراسیون درخواست کردند تا ریاست شورا را بپذیرد. 
علی انصاری نهایتا به احترام تشکل ها و بالطبع اعضای آنها و خانواده 
بزرگ صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون ریاست هیات مدیره شورا 

را پذیرفت. 
گرفتند؛  مدیره جای  هیات  در  با شخصیت حقوقی خود  اعضا  سایر 
اتحادیه تولید کنندگان وصادرکنندگان مبلمان ایران و اتحادیه صنف 
درودگران و مبلسازان تهران به عنوان نایب رییسان هیات مدیره انتخاب 
شدند؛ جامعه معماران داخلی ایران، به عنوان خزانه دار و اتحادیه صنف 
چینی، بلور و لوستر به عنوان منشی هیات مدیره. پس از انتخاب اعضای 
مجمع و تصویب هیات مدیره شورای ملی مبلمان، اساسنامه اولیه شورا 
به تصویب حاضرین رسید و روزنامه کثیر االنتشار دنیای اقتصاد به عنوان 

مرجع رسانه ای شورا انتخاب شد.

تشکیل هیات مدیره  » شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران «
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دکومان | نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

اخبـــار کوتاه

و  کنندگان  تولید  اتحادیه  مدیره  هیات 
دو  پذیرای  ایران  مبلمان  صادرکنندگان 
چهره جدید شد؛ محسن ضیایی به عنوان 
دبیر جدید این اتحادیه اعضا معرفی شد و 
همچنین مسعود دولت نیا به عنوان بازرس 
پیوست. اتحادیه  این  بازرسان  جمع  به 

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  دبیرخانه 
صادرکنندگان مبلمان ایران اعالم نمود که 
شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا 
)فیپکو( وابسته به اتحادیه مزبور از مهرماه 
آغاز  را  خود  فعالیت  رسما  جاری  سال 
نموده است. این اطالعیه می افزاید هیات 
فیپکو  اتحادیه و شرکت  مدیره مشترک 
نوروزی  آقای حسین  آرا جناب  اتفاق  به 
فیپکو  شرکت  مدیرعاملی  سمت  به  را 
آغاز  اجرایی  مقدمات  و  نموده  منصوب 
به کار این شرکت را فراهم نموده است.

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا 
)فیپکو( وابسته به اتحادیه تولید کنندگان 
با مجوز  ایران  مبلمان  کنندگان  و صادر 
ایران   تجارت  و  توسعه  سازمان  رسمی 
مبلمان  المللی  بین  نمایشگاه  دومین 
اداری را  در تاریج 18 لغایت 21 دیماه 
های  نمایشگاه  دائمی  محل  در    1391
نماید. می  برگزار  تهران  المللی  بین 

دبیر و بازرس جدید در 
اتحادیه تولید کنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان ایران

شرکت پیشگامان صنعت 
مبلمان پرشیا )فیپکو( رسما 
فعالیتهای خود را آغاز نمود

دومین نمایشگاه بین المللی 
 مبلمان اداری

  Hofex (office section( 
دی ماه 91

جلد دوم کتاب »دکو، نگاهي به هنر- صنعت 
مبلمان« به قلم علی انصاری، رئیس انجمن 
تابستان  ایران،  دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی 

امسال روانه بازار شد.
این کتاب که جلد اول آن پاییز سال 1389 
رونمایی  دکوی 2010  کنفرانس  با  همزمان 
و  است  شده  تدوین  فصل  سه  در  بود،  شده 
نویسنده در مقدمه جلد دوم، هدف از نگارش 
این کتاب را معرفی و بررسی تاریخ هنر-صنعت 
ایران دانسته است. فصل اول، به  مبلمان در 
سیر تاریخ هنر- صنعت مبلمان ایران در دوران 
قبل و بعد از اسالم اشاره دارد، در فصل دوم، 
برخی از هنرهای چوبی معرفی شده است و 
انواع چوب های مورد  فصل سوم، به معرفی 
استفاده در مبلمان و هنرهای چوبی مرتبط با 
چوب میپردازد. جلد دوم کتاب »دکو، نگاهي 

به هنر-صنعت مبلمان« در 126 صفحه توسط 
» مرکز ترجمه و نشر کتاب« به بازار ارا ئه شده 
و قیمت آن 14000 تومان است. الزم به ذکر 
است جلد اول این کتاب نیز که پاییز سال 89 
روانه بازار شد، در دوفصل تدوین شده که فصل 
اول کتاب اشاره اي گذرا و مصور به تاریخ هنر 
مبلمان است و به سبک های معروف طراحی 
مبلمان مبلمان میپردازد و فصل دوم کتاب با 
عنوان »وضعیت امروز صنعت مبلمان« ، نماي 
عمومي صنعت چوب و مبلمان ایران، مشکالت 
تولید و صادرات و موضوعاتی از این دست را 
مورد بحث و بررسي قرار داده است. مطالعه این 
مجموعه دوجلدی که منظومه فکري مدیري 
کارآفرین را مستند نموده است، مي تواند برای 
عالقه مندان به خصوص دانشجویان، هنرمندان 

و فعاالن هنر- صنعت مبلمان مفید باشد.

رامین سمیع زاده دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون از برگزاری کنفرانس دکو2012 در قالب 
یک هم اندیشی بین تشکل های مرتبط با صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون در 4 دی ماه امسال 
در سالن کنفرانس بازار مبل ایران شماره 3 خبر داد و گفت: »به دلیل نهایی شدن تشکیل شورای 
ملی مبلمان، کنفرانس دکوی امسال را به صورت یک هم اندیشی بین سران تشکل های مرتبط با 
صنعت مبلمان و دکوراسیون برگزار میکنیم، تا طی یک ارزیابی و بازنگری از برگزاری این کنفرانس 
در چهار دوره قبل، برای ادامه این حرکت فرهنگی، از آرای همه متولیان این صنعت بهره بگیریم.« 
وی تصریح کرد:» ازاین پس نه فقط انجمن صنفی مبلمان ایران بلکه سایر اعضای شورای ملی 

مبلمان نیز دست اندرکار برگزاری این کنفرانس خواهند 
بود.« سمیع زاده با اشاره به اینکه بخشی از مقاالت ارسال 
شده به کنفرانس دکوی امسال در نشریه دکومان به عنوان 
تریبون این صنف منتشر خواهد شد گفت: »دستاورد های 
علمی این کنفرانس در سال های آینده با شکلی جدید و 
پویایی بیشتر ارائه خواهد شد تا تبلور اتحاد و هم افزایی 

تشکل های عضو در شورای ملی مبلمان باشد.«

جــلد دوم کتــاب 
»دکو، نگاهي به هنر-صنعت مبلمان«  منتشر شد

باز مهندسی  چهار دوره کنفرانس دکو؛    

 هم اندیشی دکو 2012 )صنفی، صنعتی، دانشگاهی(
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نمایشگاه  کمیسیون  رییس  اسعدی  ناصر 
انجمن صنفی مبلمان و  ها و همایش های 
نمایشگاه  سومین  برگزاری  از  دکوراسیون 
دکوراسیون  و  خانگی  مبلمان  های  برترین 
امسال  ماه  بهمن  در   )HODEX 2013(
خبر داد. وی تصریح کرد: »این نمایشگاه با 
حضور100 نام برتر مبلمان در کشور 5 الی 
13 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه های 

تخصصی برندهای برترایران خواهد بود.«
نمایشگاه ها  رییس کمیسیون  اسعدی  ناصر 
و  مبلمان  صنفی  انجمن  های  همایش  و 
سومین  برگزاری  از  همچنین  دکوراسیون 
نمایشگاه برترین محصوالت نوزاد، کودک و 
نوجوان )kitex 2013( در بهمن ماه امسال 
موفق  برگزاری  پی  در   « گفت:  و  داد  خبر 
دو نمایشگاه کیتکس در طی یک سال بنابه 
بر  نمایشگاه،  کنندگان  مشارکت  درخواست 
بار این نمایشگاه  آن شدیم تا برای سومین 

را امسال برپا کنیم.«
 25 از  نمایشگاه  این  کرد:»  اعالم  اسعدی 
در  روز   8 مدت  به  اسفندماه   4 الی  بهمن 

برندهای  تخصصی  نمایشگاه  دائمی  محل 
پذیرای   3 شماره  ایران  مبل  بازار  در  برتر 
بازدید کنندگان خواهد بود و محصوالت در 
شش دسته از جمله مبلمان و دکوراسیون، 
سیسمونی و پوشاک، اسباب بازی و سرگرمی، 
بهداشتی، رفاهی ورزشی، آموزشی و فرهنگی 

و لوازم تحریر ارائه خواهد شد.«

  تغییر تاریخ دکوالیت برای فراهم شدن 
شرایط رفاهی بازدیدکنندگان

برگزاری  اینکه  به  اشاره  با  اسعدی،  ناصر 
دکوراسیون،  »مبلمان،  نمایشگاه  نخستین 
نورپردازی و ملزومات خانه، آشپزخانه، هتل 
معرفی  هدف  با   »)DECOLIGHT 2012(
جدید ترین محصوالت ودستاوردهای نوین در 
کشور بر گزار میشود، بر تنوع حضور صنایع 
مرتبط با دکوراسیون در این نمایشگاه تاکید 
کرد و گفت: »هدف از برگزاری این نمایشگاه 
ودستاوردها  محصوالت  ترین  جدید  معرفی 
آشپزخانه،  لوازم  کابینت،  های  درحوزه 
مبلمان و سرویس خواب، دکوراسیون داخلی 

و پرده، موکت، پارکت و کاغذ دیواری، سنگ، 
کاشی و سرامیک، سرویس بهداشتی و حمام، 
تجهیزات  ساختمان،  نمای  و  پنجره  درب، 
تئاتراست.« وی در  سالن کنفرانس و آمفی 
خصوص تاریخ برگزاری این نمایشگاه گفت: 
 28 الی   21 تاریخ  در  نمایشگاه  بود  »قرار 
مهرماه برگزار گردد، ولی  بنا به درخواست 
تعداد قابل توجهی از شرکت کنندگان مبنی 
تاریخ  نمایشگاه،  برگزاری  تاریخ  تغییر  بر 

برگزاری از 1الی 8 دی ماه تغییر یافت.«
از مشارکت  وی تصریح کرد:» تعداد زیادی 
کنندگان معتقد بودند به دلیل نوسانات نرخ 
بازار ارز امکان حضور قدرتمند فراهم نمیباشد 
و خواستار آن بودند که برگزاری نمایشگاه به 
بیافتد تا شرایط برای سرویس دهی  تعویق 
آید؛  فراهم  کنندگان  بازدید  به  تر  شایسته 
گذاری  سیاست  شورای  در  درخواست  این 
نمایشگاه مطرح و پس از تایید رییس محترم 
انجمن با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت نسبت به تغییر تاریخ نمایشگاه اقدام 

گردید.«

ناصر اسعدی تصریح کرد:    

برگزاری نمایشگاه های تخصصی ،
 درمحل دائمی نمایشگاه های تخصصی برندهای برترایران
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برای اولیـن بار در کشـور کاملتــرین مرجع 
و  دکوراسیــون  مبلمــان،  اطالعــاتی 
معـماری داخلی در فضای سایبر)اینتـرنت( 
www.IranDecoration.com به آدرس

تحت عنوان پورتال ایـران دکـوراسیـون با 6 
بخش مجزا راه اندازی گردید.

ایران  سایت  اولیه  طرح  اندازی  راه  و  ثبت 
طـی  و  آغاز   1382 سال  از  دکوراسیون 
سالهای گـذشته پس از دریـافت بـازخـورد 
با پیشرفت های  از مخـاطبین  متنـاسب  

اسـتانداردهای  درچـارچوب  و  دنــیا  روز 
بین المللی  بـطور پیوسته توسعـه یـافـته، 
امکانـات و قابلیت های زیادی درقالب ویرایش 

های متعدد به آن اضـافه گردید. 
در همیـن مسیـر ویـرایـش 91  پورتال ایران 
دکوراسیون با ساختاری جدید شامل 6 سایت 
حرفه ای بـه عنوان بزرگترین و کـاملتـرین 
پـورتـال تـخصصی کـشور همـزمان با میـالد 
)ع(  علی  امیرالمومنین  حضرت  مسعـود 
فعاالن  استقبـال  مورد  و  گـردید  رونمـایی 

اعـم  دکوراسیـون  و  مبلمان  هنـرصنـعت 
دانشگــاهی،  اساتـیـد  و  دانشجویــان  از 
مرتبـط،  های  سـازمان  ها،  تـشکــل 
و  حرف  صاحبـان  پژوهشگران،  صنعتگران، 

مشاغل و همچنـین خـانواده ها قرارگرفت. 
پورتال  و گسترش  تکمیل  راستا  در همین 
تیم های طراحی  کار   در دستور  همچنان 
و اجرائی ایران دکوراسیون قرار داشتـه و به 
طـورسالیـانه و در قـالب ویرایش های جدید  

توسعه و ارائه میگردد.

شرکت تعاونی درودگران و مـبلسازان تـهران 
اعـالم کـرد کـلیه تـولیدکنندگان مـبلمان، 
مـصنوعـات چـوبـی، کـابینت آشـپزخانـه و 
دکوراسیون می توانند با عضویت در شرکت 
تعاونی درودگران و مبلسازان تهران، انواع مواد 
اولیه تولید، ازجمله نئوپان و ام دی اف روکش 
کارخانه  قیمت  با  را  داخلی  تولید  مالمینه 
بعالوه هزینه حمل و 3%  کارمزد را درمقادیر 
خرد و عمده از این شرکت تعاونی خریداری 
نمایند. شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان 
صنف  اعضاء  حال  رفاه  منظور  به  تهران 
درودگران و مبلسازان و در جهت استفاده از 

کلیه اجناس به قیمت تعاونی عضو جدید نیز 
می پذیرد.

ارایه  محصوالت  بهای  است  ذکر  به  الزم 
و  درودگران  تعاونی  شرکت  سوی  از  شده 
آزاد  بازار  بهای  با  مبلسازان تهران در قیاس 
مالحظه  قابل  تفاوتی  با  محصوالت،  همین 
در سطحی پایین تر قرار دارد. لیست آخرین 
شرکت  سایت  در  شرکت  کاالهای  قیمت 
 تعاونی درودگران و مبلسازان تهران به آدرس

www.teh-cfc.com قابل رویت می باشد. 
عالقمندان به عضویت و استفاده از خدمات 
تعاونی می توانند با تلفن های  66404463 

 66411241 - 66414687 - 66407102 -
تماس حاصل نمایند  و یا به  آدرس : تهران ، 
خیابان کارگر جنوبی ، نبش خیابان آذربایجان 
  161 پالک   ، مسکن  بانک  جنب  شرقی، 

مراجعه فرمایند. 

برای اولیـن بار در کشـور راه اندازی شد؛    

کاملتــرین مرجع اطالعــاتی مبلمــان، 
دکوراسیــون و معـماری داخلی در فضای سایبر

عرضه مواد اولیه با قیمت رقابتی توسط 
» شرکت تعاونی درودگران و مبلسازان تهران«
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با  مهارت  ملی  مسابقات  دوره  سیزدهمین 
حضور 670 مهارت آموزدر 28 رشته رقابتی 
مسابقات  به  اعزامی  نفرات  برای شناسایی  و 
2013 آلمان همزمان در کرج و تهران برگزار 
شد؛ این مسابقات در حالی به پایان رسید که 
تجربیات فراوانی را برای جوانان شرکت کننده 

در آن به همراه داشت. 
برگزاری سیزدهمین  باقرزاده مسئول  حسن 
دوره مسابقات المپیاد مهارت های فنی  در 
از مسابقات گفت: ما 21  این دوره  خصوص 
رقابت  همه  و  داشتیم  کننده  استان شرکت 
کنندگان از طریق مرکز آموزش فنی و حرفه ای 
معرفی شدند ؛ دو رشته برترکه امسال در این 
رقابت ها شرکت کردند مگاترینیک و کابینت 

سازی چوبی است . 
وی افزود: رقابت کنندگان همه ایرانی بودند و 
کارشناسان خارجی صرفا به دلیل برگزاری این 
مسابقه بر رشته کابینت سازی نظارت داشتند. 
وی یاد آور شد : در این دوره از مسابقات تعداد 
و  پردازند  رقابت می  به  یکدیگر  با  نفر   670
برگزیدگان این دوره از مسابقات ملی مهارت 
همراه  به  آمادگی  اردوی  در  شرکت  از  پس 
مـسابقات  دوازدهمـین  نهـایی  برگزیـدگان 
ملی مهارت برای شرکت در چهل و دومین 
مسابقات جهانی مهارت آلمان انتخاب شدند .

  اهمیت برگزاری 
مسابقات مهارت های فنی 

برگزاری سیزدهمین  باقرزاده مسئول  حسن 
و  فنی  های  مهارت  المپیاد  مسابقات  دوره 
دارد  اعتقاد  سازي  کابینت  رشته  کارشناس 
مسابقات مهارت هاي فني تنها با هدف کشف 
استـعداد ها و رشــد شـکوفایي مـهارت هاي 
جـوانان  بـرگـزار مـي شـود. وی در خـصوص 
برگزاری این جشنواره گفت : چنان که مطلع 
مسابقات  برگزاری  انگیزه  و  هدف  هستید 
المپیاد تنها استعدادیابی در افراد است تا به 
تولید  بردن  باال  این طریق نقش بسزایی در 
ملی در کارخانجات و صنایع ایفا کنند . این 
رشته  در خصوص  سازی  کابینت  کارشناس 
های این دوره از مسابقات افزود: سیزدهمین 
حرفه   28 در  مهارت  ملی  مسابقات  دوره 
الکتریکی،  تاسیسات  شامل  که  آموزشی 
 ... و  چوبی  سازی  کابینت  اطالعات،  فناوری 
بود برگزار شد که آخرین دوره مسابقات در 
کابینت  کنندگان  شرکت  رقابت  با  آخر  روز 
سازی چوبی به پایان رسید. وی تاکید کرد: 
همان طور که مقام معظم رهبری بر ارتقای 
تولید کاالی ملی تاکید داشتند ، ما نیز سعی 
کردیم در این راستا قدم برداریم تا بدین وسیله 
توانمندی و مهارت دانش آموختگان آموزش 
های فنی و حرفه ای را باال برده و با جذب 
بنگاه های اقتصادی بتوانیم کاالهای بهتری را 
تولید کنیم ؛ به همین دالیل است که ما برای 

این گونه مسابقات اهمیت قائل هستیم . 

  در خشش کابینت ساز های جوان 
در سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

اخبـــار کوتاه

»طراحی  ای  حرفه  مهندسی  رشته 
در   1391 سال  ماه  بهمن  از  مبلمان« 
انجمن  کاربردی  علمی-  آموزش  مرکز 
شد. اندازی  راه  دکوراسیون  و  مبلمان 

صنفی  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
مبلمان ایران این رشته برای  اولین بار در 
ایران بر اساس نیازهای صنف و صنعت مبلمان 
و دکوراسیون طراحی و تنظیم شده است.

عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات 
 www.sanjesh.org سایت  به  بیشتر 
کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  سایت  یا  و 
مراجعه    www.uast.ac.ir آدرس  به 
علمی-کاربردی  آموزش  مرکز  و  نمایند 
آماده  نیز  دکوراسیون  و  مبلمان  انجمن  
بود. خواهد  الزم  های  راهنمایی  ارائه 

مطابق  امسال  صادرات  ملی  روز  مراسم 
ماه  مهر  شنبه 29  روز  در  همیشگی  روال 
صدا  اجالس  سالن  محل  در  جاری  سال 
اما مراسم امسال برای  و سیما برگزار شد. 
صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  اتحادیه 
برخوردار  باالیی  جذابیت  از  ایران  مبلمان 
بود، چرا که به همت تالش ها و کوشش های 
نیز  و  اتحادیه  بازرسین  و  مدیره  هیات 
اتحادیه  اعضا،  ارزشمند  همدلی  و  حمایت 
امسال و برای دومین بار بعنوان یکی از دو 
شد. برگزیده  سال  صادراتی  نمونه  تشکل 

راه اندازی رشته مهندسی 
حرفه ای طراحی مبلمان

انتخاب اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلمان ایران 
بعنوان تشکل نمونه صادراتی





آذرماه امسال دانشگاه جامع علمی کاربردی 
مراسمی،  ایران طی  مبلمان  انجمن صنفی 
رشته  دوره  اولین  برتر  التحصیالن  فارغ  از 

طراحی ومبلمان تقدیر به عمل آورد.
تور  یک  طی  قالب  در  مراسم  این 
علمی پژوهشی یک روزه در سالن کنفرانس 
با  آباد  یافت  در   3 شماره  ایران  مبل  بازار 
حضور مسئولین و چهره های علمی صنف 
و صنعت برگزار شد؛ دکتر عباس پور رئیس 

دانشکده جامع علمی کاربردی، علی انصاری 
رئیس انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 
دانشکده  رئیس  الریجانی  دکتر  ایران، 
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون ایـران، 
و  مدیره  هیأت  عضو  زاده  سمیع  مهندس 
دبیر انجمن و عضو شورای سیاست گذاری 
گروه  کار  رئیس  افـشار  حـسین  دانشگاه، 
های اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
پیشکسوتان  از  جمعی  و  ایران  مبلمان 

مسئولین و دست اندرکاران صنعت در این 
مراسم حضور داشتند و برنامه بعد از مـراسم 
از  مدعوین  و  دانشجویان  بازدید  با  تقدیر، 

موزه مبل ایران ادامه یافت.

  گردش مالی باالی صنعت مبلمان
علی انصاری رئیس انجمن صنفی مبلمان و 
دکوراسیون در این مراسم با اشاره به حجم 
باالی تولید و اشتغال زایی درصنعت مبلمان 
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یادداشت  علی انصاری در تور علمی - پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجمن صنفی مبلمان؛    

 ضرورت علمی شدن رشته طراحی و تولید مبلمان برای حفظ این صنعت از آسیب

ت بازار مبل ایران شماره 3
شگاه به سم

شجویان از دان
ت دان

حرک
شگاه علمی کاربردی

س دان
س  ریی

سخنرانی دکتر پورعبا
س انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

صاری ریی
سخنرانی علی ان

س بازار مبل ایران شماره 3
صیلی در سالن کنفران

شن فارغ التح
ج

س بازار مبل ایران شماره 3
صیلی در سالن کنفران

شن فارغ التح
ج

سخنرانی دکتر الریجانی 
س داشگاه علمی کاربردی انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

ریی
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در  تولیدی  واحد  هزار  مبلمان  صنعت   «: گفت 
سراسر کشور دارد و 10 درصد اشتغال کشور را 
این صنعت  مالی  گردش  است؛  گرفته  دراختیار 
باالیی  رقم  که   است  میلیارد  هزار   15 بر  بالغ 
سال  چند  گفت: »طی  وی  می شود.«  محسوب 
ایجاد  مبلمان  صنعت  در  بزرگی  تحول  گذشته 
شد که سر آغاز آن رامی توان برپایی نشست ها 
وکنفرانس ها و قدم هایی که در حوزه دانشگاهها 

برداشته شده است دید .«

 علی انصاری در تور علمی - پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی انجمن صنفی مبلمان؛    

 ضرورت علمی شدن رشته طراحی و تولید مبلمان برای حفظ این صنعت از آسیب
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صیالن اولین دوره   تولید مبلمان
 مراسم تقدیر از فارغ التح

صیالن اولین دوره  تولید مبلمان
 مراسم تقدیر از فارغ التح

پذیرایی ناهار
شجویان از موزه مبل ایران

بازدید دان

شگاه علمی کاربردی 
تقدیر از اساتید دان

انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
شگاه علمی کاربردی 

تقدیر از اساتید دان
انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون

شجویان از موزه مبل ایران
بازدید دان
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نوجوان  و  کودک  نوزاد،  نمایشگاه  دومین 
)کیتکس( ، شهریور ماه امسال در بازار مبل یافت 
آباد برگزار شد و مثل دوره قبل با استقبال  زیادی 
از طرف مردم مواجه گردید؛ اما در این نمایشگاه 
دکوراسیون  و  مبلمان  صنفی  انجمن  ابتکار  به 
عنوان»کمیسیون حمایت  با  ایران، کمیسیونی 
از ذینفعان مبلمان و دکوراسیون کودک« شکل 
گرفت، تا این نمایشگاه بهانه ای برای شروع یک 

هماهنگی صنفی باشد.
رامین سمیع زاده دبیر انجمن صنفی مبلمان و 
دکوراسیون ایران با اعالم این خبر گفت: »انجمن 
صنفی مبلمان و دکوراسیون ایران متولی تشکیل 
این کمیسیون شد تا اعضای این صنف به طور 
را  خودشان  چالش های  و  مشکالت  تخصصی 

پیگیری کنند.«

همزمان با برگزاری موفق دومین نمایشگاه کیتکس؛    

کمیسیون »حمایت از ذینفعان مبلمان و دکوراسیون کودک و نوجوان« 
تشکیل شد

استقبال مردم در روزهای برگزاری نمایشگاه 
برای بازدی از غرفه ها

استقبال مردم در روزهای برگزاری نمایشگاه 
برای بازدید از غرفه ها

حضور برنامه جهانی غذا )WFP( در نمایشگاه کیتکس 2012

مراسم افتتاحیه کیتکس 2012

ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده برای بازدیدکنندگان

ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده برای بازدیدکنندگان ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده 
برای بازدیدکنندگان

برگزاری برنامه های شاد و سرگرم کننده با حضور مجریان صدا و سیما امکانات بازی برای خردساالن

برگزاری برنامه های شاد و سرگرم کننده با حضور مجریان صدا و سیما تشکیل کمیسیون حمایت از ذینفعان مبلمان و دکوراسیون کودک و نوجوان





طراحی داخلی چیست؟ 
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علمی و آموزشی
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به  که   )Interior Design( داخلی  طراحی 
عنوان یک حرفه، یک هنر و یک صنعت در 
دنیا شناخته شده،بهینه سازی فضاهای داخلی 
فعالیت های  انجام  منظور  به  ها  ساختمان 

روزمره یعنی زندگی وکار است. 
بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها 
ایجاد  را  این فضاها محیطی  سپری میشود. 
اساسی  نیازهای  پاسخگوی  که  می کنند 
از  بسیاری  و  بوده  سرپناه  به  نیاز  نظیر  ما 
گیرد.  می  صورت  آن  در  ما  فعالیت های 
بخشد،  می  روح  بنا  یک  به  آنچه  همچنین 
فضای داخلی آن است. بنابراین می توان گفت 

یک  از  داخلی  فضای  کیفیت 
بر نحوه  تأثیر مستقیمی  طرف 
انجام فعالیت های ما در آن دارد 
و از طرف دیگر نگرش، احوال و 
شخصیت ما را تحت تأثیر قرار 
هدف  اساس،  این  بر  دهد.  می 
عملکرد  بهبود  داخلی،  طراحی 

سازی  راحت  برای  فضا  روانی  و  فیزیکی 
بدون  معماری  فضای  است.  آن  در  زندگی 
استفاده نیست  قابل  یا اصاًل  طراحی داخلی 
کارآیی  بودن،  استفاده  قابل  صورت  در  یا  و 
الزم و بهینه را نخواهد داشت. طراحی داخلی 
طیف گوناگونی از عناصر و مؤلفه ها از قبیل 
فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، دیوار، عناصر 
کارکردی و تزیینی و مبلمان را در برمیگیرد. 
که  هستند  طراح  کار  ابزارهای  عناصر  این 

همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک 
طرح مرتبط و خوشایند قرار گیرند.

طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری 
و طراحی قرار می گیرد، به همان میزان که 
شامل جنبه های کاربردی، ساختاری و فنی 
میشود، طراحی تجسمی و جنبه های بصری 
این  از  دارد.  بر  در  نیز  را  زیبایی شناسانه  و 
هنرهای  ردیف  در  اغلب  داخلی  طراحی  رو 
تجسمی به حساب آمده است و برای موفقیت 
در آن، بایستی تا حد نسبتاً زیادی با عناصر 
سواد  مبادی  و  تجسمی  طراحی  اصول  و 
بصری آشنا بود. اگرچه طراحی داخلی امروزه 

و  می شود  شناخته  تخصص  یک  عنوان  به 
محدوده بسیار وسیعی را در بر می گیرد، اما 
از آنجایی که این رشته در ارتباط مستقیم با 
فضای داخلی خانه و زندگی روزمره می باشد، 
شناخت الفبای طراحی داخلی و تبیین مبانی 
آن به زبان ساده برای عموم مردم و بویژه زنان 
خانه دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردی 
علمی با این پدیده خواهد انجامید و در نهایت 
زیستی  فضاهای  کیفیت  بر  عمیق  تأثیری 

جامعه ما خواهد داشت. 

 آیا دکوراسیون داخلی حرفه ای 
پرطرفدار است؟

دکوراتورهای  تعداد  عامه،  تصور  برخالف 
همه  که  است  آن  از  بیشتر  بسیار  داخلی 
تصور می کنند و حتی برخی از آنان در زمره 
شاید  گرچه  هستند،  امروز  دنیای  مشاهیر 
یا هنرمندان دیگر  و  به شهرت طراحان مد 
از  این وجود بسیاری  با  اما  نباشند،  رشته ها 
درآمد  طراحی  راه  از  داخلی  دکوراتورهای 

بسیار باالیی نیز کسب می کنند.
ناشناخته  اصلی  دلیل  شاید 
ماندن آنها این باشد که در واقع 
قرن  اواسط  از  داخلی  طراحی 
بیستم به صورت مبحثی مطرح 
درآمد، گرچه قدمت آن بیش از 

نیم قرن است.
امروز  دنیای  در  حال  هر  به 
بیشتر تجربیات زندگی افراد در فضاهای بسته 

و داخلی به دست می آید.
شاید ما اوقاتی را برای تفریح و هواخوری و 
فرار از زندگی بسته در فضای آزاد بگذرانیم، 
اما همین شادی فرار از محیط بسته، نشان 
دهنده کثرت اوقاتی است که در اتاق ها سپری 
می کنیم. به همین دلیل دکوراسیون داخلی 
مناسب، بهترین راه حل برای بهبود وضعیت 

کاری، تحصیلی و زندگی مان می باشد.

دکوراسیون داخلی مناسب، بهترین راه حل برای بهبود 
وضعیت کاری، تحصیلی و زندگی مان می باشد



27
27

علمی و آموزشی
scIEntIfIc & EDucatIonaL

نزدیک به 7 دهه است که از آموزش معماري 
این  ایران مي گذرد و هنوز  در دانشگاه هاي 
آموزان  دانش  بهترین  که  تحصیلي  رشته 
آنچنان که  را به خود جذب مي کند،  کشور 
روشهاي  نظر  از  است  نتوانسته  شاید  و  باید 
آموزشي به سطح رضایت بخشي برسد. براي 
شناسایي عواملي که باعث شده است این رشته 
نیازمند بررسي  دانشگاهي دچار آسیب شود، 
مراکز  هستیم.  متفاوت  منظرهاي  از  موضوع 
آموزش معماري در کشورهایي که سابقه اي 
چند صدساله در این زمینه را پشت سر گذاشته 
اند، متناسب با اهداف آموزشي و نوع نگرشي که 
به معماري دارند، محتواي دروس و برنامه ریزي 

هاي آموزشي خود را طراحي و اجرا 
مي کنند. دانشجویان نیز با شناخت 
نوع  و  دانشکده   ، آگاهانه  و  کافي 
مي  انتخاب  را  معماري خود  گرایش 

کنند و در طول تحصیل با آن نگرش آموزش 
مي بینند. اما در ایران وضعیت به گونه دیگري 
است و هنوز برنامه ریزان آموزشي نتوانسته اند 
براي تدریس  را  برنامه هاي مناسبي  اهداف و 
تحصیلي  رشته  این  متفاوت  هاي  گرایش 
طراحي کنند. مهمترین و بارزترین دلیل این 
هاي  دانشکده  در  معماري  تدریس  هم  ادعا 
هنري و دانشکده هاي فني و مهندسي براساس 
سرفصل هاي مشترک درسي است ، بي آن که 
به کارکردهاي متفاوت این دانشکده ها و مراکز 
آموزشي توجهي بشود. مهمترین دلیلي که این 
مشکل را به وجود آورده ، نبود تعریف دقیق 
معماري و مشخص نشدن مرزهاي گرایش هاي 

متعدد و متفاوت است.

 تعریف معماري و گرایش هاي آن
و  وسیع  بتدریج حوزه  پیش  قرن  یک  حدود 
گسترده معماري به زیرمجموعه هاي کوچکتري 
ابتدا حوزه هاي معماري، عمران  تقسیم شد. 
)راه و ساختمان( و شهرسازي از هم تفکیک 
شدند و سپس این رشته به حوزه هاي دیگري 
طراحي  بناها،  مرمت  منظر،  طراحي  مانند 
فضاهاي مسکوني و طراحي داخلي تجزیه شد. 
قطعا در آینده نیز با توجه به گسترش تقسیم 
انواع  به  مربوط  اجتماعي  هاي  فعالیت  و  کار 
فضاهاي معماري و شهري ، تجزیه این رشته 
به رشته هاي جدید دانشگاهي و حرفه اي ادامه 
خواهد یافت. در این میان ، چگونگي نگاه مراکز 
آموزشي به معماري یا به عبارت دیگر نگرش و 

تعریف هر یک از مراکز آموزشي به این رشته 
تحصیلي بسیار مهم است. در ارتباط با معماري ، 
دیدگاه هاي بسیار متفاوت و متنوعي از گذشته 
تا امروز مطرح شده است که مي توان آنها را در 
3 دسته کلي طبقه بندي کرد. در ساده ترین 
تعریف ، معماري به عنوان یک تخصص فني ، 
حرفه اي و اجرایي مورد توجه مراکز آموزشي 
قرار مي گیرد. در این نگرش ، رشته معماري 
بسیار نزدیک به رشته عمران دیده مي شود که 
وظیفه اصلي آن طراحي و ساخت فضا براساس 
کارکرد بنا، اصول سازه ، فنون ساختمان سازي 
براساس  تردید  بي  است.  محیطي  شرایط  و 
چنین تعریفي ، آموزش این رشته تحصیلي در 

دانشکده هاي فني و مهندسي دنبال مي شود. 
در تعریفي دیگر، معماري به عنوان یک رشته 
فني هنري معرفي مي شود که بر پایه آن در 
طراحي یک فضا، افزون بر جنبه هاي سازه اي 
و فني باید به نکات و خصوصیات هنري فضا 
نیز توجه کرد. در این نگرش ، معماري وجوهي 
مشترک با هنرهایي همچون نقاشي، گرافیک، 
مجسمه سازي و موسیقي دارد و به همین دلیل 
دانشکده  در کنار دیگر رشته هاي هنري در 
هاي هنر تدریس مي شود. نگرش سومي که در 
چند دهه اخیر مطرح شده ، توجه به معماري 
به عنوان هنري است که از برخي مباحث نظري 
در زمینه فلسفه ، روان شناسي ، فرهنگ مردم 
و جامعه شناسي تاثیر مي پذیرد. هر چند به 
نظر مي رسد موافقان این نگرش در زمینه نقش 
مباحث نظري علوم انساني و طبیعي در زمینه 
طراحي افراط مي کنند، اما در مجموع دیدگاه 
هایي قابل توجهي در این زمینه وجود دارد که 

نمي توان آنها را نادیده گرفت.

  تاثیر فناوري هاي جدید
در زمینه تاثیر فناوري هاي جدید در معماري 
مي توان به نقش رایانه و انواع نرم افزارها در 
طراحي معماري و سازه اشاره کرد. رایانه سبب 
شد امکانات تصویري بسیار زیاد و قابل توجهي 
در طراحي پدید آید و بتوان در فرصتي کوتاه 
آزمود  را  متعددي  اولیه  طرحهاي  بسادگي  و 
و  مالحظه  گوناگون  زوایاي  از  را  کدام  هر  و 
داشت  توجه  باید  زمینه  این  در  کرد.  بررسي 

که سطوح و فضاهایي را که مي توان به کمک 
رایانه طراحي کرد، بسادگي با دست و به شیوه 
سنتي قابل طراحي نیستند. افزون بر این زمینه 
، مي توان به نقش و کارکرد بسیار مهم رایانه 
و جزییات  ، قطعات  در عرصه محاسبه سازه 
اجرایي اشاره کرد که امکان طراحي و اجراي 
سازه هاي پیچیده را فراهم کرده است. با وجود 
این ، یکي از نکاتي که هنوز در مراکز آموزش 
معماري در ایران چالش برانگیز است و اساتید 
و مدرسان درخصوص آن دیدگاه هاي متفاوتي 
به  و  دست  با  طراحي  انجام  موضوع  دارند، 
صورت سنتي و یا با رایانه است. اگرچه بسیاري 
مجاز  طراحي  در  را  رایانه  کاربرد  مدرسان  از 
مي دانند، تعدادي از اساتید همچنان 
تاکید  دست  با  طراحي  انجام  بر 
دارند. طرفداران این دیدگاه معتقدند 
معماري به عنوان یک هنر، جنبه اي 
هاي  توانمندي  از  باید  طراح  و  دارد  شخصي 
فردي خود حداکثر بهره برداري را داشته باشد. 
تفاوت دیدگاه ها در این زمینه و تدوین نکردن 
برنامه هاي آموزشي یک پارچه به دلیل همین 
اختالف عقیده ، باعث سردرگمي دانشجویان 
معماري شده و بهره گیري از فناوري هاي روز 

را با مشکل مواجه کرده است.

  آموزش غیرخالقانه
در  معماري  آموزش  عمده  نقایص  از  یکي 
دانشگاه ها، روش غیرخالقانه آموزشي است که 
در آن غالبا دانشجویان به حفظ کردن مباحث و 
مطالب مي پردازند و فضاهاي معماري را بدون 
اندیشه یا فلسفه اي منسجم و خالق طراحي 
مراکز  از  بسیاري  دیگر،  عبارت  کنند.به  مي 
دانشگاهي بیشتر همانند یک آموزشگاه اداره 
مي شوند و فعالیت هاي پژوهشي و خالقانه 
در آنها چندان جریان نمي یابد. براي رفع این 
و  آموزشي  مدیریت هاي  است  ، الزم  نقصان 
پژوهشي دانشکده ها برنامه ریزي هاي مناسبي 
را براي بارور کردن خالقیت دانشجویان انجام 
کارگاه  کارکرد  اصالح  آن  اول  قدم  که  دهند 
هاي آموزشي و تغییر نظام ارزیابي واحدهاي 
درسي عملي است. با توجه به آن که هر سال 
معماري  مختلف  هاي  گرایش  در  نفر  صدها 
فارغ التحصیل مي شوند، الزم است با آسیب 
شناسي نظام آموزشي در این رشته و اصالح 
و هنري  فني  این حرفه  کیفي  بهبود  به  آن، 

یاري رساند.

آسیب شناسي آموزش طراحی داخلی در دانشگاه هاي ایران

یکي از نقایص عمده آموزش در دانشگاه ها، 
روش غیرخالقانه آموزشي است
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  دانشگاه سوره
انقالب،  از  بعد  بار  اولین  برای  دانشگاه سوره 
رسمی  مدرک  با  را  داخلی  معماری  رشته 
کارشناسی از وزارت علوم و تحقیقات بنیان 
نهاد. و در 14 آذر 1387 نخستین همایش 
معماری داخلی برگزار شد که دانشگاه سوره 

یکی از برگزارکنندگان آن بود.
این دانشگاه که در خیابان آزادی بین خوش 
دارد در رشته های مختلف  قرار  آذربایجان  و 
این  جمله  از  است.  فعالیت  حال  در  هنری 
تئاتر)نمایش(،  نقاشی،  گرافیک،  رشته ها: 
سینما، معماری، صنایع دستی، هنر اسالمی 
حوزه  به  وابسته  دانشگاه  این  می باشد.  و... 
هنری می باشد. دانشگاه سوره تهران در سال 
1372 به صورت موسسه غیر انتفاعی با مدرک 
معادل آغاز به کار کرد که زیر نظر حوزه هنری 
تهران بود. سپس در سال تحصیلی 75-74 
مدرک آن از کاردانی به کارشناسی تبدیل شد 
انتفاعی  الف را بین موسسه های غیر  و رتبه 

آموزش عالی بدست آورد.

  پردیس هنرهای زیبا؛ کارشناسی 
ارشد معماری داخلی

تأسیس دانشکده هنرهای زیبا در سال 1318 
صورت گرفته است ولی در سال 1384 طبق 
تصمیم  هیأت امنای دانشگاه تهران و به منظور 
علمی  توسعه  و  رشد  به  بخشیدن  سرعت 
و  آموزشی  فرایندهای  در  تسریع  و  دانشگاه 

گستردگی  به  توجه  با  اجرایی  و  پژوهشی 
فعالیت ها و تنوع چشم گیر رشته های تحصیلی 
تصمیم به ارتقاءِ ساختار اداری از دانشکده به 

پردیس گرفته شد.
باتوجه به نیازهای جامعه به تخصص های روز، 
دانشگاه معماری دانشگاه تهران از سال 1379 
اقدام به تاسیس رشته های تخصصی معماری 
نمود.  ناپیوسته  کارشناسی ارشد  مقطع  در 
معماری  معماری،  گروه  چهار  اساس  این  بر 
منظر، مرمت و تکنولوژی تشکیل یافته است. 
پذیرش  به  و  تاسیس  رشته ها  هنگام  آن  از 
رشته  دو  همچنین  نموده اند  اقدام  دانشجو 
معماری داخلی و معماری مسکن در مقطع 
کارشناسی ارشد به رشته های کارشناسی ارشد 

این دانشگاه اضافه شده است.

مجتمع فنی تهران؛
   دوره کوتاه مدت طراحی ودکوراسیون 

داخلی با مدرک بین المللی 
از tafE استرالیا

مهارت هاي مورد انتظار پس از اجراي دوره 
)قابلیت هاي اکتسابي دانش پذیران ( :  پرورش 
توانایی حضور در بازار طراحی داخلی به عنوان 
طراح و کمک طراح، تسلط به نرم افزار های 
مفاهیم  به  تسلط  داخلی،  طراحی  تخصصی 
و اصول پایه طراحی داخلی، توانایی طراحی 
داخلی،  دکوراسیون  و  معماری  های  پروژه 
پرورش دیدگاه و قدرت درک و نقد پروژه های 

معماری و دکوراسیون داخلی.
دروسی که در این دوره ارائه می شود عبارتند 
از: ترسیم فنی ، طراحی دست آزاد، اصول و 
مبانی هنر های تجسمی ،  آشنایی با نرم افزار 
های مهندسی ، فرایند طراحی داخلی شناخت 
مواد و مصالح ، پروژه طراحی داخلی، نور پرداز، 

رنگ وچیدمان.

   معماری داخلی به کمک رایانه  
در این دوره آموزشی این گروه دانش پذیران 
ابتدا با مبانی و اصول طراحی به صورت دستی 
آشنا شده سپس به مهارت آموزی در حوزه 
دکوراسیون داخلی و استفاده از ابزار های رایانه 
ای برای تحقق بخشیدن به ایده هایشان روی 
می آورند. تواناییهایی که در پایان دوره معماری 
می یابند  آن دست  به  پذیران  دانش  داخلی، 
خانه های  فضاسازی  و  طراحی   : از  عبارتند 
مبلمان  زمینه های  در  طراحی  مسکونی، 
داخلی شامل ) میز ، صندلی ، کمد دیواری 
... (، طراحی در زمینه ها فضای سازی محوطه 
داخلی ساختمان ) حیاط ـ پاسیو (، طراحی 
مجتمع های   ، کریدورها   ( عمومی  فضاهای 
عمومی (، دکوراسیون مغازه و فروشگاهها، فضا 
سازی کاربریهای تجاری و طراحی تابلوهای 

مغازه ها و فروشگاهها.
)نورپردازی،  مختلف  زمینه های  در  طراحی 

رنگ ... (
طراحی غرفه های نمایشگاهی.

تعداد دانشگاه هایی که در ایران، رشته طراحی داخلی را ارئه میدهد نسبت سایر گرایش های معماری یا طراحی، بسیار محدود هستند. در این جا 
به سه نمونه از معروف ترین دانشگاه هایی که رشته طراحی داخلی را در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا به صورت دوره های کوتاه مدت ارائه 

میدهند اشاره میکنیم؛ دانشگاه سوره، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران.

دانشگاه سوره اولین ارائه دهنده طراحی داخلی پس از انقالب
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طراح  تربیت  هنرستان  در  رشته  این  هدف 
ساختمان  داخلی  بخش  در  ویژه  به  معمار 

)فضاها - مبلمان - دکوراسیون . . . ( است.

  شرایط ورود به این رشته
الف- دانش آموز سال اول دوره متوسطه را با 

موفقیت گذرانده باشد . 
ب- حد نصاب شاخه تحصیلي را در هدایت 

تحصیلي کسب نماید .
نکرده  تبصره  ریاضي  دردرس  اول  سال  ج- 

باشد .
 د- ازنظر وضعیت جسماني سالم باشد .

  نحوه ورود به بازار کار و ادامه تحصیل
عنوان  تحت  رشته  این  التحصیالن  فارغ 

طراح معماری داخلی زیر نظر مهندسین در 
شرکتهاي دولتي و غیر دولتي مشغول به کار 

مي شوند .
درحال حاضر دانش آموزان این رشته پس از 
اخذ دیپلم در صورت تمایل به ادامه تحصیل 
بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهي مي توانند 

از طریق :
الف - دانشگاه جامع علمي کاربردي

ب - آموزشکده دولتي
ج - دانشگاه آزاد

رشته  در   ) دیپلم  فوق   ( کارداني  سطح  تا 
معماری سپس تا سطح کارشناسي )لیسانس( 
که براي این رشته به تصویب رسیده است به 
صورت ناپیوسته ادامه تحصیل دهند همچنین 
این دانش آموزان مي توانند در صورت تمایل 

به تغییر رشته ، در آزمون تغییر رشته پیش 
و  قبولي  از  پس  و  نموده  دانشگاهي شرکت 
گذراندن این دوره از طریق آزمون سراسري 
در دانشگاه دولتي یا آزاد ادامه تحصیل دهند .

  نحوه اخذ دیپلم
در  اول  سال  گذراندن  از  پس  آموزان  دانش 
شاخه نظري وارد این رشته در هنرستانهاي 
کاردانش مي شوند و با گذراندن بقیه واحدهاي 
عمومي و مهارتي و تکمیل مهارت در سال دوم 

و سوم موفق به اخذ دیپلم مي شوند .
مجموع واحدهاي 3 سال تحصیلي 96 واحد 
مي باشد که 53 واحد آن دروس عمومي و 
تخصصي- دروس  واحد  سقف 96  تا  مابقي 

مهارتي مي باشد .

رشته طراحی داخلی  در هنرستان
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علمی و آموزشی
scIEntIfIc & EDucatIonaL

IMIAD از حروف اول عنوان کورس تحصیلی 
-International Master of Interior 

است.  شده  اخذ   Architectural Design

بین  ارشد  کارشناسی  کورس  اولین  ایمیاد 
باشد.  می  آلمان  در  داخلی  طراحی  المللی 
همکار  کالج  یک  در  کورس  این  از  بخشی 
که  کالجی  هر  با  گردد،  می  ارائه  اروپایی 
صالحیتش برای ورود تائید شده باشد. برای  
اقدام کردن با داشتن یک مدرک کارشناسی 
)B.A.(، شرکت کنندگان مدرک کارشناسی 

از  بعد  را   ).M.A( هنری  المللی  بین  ارشد 
اتمام موفقیت آمیز چهار ترم در رشته طراحی 
مدرک  کنند.  می  دریافت  داخلی  معماری 
ایمیاد توسط همه کالج های همکار به رسمیت 

شناخته می شود.
  هدف

با  مدیریتی  وظایف  برای  ایمیاد  دانشجوی 
شایستگی های خاص در طراحی و فرآیندهای 
تصمیم سازی  تربیت خواهد شد. از این جهت، 
یک کورس علمی و خالق توأما شامل تئوری و 

تمرین در زمینه طراحی داخلی ارائه خواهد شد.
  زبان تدریس

کنفرانس، جلسات بحث و گفتگو و ارائه کار 
هم به زبان آلمانی و هم انگلیسی می باشد.

  اعتبار
بعد از اتمام موفقیت آمیز کورس ایمیاد و بعد 
از دو سال تمرین و ممارست، احتمال اجازه 
عضویت در خانه معماران آلمان وجود دارد. 
رسیدن به مراتب باالتر وابسته به اعتباریابی 
و سرشناسی شماست. تالش هایی برای ارائه 
درجه دکترا با همکاری دانشگاه در حال انجام 

است.
  بازار کار

توسط همه کالج های همکار   .M.A مدرک
به رسمیت شناخته می شود. از آن گذشته 
های  موقعیت  برای  التحصیلی  فارغ  مدرک 
اروپایی  بازارهای  و  آلمان  در  مدیریتی 
صالحیت دارد، و آنها را قادر می سازد شرکت 

هایی را برای خود راه بیاندازند.

  شروع دوره و مدت آن
ترم  در  هرساله  ایمیاد  تحصیلی  سال  شروع 
وقت  تمام  ترم  چهار  باشد،  می  زمستانی 
از  بعد  کشد.  می  طول  نامه  پایان  با  همراه 
تحصیل موفقیت آمیز درجه آکادمیک ارشد 
هنری )M.A.( طراحی معماری داخلی اعطا 

می گردد.
  مبلغ شهریه تحصیلی

ایالت بادن-وورتمبرگ مبلغ شهریه عادی را 
 500 بورسیه(  )غیر  عادی  دانشجویان  برای 
یورو در هر ترم از شروع سال 2007 اعالم کرد.
با توجه به وضعیت دانشجو، یک شهریه ثبت 
برای هر ترم اضافه  نامی حداکثر 108 یورو 

خواهد شد.
هزینه زندگی در شهر اشتوتگارت شامل هزینه 
سکونت در یک خانه دانشجویی 600 یورو در 

ماه تخمین زده می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به این 

سایت مراجعه فرمائید:
www.hft-stuttgart.de.

کارشناسی ارشد بین المللی طراحی داخلی
در دانشگاه علوم کاربردی اشتوتگارت )ایمیاد(
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تحصیل در رشته طراحی صنعتی

از  نظر  صرف  تحصیلی  رشته  انتخاب 
محدودیت هایی که رتبه کنکور در آن دارد، 
از مهم ترین مراحلی در زندگی است که به 
دلیل تأثیر مستقیم بر مسیر زندگی شخصی 
نیاز به دقت و شناخت توانایی  و اجتماعی، 
های فردی و داشتن تصوری درست از رشته 

مورد نظر و آینده حرفه ای آن دارد.

  طراحی صنعتی چیست؟
نامش  از  که  طور  همان  صنعتی  طراحی 
و  طراحی  هنر  از  است  ترکیبی  پیداست 

آشنایی با صنعت.
نوآوری در صنعت عاملی است که به دلیل 
بروز نیازهای جدید و همچنین نیاز انسان به 
تنوع، همواره مورد توجه است. در این میان 
الزم است افرادی با تسلط به طراحی با توجه 
به جنبه های هنری آن، و همچنین آگاهی 
کافی نسبت به سایر علوم وجود داشته باشند 

های  ایده  و  ها  با طرح  که 
جدیدی که ارائه می دهند، 
جواب این نیازها را از تصور 
شکل  بهترین  به  آرزو(  )یا 

ممکن به واقعیت تبدیل کنند. به جز مباحث 
پایه هنری و زیبایی شناسی، الزم است که 
در هر پروژه خاص، علوم مرتبط با آن به طور 
خالصه فراگرفته شود. زیرا طراحی بدون در 
نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر آن غیر ممکن 
است. به همین دلیل رشته طراحی صنعتی 
در نگاه اول یک رشته بسیار گسترده به نظر 
می رسد که هر کدام از فارغ التحصیالن آن 
در یک زمینه خاص توانایی هایی دارند که 
آنان،  های  رشته  هم  و  ها  همکالسی  سایر 
داشته  تبحر  دیگری  زمینه  در  است  ممکن 
باشند. یک طراح صنعتی ممکن است عالوه 
زمینه  به  توجه  با  طراحی،  هنری  دانش  بر 
تخصصی مورد عالقه خود، اطالعات جامعی 
کامپیوتر،  و  برق  مکانیک،  مواد،  زمینه  در 
علوم  های  دانش  حتی  و  پزشکی  کنترل، 
و  شناسی  جامعه  روانشناسی،  نظیر  انسانی 

اقتصاد داشته باشد.
  زمینه های کاری طراحان صنعتی 

شرکت  در  است  ممکن  صنعتی  طراح  یک 
کار  به  مشغول  دولتی  شرکت  یا  شخصی 
کار  به  خود  درست  جایگاه  در  اگر  و  باشد 

آنها  وظیفه  ترین  مهم  باشند،  شده  گرفته 
شرکت  است.  نوآوری  برای  پردازی  ایده 
های طراحی داخلی، تولیدات وسایل خانگی 
سازمان  و  ها  شهرداری  ورزشی،  و  اداری  و 
صنعت  تبلیغاتی،  های  شرکت  زیباسازی، 
خودرو، کارخانه هایی که نیاز به بسته بندی 
شرکت  سایر  و  دارند  متنوع  و  متعدد  های 
هایی که به امر برند )هویت سازمانی( اهمیت 
می دهند، عمده جاهایی هستند که طراحان 
صنعتی جذب آنها می شوند. زمینه هایی که 
طراحان صنعتی معموال به دلیل جنبه های 
طور  به  دارند  فعالیت  بیشتر  آنها  در  هنری 

جزئی تر شامل موارد زیر است:
طراحی محصول: شامل لوازم خانگی، مبلمان 
تصویری،  و  صوتی  وسایل  خانگی،  و  اداری 
افزار،  نوشت  اداری،  های  ماشین   موبایل، 

اسباب بازی، پوشاک و غیره.
دکوراسیون  شامل  دکوراسیون:  طراحی 

خانگی، اداری، فروشگاه ها، مراکز تجاری و 
غیره.

چیدمان  و  مبلمان  فضا،  محیطی:  طراحی 
شهری و کلیه فضاهای زیر مجموعه آن نظیر 
پارک ها، نمایشگاه ها، مراکز خرید، ایستگاه 
کلیه محیط های  و  تاکسی  و  اتوبوس  های 
عمومی، تأسیسات ترافیکی، تبلیغات شهری، 

فضای سبز، زیباسازی شهری و....
طراحی خودرو: طراحی بدنه و نمای داخلی 

خودرو و سایر وسایل نقلیه.
کاالهای  بندی  بسته  بندی:  بسته  طراحی 

مصرفی و محصوالت مختلف.
خصوصیات  اصالح  اصالحی:  طراحی 
منظور  به  محصول  یک  فرمی  یا  عملکردی 

بهبود کارایی آن.
طراحی هویت: به دلیل توانایی های طراحان 
صنعتی در ایده پردازی، فارغ التحصیالن این 
رشته بعضا به عنوان مشاور در شرکت های 
طراحی  شوند.  می  ظاهر  کوچک  و  بزرگ 
های  مجموعه  برای  )برند(  سازمانی  هویت 
فارغ  برخی  های  توانایی  از  نیز  صنعتی 

التحصیالن این رشته است.

  بازار کار این رشته در ایران 
با توجه به موارد باال، مشخص است که یک 
عالقه  به  توجه  با  تواند  می  صنعتی  طراح 
متعددی  های  زمینه  در  خود  گرایش  و 
به  مشغول  شده  ذکر  موارد  از  فراتر  حتی 
ایران به  این است که در  کار شود. حقیقت 
دلیل وارداتی بودن کاالهای فراوانی که نیاز 
از  به طراحی  نیاز  دارند،  به طراحی خالقانه 
کارخانه  و  کارفرمایان  از طرف  مرحله صفر، 
بنابراین  احساس می شود.  داران خیلی کم 
طراحانی که به دنبال استخدام در یک محل 
های  طراحی  برای  بیشتر  هستند،  مشخص 
اصالحی به کار گرفته می شوند. شرکت های 
با  مرتبط  های  سازمان  داخلی،  طراحی 
مبلمان شهری، ایده پردازی تبلیغاتی و مدل 
سازی کامپیوتری عمده مواردی هستند که 
بیشترین طراحان صنعتی جذب بازار آن می 
شوند که البته جذب شدن 
به  نیاز  نیز  موارد  این  در 
برای  دارد که  سابقه روشن 
باید  مرحله  این  به  رسیدن 
چند سال فعالیت مفید )در 
دوران دانشجویی یا بعد از آن( و نمونه کارهای 
خوب در کارنامه عملی خود به جا گذاشته 
باشید. در سال های اخیر پس از راه اندازی 
دفاتر طراحی صنعتی در شرکت های بزرگ، 
صورت  به  نیز  التحصیالن  فارغ  از  تعدادی 
صنعت  در  بزرگ  های  شرکت  در  تصاعدی 
های خودرو سازی و شرکت های لوازم خانگی 
البته هنوز  در حال جذب شدن هستند که 
نمی توان به عنوان یک بازار کار بزرگ روی 
آن حساب باز کرد. اگر قصد فعالیت شخصی 
در شرکت های خصوصی دارید، تنها عاملی 
که باعث موفقیت شغلی است، توانایی های 
اسم  که  گفت  می توان  و  شماست  شخصی 
رشته طراحی صنعتی هنوز برای کارفرمایان 
به صرف  که  است  نیافتاده  جا  ای  اندازه  به 
افراد  جذب  به  عالقه ای  مدرک  این  داشتن 
بازار  داشته باشند. یک طراح در صورتی در 
کار موفق است که بتواند توانایی های خود را 
در عمل ثابت کند که این موضوع نیاز به چند 

سال وقت و اجرای پروژه های موفق دارد.

 اسم رشته طراحی صنعتی هنوز برای کارفرمایان به اندازه ای جا نیافتاده 
است که به صرف داشتن این مدرک عالقه ای به جذب افراد داشته باشند
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کدام دانشگاه ها طراحی صنعتی دارند؟

دوره کارشناسی: دانشگاه تهران، دانشگاه هنر 
تهران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه علم و صنعت، 
دانشگاه هنر تبریز، دانشگاه سمنان، دانشگاه 
آزاد  های  دانشگاه  کیش(،  )پردیس  تهران 

تهران و مشهد و اصفهان،
هنر  تهران،  دانشگاه  ارشد:  کارشناسی  دوره 
تهران، هنر اسالمی تبریز، آزاد تهران، علم و 

صنعت، الزهراء و امیرکبیر.

  در دوره کارشناسی طراحی صنعتی، 
چه مباحثی تدریس می شود؟

از سال 1374 وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
کارشناسی  برای دروس  یک چارچوب کلی 
طراحی صنعتی در قالب 135 واحد درسی 

ارائه داده است.

  دوره کارشناسی
پایه  دروس  واحد(،   20( عمومی  دروس 
)42واحد(، دروس اصلی )36 واحد( ، دروس 

تخصصی )37 واحد(.
پایه شامل مبانی هنرهای تجسمی،  دروس 
کارگاه طراحی پایه، کارگاه عکاسی، هندسه، 
انسانی  عوامل  مهندسی  سازی،  حجم 
)ارگونومی(، هنر و تمدن اسالمی و آشنایی 
با هنر در تاریخ، مدل سازی، ریاضی، فیزیک 

و فرم و فضا است.
نور  فیزیک  استاتیک،  شامل  اصلی  دروس 
تاریخ  صنعتی،  کشی  نقشه  الکتریسیته،  و 
طراحی صنعتی، ارگونومی، ارزیابی تولیدات 
صنعتی، طرح اشیاء در تمدن اسالمی، اقتصاد 
روش  و  مواد  صنعتی،  تولیدات  مدیریت  و 
با  طراحی  صنعتی،  شناسی  جامعه  ساخت، 

کامپیوتر و طراحی فنی است.
طراحی  مبانی  شامل  تخصصی  دروس 
کارگاه  سازی،  مدل  فضا،  و  فرم  صنعتی، 
صنعتی  طراحی  پروژه  عدد   9 و  طراحی، 
)شامل روند طراحی صنعتی، طراحی بسته 
بندی، طراحی سریع، طراحی مبلمان، حال و 
آینده، جامعه شناسی صنعتی، کار با کارخانه 

و...( و پروژه نهایی است.
از  زیادی  تعداد  شده  ذکر  دروس  میان  از 
کارگاه  و  سازی،  حجم  فضا،  و  فرم  جمله 
های طراحی )کارگاه های پالستیک، چوب، 
فلز و...( از دروسی هستند که نیاز به فضای 

کارگاهی و کار عملی دارند.

  دوره کارشناسی ارشد
که  است  واحد   32 ارشد  کارشناسی  دوره 
نسبت به دوره کارشناسی بیشتر جنبه نظری 
داشته و نیازی به کارگاه های آموزشی ندارد. 

زبان  شامل:  تخصصی  دروس  دوره  این  در 
جدید،  فنون  و  علوم  با  آشنایی  تخصصی، 
طراحی  با  آشنایی  تولید،  نوین  های  روش 
صنعتی در دنیای امروز، طرح سنتی اشیاء، 
طراحی با کامپیوتر، طراحی صنعتی و انسان، 
پروژه   3 و  تحقیق  روش  تحلیلی،  هندسه 
است.  نهایی  پروژه  یک  همراه  به  تخصصی 
معموال پروژه ها به گونه ای انتخاب می شود 

که مقدمات انجام پروژه نهایی فراهم شود.

دوره  ایران  در  صنعتی  طراحی  آیا    
دکترا دارد؟

خیر. به دلیل نوپا بودن این رشته، در دانشگاه 
وجود  صنعتی  طراحی  دکترای  ایران  های 
به دلیل تخصصی شدن  اینکه  ندارد. ضمن 
گرایش ها و تنوع عالقه ها و زمینه فعالیت 
افراد، در دانشگاه های خارج از کشور نیز دوره 
های دکترای طراحی به صورت گرایش های 
به  جامعی  رشته  و  می شود  ارائه  تخصصی 
عنوان طراحی صنعتی که در برگیرنده همه 

مباحث طراحی باشد، وجود ندارد.

  برای تحصیل در رشته طراحی صنعتی 
در چه کنکوری باید شرکت کرد؟

رشته طراحی صنعتی در ایران زیر مجموعه 
مقطع  در  تحصیل  برای  و  است  هنر  گروه 
در  باید  ارشد(،  کارشناسی  )و  کارشناسی 
قابل  کرد.  شرکت  هنر  سراسری  کنکور 
کاردانی  کنکور  رشته  این  که  است  ذکر 
مدرک  کسب  برای  و  ندارد  کارشناسی  به 
سراسری  کنکور  در  باید  تنها  کارشناسی 
شرکت جست. رشته طراحی صنعتی از سال 
1386 به صورت نیمه متمرکز ارائه می شود 
از  پس  داوطلبان  که  معناست  بدان  این  و 
قبولی در مرحله تئوری در کنکور سراسری، 
باید نمره قبولی در مرحله عملی را نیز کسب 

کنند.

علمی و آموزشی
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قدمت صد ساله آموزش رشته صنایع چوب در ایران 

که  است  هایی  رشته  معدود  از  رشته  این 
هنرجویان و حتی دانشجویان آن بخاطر نگاه 
نادرست مردم به فارغ التحصیالن آن گله مند 
هستند؛ انها می گویند مردم فکر می کنند که 
در انتهای این رشته هنر جو به یک چوب بر یا 
نجار ساده تبدیل می شود گرچه خود نجاری 
شغلی است که ظرافت ها و دقت های خاص 
خود را دارد ولی آنچه اغلب مردم به آن اشاره 
می کنند کوبیدن میخ در چوب یا اره کردن 
قطعه ای از چوب است . اما مطمئن باشید که 
این فقط یک فکر سطحی و خام است . به 
گواه تاریخ و آثارباستانی به جا مانده از زمان 
های قدیم در ایران و تمام نقاط جهان چوب 
ماده ای با دوام و با قابلیت های بسیار است 
بطوری که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم 
قریب به 5000 نوع محصول متنوع از چوب 
آنچه   . آید  می  بدست  آن  مشتقات  دیگر  و 
می تواند بازار کار این رشته را برای هنرجو 
پایدار بدارد خالقیت ،نوآوری است ، گر چه 
بخشی از نیاز جامعه به مصنوعات چوبی برای 
همیشه باقی خواهد ماند . با توجه به اهمیت 
رشته صنایع چوب و کاغذ به عنوان یک رشته 
تولیدی مادر که در سطح آموزش و اشتغال 
برای کشورمان مطرح می باشد و با توجه به 
گرانقیمت بودن آموزشهای صنایع چوب بیش 
از 90% آموزشهای این رشته به صورت دولتی 

برنامه ریزی شده است.

  آموزش رشته صنایع چوب در آموزش 
و پرورش

 پس از پایان دوره ابتدایی و از سال اول دوره 
راهنمایی شروع می شود و و در درس حرفه 
و فن دوره راهنمایی یکی از 8 رشته آموزش 
باشد که  و کشاورزی می  و خدمات  صنعت 
به دختران و پسران دانش آموز در سه سال 
راهنمایی هر هفته 3 ساعت به صورت عملی 
و نظری آموزش کار با چوب داده می شود. 
هدف تخصصی آن آشنایی با فرآیند طراحی ، 
ساخت و تولید و ارزیابی و   بکار گیری آن در 
طراحی و ساخت کارهای چوبی ساده ، آشنایی 
با مواد اولیه و توانایی کار با ابزارهای دستی 
صنایع چوب و آشنایی با مشاغل صنایع چوب 

و ...... است.
  آموزش فنی رشته صنایع چوب و کاغذ

در مقطع متوسطه پس از طی دروس عمومی 
سال اول آموزش رشته فنی صنایع چوب به 
)تکنولوژی  درسهای  در  تخصصی  صورت 
فنی  محاسبات  عمومی،  فنی  رسم  مواد، 
کارگاه  چوب،  صنایع  کارگاه  تکنولوژی   -1
مقدماتی چوب، مبانی و کار برد یارانه، خشک 
فیزیکی  خواص   - چوب  نگهداری  و  کردن 
چوب،  صنایع  فنی  رسم  چوب،  مکانیکی  و 
برق  تکنولوژی  مبانی   ، فنی 2و3  محاسبات 
صنعتی، کارگاه تولید صنایع چوب و )ساخت 

پروژه و کارآموزی( انجام می شود.

  رشته صنایع چوب شاخه فنی و حرفه ای
هنر جویان این رشته در طی دوران تحصیل 
با محاسبات فنی ، رسم فنی ، تکنولوژی مواد، 
تکنولوژی سازه های چوبی، خواص فیزیکی 
نگهداری  و  کردن  (خشک  چوب  )مکانیکی 
چوب، طراحی مبلمان، کابینت، روکش نمودن 

انواع سازه های چوبی آشنا می شوند .
  رشته صنایع چوب در دانشگاه های ایران

ایران  های  دانشگاه  در  چوب  صنایع  رشته 
کاردانی،  مقاطع  در  متنوع  های  گرایش  با 
کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس میشود. 
دانشگاه هایی چون دانشگاه تهران، دانشگاه 
تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دانشگاه علوم 
ازاد دانشگاه علوم  تهران دانشگاه  وتحقیقات 
دانشگاه  گرگان،  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه 
زابل، دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل تربیت 
مدرس،  تربیت  تهران،  رجایی  شهید  دبیر 
موسسه غیرانتفاعی ساعی- گرگان ، دانشگاه 
آزاد اسالمی در شعبه های تهران و شهرستان 
های مختلف و نهایتا دانشگاه علمی کاربردی  
انجمن صنفی) رشته ی کارشناسی طراحی 
مبلمان( آموزش رشته صنعت چوب تدریس 

می شود.
  صنعت و بازار

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است 
، سرپرستی کارگاه  از: کابینت سازی چوبی 
طراحی  و  کشی  نقشه  چوبی،  سازه های 
سازه های چوبی،  راه اندازی و کار با ماشین 
آالت صنایع چوبی، قالب سازی چوبی ، معرق 
کاری، منبت کاری و مشبک کاری. همچنین 
کارگاه ساخت انواع مبلمان، تختخواب ، کمد، 

فایل و... ، ارزیاب چوب، کنترل کیفیت 
محصوالت چوبی در خطوط تولید ، 
روکش نمودن انواع ورقه های چوبی 
سه الیه  های  تخته  کردن  پرس  و 
تحریر،  میز  انواع  ساخت  کارگاه  و 
صندلی، نیمکت، دربهای چوبی و .... .
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طراحی و تولید مبلمان چیست؟

این رشته، طراحی تمام جنبه های ساخت قطعه ای از مبلمان را تحت کنترل 
خود درآورده و از مفهوم اولیه تا تولید نهایی را در برمی  گیرد. آنها رویکرد 
خالقانه مستقل و انواع مهارت ها را در جهت طراحی برای مشتریان داخلی و 
شرکت ها به کار می  گیرند. طراحی و تولید مبلمان، مبنایی را در زمینه تمام 
مهارت های الزم برای طراحی و ساخت در اختیار قرار داده و یا به عنوان طراح 

در صنعت مبلمان فعالیت می کند.

  ویژگی های اصلی دوره
مهارت هـای عملـی ساخت، بخش اصلـی دوره را تشکیل داده، اما آنها بخشی 
از مجموعـه اي را تشکیل میدهند که از تنظیم خالصه طرح و ارائه راه حل 

های طراحی تا عرضه و فروش متغیر است.

  چه نکاتی را میتوان آموخت؟
برای کسب مهارت  های ساخت  را در کارگاه  بیشتر وقت خود  دانشجویان 

مبلمان می گذرانند. توانایی های عملی و خالقیت طراحی از طریق مجموعه ای 
از پروژه های فزاینده پیچیدگی کار ارائه می شوند. به عنوان بخشی از پروژه، 
دانشجویان طرح های خود را از طریق ترسیم، مدل و ماکت ارائه و قبل از 
ساخت اقدام به نمایش قطعه نهایی، طرح های مربوطه و مشخصات و هزینه 
های برآوردی میکنند. رویکرد عملی برای ساخت مبلمان با بررسی شرایط 
فرهنگی گسترده تر تقویت می شود. واحدهای مربوط به مطالعات تجاری به 

عملی بودن تنظیمات و اجرای کارگاه حرفه ای مؤثر می پردازند.

  چشم  اندازهای حرفه ای
کار  با  ابتدا  اما  بوده،  مستقل  طراح  و  سازنده  عنوان  به  دانشجویان  بیشتر 
در کارگاه های رسمی تجربه کسب کرده و این تجارب را برای خود بسیار 
سودمند می دانند. بعضی از آنها با شرکت های فعال در زمینه مبلمان و صنایع 
وابسته همکاری نموده و بعضی دیگر طراحان آزاد به شمار می روند. دیگران به 

عنوان معلم یا سخنران، به آموزش راه می  یابند.

علمی و آموزشی
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جایگاه طرح خالق در فرآیند طراحی

دست  ابتکار جهت  نیازمند  دیرباز  از  انسان 
و  است  بوده  خود  زندگی  آسایش  به  یابی 
نیاز  این  و حرکت صنعت،  علم  پیشرفت  با 
منجر به طرحی برای برطرف کردن نقوض 
زندگی  های  آل  ایده  به  دستیابی  و  فضایی 
موازی  با  مقوله طراحی  است.  بشریت شده 
حرکت کردن علم و دانش زمانی با خالقیت 
خود  تکاملی  مرز  به  طراحی  هنرمندان 
نزدیک شد که بسیاری از طراحان در عرصه 
به ارزش جایگاه  معماری و معماری داخلی 
برده  پی  داخلی  طراحی  در  مبلمان  واقعی 
بوده اند و از جمله طراحان بنام آن می توان 
از »مسی ون« دروهله نام برد که در زمینه ی 
برای  باالیی  بسیار  به درک  طراحی مبلمان 
موازی نمودن طراحی با معماری و معماری 
این  موفق  آثار  بودند؛  یافته  دست  داخلی 
طراحان از دیرباز جایگاه شاخصی در بسیاری 
اختصاص  خود  به  را  معماری  فضاهای  از 
اند. این نوع روند طراحی، الزمه پیش  داده 
فرایند  مراحل  در  که  باشد  می  زمینه هایی 

طراحی مورد بحث قرار می گیرد.

  فرآیند طراحی اولیه
تعریف های بنیادین: کلمه هایی چون هوش، 
خالقیت، حافظه واژگانی هستند که در شکل 
کلیدی  نقش  اولیه  طراحی  فرآیند  گیری 
دارند و در نمودار فوق به تحلیل موضوعات 

پرداخته می شود.

  خالقیت
روند  درتعیین  محدودی  ی  واژه  خالقیت 
طراحی و ایده پردازی در تمامی حوزه های 
طراحی به شمار می آید. بازشناسی و تعریف 
واژه خالقیت می تواندبه درک صحیح تر از 
آن و دستیابی به روندی موفق تر درفرآیند 
طراحی معماری منجر شود. خالقیت از فعل 
خلق کردن به معنای آفریدن و بوجود آوردن 
صرف شده است. استاد علی اکبر دهخدا در 
تعریف خالقیت می گوید: خالقیت از صفت 
خالقه  قوه  و  است  تعالی  باری  اصلی  های 
نیرویی است که منجر به تولید صورت های 

بدیع می گردد. 
است:  آورده  خالقیت  تعریف  در  آیسنک 
خالقیت به توانایی پیدا کردن راه حل های 
نا متعارف و با کیفیت باال برای آفرینندگی 
اطالق می شود. بر اساس این تعاریف شخص 
اطالعات  به  نسبت  که  است  کسی  خالق 
مستقیم و داده هایی که در اختیار دارد به 
شیوه ای جدید برخورد می کند، به عبارت 
غیر  های  حل  راه  کردن  پیدا  توانایی  دیگر 
راه  از  بهتر  که  است  جدیدی  و  مشهود 

حل های گذشته می تواند پاسخگوی نیازها و 
کاستی های مساله باشد.

  هوش
از  همگی  مساله  حل  و  استدالل  تفکر، 
پدیده هایی هستند که هوش در مراحل انجام 
آنها نقش محوری بر عهده دارد. بر اساس یکی 
از مشهورترین دسته بندی ها، انواع مختلف 
2-هوش  زبانی،  1-هوش  از:  عبارتند  هوش 
منــطقی- ریاضــی،  3-هــوش موسیـقایی، 
بدنی- حرکتی،  4-هوش فضایی، 5- هوش 

6- هوش برقراری ارتباط با دیگران

  حافظه
گیری  شکل  ارکان  مهمترین  از  حافظه 
به  که  آید،  می  شمار  به  طراحی  آموزش 
آن،  کارکرد  نبودن  گیری  اندازه  قابل  سبب 
آموزش  عناصر چرخه  دیگر  اغلب جایگزین 
شود.  می  خالقیت  و  هوش  استعداد،  چون 
حافظه از لحاظ لغوی به معنای استعداد به 
خاطر سپردن و به خاطر آوردن صور اشیاء یا 

موقعیت های مربوط به گذشته است.

  نظریه برایان الوسون در طراحی
»طراحان  کتاب  در  الوسون  پروفسور 
از دو  را  اندیشند«، دید طراحی  چگونه می 
راه طراحی معماری و طراحی داخلی بطور 

موازی بررسی نموده.
خارجی،  و  داخلی  عوامل  بر  عالوه  فرضیه: 
مبلمان نیز در پیشرفت معماری و معماری 
داخلی موثر است، و زمانیکه طراحی معماری 
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عالوه بر عوامل 
داخلی و خارجی، 

مبلمان نیز 
در پیشرفت 

معماری و 
معماری داخلی 
موثر است، و 

زمانیکه طراحی 
معماری به سمت 

طراحی داخلی 
حرکت می کند 
جایگاه مبلمان 

با اهمیت تر 
می شود



کند  می  حرکت  داخلی  طراحی  سمت  به 
این  شود،  می  تر  اهمیت  با  مبلمان  جایگاه 
فرایند نیازمند به آفرینشگری از طریق هنر 

می باشد.

  مراحل آفرینشگری
بازشناسی مراحل شکل گیری یک ایده خالقانه 
از بزرگترین  پرسش هایی  در طراحی، یکی 
است که از دیرباز پیش روی استادان بزرگ 

هنر و طراحی قرار داشته است.
در  یافته  های  بندی  تقسیم  اساس  بر 
اندیشه خالقانه  کتاب های معتبر کالسیک، 
از  پس  را  آفرینشگری  فرایند  مراحل 
محور های آفرینشگری طبق روند فوق طی 

می نماید.

  بینش
گیری  شکل  در  گام  نخستین  قسمت  این 
یک  ایجاد  و  هنری  ارتباط  خالقانه  فرایند 
آغاز  بینش،  آید.  می  شمار  به  ماندگار  ایده 
لحظه ی آفرینش است که پس از یک آگاهی 
هنرمند  و  دهد  می  رخ  موضوع  از  طوالنی 
بدون آگاهی کافی از نتیجه تنها تصوری از 
آن در ذهن دارد و طراح قبل از دست یابی 
به اسکیس بیانگر از طرح، به ادراکی کلی از 

طرح دست مییابد.

  آمادگی ذهنی
آمادگی دومین مرحله از فرایند آفرینشگری 
که  طراح  مرحله  این  در  آید.  می  شمار  به 
در  کلی  بینشی  تنها  خود،  اولیه  طرح  از 
ابزارها  از  استفاده  با  کوشد  می  دارد،  ذهن 
را در  اختیار دارد خود  و شیوه هایی که در 
آماده  یافته  شکل  اولیه  بینش  درج  اجرای 
مطالعه،  به  مرحله  این  در  آفرینشگر  سازد. 
آوری  بحث، سوال، جمع  برداری،  یادداشت 
این مرحله  پردازد.  تجربیات و جستجو می 
پتانسیل  و  امکانات  از  کامل  پژوهش  شامل 

هایایده اولیه است.

  مشاهده، مکاشفه
است  طراحی  فرایند  اوج  نقطه  مرحله  این 
تمامی  گرفتن  نظر  در  با  طراح  آن  در  که 
مفهوم  به  طراحی  استانداردهای  و  امکانات 
که  ای  نتیجه  یابد.  می  دست  مناسب 
تمامی ایده آل ها و واقعیت های طراحی را 
فرایند  در  دیگر  عبارت  به  گیرد.  برمی  در 
بدیع  پاسخی  به  طراح  که  زمانی  طراحی،  
یابد  می  دست  خوش  درونی  پرسش  برای 
نامید به شرطی  را می توان لحظه مکاشفه 
یکپاچگی  نوعی  از  آمده،  بدست  پاسخ  که 
درونی برخوردار باشد. درباره مرحله مکاشفه 
دو رویکرد کامال متفاوت وجود دارد. گروهی 
و  ارادی  غیر  ای  مرحله  آنرا  اندیشمندان  از 
دانند.   می  ارادی  کامال  را  آن  دیگر  گروهی 
ارادی  غیر  ماهیت  از  بسیاری  آفرینشگران 
مانند:  اند.  گفته  سخن  ناگهانی  الهام  و 
هاووسمن که نوشته های خود را خاصل یک 
اشراق مبهم می داند و هنری که شرح می 
رانندگی  قصد  که  هنگامی  چگونه  که  دهد 
داشته، تئوری توابع فوکسی به ذهن او خطور 
کرده است، زمانی این مطلب موثر خواهد بود 
که مراحل قبلی فرایند آفرینشگری به خوبی 

طی شده باشد.

  طراحی هنری
جداساختن طراحی از هنر گاه دشوار است. 
موارد  بسیاری  را مردم در  محصول طراحی 
کاری هنرمندانه و گاه حتی » اثری هنری« 
اغلب  نیز  طراحان  خود  و  کنند  می  تلقی 
حقیقتا هنرمندند. حتی طراح واژه هایی را 
که طراحان برای نشان دادن فکر خود ترسیم 
می کنند گاهی به راحتی نمی توان از آثار 
اهمیت  جا  این  در  آنچه  داد.  تمییز  هنری 
است.  فرآیند  بلکه  نیست،  محصول  دارد 
فرآیند خالقانه ای که باعث زایش اثر هنری 

می شود. بی تردید وجوه بسیار مشترکی با 
فرآیند طراحی دارد برای هردو ذوق و قریحه 
چون  نیز  طراحان  از  است.  نیاز  یکسانی 
حل  به  فقط  که  رود  می  انتظار  هنرمندان 
باطنی  عالیق  و  نکات  بلکه  نپردازند  مسئله 

خود را نیز در فرآیند کار وارد کنند.

  اثبات و طراحی چند بعدی
آفرینش  مرحله  آخرین  بازبینی،  و  اثبات 
خالق است. گذراندن مراحل قبل شرط الزم 
برای آفرینشگری است که در مرحله اثبات 
کامل می شود. آنچه تا پیش از این مرحله 
اثبات مهیا شده بر اساس علم و دانش فنی 
مربوطه، به طوری دقیق می گردد که بتواند 
در  نظر  مورد  پرسش  به  پاسخگویی  برای 
قالب طراحی چند بعدی که به شدت تعاملی 
هستند و خیلی به ندرت اتفاق می افتد که 
هر بخشی از آنچه طراحی می شود فقط یک 

مقصود را برآورده کند.

  از ذهنیت به عینیت
گفته می شود معمار آمریکایی فیلیپ جان 
سون مشاهده کرده است که به چشم برخی از 
مردم صندلی هایی به این دلیل زیبا می آیند 
که برای نشستن راحت ترند، در حالیکه برخی 
احساس  صندلی ها  روی  دلیل  بدان  دیگر 
راحتی می کنند که در چشم آنها  زیباست. 
مطمئنا نمی شود اهمیت هیچ یک از وجوه 
ابعادی و کار پژوهانه طرح صندلی را نفی کرد. 
طراح چنین صندلی بعید است با فکر نکردن 
انبار  ایستایی،  استحکام،  به تک تک مسائل 
شدن و زیبایی ظاهری به طور جداگانه، بتواند 
توفیقی یابد، زیرا همه این خواسته ها باید با 

عنصر راه حل تامین شود.
در حقیقت، طراح باید به مسائل عمومی تری 
مانند قیمت تمام شده، محدودیت های تولید، 
پرداخت  و  اتصاالت  دوام  بودن  دسترس  در 

نهایی کار نیز آگاهی داشته باشد.
در بررسی سه عنصر طراحی معماری، معماری 
داخلی و مبلمان که شخص خالق در مرکزیت 
طراحی واقع می باشد با سپری کردن فرآیند 
های طراحی قادر به ارائه ایده ای نو در حوزه 
طراحی بوده که با در نظر گرفتن فرآیند های 

ساخت، این مهم را جامه عمل بپوشاند.
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برخی از مردم 
صندلی هایی 
به این دلیل 
زیبا می آیند که 
برای نشستن 
راحت ترند، در 
حالیکه برخی 
دیگر بدان دلیل 
روی صندلی ها 
احساس راحتی 
می کنند که 
در چشم آنها  
زیباست
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جایگاه فرش دستبافت در سیر تحول دکوراسیون ایرانی و غربی

  حسام کشاورز
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هنر دکوراسیون و مبلمان اصیل ایرانی دارای 
ویژگیهایی منحصر به فرد است که این خود 
در  ایران  سنتی  هنرهای  تمایز چشمگیر  به 
مقایسه با هنرهای شرقی و غربی برمی گردد. 
در واقع امر با نگاهی به گذشته می توان به 
تحول  سیر  در  که  گشت  قائل  حقیقت  این 
دکوراسیون ایرانی، هنرهای سنتی مهمترین 
جایگاه را داشته اند. این حقیقت همواره در 
تغییر و فراز و فرود بوده اما همواره به عنوان 
یکی از ارکان اصلی طراحی داخلی در ایران  

قلمداد شده است. 
به  آن  اصیل  نوع  در  ایرانی  دستبافت  فرش 
خاطر ویژگیهای منحصر به فرد همچون مواد 
اولیه  و رنگرزی طبیعی، نقش و نگار بومی و 
کیفیت و دوام چشمگیر آن جذبه به سزایی 
داشته و شهرت آن به خارج از  مرزهای ایران 
فرش  هنر  امروزه   چنانچه  است؛  رفته  نیز 
دستبافت به نام ایران شناخته می شود. این 
سبب توجه ی غرب و شرق به فرش دستبافت 
ایرانی شده و  که البته از حدود دوره ی صفویه 
حضور چشمگیر  فرش ایرانی را در خارج از 

ایران می بینیم.

  جایگاه فرش در دکوراسیون ایرانی و 
غربی در دوران معاصر

وجودی  با  بیستم  ی  سده  اول  ی  نیمه  در 
به فرش کم و  ایرانی  که دکوراسیون سنتی 
بیش همچون گذشتگان خود می نگریست، 
بافته های دیگری مانند گلیم و گبه در اروپا 
و غرب بسیار محترم شمرده شده و بسیاری از 
خانه های اروپایی و آمریکایی در این دهه ها 

با دستبافت های تخت باف  تزیین می شدند.
 در این دهه ها در اصفهان و تهران و شیراز و ... 
شاهد خانه هایی سنتی پوشیده از فرش های 
شهری باف و عشایری در اندازه های بزرگ و 
کوچک هستیم که گاه برخی از این خانه ها 
چنان مملو از فرش های دستباف هستند که 

گویی هیچ فضای خالی وجود ندارد. 
دلیل عمده وجود  دو  رویکردی  برای چنین 
سنتی  فرش  بازار  جهانی  های  جنگ  دارد. 
ایرانی را راکد کرده  و در نتیجه بیشتر فرش 
های تولید اصفهان و تبریز و ... در خود ایران  
و انبارهای فرش برای بازاریابی مانده بود. این 
کاهش تقاضا، فرش ایرانی را بیش از پیش به 
دکوراسیون ایرانی هدایت کرد. از طرفی تغییر 
سلیقه ی بازار به سمت دستبافت های گلیمی 
و تخ باف و نیز فرش های پرزبلند همچون گبه 
و ِخرَسک ، بی توجهی و کاهش عالقه به فرش 
های سنتی ایرانی همچون لچک ترنج اصفهان 

و مشهد و ... را در پی آمد داشت. 
از طرفی دکوراسیون های غیر سنتی ایران در 
نیمه ی اول سده ی بیستم در مورد زیراندازها 
اغلب برخوردی دوگانه داشتند؛ به این صورت 
که به تقلید از دکوراسیون غربی تنها قسمتی 
از کف خانه را با فرش های کوچک اندازه و 
قالیچه مفروش می کردند؛ اما برخالف غربی ها 
میلی به زیرانداز های تخت باف و گبه نداشته 
سنتی  نقش  و  طرح  با  ایرانی  های  فرش  و 
همچنان در این نوع دکوراسیون ها به چشم  

می خورد.
 در واقع امر این نوع دکوراسیون را باید تقلیدی 
از دکور خانه های اروپایی و آمریکایی در اواخر 

سده ی نوزدهم و اوایل سده ی بیستم میالدی 
میالدی  بیستم  نیمه ی سده ی  تا  دانست. 
تأثیر پذیری طراحی داخلی ایران از سنت های 
اروپایی و آمریکایی بسیار کند بود که  بدون 
شک جامعه ی سنتی ایرانی نقش مهمی در 

این کندی ایفا می کرد. 
در این دوران اروپا و آمریکا با موج مدرنیسم 
فاصله  سمت  به  بیشتر   روز  به  روز  هنری، 
در  نوآوری  و  پیشین  های  سنت  از  گرفتن 
مواد و مصالح و نیز فرم و رنگ پیش می رفت. 
جنبش های تأثیر گذار در هنر سده ی بیستم 
مانند کوبیسم  ، فوتوریسم  و دادائیسم  در 
طراحی داخلی نیز بی تأثیر نبوده و تحت تأثیر 
این هنرهای مدرن، شیوه های جدیدی مانند 
آرت دکو  طراحی داخلی را به سمت سادگی و 

اشکال هندسی سوق دادند.
یک   میالدی(  دکو)1919-1939  آرت   
شیوه ی هنری که گاه  هنر تزیینی مختلط 
نیز نامیده می شود  از فرانسه آغاز گردید و  در 
ارتباط مستقیم با وقایع معاصر خود، تأثیرات 
صنعتی شدن هنر را بازتاب داده و از طرفی 
به جنبه های واقع گرایانه  در هنر توجه ی 
خاصی نشان داد. عرصه های مختلفی مانند 
داخلی،  طراحی  صنعتی،  طراحی  معماری، 
گرافیک و صنایع دستی پذیرای ویژگی های 
غالب این جنبش در گستره  وسیعی از دنیا 
شدند  )Miller, 2006, p. 266(. فرش آرت 
دکو به عنوان بازتابی از این جنبش در دهه های 
1920 و 1930 میالدی در دکوراسیون داخلی 
اروپا و آمریکا حضور چشمگیری داشت که این 
خود از علل کاهش تقاضا برای فرش ایرانی و 

طراحی و مبلمان
furnIsH & DEsIgn 
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این است  بود. حقیقت  این دوران  شرقی در 
که تأثیرات مدرنیسم هنری در اروپا و آمریکا 
یک نگرش انتزاعی و ساده شده  را به عناصر 
طراحی داخلی در پی آمد داشت که در این 
میان نه قالی ایرانی بلکه گلیم ها و گبه ها 
با این نگرش هم خوانی داشتند و به همین 
بازار بسیار بیشتری در این  از رونق و  سبب 
دهه ها نسبت به قالی های سنتی ایرانی بهره 

مند بودند. 
آن  از  های حاصل  نوآوری  و  دکو  آرت  موج 
مهم  های  ویژگی  از  یکی  که  گردید  سبب 
و    فرم  در  دگرگونی  یعنی  هنری  مدرنیسم 
وارد  نیز  فرشبافی  به  هنر  های سنتی  قالب 
شود. بدین ترتیب فرش های اروپایی و غربی 
از قالب سنتی مستطیل و مربع به در آمده و   
فرشهای دایره ای و بیضی وار به این قالب ها 
افزوده شد؛ در حالی که چنین قالبی تا نیم 
قرن بعد به هیچ صورتی در فرشبافی ایرانی 

پذیرفته نبود.
در مقابل در اواسط سده ی بیستم در ایران 
ظهور فرش های تصویری را داریم که البته بر 
مبنای اصول طراحی سنتی ایرانی بودند. این 
فرش ها که ابتدا به وسیله ی تولیدکنندگان 
مشهور بافته می شدند، پس از یکی دو دهه 
رونق بیشتری یافته و به عنوان دیوارآویز های 
گرانقیمت به اروپا و آمریکا نیز صادر شدند. 
این فرش های ظریف که بیشتر در اصفهان 
و تبریز بافته می-شدند، در طی زمان باعث 
تغییر سلیقه ی ایرانی برای استفاده از فرش ها 
به عنوان یک عنصر زینتی و دیوارآویز شدند. 
فرش  از  استفاده  که  نشود  فراموش  البته 
دستبافت به عنوان یک آویزه و فاصله گیری 
از کاربرد سنتی آن،  هیچگاه در سیر تحول 
دکوراسیون ایرانی به طور کامل و همه جانبه 

پذیرش نشد.
درآمد های نفتی از سالهای 1979 تا 1985 
کاالهای  صادرات  تا  گردید  سبب  میالدی 
ی  زمره  در  نیز  فرش  که  سنتی  و  صنعتی 
آن بود دچار رکود چشمگیری شود. صادرات 
ایران پس از سال 1979 میالدی نه تنها موانع 
تاریخی  و سیاسی را به همراه داشت، بلکه 
میتوانست با شیوه ی سابق راهی برای خروج 
از کشور گردیده و  ارز  به دنبال آن  و  ثروت 

مشکالتی را ایجاب نماید. از این روی هیئت 
ایران  وزیران دولت موقت جمهوری اسالمی 
صدور کاال را با رعایت مقررات مربوطه منوط 

به سپرده ی پیمان ارزی نمود . 
نتیجه آنکه بازراهای به دست آمده برای فرش 
ایرانی تا حد زیادی از دست رفت و در مقابل 
به  پاکستان  و  هند  مانند  منطقه  کشورهای 
دالیلی از جمله سیاست های تشویقی صادرات 
و قیمت تمام شده ی؛ پایین گوی سبقت را 
ربوده و فرش های صادراتی آن ها به بازارهای 
اروپا و آمریکا و ژاپن سرازیر گردید. از طرفی 
اقتصادی  کامال  نگاه  به سبب   کشورها  این 
بوده و خواست  بازار هدف  تابع  به فرشبافی 
خریداران را به طور کامل برآورده می کردند 
زیرا قیمت پایینی داشته و در طرح و نقش 
و بافت نیز مطابق سلیقه ی دکوراسیون غربی 

برخورد می کردند.
سمت  به  ایرانی  فرش  از  ها  نگاه  بنابراین   
شد  معطوف  ایرانی  غیر  شرقی  فرش های 
مورد عالقه ی  تنها  مدتی  تا  ایرانی  فرش  و 
مجموعه داران خارجی و کهنه پسندها بود. 
شهری  تولیدکنندگان  اکثر  ترتیب  بدین 
میزان تولیدی خویش را کاهش دادند و تنها 
به سبب پشتوانه ی  تولیدکنندگان شاخص 
مالی همچنان در تولید سنتی خویش تأکید 
می ورزیدند. از طرفی به سبب قانون پیمان 
سپاری ارزی، فرش ایرانی در دهه ی 1980 
میالدی  بیشتر به صورت قاچاق و یا همراه 
مسافر وارد اروپا می شد و صادرات آن نظام 
مند نبود تا منجر به تغییر سلیقه ی بازار گردد.

 دکوراسیون ایرانی در این زمان همچنان به 
ادامه می داد  به حیات خود  شیوه ی سابق 
و البته در این میان تولیدات  فرش ماشینی 
نیز که هدیه ی غرب بود روز به روز، به سبب 
قرار  بیشتری  ی  توجه  مورد  ارزان،  قیمت 
می گرفت . در اوایل دهه ی 1990 میالدی 
قانون پیمان سپاری ارزی کنار نهاده شد و در 
نتیجه در 1994 میالدی فرش ایرانی با بیش 
از یک میلیارد و ششصد میلیون دالر  بیشترین 
رقم صادراتی را در تاریخ خود به چشم دید. 
کشورهای اروپایی از جمله آلمان و آمریکا و 
بازار آن ها در این دهه عالقمند به    فرش های 
درشتباف و گبه ی ایرانی بودند و در نتیجه 

بسیاری از تولیدکنندگان محلی در فارس و 
کرمان و دیگر مناطق ایران به تولید این فرش 
ها و صادرات آن ها اقدام ورزیدند. اغلب این 
گبه ها تک رنگ و ساده و یا با نقوش انتزاعی 

بسیار محدود بودند.
در   ایرانی  فرشبافی  در  که  دیگری  موج  اما 
ی   دهه  در  و  شروع  میالدی  دهه ی 1990 
اخیر اوج گرفت، بافت تابلو فرش بود. فرش های 
تصویری از دهه های پیش کم و بیش تولید 
سفارشی  جنبه-ی  بیشتر  که  شدند  می 
داشتند اما در این دهه تولیدکنندگانی که کار 
آن ها منحصر به بافت تابلو بود پدیدار شدند. 
مشخص است که ماهیت این بافته  و ابعاد 
آن چنان است که به عنوان عنصری تزیینی 
استفاده  قابل  لوکس  های  دکوراسیون  در 
می باشد. تابلوفرش های بافت تبریز و اصفهان 
و دیگر مناطق فرشبافی ایران جنبه ی دیگری 
از صادرات دستبافته ها را آشکار ساختند که 
قابل تطبیق با سلیقه ی بازارهای هدف بود؛ 
زیرا دیگر بحث نقوش سنتی و طراحی های 
شاخص ایرانی در میان نبود و در طرح و نقش 
این بافته ها امکان هر نوع تغییری وجود داشت
از طرفی رواج کفپوش های جدید در دهه ی 
در  حاضر  قرن  اوایل  و  بیستم  سده ی  آخر 
را  دستبافت  فرش  ایران،  آن  تبع  به  و  اروپا 
جدا  امروزی  دکوراسیون  از  پیش  از  بیش 
نمود. امروزه کفپوش های المینیت  و چوب 
دیگر  و  چرمی  کف  های  وکاشی  پنبه ای 
های  ویژگی  سبب  به  جدید  های  کفپوش 
اساسی  به عناصر  به سرعت  فرد  به  منحصر 
در طراحی داخلی و دکوراسیون بدل شده اند 

رواج کفپوش 
های جدید در 
دهه ی آخر 
سده ی بیستم 
و اوایل قرن 
حاضر در اروپا 
و به تبع آن 
ایران، فرش 
دستبافت را 
بیش از پیش 
از دکوراسیون 
امروزی جدا 
نمود

جایگاه فرش دستبافت در سیر تحول دکوراسیون ایرانی و غربی
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و در نتیجه فرش های دستبافت و ماشینی 
تنها در صورت هماهنگی با این کفپوش ها 
استفاده می شوند. ویژگی هایی مانند زیبائی، 
دوام، مقاومتهای مکانیکی،گرمایی، صوتی و 
الکتریکی سبب گردیده است تا محصوالت 
جدید به سرعت جای فرش ها را گرفته و 
این کفپوش ها درساختمان سازی وطراحی 
از  بسیاری  توجه  مورد  داخلی  دکوراسیون 

مردم جهان واقع شده اند. 
ایران  در  که  سنتی  دکورهای  از  جدای 
می  مشاهده  گذشته  صورت  به  همچنان 
شوند، دکوراسیون جدید ایرانی نیز در مورد 
پوشش کف در سال های اخیر، کم و بیش 
خود را با تغییرات جهانی تطبیق داده است. 
در این گونه از دکورهای جدید ایرانی خبری 
مواردی  در  و  نیست   دستبافت  فرش  از 
و  تزیین  برای  ماشینی  کوچک  فرش های 
پر کردن بخشی از فضای خانه و عموما در 

هماهنگی با مبلمان به کار می روند.
میالدی  با شروع سده ی 21  امر  واقع  در 
در   دستبافت  فرش  برای  جدیدی  دوران 
غربی  دکورهای  نیز  و  ایرانی  دکوراسیون 
فرش  جایگاه  است.  گردیده  آغاز  شرقی  و 
تابعی  به  تبدیل  میان  این  در  دستبافت 
زیبایی  فضای  در  موجود  عناصر  دیگر  از 
شناسانه در طراحی داخلی شده است. این 
عناصر مانند کفپوش ها و مبلمان های مدرن 
به دلیل جذابیت چشمگیر تمایل به استفاده 

برخی  حتی  و  ایرانی  سنتی  های  فرش  از 
دستبافت های ترکیبی جدید را تا حد زیادی 
کاهش داده اند. حقیقت این است که دیگر 
بحث طرح و نقش و رنگ و  ابعاد بافته و از 
طرفی تطبیق آن با نیاز بازار و دکوراسیون 
بر سر  بلکه صحبت  نیست؛  میان  در  روز  
عنوان  به  دستبافته  یک  نبودن  یا  بودن 
بخشی از دکوراسیون در زندگی مدرن است. 

  فرش دستبافت عنصری ضروری در  
سیر تحول دکوراسیون ایرانی 

فرش دستبافت در  سیر تحول دکوراسیون 
ضروری  عنصری  عنوان  به  همواره  ایرانی 
مفروش  شرقی  سنت  است.  شده  مالحظه 
کردن قسمت عمده ای از دکوراسیون؛ در 
ایران حداقل از دوره ی تیموری وجود داشته 
که تصاویر مینیاتورهای این دوره حکایت از 
این امر دارد. از طرفی با ورود فرش ایرانی 
و شرقی به بازار اروپا،  تأثیرات دکوراسیون 
ی  دوره  از  کم   دست  غربی  و  اروپایی 
صفوی در سنت های طراحی داخلی ایرانی 
فرش  میان  این  در  که  ست  بازشناختنی 
دیده  چشم  به  را  تغییراتی  نیز  دستبافت 
ایرانی  ی  پارچه  بزرگ  های   فرش  است. 
در طی چند سده برای تطبیق با بازار اروپا 
اندازه های کوچک  به  نیز مصرف داخلی  و 
تقلیل یافتند تا عالوه بر کاربرد زیرانداز، به 
عنوان یک عنصر تزیینی بر روی میز ها و 

از  و  استفاده شوند  دیوارآویز  عنوان  به  نیز 
و  طرح  در  را  چشمگیری  تحوالت  سویی 
نقش پذیرفتند که اوج این دگرگونی ها در 
اواخر دوره ی قاجار بوده است. دکوراسیون 
ایرانی از نوع مدرن آن، در سده ی بیستم 
میالدی به مرور  در مورد فرش دستبافت 
برخوردی دوگانه را پذیرفت و اغلب به تقلید 

از دکوراسیون اروپایی رفتار کرد.
 از طرفی در همین زمان بافته های عشایری 
با رنگ امیزی متنوع و طرح و نقش ناب و 
در  خصوص  به  ای  ویژه  جایگاه  انتزاعی، 
اوایل  در  زیرا  یافتند؛  اروپایی  دکوراسیون 
غرب  در  هنری  مدرنیسم  بیستم  سده ی 
اما  بافته هایی را مقبول می شمرد.  چنین 
دستبافت های عشایری و ایلیاتی به سبب غنی 
بودن فرشبافی سنتی شهری باف و روستایی 
باف در ایران هیچگاه به چنین جایگاهی در 
دکوراسیون ایرانی نرسیدند. در نیمه ی دوم 
این سده ، رونق بافته هایی مانند گبه و تابلو 
فرش؛ فرش سنتی ایرانی را در دکوراسیون 
ایرانی و غربی به انزوا  برد. در نهایت در یکی دو 
دهه ی اخیر به سبب استفاده از کفپوش های 
منحصر به فرد  در غرب و به تبع آن ایران و 
از طرفی رونق فرش ماشینی، فرش دستبافت 
در دکوراسیون ایرانی و غربی از یک کاالی 
ضروری و یک عنصر حذف ناشدنی به یک 
کاالی لوکس بدل گشته که هر زمان می توان 

آن را حذف نمود. 



سنگ در طراحی و دکوراسیون داخلی

  انسان، سنگ و تزیین
خواستگاه کاربرد سنگ توسط انسان به آغاز 
تاریخ بشر بر میگردد. شاید اولین نمودهای 
ابزار سنگی  آن را در سرپناههای طبیعی و 
در  مانده  جای  به  آثار  طبق  یافت.  میتوان 
تاریخ به نظر میرسد تزیین با سنگ کمی بعد 

از ساخت اولین بنا ها آغاز میشود.

شناسی؛  زیبایی  و  فنی  ویژگیهای    
گونه شناسی و گوناگونی

طبقه بندی در صنعت سنگ و کاربران آن 
اغلب فاقد تعریفی مشترک است و در واقع 
نامهای تجاری و علمی  تفاوت فاحشی بین 
سفارشهای  استثنای  به  دارد،  وجود  آنها 
کارپردازان  که  بزرگ  های  پروژه  به  مربوط 
احتمالی،  بحثهای  از  جلوگیری  منظور  به 
اصطالحات و تعاریف علمی و جهانی را برای 
این فراورده ها پذیرفته اند. نام گذاری ماربلها 
بستگی به تولید کننده ها و یا تداول آن در 
. تقسیم  یک منطقه جغرافیایی خاص دارد 
مالحظه  را  سنگی  مصالح  عمومی  بندی 
میکنیم که همه جا اعتبار دارد چهار دسته 
Mar-( ماربل   ،)Rocks سنگ  کوه  )است: 
.)Stone( سنگ ،)Granite( گرانیت ،)ble

  عصر مصالح ساختمانی جدید
قرن  این  در  بویژه  صنعتی،  انقالب  بدنبال 
در  عمده  مصالح  بعنوان  سنگ  مصرف 
گرچه  نهاد،  افول  به  رو  سازی  ساختمان 
با سنگ  کمابیش  معماری  اصلی  های  ایده 
گره خورد بود اما مصالح جدید کم هزینه تر 
نمونه کاشی های  بعنوان  نهاد.  به میدان  پا 
تیرول  نواحی  آذرین  سنگ  با  که  مصنوعی 
Tren-( ترنتینو  و   )South Tyrol( یجنوب 
شرکتهای  ابداعی  ایده  میشد،  تولید   )tino
آلمانی بود که به سراسر اروپا صادر شد. این 
نوع فرآورده که نوعی سنگ مصنوعی تلقی 
پیدا  ای  عمده  مصرف  نیز  ایران  در  میشود 
کرد و به آن کاشی گرانیتی نیز گفته میشود.

بعد از جنگ جهانی اول، معمارانی که برای 
نازیها و رژیم فاشیستی کار میکردند از ماربل 
پیوند  برای  اما  کردند  ای  گسترده  استفاده 

امر  این  روم  امپراطوری  معماری  با  دوباره 
تالشی بیهوده و ناشیانه بود.

بعد از جنگ جهانی دوم، گرچه ماربل نقش 
با  مرکزی خود را در معماری از دست داد، 
این وجود هنوز هم مصرف مختصری از آن 
در ساختمانها وجود داشت. معمارانی همچون 
 Frank Lloyd Wright( رایت  لوید  فرانک 
1959-1867( از سنگ و مصالح طبیعی در 
تا   میکردند  استفاده  خود  بناهای  طراحی 
بتوانند در حد امکان موجب هماهنگی بنا با 

فضای طبیعی اطراف خود شوند.
امروزه ماربل به میزان فراوان جهت بازسازی 
تزیین  و  شهری  قدیمی  بناهای  مرمت  و 
شخصی  و  عمومی  بناهای  داخلی  فضاهای 

بکار میرود.
با  ساختمانی  های  آینه  و  شیشه  ورود  با 
فنآوری پیشرفته در کیفیت وضوح و کاهش 
Compos-( ترکیب پنلهای  و  دما   یتبادل 

ساختمان،  صنعت  عرصه  در   )ite panels
نماهای  بزرگ  بازار  سنگ  صنعت  دیگر  بار 
و  داد،  از دست  زیادی  تا حد  را  ساختمانی 
امروزه در پروژهای بزرگ معماری در نماهای 

خود کمتر از سنگ استفاده میکنند.
در دو دهه گذشته در کشور ما ایران، با ورود 
ماشین آالت جدید فرآوری سنگ و به دلیل 
گستردگی و تنوع معادن سنگ و همچنین 
نیروی انسانی ارزان از مهاجران کشور فارسی 
زبان همسایه، مصرف سنگ به دلیل مناسب 
بسیار  دسترسی  سهولت  و  قیمت  بودن 
های  انگیزه  بطوریکه  کرد،  پیدا  عمومیت 
صادرات سنگ را نیز در بین تولید کنندگان 
با  بزرگ  بازاری  داشت.  خود  تاثیر  تحت 
وسواسی کمتر به کیفیت محصول، نسبت به 
مصرف کننده های بازار بین المللی، عاملی 
بود که رونق این محصول محوری در صنعت 

ساختمان را تداوم داده بود.
رفتن  باال  دلیل  به  گذشته  سالیان  در  اما 
در  تولیدکنندگان  توفیق  عدم  و  قیمتها 
مناسب  عرضه  و  تولید  کیفیت  بردن  باال 
تزیینی  سنگهای  بازار،  در  خود  محصوالت 
ساختمان  صنعت  در  آن  سنتی  جایگاه 
بتدریج در حال از دست دادن میباشند. انواع 

کاشی و سرامیک برای کف و شیشه، آجر و 
پنلهای ترکیبی در نما، رقیبهای سر سختی 

برای سنگ بشمار میروند.
معدن  وزارت صنت،  آماری رسمی  براساس 
 Ministry of Industry، Mine( تجارت  و 
Trade &( در سال 1385 )1996(، ذخایر 
بیش  ایران  تزئینی  سنگهای  معادن  قطعی 
از  که  است  شده  اعالم  تن  میلیارد   1/5 از 
استخراج  تن  میلیون  میزان ساالنه 10  این 
میشود، که نشان دهنده استخراج 66 درصد 
سال  در  کشور  تزئینی  سنگهای  ذخایر  از 
معدن   1265 است،  حاکی  آمار  این  است. 
از  که  دارد  وجود  کشور  در  تزئینی  سنگ 
این تعداد 926 معدن فعال ) 73/3 درصد (، 
275 معدن غیر فعال ) 21/7 درصد ( و 64 
معدن در حال تجهیز )5 درصد( هستند. بر 
اساس این آمار 82/4 درصد معادن سنگهای 
بخش  توسط  معدن(   1042( تزئینی کشور 
خصوصی، 16/6 درصد )208  معدن( توسط 
معدن(   13( درصد   1 تنها  و  تعاونی  بخش 

توسط دولت به بهره برداری میرسد.

  ساختمان، فضاهای داخلی و مبلمان 
شهری

طبیعی  سنگهای  مصرف  کاربرد  لحاظ  از 
هزاران  از  که  هستند  هایی  همان  اساسا 
برای  همیشه  انسان  اند.  بوده  پیش  سال 
ساخت منازل، قصرها، بناهای و یا خلق آثار 
هنری که با گذشت زمان باقی بماند نیاز به 
استفاده از مصالحی دارد که ماندگاری زیاد 
داشته باشد که بی شک ماربل این ویژگی را 
داراست. این سه بخش سنتی با موارد دیگری 
مانند: یادمانهای شهری، مرمت بنا ها، ساخت 
محصوالت سنگی، طراحی المانهای سنگی، 
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جانبی،  محصوالت  و  سنگ  خاک  تولید 
مصارف عمده سنگهای طبیعی بشمار میروند.

  ساختمان 
در  یقین  بطور  سنگ  مصرف  ترین  عمده 
 %70 که  است  سازی  ساختمان  صنعت 
در  را  جهان  سنگی  محصوالت  تولید  کل 
ماربل  مختلف  انواع  که  آنجا  از  برمیگیرد. 
می تواند پاسخ گوی تمامی تقاضاها از جهت 
کاربردی، زیبایی و استفاده عملی در مصارف 
متفاوت باشد، در تمامی موارد از ساختمانهای 
صنعتی، بناهای مذهبی و مراکز خرید گرفته 
تا آپارتمانها، ساختمانهای مسکونی کوچک، 
ساختمانها اداری، مدارس، مساجد و کلیساها، 
ایستگاهها، بانکها، فرودگاهها، مراکز تفریحی، 
هتلها و هر کجا که کفسازی، نما و راه پله 

وجود دارد کاربرد پیدا میکند.
آثار  از:  عبارتند  استفاده  موارد  از  بسیاری 
طاقها  معماری،  دکوراتیو  های  مجموعه  و 
)Arcades(، پیاده رو ها، پلکانها، کفسازی 
خیابانی،  چراغهای  ها،  کشتارگاه  خیابان، 

آبنما ها، یادمانها و نیمکتها.
بازسازی  در  سنگ  کاربرد  دیگر  بخش 
جوی  عوامل  اثر  بر  که  است  ساختمانهایی 
تنها  نه  این  اند.  زمان تخریب شده  در طی 
مورد  در  بلکه  قدیمی  بناهای  موارد  در 
ساختمانهای جدید که بدلیل عدم بکارگیری 
فن آوری مناسب در نصب افت کرده اند نیز 

کاربرد دارد.

  بناهای مذهبی و تدفینی )سنگ قبر(
به  ماندگاری  ویژگی  با  سنگ  سنت،  طبق 
رغم گذشت زمان بطور جهانی بعنوان وسیله 
ای مناسب جهت یادآوری مفهوم جاودانگی 
شناخته شده است. در این بخش، که %15 
سهم بازار سنگ را به خود اختصاص می دهد 
خالف  بر  دارد.  تداوم  همیشه  تقاضا  طبعا 
ساختمان سازی، بخش تدفین در جستجوی 
ماربل  رو  این  از  نیست  جدید  مواد  یافتن 
طبیعی  بطور  و  ماند.  می  باقی  رقیب  بدون 
تقاضا تقریبا ثابت میماند. بطور عمده غالب 
میرود  بکار  بخش  این  در  که  محصوالتی 
اسلبهای قطور با سطحی صاف و یکنواخت 
است. سنگهایی که ترجیح داده می شود انواع 
گرانیت سیاه، ماربل سفید )چینی و مرمر( 
سنگ  ساخت  برای  که  هستند  تراورتن  و 
بناهای  و  زیارتگاهها  کوچک،  معابد  مقبره، 

یادبود بکار می روند.

  لوازم  نصب کردنی شهری 
)Urban Fixture(

واژه » لوازم نصب کردنی شهری« به معنی 
کلیه عناصر و سازه هایی است که از سنگ 
این  تولد  شود.  استفاده  فضاهای شهری  در 
بخش از زمانی آغاز شد که نیاز به محافظت 
از فضاهی شهری معنی پیدا کرد، فضاهایی 
و  روها  پیاده  بناها،  محوطه  میدانها،  مانند: 
توسعه آن نیاز با گسترش و تعریف فضاهای 
جدید مانند مراکز خرید، فضاهای فرهنگی و 
مجتمع های مسکونی شکل گرفت. در این 
مورد  زیاد  مقدار  به  و  تنوع  با  مکانها سنگ 

کاربرد واقع شد.

  سفارشات و کارهای طراحی
طراحی و کاربرد سنگ در دکوراسیون داخلی 
شامل موارد خاص و تجللی و ساخت سفارشی 
قطعات توکار و تزیینی مانند: قطهات سنگی 
های  کفسازی  ساختمان،  نمای  دار  ابزار 
قالیچه های سنگی،  دار معرق،  نگار  و  نقش 
شومینه،  خورده،  ابزار  سنگی  قرنیز های 
میزهای سنگی، سنگ روی  و  پایه  ستونها، 
و  تزیینی  چراغهای  آشپزخانه،  کابینت 
بسیاری اشیاء تزیینی دیگر میباشد که حجم 

اصلی سفارشات را در بر میگیرد.

  طراحی سنگ
صحبت  سنگ  طراحی  باره  در  هنگامیکه 
طراحان  معماران،  حضور  ضرورت  میشود، 
داخلی، طراحان صنعتی و بطور اعم طراحان 
آشنا به اصول طراحی سنگ و مبانی هنر و 
این  و  میرسد،  بنظر  الزامی  شناسی  زیبایی 
طراح است که با خالقیت و نوآوری خود به 
سنگ سخت روح میدهد و محصولی کاربردی 
بدو  در  خالقیت  این  میدهد.  ارایه  هنری  و 
امر بدنبال بیان تجسمی و زیبایی شناسانه 
بعنوان یک اثر هنری و کاربردی است و در 
پی آن حضور هنرمند و صنعتگر در عرصه 
احساس  گاه  که  آثاری  حتی  میباشد.  بازار 
میشود صرفا جنبه هنری و زیبایی شناسانه 
)مجسمه  آنژ  میکل  های  مجسمه  همچون 
داوود یا موسی( دارند، به سفارش کلیسا و در 
جهت کاربردهای مذهبی ساخته شده است. 
در بخش تولید سنگ نیز میتوان سیر تکامل 
را مدیون  فرآوری  و تحول در ماشین آالت 

طراحان دانست، زیرا در اصل طراحان هستند 
که با طرحهای خالقانه خود نیازی را مطرح 
میکنند و صنعت الجرم به کمک فن آوری به 
عملی شده این ایده ها اقدام میکند. امروزه 
در کنار هر تولید کننده سنگ موفق حضور 
شرکتهای  ترکیب  میشود.  دیده  طراح  یک 
طراحی با تولید کنندگان از دهه نود میالدی 
تاثیر بسزایی در ارایه محصوالت سنگی جدید 
داشته است و موجب تنوع و کاربرد بیشتر 
سنگ در ساختمان و طراحی داخلی گردیده 
است. یک طراح همانطوری که به تمام مواد 
مورد نیاز خود در طراحی شناخت دارد، در 
زمینه سنگ هم باید اطالعاتی را داشته باشد 
که هم بتواند از سنگ در جای مناسب خود 

استفاده کند و هم هزینه ها را پایین بیاورد.
از  بعد  دانش  مهمترین  سنگ  طراحی  در 
شناخت روی سنگ آشنایی با ماشین آالت 
و ابزار تولید و شکل دهی به سنگ است. این 
آگاهی طراح را قادر میکند که امکان اجرایی 

بودن ایده های خود را میسر سازد.

  خالقیت طراح
تمام مواردی که گذشت نشان از ذوق هنری و 
توانایی طراحان و صنعت گرانی است که ماده 
خام موجود در طبیعت را به شکل محصولی 
عینی و چشم نواز درآورده اند. پیشرفت در 
فن آوری و خالقیت های طراحی به موازات 
هم موجب گشته اند که بسیاری از نیاز های 
کاربردی و معنوی انسانی پا به منصحه ظهور 

بگذارد.
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  دکتر فاطمه کاتب
طراحی و مبلمان

furnIsH & DEsIgn 

بررسی اثر صنایع دستی مختلف در معماری  ایران

معماری در ایران بیش از 6000 سال تاریخ 
پیوسته دارد. دست کم از 5000 پ. م. تا به 
امروز، با نمونه های اختصاصی که در ناحیه 
از سوریه تا شمال هند و مرزهای  پهناوری 
چین، قفقاز تا زنگبار پراکنده است. بناهای 
دهقانی،  های  کلبه  از  است،  متنوع  ایرانی 
قهوه خانه ها، کوشکها تا زیباترین و شاهانه 
ترین ساختمانهایی که جهان به خود دیده، 
شکوه.  با  و  عطیم  پلهای  برخی  از  بگذریم 
سیمای ممیزه معماری ایران در طول تاریخ 
شکل های ساده و موقری با آرایشهای غنی 
بوده  استمراری  دارای  ایران  معماری  است. 
که هرچند بارها بر اثر کشمکشهای داخلی 
یا هجوم خارجی دستخوش فترت یا انحراف 
موقتی شده، با این همه به سبکی دست یافته 
که با هیچ سبک دیگری قابل اشتباه نیست.  
معماری آثار تاریخی ایران )و البته به تبع آن 
صنایع دستی استفاده شده در آن( در وهله 
خصلت  و  دینی  هدف  و  مفهوم  دارای  اول 

جادویی و دعایی است.
حجم و نمای اغلب بناها ساده است و از دور 
روح آرامش و اطمینان را القا میکند. این شیوه 
سخت مورد تحسین ایرانیان قرار گرفته، به 
از  ناشی  و  مهارشده  هیجانی  با  وقتی  ویژه 
و  غنی  رنگهای  دارای  وسیع  های  محوطه 
آرایش تودرتو ترکیب شده باشد که بیننده 
این  فرا می خواند.  بال  فارغ  به سیاحتی  را 
ترکیب هیجان و آرامش از ویژگیهای تجارب 
کاری  کتیبه-  است.  ایرانی  شناسی  زیبایی 
عالی  کاشیکاری  و  جمشید  تخت  معروف 
مشهد از لحاظ جزییات بینهایت دل انگیز و 
جذاب است. ولی وقتی در آنها به صورت یک 
آهنگ  تحت الشعاع  جزییاتش  بنگریم،  کل 

فراگیر عظمت خاموششان قرار می گیرد. 
در بیشتر دوره ها، آرایشها از رنگهای غنی و 
متنوعی برخوردار است، که در اعصار اسالمی 
به یک قوت و هماهنگی بی همتایی دست 
تقویت  محیط  را  رنگ  به  عالقه  این  یافت. 

از  ایران در بسیاری  میکرد. بیشتر سرزمین 
ماههای سال خشک و برهوت است و تنها در 
بهار است که ناگهان به گلها آراسته می شود؛ 
می مانند،  جانداری  های  پرده  به  کوهها 
میشوند  پوشیده  ها  شکوفه  از  مرغزارها 
فرا  را  ها  دره  ته  درخشان  مینای  گلهای  و 

میگیرند.
هخامنشیان  سلسله  آمدن  کار  روی  با 
معماری و به طبع آن صنایع دستی مطابق 
با جهت گیری های سیاسی تغییرات جدی 
پیدا کرد. در این امپراطوری 230 ساله، حتی 
جاده هایی بین شهرها سنگفرش شدند)مثل 
به  شوش  و  جمشید  تخت  به  شوش  جاده 
نمایش  به عنوان نخستین  اکباتان(. کورش 
به ساختن مجموعه  الهی  قدرت و پرستش 
جنوبی  استان  در  پاسارگاد  معابد  و  کاخها 
پارس پرداخت. کاخ اصلی چهارگوش بود و 
احتماال در هر طرف یک در داشت؛ دو کاخ 
سفید  و  سیاه  رنگهای  بود.  مستطیل  دیگر 
تلفیق شده بود، همچنین تنوع رنگها )برخی 
ستونهای چوبی به رنگهای آبی، سبز، سرخ و 
زرد نقاشی شده بودند( و بهره گیری جالب 
از روکش فلزات گرانبها، همه حاکی از کانون 

پادشاهی و قدرتی مقدس در این شهر بود. 
از  جنگلی  آپادانا  مدخل  تخت جمشید،  در 
ستونها بود که در میانشان دیوارهای خشتی 
تقریبا گم میشد. چون جهتیابی دشوار بود، 
بودن  واقعی  غیر  احساس  یک  است  ممکن 
بیشه  از  زمینی  غیر  رویایی  میکرد،  ایجاد 
بارعام  تاالر  آنجا که یک  از  آسمان.  مقدس 
صورت  به  صفوف  دارد  کلی  احتمال  بود، 
حلقه وار به گرد شاه قرار میگرفتند و او در 
های  پارچه  از  هایی  پرده  پشت  تاالر  وسط 
گرانبهایی می نشست که اغلب این بناها را او 

سخت مسرفانه می آراست.
شکلهای طبیعی در آرایش ساسانی گسترش 
یافته و آراسته تر و خالق تر شده بود. نقش 
غنی  العاده  فوق  زندگی  درخت  برجسته 

است: اندازه تاجهای نخل بسیار بزرگ است؛ 
برگهای نخل به شکلهای گوناگونی در امده؛ 
مشبک کاری و اقسام پولک سازی به قابهای 
زینتی روح بخشیده و دایره های زنجیره ای 
ایجاد  طرحهایی  چهارگوش  های  شبکه  یا 
میکردکه نه تنها در آرایشهای معماری، بلکه 
در پارچه های زنانه نیز بکار میرفت. آرایش 
ساسانی ، با شکوه و نمایش تنوع خویش از 
مصر  در  و  رفت  فراتر  شاهنشاهی  مرزهای 
قبطی، روم، بیزانس و اروپای سده های میانه 
به صورت عامل محرکی در آمد و عالوه بر 
انتشارش در جهت غرب، تاثیر سازنده ای در 
تنها  نه  که  داشت،  آسیا  سراسر  در  و  شرق 
تئانگ در چین  بلکه در هنر عصر  در هند، 

هم موثر بود.
غالبا  ساختمان  با  ایرانی  تزیینات  ارتباط 
ناجور  پیوند  آنرا  گاه  و  نشده  درک  درست 
فریبنده ای تعبیر کرده اند، گویی پارچه پر 
زرق و برقی است که بر روی بنا کشیده اند. 
در نمونه های خوب، آرایش با بنا دارای یک 
نوعی  به  غالبا  و  است،  جاندار  بصری  پیوند 
مصالح  ذات  در  گویی  که  شود  می  نمایان 
نهفته، از قبیل دانه بندی چوب و رگه های 
مرمر. این آرایش بوسیله طرحهای از لحاظ 
تشکیل  اجزای  متناسب،  ماهیت  و  اندازه 
دهنده و کارکرد آنها را قابل شناخت، جلوه 
نشین  شاه  مانند  سازد،  می  موکد  و  گر 
مسجد  در  پانزدهم  سده  به  مربوط  عالی 
جامع اصفهان. یک ستونچه باریک، گنبدی 
عظیم، قابهای دیواری، طاقنماها و ازاره ها، 
یافته  پرورش  ای  به شیوه جداگانه  هر یک 
جهات  و  کششها  با  نقش  حرکت ضمنی  و 
عین  در  و  دارد  همسویی  ساختمان  خود 
حال کیفیات تازه ای از غنا و سرزندگی به 

آن می بخشد. 

  آجـــر
یک  باستان  نزدیک  خاور  سراسر  در  آجر 

آرایش صرفا بر زیبایی نمی افزاید، بلکه در ذات خود عنصری نیرومند است ......................................................................... آرتور پوپ
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مصالح  ساختمانی پذیرفته شده بود، چون 
خشت دست ساز تخت و کوژ مقارن هزاره 

سوم پیش از میالددر ایران ابداع شد.
رج  اقسام  قبیل  از  آجر،  بالقوه  زیباییهای 
بافتهای  تزیینی،  سازیهای  گره  چینی، 
متضاد، طرح گود و برجسته چینی از زمان 
سلجوقی )سده دهم( از هر دو جهت زیبایی 
تحقق  ای  به صورت سنجیده  و ساختاری  
یافت ) نمونه هایی مانند گنبد مسجد جامع 
اصفهان و گنبد کاووس قابل دکر می باشند(. 
در اوایل سده یازدهم، عالوه بر اقسام راسته 
رجها  و  مختلف  های  اندازه  در  آجر  چینی، 
کشی  بند  شد.  ابداع  تازه  های  بندکشی  و 
به صورتهای مختلف انجام میشد، یک خط 
عمودی  ای  سایه  آجرها  کله  بین  عمیقی 
ایجاد می کرد که با خط افقی نازک میان لبه 
خارجی آجرها تضادی چشمگیر داشت. این 
ترکیب خطوط افقی و عمودی اقسام شکلها، 
ایجاد  را  ای  سایه  پر  های  منطقه  و  نقشها 
میکرد که ساخت نماهای آجری برجسته و 
تو رفته غنی تری را میسر می ساخت، مانند 
منار دامغان یا پیر علمدار. از نقشهای آجری 
مشهور در تزیینات داخلی می توان به مربع، 
مثلث، دایره، چلیپا، کنگره، مهریانه )صلیب 
شکسته(، دندان موشی، گل و بوته، مشبک 
و راه راه نام برد که در واقع بهتر است آنها را 

معرق کاری با آجر نامید.

   گچبری
از قدیمترین زمانها، گچبری به صورت کنده 
کاری، برجسته کاری و نقاشی از اجزای مهم 
فراوانی  به  که  بوده،  ایران  معماری  تزیینات 
به کار رفته و رشد زیادی کرده است. دقیقا 
و  شد  آغاز  کجا  از  هنر  این  نیست  معلوم 

معماری  جدی  های  جنبه  از  یکی  بصورت 
درآمد، ولی نمونه هایی از سده اول میالدی 
در دست داریم که حاکی از یک رشد قبلی 
است. نقشهای هلنیستی از اوایل عصر پارتی 
که دارای رنگهای غنی و نقشهای تو در تو 
بناهای  استادانه  الوان  نماسازیهای  است؛ 
بعدی ایران را پیشگویی می کرد. در فهرست 
عصر  گچبریهای  فراوان  زینتی  نقشهای 
ساسانی بسیاری ویژگیها پدیدار می شود که 

ظاهرا در عصر اشکانی به کار نرفته بود. 
در اوایل عصر اسالمی گچبری غالبا زیبایی 
زیادی داشت. مثال پیچک مو زیبایی از سده 
نهم که در شیراز به دست آمده نقش افسون 
شکلهای  یاداور  است،  جانداری  و  کننده 
هلنیستی فیروز آباد در پنج قرن پیش از آن. 
کمتر از یک قرن بعد در نایین تزیینات صرفا 
مجلل و محکم نبود، بلکه پایدار و ابتکاری هم 
بود، با خط کوفی بسیار زیبایی متمایز میشد 
و از برخی شکلهای تازه برخوردار بود که باید 
تا حدی جنبه تجربی داشته باشد، چون در 

اثار گچبری بعدی تکرار نشده. 
در همین عصر )اوایل اسالمی( احتماال همه 
گچبریها رنگی و گاه به صورت مجللی مذهب 
)تذهیب دار( بود، ولی از اواسط سده یازدهم 
ظاهر گچبری موقتا جای خود را به رشد عظیم 
آجر کاری داد. این تغییر نه آنی بود نه کامل 
)و نه پیوسته( چون علی رغم زیبایی خشک 
آجر کاری گنبد شمالی مسجد جامع اصفهان، 

گچبری، اعتبارش را هیچ از دست نداد.

  کاشی ساده و معرق
رقابت  در  هرچند  کاشی،  چشمگیر  رشد 
ولی  نشد،  آن  جانشین  یکسره  گچبری  با 
ایران در زمینه تزیینات  بزرگترین دستاورد 

در  کاشیکاری که  است. محرابهای  معماری 
سده سیزدهم پدیدار گشت، عالی و حتی از 

لحاظ زیبایی خیره کننده است. 
-1589( اول  عباس  شاه  ظهور  با  سپس 
1627( عصر زرین معماری صفوی آغاز شد. 
معماری در این دوران هیچ بدعت تازه ای را 
و گرچه مسلما درخشانترین  نمیدهد  نشان 
عصر معماری ایران نبوده است، اما عصر اعتال 
و آخرین نمایش معماری اسالمی ایران است. 
یکپارچه  و طرح  نقشه کشی  دوران  این  در 
اجزا  کردو  حفظ  را  خود  اهمیت  همچنان 
را چنان در خود جذب می کردکه تزیینات 
در داخل ساختمان حل می شد. در نتیجه، 
استادانه،  نقشه  نظر  از  که  معماری  اثر  یک 
پاکیزگی تناسب و ترکیب برازندگی با قدرت 
از  و مهمی  تازه  بود، کیفیتهای  طرح ممتاز 
لحاظ زیبایی کسب میکرد. مثال در مسجد 
شاه میدان نقش جهان، تزیینات تماما سنتی 
و تکرار نقشهای نمادی ایران باستان در زمینه 
نعمت و برکت است. تقریبا سراسر سطح بنا با 
کاشیهای لعابدار پوشیده شده که پر از نقش 
و نگار و گل و بوته به صورتی مجرد و تخیلی 
که  گنبد،  نوک  زرین  بزرگ  آفتاب  از  است. 
زندگی بخشی اش از طریق توده عظیم گل 
بلند و  تا طاقهای  بوته ها منتشر میشود،  و 
آراسته به هزاران شکوفه و گل و ستاره مانند، 
تا پیچکهای سیال شبکه پنجره ها، همه این 
به  ایرانیان  عالقه  بر  است  تاکیدی  آرایشها 
رویش و عشق شاعرانه شان به گل همچنانکه 
طرح  زندگی.  تداوم  برای  است  خواهشی 
و خارجی، حلقه های  داخلی  نقشهای گنبد 
اسلیمی های مکرر، هرچند از لحاظ اندازه و 

آرایش متفاوت است، اما اساسا یکی است. 

طراحی و مبلمان
furnIsH & DEsIgn 

همه این آرایشها 
تاکیدی است بر 

عالقه ایرانیان به 
رویش و عشق 

شاعرانه شان به 
گل- همچنانکه 
خواهشی است 

برای تداوم 
زندگی
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آمریکاست.  تبار و مقیم  ایرانی  تهرانی،  نادر 
لیسانس معماری خود را از دانشگاه رودآیلند 
فوق  و   1986 سال  در   Rhode Island

لیسانس معماری و شهرسازی را از دانشگاه 
او  است.  گرفته   1991 سال  در  هاروارد 
مورد  در  را  تحقیقاتی  دوره  یک  همچنین 
تاریخ تئوری در دانشگاه AA گذرانده است. 

شراکت تهرانی و Ponce de Leon به 15 
باز   )GSD( در  تز مشترک  ارائه  پیش  سال 
میگردد. این گروه پروژه های خود را در قالب 
عملکردی  جنبه  نهایت  در  که  آزمایشهایی 
همراه  به  تهرانی  نادر  بینند.  می  یابند،  می 
 Officeدفتر Monica Ponce de Leon

طراحی  بر  عالوه  که  نموده  تاسیس  را   dA

معماری در زمینه طراحی شهری و طراحی 
مبلمان هم فعالیت می کند.

بین المللی  مسابقات  در  تاکنون   dA دفتر 
متعددی رتبه های باال به دست آورده است. 
از جمله در مسابقه توسعه طراحی موزه رز در 
، در مسابقه طراحی سکونتگاه  سال 2004 
 )Elemental Housing(شیلی در  طبیعی 
ارتباط  برای  آموزشی  مرکز  همچنین  و 
 Intergenerational Learning( نسلها  
است.  کرده  کسب  را  اول  رتبه   )Center

برنده   2002 سال  در   dA معماری  دفتر 

جایزه معماری آکادمی هنر و ادبیات آمریکا 
نادر  کارهای  مورد  در  زیادی  مقاالت  شد. 
به  بین المللی  نشریات  در  او  دفتر  و  تهرانی 
چاپ رسیده و همچنین کارهای دفتر او بارها 
در دانشگاه های معتبر از قبیل پرینستون و 
هاروارد به نمایش درآمده اند. در حال حاضر 
نادر تهرانی به عنوان استاد دانشکده معماری 
دانشگاه هاروارد به تدریس هم اشتغال دارد.

طراحی خانه ای در نیو اینگلند موجب گشته 
 Ponce همراه  به  تهرانی  نادر  نام  تا  است 
 de Leon در میان برگزیدگان 2006 مجله

 Record قرار گرفت .

  خانه ای در نیو اینگلند
به  روبیک  مکعب  که  زمانی  از  سال   25
معماری  عرصه  در  کننده  خیره  ای  پدیده 
مبدل گشت می گذرد. با این حال جذابیت 
 Monica Ponce de Leon برای  آن 
کماکان به قوت خود باقی است. او هر ساله 
در مدرسه طراحی GSD در کارگاه آموزشی 
بحث  به  کننده«  دیوانه  »پازل  عنوان  تحت 

پیرامون موضوع ذیل میپردازد:
حجمی  خارج  و  داخل  میان  پیوند  گاه  »هر 
حجم  از  موفق  خروج  گردد،  برقرار  بدرستی 
نیازمند دخالتی ماهرانه در داخل آن خواهد بود.«

Ponce de Leon و نادر تهرانی)همکار وی 

در GSD و شریک او در دفتر dA در بوستون( 
در طراحی خانه ای در نیو اینگلند به ترسیم 
نمونه عملی این موضوع پرداخته اند. در واقع 
برخورد معمول امریکایی در طراحی خانه ها 
مبنی بر اینکه هر فضای جدید حجمی جدید 
به مجموعه می افزاید، با ایده های این گروه 
سازگاری چندانی ندارد. آنها به نوعی مخالف 
پراکندگی هستند. قرارگیری اتاقهای خواب 
را  درختی  نوک  دیدهای  که  ارتفاعی  در 
برای مالکین ساختمان امکانپذیر می سازد، 
نهایتا به ساختاری مکعب وار منجر گردیده 
است. اما هیچ اثری از سادگی در این مکعب 
به چشم نمی خورد. چرخشهای ماهرانه در 
پالن و مقطع و تنوع گیج کننده متریال و 

فرم نمود بارز این امر می باشند.
سایت پروژه با مساحتی بالغ بر 30 ایکر در 
واقع شده است. در مورد  اینگلند غربی  نیو 
از  بخشی  گفت  باید  سایت  فعلی  موقعیت 
بناهای قدیمی اطراف دهکده سبز بیضوی را 
 Ponce احاطه کرده اند. از این رو تهرانی و
de Leon تا حدودی سنتهای بومی منطقه 

را نیز در طرح خود دخیل ساخته اند. چنانکه 
از جانب دسترسی  نمای شرقی که  پوشش 
سواره قابل رویت است و نیز نمای جنوبی از 
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جنس توفال های چوبی میباشد، متریالهایی 
زبان  از  گرفته  نشات  تهرانی  اعتقاد  به  که 
طراحی  در  که  حالیست  در  این  کشتزارند. 
جنبه  بیشتر  که  شمالی  و  غربی  نماهای 
خصوصی دارند، آزادی بیان اندیشه های دو 

معمار وضوح بیشتری می یابد.
از  دوری  نیز  داخلی  فضاهای  طراحی  در 
کلیشه های بومی قابل لمس است. ورود به 
ساختمان از طریق راه پله بیرونی و دقیقا در 
چوب  روکش  جنوبی)با  نمای  جدایی  نقطه 
الستیکی(  روکش  غربی)با  نمای  و  سرو( 
امکانپذیر میگردد که تداعی گر شکافی است 
که سفری به مرکز زمین را در ذهنها ترسیم 
ستونهای  همچون  نیز  ها  دیواره  کند.  می 
به سمت داخل  پله ها  با هدایت  نگهدارنده 
بنا و تکه تکه کردن ارتفاع سقف )گویی که 
دیگر نیازی به آن نیست( در خدمت ایجاد 
سازگاری میان پالن و مقطع قرار می گیرند.

میرسد  بنظر  اینکه  دیگر  توجه  قابل  نکته 
المانهای داخلی به نوعی انعکاس ویژگیهای 
مثال  بعنوان  باشند.  می  ساختمان  خارجی 
ساخت  در  ماهون  چوب  از  استفاده  میتوان 
و  ترکیب  شیوه  که  برد  نام  را  شومینه 
همپوشانی طرح افقی و عمودی آن نمایانگر 

گوشه جنوب شرقی ساختمان است.
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شاگردان خود  به  باهاوس  استادان 

یاد می دادند که همه چیز را بر مبنای نیازها 

طراحی کنند و از هیچ عنصری که فاقد کارکرد باشد 

و تنها جنبه زیباشناسانه داشته باشد استفاده نکنند. در مدرسه 

باهاوس تاریخ معماری جایی میان دروس دانشجویان نداشتند، چرا 

که در باهاوس قرار بود همه چیز بر مبنای اصول اولیه معماری و بدون 

توجه به آثار گذشتگان ساخته شود. باهاوس در ابتدا برای تأمین بودجه خود 

به سوبسیدی که از جمهوری وایمار می گرفت وابسته بود. اما بعد از ایجاد تغییراتی 

در حکومت محلی وایمار، این مدرسه در سال 1925 به شهر دسائو که بافت صنعتی و 

شهری بیشتری داشت و با ایده های مدرن مدرسه  ی باهاوس هم خوان بود، منتقل شد. 

ش طراحی صنعتی این مدرسه که مشکل کمتری با 
س از انتقال مدرسه باهاوس به دسائو، بخ

پ

حکومت محافظه  کار محلی داشتند، در وایمار باقی ماندند. مدرسه طراحی صنعتی باهاوس بعدها 

نام خود را به دانشکده فنی معماری و مهندسی عمران تغییر داد و از سال 1996 به بعد نیز به نام 

دانشکده باهاوس آلمان خوانده می شود. در سال 1927 سبک باهاوس و آثار آرشیتکت  های مشهور آن 

نمایشگاه معماری اشتوتگارت را که با موضوع خانه سازی برگزار می شد، به شدت تحت تأثیر خود قرار داد. 

س میز وان دروهه به عهده گرفتند. با قدرت رسیدن رژیم 
س مه یر و سپ

س از گروپیوس، مدیریت باهاوس را هان
پ

ش فشار سیاسی بر این مدرسه، باهاوس در سال 1933 تعطیل شد. حزب نازی و دیگر گروه 
نازی ها در آلمان و افزای

های فاشیستی آلمان از ابتدا با فعالیت مدرسه باهاوس مخالف بودند و آن را سنگر کمونیسم می دانستند. نویسندگان نازی 

چون ویلهلم فریک و آلفرد روزنبرگ نیز در نوشته هاشان باهاوس را »غیرآلمانی« می نامیدند و سبک مدرن آن را به باد انتقاد 

می گرفتند. در واقع باهاوس یکی از مظاهر »هنر منحط« بود که هیتلر و حزب نازی آلمان کمر به نابودی آن بسته بودند. از جمله 

مهم ترین ساختمان ها و آثاری که در طول فعالیت مدرسه باهاوس عمدتاً به دست استادان و مدیران مدرسه ساخته شد می توان به 

س از برنده شدن در یک مسابقه 
عمارت سامرفیلد و خانه اوته در برلین، خانه اوئرباخ در یانا و برج تریبیون در شیکاگو )که مدرسه باهاوس پ

بین المللی طراحی آن را بر عهده گرفت( اشاره کرد. اما مهم ترین بنایی که سبک معماری باهاوس در این دوره در آن متجلی شده است، 

س از به قدرت رسیدن نازی ها 
ساختمان خود مدرسه در دسائو است که توسط والتر گروپیوس، مدیر وقت باهاوس، طراحی شده است. پ

و تعطیلی مدرسه باهاوس، مدیران و استادان مدرسه که همه از معماران طراز اول آن زمان بودند، به کشورهای مختلف در اروپای 

غربی، آمریکا و همچنین اسرائیل مهاجرت کردند. همچنین شماری از معماران باهاوس که به شیکاگو رفته بودند، باهاوس 

س کردند و به تربیت معماران جوان ادامه دادند. این مسئله کمک قابل توجهی به ترویج سبک 
جدید را در این شهر تأسی

معماری باهاوس در سراسر جهان کرد و آن را به گفتمان مسلط در معماری و طراحی صنعتی مدرن تبدیل کرد، 

چنان که این مکتب هنری امروز نیز همچنان نفوذ جهانی خود را حفظ کرده است.
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خواهران حریری معماران موفق 

در عرصه جهانی

این مدرسه ابتدا از سال 1919 تا 1925 در شهر وایمار، سپس 

خره از سال 1932 تا 
سائو و باال

از سال 1925 تا 1932 در د

1933، یعنی زمانی که این مدرسه به دستور حکومت نازی آلمان 

ن فعالیت می کرد. مدیریت این مدرسه نیز 
تعطیل شد، در برلی

 گروپیوس )1919 تا 1928(، هانیس مه یر 
ده والتر

ب بر عه
به ترتی

ود. باهاوس در 
)1928 تا 1930( و میس وان دروهه )1930 تا 1933( ب

ر گروپیوس در شهر سنتی و قدیمی وایمار تأسیس 
سال 1919 توسط والت

ه ترکیبی از 
ی بود ک

شد. هدف اولیه از تأسیس مدرسه باهاوس، ایجاد مکان

 و آکادمی هنری 
مدارس معماری، صنایع دستی )چون نجاری، آهنگری و...(

ی از تاریخ 
ل، دوره جدید

عتقاد داشت که با پایان جنگ جهانی او
. گروپیوس ا

بود

ت در مدرسه باهاوس، سبک معماری جدیدی را که 
آغاز شده است و قصد داش

 گروپیوس، این سبک معماری 
ه اعتقاد

 بیاورد. ب
بازتابی از این دوران باشد، به وجود

کردگرا 
م داد، باید ارزان، کار

که می شد اصول آن را به تمام کاالهای مصرفی تعمی

 گروپیوس برای دستیابی به این هدف، می خواست 
د انبوه می بود.

ر با تولی
و سازگا

ستفاده، 
 کارکردی و قابل ا

ن را با هم متحد کند تا به محصولی
هنرمندان و صنعت گرا

 در بیانیه افتتاحیه مدرسه 
ل با ارزش از لحاظ هنری، دست یابد. این ایده

و در عین حا

ز هنرمندان پدید آوریم 
»ما در پی آنیم که جامعه تازه ای ا

باهاوس به خوبی مشخص است: 

د هنرمندان و صنعتگران را 
تا در میان آن ها دیگر تعصب حرفه ای که اکنون چون دیواری بلن

یبا را از صنایع 
س هنرهای ز

از هم جدا می سازد، وجود نداشته باشد.« برنامه ریزان مدرسه باهاو

هنر و معماری مدرن باید 
باور بودند که 

د و بر این 
 و متفاوت نمی  دانستن

ی کاربردی ممتاز
دست

ده آزمون های 
زها و اقتضائات جامعه صنعتی مدرن باشد و طراحی خوب باید از عه

پاسخگوی نیا

کردگرایی، 
ر بر کار

ک باهاوس تکیه هر چه بیشت
د. ویژگی عمده سب

ی و مهندسی برآی
زیباشناخت

از تزئینات تجملی در نمای ساختمان ها و 
مواد و مصالح صنعتی، احتراز 

هره گیری بهینه از خواص 
ب

ی و کیفیت 
 کارکرد

ی بود. دستیابی به نوعی هماهنگی بین ضرورت های
ورده های صنعت

فرآ

ش ترکیبی محصوالت صنعتی از دیگر اهداف 
زیباشناختی، خوش ساختی و خو

موسسان مدرسه باهاوس بود.

معماری  مکتب  یک  نام  س 
باهاو

و  هنر  مدرسه  نام  از  که  است 

گرفته  آلمان  در  باهاوس  ی 
معمار

معماری  مدرسه  این  است.  شده 

که از سال 1919 تا 1933 فعالیت 

می کرده است، پیشگام مدرنیسم 

تاوردهای 
دس و  بود  معماری  در 

هنر  های  رشته  در  نیز  وز 
هن آن 

تدریس  دانشجویان  به  معماری  و 

های  کارگاه 
و  ساختمان  می شود. 

و  دسائو  شهر  دو  در  مدرسه  این 

در   1996 سال  از  آلمان  وایمار 

فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 

ی باهاوس 
شده است. مدرسه معمار

که در زبان آلمانی به معنی »خانه 

فعالیت  دوران  در  است،  معماری« 

در  آلمان،  در  خود  ساله  چهارده 

سه  نظر  تحت  و  مختلف  شهر  سه 

ت باهاوس 
آرشیتکت بزرگ که مدیری

فعالیت  اند،  داشته  عهده  بر  نیز 
را 

کرده است.

باهاوس؛ مدرسه ای که 

یک سبک معـماری شـد
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شاگردان خود  به  باهاوس  استادان 

یاد می دادند که همه چیز را بر مبنای نیازها 

طراحی کنند و از هیچ عنصری که فاقد کارکرد باشد 

و تنها جنبه زیباشناسانه داشته باشد استفاده نکنند. در مدرسه 

باهاوس تاریخ معماری جایی میان دروس دانشجویان نداشتند، چرا 

که در باهاوس قرار بود همه چیز بر مبنای اصول اولیه معماری و بدون 

توجه به آثار گذشتگان ساخته شود. باهاوس در ابتدا برای تأمین بودجه خود 

به سوبسیدی که از جمهوری وایمار می گرفت وابسته بود. اما بعد از ایجاد تغییراتی 

در حکومت محلی وایمار، این مدرسه در سال 1925 به شهر دسائو که بافت صنعتی و 

شهری بیشتری داشت و با ایده های مدرن مدرسه  ی باهاوس هم خوان بود، منتقل شد. 

ش طراحی صنعتی این مدرسه که مشکل کمتری با 
س از انتقال مدرسه باهاوس به دسائو، بخ

پ

حکومت محافظه  کار محلی داشتند، در وایمار باقی ماندند. مدرسه طراحی صنعتی باهاوس بعدها 

نام خود را به دانشکده فنی معماری و مهندسی عمران تغییر داد و از سال 1996 به بعد نیز به نام 

دانشکده باهاوس آلمان خوانده می شود. در سال 1927 سبک باهاوس و آثار آرشیتکت  های مشهور آن 

نمایشگاه معماری اشتوتگارت را که با موضوع خانه سازی برگزار می شد، به شدت تحت تأثیر خود قرار داد. 

س میز وان دروهه به عهده گرفتند. با قدرت رسیدن رژیم 
س مه یر و سپ

س از گروپیوس، مدیریت باهاوس را هان
پ

ش فشار سیاسی بر این مدرسه، باهاوس در سال 1933 تعطیل شد. حزب نازی و دیگر گروه 
نازی ها در آلمان و افزای

های فاشیستی آلمان از ابتدا با فعالیت مدرسه باهاوس مخالف بودند و آن را سنگر کمونیسم می دانستند. نویسندگان نازی 

چون ویلهلم فریک و آلفرد روزنبرگ نیز در نوشته هاشان باهاوس را »غیرآلمانی« می نامیدند و سبک مدرن آن را به باد انتقاد 

می گرفتند. در واقع باهاوس یکی از مظاهر »هنر منحط« بود که هیتلر و حزب نازی آلمان کمر به نابودی آن بسته بودند. از جمله 

مهم ترین ساختمان ها و آثاری که در طول فعالیت مدرسه باهاوس عمدتاً به دست استادان و مدیران مدرسه ساخته شد می توان به 

س از برنده شدن در یک مسابقه 
عمارت سامرفیلد و خانه اوته در برلین، خانه اوئرباخ در یانا و برج تریبیون در شیکاگو )که مدرسه باهاوس پ

بین المللی طراحی آن را بر عهده گرفت( اشاره کرد. اما مهم ترین بنایی که سبک معماری باهاوس در این دوره در آن متجلی شده است، 

س از به قدرت رسیدن نازی ها 
ساختمان خود مدرسه در دسائو است که توسط والتر گروپیوس، مدیر وقت باهاوس، طراحی شده است. پ

و تعطیلی مدرسه باهاوس، مدیران و استادان مدرسه که همه از معماران طراز اول آن زمان بودند، به کشورهای مختلف در اروپای 

غربی، آمریکا و همچنین اسرائیل مهاجرت کردند. همچنین شماری از معماران باهاوس که به شیکاگو رفته بودند، باهاوس 

س کردند و به تربیت معماران جوان ادامه دادند. این مسئله کمک قابل توجهی به ترویج سبک 
جدید را در این شهر تأسی

معماری باهاوس در سراسر جهان کرد و آن را به گفتمان مسلط در معماری و طراحی صنعتی مدرن تبدیل کرد، 

چنان که این مکتب هنری امروز نیز همچنان نفوذ جهانی خود را حفظ کرده است.

این مدرسه ابتدا از سال 1919 تا 1925 در شهر وایمار، سپس 

خره از سال 1932 تا 
سائو و باال

از سال 1925 تا 1932 در د

1933، یعنی زمانی که این مدرسه به دستور حکومت نازی آلمان 

ن فعالیت می کرد. مدیریت این مدرسه نیز 
تعطیل شد، در برلی

 گروپیوس )1919 تا 1928(، هانیس مه یر 
ده والتر

ب بر عه
به ترتی

ود. باهاوس در 
)1928 تا 1930( و میس وان دروهه )1930 تا 1933( ب

ر گروپیوس در شهر سنتی و قدیمی وایمار تأسیس 
سال 1919 توسط والت

ه ترکیبی از 
ی بود ک

شد. هدف اولیه از تأسیس مدرسه باهاوس، ایجاد مکان

 و آکادمی هنری 
مدارس معماری، صنایع دستی )چون نجاری، آهنگری و...(

ی از تاریخ 
ل، دوره جدید

عتقاد داشت که با پایان جنگ جهانی او
. گروپیوس ا

بود

ت در مدرسه باهاوس، سبک معماری جدیدی را که 
آغاز شده است و قصد داش

 گروپیوس، این سبک معماری 
ه اعتقاد

 بیاورد. ب
بازتابی از این دوران باشد، به وجود

کردگرا 
م داد، باید ارزان، کار

که می شد اصول آن را به تمام کاالهای مصرفی تعمی

 گروپیوس برای دستیابی به این هدف، می خواست 
د انبوه می بود.

ر با تولی
و سازگا

ستفاده، 
 کارکردی و قابل ا

ن را با هم متحد کند تا به محصولی
هنرمندان و صنعت گرا

 در بیانیه افتتاحیه مدرسه 
ل با ارزش از لحاظ هنری، دست یابد. این ایده

و در عین حا

ز هنرمندان پدید آوریم 
»ما در پی آنیم که جامعه تازه ای ا

باهاوس به خوبی مشخص است: 

د هنرمندان و صنعتگران را 
تا در میان آن ها دیگر تعصب حرفه ای که اکنون چون دیواری بلن

یبا را از صنایع 
س هنرهای ز

از هم جدا می سازد، وجود نداشته باشد.« برنامه ریزان مدرسه باهاو

هنر و معماری مدرن باید 
باور بودند که 

د و بر این 
 و متفاوت نمی  دانستن

ی کاربردی ممتاز
دست

ده آزمون های 
زها و اقتضائات جامعه صنعتی مدرن باشد و طراحی خوب باید از عه

پاسخگوی نیا

کردگرایی، 
ر بر کار

ک باهاوس تکیه هر چه بیشت
د. ویژگی عمده سب

ی و مهندسی برآی
زیباشناخت

از تزئینات تجملی در نمای ساختمان ها و 
مواد و مصالح صنعتی، احتراز 

هره گیری بهینه از خواص 
ب

ی و کیفیت 
 کارکرد

ی بود. دستیابی به نوعی هماهنگی بین ضرورت های
ورده های صنعت

فرآ

ش ترکیبی محصوالت صنعتی از دیگر اهداف 
زیباشناختی، خوش ساختی و خو

موسسان مدرسه باهاوس بود.

استادان باهاوس بر روی بام باهاوس در دسائو
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فرهنگ و هنر
cuLturE & art

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

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

iranazin@icpi.ir :اطالعات تماس      تلفن:  88735168-88757034 )021(     پست الکترونیک

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

موضوعات معماری ساختمان که تکمیل کننده دکوراسیون و اشیا منزل است را در معماری داخلی مورد توجه قرار میدهد.
صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر این نشریه عباس اعتمادزاده است.

دورنگار:  22677666 )021( تلفن:  22677666 )021(   اطالعات تماس  

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

عموم مورد توجه قرار میدهد. مدیر مسئول  این نشریه فریده عباسی است .

تلفن و دورنگار: 88998311 )021(   /  88997888 )021( اطالعات تماس  

  مجله معمار
 مجله معمار برگزارکننده جایزه ساال نه معمار با هدف اشاعه اندیشه و هنر معماری، شهرسازی و ساخت و صنعت در سال 1376 
تأسیس شد. نخستین شماره معمار در قالب فصلنامه در تیرماه 1377 منتشر شد و از سال 1383 انتشار آن به صورت دوماهانه 

بوده است. 
مجله معمار از سال 1380 جایزه معمار را به صورت سالیانه برگزار کرده است.

editor@memar-m.com :تلفن و دورنگار: 82 - 26400980       پست الکترونیک اطالعات تماس  

  همشهری معماری
»همشهری معماری« نشریه ای است که نگاهی معمارانه دارد به شهر و هر آن چه در شهر است؛ نشریه ای متفاوت و پیشرو با دو 
جلد و دو نگاه که با هم 180 درجه  زاویه دارند. دو بخش مجله که با فرم گرافیکی و البته چرخش 180 درجه ای از هم جدا شده 
است، جدا و منفصل از هم نیستند، یکی به معماری می پردازد و دیگری مستقیما درباره شهرسازی است. در »همشهری معماری« 

دو نگاه مصداقی و تحلیلی ـ آکادمیک همدیگر را پوشش می دهند و تکمیل می کنند.

memari.hmg.ir  :تلفن و دورنگار:  84321843     پست الکترونیک اطالعات تماس  

  مجله معماری وساختمان
فصلنامه معماری و ساختمان تالش نموده است تا منعکس کننده قسمتی از تحوالت معماری ایران و جهان باشد و عالوه برانعکاس 
تالش های فردی و گروهی متخصصین این رشته با ارائه چارچوب های فکری مشخص خود در قالب مقاالت نظری سعی نموده 
است راه گشای مباحث دانشگاهی و حرفه ای مرتبط با موضوع هر شماره خود نیز باشد. مجله معماری وساختمان با محوریت 

همکاری موثر با معماران و هنرمندان داخلی و خارجی پا به عرصه وجود نهاده است. 
تلفن:021-88755303 | 021-88755606  | 021-88503769 | 021-88766204 اطالعات تماس  

فکس: 021-88766539   
   info@memary.net    www.memary.net : ایمیل و وب سایت

معرفی نشریات دکوراسیون و معماری داخلی
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بر بهبود زندگی شغلی افراد جامعه
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زندگی
LIfE

یکی از پیامدهای فناوری جدید، تغییر شکل 
مشاغل ، از شکل یدی به ذهنی یا خدماتی 
است.به نحوی که امروزه بسیاری از افراد در 
محیطهای اداری بیشتر وقت خود را نشسته 
، سپری میکنندو  مبلمان اداری جز الینفک 
از زندگی شغلی آنان گردیده است. نحوه کنار 
آمدن با مبلمان از موضوعاتی است که برای 

بسیاری از کارمندان و مدیران جذاب است.
مبلمان  سازندگان  و  طراحان  امروز  وظیفه 
انتظارات  کردن  برآورده  طرفی  از  اداری 
ویژگی  بهبود  جهت  در  گذار  قانون  مراجع 
های ارگونومیک محصوالت و از طرف دیگر 
درک نیازهای جدید کارمندان ، برای افزایش 
تناسب  دیگر  زبان  به  است.  کار  بهره وری 
مبلمان اداری با یک دفتر کار،  تحت تاثیر 
عوامل متعددی نظیر: قابلیت انطباق ،قابلیت 
نگهداری،  فضای  سازگاری،  دوام،  تنظیم، 
زیبایی، چگونگی سیم کشی، توجه به فضای 
حداقل  ،رعایت  نشستن  و  ایستادن  مبنای 
،انتخاب  دیوار  با  و  هم  با  میزها  بین  فاصله 
متحرک،  یا  ثابت  های  صندلی  صحیح 
کشوهای  و  کمدها  اطالعات  به  دسترسی 
بایگانی،  توجه به فرهنگ جامعه و توجه به 
رنگ نور و فرم و سبک های چیدمان است . 

  شخصی سازی مبلمان اداری
مطلوب  اداری  مبلمان  بین  ارتباط  امروزه 
کارکنان  رضایت  و  وری  بهره  افزایش  و 
باید  کار  دفتر  یک  است،  رسیده  اثبات  به 
کار  به  را  کارمندان  باشدکه  مبلمانی داشته 
بیشتر تشویق کند .پس داشتن یک میز یا 
تنهایی  به  زباله  یک سطل  و  همرنگ  فایل 
آید  نمی  به شمار  راحت  کاری  منطقه  یک 
.برعکس تنوع رنگ و نور و تناسب آن با نیاز 
شغلی  روزمرگی  از  میشود،  باعث  کارکنان 
با  کاری  به یک محیط  کاسته شود.رسیدن 
فشارهای روانی کمتر و راندمان باالتر منطبق 
با سبک و سیاق فضای   ، افراد  با شخصیت 
کاری مرتبط است. دخالت دادن کارکنان در 
خرید و سفارش مبلمان و یاحداقل، شخصی 
گذاری  ارزش  نشانه  کارکنان  برای  سازی 

مدیریت سازمان برای آنان است.

  چیدمان صحیح
برای این منظور مدلهای زیر وجود دارد:

ارتباط  مناسب  رجوعی:که  ارباب  الف-شیوه 
کوتاه مدت است . مانند ادارات پست یا بانکها

یا  بیمه  ادارت  ای:مناسب  وظیفه  ب-شیوه 
امور حسابداری بانکهاست ،که چیدمان میز 

ها بصورت خطی است.
و  مبـلمان  اتـاق  هـر  وظـیفه ای:  ج-شـیوه 
مبلمان  مانـند  دارد،  را  ویژه خود  تجهیزات 

درمانگاه ها، مطبها و بیمارستانها
جذابی  و  لوکس  تشریفاتی:مبلمان  د-شیوه 
میز  و  اصلی  میز  یک  دارای  معموال  که 
کنفرانس متصل است ، مانند دفتر کار روسا 

و مسولین سازمانها
امکانات  با  میز  کارشناسی: چندین  ه-شیوه 
مانند  مشاوره،  و  پاسخگویی  برای  مشترک 

کارمندان سازمانها
باعث  شغل  نوع  و  چیدمان  شیوه  به  توجه 
میشودتا تداخل کار کارمندان در کار یکدیگر 
و ترددهای اضافه که موجب کاهش بهر وری 

شغلی میشود،کاهش یابد. 

  نـــور
بخش،  آرام  دکوراسیونی  داشتن  برای 
سنتی  نورانی  بسیار  المپهای  از  نبایستی 
استفاده کرد، استفاده از المپهای فلورسنت 
و هالوژن و تزیینی و حتی رومیزی ،توصیه 
میشود.همینطور محل میز کار، نباید روبروی 
باشد.  نور خورشید  تابش مستقیم  با  پنجره 
زیرا شدت نور در ساعات 10 تا 17 تابستان 
دلیل  زمستان)به   15.5 تا   11 ساعات  و 
بازتابش نور به محوطه های برفی(برای چشم 
و جمع شدن  و خستگی شدید  است  مضر 
در  خصوص  )به  چشم  اطراف  ماهیچه های 
میکند. چنین  ایجاد  را  رایانه(  با  کار  هنگام 
مشکالتی می تواند منجر به روزهای بیماری 
از  کاری  روزهای  سایر  و  پزشکان  ویزیت  و 
در  حاالت  این  اگر  شود.حتی  رفته  دست 
دفتر کار پیش نیاید، می تواند سبب کاهش 

بهره وری گردد.

  افزایش حس آرامش بخشی
گیاهان سبز  دان  قرار  با  میتوان  را  کار  این 
و گلها در اطراف اتاق و یا آکواریوم کوچک 
آثار و  انجام داد.همینطور قرار گیری برخی 
قطعات هنری یا ادبی ، برروی میز یا دیوار 
و استفاده از نقاشی فرزندان ، باعث افزایش 

دلبستگی به شغل و آرامشبخش بودن محیط 
کار میشود.

  فراوانی کشوها
درنهایت  و  میز  تا  باعث میشود  وجود کشو 
همین  شود.به  دیده  تر  مرتب  اداری  فضای 
دلیل تعداد بیشتر کشو، باتنوع واندازه های 
کارکنان  رضایت  افزایش  باعث  متفاوت، 
می گردد، زیرا کارمند برای مشتریان متفاوت، 
با  کاغذ  برای  و  متفاوت  های  پروژه  برای 
طبقه بندی  به  همیشه  مختلف،  سایزهای 
کردن نیاز دارند. طراحی میز اداری یا کمد 
مناسب  کشو  تعداد  با  کارمند  برای  بایگانی 

باعث افزایش بهروری کارکنان میگردد.

  طراحی سبز
از گرایشهای کنونی شرکتها »طراحی  یکی 
بدون  سالمتر،  فضای  ایجاد  است.  سبز« 
آنها  در  که  صندلیهایی  و  میزها  از  استفاده 
رفته  کار  به  پالستیکی  و  شیمیایی  مواد 
باشد،باعث افزایش سالمت عمومی کارکنان 
شرکت،  اندازه  به  توجه  .بدون  گردد  می 
قابل  مبلمان  از  و  ذخیره  را  انرزی  می توان 

بازیافت و سالم استفاده کرد.

  آروماتراپی
کار کردن می تواند در محیطهای یکنواخت 
و استرس زا ،باعث کاهش انگیزه ها میگردد.
از  استفاده  با  درمان  معنای  به  آروماتراپی 
روغن های فرار وبودار طبیعی است و برای 
حفظ  و  خوب  احساس  و  سالمتی  توسعه 
از  استفاده  شود.  می  استفاده  بدن  تعادل 
آروماتراپی که لطیف و مالیم باشد و عطر و 
رایحه آن متناسب ذائقه کارمندان باشد،باعث 
افزایش انرژی شغلی میگردد.برای این منظور 
اسپری  لیمو،سنبل،ویا  معطر  های  شمع  از 
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توان  می  گلها  عطر  با  کننده  خوشبو  های 
استفاده کرد.

  رعایت استانداردهای ابعاد 
انسانی)ارگونومیک(و ایمنی در مبلمان اداری

ارگونومی یا علم مهندسی فاکتورهای انسانی، 
ابزارها،  دارد  سعی  که  است  ترکیبی  علمی 
دستگاه ها و محیط کار و مشاغل را با توجه 
به توانایی های جسمی فکری و محدودیتهای 
ارگونومیک  انسانی طراحی کند در طراحی 
مبلمان اداری ،تمام ویژگی های فیزیکی یک 

فرد باید مورد مطالعه قرار گیرد:
-اندازه بدن و شکل آن

-تناسب اندام و استحکام بدنی
-وضعیت قرار گرفتن بدن

-حواس از قبیل بینایی و شنوایی و المسه
عضالت،  بر  وارده  های  کرنش  و  -تنش ها 

مفاصل و اعصاب
اندازه  با  اداری  مبلمان  ابعاد  بودن  نامناسب 
های بدن و موارد ایمنی می تواند، زمینه ساز 
صدمات جسمی و روحی و روانی، کج خلقی، 
بد رفتاری و کاهش بهره وری کارکنان شود.

  صندلی اداری
راحتی  داری  وسایل  گونه  این  آنکه  برای 
رانها  باید  استفاده  هنگام  باشند.در  حداکثر 
در  بدن  و  عمودی  پاها  ساق  و  افقی  تقریبا 
ارتفاع  رو  این  از  گیرد  قرار  قائم  وضعیت 
ارتفاع  از  کوتاهتر  کمی  میبایست  صندلی 
زانو باشد.برای نوشتن ، سطح میز تحریری 
باید کمی باالتر از آرنج مشخص باشد و برای 
تایپ کردن،  باید بازوها آزاد باشند.همینطور 
صندلی های اداری ترجیحا باید داری ارتفاع 

قابل تنظیم ،با قابلیت قفل شدن باشند.
عمده ترین مشکل صندلی های امروزی گود 
بودن بیش از حد نشستن گاه و کوتاه بودن 
پس  آنها ست،  از  برخی  پشتی  از حد  بیش 
توصیه میگردد ،ارتفاع پشتی تقریبا دو برابر 

عمق سطح نشستن گاه باشد.

  میز اداری
بزرگ  کافی  اندازه  به  باید  کار  میز  سطح 
باشد تا استفاده کننده بتواند آرایش ایمن و 

انعطاف پذیری برای صفحه نمایش ، صفحه 
کلید، تلفن و اسناد و مدارک و سایر ملزومات 
 150 تا   100 باشد.همینطور  داشته  اداری 
میلیمتر فاصله آزاد در جلوی هر وسیله وجود 
تامین  منظور  به  کافی  عمق  باشد.  داشته 
الزامات عملکردی داشته باشد.حداکثر طول 
80 سانتیمتر برای عرض و حداقل طول 120 
توصیه  میزهای چهار گوش  برای  سانتیمتر 
میشود. ارتفاع میز تا سطح باید 072 تا 760 

میلیمتر باشد.
الگوی ابعاد جای پا طبق شکل فوق میباشد: 
در تصویرارتفاع 620 میلیمتر ، در فاصله 200 
ارتفاع   ، از لبه جلویی سطح کار  میلیمتری 
550 میلیمتر ، در فاصله 450 میلیمتری از 
لبه جلویی سطح کار و ارتفاع 120 میلیمتر 
، در فاصله 600 میلیمتر از لبه جلویی سطح 

کار اندازه گیری میشود .
لبه ها و گوشه های میز عاری از تیزی بوده 
باشد. قسمتهای متحرک  و پخ شده  و گرد 
و قابل تنظیم به گونه ای طراحی شوند که 
غیر  شدن  باز  یا  عملکرد  آسیبهای  ریسک 
عمدی به حداقل برسد.دستگیره کشو میز به 
استفاده،  طول  در  شودکه  طراحی  ای  گونه 
موجب گیر کردن انگشت نشوند.انتهای پایه 
یا در پوش  تو خالی، بسته شده  اعضا  و  ها 

دار شوند.

  کمدهای بایگانی و کتابخانه های اداری
یا  کتاب  ارتفاع  با  متناسب  طبقات  تعداد 
زونکن محاسبه شود.عرض و ضخامت طبقات 
کمد به نحوی باشد که در طول زمان باعث 
خمش و خزش در طبقات نگردد.عمق کمد 
متناسب با عرض کتاب یا زونکن ها محاسبه 
شود.وزن طبقه و کتاب یا زونکنها باید روی 
4 پین طبقه ،در ارتفاع مساوی تقسیم گردد.

داشته  جابجایی  قابلیت  طبقات  ترجیحا 
باشند)طبقه متحرک باشد(.تناسب ابعاد کمد 

باعث ایستایی و تعادل آن گردد.

  رنگ بندی و مبلمان اداری
پویایی  در  آن  تاثیر  و  رنگ  کارکرد  و  نقش 
کسی  بر  سازمانی،  وری  بهره  افزایش  و 
پوشیده نیست.نوع رنگ با نوع کاربری محل 
شخصیت  و  اتاق  کوچکی  و  بزرگی   ، کار 
کارکنان باید هماهنگی داشته باشد. توصیه 
کارشناسان هنری در مورد انتخاب رنگ به 

شرح زیر است:
باعث   : 1-طیفهای قرمز و قهوه ای و سیاه 
گرایی  تجربه  و  هیجان  و  انرژی  افزایش 
میشود)مناسب سازمانهای مبتنی بر فعالیت 

جسمانی(
2-طیفهای رنگ آبی و سبز : باعث آرامش، 

امنیت و تفکر وتعقل است)مناسب سازمانهای 
مبتنی بر فعالیت فکری(

3-طیفهای رنگ زرد : این رنگ ،رنگ تلقین 
کار  انجام  به  دیگران  تشویق  باعث  و  است 
میگردد)مناسب سازمانهای  توجه  و  با دقت 

مبتنی بر خدمات به مشتری(
برای  آالیش  بی  و  ساده  خطوط  امروزه، 
سنتی  دکوراسیون  به  نسبت  اداری  مبلمان 
)چوبی پر از خط ( استفاده بیشتری میشود.

و هم خانواده آن  رنگهای سفید  از  استفاده 
اتاق را بزرگتر می نماید.و اگر فضا بزرگ و 
سرد به نظر میرسد ، استفاده از مبلمان تیره 
،فضا را گرمتر نشان میدهد. استفاده از سایه 
پایه های  با  روشن های مالیم چوب همراه 
نقره ای فلزی ،لوله های استیل،شیشه های 
تراش خورده و...خود القا کننده یک محیط 
زرد  رنگهای  چند  هر  هستند.  مدرن  اداری 
جمله  از  قرمز  طیفهای  و  تیره  و  نارنجی  و 
بطور  .اما  است  اداری  مبلمان  های  گرایش 
مبلمان  رنگ  انتخاب   : میشود  توصیه  کلی 
اداری با توجه به شخصیت کارمندان صورت 
و  انرژی  حس  دنبال  به  کارمند  اگر  گیرد. 
هیجان در محیط است از رنگهای گرم بهره 
حس  دنبال  به  کارمند  اگر  و  جست  باید 
باید  سرد  رنگهای  از  است  بخشی  آرامش 

استفاده کرد.

  ارتباط مستقیم انتخاب مبلمان 
اداری مناسب  با افزایش رضایت شغلی

،ارتباط  مناسب  اداری  مبلمان  انتخاب 
مستقیمی با افزایش رضایت شغلی ،کاهش 
،افزایش  روانی  و  جسمی  خستگی،سالمت 
انرژی  در  جویی  سازمانی،صرفه  وری  بهره 
شدن  ،هماهنگ  روحی  و  جسمی  های 
مشاغل با شرایط کارکنان ،تسلط بر محیط 
کار و مدیریت بر تجهیزات دارد . و به همین 
توصیه  سازمانها  مدیران  به  که  است  دلیل 
میشود، پیش از طراحی دفاتر کار مشکالت 
موجود در محیط را شناسایی کرده و به پنج 
محل  کار،  سطح  یعنی:  فضا  طراحی  عنصر 
توجه  کارایی  و  رنگ  روشنایی،  استقرار، 
از جمله وسایلی است  اداری  کنند. مبلمان 
که خرید نوع ارزان و بی کیفیت آن مقرون 
یا ساختی که  زیرا خرید   ، نیست  به صرفه 
درآن رعایت مواد اولیه مرغوب ، ابعاد انسانی، 
باشد. چیزی جز  بندی لحاظ نشده  و رنگ 
خستگی، درد عضالت، ناراحتی های کمر و 
گردن ، پرخاشگری ندارد و حداقل ضرر آن 
یعنی عمر کوتاه محصولخواهد بود ، همینطور 
توجه به نوع و حجم کار، میزان نشستن یا 
ایستادن ،نیازبه میزهای کناری متصل و...در 

هر دفتری باید کارشناسی گردد. 

  جواد شریفی / محمدرضا گلپورالسکی
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زندگی
LIfE

پردازی   اهمیت رنگ و نور 
در دکوراسیون داخلی

که  خورشید  طبیعی  و  کامل  نور  از  اگر 
گستردگی و کیفیت آن قابل مقایسه با نورهای 
دیگر نیست صرف نظر کنیم، استفاده از نور 
آبی مصنوعی و چراغ های روشنایی، به نیازی 

ضروری و همیشگی تبدیل شده است.
به خصوص نقش نورپردازی در معماری داخلی 

بسیار مهم و جذاب می نماید.
  شدت روشنایی

باید  روشنایی خاص  تامین  ناحیه  هر  برای   
میزان منابعی از شدت روشنایی ایجاد شود.

 شدت روشنایی در سراسر ناحیه ای که تامین 
روشنایی آن مدنظر است باید به طور معقولی 
یکنواخت باشد. این بدان معنی است که سر 
تا سر اتاق باید به میزان مناسبی روشن شود. 
نواحی  ایجاد  از  اجتناب  منظور  به  امر  این 
است  است که ممکن  زیاد  با وسعت  تاریک 
در حالتی که شخص بایستی از ناحیه تامین 
روشنایی مربوط به خود به اطراف نگاه کند بر 
تطابق چشم اثر بگذارد.شدت روشنایی باید با 

استانداردهای مربوطه انتخاب شود.
  سطوح مجاور

 از تفاوت زیاد در شدت روشنایی سطوح مجاور 
باید اجتناب شود. تفاوت بین شدت روشنایی 
سطوح مجاور نباید از نسبت ده به یک تجاوز 
کند. از این رو درخشندگی اطراف ناحیه تامین 
روشنایی باید کمتر از درخشندگی خود ناحیه 
صورت،  این  غیر  در  باشد؛  روشنایی  تامین 

قابلیت دید در این ناحیه، مختل می شود.
همچنین ممکن است باعث خستگی چشم 
برابر  را دو  باید خود  این حال  زیرا در  شود، 
با شرایط جدید تطبیق دهد. )مثل هر بار که 
به اطراف منحرف  تلویزیون  از صفحه  چشم 
گردد(.  می  بر  صفحه  به  دوباره  و  شود  می 
در صورت تداوم این کار، چشم خسته شده 
سردرد،  قبیل  از  هایی  ناراحتی  به  منجر  و 

خستگی مفرد و غیره می شود.
  حفظ شدت روشنایی

 به منظور اطمینان از اینکه شدت روشنایی 
مورد نظر همواره تامین می شود، باید تدابیری 

برای حفظ شدت روشنایی، تعمیر و نگهداری 
و تمیزکردن چراغ ها اتخاذ شود.

از  کمتر  به  هرگز  نباید  روشنایی  شدت 
در  کند.  افت  شده  توصیه  مقدار  درصد   80
جبران  برای  روشنایی،  خوب  طراحی های 
تقلیل نوردهی در نتیجه کهنگی المپ و تجمع 
آلودگی روی چراغ ها، شدت روشنایی اولیه، 

بیشتر از مقدار الزم در نظر گرفته می شود.
  کنترل خیرگی چشم

به منظور پیشگیری از ایجاد خیرگی ناراحت 
کننده چشم ناشی از منابع نوری، درخشندگی 
آنها در زاویه های دید معمولی باید محدود 
ایجاد  باعث  پوشش،  بدون  های  شود. المپ 
خیرگی ناراحت کننده چشم می شوند زیرا 
درخشندگی آنها معموالً خیلی زیاد است. این 

امر در مورد المپ های فلورسنت بدون
پوشش در حالتی که کار مداوم در زیر نور این 

المپ ها مورد نیاز است نیز صادق است.
چراغ هایی همانند المپ فلورسنت از نوع بلند 
از وسایل  استفاده  بدون  باریک،  پایه های  با 
های  کننده  پخش  قبیل  از  چشم  کنترل 
منشوری یا شبکه ای به کار می روند. با این 
حال، در حالی که مدت زمان قرارگیری در زیر 
نور المپ های فلورسنت بدون پوشش برای 
مثال در راهروهای اتاق استراحت و غیره کم 

باشد، استفاده از آنها قابل قبول است.
  انتخاب مستقیم روشنایی

سیستم های روشنایی باید به گونه ای انتخاب 

ایجاد  را  نیاز  مورد  روشنی  توزیع  که  شوند 
کنند. این بدین معنی است که در مورد آویز 
یا چراغ هایی که روی سطوح نصب می شوند، 
در دفاتر کار و اماکن، حداقل 30 درصد نور 
منتشره باید به طرف بدن باشد. در این صورت 
می توان از کافی بودن روشنی سقف اطمینان 

حاصل کرد.
  روشنایی غیرمستقیم

نحوه عمل این نوع روشنایی به صورت توکار 
است. در این روش همه نورها به طرف سقف 
به  اتاق  در  سطوح  سایر  و  شود  می  هدایت 
وسیله انعکاس متقابل روشن می شود. نتیجه 
این امر، خسته کننده است؛ زیرا توزیع روشنی 

بیش از حد یکنواخت است.
 همچنین این نوع روشنایی کارایی خوبی ندارد 
و فقط در موارد خاص باید از آن استفاده کرد.

  محل قرارگیری چراغ ها
 ترتیب قرارگیری چراغ ها به منظور نیل به 
توزیع روشنی دلخواه الزم است به گونه ای 
باشد که نورکافی به قسمت های باالیی دیوارها 
و سقف برسد. این امر عموماً نیاز به یک طرح 
قرارگیری چراغ ها در فواصل یکنواخت دارد 
تا بدین ترتیب شدت روشنایی مورد نیاز در 
صفحه مربوط به ناحیه تامین روشنایی حاصل 
شود. در حالی که ترتیب قرارگیری به صورتی 
است که فواصل بین چراغ ها از مقدار حداکثر 
نسبت به فاصله به ارتفاع نصب تجاوز نمی کند 

و فاصله از دیوارها نصف این فاصله است.
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آشپزخانه، دفتر کار خانم های خانه دار

طراحی دکوراسیون آشپزخانه دریایی است 
خالقیت  برای  بسیاری  های  فرصت  با  که 
اجزای  و  عناصر  آشپزخانه  در  است.  پرشده 
بسیاری موجود است. با صرف مقداری وقت 
متنوع  و  تغییراتی جالب  توان  می  هزینه  و 
همگام با فصلی که در آستانه آن هستیم، داد.
سمت مهم دکوراسیون داخلی آشپزخانه را 
کابینت آن تشکیل می دهد توجه به انتخاب 
بسیار  منزل  کردن  مبله  ابتدای  در  کابینت 
حایزاهمیت است ، زیرا کابینت دارای انواع و 
اقسام متنوعی است و هزینه های متفاوتی را 

برای ساکنان خانه دارد.

  کاربرد رنگ های شاد
شوید؟  همگام  افق  با  که  دارید  تمایل  آیا 
و  داخلی  طراحی  در  رنگ  کارشناسان 
دکوراسیون داخلی فضاهای خانگی معتقدند 
از هر  به ویژه در قرن اخیربیش  انسانها  که 
زمان دیگری نیاز به دیدن رنگ هایی دارند 
که حس خوش بینی آنها را تقویت کند؛ در 
این میان رنگ زرد حرف اول را می زند و به 
عنوان یکی از رنگ های فوق العاده قوی در 

این زمینه محسوب می شود.
انرژی  و هم  آرامش می دهد  زرد هم  رنگ 
روشن  سایه  ترکیب  دارد.  همراه  به  باالیی 
پرتقالی  و  خورشیدی،  کرم،  لیمویی،  های 
نیز می توانند فضا را زیباتر و شیک تر کنند. 
ترکیب رنگ لیمویی و کرم فضا را هموار تر، 
خورشیدی محیط را مالیم تر و پرتقالی آنرا 

دلنواز تر جلوه می دهد.

  نورپردازی در آشپزخانه
در آشپزخانه های قدیم که مانند امروز دارای 
ثابت و جاسازی شده و محل  کابینت های 
دیگر  و  یخچال  گاز،  اجاق  برای  مشخصی 
اغلب  نورپردازی   ، نبودند  آشپزخانه  وسایل 
به وسیله یک چراغ آویز سقفی که در مرکز 
سقف آشپزخانه نصب می شد انجام میگرفت. 

چرا که اغلب فعالیت های داخل آشپزخانه ) 
مانند آماده سازی مواد غذایی ( بر روی میز 

وسط آشپزخانه انجام می شد.
از  ردیفی  با  امروزی  های  آشپزخانه  اما 
کابینت ها ، اجاق و یخچال جاسازی شده به 
موازات و در کنار دیوارهای آشپزخانه نیازمند 

شیوه دیگری از نورپردازی هستند.
در آشپزخانه های امروزی قسمت اعظم کار 
در آشپزخانه بر روی سطح کابینت ها در کنار 
اجاق گاز و یا شیر آب و سینک ظرفشویی 
ها  آشپزخانه  اغلب  در  که  شود  می  انجام 
هنوز  اما  دارند  قرار  دیوار  کنار  در  همگی 
آشپزخانه  سقف  وسط  از  سقفی  چراغ های 
آویزان هستند ، در نتیجه افراد اغلب پشت 
به منبع نور و در زیر سایه خود مشغول به 
کار هستند و هنگام کار از نور کافی برخوردار 

نیستند.
با توجه به تغییرات ساختار آشپزخانه های 
امروزی نسبت به گذشته ، ما در بخش هایی 
از آشپزخانه که اغلب محل انجام کار محسوب 
می شود به نور کافی نیاز داریم. مانند سطح 
روی اجاق گاز، سینک ظرفشویی و سطوح 
روی کابینت ها که برای آماده سازی وسایل 
قرار  استفاده  مورد  غذایی  مواد  و  آشپزی 
می گیرند. عالوه بر نیاز به روشنایی در این 
اماکن، فضای کلی آشپزخانه نیز باید از نور 
کافی برخوردار باشد. همچنین در بسیاری از 
با درهای  آشپزخانه ها بعضی از کابینت ها 
شیشه ای و به صورت ویترین ساخته شده اند 
تا از آنها برای به نمایش گذاشتن ظروف زیبا 
نیز  ها  کابینت  این  استفاده شود.  تزئینی  و 
نیاز به نورپردازی داخلی دارند. به این ترتیب 
ما نیاز به یک مجموعه منابع نوری داریم که 
هریک به صورت جداگانه قابل کنترل باشند.

در  گاز  اجاق  روی  سطح  برای  کافی  نور 
یا  هواکش  یک  دارای  که  هایی  آشپزخانه 
راحتی  به  هستند  گاز  اجاق  باالی  در  هود 
اگر  شود.  می  تأمین  هواکش  چراغ  توسط 

باالی اجاق گاز، هواکش مجهز به چراغ وجود 
باالی  در  تنظیم  قابل  چراغ  یک  باید  ندارد 
اجاق گاز نصب شود. همچنین باالی سینک 
ظرفشویی نیز به یک چراغ نیاز تا شب هنگام 
نور کافی برای شست و شوی ظروف و مواد 
غذایی را برای ما فراهم کند. ترجیحاً هر یک 
از این چراغ ها باید دارای کلید کنترل مجزا 
استفاده  مورد  لزوم  مواقع  در  فقط  تا  باشند 
نور کافی در سطح  تأمین  برای  قرار گیرند. 
روی کابینت ها از آنجا که اغلب این سطوح 
به  دارند  قرار  دیواری  های  کابینت  زیر  در 
راحتی می توان از چراغ های مهتابی که در 
بهره گرفت.  کابینت ها نصب می شوند  زیر 
به این ترتیب چراغ های نصب شده در زیر 
کابینت های دیواری بی آنکه دیده شوند و یا 
موجب آزار چشم باشند نور کافی را بر سطح 
روی کابینت ها می تابانند. چنانچه کابینت 
به  محیط  نور  و  باشند  عمیق  زمینی  های 
برای  نکند  روشن  را  آنها  درون  کافی  اندازه 
نوع  این  داخل  وسایل  به  راحت  دسترسی 
کابینت ها می توان چراغ های کوچکی در 
اتوماتیک  کلیدهای  با  که  کرد  نصب  آنها 
کنترل شوند و با باز و بسته شدن در کابینت 
ها روشن و خاموش شوند. اگر آشپزخانه شما 
محل صرف غذا نیز هست استفاده از چراغ 
های سقفی که ارتفاعشان قابل تنظیم است 
خوبی  ایده  غذاخوری  میز  باالی  در  درست 
توانند هنگام صرف  این چراغ ها می  است. 
غذا روی میز را به خوبی روشن کنند و در 
مواقعی که از میز استفاده نمی شود فضای 

کلی آشپزخانه را روشنایی ببخشند.
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 پنج نكته مهم در طراحی اتاق خواب
طراحی موفق یک اصطالح کاماًل نسبی است. 
نظر  به  موفق  یا  خوب  من  برای  که  چیزی 
می رسد ممکن است از نقطه نظر شما آنطور 
داخلی  طراحی  از  صحبت  وقتی  اما  نباشد. 
به میان می آید، فاکتورهای خاصی همیشه 
باید مد نظر باشد و مهم نیست که آن مکان 
به  نگاهی  حال  باشد.  ای  استفاده  چه  برای 
مهمترین فاکتورهای طراحی داخلی یک فضا 
می پردازیم که آنرا به محیطی راحت و قابل 

سکونت تبدیل می کند.

  تناسب اتاق
کار  به  طراحی  در  همیشه  »تناسب«  واژه 
انسانها  می رود. هر فضای داخلی که توسط 
متناسب  باید  گیرد،  می  قرار  استفاده  مورد 
باشد. تناسبات در هر طراحی اهمیت بسیار 

زیادی دارند.
هر شیء سه بعدی دارای ویژگی هایی ازجمله 
سه  این  وقتی  است.  ارتفاع  و  عرض  طول، 
ویژگی با تناسبات قسمت های مختلف بدن 
یک  آن  به  باشد،  داشته  هماهنگی  انسان 

طراحی »متناسب« گفته می شود.
لباس  کمد  دستگیره  ابعاد  مثال،  طور  به 
بتواند  ما  های  انگشت  که  باشد  طوری  باید 
را بگیرد و حرکت بی زحمت  به راحتی آن 
و راحت باشد. یا مثالً نشیمنگاه صندلی باید 
فضای کافی برای راحت نشستن روی آن را 
صندلی  ابعاد  هم  نشستن  نوع  باشد.  داشته 
بانک  انتظار  اتاق  تغییر می دهد. صندلی  را 

مطمئناً با کاناپه متفاوت خواهد بود.
بنابراین تناسبات نقش بسیار مهمی در طراحی 
داخلی دارند و مبلمان داخل اتاقتان نیز باید از 
همین اصول پیروی کنند. ابعاد تخت دونفره، 
ارتفاع آن از زمین، ارتفاع کمد لباس، ابعاد میز 
توالت و از این قبیل... همه آنها از نقطه نظر 

عملکرد اهمیت دارند.

  ورود نور طبیعی به داخل اتاق
هیچ چیز نمیتواند جای نور طبیعی را بگیرد. 

خورشید که قدرتمندترین منبع نور است و 
نیز  را  بیولوژیکی کره زمین  توازن  همچنین 
اهمیت  داخلی  فضاهای  در  کند،  می  حفظ 

زیادی دارد.
تحقیقات نشان میدهد که نور طبیعی می تواند 
تا 20 فوت )تقریباً 7 متر( به داخل فضاهای 
داخلی نفوذ کند. با ایجاد محل مناسب برای 
پنجره ها می توانید به این هدف دست پیدا 

کنید.

  تهویه طبیعی
جریان آزاد هوا راهی بسیار عالی برای خنک 
و پاکیزه نگه داشتن یک فضای داخلی است. 
گوشه  در  ها  خواب  اتاق  که  درمواقعی  این 
ساختمان قرار گرفته باشند که دو ضلع آنها 

نمای بیرونی داشته باشد، مقدور خواهد بود.
ضلع  دو  روی  پنجره  گذاشتن  درصورتیکه 
مجاور یا دو ضلع مخالف مقدور نباشد، باید 
از دستگاه تهویه استفاده شود.  باالی پنجره 
دلیل استفاده از تهویه ساده می باشد. نیمه 
پایینی اتاق است که توسط ساکنین استفاده 
می شود و به خاطر استفاده مداوم از آن، دمای 
هوا باال می رود و هوا سبک خواهد شد. این 
هوای گرم به باال رفته و نیاز به مفّری برای 
خارج شدن دارد. در چنین مواقعی، دستگاه 
در  مهمی  بسیار  نقش  پنجره  باالی  تهویه 
گرداندن جریان هوا در داخل اتاق در جهت 
اتاق خالی  روبه باال دارد. وقتی نیمه پایینی 
را  آن  جای  پنجره  از  تازه  هوای  می شود، 

می گیرد و درنتیجه توازن برقرار می شود.

  الگوی حرکتی مشخص
 هر اتاق خواب راه های خروج مشخصی دارد 

که به آن متصل است. مانند:
الف( راه خروج به بالکن/تراس
ب( راه خروج به توالت/کلوزت

ج( راه خروج به حیاط پشتی )اگر در طبقه 
همکف باشد(

اگر خط فرضی از نقطه ورود به همه این نقاط 

نباید  اصاًل  ایدآل  حالت  در  بکشیم،  خروج 
همدیگر را قطع کنند. ازآنجا که بقیه فضاهای 
و  خالی  است،  شده  اشغال  مبلمان  با  اتاق 
داخلی  گردشی  فضای  داشتن  نگه  مشخص 
باعث می شود فضای راحت تری داشته باشید.

  شرایط مناسب برای جا دادن لوازم 
)اکسسوری ها(

لوازم داخل اتاق خواب هم به یک میزان دارای 
اهمیت هستند. وقتی همه فاکتورهایی که در 
باال ذکر شد، به طور کامل اجرا شود، آنچه باقی 
می ماند استفاده از لوازم است که تفاوت بسیار 
زیادی در میزان راحتی ساکنان ایجاد می کند.

الف( اولین و مهمترین مسئله استفاده خوب از 
نور مصنوعی است. این شامل روشنایی اصلی 
و همچنین روشنایی های تزئینی برای اهداف 

زینتی می شود.
ب( دقت در تهیه لوازم اتاق. جزئیات کوچکی 
مثل چوب پرده یا سایبان تخت می تواند به 

زیباتر شدن اتاق کمک کند.
ج( از موادی باید استفاده شود که تمیز کردن 
و نگه داشتن آن آسانتر باشد. برای مثال، اگر 
از ورقه های کف PVC روی سرامیک معمولی 
کف استفاده می کنید، باید ببینید که آیا قابل 
شستشو است یا خیر. باید به این فکر کنید که 
اگر کودک آنرا با دفتر نقاشی اشتباه بگیرد چه 

اتفاقی می افتد.
در این مقاله سعی کردیم به بررسی بعضی از 
فاکتورهای کلی که می تواند بر میزان راحتی 
یک اتاق خواب تاثیر داشته باشد، بپردازیم. در 
اتاق خواب  از  آخر آن احساسی که خودتان 
و  دارد  را  اهمیت  درجه  بیشترین  می گیرید 
مقیاس خوبی برای تعیین موفقیت یک طرح 
است. اما شایان ذکر است که نکاتی که اینجا 
ذکر شد تنها نکاتی نبود که در طراحی اتاق 
باید به آنها توجه داشته باشید، چند  خواب 
نکته کلی و اصلی بود که می تواند نقطه شروع 

خوبی برایتان به حساب آید.
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