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پسا تحریم . . .

    و گام های معلق برندینگ در صنعت مبلامن ایران

سخن سردبیر

در متــام مراحــل تجــارت یــک اصــل مهــم همیشــه حضــور دارد کــه بــا 

توجــه بــه ایــن اصــل مــی تــوان در رقابت هــای بازرگانــی پیروز گشــت  و 

ایــن اصــل مهــم برندینگ یا ســاخنت نــام نیک اســت. اهمیــت برندینگ 

در جایــی کــه رقابــت افزایــش مــی یابــد آشــکارتر مــی شــود. بــه طــور 

خالصــه برنــد دارایــی نامشــهود )نهفتــه( فراهــم آمــده از یک محصــول یا 

یــک خدمــت اســت کــه شــامل پارامرتهــای زیــادی از جملــه نام، شــعار، 

نشــان، مناد،ســابقه ذهنی مشــرتیان و مرصف کننــدگان، مانــدگاری در 

بــازار، اصالــت )کپــی رصف نبــودن( و داشــنت اعتــامد و اعتبــار ماندگار 

نــزد مشــرتیان اســت. برنــد مختــص ســازه و کاال نیســت بلکــه خدمــات 

ــد نامیــد کــه از  ــوان برن ــی را مــی ت ــر مــی گیــرد. محصول را نیــز در ب

ــا رعایــت اصــول  ــاال برخــوردار باشــد و ب ارزش اعتبــاری و اجتامعــی ب

متنوعــی کــه منجــر بــه رضایــت مســتمر مشــرتیان مــی شــود، اعتــامد 

بــازار مــرصف را بــه خــود جلــب کــرده باشــد.

در همیــن مســیر پیــش از آنکــه جایــگاه برنــد در فضــای کســب و کار 

و بــه گونــه ای ویــژه ، کســب و کار در حــوزه هــر و صنعــت مبلــامن و 

دکوراســیون مــورد توجــه قــرار گیــرد، بــه نظــر می رســد، بــا رویکــردی 

تاریخــی- جامعــه شــناختی بایــد دنبــال پاســخی بــرای این پرســش بود 

کــه چــرا برنــد در فضــای کســب و کار ایــران ارزش و جایــگاه شایســته 

ــه دســت  و برازنــده خــود را در مناطــق تجــاری کــه در آن جــای دارد ب

نیــاورده اســت؟

بــرای یافــن پاســخ بــه ایــن پرســش می تــوان از دریچــه فرهنــگ، سیاســت و 

اجتــاع بــه آن نگریســت، امــا از نــگاه رفتارشناســی اقتصــادی می تــوان دالیــل 

عمیق تــری بــرای آن یافتــه و آن را ریشــه یابی کــرد. از بعــد اقتصــادی، پرســش 

اصلــی ایــن یادداشــت را می تــوان ایــن گونــه هــم بازگــو کــرد: 

چــرا بــا وجــود ایــن کــه خــوش نامــی و داشــن اعتبــار، از گذشــته تــا کنــون 

ــان  ــران در می ــان و تاج ــادی بازرگان ــادالت اقتص ــک ارزش در مب ــد ی هانن

اصنــاف مختلــف اهمیــت دارد، امــا نــام و نشــان تجــاری از اهمیــت و اولویت 

باالیــی برخــوردار نیســت.

     

از نگاهــی ساختارشناســانه پاســخ های زیــر بــرای ایــن پرســش بنیادیــن 

قابــل طــرح اســت:

۱.  دولــت هاننــد یــک ابــر نهــاد اجتاعــی در ســال هــای پیاپــی در اقتصــاد 

نقشــی چشــمگیر و بــاال دســتی داشــته و بــا حضــوردر بیشــر بازارهــا امــکان 

و زمینــه توجــه بــه ایــن پدیــده مــدرن تجــاری را از جامعــه اقتصــادی ســتانده 

ــه بازارهــای  ــق ب ــات آن متعل ــد و توســعه ادبی ــان ســاده تر، برن ــه بی اســت. ب

رقابتــی و اقتصادهــای آزاد و غیرمتمرکــز اســت. ایــن در حالــی اســت کــه در 

کشــور مــا بنگاه هــای ایرانــی متعلــق بــه بخــش دولتــی و بخــش عمومی ســهم 

باالیــی در بازارهــای غیررقابتــی دارنــد یــا اگــر رقابتــی هــم میــان بنگاه هــای 

بخــش خصوصــی وجــود دارد در یــک ناحیــه محــدود از بــازار شــکل گرفته که 

جایــگاه بنــگاه هــای برســاخته و برومنــد شــده دولــت در بــازار خدشــه ای وارد 

منی کنــد. از ســویی بنگاه هــای دولتــی نیــز در امتــداد تاریــخ و حیــات خــود 

نیــازی بــرای برندســازی و پاسداشــت و فربــه ســازی برند خــود درنیافتــه اند.

۲ . زمینــه تبلــور و رشــد و توســعه بنــگاه هــای صادرات گــرا در طــول تاریــخ 

ــبی  ــعه نس ــا توس ــر ب ــه اخی ــی ده ــا ط ــته و تنه ــود نداش ــران وج ــاد ای اقتص

بنگاه هــای صــادرات محــور موضــوع توســعه برنــد اهمیت پیــدا کرده اســت.

۳ . توجــه بــه دارایی هــای مشــهود و ملمــوس؛  بــه دلیــل ذائقــه اقتصــادی، 

ایرانیــان دلبســتگی خاصــی بــه دارایی هــای ثابــت و مشــهود در ســبد 

دارایی هــای خــود دارنــد و زمیــن، ســاختان، انبــار، ماشــین آالت، تجهیــزات 

و … در جریــان قیمت گــذاری و ارزشــیابی بــه ویــژه بــرای نقل و انتقــال یــک 

ــا مشــاهده شــده کــه در  ــی برخــوردار اســت. باره ــت باالی رشکــت از اهمی

هنــگام واگــذاری یــک رشکــت، ایــن ارزش جایگزینــی و ارزش انحــال بــوده 

کــه مــورد اعتنــا قــرار گرفتــه اســت و ایــن موضــوع نشــان می دهــد کــه توجــه 

بــه دارایــی مشــهود، خاســتگاه فرهنگــی نیرومنــدی دارد.

۴.  ایــران همــواره بــه دلیــل مشــکات ســاختاری، دارای یــک اقتصــاد تورمــی 

ــد  ــک رون ــک اقتصــاد تورمــی، ارزش دارایی هــای واقعــی طــی ی اســت. در ی

دامئــی در حــال افزایــش اســت. هنگامــی کــه ارزش دارایی هــای ثابــت 

بنگاه هــا در حــال افزایــش اســت، مشــکاتی بــه وجــود می آیــد. افزایــش ارزش 

دارایی هــا در رشایــط تورمــی دو مشــکل را بــرای بنگاه هــای ایرانــی پدیــد آورده 

اســت:

ــه  ــگاه ب ــکان بن ــم مال ــا بهــر بگویی ــران ی ــف( دلبســتگی و وابســتگی مدی ال

توســعه ســمت راســت ترازنامــه )دارایی هــا( بیشــر می شــود.

ب( نگرانــی مدیــران و مالــکان بــه مســاله افزایــش هزینــه رسمایه گــذاری بــر 

ــان  ــی( در زم ــی غیرفیزیک ــد« )دارای ــهود »برن ــای نامش ــعه دارایی ه رس توس

تورمــی بیشــر تشــدید می شــود.

ــگاه راهــردی و عمومــا »دارایــی  ــکان بنگاه هــای ایرانــی ن ــران و مال ۵ . مدی

محــور« بــه »برنــد« ندارنــد، بــه طــور کلــی ایرانیــان کســب درآمــد و ســود از 

»برنــد« را موضوعــی رویایــی و غیرقابل دســت یافتنی می داننــد. ایــن دیدگاه 

ریشــه در گرایــش بــه مدیریــت هزینــه ای )رصفه جویــی در تخصیص هــا( بــه 

جــای انتخــاب مدیریــت درآمــدی در بنــگاه دارد؛ بنابرایــن از ایــن ســوی هــم 

»برنــد« مــورد کم توجهــی قــرار گرفتــه اســت.اما بــرای اهمیت یافــن برند به 

عنــوان یــک دارایــی معنــوی بــرای بنگاه هــای ایرانــی بایــد چــه اندیشــه هایــی 

را در کار آورد:

ــه ســوی جهانــی شــدن پیــش مــی رود  از طــرف دیگــر درحالــی کــه دنیــا ب

و تکنولــوژی بــه ســوی »فــرا مــدرن« مــی تــازد، نظــام مدیریــت اقتصــادی-

صنعتــی نیــز بایســتی تحــول یابــد و خــود را هم تــراز با پیرشفــت ها و نــوآوری 

هــا دگرگــون کنــد، نــوآوری هــا را تــا جایــی کــه بــر پیکــر فرهنــگ ملــی زیانــی 

ــه ای دراز  ــوب برنام ــد و در چارچ ــق ده ــا آن را تطبی ــرد و ی ــد بپذی وارد نکن

مــدت، کــه در آن کوتــاه مــدت و میــان مــدت نیــز بــه طــور دقیــق مشــخص 

ــخص  ــی مش ــدف نهای ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــی را ب ــای اجرای ــتند، گام ه هس

منایــد. دوران پســا تحریــم بــرای صنعــت هــا دوره شــکوفایی، رشــد و بالندگی 



ــت  ــازی و تقوی ــه عادی س ــد ب ــران عاقه من ــا ای ــق ۱+۵ ب ــس از تواف ــا پ ــت. دنی اس

ــا  ــط اقتصــادی جهــان ب ــط اقتصــادی اســت. گشــوده شــدن دروازه هــای رواب رواب

ایــران فرصــت مناســبی اســت بــرای صاحبــان صنایــع تــا بــا تعامــل و همکاری هــای 

ــود  ــاله خ ــن س ــای چندی ــی عقب ماندگی ه ــورهای اروپای ــایر کش ــا س ــی ب صنعت

را جــران کننــد. تقویــت بنیان هــای صنعتــی، نوســازی و بهســازی فناوری هــا و 

ماشــین آالت، به روزرســانی خطــوط تولیــد، نیروگاه هــای بــرق و... صنایــع کشــور در 

پرتــو همــکاری بــا اقتصادهــای بــزرگ دنیــا میــر اســت.

هم اکنــون امــکان ورود رسمایه گــذاران خارجــی بــه کشــور تــا حــدودی مهیــا 

شــده اســت تحقــق ایــن امــر در گــرو سیاســت های داخلــی اقتصــادی مــا و نــوع 

نــگاه مدیریتــی بــه بخش خصوصــی اســت. همــکاری بــا کشــورهای اروپایــی کــه 

اقتصادهــای بــزرگ دنیــا را بــا خــود یــدک می کشــند، می توانــد باعــث اســتفاده 

ــی  ــا در رشایط ــع م ــان صنای ــود. صاحب ــا ش ــر آنه ــه و برت ــای پیرشفت از فناوری ه

کــه دیگــر کشــور دچــار تحریــم نیســت می تواننــد رشکای مطلوب تــری را بــرای 

همــکاری و ادامــه راه خــود انتخــاب کننــد. فرصــت پســا تحریــم فرصتــی تاریخــی 

بــرای تولیدکننــدگان ایرانــی اســت تــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود کــه در 

ســایه تعامــل بــا اقتصــاد دنیــا بــه دســت خواهــد آمــد بــه بهبــود کیفیــت تولیــد، 

خریــد مــواد اولیــه، نوســازی و بهســازی خطوط تولیــد، اســتفاده از ماشــین آالت روز 

ــرای صــادرات بیشــر کاالی ایرانــی  ــا تولیــد بهــر راه را ب ــا و... پرداختــه و ب دنی

بــاز کننــد. حــال کــه زحمــت هــای ناشــی از تحریــم را از دســت داده ایــم الاقــل 

هوشــیار باشــیم کــه فرصــت پســاتحریم بــرای صنعــت فرصتــی طایــی اســت کــه 

نبایــد بــه راحتــی از آن چشــم پوشــید چراکــه ایــن فرصــت بــه راحتــی بــه دســت 

نیامــده اســت.

در کنــار ایــن بحث هــای زیرســاختی بایــد بخش هــای خصوصــی نیــز، بــرای 

ــردن از دانــش  ــه واســطه بهــره ب ــد و ب ــدام کنن ــی اق تســهیل ارتباطــات بین امللل

فنــی و اکوسیســتم کشــورهای خارجــی، در ایــن حــوزه کســب وکار ایجــاد کننــد. 

همچنیــن محیــط اجتاعــی مناســبی کــه بــرای ایــن کســب وکارها مناســب باشــد 

در ایــران اتفــاق بیفتــد. ایــران، ســومین کشــور از نظــر خروجــی مهندســان در 

دانشــگاه ها محســوب می شــود، یعنــی بعــد از کشــورهای آمریــکا و روســیه 

ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــان را دارا اس ــالن مهندس ــداد فارغ التحصی ــرتین تع بیش

ــاالی فارغ التحصیــالن از دانشــگاه ها، مهندســان آن  به رغــم وجــود تعــداد ب

بــه دلیــل عــدم تعامــل مناســب بــا کشــورهای دیگــر نتوانســته اند در زمینــه 

IT و ICT، کســب وکار مناســبی کــه نیازهــای مــردم را مرتفــع کنــد، ایجــاد 

کننــد کــه ایــن یکــی از بزرگرتیــن چالــش هــا درصنعــت و بــه ویــژه در عرصه 

صنعــت مبلــامن و دکوراســیون اســت و مانــع از رشــد در ایــن زمینــه شــده 

اســت.

 در ایــن رهگــذر فضــای جدیــد تأســیس موسســه های ارزش گــذاری و رتبه بنــدی 

برنــد تجــاری پیــش از پیــش احســاس مــی شــود.

ــن  ــه ای و ناظــران تجــاری بی ــود نهادهــای حرف ــد گفــت کــه در نب ــرده بای ــی پ ب

املللــی، حــوزه صنعــت مبلــان نیز هاننــد بســیاری از زمینــه های تولیــدی دیگر 

در کشــور بــی اعتنــا بــه مقولــه کپــی رایــت و حفــظ حقــوق معنــوی و مالکیــت 

فکــری طــرح هــا و محصــوالت، بــی پــروا بــه بازتولیــد و تکثیر ایــده هــا و محصوالت 

رشکــت هــای جهانــی پرداختــه اســت. در فضــای پســا تحریــم و بــا قــوام یافــن  و 

راهیابــی برخــی نهادهــای قانونــی بیــن املللــی بــه ایــران، اهمیــت طراحی نــه تنها 

بــه عنــوان یــک نیــاز ناگزیــر کــه در نقشــی متایزکننــده میــان تولیدکننــدگان به 

میــان خواهــد آمــد از ایــن رو انجمــن صنفــی مبلــان و دکوراســیون نیــز بــا درک 

اهمیــت تعییــن کننــده ایــن موضــوع در حــال ســامان دادن بــه طرحــی اســت کــه 

ــه ای طراحــان و  ــی و حرف ــدازی ســامانه ای قانون ــق راه ان در صــورت اجــرا از طری

آفریننــدگان محصــوالت را در ثبــت، پیگیری و دســتیابی به امنیــت و اعتبار ایجاد 

شــده حاصــل از طراحــی در رشکــت هــا یــاری دهــد.

برندینــگ و داشــنت نامهــای تجــاری بــزرگ و معتــر بقــدری مهــم و دارای 

ــوان گفــت کــه بزرگرتیــن اقتصادهــای  ــه جــرأت مــی ت ارزش اســت کــه ب

ــام هــای معتــر و  ــا را همیــن ن جهــان و اقتصــاد کشــورهای قدرمتنــد دنی

برندهــای بــزرگ و شــناخته شــده بــه گــردش در مــی آورنــد و بــدون ایــن نام 

هــای تجــاری بزرگ،غالــب کشــورهای صنعتــی جهــان پــوچ و بــی هویت می 

شــوند. در ایــن میــان امیــد اســت کــه بــه پشــتوانه تــوان و تخصــص دانــش 

ــا  ــان ب ــی  و IT و همزم ــژه  طراح ــه وی ــون ب ــای گوناگ ــه ه ــگان عرص آموخت

گشــایش هــای سیاســی و از میــان رفــنت محدودیــت هــای مــراوده  بــا دنیای 

امــروز و بــه یــاری نهادهــای هدفمنــد و دانــش بنیــان صنفــی و تشــکیالتی 

شــاهد  خلــق و مانــدگاری برندهــای پیــروز بیــن املللــی مبلــامن و صنایــع 

وابســته،  در ایــن رسزمیــن باشــیم.

هشــتمین کنفرانــس بیــن املللــی تجــارت جهانــی دکــو در حالــی آغــاز مــی گــردد 

کــه بــه پشــتوانه رســیدن مــوج هــای پرامیــد ثبــات و پایــداری در عرصــه تجــارت و 

اقتصــاد و بــا پایــان یافــن محدودیت هــا و محرومیت های سیاســی و بیــن املللی، 

ــی دور از دســرس منــی  ــن امللل ــن در ســطح بی تعامــات اثربخــش و ارزش آفری

منایــد. امیــد کــه رویــداد بیــن املللــی دکــو کــه خــود جشــنواره ای اســت از دانش 

و اندیشــه و فــن و هــر، بیــش از گذشــته پــا در میــدان هــای پرچالــش همگرایــی 

نهادهــا و تشــکل هــای صنفــی، هــری و آموزشــی و . . . گــذارده و از راه ایجــاد هــم 

افزایــی و هدایــت و تقویــت همدلــی میــان صنــوف ، فرصــت هــای امیدبخــش و 

ارزشــمند پدیــد آمــده را بــارور ســازد.

     

وصال او زعمر جاودان به

خداوندا مرا آن ده که آن به 

     

                          رامین سمیع زاده

عضو هیأت مدیره و

دبیر انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون
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ــادر متعــال را شــاکر و سپاســگزارم کــه همزمــان  ــد ق خداون

بــا ورود کشــور بــه مقطعــی نویــن از حیــث تعامــل بــا جهــان 

ــی،  ــی دار در عرصــه تجــارت و اقتصــاد جهان و حضــور معن

ــتیم و  ــو 2015 هس ــرم دک ــدگان مح ــت کنن ــان رشک میزب

امیــدوارم در ایــن فرصــت طایــی کــه بــرای متامــی اصنــاف، 

بازرگانــان ، صنعــت گــران ، متخصصان ، تجار ، اندیشــمندان

و اقشــار مختلــف ملــت رسبلنــد ایــران فراهــم شــده اســت، 

ــی خــود ،  ــه ای و مل ــه وظایــف حرف ــوان ب بتوانیــم در حــد ت

چنانکــه بایــد عمــل کنیــم. 

توافــق ایجــاد شــده در مذاکــرات ایران اســامی با کشــورهای 

توســعه یافتــه امــروز ، قبــل از هــر چیز مؤیــد توامننــدی ایران 

امــروز در صحنــه بیــن املللــی در بیشــر عرصــه هاســت و 

ــد  ــی مســتمر، نیازمن ــه محوطــه وســیع تعامــل جهان ورود ب

همتــی بلنــد ، دقــت نظــری وافــر ، هوشــیاری ویــژه و تــاش 

و تکاپــوی مضاعــف بــرای آبادانــی و پیرشفــت ایــران عزیــز 

اســت.

ــع  ــیون و صنای ــان و دکوراس ــت مبل ــف و صنع ــاالن صن فع

وابســته ، بــرای حضــور فعــال در رشایــط جدیــد بیــش از 

ــا ،  ــت شناســی ، شــکار فرصــت ه ــد موقعی گذشــته نیازمن

بــه روز رســانی دانــش و فنــاوری خــود و همدلــی و همزبانــی 

انــد و کنفرانــس بیــن املللــی دکــو ، فرصتــی بــرای بــروز ایــن 

ظرفیــت هــای بالقــوه و تبدیــل آنهــا بــه ظرفیــت هــای بالفعل 

اســت. بار اصلی توســعه کشــور ، بویژه در کشــورهای توســعه 

یافتــه بــر دوش بخــش غیــر دولتــی بــه طــور عــام و تشــکل 

ــور  ــه ط ــاً NGO ( ب ــی ) اصطاح ــر دولت ــی غی ــای اجتاع ه

خــاص اســت کــه طیــف طویلــی از اتحادیــه هــا ، انجمــن هــا ، 

ســندیکاها ، شــوراها ، اتــاق هــای بازرگانــی ، صنایــع و معادن، 

بنــگاه هــای تولیــدی و کشــاورزی را در بــر مــی گیــرد.

ــرم  ــدگان مح ــه مناین ــت ک ــحالی اس ــی خوش ــای بس و ج

مجلــس شــورای اســامی در ســال 1394 ، قانــون رفــع موانــع 

تولیــد را تصویــب و هیــأت محــرم دولــت ، آن را بــرای اجــرا 

ــا توجــه بــه  ابــاغ منــوده اســت کــه ایــن اقــدام ارزشــمند ب

ــی در  ــر دولت ــون و نقشــی کــه بخــش غی ــن قان ــوای ای محت

ــای آن  ــتورالعمل ه ــی و دس ــای اجرای ــه ه ــن نام ــن آیی تدوی

ایفــا مــی منایــد ، مــی توانــد بســر ســاز رونــق تولیــد تجــاری 

ــل  ــه مزیــت رقابتــی و کیفیــت قاب و انبــوه و دســت یابــی ب

رقابــت در تولیــد کاالهــا و خدمــات باشــد.  امیدوارم بــا درک 

صحیــح فرصتــی کــه فــراروی همــه فعــاالن اقتصــاد و تجارت 

و فرهنــگ و سیاســت ایجــاد مــی شــود ، بتوانیــم بــا مــد نظــر 

قــرار دادن بندهــای مرصح در ســند ارزشــمند سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی، اباغــی مقــام معظــم رهــری ، بــه درون 

زایــی اقتصــاد ، رونــق تولیــد، افزایــش اشــتغال و نیــز افزایــش 

تولیــد ناخالــص داخلــی و ارتقای ســطح بهــره وروی در متامی 

عرصه هــا نائــل آییــم.

مدیریــت اقتصــادی بویــژه در بخش دولتــی ، نیازمند تجدید 

ــا و  ــا ، روش ه ــه ه ــا ، روی ــادی در باوره ــی و بنی ــر اساس نظ

فرآیندهــای تولیــد کاال و خدمــت اســت ، بــه ایــن معنــی کــه 

بپذیریــم جــزء قابــل توجهــی از اقتصــاد جهانــی محســوب

مــی شــویم و مــی توانیــم در ایــن عرصــه ، فــارغ از هــر 

ــه اشــتیاق  ــا توجــه ب ــم و محدودیــت و ممنوعیــت و ب تحری

ــه گــزاری و گســرش روابــط  کشــورهای جهــان بــرای رسمای

ــم و  ــان بپردازی ــه توامننــدی های ــه ارائ ــران ، ب ــا ای تجــاری ب

زمینــه هــای رشــد و توســعه فراگیــر و پایــدار را بــرای میهــن 

عزیزمــان فراهــم کنیــم. بازنگــری در تخصیــص امکانــات اعم 

ــی  ــر دولت ــش غی ــه بخ ــی ب ــی و تکنولوژیک ــادی و قانون از م

در رسارس کشــور ، اهتــام شــبکه بانکــی بــه حایــت از 

ــکا  ــدم ات ــی ، ع ــام مالیات ــاح نظ ــده ، اص ــد و تولیدکنن تولی

بــه درآمدهــای نفتــی و درآمدهــای حاصــل از خــام فروشــی ، 

مشــارکت فعــال در اتــاق هــای مشــرک بازرگانــی و افزایــش 

آنهــا ، گســیل جوانــان عاقــه منــد و مســتعد به کســب دانش 

و مهــارت مــورد نیــاز کشــور و عبــور از مرحله پیــش دیجیتال 

ــه  ــد ب ــال و تولی ــس دیجیت ــه پ ــه مرحل در عرصــه صنعــت ب

رصفــه و اقتصــادی از جملــه نیازهــای رضوری و الزامــات 

جــدی فــراروی تــک تــک ماســت، کــه امیــدوارم در دکــو 2015 

بــرای هــر یــک از ایــن مقــوالت ، کمیتــه هــا و کارگــروه هــا و 

کمیســیون های تخصصــی ایجــاد شــود و بــا بررســی دقیــق 

و کارشناســانه محتــوای مفهومــی هــر یــک از ایــن الزامــات ، 

نتایــج و دســتاوردهایی حاصل شــود که بتوان آنها را در ســطح 

هــر کارگاه و کارخانــه و بنــگاه اقتصــادی از قوه به فعــل درآورد 

و نتایــج ارزشــمند آن در ســفره و رسای هــر ایرانــی دوســتدار 

وطــن قابــل مشــاهده باشــد.

ــرم  ــدگان مح ــت کنن ــدرکاران و رشک ــت ان ــت دس موفقی

کنفرانــس بیــن املللــی دکــو 2015 را از درگاه خداونــد متعــال 

ــدگان  ــت کنن ــس و رشک ــن کنفران ــدوارم ای ــتارم و امی خواس

محــرم در دســت یابــی بــه اهــداف مدنظــر ، همچــون 

ــد باشــند. ــق و رسبلن گذشــته موف

مدیریت اقتصادی به ویژه در بخش دولتی نیازمند تجدید نظر اساسی و بنیادی در باورها و رویه ها است

  علی انصاری؛ رئیس شورای ملی مبلامن ، دکوراسیون و صنایع وابسته:

برجسته ترین طراحان و صنعتگران
 مبلمان و دکوراسیون
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برجسته ترین طراحان و صنعتگران مبلمان و دکوراسیون در دکو 2015

انجام  ایران و صنایع وابسته در  شورای ملی مبلمان و دکوراسیون 

رسالت ملی و اجرای شرح وظایف و ماموریت های مندرج در اساسنامه 

به منظور ارتقاء صنعت و تجارت مبلمان و دکوراسیون و صنایع وابسته 

تالش های وافری را به عمل آورده است که از مهمترین آن می توان به 

برگزاری کنفرانس دکو برای انتقال دانش و تجربه، تربیت نیروی انسانی 

متخصص، انتقال تکنولوژی و برندسازی اشاره کرد. شورای ملی مبلمان 

به عنوان یک تشکل ملی، فراگیر و متولی در صنعت و تجارت مبلمان 

، هشتمین کنفرانس بین المللی دکو )دکو2015 ( را مهرماه سال جاری 

برگزار خواهد کرد. 

از مهم ترین اهداف این کنفرانس می توان به ایجاد زمینه ها وتوسعه 

و  برای گســـــترش فعـــالیت های صنعتی،تجاری  فکری تشکـــل ها 

فرهنگی، تقویت تعامل تشکل ها و اعضای شورا با یکدیگر، گسترش 

ارتباط شورا با تشکل ها، نهادها و سازمان های داخلی و خارجی برای توسعه 

فعالیت های مرتبط و ارتقای بینش و دانش و کسب دانایی اشاره کرد. 

6
6DECO

گزارش برگزاری

پای بزرگرتین مجموعه طراحی اروپا به دکو باز شد؛



شــورای ملــی مبلــان و دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته جــذب 

ــی،  ــکاری، هم افزای ــی، هم ــاد همگرای ــتانی و ایج ــی و اس ــکل های مل تش

همدلــی و هم زبانــی در خصــوص انعــکاس مســائل، مشــکات، راهکارهــا، 

پیشــنهادات، خواســت ها و انتظــارات تشــکل های حــوزه صنــف و صنعــت 

مبلــان بــا صدایــی واحــد و رســا بــه افــکار عمومــی و دســتگاه های 

ــد.  ــای می باش ــن فعالیت ه ــه ای ــی از جمل حاکمیت

یکــی از مهم تریــن اقدامــات شــورای ملــی مبلــان و دکوراســیون ایــران 

ــی  ــا( و معرف ــیا )کاف ــان آس ــای مبل ــورای انجمن ه ــت در ش ــز عضوی نی

ــو  ــورهای عض ــه کش ــور ب ــیون کش ــان و دکوراس ــارت مبل ــت و تج صنع

کافــا اســت. عضویــت شــورا در ایــن انجمــن کــه مهم تریــن تشــکل مبلان 

ــا  ــران ب ــر ای ــنایی بیش ــه آش ــر ب ــود منج ــوب می ش ــیا محس ــاره آس در ق

ــرای  ــاش ب ــا و ت ــو کاف ــورهای عض ــاری کش ــی و تج ــای صنعت فرصت ه

بازاریابــی و بازارســازی محصــوالت کشــورمان و ایجــاد فرصت هــای جدیــد 

ــران اســت.  ــرای واحدهــای تولیــدی و صادراتــی صنــف و صنعــت ای ب

ــان در  ــت مبل ــو و صنع ــته دک ــالهای گذش ــز س ــات موفقیت آمی تجربی

کشــور، دارای نــکات بــا ارزشــی اســت کــه می توانــد در زمینــه مدیریــت 

و برنامه ریــزی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد. بخــش مهمــی از روند 

موضوعــات دکــو شــامل مجموعه هــای مختلفــی اســت کــه بــا یکدیگــر 

ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته و باعــث رشــد و شــکوفایی اقتصــاد و روش هــای 

مدیریتــی ویــژه شــده اســت. ماننــد دیــدار برتریــن مدیــران صنعــت بــا 

یکدیگــر و همــراه بــا مســئولین دولتــی، هم اندیشــی بــا مدیــران و همتایان 

ــان در  ــی جه ــر طراح ــاتید برت ــه اس ــش و تجرب ــتفاده از دان ــی، اس خارج

رشــته هــای مختلــف طراحــی صنعتــی )مبلــان، نــور و روشــنایی و صنایع 

کوچــک و متوســط( تجــارب یکدیگــر و بســیاری منافــع مختلــف کــه همــه 

آنهــا در یــک کنفرانــس بــزرگ ماننــد دکــو قابــل دســتیابی و بهره بــرداری 

اســت.

ــد از  ــه دنیــای اقتصــاد جدی بطــور مثــال رویکــرد دکــوی هشــتم؛ ورود ب

ــه  ــان در منطق ــای مبل ــیس بازاره ــه تاس ــته از جمل ــتاوردهای گذش دس

ــان،  ــی مبل ــل صنعت ــهرک مب ــران، ش ــل ای ــوزه مب ــاز، م ــاد آغ ــت آب یاف

تأســیس انجمــن صنفــی مبلــان و دکوراســیون، شــورای ملــی مبلــان و 

ــور و  ــد در کش ــای جدی ــر رسمایه گذاری ه ــاد بس ــته و ایج ــع وابس صنای

ــرد. ــر می گی ــور را در ب ــادرات کش ــعه ص ــده توس ــداز آین ــم ان چش

ــن تفاســیر، تفــاوت کنفرانــس دکــوی امســال و ســال های گذشــته  ــا ای ب

در نگــرش و برنامــه توســعه صنعــت و صــادرات اســت. بــه گفتــه دبیــرکل 

ــه  ــا توج ــته ب ــع وابس ــران و صنای ــیون ای ــان و دکوراس ــی مبل ــورای مل ش

ــی  ــت زندگ ــد کیفی ــد و رش ــت تولی ــص، آموزش،کیفی ــه تخص ــر ب بیش

در کشــور، خواهیــم توانســت در بازارهــای جهانــی و ارائــه محصــوالت و 

فرهنــگ ایرانــی بــه دنیــا نیــز موفق تــر از پیــش باشــیم. همچنیــن رشــد، 

توســعه و موفقیــت پایــدار را بایــد از داخــل کشــور رشوع کنیــم؛ بــه نظــر 

ــت  ــی ثاب ــه خوب ــوع را ب ــن موض ــو ای ــاله دک ــت س ــه هش ــد تجرب می رس

کــرده اســت. در ســال جــاری کمیتــه علمــی کنفرانــس دکــو بــا تشــکیل 

جلســات متعــدد نســبت بــه رویکردهــای کنفرانــس در ســال 2015 با توجه 

بــه نامگــذاری ســال 94 توســط مقــام معظــم رهــری و مــوارد علمــی ارائــه 

ــوع  ــت. در موض ــوع پرداخ ــه دو موض ــی، ب ــای قبل ــده در کنفرانس ه ش

ــش  ــث نق ــادی بح ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــزوم توس ــی و ل ــارت جهان تج

ــته  ــع وابس ــیون و صنای ــان دکوراس ــی مبل ــی و صنعت ــکل های صنف تش

پــس از تحریم هــا را بــه عنــوان یکــی از محورهــای اصلــی کنفرانــس قــرار 

داده و موضــوع مــورد توجــه دوم نــگاه روزآمــد بــه تکنولوژی هــای نویــن و 

برندهــای برتــر جهانــی در بخش هــای مختلــف تولیــد، عرضــه، آمــوزش و 

تربیــت نیــروی انســانی و... بــوده اســت. ایــن مباحــث در رویکــرد کلــی 

ــت و  ــور یاف ــی« تبل ــروت مل ــازی  و ث ــت و برندس ــاوری، هوی ــر و فن »ه

پیشــنهادات کمیتــه علمــی بــه شــورای سیاســتگزاری تقدیــم گردیــد کــه 

بــا تأییــد آن هــا جهــت حرکــت کنفرانــس دکــو مشــخص گردیــد. بعــد از 

مشــخص شــدن رویکردهــا بــرای برنامه هــای جنبــی کنفرانــس متناســب 

بــا رویکردهــا بــه محتــوای جشــنواره عکاســی پرداختــه شــد و بــا توجــه بــه 

نیــاز بــرای کیفیت بیشــر ایــن جشــنواره، پس از تعییــن عنــوان و محتوی 

مقــرر شــد کــه در کنفرانــس امســال جشــنواره عکاســی با حضور عکاســان 

حرفــه ای کشــور و عرصــه ملــی برگــزار شــود. بنابرایــن بــا وجــود چنیــن 

ــه گــزاران و  ــازار گســرده ای حکــم منطقــی دارد کــه طراحــان و رسمای ب

مدیــران ایرانــی بــه آن بهــا دهند.کمبودهــا و خاهــای صنعــت مبلــان 

را می تــوان بــه چهــار بخــش مــواد اولیــه، فنــاوری، ظرفیت هــای تولیــد، 

بــازار و فــروش تقســیم کــرد.
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کارگاه هــای آموزشــی بــه طــور معمــول بــرای تبییــن علمــی و ارائــه تجربیات به 

تفصیــل براســاس رویکردهــای تعیین شــده هــر کنفرانــس، تعییــن، برنامه ریزی 

و اجــرا مــی گردنــد. در ســال هــای گذشــته نیــز ایــن روال بــرای کنفرانس های 

قبلــی دکــو پیش بینــی و اجــرا شــده بــود.

ــخصا  ــت و مش ــد داش ــه خواه ــه ادام ــن روی ــو 2015 نیزهمی ــس دک در کنفران

ــاش مــی شــود. ــه مناســب ت ــب و نحــوه ارائ ــاء کیفیــت مطال در مــورد ارتق

در کنفرانــس دکــو 2015 پیــش بینــی شــده اســت تــا کارگاه هایــی در خصــوص 

نحــوه طراحــی و آمــاده ســازی مناینــده یــک برنــد برتــر در ایجــاد منایندگــی 

درکشــور متبــوع و ســایر کشــورها و تجربیــات وسیســتم های نحــوه بازاریابی و 

فــروش محصــوالت در جهــان کــه پــس از تحریم هــا می توانــد مــورد اســتفاده 

اعضــاء تشــکل های صنفــی و صنعتــی باشــد برگــزار شــود.

 در نظــر اســت تجربیــات مربــوط بــه رشکت هــای طراحــی صنعتــی و 

فناوری هــای مــورد اســتفاده آنهــا نیــز در ایــن کنفرانــس و خصوصــا کارگاه های 

ــه شــوند. آموزشــی ارائ

کارگاه هــای آموزشــی کنفرانــس دکــو 2015 بــا حضــور پروفســور رالــف ویلــان 

از کشــور آملــان و پروفســور کرمانــی از کشــور انگلســتان بــا کیفیتــی باالتــر از 

ــان، طراحــی و  ســال های گذشــته در موضوعــات متنــوع در رشــته های مبل

ــود. ــزار می ش ــیون برگ دکوراس

  حضور اساتید برجسته طراحی از آملان و انگلستان
 در کنفرانس دکو 2015

iF Design رالف ویگمن مدیرعامل

مهم تریــن کارگاه آموزشــی امســال » نــوآوری از دیــدگاه IF در 

طراحــی جهانــی » توســط پروفســور رالــف ویلــان از کشــور آملــان 

اســت. پروفســور ویلــان امســال بــرای نخســتین بــار جهــت تبــادل 

اطاعــات و در اختیــار گذاشــن دانــش و تجربیــات خــود، بــه ایران 

ــیون  ــی و دکوراس ــد طراح ــه رش ــای رو ب ــی از بازاره ــوان یک ــه عن ب

ســفر مــی کنــد. 

وی متولــد ســال 1357 هانوور-آملــان اســت و از ســال 1995 در شــهر 

هانــوور مدیریــت مجموعــه صنایــع iF Design را برعهــده گرفــت. 

رالــف از ســال 2007 مدیرعاملــی انجمــن طراحــان GmbH، مرکــز 

 iF Design ــانه ــز رس ــی iF Design GmbH و مرک ــتعداد طراح اس

را برعهــده داشــت. 

مجموعــه iF Design از ســال 1953 بــه عنــوان یکــی از قابــل 

ــز  ــای جوای ــز اعط ــی و مرک ــای طراح ــه ه ــن مجموع ــان تری اطمین

ــن رشکــت در ســطح  ــا فعالیــت داشــته اســت. ای طراحــی در اروپ

دنیــا بــه عنــوان نخســتین رشکــت اعطــای جوایــز طراحــی شــناخته 

مــی شــود. عامــت تجــاری iF Design از زمــان تأســیس این رشکت 

بــه عنــوان یکــی از عامــات تجــاری معتــر در زمینــه طراحــی هــای 

خــاص شــناخته مــی شــود. 

پروفسور عبدی کرمانی از انگلستان

ــی  ــی و مهندس ــرای طراح ــدرک دک ــی دارای م ــور کرمان پروفس

چــوب و رئیــس مرکــز آمــوزش مهندســی چــوب و الــوار و ســاخت و 

ســاز محیطــی )CET( اســت کــه در جریــان برگــزاری کنفرانــس دکو 

کارگاه آموزشــی »ســازه هــای چوبــی« را برگــزار مــی کنــد. 

برنارد دهیگر از بلژیک

دهیگــر در کنفرانــس دکــو 2015 تدریــس کارگاه آموزشــی تجــارت 

مبلــان و دکوراســیون در بلژیــک )فرصــت هــا و تهدیدهــا( - 

امکانــات واردات و صــادرات بــه ایــن کشــور را برعهــده دارد. 
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جوزف لفتویچ از انگلستان

لفتویــچ در کشــور انگلیســتان مشــاوره و مدیریــت خــرده فروشــی را 

بــر عهــده دارد. وی در کنفرانــس امســال تدریــس کارگاه آموزشــی 

»10 قانــون طایــی مدیریــت مراکــز خریــد« را برعهــده دارد. 

پروفســور لفتویــچ از دانشــگاه هریــوت وات فــارغ التحصیــل شــده 

و پــس از مدتــی همــکاری بــا دولــت انگلســتان در ســال 2005 وارد 

فعالیــت هــای مدیریــت و مشــاوره خــرده فروشــی شــد. لفتویــچ بــا 

ــرون  گســرش فعالیــت هــای خــود، وارد عرصــه همــکاری هــای ب

مــرزی شــده و قبــل از مترکــز فعالیت هــای خــود در کشــور هنــد، 

بــا تعــدادی از کشــورها در خاورمیانــه همــکاری کــرد. وی در ســال 

2007 توانســت مرکــز تجــاری RMC را در کشــور هنــد تأســیس 

کنــد؛ پــس از تأســیس ایــن مرکــز بیزینــس، هــرروز فعالیــت هــای 

اقتصــادی خــود را پررونــق تــر از پیــش ادامــه داد. لفتویــچ در 

ــه فعالیــت هــای تجــاری و  ــان ب ــه کشــور خــود همچن بازگشــت ب

گســرش عملیــات هــای بیزینســی ادامــه داده و بــا بازارهــای بیــن 

املللــی در حــال رشــد زیــادی همــکاری کــرد. 

وی در حــال حــارض در کشــورهایی ماننــد چیــن، ســنگاپور، مالــزی، 

کــره، هنــد، روســیه و اروپــای رشقــی و مرکــزی فعالیت هــای 

ــه مــی دهــد. مشــاوره بیزینــس خــود را ادام

پیرتو پیکسینتی از ایتالیا

پیکســینتی در کنفرانــس دکــو 2015 در زمینــه فروشــگاههای موفق 

ــاالت  ــذاری در ای ــه گ ــن و رسمای ــور چی ــی در کش ــان ایتالیای مبل

متحــده آمریــکا ســخرانی خواهــد کــرد.

ــه  ــی ب ــد شــده اســت؛ وی در جوان ــا متول پیــرو در شــهر رم ایتالی

ــت  ــت Olivetti فعالی ــرد و در رشک ــکان ک ــل م ــا نق ــور ونزوئ کش

هــای حرفــه ای خــود را اســتارت زد. او در ایــن رشکــت مدیریــت 

ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــت و ب ــده گرف ــددی را برعه ــای متع بخش ه

عــاوه بــر ایتالیــا بــا کشــورهای آمریــکای جنوبــی، ایــاالت متحــده 

ــکا، انگلســتان و فرانســه همــکاری کــرد. پیکســنتی در ســال  آمری

1994 ایــن مجموعــه را تــرک کــرده و فعالیت هایــش را بــا مجموعــه 

هــای خصوصــی در میــان و ســوئد آغــاز کــرد. وی پــس از ســالها 

فعالیــت هــای اقتصــادی بــرون مــرزی در ســال 2000 توانســت 

ــد و  ــت کن ــی را دریاف ــی صنعت ــته مهندس ــاری رش ــدرک افتخ م

در حــال حــارض نیــز مدیریــت رشکــت Pordenone fiere کــه 

ــده دارد.  ــا برعه ــت را در ایتالی ــی اس ــه ای دولت مجموع

ازگر بایکت از ترکیه

از دیگــر مهانــان ویــژه کنفرانــس دکــو 2015 ازگــر بایکــت مشــاور 

و مــدرس بازاریابــی و بیزینــس و مــدرس کارگاه آموزشــی »توســعه 

کســب و کار، مدیریــت حرفــه ای در ســاخت و ســاز و رشکــت 

ــت  ــت رشک ــه مدیری ــت ک ــال هاس ــت. وی س ــاری« اس ــای تج ه

Director, GİZ Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş را برعهــده داشــته 

و از کارآفرینــان و رسمایــه گــذاران فعــال کشــور ترکیــه محســوب مــی شــود. 

بایکــت همچنیــن در زمینــه مشــاوره اســراتژی برندســازی نیز فعالیت داشــته 

و مدیریــت رشکــت Giz High-End ) یکــی از رشکــت هــای مطــرح مشــاوره 

امــاک و مســتغات( را برعهــده دارد. 

بایکــت تــا ســال 2013 از اعضــای هیــأت مدیــره و مشــاوران رشکــت SME بــوده 

و در ایــن مجموعــه بــرای گســرش رسمایــه گــذاری هــای بلنــد مدت، توســعه 

ــای  ــت ه ــازمانی فعالی ــول س ــی و تح ــراتژی بازاریاب ــگ، اس ــه، برندین رسمای

ــا فعالیــت در رشکــت Angel در  ــن ب ــادی انجــام داده اســت. وی همچنی زی

کشــور ترکیــه در مراحــل ابتدایــی بســیاری از پــروژه هــا رسمایــه گــذاری کرده 

و مجموعــه هــای تجــاری را تــا مرحلــه سودرســانی پیــش بــرده اســت. 

9دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
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وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بــا 

ــورهای  ــا کش ــط ب ــدن رواب ــادی ش ــه ع ــه ب توج

همســایه و جهــان، شــورای مبلــان و اتحادیه هــا 

بایــد تــاش کننــد کــه بتوانیــم در راســتای 

صــادرات مبلــان کــه از کیفیــت و مطلوبیــت 

خوبــی برخــوردار اســت را رونــق داده و در ایــن 

ــم. ــت کنی ــه پیرشف زمین

محمدرضــا نعمــت زاده - وزیــر صنعــت، معــدن 

و تجــارت - در حاشــیه مراســم افتتــاح بیســت 

مبلــان  بین املللــی  منایشــگاه  چهارمیــن  و 

منــزل )مبلکــس ۲0۱۵( کــه در محــل دامئــی 

شــعار  بــا  تهــران  بین املللــی  منایشــگاه های 

»مبلــان ایرانــی در مســیر بازارهــای جهانــی« 

آغــاز شــد ضمــن تشــکر از دســت اندرکاران 

اظهــار  تخصصــی،  منایشــگاه  ایــن  برگــزاری 

کــرد: حــوزه مبلــان اغلــب بــه صــورت صنــوف 

ــد  ــزار واح ــدود ۵0 ه ــا ح ــتند و م ــدی هس تولی

تولیــدی در ایــن زمینــه داریــم کــه تعــداد 

اندکــی از آنهــا بــه صــورت کارخانه هــای نســبتاً 

متوســط و بــزرگ بــوده و بقیــه ســنتی هســتند 

ولــی خوشــبختانه همــه آنهــا رو بــه رشــد بــوده 

ــه فعالیــت  ــاز ب و منایشــگاهی کــه از امــروز آغ

ــت. ــده اس ــیار امیدوارکنن ــرده بس ک

از  تلفیقــی  مبلــان  این کــه  بیــان  بــا  وی 

دکوراســیون  و  مهندســی  هــر،   صنعــت، 

ــران  ــدوارم صنعتگ ــت: امی ــت، گف ــی اس داخل

صــادرات  بحــث  در  تولیدکنندگان مــان  و 

بــا توجــه بــه فضایــی کــه در پیــش اســت و 

خوشــبختانه عــادی شــدن روابــط در ایــن زمینــه 

فعالیــت بیشــری داشــته و ایــن حــوزه را رونــق 

دهنــد. نعمــت زاده در عیــن حــال تأکیــد کــرد: 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز قطعــاً از 

ایــن موضــوع پشــتیبانی خواهــد کــرد.

وزیــر صنعــت در پاســخ بــه ســوال خرنــگار 

ــاالن  ــه فع ــهیات ب ــه تس ــر ارائ ــی ب ــنا مبن ایس

ایــن صنعــت و کاهــش نقدینگــی تولیدکنندگان 

ــل  ــه دالی ــی ب ــود نقدینگ ــت: کمب ــان، گف مبل

تــورم  اقتصــادی،  رکــود  جملــه  از  مختلــف 

داخلــی، نــرخ ارز و تحریــم باعــث شــد کــه در 

بحــث صــادرات و واردات بــا مشــکاتی روبــرو 

ــا  ــادی م ــتان اقتص ــی دوس ــه برخ ــیم، البت باش

معتقدنــد اگــر نقدینگــی را افزایــش دهیــم 

بــا  ولــی  می یابــد  افزایــش  تــورم  مجــدداً 

افزایــش نقدینگــی بخــش تولیــد در میــزان 

تــورم تأثیرگــذار نیســت چــون پــول وارد چرخــه 

اقتصــادی می شــود و در گــردش اســت.

ــا  ــان م ــال اقتصاددان ــر ح ــه داد: در ه وی ادام

ــز  ــن نی ــد و م ــاش کنن ــه ت ــن زمین ــد در ای بای

آنــان  مشــکات  از  نقدینگــی  کــه  می دانــم 

اســت. 

بانک هــا در ســال گذشــته حــدود ۴0  البتــه 

ــت  ــش صنع ــه بخ ــر ب ــهیات بیش ــد تس درص

ــت  ــت و دول ــی نیس ــی کاف ــد ول ــدن دادن و مع

درصــدد اســت کــه رسمایــه بانک هــا را افزایــش 

ــد. ــه دهن ــهیات ارائ ــا تس ــد ت ده

ــا  ــر صنعــت ادامــه داد: تصــور می کنیــم ب  وزی

اصــاح سیاســت های بین املللی مــان بتوانیــم 

بــرای رسمایــه گذاری هــا، عمــده منابــع را از 

خــارج از کشــور بیاوریــم کــه بــه نقدینگــی 

بانک هــا  همچنیــن  و  کــرده  کمــک  داخــل 

ــای  ــا بانک ه ــه ب ــی ک ــا ارتباطات ــد ب ــم بتوانن ه

خارجــی برقــرار می کننــد خطــوط اعتبــاری 

الزم را بگیرنــد کــه حجــم مبادالمتــان را افزایــش 

ــوال  ــن س ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــد. وی همچنی ده

کــه گفتــه می شــود بــه دلیــل طلبــی کــه از 

کشــور چیــن بابــت فــروش نفــت داریــم و ایــن 

کاالهــای  واردات  بــرای  را  الزامــی  موضــوع 

ــت:  ــردارد گف ــورمان در ب ــوی کش ــی از س چین

ــزی  ــک مرک ــت از بان ــر اس ــوع را به ــن موض ای

ســوال کنیــم کــه مســئولیت ایــن کار را بــه 

ــه  ــن رابط ــی در ای ــچ الزام ــی هی ــده دارد ول عه

وجــود نــدارد. قطعــاً واردات مــا آزاد اســت و 

پولــی را کــه مــا در آنجــا داریــم فعــاً پشــتوانه 

تســهیات اســت کــه البتــه بایــد بانــک مرکــزی 

ــد. ــری کن ــه تصمیم گی ــن زمین در ای

مبلامن، تلفیقی از هر، مهندسی و دکوراسیون است و منایشگاهی که امروز شاهد آن هستیم از این نظر بسیار امیدوار کننده هست

  محمدرضا نعمت زاده؛  وزیر صنعت در حاشیه منایشگاه مبلامن منزل:

   امـــیــــدوارم صنــعتگـــــــران و تولـــیدکنـــندگــان مان 

و  است  پیش  در  که  فضایی  به  توجه  با  صادرات  بحث  در 

خوشبختانه عادی شدن روابط در این زمینه فعالیت بیشرتی 

داشته و این حوزه را رونق دهند

 بازدید وزیر 

صنعت، معدن و 

تجارت از بیست و 

چهارمین منایشگاه 

بین املللی مبلان 

منزل )مبلکس ۲0۱۵(
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  علی انصاری

 رئیس شورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته:

ــران و  ــیون ای ــان و دکوراس ــی مبل ــورای مل ــس ش ــاری؛ رئی ــی انص عل

ــرد:  ــار ک ــگاه، اظه ــن منایش ــه ای ــم افتتاحی ــته، در مراس ــع وابس صنای

ــا  ــزل ب ــان من ــی مبل ــگاه بین امللل ــن منایش ــت و چهارمی ــاوت بیس تف

دوره هــای گذشــته عــاوه بــر افزایــش کمــی و کیفــی رشکــت کننــدگان 

و ارتقــای ســطح محصــوالت ارائــه شــده، متایــل و اشــتیاق کشــورهای 

قدرمتنــد و توســعه یافتــه و حتــی در حــال توســعه بــرای تعامــل 

اقتصــادی– تجــاری بــا جمهــوری اســامی ایــران، اعــم از بخــش دولتــی 

ــر اســت کــه نشــان  ــت در مذاکــرات اخی ــس از موفقی ــی پ و غیردولت

دهنــده وجــود ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعــل متعــددی اســت کــه در 

عرصه هــای مختلــف وجــود دارد.

انصــاری گفــت: مــا بــه عنــوان فعــاالن ایــن حــوزه فرصــت بــروز توانایی هــا 

و ارائــه محصــوالت و خدمــات تولیــد شــده ایرانــی را داریــم و همه موظف 

بــه درک صحیــح رشایــط موجــود و حرکــت رسیــع و هدفمنــد بــه ســوی 

صــادرات و رونــق تجــاری کشــور و رفــن بــه ســمت تولیــدی بیشــر و فتح 

بازارهــای منطقــه ای و بین املللــی هســتیم.

ــه محصــول  ــه کار، ارائ ــزود: احســاس مســئولیت و تعهــد نســبت ب وی اف

مناســب و مفیــد و مانــدگار بــه مشــری و تــاش بــرای اعتــای نــام 

ــع  ــن مقط ــه در ای ــت ک ــی ماس ــی و اخاق ــض مل ــه فرائ ــورمان از جمل کش

حســاس بــا همــکاری ســایر فعــاالن در این زمینــه به ایفــای رســالت حرفه ای 

ــم. ــود می پردازی ــخ خ ــی و تاری و صنف

اعتـالی نـام کشـور از جمله فرائض ملـی و اخالقی اسـت و در این 

مقطع حسـاس، رسالت حرفه ای و تاریخی ما تحقق این امر است

مدیــر منایشــگاه بیــن املللــی مبلــان منــزل گفــت: بــا وجــود 

سیاســتگذاری هــای جدیــد دولــت و مجلــس بــرای تغییــرات 

احتالــی نظــام تعرفــه ای واردات در رشایــط پســا تحریــم، 

ــت.  ــم داش ــزل نخواهی ــان من ــرای مبل ــی را ب ــش قیمت کاه

رامیــن ســمیع زاده روز جمعــه در مراســم افتتــاح بیســت 

وچهارمیــن منایشــگاه بین املللی مبلــان منزل)مبلکــس ۲0۱۵( 

در محــل دامئــی منایشــگاه هــای بیــن املللــی تهــران افــزود: 

تغییــر وضعیــت مبلــان در کشــور و تغییــر ســاختار قیمتــی 

انــواع مبلــان در خوشــبینانه تریــن حالــت ممکــن حداقــل یک 

ســال بطــول مــی انجامــد، بنابرایــن طــی یــک ســال آینده شــاهد 

نوســانات قابــل توجــه قیمتــی در حــوزه مبلان منــزل نخواهیم 

بــود.

وی همچنیــن تقــارن ایــن منایشــگاه بــا توافقنامــه ۱+۵ را به فال 

ــرای قــدرت  ــط را ب ــن موضــوع رشای نیــک گرفــت و گفــت: ای

منایــی و عــرض انــدام تولیدکننــدگان داخلی مبلان و توســعه 

صــادرات بــه کشــورهای منطقــه و حتــی اروپایــی هــا بیــش از 

گذشــته فراهــم مــی کنــد و از ســوی دیگــر حضــور حایتــی 

و جــدی دولــت در ایــن مقطــع حســاس بســیار تعییــن کننــده 

اســت. 

ســمیع زاده ترصیــح کــرد: ایــن منایشــگاه بــا توجــه بــه رشایــط 

ــای  ــیر بازاره ــی در مس ــان ایران ــعار مبل ــا ش ــاتحریم و ب پس

ــا نگاهــی ملــی و رویکــردی صــادرات گــرا از امــروز  جهانــی ب

فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و تــا روز دوشــنبه ۱۲ مــرداد مــاه 

ــگ اکــر برندهــای مطــرح و  ــه حضــور پررن ادامــه دارد. وی ب

صادراتــی حــوزه مبلــان منزل در منایشــگاه امســال اشــاره کرد 

ــان  ــی زم ــی و کوتاه ــهیل در دسرس ــت تس ــه جه ــت: ب و گف

بــرای بازدیدکننــدگان غرفــه هــا در چهــار گــروه کاالیی مبلان 

مــدرن و راحتــی، مبلــان کاســیک، مبلــان کودک، نوجــوان و 

تشــک و کاالی خــواب در چهار منطقه مجزا منایشــگاه تقســیم 

شــده اند.

قیمت مبلامن کاهش منی یابد

  رامین سمیع زاده؛  مدیر منایشگاه بین املللی مبلامن منزل:
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  دکرت حسین اسفهبدی

 معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل رشکت سهامی منایشگاه های بین املللی ج.ا.ا:

فن آوری مدرن را در تولید مبلامن گسرتش دهید

ســاخت مبلــان چوبــی را می تــوان از اولیــن 

آثــار جرمــی و  انســان در خلــق  قابلیت هــای 

حجمــی و از عائــم پیرشفــت متــدن از دوران 

کهــن تــا بــه امــروز بــه حســاب آورد کــه در قالــب 

مفاهیــم هــر و زیباشناســی و مهارتهای ســاخن 

ــدا  ــی پی ــان تجل ــود انس ــف در وج ــیاء مختل اش

کــرده و بــا فرهنــگ اقــوام و ملــل مختلــف پیونــد 

ــت.  ــورده اس خ

ایــن صنعــت همــواره بــه عنــوان یکــی از مصادیق 

کــه می توانــد  بــازده  زود  زنجیــره ای  صنایــع 

ــه توســعه اقتصــادی کشــورها شــود، از  منجــر ب

ســوی نهادهــای اقتصــادی وابســته بــه ســازمان 

ملــل متحــد بــه کشــورهای در حــال توســعه 

پیشــنهاد شــده اســت و می توانــد ضمــن تحقــق 

ــادرات  ــعه ص ــراتژی توس ــی از اس ــش مهم بخ

غیرنفتــی و ارز آوری بــه نحو چشــمگیری، دولت 

را در رفــع مهمریــن مشــکل کنونــی جامعــه 

ــاری کنــد. ــکاری، ی یعنــی بی

ــان  ــه مبل ــی در زمین ــون صنعت گــران ایران اکن

ــری  ــای ه ــام کاره ــد انج ــه نیازمن ــیک ک کاس

ــورهای  ــن کش ــبی در بی ــگاه مناس ــت، از جای اس

منطقــه و جهــان برخــوردار بــوده و بــا وجــود 

ــد  ــتان توامنن ــم دس ــوز ه ــات هن ــی نامای برخ

را  جهانیــان  تحســین  ایرانــی،  صنعت گــران 

برمی انگیــزد. امــا در زمینــه تولیــد مبلــان 

ــین آالت  ــتگاه  ها و ماش ــد دس ــه نیازمن ــدرن ک م

پیرشفتــه اســت، کشــورهایی کــه از فنــاوری 

پیرشفته تــری در ایــن عرصــه برخــوردار هســتند، 

ــد.  ــاص داده ان ــود اختص ــری را به خ ــگاه به جای

ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون صنعــت مبلان 

بــا اقبــال عمومــی بیشــری مواجــه شــده و ایــن 

در  روز  فنــاوری  از  بهره گیــری  رضورت  امــر 

ــزد  ــورمان را گوش ــدرن در کش ــان م ــد مبل تولی

می کنــد.

بی شــک دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی پایــدار و 

توســعه همــه جانبــه، نیازمنــد پیــروی از الگوهای 

مناســب توســعه اقتصادیســت و در ســال های 

ــه  ــران، تشــویق ب اخیــر در جمهــوری اســامی ای

تولیــد کاالهــا و صدورکاالهــا بــه دیگــر کشــورها، 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــری م ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی

گرفتــه اســت. در ایــن زمینــه منایشــگاه های 

بیــن املللــی بعنــوان یکــی از کانال  هــای معرفــی 

کاالهــای تولیــد شــده و انتقــال فــن آوری در دنیــا 

می توانــد نقــش بســیار مؤثــری را در فرآینــد 

توســعه صــادرات ایفــا کــرده و منجــر بــه فــروش 

محصــوالت داخلــی، انعقــاد قراردادهــای تجــاری 

بــرای گســرش مبــادالت اقتصــادی و بازرگانــی 

چهارمیــن  و  بیســت  منظــور  بدیــن  گــردد. 

منایشــگاه بین املللــی مبلــان منــزل بــه منظــور 

فراهــم منــودن بســر ارتقــاء ســطح کیفــی و 

کمــی تولیــد و مبــادالت بازرگانــی در حوزه هــای 

از  اســتفاده  داخلــی،  و  بین املللــی  مختلــف 

تجــارب دیگــر کشــورها، ارتقــای جایــگاه معاری 

داخلــی، دکوراســیون و صنعــت مبلــان از بعــد 

فرهنگــی و تخصصــی؛ ایجــاد بــازار رقابتی توســط 

واحدهــای تولیــدی برگــزار می گــردد. در خامتــه 

بین املللــی  منایشــگاه های  ســهامی  رشکــت 

جمهــوری اســامی ایــران از کوشــش کلیه دســت 

انــدرکاران، مجریــان و متخصصــان جهــت برپایی 

ــد. ــر می منای ــگاه تقدی ــن منایش ای



گزارش بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

بزرگترین نمایشگاه مبلمان در تاریخ خاورمیانه برگزار شد

پذیرایی از 100% مشارکت کنندگان برای اولین بار در تقویم منایشگاهی 

برگزاری بزرگرتین منایشگاه مبلامن کشور و خاورمیانه )حدود 45000 مرتمربع(

0% شکایت مشارکت کنندگان از ستاد برگزاری 

پذیرایی از 100% مشارکت کنندگان برای اولین بار در تقویم منایشگاهی 

تعداد غرفه خودساز )%81(

بیشرتین حجم تبلیغات محیطی و رسانه ای در تقویم منایشگاهی کشور )51 نقطه در تهران(

بیشرتین تعداد و باالترین سطح علمی- تخصصی داوران در حوزه های دانشگاهی، صنفی و صنعتی داوران )50 داور(

دستاوردهای منایشگاه مبلکس 2015
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»مبلکس۲0۱۵« بیست و چهارمین نمایشگاه بین 

المللی مبلمان منزل )9۴( که با عنایت به شرایط 

پساتحریم برنامه ریزی شده بود با شعار »مبلمان 

ایرانی، در مسیر بازارهای جهانی« از تاریخ  9 لغایت 

۱۲ مرداد ماه 9۴، با نگاهی ملی  برگزار گردید و متناسب 

با شأن و کرامت شهروندان و مخاطبین این گونه 

رویدادهای فرهنگی – اقتصادی، عرصه ای دیگر از 

خدمات نمایشگاهی را در مقیاس و کیفیتی متفاوت  

فرا روی مشارکت کنندگان و بازدید کنندگان ارجمند 

قرار داد. 

در این نمایشگاه که با حضور اکثر برندهای مطرح 

و صادراتی حوزه مبلمان منزل برگزار گردید  به 

برای  زمان  کوتاهی  و  دسترسی  تسهیل  جهت 

بازدیدکنندگان، غرفه ها در ۴ گروه کاالیی به شرح 

ذیل در ۴ منطقه مجزا نمایشگاه طبقه بندی گردیدند:

۱- مبلمان مدرن و راحتی 

۲- مبلمان کاسیک 

۳- مبلمان کودک و نوجوان 

۴- تشک و کاالی خواب  

از طرف دیگر در راستای اخذ بازخور از بازیدکنندگان 

از  نظرسنجی  طرح  مشارکت کنندگان،  و 

 Customer( بازیدکنندگان  و مشارکت کنندگان

Satisfaction Poll )C.S.P نیز اجرا گردید که نتایج 

آن پس از تحلیل و داده کاوی منتشر شد.

در مسیر ارتقاء توان کمی و کیفی و تشویق فعاالن 

صنف و صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور در 

اقدام  بین-المللی، مجری نمایشگاه  عرصه های 

به برگزاری دومین دوره جایزه ملی مبلمان برتر 

PFN AWARD نمود که در پروژه مذکور هیأتی 

متشکل از خبرگان صنعت، اساتید، دانش آموختگان 

صنایع چوب، طراحی صنعتی، هنر، مبلمان، معماری و 

دکوراسیون در هیأت داوران حضور داشتند. 

برگزاری سمینارهای آموزشی با موضوعات ذیل نیز در 

دستور کار ستاد اجرائی نمایشگاه قرار گرفت:

- سبک شناسی خرید مبلمان )آشنایی با صد سال سبک 

شناسی(

- دکوراتورها چگونه می اندیشند؟

- راهکارهای ساده در مبلمان و دکوراسیون

- جشنواره چیدمان برتر )بررسی آثار( 

برگزاری نمایشگاهی با حضور بالغ بر ۴00 مشارکت 

کننده در فضای ناخالص به مساحت 7۳/000 مترمربع 

و فضای خالص به مساحت حدودی  ۴۵/000 متر 

مربع و با رشد کمی ۴ درصدی نسبت به سال گذشته  

به عنوان بزرگترین نمایشگاه تاریخ کشور و خاورمیانه، 

نشان از پایبندی گروه برگزارکننده به همگرایی نخبگان 

و بکارگیری آراء متنوع جهت نیل به اهداف متعالی 

صنفی و صنعتی داشته است. این نمایشگاه ضمن 

ثبت رکوردی ویژه در کلیه زمینه های نمایشگاهی و به 

دست دادن معیارهای حرفه ای نوین در روند برپایی 

نمایشگاه های بین-المللی ساالنه، تعهد ذاتی خود به 

حفظ کیفیت و ارتقاء وضعیت موجود را نیز از نظر دور 

نداشته و آنچه پیش روی مشارکت کنندگان، مسئوالن 

دانشگاهی،  جامعه  بازدیدکنندگان،  دولتمردان،  و 

اهالی صنف و صنعت و میهمانان ارجمند قرار داده 

گواه این مدعا بوده است.



منایشگاه بیست و چهار از نگاه آمار و ارقام

 تبلیغات انجام شده برای منایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 از کدامیک از موارد زیر نارضایتی دارید؟

 روابــط عمومــی و نحــوه برخــورد پرســنل ســتاد را در زمــان ثبــت نــام چگونــه 

ــی می کنید؟ ارزیاب

 رسانه های برتر جهت تبلیغ منایشگاه از دیدگاه مشارکت کنندگان

 دیدگاه مشارکت کنندگان در مورد میزان استقبال بازدیدکنندگان

% 84
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14

نمایشگاه مبلکس 2015



 تحصیات بازدیدکنندگان

  جنسیت بازدیدکنندگان

  میزان رضایت بازدیدکنندگان از محصوالت منایشگاه 

  متایل بازدیدکنندگان به بازدید از رسته های مختلف مبلان

  اولویت های اصلی خرید از نگاه بازدیدکنندگان

  سن بازدیدکنندگان
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تفکیک فضای منایشگاه به 4 ناحیه جهت سهولت در انتخاب برای بازدیدکنندگان محرتم 

 متایل بازدیدکنندگان به خرید از محصول ایرانی یا خارجی وضعیت منایشگاه مبلکس ۲0۱۵ در مقایسه با منایشگاه ۲۳
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جدول سمینارهای آموزشی

مدرس: دکرت مهرداد پورعلم)آشنایی با صد سال سبک شناسی(سبک شناسی در خرید مبلامن

مدرس: دکرت عبدالرضا محسنی-دکوراتورها چگونه می اندیشند؟

مدرس: مهندس کیوان عبدلی)10مسئله -10 راهکار(راهکارهای ساده در مبلامن و دکوراسیون

گروه داوران: دکرت عبدالرضا محسنی- مهندس رضا حسینی الهیجی- مهندس کیوان عبدلیجشنواره چیدمان برتر )بررسی آثار(

همزمان با برپایی سمینارهای آموزشی در نمایشگاه مبلکس 2015 دومین دوره از جشنواره سراسری چیدمان برتر 

نیز همراه با نقد  و بررسی عکس های ارسالی شهروندان از چیدمان های خانگی خود با حضور کارشناسان طراحی 

داخلی و صاحب نظران برگزار و  10 چیدمان برگزیده این دوره از جشنواره ضمن دریافت لوح سپاس و هدیه نقدی 

مورد تقدیر قرار گرفتند.

سمینارهای آموزشی مبلامن و دکوراسیون برگزار شده 
در منایشگاه مبلکس 2015
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نرم افزار موبایل راهنامی مراجعین منایشگاه

نــرم افــزار منایشــگاه مبلکــس9۴ ایــن بــار در 

دو نســخه android و iOS عرضــه گردیــد کــه 

ــگام ورود  ــی هن ــه راحت ــدگان ب ــام بازدیدکنن مت

 Broadcast بــه منایشــگاه از طریــق دســتگاه های

Bluetooth نصــب شــده در ورودی هــا بــه راحتی 

ــد.  ــب مناین ــتند آن را نص می توانس

بــا توجه به اســتقبال بی نظیــر بازدیدکننــدگان در 

ســال گذشــته، در منایشــگاه مبلکــس 9۴، تیمــی 

ــا عنــوان »از مــن بپرســید!« در ســطح  ۱۵ نفــره ب

ــا بازدیدکننــدگان را  منایشــگاه مســتقر گردیــد ت

بــرای نصــب راحت تــر نــرم افــزار راهنایــی 

ــه  ــه شــده ب ــه قابلیت هــای اضاف ــد. از جمل مناین

ــه  ــت ک ــوان QR CODE اس ــزار کدخ ــن نرم اف ای

ــب  ــا نص ــار غرفه ه ــه در کن ــش از 900 نقط در بی

ــا اســکن  ــی ب ــه راحت ــران ب شــده اســت کــه کارب

ایــن کدهــا قــادر بــه پیــدا کــردن مــکان خــود بــر 

روی نقشــه بــه صــورت offline بودنــد و همچنین 

اطاعــات مربــوط بــه غرفــه را در بانــک اطاعاتــی 

ــود. ــی ب ــل دسرس ــزار قاب نرم اف

موبایــل  افــزار  نــرم  اصلــی  امکانــات  برخــی 

منایشــگاه: مراجعیــن  راهنــای 

موقعیت یابــی از طریــق جی پــی اس )کجــای 
منایشــگاه هســتم؟(

دسرســـــی بــه اطــــــاعــــــات کــــــامل 

مشــارکت کنندگان در منایشــگاه شــامل نــام، نــام 

ــه  مدیرعامــل، شــاره تلفــن، فکــس، آدرس، زمین

فعالیــت و ….

امــکان جســتجوی پیرشفتــه براســاس نــام 
رشکــت و زمینــه فعالیــت

منایــش رشکــت بر روی نقشــه اصلی منایشــگاه 
) رشکــت در کدام ســالن قــرار دارد؟(

منایــش رشکــت بــر روی نقشــه ســالن ) رشکــت 
در کجــای ســالن قــرار دارد؟(

منایش سایت اینرنتی رشکت
منایش محصوالت رشکت

و ...
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ایده های امروز برای مبلامن فردا

منایشــگاه مبلکــس 2015 بــا رومنایــی از ایده هــا و نوآوری هــای صنعــت و دانشــگاه و بــا فراخوانــی اهالــی فــن و هــر و دانــش در فضایــی حرفــه ای شــکل گرفت 

تــا در مســیر آینــده ی خــود تبدیــل بــه جریانــی هدفمنــد از گســرتش ایده هــا و بــاور کــردن بازار بــزرگ هــر و صنعــت مبلــامن و دکوراســیون در ایــران بزرگ 

باشــد و راه جهانــی شــدن محصــوالت در ایــن عرصــه را هموارتر ســازد.
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دومین دوره جایزه ملی مبلامن برتر

     مقدمه

 جهــت ارتقــاء تــوان کمــی و کیفــی و تشــویق فعــاالن صنــف و صنعــت مبلــان و دکوراســیون کشــور بــرای 

تولیــد محصــوالت وخدمــات بــا کیفیــت بــاال، جهــت عرضــه در ســطح ملــی و حضــور قدرمتنــد در عرصه های 

ــا بیســت و  ــان ب ــه همزم ــدام ب ــع وابســته اق ــران و صنای ــان و دکوراســیون ای ــی مبل ــی شــورای مل بین امللل

ــی  ــزه مل ــزل منــوده PFN AWARD برگــزاری دومیــن دوره جای ــان من ــی مبل چهارمیــن منایشــگاه بین امللل

مبلــان برتــر اســت.

در همیــن راســتا و بــا توجــه بــه تولیــد مســتمر محصــول بــا کیفیــت در ســازمان های رسآمــد ، در مــدل جایــزه 

ملــی مبلــان برتــر، مدل هــای تعالــی ســازمانی و محصــول محــور مدنظــر قــرار گرفتــه اســت. از آنجــا کــه 

معیارهــای مطــرح شــده در ایــن گونــه مدل هــا گســرده بــوده، بازدیــد از محصــوالت در منایشــگاه و مصاحبــه 

بــا نیروهــای متخصــص رشکت هــا در منایشــگاه در مــدل ارزیابــی گنجانــده شــده اســت. هــدف از ایــن جایزه، 

ارزیابــی رشکت هــا، محصــوالت و انتخــاب محصــول / خدمــت برتــر در هــر رســته کاری اســت. در مراســم 

اختتامیــه بــا توجــه بــه نتایــج اعامــی هیــات داوران، هــای مبلــان ایــران بــه برترین هــا اعطــاء می گــردد.

     عناوین جوایز

رســته های تخصصــی محصــوالت ارایــه شــده در بیســت و چهارمیــن منایشــگاه بین املللــی مبلان منــزل برای 

جایــزه ملــی مبلــان برتــر عبارتنــد از: )توجــه:  جوایــز مشــخص شــده در هــر رســته ، حداکــر تعــداد جوایــزی 

اســت کــه قابــل اعطــا می باشــد مــرشوط بــه اینکــه محصــول رشکــت داده شــده در ارزیابــی، حداقــل امتیــاز 

الزم را کســب کــرده باشــد(.
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برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی مبلامن برتر

PFN AWARD 2015 WINNERS

امتیاز کسب شده رسته مبلامن خانگی - کالسیک رشح ردیف

1

720امتیاز   مبلامن مسعود-  آقای اسدالله جعفری  لوح سیمین 

750 امتیاز   ایکه  آقایان مصطفی هدهدی و عبدالرضا فاضلی تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

786 امتیاز   صنعت چوب مثین آقای محمد حسین ابوالفتحی تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

امتیاز کسب شده رسته مبلامن خانگی مدرن - کالسیکرشحردیف

4

627امتیاز  فنسی-آقای محمدرضا محمدیان  لوح برنزین  

702امتیاز   ایده پردازان صنعت تیس-  آقای محمد سعدآبادی فراهانی  لوح سیمین 

708امتیاز   گالری پارسا -  آقای مهدی جوادی پارسا تندیس هامی مبلامن ایران به همراه  لوح زرین 

امتیاز کسب شدهرسته مبلامن خانگی مدرنرشحردیف

5

821امتیاز   ایده پردازان صنعت تیس-  آقای محمد سعدآبادی فراهانی اهدای لوح سیمین 

854امتیاز   مبل اعتامد-  آقای حامد اعتامدی  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین

866امتیاز  السیلیا-  آقای امیر آبیار  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین

امتیاز کسب شده رسته رسویس نهارخوری مدرن رشحردیف

6

810امتیاز پامیکس-  آقای حسن پیرعلی  لوح برنزین 

840امتیاز ملاهوم-  آقای کیومرث پریش  لوح سیمین 

870امتیاز پانه-  آقای مسلم رمضانی  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین

امتیاز کسب شده رسته رسویس خواب بزرگسال مدرن  رشحردیف

7
717امتیاز  آسیا گسرت ساج آسا -  آقای عباس غالمی  لوح سیمین  

757امتیاز  صنایع چوب بهارنارنج-  آقای علیرضا اسامعیل پور تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

امتیاز کسب شده رسته رسویس خواب کودک و نوجوان رشحردیف

9
701امتیاز  سنا چوب خاورمیانه-  آقای احمد کبیری  لوح سیمین 

716امتیاز  آپادانا-  آقای ساسان کشاورز  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین

امتیاز کسب شده رسته بوفه، کتابخانه، ویرتین، مبلامن صوتی و تصویری مدرن رشحردیف

773امتیاز   ملاهوم-  آقای کیومرث پریش  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین8

امتیاز کسب شده رسته بوفه، کتابخانه، ویرتین و مبلامن صوتی و تصویری کالسیکرشحردیف

3
698امتیاز  صنعت چوب مثین -  آقای محمدحسین ابوالفتحی لوح سیمین  

841امتیاز   نامیرا -  آقای علی نجفی  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

امتیاز کسب شده رسته رسویس خواب بزرگسال کالسیکرشحردیف

806 امتیاز  مبلامن سامنتال -  آقای یدالله سامنی تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین2
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امتیاز کسب شده رسته رسویس خواب نوزاد رشحردیف

749امتیاز پالیران -  آقای حامد معینی تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین11

امتیاز کسب شده رسته تشک و کاالی خواب رشحردیف

12
740امتیاز  تشک رویال آسایش-  آقای محمد ثقفی  لوح سیمین 

770امتیاز  ویسرت-  آقای مهرداد مرادزاد تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

امتیاز کسب شده رسته طراحی و غرفه آرائیرشحردیف

13

766امتیاز  گالری پارسا -  آقای مهدی جوادی پارسا لوح برنزین

780امتیاز السیلیا-  آقای امیر آبیار   لوح سیمین

781امتیاز  تن آسای-  آقای محمد رخشان  تندیس هامی مبلامن  ایران به همراه لوح زرین 

834امتیاز  گروه صنعتی ماندگار-  آقای سعید محمدرضایی بیدگلی  تندیس هامی مبلامن  ایران به همراه لوح زرین 

امتیاز کسب شده رسته خالقیت و نوآوری رشحردیف

14

705امتیاز  گروه نامور- جناب آقای نامور عباسیان   لوح سیمین

708امتیاز   مکث چوب و فلز-  آقای علی مجدآبادی  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

715امتیاز السیلیا-  آقای امیر آبیار تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

725امتیاز  ایتال فوم-  آقای محمد میرجلیلی تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین 

امتیاز کسب شده رسته صادراتی رشحردیف

 السیلیا-  آقای امیر آبیار  لوح زرین 15

 السیلیا طی 6ماه گذشته 000 / 700دالر 

به آمریکا وکانادا صادرات مبلامن مدرن 

خانگی داشته

امتیاز کسب شده غرفه برتر از نگاه بازدیدکنندگان رشحردیف

0 الدورادو -  آقایان محمدحسین موحد و علیرضا نوروزی  تندیس هامی مبلامن ایران به همراه لوح زرین16

امتیاز کسب شده رسته رسویس خواب نوزاد و نوجوانرشحردیف

10

749امتیاز پالیران -  آقای حامد معینیاهدای لوح برنزین

777امتیاز  ساحل چوب آسیا-  آقای امین رستمی اهدای لوح سیمین

800امتیاز  بالسا چوب-  آقای اسامعیل آهنگریاهدای تندیس هامی مبلامن ایران  به همراه لوح زرین

برگزیدگان دومین دوره جایزه ملی مبلامن برتر

PFN AWARD 2015 WINNERS
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 مقامات کشوری، شخصیت ها، برگزارکنندگان و 
دست اندرکاران بزرگترین نمایشگاه مبلمان 

خاورمیانه مبلکس 2015

 ستاد اجرایی

 تیم » از من بپرسید!« مراسم اختتامیه با حضور حجت السالم واملسلمین جناب آقای محمدعلی زم

 عکس یادگاری مراسم اختتامیه

 افتتاح بیست و چهارمین منایشگاه بین املللی مبلامن منزل توسط وزیر محرتم صنعت، معدن و تجارت

هیأت داوران تیم نظرسنجی
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اختتامیه نمایشگاه بیست و چهارم مبلمان 

بر  عالوه  تا  بود  مناسبی  فرصت  منزل، 

گردهمایی صاحبان کاال و خدمات مرتبط این 

حوزه، چهره های برجسته کشور را از نزدیک 

مالقات کنیم.

میهمان  نمایشگاه  این  اختتامیه  مراسم 

ویژه ای از جنس فرهنگ و هنر داشت، حجت 

السالم و المسلمین جناب آقای محمدعلی زم 

که مدت ها سکان سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران، ریاســت هیـــــأت مدیره 

باشگاه پرسپولیس، رئیس دانشگاه سوره، 

سرپرستی حوزه هنری و تصدی بسیاری از 

نهادها و سازمان های فعال در این عرصه 

را داشته است. این بار در کسوت معاون 

فرهنگی – اجتماعی دبیرخانه شورای عالی 

مناطق آزاد کشور سخنران مراسم اختتامیه 

نمایشگاه بیست و چهارم مبلمان منزل بود؛ 

آنچه با هم می  خوانیم فرازهایی از سخنان 

اندیشمندانه محمدعلی زم است که نکات 

ارزنده ای در خود مستتر دارد.

24
24

ــای  ــاب آق ــلمین جن ــالم و املس ــت الس حج

محمدعلــی زم ســخنان خــود را اینگونــه ایراد 

کــرد:

ــاج و  ــه تخــت و ت ــران پیــش از اســام مقول درای

ســلطنت و جزئــی از آنهــا بــه حســاب مــی آیــد، 

مبلــان و مــردم و توده هــای ایرانــی نوعــاً از 

امــکان نشــیمنی بــر تخــت و صندلــی برخــوردار 

نبودنــد تــا اینکــه ایرانی هــا اســام را پذیرفتنــد و 

آرام آرام تحــت تاثیــر فضــا و مکتب اســامی قرار 

گرفتنــد. وقتــی اســام بــه ایــران آمــد بــا خــودش 

منــر آورد و دیگــر در کنــار ســلطنت و ســاطین 

و پادشــاهان کســان دیگــری هــم بودنــد، رفتنــد 

روی ایــن منرهــا روی ایــن صندلــی هــا روی 

ایــن کرســی هــا نشســتند، آرام آرام اعراضاتــی 

ــا و  ــال اون وری ه ــه م ــه اینک ــده ک رس داده ش

ســلطنتی هــا و ســلطنت طلــب هــا اســت شــاها 

چــی؟ گفتــه شــد، کــه اتفاقــاً بعــد یــواش یــواش 

علــا بحــث کردنــد کــه آقــا اصــاً مقولــه مبلان 

و تخــت و نشســن و ... ازمقــوالت  قرآنی اســت، 

در کتــاب خــدا آمــده گفــن یعنــی چــی؟ گفــن 

کرســی، کرســی نوعــی از مبلــان اســت؛ وســع 

الکرســیه الســاوات و االرض و خداونــد یــک آیــه 

ــان  ــه مبل ــه الکرســی آی ــام آی ــه ن ــرآن ب ای در ق

آیــه نشســت، بعــد گفــت آقــا ازخصوصیــات 

بهشــتی ها یکــی ایــن اســت کــه خداونــد بــرای 

بهشــتی ها یــک نوعــی نشــیمن راحــت و اریکــه 

نشــینی و مبلــان نشــینی دارد.

وعلــی االریکــه ینظــرون در بهشــت کســی روی 

ــه  ــتد هم ــی ایس ــا من ــیند، رسپ ــی نش ــن من زمی

ــی  ــل مل دادن و مل م ــه روی مب ــت هم روی تخ

دهنــد، خــوب ایــن بحــث را میتــوان گفــت کــه 

ــت،  ــط اس ــان مرتب ــی انس ــامتی و آناتوم ــا س ب

امــروز بــه لحــاظ علمــی می گوینــد بســیاری 

از بیاری هــا و دردهــای آرتــروز، بســیاری از 

بیــاری هــای مرتبــط بــا ســتون فقــرات گــردن، 

ــد  ــن و ب ــر نشســن روی زمی ــوان همــه در اث زان

ــت  ــدن اس ــد ملی ــدن و ب ــد خوابی ــن و ب نشس

بــه آنهــا کــه ایــن امــکان و از ایــن فضــا و از ایــن 

ــی  ــتفاده م ــاری اس ــوع مع ــن ن ــن و از ای دیزای

ــد. ــری برخوردارن ــامتی بیش ــد از س کنن

همــه هــدف آفرینــش الهــی هــم دو چیــز بیشــر 

ــد کــه  ــه ای زندگــی کن ــه گون نیســت انســان ب

ســامل مبانــد و انســان بــه گونــه ای ســامل مبانــد 

کــه ســعادت جــو باشــد.

زم، بــا اشــاره بــه ســالم و ســعادت در زندگــی 

می گویــد:

نمایشگاه مبلکس 2015

  حجت السالم و املسلمین محمدعلی زم، در مراسم اختیامیه مبلکس 2015:

نشانه های معامری ایرانی- اسالمی در مبلامن می تواند رویکرد ویژه ای ایجاد کند
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دو چیــز: یکــی اینکــه مــا بایــد بــا ســامت 

زندگــی کنیــم و دوم اینکــه بــرای ســعادت 

کنیــم. زندگــی 

 بــرای ســامت زندگــی کــردن انســان دارای دو 

ــی  ــانی دارد یعن ــزء جس ــک ج ــت: ی ــزء اس ج

بــدن یــک جــزء روحانــی دارد می گوینــد تقــدم 

ــوان،  ــن لی ــودن ای ــامل ب ــی س ــدن یعن ــامت ب س

ــه  ــی ک ــا آب ــد، ش ــامل نباش ــوان س ــن لی ــر ای اگ

ــد  ــی کن ــت م ــد، نش ــوان می ریزی ــن لی درون ای

و از بیــن مــی رود پــس بــدن انســان یعنــی 

ــی روح  ــوان یعن ــن لی ــوای ای ــوان و محت ــن لی ای

انســان، پــس انســانی کــه بخواهــد برای ســامت 

کوشــش کنــد اول بایــد بــرای ســامت جســمش 

اگــر جســم ســامل داشــت، می توانــد روح ســامل 

ــرد،  ــردرد می گی ــه کم ــی ک ــد. کس ــته باش داش

کســی کــه آرتــروز دارد، کســی کــه دیســک 

دارد، چــه منــازی میخواهــد در برابــر خــدا 

بخوانــد؟ چــه عبادتــی مــی خواهــد بکنــد؟ آدم 

بیــار چــه نیایشــی مــی خواهــد داشــته باشــد؟ 

آدم بیــار کجــا بــه فکــر ایــن اســت کــه دســت 

فقیــری را بگیــرد؟ کمکــی بــه مســتمندی بکند؟ 

یــک ورشکســته را گیــر بیــاورد و بــرود کمکــش 

کنــد؟ کار معنــوی منی توانــد بکنــد. شــا ایــن 

طــور نــگاه نکنیــد کــه مبلــان بخــش ترشیفــات 

ــه  ــرای ورود ب ــی ب ــاً زندگ ــت، اتفاق ــی اس زندگ

ــی  ــت، آداب ــات اس ــه ترشیف ــد ب ــت نیازمن بهش

ــوم  ــا آداب و رس ــی از آنه ــومی دارد، یک دارد رس

بحــث مبلــان اســت، مبلــان مکمــل معــاری 

ــاختانی را  ــک س ــی ی ــا وقت ــی ش ــت؛ یعن اس

خیلــی خیلــی خیلــی خــوب مــی ســازید بخشــی 

کــه بعــداً مــی آیــد ایــن ســاختان را تکمیــل مــی 

کنــد بــرای بهره بــرداری مبلــان و دیزاین اســت 

مــا مــی گویــم در دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه های 

فرهنگــی مــا معــاری ایرانــی داریــم مــا ایرانــی 

هــا افتخــار داریــم دارای معاری چند هزارســاله 

هســتیم می گوینــد مــا دارای معــاری اســامی 

هســتیم چــون مســلانیم نقــوش را در دوره های 

مختلــف گذشــته ببینیــد اینهــا عنــارص معاری 

ــی  ــاری ایران ــر مع ــا اگ ــس م ــت  پ ــی اس ایران

ــه  ــی ک ــم مبلان ــامی داری ــاری اس ــم مع داری

مکمــل معــاری ایرانــی و اســامی ماســت هــم 

ــای و  ــان ه ــوردار از امل ــاری برخ ــد مع می توان

ــی و اســامی باشــد اگــر مــی  نشــان هــای ایران

خواهیــد مــا در ایــن دنیــای پــر ترافیــک تجــاری 

تــوی صنعــت مبــل که متاســفانه مــا صادرکننده 

ــه  ــل اینک ــه دلی ــیم ب ــتیم باش ــی نتوانس ی خوب

ــا  ــا ب ــت ه ــا قیم ــم ب ــت کنی ــم رقاب ــی توانی من

کیفیــت هــای بیــرون یکــی از مزیــت هایــی کــه 

ــت  ــه آن دس ــد ب ــی توان ــا م ــان م ــت مبل صنع

بیابــد یــک نــوع ویــژه بــودن مبلــان تولیــد 

ــی  ــا نشــانه هــای معــاری ایران ایرانــی اســت ب

ــا نشــانه هــای معــاری اســامی، شــا یــک  و ب

میلیــارد و هفتصــد میلیــون مســلان داریــد توی 

ــازار یــک میلیــارد و هفتصــد  دنیــا یعنــی یــک ب

ــن  ــون از ای ــاد میلی ــی کــه ســیصد و هفت میلیون

ــای  ــران و مرزه ــیه ی ای ــوی حاش ــا ت ــلان ه مس

مــا و همســایگان مــا هســتند کــه متاثــر بودنــد 

در طــول متــام ایــن چنــد هــزار ســال از فرهنــگ 

ــم  ــه ه ــی ک ــد، آنهای ــه بودن ــی ک ــی، آنهای ایران

جدیــد الحــداث هســتند اصــاً روزی و روزگاری 

ــم  ــا می توانی ــس م ــد پ ــا بودن ــران م ــی از ای جزی

روی ایــن بازارهــا بــا یــک نــگاه فرهنگــی و گرایش 

فکــری و اعتقــادی نــگاه کنیــم و کار ویــژه بــرای 

مصــارف ایــن بازارهــای موجــود بکنیــم. دریچــه 

نــگاه محمدعلــی زم بعنــوان یک پژوهشــگر علوم 

ــود، او  ــب ب ــرای حــارضان جال اســامی و هــر ب

ــاده  ــط ج ــه خ ــه ی ت ــن بچ ــد:  م ــه می ده ادام

ســاوه و یافــت آبــاد و اینها هســتم و همــه ی عمر 

بچگیــم آنجــا بــوده و از اوضــاع و احــوال شــهری 

آنجــا خــر دارم وقتــی نــگاه مــی کنــم مــی بینــم 

االن بــه جــای آن گاراژهــا و آن خانــه هــای بیقولــه 

ــی  ــر نشــین امــروز مغــازه های و آن محــات فقی

ــون  ــون، 100 میلی ــری 50 میلی ــده م ــت ش درس

آنجــا، افتخــار مــی کنــم کــه یــک کســی پــای این 

ــروز  ــن صنعــت ام ــه ای ــا اینک ــوده اســت ت کار ب

از یــک اقتصــاد درون گــرای داخلــی تبدیــل 

شــود بــه یــک اقتصــاد بــرون گــرای خارجــی بــا 

ــد  ــا و تولی ــان م ــژن شــدن مبل صــادرات. 1- وی

مــا و متاثــر شــدن از معــاری ایرانــی و اســامی. 

ــر شــدن از هــر.  2- متاث

مــا اگــر بخواهیــم بــا پارچــه ی ایتالیایــی پارچه ی 

تــرک چــوب روســی و ... تولیــد کنیــم اشــکالی 

ــود  ــا خ ــت ب ــا در رقاب ــم ام ــام بدهی ــدارد انج ن

آنهــا مــا عقبیــم. بــه لحــاظ اقتصــادی و بــه 

ــا  ــرد اینج ــود ک ــی ش ــه کار م ــاری چ ــاظ تج لح

مــا یــک مزیتــی داریــم کشــوری هســتیم بیــش 

از 50 میلیــون جــوان داریــم جوان هایــی کــه 

اگــر فرصــت بدهیــم میــدان دهیــم اســتعدادها، 

ــت هایشــان شــکوفا مــی شــود. خاقی

ــه  ــا هم ــد ب ــیس کردی ــه تاُس ــگاهی ک ــن دانش ای

ــل  ــا ذی ــوده ام ــی ب ــیار عال ــوده بس ــر ب ــن، دی ای

ایــن دانشــگاه بایــد شــا هرســتان هــای طراحی 

راه انــدازی کنیــد، بچــه هــا را از دوازده، ســیزده 

ســالگی بــه خاقیــت هــا وادار کنیــم، اگــر هــر 

بیایــد بــه صنعــت مبلــان آمیختــه بشــود، 

ایــن هــر می شــود ارزش اقتصــادی و مزیــت 

برتــری کــه مــا در بازارهــای جهانــی مــی توانیــم 

داشــته باشــیم. محمدعلــی زم معــاون فرهنگــی 

اجتاعــی دبیرخانــه شــورای عالــی مناطــق آزاد 

بــا تشــویق حارضیــن ســخنان خــود را پایــان بــرد. 

امــا رویکــردی جدیــد ایجــاد کــرد رویکــردی کــه 

بــا صدایــی رســا از صاحبــان هر صنعــت مبلان 

و دکوراســیون می خواهــد کــه از اندیشــه ها و 

نظــرات حوزه هــای مختلــف بــرای بالندگــی ایــن 

حــوزه اســتفاده کنیــم.

 وسـع الکرسیه السـاموات و 

االرض از آیه هـای مبلامنـی 

خداوند در قرآن کریم اسـت
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بین الملل

برگزاری اجالس کافا با محوریت بررسی وضعیت تولید و تجارت مبلامن کشورهای عضو

گزارش دکومان از حضور دبیر کل شورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته، در نشست تجارت جهانی مبلامن شانگهای؛

شــانگهای-چین؛ مظفــر علیخانی دبیرکل شــورای 

ملــی مبلــان و دکوراســیون ایــران و صنایــع 

وابســته بــه دعــوت رئیــس انجمــن ملــی مبلــان 

چیــن به عنــوان مهــان ویــژه در مراســم افتتاحیه 

ــی شــورای انجمــن هــای  نشســت تجــارت جهان

آســیایی مبلــان )کافــا( و منایشــگاه بیــن املللــی 

مبلــان و دکوراســیون شــانگهای چیــن در کنــار 

رؤســای برتریــن انجمن هــای آســیایی مبلــان در 

چیــن حضــور پیــدا کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــورای ملــی مبلــان 

و دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته؛ منایشــگاه 

ــدت ۴ روز در  ــه م ــن ب ــان چی ــی مبل ــن امللل بی

ــور  ــا حض ــه ای ب ــم افتتاحی ــی مراس ــانگهای ط ش

مظفــر علیخانــی؛ دبیــرکل شــورای ملی مبلــان و 

دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته آغــاز بــه کار 

کــرد.

شــایان ذکــر اســت؛ چانگ لینــگ، ریاســت انجمن 

مبلــان چیــن کــه در حال حارض ریاســت شــورای 

ــده  ــز برعه ــیا-کافا را نی ــان آس ــای مبل انجمن ه

ایــن منایشــگاه در  افتتاحیــه  دارد در مراســم 

جمــع رشکــت هــای تولیدکننــده مبلان، اســاتید 

طراحــی و بازرگانــان مبلــان و رؤســا و مســئولین 

تشــکل هــای مبلــان کــه از پنــج قــاره جهــان در 

شــانگهای گردهــم آمــده انــد، بــا ارائــه اطاعاتی از 

ایــن رویــداد گفــت: منایشــگاه مبلــان شــانگهای 

کــه امســال بیســت و یکمیــن دوره آن برگــزار 

می شــود یکــی از مهــم تریــن رویدادهــای صنعــت 

ــه  ــان ب ــه در جه ــیا بلک ــا در آس ــه تنه ــان ن مبل

ــت  ــه بیس ــد از تجرب ــال بع ــی رود. امس ــار م ش

ســال پیاپــی از برگــزاری ایــن رویــداد، برتریــن 

رشکــت هــای مبلــان از کشــورهای مختلــف بــا 

جدیدتریــن محصــوالت خــود گــرد هــم آمــده و در 

جریــان منایشــگاه شــانگهای بــه برقــراری ارتبــاط و 

ــه بازارهــای جدیــد و  معرفــی محصــوالت خــود ب

پیــش رو مــی پردازنــد.

وی افــزود: امســال ایــن منایشــگاه در فضایی بیش 

از 350 هــزار مــر مربــع بــا حضــور بالــغ بــر ســه 

هــزار رشکــت مبلــان و دکوراســیون از 65 کشــور 

دنیــا برگــزار مــی شــود و بــا توجــه بــه ســابقه قابل 

توجــه ایــن رویــداد هــر ســال کشــورهای بیشــری 

بــرای حضــور در منایشــگاه بیــن املللــی مبلــان 

شــانگهای درخواســت حضــور مــی کننــد.

رئیــس انجمــن ملــی مبلــان چیــن بــا اشــاره بــه 

ــح کــرد: در مراســم  ــژه ترصی ــان وی حضــور مهان

امــروز مهانــان ویــژه ای از کشــورهای دوســت و 

همکار مــا مانند کره جنوبــی، ســنگاپور، اندونزی، 

ایــران، اســرالیا و تعــدادی از کشــورهای اروپایــی 

حضــور دارنــد؛ بــه مهانامنــان خیــر مقــدم گفتــه 

ــن  ــگاه بی ــزاری منایش ــان برگ ــدوارم در جری و امی

املللــی شــانگهای بتواننــد ارتباط خــود را بــا دیگر 

بازارهــای مبلــان و بــازار مبلــان چیــن افزایــش 

ــان برگــزاری  ــد. شــایان ذکــر اســت در جری دهن

ایــن مراســم مناینــدگان، روســا، دبیران کل تشــکل 

هــا و خرنــگاران بین املللــی حــوزه مبلــان و 

ــن،  ــی، ژاپ ــره جنوب ــورهای ک ــیون از کش دکوراس

چیــن، ایــران، اندونــزی، مالزی، ســنگاپور، روســیه، 

اســرالیا، ترکیــه و تعــدادی از کشــورهای اروپایــی 

حضــور داشــتند و همچنیــن تعــدادی از رشکــت 

هــای تولیــدی صادراتــی مبلــان ایــران بــا هــدف 

ــا  ــی خــود ب گســرش و توســعه بازارهــای صادرات

ــن  ــه جدیدتری ــه ارائ ــگاه ب ــن منایش ــور در ای حض

ــد. ــود پرداخته ان ــوالت خ محص

همچنیــن در ایــن نشســت علیخانــی ضمــن ایــراد 

ســخرانی در خصــوص آخریــن وضعیــت صنعــت 

مبلــان در ایــران گفــت: از جملــه مزیــت هــای 

تولیــد مبلــان در ایــران وجود مــواد اولیه فــراوان، 

International



صنعـت مبلـامن در نزد مـردم، 

فعـاالن اقتصـادی و دولت ایران 

کمـرت  و  دارد  باالیـی  جایـگاه 

ایـن  اسـت  توانسـته  صنعتـی 

جایـگاه را بـه خـود اختصـاص 

دهـد
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نیــروی کار ماهــر و ارزان، اســتادکاران دارای ذوق 

ــر و  ــان مبتک ــاق، طراح ــدان خ ــه، هرمن و تجرب

ــران  ــرژی ارزان و مدی ــر، ان ــوش فک ــان خ مهندس

تحصیــل کــرده اســت. 

علیخانی در نشست تجارت جهانی کافا در 

شانگهای:

 ایران بازار جذابی برای رسمایه گذاران 

خارجی است

مظفــر علیخانــی دبیــرکل شــورای ملــی مبلــان و 

دکوراســیون ایــران در ســخرانی خود در نشســت 

تجــارت جهانــی مبلــان شــانگهای گفــت: ایــران 

ــراوان،  ــی ف ــع طبیع ــودن مناب ــه دارا ب ــه ب ــا توج ب

نیــروی کار و انــرژی ارزان، جوانــان تحصیــل کــرده 

و موقعیــت اســراتژیک جغرافیایــی بــازار جذابــی 

بــرای رسمایــه گــذاری اســت.

ــان در  ــه مبل ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــر علیخان مظف

ایــران بــه انــدازه تاریــخ بــرش پیشــینه دارد گفــت: 

طراحــان، مهندســان و اســتادکاران ایــران در حــوزه 

مبلــان کاســیک، آثــار هــری بــی بدیلــی از 

گذشــته هــای دور تــا امــروز خلــق کــرده و از خــود 

ــته اند. ــادگار گذاش ــه ی ب

دبیــرکل شــورای ملــی مبلــان بــا اشــاره بــه 

ظرفیــت هــای صنفــی و توامننــدی هــای صنعتی 

در حــوزه مبلــان، دکوراســیون و صنایــع وابســته، 

مــواد اولیــه فــراوان، نیــروی کار ماهــر و ارزان، 

تجربــه، هرمنــدان  و  دارای ذوق  اســتادکاران 

خــاق، طراحــان مبتکــر و مهندســان خــوش فکــر، 

انــرژی ارزان و مدیــران تحصیــل کــرده را از جملــه 

مزیــت هــای تولیــد مبلــان و دکوراســیون در 

ــران برشــمرد. ای

مناینــده شــورای ملــی مبلــان در اجــاس توســعه 

بــازار هشــتاد  )کافــا(  آســیا  مبلــان  تجــارت 

ــرصف  ــا م ــزرگ و ب ــازاری ب ــران را ب ــی ای میلیون

ــه  ــل ب ــت: مب ــار  داش ــرد و اظه ــف ک ــاال توصی ب

عنــوان کاالی رضوری جهــت زندگــی در اکــر 

ــی  ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــان م ــای ایرانی ــه ه خان

گیــرد. دسرســی آســان و ارزان ایــران بــه بــازار 400 

میلیونــی منطقــه، اهمیــت و جذابیــت بــازار ایران 

ــت. ــرده اس ــدان ک را دو چن

علیخانــی در ادامــه ســخنان خــود بیان کــرد: غیر 

از مبلــان هــری کــه بــه دســت اســاتید و اســتاد 

کاران هرمند ســاخته می شــود و مشــریان خاص 

خــود را دارد، در دنیــای امــروز هــر کاالیــی بایــد 

بــه صــورت صنعتــی و در مقیــاس بــزرگ تولیــد 

شــود تــا تولیــد و صــادرات آن از رصفــه اقتصــادی 

برخــوردار باشــد. بــه همین دلیــل طراحــی، تولید، 

توزیــع و صــادرات مبلــان و دکوراســیون در ایران 

ــد و  ــول، رش ــاهد تح ــر ش ــه اخی ــژه در ده ــه وی ب

تعالــی زیــادی شــده اســت. بــه نحــوی کــه توجــه 

ــود  ــه خ ــت را ب ــادی و دول ــاالن اقتص ــردم، فع م

ــران  ــی در ای ــر صنعت ــت. کم ــرده اس ــب ک جل

یافــت مــی شــود کــه ایــن جایــگاه را کســب کــرده 

باشــد. علــی رغــم ایــن موضــوع، بــه دلیــل تحریــم 

هــای اقتصــادی، طــی ســال هــای گذشــته کشــور 

ــین  ــد و ماش ــای جدی ــوژی ه ــذب تکنول ــا از ج م

آالت پیرشفتــه خطــوط تولیــد و دسرســی بــه 

بازارهــای بــزرگ دنیــا بــاز مانــده اســت. امــا پــس 

ــروه 5+1،  ــو گ ــورهای عض ــا کش ــران ب ــق ای از تواف

رشایــط جدیــدی در عرصــه روابــط اقتصــادی، 

صنعتــی و تجــاری ایــران بــا ســایر کشــورها فراهــم 

شــده اســت. راهــکار بــرون رفــت از ایــن رشایــط 

و دسرســی رسیــع بــه تکنولــوژی، تولیــدات 

محصــوالت بــا تیــراژ بــاال و رقابتــی، جــذب 

رسمایــه گــذاری خارجــی و انجــام رسمایــه گذاری 

ــران اســت. وی  ــا فعــاالن اقتصــادی ای مشــرک ب

ــران  ــه گــذاری خارجــی در ای ــه رسمای ــا اشــاره ب ب

خاطرنشــان کــرد: رسمایــه گــذاری خارجــی عــاوه 

بــر انتقــال رسمایــه فیزیکــی، دانــش فنــی، دانــش 

مدیریــت، ماشــین آالت مدرن تولید، بســته بندی 

مناســب، برنــد معتــر، بــازار و... را بــرای کشــور 

ــران در  ــروزه، ای ــان مــی آورد. ام ــه ارمغ ــان ب میزب

رشایــط پســاتحریم بــا ترافیــک حضــور هیــات 

هــای بلنــد پایــه سیاســی و اقتصــادی از پنــج قــاره 

جهــان از جملــه کشــورهای اروپایــی ماننــد آملــان، 

ــت.  ــروژ و... روبروس ــش، ن ــا، اتری ــپانیا، ایتالی اس

ــای  ــن ه ــورای انجم ــو ش ــورهای عض ــذا، از کش ل

ــزی،  ــرالیا، مال ــه، اس ــن، ترکی ــیا )چی ــان آس مبل

اندونــزی، ســنگاپور، فیلیپیــن، کــره جنوبــی و...( 

جهــت رسمایــه گــذاری در ایــران اعــم از رسزمیــن 

ــی و مناطــق آزاد تجــاری صنعتــی و مناطــق  اصل

ــورای  ــم. ش ــی منایی ــوت م ــادی دع ــژه اقتص وی

ملــی بــه عنــوان تشــکل باالدســتی حــوزه مبلــان 

و دکوراســیون و صنایــع وابســته، آمــاده اســت بــه 

عنــوان پــل ارتباطــی بیــن رسمایــه گــذاران داخلی 

ــعه  ــه توس ــد و زمین ــی کن ــش آفرین ــی نق و خارج

همــکاری هــای اقتصــادی به ویــژه در امــر رسمایه 

واحدهــای  تأســیس  بــرای  مشــرک  گــذاری 

تولیــدی- صادراتــی را مهیــا ســازد.

وی در پایــان ســخرانی خــود به معرفی هشــتمین 

کنفرانــس دکــو یعنــی دکــو 2015 پرداخــت و 

افــزود: هــدف اصلــی ایــن کنفرانــس جــذب 

رسمایــه گــذاری خارجــی و انتقال دانــش طراحی، 

تکنولــوژی، ماشــین آالت رسمایــه ای و تولیــد 

مبلــان بــرای صــادرات بــه منطقــه و جهــان مــی 

باشــد.



هدف از برگزاری این منایشـگاه ایجاد فرصتی مناسـب برای ترویج تجارت و 

رسمایه گذاری و تسهیل کننده همکاری های دوجانبه بین کشورهای آ سه آن 

و کشورهای عضو شـورای انجمن های آسیایی مبلامن )کافا( بود.
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اولین منایشگاه بین املللی مبلامن و 

دکوراسیون کافا و آ سه آن در نانینگ چین 

نانینگ-چیــن؛ نخســتین منایشــگاه بیــن املللــی 

ــل  ــروز در مح ــح ام ــا صب ــه آن- کاف ــان آ س مبل

برگــزاری ایــن منایشــگاه در شــهر نانینــگ چیــن 

بــا حضــور دبیــرکل شــورای ملــی مبلــان و 

دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته افتتاح شــد.

نخســتین منایشــگاه بیــن املللــی مبلــان و آ ســه 

آن- کافــا همزمــان بــا برگــزاری نشســت توســعه 

روابــط تجــاری مبلــان بیــن کشــورهای آســه آن 

ــدگان  ــا حضــور مناین ــا ب و کشــورهای عضــو کاف

ایــران و  شــورای ملــی مبلــان، دکوراســیون 

صنایع وابســته افتتاح شــد.گفتنی اســت؛ وزارت 

ــی، وزارت  ــت برونئ ــن، وزارت صنع ــارت چی تج

بازرگانــی کامبــوج، وزارت تجــارت اندونــزی، 

هیــأت بازرگانــی صنایــع الئــوس، وزارت تجــارت 

و صنایــع بیــن املللــی مالــزی، وزارت بازرگانــی 

برمــه، وزارت تجــارت و صنعــت فیلیپیــن، وزارت 

تجــارت و صنعــت ســنگاپور، وزارت بازرگانــی 

تایلنــد، وزارت اقتصــاد و بازرگانــی ویتنــام و 

دبیرخانــه آ ســه آن از حامیــان و برگزارکننــدگان 

ایــن منایشــگاه بودنــد. 

هــدف از برگــزاری ایــن منایشــگاه ایجــاد فرصتی 

مناســب بــرای ترویــج تجــارت و رسمایــه گــذاری 

ــن  ــه بی ــای دوجانب ــده همکاری ه ــهیل کنن و تس

کشــورهای آ ســه آن و کشــورهای عضــو شــورای 

انجمــن هــای آســیایی مبلــان )کافــا( بــود. بنــا 

بــه گفتــه چانــگ لینــگ، رئیــس انجمــن مبلــان 

منایشــگاه،  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در  چیــن 

ــرای  ــی ب ــر بین امللل ــک بس ــگ ی ــداد نانین روی

و  مبلــان  زمینــه  در  فرهنگــی  ارتباطــات 

ــه  ــرای رسمای همچنیــن یــک فرصــت ارتباطــی ب

گــذاران مبلــان اســت کــه از طریــق منایشــگاه 

بــا یکدیگــر آشــنا شــده و تجــارت خــود را بــا دیگر 

کشــورهای آســیایی گســرش دهنــد و همزمــان 

فرصت هــای همــکاری و توســعه ارتباطــات را در 

صنعــت مبلــان آســیا بهبــود ببخشــند.

منایش ویژه صنعت مبلامن ایران در منایشگاه 

بین املللی نانینگ

در جریــان برگــزاری ایــن منایشــگاه بــا توجــه بــه 

گســرش ارتباطــات شــورای ملــی مبلــان ایــران 

بــا شــورای انجمــن هــای آســیایی مبلــان )کافــا( 

ــاره  ــران اش ــان در ای ــت مبل ــه صنع ــه ای ب غرف

ــر و  ــن تصاوی ــش گذاش ــه منای ــا ب ــه ب ــته ک داش

معرفــی تاریخچــه و طراحــی مبلــان ایرانــی، 

ــران در  ــان ای ــت مبل ــژه ای از صنع ــی وی معرف

میــان ســایر کشــورهای کافــا و آ ســه آن داشــت.

الزم بــه ذکــر اســت؛  مظفــر علیخانــی، دبیــرکل 

ایــران و  شــورای ملــی مبلــان، دکوراســیون 

ــژه  ــان وی ــوان مه ــه عن ــه ب ــته ک ــع وابس صنای

در ایــن مراســم حضــور داشــت، در کنــار دیگــر 

مدیــران ارشــد صنعــت مبلــان در آســیا ماننــد 

ــرالیا  ــد، اس ــزی، تایلن ــی، مال ــره جنوب ــن، ک چی

و... منایشــگاه بیــن املللــی مبلــان نانینــگ 

و همچنیــن منایشــگاه کافــا و غرفــه صنعــت 

ــرد. ــاح ک ــران را افتت ــان ای مبل

حضور منایندگان ایران در نشست توسعه 

تجارت مبلامن آسیا در نانینگ

ــا-  ــان کاف ــگاه مبل ــزاری منایش ــان برگ در جری

آســه آن، نشســت توســعه تجــارت مبلــان آســیا 

نیــز بــا حضــور مظفــر علیخانــی دبیــرکل شــورای 

ملــی مبلــان و دکوراســیون ایــران و صنایــع 

وابســته و ســخرانی وی در خصــوص آخریــن 

وضعیــت صنعــت مبلــان در ایــران برگزار شــد.  

ــس  ــگ، رئی ــگ تین ــور ژان ــا حض ــت ب ــن نشس ای

شــورای انجمــن هــای آســیایی مبلــان و اعضــای 

کمیتــه اجریــای و هیــأت مدیــره ایــن شــورا 

و همچنیــن دبیــران کل و مناینــدگان برتریــن 

شــوراهای مبلــان کشــورهای آســیایی ماننــد 

ــد.  ــزار ش ــد و... برگ ــزی، تایلن ــنگاپور، مال س

شــایان ذکر اســت، علیخانــی در جریــان برگزاری 

ایــن نشســت در ناننیــگ چیــن در ســخرانی 

ــران  ــان ای ــن وضعیــت صنعــت مبل خــود، آخری

و موقعیــت هــای همــکاری کشــورهای منطقــه آ 

ــه معرفــی  ــح کــرده و ب ــران را ترشی ــا ای ســه آن ب

کنفرانــس دکــو و دســتاوردهای آن در طــی هفت 

ــای  ــی از رویداده ــوان یک ــه عن ــته ب ــال گذش س

مهــم صنعــت مبلــان در ایــران پرداخــت.

وی همچنیــن از اعضــای اتحادیــه مبلــان آ ســه 

آن درخواســت کــرد در رشایــط جدیــد اقتصــادی 

ایــران در دوران پــس از تحریــم هــا در کنفرانــس 

دکــو حضــور پیــدا کــرده تــا جدیدتریــن رشایــط 

همــکاری بــا ایــران را در عرصــه صنعــت مبلــان 

و صنایــع وابســته مــورد ارزیابــی قــرار دهنــد. 

دبیرکل شورای ملی مبلامن و دکوراسیون 

ایران و صنایع وابسته در اجالس گسرتش 

تجارت مبلامن آسیا:

مبلامن در ایران پیش از آنکه یک صنعت 

باشد، هر محسوب می شود

نانینــگ- چیــن؛ دبیــرکل شــورای ملــی مبلــان، 

دکوراســیون ایران و صنایع وابســته در ســخرانی 

بین الملل
International
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خــود در اجــاس گســرش تجــارت مبلــان آســیا 

ــه  ــل از آنک ــران قب ــان در ای ــد مبل ــت:  تولی گف

یــک رشــته صنعتــی باشــد، هــر محســوب مــی 

شــود و تولیــد کننــدگان آن افــرادی هرمنــد 

مــی باشــند. در واقــع طراحــی و تولیــد مبــل در 

ایــران  بیــش از هــر چیــزی، مرهون ذوق، ســلیقه، 

خاقیــت و ابتــکار اســت.

مظفــر علیخانــی، دبیــرکل شــورای ملــی مبلــان 

در  وابســته  صنایــع  و  ایــران  دکوراســیون  و 

ســخرانی خــود در نشســت آســیایی توســعه 

تجــارت مبلــان در نانینــگ چیــن گفــت: ایــران 

کشــوری اســت بــا متدنــی 2500 ســاله؛ مبلــان 

ــت دارد.  ــرش قدم ــخ ب ــدازه تاری ــه ان ــران ب در ای

کــوروش کبیــر، پادشــاه بــزرگ، نــام آور و متفکــر 

و اندیشــمند ایــران در 2500 ســال قبــل بــر روی 

تخــت و مبــل مــی نشســت. در واقــع آثــار باقــی 

مانــده از آن دوران، عکــس هــا و نقاشــی هــا و 

مبلــان فلــزی کشــف شــده توســط باســتان 

ــت. ــن ادعاس ــر ای ــان بیانگ شناس

ــا 80  ــت ب ــی اس ــور بزرگ ــران کش ــزود: ای وی اف

میلیــون نفــر جمعیت؛ مــردم ایــران دارای قدرت 

خریــد خوبــی هســتند و بــه مــرصف کاال اهمیت 

ــزد  ــان در ن ــت مبل ــد. صنع ــی دهن ــی م باالی

مــردم، فعــاالن اقتصــادی و دولــت ایــران جایــگاه 

باالیــی دارد و کمــر صنعتی توانســته اســت این 

جایــگاه را بــه خــود اختصــاص دهــد. ایــن کاال در 

ایــران یــک کاالی تجملــی و لوکــس نیســت، بلکه 

در اکریــت خانــه هــا و ادارات از مبلان خانگی 

) کاســیک و مــدرن(، مبلــان خــواب، کــودک و 

اداری و نیــز دکوراســیون اســتفاده مــی شــود و 

بــه رسعــت هــم بــا محصــوالت جدیــد جایگزیــن 

ــی  ــه طراح ــاره ب ــا اش ــی ب ــردد. علیخان ــی گ م

مبلــان ایرانــی ترصیــح کــرد: تولیــد مبلــان در 

ــران قبــل از آنکــه یــک رشــته صنعتــی باشــد،  ای

هــر محســوب مــی شــود و تولیــد کننــدگان آن 

افــرادی هرمنــد مــی باشــند. طراحــی و تولیــد 

مبــل بیــش از هــر چیــزی، مرهــون ذوق، ســلیقه، 

خاقیــت و ابتــکار اســت.

در تولیــد مبلــان عــاوه بــر هــر، روان شناســی 

بــه کمــک صنعــت  و جامعــه شناســی هــم 

آمده انــد. وی همچنیــن در خصــوص واحدهــای 

صنعتــی مبلــان در ایــران ترصیــح کــرد: در 

ایــران 117 هــزار واحــد تولیــدی در قالــب واحــد 

هــای صنعتــی کوچــک )SME ( هــا فعالیــت مــی 

ــدود 600  ــدی ح ــد تولی ــداد واح ــن تع ــد. ای کنن

هــزار شــغل بــه صــورت مســتقیم و یک میلیــون و 

700 هــزار شــغل بــه صــورت غیــر مســتقیم ایجاد 

کــرده انــد و500 میلیــون دالر گــردش مالــی 

ــا  ــم ه ــل تحری ــه دلی ــم واردات آن ب ــد. حج دارن

طبــق آمــار ســال 2014، 12  میلیــون دالر و میــزان 

صــادرات آن ســاالنه حــدود 10 میلیــون دالر مــی 

باشــد.

ــیون  ــان و دکوراس ــی مبل ــورای مل ــرکل ش دبی

ــم طراحــی  ــه گســرش عل ــا اشــاره ب همچنیــن ب

مبلــان در ایــران گفــت: چندیــن دانشــگاه و 

مراکــز علمــی در زمینــه طراحی و تولیــد مبلان 

و دکوراســیون فعالیــت مــی کنند و بیــش از 4000 

نفــر در آنهــا مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند. 

همچنیــن ده هــا تشــکل علمــی، صنعتــی و 

تجــاری در ســطوح ملــی و اســتانی در زمینــه 

مبلــان دکوراســیون تأســیس شــده انــد کــه ایــن 

تشــکل هــا عضــو شــورای ملــی مبلــان هســتند.

علیخانــی در ســخرانی خــود همچنیــن بــه 

برگــزاری هفــت دوره کنفرانــس تجــارت جهانــی 

مبلــان ترصیــح کــرده و گفــت: هفــت کنفرانس 

علمی-کاربــردی بــا حضــور اســاتید طراحــی 

تشــکل هــای طراحــی و تولیــد، صاحبــان صنعت، 

بازرگانــان و دانشــجویان بــا حضــور بیــش از 2000 

نفــر در هــر کنفرانــس و شــخصیت هــای علمــی 

ــط  ــام و تشــکل های ذی رب و صنعتــی صاحــب ن

آســیا و اروپــا برگــزار شــده اســت.

پــس از ایــن هفــت دوره رویــداد، کنفرانــس 

هشــتم در چهاردهــم مهرمــاه امســال بــا حضــور 

عاقمنــدان داخلــی و خارجــی برگــزار می شــود. 

ــی  ــم اندیش ــس، ه ــن کنفران ــی از ای ــدف اصل ه

ــت  ــد صنع ــه رش ــک ب ــت کم ــری جه ــم فک و ه

مبلــان در ایــران، منطقــه و جهــان و توســعه 

روابــط بــرای افزایــش همــکاری هــای صنعتــی و 

ــد. ــی باش ــاری م تج

ــه ویژگــی هــای کنفرانــس دکــو  ــا اشــاره ب وی ب

خاطرنشــان کــرد: ویژگــی مهــم ایــن کنفرانــس، 

ــروه 1+5  ــا گ ــران ب ــق ای ــس از تواف ــزاری آن پ برگ

ــت  ــط، فرص ــن رشای ــد. ای ــی باش ــاتحریم( م )پس

ــرای  ــد و بســیار ارزشــمندی را هــم ب هــای جدی

اقتصــاد ایــران و هــم بــرای ســایر کشــورهای 

جهــان فراهــم کرده اســت تــا دو طــرف بتوانند از 

ظرفیــت هــا و توامننــدی هــای یکدیگــر اســتفاده 

ــه  ــد ب ــط جدی ــن رشای ــا در ای ــن م ــد. بنابرای کنن

دنبــال همــکاری هــای اقتصــادی و تجــارت بــرد-

بــرد بــا دنیــا هســتیم.

متامــی  از  اینجــا  در  گفــت:  پایــان  در  وی 

کشــورهای صاحــب نــام و بویژه کشــورهای عضو 

کافــا بــرای حضــور در کنفرانــس دکــو 2015 و نیز 

انجــام رسمایــه گــذاری در ایــران اعــم از رسزمین 

اصلــی و مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی و مناطق 

همکاری هــای  گســرش  و  اقتصــادی  ویــژه 

تجــاری در حــوزه مبلــان و دکوراســیون و صنایع 

وابســته دعــوت بــه عمــل مــی آورم. 
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پیچ تاریخی ایران  و رخدادهای متاثر از رفع موانع موجود بر سر 

ارتباطات تجاری به واسطه برداشته شدن تحریم ها حوزه های 

تجاری و اقتصادی ایران را در کنار سایر حوزه ها دچار چالش های 

بنیادینی خواهد کرد. 

هنر صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران با وجود تنگناهای ناشی 

از تحریم تا به امروز توانسته است با ظرفیت سازی در این 

حوزه نیازهای بازار داخلی را مرتفع سازد. ظرفیت هایی که دیگر 

امروز با باز شدن مرزهای کشور به روی برندهای معتبر جهانی 

ممکن است در ماراتن رقابت از کارایی الزم برخوردار نباشند.

در این شماره از نشریه دکومان با هدف انعکاس نظرات صاحبان 

کاال و خدمات این حوزه با تعدادی از صاحبان برند به گفت و گو 

نشسته ایم. آنچه با هم می خوانیم حاصل این گفتمان هاست:

ورود برندهای معتبر مبلمان به بازار ایران
گفت و گوی اختصاصی دکومان در خصوص فرصت ها و تهدیدهای برجام :
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گفت وگو

 بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طــور کلــی ورود 

برندهــای جهانــی بــه بازارهــای ایــران چــه 

ــت؟ ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

با توجه به پدیده جهانی شــدن ، پیوســن کشــورها 

بــه بــازار تجــارت جهانــی و از بیــن رفــن مرزهــا که 

مــوج اولیــه آن را بــا ورود شــبکه هــای ارتباط جمعی 

اینرنتــی و ماهــواره ای در ســالهای اخیــر آزمــوده 

ایــم دیــر یــا زود شــاهد وقــوع ایــن پدیده در کشــور 

ــور  ــه کش ــی ب ــای جهان ــد ه ــم.ورود برن ــی بودی م

نیــز ماننــد ســایر پدیــده هــای عــرص نویــن بســته 

ــا آن و آمــاده ســازِی و فرهنــگ  ــوع برخــورد ب ــه ن ب

ســازی جهــت مقابلــه بــا برخــی پیامد هــای منفی 

آن مــی توانــد دارای نتایــج مثبــت یــا منفی باشــد ، 

مدیــران مــا بــا داشــن یــک دیــد اســراتژیک و یک 

برنامــه مــدون مناســب میتواننــد تهدیــد هــا را بــه 

فرصــت تبدیــل کــرده در صــدد رفــع نقــاط ضعــف 

برآمــده و بــه تقویــت نقــاط قــوت خــود بپردازنــد. 

ورود مارکهــای جهانــی اگــر چــه ممکــن اســت در 

گام اول بــه خاطــر چندیــن ســال تحریــم و تشــنگی 

بازاربــه  حضورشــان، بــازار داخلــی را تحــت تاثیــر 

قــرار دهنــد امــا تولیــد کننــدگان داخلــی میتوانند 

بــا افزایش کیفیــت محصوالت خــود ، پاییــن آوردن 

قیمــت متــام شــده محصــوالت ،انجــام خدمــات 

پــس از فــروش مناســب بــه مشــریان، جــذب 

نظــرات مشــریان و اعــال آنهــا در تولیــد در حــد 

امــکان ، رعایــت اســتانداردهای ملــی و بین املللی 

، و ... بــه مقابلــه بــا تاثیــرات منفــی ایــن رویــداد 

اقــدام مناینــد . 

آیــا در ماراتــن رقابت پیــش رو صاحبان کاال 

و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت مبلــامن 

آمیــز خواهــد  امــکان حضــوری موفقیــت 

ــت؟ داش

ــر  ــا رشایطــی کــه امــروز ب در وضعیــت فعلــی و ب

بازارایــن صنعــت حکفرماســت خیر.بــه جــز تعداد 

معــدودی از تولیــد کننــدگان داخلــی بقیــه امکان 

رقابــت بــا همتایــان خــود را دارا منــی یاشــند عــدم 

ــای  ــرداری ه ــی ب ــا ،کپ ــی مدله ــوآوری در طراح ن

بــی رویــه و بــدون رعایــت اصــول ،عــدم توجــه بــه 

نیازهــای مــرصف کننــدگان و بــه روز رســانی آنهــا 

ــات  ــتانداردها ،امکان ــت اس ــدم رعای ــد ،ع در تولی

ــا ،عــدم  ــات قیمته ــن ،عــدم ثب تکنولوژیکــی پایی

ــروی انســانی خــاق جهــت  ــرورش نی آمــوزش و پ

ــت ، و  ــت دول ــدم حای ــن ،ع ــای نوی ــی ه طراح

ــی برنامــه کاالهــای ارزان و متنــوع چینــی  ورود ب

بــه کشــور کــه ســهم زیــادی از فــروش بــازار را بــه 

دســت گرفتــه انــد همــه و همــه از جملــه دالیلــی 

ــن  ــت در ای ــکان رقاب ــه ام ــوان ب ــه منیت ــت ک اس

عرصــه خیلــی خوشــبین بــود مگــر آنکــه تغییــرات 

بنیــادی در ایــن حــوزه انجــام شــود. 

اساســا بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش ــت ه و محدودی

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

ــران  ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن  را ب ــت مبل صنع

ــد ؟ ــح میدانی صحی

ایــن کار بایــد کامــا بــا برنامــه و بدون عجلــه انجام 

پذیــرد مســئولین میبایســت از انجــام هرگونــه 

ــن  ــی در ای ــدون کار کارشناس ــه و ب ــدام عجوالن اق

حــوزه خــود داری کننــد کــه غیــز از ایــن میتوانــد 

منجــر بــه وارد شــدن صدمــات جــران ناپذیــر بــه 

تولیــد کننــدگان داخلــی شــود بایــد ابتــدا حداقــل 

زیــر ســاخت های الزم جهــت رقابــت ایجــاد شــود 

ضمنــا ورود کاالهــا نیــز بایــد بــه تدریــج و کامــا 

هوشــمندانه صــورت گیــرد بایســت در ابتــدا 

کاالهــای لوکس تــر بــا هزینه هــای گمرکی بــاال وارد 

شــود تــا ضمــن وارد نشــدن شــوک های اقتصــادی 

بــه بــازار داخلــی ، تولیــد کننــدگان داخلــی زمــان 

ــوان خــود را داشــته  ــردن ت ــاال ب مناســب جهــت ب

باشــند .

اینجانــب بــه عنــوان یکــی از پیشکســوتان صنعت 

مبلــان کشــور ضمن اعتقــاد به توامننــدی جوانان 

و دانشــمندان داخلــی و عــزم راســخ بــه  خــود 

رویارویی با برندهای جهانی بدون حامیت دولت امکانپذیر نیست

 مدیرعامل رشکت اروند؛ تولیدکننده صندلی های اداری و آمفی تئاتر:

کفایــی ملــی در حــوزه تولیــد )در حــال حــارض بالغ 

بــر 90درصــد محصــوالت ایــن رشکــت تولیــد داخل 

ــت  ــت از پیرشف ــی بایس ــه م ــدم ک ــت( معتق اس

ســایر کشــورها در ایــن زمینــه الگو بــرداری صحیح 

در جهــت ارتقــای صنعــت مبلــان کشــور داشــته 

باشیم. 

 -هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســت دســتیابی بــه بازارهــای 

ــه  ــوزه چ ــن ح ــت در ای ــد داش ــور خواهن کش

متهیداتــی اندیشــیده ایــد؟

ــزرگ  ــوری ب ــران کش ــت ای ــه اس ــلا اینگون مس

و ثرومتنــد بــوده وهســت مــردم ایــران نیــز 

ــند،  ــد می باش ــوش ذوق و هرمن ــمند وخ دانش

ــوم  ــرز و ب ــن م ــن ای ــات که ــی و ادبی ــخ غن تاری

در جهــان شــناخنه شــده اســت بدانیــد کــه 

آگاهــی و تــرس از همین هــا بــوده کــه امــروز 

آنهــا را بــر رس میــز مذاکــره بــا مــا و مجبــور بــه 

پذیــرش رشایــط مــا مــی منایــد مســلم اســت کــه 

هنوزجوهرتوافقــات  میخواهنــد،  را  بازارایــران 

خشــک نشــده هیئت هــای تجاریشــان دســته 

دســته وارد کشــور شــده انــد بدیهــی اســت آنهــا 

ــا  ــر م ــد ب ــینه میزنن ــه س ــان را ب ــنگ خودش س

ایرانیــان اســت کــه ضمــن فرهنــگ ســازی جهت 

حفــظ ارزش هــا و حایــت از تولیــد ملــی بــا الگــو 

بــرداری از عوامــل پیرشفــت ، خریــد تکنولــوژی 

پایــه، آمــوزش نیــروی انســانی ، اتحــاد بیــن 

متامــی رشکت هــای تولیــد کننــده در ایــن حــوزه 

رشایطــی را مهیــا ســازیم کــه نــه تنهــا مشــریان 

ــد کاالهــای داخلــی ترغیــب  ــه خری داخلــی را ب

مناییــم، بلکــه زمینــه صــادرات محصــول بــه 

بازارهــای جهانــی را فرآهــم ســازیم و بــه اصطــاح 

ــم. ــل منایی ــه فرصــت تبدی ــد را ب تهدی

  صادق اصالن بیگی
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  دکرت داوود ربیع

ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

برندهــای جهانــی بــه بازارهــای ایــران چــه 

تبعاتــی را در بــر خواهــد داشــت؟ 

ورود برندهــای خارجــی بــه ایــران اجتنــاب ناپذیــر 

اســت و قطعــا بــا اقبــال و بــازار خوبــی هــم روبــرو 

خواهنــد شــد، چرا کــه اوالً کشــور ما غیــر از صنایع 

ــیان، در  ــن و س ــل اه ــی مث ــع معدن ــت و مناب نف

مابقــی رشــته هــا، یک کشــور مرصف کننده اســت 

و تولیــد در حــد یــک شــعار و ســمبلیک می باشــد، 

کشــور مــرصف کننــده طبیعتــا حیاتش وابســته به 

ــت. واردات اس

نکتــه دوم: اینکــه، ایرانیــان اصــوال لوکــس پســند 

و در اصطــاح برنــد بــاز هســتند و در رشایــط 

مناســب حتی متوســط، محصــول لوکــس را ترجیح 

می دهنــد.

نکتــه ســوم: محققیــن دریافتنــد کــه متاســفانه، 

تقلــب، اجیــن شــده در داد و ســتد ما می باشــد که 

ایــن امــر باعــث شــده، مــرصف کننــدگان نهایــی، 

کاالی خارجــی رو بــه کاالی ایرانــی ترجیــح دهنــد، 

ــاخت ها و  ــه زیرس ــر ب ــگ و تفک ــن فرهن ــر ای تغیی

زمــان نیــاز دارد.

در نتیجــه همیــن ســه علــت عمــده باعــث عطــش 

ــای  ــد کاالی برنده ــرای خری ــران ب ــازار ای ــدید ب ش

خارجــی خواهــد شــد، کــه قطعــا تاثیــر بســزایی بــر 

تولیــدات داخلــی خواهــد داشــت.

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو ، صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن ، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت ؟ 

بــا رشایــط فعلــی کــه می بینــم، متاســفانه در 

ماراتــن پیــش رو، صنعــت مبلــان ایــران تــوان 

حضــور موفقیت آمیــزی در کشــور نخواهد داشــت 

مگــر اینکــه دولــت مــردان بــه جــای باالبــردن 

ــق آن را  ــه ناموف ــه تجرب ــای واردات کاال ک تعرفه ه

در صنایــع خودروســازی مشــاهده می کنیــم، بــرای 

بقــای صنایــع چــوب و مبلــان کشــور، ورود مــواد 

خــام از قبیــل چــوب، خــرده چــوب )چیپــس( و... 

را بــدون هیــچ مانــع گمرکــی آزاد کننــد تــا صنایــع 

ــان و ام دی اف  ــدگان نئوپ ــد تولیدکنن ــادر مانن م

و چندالیــی و چســب و پارچــه و.... دوام آورده و 

ــی،  ــت عال ــا کیفی ــان را ب ــع مبل ــه صنای مواداولی

تامیــن مناینــد.

 اساســا« بــا توجــه بــه رشاط فعلــی کشــور 

و محدودیت هــای ناشــی از تحریــم تــا چــه 

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

ــد (  ــح دهی ــد؟ ) توضی می دانی

اصــوال بنــده موافــق ایجــاد رقابــت ســامل در متــام 

زمینه هــا هســتم، بــه نظــرم تــا کاالی خارجــی 

مرغــوب وارد نشــود، صنایع داخلی رشــد نخواهند 

کــرد، ورود برندهــا آزاد شــود حتــی در رشایــط 

تحریــم فعلــی، در کنــارش دولت با ارایه تســهیات 

ــوژی و  ــه تکنول ــکان تهی ــم، ام ــره ک ــا به ــی ب بانک

ماشــین آالت را بــرای تولیــد کننــده مهیــا ســازد و 

از تولیــد کننــده ماشــین های ایرانــی نیــز حایــت 

کنــد تــا صنایــع جانبــی ما نیــز رشــد منایــد و هان 

طــوری کــه قبــا اشــاره کــردم، مــواد اولیه مناســب 

را بــه صنعــت برســاند، تولیدکننــده ایرانــی نیــز بــا 

مدیریــت صحیــح جهــت باالبــردن راندمــان تــوام 

بــا کیفیــت اقــدام منایــد تــا بتواننــد رقابــت کنند.

 هــامن طــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســتیابی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت ، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید ؟ 

صنایــع چوب، مبلان و دکوراســیون ایــران دارای دو 

مزیــت نســبی ویــژه در منطقه می باشــد، نخســت، 

نزدیکــی بــه بزرگریــن تولیــد کننــده چــوب دنیــا 

یعنــی روســیه و دوم، نزدیکــی بــه بزرگریــن بــازار 

ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــی کش ــان یعن ــرصف مبل م

فــارس، عــراق، افغانســتان و کشــورهای شــالی، این 

در ماراتن پیش رو، صنعت مبلامن محکوم به شکست است

 مدیرعامل ربیع چوب؛ مشاور صنایع چوب و مبلامن:

دو مزیــت طایــی را بــا هر ایرانیــان، تکنولوژی های 

ــل و  ــتمزد و حم ــرژی ، دس ــت، ان ــتقر در صنع مس

نقــل ارزان کنــار هــم بگذاریــد، باعــث می شــود تــا 

در صــورت عــدم تــوان رقابــت بــا برندهــای خارجــی 

در کشــور،بتوانیم محصــوالت خود را صــادر منوده و 

توازنــی بیــن واردات و صــادرات برقــرار کنیــم، بطــور 

مثــال آمریــکا، جــزو ســه کشــور اول دنیــا در واردات 

مبلــان، تولیــد و صــادرات مبلان می باشــد، ایجاد 

ایــن تــوازن یعنی تقویت صــادرات، باعث شــکوفایی 

ــوان  ــر بعن ــم دیگ ــه مه صنعــت خواهــد شــد، نکت

راهــکار، جــذب رسمایــه خارجــی و مشــارکت دادن 

ــا را  ــد داخــل می باشــد، برندهــای دنی ــا در تولی آنه

بــرای مشــارکت در تولید، به ســمت خود بکشــانیم 

و از مزیت هــای نســبی مطــرح شــده، کــال بهــره را 

بریم.

پیـش رو،  ماراتـن  در  متاسـفانه 

صنعت مبلامن ایـران توان حضور 

موفقیت آمیزی در کشور نخواهد 

داشـت مگـر اینکه دولـت مردان 

بـه جـای بـاال بـردن تعرفه هـای 

مانعـی  هیـچ  کاالبـدون  واردات 

گمرکـی مـواد خـام را آزاد کننـد
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ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

ــن  ــت بی ــور رقاب ــی در کش ــای جهان ورود برنده

رشکت هــا را شــدیدتر خواهــد کــرد ، در ایــن 

صــورت رشکت هــای داخلــی مجبــور خواهنــد 

بــود کاالهــای مرغوب تــری بــه مــردم عرضــه 

ــز  ــود را نی ــات خ ــت خدم ــطح کیفی ــد و س مناین

ارتقــاء دهنــد. بــه عبارتی حضــور برندهــای بزرگ 

ــی و ســنتی را  در کشــور ، تولیدکننــدگان معمول

ــق  ــد تطبی ــط جدی ــا رشای ــود را ب ــد خ ــه نتوانن ک

دهنــد دچــار مشــکل خواهــد کــرد. ورود برندهای 

جهانــی باعــث بهبــود کیفیــت تولیــد و اراده 

خدمــات خواهــد شــد که برنــده اصلــی آن مرصف 

ــدگان محــرم میباشــند . کنن

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو ، صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن ، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

ــت ؟  ــد داش خواه

تولیــد کننــدگان ما قطعــا« در این خصــوص از قبل 

محکــوم بــه شکســت نیســتند و حرف هــای زیادی 

بــرای گفــن دارنــد .  از طرفــی عکــس ایــن مطلــب 

نیــز صــادق اســت . در گذشــته برندهــای زیــادی 

بــه کشــور وارد شــده انــد کــه امــروزه نامــی از آنهــا 

نیســت و ایــن چیزی جــز رقابت تنگاتنگ نیســت.

 »اساســا« بــا توجــه بــه رشاط فعلــی 

کشــور و محدودیت هــای ناشــی از تحریــم تــا 

ــی در حــوزه  ــدازه ورود برندهــای جهان چــه ان

ــران  ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب ــت مبل صنع

ــد؟ ــح می دانی صحی

نرمــال  اقتصــاد  رشایــط  بــا  تحریــم  رشایــط 

متفــاوت اســت و طبیعــی اســت در زمــان تحریــم 

اولویت هــای اصلــی مــد نظــر قــرار گیــرد و ورود 

کاالی خارجــی بــه داخــل کشــور بــر اســاس نیــاز 

و اهمیــت آن درجــه بنــدی گــردد . در تدویــن 

ــول  ــن اص ــر ای ــز ب ــی نی ــاد مقاومت ــه اقتص برنام

پرداختــه شــده و حتی االمکان ســعی شــده اســت 

از خــروج بــی مــورد ارز از کشــور جلوگیری شــود .

 هــامن طــور که مطلعیــد در حــوزه مبلامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبال 

زیــادی جهــت دســتیابی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت ، در ایــن حوزه چــه متهیداتی 

ــیده اید ؟  اندیش

ورود برندهای جهانی باعث بهبود کیفیت خواهد شد

 رئیس هیئت مدیره رشکت بالسا چوب؛ تولیدکننده مبلامن کودک و نوجوان :

  اسامعیل آهنگری

ــر  ــای معت ــور برنده ــب حض ــاد اینجان ــه اعتق ب

جهانــی در حــوزه مبلــان و دکوراســیون به کشــور 

هــم فرصــت و هــم تهدیــد محســوب می شــود . 

ــی  ــن جهــت کــه رشکت هــای داخل فرصــت از ای

بــا تــاش و کوشــش بیشــر ســعی در ارتقــاء 

محصــوالت خــود منوده و از این ســو ســهم بیشــر 

از بــازار را کســب مناینــد و تهدیــد از ایــن جهــت 

ــریان  ــی مش ــای اصل ــه نیازه ــه ب ــدم توج ــه ع ک

عرصــه رقابــت را بــه رشکت هــای خارجــی واگــذار 

منایــد.
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  علی رسول زاده

 بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

تبعاتــی را در بــر خواهــد داشــت؟ 

بــه نظــر مــن اگــر برندهــای جهانــی امــکان 

حضــور در بازارهــای ایــران را بیابنــد، یقینــاً 

فرصــت مناســبی بــرای اعتــای تولیــد کنندگان 

و مــرصف کننــدگان خواهــد بــود.

حضــور برندهــا باعث رشــد کیفی و تنــوع محصول 

در بــازار مبلــان و دکوراســیون می شــود و مــرصف 

کننــده حق انتخاب بیشــری پیــدا خواهــد کرد.

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو، صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

ــت؟ ــد داش خواهن

بایــد صاحبــان کاال و خدمــات از تکنولــوژی روز 

دنیــا اســتفاده مناینــد تــا بتواننــد حضــور موفقی 

داشــته باشــند، تولیــد کننــدگان منــی تواننــد بــا 

ماشــین آالت فرســوده، محصول بــا کیفیت تولید 

ــی  ــران داخل ــت صنعتگ ــرو موفقی ــد از ای مناین

گــره خــورده بــا بکارگیــری تکنولوژی هــای نویــن 

و بــه روز دنیاســت. در غیــر ایــن صــورت در ایــن 

ماراتــن محکــوم بــه شکســت هســتیم.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

برندهــای جهانــی در حــوزه  انــدازه ورود 

صنعــت مبلــامن را بــه بازارهــای بکــر ایــران 

ــد؟ ــح می دانی صحی

درکل زمانــی کــه تحریــم هــا برچیــده می شــود، 

عمــاً ورود برندهــای معتــر در متامــی حوزه هــا 

صــورت می گیــرد، هــان طور کــه کاالی ســاخته 

شــده وارد می شــود، مــواد اولیــه ی مرغــوب 

و ماشــین آالت بــه روز نیــز وارد خواهــد شــد، 

ــوان  ــران می ت ــر ای ــای بک ــان از بازاره ــس همزم پ

اســتفاده منــود، درکل ممنوعیــت واردات کاالی 

ــر دارد. ــد رضر را در ب ــده چن ــاخته ش س

اول تنبلــی در صنعــت، دوم ایجــاد توقــع از 

دولــت، ســوم حــذف خاقیــت و چاالکــی و 

ــه طراحــی، نکتــه  چهــارم عــدم اهمیــت دادن ب

ــب  ــت مناس ــری و مدیری ــد فک ــدم رش ــم ع پنج

و نکتــه آخــر عــدم رشــد مناســب و پاییــن نگــه 

داشــن ســطح توامنندی هــا، عمــاً بــا ایجــاد 

محدودیــت هیچــگاه منی توانیــم در ایــن صنعت 

ــیم.  ــذار باش ــی تاثیرگ ــازار جهان در ب

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

با ایجاد محدودیت ها، هرگز نخواهیم توانست در بازارهای جهانی حضور یابیم

مدیرعامل رشکت پارسیان چوب؛ تامین کننده تولیدکننده یراق آالت:

جهانــی  معتــر  برندهــای  دکوراســیون  و 

اقبــال زیــادی جهــت دســتیابی بــه بازارهــای 

ــن حــوزه چــه  کشــور خواهنــد داشــت، در ای

متهیداتــی اندیشــیده اید؟

تفکــر درســت، داشــن برنامه ریــزی صحیــح و 

کاربردی از فاکتورهای پراهمیت در چنین رشایطی 

خواهــد بــود، پــس از آن تدویــن اســراتژی تولیــد و 

فــروش خــود می توانــد یکــی از تکه هــای ایــن پــازل 

باشــه البتــه اســتفاده از ماشــین آالت و مــواد اولیــه 

ــد دور از ذهــن داشــت. ــن نبای مرغــوب را در ای
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ــی  ــور کل ــه ط ــی ب ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه بازارهــای ایــران  ورود برندهــای جهانــی ب

ــت؟ ــد داش ــر خواه ــی را درب ــه تبعات چ

ــده مــن حضــور رشکتهــای خارجــی در  ــه عقی ب

ــد  ــی در برخواه ــه اصل ــه نتیج ــران س ــازار ای ب

ــت: داش

و  دنیــا  روز  فنــی  دانــش  اینکــه  اول 

اســتانداردهای جدیــد آن وارد کشــور شــده و 

ــی  ــی م ــدات داخل ــطح تولی ــاء س ــب ارتق موج

شــود؛ دوم اینکــه موجــب خواهــد شــد فرهنــگ 

ــرصف  ــان اداری درم ــتفاده از مبل ــد و اس خری

کننــدگان ارتقــا یافتــه و حتــی ســلیقه مــرصف 

بــه ســمت محصــوالت مــدرن و کاربــردی و در 

عیــن حــال ســاده ســوق پیــدا کنــد و آخــر اینکــه 

حضــور رقبــای جدیــد در بــازار موجــب حرکــت 

تولیدکننــدگان داخلــی و پیرشفــت صنعــت 

ــد. ــد ش خواه

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

ــز  ــت آمی ــوری موفقی ــکان حض ــامن، ام مبل

ــت؟ ــد داش خواه

ــت  ــن صنع ــی در ای ــد خارج ــای جدی ورود رقب

قطعــاً بــه معنــی تصاحــب ســهمی از بــازار ایــران 

هــر چنــد ناچیــز اســت؛ امــا فرامــوش نکنیــم که 

پیــش از ایــن نیز شــاهد حضور رشکتهــای مطرح 

خارجــی و ســپس خامتــه فعالیــت آنــان در ایــران 

بــوده ایــم، تولیــد کننــدگان داخلــی بــا توجــه بــه 

ــات تولیــدی نســبتاً  ــه امکان اینکــه دسرســی ب

ــل  ــل و نق ــه حم ــان و هزین ــته و زم ــی داش خوب

ــاً  ــد عمدت ــه داخــل را هــم ندارن کاال از خــارج ب

دچــار تهدیــد یــا مشــکل جــدی نخواهنــد شــد. 

همچنیــن بــازار ایــران بــا رشایــط حــارض آمادگی 

ــی را  ــطح جهان ــرح در س ــای مط ــرش برنده پذی

نداشــته و از نظــر اقتصــادی حضــور آنــان دســت 

کــم در کوتــاه مــدت توجیــه اقتصــادی نــدارد.

 اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حــوزه 

صنعــت مبلــامن را بــه بازارهــای بکــر ایــران 

ــد؟ ــح می دانی صحی

ــی  ــدگان داخل ــد کنن ــا تولی ــم ه ــع تحری ــا رف ب

هــم ماننــد رقبــای خارجــی خــود دسرســی 

بــه مــواد اولیــه، قطعــات و محصــوالت بهــری 

ارتقــای  موجــب  موضــوع  همیــن  و  داشــته 

ســطح کیفــی محصــوالت داخلــی خواهــد شــد. 

از ایــرو حضــور برندهــای جهانــی در ایــران 

رضیــب پذیــرش محصــوالت داخلــی خــوب را با 

ایجــاد حــس رقابــت بیشــر، باالبــرده اســت، بــه 

اعتقــاد مــن در کل ایــن حضــور اثــرات مطلوبــی 

ــت. ــد داش خواه

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی 

اقبــال زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهای 

کشــور خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه 

ــیده اید؟ ــی اندیش متهیدات

اقداماتــی کــه رشکــت فیلپــا سیســتم بــرای 

ایــن امــر اندیشــیده و در طــول زمــان تبدیــل بــه 

سیاســت رشکــت شــده اســت، طراحــی و تولیــد 

ســبکهای نویــن مبلــان اداری و بــکار بــردن 

ــه روز  مــواد و قطعــات خــاص و فــن آوریهــای ب

ــت.  ــوالت اس ــروش محص ــد و ف ــد تولی در فرآین

فاصلــه  جهــات  بســیاری  در  ترتیــب  بدیــن 

ــا رقبــای تــازه وارد وجــود نــدارد.  چشــمگیری ب

حضور برندهای خارجی حس رقابت را بیشرت می کند

مدیرعامل رشکت فیلپا سیستم؛ تولیدکننده مبلامن اداری مدرن:

  علی اصغر چاهیان 



37دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
37  شماره  22  /  پاییز  1394

  هدایت سلطان 

محمدی بروجنی 

 بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

تبعاتــی را دربــر خواهــد داشــت؟

اگــر بخواهیــم نــگاه دقیــق تــر و محتاطانه تــری 

نســبت بــه ورود برندهــای جهانــی بــه بازارهــای 

ایــران داشــته باشــیم، بایــد ایــن 

ابتــدا  کنیــم:  بررســی  بخــش  دو  در  را  ورود 

ورود برندهــای جهانــی قبــل از برداشــن کامــل 

تحریم هــا و ســپس ورود برندهــای جهانــی بعد از 

برداشــن کامــل تحریم هــا.

چنانچــه قبــل از برداشــن و رفــع کامــل تحریم ها 

برندهــای جهانــی بــه کشــور وارد شــوند. درگیــر 

ایــن حالــت  ایــم. در  ریســک بزرگــی شــده 

ــه کشــور وارد مــی شــوند و  ــی ب برندهــای جهان

جــای پــای خــود را محکــم مــی کنند و ســلیقه ها 

را بــه ســمت خودشــان ســوق می دهنــد. در ایــن 

حالــت چنانچــه بــه هــر دلیــل تحریم ها برداشــته 

نشــوند، امــکان تامیــن مــواد و ابــزار مــورد نیــاز 

صنایــع داخلــی بــا مشــکل مواجــه می شــودو بــه 

تبــع آن امــکان ارتقــاء و رقابــت از صنایــع داخلــی 

ســلب گردیــد و بایــد ناظــر بــر رضر و زیــان 

صنایــع داخلــی باشــیم و از طرفــی دیگــر امــکان 

خــروج و اخــراج برندهــای جهانــی وارد شــده 

مشــکل می شــود. تقریبــاً هاننــد مشــکلی کــه 

بــرای صنعــت خــودرو اتفــاق افتــاد.

در حالــت دوم چنانچــه ورود برندهــای جهانــی 

بعــد از برداشــن کامــل تحریم هــا اتفــاق بیفتــد 

ــه  ــا توج ــه ب ــت چونک ــدی اس ــوش آین ــه خ واقع

ــی کــه صنعتگــران  ــش وکوشــش و مهارت ــه دان ب

ایرانــی دارنــد بافاصلــه وارد رقابــت با محصوالت 

ایــن حالــت  برندهــای جهانــی می شــوند.در 

ــزار  ــح و اب ــوع مــواد و مصال امــکان تامیــن هــر ن

و دانــش مــورد نیــاز را از هــر نقطــه دنیــا را مهیــا 

دیــده و بــه رسعــت خــود برنــد جهانــی خواهنــد 

شــد.

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

ــت؟ ــد داش خواه

قطعــاً امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز خواهنــد 

ــه کــه بســیاری از کشــورها  داشــت. هــان گون

مــا  از  دور،  چنــدان  نــه  گذشــته ای   در  کــه 

عقب تــر بــود در رقابــت مشــابه موفــق شــدند مــا 

نیــز موفــق خواهیــم شــد. ایرانیانــی کــه از ایــران 

رفتنــد و در کشــورهای صاحب تکنولــوژی تبدیل 

ــران  ــرادران و خواه ــدند. ب ــی ش ــد جهان ــه برن ب

ــان در  ــا آن ــد. منته ــور بودن ــل کش ــان داخ ایرانی

آن کشــورها آزادانــه دسرســی بــه دانــش و مــواد 

ــق  ــتند موف ــتند و توانس ــزار الزم داش ــه و اب اولی

شــوند مــا نیــز دسرســی داشــته باشــیم بــدون 

شــک موفــق خواهیــم شــد.

 اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

برندهــای جهانــی در حــوزه  انــدازه ورود 

صنعــت مبلــامن را بــه بازارهــای بکــر ایــران 

صحیــح می دانیــد. )توضیــح دهیــد(

در حــال حــارض کــه محدودیت هــای ناشــی 

از تحریم هــا همچنــان وجــود دارد اجــازه ورود 

برندهــای جهانــی در حــوزه صنعــت مبلــان 

حرکــت معقولــی نخواهــد بــود و منجــر بــه 

هــدر رفــت منابــع و درجــا زدن صنایــع مبلــان 

ــد  ــط بای داخلــی خواهــد شــد ولــی در ایــن رشای

از برندهــای جهانــی در حــوزه ابــزارآالت و مــواد 

و مصالــح و صاحبــان دانــش و طــرح و ایــده 

و رسمایــه گــذاران تولیــد در داخــل اســتقبال 

ــم. کنی

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

جهانــی  معتــر  برندهــای  دکوراســیون  و 

اقبــال زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای 

ــن حــوزه چــه  کشــور خواهنــد داشــت، در ای

متهیداتــی اندیشــیده اید؟

در رشایط فعلی ورود برندهای جهانی منجر به درجا زدن صنایع مبلامن می شود

  مدیر عامل رشکت فرآذین؛ تولیدکننده پارتیشن و مبلامن اداری:

خوشــبختانه رشکــت فرآذیــن بــه عنوانــی یکــی 

اعضــای خانــواده مبلــان و دکوراســیون  از 

ایــران، از ابتــدای زمزمــه گفــت وگوهــای توافق 

و حــدس احتــال مواجهــه بــا حضــور برندهــای 

ــه  ــوط ب ــی در حــوزه فعالیــت مرب معتــر جهان

ــتانه و در  ــش دس ــورت پی ــه ص ــت، ب ــن رشک ای

در  متهیداتــی  اتخــاذ  در  ســعی  حدامــکان 

خصــوص طــرح و توســعه و تجهیــز و همچنــان 

آمــوزش کارکنــان در قالــب تورهــای بازدیــد 

و آمــوزش روش هــای تعــدادی از برندهــای 

از کشــور  قابــل دســرس در خــارج  معتــر 

منــوده و ســعی در ایجــاد جــرات وآمادگــی 

ــش رو  ــت پی ــرای رقاب ــت ب ــن رشک ــم ای الزم تی

ــت.  ــوده اس من
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ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

بــه اعتقــاد بنــده ورود برندهــای خارجــی بــه بــازار 

ایــران در صــورت حایت و مدیریــت دولت از تولید 

در بازه هــای زمانــی اثــرات متفاوتی خواهد داشــت، 

در کوتــاه مــدت ایــران بــازار مــرصف برندهــا خواهد 

شــد ، لیکــن در میــان مــدت ، تولیــد کننــدگان بــا 

مقایســه کاالهــای خارجی ســعی بر رقابــت خواهند 

ــی  ــط جغرافیای ــر رشای ــت بخاط ــت و در نهای داش

ایــران و آگاهــی تولیــد کننــدگان به رشایــط جهانی و 

کســب اعتبــار سیاســی و اقتصــادی قادر به کســب 

بخشــی از بــازار جهانــی خواهنــد بــود . 

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو ، صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن ، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

ــت ؟  ــد داش خواه

در ماراتــن اعضــای صنعــت مبلــان، پیــش رو صد 

در صــد امــکان حضــوری متــام قد خواهنــد یافت، 

بایــد در نظرداشــت در رقابــت بــا محصــوالت 

ــری  ــون یادگی ــی چ ــی ظرفیت های ــابه خارج مش

فرهنــگ درســت تولیــد و عرضــه تکنیک هــای 

نویــن خدمــات پــس از فــروش و حتــی مذاکــرات 

حرفــه ای امــکان پذیــر خواهــد شــد. 

ــور  ــی کش ــه رشاط فعل ــه ب ــا توج ــا ب  اساس

و محدودیت هــای ناشــی از تحریــم تــا چــه 

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

میدانیــد؟ )توضیــح دهیــد ( 

جالــب اســت بدانیــد، هــم اکنــون ایــن اتفــاق 

افتــاده و برندهــای جهانــی نــه بصــورت منایندگی 

بلکــه بصــورت سفارشــی وارد بــازار ایــران شــده اند 

و می شــوند. بعــد از تحریــم ایــن اتفــاق در قالــب 

منایندگی هــای رســمی بــروز خواهــد یافــت و 

اساســاً ایــن ارتبــاط در فضــای تجــاری رقابتــی غیــر 

قابــل اجتنــاب اســت. 

 هــامن طــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســتیابی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت ، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟ 

اقبــال برندهــای جهانــی در کیفیــت و ارائــه 

خدمــات و طرح هــای بــروز می باشــد. تنهــا چیــزی 

ــد فرهنــگ درســت در  ــز می کن کــه آنهــا را متای

ــت. ــه اس ــد و ارائ تولی

کلیــه ماشــین آالتــی کــه ایــن محصــوالت را تولیــد 

ــی  ــت. متام ــود اس ــز موج ــران نی ــد در ای می کنن

مــواد اولیــه ای کــه آنها اســتفاده می کننــد در ایران 

قابــل دسرســی اســت. 

ــت کار  ــگ درس ــد فرهن ــه می مان ــزی ک ــا چی تنه

کــردن اســت کــه نیاز بــه یک نهضــت فکــری دارد. 

شــانس برندهــا و تولیــد کننــدگان ایرانــی در ایــن 

خواهــد بــود کــه هــم قیمت متــام شــده آنهــا پائین 

تــر خواهــد بــود و هــم عــوارض گمرکــی پرداخــت 

نخواهنــد کــرد. بنابــر ایــن اگــر کیفیــت در حــد 

ــا  ــده ب ــرصف کنن ــلا« م ــد »مس ــتاندارد باش اس

قیمــت مناســب بــه کاالی مناســب دســت خواهد 

یافــت. 

ورود برندها به بازار ایران فرصت آفرین است

 مدیرعامل رشکت پلی فرم؛ تولیدکننده پارتیشن و مبلامن اداری:

  دریا افشار
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بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طــور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟ ــد داش ــر خواه ــی را درب تبعات

شــاید در نــگاه اول ایــن موضــوع بــه عنــوان تهدید 

بــزرگ صنعــت مبلــان مــا را تهدیــد منایــد، امــا 

بــا کمــی تامــل مــی تــوان اینگونــه تحلیــل منــود 

ــازار  ــه ب ــی ب ــت ورود برندهــای جهان کــه در نهای

ایــران امــری غیــر قابــل اجتنــاب اســت. لــذا مــی 

ــوع  ــن موض ــه از ای ــع گرایان ــی واق ــا نگاه ــوان ب ت

ــرداری و ایجــاد حــس  ــو ب در راســتای امــکان الگ

رقابــت در داخــل صنایــع داخلــی اســتفاده منــود. 

امــا ایــن واقعیــت غیــر قابــل انکار اســت کــه ورود 

ــدن  ــارج ش ــب از دور خ ــی موج ــای جهان برنده

ــبک و  ــه س ــه ب ــی ک ــادی از کارگاه هائ ــداد زی تع

تفکــر ســنتی اداره مــی شــوند، خواهــد شــد.

ــن رقابــت پیــش رو صاحبــان  ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

هانگونــه کــه مســتحرض هســتید، متاســفانه 

ــه  ــان کشــور ب حجــم عمــده ای از صنعــت مبل

صــورت کارگاهــی و ســنتی اداره می گردنــد و این 

نــوع صنایــع قابلیــت رقابــت بــا برندهــای مطــرح 

ــا  ــی ب ــاختاری تخصص ــه دارای س ــی ک بین امللل

زنجیــره تامینی ســاختار یافتــه هســتند را ندارند. 

ــت  ــور موفقی ــع حض ــن موان ــده تری ــی از عم یک

آمیــز صنایــع داخــل در ایــن برهــه از زمــان عــدم 

برندســازی در ایــن صنعــت بــوده اســت و امــکان 

اطــاق برنــد بــه جــزء تعــداد انگشت شــاری 

واقعــاً غیــر ممکــن اســت. الزم حضــور موفقیــت 

آمیــز در ایــن رقابــت، اصــاح ســاختار ســنتی بــه 

صنعتــی بــا قابلیــت ایجــاد متایــز در املــان هــای 

طــرح، کیفیــت، ماشــین آالت، خدمــات و قیمــت 

اســت.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

ــران  ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب ــت مبل صنع

صحیــح می دانیــد؟ 

اساســا ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه ورود 

برندهــای جهانــی زود یــا دیــر اتفــاق خواهــد افتاد 

امــا ایــن مــورد قابــل تامــل اســت کــه در دوره ای 

کــه امــکان حضــور برندهــای بین املللــی در داخل 

کشــور بــا توجــه بــه وجــود تحریم هــا، امکان پذیــر 

نبــوده اســت، چه تعــداد از صنایــع توانســته اند از 

ایــن موضــوع به عنــوان فرصت اســتفاده منــوده و 

زیــر ســاخت هــای مــورد نیاز جهــت تبدیل شــدن 

بــه یــک برنــد ایرانــی و بین املللــی را مهیا ســازند. 

واقعیــت ایــن اســت کــه تعــداد بســیار انگشــت 

ــه در  ــاخت های مربوط ــد زیرس ــاری می توانن ش

ایــن حــوزه را بــا رسمایــه گــذاری در حــوزه نیــروی 

انســانی، سیســتم هــا، ماشــین آالت و مــواد اولیــه 

ایجــاد مناینــد. هانگونــه که مســتحرض هســتید 

بــازار ایــران خــود بــه تنهائــی بــازار بســیار بزرگــی 

اســت و مــی توانــد دروازه ورود بــه بازارهــای 

روســیه و کشــورهای مشــرک املنافــع آن منطقــه 

ــت گذاری  ــا سیاس ــن رو، ب ــرد. از ای ــرار گی ــز ق نی

ــط  ــب توس ــم اندازی مناس ــن چش ــح و تدوی صحی

دولــت و تعییــن برنامــه زمان بنــدی 2 ســاله جهت 

ارتقــاء و رشــد صنایــع مبلــان بــه حایــت دولــت 

ــازی ورود  ــات آماده س ــی، موجب ــش خصوص و بخ

برندهــای جهانــی مهیــا می گــردد در غیرایــن 

فعلــی  برندهــا در رشایــط  ایــن  صــورت ورود 

موجبــات از بیــن رفــن صنایــع کارگاهــی خواهــد 

شــد.

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حوزه چــه متهیداتی 

ــیده اید؟ اندیش

ــه  ــود ک ــداز خ ــم ان ــن چش ــا تدوی ــه ب ــت پان رشک

باید از حس رقابت صنایع داخلی استفاده شود

مدیر عامل رشکت پانه؛ تولیدکننده مبلامن منزل و رستوران ها:

بــا شــعار »تخصصــی تریــن تولیــد کننــده میــز و 

ــی  ــت در ط ــته اس ــوری«، توانس ــی ناهارخ صندل

ایــن 5 ســال بــا ایجــاد زیــر ســاخت های مناســب، 

ســاختار خــود را از حالــت ســنتی بــه صنعتــی، بــا 

قابلیــت تولیــد انبــوه رقابت پذیــر تغییــر دهد.که 

از جملــه ایــن متهیــدات مــی تــوان بــه مــوارد ذیل 

اشــاره منــود:

- رشــد و ارتقــاء نیروی انســانی تخصصــی از طریق 

برگــزاری آمــوزش هــای حیــن کار )هانگونــه کــه 

اطــاع داریــد، نیروی انســانی مــی توانــد بــه 

ــز و  ــن فاکتورهــای متای عنــوان یکــی از بزرگری

ایجــاد مزیــت رقابتــی در قبــال برندهــای جهانــی 

بــرای مــا عمــل منایــد(.

- طراحــی و راه انــدازی خــط تولیــد انبــوه بــا 

انعطــاف پذیــری بــاال

- تولیــد بــه صــورت کامــا تخصصی در حــوزه میز 

و صندلــی ناهــار خوری

- تجهیز و راه اندازی زیر ساخت های IT مورد نیاز

- تامیــن سیســتم ERP بــه صــورت کامــا یکپارچه 

و سیستاتیک

- ترکیب هر ناب ایرانی با دانش روز دنیا

CNC و NC تجهیز خط تولید با ماشین آالت -

- تامیــن کادر مدیریتــی و ســتادی روز آمــد و 

متخصــص

   مسلم رمضانی 
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گفت وگو

ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

تبعاتــی را در بــر خواهــد داشــت؟ 

ورود برندهــای جهانــی مبلــان می توانــد بــا خــود 

عــاوه بــر تبعــات منفی، بــرکات و تبعــات مثبتی 

را هــم دربــر داشــته باشــد. 

از تبعــات منفــی کــه بــه دلیل عــدم حضــور تولید 

ــوان  کننــدگان داخلــی در بازارهــای جهانــی می ت

ــران  ــی صنعتگ ــواری دسرس ــت، دش ــاره داش اش

ایرانــی بــه مــواد اولیــه مرغــوب و تکنولــوژی روز 

دنیااســتاز ســوی خــود بــاوری و اعتــاد بــه نفــس 

ــاالن  ــن فع ــی در بی ــازار جهان ــور در ب ــرای حض ب

ــور  ــه حض ــت و در نتیج ــده اس ــاد ش ــی ایج ایران

برندهــای جهانــی در ایــران تحــت رشایــط خــاص 

می توانــد از ایــن اتفــاق نــه بــه عنــوان تهدیــد بلکــه 

یــک فرصــت قلمــداد شــود. بایــد دقــت کنیــم که 

ــه کشــور وارد  ــت ب ــا کیفی محصــوالت خارجــی ب

ــی کــه اســتاندارد الزم را داشــته  شــود، محصوالت

باشــند، اگــر از ایــن مقولــه غافــل مبانیــم ممکــن 

اســت محصــوالت بــی کیفیــت و بنجــل به کشــور 

وارد شــود، از ســویی ورود محصــوالت مطلــوب بــه 

کشــور ســبب رشــد و ارتقــای تولیــدات داخلی نیز 

خواهــد شــد.

ــان  ــش رو صاحب ــت پی ــن رقاب ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

بــه اعتقــاد بنــده اگــر تعرفــه واردات در راســتای 

ــردد و در  ــم گ ــی تنظی ــت داخل ــت از صنع حای

یــک برنامــه زمانــی منســجم و بصــورت پلکانــی بــا 

چــری حایتــی و هدفمنــد کاهــش یابــد تولیــد 

داخــل فرصــت کافــی جهــت تجهیــز بدنــه خویش 

را خواهــد یافــت و از ایــن مســیر پله هــای موفقیت 

فســخ خواهــد شــد.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

ــد؟  می دانی

ــل  ــر قاب ــری غی ــران ام ــازار ای ــه ب ــا ب ورود برنده

اجتنــاب اســت امــا اگــر تولیــد داخــل را حایــت 

ــم. ــتی رفته ای ــیر درس ــم مس کنی

ــل  ــه در داخ ــه ک ــواد اولی ــه واردات م ــد تعرف بای

تولیــد مــی گــردد پائیــن بیایــد بــرای مثــال؛ )تولید 

نئوپــان مامین هــا از نظــر کمــی و کیفــی در ایــران 

ــث  ــوز در بح ــا هن ــته ام ــم گیری داش ــد چش رش

رنــگ بنــدی رشکت هــای داخلــی بســیار محــدود 

. هستند

ــد  ــود بای ــد منی ش ــران تولی ــه در ای ــی ک  رنگ های

بــا تعرفــه پائیــن وارد گــردد و بحــث یــراق آالت  و 

ماشــین آالت نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند.

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

مــا بــا ایجــاد زمینــه مناســب جهــت حضــور تولیــد 

کنندگانــی که مســتعد صــادرات هســتند و برگزاری 

جلســات کارشناســی مــداوم بــا صاحبــان مبلــان و 

ــان  ــع را از می ــم موان ــد بتوانی ــط، بای ــئوالن مرتب مس

ــم. برداری

حضــور برندهــای خارجــی و محصــوالت بــا کیفیــت 

می  توانــد بــه تنــوع و غنــای ایــن بــازار و ایــن صنعــت 

بیفزایــد و بــازار ایــران را بــزرگ و بزرگــر کنــد.

تعرفه واردات هدفمند شود

مدیر داخلی رشکت آپادانا و سلطان کوچولو؛ تولیدکننده مبلامن کودک و نوجوان:

  سیروس کشاورز



41دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
41  شماره  22  /  پاییز  1394

  سید مهدی 

محمودی فر

ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

تبعاتــی را در بــر خواهــد داشــت؟ 

حتــاً از نظــر تنــوع محصــوالت و بــاال بــردن 

کیفیــت ورود برندهــای خارجــی مؤثــر خواهد بود 

ولــی چــون هــر محصــول بــرای پــروژه خــاص خــود 

تولیــد و حمــل و ترخیــص خواهــد شــد مســلاً از 

نظــر رسویس دهــی، جابجایــی ، تغییــرات کــه در 

سیســتم پارتیشــن های اداری غیــر قابــل اجتنــاب 

خواهــد بــود هــم بــرای مشــری و هــم بــرای 

مناینــده بــا مشــکات بســیار مواجــه خواهــد 

گردیــد. ولــی بعضــاً متاســفانه مشــری ها دنبــال 

چیزهــای متفــاوت می باشــند تــا دفــر کار خــود 

را طــوری دکــور مناینــد کــه در دیگــر نقاط مشــابه 

ــت  ــه دول ــتوری ک ــا دس ــه ب ــد. البت ــته باش نداش

محــرم بــه ادارات دولتــی ابــاغ فرموده انــد کــه 

حتــاً از تولیــدات داخلــی خریــداری مناینــد کــه 

ــد  ــود نخواه ــی وج ــای نگران ــرا ج ــورت اج در ص

داشــت و اگــر رشکت هــای خصوصــی متایــل بــه 

خریــد محصــوالت تولیــد خــارج را داشــته باشــند 

و تعرفــه گمرکــی کاالیــی بــا اولویــت 10 را شــامل 

باشــد بــاز هــم تــوان رقابــت خواهــد بــود.

ــی  ــای عل ــه آق ــه گفت ــه ب ــت ک ــر اس ــایان ذک ش

ــگاه  ــاف در منایش ــرم اصن ــت مح ــی ریاس فاضل

ــا  ــی ب ــدگان داخل ــد کنن ــاک تولی ــاجی و پوش نس

هزینــه رسبــار 15 % و تســهیات بانکــی بــاالی 20 

% قیمــت متــام شــده محصــوالت 30% نســبت بــه 

ــود. ــد ب ــر خواه ــی گران ت ــده خارج ــد کنن تولی

ــان  ــش رو صاحب ــت پی ــن رقاب ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

ــا  ــی ب ــی کاالی ــه گمرک ــت تعرف ــورت رعای در ص

اولویــت 10 و جلوگیــری از قاچــاق و در صــورت 

امــکان کــم کــردن تعرفــه مــواد اولیــه حتــاً امکان 

حضــور موفــق را خواهیــم داشــت ضمنــاً بــا افتخار 

ــر  ــر ظاه ــل ازنظ ــدات داخ ــم تولی ــم بگوی می توان

ــی  ــوالت خارج ــا محص ــت ب ــل رقاب ــت قاب و کیفی

ــد. می باش

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

ــد؟  می دانی

ــات  ــا توافق ــید ب ــتحرض می باش ــه مس هان گون

ــود  ــت خ ــه نهای ــاءالله ب ــه انش ــده ک ــام ش انج

نزدیــک می شــود حتــاً برندهــای خارجــی بــرای 

ــازار 80 میلیونــی ایــران تــاش  بدســت گرفــن ب

ــل  ــر قاب ــم غی ــن مه ــود و ای ــد من ــیار خواهن بس

ــت. ــاب اس اجتن

تولیدات داخل قابل رقابت با منونه های مشابه خارجی هستند

مدیرعامل رشکت سهالن؛ تولیدکننده پارتیشن های دوجداره و مبلامن اداری:

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

در زمــان فعلــی هــم بــا وجــود رکــود بــازار و عــدم 

وجــود نقدینگی و تعــدد تولیدکننــدگان هم اینک 

هــم بــا رقابــت زیــادی در مناقصات بــا رشکت های 

همــکار روبــرو هســتیم بهمیــن خاطــر باید نســبت 

ــار و قیمــت متــام شــده  ــه رسب ــه کاهــش هزین ب

کاال کوشــش منائیــم تــا بتوانیــم در فضــای رقابــت 

حضــوری موفقیــت آمیــز داشــته باشــیم.
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گفت وگو

ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

ــی  ــر کنون ــازار بک ــی در ب ــای جهان ــور برنده حض

ــور های  ــر کش ــه در اک ــری را ک ــان تاثی ــران ه ای

جهــان دارد را بــه انضــام ماحظاتــی بــرای صنعت 

و اقتصــاد کشــور می توانــد بــه همراه داشــته باشــد، 

همچنیــن ارتقاء کیفیــت محصول، توســعه بــازار به 

بــازار جهانــی، کاهــش قیمــت متــام شــده ، بهبــود 

کیفیــت طراحــی، فضا را به ســمت یک بــازار رقابتی 

بــه نفــع مــرصف کننــده می بــرد. رشکت هــای باقی 

مانــده و سیســتم مندی کــه توانســته اند بحران های 

ــر پشــت  ــار ســال اخی ــی را در چه اقتصــادی داخل

برند هــای  بــا همــکاری  رسگذارنــد، می تواننــد 

ــرای ســازمان خــود و مــرصف  ــر ب جهانــی منشــا اث

کننــده ایرانــی باشــند.

ــن رقابــت پیــش رو صاحبــان  ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

طبیعتــاً بــه هوشــمندی و مذاکــره و چانــه زنــی ما 

در صنایــع مختلــف بســتگی دارد کــه در رقابــت 

ــم مناســب  ــی بتوانی ــد جهان ــا برن ــد کشــور ی چن

ــه  ــه ک ــیم هانگون ــته باش ــاب را داش ــن انتخ تری

خــودرو ســازان جهانــی بویــژه اروپایــی در رقابــت 

بــرای همــکاری بــا خــودرو ســازان قدیمــی ایــران 

هســتند بــه قاعده ســایر صنایــع پائین دســتی نیز 

بــا توجــه بــه رشایــط نــه چنــدان مناســب اقتصــاد 

اروپــا بایســتی مشــتاق باشــند کــه عــاوه بــر 

بررســی و شناســایی خــود رشکت هــا، اتحادیه هــا 

و انجمن هــا و اتاق هــای مشــرک می تواننــد ایــن 

وظیفــه را بــه بهریــن وجــه انجــام دهنــد.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

ــران  ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب ــت مبل صنع

صحیــح می دانیــد؟ 

اساســاً یکــی از اهــداف ورود برند هــای جهانــی بــه 

صنعــت یــک کشــور بازســازی و توســعه صنایعــی 

اســت کــه آســیب دیده انــد یــا دچــار عقــب 

ــی  ــع کنون ــگاه، مقط ــن ن ــا ای ــده اند ب ــی ش ماندگ

بــه رشطــی می توانــد مناســب ورود باشــد کــه 

همــکاری در قالــب رسمایه گذاری هــای مشــرک، 

 joint venture انتقــال دانش و تکنولوژی در قالــب

و under license  و انجــام شــود و منحــرص بــه 

واردات محصــول ســاخته شــده و فــروش کاال و 

ــد. ــات رصف نباش خدم

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

ــدون  ــردد ب ــکان ت ــت ام ــت دول ــا حای ــتی ب بایس

ضابطــه ایشــان از طــرق مختلــف، مســئله تعرفه بر 

محصــول نهایــی و قوانیــن رسمایه گــذاری خارجــی 

بــه نفــع تولیــد کننــدگان داخلــی صــورت پذیــرد تا 

برندهــا ناگزیــر بــه همــکاری بــا فعــاالن اقتصــادی و 

صنعتــی ایــران شــوند و منجــر بــه رسایــزی دانش و 

رسمایــه مربوطــه گــردد. از طرفــی انتظــار مــی رود 

برگــزاری هایش جهانی دکوراســیون در ســال 2015 

دســتاورد های تضمینــی در ایــن خصــوص داشــته 

باشــد و بسرســازی اجرائــی بــرای ایــن مهــم انجــام 

دهــد یــا حداقــل کمیتــه اجرایــی و تخصصــی کــه 

تــوان اجرایــی در ایــن زمینــه را داراســت همزمــان و 

یــا بافاصلــه پــس از هایــش 14 مهر تشــکیل شــود.

می توانیم با همکاری برندهای جهانی منشأ اثر برای سازمان خود و مرصف کننده ایرانی باشیم

مدیرعامل رشکت لیوتاب؛ تولیدکننده صندلی های اداری:

  مسعود جوشقانی
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  علی خادم زاده

ــی ورود  ــی بطــور کل ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

ــژه  ــام، بوی حضــور نشــان های تجــاری صاحــب ن

نشــان های متعلــق بــه کشــورهای برنــد در حــوزه 

مبلــان ماننــد ایتالیــا بــه طــور قطــع مناســبات 

تجــاری رایــج فعلــی در بــازار مبلــان کشــور را به 

شــدت دســتخوش تغییــرات خواهــد منــود کــه 

ــه ایــن تغییــرات افزایــش عرضــه مبلــان  ازجمل

کیفــی و در نتیجــه کاهــش قیمت هــا و از طــرف 

دیگــر حــذف بنگاه هــای اقتصــادی متوســط 

خواهــد بــود.

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

ــت؟ ــد داش خواه

ــا توجــه بــه شکســته شــدن انحصــار و قــدرت  ب

ــوزه  ــن ح ــی در ای ــای خارج ــی رقب ــی و علم مال

تنهــا رشط بقــا ایجــاد تغییــرات پایــه ای در 

ســازمان ها می باشــد و قطعــا روال کنونــی در 

هیــچ یــک از ســازمان های فعلــی جوابگــوی ایــن 

ــران داخلــی  ــت نخواهــد بــود و صنعت گ رقاب

بــا ادامــه ایــن رونــد بــه ورطــه نابــودی کشــیده 

ــد. ــد ش خواهن

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

ــد؟  می دانی

ــن  ــودن ای ــح ب ــا صحی ــا ن ــودن ی ــح ب ــث صحی بح

حضــور مفهوم درســتی نیســت پــس از رفــع موانع 

ناشــی از تحریم هــا و حضــور مجــدد ایــران در 

ــادی  ــای اقتص ــور بنگاه ه ــی حض ــای جهان بازاره

بیــن املللــی در ایــران قطعــی اســت. نبایــد از این 

ــر  ــه فک ــد ب ــاق نگریســت، بای ــن اتف ــه ای منظــر ب

باشــیم کــه چگونــه بــا ایــن موضــوع روبــرو شــویم.

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

بــا توجــه بــه رسدر گمــی ناشــی از عــدم شــفافیت 

در بحــث رفــع تحریم هــا عمــا ایــن قابلیــت 

ایجــاد دورمنــا و  بــرای  بنگاه هــای داخلــی  از 

برنامه ریــزی بــرای آن ســلب شــده اســت، تــا 

ــا  ــع تحریم ه ــی رف ــی و عمل ــد واقع ــم فرآین ندانی

چگونــه اســت منی توانیــم اســراتژی های الزم ایــن 

ــم. ــدون کنی ــش را م بخ

تاتحریم ها شفاف نشود منی شود برای تولید برنامه ریزی کرد

مدیرعامل رشکت آرتاژ؛ مدرس دانشگاه و تولیدکننده مبلامن اداری:
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گفت وگو

ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

بطــور کلــی ورود برندهــای جهانــی در هر کشــوری، 

ــادی  ــی زی ــت و منف ــات مثب ــد دارای تبع می توان

باشــد. بــه نظــر اینجانــب، در حال حــارض و بــا توجه 

بــه رشایــط فعلی اقتصاد کشــور و بررســی، شــاخص 

هزینه هــای تولید )دســتمزد کارگــران، انــرژی، حمل 

و نقــل و نیــز برخــی مــواد اولیــه(، و همچنیــن بــاال 

ــه  ــان،  وزن ــودن تعرفه هــای گمرکــی واردات مبل ب

تعادلــی بــه ســود تولیــد اســت. 

بدیــن ترتیــب، در صــورت ورود برندهــای معتــر، از 

طریــق تولیــد محصوالتشــان در ایــران، ارزش افــزوده  

بیشــری نصیب تولید کننده شــده و همچنین این 

برندهــا عــاوه بــر فــروش خوبــی کــه می تواننــد در 

بــازار ایــران داشــته باشــند، صــادرات این محصوالت 

بــه کشــورهای همســایه )کشــورهای عربــی خلیــج 

فــارس و نیــز کشــورهای تازه اســتقال یافته شــالی 

کشــور و همچنیــن کشــورهایی ماننــد عــراق و 

افغانســتان( را نیــز می تواننــد داشــته باشــند.

ــن رقابــت پیــش رو صاحبــان  ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

ــک رخ  ــده ای نزدی ــه در آین ــی ک ــن رقابت در مارات

می دهــد، عرضــه کنندگانــی کــه بتواننــد بــا 

کیفیــت مناســب تر محصــول و خدمــات عرضــه 

ــای  ــام آیتم ه ــر روی مت ــرآن، ب ــاوه ب ــد، و ع مناین

کســب و کار، از جمله قیمت، برندینگ، مشــری 

مــداری و بصــورت حرفــه ای تــاش مناینــد، برنــده 

ــی از  ــل توجه ــهم قاب ــد س ــوده و می توانن ــازار ب ب

ــازار را بــه خــود اختصــاص دهنــد. ایــن رشایــط  ب

کننــدگان  تولیــد  بــه  حــدودی  تــا  می توانــد 

ضعیف تــر لطمــه وارد منــوده، کــه در همیــن 

ــی،  ــه های صنعت ــاد خوش ــا ایج ــوان ب ــتا می ت راس

تولیدکننــدگان  بالقــوه  تــوان  از  اســتفاده  و 

ضعیف تــر، محصوالتــی بــا کیفــت بــاال و قیمــت 

ــود. ــه من ــب عرض مناس

البتــه در ماراتــن رقابــت، عاوه  بــر تولید محصول 

بصــورت صنعتــی، ســایر پازل های توســعه کســب 

ــری  ــات، مش ــگ، تبلیغ ــون برندین ــم چ و کار، ه

مــداری، بازاریابــی، بازارســازی و نیــز باید بصورت 

مــداوم، پایــش شــده و بــه رشــد شــاخص های ایــن 

مباحــث ادامــه داد.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

ــران  ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب ــت مبل صنع

صحیــح می دانیــد؟ 

بــه نظــر اینجانــب، ورود ایــن برندهــا بــه بــازار ایران 

)از طریــق تولیــد محصوالتشــان در ایران(، عــاوه بر 

ورود رسمایــه، دانــش و فنــاوری اطاعــات در ایــن 

صنعــت، موجــب حــل ســایر مســائل و مشــکات 

اقتصــادی جامعــه، از قبیــل بیــکاری و شــده و 

ــز کمــک  ــه نی ــش درآمــد رسان ــه افزای ــن ب همچنی

می منایــد.

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

ــن تصمیــم،  ــن و منطقی تری در حــال حــارض بهری

همــکاری بــا برندهــای معتر جهانــی اســت. نتایج 

ایــن پیونــد، را می تــوان اینگونــه برشــمرد:

ــه نگــرش  ــا توجــه ب اول:،ارتقــاء کمــی تولیــدات )ب

تولیــد انبــوه و صنعتــی در تولیــد مبلــان در کلیــه 

برندهــای معتــر جهانــی(

دوم؛ کاهــش قیمــت متــام شــده، )با توجه بــه پیاده 

ســازی مدیریــت روز دنیــا و سیســتم های مناســب 

ــه، کاهــش  ــه مــواد اولی و در نتیجــه مــرصف بهین

ضایعــات و افزایــش بهــره وری( 

ورود برندها به بازار ایران عالوه بر رسمایه دانش و فناوری به ارمغان می آورد

مدیرعامل گالری پارسا؛ تولیدکننده مبلامن منزل )مدرن(:

  مهدی جوادی پارسا

ســوم؛ افزایــش کیفیت، )کــه از نتیجه پیاده ســازی 

تکنولــوژی تولیــد توســط برندهــای جهانــی حــادث 

می گــردد.(

چهــارم؛ ایجــاد ارزش افــزوده محصــوالت، بــا توجــه 

بــه اعتبــاری کــه برنــد مزبــور در بــازار ایــران و نیــز 

کشــورهای دیگــر دارد.

و مــورد پنجــم؛ رشوع صــادرات، از طریــق همــکاری 

ــد  ــن اتفــاق می توان ــر شــده و ای ــا برندهــا، جدی ت ب

نقطــه عطفــی در صــادرات مبلــان ایــران بــه ســایر 

کشــورها باشــد، و انشــاءالله می تــوان شــاهد رشــد 

پایــدار صــادرات در صنعــت مبلــان ایــران بــود.

ــا عــزم خانــواده  امیــدوارم بــه حــول و قوه الهــی و ب

عظیــم مبلــان و دکوراســیون در آینــده ای نزدیــک، 

شــاهد درخشــش جهانــی مبلــان ایرانــی باشــیم.
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  بهروز عباسیان

ــی ورود  ــور کل ــی بط ــاد جنابعال ــه اعتق  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

تبعاتــی را در بــر خواهــد داشــت؟ 

ورود برندهــای جهانــی بــه بــازار کشــورمان اثــرات 

مطلــوب و قابــل توجهــی را خواهــد داشــت. اگــر 

بخواهیــم بــه وضــوح بیــان کنــم ایــن ارتبــاط باعث 

رقابتــی شــدن و بــه روز شــدن صنایــع داخلــی 

خواهــد شــد.

ــان  ــش رو صاحب ــت پی ــن رقاب ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

صاحبــان کاال و خدمــات در حــوزه مبلــان و 

دکوراســیون در مصــاف بــا برندهــای خارجی عاوه 

بــر اینکــه فضــای جــدی را تجربــه خواهنــد منــود، 

وارد کارزاری می شــوند کــه در آن می بایســت 

حضــوری پررنــگ و بــی ســابقه را تجربــه مناینــد. 

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

ــد؟  می دانی

تجربــه نشــان داده اگــر بخواهیــم بــازاری ســامل 

داشــته باشــیم که رشــد صنعت و حقــوق مرصف 

ــازار آزاد  ــت ب ــازیم، الزم اس ــق س ــده را محق کنن

ــا  ــه رشکت ه ــرای هم ــور ب ــت حض ــد و فرص باش

ــه  ــدون هرگون ــد ب ــازار بای ــن ب ــم ای ــاد کنی را ایج

محدودیتــی پذیــرای همــه رقبــا باشــد.

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

در کنــار حضــور برندهــای معتــر جهانــی در 

ــی از  ــوان یک ــده بعن ــه بن ــی توصی ــای ایران بازاره

اعضــای ایــن خانــواده عظیــم ایــن اســت کــه 

صاحبــان صنایع باید هوشــیار باشــند و بــا زکاوت و 

دانــش در اختیــار خود بدنبال پیرشفت چشــمگیر 

ــند. ــوزه باش ــن ح در ای

تولیدات داخل قابل رقابت با منونه های مشابه خارجی هستند

مدیرعامل رشکت کارنو؛ تولیدکننده مبلامن اداری:
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گفت وگو

ــی ورود  ــی، بطــور کل ــه اعتقــاد جنابعال  ب

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

ــه  ــه رسعــت ب ــی ب ــی کــه اقتصــاد جهان  از آنجای

ســوی جهانــی شــدن پیــش مــی رود و ایــن جهانــی 

ــاص  ــدی خ ــه قانون من ــت ک ــدی اس ــدن فرآین ش

خــود را دارد، ورود برندهــای جهانــی بــه بازارهــای 

ایــران امــری اســت کــه دیــر یــا زود اتفــاق 

می افتــاد امــا اینکــه اقتصــاد، صنعــت و الیه هــای 

پشــتیبان آنهــا چــه متهیداتی بــرای تبدیــل تهدید 

ورود برندهــای جهانــی بــه فرصــت را در این حوزه 

ــدون  ــد، بحــث دیگــری اســت. ب ــدارک دیده ان ت

ــه کشــور  ــی ب شــک بعــد از ورود برندهــای جهان

اولیــن اتفاقــی کــه در ســطح جامعه پدیــد می آید، 

تغییــر ذائقــه ی مــرصف کنندگان داخلـــی اســت 

کــه تولیدکننــدگان داخلــی را بــر آن مــی دارد تــا 

ــی،  ــد طراح ــدی در رون ــری ج ــه بازنگ ــبت ب نس

تولیــد، کیفیــت و خدمــات پــس از فــروش خــود 

بــرای رقابــت بهــر بــا برندهــای وارداتــی اقــدام 

مناینــد امــا متأســفانه اتفاقــی کــه تــا کنــون روی 

ــد  ــرداری کامــل از رون ــی ب ــاً کپ داده اســت رصف

مدرنیتــه در کشــورهای اروپایــی اســت بــدون 

اینکــه بــه فرهنــگ و ســنن داخلــی کشــورمان 

ــای  ــر ورود برنده ــوی دیگ ــردد. از س ــی  گ توجه

جهانــی در صورتــی که بــدون برنامه ریــزی کان و 

نظــارت کامــل نهادهــای قانون گذار و تشــکل های 

ــادی  ــداد زی ــردد، تع ــام گ ــی انج ــش خصوص بخ

در  و  ورشکســته  را  داخلــی  تولیدکننــدگان  از 

بهریــن حالــت تبدیــل بــه واردکننــده محصوالت 

و برندهــای خارجــی می منایــد کــه عماً کشــوری 

ــه و نیــروی کار  ــا مزیت هــای نســبی مــواد اولی ب

ــده کاالهــای  ــک مرصف کنن ــه ی ــل ب ارزان را تبدی

فقــر،  حالــت  آن  در  کــه  می منایــد  خارجــی 

بیــکاری، آســیب های اجتاعــی، واســطه گری 

ــش  ــه بخ ــکار ب ــته و بده ــای ورشکس و کارخانه ه

بانکــی، معضلــی خواهنــد شــد کــه تبعــات ورود 

برندهــای جهانــی بــدون برنامه ریــزی کان در 

ــد داشــت.  ــر خواهن کشــور را در ب

ــان کاال و  ــش رو، صاحب ــن پی ــا در مارات  آی

خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت مبلــامن، 

ــد  ــز را خواهن ــت آمی ــوری موفقی ــکان حض ام

ــت؟ داش

در  کــه  اســت  صنعتــی  مبلــان ،  صنعــت 

ــای  ــا نیازه ــود را ب ــواره خ ــته هم ــال های گذش س

کــرده  داخلــی هاهنــگ  کننــدگان  مــرصف 

اســت. مخصوصــاً در چنــد ســال اخیــر تحــوالت 

اســتفاده  بســیاری در حــوزه  و پیرشفت هــای 

از ماشــین آالت و تکنولــوژی روز دنیــا در کنــار 

اســتفاده از نظــرات و تجربه هــای متخصصــان 

داخلــی و خارجــی صــورت گرفتــه اســت کــه 

شــاهد ایــن ادعــا، رونــد روبــه رشــد و پــر از تغییــر 

منایشــگاه  دوره  چهــار  در  کننــدگان  رشکــت 

می باشــد.  کشــور  اداری  مبلــان  بین املللــی 

ایــن رونــد روبــه رشــد و تغییــر در صــورت تــداوم 

ــت  ــور موفقی ــا حض ــه تنه ــد ن ــت می توان و حای

آمیــز در بازارهــای داخلــی را رقــم بزنــد چــه بســا 

ایــران بــه یکــی از تأمیــن کننــدگان نیازهــای 

مبلــان کشــورهای همســایه کــه اکــراً روبه رشــد 

ورود برندهای جهانی ذائقه مرصف کننده را تغییر می دهد

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره رشکت دکوران؛ تولیدکننده مبلامن اداری :

و دارای بــازار بکــر صادراتــی و مزیت هــای فــراوان 

ــردد.  ــدل گ ــواری مب همج

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

مبلــامن بــه بازارهــای بکــر ایــران صحیــح 

ــت؟  اس

هانگونــه کــه در جــواب ســؤال فــوق ذکــر شــد ، 

صنعــت مبلــان روبــه رشــد کشــور در ســال های 

گذشــته ســعی منــوده اســت خــود را بــا نیازهــای 

بازارهــای داخلــی هاهنــگ منایــد کــه در صورت 

سیاســت گذاری های درســت در حــوزه کاهــش 

تعرفــه واردات مــواد اولیــه و ماشــین آالت صنعــت 

ــرل  ــای کن ــع تعرفه ه ــور و وض ــه کش ــان ب مبل

ــن  ــوان ای ــی می ت ــای جهان ــده واردات برنده کنن

ــع دارای  ــی از صنای ــه یک ــور ب ــت را در کش صنع

ــاال تبدیــل منــود. چــرا کــه صنعــت  توامننــدی ب

مبلــان در کشــور ایــران ســابقه ی بســیار طوالنــی 

ــی نیــز توســط  ــه گذاری هــای فراوان دارد و رسمای

ــه  ــن حــوزه صــورت گرفت بخــش خصوصــی در ای

اســت. از طرفــی پرســنل شــاغل در صنعــت 

مبلــان همگــی دارای تخصــص و تجربــه الزم 

بــرای رقابــت ســامل در ایــن حــوزه را نیــز دارا 

می باشــند. پــس در هــر صــورت و حتــی بــا رفــع 

محدودیت هــای ناشــی از تحریم هــا در اقتصــاد، 

نیازمنــد یــک تغییــر ســاختاری و تحول زیــر بنایی 

هســتیم و تــا زمانــی کــه ایــن تحــول زیر بنایــی رخ 

ندهــد منی تــوان امیــدوار بــود کــه اقتصاد کشــور 

در مســیر رشــد و توســعه قــرار گیــرد.

اقتصــاد مــا بــا مشــکات ســاختاری مواجــه اســت 

کــه ربطــی بــه تحریم هــای نــدارد، مشــکاتی کــه 

از فضــای کســب و کار، مالیاتــی، بیمــه، بــازار 

پــول و رسمایــه و تعرفه هــای صادراتــی و وارداتــی 

و . . . مســیر توســعه ی اقتصــادی را ســنگاخ 

کــرده اســت. اگــر ایــن مشــکات رفــع نشــود رفــع 

تحریم هــا نیــز منی توانــد اهــداف چشــم انــداز را 

تأمیــن کنــد. 

  قاسم ابوقداره
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 بــه اعتقــاد جنابعالــی بطــور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟  ــد داش ــر خواه ــی را در ب تبعات

اطمینــان دارم مطابــق اصــول علمــى حاکــم بــر 

روابــط بــازار رقابتــى ورود برندهــاى جهــاىن 

ــد و  ــات رش ــازار، موجب ــه ب ــان ب ــت مبل صنع

شــکوفایى صنعــت را در همــه زمینه هــا فراهــم 

ــک  ــوان ی ــه عن ــاط ب ــن ارتب ــاد ای ــى آورد و ایج م

فرصــت بــرای بــازار ایــران محســوب می گــردد.

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

ــز  ــت آمی ــوری موفقی ــکان حض ــامن، ام مبل

ــت؟ ــد داش خواه

ــر  ــت ، بیش ــن رقاب ــن دانس ــرض مارات ــش ف پی

نــاىش از نــگاه صاحــب نظــران اقتصــادى بــا 

نگــرش ایدولوژى هــاى ســیاىس اســت، بــا توجــه 

ــه بازســازى اصــوىل زیرســاخت هاى تولیــد در  ب

صنعــت مبلــان در ســنوات گذشــته و تجهیــز 

کارخانجــات بــه مدرنریــن ماشــین آالت روز 

ــل  ــه داخ ــد ب ــى تولی ــش فن ــال دان ــا و انتق دنی

کشــور، ایــن رقابــت نــه تنهــا فرســایىش نخواهــد 

ــم  ــت ه ــراوت صنع ــاز ط ــه س ــه زمین ــود، بلک ب

ــد. مى باش

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حــوزه 

صنعــت مبلــامن را بــه بازارهــای بکــر ایــران 

ــد؟  ــح می دانی صحی

قبــل و همزمــان بــا تحریم هــاى بین امللــى، 

ــران  ــان در ای ــت مبل ــى صنع ــاى خارج برنده

ــده هــم  ــن روال در آین فعالیــت داشــته اند، و ای

وجــود خواهــد داشــت، بــر عکــس خطــر اصــى 

ــال  ــور فع ــدم حض ــى ، ع ــازار داخ ــر ب ــراى ه ب

ــت. ــور اس ــاىن در آن کش ــاى جه رقب

قوانین و مقررات در قالب اقتصاد آزاد بازنگری شود

رئیس هیات مدیره رشکت صنعتى ساویس؛ تامین کننده و تولیدکننده مبلامن اداری:

  حسین نوروزى

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

جهانــی  معتــر  برندهــای  دکوراســیون  و 

اقبــال زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای 

ــن حــوزه چــه  کشــور خواهنــد داشــت، در ای

متهیداتــی اندیشــیده اید؟

صنعــت  خــواىن  هــم  بــراى  روش  بهریــن 

ــر جهــاىن در  ــا برندهــاى معت ــران ب ــان ای مبل

ــوى کاالى  ــت معن ــه مالکی ــرام ب ــه اول اح وهل

تولیــدى ایشــان و ســپس اســتفاده قانــوىن از 

دانــش طراحــى صنعت گــران دنیــا در تولیــد 

محصــوالت بــراى بازارهــاى داخــى و خاجــى 

ــت. اس

 بــراى دســتیاىب بــه ایــن همگرایــى صنعتــى 

، ایجــاد  شــاید یکــى از راهکارهــاى اجرایــى 

صاحبــان  مشــرک  رسمایه گــذارى  زمینــه 

باشــد،  خارجــى  رشکاى  بــا  داخــى  صنایــع 

ــر اینکــه قوانیــن و مقــررات موجــود  مــرشوط ب

ــى  ــرى علم ــورد بازنگ ــاد آزاد م ــب اقتص در قال

)نــه ســیاىس( قــرار گیــرد.

ورود برندهای جهانی ذائقه مرصف کننده را تغییر می دهد

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتر جهانــی، اقبال 

زیــادی جهت دســت یابی بــه بازارهای کشــور 

خواهنــد داشــت. در ایــن حوزه چــه متهیداتی 

ــیده اید؟  اندیش

رشکــت دکــوران در ســال های گذشــته بــا در نظــر 

ــت های  ــی و سیاس ــط داخل ــی رشای ــن متام گرف

خارجــی کــه در جهــت تعطیلــی و رکــود صنایــع 

داخلــی بــود ، بــا تکیــه بــر دانــش و توامنندی هــای 

خــود اقــدام بــه تحولــی شــگرف در حــوزه طراحی 

ــن  ــتفاده از آخری ــار اس ــد در کن ــوالت جدی محص

ــا منــود بطــوری کــه  ــوژی روز دنی دانــش و تکنول

ــرح  ــت ۳۸ ط ــن رشک ــته ای ــال گذش ــار س در چه

ــا  ــه ب ــود ک ــت من ــد و ثب ــه ، تولی ــی را تهی صنعت

اســتقبال نســبی مرصف کننــدگان در ایــن حــوزه 

مواجــه گردید. اســتفاده از مــواد اولیــه و اتصاالت 

جدیــد در کنــار بــه روز کــردن طراحــی محصوالت 

قدیمــی نیــز ایــن رشکــت را بــرای رونــد روبه رشــد 

خــود کمــک منــود. ایــن رونــد رو بــه رشــد، رشکت 

اداری  مبلــان  حــوزه صنعــت  در  را  دکــوران 

تبدیــل بــه منتخــب چهــار دوره پیاپــی جشــنواره 

رعایــت حقــوق مــرصف کننــدگان و واحــد منونــه 

اســتاندارد ملــی و کارآفریــن منونــه کشــوری منود 

کــه در صــورت موفقیــت مذاکــرات ۵+۱ بــا توجــه 

بــه صــادرات چندیــن محمولــه مبلــان اداری بــه 

کشــورهای همجــوار، بــه یکــی از صادرکننــدگان 

موفــق کشــور مبــدل خواهــد شــد.   
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گفت وگو

بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طــور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟ ــد داش ــر خواه ــی را درب تبعات

بــه اعتقــاد مــن ورود برندهــای جهانــی می تواند هم 

تبعــات مثبــت و هــم منفــی داشــته باشــد. از یــک 

طــرف در کوتــاه مــدت باعــث کاهــش ســهم فروش 

ــرف  ــد و از ط ــد ش ــی خواه ــدگان داخل ــد کنن تولی

دیگــر ایــن رقابــت باعــث ایجــاد مدیریــت صحیــح، 

بهبــود آمــوزش پرســنل، اســتفاده از تکنولــوژی روز 

دنیــا )ســخت افــزار و نــرم افــزار( و نهایــت کیفیــت 

مطلــوب محصــوالت را در برخواهــد داشــت کــه در 

ایــن صــورت در دراز مــدت باعــث بهبــود کســب و 

ــد. کار رشکت هــای داخلــی خواهــد گردی

ــن رقابــت پیــش رو صاحبــان  ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

ــدگان  ــد کنن ــه تولی ــی ک ــن در صورت ــر م ــه نظ ب

داخلــی پارامرهــای مــورد نظــر جهــت محصــول 

ــق  ــد موف ــد می توانن ــت کنن ــت را رعای ــا کیفی ب

باشــند. عواملــی از قبیــل طــرح، رنــگ، مــواد اولیه 

مناســب، تولیــد بــه روز و همچنیــن بســته بندی 

مناســب و ایجــاد سیســتم و ســاختار صحیــح کــه 

از عوامــل اصلــی حضــور موفــق در حــوزه صنعــت 

مبلــان خواهــد شــد.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

ــران  ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب ــت مبل صنع

صحیــح می دانیــد؟ 

هانطــور کــه تولیــد کننــدگان داخلــی دارای 

ــات  ــدم ثب ــل ع ــادی از قبی ــیار زی ــکات بس مش

نــرخ ارز، تغییــر قوانیــن اداری و بازرگانــی تــورم و 

همچنیــن عــدم جابجایــی ارز هســتند برندهــای 

جهانــی نیــز قطعــا دچار همیــن مشــکات خواهند 

ــود.  ب

ورود برند هــای جهانــی بــا توجــه بــه مســائل ذکــر 

شــده تنهــا مقطعــی بــوده و منی تواننــد بــه صورت 

بلنــد مــدت برنامه ریــزی و رسمایه گــذاری کننــد.

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبــال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

بخشــی از مــواردی کــه تولیدکننــدگان داخلی باید 

رعایــت کننــد را در بندهای باال گفتیم، اما مســائل 

ــر  ــت ب ــه دول ــت ک ــی اس ــا متهیدات ــر از آنه مهم

عهــده دارد و بایــد بــه شــکلی عمــل مناید کــه ورود 

بــی رویــه و بــی برنامــه برند هــای جهانــی لطمــه ای 

بــه رشکت هــای داخلــی نزنــد. 

برندهای جهانی منی توانند برای بلند مدت در بازار ایران رسمایه گذاری کنند

مدیرعامل رشکت ایده فرم؛ تولیدکننده مبلامن اداری:

  حمیدرضا سجادی



49دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
49  شماره  22  /  پاییز  1394

  امیر آبیار

بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طــور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟ ــد داش ــر خواه ــی را درب تبعات

تحــوالت اخیــر چنانچــه منجــر بــه ورود برندهــای 

ــرات  ــبب تغیی ــود س ــران ش ــه ای ــی ب ــن امللل بی

ــر  ــد و منج ــد ش ــور خواه ــازار کش ــیاری در ب بس

ــراىن و  ــه تعامــات و تقابــاىت بیــن برندهــاى ای ب

خارجــى می شــود کــه از اکنــون بایســتى بــراى ایــن 

چالــش جدیــد برنامه ریــزى کــرد، برنامــه ای مــدون 

و کاربــردی کــه نتیجــه آن بــه نفــع تولیــد کننــده و 

مــرصف کننــده خواهــد بــود.

ــان  ــش رو صاحب ــت پی ــن رقاب ــا در مارات آی

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

خواهــد داشــت؟

ــع  ــه نف ــا ب ــه تنه ــران ن ــا در ای ــن برنده ــور ای حض

ــه  ــری ب ــه تلنگ ــود بلک ــد ب ــده خواه ــرصف کنن م

تولیــد کننــدگان و رقبــاى ایرانــی اســت. از ایــرو 

می تــوان حضــور را بعنــوان فرصتــی ظرفیــت ســاز 

در کشــور قلمــداد کــرد کــه بــه اعتــا و تعالــی این 

حــوزه می انجامــد.

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

انــدازه ورود برندهــای جهانــی در حوزه صنعت 

ــح  ــران صحی ــر ای ــای بک ــه بازاره ــامن را ب مبل

ــد؟  می دانی

ورود ایــن برندهــا ســبب می شــود برند هــاى 

ــردن کیفیــت محصــوالت و  ــاال ب ــرای ب ــی ب ایران

ــه  ــرا ک ــد. چ ــدان کنن ــی دو چن ــات تاش خدم

ــیعی از  ــره وس ــل گس ــده در مقاب ــرصف کنن م

ــار  ــرار می گیرد.انتظ ــت ق ــا کیفی ــوالت ب محص

مــى رود رونــد کپــی کــردن محصــوالت متوقــف 

می شــود  مجبــور  تولیدکننده هــا  و  شــده 

ــده و  ــرصف کنن ــاز م ــا نی ــق ب ــی مطاب محصوالت

براســاس اصــول بــه طراحــی و تولیــد بپردازنــد. 

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون برندهــای معتــر جهانــی اقبال 

زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای کشــور 

خواهنــد داشــت، در ایــن حــوزه چــه متهیداتی 

اندیشــیده اید؟

بــازار ایــران بســیار مســتعد اســت و بــه طــور حتــم 

توجــه برندهــای زیــادی را بــه خــود جــذب خواهــد 

ــم  ــد آماده ای ــوج جدی ــن م ــرای ای ــم ب ــا ه ــرد م ک

و بــراى هــر نــوع همــکارى و رسمایه گــذارى 

مشــرک بــا برند هــاى خارجــى در زمینــه طراحــى 

و تولیــد و بــرای پیــرشو بــودن در ایــن ماراتــن در 

تــاش هســتیم.

ورود برندها، کپی کاری محصوالت را متوقف می سازد

مدیرعامل رشکت السیلیا؛ تولیدکننده مبلامن منزل )مدرن(:
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گفت وگو

بــه اعتقــاد جنابعالــی بــه طــور کلــی ورود 

ــه  ــران چ ــای ای ــه بازاره ــی ب ــای جهان برنده

ــت؟ ــد داش ــر خواه ــی را درب تبعات

تجربــه  هــم  قبــل  را  برندهــا  ایــن  معتقــدم 

کرده ایــم، وقتــی در ایــن کشــور – در گذشــته ای 

نزدیــک، قیمــت دالر 1000 تومــان بــود، اینهــا همــه 

حضــور داشــتند، ورود برندهــای جهانــی بــه 

بازارهــای ایرانــی اتفــاق خاصــی را رقــم منی زنــد، 

اگــر سیاســت گذاری  های دولــت صحیــح باشــد، 

اتفاقــاً فشــار رشــد و خیــر هــم اســت

چشــم مــا بــا مدل هــای جدیــد، طراحــی جدیــد و 

فرم هــای نویــن آشــنا می شــود، ارتبــاط مســتقیم 

برقــرار می کنیــم.

آیــا در ماراتــن رقابــت پیــش رو صاحبــان 

کاال و خدمــات داخلــی در حــوزه صنعــت 

مبلــامن، امــکان حضــوری موفقیــت آمیــز 

ــت؟ ــد داش خواه

ــن  ــت در ای ــردم موفقی ــرض ک ــه ع ــور ک هانط

عرصــه بســتگی بــه سیاســت های دولتمــردان 

دارد، معمــوالً سیاســت های دولــت در جهــت 

ارتقــاء تولیــد اتخــاذ منی شــود، یــا از ایــن طــرف 

ــنگینی  ــه س ــرف تعرف ــا از آن ط ــم ی ــوم افتاده ای ب

ــه چــه دلیــل  ــم ب ــه کــه واقعــاً منی دان مــواد اولی

اســت، قیمــت متــام شــده کاال را بــرای مــرصف 

کننــده افزایــش می دهــد، ســئوال مــن اینجاســت 

ــتفاده  ــه اس ــواد اولی ــتقیم از م ــردم مس ــر م مگ

ــواد  ــن م ــد، ای ــی گیری ــه م ــه تعرف ــد ک می کنن

ــد. ــت می رس ــت صنع ــه دس ــه ب اولی

اساســاً بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی کشــور 

ــه  ــا چ ــم ت ــی از تحری ــای ناش و محدودیت ه

حــوزه  در  جهانــی  برندهــای  ورود  انــدازه 

ــران  ــه بازارهــای بکــر ای صنعــت مبلــامن را ب

ــد؟  ــح می دانی صحی

ــس  ــازه نف ــم ت ــر می کن ــتیم، فک ــا اول کار هس م

هســتیم و اشــتیاق خواهیــم داشــت کــه بازارهــا 

ــن  ــم، ای ــد کنی ــان تولی ــم و خودم را واگــذار نکنی

اتفــاق قبــاً هــم افتــاده و نتیجــه خوبی بــه همراه 

داشــته اســت. زمانــی رشایطــی در کشــور حاکــم 

بــود کــه اگــر در آملــان کاالی مــورد نیــاز، تولیــد 

می شــد از تولیــدات داخلــی ارزانــر بــود. بنــده 

هیــچ برنــد ایتالیایــی منی شناســم کــه بــه ایــران 

ــم  ــط تحری ــداده باشــد منتهــی در رشای جنــس ن

ــا  ــن برنده ــت و ای ــم ریخ ــاری به ــراودات تج م

ــران کــم شــد. ــا بازارهــای ای ارتباط شــان ب

 هامنطــور کــه مطلعیــد در حــوزه مبلــامن 

جهانــی  معتــر  برندهــای  دکوراســیون  و 

اقبــال زیــادی جهــت دســتیازی بــه بازارهــای 

ــه  ــوزه چ ــن ح ــت، در ای ــد داش ــور خواهن کش

متهیداتــی اندیشــیده اید؟

بایــد واقع گــرا باشــیم، بــا ورود برندهــای جهانــی 

مــردم قطعــاً بــه ســمت آنهــا می رونــد، طــی دهــه 

گذشــته قــرش متوســط را از دســت داده ایــم، 

رشایــط اقتصــادی بــه گونــه ای بــوده اســت 

برندهای جهانی منی توانند برای بلند مدت در بازار ایران رسمایه گذاری کنند

مدیرعامل رشکت جلیس؛ تولیدکننده مبلامن اداری:

  علیرضا محیط

ــه و  ــه مرف ــراد جامع ــدودی از اف ــداد مح ــه تع ک

پولــدار شــده اند و تعــداد زیــادی بــه رســته کــم 

درآمــد ســقوط کرده انــد. ورود برندهــا بــرای 

قــرش مرفــه بســیار خــوب اســت، همیــن االن 

هــم بــا وجــود تحریم هــا قــرش متمــول جامعــه از 

برندهــای معتــر خریــد می کننــد، امــا نکتــه ای 

کــه بســیاری از تولیــد کننــدگان را دچــار مشــکل 

ســاخته ایــن اســت کــه مــا بــازار هــدف خــود را 

بــرای مشــریان طبقــه متوســط تعریــف کرده ایــم 

ــه  ــن طبق ــادی از ای ــش زی ــت دادن بخ ــا از دس ب

ــده ایم. ــه ش ــری مواج ــود مش ــا کمب ــط ب متوس

مشــریان مــا دیگــر توانایــی خریــد ندارنــد، 

ــد،  ــد ندارن ــه خری ــه ای ب ــه عاق ــم ک ــایرین ه س

دولــت باید وضعیت اقشــار کشــور را ســاماندهی 

و طبقــه متوســط را دوبــاره بســازد، البتــه تبعــات 

زیــادی دارد و راه دشــواری اســت.
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مقاالت
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چگونه کــسب و کــار و بــرند خود را در 
شبکه های اجتماعی معرفی کنید

در  برندینگ آنالین این مورد که خریداران اینده نگر چه دیدگاهی نســبت به شــما داشته باشند، یک عنصر مهم است.  شرکت ها 

فرم های متعددی در این حوزه طراحی کرده اند ،با استفاده از این راهنمایی ها، شرکت ها می توانند به روشی منحصر به فرد و قابل 

تشخیص حضور فعالی در فضای آنالین داشته باشند، جدا از این که چه کسی محتوا را تولید می کند.

اما یکی از مسائلی که در هیچ کدام از این راهنمایی ها پیدا نمی شود این است که چگونه کسب و کار و برند خود را در شبکه های 

اجتماعی معرفی کنید. رســانه های اجتماعی یک راه فوق العاده و موثر برای به دســت آوردن مخاطبین بســیار هســتند. مطلب 

گذاشــتن بر روی لینکدین یا توئیتر کمک می کند تا برند شــما با همه خصوصیات و چشــم اندازهایش همزمان با روند تکاملی 

اش به چشــم بیاید. بازاریابی شــبکه های اجتماعی همچنین یک روش بسیار مناسب برای جذب مشتری های جدید و نگهداری 

و آگاه ســازی مشــتری های قدیمی از آن چه در شرکت شــما اتفاق می افتد اســت. در اصل، حدود 65% از مشتریان رسانه های 

اجتماعــی شــرکت های خدمات فناوری را قبل از خریدشــان بررســی می کننــد. بنابراین بایــد بدانید؛چگونه برندتــان را وارد 

شبکه های اجتماعی کنید و همزمان انسجام مجموعه خودتان را هم حفظ کنید. در ادامه یک نمونه راهنمایی فرم برند به صورت 

گام به گام به منظور حضور در شبکه های اجتماعی را مشاهده می کنید.
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 گــام اول: مخاطبین خـــود را بشناسید
هــان طــور کــه همــه برندهــا مــی داننــد شــناخت داشــن از مشــری بــرای اینکــه مطمــن شــویم در 

راه درســت قــدم برمــی داریــم امــری بســیار حیاتــی اســت. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه مخاطبین شــا چه 

کســانی هســتند و بــه آن هــا اطــاع بدهیــد کــه از چــه روش هایــی بــا آن هــا در متــاس خواهیــد بــود. 

گفــت و گوهایتــان بــا مشــری هــا را در زمینه هــای مختلف بررســی کنیــد و از این اطاعــات در زمانی 

کــه می خواهیــد شــبکه های اجتاعــی کســب و کارتــان را راه انــدازی کنیــد اســتفاده کنید. 

 گام چهارم: برای عکس ها 
برنامه داشته باشید

محتــوای تصویــری دقیقــا هــان چیــزی اســت کــه 

باعــث مــی شــود شــا در ذهــن مخاطــب متایــز 

شــوید و مــدت هــا در آن جــا باقــی مبانیــد! ایــن کــه 

ــری کــه روی شــبکه های  ــا و تصاوی ــوع عکــس ه ن

اجتاعــی قــرار مــی دهیــد چگونــه باشــد بــر روی 

نحــوه برخــورد بازدیدکننــدگان و دنبــال کننــدگان 

شــا در شــبکه هــای اجتاعــی تاثیــر خواهــد 

گذاشــت.

مسائل زیر را در نظر داشته باشید:

• آیــا شــا از عکــس های آمــاده موجــود در اینرنت 
اســتفاده می کنیــد و یــا از عکس هــای گرفته شــده 

توســط خودتان؟

ــاص  ــای خ ــک رسی عکس ه ــه از ی ــر دفع ــا ه • آی
اســتفاده مــی کنیــد و یــا بــا عــوض شــدن موضــوع 

محتوایتــان عکس هایتــان هــم تغییــر می کنــد؟

• آیــا بــرای یــک مــن فقــط یــک عکــس قــرار 
می دهیــد و یــا بــرای هــر کلمــه ای کــه مــی توانیــد 

ــد؟ ــرار می دهی ــد و ق ــی کنی ــه م ــس تهی عک

فکــر کــردن بــه پاســخ ایــن ســوال هــا می توانــد بــه 

ــد و  ــک کن ــی کم ــتباهات احتال ــری از اش جلوگی

همچنیــن باعــث می شــود موقعیت هــای نامطلوب 

را قبــل از قــرار دادن عکــس در شــبکه های اجتاعی 

شناســایی کنیــد و یــا اگــر تــا االن روش نادرســتی بــه 

کار مــی بردیــد آن را رسیــع تــر اصــاح کنیــد.

  گام دوم: صدا و حجم پــیام 
رسانی برند خودتان را مشخص 

کنید

ــد  ــی بای ــای اجتاع ــبکه ه ــا در ش ــدای ش ص

کامــا نزدیــک و هاهنــگ بــا صــدا و حجــم 

پیام هــای شــا در کســب و کار خودتــان باشــد. 

ــرای  ــا ب ــد ت ــه شــا کمــک می کن ــن مســاله ب ای

ــن در  ــد بنابرای ــان شــخصیت درســت کنی برندت

ــادی  ــت زی ــن« اهمی ــداوم داش ــه »ت ــن زمین ای

ــوز شــبکه هــای اجتاعــی  ــی اگــر هن دارد. حت

برندتــان راه انــدازی نشــده هــم در نظــر داشــته 

باشــید کــه شــا قطعــا می خواهیــد صــدا و 

پیامــی کــه از کانــال هــای مختلــف بــه مخاطبین 

مــی رســانید منحــرص بــه فــرد باشــد. شــا بــرای 

معرفــی هــر محصــول یــا خدمــت نیــازی بــه یــک 

صــدای جداگانــه نداریــد. به یاد داشــته باشــید: 

مشــریان و مخاطبیــن رشکــت شــا را بــه عنــوان 

ــن کار را  ــن ای ــد بنابرای ــه روح و وجــود می بینن ی

ــرای آن هــا راحــت کنیــد. ب

  گام سوم: نوع محتوایی که قصد تولید آن را دارید را در نظر بگیرید

رشکــت شــا بایــد دقیقــا بدانــد متایــل دارد چــه مســائلی در شــبکه هــای اجتاعــی اش مطــرح شــود و چــه 

مســائلی مطــرح نشــود. بــرای مثال: آیا شــا پیشــنهادهای شــغلی را در شــبکه فیســبوکتان مطــرح می کنید؟ 

آیــا متایــل داریــد شــبکه هــای اجتاعــی تــان تصویــری منحــرص بــه فــرد و زیبــا از شــا ارائــه بدهند؟ چــه مدل 

یافتــه هــا و یــا توصیــه هــای کارشناســی ای بایــد بــه اشــراک بگذاریــد یــا ری توئیــت کنیــد؟ بــه یــاد داشــته 

باشــید صنعــت فنــاوری یــک صنعــت منحــرص به فرد اســت و مــدام در حــال بــه روز شــدن و ارائــه نوآوری های 

جدیــد اســت. اســتفاده از شــبکه هــای اجتاعــی یــک روش بســیار مناســب بــرای اطاع رســانی بــه مخاطبین 

ــد شاســت. قــرار دادن هــر چیــزی در رس جــای  ــد و مــدل کاری برن و مشــریان در زمینــه تغییــرات جدی

خــودش بــا اســتفاده از تقویــم یــک شــبکه اجتاعــی بســیار راحــت خواهــد بــود. مشــخص کــردن پارامرهــای 

ابتدایــی برنــد شــا برای قــرار دادن در شــبکه های اجتاعــی تصمیم گیری را در زمان اســتفاده از شــبکه های 

اجتاعــی راحــت تــر خواهــد کــرد.

  گام ششم: با کارمندان رشکت خود آشنا شوید

کل مجموعــه رشکــت، برنــد یــا کســب و کار شــا بایــد مــدل و اســراتژی شــا در شــبکه هــای اجتاعــی آســنا 

باشــند تــا در همــه شــبکه هــای اجتاعــی حضــور فعالــی داشــته باشــید. مطمــن شــوید کــه همــه کارکنــان 

رشکــت و همــه کســانی کــه در زمینــه بــه روزرســانی شــبکه هــای اجتاعــی شــا نقــش دارند اســراتژی شــا را 

می داننــد و بــه آن ایــان دارنــد، چــرا کــه در ایــن حالــت مــی توانید به راحتــی آن هــا را در بهر کردن شــبکه  های 

اجتاعی تــان بــه کار بگیریــد. بــا یــک برندینــگ دامئــی و قابــل تشــخیص، رشکــت شــا یــک تاثیــر قــوی بــر 

روی مشــری هــای بالقــوه خواهــد گذاشــت و همچنیــن یــک حضــور فعــال در محیــط وب خواهــد داشــت و بــه 

بازدیدکننــدگان ایــن اطمینــان را مــی دهــد کــه نیــاز هــای آن هــا کامــا شناســایی شــده و رشکــت در جهــت رفع 

ایــن نیازهــا گام بــر مــی دارد. بــا اســتفاده از ایــن برندینــگ قــوی در شــبکه هــای اجتاعــی مطمــن شــوید کــه 

شــخصیت برنــد شــا چــه در محیــط واقعــی و چــه در محیــط مجــازی یــک شــخصیت متحــد اســت.

  گام پنجم: مدل ارتباطی خود را بسازید

مــدل ارتباطــی برنــد شــا در شــبکه هــای اجتاعــی بســته بــه عنــوان پســت هــای شــا بایــد تفــاوت 

داشــته باشــد، امــا شــا بایــد در همــه پســت هــا یــک ایــده کلــی داشــته باشــید. مثــا بایــد بدانید که 

مــی خواهیــد مشــری هــا را از طریــق آمــوزش و محتــوای آموزشــی جــذب کنیــد و یــا مــی خواهیــد 

مســتقیا بــه آن هــا محصــول را نشــان بدهیــد و بــه آن هــا القــا کنیــد کــه بایــد ایــن محصــول را بخرند.

در یــک کســب و کار فــوق العــاده فنــی و صنعتــی کــه مشــری یــا مخاطــب اطاعــات کمــی از شــا 

دارد و اطاعــات فنــی زیــاد بــرای او گیــج کننــده خواهــد بــود، مــدل ارتباطــی اهمیت کلیــدی خواهد 

داشــت. چگونــه بایــد پســت هــای فنــی بگذاریــد و در عیــن حــال آن را بــرای مخاطــب مشــری و قابل 

ــم کنید؟ هض

مشــخص کــردن مــدل ارتبــــــاطی بــه شمـــــا کمــک می کنــد که تصمیــم بگیرید چــه مــدل محتوایی 

بایــد بــرای شــبکه هــای اجتاعــی تــان تولیــد کنیــد.
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طراحی داخلی
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HISTORY OF FURNITURE

سبک شناسی

 مبلامن از آن رو که بازتابی از فرهنگ و هر یک رسزمین و 

منادی از شأن و منزلت اجتامعی افراد به شامر می رود، در گذر 

تاریخ، منایانگر طیف متنوعی از سبک های طراحی بوده است. 

هرچند که توسعه ی صنعتی جوامع و پیدایش نهادهای مدنی 

نوین، تحولی عمده در سبک های طراحی و تولید مبلامن ایجاد 

کرده است، اما هنوز هم گرایش به سبک های پیشین که ریشه در 

اصالت فرهنگی و تاریخی جوامع دارند، مورد توجه بسیاری از 

طراحان و کاربران مبلامن است. این نوشتار می کوشد تا به طور 

فرشده  به طبقه بندی رویکردهای سبک شناختی طراحی مبلامن 

در سیر تحوِل تاریخی آن بپردازد و خاستگاه و ویژگی های کلیدی 

هر یک را مورد مطالعه قرار دهد. 

واژگان کلیدی: سبک شناسی مبلامن، طراحی مبلامن، مبلامن 

کالسیک، مدرنیسم، پست مدرنیسم

  ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

نگاهی بر سیر تحول تاریخی 
طراحی مبلمان از دیدگاه 
سبک شناختی



C
la

ss
ic

a
l 

fu
rn

it
u

re
57دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

57  شماره  22  /  پاییز  1394

هرچنــد نخســتین مفهومــی کــه از واژه ی مبلــان 

بــه ذهــن خطــور می کنــد، کارکرد نشــیمن اســت، 

امــا بدیهــی اســت کــه ایــن واژه، امــروز گســره ای 

بــس فراگیــر را در بــر گرفتــه اســت؛ تــا جایــی کــه 

بســیاری از صاحبنظــران، عنارص معــاری داخلی 

ســاختان، همچــون درب، پنجــره، پارکــت و ... و 

نیــز عنــارص تزیینــی همچــون لــوازم روشــنایی را 

نیــز جزئــی از گســره ی وســیع مبلــان بــه شــار 

می آورنــد.

ایــن واژه، در گســره ی فضاهــای شــهری نیــز 

ــا جایــی کــه از  دامنــه ای بســیار وســیع داشــته ت

مجموعــه ی تجهیــزات و اثاثــه ی منصــوب در 

ــان  ــوان مبل ــا عن ــهری، ب ــی ش ــای عموم فضاه

شــهری یاد می شــود. گرچــه امــروز واژه ی مبلان 

ــر از واژه ی مبــل  مفهــوم و کارکــردی بســیار فرات

یافتــه اســت، بــا ایــن وجــود، هنــوز هــم صندلــی، 

بــه عنوان شــاخص ترین عنــرص مبلــان، از جایگاه 

و اهمیتــی ویــژه برخوردار اســت. از ایــن رو، اغلب 

ــا  ــا ب ــام ، همــواره می کوشــند ت طراحــان صاحب ن

طراحــی یــک منونــه صندلــی خاقانــه کــه تفاوتی 

ــته  ــود داش ــین خ ــای پیش ــا منونه ه ــمگیر ب چش

باشــد، نــام خویش را در محافــل طراحی و صنعتی 

ــبک های  ــب س ــت، اغل ــد. در حقیق ــزد کنن زبان

طراحــی مبلــان، بارزتریــن منــود و تأثیــر خــود را 

ــته اند.  ــش گذاش ــه منای ــی ب ــی صندل در طراح

همچنیــن، گفتنــی اســت کــه از گذشــته تاکنــون 

ــوب  ــت چ ــا صنع ــرادف ب ــان را م ــواره مبل هم

بر شــمرده اند و متولیــان ایــن صنعــت نیــز در 

کشــور مــا، غالبــاً دســت اندرکاران صنایــع چوبــی 

بوده انــد؛ امــا امــروز بــه یمــن بهره گیــری از مــواد 

و فناوری هــای نویــن صنعتــی، تولیــد مبلــان 

ــود و  ــدود منی ش ــوب مح ــت چ ــه صنع ــر ب دیگ

طیفــی وســیع از صنایــع دیگــر را نیــز بــه خدمــت 

می گیــرد. بــرای منونــه، امــروز مــواد پاســتیکی 

جدیــد کــه بــا ویژگی هــای دوســتدار محیــط 

زیســت اخــراع شــده اند، جایــگاه ویــژه ای در 

ــد. ــان یافته ان ــان جه ــت مبل صنع

جوامــع  از  بســیاری  گرایــش  اینکــه  ضمــن   

از  بیشــر  حفاظــت  ســمت  بــه  توســعه یافته 

منابــع طبیعی، طراحــان و تولیدکننــدگان مبلان 

را در اندیشــه ی ارائــه ی راهکارهــای صنعتــی 

نویــن قــرار داده اســت.    امــروز، طبقه بنــدی 

ــوردار  ــژه برخ ــی وی ــان، از رضورت ــای مبل گونه ه

دیدگاه هــای  از  مبلــان  طبقه بنــدی  اســت. 

گوناگــون، افق هــای نوینــی را پیــش روی طراحــان 

و تولیدکننــدگان نهــاده و آنهــا را بــه چالشــی 

نظام منــد و دوراندیشــانه بــرای تعریــف و ابــداع 

محصوالتــی نویــن فــرا می خوانــد. امــروز، رویکــرد 

موفــق بســیاری از طراحــان مشــهور جهانــی، 

طراحــی سیســتمی هاهنگ و همســان از مبلان 

ــا  ــوالت ب ــه ای از محص ــه در آن مجموع ــت ک اس

ــی و  ــط زندگ ــرای محی ــف، ب ــای مختل کاربری ه

فعالیــت انســان تعریــف می شــوند. ایــن نگــرش 

هوشــمندانه، مبلــان را نــه بــه عنــوان محصوالتی 

منفــرد و مجــزا، کــه بــه عنــوان مجموعــه یــا 

سیستـمی از محـصوالت مرتبط و یکپارچه تعریف 

کــرده و بــه ارائــه ی راهکارهایــی کارآمــد، علـــــمی 

ــژه ی  ــردازد کــه تأثیــرات وی و اقتـــــــصادی می پ

ــی و  ــای کیفیــت زندگــــ ــوان در ارتقــ آن را می ت

همــــــچنین بهـــــره وری محـــــــیط کاربــری بــه 

روشـــــنی مشــاهده منــود. امــروز، مبلــان بیــش 

از هــر زمانــی از کارکردهــای تجملــی و ترشیفاتی 

فاصلــه گرفتــه و نقــش مؤثــری را در بهبــود، 

تســهیل و تریــع فعالیت هــای انســانی بــه عهده 

ــت. ــه اس گرفت

از  می تــوان  را  مبلــان  کــه  اســت  گفتنــی 

دیدگاه هــای گوناگونــی همچــون کاربــری، محیِط 

ــورد  ــی م ــبِک طراح ــد و س ــد تولی ــری، فراین کارب

طبقه بنــدی قــرار داد. از دیــدگاه سبک شــناختی 

و در یــک نــگاه کلــی، می تــوان ســیر تحــول 

ــه  ــی ب ــه ســه  دســته ی اصل ــان را ب تاریخــی مبل

رشح زیــر طبقه بنــدی منــود: 
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جدول 1: سیر تاریخی سبک های کالسیک مبلمان و محل و تاریخ پیدایش هر یک

تاریخ پیدایشمحل پیدایشعنوان سبک

1000-1250 م.ایتالیاسبک رومانسک

-1500 1200 م.فرانسهسبک گوتیک

1420-1525 م.ایتالیاسبک رنسانس )دوران نوزایی(

-1600 1520 م.ایتالیاسبک منریسم

1600-1770 م.ایتالیاسبک باروک ایتالیا 

-1715 1643 م.فرانسهسبک باروک فرانسه  )دوران لویی چهاردهم(

1688- 1603 م.انگلستانسبک ژاکوبی 

1714- 1702 م.انگلستانسبک کویین آن 

1714-1830 م.انگلستانسبک جورجین اولیه 

1760-1811 م.انگلستانسبک چیِپندل 

-1792 1728 م.انگلستانسبک رابرت آدام 

-1786 1727 م.انگلستانسبک جورج ِهپل وایت 

-1806 1751 م.انگلستانسبک توماس شراتون 

-1774 1710 م.فرانسهسبک لویی پانزدهم 

-1791 1774 م.فرانسهسبک لویی شانزدهم 

-1874 1768 م.انگلستانسبک دانکن فایف 

-1830 1804 م.فرانسهسبک امپراطوری فرانسه 

-1820 1811 م.انگلستانسبک ریجنسی 

-1901 1837 م.انگلستانسبک ویکتورین 

آنچــه کــه امــروز از مبلــان ســبک کاســیک 

می شناســیم، عمومــاً ریشــه در مبلــان یونــان 

و روم باســتان دارد. رومیــان باســتان، نخســتین 

ــان  ــد مبل ــی و تولی ــه طراح ــد ک ــی بودن مردمان

ــی  ــه ی عموم ــی و در عرص ــکلی تخصص ــه ش را ب

اجتــاع گســرش دادنــد و افــزون بــر شــاخص های 

ــه تولیــد مبلــان کارا  زیبایی شــناختی و ســبک، ب

و بهره ورانــه پرداختنــد. بعدهــا، ایتالیایی هــا و 

دیگــر اروپاییــان، بــر پایــه ی دســتاوردهای بی  مانند 

ــعه  ــان را توس ــی مبل ــبک های طراح ــان، س رومی

بخشــیدند و شــاهکارهایی در ایــن عرصــه بــه 

منایــش گذاشــتند. امــروزه، مبلــان کاســیک 

همچنــان بــا اقبــال بســیاری از طبقــات اجتاعــی 

روبروســت. ســبک های کاســیک مبلــان، عمومــاً 

از نــام پادشــاهان و حکمرانــان عــرص خــود و در 

پــاره ای مــوارد از نــام طراحــان و ســازندگان مبلــان 

ــت.  ــده اس ــت ش برداش

ــه  ــه را، ب ــای اولی ــتین مبل ه ــاخت نخس ــان س زم

علــت عــدم دســتیابی بــه نــام سازندگانشــان 

بــه طــور دقیــق منی تــوان مشــخص کــرد. در 

واقــع، بعــد از ســده ی پانزدهــم بــود کــه نخســتین 

مبل هایــی کــه شناســایی شــده اند، نــام ســازندگان 

داشــته اند.  همــراه  بــه  را  خــود  صنعتگــران  و 

اوج شــکوه و کــال مبلــان ســبک کاســیک را 

ــوان در مبلــان ســده ی هیجدهــم مشــاهده  می ت

کــرد. در ســده ی هیجدهــم، مبلــان حجیــم و 

پرآرایــه، بازتابــی شــکوهمند از معــاری اماکــن 

ــک  ــور و خش ــات قط ــود؛ قطع ــی آن دوران ب مذهب

و خشــن بــه مــدد کنده کاری هــای وســیع، همــراه 

ــنگ ها  ــت، س ــزی گران قیم ــات فل ــب قطع ــا نص ب

و چوب هــای کمیــاب تزییــن می شــدند و ایــن 

ویــژه ی دورانــی اســت کــه هنــوز مهارت هــای 

فنــی و فنــاوری ماشــینی نتوانســته بــود تــوان 

ســازندگان را افزایــش دهــد. از ســده ی هیجدهــم 

بــه بعــد مبلــان کاســیک گســرش پیــدا کــرد و 

ارزش خــود را در دهه هــای بعــدی نیــز حفــظ منــود 

و حتــا امــروزه، بعــد از چندیــن قــرن، هنــوز از ایــن 

ســبک ها اســتفاده می شــود. بــه منظــور هاهنگی 

بــا معــاری تحول یافتــه، مبلــان نیــز بــه  تدریــج، 

نــه تنهــا از طریــق فــرم و ســبک، بلکــه از نظــر نــوع 

مــواد و چــوب نیــز تغییــر یافــت. چوب هــای 

ــاه بلوط و  ــوس، ش ــوط، رسو، آبن ــر بل ــی نظی مختلف

... بــه تدریــج جایگزیــن چــوب گــردو و ماهاگونــی 

شــدند. پیدایــش انقــاب صنعتــی و فناوری هــای 

ــر  ــری مثبــت و ســازنده ب ــز تأثی ــن ســاخت نی نوی

فراینــد تولیــد مبلــان ســبک کاســیک نهــاد. پس 

ــازده  ــا افزایــش ب ــراش و ب از اخــراع ماشــین های ت

ــوب،  ــردن چ ــم ک ــد خ ــی هانن کاری، فرآیند های

ورقه ورقــه کــردن و مونتــاژ مکانیکــی قطعــات، 

ــد  ــه بتوانن ــاند ک ــدد را رس ــن م ــازندگان ای ــه س ب

ــن  ــان را در کوتاه تری ــن مبل ــن و مقاوم تری زیباتری

ــای  ــر مبن ــع و ب ــبات بدی ــا تناس ــن، ب ــان ممک زم

ابعــادی اســتاندارد بیافرینند و همچنیــن تحول در 

دانــش شــیمی و فرآورده هــای شــیمیایی صنعتــی، 

در قیــاس بــا گذشــته انواعــی از مــواد جا دهنده ی 

نویــن را در اختیــار ســازندگان قــرار داد تــا بتواننــد 

بــه مبلــان کاســیک، منــای دلپذیرتــری بدهنــد.
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ــی  ــخ طراح ــر تاری ــی ب ــی اجال ــن، نگاه بنابرای

مبلــان کاســیک گویــای آن اســت کــه ایــن 

ــا،  ــی ایتالی ــور اروپای ــه کش ــاً از س ــبک ها غالب س

فرانســه و بریتانیــا ریشــه گرفته انــد و ســپس 

ــکا  ــا و امری ــاط اروپ ــر نق ــه دیگ ــان ب ــذر زم در گ

گســرش یافته انــد. از آنجــا کــه ایرانیــان نیــز از 

پیشــینه ای غنــی در طراحــی و ســاخت مبلــان 

کاســیک برخــوردار بوده انــد و بــا توجــه بــه 

ــاخت  ــه س ــی ب ــان ایران ــژه ی حکمران ــت وی عنای

ــت  ــته  اس ــکوه، شایس ــمگیر و باش ــی چش مبلان

پژوهشــگران و طراحــان ایرانــی با پژوهشــی جامع 

ــارص  ــی و عن ــری بوم ــی و ه ــارص فرهنگ در عن

شــاخص مبلــان ایرانــی، اقــدام بــه طراحــی 

ــینه ی فرهنگــی و  مبلانــی کــه منایانگــر پیش

ــد  ــد و از تقلی ــد، بناین ــن باش ــی ایران زمی متدن

رصف از ســبک های مبلــان اروپایــی پرهیــز 

ــد. کنن

امــروزه، مبلــان کاســیک ایرانــی، بیــش از آنکــه 

منــادی از گنجینــه ی غنــی عنــارص فرهنــگ 

ــت  ــم و کاس ــخه برداری بی ک ــد، نس ــی باش ایران

از مبلــان کاســیک بیگانــه محســوب می شــود 

و از ایــن رو، مبلــان کاســیک ایرانــی منی توانــد 

صــدور  بــرای  قابلیت هــای چشــمگیر  واجــد 

ــی  ــام پژوهش ــد. انج ــی باش ــای جهان ــه بازاره ب

گســرده در عنــارص زیبایی شــناختی مبلــان 

ــا توجــه بــه پیشــینه ی غنــی هرهــای  ایرانــی، ب

ارائــه ی نوآوری هــای  ایران زمیــن و  دســتی در 

بدیــع در ایــن زمینــه، بــه یقیــن می توانــد قابلیــت  

حضــور مبلــان ایرانــی را در عرصــه ی بازارهــای 

ــن  ــذر، ضم ــن رهگ ــد و از ای ــعه ده ــی توس جهان

ــان در  ــی ایرانی ــوغ تاریخ ــت و نب ــش خاقی منای

هــر و صنعتگــری، منبــع درآمــدی قابل توجهــی 

ــان آورد.  ــه ارمغ ــورمان ب ــرای کش را ب



  صندلی قرمز- آبی، اثر گریت ریتولت، 1918 

دی استیل

  صندلی درخت بید، اثر چارلز رنه مکینتاش، 1904

آرت نوو
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ــکل گیری  ــی آن ش ــی و در پ ــاب صنعت ــوع انق وق

ــد اقتصــادی و  ــه تولی ــه ب ــوه ک ــد انب ــاوری تولی فن

استانداردســازی محصــوالت انجامیــد، فراینــد 

را  دکوراســیون  و  مبلــان  تولیــد  و  طراحــی 

دســتخوش تحولــی ژرف و شــگرف منــود. در پــی 

توســعه ی فناوری هــای نویــن صنعتــی، کارکــرد 

مبلــان از حــدود ترشیفاتی و تجملی بســیار فراتر 

رفــت و نقشــی ملمــوس در زندگی روزمره ی اقشــار 

گوناگــون جامعــه ایفا کــرد. هرچنــد، فنــاوری نوین 

ماشــینی، در آغــاز مــورد انتقــاد جــدی هرمنــدان 

و صنعتگــران دســتی واقــع شــد، امــا به تدریــج 

بــا ارائــه ی قابلیت هــای بی نظیــر خــود، خیــل 

عظیمــی از طراحــان و نوپــردازان را بــه خــود جلــب 

ــن  کــرد و رسچشــمه ی بســیاری از ســبک های نوی

طراحــی و تولیــد شــد. دیری نگذشــت کــه مبلان 

ــه همــه ی فضاهــای زیســت انســانی وارد شــد و  ب

ــت  ــای کیفی ــود و ارتق ــده ای را در بهب ــش عم نق

زندگــی و در نهایــت تغییر ســبک زندگــی به عهده 

گرفــت. 

ــه  ــتان ک ــتی انگلس ــع دس ــا و صنای ــش هره جنب

ــد مشــهور، جــان  ــرداز و منتق ــام نظریه پ ــه اهت ب

راســکین  و طــراح نوآفریــن، ویلیــام موریــس  شــکل 

ــه  گرفــت، نخســتین واکنــش جــدی هرمنــدان ب

ــش،  ــن جنب ــود. ای ــن ب ــی نوی ــای صنعت قابلیت ه

بــا احیــای ارزش هــای هــری گذشــته، کوشــید تــا 

فنــاوری نوین ماشــینی را به خدمت هــر و طراحی 

درآورد و بــه ایــن ترتیــب، از خشــکی و یکنواختــی 

محصــوالت صنعتــی بکاهــد. در پــی ایــن حرکــت، 

مفهــوم مبلــاِن ســبک مــدرن، در جنبشــی دیگــر 

کــه بــه جنبــش هــر نــو )آرت نــوو( مشــهور شــد، 

در رسارس اروپــای اواخــر ســده ی نوزدهــم فراگیــر 

شــد و بــه عنــوان یــک حرکــت هــری نوگــرا، منشــأ 
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 صندلی پایمیو، اثر آلوار آلتو، 1930

مدرنیسم   صندلی واسیلی، اثر مارس برو.ر، 1925

باهاوس- مدرنیسم
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جدول 2:  مهم ترین سبک های مبلمان مدرن و محل و تاریخ پیدایش هر یک

تاریخ پیدایشمحل پیدایشعنوان سبک

1910- 1880 م.انگلستانجنبش هنرها و صنایع دستی 

1910- 1890 م.فراگیر در سرتاسر اروپا و ایاالت متحدهجنبش هنر نو )آرت نوو(  

1945- 1925 م.فرانسهسبک آرت دکو 

1932- 1917 م.روسیهساخت گرایی  )کنستروکتیویسم(

1933- 1919 م.آلمانمکتب باهاوس 

1931- 1917 م.هلندسبک دی استایل 

1960- 1950 م.انگلستان و ایاالت متحدهسبک پاپ آرت 

بســیاری از شــاهکارهای طراحــی در جهــان شــد. 

شــاید بتــوان چارلــز رنــه مکینتــاش، معــار خــاق 

ــبک  ــان س ــراح مبل ــتین ط ــکاتلندی را، نخس اس

مــدرن نامیــد. او نخســتین بــار بــا ارائــه ی فرم هــای 

ــالوده ی  ــارش، ش ــت در آث ــوط راس ــی و خط هندس

مبلــان مــدرن را بنیــان نهــاد و چالشــی نوین پیش 

ــری  ــی فراگی ــود. در پ ــان گش ــان مبل روی طراح

جنبــش هــر نــو در رسارس اروپــا، مفهــوم مبلــان 

نوگــرا بــه تدریــج توســعه یافــت و در پــی آن، ســبک 

آرت دکــو در فرانســه و ســپس آمریکا شــکل گرفت. 

آرت دکــو، بــا پرهیــز از فرم هــای ارگانیــک آرت نــوو، 

ــری  ــا بهره گی ــود و ب ــوش گش ــاوری آغ ــه روی فن ب

از فرم هــای هندســی و رنگ هــای جســورانه، راه 

ــرد. در  ــاز ک ــدرن ب ــان م ــعه ی مبل ــرای توس را ب

نهایــت، مبلــان مــدرن، در پــی دســتاوردهای 

مدرســه ی باهــاوس در آملــان، بــه اوج شــکوفایی و 

اثربخشــی رســید.

 بنیانگــذاران و اســتادان باهــاوس، در حقیقــت، 

نخســتین پیشــگامانی بودنــد کــه طراحــی مبلــان 

و  علمــی  دیدگاهــی  از  را  کاربــردی  و  مــدرن 

تخصصــی، رسلوحــه ی فعالیت هــای خویــش قــرار 

ــد و مفهــوم مبلــان را در زندگــی روزمــره ی  دادن

انســان ها، ملمــوس و فراگیــر کردنــد.  بخــش 

عمــده ی آثــار مبلــان در ســده ی بیســتم میــادی 

مبلــان  گســره ی  در   ،80 دهــه ی  اوایــل  تــا 

ــه ی  ــر پای ــه ب ــی ک ــرد. مبلان ــرار می گی ــدرن ق م

پژوهش  هــای علمــی زیبایی شناســی، ارگونومــی 

)مهندســی عوامــل انســانی( و نیــز پژوهــش در 

شــناخت خــواص مــواد و مصالــح و فرایندهــای 

تولیــد شــکل گرفته انــد. 

ــان  ــبک های مبل ــن س ــی، مهم تری ــی کل در نگاه

ــدول 2  ــه رشح ج ــال ب ــه اج ــوان ب ــدرن را می ت م

برشــمرد:

  صندلی LC3، اثر لوکوربوزیه، 1928

مدرنیسم

 صندلی راحتی، اثر گوستاو استیکلی، 1907

جنبش هر و صنایع دستی

 صندلی f-51 ، اثر والر گروپیوس، 1920

باهاوس- مدرنیسم

  صندلی بوکا، طراحی رشکت گوفرام، 1972

گرایش به پاپ آرت
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  صندلی ورِما، اثر فرناندو و وامرتو کامپانا، 1998

گرایش به طراحی محلی-منطقه ای با رویکرد جهانی

HISTORY OF FURNITURE
سبک شناسی

ســیر  بــه  پست مدرنیســم،  یــا  پســانوگرایی 

فلســفی،  نگــرش  در  گســرده ای  تحــوالت 

ــاره دارد  ــگ اش ــات و فرهن ــر، ادبی ــاری، ه مع

کــه از بطــن نوگرایــی )مدرنیســم( و در واقــع، در 

واکنــش بــه آن و یــا بــه عنــوان جانشــینی بــرای آن 

ــد آمــده اســت. از دهــه ی شــصت میــادی،  پدی

ــه  موضــوع پســت مدرن، نخســت در معــاری ب

صــورت یــک ســبک مهــم مطــرح شــد و انتقــادات 

ــدار  ــرا و تکنوم ــه ی منطق گ ــه اندیش ــی ب زیربنای

معــاری مــدرن وارد کــرد. آغازگــر ایــن جنبــش، 

معــار مشــهور آمریکایــی رابــرت ونچــوری  بــود 

کــه بــا شــعار »کمــر خســته کننده اســت«، 

ــه از  ــدرن را - ک ــاری م ــی مع ــا مبان ــید ت کوش

ســوی نامدارانــی همچــون لودویــگ میــس وان د 

روهــه  و بــا شــعار »کمــر بیشــر اســت« شــکل 

گرفتــه بــود - بــه چالشــی بنیادیــن کشــاند و 

مبانــی فکــری نوینــی را بنیــاد نهــد. در پــی آن، 

ــر  ــر بیش ــعار »بیش ــرح ش ــا ط ــور ، ب ــز م چارل

ــاری  ــی مع ــفی و جهان بین ــول فلس ــت«، اص اس

ــا رد بینــش  ــرد و ب ــر ســؤال ب و هــر مــدرن را زی

ویژگی هــای  بــه  توجــه  خواهــان  تکنومــدار، 

انســانی و یــک طراحــی انســان مدار گردیــد. 

نــگاه طراحــان پســت مدرن، طراحــی تنهــا  از 

تکنیــک و فنــاوری نیســت، بلکــه مجموعــه ای از 

مســایل بســیار پیچیــده و گاه متضــاد اســت کــه 

منی تــوان آنهــا را نادیــده گرفــت یــا حــذف کــرد. 

ــد  ــی، می کوش ــت مدرن در طراح ــن رو، پس از ای

تــا بــه جــای کرگرایــی و حــذف صــورت مســأله، 

جمع گرایــی و کرت گرایــی را مــورد توجــه قــرار 

داده و راه حلــی مناســب بــرای مجموعــه ای از 

مســایل درهــم تنیــده پیــدا کنــد. از نــگاه طراحان 

پســت مدرن، مبلــان ماننــد یــک ماشــین نیســت 

کــه تنهــا شــامل مجموعــه ای از مســایل فناورانــه 

و مکانیکــی باشــد. طراحــی پســت مدرن، معتقــد 

کــه  ایــن معنــا  بــه  اســت؛  بــه زمینه گرایــی 

ــان،  ــاری، مبل ــای مع ــم از بن ــول اع ــر محص ه

دکوراســیون و ... بایــد بــر اســاس زمینه هــای 

فرهنگــی، اجتاعــی، تاریخــی، کالبــدی و رشایــط 

ــه ی  ــردد و ارائ ــرا گ ــی و اج ــود طراح ــژه ی خ وی

ــز  ــده، هرگ ــش تعیین ش ــی از پی ــای قطع فرمول ه

بــرای ارائــه ی یــک طراحــی انســان مدار راهگشــا 

نخواهــد بــود. بنابرایــن، از یــک دیــدگاه می تــوان 

ســبک پســت مدرن را »ســبک محلــی« یا »ســبک 

بومــی« نــام نهــاد. مدرنیســت ها، طراحــی را 

ــاوری  ــتند. فن ــه می دانس ــأله ی فناوران ــک مس ی

ــان، از  ــارس جه ــه ی عــام دارد و در رست ــک جنب ی

ــی  ــد. ول ــروی می کن ــان پی ــول یکس ــد و اص قواع

پست مدرنیســت ها، بــه طراحــی یــک نگــرش 

 مبلامن سبک پست مدرن

Postmodern Furniture
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  قفسه کارلتون، اثر اتوره سوتساس، 1981

گرایش به ممفیس

  صندلی ویگل، اثر فرانک گری، 1972

گرایش به اکودیزاین

فرهنگــی دارنــد و بدیهــی اســت کــه فرهنــگ، در 

ــا ســایر  ــاوت و گاه متضــاد ب ــه ای متف هــر منطق

مناطــق اســت. 

ــا  ــط ب ــد ویژگــی عــام و مرتب ــی، چن ــه طــور کل ب

متنــوع  گرایش هــای  در  می تــوان  را  یکدیگــر 

کرت گرایــی،  داد:  تشــخیص  پســت مدرن 

و  من گرایــی  خودآگاهــی،  التقاط گرایــی، 

فردگرایــی. اغلــب هرمندان دوران پســت مدرن، 

ــه  ــان ب ــس را در آثارش ــای نامتجان ــواد و روش ه م

کار می برنــد. ایــن رفتــار، نوعــی پراکنده گزینــی 

اســت کــه هرمنــد مــدرن بــه شــدت از آن 

ــوع  ــت مدرن، تن ــر پس ــت. در ه دوری می جس

مجموعــه عنــارص فرمــی بســیار مشــهود اســت. 

نشــانه ها  بــا  بیشــر  پســت مدرن،  هرمنــد 

ــه  ــن رو، ب ــوا؛ و از همی ــا محت ــا ب رس و کار دارد ت

دلخــواه از منادهــا، اســاطیر، تصاویــر تاریخــی 

و نشــانه های روزمــره بهــره می گیــرد. طــراح 

و  اطاعــات  انقــاب  درک  بــا  پســت مدرن، 

ــش نشانه شناســی،  ــر دان ارتباطــات و تحــت تأثی

بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه جهــان از طریــق زبــان 

- از جملــه زبــان هــر - دریافت  پذیــر اســت. 

ــت مدرن،  ــار پس ــن آث ــه بهری ــت ک ــی اس گفتن

انتخــاب  و  دارنــد  کنایــه  و  ابهــام  ویژگــی 

را  نامحــدود، کشــمکش و گسســت ســنت ها 

ــت مدرن  ــدان پس ــند. هرمن ــر می کش ــه تصوی ب

ادعــا می کننــد هــر چیــزی جــز اندیشــه و کنــش 

انســان نیســت؛ آنهــا گاه بــا بهره گیــری از منادهــا 

و گاه بــه شــیوه ی طنــز و هجوهــای بــرصی، پیــام 

خــود را انتقــال می دهنــد.

مبلــان  طراحــی  در  پســت مدرن  جنبــش 

و دکوراســیون از اوایــل دهــه ی 80 بــا ســبک 

ــوره  ــری ات ــه ره ــا و ب ــان ایتالی ــس در می ممفی

سوتســاس  آغــاز شــد. ممفیس بــا رویکــرد انقابی 

خــود - هاننــد جنبــش دادائیســم در اوایــل 

ســده ی بیســتم- کوشــید تــا همــه ی ســاختارهای 

نظام منــد طراحــی را کــه تــا پیــش از آن در اروپای 

ــزد  ــه یکبــاره فــرو ری ــود، ب آن روز شــکل گرفتــه ب

کنــد.  تعریــف  نوینــی  زیباشــناختی  زبــان  و 

ــای  ــه ی ترکیب بندی ه ــر ارائ ــن ب ــان نوی ــن زب ای

ــوِع  ــری از تن ــده و بهره گی ــِی پراکن ــاً هندس غالب

رنگ هــای چشــمگیر اســتوار بــود. ممفیــس، هــر 

چنــد در محافــل روشــنفکری طراحــی، طرافداران 
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بســیاری پیــدا کــرد، امــا در عرصــه ی عمومــی و 

بــه ویــژه تولیــد انبــوه چنــدان اقبالــی نیافــت. این 

ــاه خــود بــه طراحــان  ــه رغــِم عمــر کوت جنبــش ب

جــوان آموخــت کــه بــرای نوآفرینــی، می تــوان 

قراردادهــای نهادمنــد پیشــین را از هــم گسســت 

ــان  ــه طراح ــرد ب ــن رویک ــد. ای ــو آفری ــی ن و زبان

جوان تــر جســارت بخشــید تــا ماهیــِت طنزآمیــز و 

بازیگوشــانه ی ممفیس را در گرایشــات پســامدرن 

توســعه دهنــد و بــه زبان هــای شــخصی طراحــی 

ــد. دســت یابن

ــه  ــس، ب ــش ممفی ــه جنب ــت ک ــه اس ــایان توج  ش

ــدار  ــیار وام ــامدرن، بس ــش پس ــک گرای ــوان ی عن

ــر  ــز ه ــه ی 60 و نی ــی در ده ــاپ آمریکای ــر پ ه

ــت. ــی( اس ــی )بودای ــرای  رشق تان

از دیگــر گرایش هــای پســت مدرن در طراحــی 

کمینه  گرایــی  گرایــش  بــه  می تــوان  مبلــان، 

ــا مینیالیســم اشــاره داشــت کــه در حقیقــت  ی

ــی از جنبــش هــر مفهومــی و اندیشــه گرا  میراث

ــا  ــد ت ــی می کوش ــی رود. کمینه گرای ــار م ــه ش ب

ــارص  ــم، فرم هــا و عن ــات، مفاهی ــا حــذف تزیین ب

زائــد و اضافــی، تنهــا بیانگــر جوهــره، عصــاره  یــا 

هویــت بنیادیــن یــک محصــول باشــد.

جنبه هــای  در  حقیقــت  در  کمینه گرایــی، 

کاهشــی هــر مــدرن ریشــه دارد و از طراحــی 

می کنــد.  پرهیــز  پرجزئیــات  و  تفصیلــی 

ســاده گرایی هوشــمندانه و تلخیــص فــرم بــه 

عنــارص اصلــی و پرهیــز آگاهانــه از آرایه هــای زائــد 

و مطــول، از مهم تریــن عواملــی اســت کــه طراحی 

را در جهــان پیچیــده و آشــفته ی امــروز، خوشــایند 

و  رسدرگمــی  از  و  می کنــد  آرامش بخــش  و 

بی قــراری انســان در فضاهــای انســانی جلوگیــری 

می کنــد.     

طبیعــت و محیــط زیســت، از جملــه عواملــی 

اســت کــه طراحــی را در دوران پســامدرن بســیار 

بهره بــرداری  اســت.  داده  قــرار  تأثیــر  تحــت 

بی پــروا و افسارگســیخته از منابــع طبیعــی و 

ــت،  ــط زیس ــه محی ــر ب ــانی جران ناپذی آسیب رس

از مهم تریــن میــراث منفــی و زیان بــار دوران 

مــدرن بــود کــه رویکردهــا و ماحظــات نوینــی را 

در عرصــه ی طراحــی بــه همــراه داشــت. امــروز، 

توســعه ی پایــدار و همه جانبــه، مهم تریــن هــدف 

دولتمــردان در جوامــع توســعه یافته بــه شــار 

مــی رود و از ایــن رو، طراحــان و دســت اندرکاران 

صنعــت، نگاهــی فراتــر از صنعــت و فنــاوری 

یافته انــد و از دانــش و تخصــص طراحــی، بــه 

ــی  ــت زندگ ــای کیفی ــرای ارتق ــزاری ب ــوان اب عن

انســان و نیــز آشــتی جویی انســان و طبیعــت بهره 

جســته اند. امــروز، آینده نگــری و دوراندیشــی 

طراحــان، تضمینــی بــرای زندگی ســعادمتندانه ی 

ــود. ــداد می ش ــی قلم ــره ی خاک ــن ک ــر ای ــرش ب ب

ــی  ــای طراح ــبک ها و رویکرده ــان، س ــن می در ای

پایــدار، اکودیزایــن، اکوتــک، طراحــی ســبز و ... 

می کوشــند تــا بــا نگــرش جهانــی و عملکــرد 

ــو  ــای ن ــری از انرژی ه ــز بهره گی ــه ای و نی منطق

و تجدیدپذیــر، مبانــی فکــری نوینــی را در عــامل 

ــا  ــن ب ــه یقی ــه ب ــد ک ــذاری کنن ــی بنیان گ طراح

طراحــی  مرصف گــرای  و  مدگرایانــه   مبانــی 

ــت. ــر اس ــا مغای ــاوت و حت ــیار متف ــدرن بس م

ــه ورز  ــر و اندیش ــان خوش فک ــن رو، از طراح از ای

ایرانــی نیــز انتظــار مــی رود کــه بــه ایــن قافلــه ی 

روشــنفکری جهانــی پیوســته و بــا ماحظــه ی 

ویژگی هــا و محدودیت هــای جامعــه ی ایــران، 

ــی  ــی بومــی و محل ــه طراحــی محصوالت ــدام ب اق

کننــد کــه در عیــن حــال، بــا معیارهــا و ارزش های 

جهانــی نیــز ســازگار و هاهنــگ باشــد. 

ــامدرن در  ــای پس ــه گرایش ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــا یکدیگــر و بــه طــور  طراحــی عمومــاً همزمــان ب

مــوازی از اوایــل دهــه ی 80 شــکل گرفته انــد و 

همگــی در حــال حــارض در دنیــای طراحــی مــورد 

ــخ  ــوان تاری ــد، منی ت ــرار دارن ــکاش ق کاوش و کن

دقیقــی بــرای رویــش و شــکوفایی و افــول هــر یک 

مشــخص کــرد؛ ضمــن اینکــه در جهــاِن ســهولِت 

ارتباطــات، ایــن گرایش هــا هم اکنــون در پهنــه ی 

وســیعی از جهــان و در کشــورهای گوناگــون، 

ــتند  ــان هس ــگران و طراح ــش پژوهش ــورد پژوه م

و از ایــن رو، مــکان واحــدی را بــرای شــکل گیری 

ــرد. ــرض ک ــوان ف ــا منی ت آنه

هــر چنــد شــایان ذکــر اســت کــه خاســتگاه 

بســیاری از گرایشــات پســامدرن در طراحــی 

ــه  ــس ک ــی ممفی ــش ایتالیای ــر از جنب - رصف نظ

آغازگــر ایــن جنبــش در طراحــی مبلــان بــه 

ــوده  ــکا ب ــاالت متحــده ی آمری شــار مــی رود- ای

اســت. جــدول 3، مهم تریــن ســبک های طراحــی 

ــدی  ــای کلی ــراه ویژگی ه ــه هم ــت مدرن را ب پس

ــد: ــان می ده ــک نش ــر ی ه

  میز نیل بی انتها، اثر کریم رشید، 2007

گرایش به ساختار شکنی

  صندلی بُن بُن، اثر مارسل بروئر، 2010

گراش به طراحی زنانه گرا

  تلفیق میز قهوه خوری با فناوری اطاعات

گرایش به طراحی آینده گرا

  صندلی پروست، اثر آلساندرو مندینی، 1978

گرایش به پست مدرن
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جدول 3:  مهم ترین سبک های طراحی  پست مدرن و ویژگی های کلیدی هر یک

ویژگی های کلیدیعنوان سبک

ترکیب بندی های هندسی غالباً پراکنده، بهره گیری از تنوع رنگی چشمگیر، فرم های روبات گونه و آدمک وار، خطوط راه راهسبک ممفیس 

ساده گرایی و تجزیه ی فرم به عصاره و عناصر اصلی و پرهیز از تزیینات و آرایه های زائدسبک کمینه گرایی )طراحی مینیمالیست(

احیای هنرهای دستی زنانه در طراحی و تولید صنعتی، گرایش به گونه گونی مواد و روش های تولید، طراحی احساسسبک زنانه گرایی )طراحی فمینیست(
گرا با تجسِم ریزه کاری های ظریف 

کمال گرایی، نظم و تناسب، همگونی، بازیابی خرد، منطق، ریاضیات و هندسه در بازگشت به به فرم های دوران کالسیکسبک نئوکالسیک 

کثرت گرایی، ابهام و ایهام، عدم قطعیت، نسبیت گرایی، تزلزل، عدم وضوح، عدم تقارن و نمایش تناقضاتسبک ساختارشکنی )دیکانستراکشن(

نمایش عملکرد و کارایی صنعتی، پیش ساختگی، پرهیز از هرگونه پوسته ی بیرونی، نمایش آشکار ساختار و اتصاالت درونیسبک های تک 

تلفیق طراحی مبلمان با تازه ترین دستاوردهای فناوری های پیشرفته ی الکترونیک و انفورماتیک برای تجسِم آینده ی زندگی بشرسبک آینده گرا

حفظ محیط زیست، فناوری پیشرفته، توجه به آینده، بازیافت، انرژی های تجدیدپذیر، سایبرنتیکسبک های اکوتک ، اکودیزاین ، طراحی سبز ، طراحی پایدار

توجه به هویت انسان، فرهنگ، تاریخ، سنت، کثرت گرایی، التقاط، هنر مردمی و سبک محلی همگام با استانداردهای جهانیسبک طراحی محلی، منطقه ای با رویکرد جهانی 

کــه  اســت  گفتنــی  نوشــتار  ایــن  پایــان  در 

شناســایی و تجزیــه و تحلیــل همــه ی گرایش هــای 

طراحــی مبلــان در دنیــای امــروز، یــه یقیــن در 

یــک نوشــتار کوتــاه و موجــز میــر نیســت و 

ــه ای ژرف و  ــر و مطالع ــی فراگی ــد کوشش نیازمن

هدفمنــد اســت کــه بایــد از ســوی مراکــز علمــی 

و پژوهشــی کشــور و اســتادان و صاحبنظــران 

عرصــه ی طراحــی صــورت پذیــرد تــا از ایــن 

رهگــذر، مبانــی علمــی و تخصصــی روزآمــدی در 

ــرار گیــرد و فراینــد  ــار جامعــه ی طراحــی ق اختی

ــون و  ــل آزم ــه ی باط ــان را از چرخ ــی مبل طراح

خطــا و نیــز نســخه برداری رصف از منونه هــای 

خارجــی رهــا ســازد. دیگــر زمــان آن فــرا رســیده 

بــه جــای ورق زدن نرشیــات و  کــه طراحــان 

ــی و  ــه ی عمق ــه مطالع ــی، ب ــای خارج کاتالوگ ه

مفهومــی گرایش هــای نویــن طراحــی مبلــان 

بپردازنــد و بدیــن طریــق، خاقیــت و ذوق نــوآوری 

خویــش را بــا مبانی علمــی و تخصصــی روز تلفیق 

کننــد و در حقیقــت موتــور محرکــی باشــند برای 

صنعتــی کــه در بازارهــای جهانــی، متأســفانه 

ــدارد. ــن ن ــرای گف ــی ب ــدان حرف چن
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بــــامبو
 جایگـزین نجیـب

یکــی از مهمریــن مســایل پیــش روی بــرش حفــظ محیــط زیســت زمیــن از آســیب هــای بیشــاری اســت کــه بــه 

دســت خــود پدیــد آورده ایــم. هــر ســاله مســاحت جنــگل ها بــا رسعت زیادی کاســته مــی شــود و حجم زیــادی از 

ایــن درختــان جهــت اســتفاده در صنایــع مختلــف بریــده می شــوند. کاهش مســاحت جنگل هــا افزایــش گازهای 

گلخانــه ای، افزایــش دمــای زمیــن و مشــکات بســیار دیگــری در پــی دارد. ولــی چــوب که محصول قطــع درختان 

جنــگل اســت مــاده ای بســیار محبــوب و مطلوب در صنعت مبلــان ، کابینت ســازی ، درب و پنجره ، ســاختان 

ســازی و بســیاری مــوارد دیگر اســت.

و حــاال پرســش اصلــی ایــن اســت کــه چــه مــاده ای را مــی تــوان جایگزیــن ایــن هدیــه ی زیبــا و بــی بدیــل طبیعــت 

کــرد؟ خــواص یــگا نــه ی چــوب ، زیباییــش و انــس بــرش بــا آن موضــوع جایگزینــی آن را بــه چالــش مــی کشــد و در 

نهایــت بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم که فقــط خــود چــوب مــی توانــد جایگزین مناســب آن باشــد. 

پاســخ بــه نیــاز چــوب بــا پــرورش مصنوعــی گونــه هــای زود رشــد امــکان پذیــر اســت. امــا میانگیــن رشــد درختان 

حتــی در گونــه هــای زود رشــد تناســبی بــا میــزان تقاضــای روزافزون چــوب نــدارد. و بهریــن راهکار پــرورش گونه 

هــای گیاهــی زود رشــد چــوب ده مــی باشــد. یکــی از مناســب تریــن ایــن گونــه هــا بامبــو می باشــد.

Green 
Greener
Greenest

 لیزا سیالنی
کارشناس ارشد مهندسی 

چوب و کاغذ و فارغ التحصیل 

MBA
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 بامبــو  گیاهــی چنــد ســاله از تیــره گندمیان اســت 

کــه حــدود ۱۳00 گونــه از آن در دنیا وجــود دارد. ۳00 

گونــه از انــواع بامبــو ســاختاری شــبیه چــوب تولید 

مــی کننــد و کمــر از ۱0 گونــه قابلیــت اســتفاده به 

عنــوان جایگزیــن چــوب را دارنــد. بزرگریــن  ایــن 

گونــه هــا Pyllostathys Pubescens  یــا هــان 

بامبــوی مــوزو اســت. ایــن گیــاه در طــول ۴ تــا ۵ ماه  

ــه ارتفــاع حــدود ۲0 مــر مــی رســد.   رشــد خــود ب

ــه  ــا ب ــت ت ــان الزم اس ــال زم ــدود ۴ س ــس از آن ح پ

ســاختاری شــبیه چــوب برســد. رشکت مــوزو هلند 

کــه نــام خــود را از نــام محلــی ایــن گونــه وام گرفته 

ــت  ــکات زیس ــام ن ــن مت ــر گرف ــا در نظ ــت ب اس

محیطــی ، گیاهــان ۵ ســاله را انتخــاب و برای تولید 

محصــوالت بامبــو  برداشــت مــی کنــد.

ــا  ــوع و ب ــای متن ــل ه ــه راه ح ــا ارائ ــت ب ــن رشک ای

ــا  ــته ت ــعی داش ــوزو س ــو م ــاه بامب ــتفاده از گی اس

ــا  عــاوه بــر ارائــه گزینــه ای بــا دوام ومســتحکم ب

حفــظ متــام زیبایــی های طبیعــی چوب ســهمی در 

حفــظ محیط زیســت و جلوگیــری از تخریب جنگل 

هــا داشــته باشــد. در طــی بیســت ســال گذشــته 

معــاران، طراحــان و ســازندگان بنامــی از رستــارس 

دنیــا ایــن محصــول را بــه شــکل هــای مختلــف در 

ســاختان هــا و محصــوالت گوناگــون اســتفاده 

کــرده انــد. 

ســاقه هــای بامبــو پــس از برداشــت در امتداد طولی  شــکافته میشــوند . نوارهای 

حاصــل پــس پوســت کنــی بــه رنــگ زرد روشــن )natural( هســتند. بــه  وســیله 

حــرارت بخــار ، رنــگ آنهــا بــه قهــوه ای کمرنــگ )caramel( تغییــر مــی کنــد و 

یــا بــا حــرارت دادن بیشــر، بــه رنــگ قهــوه ای تیــره )chocolate( در مــی آیــد.

اگــر باریکــه هــا بــه صــورت افقــی کنــار هم قــرار گرفتــه و به هم چســبیده شــوند  

تــا بافتــی بــا خطــوط پهــن و گــره هــای  واضــح بامبــو ایجــاد شــود. بــه ایــن الیــه ی 

ایجــاد شــده Plain Pressed  یــا پــرس افقــی اطــاق می شــود.

و اگــر باریکــه هــا بــه صــورت عمــودی  کنــار هــم قــرار گرفتــه و بــه هــم چســبیده 

شــوند تــا بافتــی بــا خطــوط باریــک و گــره هــای کمرنــگ تــر ایجــاد شــود بــه ایــن 

الیــه ی ایجــاد شــده Side Pressed  یــا پــرس عمــودی گفتــه مــی شــود. 

اگــر باریکــه هــا تحــت فشــار زیــاد بــه یکدیگــر فــرشده و چســبیده شــوند بافتــی 

زیبــا  از خطــوط تصادفــی ایجــاد مــی کننــد.

 نتیجــه ایــن روش محصولــی اســت کــه از ســخت تریــن چوب هــای مناطــق حاره 

ای ســخت تــر اســت و نقــوش ایجــاد شــده بســیار شــبیه نقــش چــوب بعضــی 

ــازی  ــرشده س ــا ف ــه  Density ی ــن الی ــه ای ــد. و ب ــی باش ــرگ م ــن ب ــان په درخت

گفتــه مــی شــود. از پــرس کــردن ایــن الیــه هــا روی هــم پانــل هــای چوبــی بــا 

ترکیب بنــدی متنــوع بــه دســت مــی آیــد. البتــه پانل هــای تــک الیــه نیــز تولیــد 

مــی شــوند.

از ایــن پانــل هــا مــی تــوان بــرای تولیــدات مختلــف از جملــه مبلــان اداری و 

خانگــی، کابینت کاســیک و مــدرن، درهای ســاختانی، فریم پنجره و پارتیشــن، 

پلــه ، ســاختان ســازی و ... اســتفاده کــرد. 

 چگونگی تولید پانل چوبی از بامبو
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ــای  ــه ه ــرس الی ــارن و پ ــه متق ــد الی ــاختار چن ــل س ــه دلی ــرم: ب ــداری ف 1- پای

عمــود برهــم، تنــش هــای معمــول در چــوب کــه باعــث ایجــاد عوارضــی ماننــد 

تغییــر شــکل ، تــرک خــوردن، تغییــر ابعــاد مــی شــوند در ایــن پانــل هــا کنــرل 

شــده اســت. بــه همیــن ســبب بــه نســبت چــوب در برابرعوامــل تنــش زا ماننــد 

تغییــرات حــرارت ورطوبــت مقاومــت بیشــری دارنــد.

2- تنــوع طــرح و رنــگ: تنــوع در روش هــای چیدمــان باریکه های بامبو ســبب 

ایجــاد طــرح هــای متنــوع در محصــوالت شــده اســت . همچنیــن امــکان تغییــر 

رنــگ مــاده خــام بــه وســیله حــرارت، تنوع رنگــی بین زرد روشــن تــا قهــوه ای تیره 

را ممکــن کــرده اســت . ویژگــی مهــم تغییــر رنگ بــه ایــن روش ، تغییــر رنگ مغز 

بامبــو اســت . عــاوه بــر ایــن، هاننــد چــوب تغییــر رنــگ به وســیله پوشــش های 

گوناگــون نیــز امــکان پذیر اســت .

ــه  ــرای کلیــه محصــوالت خــود از جمل 3-دوســتدار محیــط زیســت: مــوزو ب

پانل هــا، گواهــی نامــه هــای معتــر فراوانی بــه عنوان محصولی ســبز و دوســتدار 

محیــط زیســت دارد .

4-رضیــب ســختی بــاال: مقاومــت ســطحی چــوب بامبــو ۴Kg/mm۲ اســت . 

ایــن عــدد از مقاومــت ســطحی بســیاری از چــوب هــای متــداول در ســاختان 

 High(ماننــد بلــوط و گــردو بیشــر اســت. مقاومــت بامبــو فــرشده شــده

Density( بیــش از ۸Kg/mm۲ اســت . بیشــر از چــوب ایپــه و مربــاو، ســخت 

تریــن چــوب هــای قابــل اســتفاده در ســاختان . 

5-لبــه هــا: ســاختار الیــه بنــدی پانــل هــا طــرح هــای متنوعــی را در لبــه هــا 

 ،MDF ایجــاد مــی کنــد . بــه ایــن ترتیــب عــاوه بــر حــذف نــوار لبــه رایــج در

امــکان متنــوع طراحــی را بــا روش هــای مختلــف برش الیــه ها در لبــه محصوالت 

فراهــم مــی آورد . 

متــام مراحــل تولیــد محصــوالت بامبــو از زمــان رشــد گیاه تــا پایان مرصف توســط  ویژگی های پانل بامبو 

دانشــگاه دلــف بــه دقــت مطالعه شــده و بــه دلیــل رعایت همــه اســتانداردها در 

متــام ایــن مراحــل ، بامبــو بــه عنوانــی مصالــح دوســتدار محیــط زیســت گواهــی 

نامــه هــای بســیاری اخــذ کرده اســت.
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 مرحله ی رشد 

ــه  خاطــر   ــر بامبــو مــوزو کــه ب ــد پذی ســاخته شــده از منبــع بــه رسعــت تجدی

ظرفیــت جــذب CO۲ و تولیــد O۲ شــهرت پیــدا کــرده اســت. فراوانــی منابــع در 

کشــور چیــن )تقریبــا 7 میلیــون هکتــار ( و تهیــه از جنــگل هــای مراقبــت شــده 

و روشــهای کشــاورزی ســازگار بــا محیــط هــر گیــاه بامبــو از چنــد شــاخه اصلــی 

نشــکیل شــده اســت. از ایــن رو بــدون آســیب گیــاه مــادر، هــر دوره مــی تــوان 

چنــد شــاخه را برداشــت کــرد گواهــی  FSC  )مهمریــن گواهی زیســت محیطی 

بــرای اســتفاده ســبزاز منابــع چــوب(.

بــه غیــر از متــام خــواص مرصفــی بامبــو مــوزو کــه ذکــر آن رفــت بــه دالیــل زیــر 

ایــن مــاده جــز ســبزترین مــواد محســوب مــی شــود.

 مرحله ی تولید

 ISO  90۱0۱متــام محصــوالت مــوزو  در واحــد هایــی تولیــد می شــوند کــه گواهــی

و ISO ۱۴00۱ را دارنــد. اســتفاده از چســب هــای دوســتدار محیــط زیســت و بدون 

.E0 فرمالدئیــد  منطبــق بر اســتاندارد

 مرحله مرصف 

ــاال محصــوالت مــوزو عمــری طوالنــی  ــه دلیــل ســختی، چگالــی و مقاومــت ب ب

 CE و  نیــاز کمــر بــه تعویــض دارنــد. متــام محصــوالت مــوزو دارای اســتاندارد

هســتند و تــا ۳0 ســال گارانتــی مــی شــوند. بــه دلیل انتشــار بســیار کــم ترکیبات 

آلــی فــرار )VOC( محیــط داخلــی ســامت ایجــاد مــی کننــد. متامــی محصوالت 

ــد. دارای  ــه دارن ــن زمین ــا در ای ــتاندارد  اروپ ــق اس ــا +A  را مطاب ــتاندارد A ی اس

 BREEM  :معترتریــن گواهــی های مصالح ســاختانی دوســتدار محیط زیســت

.LEED و

 مرحله ی پایان

بــه عنــوان یــک محصــول طبیعــی غیــر ســمی ، در مرحلــه پایــان مــرصف هیــچ  

محدودیتــی ایجــاد منــی کنــد.  در صــورت نگهــداری صحیــح ، محصــوالت موزو 

ــه عنــوان  قابــل اســتفاده مجــدد )upcycling( هســتند .در غیــر ایــن صــورت ب

مــاده اولیــه  در ســاخت ورق هــای تختــه خــرده چــوب قابــل اســتفاده هســتند. 

ــنهاد  ــد پیش ــی نباش ــل عمل ــت قب ــک از دو حال ــچ ی ــر هی )downcycling( اگ

می شــود از ایــن مــواد بــه عنــوان ســوخت در تولیــد انرژی ســبز اســتفاده گــردد.
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Wood welding
جـوشکاری چــوب 

 چوب بیشرتین استفاده را در ساخت و ســـاز ساختامن ها در میــــان دیگر مصالح ساختامنی دارد که 

به دلیل عملکرد مکانیکی بسیار عالی و خصوصیات قابل توجه دیگری چون مقاومت در برابر شوک، خمش 

پذیری، سبکی، ثبات و دوام، از چندین سال پیش و در چهارچوب لزوم به کارگیری مواد بازیافتی، استفاده 

از این ماده افزایش چشمگیری یافته است.

 یکی از مشکالت موجود در این زمینه محدودیت در ابعاد قطعات چوبی است. روش های مختلفی برای 

ساخت مونتاژهای چوبی در اندازه بزرگ وجود دارند از قبیل استفاده از چسب و پیچ و میخ و بست و 

غیره که همگی برای برقراری اتصاالت استفاده می کنند که مشکالتی نظیر آلودگی محیط زیست و عدم 

استحکام و زیبایی در پی دارند.

 البته استفاده از چسب به عنوان نگه دارنده قطعات در کنار یکدیگر به منظور ساخت مونتاژهای چوبی در 

اندازه های بزرگرت اجتناب ناپذیر است که استفاده از این ماده، عالوه بر مرض بودن برای سالمتی انسان، 

در بیشرت موارد، عدم استحکام در برابر رطوبت را نیز به دنبال دارد. اگر چه سال هاست که اتصاالت با 

چسب جایگزین اتصاالت با بست شده اند، اما یک عیب بزرگ این اتصاالت زمان نسبتاً طوالنی، برای خشک 

شدن کامل چسب مرصفی است.

 دکتر پانته آ عمرانی
عضو هیات علمی دانشگاه 

شهید رجایی و فارغ التحصیل 

دانشگاه دولتی فرانسه

مقاالت
Articles
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بــه عــاوه، بیشــر چســب ها حــاوی حال هایــی 

هســتد کــه ممکــن اســت در زمــان خشــک شــدن 

چســب و یــا در طــول اســتفاده از مونتــاژ در 

محیــط، بخارهــای ســمی از خــود ســاطع کننــد. 

بنابرایــن، اتصــاالت چســبی دورریزهــای بالقــوه 

خطرنــاک هســتند. 

اســتفاده از جوشــکاری چــوب بــرای ســاخن 

قطعــات  از  دلخــواه  انــدازه  در  مونتاژهــای 

کوچک تــر چــوب، از آنجائی کــه از مــواد ثانویــه 

ــتفاده  ــاالت اس ــراری اتص ــرای برق ــده ب ــر ش ذک

ــوق  ــکات ف ــع مش ــرای رف ــخی ب ــد پاس منی کن

ــوژی جدیــد  ــن تکنول الذکــر اســت. هــدف از ای

اتصــال، تولیــد مونتاژهــای چوبــی در انــدازه 

دلخــواه اســت کــه می توانــد کیفیــت و فراینــد 

ــود بخشــد. در  ــی را بهب ــد مونتاژهــای چوب تولی

واقــع عــدم اســتفاده از مــواد ثانویــه جهــت 

برقــراری اتصــاالت، مشــکاتی را کــه چســب ها 

بــرای ســامتی ایجــاد می کننــد و یــا میخ هایــی 

کــه در مجــاورت رطوبــت از بیــن می رونــد نیــز 

ــازد. ــرف می س برط

از مزیت هــای اســتفاده از ایــن فّنــاوری کاهــش 

تولیــد مونتاژهــا  بــرای  چشــمگیر زمــان الزم 

ــه  ــد ثانی ــادل چن ــی مع ــی زمان ــد. یعن ــی باش م

ــب  ــی چس ــاعت )در برخ ــن س ــل چندی در مقاب

هــا ۲۴ ســاعت( کــه بــرای پلیمریــزه شــدن 

ــت  ــع مقاوم ــت. در واق ــب الزم اس ــل چس کام

مکانیکــی ماکزیمــم بــرای ایــن مونتاژهــای فاقــد 

ــی  ــل م ــکاری حاص ــد از جوش ــورا بع ــب، ف چس

ــد  ــوژی جدی ــن تکنول ــر، ای ــرف دیگ ــود. از ط ش

کــه آمــاده ســازی رسیــع بــا هزینــه پاییــن را 

باالتریــن  کننــده  معرفــی  محقــق می ســازد، 

کیفیــت زیســت محیطــی نیــز هســت، چــرا کــه 

چنیــن مونتاژهایــی منحــرصاً در یــک پروســه 

ترمودینامیــک تهیــه شــده اند.

انــواع متفـــــاوت جوشــکاری عبــــارتند از: ۱(

ــکاری  ــی ۲(جوش ــا دوران ــی ی ــکاری چرخش جوش

خطــی یــا ارتعاشــی ۳(جوشــکاری مــداری یــا 

ــه  ــورد توج ــر م ــوع اول بیش ــه دو ن ــا ل ک اربیت

محققیــن قــرار گرفتــه انــد. بــا توجــه بــه اینکــه 

و  نویــن  تکنولــوژی  یــک  چــوب  جوشــکاری 

کاربــردی در عرصــه منابــع طبیعــی مــی باشــد، 

ایــن  در  بیشــاری  ســواالت  هنــوز  بتابرایــن 

ــوده و هســت. ــرای محققیــن مطــرح ب ــه ب زمین

بــه  واقــع  در  چــوب  جوشــکاری  تکنولــوژی 

کارگیــری یــک پروســه ی اصطــکاک بیــن دو 

قطعــه ی چــوب، دســتیابی بــه یــک مونتــاژ 

چســب  از  اســتفاده  بــدون  البتــه  و  چوبــی 

را، امــکان پذیــر مــی ســازد. اســاس فراینــد 

جوشــکاری چــوب ، ذوب و شــارش مــواد تشــکیل 

ــا  ــی، عمدت ــواره هــای الیــاف چوب دهنــده ی دی

لیگنیــن ولــی همچنیــن همــی ســلولز، مــی 

باشــد. ذوب ایــن پلیمرهــای آمــورف، از افزایــش 

دمایــی باالتــر از۱۸0 درجــه ســانتی گــراد حاصــل 

ــود. ــی ش م

گنجانــدن میــخ هــای چوبــی در داخــل چــوب ماســیو بــه منظــور ســاخت مبلــان در طــی قــرن هــا 

انجــام میشــده اســت. تکنیــک بــه کارگیــری ایــن میــخ هــای چوبــی بــه تازگــی بهبــود چشــمگیری 

یافتــه اســت. جــوش قطعــات چوبــی بــا اســتفاده از میخ هــای چوبــی کــه بصــورت دورانــی و بــا 

رسعــت زیــاد در داخــل قطعــات قــرار داده می شــوند، امــکان ســاخت مونتاژهــای چوبــی عــاری از 

چســب،  در انــدازه دلخــواه و بزرگــر را در مــدت زمانــی بســیار کوتــاه فراهــم مــی آورد. 

 ساخت مونتاژهای چوبی با استفاده از

فرایند جوشکاری دورانی چوب
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 مزایای ساخت و استفاده از مونتاژهای 

چوبی در اندازه بزرگ با استفاده از 

جوشکاری چوب

۱- دســتیابی بــه کیفیــت بــاالی زیســت محیطــی بــه دلیــل عــدم 

ــرای محیــط زیســت و  ــه مــرض ب اســتفاده از چســب و مــواد ثانوی

ســامتی انســان

۲-افزایش مقاومت در مقابل رطوبت

۳-کاهش زمان فرایند ساخت مونتاژ چوبی

ــد  ــان فراین ــم در پای ــی ماکزیم ــت مکانیک ــه  مقاوم ــیدن ب ۴-رس

ــا چســب ســاخته می شــوند و  ــی کــه ب ــل قطعات ســاخت )در مقاب

نیــاز بــه زمــان طوالنــی پــس از اتصــال بــرای رســیدن بــه مقاومــت 

ــد(  ــم دارن ــی ماکزیم مکانیک

۵-ســاخت مونتاژهــای بــزرگ چوبــی منحــرصا توســط یــک پروســه 

ترمودینامیــک

مقاالت
Articles



73دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
73  شماره  22  /  پاییز  1394

Wooden chairs
ارزیابی مقاومت

صنـدلـی چـوبـی

 مبلامن به طور کلی و صندلی بطور خاص تحت 

نیروهای زیادی قرار می گیرد.

صندلی  یک  روی  بر  که  هنگامی  مثال  بعنوان   

می نشینید نیروی وزن شام بر روی نشیمنگاه صندلی 

فشاری وارد می سازد و هنگامیکه به پشتی آن تکیه 

می دهید نیروی دیگری بر آن وارد می شود.

آمدن  پدید  به  منجر  گاه  نیرو ها  این  کنش  برهم   

شکست یا شل شدن اتصاالت می شود.

کیفیت  از  اطمینان  برای  دارد  رضورت  رو  این  از 

تولید  از  پس  و  طراحی  حین  در  تولیدی  مبلامن 

میزان تحمل نیروهای آن بررسی شود. این بررسی 

انجام می رسد  به  نرم افزارهای خاص  با  در طراحی 

اما برای اطمینان از برآوردهای محاسباتی می بایست 

آزمون های واقعی هم به انجام رسد که گاه انجام این 

آزمایش ها چندان آسان منی باشد.

 این مقاله به ترشیح نحوه انجام این آزمایش بر روی 

یک صندلی در گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ 

دانشگاه تهران می پردازد.

 دکتر کامبیز پورطهماسی

 دکر کامبیز پورطهاسی/دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه تهران

 عاطفه لنبانی/کارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
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در طراحــی اولیــه مبلــان از هــر و فنــاوری ارگونومــی 

تبعیــت می شــود و بــرای پیــش بینــی اســتحکام اجــزاء 

ــتفاده  ــی اس ــی مهندس ــول طراح ــاالت آن از اص و اتص

ــان  ــازه مبل ــی س ــی یعن ــی مهندس ــردد. طراح می گ

بــه گونــه ای طراحــی  گــردد کــه از عهــده بارهــای وارد 

بــر اجــزاء آن در حیــن اســتفاده برآیــد. بــا ســاخت یــک 

ــازه  ــر س ــی، عم ــول مهندس ــه اص ــه ب ــا توج ــی ب صندل

تولیــدی بیشــر خواهد بــود. از طــرف دیگر از اســتفاده 

بیــش از حــد مصالح بــا اســتحکام زیادتر از مقــدار مورد 

ــی  ــک طراح ــا ی ــن ب ــردد. بنابرای ــری می گ ــاز جلوگی نی

مناســب می تــوان در کنــار رصفه جویــی اقتصــادی 

مقاومت هــای بهینــه ای را بــرای ســازه صندلــی فراهــم 

منــود.

ــه منظــور طراحــی مهندســی یــک ســازه، در بیشــر  ب

مواقــع ســازه واقعــی تحلیــل منی شــود بلکــه مــدل 

ایده آلــی از آن مــورد تحلیل قــرار می گیرد. نتایج تحلیل 

بــه وضعیت مــدل مربوط بســتگی دارد. مســائل رس راه 

ــد فنــاوری مشــکل و از  تحلیــل یــک قطعــه مبــل از دی

نظر محاســباتی پیچیده انــد. امروزه ظهور ماشــین های 

محاســب پــر رسعــت و رقومــی، تحلیــل انــواع مبلــان 

را ممکن ســاخته و محاســبات خســته کننده دســتی را 

حــذف منــوده اســت. بنابرایــن بــه کمــک تکنیک هــای 

عــددی و روش هــای تحلیــل بــا کامپیوتــر بــه ســادگی 

می تــوان یــک ســازه مبلــان را مــورد بررســی قــرار داد. 

بــا ایــن حــال بــرای ارزیابــی نهایــی طــرح، ســازه واقعــی 

بایــد مــورد آزمــون قرارگیــرد. بارگــذاری و آزمــون ســازه 

واقعــی همیشــه ســخت و نیازمنــد ابــزار ویــژه اســت. 

در ایــن تحقیــق، پــس از مشــخص شــدن ابعــاد نهایــی 

قطعــات تشــکیل دهنــده صندلی بــا توجه بــه آنالیزهای 

حاصــل از نــرم افــزار Ansys، ســاخت مــدل اولیــه آغــاز 

ــا اســتفاده از ماشــین  ــوار موردنظــر ب ــدا ال ــد. ابت گردی

اره نــواری بــه قطعــات کوچک تــر تقســیم شــد، ســپس 

بــا اســتفاده از ماشــین کــف رنــد و گندگــی یکنواخــت 

ســازی ضخامــت انجــام گرفــت. در مرحلــه بعــد 

قطعــات مــورد نیــاز بــه وســیله دســتگاه اره گــرد انــدازه 

ــری و آماده ســازی شــدند. ب

 بــرای درســت کــردن اتصــاالت، زبانه هــا بــا اســتفاده از 

ماشــین اره گــرد و کام هــا بــه وســیله دســتگاه کام کــن 

ایجــاد  گردیــد، بــه منظــور ایجــاد کام مســتطیلی پــس 

ــه صــورت  ــار ب ــا اســتفاده از مغ ــه، ب ــه کام اولی از تعبی

ــدند.  ــتطیل درآورده ش ــکل مس ــه ش ــا ب ــتی کام ه دس

قطعــات حاصــل پــس از چســب زنی مونتــاژ شــده و بــه 

پیشــنهاد اســتاندارد بــرای مــدت ۲ هفتــه صندلــی در 

ــاده  ــا آم ــد ت ــه داری ش ــت نگ ــی یکنواخ ــط رطوبت رشای

انجــام آزمــون گــردد. بــه منظور توزیع مناســب بــار روی 

نشســتنگاه و پشــتی صندلــی از یــک قالــب بارگــذاری 

اســتفاده گردیــد. قالــب مورد نظــر از دو قطعه تشــکیل 

شــده کــه توســط یــک لــوال بــه یکدیگر متصــل شــده اند. 

 EN۱7۲۸ انــدازه و ابعــاد ایــن قالــب براســاس اســتاندارد

طــوری تعییــن شــده اســت کــه بــه خوبــی روی صندلی 

ــازی  ــبیه س ــرد را روی آن ش ــن ف ــه و نشس ــرار گرفت ق

کنــد.  بــرای ســاخت ایــن قالــب از چــوب راش درجــه 

یــک خشــک و بــه منظــور بــرش دقیــق و مناســب آن از 

دســتگاه CNC اســتفاده گردیــد. پــس از بــرش و آمــاده 

ســازی قالــب دو قطعــه بــه وســیله دو عــدد لــوال فــری 

بــه یکدیگــر متصــل شــدند. نقــاط بارگــذاری بــه دقــت 

بــر روی قالــب مشــخص شــدند تــا بــار مــورد نظــر در آن 

نقــاط اعــال شــوند.

CNC شکل ۱ برش قالب بارگذاری با دستگاه 
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ــار اســتاتیک،  بــرای انجــام آزمون هــای دوام و ب

بارگــذاری بــه آرامــی انجــام گردیــد تــا اطمینان 

ــر  ــک بی تأثی ــرات دینامی ــه اث ــود ک ــل ش حاص

و بی اهمیــت هســتند. متــام بارگذاری هــای 

اســتاتیک بــرای مــدت  ۲±۱0 ثانیــه انجــام شــد. 

ــوری  ــتاندارد ط ــاس اس ــذاری براس ــب بارگ قال

روی نشســتنگاه صندلــی قــرار گرفــت که نقطه 

ــا  ــی ت ــز صندل ــر مرک ــتنگاه ب ــذاری نشس بارگ

جــای ممکــن دورتــر از پشــتی صندلــی باشــد. 

قطعــه پشــتی در حالتــی قــرار گرفــت کــه زاویه 

بیــن دو قطعــه کمــر از 90 درجــه نشــود.

در ایــن مطالعــه بــه دلیــل اهمیــت بحرانی ترین 

فــرم بارگــذاری تنهــا ایــن آزمــون بصــورت عملی 

اجــرا گردیــد و بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه مــدل 

ــت  ــذاری مقاوم ــرم بارگ ــن ف ــر در ای ــورد نظ م

کافــی دارد، مقــاوم بــودن آن در ســایر الگوهــای 

بارگــذاری تعمیــم داده شــد.

 Instron بار نشســتنگاه بــا اســتفاده از دســتگاه

و بــا حداقــل رسعــت بارگــذاری اعــال گردیــد. 

بــرای بارگــذاری پشــتی صندلــی، از یــک عــدد 

نیروســنج و تعــدادی وزنــه اســتفاده شــد بــه این 

ترتیــب کــه نیروســنج بــه وســیله یــک ســیم بــه 

قســمت بــاالی قالــب بارگــذاری متصــل شــده 

و انتهــای آزاد آن توســط ریســانی از طریــق 

یــک قرقــره بــه تعــدادی وزنــه متصــل شــد. بــار 

کششــی روی پشــتی صندلــی بطــور همزمــان با 

اعــال بــار نشســتنگاه اعــال گردیــد. پایه های 

ــا  ــی ب ــای مفصل ــل تکیه گاه ه ــی در مح صندل

اســتفاده از گیــره دســتی کامــا ثابــت شــدند. 

بــرای جلوگیــری از تأثیــر عوامــل دینامیــک در 

ــد گام  ــه ای و در چن ــورت مرحل ــار بص ــج ب نتای

ــی  ــد و در گام نهای ــه وارد ش ــه منون ــی ب متوال

بــار بــه مــدت ۱0 ثانیــه ثابــت شــد و ســپس رهــا 

گردیــد.

 بــه منظور تعییــن میزان تغییر مــکان در بعضی 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــی صندل ــاط بحران از نق

نتایــج تحلیــل نــرم افــزاری تعییــن شــده بودنــد 

سنســورهایی نصــب گردیــد. ایــن نقــاط شــامل 

بخــش مرکــزی مهــار پشــتی و قســمت پائیــن 

انتهــای قید کنــاری نشســتنگاه در نزدیکی پایه 

عقــب می باشــد. اختــاف مقاومــت بــه وجــود 

آمــده در سنســورها بــر اثــر جابه جایــی از طریــق 

ســیمی بــه یــک آمپلی فایــر منتقــل شــده و بــه 

ــت  ــتگاه  A TO D Card تقوی ــک دس ــیله ی وس

گردیدنــد. ایــن دســتگاه جابه جایــی را هــر یــک 

ثانیــه ۵0 بــار ثبــت منــوده و آنــرا بــه کامپیوتــر 

منتقــل می کــرد. اطاعــات خروجــی در محیط 

نــرم افــزار Lab View منایــش داده شــد. تغییــر 

ــا  ــز ب ــی نی ــتنگاه صندل ــه نشس ــکان در ناحی م

ــه  ــوط ب ــی Load Cell مرب اســتفاده از جابه جای

دســتگاه Instron  ثبــت گردیــد.

 شکل ۲ محل نصب سنسورها روی مدل و بارگذاری روی نشیمنگاه و پشتی
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در طراحــی اولیــه مبلــان از هــر و فنــاوری 

ارگونومــی تبعیــت می شــود و بــرای پیــش بینــی 

اســتحکام اجــزاء و اتصــاالت آن از اصــول طراحــی 

مهندســی اســتفاده می گــردد. طراحی مهندســی 

یعنــی ســازه مبلــان بــه گونــه ای طراحــی  گــردد 

ــن  ــر اجــزاء آن در حی کــه از عهــده بارهــای وارد ب

اســتفاده برآیــد. بــا ســاخت یــک صندلــی بــا توجــه 

بــه اصــول مهندســی، عمــر ســازه تولیــدی بیشــر 

خواهــد بــود. از طــرف دیگــر از اســتفاده بیــش از 

حــد مصالــح بــا اســتحکام زیادتــر از مقــدار مــورد 

نیــاز جلوگیــری می گــردد. بنابراین با یــک طراحی 

مناســب می تــوان در کنــار رصفه جویــی اقتصادی 

ــی  ــازه صندل ــرای س ــه ای را ب ــای بهین مقاومت ه

فراهــم منــود. بــه منظــور طراحــی مهندســی یــک 

ســازه، در بیشــر مواقــع ســازه واقعــی تحلیــل 

منی شــود بلکــه مــدل ایده آلــی از آن مــورد تحلیــل 

قــرار می گیــرد. نتایــج تحلیــل بــه وضعیــت مــدل 

مربــوط بســتگی دارد. مســائل رس راه تحلیــل یــک 

قطعــه مبــل از دیــد فنــاوری مشــکل و از نظــر 

محاســباتی پیچیده اند. امروزه ظهور ماشــین های 

ــواع  ــل ان ــی، تحلی ــت و رقوم ــر رسع ــب پ محاس

ــته  ــبات خس ــاخته و محاس ــن س ــان را ممک مبل

کننــده دســتی را حــذف منــوده اســت. بنابرایــن 

بــه کمــک تکنیک هــای عــددی و روش هــای 

ــک  ــوان ی ــادگی می ت ــه س ــر ب ــا کامپیوت ــل ب تحلی

ــا ایــن  ســازه مبلــان را مــورد بررســی قــرار داد. ب

ــی  ــازه واقع ــرح، س ــی ط ــی نهای ــرای ارزیاب ــال ب ح

بایــد مــورد آزمــون قرارگیــرد. بارگــذاری و آزمــون 

ســازه واقعــی همیشــه ســخت و نیازمند ابــزار ویژه 

ــس از مشــخص شــدن  ــق، پ ــن تحقی اســت. در ای

ــی  ــده صندل ــی قطعــات تشــکیل دهن ــاد نهای ابع

بــا توجــه بــه آنالیزهــای حاصــل از نــرم افــزار 

Ansys، ســاخت مــدل اولیــه آغــاز گردیــد. ابتــدا 

ــواری  ــا اســتفاده از ماشــین اره ن ــوار موردنظــر ب ال

ــا  ــپس ب ــد، س ــیم ش ــر تقس ــات کوچک ت ــه قطع ب

اســتفاده از ماشــین کــف رند و گندگــی یکنواخت 

ســازی ضخامــت انجــام گرفــت. در مرحلــه بعــد 

قطعــات مــورد نیــاز بــه وســیله دســتگاه اره گــرد 

انــدازه بــری و آماده ســازی شــدند. بــرای درســت 

کــردن اتصــاالت، زبانه ها با اســتفاده از ماشــین اره 

گــرد و کام هــا بــه وســیله دســتگاه کام کــن ایجــاد  

گردیــد، بــه منظــور ایجــاد کام مســتطیلی پــس از 

تعبیــه کام اولیــه، بــا اســتفاده از مغــار بــه صــورت 

دســتی کام ها به شــکل مســتطیل درآورده شــدند. 

قطعــات حاصــل پــس از چســب زنی مونتــاژ شــده 

ــه  ــدت ۲ هفت ــرای م ــتاندارد ب ــنهاد اس ــه پیش و ب

صندلــی در رشایــط رطوبتــی یکنواخــت نگــه داری 

ــا آمــاده انجــام آزمــون گــردد.  شــد ت

بــه منظــور توزیــع مناســب بــار روی نشســتنگاه و 

پشــتی صندلــی از یــک قالــب بارگــذاری اســتفاده 

ــکیل  ــه تش ــر از دو قطع ــورد نظ ــب م ــد. قال گردی

ــل  ــر متص ــه یکدیگ ــوال ب ــک ل ــط ی ــه توس ــده ک ش

شــده اند. انــدازه و ابعــاد ایــن قالــب براســاس 

اســتاندارد EN۱7۲۸ طــوری تعیین شــده اســت که 

ــی قــرار گرفتــه و نشســن  ــی روی صندل ــه خوب ب

فــرد را روی آن شــبیه ســازی کنــد.  بــرای ســاخت 

ایــن قالــب از چــوب راش درجــه یــک خشــک و بــه 

 CNC منظــور بــرش دقیق و مناســب آن از دســتگاه

ــازی  ــاده س ــرش و آم ــس از ب ــد. پ ــتفاده گردی اس

قالــب دو قطعــه بــه وســیله دو عــدد لــوال فــری به 

یکدیگــر متصل شــدند. نقــاط بارگــذاری بــه دقت 

بــر روی قالــب مشــخص شــدند تــا بــار مــورد نظــر 

در آن نقــاط اعــال شــوند.
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هستند کارآفرینان معروفی که دوباره به جایگاه خود در رشکتی که ساخته بودند برگشته اند؛ مثالً مایکل دل مدیرعامل رشکت دل و هوارد شولتز مدیرعامل 

رشکت استارباکس. ولی هیچگاه پیش نیامده که موسس یک رشکت که عمده سهامش را فروخته و بیش از یک دهه از رشکت دور بوده، برای نجات آنچه خودش 

ساخته بازگردانده شود. پس از کنارگذاشنت یک موسس در یک رشکت، معموالً ساختامن و یا جایزه ای را به عنوان او نامگذاری می کنند. ولی برای مدیران فعلی 

یک رشکت، اعرتاف به شکست و اعالم احتیاج به مدیریت موسس بسیار دور از ذهن است. اما در مورد استیو جابز، چنین اتفاقی افتاد، تصمیمی که منجر به 

»بهرتین کار و نتیجه زندگی اش« شد و ارزشمندترین رشکت را در دنیا ایجاد کرد. این روزها برخی اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ترجیح می دهند که خود را از 

رش موسسین خالص کرده و جای آنها را به مدیران حرفه ای بدهند. اگرچه مدیران حرفه ای محاسنی دارند، ولی با رفنت یک موسس، انرژی، جادو و قدرت کارآفرینی 

که فقط یک موسس می تواند به وجود آورد نیز با او می رود.

از کتاب برترین تصمیم ها در مشهورترین برندها

بازگرداندن استیو

هســتند کارآفرینــان معروفــی کــه دوبــاره بــه جایــگاه خــود در رشکتــی کــه ســاخته بودنــد برگشــته اند؛ مثــاً مایــکل دل مدیرعامــل رشکت دل 

و هــوارد شــولتز مدیرعامــل رشکــت اســتارباکس. ولــی هیچــگاه پیــش نیامــده کــه موســس یــک رشکــت که عمــده ســهامش را فروختــه و بیش 

از یــک دهــه از رشکــت دور بــوده، بــرای نجــات آنچــه خــودش ســاخته بازگردانــده شــود. پــس از کنارگذاشــن یــک موســس در یــک رشکــت، 

معمــوالً ســاختان و یــا جایــزه ای را بــه عنــوان او نامگــذاری می کننــد. ولــی بــرای مدیــران فعلــی یــک رشکــت، اعــراف بــه شکســت و اعــام 

احتیــاج بــه مدیریــت موســس بســیار دور از ذهــن اســت. امــا در مــورد اســتیو جابــز، چنیــن اتفاقــی افتــاد، تصمیمــی کــه منجــر بــه »بهریــن 

کار و نتیجــه زندگــی اش« شــد و ارزشــمندترین رشکــت را در دنیــا ایجــاد کــرد. ایــن روزهــا برخــی اعضــاء هیئــت مدیــره و ســهامداران ترجیــح 

می دهنــد کــه خــود را از رش موسســین خــاص کــرده و جــای آنهــا را بــه مدیــران حرفــه ای بدهنــد. اگرچــه مدیــران حرفــه ای محاســنی دارنــد، 

ولــی بــا رفــن یــک موســس، انــرژی، جــادو و قــدرت کارآفرینــی کــه فقــط یــک موســس می توانــد بــه وجــود آورد نیــز بــا او مــی رود.

ورنه هارنیش

       »دکومـــــان« در هـر شـامره خـود  بـا بـر 

»برتریـن  نـام  بـا  کتابـی  از  بخشـی  گرفـنت 

تصمیـم ها در مشـهورترین برند هـا« که به قلم                                                                                                 

دکـرت  رامیـن سـمیع زاده ترجمه و اخیـراً  روانه  

بازار شـده است، می کوشـد تا مدل های موفق 

دانـش و اندیشـه را در کسـب و کار هـای موفق 

دنیـا پیـش روی عالقمنـدان و فعـاالن حـوزه 

صنعـت مبلـامن و دکــــوراسیون قــــرار دهد.

موضـوع  ایـن شـامره : 
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نويسنده: آدام الشينسکي
گذشــت زمــان معمــوالً باعــث غبــار گرفــن و 

فرامــويش تصميم هــاي بــزرگ مي شــود. منونهــاش 

بــراي  اپــل  رشکــت  مديــره  هيئــت  تصميــم 

بازگردانــدن اســتيو جابــز در ســال 1996 بــه رشکتــي 

بــود کــه بيســت قبــل از آن، يکــي از ســه نفــري بــود 

کــه بنيــان اپــل را بنــا نهادنــد. در فاصلــه يــک دهــه 

و نيــم بــن بازگشــت جابــز و درگذشــتش در ســال 

2011، اپــل بــه ارزشــمندترين رشکــت در دنيــا تبديــل 

شــد. اين تصميــم، تصميــم خارق العاده اي بــود؛ يکي 

ــا و  ــب و کار. واقعيت ه ــخ کس ــاي تاري از بهرين ه

رشايــط بازگشــت جابــز، نشــان مي دهــد کــه پشــت 

ــدي  ــي از زمان بن ــزرگ، ترکيب ــاي ب ــام تصميم ه مت

ــت. ــانيس اس ــوش ش ــب و خ مناس

توضيــح دربــاره وضعيــت بســيار بــد اپــل در بيســت 

ســال اول آن از توصيــف خــارج اســت مخصوصــاً بــا 

توجــه بــه رشوع شــگفت انگيــزش. اپــل از دهــه 80 

ميــادي بــه واســطه قــدرت کامپيوترهــاي مکنتاش، 

کامپيوترهــاي  در  پيــرشو  رشکت هــاي  از  يکــي 

شــخيص بــود. مــک اولــن کامپيوتــر شــخيص 

ــوس(  ــواره )م ــاده و موش ــاي س ــه از آيکون ه ــود ک ب

ــن  ــتاندارد اي ــه اس ــه ب ــي ک ــرد؛ ابزارهاي ــتفاده ک اس

صنعــت تبديــل شــدند. جابــز در آن هنــگام رئيــس 

بخــش توليــد مــک بــود، و از يــک طــرف کامپيوتــري 

توليــد کــرد کــه اســتفاده از آن ســاده بــود و از 

ســوي ديگــر بــه خــويب بازاريــايب شــده بــود. آگهــي 

ــگ  ــال لي ــه در فين ــروف »1984« ک ــوين مع تلويزي

فوتبــال آمريکايــي پخش شــد يکــي از افتخارآميزترين 

منونه هــاي صنعــت تبليغــات اســت کــه در آن 

مديريــت نــام تجــاري بــه بهريــن وجــه پيــاده شــده 

اســت. اپــل توانســت بــه واســطه ايــن آگهــي، آي يب 

ــازار کامپيوترهــاي  ــگام بيشــر ب ام را کــه در آن هن

ــد.  ــع کن ــع و قم ــت قل ــت داش ــخيص را در دس ش

ــز توســط، جــان اســکايل،  در ســال 1985 اســتيو جاب

مديرعامــي کــه خــودش شــخصاً اســتخدام کــرده 

بــود، از مديريــت بخــش توليــد مــک کنــار گذاشــته 

شــد )اتفاقــي کــه منجــر بــه رفن کامــل اســتيو جابز 

شــد(؛ بــا ايــن حــال در آن ســال رشکــت اپــل بســيار 

ــازار را در  ــود، بخــش عمــده اي از ســهم ب ســودده ب

ــي  ــي آمريکاي ــادي از کارآفرين ــت و من ــت داش دس

بــود.

شــدت  بــه  اپــل  آن،  از  بعــد  ســال هاي  در  ويل 

تنــزل کــرد. رشکــت وارد حيطه هــاي جديــدي از 

ــر  ــا کامپيوت ــه ت ــر گرفت ــد: از چاپگ ــوالت ش محص

دســتي نيوتــون کــه اين آخــري مايــه رسافکنــدي اپل 

شــد. اپــل زنجــره توزيــع بســيار کنــد و حجيمــي را 

اداره مي کــرد که شــامل کارخانه هــا و انبارهاي از هم 

دورافتــاده مي شــد. رده هــاي مديريتــي نيــز حجيــم 

شــده بودنــد: اپــل تبديــل بــه آش شــله قلــم کاري از 

سيســتم ملــوک الطوايفــي ناکارآمــد شــده بــود. آلــن 

دويچمــن در کتــاب بازگشــت دوبــاره اســتيو جابــز 

ــد روي  ــعي مي کردن ــل س ــران اپ ــد: »مدي مي نويس

مــوج شــهريت ســوار شــوند کــه بــا واقعيــت مطابقت 

نداشــت و متکرانــه، قيمت بااليي بــراي محصواليت 

مي خواســتند کــه ديگــر نــه بهــر، و نــه متفاوت تــر 

از محصــواليت بــود کــه صدهــا رشکــت ســازنده 

ــد.« ــازار عرضــه مي کردن ــر در ب کامپيوت

اگــر مديريــت اجرايــي اپــل ضعيــف بــود، وضعيــت 

هيئــت مديــره هم تعريفــي نداشــت. در ســال 1993، 

هيئــت مديــره، جــان اســکايل را بــا مديــر عمليــات 

رشکــت عــوض کــرد. مايــکل اســپيندلر، متولــد 

ــود.  ــيک ب ــي کاس ــر اجراي ــک مدي ــود و ي ــان ب آمل

اســپيندلر کــه بــا وضعيــت نــزويل اپــل مواجــه شــده 

ــه  ــود، در ســال 1995 ســعي کــرد کــه رشکــت را ب ب

ســان مايکروسيســتمز بفروشــد، معاملــه اي کــه رس 

نگرفــت. در هــان محــدوده زمــاين، لــري اليســون، 

ــزاري اوراکل،  ــرم اف ــاردر رشکــت ن مديرعامــل ميلي

کــه از دوســتان نزديــک اســتيو جابــز اســت، در فکــر 

خريــد اپــل و انتصاب دوســتش به عنــوان مديرعامل 

بــود. اليســون هيچــگاه ايــن ايــده را عمليــايت نکــرد 

و در ســال 1996 هيئــت مديــره کــه از اســپيندلر 

نــارايض بــود يکــي از اعضــاي خــود را بــه مديرعامي 

برگزيــد. گيــل آميليــو، مديرعامــل رشکــت ســازنده 

ــي  ــود؛ ويل او حت ــميکانداکتور ب ــنال س ــه نش تراش

روي کاغــذ هــم شــانيس نداشــت. متــام ســابقه او 

فــروش قطعــات بــه ديگــر توليــد کننــدگان بــود، او 

ــدگان  ــرصف کنن ــه م ــروش ب ــه اي در ف ــچ تجرب هي

نهايــي نداشــت. نظــر دويچمــن دربــاره ايــن انتخاب 

ايــن بود: »انتخــايب اشــتباه تر از او وجود نداشــت«. 

اپــل صحنــه را بــه مايکروســافت واگــذار کــرده بــود. 

چــرا کــه نــرم افزارهــاي مايکروســافت بــه اســتاندارد 

همــه کامپيوترهــا، بــه جــز اپــل، تبديــل شــده بــود. 

اپــل از يــک گاو شــرده بــه يــک رشکــت ورشکســته 

تبديــل شــده بــود. در ســال 1996، اپــل بــا 11% کاهش 

نســبت بــه ســال پيــش، 9.8 ميليــارد دالر فــروش و 

816 ميليــون دالر رضر کــرد، کــه بــه وضــوح نشــان 

مــي داد مســر رشکــت اشــتباه اســت.

در ايــن ايــام تلــخ بــود کــه هيئــت مديــره اپــل، بعــد 

از دو انتخــاب اشــتباه بــراي مديرعامــل، در انتخاب 

ســوم بــه هــدف زد؛ اگرچــه در مســر ايــن انتخــاب 

هــم نزديــک بــود زمــن بخــورد. آميليــو هيئــت 

مديــره را متقاعــد کــرده بــود کــه بــراي جايگزينــي 

ــک  ــد ي ــه خري ــاز ب ــل ني ــي اپ ــل قدمي ــتم عام سيس

ــه  ــتا ب ــن راس ــت. در هم ــزاري اس ــرم اف ــت ن رشک

ــي  ــران قدمي ــي از مدي ــط يک ــه توس ــت يب  ک رشک

ــود  ــام جان لوئيــس گــزه، تاســيس شــده ب ــه ن ــل ب اپ

ــد. گــزه طمــع کــرد و اعــام  ــد دادن پيشــنهاد خري

کــرد کــه از قيمــت پيشــنهادي اپــل رايض نيســت، 

و مذاکــرات بــن رهــر رفتنــي اپــل و مديــر تــازه کار 

بــه شکســت انجاميــد. همزمان، گــرت رايــس، مدير 

ديگــري در يــک رشکــت ديگــر در دره ســيليکون بــه 

نــام نکســت، بــا يکــي از مديــران ارشــد اپــل متــاس 

ــت را  ــد نکس ــل باي ــه اپ ــنهاد داد ک ــت و پيش گرف

بخــرد. موســس نکســت  کــيس بــه جــز اســتيو جابز 

ــن  ــل اي ــرک اپ ــد از ت ــي بع ــدت کوتاه ــود. او م نب

رشکــت را بــا هــدف توليــد کامپيوترهــاي آمــوزيش 

تاســيس کــرد. ويل در آن مقطــع، نکســت در زمينــه 

ــت، و در  ــن نداش ــراي گف ــريف ب ــزار ح ــخت اف س

زمينــه نــرم افــزار هــم در حــال شکســت بــود. جابــز 

از متــاس گــرت اطاعــي نداشــت و اپــل هــم بــدون 

ــد  ــان باش ــره در جري ــت مدي ــيس از هيئ ــه ک اينک

ــب  ــه جال ــود. )نکت ــت ب ــا نکس ــره ب ــال مذاک در ح

آنکــه گــرت، نکســت را در ســال 1997 تــرک کــرد و 

شــش ســال بعــد بــه اپــل پيوســت و تــا امــروز هنــوز 

آنجاســت(.

ــه  ــا رشکــت يب ب در اواخــر ســال 1996، مذاکــرات ب

ــا  ــدي و ب ــورت ج ــه ص ــل ب ــد و اپ ــت انجامي شکس

حضــور خــود گيــل آميليــو وارد مذاکــره بــا نکســت 

شــد. آميليــو کامــاً متوجــه ارزش نــرم افزار نکســت 

و از آن مهم تــر روحيــه، چشــم انــداز و خاقيتــي کــه 

بــا آمــدن جابــز بــه اپــل حاصــل مي شــد، بــود. آميليــو 

حــق داشــت بــا جابــز بــا احتيــاط رفتار کنــد؛ ايــن دو 

در ســال 1994 هنگامــي کــه آميليــو تــازه عضو هيئت 

ــداري داشــتند.  ــا هــم دي ــود، ب ــل شــده ب ــره اپ مدي

در آن ماقــات، جابــز از آميليــو بــراي کمــک بــه 

ــود.  ــته ب ــک خواس ــل کم ــدنش در اپ ــل ش مديرعام

احتــاالً آميليــو بــه دو دليــل ايــن درخواســت را رد 

کــرد، اول اينکــه جابــز در رسي اول حضــورش در 

اپــل، مديــر کــج خلــق و بدنامــي بــود و دوم اينکــه او 
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در مدیریــت رشکــت هــم چیــزی بــرای دفــاع نشــان 

نــداده بــود. اگرچــه او هوشــمند و کاریزماتیــک بود، 

ولــی اســتیو جابــز نســخه 1996، قطعــاً اســتیو جابــز 

مدیرعامــل نبــود.

ــز  ــز نی ــود جاب ــه خ ــت ک ــود، آن اس ــر ب ــه مهم ت آنچ

ــاوت  ــی تف ــیار ب ــل بس ــه اپ ــت ب ــه برگش ــبت ب نس

بــود، در حــدی کــه علیرغــم درخواســت آمیلیــو 

حــارض نشــد بــا رشکــت قــرارداد اســتخدامی امضاء 

کنــد. او ترجیــح داد کــه یــک مشــاور غیــر رســمی 

باشــد. درخواســت دیگــر جابــز آن بــود کــه قســمت 

عمــده ای از 427 میلیــون دالری کــه اپــل بــرای 

خریــد نکســت پرداخــت می کنــد بــه صــورت نقدی 

ــرای  ــه ب ــود ک ــی آن ب ــه معن ــه ب ــود؛ ک ــت ش پرداخ

ــق  ــان از موف ــر از اطمین ــول مهم ت ــن پ ــز، گرف جاب

آمیــز بــودن ادغــام نکســت در اپل بــود. )جابــز در آن 

مقطــع نیــازی بــه پــول نداشــت؛ ســهامی عام شــدن 

رشکــت انیمیشــن پیکســار، کــه وی مدیرش بــود در 

ســال قبــل از آن او را بــه یــک میلیــاردر تبدیــل کــرده 

بــود.( از طــرف دیگــر جابــز درخواســت عضویــت در 

هیئــت مدیــره رشکــت را داشــت، که آمیلیــو آن را رد 

کــرد. توافــق در 20 دســامر 1996 اعــام شــد، و چند 

هفتــه بعــد جابــز حضــور کمرنگــی در کنفرانس مک 

ــر  ــه خاط ــر ب ــه بیش ــی ک ــت، کنفرانس ــد داش ورل

ارائــه بســیار بــد آمیلیــو در خاطره هــا مانــد.

آنچــه در طــی ســال 1997 اتفــاق افتــاد، نشــان دهنده 

عمــق هوشــمندی تصمیــم بــرای بازگرداندن اســتیو 

جابــز بــود. آمیلیــو خیلــی شــفاف عاقمنــد بــود کــه 

ــان  ــه ه ــی ب ــد، ول ــل ببین ــز را در اپ ــادوی جاب ج

ــی  ــه دارد. ول ــه کارش را نگ ــت ک ــدازه می خواس ان

ــه  ــل ب ــز در اپ ــد از حضــور جاب ــه بع ــاً بافاصل تقریب

عنــوان »مشــاور غیــر رســمی«، او رشوع بــه پرســه 

زدن در راهروهــای رشکــت قدیمــی اش کــرد، گویی 

کــه رئیــس اوســت. در ایــن فرصــت هــا بــود کــه او 

جاناتــان ایــو را ماقــات کــرد. او یــک طــراح صنعتــی 

جــوان بــود کــه ســال قبــل از آن رئیــس طراحــی در 

ــو  ــه ای ــی را ک ــی های ــز طراح ــود. جاب ــده ب ــل ش اپ

روی آنهــا کار می کــرد تحســین می کــرد، مخصوصــاً 

کامپیوتــری کــه متــام اجــزاء را در خــود جــای داده 

ــی آن از پوســته شــفافش  ــود و متــام اجــزای داخل ب

قابــل مشــاهد بودنــد؛ کامپیوتــری که بعدهــا تبدیل 

ــران  ــرای ج ــز ب ــن جاب ــد. همچنی ــک ش ــه آی م ب

غیبــت طوالنــی اش، در برخــورد بــا هرکــس جدیــد 

ــد  ــه اینکــه در رشکــت چــه کار می کن او را راجــع ب

ســوال پیــچ می  کــرد.

آن  در  )او  نبــود.  اپــل  اســتخدام رشکــت  جابــز 

مقطــع مدیرعامــل رشکــت پیکســار بــود.( او ســهام 

عمــده ای هــم نداشــت. او حتــی عضــو هیئــت 

مدیــره هــم نبــود. بــا ایــن حــال خــواه ناخــواه شــایعه 

ــرش  ــال گس ــزی در ح ــدون خونری ــای ب ــک کودت ی

ــتیو  ــس اس ــه نوی ــون، زندگینام ــر ایزاکس ــود. وال ب

ــه دره  ــه هم ــت ک ــد:«چیزی نگذش ــز می  نویس جاب

ســیلیکون می دانســتند کــه جابــز بــه آرامــی در حال 

ــو اســت.« ــا آمیلی ــدرت ب جنــگ ق

ــی  ــش من ــه وضعیت ــی ب ــودش کمک ــم خ ــو ه آمیلی

کــرد. یــک مــاه بعــد از اجــرای بــدش در مــک ورلــد، 

در جلســه ســاالنه ســهامداران نیــز، هــان وضعیــت 

تکــرار شــد. ایــن هنگامــی بــود کــه جدیدتریــن عضو 

هیئــت مدیــره، مدیرعامــل رشکــت دوپونــت، ادگار 

ووالرد، نســبت بــه آمیلیــو حســاس شــد. او وضعیت 

ــل  ــد اپ ــران ارش ــران مدی ــز و دیگ ــا جاب ــو را ب آمیلی

مطــرح کــرد. آن مقطــع، زمانــی بــود کــه اپــل در حال 

طــی کــردن دوره کوچــک شــدن بــود و ووالرد نگــران 

نرســیدن رشکــت بــه اهــداف از پیــش تعیین شــده و 
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نيــز تنــزل روحيــه کارمنــدان بــود. در مــاه جــوالي، 

بعــد از مشــورت بــا جابــز، ووالرد قــدم اول را بــراي 

برکنــاري آميليــو در هيئــت مديــره برداشــت. ووالرد 

ــويل  ــر قب ــي ب ــز مبن ــرف جاب ــانه اي از ط ــچ نش هي

ــل او  ــود، ويل در مقاب ــده ب ــي ندي ــت مديرعام پس

شــواهدي از آمادگــي بدنــه رشکــت بــراي پذيرفــن 

ــاري  ــا برکن ــود. ب ــده ب ــوان دي ــرد ج ــن م ــري اي ره

آميليــو، ووالرد نهايتــاً کمــک کــرد تــا جابــز بــه قدرت 

ــه  ــرد ک ــر ک ــور تعب ــن ط ــوان اي ــايد بت ــردد. ش برگ

ــع  ــه در آن مقط ــا کاري ک ــايد تنه ــرد ش ــه او ک آنچ

مي توانســت انجــام دهــد رفــع کــردن هر مانعــي بود 

کــه رس راه برگشــت جابــز بــود.

حتــي بعــد از رفــن آميليــو، جابــز عاقــه اي بــه قبول 

ــل  ــن دلي ــه اي ــي ب ــت. يک ــي نداش ــت مديرعام پس

کــه مطمــن نبــود بتوانــد همزمــان مديرعامــل اپــل 

و پيکســار باشــد، و دوم اينکــه مطمــن نبــود که اپل 

بــه ســامت از بحــران خــارج شــود. بــا اين حــال جابز 

قبــول کــرد کــه عضــو هيئــت مديره اپــل شــود، البته 

ــه جــز  ــا يــک قيــد: او مي خواســت همــه اعضــاء ب ب

ووالرد اســتعفا دهنــد تــا او بتواند هيئت مديــره را بر 

اســاس کســاين کــه به ايشــان اعتــاد داشــت دوباره 

بچينــد. )ووالرد توانســت جابــز را متقاعــد بــه نگــه 

داشــن يکــي ديگــر از اعضــاء هيئــت مديــره کنــد؛ 

گارث چانــگ کــه در صنايــع دفاعــي کار کــرده بــود، 

ــي  ــي راهناي ــمت در خروج ــه س ــه را ب ــه بقي ويل ب

کردنــد.(

ــه  ــل را ب ــت اپ ــز عمــاً مديري ــو، جاب ــا رفــن آميلي ب

دســت گرفــت. فــرد اندرســون، مديــر مــايل رشکت، 

ــه  ــز هم ــد، ويل جاب ــت ش ــت رشک ــل موق مديرعام

ــاه اوت  ــرايت را در م ــرد. او مذاک ــز را اداره مي ک چي

ــه رسانجــام رســاند کــه طــي آن  ــا مايکروســافت ب ب

مايکروســافت 150 ميليــون دالر در اپــل رسمايــه 

گــذاري کــرد. مايکروســافت همچنــن تعهــد کــرد 

کــه بــه پــروژه طراحــي نرم افــزار مايکروســافت آفيس 

بــراي مکينتــاش ادامــه دهــد. بــا رســيدن ســپتامر، 

جابــز هيئــت مديــره را عــوض کــرده بــود و تعــدادي 

از دوســتانش، از جملــه اليســون و مديــر اجرايــي 

قدميــي اپــل، بيــل کمپــل، را بــه جــاي آنهــا برگزيــده 

بــود. در هــان مــاه جابــز اعــام کــرد کــه خــودش 

ــل  ــه در اپ ــواين ک ــود، عن ــت مي ش ــل موق مديرعام

از آن بــه عنــوان iCEO يــاد مي کردنــد )مخفــف 

interim CEO(. ايــن اولــن منونــه از اســتفاده اپــل 

از پيشــوند i بــود.

جابــز برگشــته بــود، ويل هيئــت مديــره هنــوز 

تصميــم نگرفتــه بــود کــه او را بــه مديرعامــي 

برگردانــد. هيئــت مديــره بــا يــک رشکــت متخصص 

ــال يــک مديرعامــل  ــه دنب ــا ب ــود ت قــرارداد بســته ب

بگــردد. ويل بــر اســاس گفتــه کــيس کــه در جريــان 

ــرد مناســبي،  ــچ ف ــخ، هي ــود: “در آن تاري جســتجو ب

آن پســت را قبــول مني کــرد.” هنگامــي کــه هيئــت 

ــراج  ــر اخ ــي ب ــود را مبن ــي خ ــم قطع ــره تصمي مدي

آميليــو گرفــت، جابــز تنهــا گزينــه منطقــي بــود کــه 

مي توانســت جــاي او را بگــرد. ويل بعــد از ســال ها ، 

اينکــه واقعــاً هيئــت مديــره چقــدر دنبــال جابــز بــود 

محــل مناقشــه اســت.

ــه از  ــود ک ــاين ب ــزو کس ــه ج ــتاين، ک ــارد گلدش برن

هيئــت مديــره اخــراج شــد بعدهــا اينطــور بــه يــاد 

ــن  ــه اي ــره ب ــت مدي ــا در هيئ ــي از م ــي آورد: “خي م

دليــل نکســت را خريديــم کــه جابــز را برگردانيم. ما 

از خريــد نکســت بــه دنبــال پيرشفت غرمنتظــره ي 

ــتيو راي دادم،  ــت اس ــه برگش ــن ب ــم. م ــي نبودي فن

عــي رغــم اينکــه اســتيو بــه وضــوح بــه مــن گفتــه 

بــود کــه مــن را در هيئــت مديــره منــي خواهــد.”

بــه احتــال زيــاد، اعضــاء هيئــت مديــره درآن مقطع 

بــا چنــن انتخــايب مواجــه شــدند: يــا اســتعفا دهيــد 

ــه  ــز کم کــم ب ــاً جاب ــا او را از دســت بدهيــد. ضمن ي

مديرعامــل شــدن در اپــل عاقه منــد شــده بــود، ويل 

او زيرکانــه تنهــا در زمــان مناســب زيــر بــار تعهد اين 

ــش  ــرف i را از عنوان ــال 2000، ح ــا س ــت. او ت کار رف

ــرد  ــار ف ــه دو ب ــره اي ک ــت مدي ــرد. هيئ ــذف نک ح

نامناســب را اســتخدام کــرده بــود، بــار ســوم خــوش 

شــانس بــود کــه فــرد درســت را اســتخدام نکــرد ويل 

در هــر حــال خدماتــش را بــه دســت آورد. جابــز بــه 

مــرور هيئــت مديــره اي ســاخت کــه شــامل افــرادي 

با اســتانداردهاي شــخصيتي بــاال بودند، ويل بيشــر 

از آنکــه رئيــس او باشــند، مشــاور او بودنــد.

ــاق  ــه او اط ــت را ب ــل موق ــر عام ــوان مدي ــه عن چ

کنيــم چــه هــر عنــوان ديگــري، قدم هايــي کــه جابــز 

ــدازه  ــه ان ــد، ب ــده کن ــاره زن ــل را دوب ــا اپ برداشــت ت

هــر مديرعامــي کــه دوبــاره برگردانــده شــده باشــد 

تــا يــک رشکــت در حــال زوال را نجــات دهــد، قاطــع 

بــود. او بــه رسعــت ســاختار اپــل را متحــول کــرد. تــا 

پيــش از آن رشکــت بخش هــاي کامــاً مســتقل از هم 

داشــت. 

جابــز آنهــا را حــذف و بــه جــاي آن تصميــم گــري، 

برنامــه ريــزي و تبليغــات را متمرکــز کرد. او هــزاران 

مديــر ميــاين را اخــراج کــرد. يــک مديــر تــدارکات 

اســتخدام کــرد، تيــم کــوک کــه بعدهــا مديرعامــل 

رشکــت شــد تــا کارخانــه هــا و انبارهــاي اضافــه اپــل 

ــود  ــه س ــواليت ک ــن محص ــز همچن ــدد. جاب را ببن

کمــي داشــتند، از جملــه کامپوتــر دســتي نيوتــون و 

همچنــن برنامههايــي کــه بــراي توليــد يــک دوربن 

ديجيتــال بــه نــام کوييــک تيــک 150 بــود را حــذف 

کــرد.

آنچــه بازگشــت اســتيو جابــز را تــا ايــن حــد موفقيت 

ــا  ــري او ب ــاده ره ــوق الع ــي ف ــرد، هاهنگ ــز ک آمي

فرهنــگ رشکتــي بــود کــه خــود آن را تاســيس کــرده 

ــد  ــز بودن ــق جاب ــريها، عاش ــدان و مش ــود. کارمن ب

چــون مناينــده اســتعداد، منايشــگري و غــروري بــود 

ــل  ــه اپ ــبت ب ــاره نس ــه دوب ــد هم ــث مي ش ــه باع ک

هيجــان زده شــوند. جابــز در کنفرانــس مــک ورلــد 

در اوائــل ســال 1998، چنديــن مــاه بعــد از بــه دســت 

گرفــن کنــرل مجــدد اپــل، بــه طرفــداران رشکــت 

مجموعــه اي از کامپيوترهــاي جديــد را ارائــه کــرد. 

ــس را  ــن ح ــه اي ــه هم ــتقيم و آرام آرام ب ــر مس او غ

القــاء کــرد کــه رشکــت از بحــران خارج شــده اســت. 

ــر  ــک بازيگ ــل ي ــش، مث ــت هاي ــان صحب ــد از پاي بع

تئاتــر حرفــه اي، بــه ســمت خــارج ســن حرکــت کرد. 

ســپس لحظــه اي درنــگ کــرد، روي يــک پا به ســمت 

جمعيــت برگشــت و گفــت: »راســتي، داشــت يادم 

مي رفــت. رشکــت ســودده شــده اســت.«

ــل  ــه اپ ــز ب ــدن اســتيو جاب ــزه اصــي از برگردان انگي

ديگــر امــروز مهــم نيســت. مهــم آن اســت که چنن 

تصميمــي، صحنــه کســب و کار جهان را تا ســال هاي 

ســال تغيــر داده اســت.
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OBJET / 01 / EXHIBITION / CHAIR DESIGN SHOW

 صندلی، به عنوان یک ابژه * محصولی طراحی شده است در مقیاسی 

میانه معامری داخلی و  طراحی محصول. طراح صندلی ممکن است یک 

انسان دانش نیاموخته در پاسخ به نیاز »جایی برای نشسنت« باشد، اما به 

شکلی دیگر، یک طراح حرفه ای در پاسخ جامع به شکل، روابط، عملکردها 

با استفاده از تکنولوژی و هندسه. 

اُبژه ی صندلی؛
از ایده تا ساخت
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ابــژه بــه عنــوان یــک حلقــه فکــری طراحــی قصــد 

ــول  ــن محص ــه ای ــار« ب ــگاه »مع ــه ن دارد از زاوی

بنگــرد. قدمــت نــگاه معارانــه بــه طراحــی 

اجــزای خــرد و درشــت طــرح، از معــاری باســتان 

وجــود داشــته و در دوران رنســانس، تئــوری انســان 

ــدس  ــی مهن ــاردو داوینچ ــه آن لئون ــیط و منون بس

ــا  ــیده و ت ــه اوج رس ــع ب ــمند جام ــراح و دانش ،ط

معــاری معــارص بــا شــدت آهنــگ متغیــری 

ــا  ــژه ب ــگاه، اب ــن ن ادامــه مــی یابــد.  در امتــداد ای

دعــوت از معــاران برجســته ســالیان اخیــر ایــران، 

ــوان موضوعــی جهــت  ــه عن ــی را ب ــژه ی صندل اب

»بازمطالعــه« و طراحــی پیشــنهاد منــود، بــا ایــده 

آنکــه آزمــودن حساســیت و چالــش دوســویه میــان 

معــاران و مخاطبــان ایرانــی، راهگشــای مســیری 

نــو از ایــده تــا ســاخت محصــول باشــد. منایشــگاه 

پیــش رو، آغــاز حرکتی در جهــت یافن مختصاتی 

ــی  ــژه طراح ــوان اب ــه عن ــی ب ــرای صندل ــی ب فعل

نزدیک-مقیــاس و مرتبــط بــا معــاری مــی باشــد؛ 

هانگونــه بــه طــور متقابــل قصــد دارد مهارتهــای 

پنهــان و درخواســت نشــده مخاطبــان از معــاران 

ایرانــی در مقیــاس هــای دیگــر طراحــی را منــودار 

ــوط  ــه خط ــده ای ک ــه آین ــق ب ــن طری ــد و از ای کن

طراحــی آن از خــرد تــا ریــز، در اشــراکی متعــادل 

تــر میان معــاران و مردم شــکل بگیرد بیندیشــد.

گزارش
Report
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هنوز فرصت هست 

  روزی شیطان به فرشته ای میرسد و از او می پرسد تو برای آنکه به مردمان شکست خورده روحیه بدهی به آنها چه 

می گویی فرشته گفت به آنها می گویم » هنوز فرصت هست » و فرشته از شیطان پرسید تو برای گمراه کردن مردمان 

و شکست دادن آنها به آنان چه می گویی . شیطان گفت من هم به آنها میگویم » هنوز فرصت هست « . 

توافق هسته ای و فضای ایجاد شده پس از آن فرصتی است برای بازنگری در نگاه به تولید مبلامن و بازارهای قابل 

دسرتس و شاید مترینی برای تغییر مسیراز برداشت مستقیم از الگوهای قبلی و متعهد شدن به خلق و به نو اندیشیدن.  

فرصت پیش آمده از چند جنبه قابل بازخوانی است. 

  علیرضا امتیاز  ساغر خاکدان دلیر

ســال هــا جمــود ذهنــی برآمــده از واردات 

ــت  ــت و برداش ــای ارزان قیم ــه کااله ــی روی ب

مســتقیم تولیدکننــدگان داخلــی از طــرح 

ــزوا  ــی را در ان ــث طراح ــی , مبح ــای ژورنال ه

قــرارداده اســت لیکــن اتفاقــی کــه همــه 

تولیدکننــدگان داخلــی از وقوعــش در هــراس 

هســتند و در برهــه کنونــی راه بــرون رفتــی از 

ــا جامعــه  ــد ب آن متصــور نیســت, ایجــاد پیون

ــت. ــی اس جهان

ــرای  ــد ب ــی توان ــه م ــان ک ــد همچن ــن پیون  ای

تولیــد داخلــی مخــرب تلقــی گــردد مــی تواند 

ــن  ــد. لیک ــازنده باش ــیار س ــدت بس در دراز م

ــوه  ــی در نح ــاد تغییرات ــدل آن ایج ــای ب کیمی

ــد  ــط تولی ــه رشای ــه ب ــد وتوج ــه تولی ــرش ب نگ

در دیگــر کشــور هاســت. غالبــا پیــش فــرض 

ذهنــی تولیــد کننــدگان ایــن اســت کــه ســطح 

ــر  ــه دیگ ــبت ب ــران نس ــد درای ــت تولی و کیفی

ــه روز  ــل ب ــه دلی ــت و ب ــف اس ــورها ضعی کش

نبــودن دانــش فنــی و ماشــین آالت امــکان 

رقابــت در تولیــد وجــود نــدارد. امــا بــه نظــر 

مــی رســد گــزاره فــوق بــه طــور مطلــق صحیح 

نیســت و پتانســیل هــای نهفتــه و دیده نشــده 

دارد  وجــود  کشــور  صنعــت  در  بســیاری 

ــا  ــت ب ــی رقاب ــرداری و حت ــره ب ــل به ــه قاب ک

کشــورهای دیگــر اســت. در اینجــا چنــد منونه 

ــویم.  ــی ش ــادآور م ــا را ی از آنه

 رقابت پذیری در کاال های سفارشی

 رقابت پذیری در صنایع کوچک

 وجــود تولیــد صنعتــی بــا تیراژهــای بــاال در کشــورهای صنعتــی غالبــا بــه کیفیــت کاال و ارزان 

شــدن آن مــی انجامــد لیکــن پــی آمــد هــای منفــی نیــز بــه همــراه دارد از قبیــل تطبیــق پذیــری 

پاییــن, تغییــر پذیــری کــم, خــاص و منحــرص بــه فــرد نبــودن, از بیــن رفــن تولیــد کننــده هــای 

کوچــک. کشــور مــا بــه دلیــل بافــت اجتاعــی و ســلیقه فــردی مخاطبــان غالبــا بــه ســمت تولیــد 

در گــروه هــای کوچــک و کارهــای سفارشــی حرکــت کــرده اســت کــه بــه عنــوان پتانســیل بزرگــی 

بــرای تولیــدات سفارشــی و منحــرص بــه فــرد تلقــی مــی گــردد . 

ــی  ــا درب هــای چوب ــم کــه م ــا گفتی ــه آنه ــی ب ــا رشکــت اروپای ــم در مذاکــره ای ب ــاد داری ــه ی ب

ــی  ــا م ــرای م ــی ب ــورت سفارش ــه ص ــم و ب ــی دهی ــفارش م ــار س ــه نج ــی را ب ــای آپارمتان واحد ه

ســازند. همــه در جلســه بــا نابــاوری بــه مــا نــگاه مــی کردنــد و در آخــر بــه ایــن نتیجــه رســیدند 

کــه مــا حتــا خیلــی ثرومتنــد هســتیم.

 پتانســیل سفارشــی ســازی در کشــور هــای صنعتــی بــه یــک امــر لوکــس و منحــرص بــه یــک طبقه 

خــاص در آمــده کــه میتوانــد بــه عنــوان بــازار هــدف مــورد توجــه قــرار گیــرد . 

صنایــع بســیاری در کشــورهای صنعتــی بــه دالیلــی چــون هزینــه هــای انــرژی یــا دالیــل زیســت محیطــی 

بســیار محــدود شــده یــا بــه ســمت تعطیلــی رفته انــد بــرای مثــال در اروپــا کارگاه هــای ریختــه گــری 

ــای  ــمت تکنیک ه ــه س ــان ب ــای مبل ــه ه ــیرآالت و پای ــی ش ــی طراح ــد و حت ــده ان ــدود ش ــیار مح بس

تراشــکاری و جوشــکاری رفتــه اســت در صورتیکــه ســلیقه بــازار هنــوز قطعــات ریختــه گــری بــا انحنا های 

ــه پاییــن  ــا هزین ــی امــکان تولیــد آنهــا ب ــع تولیــدی اروپای ــرای صنای ــی ب پیچیــده را ترجیــح می دهــد ول

ــان  ــا ه ــه ب ــم ک ــری داری ــاد ریخته گ ــیار زی ــای بس ــا کارگاه ه ــوز م ــران هن ــن در ای ــدارد لیک ــود ن وج

روش هــای معمــول و غیــر صنعتــی در تیــراژ هــای سفارشــی کار ریختــه گــری را بــا هزینــه هایــی بســیار 

پاییــن انجــام می دهنــد. 
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 طراحی به عنوان ارزش افزوده 

 نیروی کار تحصیل کرده و ماهر

بازارهــای جهانــی ســال هاســت کــه مقولــه طراحــی و خلــق فــرم هــای نــو را بــه عنــوان چاشــنی ایجــاد 

ارزش افــزوده بــه کار بســته و مــا بــرای رقابــت و مانــدگاری مــی توانیــم از فرصــت هــای پیــش آمــده 

در ایــن راســتا بهــره بــرداری کنیــم. در فضــای بــه وجــود آمــده پســا تحریــم طــراح ایرانــی بــا چالــش 

هــای فراوانــی روبــرو خواهــد بــود و بایــد بتوانــد عقــب ماندگــی دهــه هــا را طــی چنــد ســال جــران 

کنــد تــا بتوانــد درســطح جهــان بــه رقابــت بپــردازد لیکــن مــی تــوان بــا تکیــه بــر طــرح هــا و نقــوش و 

احجــام ایرانــی بــازاری متناســب را در فضــای جهانــی برای خود کســب منــود و همچون فــرش ایرانی 

قطعاتــی دیگــر را بــه فضــای شــخصی مخاطــب افــزود . فضــای پیــش آمــده حضــور در عرصــه هــای 

جهانــی را بایــد قــدر دانســت و بدانیــم کــه ایــن فرصــت تاریخــی تنهــا یــک بــار بــرای این نســل فراهم 

مــی شــود امیدواریــم بــا فعالیــت گروهــی طراحــان ورشکــت هــای تولیــدی و گــروه هــای تحقیــق و 

توســعه ایرانــی بتوانیــم در بازارهــای جهانــی بــه ثبــات برســیم ؛ هنــوز فرصــت هســت . 

میانگیــن ســنی و تحصیــات در نیــروی کار ایرانــی بــه نســبت کشــورهای در حــال توســعه بســیار باالســت و 

ایــن در حالــی اســت کــه حداقــل دســتمزد ایــن افــراد بــه نســبت جهانــی پاییــن اســت. ایــن امــر بــه عنــوان 

ــا هنــد  ــد تلقــی گــردد. در کشــور هایــی مثــل چیــن ی ــرای تولیــد مــی توان یــک ارزش افــزوده اســتثنایی ب

کارگرهــای ســاده بــا حداقــل ســواد بــرای انجــام کارهــای تکــراری و بــدون فکــر کــردن به آن مناســب هســتند 

ولــی نیــروی کار ایرانــی تحصیــل کــرده و خــاق اســت و قابلیــت ایــن را دارد کــه مســاله را از جوانــب متعــدد 

بررســی کنــد و بــه دلیــل کمبــود هــا حتــی قــادر بــه بازتولیــد دســتگاه هــا و سیســتم هــا مــی باشــد. 

روشویی سوان طراحی شده توسط علیرضا امتیاز و ساغر خاکدان دلیر

کلیه مراحل طراحی و تولید قطعات رسامیکی , کامپوزیت و ریخته گری  این طرح  در ایران و با استفاده از تکنولوژی های داخلی در کارگاه های کوچک انجام شده است .

بازارهای جهانی سـال هاسـت که 

مقوله طراحـی و خلق فرم های نو 

را به عنوان چاشـنی ایجـاد ارزش 

افـزوده بـه کار بسـته و مـا بـرای 

رقابـت و مانـدگاری می توانیم از 

فرصـت هـای پیـش آمـده در این 

راسـتا بهره بـرداری کنیم
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رونمایی از سایت انجمن با طراحی جدید

ــد  ــی جدی ــات و طراح ــا امکان ــد ب ــخه جدی نس

ــود ــی میش ــو رومنای ــس دک ــا کنفران ــان ب همزم

طراحــی قالــب در نســخه جدیــد همــگام بــا 

ــه از  ــت ک ــده اس ــام ش ــا انج ــهای روز دنی روش

ــوان طراحــی ریسپانســیو  ــا مــی ت ــن آنه مهمری

ســایت را نــام بــرد کــه طراحــی بــه نحــوی 

اســت کــه بــر روی رایانــه هــای رومیــزی، تبلــت 

ــود و  ــی ش ــش داده م ــی منای ــه خوب ــل ب و موبای

ــا  ــد ســازگار اســت ت ــا متــام مرورگرهــای جدی ب

ــد. ــته باش ــش را داش ــن منای ــد بهری بتوان

مخصــوص  گرافیکــی  طــرح  از  قالــب  ایــن 

دســتگاه هــای رتینا)کیفیــت صفحــه منایــش 

ــول اچ  ــش از ف ــه  بی ــل ک ــد اپ ــوالت جدی محص

ــا ســایت در  ــد ت دی اســت( پشــتیبانی مــی کن

دســتگاه هــای جدیــد رشکــت اپــل دچــار مشــکل 

ــش  ــن کیفیــت ســایت را منای ــا بهری نشــود و ب

ــد. ده

بــه جــای اســاید شــوهای تکــراری در ســایتهای 

مختلــف از یــک چینــش جدیــد در طــرح ۵ خــر 

آخــر ســایت  اســتفاده شــده اســت.

قســمت خرنامــه ســایت بصــورت اتوماتیــک 

عمــل مــی کنــد و بــا آپدیــت ســایت خــر جدیــد 

ــرای مشــرکین ارســال مــی کنــد. را ب

قابلیــت جســتجو در ســایت بازنویســی شــده 

ــی مــی باشــد کــه  اســت و دارای جســتجوی آن

بــا زدن حداقــل ۳ حــرف رشوع بــه جســتجو 

می کنــد.

دســته بنــدی مطالــب ســایت بــا دقــت بیشــری 

انجــام شــده اســت تــا کاربــران بــه راحتــی 

ــد. ــود را بیابن ــاز خ ــورد نی ــب م ــد مطال بتوانن

ــایت  ــت س ــمت راس ــوی س ــس در من ــک باک ی

مطالــب  آخریــن  کــه  اســت  شــده  اضافــه 

تریــن  محبــوب  ســایت،  در  شــده  نوشــته 

مطالــب از نظــر تعــداد بازدیــد، آخریــن نظــرات 

آن  در  ســایت  هــای  تــگ  و  بازدیدکننــدگان 

می شــود. داده  منایــش 

از قابلیــت هــای جدیــد دیگــر ســایت خرخــوان 

RSS اســت کــه در منــوی ســمت راســت ســایت 

اضافــه شــده اســت و آخریــن اخبــار ســایت 

ــاب را منایــش مــی دهــد. آفت

خــود ســایت هــم دارای لینــک RSS در صفحــه 

RSS و www.tefso.ir/feed اصلــی بــه آدرس

داخلــی بــرای دســته بنــدی هــر خــر می باشــد 

کــه کاربــران گوشــی هــای هوشــمند مــی تواننــد 

آن را بــه فیدهــای خــود اضافــه کننــد تــا آخریــن 

ســایت  کــردن  بــاز  بــدون  را  ســایت  اخبــار 

ــد. مشــاهده مناین

ــن  ــر، آخری ــط خ ــایت خ ــی س ــوی اصل ــر من زی

اخبــار ســایت را بــرای کاربــران بــه منایــش مــی 

ــزارد. گ

رنــگ بنــدی ســایت در نســخه جدیــد جذابــر و 

کاربرپســند شــده اســت.

ــت  ــه از فون ــکان ک ــت ی ــه فون ــایت ب ــت س فون

هــای اســتاندارد فارســی مــی باشــد تغییــر کرده 

تــا چشــم کاربــران هنــگام خوانــدن مطالــب 

ــود. ــته نش ــی خس طوالن

تعــداد بازدیــد هــر پســت همــراه بــا دســته 

ــش  ــران منای ــه کارب ــخ انتشــار آن ب ــدی و تاری بن

داده مــی شــود.

قابلیــت  ســایت  اخبارهــای  متــام  زیــر  در 

گذاشــن کامنــت بــرای کاربــران قــرار داده 

شــده اســت تــا بتواننــد نظــرات خــود را نســبت 

بــه خــر درج شــده قــرار دهنــد. همچنیــن 

ــران مــی تواننــد خرهــا را در شــبکه هــای  کارب

ــت،گوگل  ــون لینکداین،پینرس ــی همچ اجتاع

و... بــه اشــراک بگذارنــد.

سایت انجمن
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نام تشکلآدرس سایت
طراحی* 

ریسپانسیو

متوسط زمان 

بروزرسانی سایت

خدمات آنالین 

به اعضا

درجه کیفیت 

طراحی

از1تا5

رتبه سایت

Google Ranking

 Alexa رتبه

در ایران

رتبه

Alexa 

در جهان

www.ilima.ir
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکشهای 

مصنوعی، نئوپان MDF ایران
20/10013,986,031اطالعیهماهانهدارد

www.iranwoodind.com
انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب 

ایران
2.51/1069,2063,378,621اطالعیهغیرقابل تشخیص**ندارد

 www.unionpclt.ir
اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 

ظروف بلور چینی و لوسرت
2.50/1007,239,226اطالعیهماهانهندارد

www.irfurnitureunion.ir
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

مبلامن ایران
سایت غیرفعال است

www.tehcfu.com
اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان 

تهران
2.50/1020,7631,074,467اطالعیه15روزندارد

www.tua.ir4.52/10104,3314,784,262اطالعیه اخبارروزانهداردکانون مهندسان معامر دانشگاه تهران

www.persiafipco.com
پیشگامان صنعت مبلامن پرشیا 

)اتحادیه صادرکنندگان(
32/1004,948,434مقاله6ماهدارد

www.tefso.com4.52/1051,9082,165,845اطالعیهروزانهداردانجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون

www.ifmuseum.ir10روزنداردموزه مبل ایران
اطالعیه اخبار 

مقاله نرشیات
3.53/1006,939,969

www.ncfdeco.com3اطالعیه اخبارروزانهنداردشورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایرانn/a46,5691,668,086

*طراحی ریسپانسیو:  قالب هایی که دارای حالت منایش مخصوص برای موبایل و تبلت دارند.

**غیرقابل تشخیص: عموما اخبار بر روی سایتها باید دارای تاریخ درج باشد که در این سایت مطالب هیچ تاریخ انتشاری ندارند.

نام تشکلآدرس سایت
طراحی* 

ریسپانسیو

متوسط زمان 

بروزرسانی سایت

خدمات آنالین 

به اعضا

رسعت بارگزاری 

سایت در

GTmetrix

رتبه سایت

Google Ranking

 Alexa رتبه

در ایران

رتبه

Alexa 

در جهان

www.ilima.ir
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت روکشهای 

مصنوعی، نئوپان MDF ایران
F0/1009,779,295 )16%(اطالعیهماهانهدارد

www.iranwoodind.com
انجمن صنفی کارفرمایان صنایع 

چوب ایران
F1/1082,7483,282,654)24%(اطالعیهغیرقابل تشخیص**ندارد

 www.unionpclt.ir
اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان 

ظروف بلور چینی و لوسرت
D0/1006,605,910)65%(اطالعیهماهانهندارد

www.irfurnitureunion.ir
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

مبلامن ایران
سایت غیرفعال است

www.tehcfu.com
اتحادیه صنف درودگران و مبلسازان 

تهران
D0/1024,8421,138,163)60%(اطالعیه15روزندارد

www.tua.ir88%(اطالعیه اخبارروزانهداردکانون مهندسان معامر دانشگاه تهران(B2/10104,4884,468,154

www.persiafipco.com
پیشگامان صنعت مبلامن پرشیا

)اتحادیه صادرکنندگان(
B2/1005,012,298)81%(مقاله6ماهدارد

www.tefso.ir91%(اطالعیهروزانهداردانجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون(A2/1049,9082,307,355

www.ifmuseum.ir10روزنداردموزه مبل ایران
اطالعیه اخبار 

مقاله نرشیات
)%78(C3/1007,761,210

www.ncfdeco.com
شــورای ملــی مبلــامن و دکوراســیون 

ــران ای
FN/A47,7491,652,407)28%(اطالعیه اخبارروزانهندارد

*طراحی ریسپانسیو:  قالب هایی که دارای حالت منایش مخصوص برای موبایل و تبلت دارند.
**غیرقابل تشخیص: عموما اخبار بر روی سایتها باید دارای تاریخ درج باشد که در این سایت مطالب هیچ تاریخ انتشاری ندارند.

-رتبه رنکینگ سایتها در الکسا در تاریخ 5 مهر 94 گرفته شده است.
-رسعت بارگزاری در سایت GTmetrix از A تا F داده می شود که A بیشرتین و F کمرتین می باشد.



شاید این سخن درستی است اگر بگوییم در فرآیند طراحی داخلی، مبلمان ویژه ترین عنصری 

است که یک خانه را برازنده، چشمگیر و متمرکز نشان می دهد. با این همه کار سختی است که 

از میان نام های کوچک و بزرگ تجاری که گونه ها و شیوه های بسیاری از مبلمان را در بازارهای 

دنیا برای خریدارانفراهم آورده اند چند نام را برتر از دیگر نام ها برگزید. دشواری این کار آن جا 

آشکارتر می شود که پای سلیقه نیز در میان باشد.

در این جا 10 برند از شناخته شده ترین نام های تجاری مبلمان در دنیا که از سوی سایت ها و 

نهادهای اجتماعی،هنری و تجاری بیش از دیگر نام ها به آن ها پرداخته شده را بررسی خواهیم 

کرد:
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FURNITURE
TOP 10
BRANDS

نامدارترین برندهای 
طراحی داخلی و دکوراسیون

مقاالت
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Restoration Hardware
یکــی از برندهایــی اســت کــه رسعــت رشــد و شــکوفایی آن بســیاری را شــگفت زده کــرده اســت.

ــو صیــف آن از ســوی صاحــب نظــران  ــرای ت ــه از واژه هایــی اســت کــه ب لوکــس و خــاق دو منون

بســیار بــه کار مــی رود.

Roche Bobois
ایــن گــروه مبلــان کــه امــروزه از آن بــا نــام رهــر دنیــای تولیــد و توزیــع نــام بــرده مــی شــود، همچنیــن بــه عنــوان یــک 

آفریننــده پیشــگام در دنیــای مبلــان نیــز شــهرت یافتــه اســت. رومنایــی از یــک مجموعــه کامــل مبلــان در هر شــش ماه 

ایــن نــام را در میــان برندهــای مبلــان از شــهرتی جهانــی برخــوردار ســاخته اســت.

1

2

Roche Bobois

RH
Restoration Hardware
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مقاالت
Articles

Edra
ــا  ــکانی ایتالی ــال ۱9۸7 در توس ــد در س ــن برن ای

زاده شــد. رسزمینــی رسشــار از تاریــخ، فرهنــگ 

 EDRA و هــر و بــا صنعتگرانــی ماهــر. نــام

ــی  ــه معن ــی EXEDRA ب ــه از واژه یونان برگرفت

مــکان نشســت هــای فلســفی اســت. ایــن نــام 

در دنیــای مبلــان بــه تنهایــی مجموعــه ای 

ــاوری  ــاخت و فن ــوآوری، س ــنت و ن ــت از س اس

ــی و  ــی، زیبای ــرای کارآی ــگی ب ــی همیش و تاش

ــد. ــواد جدی ــا و م ــرم ه ــتقبال از ف اس

Poliform
یکــی از بازیگــران پیــرشو در صحنــه بیــن املللــی مبلــان. ایــن جایــگاه نتیجــه رونــد پیروزمندانــه و ترســیم چشــم اندازهــای واقــع بینانــه آن 

دربــاره رونــد زندگــی معــارص اســت. POLIFORM گســره ای کامــل و متنــوع از مجموعــه چیزهایــی اســت کــه بــرای تجهیــز یــک خانــه 

نیــاز اســت. تطبیــق پذیــری شــگفت آور محصــوالت ایــن رشکــت بــا معــاری معــارص و بــه ویــژه رویکــرد آن درطراحــی مــدوالر بخــش بزرگی 

از تولیــدات، آن را در نــگاه بســیاری از خریــداران از دیگــر نــام هــای تجــاری درخشــان تــر ســاخته اســت.

4

3

Poliform
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Christopher Guy
ــا آمیختگــی ســبک کاســیک و  ــا ب ــام را در دنی ــن ن ای

مدرنیســم مــی شناســند.تولید کننــده محصــوالت 

ــیک. ــی کاس ــا ارزش های ــارص ب مع

Kartell
ــان  ــال ۱9۴9 در می ــه در س ــی ک ــت طراح ــن رشک ای

ــوآوری و  ــت، ن ــی از خاقی ــده ترکیب ــذاری ش ــه گ پای

زرق و بــرق را در مجموعــه ای از محصــوالت ویــژه 

ــت. ــم آورده اس ــرد ه ــتیکی گ پاس

5

6Kartell
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Baker
ایــن مبلــان بــه زبــان ســبک ســخن مــی گویــد. گــروه 

ــای  ــه ج ــا ب ــد ت ــی کوش ــواره م ــان BAKER هم مبل

ــه  ــج، لهج ــای رای ــلیقه ه ــد و س ــه م ــروی از همهم پی

ویــژه خــود را در بیــان طراحــی هایــش داشــته باشــد.

Boca do Lobo
ــه  ــا را ب ــی همت ــی ب ــه حس ــک تجرب ــوکا ی ــان ب مبل

همــه  کند.گویــی  مــی  منتقــل  کننــده  اســتفاده 

قطعــات مبلــان داســتانی عاشــقانه دارنــد و کارکنــان 

ایــن رشکــت در نقــش هرمنــدان صنایــع دســتی 

مــی کوشــند تــا ایــن داســتان هــا را بازآفرینــی کننــد. 

عنــارص مبلانــی بــوکا شــا را بــه ســفری پراحســاس 

فرامــی خواننــد... بــه جاهایــی که تــا کنــون نرفته اید.

7

8

مقاالت
Articles
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FENDI CASA
چنــدی  و  یافــت  آفرینــش   ۱9۸9 در 

یــک  هاننــد  را  خــود  کــه  نگذشــت 

ــگان  ــه هم ــا ب ــاری در ایتالی ــاب تج انق

ــه  ــز رسمای ــه از آغ ــی ک ــاند. انقاب شناس

خــود را خاقیــت نامحــدود قــرار داد.

9

BRABBU
برنــدی اســت کــه توانســته ارمغانــی 

از عطــر و طعــم و رنــگ را از طبیعــت 

فراهــم  شــهری  زندگــی  ســبک  بــرای 

کنــد. لــوازم داخلــی، فــرش، نورپــردازی، 

قطعــات هــری و ... همــه و همــه در 

دســتیابی بــه ایــن هــدف BRABBUرا 

ــد.  ــی دهن ــاری م ی

10

FENDI
CASA



مقدمه:

از جمله رسالت های ذاتی انجمن مبلمان و دکوراسیون که تا کنون در 

مأموریت ها ، برنامه ها و رویدادهای این نهاد صنفی به گونه ای مشهود 

تعمیم و گسترش یافته است توجه به توانمندی های نهفته در بدنه 

دانشگاهی کشور و حمایت از حرکت ها و رویکردهای مبتنی بر دانش و 

فن و هنر در حوزه وسیع و رو به رشد هنر و صنعت مبلمان و دکوراسیون 

است.این اهمیت به اندازه ای ست که در متن اساسنامه این نهاد نیز 

جایگاه ویژه ای به ارتقای سطح دانش و پیشرفت های کمی و کیفی از 

طریق آموزش و مهیا ساختن زیرساخت های کسب مهارت برای اعضای 

پیوسته و وابسته به این تشکل ها اختصاص یافته است.

تأسیس و گسترش مرکز علمی-کاربردی طراحی و تولید مبلمان و 

دکوراسیون ، راه اندازی رشته های دانشگاهی مبتنی بر تولید و در ادامه 

تدوین مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در حوزه های باالدستی 

تولید همانند طراحی مبلمان و معماری داخلی نیز گام های این انجمن را 

در مسیر توسعه دانش محور و پیشرفت های افزون تر استوار ساخته 

است و نشان از عزم و آمادگی مدیران این بخش در مسیر رشد متوازن و 

پایدار در حوزه مبلمان ، دکوراسیون و صنایع وابسته به آن دارد.

جای خرسندی ست که با آفرینش و اجرای همایشها، نمایشگاه ها ، 

سمینارها و مسابقات موضوعی و متناوب از سوی این انجمن در یک دهه 

گذشته ، پرتوهایی از این افق پرامید و این چشم انداز روشن ، راه خود را 

به هسته های تولید علم،هنر،صنعت و طراحی در دانشگاه های معتبر 

کشور گشوده و اکنون این مراکز و بنگاه های علمی در باالترین سطوح 

منابع انسانی خود با اهداف و سیاست های کلی انجمن صنفی مبلمان و 

دکوراسیون آشنایی نسبی دارند.

98
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فیدا؛ همگرایی نوین در دستیابی به اهداف
 اصیل انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون
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کلیات

 FIDA ) باشــگاه دانشــوران، هرمنــدان و فنــاوران مبلــان ، معــاری داخلــی 

ــدس  ــردی مهن ــای راه ــت ه ــازی سیاس ــاده س ــد پی ــیون ( در رون و دکوراس

علــی انصــاری و بــر پایــه چشــم اندازهــای ترســیم شــده از ســوی ایشــان در 

ــی  ــان، معــاری داخل ــن هــر و صنعــت مبل طراحــی و ایجــاد ســازمان نوی

ــب  ــیون در قال ــان و دکوراس ــی مبل ــن صنف ــور، انجم ــیون در کش و دکوراس

باشــگاه FIDA مــی کوشــد تــا از طریــق ایجــاد و تــداوم هــم اندیشــی، 

ــر  ــش، ه ــون دان ــای گوناگ ــوزه ه ــا و ح ــته ه ــدار رش ــل پای ــی و تعام همگرای

و صنایــع وابســته و پیرامــون عرصــه گســرده مبلــان و دکوراســیون زمینــه 

ــش از  ــن بخ ــی را در ای ــد و اثربخش ــد، کارآم ــد هدفمن ــوازن و رش ــعه مت توس

ــزرگ کشــور فراهــم ســازد.  ــازار ب صنعــت و ب

ــودن تخصــص هــا و مهــارت هــای  ــان رشــته ای ب ــه می ــا توجــه ب ــن رو ب از ای

وابســته بــه ایــن صنعــت، لــزوم تشــکیل کارگــروه هــا و کمیتــه هــای تخصصی 

در حــوزه هــای تجربــی، حرفــه ای و رشــته هــای مرتبــط دانشــگاهی رضوری 

مــی منایــد کــه رشح آن هــا در پــی خواهــد آمــد.

FIDA اهداف

- تشــکیل، ســامان دهــی و بــه روز رســانی بانــک اطاعــات جامــع متخصصــان، 

اســتادان، اعضــای هیــات علمــی، خــرگان، پیشکســوتان، هرمنــدان و 

ــه ای  ــی و حرف ــای مهارت ــه ه ــا و عرص ــته ه ــگران رش ــجویان و پژوهش دانش

مبلــان و دکوراســیون و ایجــاد ســازمان دایمــی مشــاوران تخصصــی و 

صاحبنظــران حرفــه ای انجمــن صنفــی مبلــان و دکوراســیون از طریــق 

 FIDAــه ــت گان ــای هف ــه ه ــکیل کمیت تش

- تدویــن فرآیندهــا و دســتیابی بــه شــیوه نامــه هــای روشــن همــکاری هــای 

علمــی و صنعتــی فیابیــن صنعــت مبلــان و دکوراســیون و دانشــگاه هــای 

کشــور و جهــان، توســعه دانــش مدیریــت و مهندســی و شــتاب بخشــیدن بــه 

رشــد و توســعه نــوآوری.

- بهــره گیــری از همــه ظرفیــت هــای ملــی و بومــی هــر، فرهنــگ، معــاری 

ــد  ــه فرآینــد طراحــی و تولی ــرای عمــق بخشــیدن ب ــع دســتی و . . . ب و صنای

محصــوالت و خدمــات مبلــان و دکوراســیون و تــاش جهــت دســتیابی بــه 

ســبک هــا و برندهــای ارزشــمند در جهــت ایجــاد و توســعه صــادرات مبلان.
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فرش و مان؛
 بازنمایی فرش دستباف در هنر، طراحی و دکوراسیون
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فرش و مان؛
 بازنمایی فرش دستباف در هنر، طراحی و دکوراسیون

انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون 

برای دومین سال متوالی و در راستای 

همگرایی و همکاری صنفی با دیگر 

تشکل ها و نهاد های مرتبط با حوزه 

وسیع مبلمان ، دکوراسیون و طراحی 

داخلی حمایت خود را از طریق مشارکت 

تعدادی از شرکت های معتبر در پروژه 

»فرش و مان« به انجام رساند.مشارکت 

کنندگانی که در این رویداد حضور 

داشتند عبارت بودند از: گالری مبلمان 

پارسا- مبلمان فنسی- مبلمان ماندگار-

گروه مبلمان نیک آذین،مبلمان خانگی 

ایده، محصوالت روشنایی دیالیت و 

دپارتمان طراحی کاریزما.
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زیبایی شــناختی  ســامانه ی  ایرانــی«  »فــرش 

ــن و  ــه از روزگاران دیری ــد اســت ک بســیار نیرومن

در دوره هــای پیاپــی، عرصه هــای گوناگــون هــر و 

فرهنــگ چــون معــاری و نگارگــری و شــعر و . . .  

را از داشــته های خــود دارا کــرده و بــارور ســاخته 

اســت.امروزه شــهروند ایرانــی بی هیــچ پــرده و 

دیــواری، شــیوه های زندگــی و گونه هــای فرهنگــی 

دیگــر مردمــان دنیــا را پیــش روی خــود می بینــد 

و خواســته و ناخواســته، فریبندگی های رنگارنگ و 

ــا در کار  ــد ت ــندد و می کوش ــای آن را می پس دلرب

ــا  ــر غوغ ــه ی پ ــن میان ــود آورد... در ای ــی خ زندگ

آنچــه بیــش از هــر خطابــه و ســمیناری و تواناتــر از 

هــر وعــظ و توصیه ای در بســامان آوردن شــیوه های 

فرهنگــی، بومــی و آیینــی ایرانیــان کارگــر خواهــد 

افتــاد، فراهــم آوردن منونه هایــی هــر چنــد کوچک 

امــا رسشــار از معنــا و غنــی از ســادگی و زیبایــی 

پیــش روی مردمــان ایــن رسزمیــن کهــن اســت...

ــه ی  ــن پهن ــان)farshomunn(« در ای ــرش و م »ف

کوچــک و زمــان کوتــاه کوشــیده اســت تــا نخســت 

شــیوه ی زندگــی)life style( امــروزی مردمــان 

ــم آوردن  ــا گرده ــپس ب ــرد و س ــین را بپذی شهرنش

عنــارصی غنــی از فرهنــگ و هــر بــه منایندگــی 

فــرش ایرانــی، دســتگاهی فرهنگی تــر از وضــع 

موجــود در خانه هــای امــروز را بــه شــهروند ایرانــی 

پیشــنهاد دهــد. شــیوه ای کــه در آن مبلان هــای 

ــی  ــر و زیبای ــده، ه ــه نش ــده گرفت ــروزی نادی ام

ارج نهــاده شــده، نیازمندی هــای کاربــردی پــاس 

ــر صــدر  ــور و آب و آیینــه و . . . ب داشــته شــده، ن

ــده  ــته ش ــزرگ داش ــش، ب ــرش و نق ــته و ف نشس

ــت  ــی اس ــن کوشش ــداد همچنی ــن روی ــد. ای باش

در استانداردســازی شــیوه ی منایــش فــرش در 

منایشــگاه  های تخصصــی و گالری هــای تجــاری 

تــا بــا نــوآوری در ســازوکار منایــش و فــروش فــرش 

دســتباف ایرانی، فروشــندگان و تولیدکننــدگان را 

ــه ذوق و  ــان روز و  احــرام ب ــا جری ــه همراهــی ب ب

ــزد. ســلیقه ي امــروزی مشــریان برانگی
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هیات تحریریه نشریه دکومان  مراتب 

تبریک خود را به واسطه این افتخار به 

جناب آقای سعید ذوالقدر تبریک گفته  

و آرزوی توفیقات روز افزون برای این 

کارآفرین جوان دارد.

نخســتین جشــنواره ملــی اخراعــات و ابتــکارات دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی بــا هــدف ایجــاد فضــای 

تجــاری ســازی اخراعــات وابتــکارات بومــی کشــور ،معرفــی دســتاوردها و فنــاوری هــای علمــی مهارتــی و 

ــاور و شناســایی اســتعدادها و پتانســیل های  ــان و رشکــت هــای فن ــت از مخرعان،کارآفرین کاربردی،حای

علمــی و اجرایــی مراکــز فرهنــگ خاقیــت و کارآفرینــی ،موتور محــرک اقتصــاد مقاومتی۲۵لغایــت ۲7 مرداد 

ســال جــاری در مرکــز هایــش هــای بــرج میــاد تهــران برگــزار شــد.

ســعید ذوالقــدر فــارغ التحصیــل رشــته طراحــی مبلــان و دبیــر انجمــن علمــی دانشــجویی مرکــز علمــی 

کاربــردی طراحــی و تولیــد مبلــان در جشــنواره ملــی حرکــت موفــق بــه کســب مقــام نخســت این جشــنواره 

بــا عنــوان کارآفریــن برتــر دانشــجویی در کل کشــور گردیــد و سپاســنامه و جوایــز خــود را از وزیــر محــرم 

علــوم، تحقیقــات و فنــاوری جنــاب آقــای دکــر محمــد فرهــادی و رییــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی 

جنــاب آقــای دکــر اخبــاری دریافــت منــود.

افتخارات سعید؛
 قدردانی از دانشجویان کارآفرین

در ادامه روند موفقیت های مرکز علمی کاربردی 

طراحی و تولید مبلان و دکوراسـیون در جشـنواره 

هـای موضوعـی کارآفرینـی و مولـدان اشـتغال کـه 

هرسـاله از سـوی وزارت علـوم و دانشـگاه جامـع 

علمـی کاربـردی برگـزار مـی گـردد، در نخسـتین 

جشـنواره ملـی اخراعـات و ابتـکارات دانشـگاه 

جامـع علمی کاربـردی نیز افتخار دیگری از سـوی 

ایـن مرکـز آفریده شـده اسـت .

دکومان ، موفقیت های کسب شده را به ریاست 

فاضل  دکرت  آقای  جناب  مرکز  این  محرتم 

الریجانی تریک عرض منوده و برای دانشجویان 

کوشای این مرکز آرزوی رسبلندی دارد.


