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 صنعت مبلمان نماد بلوغ مدنی در اقتصاد صنعتی ایران
 دهی پوشش وسیع از ای جامعه با است ساخته صنعتی از آن مبلمان تولید زنجیره گستردگی و تنوع

 پیرو .میشود متصل و دکوراسیون مبلمان تولید زنجیره به نوعی به کدام که هر طیفی ی.اقتصاد فعاالن

 صنعت نسبت این در زیادی )غیردولتی سازمانهای(NGO ظهور و بروز شاهد مبلمان ماهیت صنعت این

 امروز که هستند فعال گرفته و شکل شرایطی در مدنی های و تشکل ها نهاد این م.هستی دیگر صنایع به

 . میکنند تجربه را تعامل و گرایی هم خودجوش نوعی صورت به

  دکوراسیون و ملی مبلمان شورای ایجاد چون هایی ایده طرح منجر به ها تشکل و نهادها فعالیت ناگزیر بلوغ

 مغفول خصوصی موضوع بخش خصوصی پارلمان از ظرفیت استفاده که حالی در دیگر طرفی از .است شده

 4 نمایندگی با با و نشده نیز غافل گزینه این از مبلمان صنعت فعاالن صنایع است، از بسیاری در مانده

 رویکرد .اند زده رقم کشور ساز تصمیم های در حوزه خود تثبیت در خشانی در برگ این صنعت، از عضو

 است برتابیده را شرایطی صنعت مبلمان در فعال نهادهای استراتژیک و تفکر انسجام تحقیقاتی، و علمی

 .داده است قرار سرلوحه را گرایی عمل و بوده مثل ایران ای توسعه حال کشوردر ناقض شعارزدگی که

 خصوصی پارلمان بخش در پررنگ حضور

 قوت نقاط از خصوصی یکی بخش پارلمان در ایران و دکوراسیون مبلمان صنعت نمایندگان پررنگ حضور

 از نفر 4 نمایندگی شاهد سال 120 از بعد امروز .میشود محسوب های مدنی فعالیت در صنعت این

 یک حتی صنایع از که بسیاری است حالی در این و هستیم بخش خصوصی در مبلمان صنعت فعاالن

 عنوان با ایران بازرگانی اتاق صنعت در این نمایندگان از علیخانی مظفر .ندارند ایران در اتاق هم نماینده

 :گفت صادرات ایران کنفدراسیون دبیر و بازرگانی گمرکی اتاق امور و واردات و صادرات کل خدمات مدیر

 به پا که جدیدی لهای ونیزایجاد تشک سلیقه و ذوق و فنی دانش از بهره گیری دلیل به مبلمان صنعت

. است داشته را مگیری چش رشد هی اخیر ده در شایسته و توانمند نیرویی ورود هاند و گذاشت عرصه

 و تولید بخش شاهد پویایی میشود برپا صنعت این در که نمایشگاه هایی به گذرا نگاهی با د:افزو وی

 تاکید وی .میشود را صادرات و توزیع تولید و رشد باعث امروزی و مناسب بازارهایوجود  و بوده توزیع

 ایران اقتصاد و ها خانواده توجه مورد که پتانسیل این با صنعتی که است شرایطی طبیعی چنین در د:کر

 کشوراقتصادی  فعاالن صدای و قانونی نماینده خصوصی که بخش پارلمان عنوان به ایران در اتاق است

 که ظرفیتی به توجه است با طبیعی د:کر تصریح علیخانی مظفر .رساند هم به تری پررنگ نقش است

 خود راوارد نمایندگان است موجود که ابزارهای مختلفی از استفاده با کنند می تالش فعاالن نیز دارد وجود

 دارد را المللی بین و مالیمختلف  شوراهای در ایران اتاق که حضوری توجه با و نمایند کشور پارلمان

 این اقتصادی دموکراسی :  افزود وی د. کنن را فراهم صنعت تعالی و رشد موجبات رهگذربتوانند ازاین

 رابطه در تعالی که نقشی به توجه با نیز ایران اتاق شود تا فراهم برابری اقتصادی های فرصت است که
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 نگاه تا باشد داشته مختلف از صنایع بیشتری نماینده ممکن جای تا ،کشورها دارد سایر و ایران اقتصادی

 .قرار گیرد دولت قبول مورد نظراتش و داده عتری ارائه جام

 

 ملی مبلمان شورای لوای در های هماهنگ تشکل و ها نهاد

 از یکی دارد وجود آن در که هایی پتانسیل به توجه با کشور در صنعت این واقعی جایگاه به یابی دست

 عضو زاده سمیع رامین راستا این در .میشود ذکر مبلمان شورای تشکیل برای صنعت این متولیان اهداف

 از یکی دکوراسیون و مبلمان صنعت: کرد اظهار دکوراسیون و مبلمان صنفی انجمن دبیر و مدیره هیات

 از: کرد تاکید وی .است نرسیده خود اصلی و واقعی جایگاه به که است کشور و مطرح و بازده زود صنایع

 هماهنگی اینکه بر عالوه متاسفانه انجمنها و اتحادیهها از اعم مختلف های تشکل وجود با تاکنون دیگر طرف

 فضای یک: گفت نهادها بین در آرا تشتت و کاری موازی به اشاره با وی. نشده فراهم ها تشکل بین کامل

 وارد صنعت این بدنه به نیز را لطماتی گاهاً که .است شده حاکم صنعت این عرصه در نیز صدائی چند

 و نهادها برای اتکا قابل و مشاورهای مرجع و متولی یک نهایتا : کرد تاکید زاده سمیع رامین .است کرده

 زاده سمیع .است نداشته وجود دکوراسیون و مبلمان حوزه در گیرنده تصمیم و ساز تصمیم سازمانهای

 تصمیمگیرنده نهادهای و سازمانها با شوراتعامل این وجود دستاوردهای ترین اصلی از یکی :کرد نشان خاطر

 .نماید کمک اسالمی ایران اقتصاد توسعه به اند میتو که است موثر و

 تحقیقاتی و آموزشی علمی های فعالیت

 افزایش جبران برای وری بهره افزایش ضرورت و کشور در ها یارانه هدفمندی طرح شدن اجرایی با اما و

 فعاالن طرف از حوزه این در جدی های حرکت شاهد طرح این شدن اجرایی از پیش خیلی از ها، هزینه

 از است، اقتصادی فعالیت به مدرن و علمی رویکرد مبین سو یک از هایی فعالیت .بودیم مبلمان صنعت

 هایی حرکت .تابد برمی صنعت این فعاالن طرف از را کار و کسب حوزه در مسئوالنه رویکری دیگر سوی

 تحقیقات های پروژه اجرای ویا دکوراسیون و مبلمان تخصصی صنعتی شهرک و دانشگاه احداث چون چون

 این .ایران مبلمان صادرکنندگان و کنندگان تولید اتحادیه توسط صنعت در صادراتی رویکرد ایجاد و بازار

 کارکردی و داشته نمایشی ماهیتی صرفا مختلف صنایع در ها تشکل و نهادها از بسیاری که است حالی در

 را متفاوت رفتاری مبلمان صنعت در خصوصی بخش متولیان میرسد، نظر به .ندارند خود فعاالن برای را

 پیشبرد جهت در جمعی های حرکت و موجود امکانات تمام از برداری بهره آن و اند گرفته پیش در

 .ایم بوده بروزش و ظهور شاهد کمتر ایران اقتصادی فرهنگ در که رویکردی .است صنعت


