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پسا برجام و تحریم های خودساختۀ بی فرجام !

سخن سردبیر

بــر پایــه گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال 2015 جایــگاه بــه کار 

گیــری طراحــی در صنایــع ایــران از میــان 148 کشــور جهــان 122 اســت. 

ایــن آمــار بــا آنکــه هامننــد بســیاری دیگــر از آمارهــای جهانــی دربــاره 

توســعه کشــورها و انــدازه بهــره بــرداری آن هــا از نیــروی دانــش آموختــه 

و دانــش هــای روزآمدشــان بــرای کشــور، آمــاری نــا امیدکننده اســت اما 

بــرای آن که ســاده اندیشــانه پســاتحریم را میهامنــِی فرصت هــا و دروازۀ 

ارمغــان هــای بــی هزینــه ندانیــم کافــی ســت . آری درســت اندشــیده 

ایــد، مــا بــه راســتی فرصــت اجبــاری برآمــده از فضــای غیــر رقابتــی و 

بــی رقیــب جهانــی را در بســیاری از عرصــه هــا و از جملــه حــوزه هــر 

و صنعــت مبلــامن بــرای یــک مشــِق متــام عیــار تولیــِد طراحــی محــور، 

ــاوری  ــه ســطح فن ــه لحــاظ دسرتســی ب ــدک ب هرچنــد در مقیاســی ان

مــورد نیــاز تولیــد از دســت داده ایــم و اکنــون بــی هیــچ آزمــوِن رقابــت 

آمیــز و بــا هــزار ســاختاِر ایــده ســوز، شــادمانه آغــوش را بــرای طراحــان 

ــی  ــت و ب ــو در خالقی ــده و تندخ ــان ورزی ــی و بازرگان ــودۀ جهان کارآزم

محابــا در بازارگشــایی، گشــوده ایــم ! بــی گــامن عرصــه پیــش رو زمــان 

ــم و   ــذارده ای ــی گ ــته باق ــه نانوش ــت ک ــی اس ــق های ــوردن مش ــط خ خ

اکنــون بــا رقیبــان چــاالک، یکــره بــر رس آزمــون نشســته ایــم.

     

پاسداری از مالکیت فکری، زمینه ساز امید به آفرینش و توسعه ؛

از 26 آوریــل 1970 معاهــده وایپــو الزم االجــرا شــده اســت. معاهــده ای کــه پایه 

گــذار آن ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری)wipo( بــود. ســازمانی جهانــی کــه 

هــدف بنیادیــن آن ارتقــای حامیــت از مالکیــت فکری در ســطح جهان اســت. 

ایــران نیــز در پشــتیبانی از مالکیت هــای صنعتی دیرینــه ای درخشــان دارد. 

از ســال 1310 قانــون ثبــت عالیــم و اخرتاعات و پیوســن به کنوانســیون پاریس 

در ســال 1337 در همیــن زمینــه، قانــون حامیــت از حقوق مؤلفــان و مصنفان و 

هرنمنــدان در ســال 1348، قانــون ترجمــه و تکثیر کتــاب و نرش آثــار صوتی در 

ســال 1352 و قانــون حامیــت از نــرم افزارهــای رایانــه ای در ســال 1379 و . . . 

امــا پرســش اینجاســت ؛ چــرا بــرای پیوســن بــه عهدنامــه هــای بیــن املللــی 

در حامیــت از کپــی رایــت ایــن همــه تردیــد داریــم؟ بــه راســتی چــرا . . . ؟

     

رشایط پساتحریم ؛ آزمون رقابت پذیری صنعت مبلامن

بــا برداشــته شــدن تحریــم هــا کشــور مــا نیازمنــد یــک برنامــه همــه گیــر و 

ــم و در بســیاری  ــک دهــه درجــا زده ای ــا بیــش از ی ســاختارمندانه اســت. م

ــا  ــد ســبب شــود ت ــن همــه نبای ــم امــا ای عرصــه هــا نیــز پرسفــت داشــته ای

شــتابزده و بــی برنامــه باشــیم.

در حــوزه هــرن و صنعــت مبلــامن نیــز بــا آن کــه در توســعه زیرســاخت هــای 

ــیون  ــامن و دکوراس ــای مبل ــن بازاره ــاختار نوی ــش س ــژه آفرین ــه وی ــد ب تولی

پیرشفــت هــای چشــمگیری داشــته ایم امــا باید پذیرفــت که این پیــرشوی در 

رشایطــی غیــر رقابتــی با برندهــای واقعی و بــزرگان عرصه طراحــی و بازرگانی 

ایــن هــرن و صنعــت  روی داده اســت. بــا اندکــی اندیشــه در آمــار زیــر مــی 

تــوان بــه دشــوارِی کار و شــکیبایی و هوشــمندی همگانــی کــه نیــاز اســت تــا 

رشایــط پســاتحریم بــه راســتی فرصــت ســاز شــود پــی بــرد: 

ــران  ــو اســت، ای ــه گــزارش مجمــع جهانــی اقتصــاد کــه بنیــاد آن در ژن برپای

جایــگاه 83 را در میــان 144 اقتصــاد جهــان بــه لحــاظ رقابت پذیری داراســت و 

پارامرتهــای دوازده گانــه ایــن ارزیابــی کــه تحقــق هــر کــدام در یک کشــور به 

راســتی برنامــه ای منســجم و همتــی همگانــی در همــه زمینه هــا را می طلبد 

از ایــن قــرار اســت: موسســات، زیرســاخت ها، فضــای اقتصاد کالن، بهداشــت 

و تحصیــالت ابتدایــی، آمــوزش عالــی و حرفــه ای، کارآیــی بــازار کاالهــا، کارآیی 

ــر  ــازار، تبح ــدازه ب ــک، ان ــی تکنولوژی ــی، آمادگ ــازار مال ــعه ب ــازار کار، توس ب

کســب و کارها و ابداعــات.  

بــر پایــه ایــن پارامرتهــا و منــودار مربــوط بــه آن منــره ایــران از حداکــر منــره 

ــودار  ــه من ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــورها 4/03 اس ــر کش ــان دیگ 7 در می

ــِل همگــن  ــران( از حداق ــری ای ــع پارامرتهــای رقابــت پذی ــرخ توزی پیــش رو)ن

ــت. ــوردار اس ــا( برخ ــع وزن پارامرته بودن)توزی

همچنیــن بــه نقــل از فوربــس،  مجمع جهانــی اقتصــاد در گزارشــی از وضعیت 

آمــوزش در 124 کشــور جهــان، ایــران را از نظــر میــزان فــارغ التحصیــالن رشــته 

هــای مهندســی در رتبــه ســوم جهــان قــرار داده اســت. بر اســاس ایــن گزارش 

ــارغ  ــران ف ــد در ای ــر در رشــته هــای مهندســی  و تولی ســاالنه 233 هــزار نف

التحصیــل مــی شــوند کــه ایــن رقــم تنهــا از دو کشــور روســیه و آمریــکا کمــرت 

اســت. ایــن آمــار بــاالی دانــش آموختــگان در برابــر انــدازه بســیار ناامیدکننده 

بــه کارگیــری آن هــا در بخــش های صنعــت و تولیــد، انبوهی از دشــواری های 

اقتصــادی و اجتامعــی را زمینــه ســاز خواهــد شــد و بــا کمــی درنــگ در ایــن 

موضــوع مــی تــوان دریافــت کــه آفرینــش حلقــه هــای ارتباطــی میــان صنعت 

و دانشــگاه بــا آن کــه همــواره در صــدر شــعارهای همــه ســاله تصمیــم ســازان 



بــوده امــا اکنــون کــه هنگامــه رقابــت و کاِر دانــش محــور فــرا رســیده ایــن زمینــه را 

 IT هــم خالــی از تجربــه و دانــش رها ســاخته اســت. بــرای منونــه، راه نیافــن دانش

بــه عرصــه هــای عملی عرضــه و توزیع مبلــامن و دکوراســیون در کارزارهــای رقابتی 

کســب و کار کــه ســاده تریــن و بدیهــی تریــِن آن برپاکــردن ســایت محصــوالت و 

ســامانه فروشــگاهی بــا امــکان پرداخــت الکرتونیــک اســت، بــه ویــژه در ایــن هــرن-

صنعــت کــه دیــدن و دریافــن و گزینــش و مقایســه رشط نخســت بــازار و مشــرتی 

مــداری اســت، ناگفتــه پیداســت کــه بــا گشــایش ارتباطــات واقعــی و تعامــالت 

بازرگانــی بــا دنیــا، دانســن زبــان IT نیــز افــزون بــر دیگــر دانســتنی هــا از پایــه 

هــای برقــراری گفتگــو در دنیــای مجــازی اســت کــه به درســتی »قــاره ششــم« نام 

گرفتــه اســت. بــه دیگــر ســخن چنــان چــه پســاتحریم و نیــک فرجامــی دوران پــس 

از برجــام- اگــر آنگونــه کــه بایــد پیــش آینــد- همزمــان بــه دو جهــان، یکــی واقعــی 

و دیگــری مجــازی چشــم خواهیــم گشــود و ایــن آغــاز چالــش هــای رسنوشــت ســاز 

خواهــد بــود.

ــدی هــای حاصــل از  ــش توامنن  از طــرف دیگــر و در حــوزة اطــالع رســانی و منای

طراحــی و تولیــد دانشــگاهیان و صنعتگــران ایرانــی کــه بخشــی از آن در برگــزاری 

منایشــگاه هــا تجلــی مــی یابــد مــی تــوان بــه آســانی دریافــت کــه انتظــار مدیریت 

حرفــه ای و روزآمــد در برپایــی منایشــگاه هــای ایــن حــوزه و بــه کارگیــری 

فناوری هایــی نویــن در طراحــی و مدیریــت ایــن رویدادهــا تا چه اندازه خوشــبینانه 

اســت. شــاهد ایــن مدعــا نیــز ســاده انــگاری هــا و ســوء مدیریــت هایــی اســت کــه 

هــم در تصمیــم گیــری و هــم در اجــرا بــر رس مقوله منایشــگاه های تخصصــی آمده 

اســت.اگر چــه بــه اذعــان نهادهــای صنفــی، ملــی و بیــن املللــی و همچنیــن بــر 

پایــه نظرســنجی هــا، انجمــن صنفــی مبلــامن و دکوراســیون در ســال هــای اخیــر 

در مقیــاس هــای گوناگــون و رســته هــای مختلــف صنعــت مبلــامن و دکوراســیون 

کوشــش هــای اثربخشــی را در بازگردانــدن و احیــای ایــن صنعــت در بخــش عرضه 

و منایــش  بــه انجــام رســانیده امــا بــا ایــن همــه در رشایطــی کــه کشــور نیــاز بــه هم 

افزایــی و آفرینــش ارزش هــای افــزوده در همــه حــوزه هــا دارد، ایــن انتظــار از همــه 

دســتگاه هــا و نهادهــای مجــری و تصمیــم ســاز اهمیتــی ویــژه مــی یابــد.

بــا ایــن اوصــاف پاســخ بــه ایــن پرســِش همیشــگی کمــی آشــکارتر و گزنــده تر 

از همیشــه مــی منایــد: هزینــه فرصــت هایــی را کــه تــا کنــون از دســت رفتــه 

انــد چــه کســانی خواهنــد پرداخت، چــرا که اکنــون میــدان آزمون های ســخت 

فــرا رســیده اســت و کارآزمــوده هــای جهــاِن رقابــت پــای در راه گــذارده انــد.

     

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



هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، 
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هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته ) دکو 2015( در روز سه شنبه مورخ 14 

مهر سال 1394 در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور چهره های سیاسی و اقتصادی کشور و نیز اساتید و طراحان 

برتر بین المللی و داخلی برگزار شد. در این دوره از کنفرانس دکو که اهداف متفاوتی نسبت به سال های گذشته داشت به رویکردهای 

جدید نسبت به وضعیت مبلمان و دکوراسیون و در کل صنایع کوچک و متوسط در شرایط جدید پسا تحریم  پرداخته شد.



ــی و  ــا) همدل ــری در رویکرده ــم ره ــام معظ ــال مق ــعار س ــه ش ــه ب -توج

همزبانــی، ملــت و دولــت(.

- تجــارت جهانــی و لــزوم توســعه فعالیــت هــای اقتصــادی بحــث نقــش 

تشــکل هــای صنفــی و صنعتــی مبلــامن دکوراســیون و صنایع وابســته پس 

از تحریــم هــا. 

- نــگاه روزآمــد بــه تکنولــوژی هــای نویــن و برندهــای برتــر جهانــی در 

ــانی. ــروی انس ــت نی ــوزش و تربی ــه، آم ــد، عرض ــف تولی ــای مختل بخش ه

ــاق  ــس ات ــور رئی ــالل پ ــدس ج ــای مهن ــی آق ــن امللل ــی بی ــن گردهامی در ای

ــا اشــاره بــه گــردش مالــی  بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران ب

چنــد هــزار میلیــاردی صنعــت مبلــامن در کشــور کــه بالــغ بــر 20 درصــد 

ــکل  ــر ش ــا تغیی ــتند : ب ــار داش ــرد اظه ــی گی ــر م ــور را در ب ــتغال کش اش

صنعــت مبلــامن بــه کارخانــه هــای بــزرگ و دارای برنــد عــالوه بــر ارز آوری 

بیشــرت، فرهنــگ و هــرن ایرانــی را نیــز مــی تــوان بــه دنیــا انتقــال داد. جــالل 

پــور اظهــار داشــت در پســا تحریــم رشایــط خاصــی بــرای صنایــع کوچــک و 

متوســط وجــود داشــت کــه و صنعــت مبلــامن بــا ویژگیهــای خاصــی خــود 

یکــی از صنایعــی اســت کــه مــی توانــد در تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتی 

گام بــردارد. امــکان اشــتغال ارزان در ایــن صنعــت و رشایــط مناســب بــرای 

حضــور در بازارهــای بیــن املللــی اتــاق بازرگانی ایــران و شــورای ملی مبلامن 

و دکوراســیون ایــران و تشــکل هــا ی مربــوط را موظــف مــی کنــد تــا گام های 

جــدی تــری بــرای پیرشفــت ایــن هــرن_ صنعــت بردارنــد. ایشــان بــه فراهــم 

ــد و از  کــردن مســیر صــادرات مبلــامن از طریــق برندســازی تاکیــد منودن

دولــت و مجلــس درخواســت حامیت های بیشــرتی بــرای تولید و صــادرات 

محصــوالت صنعــت منودنــد. در ایــن کنفرانــس آقــای علــی فاضلــی رئیــس 

اتــاق اصنــاف ایــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت چــوب و مبلامن کشــور 

بــه دو بخــش صنعتــی و صنفــی تقســیم می شــود گفــت : در بخش صنعت 

مبلــامن 1600 بنــگاه بــا اشــتغال 24 هــزار نفــر مشــغول فعالیــت هســتند و در 

کنــار آن در بخــش صنفــی نزدیــک بــه 50 هــزار واحــد صنفی به ظرفیــت 400 

هــزار نفــر اشــتغال دارنــد. در حــال حــارض 90 درصــد بنــگاه هــای اقتصــادی 

ایــران را بنــگاه هــای کوچــک و متوســط تشــکیل مــی دهنــد کــه یــک ســوم 

اشــتغال جهــان و یــک چهــارم رسمایــه جهــان توســط همیــن بنگاههــا تامیــن 

مــی شــود. در اقتصــاد ایــران کــه اقتصــادی بنــگاه محور اســت نیــز اکریت 

اشــتغال در ایــن بخــش از صنایــع قــرار دارد و بــا توجــه بــه ایــن ظرفیــت بــاال 

بایــد بــه صنعت مبلــامن نیز توجــه ویژه ای شــود. ایــن در رشایطی اســت که 

کشــورهایی ماننــد ترکیــه، مالــزی و چیــن رسمایه گــذاری های ســنگینی در 

صنعــت مبلــامن انجــام داده اند ولــی در ایران متاســفانه برای توســعه تولید 

و صــادرات ایــن صنعــت کمرتیــن حامیــت صــورت پذیرفتــه اســت.

ــه چالــش هــای صنعــت  خــالء در طراحــی و برندســازی و کیفیــت از جمل

مبلــامن و دکوراســیون اســت کــه بایــد بــه طــور جــدی بــه آن توجــه شــود تــا 

ــد. در  ــن محصــوالت جلــب منای ــه ای اعتــامد مــرف کننــده را نســبت ب

رشایــط امــروز کمبــود قوانیــن جامــع و آســان بــرای توســعه تولیــد از دیگــر 

مشــکالت اساســی اســت که مســاعدت و همکاری مجلس شــورای اســالمی 

را در ایــن بخــش مــی طلبــد.
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رویکردکلی » هر و فناوری، هویت  و برندسازی  و ثروت ملی«

 رویکردهای عمده براساس رویکرد کلی:



ــی  ــورای مل ــس ش ــاری؛ رئی ــی انص ــدس عل مهن

مبلــامن و دکوراســیون ایــران: توافــق ایــران بــا 

1+5 بســرت جدیــدی بــرای توســعه فعالیت هــا 

و  فراهــم ســاخت  را  در بخش هــای مختلــف 

ــش در  ــن بخ ــنتی ای ــای س ــد ه ــاماندهی واح س

قالــب مجموعــه هــای بزرگ مــی توانــد حرکت به 

ســمت برندســازی را بــه دنبــال داشــته باشــد. وی 

اضافــه کــرد : اغلــب کشــورهای منطقه مشــخصه 

اقتصــاد بــرون زا دارنــد و مــواردی نیــز بــا توســعه 

ــاد  ــعه اقتص ــوی توس ــه س ــگری ب ــت گردش صنع

درون زا حرکــت کــرده انــد و ایــن درون زایــی بــه 

ــد محــوری اســت. مفهــوم تولی

ــه  ــزود : اقتصــاد کشــورهای متکــی ب انصــاری اف

صــادرات نفــت مشــخصه بــرون زایــی دارد و ایــن 

امــر گویــای اقتصــاد دولتــی اســت.

وی گفــت : رشایط پســا تحریــم این موضــوع را در 

برابــر مــا قــرار مــی دهــد کــه تولیــد چــه کاالیــی 

توجیــه اقتصــادی دارد و بهــره گیــری از فنــاوری 

روز ایــن امــکان را مــی دهــد کــه بــه دنبــال دانــش 

و صنعــت بومــی برویــم. انصــاری ضمــن انتقــاد 

بــه شــیوه اجــرای اصــل 44 قانــون اساســی، گفــت 

: ایــن موضــوع مهــم بــه درســتی پیــاده نشــده و 

اکنــون کــه اقتصــاد مقاومتــی مــورد تاکیــد قــرار 

دارد، بایــد بیندیشــیم کــه در پســا تحریــم چگونــه 

ظرفیــت ســازی شــود و از توامننــدی داخلــی بهره 

ــم  ــق چش ــیم اف ــد.  وی ترس ــل آی ــه عم ــری ب گی

انــداز 1404 را بــرای تولیــد کشــور مهــم دانســت، 

امــا تحقــق اهــداف آن را منــوط بــه همســویی 

بخــش دولتــی و خصوصــی دانســته و گفــت کــه 

ــه ســمت مقصــد حرکــت  ــوان یکســویه ب منــی ت

کــرد.

بــه گفتــه انصــاری طــی ســالهای اخیــر جمهــوری 

اســالمی ایــران در بخــش نــرم افــزار و ســخت 

افــزار مبلــامن، دکوراســیون و صنایــع وابســته 

بنابرایــن  داشــته،  ارزشــمندی  دســتاوردهای 

ــا  ــا تعامــل بیشــرت، تولیــد افزونــرت را ب می تــوان ب

اعتــامد بنفــس بیشــرتی بوجــود آورد. بررســی ها 

نشــان می دهــد گــردش مالــی صنعــت مبلــامن 

ــر 20 هــزار میلیــارد  ــغ ب و دکوراســیون ســاالنه بال

تومــان اســت. همچنیــن 10 درصــد نیــروی شــاغل 

در بخــش صنعت، در حوزه مبلامن و دکوراســیون 

ــد. ــع وابســته فعالیــت دارن و صنای

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

توافق ایران با 1+5 بسرت جدیدی برای توسعه فعالیت ها در بخش های مختلف را فراهم ساخت

و اما مهمرتیــن رویدادهای 

کنفرانــس دکــو در ســال 

جنــاب  حضــور  جــاری 

آقــای رالــف ویگمــن مدیــر 

 ،IF Design عامل کمپانــی

برتریــن رشکــت طراحــی 

ــود.  ــا ب ــان و اروپ آمل

رالــف ویگمــن امســال بــرای نخســتین بــار جهــت 

تبــادل اطالعــات و انتقــال دانش و تجربیــات خود 

بــه ایــران به عنــوان یکــی از بازارهــای رو به رشــد و 

در حــال توســعه طراحی و دکوراســیون ســفر کرده 

اســت.الزم بــه ذکر اســت ایشــان از ســال 1995 در 

شــهر هانوفــر مدیریــت مجموعــه صنایــع IF را بــر 

عهــده گرفت.

رالــف از ســال 2007 مدیــر عامــل انجمــن طراحــان 

GmbH  و مرکــز رســانه IF Design  را نیــز بــر 

عهــده داشــت. رشکــت IF Design از ســال 1953 

بــه عنــوان یکــی از معترتریــن مجموعه هــای 

ــی  ــان م ــر جه ــای برت ــرح ه ــن ط ــی و تعیی طراح

باشــد. همچنیــن ایــن رشکــت نخســتین رشکــت 

اعطــای جوایــز بیــن املللــی از زمــان تاســیس 

 IF Design تاکنــون بــوده و بــام نــام تجــاری

شــناخته شــده مــی باشــد.الزم بــه ذکــر اســت که 

کارگاه آموزشــی » نــوآوری از دیدگاه IF در طراحی 

جهانــی« توســط شــخص آقــای رالــف ویگمــن 

ــش و  ــال دان ــور انتق ــه منظ ــو ب ــس دک در کنفران

تجربیــات ایــن رشکــت معتــر برگــزار گردیــد کــه 

ــی،  ــاتید طراح ــیاری از اس ــتقبال بس ــورد اس در م

ــان  ــی میهامن ــدگان و حت ــجویان، تولیدکنن دانش

ــرار گرفــت. ــس ق خارجــی کنفران
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در پایــان مراســم، بیانیــه دکــو 2015 بــه عنــوان ســند نهایی کنفرانس توســط 

دکــرت رامیــن ســمیع زاده قرائــت شــد و مــورد تاکیــد و تائید کلیــه حارضین 

قــرار گرفــت. هشــتمین کنفرانــس بیــن املللــی تجــارت جهانــی مبلــامن، 

طراحــی، هــرن، دکوراســیون و صنایــع وابســته )دکــو 2015 ( در ســالی کــه از 

ســوی مقــام معظــم رهــری ســال دولــت و ملــت، هــم دلــی و هــم زبانــی بــا 

مدیریــت جهــادی نامیــده شــده اســت، بــه اهتــامم شــورای ملــی مبلــامن 

و دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته در تاریــخ چهاردهــم مهــر مــاه ســال 

1394، بــا حضــور فعــال، بــا طــراوت و موثــر رشکت کننــدگان محــرتم اعم از 

میهامنــان داخلــی و خارجی از اقشــار مختلف مانند روســا و اعضــاء اتحادیه 

هــا و انجمــن هــای صنفــی )تهــران و اســتان های یــزد، کرمــان، فــارس، الرز، 

خراســان رضــوی، آذربایجــان رشقــی، اصفهــان، قــم و … ( طراحــان جــوان و 

آینــده ســاز، تولید کننــدگان، فروشــندگان، دانشــجویان و اســاتید دانشــگاه 

هــای کشــور، مســئوالن ارجمند دولتــی، مناینــدگان محرتم مجلس شــورای 

اســالمی و اصحــاب رســانه هــای جمعــی بــا تکیــه بــر الطــاف الیــزال خداوند 

متعــال در محــل ســالن هامیــش های بیــن املللی صــدا و ســیام ی جمهوری 

اســالمی ایــران برگــزار شــد.

ــدگان  ــی، مناین ــط دولت ــای ذیرب ــتگاه ه ــات دس ــس مقام ــن کنفران در ای

مجلــس شــورای اســالمی، اعضای برجســته پارملــان بخش خصوصی، روســا 

و اعضــای تشــکل هــای صنفــی و صنعتی اســتان هــای حــارض در کنفرانس، 

اعضــای شــورای اتحادیــه هــا و انجمــن هــای آســیا، اســاتید مطرح جهــان در 

تخصص هــای ویــژه و مرتبــط بــا صنایــع وابســته بــه مبلــامن و دکوراســیون، 

ارایــه دهنــدگان مقــاالت و رشکــت کننــدگان در کنفرانــس و نیــز اســاتید 

کارگاه هــای آموزشــی و کارشناســان میــز هــای تخصصــی بــر مــوارد ذیــل 

تاکیــد منودنــد :

• متامــی اتحادیــه هــا و تشــکل هــای صنفــی و صنعتی وابســته به شــورا، در 

اجــرای منویــات مقــام معظــم رهــری همدلــی و همزبانــی بــا دولــت را بــه 

عنــوان بخشــی از وظایــف دامئــی اعضــاء خــود بــرای پیرشفــت و رسبلندی 

جمهــوری اســالمی ایــران قــرار دهنــد و بــا اهتــامم ویــژه نســبت بــه تحقــق 

سیاســت هــای ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی بــا رویکــرد درون زایــی اقتصــاد، 

تولیــد محــور بــودن، ارتقــاء کیفیــت محصــوالت و افزایــش رضایــت مــرف 

کننــدگان اقدامــات الزم را در فضایــی رسشــار از همــکاری انجــام دهنــد.

• شــورای ملــی مبلــامن و دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته با بهره گیــری از 

تجربیات و دســتاوردهای علمی ســایر کشــورهای پیرشفته و خصوصاً ظرفیت 

موجــود در شــورای اتحادیــه های آســیا)کافا( در ایجــاد هامهنگی فعالیت های 

اتحادیــه هــا و تشــکل هــای صنفــی و صنعتــی اســتانی تــالش و بــرای انتقــال 

دانــش روز در زمینــه هــای مدیریــت، طراحــی، طراحــی صنعتــی و مهــم تــر از 

همــه تربیــت رسمایــه هــای انســانی بیــش از پیــش کوشــش مناید.

ــک  ــه ایجــاد بان ــا تشــکیل کمیســیون هــای تخصصــی نســبت ب • شــورا ب

اطالعاتــی دســت انــدرکاران صنف و صنعت مبلــامن، دکوراســیون و صنایع 

وابســته در قالــب تشــکل هــای صنفــی و صنعتــی رسارس کشــور اقــدام و 

ــا آنهــا ارتبــاط برقــرار و بــرای ایجــاد زمینــه هــای حــل  از طــرق مختلــف ب

مشــکالت عمومــی در مــوارد مختلــف پیگیــری منایــد.

• متــام اتحادیــه هــا و انجمــن هــای صنفــی و صنعتــی مرتبــط بــا شــورا، در 

مــورد توجــه بــه ایجــاد هــم بســتگی و همدلــی اعضــاء و همــکاری بــا ســایر 

تشــکل هــا و دولــت محــرتم بــرای شــکوفایی اقتصــاد کشــور در راســتای 

شــعار مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهــری به عنــوان یــک رویکرد اســرتاتژیک 

اهتــامم ورزنــد.

• دولــت تدبیــر و امیــد و ســایر دســتگاه هــای ذیربــط در تهیــه و تصویــب 

برنامــه ششــم توســعه کشــور، بــه نظــرات بخــش خصوصــی توجــه کافــی 

ــی در  ــگاه مل ــی کــه دارای جای ــی تشــکل های ــرای نقــش آفرین ــذول و ب مب

کشــور هســتند، پیــش بینــی، برنامــه ریــزی و اقــدام مناینــد.

ــا توجــه بــه حساســیت دوران پســا تحریــم و لــزوم بهــره گیــری از ایــن  • ب

فرصــت تاریخــی بــرای ایجــاد زیــر ســاخت هــای الزم بــرای توســعه پایــدار 

و بهــره گیــری از دانــش و تکنولــوژی روز نســبت بــه مــدرن ســازی و 

ــده در  ــاد ش ــت ایج ــش و درک فرص ــش دان ــک، افزای ــانی تکنولوژی بروزرس

تعامــل تجــاری در میــدان هــای بــزرگ جهانــی و در کنــار بازیگــران حرفــه 

ای تجــارت جهانــی، اقدامــات الزم را بــه طــور هدفمنــد و مســتمر انجــام 

داده و بــا تدویــن مــدل جامــع اقتصــادی زمینــه هــای الزم را بــرای اجــرای 

زمانــدار و مشــخص ایــن مــدل در صنــف و صنعت مبلامن و صنایع وابســته 

فراهــم مناینــد.

• اعضــاء حــارض در کنفرانــس همچنــان بــر ترویــج آمــوزش هــای تخصصــی 

مــورد نیــاز تشــکل هــای صنفــی و صنعتــی مرتبــط بــا دکوراســیون و مبلامن 

تاکیــد و تربیــت تکنســین هــا و کارشناســان متبحــر در مراکز دانشــگاهی و 

پیشــگامی در رونــد دســتیابی بــه خــود کفایــی و تامیــن نیــاز بــازار داخلی و 

بازارهای مســتعد کشــورهای همســایه و نیز پیشــگامی در پرداخت مالیات 

ــی را راز  ــفافیت مال ــور و ش ــات کش ــاختار مالی ــالح س ــارکت در اص و مش

موفقیــت تولیــد کننــدگان، عرضه کنندگان داخلــی، صادرکننــدگان و متام 

تشــکل هــای صنفــی و صنعتــی مــی داننــد.

• توصیــه اکیــد حــارضان در کنفرانــس بــه تشــکل هــای صنفــی و صنعتــی 

مرتبــط، توســعه کمــی و کیفــی فعالیــت هــای تخصصی بــرای ایجــاد زمینه 

هــای الزم تبدیــل دکوراســیون و مبلــامن و صنایــع وابســته بــه عنــوان بخــش 

فعــال و موثــر صنایــع کوچــک و زود بــازده به موتور توســعه پایــدار اقتصادی 

کشــور در برنامــه ششــم اســت.

ایــن بیانیــه بــه عنوان ســند نهایــی کنفرانس به تاییــد حــارضان در کنفرانس 

رســیده اســت کــه امیــد اســت بــه عنــوان نقشــه راهــی بــرای دســتیابی بــه 

اهــداف کنفرانــس و نیــز اهــداف عالیه شــورای ملی مبلــامن و دکوراســیون 

ایــران و صنایــع وابســته در ســال آینــده مفیــد بــه فایده باشــد.

در پایــان، ضمــن قدردانــی از شــورای سیاســتگزاری و کارگــروه هــای 

تخصصــی کنفرانــس، توفیــق همــگان را در مســیر خدمــت بــه اقتصــاد ملی 

جمهــوری اســالمی ایــران از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی مناییــم.

  بیانیه هشتمین کنفرانس بین املللی  دکو 2015
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دکو در یک نگاه
DECO
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پنجمین نمایشگاه مبلمان اداری و شناسایی بازارهای صادرات!

دکــرت حســن احمدیــان؛ رییــس اتحادیــه تولیــد کننــدگان و صــادر کننــدگان مبلــامن ایــران نیــز در این مراســم گفــت: در این منایشــگاه رشکت های 

داخلــی و خارجــی آخریــن دســت آوردهــای خــود را در صنعــت مبلــامن اداری بــه منایــش گذاشــته اند. وی بــا تأکید بــر اینکــه در 10 ماهه اول امســال 

معــادل 17 میلیــون دالر مبلــامن اداری بــه کشــورهای خارجــی صــادر شــده اســت، افــزود: کشــور عــراق همــواره یکــی از بازارهــای هــدف جمهــوری 

اســالمی ایــران محســوب می شــود کــه بــه دالیــل بحران هایــی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارد صــادرات تــا حــدودی کاهــش یافتــه کــه در تــالش 

هســتیم کشــورهای خلیــج فــارس، آســیای میانــه، عامن، ســوریه و افغانســتان را جایگزین کشــور عــراق کنیم که صــادرات تا پایان ســال بــه 40 میلیون 

برسد. دالر 

مهندس علی انصاری؛ رییس شورای ملی مبلامن و دکوراسیون ایران 

و صنایع وابسته:

نیازی به واردات مبلامن اداری نداریم

ــی  ــورای مل ــس ش ــاری؛ ریی ــی انص ــدس عل مهن

ــته  ــع وابس ــران و صنای ــیون ای ــامن و دکوراس مبل

در مراســم افتتاحیــه ایــن منایشــگاه بــه خرنــگار 

مــا گفت:برگــزاری ایــن منایشــگاه بــا کمیــت بــاال 

صــورت پذیرفتــه اســت، مطلــع شــدم در حــدود 

90 رشکــت داخلــی و رشکــت خارجــی در ایــن 

ــد. ــور دارن ــگاه حض منایش

در بخــش مبلامن، کشــور جایــگاه واالیی در ســطح 

جهــان دارد و بــا توجــه بــه ظرفیت هــای دانــش بنیانــی که بویــژه در حــوزه مبلامن 

مــدرن در ســال های اخیــر ایجــاد شــده اســت، مبلــامن اداری ایــران قابــل رقابــت 

ــه واردات  ــازی ب ــا منونه هــای مشــابه خارجــی اســت و بنــده معتقــدم کــه نی ب

مبلــامن اداری نداریــم و حتــی زمینــه صــادرات در ایــن بخــش نیــز وجــود دارد.

مهنــدس علــی انصــاری رییس شــورای ملی مبلــامن و دکوراســیون ایــران و صنایع 

وابســته در ادامــه گفت:

بــا توجــه بــه رشایــط جغرافیایی ایــران، کشــورهای همســایه می توانند بــازار هدف 

مناســبی بــرای عرضــه ایــن تولیــدات باشــند و بــا عنایــت بــه رشایــط پســاتحریم، 

ــور در  ــد و حض ــکوفایی تولی ــد و ش ــب رش ــت موج ــد توانس ــکان خواه ــن ام ای

بازارهــای مطلــوب کشــورهای همســایه گــردد و شــکوفایی و اشــتغال در صنعــت 

مبلــامن ایجــاد کنــد.

وی در ادامــه گفــت: امیــدوارم همیــن طــور که در این منایشــگاه شــاهد تولیدات 

بــا کیفیت هســتیم، دســت انــدرکاران این حــوزه با رویکــردی کیفــی در تولیدات 

خــود پاســخگوی نیاز مــرف کنندگان در حــوزه مبلامن اداری باشــند.

در رشایــط فعلــی بایــد فرصــت حضــور رشکت هــای خارجــی را بیشــرت در 

منایشــگاه ایجــاد کنیــم، تــا بتوانیــم با نگاهــی درســت کار کیفی تولیــد کنندگان 

خــود را بــه قضــاوت بگذاریــم.

ــاه  ــت 5 دی م ــخ 2 لغای ــامن اداری از تاری ــی مبل ــگاه  بین امللل ــن منایش پنجمی

ســال جــاری برگــزار شــد. ایــن منایشــگاه بــه گفتــه برگــزار کننــدگان آن بــا هدف 

شناســایی بازارهــای صــادرات برگــزار شــد هافکس پنجــم با مشــارکت 93 رشکت 

داخلــی و خارجــی بــه کار خــود پایــان داد.

دکرت حسین اسفهبدی؛ مدیرعامل رشکت سهامی منایشگاه های بین املللی:

متأسفانه سال گذشته در صادرات مبلامن، 

شاهد کاهش بوده  ایم

ــر، رئیــس  دکــرت حســین اســفهبدی؛ معــاون وزی

هیــات مدیــره و مدیرعامــل رشکــت ســهامی 

منایشــگاه های بیــن املللــی ج.ا.ا، در حایشــه آیین 

افتتاحیــه ایــن منایشــگاه گفــت: منایشــگاه خوبی 

ــت،  ــده اس ــت کار ش ــال روی کیفی ــت. امس اس

اگرچــه نســبت بــه پارســال مــرتاژ ایــن منایشــگاه 

ــی کار  ــث کیف ــا از حی ــت ام ــه اس ــش یافت کاه

ــاً واحدهــای  ــه شــده اســت و انصاف مناســبی ارائ

تولیــدی خوبی در این منایشــگاه حضور داشــتند.

وی در ادامه گفت: متأســفانه ســال گذشــته در صادرات مبلامن، شــاهد کاهش 

بوده  ایــم، البتــه ارزیابــی می کنیــم این کاهش بیشــرت بواســطه بحــران داعــش در 

منطقــه عــراق صــورت پذیرفتــه و امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک شــاهد رفــع این 

قائلــه در منطقــه باشــیم تــا موانــع صادراتی متأثــر از این واقعــه نا میمــون از میان 

برداشــته شود.

اســفهبدی در خامتــه افــزود: بــه قــدری تولیــدات عرضــه شــده بــه لحــاظ کیفــی 

و طراحــی مطلــوب ارائــه شــده اند کــه در ابتــدا بازدیــد کننــدگان فکــر می کننــد 

کــه ایــن محصــوالت از کــدام کشــور وارد شــده اند در حالیکه همگــی از تولیدات 

داخــل هســتند و ایــن نشــان از پیرشفــت ایــن حــوزه بــه لحــاظ کیفــی و طراحــی 

اســت کــه جــای خوشــحالی اســت و مــن بــرای همــه دســت انــدرکاران این بخش 

ــق می کنم. آرزوی توفی

دکرت حسن احمدیان؛ رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلامن ایران:

صادرات مبلامن تا پایان سال به 40 میلیون دالر می رسد
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دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     

علی اصالن بیگی؛ مدیرعامل رشکت اروند:

تجمع متامی برندها در یک سالن باعث عدم بازدید از سایر 
سالن ها می شود

نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

بــا توجــه بــه تجربــۀ کافــی و شایســته بــودن اتحادیــه کــه بــا ســابقۀ بیــش از 10 

ســال می باشــد، منایشــگاه امســال هــم بــه صــورت روتیــن و خــوب برگــزار شــد. 

هــم چنیــن مراســم افتتاحیــه و اختتامیــه بــدون هیــچ مشــکلی بــا تالش همــکاران 

بــه نحــو احســنت برگــزار شــد. حتــی بــا وجــود مشــکل جامنایــی غرفــه هــا و هــم 

چنیــن فضــای کــم، باید اعــالم منایم کــه این مشــکل از جانب مجــری کار )فیپکو( 

نبــود. بلکــه ایــن موضــوع مرتبــط به بخــش رشکت  ســهامی منایشــگاه هــای  بین 

املللــی بــوده و دســت انــدرکاران فیپکــو نهایــت تــالش خــود را لحاظ منودنــد، که 

فضــای بهــرتی را بــه منایشــگاه هافکــس اداری اختصــاص دهنــد. پیشــنهاد مــن 

بــرای اینکــه منایشــگاه بــه خوبــی برگــزار شــود و همچنیــن بازخورد داشــته باشــد 

و متامــی بازدیدکننــدگان بــه متــام ســالن ها رس بزننــد ایــن هســت کــه هر یــک از 

برندهــای بنــام را در یــک ســالن  در کنار رشکت های تــازه کار و معمولی قــرارداده 

داده تــا بــه بهانــۀ آن برنــد ، مــردم همــه ســالن هــا را بازدیــد مناینــد و هــم چنیــن 

فرصتــی باشــد بــرای رشکت هــای تــازه کار کــه خــود را نشــان دهنــد. در واقــع بــه 

تقســیم پیشکســوت هــا در متامــی ســالن ها اشــاره دارم.       
خربنگار: مهسا حیدری
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آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟ 

تعامــالت حتــی در یــک جامعــۀ کوچــک کــه خانــواده اســت ، تأثیر بســیار مثبتی 

ــج  ــه نتای ــوان ب ــا درنظــر گرفــن تعامــالت در ســطح کشــوری می ت دارد. حــاال ب

امیــد بخشــی دســت پیــدا کــرد و همچنیــن در بــازار کار مــا نقــش بســزایی دارد. 

ــا تحریــم هــا ، ورود بســیاری از کاالهــا بــه ایــران بــه طــور مســتقیم  متأســفانه ب

ممنــوع بــود و ایــران بایســتی آن کاال یــا مــواد اولیــه را از چنــد طریــق و کشــورهای 

دیگــر بــا قیمــت هــای مضاعــف دریافــت میکــرد بخاطــر همیــن مــا امیدواریــم با 

برداشــن تحریــم هــا ایــن مشــکالت  حــل شــود و هــم چنیــن در بحــث صــادرات 

هــم تأثیــر بســیار خوبــی داشــته باشــد. ولــی بایــد در نظــر داشــت که متامــی این 

امــور بــه زودی انجــام پذیــر منــی باشــد و نیــاز بــه زمــان دارد.

حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

بــا توجــه بــه خــاص بــودن منایشــگاه بایــد ذکــر کــرد مراجعیــن امســال بــر خــالف 

ســال هــای پیــش بــا هــدف و مقصــد قاطــع، خرید  پــا به منایشــگاه گذاشــتند و به 

دنبــال محصــوالت وکارهــای جدیــد  بودنــد.  بــه خاطــر همیــن متامــی مذاکــرات 

مثبــت بــود حتــی اگــر منجــر بــه خریــد نشــود ولــی باعــث کســب شــناخت و 

تجربــه بیشــرت در  ایــن صنــف  بــرای مــن و  همــکاران می شــود.

اصغر دهقان؛  رئیس هیئت مدیره رشکت راحتیران:

تداخل زمانی منایشگاه چاپ با هافکس اداری، منایشگاه  ما را 
تحت الشعاع قرار داد

 نحوه عملکرد منایشـگـاه  هافکس اداری را نسبت به  

سال های گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

در ســال پیــش منایشــگاه در ســالن هــای میالد، خلیــج فــارس و 38 برگزار می شــد 

امــا امســال متأســفانه بدلیــل برخــورد تاریــخ منایشــگاه چــاپ و بســته بنــدی، بــا 

منایشــگاه هافکــس اداری،  فضــا و ســالن هایــی کــه بــه مــا اختصــاص داده شــده 

بــود، آنچنــان فراخــور بــازار مبلــامن اداری نبــود، بــه همیــن دلیــل باعــث شــد بــه 

علــت فضــای کــم، بســیاری از همــکاران در این منایشــگاه حضور نداشــته باشــند.

 آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟

تــا زمانــی کــه حــرف از برداشــن تحریــم هــا نبــود اوضــاع بــازار مناســب بــود. در 

واقــع در 6 مــاه اول ســال، بــازار رونــد عــادی را طــی کــرد ولــی متأســفانه در بــازار 

کار مــا بــا اعــالم  برداشــن تحریــم در  6 مــاه دوم، نــه تنهــا در بــازار ما تأثیر مثبت 

نداشــت بلکــه ســیر نزولــی هــم پیــدا کــرد و اکنــون بــازار راکــد مــی باشــد و هــم 

چنیــن بــا بــاال رفــن نــرخ ارز مشــکالت جانبــی دیگــری هــم رخ داده اســت.

 حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

 از آنجــا کــه مخاطبــان منایشــگاه هافکــس اداری، خــاص مــی باشــند . هــم چنیــن 

بــرای صنــف مــا و هم چنین برندهــای مبلــامن اداری مخاطبان، هــامن منایندگی 

هــا مــی باشــند، کــه بــا اعــالم و  ارســال دعــوت نامــه از ســوی خــود رشکــت بــه 

بازدیــد از منایشــگاه می پردازنــد و بــا توجــه بــه آمارگیــری توســط کارمنــدان مــا و 

محاســبه دقیــق ، بازدیــد مــا بســیار خــوب بــوده و مشــکلی پیــش نیامــده اســت.

علیرضا محیط؛ مدیر عامل رشکت جلیس: 

منایشگاه در حوزه برگزاری و اطالع رسانی برنامه ریزی خوبی داشت

نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

هفــت ســال اســت کــه در منایشــگاه  حضــور داریــم . ســالن  8و9  جــزء ســالن های 

خــوب مــی باشــد کــه مــا در آن حضور داشــتیم ولی متأســفانه ســالن هــای دیگری 

کــه بــرای همــکاران درنظر گرفتنــد. جایگاه خوبی نداشــت ورودی های بــد، هوای 

رسد و آلــوده و تهویــه نامناســب تأثیــر بســیار زیــادی در فضــای حاکــم ، منایشــگاه 

داشــت ولــی بایــد ذکــر کــرد برخــی از  ایــن مشــکالت از جانــب رشکــت ســهامی  

منایشــگاه هــای بیــن املللــی بــوده و  بــه مجــری کار مرتبــط منی باشــد. متامــی 

رشکــت کننــدگان بــه یــک انــدازه  پــول پرداخــت کردنــد ولــی میــزان برخــورداری 

از امکانــات همــه بــه یــک انــدازه نبــوده کــه از عدالــت بــه دور اســت لــذا بهــرت 

اســت مســئولین فکــری در ایــن مــورد داشــته باشــند تــا در آینــده ایــن مشــکالت 

ــود. حل بش

 آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟

فعــالً هیــچ تأثیــر مســتقیمی در صنــف مــا نگذاشــته ، تنهــا روزنــه امیــدی در دل 

مــردم و همــکاران ایجــاد شــده کــه ایــن امیــد باعــث شــده مــردم رشایــط را تحمل 

کننــد و در صنــف مــا کســانی که قصد خــروج داشــتند. منتظر اتفاق هــای خوب 

هســتند. و تــرک کار نکــرده انــد . همگــی بــه امیــد گشــایش، صبوری مــی کنند.

حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال به چه نحوه ای بوده است؟

ــس  ــند. برعک ــی باش ــاص م ــان خ ــتم اداری، مخاطب ــدگان در سیس ــد کنن بازدی

منایشــگاه مبلــامن منــزل کــه مخاطــب عمــوم داردکــه اگــر قصــد خریــد هــم 
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نداشــته باشــند  ولــی بــاز بــرای دیــدن حضــور دارنــد. از نظــر من منایشــگاه خوب 

بــود و مجــری، کار اطــالع رســانی را خــوب برنامــه ریــزی کــرده بــود.

حسن مسعود؛ رئیس هیات مدیره رشکت لیوتاب:

امسال بازدیدکنندگان خارجی کاهش یافتند

نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

در خصــوص بازدیــد کننــدگان، امســال بازیــد بســیار کمــرتی داشــته ایــم کــه من 

علــت اصلــی آن را  اوضاع نابســامان اقتصادی جامعه و بخشــی دیگــر را رشایط آب 

و هوایــی تهــران میدانــم. هــر ســال بازدیــد کننــده از شهرســتان هــا حضور داشــته  

ولــی متاســفانه امســال کــم تــر از ســال هــای گذشــته بــود و بازدیــد کننــدگان 

خارجــی نیــز امســال انگشــت شــامر بودنــد که بــا توجه به ســابقۀ بیــش از 10 ســال 

حضــور رشکــت لیــو در منایشــگاه بایــد عنــوان کــرد کــه امســال مــرتاژ در نظــر 

گرفتــه بــرای مبلــامن اداری نســبت بــه ســال های گذشــته کمــرت بــود، کــه ایــن 

موضــوع باعــث نارضایتــی همــکاران شــد. بــا اینکــه منایشــگاه، بیــن املللــی مــی 

باشــد ولــی آنچنــان بازدیــد کننــده خــارج از ایــران نداشــته ایم بــه نظــر مــن اگــر 

مســئولین، برنامه ریــزی بــرای ایــن موضــوع داشــتند می توانســتند بازدیــد خوبی 

فراهــم آورنــد. در ســال هــای گذشــته اتحادیــه مبلامن، انجمــن و اصنــاف خارجی 

از جملــه کشــور ایتالیــا را دعــوت مــی کــرد. ولــی متأســفانه امســال این اتفــاق هم 

رخ نــداد. در خصــوص مراســم اختتامیــه،  امســال هــم مثــل ســال هــای پیــش، 

مراســم بســیار خســته کننــده و طوالنی بــود. در اختتامیه نیــازی به مطــرح کردن 

مســائل فرعــی در برگــزاری منایشــگاه نیســت و قبــال بــه اتحادیه مبلامن ســفارش 

کــرده بودیــم کــه مراســم ســبک تر برگزار شــود و بیشــرت بــه موضوع اصلــی توجه 

شــود. مراســم آنقــدر طوالنــی و خســته کننــده شــده بــود کــه باعــث شــد معــاون 

وزیــر و هــم چنیــن رئیــس شــورای ملــی مبلــامن ســالن را تــرک کننــد. 

آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟

بحــث برداشــن  تحریــم تنهــا امیــدی بــرای همــکاران مــی باشــد. ولــی رشایــط 

فعلــی بــازار، رکــود اســت.

حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

بدتــر بــود کــه بهــرت نبــود. امیدواریم در ســال آینــده منایشــگاه مبلــامن اداری در 

شــأن منایشــگاه بیــن املللــی برگزار شــود.

یوسف جوشقانی؛ مدیرعامل رشکت نیلوفر آبی مانا:

 )فروش و خدمات پس از فروش هلدینگ نیلپر(

هافکس اداری امسال ویژگی خاصی نداشت

نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

 بــا وجــود اینکــه مــا  فقــط پارســال در منایشــگاه نبودیــم. امســال 

هیــچ فــرق آنچنانــی بــا ســال هــای قبــل  نداشــت و ویژگــی خاصــی هــم نداشــت. 

بــا اینکــه ســالن هــای غربــی از جملــه آملــان، میــالد و خلیج فــارس جزء ســالن های 

خــوب مــی باشــند ولــی از نظــر ســازه و زیرســاخت بســیار قدیمــی می باشــد و بــه 

نظــر مــن ســالن 9 و 8 بهــرت و مکانیــزه تــر مــی باشــد و دسرتســی بــه ضلــع جنوب 

راحت تــر هســت.

آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟

 تحریــم هــا هیــچ تأثیــری فعال در بــازار کار ما نداشــته اســت و بصورت آهســته در 

حــال حرکــت هســت و  اگــر بعضــی از رشکــت هــا کــه در حــال فعالیت هســتند، 

ســیر نزولــی نداشــته انــد، به علــت زیر ســاخت هــای درســت و برنامــه ریزی های 

از پیــش تعییــن شــده  آنهــا می باشــد.

  حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

بــا توجــه بــه ســابقه و نــوع تعامــل رشکــت نیلپــر، همــواره مشــرتی خــاص خــود 

را دارد کــه منایندگــی هــا جــزء مهــم اصلــی بازدیــد کننــده هــای مــا مــی باشــد. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه منایشــگاه امســال از منایشــگاه هــای ســال هــای گذشــته 

خلــوت تــر بــود.                                                   

هدایت سلطان محمدی بروجنی؛ مدیر عامل رشکت فرآذین :

مردم و مشرتیان کم حوصله شده اند

 نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

 منایشــگاه مبلــامن اداری امســال نیــز بــه روال ســال هــای قبــل برگــزار شــد ،  طبق 

معمــول هــر 2 ســال یــک بــار این منایشــگاه در ســالن هــای ضلع رشقی کــه هویتی 

تبعیضانــه دارنــد برگــزار مــی شــود، بــه صورتــی کــه یک ســالن نســبتا خــوب ویک 

ســالن نســبتا بــد اســت. ایــن امر موجــب نارضایتــی رشکــت کنندگانی اســت که 

دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
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در ســالن 10 و 11 مســتقر مــی شــوند. نحــوه تحویــل مکان غرفــه و هم چنین تخلیه 

و جمــع آوری غرفــه هــا طبــق روال ســابق بــه صــورت ناشایســت و توام با دسرتســی 

و فشــار روحــی و جســمی دســت انــدرکاران انجــام  مــی شــود و رشکــت کننده ها  

را از رشکــت در منایشــگاه پشــیامن مــی ســازد. جــای تعجــب اســت کــه ایــن روال 

قصد تغییــر و بهبود نــدارد.

آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟  

تــا کنــون کــه اثــری از برداشــن تحریــم هــا مشــاهده نکــرده ایــم  و کارهــا در 

حــال حــارض بــه روال  ســابق در حــال انجــام اســت و همــه امیدوارهســتند پــس 

ــه کار و  ــده ای در عرص ــات امیدوارکنن ــاهد اتفاق ــا ش ــم ه ــن تحری از برداش

تولیــد باشــیم. 

حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

حضــور بازدیــد کننــدگان امســال نســبت بــه ســالهای قبــل اندکــی کمــرت بــود، 

خصوصــا بازدیــد کننــدگان خارجــی. انــگار مــردم و مشــرتیان کــم حوصله شــده 

انــد و یــا مشــکالت ترافیــک و دیگــر عوامــل باعــث گردیده کــه بازدید هــا قدری 

ــود. کمرت ش

 

هومن هدایتی؛  مدیرعامل رشکت هلگر :

انتظار حضور تعدادی بیشرتی از هیات های خارجی را داشتیم

نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

درعملكــرد منایشــگاه هافكــس امســال بــه نظر اینجانب نســبت به ســال گذشــته 

تفــاوت معنــا داری مشــاهده منیشــد . شــخصا و بــا توجه تغییر سیاســت خارجی 

ایــران و توافقــات حاصل شــده انتظار حضــور تعداد بیشــرتی از رشكتهاو هیاتهای 

خارجــی را در ســطوح باالتری داشــتم .

آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟                                             

بــه نظــر اینجانــب زمــان بیشــرتی نیــاز هســت تــا توافقــات هســته ای بــر فضــای 

عمومــی اقتصــاد ایــران تاثیــر قابــل مالحظــه ای داشــته باشــد . ضمن اینكــه هنوز 

رفــع تحریــم هــا در بســیاری از مــوارد عملیاتــی نگردیــده اســت . در صورت تحقق 

ایــن امــر صنایــع و بازارهــای مختلــف در زمانهــای متفــاوت ونــه لزوما همزمــان از 

تعامــل بــا كشــورهای خارجــی اثــر خواهنــد پذیرفت .

بــه نظــر اینجانــب تعامــل اقتصــادی بــا كشــورهای خارجــی و ایجــاد رقابــت بــا 

بنگاه هــای اقتصــادی و رفــع انحصــار در بســیاری از حــوزه هــا لزومــا بــرای متامــی 

بخــش هــای صنعــت فرصــت بشــامر نیامــده  و بســته بــه قوانیــن امــکان دارد 

تهدیــد نیــز محســوب گــردد.

 حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

بــا توجــه به تخصصی بــودن منایشــگاه اینجانــب از حضــور بازدیدكننــدگان حرفه 

ای ایــن بخــش رضایــت داشــتم ولــی بــا توجــه بــه بــازه زمانــی برگــزاری منایشــگاه 

حضــور مخاطــب عــام جــز در برخــی از روزهــا پررنــگ نبــود.

حمیدرضا سجادی؛ مدیرعامل  ایده فرم :

تعداد بازدیدکنندگان به خاطر عدم تبلیغات کم بود

نحــوه عملکــرد منایشــگاه  هافکــس اداری را نســبت بــه 

ســال های گذشــته چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

امســال متاســفانه منایشــگاه از نظــر کمیــت کاهــش یافــت، ولــی خوشــبختانه از 

نظــر ســاختار و رشایــط انضباطــی  نســبت بــه ســال هــای پیــش بهرت بــود امــا باید 

عنــوان کــرد کــه از نظــر کیفیــت در نحــوه برگــزاری مراســم افتتاحیــه و اختتامیه 

نســبت بــه ســال گذشــته عملکــرد ضعیف داشــت.

آیــا برداشــن تحریــم هــا و هــم چنیــن توافقــات هســته ای تأثیــری در 

بــازار کار شــام داشــته اســت؟                                             

 تــا االن اتفــاق خاصــی رخ نــداده اســت . بــه نظــر مــن تــا چنــد مــاه آینــده شــاهد 

ــذاری  ــه گ ــورد رسمای ــی در م ــره های ــی مذاک ــود. ول ــم ب ــوب خواهی ــات خ اتفاق

ــه  ــت ک ــوده اس ــث واردات ب ــن بح ــران و همچنی ــی در ای ــای خارج ــت ه رشک

ــم اثربخــش باشــد. امیدواری

 حضور بازدید کنندگان در منایشگاه امسال چطور بوده است؟

از نظــر کیفیــت امســال نســبت بــه ســال هــای گذشــته مناســب نبــود و چــون 

تبلیغــات هــم بــه خوبــی انجــام نشــده بــود همیــن امــر باعــث شــد تــا بــر کمیت 

منایشــگاه تاثیــر بگــذارد و بــه علت عدم تبلیغــات مناســب  تعــداد بازدید کننده 

بســیار کــم بــود. البته تعــداد نفراتی بودنــد که با قصــد خرید و همــکاری و هدف 

مشــخص بــه منایشــگاه آمــده بودنــد، که هــامن تعــداد کم هــم خوشــبختانه برای 

مــا خــوب بــود .
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دستاوردی عظیم در صنعت نمایشگاهی کشور

برای اولین بار نمایشگاه هایی با استاندارد اتحادیه اروپا برگزار می شود
برگــزاری منایشــگاه های تخصصــی در رســته های 

مختلــف از ســوی انجمــن صنفــی مبلــامن و 

دکوراســیون نقطه عطفی در صنعت منایشــگاهی 

کشــور اســت.

ارائــه خدمــات مناســب، تکریــم بازدیــد کنندگان 

محتوایــی  بخش هــای  تعریــف  غرفــه داران،  و 

ســازنده و مطالعــه بازخــور برگزاری منایشــگاه های 

ــامن و  برگــزار شــده، توســط انجمــن صنفــی مبل

دکوراســیون از جملــه مــواردی اســت کــه در حوزه 

ــی، منایشــگاه های  برگــزاری منایشــگاه های داخل

تخصصــی مبلــامن را بــه الگویــی ملــی بــدل 

ســاخته اســت.

نهــاد اعتبار بخشــی اتحادیــه اروپــا در پی ممیزی 

و رصــد منایشــگاه های کشــورهای در حال توســعه 

در منطقــه جنــوب غــرب آســیا، بــا اکریــت آرا از 

ســوی کمیتــه ممیــزی خــود منایشــگاه هایی کــه 

ــامن و دکوراســیون  از ســوی انجمــن صنفــی مبل

برگــزار می گــردد را حائــز رشایــط الزم جهــت 

دریافــت گواهینامــه بین املللی کیفیــت و تعالی 

ــزاری،  ــت برگ ــتانداردهای کیفی ــا اس ــق ب و تطاب

ــای  ــاب برنده ــرتیان و انتخ ــدی مش ــت من رضای

برتــر دانســت.

بــه گــزارش خرنــگار دکومــان، دکــرت علــی 

جــوادی پویــا؛ مدیــر منطقــه جنــوب غــرب آســیا 

ــدور  ــندی از ص ــراز خرس ــن اب ــورورست ضم در ی

ایــن گواهینامــه بــه خرنــگار مــا گفــت: در همــه 

جــای دنیــا ارائــه خدمــات در حــوزه منایشــگاهی 

از اســتاندارد باالیــی برخــوردار اســت و دارای 

معیارهــا و دســتورالعمل هایی اســت کــه جزئیــات 

بــه  ملــزم  برگــزار کننــدگان  و  بســیاری دارد 

رعایــت آنهــا در راســتای رضایتمنــدی مخاطبان و 

ــود. ــد ب ــرتیان خواهن مش

مدیــر منطقــه غــرب آســیایی نهــاد اعتبار بخشــی 

اروپــا )Euro Cert( در ادامــه گفــت: 

ــده از  ــزار ش ــگاه های برگ ــوردی منایش ــه م مطالع

ســوی انجمــن صنفــی مبلــامن و دکوراســیون، 

محتــوای  و  نوآوری هــا  شــده،  ارائــه  خدمــات 

کاربــردی آنــان ســبب شــد تا پیشــنهاد اســتاندارد 

ســازی خدمــات منایشــگاهی از ســوی ایــن نهــاد 

ــه انجمــن اعــالم گــردد. ب

در مطالعــه انجــام شــده در حــوزه جنــوب غــرب 

آســیا در کشــور ایــران، منایشــگاه های ایــن انجمــن 

ابالغــی  اســتانداردهای  و  اصــول  رعایــت  بــا 

حائــز امتیــاز الزم جهــت دریافــت گواهینامــه 

  علی جوادی پویا

بیــن املللــی کیفیــت و تعالــی و تطابــق بــا 

اســتانداردهای کیفیــت برگــزاری، رضایت مندی 

ــد. ــر گردی ــای برت ــاب برنده ــرتیان و انتخ مش

ــزود دســتیابی  ــا، در خامتــه اف ــی جــوادی پوی عل

بــرای  گرانســنگی  دســتاورد  مهــم  ایــن  بــه 

صنعــت منایشــگاهی کشــور اســت امیدواریــم در 

ــا  ــد ت ــا یاب ــگاه ارتق ــن جای بازرســی های دوره ای ای

مشــارکت کننــدگان و بازدیــد کننــدگان با ســطح 

رضایتمنــدی بــاال از خدمــات منایشــگاهی انجمن 

صنفــی مبلــامن و دکوراســیون بهره منــد گــردد.
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اولین موزه صنعت نمایشگـاهی کشور 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی گشایش یافت

ــل  ــن املل ــور بی ــی وام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

رشکــت ســهامی منایشــگاههای بیــن املللــی 

ــگاهی در  ــت منایش ــوزه صنع ــن م ــران اولی ج.ا.ای

ج.ا.ایــران در محــل مســجد حــرت ابراهیــم )ع( 

ــتندات  ــار و مس ــداری آث ــظ و نگه ــدف حف ــا ه ب

برگــزاری منایشــگاههای داخلــی و خارجــی بــا 

ــر  ــاون وزی ــفهبدی مع ــین اس ــرت حس ــور دک حض

ــت  ــل رشک ــر عام ــره و مدی ــات مدی ــس هی و رئی

ســهامی منایشــگاه ها، مهنــدس انصــاری رئیــس 

شــورای ملــی مبلامن و دکوراســیون ایــران و صنایع 

وابســته، حســینی مــکارم معــاون ســازمان میــراث 

فرهنگــی و صنایــع دســتی و گردشــگری و جمــع 

ــگاهی  ــت منایش ــه صنع ــاالن عرص ــری از فع کثی

کشــور گشــایش یافــت.

دکــرت اســفهبدی در مراســم گشــایش ایــن مــوزه 

طــی ســخنانی ضمــن تشــکر از مهنــدس انصــاری 

رئیــس شــورای ملــی مبلــامن و دکوراســیون ایــران 

و صنایــع وابســته در خصــوص همکاری هــای فــی 

مابیــن گفت: تاســیس این موزه منایشــگاهی برای 

اولیــن بارمی تواند موجب حفظ و نگهــداری از آثار 

منایشــگاهی گــردد، همچنیــن ازکلیه دســت اندر 

کاران در ایــن عرصــه خواســت بــرای هــر چــه غنی 

تــر شــدن و گســرتش و حفــظ دســتاوردهای ایــن 

صنعــت بــا ایــن رشکــت همــکاری مناینــد.  

مهنــدس علــی انصــاری در مراســم گشــایش ایــن 

مــوزه ضمن تشــکر و قدردانی از دســت انــدرکاران 

ــت و  ــخ کشورهاس ــوزه تاری ــت: م ــوزه گف ــن م ای

نشــانگر متــدن و فرهنــگ ملــی اســت، جــای 

خوشــحالی اســت که ایــن توفیــق در زمــان تصدی 

شــده  حــادث  اســفهبدی  دکــرت  جناب آقــای 

ــت. اس

امیــدوارم ایــن مــوزه آغــازی باشــد در جهــت 

نشــان دادن دســتاوردهای گذشــته، حــال و آینــده 

کشــور در حــوزه فعالیت هــای تجــاری و بازرگانــی 

کشــورمان، ایــن مــوزه می توانــد بعنــوان یــک رصــد 

خانــه صنعتــی، بازرگانــی و تاریخی دســتاوردهای 

قابــل توجهــی برای دســت انــدرکاران و صنعتگران 

کشــورمان بــه ارمغــان بیــاورد.

ــیون  ــامن و دکوراس ــی مبل ــورای مل ــس ش ریی

ــت: ــه گف ــته در ادام ــع وابس ــران و صنای ای

در ایــن مــوزه اطالعــات مربــوط بــه منایشــگاه های 

ایــران و جهــان از گذشــته تــا حــال حــارض بــه 

معــرض منایــش درآمــده و بــا یــک بــار بازدیــد بــه 

ــوزه  ــی را در ح ــات جامع ــوان اطالع ــی می ت راحت

رخدادهــای تجــاری و صنعتــی در بخــش صنعــت 

منایشــگاهی کســب کــرد، از ســویی قدمــت 

تاریخــی صنعــت و بازرگانــی ایــران در ایــن مــوزه 

بــه منایــش درآمــده شــده کــه می توانــد در حــوزه 

ــیاری  ــرد بس ــاری کارب ــی – تج ــات تاریخ مطالع

داشــته باشــد.

بیــن  گفتنــی اســت، رشكــت منایشــگاههای 

املللــی جمهــوری اســالمی ایــران  بــه عنــوان 

و  تجــاری  رشكت هــای  مهمرتیــن  از  یكــی 

اقتصــادی ایــران بــا بهره منــدی از فضــا، امكانــات 

و تســهیالت منایشــگاهی منحــر بــه فــرد و 

نیروهــای متخصــص، بســرت وزمینــه مناســبی را 

از طریــق برپایــی منایشــگاههای تخصصــی و بیــن 

املللــی جهت تولیــد کننــدگان، بازرگانــان داخلی 

و خارجــی مهیــا ســاخته اســت تــا عــالوه بــر عرضه 

و منایــش توامنندیهــا، مبــادالت تجــاری، رسمایــه 

گذاریهــای مشــرتك و بین املللــی خــود را در 

 محــل دامئــی منایشــگاههای بیــن املللــی ایــران

 توسعه بخشند.
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دکرت امین آرین؛ رئیس منتخب انجمن علمی علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران، خرب داد:

اعضای هیات مدیره پنجم انجمن علمی علوم 
و صنایع چوب و کاغذ ایران انتخاب شدند

ــره  ــأت مدی ــای هی ــات اعض ــم انتخاب دوره پنج

ــع چــوب و کاغــذ  ــوم و صنای انجمــن علمــی عل

ســالن  در  ســالجاری  آذرمــاه   29 در  ایــران 

مطهــری دانشــکده منابــع طبیعــی دانشــگاه 

ــد. ــزار ش ــران برگ ته

دکــرت امیــن آریــن؛ رئیــس منتخــب انجمــن 

علمــی علــوم و صنایــع چــوب و کاغــذ ایــران در 

خصــوص ایــن انتخابــات بــه خرنــگار مــا گفــت:  

پــس از اخــذ آرا اقایــان دکــرت علــی عبدالخانــی، 

دکــرت پیــام مرادپــور، دکــرت امیــن آریــن، دکــرت 

عبدالــه نجفــی و مهنــدس کامبیــز راشــدی 

بعنــوان اعضــای هیــات مدیــره اصلــی ؛ و آقایــان 

مهنــدس مهــران امــام و حجــت الــه اســکندری 

فــر بعنــوان اعضــای علــی البــدل هیــات مدیــره 

و آقــای دکــرت محمــد ازاد فــالح بعنــوان بــازرس 

ــوان  ــای دکــرت ســحاب حجــازی بعن ــی و آق اصل

ــی البــدل انتخــاب شــدند.  در طــی  ــازرس عل ب

تصمیم گیــری هیــأت مدیــره انجمــن، امیــن آرین 

ــده شــد. ــه ســمت ریاســت انجمــن برگزی ب

وی گفــت: انجمــن علمــی علــوم و صنایــع چوب 

ــرت  ــت دک ــه هم ــال 84 و ب ــران در س ــذ ای و کاغ

ــای  ــعه و ارتق ــدف توس ــا ه ــی و ب ــر ابراهیم قن

علمــی و فــن آوری کشــور در زمینه هــای مختلف 

و وابســته بــه ایــن صنعــت تشــکیل شــد. هــدف 

ایــن انجمــن توســعه تــوان علمــی و اجرایــی 

نیروهــای فعــال در ایــن بخــش از صنایع کشــور و 

بــه وجــود آمدن انســجام بیــن واحدهــای تولیدی 

و تشــکیالت آموزشــی و پژوهشــی بــود. ایــن امــر 

بــه منظــور بهبــود بخشــیدن بــه امــور آموزشــی 

در ســطح بنیــادی و ترویجی در راســتای داشــن 

هــرم مناســب نیــروی کار، پژوهــش و پیشــگیری 

ــد. ــام ش ــا انج ــرار و موازی کاره از تک

رئیــس منتخــب انجمــن علمــی علــوم و صنایــع 

چــوب و کاغــذ ایــران در خامتــه گفــت: انجمــن 

مؤسســه ای غیر انتفاعــی اســت و در زمینه هــای 

علمــی، پژوهشــی و فنــی فعالیــت می کنــد. 

ایــن تشــکل از متخصصیــن رشــته صنایــع چــوب 

ــی از  ــه یک ــده ک ــکیل ش ــامن تش ــذ و مبل و کاغ

کارهــای آن انتشــار مقــاالت و کتــب علمــی 

اســت. البتــه هــدف اصلــی آن انجــام هــر کاری 

اســت کــه در جهــت پیشــرد ایــن صنعــت 

باشــد.

همچنیــن همــکاری بــا نهادهــای اجرایــی، علمــی 

بازنگــری  و  ارزیابــی  زمینــه  در  پژوهشــی  و 

ــه امــور آمــوزش  ــوط ب طرح هــا و برنامه هــای مرب

ترغیــب  علمــی،  زمینه هــای  در  پژوهــش  و 

و تشــویق پژوهشــگران و تجلیــل از محققــان 

و اســتادان ممتــاز، ارایــه خدمــات آموزشــی، 

برگــزاری گردهامیی هــای  فنــی،  و  پژوهشــی 

علمــی در ســطح ملــی، منطقه یــی و بین املللــی 

از دیگــر فعالیت هــای مهــم انجمــن اســت.
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عبدالحسین عباسی ؛ رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران:

گاهی اوقات اتحادیه درودگران هم قدرت رویارویی ندارد

عبدالحســین عباســی؛ رئیــس اتحادیــه درودگــران 

ــن  ــت : ای ــا گف ــگار م ــه خرن ــران ب ــازان ته ــل س و مب

اتحادیــه بــا برگــزاری اینگونه منایشــگاه ها کــه بصورت 

بــازار و فــروش برگــزار مــی شــود مخالــف اســت، پــس 

از اینکــه اتحادیــه را تحویــل گرفتیــم همــواره یکــی از 

دغدغــه هــای صنــف برگــزاری منایشــگاه هــای فروش 

ــر  ــارت ب ــاماندهی و نظ ــت کارس ــن جه ــه همی ــود ب ب

ایــن منایشــگاه ها در دســتور کار قــرار گرفــت بــا نامــه 

نــگاری هــای بعمــل آمده رسانجــام کمیته ای متشــکل 

ــا  ــط تشــکیل شــد ت ــاد هــای ذیرب از ســازمان هــا و نه

برگــزار کننــدگان پــس از ارســال تقاضانامــه برگــزاری 

منایشــگاه بــه ســازمان صنعت،معــدن و تجــارت از 

مســیر اتــاق اصنــاف بــا طــرح موضــوع در اتحادیــه از 

ــا عــدم دریافــت مجــوز برگــزاری مطلــع  دریافــت و ی

گردنــد.

عبدالحســین عباســی افــزود : فقط در شــهر تهــران در 

ســال 92 ســی و پنــج منایشــگاه و در ســال 93 چهــارده 

ــت  ــی اس ــن در حال ــت ای ــده اس ــزار ش ــگاه برگ منایش

کــه مــا بــه عنــوان اتحادیــه معتقدیــم کــه منایشــگاه ها 

حداقــل مــی بایســت ســالی یــک یــا دو بــار آن هــم در 

محــل منایشــگاه بیــن املللــی و بــدون امــکان فــروش 

برگــزار شــود.

وی ضمــن ابــراز بــی اطالعــی از دو منایشــگاه برگــزار 

ــاب و  ــالن حج ــته در س ــای گذش ــاه ه ــی م ــده ط ش

مصلــی تهــران گفــت: ایــن دو منایشــگاه بــدون اطــالع 

ــچ  ــه، هی ــی ک ــد در حال ــزار ش ــه برگ ــوز اتحادی و مج

گونــه اطالعی از آن نداشــتیم. متاســفانه گاهــی اوقات 

ــن مقــوالت  ــا ای ــی ب مــا نیــز قدرمتــان کفــاف رویاروی

ــور  ــدون حض ــیم ب ــار بکش ــم کن ــر ه ــد، اگ را منیده

اتحادیــه منایشــگاه هــا را برگــزار مــی کننــد.

رئیــس اتحادیــه درود گــران و مبــل ســازان تهــران 

ــا برگــزاری منایشــگاه های انجمــن  ــه ب گفــت: اتحادی

صنفــی مبلــامن و دکوراســیون در یافــت آبــاد موافــق 

اســت و همــواره از آن حامیــت می کنــد. در ایــن 

منایشــگاه ها برتریــن برنــد هــا حــارض می شــوند، 

منایشــگاه بــا کیفیــت بــاال و مطلوبــی برگزار می شــود.

ایــن در حالــی اســت کــه در محــل مصلــی متاســفانه 

روی خــاک چــادر مــی زننــد و بــا وضــع بســیار 

نامناســبی مبــادرت به برگــزاری منایشــگاها می کنند 

کــه در پاییــن تریــن ســطح ممکــن برگــزار مــی شــود.

اشــاره: 

خبرنگــار دکـومــان، بدنبـال صدور مجوزهای متعدد در حوزه برگزاری نمایشگاه های 

تخصصی مبلمان و لغو تعدادی از آنها در استان تهران با آقایان عبدالحسین عبـــاسی؛  رئیس   

اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران و تقی اشتغالی؛ مسئول روابط عمومی اتحادیه 

درودگران و مبل سازان تهران گفت و گو کرده است که در پی می آید:
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در گفت وگو با تقی اشتغالی؛ مسئول روابط عمومی اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران، مطرح شد:

نمایشگاه های غیر مجاز؛ بازارهای موازی 
تقــی اشــتغالی مســئول روابــط عمومــی اتحادیــه 

ــا در  ــگار م ــه خرن ــران ب ــازان ته ــل س ــران و مب درودگ

خصــوص منایشــگاه های تخصصــی ایــن حــوزه گفــت: 

ایــن  اســت،  اشــتباه  ای  واژه  منایشــگاه ها  عنــوان 

منایشــگاه ها در واقع بازارهای موازی هســتند و رســالت 

اصلــی یــک منایشــگاه را انجــام منی دهنــد، در خیلی از 

منایشــگاه  ها شــاهد تــک فروشــی بــوده و هســتیم، چــرا 

کــه در اصــل، منایشــگاه محلــی بــرای مبادلــه اطالعات 

و مــراودات تجــاری اســت، امــا برگزاری منایشــگاه هایی 

تنهــا بــا هــدف فــروش چهــار، پنــج ســالی اســت کــه بــه 

یــک کســب و کار تبدیــل شــده اســت. تقــی اشــتغالی 

ــه  ــی ک ــا ارتباطات ــرادی ب ــال ها اف ــن س ــی ای ــت: ط گف

داشــتند موفــق بــه برگــزاری منایشــگاه هایی بــا عناویــن 

مبلــامن، فــرش و لوســرت شــده اند کــه البتــه در بخــش 

مبلــامن اینگونــه منایشــگاه ها بــا شــدت بیشــرتی روبرو 

اســت. خودمنایــی و اوج ایــن منایشــگاه ها در ســال 93 

ــوده اســت. و 94 ب

ــل  ــران و مب ــه درودگ ــی اتحادی ــط عموم ــئول رواب مس

ســازان تهــران افــزود: ســال گذشــته بدنبــال اعــرتاض 

دالوران،  منطقــه  در  اتحادیــه  اعضــای  از  عــده ای 

جلســه ای در مســجد منطقــه دالوران برگــزار شــد 

و مســئوالن اتحادیــه قــول دادنــد کــه از برگــزاری 

ــه را  ــازار اعضــای اتحادی ــن منایشــگاه ها کــه ســهم ب ای

ــه  ــبت ب ــری و نس ــود جلوگی ــه ب ــره انداخت ــه مخاط ب

ــد. ــدام کنن ــا اق ــاماندهی آنه س

وی در ادامــه گفــت: در همین راســتا کمیته ای تعریف 

شــد کــه اعضــای آن را منایندگانی از اتحادیــه درودگران 

و مبــل ســازان، اداره اماکــن نیــروی انتظامــی، اتــاق 

اصنــاف و اداره کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 

تهــران تشــکیل می دادنــد و مقــرر گردیــد، متامــی 

ــران از  ــیون ته ــامن و دکوراس ــوزه مبل ــگاه های ح منایش

ــد. اشــتغالی  ــه مجــوز برگــزاری اخــذ مناین ــن کمیت ای

افــزود: تعــدادی از منایشــگاه های انجمــن صنفــی 

ــدادی  ــاد و تع ــع در یافت آب ــیون واق ــامن و دکوراس مبل

دیگــر کــه در چارچــوب مقــررات بــود، مجــوز گرفتنــد، 

ولــی متاســفانه با فشــارهای بیرونــی، 4 منایشــگاه و پس 

از آن نیــز 2 منایشــگاه دیگــر بــه مــا تحمیــل شــد.

ــل  ــران و مب ــه درودگ ــی اتحادی ــط عموم ــئول رواب مس

ســازان تهــران گفــت: البتــه اصــل ایــن کار، اقدامی غلط 

اســت مــا در اتحادیــه بدنبــال رونــدی کاهشــی بودیــم 

کــه تعــداد ایــن گونه منایشــگاه ها را تعدیل کنیــم. البته 

ــه لحــاظ اینکــه مجــری  یکــی از همیــن منایشــگاه ها ب

مربوطــه امــکان تأمیــن فضــا را نداشــت، لغــو شــد. پــس 

ــن برگــزار کننــده در کنــار منایشــگاه لوســرت و  از آن ای

فــرش، اقــدام بــه دعــوت از رشکت هــای مبلامنــی کــرد 

کــه پــس از اعرتاضــات صنفــی روز پنجــم و ششــم دی 

مــاه ســالجاری در مناطــق دالوران و یافت آبــاد بــا ورود 

اتحادیــه درودگــران و مبل ســازان بخــش مبلــامن از ایــن 

ــگاه  ــک منایش ــن ی ــد. همچنی ــذف گردی ــگاه ح منایش

مبلــامن خانگــی دیگری نیــز براســاس اقدامــات صورت 

ــه ســال آتــی موکــول  ــا ب ــا کنســل می شــود و ی یافتــه ی

خواهــد شــد.

ــگاه  ــتا دو منایش ــن راس ــت: در همی ــه گف وی در ادام

بــدون مجــوز یکــی در ســالن منایشــگاه حجــاب و 

ــن  ــی نیــز  متاســفانه بــدون مجــوز ای دیگــری در مصل

اتحادیــه برگــزار شــد، در همین ایــام منایشــگاه هایی در 

پــارک آب و آتــش و خیابــان پیــروزی نیــز در حــال ثبــت 

ــده اســت. ــد آن متوقــف گردی ــد کــه رون ــام بودن ن

تقــی اشــتغالی گفــت: به غیــر از ایــن منایشــگاه ها، باید 

بــه عــرض برســانم منایشــگاه sleepex کــه در خصــوص 

کاالی خــواب اســت و اتحادیــه تولید کننــدگان و صادر 

کننــدگان مبلــامن و اتحادیــه کاالی خــواب متولیــان آن 

هســتند نیــز تا ایــن لحظــه مجــوز برگــزاری در خصوص 

عرضــه رسویــس خــواب کــه جــزو رســته مبلــامن 

می باشــد، از ایــن اتحادیــه اخــذ نکرده انــد.

ــل  ــران و مب ــه درودگ ــی اتحادی ــط عموم ــئول رواب مس

ســازان تهــران در خامتــه افــزود: ایــن معضــل گریبانگیر 

کل کشــور اســت، همــکاران مــا در شهرســتان ها هــم بــا 

اقدامــات مشــابهی روبــرو هســتند و آنــان نیــز از ایــن 

تحــرکات غیــر حرفــه ای در رنــج هســتند.
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در این شماره از نشریه دکومان با هدف بررسی جایگاه طراحی 

و نقش طراحان داخلی در خلق تولیدات زیبا و کیفی با گروهی 

از کارشناسان، تولیدکنندگان و صاحب نظران این عرصه  به 

گفت وگو نشسته ایم.

شرایط پیش روی ناشی از  برداشته شدن تحریم ها و ورود به 

بازارهای جهانی آمادگی این عرصه را در بخش طراحی می طلبد.

ورود به بازارهای جهانی از یکسو و حضور برندهای معتبر 

مبلمان و دکوراسیون در بازارهای بکر ایران از سوی دیگر، 

ارکان این خانواده عظیم را به دگرگونی ساختاری در برخورد با 

مقوله طراحی وا می دارد.

آنچه در پی می آیـد اگرچه دچار تناقــض هایی در دیـــدگاه 

مشارکت کنندگان است اما خواندن هر کدام خالی از لطف نبوده 

و حاکی از موضوعی اساسی در این عرصه می باشد که قضاوت و 

نقد آن را به خوانندگان واگذار می نماییم.

پساتحریم؛
نقش کلیدی طراحی و جایگاه ویژه طراحان

نشریه دکومان بررسی می کند:
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گفت وگو

رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

ــت هــای  ــط پســاتحریم و رقاب کشــور در رشای

ــت؟ ــق اس ــی منطب ــن امللل ــی بی بازرگان

مشــکل اساســی در آمــوزش هــرن و دانــش طراحــی 

مبلــامن، پراکنــده بــودن انتخــاب و تدریــس و 

تحقیــق پایــه نبــودن طراحــی و تولیــد مبلــامن بــه 

معنــای عــام آن مــی باشــد. بــا وجــود حضــور افــراد 

متخصص در رشــته صنایع چوب و توانایی ســاخت 

ماشــین آالت، دانســته هــای اینجانــب ارتبــاط 

ارگانیکــی را میــان دســتاوردهای روز تکنولوژیــک 

ــد  ــراق آالت و شــیوه هــای تولی ــه مــواد، ی در زمین

پیرشفتــه بــا طراحــی محصوالتــی کــه توســط آنهــا 

تولیــد مــی شــود منــی یابــد و فرامــوش نکنیــم کــه 

مســئله فقط طراحــی و تولید نیســت بلکه مطالعه 

علمــی – کاربــردی و دقیــق بازارهدف توســط افراد 

)مدیــران میانــی و رده بــاالی رشکــت ها( یا ســازمان 

هــا کــه طبعــا« توســط اســاتید صاحــب نــام آموزش 

دیــده انــد، اهمیتــی کمــرت از دو عامل دیگــر ندارد 

و اصــوال« طراحــی بایــد بــر اســاس نیــاز مشــرتی 

انجــام شــود و هنگامــی کــه موضــوع صــادرات و 

رقابــت بــا رقبــای قدرمتنــد خارجــی در بازارهــای 

ــه  ــم ک ــی بینی ــود، م ــی ش ــرح م ــی مط ــن مللل بی

سیســتم آموزشــی مــا بهیــچ عنــوان توانایــی روبــرو 

شــدن بــا چنیــن چالــش هایــی را نــدارد.

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه بعنــوان داور در چنــد 

مســابقه »دکــو« یافتــه ام مــی توانــم بگویــم 

طراحــان ایرانــی بیشــرت هــامن کاری را مــی کننــد 

کــه در صنعــت خــودرو انجــام مــی دهنــد. یعنــی 

ــاب  ــت انتخ ــب رشک ــط صاح ــال« توس ــرح قب ط

ــه  ــکل گرفت ــاس آن ش ــد براس ــوط تولی ــده، خط ش

و طــراح رصفــا« تغییــرات کوچکــی را براســاس 

خواســته رئیــس انجــام مــی دهــد. البته در شــاخه 

هایــی ماننــد مبــل، صندلــی و کابینــت آشــپزخانه 

ایــن نســبت هــا فــرق مــی کنــد امــا معتقــدم کــه 

بــه طراحــان بــا اســتعداد ایرانــی کمــرت اجــازه 

بلندپــروازی داده شــده تــا از ابتــکارات نویــن 

ــی  ــورای مل ــم ش ــی کن ــر م ــد. فک ــتفاده کنن اس

مبلــامن مــی توانــد بــا برگــزاری مســابقات طراحی 

بیــن دانشــگاه ها و حرفه ای ها و تشــویق رشکت ها 

بــه تولیــد طــرح هــای برنــده بــا نســبتی بیشــرت از 

دو مســابقه ســاالنه، کمــک بزرگــی بــه شــکوفایی 

ــت  ــت در رقاب ــوان صنع ــش ت ــتعدادها  و افزای اس

بیــن املللــی کنــد. البتــه نبایــد مســئله ریشــه دار 

عــدم ثبــت طــرح هــای ایرانــی را نیز فرامــوش کرد 

کــه مانــع بزرگــی بــرای خالقیــت طراحــان، رسمایه 

ــت.  ــدگان اس ــذاران و تولیدکنن گ

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

معــامران و طراحــان داخلــی از نظــر انتخــاب 

از  پــر  بــازار  زیــرا  ندارنــد.  مشــکلی  مبلــامن 

محصــوالت داخلــی و وارداتیســت. شــاید اگــر 

بخواهنــد مانند بســیاری از معامران برجســته دنیا 

طراحــی مبلــامن را نیــز خودشــان انجــام دهنــد، 

صنعت آمادگی این کار را نداشــته باشــد. مســابقه 

ای کــه پیشــنهاد کــردم مــی توانــد در ایــن مــوارد 

کمــک کننــده باشــد.

به طراحان ایرانی کمرت اجازه بلند پروازی داده شده است

استاد دانشگاه و مشاور دفرت منایندگی سازمان ملل متحد در تهران: 

  مصطفی میرفندرسکی



23دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
23  شماره  23  /  زمستان  1394

رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

ــت هــای  ــط پســاتحریم و رقاب کشــور در رشای

ــت؟ ــق اس ــی منطب ــن امللل ــی بی بازرگان

خوشــبختانه، بــه نظــر می رســد کــه بدنه آموزشــی 

رشــته طراحــی صنعتــی، علیرغــم همــه کمبودهــا 

و نقصــان هــای موجــود، ظرفیــت پــرورش طراحــان 

مبلامن را در اســتانداردهای جهانی داراست. گواه 

ایــن ادعــا، طراحــان موفق بســیاری اســت کــه فارغ 

التحصیل رشــته طراحــی صنعتی از دانشــگاه های 

داخلــی بــوده انــد، و هــم اکنــون در رشکــت هــای 

طراحــی و معــامری تــراز اول اروپا و آمریکا مشــغول 

ــیار  ــه بس ــن زمین ــوده و در ای ــت ب ــه کار و فعالی ب

ــز  ــت جوای ــن دریاف ــتند. همچنی ــق هس ــم موف ه

طراحــی متعــدد توســط طراحــان صنعتــی ایرانــی 

در طــی ســالیان اخیــر را مــی تــوان شــاهدی دیگــر 

ــه شــامر آورد؛ از منظــری دیگــر،  ــه ب ــن زمین در ای

مــی تــوان بــه بازخوردهــای تعــداد قابــل توجهــی از 

فــارغ التحصیــالن ایرانــی رشــته طراحــی صنعتــی 

اشــاره کــرد کــه بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع 

تحصیــالت تکمیلــی، راهــی دانشــگاه هــای معتر 

خارجــی شــده انــد، و بنابــر گفتــه آنــان، نــه تنهــا 

در رقابــت بــا طراحــان ســایر کشــورهای مطــرح در 

زمینــه طراحی کم و کاســتی نداشــته انــد، بلکه در 

بســیاری از مــوارد، دارای دانــش و توامنندی هایــی 

باالتر از ســطح متوســط نیــز بوده اند. بنده شــخصا 

نیــز بازخوردهایــی را از طراحــان مطــرح بین املللی 

کــه دوره هــای طراحــی داخلــی بیــن املللــی را در 

کشــورهای مختلــف جهــان و از جمله ایــران برگزار 

کــرده انــد، دریافــت منــوده ام کــه بــر مبنــای آنــان 

آثــار ارائــه شــده توســط طراحــان ایرانــی در کارگاه 

هــای طراحــی برگــزار شــده در ایران، در مقایســه با 

منونــه های مشــابه در ســایر مناطــق دنیا، فراتــر از 

انتظــار آنــان بــوده اســت.

 بنابرایــن ظرفیــت های طراحــی در اســتانداردهای 

بیــن املللــی در دانشــگاه هــای ایــران موجــود 

اســت امــا بــه زعــم بنــده، مشــکل اصلــی، تبدیــل 

ایــن ظرفیــت هــا بــه منونــه هــای عینــی تولیــدی 

در عرصــه مبلــامن اســت کــه ریشــه آن عــدم 

ــورت  ــه بص ــی« در جامع ــگ طراح ــود »فرهن وج

کالن و صنعــت مبلــامن ایــران بصــورت خــاص 

و عــدم اســتفاده از توامننــدی هــای طراحــی 

در رشکت هــای تولیــدی از یــک ســو، و توســعه 

نیافتگــی »فرهنــگ کارآفرینــی« و راه انــدازی 

کســب و کار توســط طراحــان ایرانــی از ســوی دیگر 

اســت. بــرای رقابــت در عرصــه هــای بیــن املللــی 

بایــد هدفمنــد و بــا اسرتاتـــژی عمــل منــود؛ از آنجا 

کــه صنعــت مبلــامن اصــوال یــک صنعــت طراحی-

ــق  ــای موف ــه ه ــاس تجرب ــر اس ــت، و ب ــور اس مح

موجــود در صنعــت مبلــامن دنیــا، طراحــی بــدون 

ــن  ــم در ای ــی مه ــای رقابت ــی از مزیت ه ــک یک ش

ــه شــامر مــی رود. ــه ب زمین

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

هــامن گونــه کــه تومــاس واتســون، مدیــر پیشــین 

ــوب،  ــی خ ــرده، طراح ــان ک ــی ام بی ــت آی ب رشک

برابــر بــا یــک کســب و کار خــوب اســت. بــه بیــان 

دیگــر، پــی و ســاختار بســیاری از کســب و کارهای 

موفــق دنیــا، طــرح هــای موفــق آن هاســت. اصــوال 

نقــش طراحــی در موفقیــت رشکت هــا در صنعت 

مبلــامن، کــه ذاتــا بــا ســلیقه و ترجیحــات و ســبک 

زندگــی افــراد مرتبــط اســت، پــر رنــگ تــر و جــدی 

تــر نیــز هســت؛ طراحــی را مــی تــوان یــک موتــور 

محــرک خالقانــه فــروش در صنعــت مبلــامن 

قلمــداد کــرد کــه نیازهــای اولیــه و ثانویــه انســان 

هــا را برطــرف مــی کنــد، متایــز ایجــاد مــی کنــد، 

احســاس مــی آفرینــد و باعــث ایجــاد ارزش افزوده 

هــای بی شــامر مــی شــود. برخــالف تصــور برخی، 

طراحــی نــه تنهــا بــر رشکــت هــا هزینــه تحمیــل 

منــی کنــد، بلکــه عامــل رصفــه جویــی اقتصــادی 

و کاهــش هزینــه هــای رشکــت هــا نیــز هســت. بــا 

چنیــن نگاهــی طراحــی عاملــی ارزش آفرین اســت 

که نه تنها برای مشــرتیان ارزشــمندی، مطلوبیت، 

مطبوعیــت، زیبایی وخوشــایندی را بــه ارمغان می 

آورد، بلکــه بــرای رشکــت های تولیدی مبلــامن، در 

کنــار مزیــت هــای بی شــامر دیگــر، کاهــش هزینه 

هــا، رصفه اقتصادی، فروش بیشــرت و ســود بیشــرت 

را بــه همــراه دارد. بــر مبنــای آنچه که گفته شــد و 

بــا بررســی صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در 

ایــران، بــه راحتــی در مــی یابیــم کــه بیــن جایــگاه 

فعلــی طراحــی و طراحــان ایرانــی در ایــن صنعــت 

  مهدی اصل فالح

طراحی، اصلی ترین مزیت رقابتی صنعت مبلامن است

مدیر گروه طراحی صنعتی دانشگاه هر تهران: 

ــیار  ــه بس ــوب آن، فاصل ــته و مطل ــگاه شایس و جای

وجــود دارد کــه بــا انجــام فعالیــت هــای ترویجــی 

و اجرایــی، بایــد ایــن فاصلــه کمــرت و کمــرت گــردد.

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

در پــروژه هــای خــاص معــامری و طراحــی داخلی، 

ــار  ــر آث ــا نظی ــات فض ــخصا الحاق ــا ش ــان ی طراح

ــردازی آن را طراحــی مــی مناینــد  ــامن و نورپ مبل

و یــا اینکــه از آیکــون هــای طراحــی مبلــامن و 

طــرح هــای شــاخص طراحــان و معــامران مشــهور 

بهــره مــی گیرنــد. در حالــت اول از ظرفیــت 

ــی  ــه م ــره گرفت ــور به ــل کش ــدی داخ ــای تولی ه

شــود و در حالــت دوم، قاعدتــا از طــرح هــای 

ــده،  ــم بن ــه زع ــود. ب ــی ش ــتفاده م ــی اس واردات

اینکــه بازارهــای مبلــامن در بخش تولیــدات ایران 

و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمیــن کننــده 

ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در پــروژه 

هــای خــاص هســتند، کامــال موضوعــی نســبی و 

وابســته بــه ســبک و ترجیحــات شــخصی طراحان 

و معــامران از یکســو و مختصــات ویژه پــروژه های 

طراحــی آنــان از ســوی دیگــر اســت و منــی تــوان 

ــه آن داد. ــی ب پاســخ عمومــی و مطلق
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صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

ــت هــای  ــط پســاتحریم و رقاب کشــور در رشای

ــت؟ ــق اس ــی منطب ــن امللل ــی بی بازرگان

رونــد آمــوزش دارای نکات قابل گســرتش در دوران 

است.  پساتحریم 

الــف: واگــذاری پــروژه هــای مطالعاتــی پژوهشــی 

از فرهنــگ، نیــاز هــا، مــد، ســطح اقتصــادی و 

ــای  ــرای  بازاره ــی ب ــذار در طراح ــر گ ــوارد تاثی م

فرامنطقــه ای.

ب: ایجاد گرایش تخصصی مبلامن در کارشنـــاسی 

ارشد

پ: کارکــرد میــان رشــته ای طراحــی صنعتــی بین 

صنایــع مبلــامن و مدیریــت بازار در توســعه بــازار و 

ایجــاد رقابــت بازرگانــی در صنایــع مبلامن منطقه 

ــرا منطقه. و ف

در نتیجــه؛ ســطح انطبــاق رشــته طراحــی صنعتــی 

ــا  ــد ب ــد 80درص ــا ح ــور ت ــای کش ــگاه ه در دانش

ــه  ــل ب ــرای نی ــق اســت و ب نیازهــای کشــور منطب

درصــد هــای باالتــر ســه پیشــنهاد فــوق قابــل 

ــت. ــازی اس ــاده س ــی و پی بررس

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

تــا زمانــی که صنایــع ایــران از قانون حقــوق معنوی 

طــرح تبعییت منیکننــد نیــازی به داشــن طرحی 

خالقانــه و نــو نیســت و در نتیجــه طراحی صنعتی 

ــه  ــب ب ــت راغ ــد صنع ــالت چن ــد متای ــز در ح نی

ــت  ــی صحب ــی وقت ــرد دارد. ول ــر کارب ــد بک تولی

ــی و صــادرات مطــرح میشــود، یکــی از  از بازرگان

الزامــات بــرای ورود بــه بــازار هــای بیــن املللــی، 

رعایــت حقــوق معنــوی طــرح )کپــی رایت( اســت. 

در اینجاســت کــه صاحبــان صنعــت مبلــامن بایــد 

بــرای ورود بــه بــازار بین املللــی از طراحان صنعت 

اســتفاده کننــد. هرچنــد نزدیــک بــه دویســت نفر 

از طراحــان صنعــت در صنعــت مبلامن بــه صورت 

اســتخدامی مشــغول بکارنــد ولی متاســفانه کمرت 

صنعتــی اســت کــه کار طراحــی را بــه عهــده دفاتر 

طراحــی صنعتی ســپرده باشــد.

نتیجــه گیــری: با توجــه بــه رشایــط امیدوارکننده 

پیــش رو و کمبــود متخصصــان طراحــی صنعتــی 

در زمینــه مبلــامن،  بــکار گیــری از دفاتــر طراحــی 

ــر  ــه جــای ایجــاد دفات ــرون ســپاری( ب ــی )ب صنعت

طراحــی در داخــل صنعــت )اســتخدام( توصیــه و 

پیشــنهاد می گــردد.

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

ــی متاســفانه ســطح  ــدات داخل ــا تولی در رابطــه ب

زیبایــی شناســی معــامران و صنعــت نزدیــک 

یکدیگــر نیســت و بنابــه مشــاهدات، بیشــرت 

انتخــاب  بــرای  داخلــی  طراحــان  و  معــامران 

مبلــامن از گزینه هــای  وارداتــی اســتفاده میکنند. 

ایــن تفــاوت ســطح زیبایــی شناســی در بیــن تولیــد 

ــت  ــث اف ــامر باع ــاوران مع ــی و مش ــده داخل کنن

رعایت حقوق معنوی طرح از الزامات ورود به بازارهای بین املللی است

:)SAR( مدرس دانشگاه و مدیرعامل دفرت طراحی سار

  وحید نوید آذر

زیبایــی شناســی در عمــوم گردیــده و ابتــذال 

فرمــی اوالً در تولیــدات داخلــی بیداد میکنــد و در 

ثانــی فرهنــگ تــوده ی مــردم را بــه ســطح خــوراک 

مبتــذل فرمــی و هــرنی کاهــش می دهــد. البتــه 

ــود  ــی وج ــه های ــی منون ــدات داخل ــان تولی در می

ــه  ــی از رتب ــی شناس ــاظ زیبای ــه لح ــه ب ــد ک دارن

مقبولــی برخوردارنــد ولــی بــه صــورت عمومــی در 

اقلیــت بــه رس میرنــددر نتیجــه؛ جهــت نزدیکــی 

و آشــتی تولیــد کننــده داخلــی بــا ســلیقه و نظــر 

معــامران و طراحــان داخلــی و نهایتــا ارتقــا دانــش 

بری جامعه پیشــنهاد میگــردد از میان رشــته ای 

ــی اســتفاده گــردد. طراحــی صنعت

Interview
گفت وگو
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مبلــامن در گروه هــای طراحــی صنعتــی 

دانشــگاه های کشــور تــا چــه انــدازه بــا نیــاز 

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

بازرگانــی بیــن املللــی منطبــق اســت؟

در اینجــا بحــث از حــوزه طراحــی )بــا کمــی 

ــی خــود خــارج و  ــم از پیچیدگی هــای ذات تعمی

ــت  ــود.( بدیهیس ــا وارد می ش ــر حوزه ه ــه دیگ ب

کــه دانشــگاه رســالتی را چــه در آمــوزش چــه در 

هــرن و چــه در انتقــال دانــش طراحــی بــه دوش 

دارد کــه گــه گاه و در بســیاری مــوارد بــا بــازار و 

قانومنندی هــای آن در تضــاد اســت. البتــه ایــن 

بدیــن معنــا نیســت کــه نبایــد بــه ایــن حوزه هــا 

ــد بیشــرت متوجــه  وارد شــود. بلکــه آمــوزش بای

آداب  کــردن،  فکــر  مهــم چگونــه  امــر  ســه 

طراحــی، فرهنــگ طراحــی... و دیگــر اصــل 

مهــم یعنــی زندگــی  باشــد. 

و طراحــی  هــرن  بــازار  از  دانشــگاه همیشــه 

فاصلــه داشــته. در حــوزه هــرن )منظــور هرنهای 

تجمســی( در بیــن جوانــان کــه خوشــبختانه 

اکــراً در دانشــگاه تحصیــل می کننــد و یــا تــازه 

خوبــی  نشــانه های  شــده اند  فارغ التحصیــل 

دیــده می شــود و آنهــا هســتند کــه بــه نظــر مــن 

پــس از عبــور از رانــت گالری هــا نبــض بــازار را 

ــا متــام احــرتام  بــه دســت خواهنــد گرفــت و ب

ــگاه خــود را خواهنــد  ــرای پیــش کســوتان جای ب

یافــت. در خصــوص طراحــی صنعتــی داســتان 

ــوز از  ــته هن ــن رش ــت. ای ــر اس ــی پیچیده ت خیل

ــت.  ــوردار نیس ــود برخ ــأن الزم خ ــت و ش منزل

هنــوز تولیــد کننــدگان مــا کــه نبــض ایــن بــازار 

را در اختیــار دارنــد طراحــان »دیزایــرن« را بــاور 

ندارنــد. ایــن داســتان طوالنیســت کــه نیــاز بــه 

ــی دارد. ــث تخصص مباح

لــذا پاســخ بــه تحریــم و رقابت هــای بین املللــی 

ــی و  ــتم بانک ــت. سیس ــن اس ــات روش و مختص

ــرد  ــه رس می ب ــه ب ــای اولی ــا در قدم ه ــی م پول

ــک  ــت. در ی ــش رو اس ــوز راه درازی در پی و هن

ــی  ــن امللل ــر بی ــک منایشــگاه معت ــگاه و در ی ن

می توانیــم  مــا  کنیــم  دقــت  درســت  اگــر 

فاصله هــای خــود را ببینیــم. در معــامری مــا 

اتفاق هــای مبارکــی در حــال شــکل گیریســت. 

چــرا ایــن امــر در دیزایــن اتفــاق منی افتــد. مــن 

بســیار خوشــبین هســتم. کمــی حوصلــه و مقدار 

زیــادی خــوش فکــری و نیــز حامیــت صنعــت، از 

جوانــان و دانشــگاه الزم اســت و بایــد جوانــان را 

بــاور کنیــم.

جایــگاه طراحــی و طراحــان ایرانــی را 

ــارت آن در  ــامن و تج ــد مبل ــت تولی در صنع

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــران چگون ای

بخــش عمــده این ســوال را در پرســش اول پاســخ 

دادم امــا بــه اختصــار بایــد عــرض کنــم، مســلامً 

بــا متــام احــرتام و ارزشــی کــه بــرای ایــن دســته 

از کســانی کــه در این صنعت مشــغول هســتند، 

ــه  ــک جمع ــم ی ــازار آشــفته مــی بین ــک ب آن را ی

ــازار، کــه همــه تــالش مــی کننــد در روی آب  ب

ــا هــم کار  ــد نفــر ب مباننــد و غــرق نشــوند. چن

می کننــد، بعــد از چنــدی از هــم جــدا مــی 

شــوند و بــاز هــامن چیزهــا را بــا گوشــه و قوســی 

متفــاوت مجــدداً تولیــد می کننــد. نشــاطی 

تشــکیالت  در  امــر  ایــن  منی شــود،  دیــده 

متولیــان ایــن صنعــت هــم مشــاهده می شــود.

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

قبــل از اینکــه بــه ایــن ســوال پاســخ بدهــم، الزم 

مــی بینــم موضــع خود را نســبت بــه ایــن واژه که 

ــن  ــتیم روش ــر هس ــا آن درگی ــی ب ــفانه مدت متأس

کنــم. »دکوراســیون« نیــت داریــم دربــارۀ فضای 

معــامری و طراحــی مبلــامن صحبــت کنیــم. بــه 

نظــر مــن بایــد ایــن واژه را از ادبیــات خــود خــارج 

کنیــم، بــد ســلیقه ای و کــج بینی و کــج فهمی ما 

را از مســیر ســالمت خــارج کــرده و بــزک کاری 

»دکوراســیون« بــر اصــل داســتان یعنــی زندگــی 

غالــب شــده اســت. در خالصــه داد و ســتد فضــا 

ــرار  ــوز برق ــامن هن ــامر« و مبل ــه کار مع »نتیج

ــه  ــق ب ــول موف ــک محص ــه ی ــرای اینک ــت، ب نیس

مثــر برســد بایــد یــک رهــر ارکســرت و چنــد نفــر 

نوازنــده خــوب بایــد در کنــار هــم باشــند در غیر 

ایــن صــورت و بــدون دیالــوگ آنهــا جمعــه بــازار 

دوبــاره برقــرار می شــود.

  محمدیوسف  نیلی

تولید کنندگان طراحان را باور ندارند

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی: 



26
26Articles

رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــی منطبــق اســت؟ ــی بیــن امللل بازرگان

رونــد آمــوزش هنــوز منطبــق بــا نیازهــای کشــور و 

ــا نگاهــی  ــی نیســت. ب ــط رقابت هــای جهان رشای

بــه آمــوزش در میابیــم کــه فرآینــد آموزشــی و 

ــادی دارد و منــی  ــان مشــکالت زی پرورشــی جوان

توانــد مشــکالت کشــور را پاســخگو باشــد. برخــی 

ــد از: از مســائل و مشــکالت عبارتن

- عــدم وجــود رشح درس و مترینــات مناســب 

ــیون  ــامن و دکوراس ــی مبل ــرای طراح ب

- نبــود ارتبــاط کافــی بیــن صنعــت و دانشــگاه که 

ضامــن پیرشفــت صنعــت هر کشــوری اســت.

- نبــود اســاتید خــره و کافــی در زمینه هــای 

مــورد نیــاز کــه متامــی فرآینــد طراحــی تا ســاخت 

را پوشــش دهــد.

- کمبــود ارتبــاط سیســتمی بیــن خود دانشــگاه ها 

بــا دانشــگاه ها و مراکــز علمــی  و  در کشــور 

ــی  تخصصــی جهان

- کمبــود تجهیــزات آموزشــی و آزمایشــگاهی، 

کارگاه هــا و ابــزار و وســایل ســخت افــزاری و نــرم 

ــزاری  اف

- کمبــود نیــروی انســانی ویــژه بــرای حــل متامــی 

مشــکالت بــاال، بخصــوص سیســتم مدیریتــی کــه 

ــد و  ــب درآم ــر و کس ــاق فک ــدازی ات ــأ راه ان منش

ثــروت و بوجــود آورنــده ارتباطــات واقعــی اســت.

بنابرایــن سیســتمهای آموزشــی امــروز تبدیــل 

شــده اند بــه مراکــز جــذب دانشــجو بــه هــر 

قیمتــی تــا بتواننــد درآمــد الزم را بــرای هزینه های 

ــا  ــتم ن ــن سیس ــد. و ای ــن کنن ــود تأمی ــاری خ ج

کارآمــد هیــچ گاه پاســخگوی نیــاز و مشــکالت رو 

ــود. ــه رشــد کشــور نخواهــد ب ب

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

طراحــان ایرانــی در صنعــت تولیــد مبلــامن و 

تجــارت حضــور دارنــد. البتــه حضــور آنهــا بســیار 

ناچیــز اســت و تــا هــامن حــد نیــز تأثیــرات مثبت 

ــان  ــور طراح ــرای حض ــد. ب ــان داده ان ــود را نش خ

ایرانــی، نیازمنــد آن هســتیم کــه مراکــز صنعتــی 

و تشــکل های مختلــف مبلــامن و دکوراســیون 

ــن  ــری ای ــذب و بکارگی ــرای ج ــبی ب ــرت مناس بس

افــراد تهیــه کننــد. تولیــد کننــدگان می بایســتی 

بتدریــج کپــی کاری را کنــار بگذارنــد و بــا جــذب 

طراحــان و راه انــدازی دفــرت طراحــی و مراکــز 

طــرح و توســعه، بــه تولیــد طراح هــای ایرانــی 

بــرای جامعــه خــود و جامعــه جهانــی دســت بــکار 

ــی  ــران در تجــارت جهان ــوز جامعــه ای شــوند. هن

ــمند  ــع ارزش ــود مناب ــا وج ــرا ب ــوده زی ــق نب موف

هــرن و معــامری ده هــزار ســاله، در دنیــای مــدرن 

حرفــی بــرای گفــن نــدارد. مدیــران و صنعتگــران 

و تشــکل ها می بایســتی بــه ایــن موضــوع بهــا 

دهنــد و راه همکاری هــای بیشــرت صنعــت و 

ــره را  ــان خ ــی و طراح ــز صنعت ــگاه و مراک دانش

همــوار ســازند.

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

ــد  ــده دارن ــامران عقی ــان و مع ــیاری از طراح بس

کــه هنــوز بازارهــای مبــل منی تواننــد ســلیقه 

کارفرما و مشــرتی را پاســخگو باشــند. زیــرا تعداد 

ــی  ــرای زندگ ــردی ب ــت و کارب ــای باکیفی طرح ه

مــدرن و پــر اســرتس امــروز هنــوز بســیار محــدود 

و ناکافــی اســت. خریــد مبلــامن وارداتــی بســیار 

گــران قیمــت بــرای قرش جــوان و خانواده متوســط 

ــز  ــل نی ــدی داخ ــامن تولی ــت، و مبل ــکل اس مش

محــدود و نــا کارآمــد و بــا هزینــه بــاال در اختیــار 

جامعــه قــرار می گیــرد. مــرف کننــدگان عمــده 

کــه هــامن مــردم هســتند در منایشــگاه های 

مختلــف بــه بازدیــد می پردازنــد و بیشــرت آنها گله 

می کننــد کــه قیمت هــای مشــرتی بســیار بــاال و 

تعــداد طرح هــا بســیار ناچیــز لســت. متامــی ایــن 

مشــکالت راه حــل دارد کــه مــی بایســتی از طرف 

برنامه ریــزی  آنهــا  بــرای  تشــکل های مربوطــه 

شــود. در حقیقــت، یــک سیســتم مدیریتــی 

پرقــدرت و آگاه، بایــد سیاســتگذاری منــوده و 

ــا راه  رهــری حــل مشــکل را در دســت گیــرد و ب

ــه  ــره ب ــای کاری خ ــر و گروه ه ــاق فک ــدازی ات ان

ــه راه حــل بپــردازد. ارائ

طراحان ایرانی برای جامعه خود و جامعه جهانی دست به کار شوند

پژوهشگر و استاد دانشگاه، عضو کمیته نوآوری و هیئت داوران منایشگاه های مبلامن:

  سید رضا حسینی 

الهیجی

Interview
گفت وگو
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رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحی 

مبلــامن در گروه هــای طراحــی صنعتــی 

دانشــگاه های کشــور تــا چــه انــدازه بــا نیــاز 

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

بازرگانــی بیــن املللــی منطبــق اســت؟

بــا توجــه بــه رونــد مثبــت و رو بــه رشــد در 

دانــش  منــدی  عالقــه  و  مبلــامن  طراحــی 

آموختــگان رشــته هــای طراحــی صنعتــی بــه 

طراحــی مبلــامن مــی تــوان بــه بهبــودی رشایــط 

ــا اســتانداردهای  روز  ــق ب ــن صنعــت مطاب در ای

دنیــا  و تنــوع طراحــی امیــد داشــت.

ــن  ــی واال در ای ــه جایگاه ــیدن ب ــرای رس ــا ب  ام

هنــوز  گفــت  می تــوان  صنعــت  و  صنــف 

ــیع در  ــدازی وس ــم ان ــا چش ــی ب ــیری طوالن مس

پیــش رو خواهیــم داشــت، همچنیــن بــا تغییــر 

رشایــط سیاســی و نیــز اقتصــادی کشــورمان در 

ــد  ــه نیازمن ــت ک ــه داش ــد توج ــم بای ــا تحری پس

ــش  ــه دنبال ــغلی و ب ــد ش ــای جدی ــاد فضاه ایج

جریــان هــای اقتصــادی و تجــارت هایــی در 

ســطح بیــن امللــل می باشــیم و همچنیــن از 

ــیون در  ــامن و دکوراس ــت مبل ــه صنع ــی ک جای

ایــران همچنــان از مشــاغل بکــر و تکامــل نیافتــه 

اســت ایــن جریــان مــی توانــد اهمیــت ایــن 

صنعــت را دو چنــدان کنــد.

جایــگاه طراحــی و طراحــان ایرانــی را 

ــارت آن در  ــامن و تج ــد مبل ــت تولی در صنع

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــران چگون ای

متاســفانه در ایــران بــه علــت عــدم رعایــت حــق 

ــتند و از  ــت نیس ــان در امنی ــت، طراح ــی رای کپ

ســوی دیگر خریــداران و اســتفاده کننــدگان طرح 

بــه همیــن دلیــل از هزینــه کــردن بابــت ایــن مهــم 

مامنعــت مــی ورزنــد  و متایــل آنــان بــه اســتفاده 

کــردن از طــرح هــای محصــوالت موجود در ســطح 

ــد  ــی از چن ــت کاری تلفیق ــت و در نهای ــا اس دنی

طــرح را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد.

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

در ایــن بخــش نیــز مــا بــا فقــر محصــوالت 

دکوراتیــو و قابــل اســتفاده بــرای طراحــان و 

معــامران مواجــه هســتیم و متاســفانه بــه دلیــل 

ــرح و  ــد ط ــه چن ــوع ب ــای متن ــرح ه ــود ط کمب

برنــد خــاص بســنده کــرده ایــم و در فضاهایــی 

خــاص محصــوالت دکوراتیــو تکــراری بــه چشــم 

می خــورد.

  کامبیز قزلباش

طراحان ایرانی در امنیت نیستند

مدیرعامل رشکت هلدینگ فرام سنرت: 
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گفت وگو

رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــی منطبــق اســت؟ ــی بیــن امللل بازرگان

متاســفانه بــا توجــه بــه رشــد صنعتــی و تجربــی 

صنایــع چــوب و دکوراســیون، در زمینــه آمــوزش 

و تربیــت نیــروی انســانی متناســب بــا ایــن 

بــاور  صنعــت در ســال های گذشــته بدلیــل 

ــع از  ــان صنای ــای صاحب ــی ه ــه توانای ــن ب نداش

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــی م ــع آموزش ــرف مراج ط

هیــچ گونــه قدمــی در ایــن زمینــه برداشــته 

نشــده و فقــط طــی یکــی دو ســال گذشــته کــه 

انجمــن هــا و صنــوف از دانشــگاه هــا قطــع امیــد 

کردنــد خــود دســت بــکار شــده و هامنطــور کــه 

ــه  ــرده ک ــالش ک ــی ت ــن صنف ــد انجم ــی دانی م

ــک  ــد و ی ــر کن ــی را پ ــوزش عال ــی آم ــای خال ج

واحــد کوچــک دانشــگاهی راه انــدازی کــرده 

کــه البتــه هنــوز بطــور کامــل خروجــی مطلوبــی 

ــی  ــای آت ــال ه ــه در س ــت ک ــد اس ــته امی نداش

صنعــت و دانشــگاه در ایــن زمینــه همــکاری الزم 

ــند. ــته باش را داش

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

اکــر صنعتگــران ایــن صنعت متاســفانه به جهت 

کمبــود نیــروی انســانی در زمینه طراحــی مجبور 

بــه کپــی بــرداری از پیشــگامان و برندهــای بیــن 

ــه شــده اند  ــکا و ترکی ــا و آمری ــل ایتالی ــی مث امللل

کــه بــا توجــه بــه جــواب پرســش اول اگــر طراحــی 

ــت  ــامً صنع ــد حت ــد کن ــت، رش ــدازه صنع ــه ان ب

مبلــامن رشــد چشــمگیری خواهــد بــود.

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

طــی ســال هــای گذشــته بــا کنــدی و گاهــاً توقــف 

واردات محصــوالت و رشــد فزاینده تولیدات داخلی 

ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــت ب ــن صنع ــدن ای ــه روز ش و ب

ــته  ــرت از واردات توانس ــی بیش ــدات داخل ــه تولی ک

جایــگاه مناســبی در بیــن معــامران و متصدیــان امر 

دکوراســیون و طراحــی داخلــی پیــدا کنــد. 

اکرث صنعتگران مجبور به کپی برداری هستند

مدیرعامل رشکت آراکس:

  مسعود عنداللّه
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رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــی منطبــق اســت؟ ــی بیــن امللل بازرگان

ــر  در کل طراحــی مبــل نیــز مباننــد خلــق هــر اث

هــرنی نیــاز بــه یــک دیــدگاه فرهنگــی برخاســته 

از رشایــط جامعــه و دانــش گســرتده از ابــزار و 

ــی  ــس درون ــا آن ح ــوان ب ــه بت ــوادی را دارد، ک م

ــد.  ــل منای ــه مخاطــب منتق طــراح را ب

شــناخت  بایــد  دان  موســیقی  یــک  مثــال 

گســرتده ای از ســازها و ادوات موســیقی داشــته 

ــه از فرهنــگ،  ــر گرفت باشــد. و بعــد دیدگاهــی ب

زندگــی  آن  در  کــه  جامعــه ای  رســوم  و  آداب 

ــاط  ــدرت ارتب ــه ق ــری ک ــد اث ــا بتوان ــد. ت می کن

ــق  ــد خل ــته باش ــه را داش ــا جامع ــردن ب ــرار ک برق

ــل  ــان مب ــت طراح ــرای تربی ــن ب ــر م مناید.بنظ

کــه ایرانــی بیندیشــند و ایرانــی طراحــی مناینــد، 

عــالوه بــر دروس و کارگاه هــای آمــوزش بــرای 

آمــوزش تکنیــک درودگــری، بایــد تاریــخ، جغرافیا، 

معــامری ایــران بــه همــراه موســیقی بومــی و هــرن 

ــز آمــوزش داده شــود. و  ــران نی ــع دســتی ای صنای

عمیقــاً معتقــدم اگــر بدنبــال تربیت و ایجــاد یک 

ســبک در طراحــی مبــل ایرانــی هســتیم بایــد بــه 

ــوب،  ــا چ ــون کار ب ــا و فن ــن روش ه ــراه آموخ هم

طــراح را بــا تاریــخ و هــرن ایــران نیــز آشــنا منــود. 

در غیــر ایــن صــورت مــا فقــط چنــد کپــی نچندان 

ــم.  ــت منوده ای ــی تربی ــی اروپای ــق از طراح دقی

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

ــه ارزیابــی می کنیــد؟ چگون

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات ایرانــی 

و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمیــن 

ــی  ــان داخل ــامران و طراح ــلیقه مع ــده س کنن

در پــروژه هــای خــاص معــامری و دکوراســیون 

ــند؟ می باش

بدلیــل ریشــه های مشــرتک تاریخــی کــه بیــن مــا 

و کشــورهای همســایه و بــه نوعــی هــدف وجــود 

دارد. و ارتقــا کیفیــت صنعــت چــوب ایــران اگــر 

بتوانیــم مبلــامن و مصنوعــات چوبــی منطبــق بــر 

ــازار  ــم ب ــی تولیــد منائیــم. می توانی فرهنــگ ایران

فــروش مناســبی در کشــورهای هدف کــه آنها نیز 

مشــرتکات بســیاری بــا ایــن فرهنــگ دارنــد نیــز 

داشــته باشــیم. بیــاد داشــته باشــیم مــا و یــا هیــچ 

کشــور دیگــری بــا کپــی کــردن از ســبک های 

دیگــران منی توانــد در بازارهایــی کــه خــود آن 

کشــور حضــور دارد موفــق گــردد. کــدام خواننده، 

  حسین افشار

طراحان مبل، ایرانی بیندیشند و ایرانی طراحی کنند

مدیرعامل رشکت گروه چوب افشار:

نقــاش و موســیقی دانی توانســته تقلیــدی بهرت از 

خــود صاحــب اثــر داشــته باشــد. 

بــرای تربیــت طراحــان مبــل ایرانــی کــه توانایــی 

صــادر کــردن مبــل ایرانــی را داشــته باشــند بایــد 

بــدور از شــتاب زدگــی و بــا یــک آمــوزش منســجم 

ــدف  ــن ه ــه ای ــیدن ب ــت رس ــدف دار در جه و ه

تــالش کنیــم. 
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رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــا چــه ان دانشــگاه های کشــور ت

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

بازرگانــی بیــن املللــی منطبــق اســت؟

ــق و  ــران، تحقی ــی ای ــان صنعت ــرم، طراح ــه نظ ب

ــام  ــی انج ــور میدان ــد بط ــیعی را بای ــه وس مطالع

جامعــه،  ســنجی  نیــاز  بــر  عــالوه  و  دهنــد 

و  اقلیمــی  رشایــط  آداب،  ســنن،  فرهنگ هــا، 

جغرافیایــی جــای جــای ایــران و همچنیــن تاریــخ 

و فرهنــگ گذشــتگان مــان را کنــار هــم گذرانــد و 

طــرح ایرانــی خلــق کننــد و طــراح اصلــی شــوند، 

البتــه ناگفتــه منانــد کــه قــدم اول پیرشفــت در 

طراحــی، کپــی زدن از کشــورهای صاحــب ســبک 

ــود کــه در ســال های قبــل  ــزه کــردن آن ب و ایرانی

از آن گــذران کردیــم، در ایــن زمــان، بــا توجــه بــه 

دوران پســا تحریــم و هجوم فروشــندگان خارجی، 

بایــد کاری کنیــم کــه مــرف کننــده، کاالی 

ــل طــرح  ــه دلی ــط ب ــدار باشــد، فق ــی را خری ایران

ــازار را  مــورد ســلیقه اش، در غیــر ایــن صــورت ب

و در پــی آن، تولیــد )کــه تنهــا راه حیــات مــان در 

تجربــه خودکفایــی بــدون نفــت مــی باشــد( را، از 

ــم داد. ــت خواهی دس

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

خوشــبختانه، ایرانیــان در حال پیرشفت شــناخت 

و آگاهــی خــود نســبت به رشــته طراحــی صنعتی 

هســتند، جایــگاه ویــژه ایــن، رفتــه رفتــه در مســیر 

کــه  مبلــامن،  می گیــرد،  قــرار  خــود  اصلــی 

مجموعــه ای از ملزومــات زندگــی برش هســت، با 

طراحــی درســت، باعــث آرامــش و راحتــی، ایمنی 

ــود،  ــره می ش ــذت و غی ــی و ل ــت، زیبای و بهداش

در نتیجــه ســالمت روح و جســم مــا را بــه همــراه 

خواهــد داشــت، خوشــبختانه ایــن تعاریــف بــرای 

ــا  ــزرگ، ج ــهرهای ب ــوص در ش ــا، بخص ــردم م م

افتــاده، بــه نظــرم طراحــان مــا، بایــد پــس از نیــاز 

ــز،  ــامن را نی ــد مبل ــد تولی ــه، فراین ســنجی جامع

ــرا  ــاخت و اج ــل س ــای قاب ــه طرح ه ــد ک بیاموزن

طراحــی کننــد.

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

حقیقــت ایــن اســت کــه معــامران و دکوراتورهای 

ــامن  ــان از مبل ــد نیازش ــاه درص ــدود پنج ــا، ح م

ایرانــی تامیــن می گــردد، البتــه این نظر شــخصی 

مــن اســت، بیســت درصــد هــم از واردات تامیــن 

می گــردد و مابقــی، بصــورت اجــرای ناقــص 

ــان  ــواه ش ــده ال و دلخ ــای ای ــارج از فاکتوره و خ

ــی،  ــده نهای ــاز مــرف کنن ــرد. نی ــام می گی انج

ایــده معــامران داخلــی، طــرح های مطابق ســلیقه 

معــامران توســط طراحــان صنعتــی، تولیــدات 

ــد  ــا بای ــی، متام ــول خارج ــی، واردات محص داخل

ماننــد یــک ارکسرتســمفونی، بتواننــد کنرستــی 

ــه یکدیگــر  ــد، این هــا همــه ب ــدگار اجــرا کنن مان

وابســته هســتند.

طراحان صنعتی ایران نیازمند تحقیق و مطالعه  میدانی هستند

مدیرعامل رشکت برین چوب:

  داوود ربیع
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رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــی منطبــق اســت؟ ــی بیــن امللل بازرگان

ــه نظــر مــی رســد کــه در بیشــرت رشــته هــای   ب

دانشــگاهی توجــه کمــی بــه نیــاز کشــور می شــود 

و ســال های زیــادی کــه مــن ســابقه تدریــس 

و نیــز کار علمــی دارم ایــن موضــوع را بیشــرت 

درک منــوده ام. بــازار کار زبــان خــود را دارد و 

دانشــگاه ها بــا رس فصل هــای آموزشــی هــدف 

ــال مــی کنند.امــا طراحــی صنعتــی  خــود را دنب

واقعــا مشــکالت بیشــرتی دارد که ســابقه کمرتی 

نســبت بــه ســایر رشــته هــا داشــته و تعــداد 

متخصصیــن دانشــگاهی آن نیــز کــم و به خصوص 

در مقایســه بــا کشــورهای صنعتــی راه طوالنــی در 

پیــش دارد گرچــه در بعضــی از موارد شــاهد نبوغ 

ــوز  ــن هن ــر م ــه نظ ــتیم.اما ب ــی هس ــد خوب و رش

نیــاز بــه زمــان دارد تــا در ســطح بین املللــی واقعــا 

شــکوفا گــردد.

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ــی  ــه طراح ــم مقول ــی دان ــن م ــه م ــی ک ــا آنجای ت

جایــگاه باالیــی نــدارد، در صنعــت کمــرت بــه 

طراحــان توجــه مــی شــود، مگــر کســانی کــه خود 

رسمایــه گــذار باشــند و عالقمند باشــند تــا تجربه 

ــد. ــه کار ببندن ــن حــوزه ب طراحــی خــود را در ای

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

در ایــن زمینــه حکایــت طوالنــی اســت ولــی 

اعتقــاد دارم تــا واژه دکوراســیون و طراحــی داخلی 

ــق می شــود عجیــب  شــناخته نشــود، هرچــه خل

ــود و متاســفانه  ــر خواهــد ب ــر و بیگانه ت و غریب ت

اینکــه در بــازار امــروز پدیــده می شــود و ایــن جای 

بســی تاســف اســت. 

  فاطمه کاتب

مادامی که واژه دکوراسیون و طراحی داخلی شناخته نشود، تولیدات عجیب و غریب خواهیم داشت

استاد دانشگاه و پژوهشگر هر و معامری: 
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تا کپی رایت رعایت نشود، تولید کنندگان اعتقادی به استفاده از طراح ماهر نخواهند داشت

مدیرعامل رشکت نیلپر:

رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــی منطبــق اســت؟ ــی بیــن امللل بازرگان

الزمــه ورود بــه عرصــه رقابت هــای بازرگانــی 

ــالوه  ــامن، ع ــی مبل ــه طراح ــی در حیط بین امللل

بــر کیفیــت بــاال و راحتــی محصــوالت، شــناخت 

نیاز هــای مــرف کننــده بــازار داخلــی و خارجی، 

ــرداری از روی  ــی ب ــدم کپ ــامن و ع ــی مبل طراح

منونه هــای خارجــی می باشــد کــه بخشــی از 

ایــن الزمه هــا منطبــق بــا دانــش طراحــان صنعتــی 

آموزشــی  مباحــث  برخــی  می باشــد.  کشــور 

تولیــد  روش هــای  بــا  همــگام  دانشــگاه ها  در 

در صنعــت مبلــامن بــوده و در ایــن حیطه هــا 

می تــوان بــر دانــش طراحــان صنعتــی تکیــه منود. 

ایــن مباحــث شــامل شــناخت و طراحی فــرم، رنگ 

شناســی، شــناخت ســبک ها و روش هــای طراحی، 

ــناخت  ــال، ش ــواد و مرتی ــی، م ــناخت ارگونوم ش

نیازهــای مــرف کننــده و تحقیقــات کاربــردی 

ــد.  ــامن می باش ــد مبل ــی و تولی ــه طراح در حیط

از نقــاط ضعــف بخــش آموزشــی رشــته طراحــی 

صنعتــی، عــدم ارتبــاط مناســب دانشــگاهیان 

ــامن  ــد مبل ــن تولی ــود متخصصی ــت، نب ــا صنع ب

جهــت تدریــس و آمــوزش دانشــجویان و همچنین 

عــدم توجــه کافــی بــه روش هــای ســاخت و تولیــد 

مبلــامن و امکانــات تولیــد کننــدگان داخلــی در 

دانشــگاه ها اســت. ایــن موضــوع باعــث می شــود 

کــه در اکــر مــوارد طراحی هــای صــورت گرفتــه 

ــگ و  ــرم و رن ــی ف ــاظ زیبای ــان از لح ــط طراح توس

رفــع نیــاز بــازار و مــرف کننــده بســیار ایــده آل 

و جــذاب باشــد امــا قابلیــت ســاخت یــا تولیــد بــا 

ــات داخــل کشــور را نداشــته باشــد. امکان

رشایــط  از  شــدن  خــارج  وجــود  بــا  بنابرایــن 

تحریم هــا و جهــت حضــور در عرصــه رقابت هــای 

بازرگانــی بین املللــی ایــن نکتــه بســیار اهمیــت 

ــال  ــه دنب ــی ب ــان داخل ــه طراح ــد ک ــدا می کن پی

ارائــه طرح هایــی در زمینــه طراحــی مبلــامن 

بــرای تولیــد کننــدگان ایرانــی باشــند کــه قابلیت 

ســاخت و تولیــد آن توســط ابزارهــا و امکانــات 

ــد.  ــته باش ــود داش ــی وج ــدگان داخل ــد کنن تولی

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

بــا توجــه بــه تعــداد صنعتگــران و تولیــد کنندگان 

ــی در  ــان صنعت ــداد طراح ــی و تع ــامن داخل مبل

کشــور، طراحــان ایرانــی جایــگاه مناســبی در ایــن 

صنعــت نداشــته و اکــر تولیــد کننــدگان مبلامن 

طــراح صنعتــی نداشــته و اقــدام بــه کپی بــرداری 

از روی طرح هــای خارجــی می کننــد. علــت ایــن 

ــه  ــخ ب ــده در پاس ــر ش ــوارد ذک ــر م ــالوه ب ــر ع ام

ســوال اول، عــدم شــناخت رشــته طراحی صنعتی 

و اعتــامد بــه توامنندی هــای طراحــان توســط 

ــن  ــد. همچنی ــی می باش ــدگان داخل ــد کنن تولی

ــث  ــه باع ــور ک ــت در کش ــی رای ــون کپ ــود قان نب

  رضا جوشقانی

کپــی بــرداری طرح هــا در داخــل کشــور می شــود 

باعــث عــدم اعتقــاد بــه داشــن طــراح و پرداخت 

دســتمزد طراحــی بــه طراحــان صنعتــی در ایــران 

می شــود. تنهــا برخــی تولیــد کننــدگان مبلــامن 

ــش  ــد از دان ــار دارن ــی در اختی ــراح صنعت ــه ط ک

ــی  ــول و زیبای ــی محص ــه طراح ــوط ب ــوم مرب عل

شناســی ایــن افــراد جهــت بهبــود تولیــدات خــود 

اســتفاده می کننــد. امیــد اســت بــا فراهــم آوردن 

زیــر ســاخت های اجرایــی، طراحــان صنعتــی 

ــر  ــوالت منح ــی محص ــا طراح ــور ب ــده کش زب

بفــرد و مناســب نیــاز بــازار جایــگاه واقعــی خــود 

را درصنعــت پیــدا منــوده و باعــث ارتقــا زیبایــی و 

کیفیــت تولیــدات داخــل کشــور شــوند. 
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رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــت؟ ــق اس ــی منطب ــن امللل ــی بی بازرگان

در مــورد رونــد آمــوزش طراحــی روز مبلــامن بایــد 

اشــاره کــرد کــه متأســفانه هنــوز اتفــاق قابــل 

ــرداری  ــد کپی ب ــود. رون ــاهده منی ش ــری مش ذک

بســیار قویــرت از طراحــی توســط طراحــان داخلــی 

کــه  باشــد  ایــن  دلیلــش  شــاید  می باشــد، 

دانشــگاه ها نتوانســتند فاصلــه خودشــان را بــا 

طراحــی روز جهــان کــم کننــد. پروســه تبدیــل یک 

طــرح بــه یــک محصــول مشــکالت فــراوان دارد و 

بســیار گــران متــام می شــود ایــن دلیلــی اســت که 

پــروژه هــای دانشــجوئی هــم پــروژه هــای خیلی به 

روزی نباشــند و در حــدی هســتند که بــا امکانات 

دانشــجو و دانشــگاه هامهنگ هســتند، در نهایت 

طراحــی و نــوآوری در ســطح مطلــوب انجــام 

منی پذیــرد.در پــی تحریــم تنهــا چیــزی کــه فکــر 

ــدن  ــاید ارزان ش ــام دارد ش ــکان انج ــم ام می کنی

مــواد اولیــه باشــد کــه امــکان رقابــت در بازارهــای 

ــه کمــک  ــی را افزایــش می دهــد کــه ب بیــن امللل

اقتبــاس و برداشــت از طرح هــای خــوب می توانــد 

منجــر بــه تولیــد قابــل رقابــت گــردد.

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

هامنطــور کــه قبــالً اشــاره گردیــد در مــورد طراحی 

و خالقیــت در تولیــد مبلــامن اتفــاق خاصــی 

مشــاهده منی گــردد امــا در برداشــت و کپــی 

ــا  ــردن آنه ــزه ک ــای روز و ایرانی ــرداری از طرح ه ب

ــتیم. ــق هس موف

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

بازارهــای مــا تحــت تأثیــر واردات مبلامن هســتند 

ولــی نــه بطــور کامــل مــا بیشــرت از طراحی هایــی 

کــه در دســرتس طراحــان و تولیــد کننــدگان 

بوســیله روش هــای مختلــف مثــل اینرتنــت قــرار 

ــم. ــتفاده می کنی ــرد اس می گی

  جمشید کیانی

تولیدکنندگان فاقد بخش طراحی بوده و برداشت غلطی از طراحی دارند

مدیرعامل رشکت برش:

اکــر تولیــد کننــدگان و رشکت هــای مبلــامن 

فاقــد بخــش طراحــی هســتند و ایــن جمــع کثیــر 

باعــث برداشــت غلــط حتــی از طراحی هــای 

موجــود می شــود. لــذا بـــــازارهای مبلــامن خیلــی 

تأمیــن کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلی 

ــه  ــروه ب ــن گ ــود ای ــر می ش ــه منج ــند ک منی باش

ســمت سفارشــات خــاص و غالبــاً خریــد کاالهــای 

ــد. خارجــی برون
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صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــا چــه ان دانشــگاه های کشــور ت

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

بازرگانــی بیــن املللــی منطبــق اســت؟

فعالیــت گروه هــای آموزشــی در ســطوح متفــاوت 

بصــورت  کشــور  مختلــف  دانشــگاه های  در 

روز افــزون شــکل گرفتــه و در حــال گســرتش 

می باشــد، ولــی تــا خروجــی ایــن مراکــز هامهنــگ 

ــن خــاص آن نباشــد هیچــگاه  ــازار و مخاطبی ــا ب ب

شــکل عملــی را درک منی کنــد.

طریــق  از  را  خــود  نیــاز  می بایســت  بــازار 

دانشــگاه ها تأمیــن و دانشــگاه نیــز روش خــود را 

بــر اســاس دانــش روز و نیــاز بــازار احیــاء منایــد. 

ــط پیــش آمــده بعــد از برداشــن تحریم هــا  رشای

نیــز بــه همیــن فاکتورهــا بســتگی دارد. زمانیکــه 

تحریم هــا برداشــته شــود دیگــر بحــث طراحــی 

ــل  ــرای داخ ــی ب ــع دانش ــاد مناب ــد و ایج و تولی

کشــور مفهومــی نــدارد و ایــن تفکــر می بایســت 

ــای  ــا رفتاره ــق ب ــا مطاب ــردد ت ــمول گ ــان ش جه

ــرد. ــر صــورت پذی ــن ام ــی ای بین امللل

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

ــی  ــی ایران ــاس روش زندگ ــی براس ــی ایران طراح

در  روشــی  چنیــن  ایجــاد  و  می گیــرد  شــکل 

خواســت منابــع آموزشــی در دانشــگاه ها و مراکــز 

علمــی و درخواســت بازار براســاس تولیــد را طلب 

ــرد؟  ــد ک ــه بای ــال چ ــد، ح می منای

ــی براســاس  نخســت می بایســت طــرا حــی ایران

شــکل جامعــه و روش زندگــی و بســرت ســازی 

ــرد  ــکل گی ــت ش ــه درخواس ــبت ب ــب نس مناس

ــد. ــکوفایی برس ــه ش ــه مرحل ــپس ب س

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

تولیــدات و واردات مبلــامن بخــش کوچکــی از 

ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی را پوشــش 

می دهــد. چون اصــوالً در بحث طراحی و ســاخت 

در معــامری و معــامری داخلــی لــزوم پیــش زمینه 

الگوهای مناســب براســاس روش زندگی مشــخص 

ــب  ــت مخاط ــی و درخواس ــه طراح ــت و گرن اس

ــه  ــس ریش ــد. پ ــزول می کن ــن ن ــطحی پایی ــه س ب

اصلــی ایــن جهــش قطعــاً در دانشــگاه و الگوهــای 

پیرشفتــه می باشــد.

ــی  ــکل قطع ــوز ش ــته هن ــن رش ــه ای ــاط ب در ارتب

نیافته انــد ولــی بخاطــر لــزوم روز افــزون کاربــرد 

ایــن رشــته در زندگــی، الگوهــای حــل روش هــای 

آرامش پذیــر رو بــه رشــد می باشــد در همیــن 

ــم  ــوزه ک ــن ح ــی در ای راســتا تشــکل های مختلف

ایــن  بیــش فعالیــت دارنــد و از مهمرتیــن  و 

تشــکل ها از جامعــه مهندســان معــامری داخلــی 

ــرد. ــام ب ــوان ن ــران می ت ای

مســلامً وقتــی ایــن تشــکل ها شــکل مطلــوب 

کارکــرد خــود را ایفــاد مناینــد، جامعــه بــه رشایــط 

ــید. ــد رس ــده خواه ــب در آین مناس

  عبدالرضا محسنی

Interview
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مبلامن بخش کوچکی از سلیقه معامران و طراحان داخلی را پوشش می دهد

رئیس جامعه مهندسان معامری داخلی ایران :

Interview
گفت وگو

Interview
گفت وگو



رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحی 

مبلــامن در گروه هــای طراحــی صنعتــی 

دانشــگاه های کشــور تــا چــه انــدازه بــا نیــاز 

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

بازرگانــی بیــن املللــی منطبــق اســت؟

رونــد آمــوزش هــرن و دانــش روز طراحــی مبلــامن 

در رشــته طراحــی صنعتــی بــه هیــچ عنــوان نیــاز 

کشــور و همچنیــن در رقابــت بــا تولیــد کنندگان 

ــم  ــر بخواهی ــد و اگ ــن منی کن ــی را تامیی خارج

بــه ایــن جایــگاه برســیم حتــامً بایــد رونــد امــوزش  

طراحــی کشــور را کامــالً دگرگــون کــرد.

جایــگاه طراحــی و طراحــان ایرانــی را 

ــارت آن در  ــامن و تج ــد مبل ــت تولی در صنع

ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــران چگون ای

جایــگاه طراحــی ایرانــی در صنعــت تولیــد مبلامن 

ــارت  ــی و تج ــا طراح ــه ب ــارت ان در مقایس و تج

جهــان بســیار ناچیــز و ضعیــف می باشــد. بجــز 

تعــدادی انگشــت شــامر کــه در ایــن امــر موفــق 

ــتعداد و  ــا اس ــراد ب ــر اف ــفانه دگ ــتند، متاس هس

بــا ذوق فرصــت شــکوفایی نداشــته و ندارنــد. 

پیشــنهاد می گــردد بــه ایــن افــراد کمــک شــود تــا 

ــن امــر کوشــا باشــند. بتواننــد در ای

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

بــرای  نامــدار  زیــرا معــامران  انــدک،  بســیار 

پروژه هــای خــود طراحــی مبلامن انجــام می دهند 

و بــرای هــامن پــروژه اســتفاده می کننــد ولــی بــه 

تولیــد انبــوه منی رســد.

   نورایر ناظاریان

جایگاه طراحی ایرانی در صنعت تولید مبلامن ناچیز است

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد: 
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رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــا نیــاز  ــا چــه انــدازه ب دانشــگاه های کشــور ت

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

بازرگانــی بیــن املللــی منطبــق اســت؟

بــا توجــه بــه رشایــط پســا تحریــم و فرصت هــای 

محدودیت هــای  شــدن  برداشــته  از  ناشــی 

ــش طراحــی  ــد آموزشــی هــرن و دان موجــود، رون

فضــای  در  تخصصــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

منطبــق  نیازهــای کشــور  بــا  اصــالً  رقابتــی، 

ــل  ــرای حضــور در فضــای بین املل منی باشــد و ب

نیــاز بــه بازنگــری اساســی در این عرصــه خواهیم 

داشــت.

جایــگاه طراحــی و طراحــان ایرانــی را در 

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایران 

چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

طراحــان و اساســاً رویکــرد طراحــی در کشــورمان 

ــگاه بســیار مناســبی دارد  حرفــه ای اســت و جای

بــه اعتقــاد بنــده بعنــوان یــک دســت انــدرکار و 

متخصــص تولیــد بــه مراتــب عقب تــر از بخــش 

طراحــی اســت و در کل صنعــت فاصلــه بســیاری 

بــرای پاســخ بــه نیازهــای حــوزه طراحــی دارد.

 بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

نیازهــای  اکــر  تقریبــاً  بنــده،  اعتقــاد  بــه 

معــامران و طراحــان داخلــی در کشــور بــه دلیــل 

محدودیت هــا و فاصلــه ای کــه تولیــد کننــدگان 

خارجــی بــا نــگاه طراحــان دارنــد از بازارهــای 

ــای  ــاً منونه ه ــردد و اساس ــن می گ ــی تأمی خارج

تولیــدات داخلــی از کیفیــت و زیبایــی الزم 

محصــوالت  اغلــب  لــذا  و  نبــوده  برخــوردار 

ــرار  ــی مــورد اســتفاده و توجــه طراحــان ق واردات

می گیــرد.

  علی زبردست

تفکر طراحی باید جهانی باشد

مدیرعامل رشکت پایا طرح و فرم:



رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز طراحــی 

صنعتــی  طراحــی  گروه هــای  در  مبلــامن 

ــاز  ــا نی ــدازه ب ــه ان ــا چ ــور ت ــگاه های کش دانش

کشــور در رشایــط پســاتحریم و رقابــت هــای 

ــت؟ ــق اس ــی منطب ــن امللل ــی بی بازرگان

تــا چنــد ســال پیــش نــگاه صنعــت مبلــامن بــرای 

ــه  ــش روز ب ــرن و دان ــیل های ه ــتفاده از پتانس اس

رشــته های طراحــی صنعتــی و رشــته های مرتبــط 

بــا صنایــع چــوب و کاغــذ بــود. بــه دو دلیــل 

عمــده یکــی سیســتم کلــی آموزشــی کشــور کــه 

فاصلــه زیــادی بــا روش هــای آموزشــی نویــن دارد و 

دیگــری این کــه مبلــامن تنهــا بخشــی از مجموعــه 

ــن  ــود ای ــن رشــته های دانشــگاهی ب موردتوجــه ای

مهــم آن گونــه کــه بایــد محقــق نشــد و بــه همیــن 

ــا  ــاص و ب ــته های خ ــاد رش ــر ایج ــز تفک ــل نی دلی

ــکل  ــیون ش ــامن و دکوراس ــوزه مبل ــر ح ــز ب مترک

گرفــت کــه بــر اســاس نیازهــای صنــف و صنعــت 

مبلــامن و دکوراســیون طراحــی و تنظیم شــده 

اســت. ایــن ایــده بــا حامیــت و همــکاری بــزرگان 

ایــن صنــف و صنعــت بــه فعــل درآمــد کــه اقــدام 

قابل تقدیــری اســت. ازآنجایی کــه ایــن جریــان 

جدیــد اســت همــه حتــی خــود بانیــان ایــن حــوزه 

نیــز در انتظــار خروجی هــای ایــن رشــته هســتند 

ــده  ــه انجام ش ــی ک ــا تالش های ــه ب ــم ک و امیدواری

بــه زودی صنعــت مبلــامن بتوانــد از دســتاوردهای 

ســایر  قاعدتــا  بــرد.  اســتفاده  حرکــت  ایــن 

رشــته های نزدیــک بــه صنعت مبلــامن به خصوص 

طراحــی صنعتــی نیــز بــا اصالحــات مناســب مثل 

پــروژه محــور شــدن واحدهــای دانشــگاهی و ایجاد 

امــکان کارآمــوزی و فعالیت هــای کارگاهــی و 

همچنیــن آماده ســازی دانشــجویان بــرای ورود 

ــی  ــک بزرگ ــد کم ــب وکار می توانن ــازار کس ــه ب ب

ــد  ــود بکنن ــگان خ ــه دانش آموخت ــت و ب ــه صنع ب

کــه البتــه بــه دلیــل پیچیدگی هــای متعــدد، ایــن 

مقولــه در بلندمــدت بــه نتیجــه خواهــد رســید.

ــی را در  ــان ایران ــی و طراح ــگاه طراح جای

صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن در ایــران 

چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

ســؤال خوبــی را مطــرح کردیــد. به ســبب مشــغله 

جدیــدی کــه به واســطه طراحــی و راه انــدازی 

ــته ایم  ــر داش ــال اخی ــه س ــر در دو س ــایت خوگ س

ــوده ام.  ــادی من ــه زی ــورد مطالع ــن م ــاً در ای اتفاق

درســایت خوگــر بخشــی بــه نــام مطالــب داریــم 

ــال  ــارت و انتق ــش و مه ــج دان ــش تروی ــه هدف ک

بــه  مربــوط  مختلــف  حوزه هــای  در  تجــارب 

مبلــامن، دکوراســیون و معــامری داخلــی اســت. 

در رسفصل هایــی نظیــر طراحــی محصــول خالقانه 

و محصــول و طــراح مانــدگار درصــدد معرفــی 

افــرادی هســتیم کــه خالــق محصــوالت مانــدگار 

یــا نوآورانــه در صنعــت مبلــامن هســتند. نتیجــه 

ــه در  ــود ک ــن ب ــورد ای ــن م ــا در ای ــتجوی م جس

کشــورهای پیرشفتــه در این صنعت، نــام برندهای 

معتــر با نــام طراحــان شناخته شــده عجین اســت 

و همــواره نــام طراحــان به انــدازه برندهــا یــا حتــی 

بیــش از آن مطــرح اســت. به همین علت بســیاری 

از ایــن مــوارد را به عنــوان منونه هایــی از همــکاری 

ــا  ــامن در دنی ــت مبل ــا صنع ــهور ب ــان مش طراح

ــاهد  ــده ش ــه در آین ــم ک ــم و امیدواری درج منودی

همــکاری بیش ازپیــش طراحــان بــه نــام کشــورمان 

بــا برندهــای معتــر باشــیم. اســتفاده از نــام 

   حسین کاشانی

در کشورهای پیرشفته نام برندهای معترب با نام طراحان شناخته شده عجین است

مدیرعامل رشکت اکتیران و بنیان گذار خوگر: 

معــامران برنــد، اخیــراً در حــوزه معــامری در ایــران 

اتفــاق افتــاده اســت امیدواریــم در حــوزه مبلــامن 

و دکوراســیون داخلــی نیــز بــه زودی شــاهد حضور 

طراحــان شــاخصی باشــیم کــه خــود برنــدی بــرای 

معرفــی مبلــامن برتــر باشــند.

فعالیت هــای  بــه  نیــاز  مســئله  ایــن  البتــه   

زیرســاختی و مهمــی از ســوی کلیه متصدیــان این 

صنعــت و ازجمله مؤسســات فرهنگــی چون مجله 

معتــر شــام دارد. اختصــاص بودجــه مناســب 

در واحدهــای توســعه رشکت هــای فعــال بــرای 

طــرح نوآورانــه و جدیــد و ایجــاد ســازوکار مناســبی 

ــت  ــی اس ــنواره ها اقدامات ــابقات و جش ــر مس نظی

ــت  ــان و تثبی ــرای طراح ــزه ب ــد انگی ــه می توان ک

ــد. ــن حــوزه فراهــم کن موقعیتشــان در ای

بازارهــای مبلــامن در بخــش تولیــدات 

ایرانــی و مبلــامن وارداتــی تــا چــه انــدازه تأمین 

کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلــی در 

ــیون  ــامری و دکوراس ــاص مع ــای خ ــروژه ه پ

می باشــند؟

حــوزه مبلــامن و دکوراســیون حوزه بســیار وســیعی 
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اســت. گاه آن را بســیار خــاص و در خدمــت اهــداف گــروه 

کوچک تــری از جامعــه می بیننــد و یــا بســیار عمومــی و 

ــل  ــن دلی ــه همی ــردم. ب ــوم م ــره عم ــی روزم ــی از زندگ جزئ

ــه پرســش شــام کمــی مشــکل اســت. هــر تالشــی  پاســخ ب

بــرای بهبــود و زیباســازی محیــط زندگــی فــردی و اجتامعــی 

یــا فضاهــای عمومــی در حــوزه دکوراســیون قرارمــی گیــرد. 

در ســال های اخیــر ایــن امــر در منــازل مســکونی، فضاهــای 

اداری و تجــاری، فضاهــای عمومــی نظیــر مراکز بهداشــتی و 

درمانــی، تفریحــی و... بیشــرت موردتوجه قرارگرفتــه و جزئی 

از کیفیــت زندگــی فــردی و اجتامعــی اســت. خوشــبختانه 

ــن ســال ها  ــی بیشــرتی در ای هــم طراحــان و معــامران داخل

در ایــن حــوزه فعال شــده اند و هــم گرایــش مــردم و صاحبــان 

ــرت  ــروه بیش ــن گ ــات ای ــتفاده از خدم ــه اس ــب وکارها ب کس

شــده. معتقــدم تولیــدات داخلــی و نــوع و میــزان وارداتــی 

کــه در حــال حــارض وجــود دارد- کــه البتــه امیــدوارم همــواره 

توســعه تولیــد نیــاز بــه واردات در ایــن حــوزه را کاهــش دهــد 

–می توانــد پاســخگوی نیــاز در ایــن حــوزه باشــد.

مشــکل بزرگــی کــه در ایــن بخــش وجــود داشــته و همچنــان 

باقــی اســت، چگونگــی دسرتســی متقاضیــان، بــه کاال و 

ــه کاال  ــا جســتجو و دسرتســی ب خدمــات موجــود اســت. آی

بــه روش هــای ســنتی می توانــد آنچــه را کــه در ســبد عرضــه 

اســت بــه طــراح یــا مخاطــب دارای نیــاز معرفــی کند. شــاید 

ــن امــکان فراهــم  در برخــی از مراکــز اســتان و به ســختی ای

ــزرگ مــا تنهــا از چنــد مرکــز اســتان  باشــد لیکــن کشــور ب

ــرای  ــیون ب ــتفاده از دکوراس ــگ اس ــده و فرهن ــکیل نش تش

تجهیــز فضاهــای فــردی و جمعــی در شهرســتان ها نیــز در 

ــز  ــرتی نی ــرتش بیش ــج گس ــت و به تدری ــرتش اس ــال گس ح

خواهــد یافــت. بــه همیــن دلیــل بــه نظــر مایکــی از مهم ترین 

فعالیت هــا در ایــن حــوزه می توانــد ایجــاد امــکان دسرتســی 

مناســب بــا ابزارهــای روز مبنتــی بــر فّنــاوری نویــن )اینرتنت 

و گوشــی های هوشــمند( بــه کاالهــای دکوراســیون و خدمات 

ــا ایجــاد وب  ســایت خوگــر و در  مرتبــط باشــد. کاری کــه ب

ــگاه  ــوان فروش ــزا در آن به عن ــش مج ــه بخ ــن س ــر گرف نظ

اینرتنتــی )ایجــاد دسرتســی بــه کاال( شــبکه اجتامعــی 

تخصصــی طراحــان )ایجــاد دسرتســی بــه خدمــات( و بخــش 

مطالــب )انتقــال دانــش و تجربــه( بســرتی مناســب بــرای آن 

فراهم شــده اســت و مــا ایــن بســرت را متعلــق بــه کل صنعــت 

ــام  ــؤال ش ــه س ــخ ب ــخص تر در پاس ــور مش ــم. به ط می دانی

ــد  ــی می توان ــامن واردات ــران و مبل ــدات ای ــم تولی ــد بگوی بای

تأمین کننــده ســلیقه معــامران و طراحــان داخلی باشــد البته 

ــات  ــی کاال و خدم ــه و دسرتس ــازوکار عرض ــر روی س ــر ب اگ

در رسارس کشــور کار بیشــرتی شــود کــه نیــاز بــه نــوآوری و 

نــگاه و شــیوه های جدیــدی دارد. امیــدوارم کــه دیگــران نیــز 

ــن  ــای نوی ــرتش روش ه ــه گس ــوند و ب ــوزه وارد ش ــن ح در ای

ــد  ــه تولی ــه درزمین ــرا ک ــد، زی ــک مناین ــروش کم ــع و ف توزی

رسمایه گــذاری خوبــی انجام شــده اســت و اینــک نیــاز اصلی 

ــت. ــروش اس ــع و ف ــتم های توزی ــرتش سیس در گس

رونــد آمــوزش هــر و دانــش روز 

طراحــی مبلــامن در گروه هــای طراحــی 

تــا  کشــور  دانشــگاه های  صنعتــی 

ــط  ــور در رشای ــاز کش ــا نی ــدازه ب ــه ان چ

پســاتحریم و رقابــت هــای بازرگانی بین 

ــت؟ ــق اس ــی منطب امللل

بــا توجــه بــه عمــر کــم دانــش طراحــی 

مبلــامن بــه عنــوان رشــته ای مســتقل و 

ــاتید  ــود اس ــگاهها  و نب ــه ای در دانش حرف

برجســته و حرفــه ای جهــت طراحی مبلامن 

اســاتید  توســط  رشــته  ایــن  تدریــس  و 

ــال  ــی، در ح ــی صنعت ــا طراح ــامری و ی مع

حــارض رونــد آمــوزش ایــن رشــته منــی تواند 

بــا ســایر کشــورهای پیرشو مقایســه گــردد.

چنانچه در دوران پســا تحریم بتوان اســاتید 

ــورهای  ــته را از کش ــن رش ــص در ای متخص

صاحــب ســبک و پیــرشو بــه صــورت مدعــو 

بــه کار گرفــت، ویــا دانشــجویان ممتــاز و با 

اســتعداد را بــه ایــن کشــورها فرســتاد مــی 

تــوان رسعــت پیرشفــت آمــوزش تخصصــی 

ــامن را بیشــرت کــرد.  طراحــی مبل

جایــگاه طراحــی و طراحــان ایرانی را 

در صنعــت تولیــد مبلــامن و تجــارت آن 

در ایــران چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

ــی  ــد طراح ــارض واح ــال ح ــفانه در ح متأس

در صنــف تولیدکننــدگان مبلــامن نیز فاقد 

ارزش بــوده و جایــگاه واقعی خود را بدســت 

ــرداری  ــدگان، کپی ب ــد کنن ــاورده و تولی نی

از منونــه هــای خارجــی و چــه بســا رقبــای 

ایرانــی خــود را ترجیــح میدهنــد  و در ایــن 

ــت  ــی اهمی ــراح ب ــوی ط ــوق معن ــن حق بی

تلقــی مــی گــردد و در نتیجــه نیاز بــه طراح 

و علــم طراحــی از بیــن میــرود.

سلیقه تولید کنندگان جوابگوی پروژه های لوکس نیست

مدیر عامل رشکت یاسمین:

  مهیار داوود آبادی

ــش  ــان در بخـــ  بازارهــای مبلمــــ

تولیــدات ایرانــی و مبلــامن وارداتــی 

ــلیقه  ــده س ــن کنن ــدازه تأمی ــه ان ــا چ ت

ــروژه  ــی در پ معــامران و طراحــان داخل

هــای خــاص معــامری و دکوراســیون 

می باشــند؟

ــان  ــن طراح ــی مابی ــاط ف ــه ارتب هنگامیک

ــچ  ــگ باشــد، هی ــدگان کمرن ــد کنن و تولی

دلیلــی بــرای هامهنــگ بــودن محصــوالت 

و ســلیقه طراحــان وجــود نــدارد لــذا اگــر 

از اســتثنائات رصفنظــر کنیــم ســلیقه 

پروژه هــای  جوابگــوی  تولیدکننــدگان 

خــاص نیســت.اما در مــورد اقــالم وارداتــی 

ــت. ــرتی یاف ــوارد بیش ــوان م می ت
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 هلند، رسزمیِن کوچک گل های زیبا و رنگارنگ، بی تردید، 

زادگاه و پروردگاِه بسیاری از پیشگاماِن هر مدرن بوده 

است؛ پیشگامانی که با معرفی انتزاعِ هندسی در عرصه ی 

سال های  در  را  هر  پرشور  جهاِن  تجسمی،  هرهای 

آغازیِن سده ی بیستم به لرزه افکندند و تأثیری شگرف و 

ماندگار بر مکتب های هری رسارس جهان نهادند. سبک 

بزرگانی  سوی  از  که  )نئوپالستیسیزم(   نوشکل آفرینی 

چون پیت موندریان و تئو وان دوزبرگ  در اوایل سده ی 

بیستم معرفی شد، می کوشید تا با بهره گیری از خطوِط 

راست و سطوح تخت و نیز با به کارگیری رنگ های خالص 

به سه رنگ اصلی و رنگ های خنثی  و ناب -که عموماً 

محدود می شد- هرگونه واقع منایی )فیگوراسیون( را از 

دنیای هر بزداید و با الهام پذیری از دانش ریاضیات، 

منایانگر نظِم زیبا شناختی طبیعت باشد. این اندیشه ، به 

تدریج در جنبش معامری و طراحی ِد استایل - به اهتامم 

پیشگامانی چون گریت ریتوِلد- تبلور یافت و در پاره ای از 

آثار طراحی مبلامن و طراحی داخلی منود عینی پیدا کرد. 

جنبش ِد استایل، هرچند در گسرته ی جغرافیایی کوچکی 

درخشید، اما تأثیری ویژه بر مکتب باهاس و به ویژه تفکر 

طراحی مدرنیسم در سده ی بیستم نهاد. امروز می توان، 

هامن بارقه های انتزاعِ مفهومی ِد استایل را که به اندکی 

شوخ طبعی و طنزآمیزی دوراِن پسامدرن آمیخته شده، در 

آثار طراحان معارص هلند مشاهده کرد.

  ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

نگاهی بر زندگی و آثار 
ریچارد هاتن
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ریچــارد هاتــن، طراح نامــدار هلنــدی، از زمره ی 

ایــن طراحــان اســت. اغــراق نیســت اگــر او را 

میــراث دار ســبک طراحــی ریتوِلــد برشــمریم؛ 

وارثــی کــه فرهنــِگ پیشــین طراحی هلنــدی را 

بــه یمــن بهره گیــری از فنــاوری نویــن، شــکلی 

تــازه بخشــیده اســت.  آثــار هاتــن کــه عمومــاً 

در دو زمینــه ی طراحــی مبلــامن و طراحــی 

داخلــی طبقه بندی می شــوند، در دو گســرته ی 

متامیــز، قابــل نقــد و تحلیلنــد: نخســت، آثاری 

کامــالً مفهومــی کــه گویــای نبــوغِ ســتودنی و 

خالقیــِت واالی وی هســتند و دوم، آثــاری کــه 

بــا هــدف تولیــد صنعتــی و انبــوه، افتخارآفرین 

شــده اند. هاتــن، هرچنــد خــود، کارکردگرایــی 

را هــدف اصلــی طراحــی خویــش برمی شــمرد، 

آثــارش از نوعــی گرایــش ویــژه به ســبک گرایی 

ــاِر  ــه، آث ــه آنک ــب توج ــد و جال ــت می کن حکای

مفهومــی وی، بــر طراحــی دیگــر طراحــان 

صنعتِی مبلامن تأثیری مشــهود داشــته اســت.



40
40HISTORY OF FURNITURE

سبک شناسی

ریچــارد هاتــن، بــه ســال 1967 در شــهر زولرکرســِپل  

هلنــد در خانــواده ای کارگــری بــه دنیــا آمــد؛ از این 

رو، در دوران خردســالی و نوجوانــی، چندان امکانی 

بــرای فراگیــری هــرن نداشــت؛ امــا شــوق ســاخن 

و آفریــدن، همــواره در وی مــوج مــی زد. وی در 

ســال 1986، بــرای فراگیــری طراحــی صنعتــی، وارد 

ــج  ــس از پن آکادمــی طراحــی آیندهــوِون  شــد و پ

ســال دانش انــدوزی، در ســال 1991، از ایــن دانشــگاِه 

ــد. وی،  ــل ش ــد فارغ التحصی ــی هلن ــرِ طراح معت

فرایندهــای  از  همــواره  دانشــجویی،  دوران  در 

آکادمیــک آمــوزش طراحی رویگردان بود و نگرشــی 

کامــالً شــخصی به طراحــی داشــت. هاتن، همــواره 

اســتادان خویــش را بــه چالــش می کشــید و در 

صــدد طراحــی آثــاری نــو و خارق العــاده بــود؛ آثاری 

کــه گاه بــا منطــق علمــی و نظام منــد طراحــی 

ــخر  ــاد و متس ــورد انتق ــد و گاه م ــگ نبودن هامهن

واقــع می شــدند. امــا رسانجــام، او و دوســتانش 

همچــون یورگــن ِبــی   و مارســل واندرس با پافشــاری 

بــر ایده هــای انقالبــی خویــش، جایــگاه ویــژه ای در 

محافــل طراحــی جهانــی یافتنــد. 

ســال 1991،  در  فارغ التحصیلــی  از  پــس  هاتــن 

شــهر  در  را  طراحــی اش  شــخصی  اســتودیوی 

روتــردام راه انــدازی کــرد و در کمــرت از یــک ســال، 

موفــق بــه دریافــت جایــزه ی طراحــی هلنــد )1992( 

شــد. وی در دفــرت طراحــی خــود، بــر روی طیــف 

متنوعــی از پروژه هــای طراحــی از جملــه مبلــامن، 

محصــول، طراحــی داخلــی و منایشــگاهی بــه کار 

پرداخــت و بــه تدریــج در رسارس هلنــد، بــه عنــوان 

بازیگوشــانه  بــا رویکــردی  طراحــی خوش فکــر 

شــناخته شــد. هاتــن، عطشــی ســیراب ناپذیر برای 

ارائــه ی آثــاری بکــر و خالقانــه داشــت و از ایــن رو، 

چنــدان در جســتجوی کارفرمــا و مشــرتی نبــود. 

امــا آثــارش بــا نــوآوری  و طنزآمیــزی خــاص خویــش، 

ــه خــود جلــب کــرد.  ــج توجه هــا را ب ــه تدری ب

نخســتین اثــر شــاخص هاتــن، کــه در واقع پــروژه ی 

نهایــی دانشــگاهی اش بــود، میز-صندلــی  نــام 

داشــت. ایــن طــرح کــه از دو قطعــه ی مجــزا 

تشــکیل شــده بــود، از یــک دیــدگاه، چهارپایــه ای 

ــت و  ــامر می رف ــه ش ــک ب ــز باری ــک می ــر ی در براب

ــازودار  ــی ب ــک صندل ــود ی ــر، خ ــی دیگ از دیدگاه

محســوب می شــد و کارکــردی دوگانه داشــت. در 

واقــع، شــیوه ی نشســِن کاربــر، تعریــِف محصــول 

ــی  ــرِد طراح ــن رویک ــن، ای ــی داد. هات ــر م را تغیی

بازیگوشــانه را در طــرح صلیــب  خــود کــه ترکیبــی 

از میــز، صندلــی و نیمکــت بــود، پی گرفــت. میز-

صندلــی و صلیــب در ســال 1994، از ســوی رشکــت 

ــدی  ــان هلن ــن  -دروگ در زب ــدی دروگ دیزای هلن

بــه معنــای خشــک اســت- تولیــد شــدند تــا بــه این 

ــی  ــک و هندس ــای خش ــر طرح ه ــب، منایانگ ترتی

هاتــن باشــند. تأثیــر زیبایی شناســی ِد اســتایل 

و ســبک طراحــی گریــت ریتوِلــد، در ایــن آثــاِر 

نخســتیِن هاتن به روشــنی مشــهود اســت. هرچند 

ــی پرهیــز کــرد،  وی از به کارگیــری رنگ هــای اصل

امــا بــا ترکیــب ســطوح تخــت و راست گوشــه، بــه 

ــش  ــینیان خوی ــی پیش ــزاعِ هندس ــِت انت بزرگداش

پرداخــت. وی، ایــن مجموعــه ی مبلــامن را با شــعار 

ــعاری  ــرد؛ ش ــه ک ــی«  ارائ ــاِن طراح ــاری از نش »ع

کــه بعدهــا بــه هویــِت منحربه فــرد هاتــن بــدل 

شــد و بیانگــر مبلامنــی چندمنظــوره، مفهومــی و 

ــود. ــوخ طبعانه ب ش

  میز-صندلی، کارگاه ریچارد هاتن، 1991، 

دروگ دیزاین، 1994

  صلیب، کارگاه ریچارد هاتن، 1991،

دروگ دیزاین، 1994

  منونه هایی از میز و صندلی از مجموعه ی »عاری از 

نشاِن طراحی«، کارگاه ریچارد هاتن، 1991
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هاتــن در پــی ایــن رویکــرد، در ســال های بعــد 

بــه طراحــی مجموعــه ای از مبلــامن چوبــی 

ــان  ــوان دینــگ  پرداخــت. دینــگ در زب ــا عن ب

هلنــدی بــه معنــی شــیء اســت و در حقیقــت، 

بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه خــوِد هاتــن 

ــود  ــار خ ــن آث ــر روی ای ــی ب ــت نام منی توانس

ــز،  ــی از می ــو، ترکیب ــک س ــون از ی ــذارد؛ چ بگ

ــد و از  ــامر می رفتن ــه ش ــت ب ــی و نیمک صندل

ــن  ــد. هات ــا نبودن ــک از آنه ــو، هیچ ی ــر س دیگ

در طراحــی ایــن اشــیا، از فرم هــای تخــت و 

هندســی پیشــین اندکــی فاصلــه گرفــت و 

همچــون یورگِــن ِبــی، بــه گرایشــات پســامدرن 

روی آورد. یکــی از ایــن اشــیا – شــیء شــامره ی 

3- در پــی درخواســت موزه ی مرکــزی اوترِخت  

بــرای نشــیمِن فضای ســبز محوطه ی رســتوران 

طراحــی شــد.

هاتــن بــا طراحی ایــن نیمکــت، دو بازدیدکننده 

هــم  مقابــل  حــال  عیــن  در  و  کنــار  در  را 

می نشــاند و نوعــی حریــم خصوصــی بــرای هــر 

یــک فراهــم می کــرد؛ ضمــن اینکــه وزن اندک و 

پشــتی های صندلــی -کــه بــه ماننــد دســتگیره 

ــل آن را تســهیل  ــد- حمــل و نق عمــل می کردن

می کردنــد. وی، همچنیــن بــه طراحــی داخلــی 

کتابخانــه، رســتوران و پــاره ای دیگــر از مبلــامن 

مــوزه پرداخــت کــه از آن میــان، صندلــی 

ــه صندلــی مــوزه ی مرکــزی  بســیار  موســوم ب

ــی، افتخــاِر  ــن صندل ــت اســت. ای ــز اهمی حای

آن را یافــت کــه در مراســم ازدواج شــاهزاده ی 

هلنــد، نشــیمِن انتخابــی عــروس و دامــاد برای 

مهامنــان باشــد. گفتنی اســت صندلــی موزه ی 

مرکــزی و بســیاری دیگــر از طرح هــای صنعتی 

ــه  ــن، از ســوی رشکــت هلنــدی گیســِپن ب هات

تولیــد انبــوه رســیدند.  

  از مجموعه ی دینگ، کارگاه ریچارد هاتن، 2000

  صندلی موزه ی مرکزی، گیسِپن، 1999
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  صندلی برانتو،

گیسِپن، 1998

هاتــن، به تدریــج در پــی شــهرِت افزون تــر، از 

رویکــرِد رسارس مفهومــی خــود بــه ســوی رویکــرد 

صنعتــی گرایــش یافــت و در ایــن زمینه نیــز آثاری 

درخــوِر توجــه خلــق کــرد. وی، بــا طراحــی چندیــن 

صندلــی بــا فرم هــای ارگانیــک، کــه از جنــس 

پالســتیک ســبک وزن  و بــه روش قالب گیــری 

چرخشــی تولیــد شــدند، کامیابــی خــود را در ایــن 

عرصــه نیــز بــه اثبــات رســاند. صندلــی برانتــو  در 

ــاالن  ــرای خردس ــان، ب ــای درخش ــی از رنگ ه طیف

بزرگســاالن طراحــی  بــرای  راینــو   و صندلــی 

ــده ی  ــتقبال فزاین ــا اس ــو ب ــی برانت ــدند. صندل ش

کــودکان روبــرو شــد و در پــی آن، هاتــن بــا طراحــی 

یــک لیــوان پالســتیکی دودســته   - کــه فرمــی 

کاریکاتورگونــه و احمقانــه داشــت - شــادی بچه ها 

ــن،  ــر برجســته ی هات ــر اث ــدان کــرد. دیگ را دوچن

یــک شــیء پالســتیکی کروی شــکل بــه نــام زیــت  

ــت  ــت، قابلی ــی تخ ــطح افق ــا دو س ــه ب ــت ک اس

ایســتایی یافتــه و کارکــرد نشــیمن، میــز عســلی، 

ــا تزیینــی دارد. ــار تختخــواب و ی ــز کن می

ایــن محصــول، بــه کمــک یــک دســتگیره ی حلقوی 

در کنــار آن و نیــز بــه دلیــل وزن انــدک، بــه 

راحتــی قابــل جابجایــی اســت و در هــر دو فضــای 

داخلــی و خارجــی کاربــری دارد. هاتــن، همچنین، 

ــام  ــان  ن ــِت درخش ــه زی ــی آن را ک ــخه ی نوران نس

ــی  ــنایی تزیین ــراغ روش ــک چ ــوان ی ــه عن دارد، ب

بــرای فضاهــای داخلــی طراحــی کــرده اســت. این 

رویکــرد طراحــی چندمنظــوره، در دیگــر طرح های 

ــه چشــم می خــورد. ــز ب ــن نی هات

  میز-کاناپه، گیسِپن، 1999

  صندلی راینو، گیسِپن، 2002
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ــز- ــرح می ــن، ط ــوره ی هات ــار چندمنظ ــر آث از دیگ

کاناپــه  بســیار شــایان تقدیــر اســت؛ ایــن محصــول 

بــا فــرم پویــا و رنگــی چشــمگیر و بــا پایــه ی فلــزی 

بــراق، ضمــن آنکــه جلــوه ای مــدرن و محــرک 

شــکل های  می بخشــد،  پیرامــون   محیــط  بــه 

نشســن،  شــامل   - را  کاربــری  از  گونه گونــی 

اســرتاحت، مطالعــه و... - بــرای کاربــر فراهــم 

مــی آورد. میز-کاناپــه در دو رنــگ درخشــان قرمز و 

آبــی و در دو طــرحِ راســت و چــپ در ســال 1999، از 

ــد رســید.  ــه تولی ســوی رشکــت گیســپن ب

همچنیــن، هاتن به بزرگداشــِت اســطوره ی جنبش 

ــل  ــک مب ــاس، ی ــوره سوتس ــس، ات ــی ممفی طراح

راحتــی تک نفــره با عنــوان سوتســاس طراحــی کرد 

کــه در ســال 2008 از ســوی گیســپن تولیــد شــد. 

ــا فــرِم مکعبی شــکِل ســاده و  ایــن مبــل راحتــی، ب

رنگ آمیــزی متنــوع، یــادآور پویایــی، گیرایــی و در 

حقیقــت انقالبــی اســت کــه ممفیــس در دهــه ی 

1980 در ایتالیــا و ســپس اروپــا برپــا کــرد.

یکــی از جالب تریــن ایده هــای مفهومــی هاتــن در 

طراحــی مبلــامن، ایــده ی بهره گیــری از کتــاب 

اســت کــه در نهایــت بــه طراحی مبلــامن جدیدی 

بــه نــام الیه هــا  انجامیــد. وی بــا بــه هم چســباندن 

کهنــه ی  کتاب هــای  از  بی شــامر  تعــدادی 

رنگارنــگ، اقــدام بــه ســاخِت محدود یــک صندلی 

ــرد  ــاب  ک ــِز کت ــی و می ــوان صندل ــا عن ــز ب و می

ــالن 2008  ــگاِه می ــیاری را در منایش ــه بس ــه توج ک

برانگیخــت. وی، ســپس ایــن ایــده ی مفهومــی را 

شــکلی کاربــردی  و صنعتی تر بخشــید کــه حاصل 

آن طراحــی مبلــامن الیه هــا و از همــه مهم تــر میــز 

الیه هــا  بــه شــامر مــی رود. میــز الیه هــا بــا ترکیــِب 

مکعب مســتطیل های  از  باریــک  الیه هایــی 

فلــزی کــه بــه شــکِل نامنظــم بــر روی هــم چیــده 

شــده اند، منــادی آشــکار از طراحــی پســامدرن 

محســوب می شــود.    

  زیت و زیِت درخشان، گیسِپن، 2000

  صندلی سوتساس، گیسِپن، 2008

  صندلی و میز کتاب، کارگاه ریچارد 

هاتن، 2008
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  صندلی الیه ای راینو

کارگاه ریچارد هاتن، 2008

Rhino layer chair

همــکاری هاتــن بــا رشکــت مبلــامن هلنــدی 

آرتیفــورت  نیــز نقطــه ی عطفــی در کارنامــه ی 

حرفــه ای وی بــه شــامر مــی رود. آرتیفــورت، بــا 

در  طراحــی  تاریخ ســاز  منــاِد  چندیــن  ارائــه ی 

دهــه ی 1960، اعتبــاری ویــژه در صحنــه ی جهانــی 

یافتــه اســت؛ از ایــن رو، هاتــن، طراحــی بــرای  

آرتیفــورت را یــک افتخــار و نیــز یــک چالــش ویــژه 

ــر را  ــِت معت ــن رشک ــد ای ــمرد و می کوش برمی ش

بــه شــکوِه تاریخــی گذشــته اش بازگردانــد. طــرِح 

وی بــرای یــک مجموعــه ی کاناپــه ی راحتــی و مبل 

ــال  ــس  در س ــوان اَپ ــا عن ــه ب ــره ک ــی تک نف راحت

ــه شــد، تحســین همــگان را برانگیخــت.  2012 ارائ

هاتــن، در طراحــی اَپــس - چنانچــه از نامــش 

ــد- از فــرم ســاده و تخــت نشــانه  )آیکــون( برمی آی

هــای تصویــری نرم افزارهــای گوشــی های تلفــن 

همــراه الهام گرفته اســت؛ نشــانه هایی مربع شــکل 

ــه  ــت ک ــای تخ ــده و رنگ ه ــه های گردش ــا گوش ب

نوعــی کمینه گرایــی گرافیکــی را بــه منایــش 

می گذارنــد؛ هاتــن، همیــن الگــوی زیبایی شــناختی 

را در شــکل ســه بعدی، در طراحــی مبلــامن اَپس به 

کار گرفــت تــا ضمــن آفرینــش یــک آرامــش بــری، 

یــک تجربــه ی نشــیمِن راحــت و لذت بخــش را 

ــل  ــر روی مب ــر فراهــم آورد. نشســن ب ــرای کارب ب

ــل، بی تردیــد  اَپــس و کار بــا یــک لپ تــاپ برنــد اَپ

ــود. دیگــر طــرح وی  ــر خواهــد ب ــه ای دلپذی تجرب

ــو  نــام دارد کــه در  بــرای آرتیفــورت، صندلــی هال

ســال 2014 تولید شــده اســت. نشــیمن و پشتی این 

صندلــی کمینه گــرا، بــا ضخامــت 2 میلی مــرت، بــه 

یمــن بهره گیــری از فنــاوری نویــن، فرمــی منحنــی 

و ارگونومیــک یافتــه اســت. ایــن صندلــی بــا فــرِم 

بازیگوشــانه  و رنگ آمیــزی درخشــان خــود، بــه 

عنــوان یــک منــاِد گرافیکــی طنزآمیــز در فضاهــای 

ــد. ــی می کن ــی خودمنای داخل
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  میز الیه ها، گیسِپن، 2008

  مجموعه ی مبلامن راحتی اَپس، 

آرتیفورت، 2012 

از  بســیاری  هاتــن، در  ارزشــمنِد  آثــاِر  امــروزه 

گنجینه هــا و موزه هــای هــرنی معتــر جهــان، 

مــوزه ی  اوترخــت،  مرکــزی  مــوزه ی  جملــه  از 

ــوزه ی  ــرتدام، م ــِتدلیک  در آمس ــدرن اس ــرن م ه

ــدرن  ــرن م ــوزه ی ه ــان و م ــرتا در آمل ــی وی طراح

سانفرانســیکو، در معــرض منایــش دایمــی اســت. 

گفتنــی اســت کــه فیلیــپ اســتارک، طراح شــهیر 

طراحــی  پروژه هــای  از  پــاره ای  در  فرانســوی، 

ــو در میامــی و  ــل ِدالن ــی خــود همچــون هت داخل

از طرح هــای  هتــل موندریــان در لس آنجلــس، 

مبلــامن هاتــن بهــره بــرده اســت. وی، هم اکنــون 

بــه عنــوان مدیــر نــوآوری بــا بخــش مبلــامن 

خانگــی رشکــت گیســپن – اِن گیســپن - همــکاری 

می کنــد.

  صندلی هالو،  آرتیفورت، 2014

Apps Armchair , Artifort, 2012

Apps Sofa , Artifort, 2012

Apps Sofa , Artifort, 2012

Apps Armchair , Artifort, 2012
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Wood Science
معرفی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

 امروز تحقیق در صنعت و کشاورزی، عاملی مهم جهت توسعه اقتصادی در دنیا می باشد. این نیاز در کشور ایران نیز همگام با رشد 

اقتصادی وصنعتی بشدت احساس می گردد. استفاده از رسمایه های انسانی در جهت افزایش کیفیت و کمیت محصوالت تولیدی جز با 

آموزش، تحقیق و تولید میر نخواهد شد. در این راستا مؤسسات و سازمانهای تحقیقاتی نقش بسزایی در زمینه پژوهش را ایفا می منایند. 

بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از جمله بخش های تحقیقاتی است که رسالت در 

جهت اعتالی تحقیق و پژوهش در صنایع چوب و کاغذ را عهده دار می باشد.

محورهای کلی بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن برپایه دسرتسی به منابع لیگنوسلولزی جانشین، افزایش بهره وری در صنایع 

چوب و کاغذ، کاهش ضایعات، استفاده صحیح و اصولی از منابع چوبی موجود و افزایش عمر مفید چوب می باشد.

مقاالت
Articles

 دکتر امیر نوربخش
عضو هیأت علمی بخش 

تحقیقات علوم چوب و 

فرآورده های موسسه تحقیقات 

جنگل ها و مراتع كشور
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اهداف و سیاست ها

بخــش تحقیقــات علوم چــوب و فرآورده هــا اهداف 

و اســرتاتژی زیــر را رس لوحــه برنامه ریزی هــای 

تحقیقاتــی قــرار داده اســت.

ــع اولیــه لیگنوســلولزی چوبــی و  - شناســایی مناب

غیــر چوبــی کــه پتانســیل مــرف در فرآیندهــای 

تولیــدی صنایــع ســلولزی برخــوردار اســت.

ــواع  ــردی ان ــادی و کارب ــای بنی ــی ویژگیه - بررس

ــعه  ــرای توس ــی ب ــر چوب ــی و غی ــه چوب ــواد اولی م

ــردی  ــای کارب فرآینده

- تحقیــق در جهــت کاهــش ضایعــات و اســتفاده 

از ضایعــات بهره بــرداری شــده از جنــگل، ضایعات 

کشــاورزی و چــوب آالت کــم قطــر

-تحقیقــات بنیــادی و فرآیندهــای صنایع ســلولزی 

بــرای بهینه ســازی محصــوالت تولیــدی 

-تحقیــق در جهــت اســتفاده از چــوب هــای 

محصــوالت  تولیــد  در  وارداتــی  و  صنعتــی 

مبلــامن،  ای،  صفحــه  )فرآورده هــای  چوبــی 

چوبــی( دکوراســیون های 

- تحقیــق در راســتای اســتفاده از تکنولــوژی هــای 

نویــن ) نانــو و بایــو ( در کاربردهــای انــواع رزیــن و 

پوشــش هــای چــوب و محصــوالت صفحــه ای  

- تحقیقــات توســعه ای – کاربــردی در فرآیندهــای 

در  تحقیــق  راســتای  در  ســلولزی  صنایــع 

اســتانداردهای ملــی و بین املللــی در راســتای 

ارتقــاء کیفیــت محصــوالت تولیــدی 

بــه  توســعه ای  ـ  تحقیقاتــی  خدمــات  -ارائــه 

مــرف  و  تولیدکننــده  ســازمانهای 

و  لیگنوســلولزی  اولیــه  مــواد  تولیدکننــده   -

کارخانه هــای تولیــدی و ترشیــک مســاعی متقابــل

بــه  آموزشــی  ـ  تحقیقاتــی  خدمــات  ارائــه   -

مؤسســات آموزشــی در ســطوح مختلــف تحصیلی

توســعه  و  جدیــد  فرآیندهــای  بکارگیــری    -

شــده بومــی  و  بهینــه  فرآیندهــای 

برنامه هــای  بــا  مطابــق   work shop انجــام   -

موسســه و صنعــت 

      

ــش  ــوق بخ ــداف ف ــه اه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ب

ســعی  فرآورده هــا  و  چــوب  علــوم  تحقیقــات 

نیــروی  جدیــد،  اطالعــات  آوردن  گردهــم  در 

انســانی کارآمــد در ســطوح مختلــف تخصصــی و 

تجهیــزات مــدرن داشــته و بــا در اختیــار داشــن 

فضــای مناســب تحقیقاتــی بــه بزرگرتیــن مجتمع 

تحقیقاتــی علــوم و تکنولــوژی چــوب و کاغــذ در 

ســطح کشــور و یکــی از بزرگرتیــن ســازمانهای 

ــت. ــده اس ــل ش ــه ای تبدی ــی منطق تحقیقات

ــا در  ــوب و فرآورده ه ــوم چ ــات عل ــش تحقیق بخ

راســتای انجــام وظایــف تحقیقاتــی خطیــر خــود 

بصــورت تخصصــی و تفکیکــی بــه امــر پژوهــش و 

تحقیــق پرداختــه اســت، که ایــن وظایــف در قالب 

4 گــروه تحقیقاتــی و آزمایشــگاه های تخصصــی 

صــورت می گیــرد.

ــوب و  ــک چ ــک و مکانی ــات فیزی ــروه تحقیق 1- گ

فراورده هــا

ــگاه  ــن دو آزمایش ــار داش ــا در اختی ــروه ب ــن گ ای

تخصصــی، تحقیقــات بنیادی شــناخت ویژگیهای 

مــاده اولیــة چوبــی و غیــر چوبــی مــورد نیــاز 

فعالیــت دارد. 

1-1-آزمایشگاه فیزیک، بیولوژی و آناتومی چوب

ایــن آزمایشــگاه می توانــد بــا شناســایی گونه هــای 

چوبــی و تهیــه مقاطــع میکروســکوپی و فایل هــای 

الکرتونیکــی در تهیــه چــوب آالت مــورد نیــاز بــه 

مراجعــه کننــدگان خدمــت رســانی منایــد. 

 گوشه ای از آزمایشگاه فیزیک 

و آناتومی چوب
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مقاالت
Articles

آزمایشگاه تحقیقات مکانیک چـوب  و فـرآورده های چـوبی

آزمایشــگاه مکانیــک چــوب و فرآورده هــا در زمینــه شــناخت ویژگی های مکانیکی 

و کاربــردی چــوب و محصــوالت چوبــی و کاغــذ در حــال فعالیــت اســت. ایــن 

گــروه بــا در اختیــار داشــن دســتگاه ماشــین آزمایشــگر مقاومــت مکانیکــی مدل 

 INSTRON -PW5 ماشــین مقاومــت بــه رضبــه مــدل  ،INSTRON -1186

توانایــی انجــام کلیــه آزمایشــات مکانیکــی را بــر روی چــوب و ســایر فرآورده هــای 

چوبــی در رشایــط مختلــف محیطــی از نظــر دمــا و رطوبــت دارا می باشــد.

 

گروه تحقیقات توسعه صنایع و فرآورده های مرکب چوبی

ایــن گــروه تحقیقاتــی بــا در اختیــار داشــن تجهیــزات مــدرن و نیمــه صنعتــی 

تحقیقــات محصــوالت و اوراق فــرشده چوبــی بویژه تحقیقات تخته خــرده چوب، 

تختــه فیــر، تختــه فیــر بــا دانســیته متوســط MDF((، تخته هــای عایــق، تختــه 

رشــته چــوب، تختــه چندالیــه، چوب هــای الیــه ای، کامپوزیت هــای الیــاف چوب 

/ پلیمــر، چــوب گــچ، چــوب ســیامن و تخته هــای مرکــب تحقیقــات بنیــادی و 

ـ توســعه ای فرآیندهــا و تکنولوژیهــای صنایــع چــوب فعالیــت داشــته  کاربــردی 

اســت.  همچنیــن بــا ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی و تشــکیل دوره هــای مختلــف 

آموزشــی جوابگــوی نیازهــای تحقیقاتــی ســازمان ها و مؤسســات اجرائــی و 

کارخانه هــای تولیــدی می باشــد.

گروه تحقیقات چوب خشک کنی و 

حفاظت چوب

چــوب  و  اصــالح  حفاظــت،  تحقیقــات  گــروه   

ــت  ــا اهمی ــدرکار یکــی از ب خشــک کنی دســت ان

تریــن مســایل مرتبــط بــا چــوب  افزایــش دوام، 

در  اســتفاده  مــورد  اصــالح چــوب  و  حفاظــت 

مکان هــای مختلــف میباشــد. 

ــل  ــب عوام ــرض تخری ــلولزی در مع ــواد لیگنوس م

بیولوژیــک و زنــده بــوده و اســتفاده نامناســب 

ــن  ــا داش ــروه ب ــن گ ــد. ای ــدت آن می افزای ــر ش ب

دســتگاههای مختلــف توانایــی ارائه اکــر خدمات 

در گرایــش حفاظــت و اصــالح چــوب بــه مراکــز و 

ــت. ــف را دارا اس ــازمان های مختل س

 آزمایشگاه تحقیقات فرآورده های مرکب چوبی آزمایشگاه مکانیک چوب و تجهیزات مربوطه
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گروه تحقیقات شیمی چوب، خمیر کاغذ و کاغذسازی

ایــن گــروه در زمینــه تحقیقــات بنیــادی، کاربــردی و توســعه ای فعــال می باشــد 

در آزمایشــگاه تحقیقــات شــیمی چــوب و خمیر کاغــذ کلیه آزمایشــات مربوط به 

ترکیــب شــیمیایی چــوب و تولیــد خمیــر کاغذ با اســتفاده از روشــهای شــیمیایی 

)ســودا و کرافــت(، نیمه شــیمیایی بــر روی چوب و مواد لیگنوســلولزی غیرچوبی 

ــام  ــد انج ــف هامنن ــات مختل ــه خدم ــی ارائ ــروه توانای ــن گ ــود. ای ــام می ش انج

پروژه هــای مختلــف تحقیقاتــی و ارائــه دوره هــای آموزشــی  بــرای موسســات و 

افــراد مختلــف را دارا می باشــد.

فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران 

انتشار دستاوردها و نتایج پژوهشهای علمی در زمینه های مختلف علوم و صنایع چوب و کاغذ

 ایجاد ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی، آموزشی و محققان در جهت پیشرد علوم چوب و کاغذ

 ارتقاء سطح دانش علمی و فنی در زمینه های مختلف علوم و صنایع چوب و کاغذ

 انتقال، تبادل آموخته ها، اندیشه ها، نوآوریها، اخرتاعها، تجربه ها و دستاوردهای علمی در سطح ملی و بین املللی

خدمات دیگر: 

- انجام work shop برای سازمان ها ارگان ها و سایر تولیدکنندگان صنایع چوب و کاغذ کشور

- انجــام تــور آموزشــی جهــت مــدارس و ارگان هــا بــا آمــوزش های تئــوری و عملــی در زمینه هــای مختلف )کاغذســازی، آناتومــی چوب، شناســایی چوب، 

ســاخت MDF، نئوپــان، کامپوزیــت هــای چــوب پالســتیک، تکنولــوژی نانــو در صنایع چــوب و کاغذ، چوب خشــک کنــی، حفاظت و اصــالح چوب(

  آزمایشگاه تحقیقات چوب خشک کنی، حفاظت و اصالح چوب

  آزمایشگاه تحقیقات شیمی چوب، خمیر کاغذ و کاغذسازی
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مقاالت
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تحقیقات گسترده ای که در دنیا در جهت بهبودی مواد صورت میگیرد، 

عمدتا در جهت کاهش وزن، مقاومتهای باالتر و بهای کمتر بوده است. در 

جریان تولید و استفاده از مواد به جایی میرسیم که مواد بدون کاربرد و 

استفاده میشوند. بنابر این محققان و صاحبان صنایع در دنیا بطور جدی 

در جهت بهبود مواد و تکمیل آنها در تالش هستند.

 دکتر امیر نوربخش
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کامپوزیتهــا از جملــه موادی هســتند کــه در طبقه 

بنــد جدیــد مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. یــک 

مــاده کامپوزیتــی از دو یــا چنــد فــاز تشــکیل شــده 

اســت کــه ویژگیهای فیزیکی و شــیمیایی متفاوتی 

از یکدیگــر دارنــد. فــاز اولیــه یــا تــوده   فــاز پیوســته 

و فــاز ثانویــه یــا غیر پیوســته بعنوان تقویــت کننده   

ــر از فــاز اولیــه  ــر و محکــم ت کــه معمــوال ســفت ت

میباشــند. وظیفــه فــاز اولیــه نگهــداری از الیــاف و 

انتقــال نیــرو به فــاز ثانویه میباشــد.نقش فــاز ثانویه 

ــت.  ــه اس ــاز اولی ــی ف ــی و مکانیک ــت فیزیک تقوی

ــواد  ــا در م ــده ه ــت کنن ــش تقوی ــی نق ــور کل بط

ــاختار  ــر س ــار وارده ب ــده ب ــل عم ــی تحم کامپوزیت

کامپوزیــت اســت. بدیــن ترتیــب تقویــت کننده ها 

از اصلــی تریــن اجــزا مــواد کامپوزیتــی بشــامر مــی 

رونــد. بســیاری از خــواص کامپوزیــت از جملــه 

خــواص فیزیکــی و مکانیکــی تحــت تاثیر مســتقیم 

تقویــت کننــده هــا و میــزان و چگونگــی آرایــش آنها 

در ســاختار کامپوزیــت اســت. تنــوع کامپوزیتهــا 

بعنــوان یــک ماده مهندســی بــه ســبب کاربردهای 

متنــوع، بــازار وســیع آن، شــکل، نــوآوری و طراحــی 

مــواد دارای جاذبــه هــای زیــادی بــرای محققــان و 

صاحبــان صنایــع کامپوزیتــی، پالســتیکی و چوبــی 

و رشــته هــای مشــابه میباشــد. هــدف از توســعه 

ــواص  ــه ای از خ ــه مجموع ــیدن ب ــا رس کامپوزیته

بــوده کــه یک مــاده بــه تنهایــی دارای آن منیباشــد.

ــوان  ــی بعن ــواد مصنوع ــه م ــوال ب ــع معم در مراج

کامپوزیتهــا اشــاره شــده اســت. ولــی مطمئنــا مواد 

طبیعــی هامننــد چــوب و گیاهــان غیــر چوبــی نیز 

می تواننــد در رده بنــدی کامپوزیتهــا وارد شــوند. 

ــدی  ــته جدی ــتیک رش ــوب پالس ــای چ کامپوزیته

اســت کــه طــی دهــه هــای گذشــته بــه ایــن طبقــه 

بنــدی اضافــه شــده اســت. کامپوزیتهــای چوبــی 

واقعــا جدیــد منیباشــند، آجــر های ســاخته شــده از 

گل تقویــت شــده بهمــراه کاه کــه در تاریــخ متــدن 

وجــود داشــته اســت بعنــوان یــک مــاده کامپوزیتی 

معرفــی میشــوند. چــوب نیــز مثــال جالبــی از 

کامپوزیتهــای طبیعــی مــی باشــد. ســلولهای خالی 

چــوب کــه از الیــه هــای مارپیچــی الیــاف ســلولزی 

بــا زوایــای مارپیچــی توســط لیگنیــن در طــی رشــد 

ــت  ــوع کامپوزی ــک ن ــوند ی ــاخته میش ــت س درخ

طبیعــی میباشــد.

ایــن نــوع الیــاف تحــت عنــوان میکــرو- کامپوزیت 

مطــرح هســتند کــه از الیــاف ســلولزی در ماتریــس 

بــی شــکل لیگنیــن و همی ســلولز قــرار داشــته اندو 

اغلب دارای طول زیاد نســبت به قطرشــان هســتند 

و ســبب افزایــش مقاومت و ســفتی الیــاف طبیعی 

در مقایســه بــا الیــاف مصنوعــی مــی گردنــد. 

اســتفاده از چوب دارای تاریخچه کهنی می باشــد، 

زمانــی کــه مــردم از هــر مــاده ای کــه در دسرتشــان 

بــود جهــت ســاخت پناهــگاه و خانــه و دیــوار 

اســتفاده مــی کردنــد. طبــق اســناد موجــود حداقل 

ــاخت  ــرای س ــان ب ــش مری ــال پی ــزار س از 3000 ه

دیــوار ســاختامن از مــواد رســی بــا کاه بعنــوان 

تقویــت کننــده اســتفاده مــی کردنــد. محصــوالت 

چوبــی نیــز از هــامن زمــان وجــود داشــته و مــورد 

اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت. ایــن مــواد طبیعــی 

ســازگار بــا محیــط زیســت و بــه شــکل و صورتهــای 

بســیاری تبدیــل میشــدند.
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تاریخپــه ســاخت کامپوزیت هــای چوب پالســتیک 

ــن  ــو.در ای ــده ب ــکا رشوع ش ــال 1983 در آمری در س

ســالرشکت آمریکــن وود اســتاک  رشوع بــه تولیــد 

قطعــات داخلــی وســایل نقلیه بــه کمــک تکنولوژی 

ایتالیایــی کــرد. در ایــن روش پلــی پروپیلــن بهمــراه 

50 درصــد آرد چــوب بــه داخــل صفحــات مســطح 

تزریــق مــی شــد کــه ســپس بــه اشــکال مختلــف 

جهــت پانلهــای داخلــی وســایل نقلیــه مــورد 

ــه 1990   ــل ده ــت. در اوای ــی گرف ــرار م ــتفاده ق اس

تکنولــوژی پیرشفتــه ای توســط رشکــت شــیمیایی 

ــم  ــه اس ــدا ب ــه بع ــرد، ک ــه کار ک ــل   رشوع  ب موبی

رشکــت ترکــس   تغییــر نــام داد. ایــن رشکــت 

ــتیک  ــوب پالس ــای چ ــد کامپوزیته ــه تولی رشوع ب

بــا اســتفاده ز 50 درصــد الیــاف طبیعــی کــرد. ایــن 

ــوان صفحــات کفــی،  ــوع کامپوزیتهــا تحــت عن ن

تختــه هــای ویــژه، تابلــو هــای تفرجگاهــی و صنایــع 

ســاختامنی بفــروش رفــت. در ایــن دهــه  رشکــت 

اســرتاندکس   در آمریکا تکنولوژی اکســرتود کردن 

ــاال و بشــکل نهایــی را  ــا درصــد ب الیــاف طبیعــی ب

ــن   رشوع  ــت آندرس ــن رشک ــود. همچنی ــداع من اب

بــه تولید قطعــات زیــر پنجــره و پروفیــل ای تقویت 

 )PVC( شــده با الیــاف طبیعی و پلــی وینیل کلرایــد

جهــت دربهــای مــدل فرانســوی در ســال 1993 

ــه  ــر ب ــدی منج ــعه بع ــد در توس ــن فرآین ــود. ای من

افتتــاح خــط تولیــد الیــاف  طبیعــی و پلــی وینیــل 

کلرایــد )PVC( گردیــد. تولیــد کامپوزیتهــای چوب 

پالســتیک بــر مبنــای رزیــن هــای گرمــا ســخت بــه 

اوایــل ســالهای 1900 میــالدی بــر میگــردد. در ابتــدا 

کامپوزیتهــای تجــاری تحــت عنــوان باکالیــت کــه 

از رزیــن فنــل – فــرم آلدهیــد و آرد چــوب تشــکیل 

ــود بدســت امــد. اولیــن اســتفاده تجــاری  شــده ب

ــز در ســال 1916 انجــام  ــز روی جهــت خــودروی روی

شــد.طی دهه هــای گذشــته تالش هــای بســیاری 

الیــاف طببعــی  جهــت کاربــرد و اســتفاده از 

ــده  ــل آم ــتیک بعم ــوب پالس ــای چ در  کامپوزیته

اســت. در دهــه 1990 میــالدی بکارگیــری مــواد 

قابــل بــاز یافــت مــورد توجــه قــرار گرفــت. یکــی از 

دالیــل عمــده ایــن مســئله، رشــد و آگاهــی مــردم 

ــوده کــه در  ــه مســائل محیــط زیســت ب و توجــه ب

عبارت هایــی هامننــد، حفــظ منابع، کاهش انتشــار 

گاز دی اکســید کربــن و بازیافــت انعــکاس داشــته 

ــن اســتفاده از ســوخت هــای  ــر ای اســت. عــالوه ب

جایگزیــن ) الــکل طبیعــی هامننــد اتانــول و متانــول 

و یــا بیــو دیــزل و روغــن های طبیعــی (، بــکار گیری 

الیــاف طبیعــی بعنــوان مــاده عایــق و رضبــه گیــر 

و یــا بعنــوان پــر کننــده و تقویــت کننــده در مــواد 

پلیمــری نقــش مهمــی در راســتای حفــظ محیــط 

زیســت ایفــا کــرده اســت.

در حــال حــارض بیشــرت پالســتیکهای تقویــت شــده 

)کامپوزیتهــای چــوب پالســتیک( بــا الیــاف طبیعی 

توســط رشکتهــای اروپایــی و آمریکایــی هامننــد 

ترکــس، یــو اس پالســتیک الــوار   و ســایر رشکتهــای 

مشــابه تهیهمیشــود. همچنین رشکتهایی در آســیا 

همچــون EIN  در ژاپــن بــا اســتفاده از چوبهــای 

ضایعاتــی و پالســتیکها ی بــاز یافتــی کامپوزیتهــای 

ــی  ــرد هــای بیرون چــوب پالســتیک را جهــت کارب

ــز  ــی نی ــع اروپای ــد. صنای ــد میکن ــاختامنی تولی س

ــد.  ــول دارن ــن محص ــد ای ــه تولی ــادی ب ــه زی عالق

ــات  ــنال   قطع ــک وود اینرتنش ــدی ت ــت هلن رشک

ســاختامنی از جملــه چهــار چــوب در و پنجــره، 

روکــش هــای دیــوار، کــف پــوش و... را تولیــد 
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میکنــد. کامپوزیت هــای چــوب پالســتیک در دو دهــه اخیــر فعــال تر شــده اســت 

صنایــع پالســتیک بطــور تجــاری از مــواد تالــک، کربنــات کلســیم، میــکا و الیــاف 

مصنوعــی جهــت اصــالح پالســتیکها اســتفاده میکننــد. طبــق گــزارش اکــرت   در 

ســال 2000 میــالدی در حــدود 2.5 میلیــون کیلوگــرم معــادل 5.5 میلیون پونــد از پر 

کننــده هــا و تقویــت کننده ها اســتفاده می شــود. لذا صنایع جدیــد کامپوزیتهای 

چــوب پالســتیک با مســائلی نظیر اســتفاده از الیــاف طبیعی هامنند کنــف، کتان 

و ســایر منابــع تجدیــد شــونده، بــا ارزش کمــرت روبــرو شــدند. کامپوزیتهــای چوب 

پالســتیک دارای رشــد بســیار رسیعــی بــوده، در ســال 2002 این محصــوالت در اروپا 

و آمریــکای شــاملی برسعــت به روند رشــد خــود ادامــه داده و تقاضــای 1.5 میلیون 

پونــدی بــه ارزش 775 میلیــون دالر را شــامل مــی شــود. ایــن نــوع محصــوالت در 

بازارهــای آمریــکای شــاملی بــه مراتــب وســیع تــر از اروپــا بــوده و 85 درصــد تقاضــا 

معــادل 1.3 میلیــون پونــد را در ســال 2002 شــامل شــده اســت. تکامــل فرآوردههــای 

ســاختامنی ایــن محصــول اخیــرا در 30 درصــد صنایــع کــف ســازی و پروفیــل در و 

پنجــره بــوده اســت و انتظــار مــی رود در طــی چنــد ســال آینــده دارای رشــدی 30 

درصــدی باشــد.

توســعه جدیــد محصــوالت بــر پایــه الیــاف طبیعــی طــی ســالهای اخیــر برسعــت 

در حــال افزایــش بــوده اســت. عــدم وابســتگی بــه ســوختهای فســیلی و امــکان 

اســتفاده از منابــع تجدیــد شــونده شــعار قــوی ایــن صنعــت مــی باشــد.بر اســاس 

گــزارش آژانــس انــرژی آمریــکا )DOE( منابــع تجدید شــونده تــا ســال 2020 در حدود 

10 درصــد مــواد ســاختامنی شــیمیایی بــر پایــه الیــاف طبیعــی را بخــود اختصــاص 

خواهــد داد. همچنیــن بــا رونــد توســعه و تحقیقات بدســت آمده تــا ســال2050 این 

میــزان بــه حــدود 50 درصــد خواهــد رســید )Sain ,  2002(.  تجــارت کامپوزیتهــای 

بــر پایــه الیــاف طبیعــی بــه شــدت در حــال رشــد بــوده اســت. رشــد ایــن صنعــت 

در ســال 2000 در حــدود 50 درصــد بــود و بــه ایــن ترتیــب طبــق گزارشــات کالیــن   

ــا 2005  رشــد ایــن صنعــت بیــش از 60 درصــد بــوده اســت.  طــی ســالهای 2000 ت

قســمت اعظــم ایــن رشــد مربــوط بــه کاربــرد هــای ســاختامنی از جمله کــف پوش 

هــا، نــرده و قــاب و پنجــره بــوده اســت. از لحــاظ بــازار کفــی هــا   در رتبــه نخســت 

محصــوالت کامپوزیتــی چــوب پالســتیک قــرار داشــته اســت.در حــال حــارض 80 

درصــد از کل بــازار کفــی هــا بــه ارزش تقریبی 300 میلیــون دالر را بخــود اختصاص 

داده اســت. ایــن مقــدار برسعــت در حــال افزایــش اســت.از ســال 1996 تــا ســال 

2001 میــزان اســتفاده از محصــوالت کفــی ســاالنه دو برابــر شــده اســت و علیرغــم 

بهــای اولیــه باالتــر کاربــرد آنهــا بســیار موفقیــت آمبــز بــوده اســت. ) کمــرت بــودن 

هزینــه نگهداری، مســائل زیســت محیطــی (. بر اســاس نتایج مطالعاتی که توســط 

موسســه آملانــی نــوا   انجــام شــده اســت، علیرغــم رشایــط ضعیــف اقتصــادی و 

فشــار زیــاد هزینــه هــا، الیــاف طبیعــی جایــگاه خــود را در صنعــت خــودرو ســازی 

آملــان تثبیــت کــرده و پیرشفتهــای شــایان ذکــری داشــته اســت.

موسســه پرینســیپیا پارتــرنز   میــزان تقاضــا  بــرای کامپوزیتهــای چــوب پالســتیک 

در امریــکای شــاملی و اروپــای غربــی در ســال 2002 را 680 هــزار تــن اعــالم کــرده 

اســت. در ســال 2003 نیــز مــرف کامپوزیتهــای تقویــت شــده بــا الیــاف کتــان 

و شــاهدانه – کنــف در املــان بــا 5 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 2002 بــه 45 

هــزار تــن رســیده بــود. ایــن مواد عمدتــا در صنایــع حمل و نقــل و صفحات تــودری 

خــودرو هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و میــزان بکارگیــری ایــن نــوع کامپوزیتهــا 

در آن ســال از مــرز 36 هــزار تــن گذشــت. در ایــن ســال در هــر یــک از 5.5 میلیــون 

دســتگاه خــودروی تولیــد شــده در آملــان بطورمتوســط 16 کیلوگــرم الیــاف طبیعی 

اســتفاده شــده بــود. در فرآینــد اســتفاده از الیــاف طبیعــی در ایــن صنایــع بهــای 

مــواد اولیــه نیــز مــورد توجــه قــرار میگیــرد.

Wood Plastic Composite
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کاربرد های کامپوزیت های چوب پالستیک 

کامپوزیت هــای چــوب پالســتیک دارای کاربــرد های وســیعی همچون: 

صنایــع خــودرو ســازی، ســاختامنی، دریایــی، الکرتونیکــی، در و پنجــره 

ســازی، پروفیــل، کــف ســازی، هــوا فضــا، مــوارد نــرده ای و ریلــی و... 

مــی باشــند. بــازار صنایــع کامپوزیتــی چــوب پالســتیک در حــال 

حــارض فعالیتهــای اقتصــادی بیــش از چندیــن میلیــون دالری را بخــود 

اختصاص داده اســت. بازار وســیع اســتفاده از الیــاف طبیعی در صنایع 

کامپوزیــت در جهــت جایگزینــی الیاف شیشــه و ســایر مــواد مصنوعی 

گام برمــی دارد. قطعــات خــودرو و قســمت های داخلــی آن شــامل: 

 Door Panels,Cabin Linings, dashboards , Backrests , seat

Cushions , Parcel Shelves  مــی باشــند. ایــن نــوع محصــوالت 

ســاخته شــده در صنایــع خــودرو ســازی در حــال گســرتش مــی باشــند. 

همچنیــن اســتفاده از الیــاف طبیعــی در صنایــع خودرو جهــت مقاصد 

عایــق هــای صوتــی – حرارتــی نیــز مــورد اســتفاده مــی باشــند. بعنــوان 

مثــال اســتفاده از الیــاف فالکــس  در لنــت ترمز ماشــین و جایگزینی آن 

بــا الیــاف آزبســت از دیگــر مــوارد کاربــرد ایــن نــوع الیــاف مــی باشــد. 

     )2006 .Bismark et.al(

  شکل  1 موارد، کاربرد و تنوع کاربرد های کامپوزیت های چوب پالستیک

  شکل  2   - کاربردهای کامپوزیتهای چوب پالستیک بدون کاربرد های خودرو سازی

.Wood Plastics Composites in Europe Hackwell Group .)2006( Hackwell-Group

مســائل زیســت محیطــی و توجــه بــه ایــن مســئله 

ــن محصــول را بیشــرت مــورد نظــر  ــرد ای ــز کارب نی

قــرار داده اســت. مطابــق بــا بررســی هــای بعمــل 

ــا در ســال 2000،85 درصــد  ــه اروپ آمــده در اتحادی

وزنــی وســایل نقلیــه مجبــور بــه بازیافــت تــا ســال 

2005 شــده بودنــد، ایــن میــزان مــی بایــد تــا ســال 

 ,2003 Hobi.2015 بــه حــدود 95 درصــد برســد

Peijs 2003( در ســالهای گذشــته رشکــت خــودرو 

ســازی دایملــر- بنــز   ایــده جایگزینــی الیــاف 

شیشــه بــا الیــاف طبیعــی را در ترکیبــات قطعــات 

خــودرو در ســال 1991 ابــداع کــرد، کــه در خودروی 

مرســدس بنــز پانلهــای در بــر مبنای الیــاف جوت   

در نــوع کالس –E  در ســال 1996 مــورد اســتفاده 

قــرار گرفــت. در ســپتامر ســال 2000 رشکــت 

دایملــر- کرایســلر     رشوع بــه اســتفاده از الیــاف 

بــرای محصــوالت وســایل نقلیه خــود منــود. الیاف 

مــورد نظــر از نــوع الیــاف باســت    بــود، کــه مــورد 

توجــه ایــن رشکــت قــرار گرفــت. کاهــش وزن در 

ــه  ــورد عالق ــائل م ــد از مس ــا 30 درص ــدود 10 ت ح

ــوده اســت. در حــال حــارض )2005  ــن رشکــت ب ای

( رشکتهــای مختلف آمریکایــی و اروپایــی ) دایملر 

ــو،  ــژو، رن ــورد، پ ــات، ف ــدس، فی ــلر، مرس – کرایس

فولکــس واگــن، گــروه آئــودی، بــی ام دبلیــو و اپل (  

کاربــرد الیــاف طبیعــی را در صنایع خودرو ســازی 

خــود مــورد توجــه قــرار داده انــد. مســائل تکنیکی 

چــون خــواص مکانیکــی باالتــر، نقــش عایق بــودن، 

ــرژی و ســوخت،  ــواد، مــرف ان ــی م کاهــش وزن

زمــان تولیــد، بهبــودی ایمنــی رسنشــینان خــودرو، 

خــواص حرارتــی بهــرت، بهبــودی تخریــب پذیــری 

جهــت قطعــات داخلــی، مــرف الیــاف طبیعــی 

ــورد  ــت را م ــده در کامپوزی ــت کنن ــوان تقوی بعن

توجــه قــرار داده اســت)Chen et. Al 2005(.انــواع 

قطعــات و ترکیبــات وزنــی کــه از الیــاف طبیعــی 

ــورد  ــازی م ــودرو س ــف خ ــای مختل ــرد ه در کارب

نظــر قــرار گرفتــه اســت شــامل مــوارد زیــر بــوده 

کــه بایــد در آینــده بــه 5  کیلوگــرم برســد.

اســتفاده از فــرآورده هــای چــوب پالســتیک در 

ســاخت صفحــات کفــی نیــز حجــم قابــل توجهــی 

را بخــود اختصــاص داده اســت. بــازار ایــن فــرآورده 

ــادی رشــد  ــا رسعــت زی ــر ب در طــی ســالهای اخی

داشــته اســت. تنهــا در کشــور آمریــکا حجــم ایــن 

محصــول بــه 3.4 تریلیــون بــورد فــوت رســیده  

و پیــش بینــی میشــود کــه تــا ســال 2011 بــه 

ــب  ــرت مکع ــون م ــدود 13.7 میلی ــی در ح تقاضای

ــرآورده  ــز یکــی از ف ــی   نی برســد. محصــوالت ریل

هــای کامپوزیــت چــوب پالســتیک مــی باشــد. در 

بریتانیــا وضعیــت فعلــی اســتفاده از ایــن محصول 

بــا اســتفاده از الیاف طبیعــی در فضاهــای بیرونی 

ــای  ــآورده ه ــرای ف ــب ب ــی مناس ــوان جایگزین بعن

ــتفاده  ــد. اس ــی باش ــرف م ــال م ــنتی در ح س

از ایــن نــوع کامپوزیتهــا در مــواردی همچــون 

نــرده هــای حصــار کشــی، نیمکتهــا وصندلــی 

ــده  ــداول گردی ــز مت ــاختامن نی ــارج از س ــای خ ه

اســت.د مصارف ســاختامنی کامپوزیتهــای چوب 

پالســتیک در ســال 2002 دارای ارزشــی در حــدود 

860 میلیــارد دالر بــوده اســت. کاربــرد اصلــی ایــن 

فــرآورده در مصــارف ســاختامنی را مــی تــوان بــه 

ــی  ــای بیرون ــره در فضاه ــای در و پنج ــل ه پروفی

دانســت. تقاضــا بــرای این محصــول در ســال 2006 

ــغ بــر 135 میلیــون دالر بــوده کــه دارای رشــد  بال

دو برابــری نســبت بــه ســال 2001 بــوده اســت.در 

مصــارف دریایــی جایگزینــی کامپوزیتهــای چــوب 

پالســتیک بــا مــواد چوبــی حفاظــت شــده از نــوع 

ــورد  ــی آن م ــت محیط ــای زیس ــه ه CCA و جنب

توجــه قــرار گرفتــه اســت. انتظــار مــی رود کــه این 

محصــوالت بتواننــد جایگزیــن چــوب آالت تیــامر 

شــده حفاظتــی شود.اســتفاده از ایــن فــرآورده در 

ــوع  ــه از ن ــناوری ک ــای ش ــکله ه ــا و اس ــه ه عرش

ســبک ســاخته مــی شــوند مــورد توجــه اســت. 
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  کامپوزیت های چوب پالستیک  و موارد کاربرد آن در صنایع 

مختلف دریایی و ساختامنی

در صنایــع مختلفــی همچــون: راه آهــن، قایــق ســازی، پروفیــل در و پنجــره، الــوار و تختــه، پلــه کانهــا، پوشــش 

بــام، ســایه بــان و نــرده ســازی، مقاطــع دکوراتیــو، پانلهــا و دیــوار کوب هــای داخلــی، کابینــت آشــپزخانه، 

مبلــامن، عایق هــای ضــد رطوبــت و صــوت، نیمکــت پارک هــا، کفــی کامیونتهــا و اتوبوس ها، پوشــش ســقف، 

حفاظهــای نــرده ای، مصــارف باغــی، لــوازم بــازی کــودکان، لــوازم ورزشــی، نــرده بــان و پلــه کان، مصــارف 

ــای  ــکنها، تابلو ه ــوج ش ــواع م ــا، ان ــر گاهه ــتفاده در لنگ ــورد اس ــات م ــازی، ترکیب ــت س ــدی، پال ــته بن بس

تفرجگاهــی، و... ایــن محصــول دارای کاربــرد مــی باشــد.   
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تحقیقات در زمینه مواد اولیه 

در ارتبــاط بــا اســتفاده از مــواد اولیــه چوبــی و غیر چوبی 

تحقیقاتــی انجــام شــده اســت کــه بــه ذکــر تعــدادی از 

ــا می پردازیم.  آنه

ســاخت  در  ایزوســیانات  بوتادیــن  پلــی  از  اســتفاده 

کامپوزیــت چــوب پالســتیک بعنــوان اتصــال دهنــده 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــرت در فرآین ــبندگی به ــر چس و اث

ــود. ــه ب گرفت

 نوربخــش و همــکاران 2008 اســتفاده از ایــن مــاده را در 

ســاخت کامپوزیــت چــوب پالســتیک مــورد توجــه قــرار 

دادند.خــواص پلــی بوتادیــن ایزوســیانات در جــدول زیــر 

نشــان داده شــده اســت.

  ویژگی های پلی بوتادین ایزوسیانات در ساخت کامپوزیت چوب پالستیک

  خواص کششی با توجه به افزودن انیدرید مالییک پلی پروپیلنی و پلی بوتادین ایزوسیانات

  ترکیبات شیمیایی و ویژگیهای مورفولوژیکی سه نوع مواد لیگنوسلولزی

  ویژگیهای مکانیکی کامپوزیت چوب پالستیک با استفاده از سه نوع ضایعات کشاورزی 

همچنیــن در تحقیقــی دیگــر ) نوربخــش و عشــوری 2010 ( در خصــوص اســتفاده 

از ضایعــات و پســامندهای کشــاورزی در ســاخت کامپوزیتهای چوب پالســتیک 

صــورت گرفــت اســتفاده از ســه نــوع ضایعــات ســاقه ذرت، ســاقه نــی و ســاقه 

آفتابگــردان در مقادیــر مختلــف 25، 35 و 45 درصــد الیــاف مــورد توجــه قــرار 

گرفــت. در ایــن بررســی اســتفاده از کربنــات کلســیم نیــز بعنــوان پرکننــده در 

فرآینــد کامپوزیــت در مقادیــر 10 و 20 درصــد  اســتفاده شــده بــود.

ــود کــه  ــن بررســی مشــخص شــده ب ــج بدســت آمــده در ای ــر اســاس نتای ب

اســتفاده از الیــاف ســاقه آفتابگــردان کــه دارای رضیــب کشــیدگی باالتــری 

نســبت بــه ســاقه ذرت و ســاقه نی داشــته اســت دارای ویژگیهــای کاربردی 

مناســب تــری مــی باشــد. خــواص کششــی و خمشــی در کامپوزیتهایــی که 

در ترکیــب آنهــا کربنــات کلســیم بــوده ســبب کاهــش ایــن خــواص گشــته 

انــد ولــی از لحــاظ اقتصــادی مقــرون برفه تــر بــوده و دارای حداقــل خواص 

مــورد انتظــار مــی باشــند.  در تحقیقــی دیگــر ) نوربخــش و عشــوری 2008 

( اســتفاده از الیــاف لیگنوســلولزی بــا درصــد بــاال در تولیــد کامپوزیتهــای 

چــوب پالســتیک بــه روش ریــزش کیــک مــورد توجــه قــرار گرفــت.در ایــن 

ــد  ــر انیدری ــا اث ــاف ســلولزی ب بررســی اســتفاده از 55، 70 و 85 درصــد الی

مالییــک پلــی پروپیلنــی در ســه ســطح  صفــر، 2 و 4 درصــد  و اثــرات متقابــل 

ــواص  ــه خ ــان داد ک ــی نش ــن بررس ــج ای ــرار گرفت.نتای ــر ق ــورد نظ ــا م آنه

مکانیکــی بطــور جزیــی بــا افزایــش درصــد الیــاف تــا 70 درصــد رشــد داشــته 

اســت و بعــد از آن ســیر نزولــی پیــدا مــی کند.همچنیــن اثــر میــزان مــواد 

جفــت کننــده مــورد توجــه قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد کــه اســتفاده از 2 

درصــد انیدریــد مالییــک پلــی پروپیلنــی ســبب افزایــش ویژگیهای جــذب و 

واکشــیدگی ضخامــت پــس از 2 و 24 ســاعت غوطــه وری و همچنیــن جذب 

و واکشــیدگی ضخامــت پــس از 2 ســاعت در آب جــوش گردیــده اســت.  
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پیرشفــت  و  شــهرها  گســرتش  بــه  توجــه  بــا 

تکنولــوژی بســیاری از رفتارهای مــرف کنندگان 

ــارت  ــرتش تج ــث گس ــت و باع ــرده اس ــر ک تغیی

الکرتونیــک شــده اســت. تجــارت الکرتونیــک روز 

بــه روز نــزد مــردم محبــوب تــر از قبــل مــی شــود 

و بــه صــورت یــک رفتــار عــرف و عامیانــه در مــی 

آیــد بــه صورتی کــه امــروزه مــردم اســتفاده از عابر 

بانــک را بــه پــول نقــد ترجیــح مــی دهند بــه همین 

روال خریــد از فروشــگاه هــای اینرتنتــی و پرداخت 

الکرتونیــک نیــز نــزد مــردم جــا باز کــرده به شــیوه 

ســنتی ترجیــح داده مــی شــود و در هــر صــورت 

خواســته یــا نــا خواســته به دلیــل گســرتش و مدرن 

ــن تجــارت  ــه ای شــدن شــهرها همــه مــردم روی ب

خواهنــد آورد و ایــن اجتنــاب ناپذیــر اســت.

هــامن طــور کــه جمعیــت و تکنولــوژی همــگام بــا 

هــم بــه رسعــت رشــد مــی کننــد نیــاز بــه طراحــی 

ســایت فروشــگاهی و وارد شــدن در عرصــه رقابــت 

در تجــارت الکرتونیــک نیــز بــه هــامن انــدازه 

احســاس مــی شــود.

عوامــل مختلــف از قبیــل شــلوغی شــهرها ,تعــدد 

ــر  ــگ و در نظ ــت تنگاتن ــود رقاب ــوالت ,وج محص

ــه  ــه و هم ــک هم ــر الکرتونی ــده و ع ــن آین گرف

صاحبــان مشــاغل و خدمــات و کاالهــا را بــه 

اســتفاده از فروشــگاه اینرتنتی ترغیــب می کنند. 

بــرای درک رضورت اســتفاده از وب ســایت هــای 

فروشــگاهی نگاهــی کوتــاه به رونــد تغییرات بــازار 

در کشــورهای پیــش رفتــه بیندازیــد. زمانــی کــه 

کیف الکرتونیک جانشــین اســکناس و مسکوکات 

شــد مــردم توانســتند بــه تجــارت الکرتونیــک قدم 

بگذارنــد و آن را بشناســند و بــه آن اعتــامد کننــد 

در پــی فراگیــر شــدن کیــف پــول الکرتونیــک 

مــردم رشوع بــه پرداخــت هــای اینرتنتــی از قبیــل 

پرداخــت قبــوض پرداخــت بــا پــوز و انتقــال وجــه 

توســط atm و... کردنــد و خیلــی رسیــع تجــارت 

الکرتونیــک کــه نیــاز جامعــه امــروز بــود در بیــن 

ــگاه خــودش را بدســت اورد. مــردم جای

صنعـت طراحـی وب دسـتخوش تغییـرات بسـیار زیـادی بـرای پاسـخگویی به 

تقاضـای کاربران فضای مجازی جهت دسرتسـی بیشـرت به محتـوای هدفمند و 

مفید شـده اسـت. شـیوه های جدید طراحی وب سـایت فروشـگاهی دسرتسـی 

بـه امکانـات را بـرای گوشـی هـای موبایل، تبلت ها، لـپ تاپ هـا و کامپیوترهای 

رومیـزی، بسـیار آسـان کـرده اسـت بگونـه ای که صاحبـان وب سـایت اطمینان 

دارنـد نیازهـای مراجعیـن بـه سـاده تریـن روش پاسـخ داده میشـود. طـرح های 

ریسپانسـیو اجـازه داده انـد تـا کاربران یـک وب سـایت را روی هر انـدازه صفحه 

منایـش متناسـب بـا وسـیله خـود مشـاهده و در صفحات سـایت به جسـتجوی 

کاالی خـود بپردازنـد. گرایـش هـای جدید نیز نشـان مـی دهـد HTML5 و جاوا 

اسـکریپت بـه رسعت جایگزیـن فایل هـای فلش شـده اند. 

فروشگاه اینترنتی؛
فرصتی نو در فروش مبلمان و دکوراسیون

 میثم فالح
فوق لیسانس الکرتونیک دیجیتال

برنامه نویس و طراح سایت
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1- قالب سایت باید منحر به فرد و مرتبط باشد

در طــی ســالیان ســال همــه بــه اهمیــت قــوه بــری در متایــالت انســان پــی بــرده انــد و همیــن امــر باعــث 

اهمیــت طراحــی قالــب ســایت شــده اســت چون شــکل ظاهــری وب ســایت فروشــگاهی شــام به منزلــه دکور 

و ویرتیــن فروشــگاه شــام مــی باشــد وایــن اولیــن منایــی اســت کــه کاربــر بــا ورود بــه ســایت شــام میبینــد و 

تاثیــر بســزایی در نظــر کاربــران دارد.

طراحــی قالــب ســایت کاری کامــأ تخصصــی اســت کــه طراحــان بــا توجه بــه کاربــرد وب ســایت یا فروشــگاه 

اینرتنتــی شــام تصمیــم مــی گیرنــد چــه نــوع قالبــی بــرای کســب و کار و یا خدماتــی که شــام ارئــه می دهید 

مناســب است.

2- فروشگاه های اینرتنتی حرفه ای باید رده بندی محصوالت داشته باشند

از ویژگــی هــای دیگــر ســایت هــای فروشــگاهی رده بنــدی پیرشفتــه محصــوالت، کاال هــا وخدمــات اســت 

کــه باعــث دسرتســی آســان خریــداران مــی شــود. رده بنــدی محصــوالت در گــروه هــای مختلــف بــا توجــه 

بــه نــوع اســتفاده، رشکــت ســازنده، رنــگ، ســایز و... انجــام مــی شــود و یــک رده بنــدی کامــآ هوشــمندانه و 

بی عیــب و نقــص بــه حســاب می آیــد.

3- منایش محصوالت به روشنی روز در سایت فروشگاهی

منایــش محصــول در فروشــگاه هــای اینرتنتــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت زیــرا خریــداران باتوجــه بــه 

تصاویــر و اطالعــات ارائــه شــده از محصــول تصمیــم بــه خریــداری مــی گیرند. منایــش محصوالت بــه صورت 

درســت بایــد صــورت بگیــرد بطــوری کــه از متــام زوایــا بتــوان محصــول را ارزیابــی کــرد و بــه جزئیــات آن پــی 

بــرد بنابرایــن بایــد از گالــری تصاویــر کــه از ویژگــی هــای مهــم فروشــگاه اینرتنتــی اســت بهره جســت.

 گالــری تصاویــر، تصاویــر مربــوط بــه هــر محصــول را منایــش مــی دهــد و مــی تــوان متامــی عکــس هــای 

ــا حتــی روی ان زوم منــود. ــد و ی محصــول مــورد نظــر را دی

 تــا ایــن جــا کاربــر بــه فروشــگاه شــام وارد شــده بــا توجه بــه رده بنــدی محصــول کاالی مــورد نظر خــود را پیدا 

کــرده و بــا توجــه بــه گالــری تصاویر عکــس کاالی مــورد نظــر را دیده اســت.

4- اطالعات محصوالت فروشگاه های اینرتنتی

ــته  ــود داش ــد وج ــول بای ــخصات محص ــی مش ــر ومتام ــرای کارب ــات الزم ب ــه ی اطالع ــش هم ــن بخ در ای

باشــد ماننــد: تاریــخ تولیــد، رشکــت تولیــد کننــده، رنــگ محصــول، جنــس محصــول، ســایز محصــول، مزایــا، 

 امکانــات و لــوازم جانبــی محصــول و هــر انچــه کــه نیــاز اســت خریــداران در هنــگام خریــد در مــورد کاالی 

مورد نظر بدانند.

  مزایا و ویژگی های فروشگاه 

اینرتنتی

 یکی از مهمرتین مزایای فروشگاه اینرتنتی 

فروش بی وقفه با امکان عرضه بی نهایت 

شام  اینرتنتی  فروشگاه  است,  محصول 

قرار  خریدارانتان  دسرتس  در  همیشه 

دارد و شام می توانید همه نوع محصول 

و خدمات را در آن به فروش برسانید , که 

این به منزله بازار شبانه روزی و نا محدود 

است.

ــای فروشــگاه هــای اینرتنتــی  دیگــر مزای

حرفــه ای دسرتســی رسیــع و آســان آن 

ــه زمــان و مــکان منــی  اســت، محــدود ب

شــود و کافــی اســت توســط یــک دســتگاه 

ــر  ــت در ه ــه اینرتن ــل ب ــمند متص هوش

زمــان و مــکان خریــداران شــام اقــدام بــه 

ــی  ــه جوی ــث رصف ــه باع ــد ک ــد کنن خری

در وقــت، هزبنــه مشــرتیان شــام خواهــد 

شــد. ســهیم شــدن در تجــارت بیــن 

امللــل نیــز از مزایــای داشــن وب ســایت 

فروشــگاهی اســت زیــرا دیگــر حــد و 

مــرزی بــرای فروشــگاه شــام وجــود نــدارد 

و خریــداران مــی تواننــد از هــر جــای دنیا 

از ســایت فروشــکاهی شــام خریــد کننــد.

 وب ســایت فروشــگاه هــای حرفــه ای چــه 

ــی دارند؟ ویژگی های

درســت اســت کــه فروشــگاه اینرتنتــی به 

خــودی خــود مزایــای بیشــامری دارد امــا 

امکانــات و ویژگــی هــای فروشــگاه آنالیــن 

ــوالت و  ــروش محص ــزایی در ف ــر بس تأثی

جــذب مشــرتی دارد.
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5- وجود محصوالت مشابه و مقایسه محصوالت

بــا توجــه بــه شــباهت محصــوالت و تنــوع در نــوع محصــول مــی تــوان در صفحــات مخصــوص هــر محصول 

لیســتی از محصــوالت مشــابه قــرار بگیــرد تــا کاربــر از تنــوع محصــول اطــالع پیــدا کنــد شــاید بعضــی هــا 

بگوینــد افزایــش تنــوع باعــث مــی شــود کاربــر بــه ســختی تصمیــم به خریــد یــک کاال بگیرد بــرای رفــع این 

مشــکل نیــز بــا فــرار دادن قابلیــت مقایســه محصــوالت بــه کاربــر مــی تــوان کمــک کــرد بــه ایــن صــورت 

کــه کاربــر بعــد از دیــدن محصوالتــی کــه قصــد خریــد آنهــا را دارد مــی توانــد بــا انتخــاب آنهــا مقایســه 

شــان کنــد و مقایســه محصــول بــه صــورت کامــآ خــودکار و بدونــه جانبــداری از برنــدی خــاص و فقــط بــا 

توجــه بــه مشــخصات محصــول صــورت مــی گیــرد و نتایــج دقیقــی در اختیــار خریــدار قــرار مــی دهــد، 

ــا توجــه بــه نیــاز و توقــع خــود از محصــول کاالی مناســب را  در نتیجــه خریــدار بــه راحتــی مــی توانــد ب

خریــداری کنــد.

6- پرداخت و نحوه خرید از فروشگاه اینرتنتی

پرداخــت آخریــن مرحلــه از خریــد و حســاس تریــن مرحلــه خریــد اســت. اکــر خریــداران بــه نــوع پرداخــت 

و کال پرداخــت الکرتونیکــی کــم اعتــامد هســتند پــس بــا بــه وجــود آوردن امنیــت و اطمینــان در کاربــران 

می تــوان آنهــا را تشــویق بــه خریــد اینرتنتــی کــرد. وجــود صفحــه پرداخــت امــن و رسیــع بــا درگاه مطمــن 

دقیقــآ آن چیــزی اســت کــه باعــث اطمینــان کاربــر مــی شــود پــس مــی تــوان بــه اهمیــت پرداخــت رسیــع و 

امــن پــی بــرد وآن را از ویژگــی و امکانــات یــک ســایت فروشــگاهی حرفــه ای بــه حســاب اورد.

7- وجود مکانیزم تخفیف و حراجی در سایت های فروشگاهی

در علــم بازاریابــی و فــروش بــه اهمیــت حراجــی و کپــن تخفیــف مــی تــوان پی بــرد. بســیاری از خریــداران با 

وجــود کلمــه تخفیــف یــا حــراج اقــدام بــه خریــد کاالهایــی مــی کننــد کــه شــاید در آن زمان جــزء خریــد های 

رضوری آنهــا نیســت بــه همیــن دلیــل وجــود کوپــن تخفیــف و حراجــی در میــزان فــروش فروشــگاه اینرتنتــی 

شــام تآثیــر زیــادی دارد. امــکان قــرار دادن کوپــن تخفیــف و حراجــی بــرروی کاالهــا از دیگــر امکانات ســایت 

ــروش  ــورد ف ــق در م ــات دقی ــن اطالع ــتلزم داش ــراج مس ــف و ح ــراردادن تخفی ــا ق ــت. ام ــگاهی اس فروش

محصــوالت مــی باشــد.

8- ردیابی موجودی در سایت فروشگاهی و مدیریت فروش

ردیابــی موجــودی در وب ســایت بــه شــام ایــن امــکان را مــی دهــد کــه از میــزان فــروش محصــوالت اگاهــی 

داشــته باشــید و از محصــوالت پــر فــروش و محصوالتــی کــه کمــرت مــورد اســتقبال خریــداران قرار گرفتــه اند 

اطــالع پیــدا کنیــد و از تعــداد بــا قیامنــده محصــوالت در انبــار باخــر شــوید ابــن امــر بــه مدیریــت انبــار و 

فــروش و تصمیــم گرفــن بــه حــراج و کوپــن تخفیــف بــه شــام کمــک مــی کنــد.

 

  مبلامن در دنیای مجازی

وقتــی نظــر تولیدکنندگان و فروشــندگان 

مبلــامن و دکوراســیون  را جویا می شــویم 

که دیگر ســایت هــای حوزه مبلــامن را در 

دنیــای مجــازی مــورد بررســی و مقایســه 

قــرار داده انــد متوجــه آشــنایی کــم آنها با 

منونــه هــای مشــابه خارجــی مــی شــویم.

بــا کمــی جســتجو در اینرتنــت مــی توان 

ســایتهای شــاخص این حــوزه را پیــدا کرد. 

لیســت زیــر منونــه هایــی از آنهــا را بیــان 

منــوده اســت کــه ســایت آیکیا آشــناترین 

نــام را در بیــن بقیــه دارد و در صــدر ایــن 

گــروه قــرار گرفتــه اســت.

- www.ikea.com 

- www.wayfair.com

- www.lexington.com

- www.interiordefine.com

- www.giorgibros.com

- www.greycork.com

- www.campaignliving.com

- www.istikbalfurniture.com

نکتــه مشــرتک بیــن متــام ســایت هــای 

قــوی در حوزه مبلــامن در دنیــای مجازی 

رنکینــگ پاییــن آنهــا اســت، داشــن 

رنکینــگ پایین نشــان از فعالیــت روزانه و 

آپدیــت ســایت در طــول روز اســت. ایــن 

ســایت ها طراحــی زیبــا و منحربفردی 

دارنــد کــه در منونه هــای ایرانــی بــه 

نــدرت قابــل مشــاهده اســت. وقتــی وارد 

ســایت wayfair.com می شــوید متوجــه 

ــه  ــن زیرکان ــی و دیزای ــه ای ــی حرف طراح

ــن  ــال روز ای ــا ح ــه ب ــویم ک ــایت میش س

ــا دقیقــا منطبــق اســت. روزهــای اروپ

ــتان  ــان از زمس ــه نش ــای رسد ک ــگ ه  رن

دارد و اســتفاده از عکس های کریســمس 

و برفــی جهــت خوگرفــن بــا طبیعــت بــه 

خوبــی اســتفاده شــده اســت.
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جوانه های سبز طراحی

 کیانا رستمی
آرشیتکت، مدیر عامل و مدیر 

طراحی صنایع چوبی ریشه

مبلمـان پیـش از آن کـه وسـیله ای تزیینـی باشـد، ابـزاری کاربـردی اسـت. همـان طور کـه معمار مـی کوشـد در طراحی 

فضاهـا زیبایـی را در عیـن عملکرد به ظهور برسـاند، برای عینیت بخشـیدن به هر قسـمت از فضا نیازمنـد به کارگیری 

و چیدمـان مبلمانـی اسـت کـه هـم سـو بـا ایدئولـوژی معمـاری انجام شـده باشـد. می دانیـم که معمـاری مبنایـی برای 

سـنجش فرهنگ یک ملت اسـت. مبلمان هم از این قاعده مسـتثنی نیسـت. مبلمان نمودی اسـت از اندیشـه ذهنی و 

سـبک زندگـی که در بسـتر معمـاری معنا می یابـد. در واقع معمـاری و مبلمان دو وزنـۀ اصلی یک فرآیند هسـتند. بیان 

یـک معمـاری تنهـا زمانی تکامل مـی یابد که مبلمان به آن وارد شـود. نوع و سـبک مبلمـان و نحوۀ چیدمـان آن می تواند 

زبـان فضـا را تغییـر دهـد. اگـر انتخـاب مبلمـان بـه درسـتی انجـام شـود و در مختصات درسـت قـرار گیرنـد، نطق فضا 

بسـیار فصیـح و رسـا خواهـد بـود و اگر به اشـتباه صـورت گیرد بـا فضاهایی الکـن و گنگ مواجـه خواهیم شـد. در واقع 

یـک معمـاری خوب برای به کرسـی نشـاندن خـود و اثبات خصایصـش نیازمند مبلمان خوب اسـت. مبلمانـی که طراحی 

آن هـم سـو بـا فضـا و بنا باشـد. این یکپارچگی میـان معماری و مبلمـان موجب تعـادل در فضا و تقویـت کیفیت فضایی 

مـی شـود که تأثیر مسـتقیمی بر کیفیـت زندگی بهـره بـرداران آن خواهد داشـت.

Interview
گفت وگو
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نیاز معامران و ساختامنهای امروزی به طراحی مبلامن

ایــن ســخن یــورگ گروتــر بــر مــا ثابــت شــده اســت که:«بــا تغییــر نســبت بیــن ایدئولــوژی، دانــش و هــرن، 

ســبک تغییــر مــی کنــد.« امــروز رسعــت ایــن تغییر بســیار زیــاد اســت. معــامران بــرای ایجــاد درک صحیح 

از ســاختار محیــط مخلــوق خــود وابســته بــه طراحــی روز مبلامن هســتند. طراحــی ای منطبق بر خواســته ها 

و فلســفۀ فکــری در جریــان. چنــان کــه گفتــه شــد، مخاطــب زمانــی مــی توانــد مفهــوم ذهنــی درســتی از 

مــکان پیــدا کنــد کــه بــه هــم ســویی میــان فضــا و اجــزای آن پــی بــرد. مبلــامن یکــی از همیــن اجــزا اســت 

کــه بایــد طراحــی آن پــا بــه پــای تغییــرات جریــان هــای فکــری و تغییــر نیازهــای جوامــع پیــش بــرود تــا خــأ 

ای ایجــاد نشــود. طراحــی مبلــامن بــه دو شــیوه مــی توانــد عمــل کنــد؛ یــا در خدمــت معــامری باشــد و جزء 

بــه جــزء آن تحــت تأثیــر املــان هــای موجــود شــکل بگیــرد و یــا دارای ایــده و اجرایــی قــوی باشــد تــا هامننــد 

اثــری هــرنی بیننــده و بنــا را مجــذوب خــود کنــد کــه هــر دوی ایــن هــا اتفــاق مهمــی هســتند در ایجــاد 

تعــادل بیــن معــامری و طراحــی مبلــامن. چــرا کــه هــر مبلامنــی رفتــاری منحــر بــه فــرد دارد و منــش 

فضایــی کــه در آن قــرار مــی گیــرد متأثــر از آن اســت. معــامران امــروز بــه دنبــال شــخصیت بخشــیدن بــه 

ســاخته هــای خــود، نیازمنــد مبلامنــی هســتند کــه آنهــا را هــر چه بیشــرت بــه ایدئولوژی شــان نزدیکــرت کند، 

تصویــر دقیــق تــری از آن چــه کــه در ذهــن داشــته انــد بــه مخاطــب ارائــه دهــد و عملکردهــای مــورد نظــر 

خــود را بــه کمــک آن تعریــف کننــد.
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رویکرد ریشـه

ــاد نهــاد. ریشــه ای کــه  ریشــه را ریشــه اش بنی

بیــش از ســه دهــه پــای در خــاک ایــن رسزمیــن 

دارد و گــره خــورده اســت بــا زیســت مردمانــش. 

دلیــل  بــه  ســالیان  طــول  در  کــه  مردمانــی 

ناهمــواری هــای پیــش آمــده مهجــور مانــده انــد 

از آنچــه کــه شایســتۀ آننــد. ریشــه بــر آن شــد تــا 

روح تــازه ای بــه جــان خســتۀ صنعــت درودگــری 

ایــران زمیــن بدمــد و پیونــد تــازه ای باشــد میــان 

خالقیــت و کیفیــت، میــان هــرن و چــوب، میــان 

دو نســل. دغدغۀ همیشــگی بنیانگذاران ریشــه، 

طراحــی و ســاخت محصوالتــی بــوده کــه از 

ــا جزییــات درســت  چــوب طبیعــی و مرغــوب ب

ــا  ــر و ب ــه وران ماه ــت پیش ــه دس ــه ای، ب و حرف

طراحــی منحــر بــه فــرد متناســب بــا خواســت 

ــان  ــه مخاطب ــی ب ــۀ ایران ــی جامع ــبک زندگ و س

ــکان  ــر ام ــه بیانگ ــی ک ــوند. محصوالت ــه ش عرض

تولیــد بــا کیفیــت نــاب در ایــن رسزمیــن باشــند، 

بــرای نســلها باقــی مباننــد و حس خــوب از ملس 

چــوب طبیعــی را بــه ارمغــان بیاورنــد.

تــالش ریشــه احقــاق شایســتگی هــم وطنــان 

اســت تــا بــی نیــاز شــوند از کاالهــای غیــر خودی 

و بتواننــد مبلــامن چوبــی خــود را بــا طیــب خاطر 

از حاصــل دســرتنج متخصصــان و هرنمنــدان 

ایرانــی انتخــاب مناینــد. بــا حضــور ریشــه، 

امیــد اســت کــه طراحــی محصــول مجالــی بــرای 

حضــوری پررنــگ در ایــن هــرن- صنعــت بیایــد.

Interview
گفت وگو
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جایــگاه و ارزش طراحــی اورجینــال در ایران 

و بــازار امــروز

شــاید پیــش از آن کــه بــه ارزش و جایــگاه طراحــی 

اورجینــال در ایــران نــگاه کنیــم، بایــد چنــد پلــه به 

عقــب یعنــی جایــی کــه ایســتاده ایــم برگردیــم و 

ــی  ــورد بررس ــی را م ــود طراح ــگاه و ارزش خ جای

قــرار دهیــم. کــام آن کــه در ماهیت اســتفادۀ واژۀ 

اورجینــال در کنــار طراحــی تردیــد وجــود دارد.

جایــگاه طراحــی در ایــران معــادل شــده اســت بــا 

ــگ و لعــاب دادن،  ــزک کــردن و رن زیباســازی و ب

فریــب مخاطــب بــه واســطۀ چشــم گیــر کــردن و 

ایجــاد نیازهــای کاذب در جامعــه.

طراحــی وامانــده اســت میــان تکــرار موتیــف 

ــا  ــده و از آنج ــا مان ــن ج ــه از ای ــی ک ــان ایران وار پ

رانــده شــده اســت. بــدل شــده اســت بــه واژه ای 

ناقص العضــو کــه دســت بــه دســت مــی شــود و 

هــر کــس بــه قــدر نیــاز بــرای گــذران امــور خــود 

آن را مــی فشــارد و امــروز تــن بــی جــان آن نصیــب 

مــا شــده اســت. حــال آن کــه طراحــی فــرای همــه 

ــردن و  ــی ک ــت از نقاش ــاوت اس ــت. متف اینهاس

نقشــه کشــیدن و دو بعــدی و ســه بعــدی ســازی. 

فاصلــۀ زیــادی دارد بــا افــزودن رصف نقــش و 

ــه  ــرت دادن ب ــت از ک ــا. دور اس ــا و رنگه نگاره

اجــزا و اشــیاء. طراحــی ابــزار نیســت، بلکــه شــیوۀ 

ــت،  ــن اس ــت، ف ــش اس ــت، دان ــئله اس ــل مس ح

ــا  ــه نیازه ــور ب ــت درخ ــخی اس ــت. پاس ــرن اس ه

و محدودیت هــا. تجســم بخشــیدن اســت بــه 

ــن راه حــل. بهینه تری

طراحــی در بــازار امــروز مــی توانــد از طــرق 

مختلفــی بــه ایفــای نقــش بپــردازد. از ارائــۀ یــک 

کانســپت تــا هویــت ســازی و ایجــاد برنــد طراحی 

ــی منــی  ــه تنهای ــد. طــراح ب ــدا مــی کن ــا پی معن

ــد گــره گشــای مشــکالت یــک کســب و کار  توان

ــار ســایر تخصــص  ــی حضــور وی در کن باشــد ول

ــت.  ــد داش ــد خواه ــگ و مفی ــر رن ــی پ ــا نقش ه

ــی  ــا جای ــی تجــارت، ی متأســفانه در فرآینــد کنون

بــرای ابــراز وجــود طراحــان در نظــر گرفتــه منــی 

شــود و هــر کســی بــه زعــم خــود پــای در کفــش 

ــا  ــو مــی رود و ی ــگان جل ــد و لنــگ لن آنهــا می کن

ــی از  ــمه در کنج ــک مجس ــه ی ــه مثاب ــراح را ب ط

تشــکیالت قــرار میدهنــد و راهردهای خــود را به 

ــد. ــه می کنن وی دیکت

رشــد و توســعۀ صنایــع ایــران نیازمنــد تخصیــص 

جایگاهــی ویــژه بــرای طراحــان اســت تــا هــم چون 

نفســی آن را حیــات ببخشــد.
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مقاالت
Articles

 طراحی مبلامن از میانه های قرن نوزدهم، به دنبال صنعتی شدن جوامع و 

همزمان با شکل گیری تدریجی تخصص طراحی صنعتی، شاهد رویکردها 

و نگرش های بسیار متفاوت تری نسبت به آن چه که در سده های قبل از 

آن تجربه شده بود، می باشد. منونه های شاخص طراحی مبلامن به جای 

مانده از این دوران حاوی اطالعات ارزشمندی از گرایش های اجتامعی و 

سبک زندگی از یکسو و خط مشی های به کار گرفته شده توسط طراحان 

و یا رشکت های تولیدی از سوی دیگر می باشند. آن چه که در ادامه ارائه 

شده، ترجمه بروشور منایشگاهی است که اختصاص به منایش بیش از 

صد اثر شاخص طراحی مبلامن دنیا بین سال های 1880 تا 1980 میالدی 

دارد که در شهر میالن ایتالیا برگزار شده است و بصورت مخترص، تاریخ 

طراحی مبلامن را در بازه اشاره شده، بررسی می کند. 

درآمدی بر تاریخ طراحی مبلمان 
دنیا از 1880 تا 1980

 صبا هرسینی
دانشجوی رشته طراحی 

صنعتی دانشگاه هرن
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طراحــی، بــه طــور رســمی، از زمانــی آغــاز شــدکه اشــیاء دیگــر رصفــاً بــه دلیل مهــارت های 

استادکارانشــان توســعه منی یافتنــد، بلکــه بــه لطــف اطمینــان بــه سیســتم تولیــد انبــوه، 

قابلیــت آن را داشــتند کــه از یــک مــدل خــاص بــه تعــداد بی شــامری تولیــد شــوند.

 مدل هــای مبلــامن تولیــد شــده توســط گــروه شــیکر، از اولیــن مثــال هــا از ایــن سیســتم 

تولیــد و طراحــی بودنــد. شــیکر گروهــی مذهبــی بــود کــه در قــرن هجــده میــالدی در 

ــه توســعه  ــر، منجــر ب ــه شــیکرها از یــک جامعــه براب ــه فاضل ــکا تشــکیل شــد. مدین آمری

ــان  ــن منظــور اســتفاده می شــدند کــه زم ــه ای ــدات مشــارکتی شــد. ماشــین آالت ب تولی

بیشــرتی رصف مناجــات شــود و بتواننــد بیشــرت رضوریــات زندگــی را تولیــد کننــد. در 

نتیجــه چنیــن تفکــری، مبلــامن هــم ماننــد ســایر مــوارد، پایبنــد بــه مدل هایــی بــود کــه 

ــود. ــی ش ــت رصفه جوی ــا در وق ــدند ت ــاخته می ش ــین آالت س ــط ماش توس

 در کنــار گــروه شــیکر، تونــت از دیگــر پیشــگامان توســعه طراحــی و تولید صنعتی اســت؛ 

مایــکل تونــت کــه یــک صنعتگــر مبلــامن اتریشی-مجارســتانی بــود، در ســال 1796 متولــد 

ــک محصــول  ــوان ی ــه عن ــامن ب ــوه مبل ــد انب ــده تولی ــود کــه ای ــرادی ب ــن اف شــد و از اولی

صنعتــی را توســعه داد.

ــار آب  ــا بخ ــه ب ــده ک ــی ش ــای خراط ــتفاده از چوب ه ــا اس ــت، ب ــف تون ــای مختل مدل ه

ــال  ــدند. در س ــاژ می ش ــده و مونت ــم ش ــف خ ــکل های مختل ــه ش ــد، ب ــده بودن ــرم ش ن

ــد  ــدل تولی ــن م ــد. معروف تری ــیس ش ــش تاس ــت« در اتری ــرودر تون ــی »گ 1853 کمپان

شــده توســط کمپانــی بــه صندلــی شــامره 14 در ســال 1859 بــود. ایــن صندلــی بــه چنــان 

محبوبیــت جهانــی دســت یافــت کــه باعــث تاســیس کارخانه هــای تونــت در بســیاری از 

ــد. ــه کار می بردن ــا را ب ــر آن صندلی ه ــامران ع ــهورترین مع ــد و مش ــورها ش کش
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مبلمان شیکر
و صندلی های تونت 

آرت نوو

  آنتونی گائودی، صندلی کالوت  

1898 -1904

ــر مفهــوم »مدرنیتــه«  ــا ســال 1890، فرهنــگ هــرنی جدیــدی کــه ب مقــارن ب

ــن  ــام داشــت. ای ــوو ن ــه شــکل گیری کــرد کــه آرت ن مترکــز داشــت، رشوع ب

ــات  ــام ارجاع ــه مت ــرد ک ــتفاده می ک ــدرن اس ــری م ــان ب ــک زب ــش از ی جنب

ــی شــد. ــد و جهان ــه ســبکی جدی ــل ب گذشــته را نفــی می کــرد و تبدی

نقــش معــامران در توســعه طراحــی در ایــن دوره، همــراه بــا رابطــه نزدیکــی کــه 

بیــن معــامری و هــرن تزئینــی ایجــاد می کردنــد، کلیــدی اســت؛ آن هــا نیازهــا و 

خواســته های طبقــات اجتامعــی جدیــد را برطــرف می کردنــد.

ــیر  ــف تفس ــیوه های مختل ــه ش ــف ب ــورهای مختل ــد در کش ــبک جدی ــن س ای

ــا  ــش ت ــکا، از اتری ــا آمری ــکاندیناوی ت ــا، از اس ــا ایتالی ــکاتلند ت ــد. از اس می ش

فرانســه،  بلژیــک و اســپانیا... در گالســکو، چارلــز رنــه مکینتــاش  مبلــامن را 

ــاط باشــد و  ــا معــامری در ارتب ــه طــور یکپارچــه ب طــوری طراحــی کــرد کــه ب

گوشــه چشــمی هــم بــه طراحــی کلــی فضــا داشــت کــه هــامن روشــی اســت 

کــه فرانــک لویــد رایــت  در آمریــکا بــه طــور مشــهود از آن اســتفاده می کــرد. 

انشــعاب ویــن آرت نــوو توســط گروهــی از هرنمندان اتریشــی از جمله گوســتاو 

کلیمــت، یــوزف ماریــا الریــش، یــوزف هوفــامن  و کلمــن مــوزر  شــکل گرفــت. 

ــد کــه  ــه ای را  تاســیس کردن هوفــامن و کلمــن کارگاه اتریشــی بســیار خالقان

اقــالم بســیار لطیــف و نفیســی تولیــد می کــرد؛ در همیــن حیــن آدولــف لــوس، 

روی معــامری منطــق گرایانــه اولیــه و اشــیای بازتــاب دهنــده آن کار می کــرد. 

ــبک  ــکل دهی س ــت ش ــودی  در جه ــی گائ ــلونا، آنتون ــهر بارس ــپانیا و ش در اس

خــودش گام برداشــت، کــه در آن  بــا اســتفاده از مهارت هــای دســتی خــود  بــه 

طــور رســمی طراحی هایــش را تعریــف کــرد.
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جنبش آوانگارد
ــرای  ــتاورد ب ــن دس ــتم، مهمرتی ــرن بیس ــل ق ــگارد در اوای ــرنی آوان ــر ه ع

ــان هــای  ــا جــدا شــدن از گذشــته و آزمایــش زب ــود. ب ــد« ب ــه جدی »مدرنیت

ــان  ــه را در زم ــازی جامع ــدی در بازس ــی ج ــر نقش ــن ع ــد، ای ــری جدی ب

ــم، و دی  ــتم، فوتوریس ــم، سوپرماتیس ــرد. کانسرتاکتیویس ــرا ک ــودش اج خ

ــان  ــای آن از کارهایش ــه اعض ــد ک ــرنی بودن ــای ه ــی جنبش ه ــتیل همگ اس

اســتفاده می کردنــد.  یــک مــدل اجتامعــی جدیــد  بــرای شــکل دهی 

ــالش  ــیتزکی  ت ــو، ال لیس ــاندر رودچنک ــه الکس ــی از جمل ــدان روس هرنمن

کردنــد تــا ایده آل هــای هــرنی خــود را بــا اهــداف سیاســی منطبــق کننــد و  

رابطــه نزدیکــی میــان هــرن و صنعــت برقــرار کننــد. تنهــا منونه هــای واقعــی 

ــامن ســاختامن مرکــزی  ــرای مبل ــوری طراحــی آن هــا، در پروژه هایشــان ب تئ

ــی شــد. انجمــن کارگــران و چنــد مرکــز فرهنگــی عمل

هــدف جنبــش دی اســتیل کــه توســط تئــو ون دوســرگ  و یاکوبــوس یوهانــس  

و پیــرت آت   و گریــت تومــاس ریتفلــد  بــه راه افتــاده بــود، ایــن بــود کــه نوعــی 

ــا آبســرته هندســی کامــل شــکل داده شــده را  از حــس زیبایی شناســی کــه ب

خلــق کننــد. منونــه مشــهود از این شــیوه، مبلامن طراحی شــده توســط گریت 

تومــاس ریتفلــد اســت. ایــن منونــه هــا از تجربه هــای هــرنی و کنکاش هــای 

ــه  ــیه و مدرس ــاس  در روس ــوت م ــه وکه ــیس موسس ــه تاس ــر ب ــری،  منج نظ

باهــاوس  در آملــان شــد.

در ایــن دوره، مبلــامن طراحــی شــده توســط مارســل بروئــر بــدون شــک 

ــرد. ــم می ک ــان را مجس ــرنی آن زم ــای ه ــه تجربه ه ــی هم ــای عمل برنامه ه

ــس برگــزار شــد،  ــی کــه در ســال 1925 در پاری ــی هرنهــای تزئین منایشــگاه جهان

آغازگــر عــر جدیــدی در طراحــی بــود، کــه در آن مکتب هــای فکــری بنیادینــی 

شــکل گرفتــه و یکــی پــس از دیگــری توســعه یافتنــد. در همیــن دوران بود کــه ایده 

»طــراح« بــه عنــوان تخصصــی مشــخصی تعریــف شــد و دیگــر نیــازی نبــود کــه 

طــراح بــه طــور رســمی پس زمینــه ای در معــامری نیــز داشــته باشــد.

قابلیــت بیانــی مــواد جدیــد بــه همــراه فرآیندهــای صنعتــی ابتــکاری، تاثیــر زیــادی 

بــر معــامران جنبش هــای مــدرن گذاشــت. معامرانــی همچــون لوکــور بوزیــه، 

ــه هربســت  و  ــد رن ــر مانن ــن معــامران دیگ ــگ میــس ون در روهــه   و همچنی لودوی

ــاخته  ــی و س ــی طراح ــامن صنعت ــن دوره مبل ــوان در ای ــه، می ت ــرووه. در نتیج ژان پ

ــی  ــپارتانا « طراح ــی »اس ــد صندل ــد، مانن ــم دی ــه چش ــراوان را ب ــت ف ــا دق ــده ب ش

شــده توســط هانــس کــورای. عجیــب این کــه برخــی اشــیای طراحــی شــده 

ــه در  ــالم مدرنیت ــوان اق ــه عن ــرتده ب ــور گس ــه ط ــه ب ــد ک ــی بودن ــن دوران آن های ای

ــی »بارســلونا« ی ــا صندل ــه ی ــد کارهــای لوکــور بوزی ــه مــی شــدند، مانن  نظــر گرفت

میــس ون در روهــه کــه در ابتــدا ربطــی بــه تولید صنعتی نداشــتند؛ برخــالف کارهای 

مارســل بروئــر، جوزپــه تراگانــی، پیــرتو چیــزا  و گابریــل موچی. البتــه در همیــن دوران 

برخــی از طراحــان بــه صنایــع دســتی وفــادار  ماندنــد. مانند اریــک گانرن اســپلوند  در 

اســکاندیناوی و جیو پونتــی  در ایتالیا.

 دهه 1930

  لودویگ میس ون در روهه، 

صندلی بارسلونا – 1929
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طراحی ارگانیک  و طراحی اسکاندیناوی
در اوایــل دهــه 1930، شــیوه های طراحــی دســتخوش تغییرات شــدیدی شــدند و زبان های بــری جدیدی 

ظهــور کردنــد کــه بــا ایده آل هــای جنبش مــدرن در تضــاد بودنــد. فرانک لویــد رایت از پیشــگامان طراحی 

ارگانیــک  بــاور داشــت کــه بایــد بیــن مــردم و طبیعــت هامهنگــی برقــرار شــود و همچنیــن بــاور داشــت 

معــامری روشــی بــرای رســیدن بــه تعــادل بیــن دست ســاخته های بــرش و دنیــای طبیعــی اســت. ایــن 

اعتقــادات در اســتفاده از مــواد و مصالــح طبیعــی و فرم هــای صــاف و منحنــی مشــهود اســت.  ایــن روند 

در اســکاندیناوی بــا »طراحــی دموکراتیــک« همزمــان بــود و بــرای بهبــود زندگــی روزمــره از آن اســتفاده 

می شــد. بیــن دهــه 1930 و 1950 طراحــی اســکاندیناوی رهــری جهــان را بــه دســت گرفــت و تبدیــل بــه 

معیــاری بــرای کشــورهای رسارس جهــان شــد. ایــن شــیوه در طراحــی توســط ایلیــل ســارینن  بــه آمریــکا 

معرفــی شــد و روی نســل جدیــد معــامران نظیــر جــورج نلســون  و فلورنس شوســت، چارلــز ایمز  و ایســامو 

نوگوچــی  تاثیر داشــت.

در ســال 1935، آلــوار آلتــو  و همــرسش کمپانــی آرتــک  را تاســیس کردنــد تــا مبلــامن مــورد نیــاز پروژه هــای 

معــامری خودشــان را تولیــد کننــد. مبلــامن مذکــور بــا کنــکاش در قابلیت هــای 

ــتفاده از  ــا اس ــه و ب ــعه یافت ــوب توس ــاز چ ــاخت و س س

تکنیک هــای خــم کــردن و روکــش کــردن تولیــد 

ــده  ــی ش ــامن طراح ــن مبل ــدند. معروف تری ش

توســط آرنــه یاکوبســن  همچنیــن بــرای 

مــورد  هــم  خــاص  معــامری  پروژه هــای 

اســتفاده قــرار گرفــت، بــرای مثــال صندلــی 

دســته دار »تخم مــرغ« کــه در ســال 1957 

بــرای هتل ســاس رویــال  در کپنهــاگ طراحی 

ــود. شــده ب

در ســال های پــس از جنــگ بالفاصلــه نســل جدیدی 

آمریــکا ظهــور کردنــد.  از طراحــان و معــامران 

ایده هــای آن هــا مبتنــی بــر دیــد نوگرایانــه ای بــود 

کــه بازتابــی از جنبــش  مدرنیتــه محســوب می شــد 

ــکا آورده  ــه آمری ــود ب ــا خ ــگ ب ــای جن و پناهنده ه

بودنــد. ایــن ایده هــای نوگرایانــه نقــش مهمــی در 

ــرح  ــث مط ــت و باع ــکا داش ــاد آمری ــی اقتص بازیاب

ــد.  ــان ش ــطح جه ــی در س ــان آمریکای ــدن طراح ش

ایــن موضــوع کامــالً در مــورد جــورج نلســون صــدق 

می کــرد کــه در آن زمــان روی طراحــی مبلــامن 

مترکــز کــرد و هنگامــی کــه در ســال 1945  بــه 

عنــوان مدیریــت خــالق هرمــان میلــر  انتخــاب 

ــوان  ــتعدادهای ج ــتخدام اس ــه اس ــد و رشوع ب ش

مثــل چارلــز  و ری ایمــز، ریچــارد شــولتز  و ایســامو 

ــز و ری  ــد شــده چارل ــامن تولی نوگوچــی کــرد. مبل

ایمــز توســط هرمــان میلــر نقشــی اساســی در تاریــخ 

طراحــی اجــرا کــرد. بــه لطــف تجربه هــای خالقانــه 

و جدیــد، ســاخت ایــن صندلی هــا بــا مــواد  جدیــد 

ماننــد نئوپــان، رزین هــای مصنوعــی، فایــر گالس و 

آلومینیــوم ممکــن شــد.

جایــگاه  تثبیــت  باعــث  کــه  دیگــری  کمپانــی 

طراحــی آمریکایــی شــد، کنــول  بــود. ایــن کمپانــی 

توســط هانــس کنــول  در ســال 1938 بــا هــدف 

ایجــاد خاص تریــن طراحی هــای مــدرن و معــارص و 

همــکاری بــا اشــخاصی ماننــد میــس ون در روهــه، 

هــری برتویــا، فلورنــس شوســت و ایــرو ســارینن  

بــود. روش هــای موفــق ایــن دو کمپانــی بــه علــت 

ــر گرایشــات ســنتی  ــی ب ــر اروپای ــری کــه تفک تاثی

آمریــکا داشــت، باعــث شــد مســایل تولیــدی و 

ــد. ــب باش ــی غال ــد طراح ــر فراین ــاری ب تج

طراحی آمریکایی

ساخت ایتالیا
پــس از جنــگ جهانــی دوم، عرصــه طراحــی در ایتالیا با بازســازیهای فیزیکی و روحی کشــور همراه شــد 

و از افق هــای وســیعی کــه صنایــع جدیــد بــرای طراحــی در اختیارشــان قــرار مــی داد، بهــره  گرفــت. بــه 

همیــن دلیــل کمپانی هــا بــه رسعــت رشوع بــه تولیــد صنعتــی مبلــامن کردنــد. کمپانی هــای صنعتــی 

نوظهــوری مثــل آرفلکــس ، آرته لــوس  و کارتــل  کــه بــا معــامران جــوان همــکاری نزدیکــی داشــتند.

بعضــی از کمپانی هــای صنعتگــران ســنتی ماننــد کاســینا  و بورســانی  بــه رسعــت تبدیــل بــه رهــران 

ــای  ــر ارزش ه ــه خاط ــی  ب ــنا  و پوگ ــد آزوس ــر مانن ــای دیگ ــه کمپانی ه ــدند، درحالی ک ــی ش صنعت

صنعتگرانشــان مشــهور شــدند، حتــی باوجــود این کــه آن ها نیــز با معــامران همــکاری نزدیکی داشــتند. 

 انتشــار همگانــی تجربیــات هــرنی و جنبش هــای اعرتاضــی جوانــان در میانــه دهــه 1960 

انــرژی خالقانــه جدیــدی را بــه دنیــای طراحــی ایتالیایــی تزریــق کــرد کــه تحت تاثیــر 

فنــاوری جدیــد موجــود قــرار داشــت. اســتفاده پالســتیک در آن زمــان کلیــد یکــی 

کــردن ارتبــاط بیــن خالقیــت و صنعتــی ســازی بــود کــه بــه طراحــان ایــن فرصــت 

را داد کــه خودشــان را بــه شــیوه ای موثرتــر مطــرح 

کننــد. ایــن امــر تبدیــل بــه نوعــی طراحــی انقالبــی 

شــد. در ایــن دوره طراحــی ایتالیایــی، بــه 

ــوره  ــی  و ات ــاندرو مندین ــای الس ــف کاره لط

سوتســاس ، ایفاگــر نقــش مهمــرتی در عرصه 

ــود. ــز ب ــی نی بین امللل
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Dotdotdot.
furniture

شـرکت dotdotdot.furniture بـا سـاخت عناصـر مبلمانـی قابـل تنظیـم و چنـد کاربـردی شـناخته 

می شـود. تـازه تریـن محصـول ایـن شـرکت مبلمانـی اسـت بـا 96 سـوراخ کـه امکانـات بی شـماری را 

در موقعیـت هـا و مناطـق مختلـف یـک فضـای خانگی یـا دفتر کار بـرای اسـتفاده کننده مـی آفریند.

افـزودن کاربـری هـای گوناگون به این فریم سـوراخ دار سـاده اسـت و تنها چهار سـانتیمتر از دیوار 

فاصلـه مـی گیرد.ایـن سیسـتم تنظیـم پذیـر بـرای فضاهـای کوچـک، مبلمانـی سـودمند بـه شـمار 

می آیـد و بـا 96 سـوراخ بـه همراه 16 قطعـه همراه خود صدهـا ترکیب بنـدی را برای کاربـرد به ارمغان 

مـی آورد.

Dotdotdot.frame  بـا نیازهـای کاربـر خـود رشـد مـی کند و همیشـه پاسـخ هایـی را بـرای نیازهای او 

در آسـتین دارد. کار کـردن بـا آن بـی نیـاز از ابـزار اسـت و بدنـه آن از چـوب درخـت زبـان گنجشـک 

سـاخته شـده اسـت.

روزنه جادویی!  96 با  ینتراکتیو   ا مبلمان 
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اکنــون کــه کشــور مــا دوران پســاتحریم،یعنی دوران 

رودارد،  پیــش  را  بالندگــی صنعــت  و  شــکوفایی 

فرصــت آن اســت تــا بــا تقویــت بنیــان هــای صنعتــی 

و نوســازی و بهینه ســازی ماشــین آالت و فناوری های 

مختلــف گام موثــری در بهبــود هرچه بیشــرت صنایع 

کشــور برداشــته شــود. در رشایطــی کــه بخــش هــای 

مختلــف اقتصــاد ایــران بــه دنبــال بررســی وضعیــت 

پســا تحریــم و تاثیــر آن بــر عملکــرد حــوزه فعالیتــی 

خویــش هســتند،این رویکــرد در صنعــت تولیــد 

ــع  ــن مقط ــورد.در ای ــی خ ــم م ــه چش ــز ب ــامن نی مبل

زمانــی حســاس، نقــش کیفیــت و اســتفاده از ابزارهــا 

بــه منظــور بهینــه ســازی پارامرتهــای موثــر بــر تولید 

و پیــروی از اســتانداردهای روز دنیــا بیــش از هــر 

زمــان دیگــری احســاس مــی شــود. اکنــون بــا گشــوده 

شــدن دروازه هــای ارتباطــات ایــران بــا جهان،صنعــت 

مبلــامن ایــران بیــش از هرزمــان دیگــری دیــده خواهد 

شــد.زمان آن رســیده تــا تولیدکنندگان مبلــامن ایرانی 

بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود و بهینــه ســازی 

کیفیــت تولیــد خــود،راه را بــه ســوی رقابــت بیشــرت 

ــت صــادرات بیشــرت همــوار  ــر و در نهای و ســازنده ت

کننــد. ازجملــه کمبــود هــا و خــال هــای محســوس در 

صنعــت مبلــامن، بحــث کیفیت مــواد اولیــه مرفی 

و عــدم اســتفاده از مواداولیه ســاخته شــده بر اســاس 

اســتانداردهای معتــر جهانــی اســت. از جملــه مــواد 

ــه  ــوان ب ــی ت ــامن م ــت مبل ــی در صنع ــه مرف اولی

MDF،تختــه خــرده جوب)نئوپــان(،OSB و انواع دیگر 

صفحــات فــرشده چوبــی اشــاره کــرد.

صنعــت تولیــد صفحــات فــرشده چوبــی یکــی از پایه 

هــای صنعــت چــوب اســت.تنها بــا تبدیــل مکانیکــی 

چــوب بــه صفحــات فــرشده چوبــی بــا ویژگــی هــای 

ــا  ــی ب ــه مبلامن ــتیابی ب ــاص دس ــده و خ ــف ش تعری

کیفیــت مناســب امــکان پذیــر اســت.

کیفیــت صفحــات فــرشده چوبــی تحــت تاثیــر 

پارامرتهــای بســیار در مراحــل مختلــف تولید اســت.

در حیــن فرآینــد تبدیــل چــوب بــه صفحــات فــرشده 

ــاز  ــورد نی ــت رضوری و م ــت تاب ــرتل کیفی چوبی،کن

اســت.تخته مرفــی در صنعــت مبلــامن بایســتی از 

اســتانداردهای تعریــف شــده دنیــا تبعیــت کــرده و 

در نهایــت بتوانــد مبلامنــی مقــاوم و زیبــا و بــا تــوان 

رقابتــی بــاال را بــه بــازار عرضــه کنــد.

سیســتم هــای انــدازه گیــری پارامرتهــای تولیــد 

GreCon، کنــرتل کیفیــت را حیــن فرآینــد تولیــد 

انجــام مــی دهند.ایــن سیســتم هــا روشــی موثــر در 

ــتند. ــد هس ــد تولی ــازی فرآین ــه س ــت بهین جه

تختــه هــای مــورد اســتفاده در صنعــت مبلــامن 

بایســتی دارای ویژگی های مناســبی باشــند.از جمله 

ایــن ویژگــی هــا می تــوان به قابلیــت نگهــداری پیچ و 

میخ،کیفیــت مناســب ســطح، ویژگی هــای مقاومتی 

ــیته  ــل دانس ــاول، پروفی ــه و ت ــن تبل ــب، نداش مناس

یکنواخــت، نــرش ناچیــز فرمالدهیــد و... اشــاره کــرد. 

سیســتم هــای انــدازه گیــری پارامرتهــای تولید تخته 

ــه هــا، ضخامــت، وزن واحــد  را از نظــر جداشــدن الی

ســطح، دانســیته، رطوبــت و کیفیــت ســطح بررســی 

ــه  ــرف مواداولی ــزان م ــردن می ــم ک ــرده و باتنظی ک

چوبی،چســب و رزیــن و ســایر مــواد اولیــه مرفــی، 

عــالوه بــر بهینه ســازی فرآیند تولیــد و بهبود کیفیت 

و ویژگــی هــای مقاومتــی تختــه، در نهایــت منجر به 

رصفــه جویــی در مــرف اولیــه و کاهش هزینــه های 

تولیــد خواهــد شــد.

بــا توجــه بــه اینکــه با رفــع تحریــم ها و گشــوده شــدن 

درهــا، حضــور رشکــت هــای خارجــی تولیــد کننــده 

مبلــامن ازجملــه کشــور هــای همســایه ماننــد ترکیــه  

ــر و عرضــه محصــوالت افزایــش  ــگ ت در کشــور پررن

خواهــد یافت،تولیدکننــدگان مبلامن ایرانی بایســتی 

بــا افزایــش کیفیــت و کاهش هزینــه های تولیــد، توان 

رقابتــی خــود را افزایــش دهنــد.

فنـاوری گـزارش یک 

 صنعت مبلامن در بسیاری از کشورها به یکی از منابع ملی تبدیل شده و این امر نشان دهنده اهمیت این صنعت در اقتصاد 

کالن و ملی هر کشور است.امروزه مبلامن و دکوراسیون عالوه بر معامری و زیبایی، یکی از نیازهای کاربردی برش محسوب 

شده و پایانی ندارد.با توجه به گسرتدگی این نیاز، طراحان، مهندسان و رسمایه گذاران بسیاری به آن ارج می نهند.

  هانا قصبی نسب
کارشناس ارشد مهندسی چوب

 و کاغذ  مدیریت فنی- بازرگانی 

رشکت GreCon در ایران
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FURNITURE ICONS
BY: SKETCHING

 این سلسله مطالب می کوشد تا از راه بازآفرینی دنیای ذهنی طراحان 

نامدار مبلامن و دستیابی به دریافتی ساده و خطی از این محصوالت آشنا، 

مخاطب کنجکاو، به ویژه دانشجویان طراحی را به سادگی با گونه ای 

آموزش دیداری آشنا سازد...

 Lounge Chair Wood )LCW( designed by Ray and :این شامره

Charles Eames in 1940s

چارلز و رِی ایمز سال های بسیاری در جستجو و آزمون روش های بهینه 

آفرینش صندلی هایی بودند که بدنه آن ها بیشرتین سازگاری را با فرم 

طبیعی بدن آدمی دارا باشد. آن ها با به کارگیری تخته سه ال این صندلی 

جمع و جور و سبک را با پشتی انعطاف پذیر در شیوه معارص ساختند.

مبلمان های مشهور جهان
به روایت اسکیس

 مجید احمدی 
خوشبخت

مدرس دانشگاه تهران

دوره های آموزش عالی
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اسـکچینگ بـه عنـوان روشـی بـرای اندیشـیدن و همچنیـن بـه عنـوان زبـان تفکـر در دنیـای دیزایـن مطـرح می شـود تـا از ایـن رهگـذر 

تبدیـل بـه گفتگویـی بـرای برقـراری ارتبـاط میـان طراحـان و دیگـر عوامـل تصمیـم گیـری و سـاخت شـود. حرکـت دسـت بـر روی کاغـذ 

می توانـد آغازگـر ایدهـای باشـد کـه بـه مـرور و بـا پختگـی بـه محصـول نهایـی ریخـت می دهـد.
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از کتاب برترین تصمیم ها در مشهورترین برندها

بوئینگ به اندازه یک 707 قمار می کند

شــصت ســال پیــش، تنهــا گزینــه شــام بــرای یــک مســافرت هوایــی، هواپیامهــای ملخــی بــود. ولــی نظــر مدیرعامــل وقــت بوئینــگ، بیــل اَلـِـن، چیــز دیگــری 

بــود: اوالً پیش بینــی او آن بــود کــه رسعــت و راحتــی کــه هواپیامهــای دارای موتــور جــت ایجــاد خواهــد کــرد، با اســتقبال مرف کننــدگان مواجه می  شــود. 

و ثانیــاً او معتقــد بــود کــه رشــد اصلــی صنعــت هوانــوردی در بخــش غیرنظامــی آن خواهــد بــود و نــه در بخــش نظامــی آن. او بــه قــدری بــه نظــرش اطمینان 

داشــت کــه حــارض شــد بــا ریســکی کــه می کنــد، آینــده بوئینــگ را بــه مخاطــره بیانــدازد. او در ســال 1952، هیئــت مدیــره را متقاعــد کــرد تــا بودجــه ی 

شــانزده میلیــون دالری بــرای ســاخت بوئینــگ 707 رسمایه گــذاری کننــد. ایــن هواپیــام، اولیــن هواپیــامی دارای موتــور جــت بــود کــه قابلیــت عبــور از 

اقیانــوس اطلــس را داشــت و رسنوشــت رشکــت بوئینــگ را تغییــر داد. رشکــت مجموعــاً 185 میلیــون دالر بــرای تولیــد بوئینــگ 707 هزینــه کــرد، کــه ایــن 

مبلــغ 36 میلیــون دالر از کل ارزش رشکــت در آن زمــان بیشــرت بــود. هنگامــی کــه اَلـِـن تولیــد 707 را رشوع کــرد، هیــچ سفارشــی بــرای ســاخت آن نداشــت. 

او فقــط یــک قــامر بــزرگ کــرد: پیش بینــی او آن بــود کــه رشکــت می توانــد چنیــن هواپیامیــی را تولیــد کنــد، و آن کــه مشــرتی ها از آن اســتقبال خواهنــد 

کــرد. او تنهــا مدیــری نبــود کــه از ایــن نــوع پیش بینی هــا کــرده اســت: اســتیو جابــز هــم قبــل از آنکــه بســیاری از مشــرتیها حتــی درکــی از آیپــاد، آیفــون و 

آیپَــد داشــته باشــند، آنهــا را تولیــد کــرد. شــجاعت بســیاری الزم اســت تــا آینــده یــک رشکــت را بــر اســاس یــک رویــا بــه مخاطــره انداخــت؛ و اَلـِـن یکــی از 

کســانی اســت کــه روش آن را بــه مــا نشــان داد و بــه ایــن ترتیــب تاریــخ هوانــوردی را تغییــر داد.

ورنه هارنیش

       »دکومــــان« در هر شامره خود  با بر گرفنت 

بخشـی از کتابـی بـا نـام »برترین تصمیم ها 

در مشـهورترین برند هـا« کـه بـه قلـم  دکـر  

رامین سمیع زاده ترجمه و اخیراً  روانه  بازار 

شـده اسـت، می کوشـد تا مدل هـای موفق 

دانش و اندیشه را در کسب و کار های موفق 

دنیـا پیـش روی عالقمنـدان و فعـاالن حوزه 

 صنعت مبلامن و دکـــوراسیون قـــرار دهد.

موضوع  این شامره: 
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نویسنده: آدام الشینسکی
ــی-52 و سوخرتســان همــراه  مبب افکــن معــروف ب

بــا آن، نشــان داده بودنــد کــه ایــن رشکــِت مســتقر 

ــوط  ــه فناوری هــای مرب در ســیاتل، تســلط کامــل ب

ــوط  ــرای خط ــی ب ــت. ول ــت را داراس ــور ج ــه موت ب

هواپیامیــی، هواپیامهــای جت در دســرتس نبودند؛ 

انتقــال بــه فنــاوری جــت، مســتلزم رسمایه گــذاری 

زیــاد رشکت هــای هوایــی بــود کــه ممکــن بــود 

آنهــا را ورشکســت کنــد. در عــوض تــا اواســط دهــه 

پنجــاه میــالدی، رشکت هــای هوایــی مجبــور بودند 

ــت  ــن، قابلی ــت پایی ــا رسع ــی ب ــه از هواپیامهای ک

صعــود نســبتاً کــم و بــا موتــور پیســتونی پررسوصدا 

مثــل داگالس دیســی 6، بوئینــگ 377 )کــه بــه نــام 

اســرتاتوکروزر  هــم شــناخته می شــد( و الکهیــد 

کانستُلیشــن  اســتفاده کننــد.

در مقابــل، بوئینــگ، در حالیکــه امــکان خوبــی برای 

اســتفاده از فنــاوری پیرشفتــه موتورهــای جــت 

داشــت، موقعیتــی بــرای ارائــه آنهــا بــه رشکت هــای 

ــه  ــگ دو ده ــخ، بوئین ــا آن تاری ــت. ت ــی نداش هوای

بــود:  داده  بزرگــی  مالــی  کــه گاف هــای  بــود 

هواپیامهــای کلیپــر، اســرتاتوکروزر و اســرتاتوالیرن. 

ــروش  ــی ف ــگ توانای ــه بوئین ــید ک ــر می رس ــه نظ ب

مشــرتی  بوئینــگ  نــدارد.  را  غیرنظامی هــا  بــه 

غیرنظامــی داشــت، ولــی مشــرتی مداری منی کرد، 

پیگیری هایشــان ضعیــف بــود و مهندســین رشکت، 

بــه عنــوان  نــه توریســت ها را  جنــگ آوران را و 

ــد. ــود می دیدن ــی خ ــدگان نهای مرف کنن

در مقابــل، خطــوط هوایــی، همــه آنچــه را کــه 

بوئینــگ نداشــت، در رقیبــش، رشکــت داگالس 

بــه اســتثنای ســال های  ایرکرفــت  می یافتنــد. 

جنــگ، ایــن رشکــت از ســال 1934 یکــرسه بــه 

ــود.  ــه ب ــافربری پرداخت ــای مس ــاخت هواپیامه س

ــم  ــال ها حاک ــرای س ــی-3  ب ــَدر دیس ــامی قَ هواپی

ــه  ــود. هامن طورک ــی ب ــای هوای ــازع کریدوره بالمن

ــدی  ــور خری ــچ مأم ــه، هی ــت رایان ــا در صنع بعده

منیشــد،  اخــراج  آی بــی ام  خریــد  واســطه  بــه 

مدیــران رشکت هــای هوایــی در دههــی پنجــاه 

ــه  ــت داگالس ک ــا رشک ــی ب ــط نزدیک ــالدی رواب می

هواپیامهایــش در شــهر ســانتا مونیــکا  ســاخته 

ــود کــه کمــرت  ــی ب ــن در حال می شــد، داشــتند. ای

ــه  ــگ، ک ــت بوئین ــا رشک ــران ب ــن مدی ــی از ای کس

مبب افکن هایــش را در ســیاتل می ســاخت، آشــنایی 

داشــت. اگــر رشکتــی قــرار بــود کــه صنعــت 

هواپیامیــی غیرنظامــی را وارد عــر موتورهای جت 

کنــد، همــه چشــم بــه ســوی داگالس، داشــتند و نــه 

رشکــت بوئینــگ،.

بوئینــگ  مشــرتی ها،  نشــناخن  مشــکل  ورای 

مشــکل دیگــری هــم در مســیر تولیــد هواپیامهــای 

ــت. در  ــت: امنی ــت داش ــور ج ــا موت ــافربری ب مس

آن زمــان، افــکار عمومــی بابــت ســقوط تعــدادی از 

جت هــای تولیــد شــده توســط رشکت انگلیســی دی 

ــا نداشــت.  ــه آنه ــی نســبت ب ــد  نظــر مثبت هاویلن

نــام ایــن هواپیــام کاِمــت  بــود و ایــن رشکــت اولیــن 

خــط هوایــی منظــم بیــن دو ســوی اقیانــوس اطلــس 

را برقــرار کــرد. بــا زمینگیــر شــدن کاِمــت، هرگونــه 

ــم در مــورد اســتفاده از موتورهــای جــت در  تصمی

تولیــد یــک هواپیــام، قبــل از آنکه بــه متقاعــد کردن 

مدیــران رشکت هــای هوایــی نیــاز داشــته باشــد، بــه 

قانــع کــردن افــکار عمومــی احتیــاج داشــت.

ــرای بوئینــگ  ــه عبــارت دیگــر، مســیر مطمــن ب ب

آن بــود کــه بــه فعالیتــش در حــوزه صنایــع دفاعــی 

ادامــه دهــد. نیــروی هوایــی آمریــکا، و نیــروی 

ــگ رسد  ــه جن ــن آن، در زمان ــر متحدی ــی دیگ هوای

بــه مبب افکــن و هواپیامهــای سوخرتســان بوئینــگ 

احتیــاج داشــتند. بوئینــگ به ســادگی می توانســت 

ــه مســیری کــه می رفــت ادامــه دهــد. ب

ــگ  ــن، مدیرعامــل بوئین ــام مکفرســون اَلِ ــی ویلی ول

پــس از جنــگ جهانــی دوم، برنامه هــای دیگــری 

بــرای رشکــت داشــت. فرهنــگ بوئینــگ بــر اســاس 

بــود؛  بنــا شــده  بزرگرتیــن  و  بهرتیــن  ســاخت 

مثــل ســاخت بهرتیــن، رسیعرتیــن و دقیق تریــن 

مبب افکــن جهــان. در چنیــن فضایــی بــود کــه اَلـِـن 

ــه  ــت ک ــم گرف ــت؛ او تصمی ــی گرف ــم بزرگ تصمی

بــه ســمت هوانــوردی غیرنظامــی بــرود، آن هــم بــا 

تولیــد تنهــا یــک محصــول. او واقعاً می خواســت کل 

ــد. ــامر کن ــول ق ــک محص ــت را روی ی رشک

اَلِــن، فارغ التحصیــل دانشــکده حقــوق دانشــگاه 

هــاروارد بــود و بــه عنــوان مشــاور بــه بوئینــگ 

ملحــق شــده بــود. او یکبــار در ســال 1944 پیشــنهاد 

ــود، چــون فکــر می کــرد  ــی را رد کــرده ب مدیرعامل

کــه یــک مهنــدس بایــد رشکــت را اداره کنــد. 

ولــی دفعــه بعــدی کــه ایــن پیشــنهاد بــه او شــد، او 

ضمــن قبــول آن، توانســت بــه راهــری اســرتاتژیک 

ــه  ــود ک ــد ب ــود. او معتق ــل ش ــگ تبدی ــرای بوئین ب

کــه  آســودگی  و  راحتــی، رسعــت  از  مســافران 

موتورهــای جــت ارائــه می کننــد اســتقبال خواهنــد 

کــرد. در عیــن حــال پیشــبینی او آن بــود کــه 

گســرتش صنعــت هوانــوردی در بخــش غیرنظامــی 

آن و از نظــر جغرافیایــی در آمریــکا خواهــد بــود. او 

بــه قــدری در اعتقــاد خــود راســخ بــود کــه حــارض 

شــد تــا آینــده مالــی رشکــت را بــه خطــر بیانــدازد. 

در ســال 1952، اَلـِـن هیئــت مدیــره را متقاعــد کــرد 

تــا شــانزده میلیــون دالر روی ســاخت بوئینــگ 

707 رسمایه گــذاری کننــد. ایــن هواپیــام اولیــن 

هواپیــامی جــت قاره پیــامی غیرنظامــی آمریکایــی 

ــن فقــط  ــگ را متحــول کــرد. ای ــخ بوئین ــود و تاری ب

یــک هواپیــام بــود، ولــی باعــث تحــول بنیــادی 

یــک رشکــت، یــک صنعــت و حتــی فرهنــگ زمــان 

خــود شــد. علیرغــم عــزم راســخ اَلـِـن، رشایــط اصــالً 

بــرای بوئینــگ ســاده نبــود و عــدم شــناخت بــازار 

ــکل  ــی از مش ــط بخش ــی فق ــای غیرنظام هواپیامه

بــود. مایــکل لومبــاردی، تاریخ نگار رشکتــی بوئینگ 

ــم  ــن تصمی ــم بزرگرتی ــن تصمی ــت: »ای ــد اس معتق

تجــاری قــرن بیســتم بــود. آن تصمیــم بــازار را 

ــی  ــای هوای ــع، رشکت ه ــرد. در آن مقط ــول ک متح

هیــچ تقاضایــی و حتــی عالقــه ای بــه هواپیامهــای 

جــت نداشــتند. و ایــن در حالــی بــود کــه رشکــت 

بوئینــگ فرصــت گســرتش همــکاری تجــاری خــود 

بــا نیــروی هوایــی را داشــت.« مشــکل عــدم وجــود 

ــی کــه بیــش از  ــود. زمان تقاضــا، مشــکلی جــدی ب

یــک دهــه بعــد، هواپیــامی پهن پیکــر 747 عرضــه 

ــن  ــی پَ شــد، رشکــت بوئینــگ، از رشکــت هواپیامی

ــود.  ــه ب ــدادی از آن را گرفت ــد تع ــفارش تولی اَم  س

ولــی در مــورد 707، اَلـِـن فقــط می دانســت کــه اگــر 

رشکــت آن را تولیــد کنــد، مشــرتی ها آن را خواهنــد 

ــد. خری

ــه  ــا بودجــه شــانزده میلیونــی یــک پیش منون ــن ب اَلِ

ســاخت کــه بــه مــدل دش-80  معــروف شــد. 

ایــن منونــه بــه عنــوان منونــه یــک هواپیــامی جــت 

ــع  ــن مقط ــرد. در ای ــل می ک ــز عم ــان نی سوخت رس

بــود کــه بوئینــگ کمــک ســخاومتندانه ای از دولــت 

آمریــکا دریافــت کــرد: نیــروی هوایــی آمریــکا چنــد 

ــفارش  ــان س ــوخت رس ــت س ــامی ج ــد هواپی فرون

ــود کــه رسمایه گــذاری در  ــب ب ــن ترتی ــه ای داد و ب

دش-80 توجیــه اقتصــادی پیــدا کــرد. ایــن ســفارش 

باعــث شــد تــا فرصــت الزم بــرای ارائــه طــرح 

ــاس دش-80  ــر اس ــت ب ــامی ج ــک هواپی ــاخت ی س

بــه رشکت هــای هوایــی پیــدا شــود، مدلــی کــه بعداً 

ــگ  ــوردی، بوئین ــه المب ــه گفت ــت. )ب ــام گرف 707 ن

از شــامره های پشــت رس هــم بــرای نامگــذاری 

طراحی هایــش اســتفاده می کــرد، و بــرای رسی 

جــت، نوبــت ردیــف »700« بــود. نظــر مدیــران 

بازاریابــی آن بــود کــه »مــدل 700« خوش آهنــگ 

ــدل  ــای آن از م ــه ج ــد، ب ــم گرفتن ــت و تصمی نیس

707 کــه بــه نظــر خوش آهنگ تــر بــه نظــر می رســید، 
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اســتفاده کننــد.( اولیــن پــرواز آزمایشــی 707 در 

تاریــخ بیســتم دســامر 1957، پنج ســال بعــد از آغاز 

ــروژه، انجــام شــد. پ

ــگ  ــد، بوئین ــرواز ش ــاده پ ــام آم ــه هواپی هنگامی ک

بــا مانــع دیگــری برخــورد کــرد. همزمــان، رشکــت 

داگالس داشــت روی یــک هواپیــامی جــت بــه 

نــام دیســی-8  کار می کــرد، کــه قابلیت هایــی 

ــوز هــم  ــت هن ــوع رقاب ــن ن مشــابه 707 داشــت. ای

ــروزه،  ــالً ام ــه دارد. مث ــوردی ادام ــت هوان در صنع

رشکــت ایربــاس  معمــوالً مدل هایــی مشــابه بــا 

بوئینــگ و همزمــان بــا آن عرضــه می کنــد. تعجبــی 

ــان را  ــدا سفارش هایش ــا ابت ــه رشکت ه ــت ک نداش

ــد کــه هواپیامیــش یــک اینــچ  ــه داگالس می دادن ب

)2/5 ســانتیمرت( پهن تــر از مــدل طراحــی شــده 

707 بوئینــگ بــود. اینجــا بــود کــه بوئینــگ ریســک 

بــزرگ دیگــری کــرد و پروژهایــی کــه هزینه هایش از 

پیش بینی هــا بیشــرت شــده بــود را مجــدداً طراحــی 

کــرد و 707 را یــک اینــچ از دیســی-8 پهن تــر کــرد. 

همیــن تغییــر باعث شــد تــا بوئینــگ اولین ســفارش 

را از پـَـن اَم بگیــرد. تیــم فــروش بوئینــگ بــه قــدری 

بــرای ایــن کار ناآمــاده بودنــد کــه اَلـِـن مدیــران خود 

ــی مأمــور  ــا رشکت هــای هواپیامی ــرای متــاس ب را ب

کــرد. بــه فاصلــه کمــی، رشکــت هواپیامیــی یونایتد 

ــهای  ــن اَم سفارش ــد از پَ ــز بع ــران نی ــپس دیگ و س

خــود را بــه بوئینــگ دادنــد و بــه ایــن ترتیــب، 

موفقیــت 707 تضمیــن شــد. )تغییراتــی کــه در 

لحظــه آخــر در 707 داده شــد، بــه ایــن معنــی بــود 

کــه ایــن مــدل هیچــگاه بــه ســوددهی زیــاد نخواهد 

ــت آورد،  ــه دس ــه ب ــازاری ک ــهم ب ــی س ــید. ول رس

باعــث شــد تــا مدل هــای بعــدی جــران کمبودهای 

ــد.( ــی 707 را بکنن مال

آن  از  متفــاوت  بســیار  بوئینــگ 707  هواپیــامی 

چیــزی بــود کــه مســافران تــا آن موقــع دیــده 

اصلــی  هواپیــامی  کــه  مــدل 707-320  بودنــد. 

ــن اَم و ســایر خطــوط  ــی رشکــت پَ پروازهــای طوالن

ــه  ــت و فاصل ــول داش ــرت ط ــد، 47 م ــی ش هواپیامی

بــود و نزدیــک 7000  بال هــای آن 45 مــرت  بیــن 

ــک  ــن چ ــد. گرف ــرواز کن ــت پ ــرت می توانس کیلوم

خریــد هواپیامهــا از مدیران رشکت هــای هواپیامیی 

یــک چیــز بــود و متقاعــد کــردن مســافران بــه ســوار 

شــدن، داســتان دیگــری داشــت. بوئینــگ، رشوع به 

ــی  ــی، راحت ــر ایمن ــد ب ــا تاکی ــرتده ب ــات گس تبلیغ

ــن  ــی از ای ــرد. یک ــت ک ــای ج ــت هواپیامه و رسع

تبلیغــات ایــن طــور می گفــت: »تنهــا هفت ســاعت 

ــویتان.«  ــان فرانس ــاره زب ــرور دوب ــرای م ــه ب فاصل

ایــن یــک کاربــرد رویایــی از تبلیــغ رشکتــی بــه 

مرف کننــده بــرای فــروش محصولــی رشکتــی بــه 

رشکتــی بــود، تصمیمــی که بی شــباهت بــه تصمیم 

اینتــل نبــود )فصــل ششــم را ببینیــد(. بدیهی اســت 

کــه مســافر عــادی هواپیــام منی خــرد، هامن طور که 

یــک کامپیوتــر را بر اســاس ســازنده تراشــه پردازنده 

ــی  ــن تبلیغات ــل از کمپی ــا قب ــه ت ــرد )البت آن منی خ

معــروف اینتــل(. مرف کننــدگان معمــوالً رشکــت 

ــرواز  ــا آن پ ــه ب ــی ک ــاس هواپیامی ــر اس ــی را ب هوای

می کننــد نیــز انتخــاب منی کننــد. ولــی هنــوز 

ــد  ــن دارن ــی را در ذه ــه تبلیغات ــن جمل ــا ای خیلی ه

کــه »اگــه بوئینــگ نباشــه، من ســوار منیشــم.« این 

اتفــاق، مثالــی کالســیکی اســت از حامیــت کــردن 

ــذاری  ــا رسمایه گ ــر ب ــذاری پرخط ــک رسمایه گ از ی

ــه.  ــامن زمین ــرت در ه ــای بیش کردن ه

هامن طورکــه آمریکایی هــا در فتــح فضــا از روس هــا 

ــه  ــاری ک ــامی تج ــن هواپی ــد، اولی ــت خوردن شکس

برفــراز اقیانــوس اطلــس بــه پــرواز درآمــد نیــز 

آمریکایــی نبــود. رشکــت بریتیــش اُِورســیز ایرویــز  

ــت4 دی  ــک کام ــه ی ــاری ک ــامی تج ــن هواپی اولی

هاویلنــد بــود، را در چهــارم اکتــر 1958 از لنــدن به 

نیویــورک بــه پــرواز درآورد. ولــی پـَـن اَم بــه رسعــت 

عقب افتادگــی اش را جــران کــرده و در نهایــت 

ــه  ــروازش را س ــن پ ــن اَم اولی ــید. پَ ــری رس ــه برت ب

ــط  ــام داد. بلی ــر 1958 انج ــد در 26 اکت ــه بع هفت

ِفرســت کالس آن 505 دالر و بلیــط عــادی آن 272 

ــا قیمــت بلیط هــای  دالر قیمت گــذاری شــد کــه ب

هواپیامهــای موتورپیســتونی قابــل رقابــت بــود. 

ــور  ــف مجب ــای مخال ــطه باده ــه واس ــرواز ب ــن پ ای

بــه ســوختگیری مجــدد در نیوفوندلنــد  شــد، ولــی 

وقتــی هشــت ســاعت و چهــل و یــک دقیقــه بعــد از 

تــرک نیویــورک در فــرودگاه لــو بورگــت  پاریــس بــه 

زمیــن نشســت، رشوع عــر جدیــدی در صنعــت 

ــد داد. ــوردی را نوی هوان

بوئینــگ 707 فقــط یــک وســیله حمــل و نقــل نبــود، 

بلکــه بــه یــک منــاد فرهنگــی هــم بــدل شــد. ایــن 

هواپیامیــی بــود کــه از دُوایــت آیزنهــاور  تــا جــورج 

بــوش  پــدر بــه عنــوان هواپیــامی اختصاصــی 

رئیــس جمهــور از آن اســتفاده می کردنــد. بوئینــگ، 

 707 بوئینــگ  تولیــد  بــرای  دالر  میلیــون   185

رسمایه گــذاری کــرد. بــه نوشــته مقالــه ای در ســال 

1957 در مجلــه فورچــن، ایــن رقــم 36 میلیــون دالر 

بیشــرت از دارایــی خالــص رشکــت در ســال قبــل از 

آن بــود. نهایتــاً ایــن رشکــت از رشکتــی بــا محوریت 

هواپیامهــای نظامــی بــه یــک رشکــت تولیــد کننــده 

هواپیامهــای غیرنظامــی تبدیــل شــد. در ســال های 

بعــد، مــدل پهن پیکــر 747 حکمفرمــای مســیرهای 

طوالنــی هوایــی شــد و مــدل کوچکــرت آن، بوئینــگ 

737، کارراه انــداز خطــوط هوایــی در رستــارس جهان 

بــود؛ هواپیامیی کوچــک، قابل اطمینــان و مقرون به 

رصفــه کــه قطعــات یدکی آن هنــوز هم در دســرتس 

ــمن  ــای دش ــوب ج ــدری خ ــه ق ــگ ب ــت. بوئین اس

ســابقش، رشکــت داگالس ایرکرفــت، را گرفــت کــه 

وقتــی مکدانــل داگالس  )کــه خــود نتیجــه ادغامــی 

قبــل از آن بــود( را خریــد، عمدتــاً بــرای تقویــت 

بخــش نظامــی خــود بــود و نــه بخــش غیرنظامــی. 

بــه ایــن ترتیــب بوئینــگ بــه اصــل خــود بازگشــت؛ 

یادبــودی از جایگاهــی کــه قبــالً قــرار داشــت، پیش 

از آنکــه 707 همــه چیــز را بــرای بوئینــگ دگرگــون 

کــرده، و تاریــخ هوانــوردی را متحــول کنــد.
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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.

فیدا؛ همگرایی نوین 
در دستیابی به اهداف 
اصیل انجمن صنفی 
مبلمان و دکوراسیون
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کلیــــات

ــی  ــامری داخل ــامن، مع ــاوران مبل ــدان و فن ــوران، هرنمن ــگاه دانش  FIDA ) باش

و دکوراســیون ( در رونــد پیــاده ســازی سیاســت هــای راهــردی مهنــدس علــی 

انصــاری و بــر پایــه چشــم اندازهــای ترســیم شــده از ســوی ایشــان در طراحــی و 

ایجــاد ســازمان نویــن هــرن و صنعــت مبلــامن، معــامری داخلــی و دکوراســیون 

 FIDA در کشــور، انجمــن صنفــی مبلــامن و دکوراســیون در قالــب باشــگاه

می کوشــد تــا از طریــق ایجــاد و تــداوم هــم اندیشــی، همگرایــی و تعامــل پایــدار 

رشــته هــا و حوزه هــای گوناگــون دانــش، هــرن و صنایــع وابســته و پیرامــون عرصه 

گســرتده مبلــامن و دکوراســیون زمینه توســعه متوازن و رشــد هدفمنــد، کارآمد و 

اثربخشــی را در ایــن بخــش از صنعــت و بــازار بــزرگ کشــور فراهــم ســازد. 

ــای  ــارت ه ــا و مه ــص ه ــودن تخص ــته ای ب ــان رش ــه می ــه ب ــا توج ــن رو ب از ای

وابســته بــه ایــن صنعــت، لــزوم تشــکیل کارگروه هــا و کمیتــه های تخصصــی در 

حوزه هــای تجربــی، حرفــه ای و رشــته های مرتبــط دانشــگاهی رضوری می مناید 

کــه رشح آن هــا در پــی خواهــد آمــد.

FIDA اهداف

- تشــکیل، ســامان دهــی و بــه روز رســانی بانــک اطالعــات جامــع متخصصــان، 

اســتادان، اعضــای هیات علمی، خرگان، پیشکســوتان، هرنمندان و دانشــجویان 

و پژوهشــگران رشــته هــا و عرصــه هــای مهارتی و حرفــه ای مبلامن و دکوراســیون 

و ایجــاد ســازمان دایمــی مشــاوران تخصصــی و صاحبنظــران حرفــه ای انجمــن 

 FIDAصنفــی مبلــامن و دکوراســیون از طریــق تشــکیل کمیتــه هــای هفــت گانــه

- تدویــن فرآیندهــا و دســتیابی بــه شــیوه نامــه هــای روشــن همکاری هــای علمی 

ــور  ــای کش ــگاه ه ــیون و دانش ــامن و دکوراس ــت مبل ــن صنع ــی فیامبی و صنعت

و جهــان، توســعه دانــش مدیریــت و مهندســی و شــتاب بخشــیدن بــه رشــد و 

توســعه نــوآوری.

- بهــره گیــری از همــه ظرفیــت هــای ملــی و بومــی هــرن، فرهنــگ، معــامری و 

صنایــع دســتی و... بــرای عمــق بخشــیدن بــه فرآینــد طراحی و تولیــد محصوالت 

ــبک ها و  ــه س ــتیابی ب ــت دس ــالش جه ــیون و ت ــامن و دکوراس ــات مبل و خدم

برندهــای ارزشــمند در جهــت ایجــاد و توســعه صــادرات مبلــامن.
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راهنمای تصویری

OFFICE  DESIGN SOLUTIONS

Herman Miller
اداری برای چیدمان 
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