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نگاه ابَرسازمانی ، گفتامن خرد جمعی و کامیابِی صنفی ؛

سخن سردبیر

تدوین استراتژی  و سند چشم انداز صنف و صنعت چوب،
 مبلمان و دکوراسیون ایران

ــه  ــن در عرص ــرد نوی ــک رویک ــوان ی ــه عن ــراتژیک ب ــت اس ــروزه مدیری ام

مدیریــت در همــه ســازمان هــا از دولتــی و انتفاعــی گرفتــه تــا ســازمان های 

غیردولتــی کاربــرد یافتــه و یــا حداقــل بر شــکل گیری و پایبندی بــه بنیان های 

تفکــر اســراتژیک در ایــن گونــه ســازمان ها تردیــدی نیســت. در ســاختار و 

ماهیــت ســازمان های خصوصــی نیــز کــه ویژگــی نیرومنــد آنهــا »رقابــت« - 

کــه از بنیان هــای تفکــر اســراتژیک در سازمان هاســت – جایــگاه باالیــی دارد، 

دســت کــم در انــدازه ای برابــر بــا بزرگداشــت ایــن اصل، ترســیم چشــم انداز 

و دورمنــا در محیط هــای مربوطــه و دارا بــودن نــگاه دراز مدت نیــز، بزرگی و 

جایــگاه یافتــه اســت. با تعمیــم ایــن نــگاِه رشــدیافته از ســازمان های خصوصی 

همــراه بــا پذیــرش ایــن اصــل کــه نهادهــای صنفــی، انجمن هــا و اتحادیه هــای 

صنفــی و تشــکل های کارفرمایــی و . . . کــه اصحــاب حرفــه و دانــش و بــازار 

بــرای پاســبانی از منافــع حرفــه و صنــف و صنعــت خــود، آن را ســامان داده و 

در میــاِن نهاده هــای نیرومنــد اجرایــی و قانونــی و قضایــی حاکمیــت تثبیــت 

کرده انــد نیــز نیازمنــد شــیوه و چشــم انداز حرکتــی هســتند، بایــد پذیرفــت 

کــه مجموعــه ایــن تشــکیالت صنفــی نیــز در نوع خــود ســازمانی بــزرگ و چه 

بســا ابرســازمانی اســت کــه ناگزیــر از بــه کارگیــری مدل هایــی از اســراتژی 

متناســب بــا انــدازه و مقصــد خــود خواهــد بــود.

            

فرصت ها، پیشرانه استراتژی؛       

می دانیــم کــه برنامه هــا بــا گام هــای ســازمانی به پیــش رانــده می شــوند. اما 

پیرشانــه اســراتژی ها، »فرصت هــا« هســتند. برنامــه یــك »فرآینــد« اســت، 

در حالی که اســراتژی اصوالً فرآیند نیســت. اســراتژی برنامه نیســت ولی 

بــرای ظهــور، رشــد و اثربخشــی نیازمنــد برنامــه اســت. هیــچ ســازمانی 

رامنی تــوان رصفــاً بــا اســراتژی اداره کــرد. برنامه ریــزی، زیربنــای اداره 

سازما ن هاســت. اســراتژی و برنامــه، دو ابــزار مدیریتــی مكمــل یكدیگــر 

ــم کــه مجموعــه تشــکل های  ــون اگــر بپذیری ــن نگــرش، اکن ــا ای ــتند. ب هس

صنفــی، انجمن هــای علمــی، اتحادیه هــا و تشــکل های کارفرمایــی صنــف و 

صنعــت بــزرگ چــوب، مبلــان و دکوراســیون در ایــن زمــان بیــش از هرچیز و 

فراتــر از هرنــگاه ســازمانی درون گروهــِی خــود نیازمنــد نگاهــی ابرســازمانی و 

همــه جانبه انــد آنــگاه انــدازه و مقیــاس کارهایــی کــه بایــد و حجــم همگرایــی 

ــش از  ــه بی ــع ک ــع و مان ــم انداز جام ــک چش ــم آوردن ی ــی در فراه و هم صدای

آن چــه تــا کنــون بــوده، برنامه هــای اثربخــش و ســودمند بــه حــال وضعیــِت 

همــه ارکان ایــن صنــف و صنعــت را بــه تأخیــر نیافکنــد آشــکار خواهــد شــد. 

حساسیت ذهنی، الزمه فرصت یابی؛

ــتجو  ــه جس ــت ک ــانی اس ــا از آِن کس ــه در پدیده ه ــای نهفت ــن فرصت ه یاف

ــد.  ــا خــود آورده ان ــد کــه پرسشــی ب ــد و پاســخ ها را کســانی می یابن می کنن

پــروژه تدویــن اســراتژی و ســند چشــم انداز صنــف و صنعــت 

چوب،مبلــامن و دکوراســیون بــا برگــزاری نشســت اخیــر فصلــی 

جنــاب آقــای مهنــدس علــی انصــاری ریاســت شــورای ملــی مبلــامن و 

دکوراســیون ایــران و صنایــع وابســته بــا مدیــران تشــکل ها، انجمن هــا و 

اتحادیه هــای صنفــی و کارفرمایــی مبلامن و دکوراســیون و پیــرو مصوبه 

ایــن نشســت در هفدهــم خردادمــاه 1395 آغــاز شــد و آغازگــر رونــدی 

در حرکــت جمعــی ایــن هــر و صنعــت گردیــد کــه شــاید هیــچ زمــان تا 

ایــن انــدازه بــه آن نیازمنــد نبــوده اســت. 

ــی،  ــای علم ــی انجمن ه ــکل از متام ــی متش ــار، کارگروه ــتین ب ــرای نخس ب

ــی  ــراد حقیق ــا و اف ــی و نهاده ــی و کارفرمای ــای صنف ــکل ها و اتحادیه ه تش

ــت  ــف و صنع ــم انداز صن ــند چش ــراتژی و س ــن اس ــت تدوی ــی جه و حقوق

ــن  ــد کمری ــه و بی تردی ــامان یافت ــران س ــیون ای ــان و دکوراس ــوب، مبل چ

ــه  ــی از جمل ــه تخصص ــکل از 10 کمیت ــه متش ــروژه ای ک ــن پ ــتاورد چنی دس

کمیته هــای تخصصــی آموزش،اســتاندارد، طراحــی و مالکیــت معنــوی، 

صــادرات، واردات، نظــام تعرفــه ، حقوقــی و تعزیــرات، مالیــات و بیمــه ، 

ــن  ــای ای ــتی از اولویت ه ــه فهرس ــتیابی ب ــت، دس ــگاهی و ICT اس منایش

صنعــت در مواجهــه و تعاملــی ســازنده بــا نهاد هــای سیاســت گذار در کشــور 

خواهــد بــود. دســتیابی بــه صدایــی واحد که نقشــی تأثیرگــذار و پیــش برنده 

ــرا  ــا اج ــذاری ت ــور از قانون گ ــازی کش ــته های تصمیم س ــودن هس در وادار من

و نظــارت، بــه شــنیدن ایــن صــدا و بــرآورده کــردن خواســت های یکپارچــه ی 

صنــف و صنعــت داشــته باشــد.

در وضعیــت کنونــی عــالوه بــر نیــاز فــوری بــه برطــرف کــردن رویکردهــای 

مــوازی خنثــی کننــده، نیــاز بــه همگرایــی و هــم افزایــی نیروهــا در جهــت 

اهــداف اســراتژیک و اولویــت دار صنعــت ، کــه صــادرات از مهم تریــن 

اولویت هــای آن اســت بیــش از گذشــته مشــهود اســت و ایــن پــروژه در قالــب 

کارگروهــی هدفمنــد و بــا حرکتــی نظام منــد و بــا برنامــه می کوشــد تــا از دل 

ایــن همگرایــی، اثربخشــی را شــکوفا کنــد.

ــاط  ــخیص نق ــی و تش ــدف، بررس ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــیوه های دس ــی از ش یک

آســیب پذیر هــر یــک از حوزه هــای درون ایــن صنعــت از سیاســت هایی اســت 

ــدازه  ــه آن ان ــیب هایی ب ــت آس ــن اس ــا ممک ــر بخش ه ــرای دیگ ــاً ب ــه لزوم ک

جــدی نداشــته و یــا در حاالتــی نقــاط قــوت مقطعی نیز تلقــی گردد. بررســی 

و تبدیــل ایــن تالقی هــای آســیب زا و نــا کارآمــد، کاری ســخت و البتــه با عزمی 



ســتودنی در دســتور کار ایــن کارگــروه اســت.

بــا شــکل گیری ایــن کارگــروه و از هان نخســتین جلســات آغــاز بــه کار کمیته های 

تخصصــی، ایــن نکتــه آشــکارا پدیــدار شــد که لزومــاً امــور و رویــه ای که تشــکل ها با 

دیدگاه هــای صنفــی و درون بخشــی خــود انجــام می دهنــد و در پیــش می گیرنــد، 

در دراز مــدت و گاه حتــی در کوتــاه مــدت، سیاســتی پایــدار و همه جانبــه نبــوده 

و اگــر چــه در آغــاز بــه ظاهــر تنهــا دیگــر بخش هــا را دســتخوش آســیب و ســختی 

می منایــد امــا در چرخــه ای گریزناپذیــر خــوِد آن بخش هــا را نیــز دچــار آســیب های 

جــدی و بــی بازگشــت می منایــد.

از دیگــر فوایــد بررســی همــه جانبــه موضوعــات می توان، بازشناســی رضیــب وزنی 

تأثیرگــذاری مؤلفه هــای بــه ظاهــر بی تأثیــر و محــدود را در فرآینــد رسنوشت ســاز 

ــای  ــی امیده ــای کنون ــه در فض ــی ک ــر رویکردهای ــخص نظی ــرد مش ــک رویک ی

بســیاری بــه آن شــکل گرفتــه هاننــد رویکــرد صادراتــی و رویکردهــای طراحی 

و مالکیــت معنــوی را در ایــن صنعــت اشــاره داشــت. بــرای منونــه در خصــوص 

مؤلفــه هــای تأثیرگــذار بــر امــر صــادرات مبلــان ایــران بــا وجــود تفــاوت در وزن 

پارامرهــا، متامــی رویکردهــای کمیته هــای موضوعــی و فرصت هــا و تهدیدهــای 

همــه حوزه هــای صنفــی و صنعتــی نقــش داشــته و بــرای نخســتین بــار پــروژه ای 

هدفمنــد ایــن امــر را بررســی و مســتند و تبدیل به اســناد چشــم انداز خواهد منود.

ــه  ــن عرصــه چنانچــه ب ــه ای در ای ــه نهادهــای صنفــی و تشــکل های حرف توجــه ب

شــکلی واقعــی و نــه ســمبلیک و بــا اختیاراتــی کــه هاننــد دیگــر نقــاط دنیــا از 

ــوان  ــه عن ــی ب ــکل های کارفرمای ــی و تش ــای صنف ــه اتحادیه ه ــت ب ــوی حاکمی س

ــی و  ــان واقع ــه صاحب ــرد، ب ــورت گی ــود ص ــوم داده می ش ــش س ــازمان های بخ س

جامعــه ذینفعــان ایــن صنعــت اجــازه برنامه ریزی هــای بلند مــدت و میان مــدت را 

حــول موضوعاتــی حیاتــی نظیــر مالکیت معنــوی، نظــام تعرفه، سیاســت های بیمه 

و مالیــت، صــادرات و . . .  خواهــد بخشــید. 

همچنیــن سیاســت گذاری ها و تصمیــات دولــت در حوزه هــای مــواد اولیــه چوبی 

و غیر چوبــی، نظــام پولــی و بانکــی و زیرســاخت های بازاریابــی، بــرای حفــظ تــوان 

تولیــد و رقابــت صنعــت مبلــان ایــران در گام اول و دســتیابی بــه پتانســیل حضور 

ــن  ــرای ای ــی ب ــی حیات ــش رشط ــس از آن، پی ــل پ ــی در مراح ــای صادرات در بازاره

موضــوع خواهــد بــود.

ــاختارهای  ــدی در س ــدرن و کارآم ــگاه م ــد و ن ــن رش ــه چنی ــان ک ــا آن زم ت

اجرایــی و قانون گــذاری پدیــد آیــد و بــا امیــد بــه پذیــرش ایــن راِه ناگزیــر 

ــد چابکــی و همســویی و  ــون، بای ــی از ســوی نهاده هــای قــدرت و قان ُعقالی

همصدایــی را چــون جامــه ای بــر قامــت خواســت های اولویــت دار و حیاتــی 

صنــف و صنعــت خــود بپوشــانیم و بــا مترکــز بــر اشــراکاِت میان تشــکلی و 

بیــن صنفــِی خــود و در ادامــه و آینــده بــا ســازماندهِی دبیرخانــه بــزرگ ایــن 

ابَرســازمان صنفــی و صنعتــی که هــر و فرهنگ و فنــاوری و دانــش را توأمان 

ــم و  ــردا را نپایی ــا ف ــه بس ــم، چ ــواز آن روز درآیی ــه پیش ــد ب ــم می بخش تجس

افســوس را بهایــی نخواهــد بــود.

      

وصال او زعمر جاودان به

خداوندا مرا آن ده که آن به 

     

 

                           رامین سمیع زاده

عضو هیأت مدیره و

دبیر انجمن صنفی مبلان و دکوراسیون



DECO 2014
گزارش برگزاری

نخستین نشست کارگروه تدوین استراتژی و سند ملی چشم اندازصنف و صنعت چوب،مبلمان و دکوراسیون ایران با حضور اعضا و پیرو آخرین مصوبه 

شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران که به ریاست جناب آقای مهندس علی انصاری برگزار گردیده بود، در تاریخ 17خرداد سال جاری  برگزار شد . در این 

نشست که به میزبانی آقای دکتر رامین سمیع زاده مدیرپروژه تدوین استراتژی و دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون برگزار گردید ضمن تبیین چرایی 

و ضرورت تدوین این سند ملی، موضوعات و شیوه های دستیابی به اصول و مقدمات پیشبرد پروژه، طی نزدیک به چهار ساعت و با مشارکت و مباحثه ای 

امیدبخش و پرشور ادامه یافت که در نخستین گزارش ضمن معرفی اعضای کارگروه، خالصه تصمیمات و برنامه های مصوب خواهد آمد:

 استراتژی های صنعت در حلقه ها ی سه گانه
تأمین، تولید و توزیع تبیین می شود

 نخستین نشست کارگروه تدوین استراتژی و سند ملی چشم انداز صنف و صنعت چوب،
مبلمان و دکوراسیون برگزار شد؛

کارگروه تدوین 

اسراتژی و سندچشم انداز 

صنف و صنعت چوب، مبلان و دکوراسیون
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برخــی از اهــداف ایــن نشســت کــه در دســتیابی بــه ســند چشــم انــداز نیز 

پیگیــری و در اولویــت خواهنــد بود عبارتنــد از:

تعییــن چشــم انداز)vision(،ماموریــت)mission( و اهــداف صنعــت به اشــكال 	 

كالن در بخــش هــای مختلف

 	)SWOT(شناسایی نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و تهدیدها

تعییــن برنامه هــا، اســراتژی های صنعــت در حلقــه ی ســه گانــه، تامیــن، تولیــد 	 

توزیع و 

در بخش هــای مدیریــت واردات و نظــام تعرفه هــا، ســازماندهی منایشــگاه ها، 	 

ــای كار و  ــا وزارت خانه ه ــل ب ــای تعام ــاز و كاره ــی، س ــام مالیات ــت نظ مدیری

امــور اجتاعــی، صنعــت، معــدن و تجــارت، آمــوزش عالــی، آمــوزش و پــرورش 

و ســازمان هایی چــون، اداره اســتاندارد، نظــام مهندســی ، تامیــن اجتاعــی و 

توســعه تجــارت و ... ســاماندهی مجوزهــای صنفــی و صنعتی، شناســایی و رفع 

موانــع صادراتــی، برنامه ریزی،حضــور فعــال و موثــر در فضــای ســایرب و تجــارت 

الكرونیــك و...

شناســایی نیازهــا و برنامه ریزی هــای آموزشــی- تحقیقاتــی بــا رویكــرد تئــورى و 	 

كاربــردى بــه شــكل هدفمند



رامین سمیع زاده )مدیر پروژه(:

ــت در 	  ــن اس ــا ممک ــکل ه ــی تش ــع ذات ــه مناف اگرچ

مقاطعــی کامــالً منطبــق بــا یکدیگر نباشــند امــا در تنظیم 

ایــن ســند ملــی بایــد بــه گونــه ای جامــع و مانــع منافــع و 

انگیــزه هــای اصناف گوناگون و تشــکل هــای مرتبط تأمین 

شــود.

ــور 	  ــد، حض ــر باش ــی و فراگی ــه راســتی مل ــه ب ــه ســندی ک ــه دســتیابی ب الزم

حداکرثی،مشــارکت در مباحــث و چالــش های تخصصی و انعطــاف در دیدگاه 

ــک بعــدی و  ــا پژوهــش هــای ت ــچ وجــه ب ــه هی ــروژه ب ــن پ هاســت چــرا کــه ای

سفارشــی و توســط هیــچ نهــادی بــه تنهایی و بــا محوریت فــرد یــا گروهی خاص 

بــه رسانجــام نخواهــد رســید.

یکــی از بهــره هــای ارزشــمند ایــن پــروژه، دســتیابی تشــکلها و نهادهــای صنفی 	 

حــارض بــه اســناد توســعه ای درون گروهــِی خــود اســت و از گذر این نشســت ها 

بــه افــق هــا و مأموریت هــای ســازمانی خــود نیــز بــا رویکــردی پایــدار دســت 

ــد یافت. خواهن

از رهگــذر نشســت ها و تبییــن چالش هــای دســتیابی بــه ایــن ســند پروژه هــای 	 

اجرایــی و پژوهشــی منحــر بــه فــردی آفریــده خواهــد شــد کــه خــود آن هــا 

ــی و  ــع مل ــرای بررســی در مجام ــردی ب ــی و کارب ــه موضوعــات عین ــل ب تبدی

بین املللــی همچــون کنفرانــس بین املللــیDECO   و دســتایه مطالعاتــی 

دانشــگاه ها و نهادهــای علمــی و پژوهشــی در قالــب موضوعــات پایــان نامه ها و 

مطالعــات پژوهشــی خواهــد شــد.

عمــل بــه وظایفــی کــه مــا را در دســتیابی به یک شــبکه پایــدار یاری می کنــد از 	 

رشایــط و بــه عبارتی شــعار مــا در ایــن راه خواهــد بود:

عملکــرد راهــربدی / ADVOCACY حایــت/ همســویی و هاهنگــی / مترکــز بر 

اراده اکرثیــت / حایــت از حقــوق اقلیــت / حفاظــت از منافــع غایبــان

حسن احمدیان:

بــا شناســایی دقیــق و شــفاف جامعــه مخاطبــان و 	 

ذینفعــان ایــن ســند )جامعــه تأمین،تولیــد و توزیــع(، آثــار 

ــن روی  ــد، از ای ــد ش ــت خواه ــل برداش ــای آن قاب و بهره ه

بایــد در نشســت های تخصصــی کمیته هــای مشــاوره ای 

ایــن پــروژه ایــن چالش هــای بســیاری را پاســخ دهیــم و بــه 

فرصــت تبدیــل کنیــم. 

عبدالرضا   محسنی:

رویکــرد ملــی و کاربــردی در همــه مراحــل تامین،تولید 	 

و توزیــع بــا وصــل کــردن ایــن مراحــل بــه پیــش نیازهــای 

ــن  ــایی و تبیی ــه شناس ــی پروس ــا یعن ــی آن ه ــدی و ذات ج

نیازهــا و »طراحــی محصــول و خدمــات« در ایــن صنعــت 

شــکل می گیــرد و ایــن ســند اگــر آن چنــان کــه بایــد تنظیم 

ــی  ــناد مل ــدود اس ــردی را در مع ــای کارب ــی و خالقیت ه ــگاه طراح ــود جای ش

توســعه، تأمیــن و تضمیــن خواهــد کــرد.

محسن  ضیایی:

حجــم تولیــدات مبلانــی وابســته بــه صنایــع چوبــی 	 

در دنیــا بســیار اســت و از ایــن رو تدویــن اســراتژی جامــع 

ــع مبلــان و دکوراســیون کــه متضمــن پیرشفــت و  صنای

توســعه صنعــت چــوب نیز باشــد یکــی از حساســیت های 

ایــن پــروژه اســت. همچنیــن در ایــن مســیر، تأثیرگــذاری 

عوامــل بیرونــی و محیطــی را بــر پارامرهــای مــورد بررســی در ایــن ســند بایــد 

در نظــر داشــت.

5دکومان / نشریه تخصصی مبلمان، معماری و دکوراسیون داخلی     
5  شماره 25-24  /  بهــار و تابستان 1395

نگاهی بر گفتارهای کلیدی نشست  



مهرتاش صدقی:

تفاوت هــای ماهیتــی و حرفــه ای حوزه هــای معــاری 	 

داخلــی و طراحــی از تشــکل های تولیــدی و صنفــی دیگــر 

در زمینــه مبلــان بایــد آگاهانه و بــا ظرافــت در تدوین این 

چشــم انداز دیــده و کارکردهــای تعاملــی و احیانــاً مرزهای 

ایــن بخش هــا شــفاف شــود.

داود ربیع: 

ــی 	  ــی و مطالعات ــات میدان ــا و تحقیق ــکل ها، آماره تش

خــود را در راســتای افزایــش دقــت و واقــع بینــی پــروژه در 

اختیــار دبیرخانــه و کمیتــه هــای همــکار قــرار دهنــد.

علی محمد اسفندیاری:

تدویــن هرگونــه ســند راهــربدی کــه پایه هــای دقیــق 	 

ــا ســودبخش نیســت کــه  ــه تنه آمــاری نداشــته باشــد ن

آســیب زا نیــز مــی توانــد باشــد.

تقی اشتغالی:

دســتیابی بــه چنیــن ســند جامعی یک پروســه اســت و 	 

بایــد از نــگاه پــروژه ای بــه آن پرهیز داشــت.

حسین نوروزی:

زمــان و ضانــت اجرایــی را در مســیر تدویــن این ســند 	 

نبایــد از نظر دور داشــت.

برداشت و خالصه تصمیامت نشست

الــف ( بــرای دســتیابی بــه مترکــز موضوعــی، بهــره منــدی از تخصــص گرایــی و 

رسعــت بخشــیدن بــه رونــد بررســِی عناویــن قابــل طــرح در تدویــن ســند، مقــرر 

شــد کمیته هــای مشــاوره تخصصــی ده گانــه بــه نــام هــای معیــن و بــا ترکیــب 

ــن  ــتقل در تأمی ــات مس ــکیل جلس ــق تش ــر از طری ــورت زی ــه ص ــراد ب ــدی اف بن

محتــوای الزم فعالیــت مناینــد:

کمیته نظام تعرفه،تأمین اجتامعی،وزارت کار و . . .

 عبدالعظیــم آقاجانــی / مجتبــی پورمنــد / حســن احمدیــان / عبدالرضــا محســنی

محسن ضیایی / امین آرین / علیرضا محیط / علی زبردست

کمیته مالیات:	 

 مجتبــی پورمنــد / محمدرضــا اقتــداری / تقــی اشــتغالی / یــارس بغیــری 

علیرضا محیط  /  رضا امیدوار تجریشی

کمیته واردات:	 

ــاش صدقــی / محســن ضیایــی  عبدالعظیــم آقاجانــی / مجتبــی پورمنــد / مهرت

امیــن آریــن / امیــر نوربخــش / حســین علیــزاده / علــی مالیی/کوشــا داراب نیــا 

مهــرداد جهانگیرنیــا / علــی رســول زاده

کمیته صادرات:	 

حســن احمدیــان / محمدرضــا اقتــداری / محســن ضیایــی / امیــن آریــن / حســین 

نــوروزی / علیرضــا محیــط / کامبیــز قزلبــاش / داود معصومــی

کمیته منایشگاهی:	 

مجتبــی پورمند / حســن احمدیــان / ایرج نوروزی / نارص اســعدی / تقی اشــتغالی 

حسین کاشانی

کمیته آموزش:	 

رضا الهیجی / بیژن شیری / کیوان عبدلی / رامک فرح آبادی / امیر نظری

امیر نوربخش / عبدالرضا محسنی / داود ربیع

6
6

گزارش برگزاری
DECO



 	:ICT کمیته

ایثار خدادادی / احسان حیدری / حسین کاشانی/ کامبیز قزلباش  

کیوان عبدلی

کمیته استاندارد:	 

داود ربیع / بیژن شیری / رامک فرح آبادی / امیر نظری / رضا نجفی 

کمیته طراحی و مالکیت معنوی:	 

ــی /  ــوان عبدل ــی / کی ــا الهیج ــی / رض ــاش صدق ــنی / مهرت ــا محس عبدالرض

 رضــا نجفــی داود ربیــع / یــارس بغیــری / علــی زبردســت / مهــرداد جهانگیرنیــا 

کاوه رصّاف

کمیته تعزیرات،اماکن و . . .	 

عبدالحسین عباسی / محمدرضا اقتداری / نارص اسعدی / تقی اشتغالی

یارس بغیری / رضا امیدوار تجریشی

الــف – 1( مقــرر گردیــد جلســات کمیتــه هــای تخصصی بــه اختیار کمیته هــا در 

محــل اصلــی دبیرخانــه کارگــروه و یــا در هــر مکان دیگــری برگزار گــردد.

الــف – 2( در نخســتین جلســات کمیته هــا مســؤل دبیرخانــه کارگــروه بــه همــراه 

تیــم مشــاوره مدیریــت کارگــروه حضــور خواهند داشــت.

الــف – 3( کمیته هــا بــه اختیــار امــکان معرفــی یکــی از اعضــای خــود بــه عنــوان 

دبیــر کمیتــه را خواهنــد داشــت.

الــف – 4( تهیــه صورتجلســه و ارســال آن بــه ایمیــل اختصاصی دبیرخانــه کارگروه 

ــت. الزامی اس

ب( شــورای رسدبیری کمیته تدوین اســراتژی و ســند چشــم انداز، شــامل دبیران 	 

کمیتــه هــای مشــاوره ای تخصصــی و اعضــای تیــم اجرایــی بــه رشح زیــر اســت: 

در نخســتین نشســت کاری هر کمیته، دبیر قطعی با نظر اعضا معین می گردد.

دبیران موقت کمیته های مشاوره ای تخصصی:                                   	 

کمیته آموزش: سید رضا الهیجی                                 

کمیته استاندارد: بیژن شیری

کمیته ICT : احسان حیدری

کمیته تعزیرات: رضا امیدوار تجریشی

کمیته واردات: مهرداد جهانگیرنیا

کمیته صادرات: کامبیز قزلباش

کمیته طراحی و مالکیت معنوی: کیوان عبدلی

کمیته مالیات: تقی اشتغالی

کمیته نظام تعرفه: محسن ضیایی

کمیته منایشگاهی: نارص اسعدی

اعضای کمیته راهربی پروژه:	 

رامین سمیع زاده - مدیر پروژه

کیوان عبدلی – مسؤل دبیرخانه

داود ربیع - مشاور کمیته راهربدی

یارس بغیری-مدیر مؤسسه حقوقی بین املللیPMI ؛ مشاور حقوقی پروژه

ایثــار خــدادادی - مدیــر رشکــت بهین مشــاوران آتیه ســاز مدیریت ؛ مشــاور پروژه

احســان حیدری-مدیــر اجرایــی رشکــت بهین مشــاوران آتیه ســاز مدیریــت  ؛  مشــاور پروژه
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در حال حاضر در بسیاری از صنایع هیچ ظرفیت سنجی صورت 

از صنایع مشخص  نگرفته و محدوده مزیت های بسیاری 

نیست. این در حالی است که همچنان بدون توجیه اقتصادی، 

این  با واحدهای جدید هستیم.  تولید  در حال گسترش 

موضوع در صنعت چوب، مبلمان و دکوراسیون نیز تا حدی به 

چشم می خورد. 

در همین راستا لزوم تهیه و تدوین سند راهبردی این صنعت 

در این برهه ضروری به نظر می رسد. 

سند استراتژیک را می توان چراغ راه صنایع  برشمرد؛ این 

سند باید در ذهن و فکر همکاران و دست اندرکاران حلقه های 

اصلی زنجیره تامین صنعت مبلمان رسوخ پیدا کند؛ جهت 

تدوین استراتژی مهم و صحیح سازمانی،نیاز به شناخت نقاط 

قوت و ضعف درون سازمانی جهت تبدیل کردن تهدید به 

فرصت داریم؛ همواره تالش می شود به بازبینی و بازنگری 

جهت شناخت صحیح از محیط درونی و بیرونی کرده تا بتوانیم 

بهترین راهکارها را جهت رقابت و  ارتقاء سازمان خود پیدا کرده 

و آنها را    پیاده سازی نماییم.

در این شماره از نشریه دکومان با تعدادی از فعاالن عرصه 

صنعت چوب، مبلمان و دکوراسیون و همچنین فعاالن عرصه 

آکادمیک در این حوزه به گفت و گو نشستیم تا نظرات آنان 

را در خصوص مولفه های اصلی این سند،نقاط ضعف و قوت 

صنعت چوب، مبلمان و  دکوراسیون ،  عناصر اصلی موفقیت  و 

رسیدن به توسعه  پایدار در این صنعت و ... جویا شویم که در 

ادامه می خوانید:

ریشه یابی دالیل صعود و سقوط هنر-صنعت مبلمان
نشریه دکومان بررسی می کند:
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مهندس عبدالعظیم آقاجانی - دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران

  عبدالعظیم آقاجانی

ــه نظــر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چــوب،          ب

مبلــامن و دکوراســیون چیســت )بــه ویــژه صاحبــان 

صنايــع اوراق فــرده چويب( و شــام چــه راهکارهایی 

را بــرای حــل ایــن نقــاط ضعــف ارائــه می دهیــد؟ 

پاشــنه آشــیل صنعــت منحــر بــه یــک موضــوع 

نیســت و عوامــل متعــدد دارد و در هــر حــال الزم 

اســت موضــوع را در دو بخــش توضیــح دهیــم 

زیــرا ماهیــت صنایــع اوراق فــرشده چوبــی و 

کاغــذ )صنایــع تولیــد اولیــه( بــا صنعــت مبلــان و 

دکوراســیون )صنایع تولیــد ثانویه( متفاوت اســت.

در بخــش اول مهمریــن پاشــنه آشــیل ایــن صنعت 

کمبــود مــواد اولیــه مــورد نیــاز این بخش می باشــد 

زیــرا در حــال حــارض هیچ تناســبی بیــن ظرفیتهای 

نصب شــده و پروژه هــای در دســت اقــدام اوراق 

ــی از یکطــرف و تأمیــن چــوب مــورد  فــرشده چوب

نیــاز از طــرف دیگــر وجــود نــدارد. 

میــزان مــرف چوب فقــط در بخــش اوراق فرشده 

چوبــی و کاغذ بالــغ بر 000/000/ 4 مرمکعب اســت 

در حالیکــه کارخانجــات موجــود مــا بعلــت رکــود 

حاکــم بــر اقتصــاد کشــور بــا ظرفیــت کامــل کار 

منی کننــد و در حــال حــارض صنعــت بــا 2/000/000 

مرمکعــب کمبــود چــوب روبروســت . میــزان 

ــن  ــی در ای ــاز ظــرف ســه ســال آت ــورد نی چــوب م

ــد  ــب می باش ــر 10/000/000 مرمکع ــغ ب ــش بال بخ

ــدت  ــتی در کوتاه م ــش از 50% آن می بایس ــه بی ک

تأمیــن  از طریــق واردات چــوب  و میان مــدت 

ــن چــوب می بایســتی  شــود و در بلندمــدت تأمی

ــا اتــکاء بــر زراعــت چــوب صــورت گیــرد. قبــال  ب

پاشــنه آشــیل صنعــت، قدمــت کارخانجــات و 

ــکل  ــن مش ــه ای ــود ک ــا ب ــی آنه ــای قدیم فن آوریه

ــورداری از  ــا برخ ــد و ب ــین آالت جدی ــا ورود ماش ب

ــد  ــاس تولی ــد از مقی ــن و بهره من فن آوری هــای نوی

ــاال برطــرف شــده اســت. ب

در حــوزه صنعــت مبلــان و دکوراســیون )بخــش 

از  بخــش  ایــن  صاحبــان  ســنتی  نــگاه  دوم(، 

صنعــت و عــدم تحــول در رویکــرد مدیریــت و 

ــوآوری و کیفیــت محصــوالت و ــه ن  عــدم توجــه ب

 پتانســیل های صادراتــی آن ، بزرگریــن نقطــه 

ضعــف صنعت مبلــان و دکوراســیون ایران اســت 

و در ایــن قســمت جــای صنایــع بــزرگ متمــول و با 

رویکردهــای صادراتــی خالیســت.

ــن فعالیت هــای کلیــدی  ســه مــورد از مهمری

ــازار رقابــت در ایــن  بــرای موفقیــت و حضــور در ب

صنعــت نــام بربیــد؟

در . 1 روز  فن آوری هــای  آخریــن  از  اســتفاده 

ــار و  ــرای کاهــش رسب ــد ب ــزرگ تولی ــاس ب مقی

کاهــش قیمــت متام شــده تولیــد، یعنــی قیمت 

ــت ــاخص رقاب ــن ش ــوان مهمری ــب بعن مناس

توجه به کیفیت محصول . 2

احــرام بــه مشــری و نقطه نظــرات وی بــا . 3

»customer is king« شــعار 

انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنایع چــوب ایران 

چــه کمک هــای کاربــردی می توانــد بــه صنایــع 

چــوب، مبلــامن و دکوراســیون ارائــه دهــد؟ 

کمــک انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنایــع چــوب 

می توانــد بصــورت تأمیــن مــاده اولیــه مــورد نیــاز 

صنایع پائین دســتی )مبلــان و دکوراســیون( یعنی 

اوراق فــرشده چوبــی بــا بهریــن کیفیــت و قیمــت 

مناســب و در حداقــل مــدت زمــان ممکــن باشــد.

و  ســقوط  باعــث  می توانــد  کــه  عواملــی 

و  مبلــامن  چــوب،  رشکت هــای  ورشکســتگی 

کنیــد. ذکــر  را  شــود  دکوراســیون 

عوامل افول صنعت عبارتند از:

الف( عدم توجه به کیفیت محصول

ــگاه  ــی و ن ــات جهان ــتفاده از تجربی ــدم اس ب( ع

ــران بســته مدی

ج( عدم بهره وری عوامل تولید

د ( عدم توجه به خواست مشریان

ـ( عدم رویکرد صادرات محصوالت ه

و( روزمرگــی و عــدم برنامه ریــزی بــرای رشــد و 

توســعه صنعــت
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گفت و گو

عدم توجه به نوآوری و کیفیت محصوالت و پتانسیل های صادراتی  آن ، بزرگرین نقطه ضعف

 صنعت مبلامن و دکوراسیون ایران است



دكر جمشید اثنی عری- عضو هیات مدیره انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون

  جمشید اثنی عری

در میــان صنایــع کوچــک، صنایعــی نظیــر 

مبلــامن بیشــرین تاثیــر را در رشــد و توســعه 

برخــی کشــورها هامننــد ترکیــه یا چین داشــته 

اســت؛ چــه عواملــی از ســقوط و ورشکســتگی 

رشکت هــای فعــال در ایــن صنعــت جلوگیــری 

می کنــد؟

عوامــل موثــر بــر رشــد و توســعه کشــورهایی مانند 

ــش از  ــداد، بی ــوع و تع ــر تن ــه، از نظ ــن و ترکی چی

ــه بگنجــد.   آن اســت کــه رشح آنهــا در یــک نرشی

موافقــم کــه صنایــع کوچــک بــه طــور عــام و 

صنعــت مبلــان به طــور خاص، در رشــد و توســعه 

ــی در  ــد، ول ــر بوده ان ــاره موث ــورد اش ــورهای م کش

مــورد اســتفاده از صفــت »بیشــرین« منی توانــم 

موافــق باشــم. 

ــتفاده از  ــق، اس ــی و دقی ــث علم ــاً در مباح اساس

ــژه  ــم. بوی ــح منی دان ــندیده و صحی ــت را پس صف

آنکــه مــدل توســعه چیــن و ترکیــه از نظــر محتــوا، 

زمــان، روش و تکنولوژی اساســاً شــبیه هم نیســت. 

ــک  ــده ت ــعه، پدی ــدل توس ــی م ــع در بررس در واق

ــی  ــه تنهای ــل ب ــک عام ــدارد و ی ــود ن ــی وج عامل

منی توانــد موجب رشــد و توســعه یــا مانع آن شــود. 

ایــن توضیــح نیــز الزم اســت کــه رشــد بــه معنــی 

افزایــش افقــی یــا کّمــی وضــع موجــود اســت، مثال 

تولیــد یــک نــوع کاال از نظــر تعــداد افزایــش یابــد، 

پیرشفــت بــه معنــای افزایــش عمــودی یــا کیفــی 

ــد شــده،  ــی کاالی تولی وضــع موجــود اســت، یعن

کیفیــت بیشــر و بهــری پیــدا می کنــد و توســعه 

بــه معنی افزایش تــوأم کمیت و کیفیــت یک کاال، 

)افزایــش افقــی و عمــودی( مضــاف بــر اصالح ســاز 

ــای  ــرل هزینه ه ــتم ها، کن ــود سیس ــا، بهب و کاره

رسبــار، مهندســی مجــدد فرآیندهــا و نظــام هــای 

ــه طــور طبیعــی، رشــد و  ــت و ... اســت، ب مدیری

پیرشفــت، در درون واژه »توســعه« نهفتــه اســت.

ــه  ــاره ب ــه اش ــش ک ــش دوم پرس ــورد بخ ــا در م ام

عوامــل مانــع ســقوط و ورشکســتگی رشکت هــای 

ــا ایــن گــان کــه  فعــال در ایــن صنعــت اســت، ب

ــوان  ــران باشــد، می ت محــدوده مکانــی پرســش، ای

بــه عوامــل زیــر اشــاره منــود: 

الــف( تغییــر تکنولــوژی پیــش دیجیتــال بــه 

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــال، ب ــس دیجیت ــوژی پ تکنول

تکنولــوژی موجــود در کشــور مــا، پیــش دیجیتــال 

اســت و لزومــا بــر ای جلوگیــری از ســقوط و 

ــت  ــام و صنع ــور ع ــه ط ــت ب ــتگی صنع ورشکس

مبلــان بــه طــور خــاص، بایــد بــرای ایــن تغییــر، 

تدبیــر عاجــل اندیشــید.

ب( اصــالح نظــام مالیاتــی در کالن اقتصاد از جمله 

عواملــی اســت کــه تا ایجــاد نشــود، امیــد چندانی 

بــه بهبــود اوضــاع منی تــوان داشــت، در نظــام 
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برای جلوگیری از سقوط، ناگزیریم قواعد حاکم بر دنیای فناوری، تجارت، صنعت و نظام های پولی و مالی

 جهان را رعایت کنیم



صحیــح مالیاتــی رابطــه ای دو ســویه میــان صنعت 

و نظــام مالــی کشــور برقــرار می شــود کــه هــر دو 

ــی،  ــط فعل ــد و در رشای ــد می کن ــرف را بهره من ط

نظــام مالیاتــی مــورد نظــر وجــود نــدارد.

ــا  ــقوط ی ــتگی، س ــری از ورشکس ــرای جلوگی ج( ب

هــر اتفــاق نامبــارک دیگــری بــا هــر اســم و عنــوان، 

ناگزیریــم قواعد حاکم بــر دنیای فنــاوری، تجارت، 

صنعــت و نظام هــای پولــی و مالی جهــان را رعایت 

و بــر اســاس آن قواعــد برنامه ریــزی و حرکــت کنیم 

و از رقابــت نهراســیم. اساســاً مقوالتــی مانند رشــد 

و پیرشفــت و توســعه، در محیــط رقابتــی محقــق و 

میــر می شــود.

د( تولیــد تجــاری بــه معنــی برنامه ریــزی علمــی، 

ایجــاد زیــر ســاخت های دانشــی و تکنولــوژی، 

اســتفاده از دانــش روز، ایجــاد نظــام صحیــح تعرفه 

و نظــام گمرکــی، شــفافیت مالــی و محیــط قانونی 

مناســب، از جمله الزامات رشــد و توسعه صنایع به 

طــور عــام و صنعــت مبلــان به طــور خاص اســت.

بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

ــه  ــام چ ــت و ش ــیون چیس ــامن و دکوراس مبل

ــاط ضعــف  ــن نق ــرای حــل ای ــی را ب راهکارهای

ــد؟ ــه می دهی ارائ

بــه بخشــی از مولفه هــای ایــن پرســش در پرســش 

اول، پاســخ دادم. امــا اســتفاده از پاشــنه آشــیل 

را نیــز در بررســی یــک صنعــت، چنــدان مناســب 

منی دانــم، بــه علــت اســتفاده اشــتباه از یــک عامل 

در بررســی یــک پدیــده یــا یــک صنعــت، در مــورد 

ــود  ــف موج ــاط ضع ــع نق ــرای رف ــر ب ــل موث عوام

می تــوان ایــن عوامــل را بــه رشح زیــر اعــالم منــود:

الــف( نبــود یــک سیســتم و نظــام مــدون و مجــری 

ــه  ــا توج ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــارت. ب ــرل و نظ کن

بــه شــواهد موجــود و وضعیــت تولیــد در بســیاری 

از نقــاط کشــور ظاهــراً ورود بــه ایــن صنعــت نیــاز 

بــه دانــش، مهــارت، تجربــه، رسمایــه کافــی و ... 

نــدارد! حداقــل وضعیــت موجــود، تاییدکننــده این 

گــزاره اســت.

ب( مشــری محــوری و بــه عبارتــی مشــری 

ــد  ــه بای ــدان ک ــت و چن ــه الزم اس ــداری، چنانک م

رعایــت منی شــود. ایــن نقیصــه ویــژه ایــن صنعــت 

نیســت و در واقــع یــک معضــل فرهنگــی در بــازار 

تولیــد و توزیــع کاالهــا و خدمــات اســت و نوعــی 

حقــوق  بــه  نســبت  همگانــی  بی مســئولیتی 

ــت. ــم اس ــازار حاک ــری در کل ب مش

ج( نداشــن شــناخت از وضعیــت جهــان و یــا 

حداقــل منطقــه ای ایــن صنعــت و صنایــع وابســته 

ــع از  ــی، مان ــن بی توجه ــازار، ای ــت ب ــه آن در کلی ب

ــی  ــب کپ ــه موج ــوآوری و البت ــت و ن ــروز خالقی ب

بــرداری، گرتــه بــرداری و تقلیــد ناشــیانه در ســاز و 

ــع شــده اســت. ــد و توزی کارهــای تولی

چشــم انداز  ملــی  ســند  تدویــن  چــرا 

اســت؟  رضورت  یــک  مبلــامن  صنعــت 

ســند چشــم انداز صنعــت مبلــان، در واقــع 

»نقشــه راه« اســت و در بیــان رضورت آن می تــوان 

ــک  ــرای احــداث ی ــه رضورت وجــود »نقشــه« ب ب

»ســاختان« اشــاره کــرد. امــا در تدوین این ســند، 

ــور،  ــود در کش ــتی موج ــناد باالدس ــه اس ــه ب توج

ــا  ــود – دقیق ــای موج ــن واقعیت ه ــیم و تبیی ترس

چنانکــه هســت – و ترســیم و تبیــن وضعیــت 

مطلــوب – یعنــی وضعیتــی کــه احتــال ایجــاد آن 

وجــود دارد و نــه آرزوی ایجــاد آن – زمــان ســنجی، 

امــکان ســنجی و قابلیــت تحقــق رضوری اســت. 

بــر اســاس یــک عــادت دیرینــه و به اســتناد تجربه 

شــخصی ام در نگارش اســناد باالدســتی، متاسفانه 

بایــد اقــرار کنــم، بــه جــای برنامــه نویســی، آرمــان         

می نویســیم و در واقــع منــودار آرزوهــای خــود 

را ترســیم می کنیــم. امیــدوارم حداقــل در ایــن 

بخــش، بــه هــان انــدازه کــه از تعــارف و تعریــف 

خودمــان کــم می کنیــم، بــه دقــت و ســنجش 

محاســبات و امکانــات موجــود بیافزاییــم.

ــامن  ــت مبل ــم انداز صنع ــی چش ــند مل س

نیــاز دارد؟  راه  ابتــدای  چــه مقدماتــی در 

مولفه هــای اصلــی ایــن ســند شــامل چــه 

می شــود؟ مــواردی 

اســتفاده از واژه »ملــی« محــل تردیــد و ســوال 

اســت. دســت و دلبــازی ایرانــی جاعــت در 

ــی  ــث جالب ــز حدی ــا نی ــای زیب ــتفاده از واژه ه اس

ــان یکــی  اســت. ســند چشــم انداز صنعــت مبل

ــی در مجموعــه اســناد  ــا پائین ــی ی از اســناد میان

کشــور اســت و بــرای ایــن صنعــت می توانــد 

یــک ســند مرجــع، کامــل و معتــرب باشــد و کلیــت 

ــد و  ملــت و دولــت در آن دخالــت و حضــور ندارن

ــر آن  ــوان ب ــی« را منی ت ــت واژه »مل ــن عل ــه همی ب

اطــالق کــرد. امــا در بیــان مقدمــات الزم بــرای این 

ســند، می تــوان بــه پیشــینه مطالعاتــی، تحقیقــی، 

اطالعــات و آمــار موجــود – کــه در کشــور مــا 

ــد  ــکال و تردی ــل اش ــا مح ــاب و ی ــان کمی همچن

اســت- و البتــه قابــل اســتناد و معتــرب، مشــارکت 

نخبــگان و فعــاالن صنــف و صنعــت، اســتفاده از 

ــی و  ــات ســایر کشــورها در بعــد بین امللل تجربی

ســایر اصنــاف و صنایع داخلــی در بعــد داخلی – 

البتــه اگــر اصناف و صنایع چنین ســندی داشــته 

ــت.  ــاً الزم اس ــند – حت باش

مهم تــر از همــه عوامــل و ملزومــات، بایــد تحلیــل 

ــاد و  ــت اقتص ــی از وضعی ــق و علم ــیر دقی و تفس

ــته  ــود داش ــارض وج ــال ح ــور در ح ــت کش صنع

باشــد. 

ــه ســند  ــرای رســیدن  ب عوامــل اثرگــذار ب

چشــم اندازی کــه کامــال ملــی و فراگیر باشــد، 

را نــام بربیــد.

متاســفانه در اســناد ملــی هــم، بیــش بینی بیشــر 

از پیــش بینــی اســت، یعنــی متوجــه ابعــاد و 

ارقامــی می شــویم کــه دوســت داریــم، نــه اعــداد 

ــم.  ــت یابی ــا دس ــه آنه ــم ب ــه می توانی ــی ک و ارقام

ضمــن آنکــه خوشــبختانه یــا متاســفانه بــه انــدازه 

کافــی، در بیشــر زمینه هــا، ســند داریــم، اســناد 

معتــرب و مصوبــی هــم هســتند، امــا در عمــل بــه 

آنچــه می نویســیم، و ســپس نظــارت دقیق بــر آنچه 

انجــام می دهیــم چنــدان مصمــم و معتقــد به نظر 

منی رســیم.

اصــل پــای بنــدی به ســند، اگــر بیشــر از محتوای 

ســند ارزش نداشــته باشــد، کمــر از آن هــم ارزش 

ــد از حالــت ترشیفاتــی  ــدارد. سندنویســی را بای ن

خــارج منــود و بــه حالــت اجــرا و عملیــات و پــای 

ــر  ــود مگ ــق منی ش ــن محق ــه ای ــاند ک ــدی رس بن

بــا بــاز تعریــف و ایجــاد فرهنــگ کار، تعهــد، 

ــی و  ــای بنــدی، کنــرل، نظــارت، شــفافیت مال پ

ــردی و ... عملک

بــا تشــکر از ارســال مجموعه پرســش ها بــرای بنده، 

الزم اســت بــا اســتناد بــه تجربــه شــخصی ام اعالم 

کنــم، هــر یــک از پرســش های پنجگانــه، قابلیــت 

ــه  ــی و مصاحب ــرد تخصص ــز گ ــک می ــزاری ی برگ

حضــوری دارد و توصیــه می کنــم در نظــر خواهــی 

بابــت تدویــن ســند موضــوع ایــن مصاحبــه غیــر 

ــر  ــه غی ــر از مصاحب ــا را فرات ــی، پ ــوری و کتب حض

ــر آنکــه، بیــش از آنکــه  حضــوری بگذاریــد و مهم ت

عجلــه بــرای تدویــن ســند مناییــد، وقــت و توجــه 

الزم را متوجــه محتــوای ســند و امــکان اجــرا و 

تحقــق آن مناییــد. موفــق باشــید.
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دکر حسن احمدیان - رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلامن ایران 

 حسن احمدیان

         بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

مبلــامن و دکوراســیون چیســت و اتحادیــه 

مبلــامن  صاد رکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 

ایــران چــه راهکارهایــی را بــرای حــل ایــن نقاط 

ــد؟ ــه می ده ــف ارائ ضع

واقعیــت ایــن اســت كــه برنامه ریــزی صحیــح 

و عمــل دقیــق بــه برنامــه یكــی از بنیان هــای 

ــف اســت.  توســعه صنعــت در بخش هــای مختل

برنامه ریــزی بــرای صنــف و صنعــت چــوب، 

ــرای  ــی ب ــارص حیات ــیون از عن ــان و دکوراس مبل

رســیدن بــه توســعه و پیرشفــت ایــن صنعــت 

اســت. زیــرا داشــن برنامــه ای دقیــق و جامــع کــه 

همــه گروه هــا در آن راســتا قــدم بردارنــد مهمرین 

ــوب،  ــت چ ــت در صنع ــر موفقی ــاخص و عن ش

مبلــان و دکوراســیون اســت؛ همچنیــن مهمرین 

ــب،  ــزی مناس ــه برنامه ری ــتیابی ب ــرای دس ــزار ب اب

داشــن آمــار از کل وضعیــت صنعــت مبلــان 

می باشــد؛ نداشــن برنامــه و آمــار صحیــح و جامــع  

را می تــوان پاشــنه آشــیل صنعت مبلان دانســت.

بــه نظــر شــام ســه مــورد از مهمریــن 

فعالیت هــای کلیــدی بــرای موفقیــت و حضور 

ــور در  ــارج از کش ــل و خ ــت داخ ــازار رقاب در ب

ایــن صنعــت شــامل چــه مــواردی مــی شــود؟

الــف( شــناخت، نیــاز و وضعیــت بــازار مخاطــب 

ــی و خارجــی داخل

ب( مطالعــه روی جایــگاه خــود و رقبــا در بــازار 

داخــل و خــارج

ج( نــوع آوری، رقابــت پذیــری و انعطــاف پذیری در 

ارائــه محصول

اتحادیــه تولیدکننــدگان و صاد رکننــدگان 

مبلــامن ایــران در راســتای توســعه توامنندی ها 

و تــوان رقابتــی صنعت مبلــامن ایــران و حضور 

موفــق تولیدکنندگان مبلامن ایــران در بازارهای 

خارجــی چــه اقداماتــی را انجــام داده اســت؟

اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلــان 

ایــران، برنامه هــای متعــددی را در زمینــه مطالعــه 

منایشــگاه های  در  حضــور  و  بازاریابــی  بــازار، 

ــت؛ در  ــرا درآورده اس ــه اج ــی را ب ــف خارج مختل

همیــن راســتا در ابتــدا مطالعــات الزم در رابطــه بــا 

ــازار و کشــورهای هــدف انجــام شــده  شــناخت ب

اســت، ســپس در منایشــگاه های تخصصــی در 

کشــورهای هــدف و جلــب مشــارکت کنندگان بــا 

هــدف ایجاد فضایــی مشــرک در ارائه محصوالت 

صادراتــی مبلــان ایرانــی حضــور دارد؛ شــایان ذکر 

اســت اتحادیــه ایــن مجموعــه از فعالیت هــا را در 

قالب رشکــت تخصصی صادراتــی فیپکو عملیاتی 

ــا  ــج ب ــک پکی ــورت ی ــه بص ــن برنام ــد. ای می منای

هاهنگــی وزارت صنعــت و ســازمان توســعه 

تجــارت بصــورت طرح پنج ســاله توســعه صــادرات 

صنعــت مبلــان پیشــنهاد و در حــال اجــرا اســت.

اتحادیــه  اقدامــات  دیگــر  از  همچنیــن 

ــران  ــان ای ــدگان مبل ــدگان و صادرکنن تولید کنن

تــالش ایــن ســازمان بــرای کنــرل تعرفــه مبلــان 

وارداتــی، تعرفــه مــواد اولیــه، تعرفــه مبلــان 

بــرد. نــام  می تــوان   ... و  صادراتــی 

ــقوط و  ــث س ــد باع ــه می توان ــی ک عوامل

ــامن و  ــوب، مبل ــای چ ــتگی رشکت ه ورشکس

ــد. ــر کنی ــود را ذک ــیون ش دکوراس

الف( عدم داشن برنامه 

ب( ســکون بیش از حد و یا بلند پروازی نســنجیده 

ج( نقدینگی و رسمایه در گردش

بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

برنــده  بــرگ  حــوزه  ایــن  در  دنیــا  روز 

ــر در  ــور موث ــرای حض ــی ب ــای ایران رشکت ه

بازارهــای داخلــی و خارجــی چــه عواملــی 

باشــد؟ می توانــد 

بــا توجــه بــه تحقیقــات و مطالعــات انجــام شــده 

ــرد: ــاره ک ــر اش ــاخص های زی ــه ش ــوان ب می ت

نیروی انسانی ارزان و تحصیل کرده	 

وجــود مــرف کننده که شــامل جمعیــت ایران 	 

وکشــورهای هــدف اطــراف ایــران کــه جمعیــت 

آنــان  نزدیــک بــه 450 میلیــون نفــر اســت.

نزدیکی و بعد مسافت به کشورهای هدف 	 

انرژی ارزان	 

امنیت ایران در منطقه	 

ظرفیــت خالــی 50 درصــدی تولیــد صنعــت 	 

ــور ــان کش مبل

روابط سیاسی بعد از برجام	 
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برنامه ریزی برای صنف و صنعت چوب، مبلامن و دکوراسیون از عنارص حیاتی برای رسیدن به

 توسعه و پیرفت این صنعت است



  بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب 

و مبلــامن چیســت و اتحادیــه درودگــران و 

مبلســازان تهــران چــه راهکارهایــی را بــرای حل 

ایــن نقــاط ضعــف ارائــه می دهــد؟

بــرای تــداوم و رســیدن بــه هــدف عالــی و نهایــی 

در هــر مجموعــه ای می بایســت هدف گــذاری 

ــه مقاصــد و اهــداف  ــل ب ــه منظــور نی مناســب ب

ســازمانی مدنظــر قــرار گیــرد. در ایــن راســتا 

متاســفانه تعــدد مراکــز تصمیم گیــری بعنــوان 

نقطــه ضعــف صنــف و صنعــت چــوب، مبلــان و 

ــت از  ــع آن می بایس ــرای رف ــوده و ب ــیون ب دکوراس

ــل پیــش بینــی  برداشــت های ســلیقه ای و غیر قاب

مســئولین از قوانیــن و مقــررات و لــزوم توجــه 

بیشــر به قانــون را مدنظــر قــرار داد. البتــه در این 

رابطــه ضعــف قانــون و تفکیــک وظایــف نیــز بــه 

ــت. ــن زده اس ــکالت دام ــرش مش ــط و گس بس

ــن  ــه نظــر شــام ســه مــورد از مهــم تری   ب

فعالیــت هــای کلیــدی بــرای موفقیــت و 

حضــور در بــازار رقابــت داخــل و خــارج از 

کشــور چیســت؟

الف( ثبات در نرخ ارز .

 ب( متایــل مــردم بــه خریــد کاالهــای خارجــی

ــت کاالی  ــاء کیفی ــر ارتق ــه در ســال های اخی )البت

ایرانــی در ایــن مهــم تاثیرگــذار بــوده اســت(.

ج ( توجه به برند و کیفیت کار.

ــران  ــازان ته ــران و مبلس ــه درودگ   اتحادی

ــت از  ــتای حامی ــی را در راس ــه فعالیت های چ

فعــاالن ایــن صنــف و حضــور در بــازار رقابتــی 

ایــن صنعــت انجــام داده اســت؟

ساماندهی و جلوگیری از برگزاری منایشگاه های 	 

مبلان در طول سال.

پیگیری رفع مشکالتی مالیاتی صنف و صنعت.	 

رجــوع بــه قوانیــن بــه منظــور قانون منــد و 	 

ضابطه منــد منــودن فعالیت هــای واحدهــای 

صنفی )اعال ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی(.

پیگیری انتخاب یک روز بعنوان روز درودگر.	 

ســامان دهی واحدهــای بــدون پروانــه کســب از 	 

طریــق وزارت ارشــاد.

و 	  صنفــی  واحدهــای  از  بازرســی  گســرش 

رســیدگی نظــام منــد بــه شــکایات مشــریان هر 

ــار. ــاه یکب 3 م

ایجــاد تعامــل مثبــت و مضاعــف بــا ســایر 	 

مبلــان. صنعــت  و  صنــف  تشــکل های 

ــقوط و  ــث س ــد باع ــه می توان ــی ک   عوامل

ــامن  ورشکســتگی رشکــت هــای چــوب و مبل

شــود را ذکــر کنیــد؟

بی ثباتــی قوانیــن، مقــررات و سیاســت های 	 

ــب و کار . ــه کس ــر ب ناظ

بی ثباتــی و غیرقابــل پیــش بینی بــودن قیمت ها 	 

) مــواد اولیه و محصــوالت( قاچاق کاال.

ضعــف نظــام توزیــع و مشــکل در رســاندن 	 

بازارخارجــی. بــه  محصــول 

رویه هــای غیــر منصفانــه و ناعادالنه ممیــزی در 	 

دریافــت مالیات.

تولید و عرضه نسبتا آزاد کاالهای غیر استاندارد و 	 

تقلبی در بازار

کمبــود نیــرو کار ماهــر و فناوری هــای مــورد نیاز 	 

در حــال حارض.

  بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

روز دنیــا در ایــن حــوزه برگ برنــده رشکت های 

ایرانــی برای حضــور موثــر در بازارهــای داخلی 

و خارجــی چــه عواملــی می توانــد باشــد؟

شــفاف بــودن اطالعــات مــورد نیــاز بــرای 	 

دقیــق(. )آمــار  اقتصــادی  فعالیت هــای 

تولید و عرضه کاالهای استاندارد.	 

ثبات در نرخ بازار ارز.	 

آخریــن 	  از  اســتفاده  و  کاال  کیفیــت  ارتقــاء 

ــوب و  ــت چ ــف و صنع ــد در صن ــای م ژورنال ه

مبلــان.

جلوگیــری از انحصــار و امتیــاز یــا هــر نــوع رانت 	 

ــازار رقابت. در ب

ــی در 	  ــد و حقوق ــای ضابطه من ــن قرارداده تدوی

معاهــدات بین اللملــی بــه منظور کســب جایگاه 

در بازارهــای خارجــی.

سخن آخر؟

در پایــان ذکــر ایــن نکتــه مهــم رضوری اســت کــه 

دوام و اســتیالی صنــف و صنعــت مبلــان رصفــاً 

بــا تعــاون و تجمیــع نظــرات حــول یک محــور ایجاد 

تعامــل مثبــت و مضاعــف بــا ســایر تشــکل هــای 

صنــف و صنعــت مبلــان در جهت بهبــود فضای 

کســب و کار را در دســتور کار قرار داشــته و دارد.

  عبدالحسین عباسی

عبدالحسین عباسی- رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان استان تهران 
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تعدد مراکز تصمیم گیری به عنوان نقطه ضعف صنف و صنعت چوب، مبلامن و دکوراسیون بوده و برای

 رفع آن می بایست از برداشت های سلیقه ای و غیر قابل پیش بینی مسئولین از قوانین و مقررات پرهیز کرد



دکر عبدالرضا محسنی - رئیس جامعه مهندسان معامری داخلی ایران

  عبدالرضا محسنی

        بــه نظــر شــام پاشــنه آشــیل رشکت هــای 

فعــال در عرصــه طراحــی، معــامری داخلــی و 

دکوراســیون چیســت و شــام چه راهکارهایی را 

بــرای حــل ایــن نقــاط ضعــف ارائــه می دهیــد؟

ــه طراحــی و اجــراء در  ــی کــه در زمین رش کت های

جهــت ارائــه خدمــات معــاری و معــاری داخلی 

می خواهنــد فعالیــت مناینــد، بــه علــت وضعیــت 

ــع  ــه مناب ــتیابی ب ــدم دس ــه و ع ــن عرص کار در ای

ــی  ــتوانه تخصص ــک پش ــت از ی ــی بایس ــی م مال

ــال  ــه مری ــی و ارائ ــات اجرای ــه خدم ــر ارائ  در ام

بهره منــد باشــند تــا فرصتــی بــرای ادامــه حیــات 

داشــته باشــند.

عواملــی کــه میتوانــد باعــث ســقوط و 

ــه  ــزرگ در عرص ــای ب ــتگی رشکت ه ورشکس

طراحــی،  عرصــه  در  فعــال  رشکت هــای 

معــامری داخلــی و دکوراســیون شــود را ذکــر 

ــد؟ کنی

هزینه هــای خدماتــی بــدون برنامــه ریــزی در 

جهــت دریافــت قراردادهــای کاری، در اصــل 

ــاری  ــای ج ــنلی و هزینه ه ــاد پرس ــای زی هزینه ه

بــدون برقــراری قراردادهــای تخصصــی.

بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

برنــده  بــرگ  حــوزه  ایــن  در  دنیــا  روز 

ــر در  ــور موث ــرای حض ــی ب ــای ایران رشکت ه

بازارهــای داخلــی و خارجــی چــه عواملــی 

باشــد؟  می توانــد 

اجــرا  و  ارائــه خدمــات طراحــی  خالقیــت در 

فراینــد. آن  در  پیرشفتــه 

جایــگاه معامری، طراحــی داخلــی و ارتباط 

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب ــت چگون ــا صنع آن را ب

آیــا در حــال حــارض جامعــه معــامران داخلــی 

در راســتای تعامــل بــا صنعــت مبلــامن و 

دکوراســیون در جــای درســت خــود قــرار 

گرفتــه اســت یــا نیــاز بــه بازتعریــف و تغییــر 

ــیر دارد؟  مس

بــه علــت تولیــد تــک محصولــی در زمینــه صنعت 

مبلــان و عــدم درک چیدمــان نهایــی در فضــای 

زندگــی، هاهنگــی مابیــن اجــزاء در پایــان فرآینــد 

ــرد. ــکل منی گی ش

 ایــن امــر تــا رســیدن بــه دریافــت احســاس نهایــی 

ــه  ــی ادام ــت روش زندگ ــی، جه ــی داخل در طراح

مــی بایــد و ارتبــاط بیــن طراحــی داخلــی در روش 

ــط  ــل را توس ــزاء کام ــه اج ــروزی ، تهی ــی ام زندگ

صنعــت کاران کشــور میــر مــی منایــد و تعریف 

شــکوفایی در مســیر نهایــی را نزدیــک می کنــد.

ــالن  ــارغ التحصی ــاط ف ــام ارتب ــر ش ــه نظ ب

ــه  ــا جامع ــک( ب ــه آکادمی ــته )جامع ــن رش ای

تجربــی این صنعت کــه شــامل تولیدکنندگان 

ــده  ــف ش ــی تعری ــه خوب ــود ب ــامن می ش مبل

ــت؟ اس

اصــوالً ارتبــاط جامعــه دانشــگاهی بــا پیشکســوتان 

ایــن رشــته تــازه برقــرار شــده اســت و تــا زمانیکــه 

جامعــه ، تائیــد نهایی رفتارهــای خود را از دانشــگاه 

دریافــت منایــد هنــوز بایــد تــالش زیــادی را منــود.

جامعــه معــامران داخلــی تاکنــون چــه 

تالش هایــی جهــت تعامــل هرچــه بیشــر 

تخصصــی  و  فنــی  راهکارهــای  ارائــه  و 

بــرای پیشــربد اهــداف صنعــت مبلــامن و 

اســت؟ داده  ارائــه  کشــور  دکوراســیون 

جامعــه معــاران داخلــی در جهــت ارتبــاط ســنت 

بــا مدرنیتــه و برقــراری افــق تــازه در جهت رســیدن 

بــه یــک تــراز بیــن املللــی تــالش فراوانــی را منــوده 

و در حــال اقــدام می باشــد. برقــراری ســمینارهای 

تخصصــی در ایــن ارتبــاط و تــالش در جهت روشــن 

منــودن ایــن مســیر از وظایــف ایــن جامعــه اســت.
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جامعه معامران داخلی در جهت ارتباط سنت با مدرنیته و برقراری افق تازه در جهت رسیدن

 به یک تراز بین املللی تالش فراوانی منوده است



بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

ــع  ــوم و صنای ــن عل ــت و انجم ــامن چیس مبل

چــوب و کاغــذ ایــران، چــه راهکارهایــی را برای 

حــل ایــن نقــاط ضعــف ارائــه می دهیــد؟

ــد  ــورد تاکی ــن م ــش در ای ــه دان ــم ب ــن می خواه م

کنــم. حتــی پاســخ بــه این ســوال شــا هــم نیــاز به 

دانــش دارد. طــرح اینکــه چــه ســوالی بپرســید هــم 

ــع می خواهــم کمــی  ــش دارد. در واق ــه دان ــاز ب نی

ــا در  ــا م ــم ای ــروم و بپرس ــا ب ــوال ش ــر از س عقب

صنعتــان مشــکلی داریــم؟ اگــر داریم این مشــکل 

کجاســت؟ بعــد ببینیــم راه حــل مشــکل چیســت. 

در متــام ایــن مراحــل مــا نیــاز بــه دانــش داریــم. 

دانــش درک وجــود مشــکل، یافــن و اولویــت 

بنــدی مشــکالت و دانــش حــل مشــکالت. پــس به 

اعتقــاد مــن پاســخ ســوال شــا ایــن اســت: مقــدار، 

چگونگــی کســب و بکارگیــری دانــش در صنعــت 

چــوب و مبلــان کشــور، عامــل کلیــدی موفقیــت 

یــا عــدم موفقیــت ایــن صنعــت اســت. 

انجمــن علــوم و صنایــع چــوب و کاغذ ایــران، بنا به 

تکلیــف ذاتــی  آن، خــود را موظــف بــه بســط دانش 

در حــوزه ایــن صنعــت می دانــد و بــا بهره گیــری از 

تــوان علمــی متخصصیــن ایــن حــوزه در ایــن جهت 

گام برمــی دارد. کمــک به توســعه علمی این رشــته  

و جهــت دهــی پژوهش هــای علمــی در جهــت رفع 

نیازهــای کشــور از اقداماتــی اســت کــه این انجمن 

در حــال انجام آن اســت. 

 

عواملــی کــه می توانــد باعــث ســقوط و 

ــه  ــزرگ در عرص ــای ب ــتگی رشکت ه ورشکس

ــد. ــر کنی ــود را ذک ــامن ش ــوب و مبل چ

موفق تریــن  نــوآوری.  عــدم  و  تکــرار  ســکون، 

ابداعــات هــم در صــورت تکــرار نــه ابــداع هســتند 

و نــه موفــق خواهنــد بــود. تنهــا چیــز قابــل تکــرار 

در دنیــای امــروزی نــوآوری اســت کــه بایــد بطــور 

مــداوم و مکــرر انجــام شــود. رشکت هــای بــزرگ 

و کوچــک در ایــن صنعــت یــا هــر صنعــت دیگــری 

ــات  ــت و حی ــداوم موفقی ــه ت ــادر ب ــی ق در صورت

خــود خواهنــد بــود کــه نــوآور باشــند. ایــن نــوآوری 

تکنولــوژی،  در محصــول، خدمــات،  می توانــد 

مدیریــت، سیســتم ها و روش هــا، بازاریابــی و هــر 

حــوزه دیگــری از کســب و کار باشــد. بــاز هــم 

اهمیــت دانــش در ایــن مــورد آشــکار اســت. دانش 

ایجــاد ســازمانی نــوآور و دانــش پیش بینــی آینــده و 

ــد  ــر مبنــای الزامــات جدی جهت دهــی ســازمان ب

محیــط کســب و کار. 

بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

برنــده  بــرگ  حــوزه  ایــن  در  دنیــا  روز 

رشکت هــای ایرانــی بــرای حضــور مؤثــر در 

بازارهــای داخلــی و خارجــی چــه عواملــی 

باشــد؟  می توانــد 

پیرشفت هــای بوجــود آمــده و در حــال انجــام دنیــا 

در زمینــه ایــن صنعــت، چــه در حــوزه ی تکنولوژی 

ــورت  ــی در ص ــت، حت ــه ی مدیری ــه در زمین و چ

ــی در  ــای ایران ــق رشکت ه ــع و موف ــرد رسی عملک

ــوان  ــد بعن ــور منی توانن ــل کش ــه داخ ــال آن ب انتق

ــل  ــی در مقاب ــای داخل ــی رشکت ه ــت رقابت مزی

صنایــع کشــورهای ایجادکننــده ایــن پیرشفت هــا 

تلقــی شــوند. مگــر اینکــه بخواهیــم آنهــا را بعنــوان 

ــای  ــا رقب ــی ی ــای داخل ــا رقب ــت ب ــی در رقاب مزیت

خریــداران  بعنــوان  خودمــان  مشــابه  خارجــی 

ــم. امــا مزایایــی وجــود دارد  ــکار بربی ــوژی ب تکنول

ــی اســت کــه  ــه رشکت هــای ایران کــه منحــر ب

ــا تقویــت  ــر روی آن هــا تاکیــد کــرد و ب ــوان ب می ت

ــی  ــر در بعض ــوری موفق ت ــا حض ــتفاده از آنه و اس

بازارهــا داشــت. بعنوان مثال موقعیــت جغرافیایی 

ایــران از نظــر دارا بــودن بــازار ملــی مناســب و 

دسرســی بــه بازارهــای منطقــه ای، یــا وجــود 

انــرژی ارزان قیمــت و نیــروی کار متخصــص و 

نســبتا ارزان، ســابقه صنعتــی و تجربــه در صنعت 

ــای  ــا رقب ــه ب ــود در مقایس ــاخت های موج و زیرس

منطقــه ای. بنابریــن تکیــه بــر داشــته های خــود و 

ســعی در بــه روز بــودن و ایجــاد نــوآوری برخواســته 

ــش  ــث افزای ــد باع ــد( می توان ــه از تقلی از درون )ن

موفقیــت شــود.

ــذ  ــوب و کاغ ــع چ ــوم و صنای ــن عل انجم

ــه  ــی چگون ــاد علم ــک نه ــوان ی ــه عن ــران ب ای

می توانــد در تبییــن اســراتژی های اصلــی 

صنعــت چــوب و مبلــامن در راســتای رســیدن 

ــد؟ ــته باش ــش داش ــی نق ــه تعال ب

ایــن انجمــن بــه پشــتوانه جمــع بزرگــی از اســاتید، 

دانــش آموختــگان، متخصصیــن و صاحــب نظــران 

ایــن رشــته می توانــد در ایــن زمینــه کمــک منــوده 

و باعــث افزایــش کیفیــت و کارایی اســراتژی های 

  امین آرین

دكر امني آرين:  رئیس انجمن علوم و صنايع چوب و كاغذ ایران

مشــارکت متــام  شــود.  مطالعــات  از  حاصــل 

بخش هــای مرتبــط در چنین امــر مهمــی الزم بوده 

و ایــن انجمــن نیــز بنــا بــه رســالت خــود بــا متــام 

تــوان در چنیــن فعالیت هایــی مشــارکت می کنــد.

16
16Interview

گفت و گو

مقدار، چگونگی کسب و بکارگیری دانش در صنعت چوب و مبلامن کشور، عامل کلیدی موفقیت

 یا عدم موفقیت این صنعت است



مهندس محمد رضا اقتداری- رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان پردیس

  محمدرضا اقتداری
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         بــه نظــر شــام پاشــنه آشــیل فروشــگاه های 

عرضــه کننــده مبلامن و دکوراســون چیســت ؟ 

اتحادیــه درودگــران پردیس چــه راهکارهایی را 

بــرای حــل ایــن نقــاط ضعــف ارائــه می دهــد؟

ــروش و  ــول ف ــی اص ــح و کاف ــوزش صحی ــدم آم ع

مشــری مداری به فروشــندگان و منایشــگاه داران 

و ضعــف فرهنگــی ناشــی از کمبــود آگاهــی کافی 

از فنــون و اصــول مذاکــره و فــروش، همچنین عدم 

ارشاف بــه پارامرهــای فنــی و مشــخصه های 

ــن  ــاط ضعــف ای ــن نق محصــول یکــی از اصلی تری

صنعــت محســوب می شــود. ایــن مســاله ســبب  

ــا  ــب و بعض ــیوه های نامناس ــن ش ــش گرف در پی

ناســامل رقابــت و فــروش نظیــر اظهــارات غیــر 

واقعــی و تــالش بــرای کپــی کردن طــرح دیگــران یا 

بی اعتبــار و بدنــام کــردن رقبــا می شــود؛ همچنین 

وفــاداری  و  تقــدم رضایــت  بــه عــدم  منجــر 

مشــری نســبت بــه منافــع آنــی و ســلب اعتــاد 

ــازار تولیــدات داخلــی  خریــداران و عــدم ثبــات ب

می گــردد. ضمــن آنکــه خــالء عــدم بازخــورد 

صحیــح نیازمندی هــا و تقاضــای مشــریان نهایــی 

از ســوی فروشــندگان بــه تولید کننــدگان و ناتوانی 

از مدیریــت تولیــد بــر حســب تغییــرات بــازار یــا 

ذائقــه مشــری و عــدم چاالکــی در رقابــت ســامل 

و ســمت دهی تولیدکننــدگان را ســبب می گــردد.

اســتمرار تــالش بــرای فرهنگ ســازی و شناســاندن 

ــد مــدت شــاغلین صنــوف مربوطــه و  ــع بلن مناف

ارائــه آموزش هــای مرتبــط و همچنیــن رصــد میــزان 

ــر رفتــار فروشــندگان و  موفقیــت و تاثیرگــذاری ب

تغییــرات بــازار همینطور حایت و تشــویق رعایت 

اصــول و رقابــت ســامل عرضه کننــدگان در مقابــل  

تذکــر و راهنایــی افــرادی کــه از شــیوه های غلــط 

اســتفاده می کننــد، از جملــه راهکارهــای حــل ایــن 

مشــکل و چالــش اســت.

در ایــن راســتا تاکنــون 2 دوره از آموزش هــا بــا 

همــکاری صاحــب نظــران انجــام گرفتــه و ارزیابــی 

نیــز صــورت گرفتــه اســت و بعنــوان یک اقــدام زیر 

بنایی بایســتی بطــور جدی و گســرده مــورد توجه 

و اســتمرار قــرار گیــرد.

ــول  ــه اص ــه ب ــدم توج ــر ع ــی دیگ ــکل اساس مش

طراحــی و هدایــت کســب و کار و نادیــده گرفــن 

ــدار  ــعه پای ــات و توس ــه ثب ــر ب ــه منج ــی ک اصول

می گــردد در اغلــب صنــوف ازجمله فروشــگاه ها و 

منایشــگاه های مبلــان و دکوراســیون می باشــد، از 

اهــم ایــن مــوارد هدف گــذاری کســب و کار ، تالش 

بــرای بهبــود مســتمر و کاهــش هزینه ها همچنین 

ــد.  ــی می باش ــای رقابت ــاد مزیت ه ایج

چنانچــه توجــه کافــی بــه این مــوارد وجــود داشــته 

باشــد باعــث ارتبــاط موثر تــر اتحادیــه بــا اعضــاء و 

ایجــاد فضــای رقابتــی ســامل و رشــد همــه عوامــل و 

بنگاه هــای مرتبــط خواهــد شــد.

عواملــی کــه میتوانــد باعــث ســقوط و 

ورشکســتگی فروشــگاه ها و اصنــاف در عرصــه 

ــد. ــر کنی ــود را ذک ــامن ش ــوب و مبل چ

ــت  ــدم رقاب ــد ع ــه ش ــر  گفت ــه پیش ــور ک هانط

ســامل و عــدم تــالش کافــی بــرای ایجــاد توانایی هــا 

و مزیت هــای رقابتــی واقعــی و پایــدار بدالیــل 

ــش و  ــطح دان ــودن س ــن ب ــی و پایی ــف فرهنگ ضع

آموزش هــای حرفــه ای در زمینــه هــای بــازار یابــی 

ــا و  ــب و کار در بنگاه ه ــت کس ــروش و مدیری و ف

کارگاه هــای بخصــوص کوچــک و متوســط اســت 

کــه مزیــد علــت بر مشــکالت متعــدد عــدم وجود 

ــت کالن  ــدم مدیری ــع و ع ــربدی جام ــه راه برنام

بخش هــای مختلــف تولیــدی و توزیــع و بازاریابــی 

ــن مهــم مــورد  ــروش شــده اســت؛ چنانچــه ای و ف

غفلــت مســئوالن قــرار گیــرد، احتــال بهره گیــری 

رقبــای منطقــه ای و جهانــی از ایــن خــالء و ســلطه 

بــر بازارهــای هــدف )چــه داخلــی و چــه خارجــی( 

تهدیــدی جــدی بــرای متامــی حوزه هــای تــدارک 

ــب ( و  ــت مناس ــت و قیم ــا کیفی ــا )ب نیازمندی ه

تولیــد و ارائــه خدمــات و فــروش )با توانایــی رقابت 

در بــازار داخلــی و بــازار جهانــی( صنــوف مرتبــط 

خواهــد بــود.

چــرا کــه نداشــن دغدغــه ایجــاد مزیــت رقابتــی 

)اعــم از افزایــش کیفیــت و کاهش هزینــه و تحرک 

در بازاریابــی و افزایــش بازدهــی زیــر بخش هــا و...( 

در ســال های اخیــر باعــث حضــور پررنــگ رقبــا و 

تعطیلــی بســیاری از بخش هــای تولیــدات داخلــی  

عدم آموزش صحیح و کافی اصول فروش ، مشری مداری به فروشندگان و منایشگاه داران و ضعف فرهنگی

 ناشی از کمبود آگاهی کافی از فنون مذاکره و فروش از اصلی ترین نقاط ضعف این صنعت محسوب می شود
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گفت و گو

و صنــوف پرســابقه کشــور شــده اســت کــه همگان 

بــدان ارشاف داشــته و نیــازی بــه توضیــح نــدارد.

 بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

برنــده  بــرگ  حــوزه  ایــن  در  دنیــا  روز 

ــر  ــور موث ــرای حض ــی ب ــای ایران ــگاه ه فروش

ــی  ــه عوامل ــی چ ــی و خارج ــای داخل در بازاره

باشــد؟  می توانــد 

تولیــدی  ظرفیت هــای  و  هــری  توانایی هــای 

داخلــی و پتانســیل ارزشــمند قدمــت تولیــدات و 

دانــش فنی موجــود کــه توانایی خلق آثار ارزشــمند 

هــری را بارهــا نشــان داده اســت ، چنانچــه بــا 

مطالعــه و ســنجیده بعنــوان منابع و پشــتوانه حوزه 

ــی  ــی و خارج ــی داخل ــروش و بازاریاب ــرده ف گس

مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه شــوند و بــا مدیریــت 

ــا کیفیــت  ــه تولیــدات ب هوشــمند در عرصــه ارائ

و اقتصــادی و بازاریابــی فعــال هدایــت گــردد، 

ــا  ــا ب ــان و پوی ــمه ای جوش ــون چش ــد همچ می توان

نــوآوری و ارائــه محصــوالت ارزشــمند جایــگاه خــود 

در بازارهــای داخلــی و منطقــه ای را بدســت آورد. 

بنابرایــن وجــود شــبکه گســرده و متنــوع توزیــع 

ــل و  ــای حم ــتمزدها و هزینه ه ــن دس ــرخ پایی و ن

نقــل و همچنیــن توانایــی ارائــه تولیــدات بــا ارزش 

افــزوده بــاال مزیت هــای قابــل توجهــی بــرای تــالش 

در عرصــه مدیریــت و بازاریابــی و هدایــت صنوف 

بــه ســمت حضــور و رقابــت در بازار هــای داخــل و 

خــارج مــی باشــد.

ــده  ــه کنن ــگاه های عرض ــاف و فروش  اصن

ــوم  ــه س ــی از حلق ــوان بخش ــه عن ــامن ب مبل

زنجیــره تامیــن چگونــه می تواننــد در پیشــربد 

اهــداف صنعــت چــوب و مبلامن نقش داشــته 

باشــند؟ 

اساســاً وقتــی از زنجیــره تامیــن و اهــداف صنعتــی 

صحبــت می کنیــم، مشــخص اســت کــه بــا 

مجموعــه ای از عوامــل و فاکتورهــای مختلــف 

انســانی، زیــر ســاخت ها و ســخت افــزار و امکانات 

ــا  ــر آنه ــم ب ــن حاک ــالوه قوانی ــا الزم بع ــود وی موج

ســخن می گوییــم.

ایــن بــدان معنــی اســت کــه نگــرش کلــی و غیــر 

ســطحی و غیــر زودگــذر الزمه نتیجه بخــش بودن 

بحــث خواهــد بــود، بنابرایــن بایــد از نــگاه موضعی 

و مقطعــی و ســنجش های انتزاعــی و جزیــره ای 

خــودداری منــود و بــه ریشــه های عوامــل موثــر و 

اصلــی پرداخــت و ســپس بــر نحــوه اجــرا و عنــارص 

مجموعــه از قبیــل نقــش فروشــگاه ها مترکــز پیــدا 

کــرد.

ــم  ــدا نیازمندی ــئله ابت ــل مس ــه روش ح ــع ب در واق

صــورت مســئله را بــه روشــنی و بــا جزئیــات و 

ــم، پــس از  ــان منائی ــر مشــخص و بی عوامــل درگی

آن بــه تحلیــل فاکتورهــا و نقــش آنهــا پرداختــه و بــا 

مراجعــه بــه ســطوح کالنر بینــش و هدف گــذاری 

و  اهــداف  کلــی ،  سیاســت های  و  کشــوری 

راه هــای نیــل بــه آنهــا را تعییــن و تدویــن مناییــم. 

ــط در  ــوف مرتب ــش صن ــخرانی نق ــه س ــوع ب )رج

سیاســت گذاری هــا و مدیریــت در دومیــن جلســه 

هم اندیشــی تشــکل های ملــی و اســتانی( در غیــر 

اینصــورت همچنــان بــا معضالتــی فراتــر از حــدود 

و توانایی هــای کنــرل و مدیریــت مســئله درگیــر 

خواهیــم بــود. و همچــون گذشــته نتیجه مناســبی 

حاصــل نخواهــد شــد.

ــوان  ــوال بعن ــن س ــم ای ــنهاد می کن ــن پیش بنابرای

ــربدی  ــه راه ــای برنام ــن راهکاره ــی از تعیی بخش

مــورد بررســی همزمــان بــا مــوارد مرتبــط دیگــر و 

ــرد.  ــخگویی قرارگی پاس

امــا بطــور کلــی می تــوان اظهــار داشــت کــه ایجــاد 

زمینــه رقابــت ســامل بواســطه حــذف رانت هــا 

و تصحیــح قوانیــن گمرکــی و صــادرات و ســاز 

وکارهــای تامیــن مــواد اولیــه و تعییــن )و الــزام بــه( 

ــزی و  ــالوه برنامه ری ــاز بع ــورد نی ــتانداردهای م اس

پشــتیبانی نهادهــای مرتبــط و مســئول، همچنیــن 

اعتقــاد به بهره گیــری از عوامــل بــازار آزاد و رقابتی 

و هدایــت کســب وکارهــا به وســیله سیاســتگذاری 

ــد  ــی میتوان ــر مقطع ــدار و غی ــای پای و حایت ه

تعییــن کننــده اصلــی میــزان و نحــوه ایفــای نقــش 

اصنــاف و فروشــگاه ها باشــند. چراکه نحــوه تعامل 

ــوق  ــل ف ــی از عوام ــوف تابع ــن صن ــرد ای و عملک

الذکــر اســت.

ارتبــاط اماکــن بــا فروشــگاه ها و اصنــاف به 

چــه صورتی اســت؟ آیــا باعث امنیت مغــازه دار 

ــنده می شــود؟ چــه راهکارهایــی  و یــا فروش

بــرای تعامــل هر چــه بهــر و اثرگذارتــر این دو 

ــه می دهیــد؟ بخــش ارائ

نقــش اماکــن بعنــوان ضابــط اجرایــی و اهــرم 

نظارتــی قــوه قضایــی در ایجــاد فضای امــن، نظارت 

ــرد  ــگیری و پیگ ــی و پیش ــای صنف ــر فعالیت ه ب

ــاد  ــزان اعت ــی در می ــتفاده های احتال ــوء اس س

مــردم بــه اصنــاف بســیار تاثیرگــذار بــوده اســت؛ 

همچنیــن نصــب دوربین هــای تصویــری و رعایــت 

الزامــات ایمنــی اعــالم شــده از ســوی اماکــن 

موجــب اطمینــان خاطر و امنیت بیشــر صاحبین 

ــت. ــوده و هس ــازه داران ب ــاف و مغ اصن

بعنــوان راهــکار دریافــت نظــرات کســبه و اصناف 

در جهــت تعامــل و ارائــه خدمات بهــر ، بخصوص 

مبنظــور ضابطه مندتر شــدن فعالیت ســاختان ها 

تجــاری، پاســاژ ها و مشــارکت کســبه در مدیریــت 

جمعی پیشــنهاد می  شــود.

 نــگاه ســنتی و مــدرن بــه صنعــت مبلــامن 

بــا چــه فاکتورهایــی از هــم تفکیک می شــوند؟ 

اتحادیــه درودگــران پردیــس خــود را مناینــده 

کــدام دیــدگاه )ســنتی یــا مــدرن( می دانــد؟

ــت  ــر صنع ــه ه ــی حرف ــان تلق ــنتی ه ــگاه س ن

)ماننــد صنایــع دســتی( و کارگاه های غیرصنعتی و 

محلــی و روابــط اســتاد و شــاگرد برای پاســخگویی 

بــه خریــداران محلــی و یــا تولیــد کاالی هــری یــا 

ــر  ــد ب ــت. تاکی ــدود اس ــردی مح ــی و کارب تجمل

ریشــه های تاریخــی صنــوف مرتبــط بــا مصنوعات 

چوبــی و حفــظ اصالــت آن و بســط جنبه هــای 

ــه  هــری و  فرهنگــی و منایندگــی، منایــش و ارائ

ــه  ــی جامع ــراث و جنبه هــای مردمــی و مذهب می

ــنتی  ــدگاه س ــخصات دی ــد از مش ــتغال مفی و اش

اســت.

در دیــدگاه مــدرن امــا بــه جنبه هــای تولیــد انبــوه 

و اقتصــاد کالن ، همچنیــن تجــارت خارجــی و 

ــش  ــی و نق ــای جهان ــت در عرصه ه ــور و رقاب حض

صنعــت چــوب و مبلــان در توســعه اقتصــادی و 

اشــتغال زایی گســرده و همینطــور وجــوه مقایســه 

و رقابتــی کیفیتــی و کمیتــی تولیــدات با محصول 

دیگــر کشــورها و نحــوه توزیــع و تاثیــرات مرتبط در 

رشــد و اقتصــاد کشــور توجــه می گــردد.

لــزوم کالن نگــری و توســعه صنایع و حــرف مرتبط، 

همینطــور اشــتغال زایی و حایــت از تولیــدات 

داخلــی در کارکــرد و وظایــف اتحادیــه درودگــران 

پردیــس ، باعــث می گــردد کــه توجــه ایــن اتحادیــه 

بــه حفــظ منافــع کلیــه صنــوف مرتبــط و توســعه 

ــن نهــاد تلقــی شــده  اقتصــادی از اولویت هــای ای

و بــه طبــع آن تشــویق بــه نگــرش علمــی و مــدرن 

صنعــت مبلــان در جهــت حایــت از رشــد ایــن 

صنعــت دیــدگاه ایــن اتحادیــه را شــکل دهــد.
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عدم توجه به نوآوری و خالقیت مهمرین عامل سقوط و ورشکستگی رشکت های چوب، 

مبلامن و دکوراسیون است

        بــه نظــر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

مبلامن و دکوراســیون چیســت و اتحادیه درودگران 

و مبلســازان تهــران چــه راهکارهایی را بــرای حل این 

نقــاط ضعــف ارائــه می دهــد؟

تعــداد قابــل توجهــی  از واحدهای تولیــدی در حال 

ــتند  ــت هس ــال فعالی ــه در ح ــدون پروان ــارض ب ح

ــارت  ــا  نظ ــت ت ــده اس ــبب ش ــوع س ــن موض و ای

ــد. در  ــته باش ــود نداش ــه وج ــن زمین ــدی در ای ج

واقــع بــی رس و ســامانی واحدهــای تولیــدی یکــی 

از نقــاط رضبه پذیــر صنعــت چــوب، مبلــان و 

دکوراســیون اســت. در حــال حــارض 60 هــزار واحــد 

صنفــی و صنعتــی در رسارس کشــور در بخــش 

ــان بــدون  تولیــد و توزیــع داریــم کــه بخشــی از آن

مجــوز مشــغول به فعالیت هســتنند. این بــی رسو 

ســامانی منجر بــه تولیــدات غیراســتاندارد، اتالف 

مــواد اولیــه و نارضایتــی مــرف کننــده می شــود. 

در همیــن راســتا اتحادیــه درودگــران و مبلســازان 

ــی را در  ــای صنف ــن واحده ــاماندهی ای ــران س ته

دســتور کار خــود قــرار داده اســت تــا از بــروز 

مشــکالتی که پیشــر گفته شــد جلوگیــری مناید.

بــه نظــر شــام ســه مــورد از مهمریــن 

فعالیت هــای کلیــدی بــرای موفقیــت و حضور 

در بــازار رقابــت داخــل و خــارج از کشــور چیســت؟

تغییــر نــگاه از تولیــد ســنتی و روی آوردن بــه 

تولیــد صنعتــی؛ فعــاالن ایــن صنعــت بایــد تــالش 

کننــد خــود را بــه آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا 

در ایــن عرصــه مجهــز کننــد. البتــه شــایان 

ــر  ذکــر اســت خوشــبختانه طــی چنــد ســال اخی

قابــل  پیرشفت هــای  صفحــه ای  صنعــت  در 

توجهــی صــورت گرفتــه اســت؛ امــا در بخــش 

ماســیو)مبلان چوبــی( هنــوز راه درازی بــرای 

رســیدن بــه جایــگاه مناســب در پیــش رو داریــم.

ــای  ــن فعالیت ه ــز مهمری ــه ج ــی ک ــر دوم عن

کلیــدی بــرای موفقیــت در بــازار رقابــت داخلــی و 

خارجــی بایــد بــه آن توجــه کنیــم مبحــث طراحــی 

مبلــان اســت. متاســفانه در حــال حــارض طراحی 

مبلــان در ایــران صــورت منی گیرد و عمــده کارها 

کپی کاری هــای ضعیفــی از نســخه های اصلــی 

ــث  ــم مبح ــه را بگوی ــن نکت ــد ای ــی بای ــت. حت اس

طراحــی تــا حــدی مهــم اســت کــه حتــی در 

کپــی کاری نیــز بایــد اصــول طراحــی رعایت شــود. 

ــل  ــومین عام ــز س ــح نی ــی و صحی ــی اصول بازاریاب

اثرگــذار بــرای رســیدن بــه موفقیــت در ایــن 

صنعت اســت. ایــن بازاریابی بایــد هــم در داخل از 

کشــور و هــم خــارج از کشــور )در بازارهــای هــدف( 

صــورت پذیــرد. متاســفانه صنعت چــوب، مبلان 

و دکوراســیون در حــوزه برندینــگ تاکنــون بســیار 

ضعیــف عمــل کــرده اســت. از 60 هــزار واحد فعال 

ــان تعــداد معــدودی در جهــت  در صنعــت مبل

برندســازی گام برداشــته انــد؛ اگــر به ایــن موضوع 

توجــه ویــژه ای شــود مــا در عرصــه صــادرات 

ــم. هانطــور  ــق عمــل کنی ــم بســیار موف می توانی

ــد  ــان می آی ــه می ــرش ب ــت از ف ــی صحب ــه وقت ک

ناخــودآگاه فــرش ایرانی بــه ذهن متبادر می شــود. 

امیــد مــی رود بتوانیم بــا تالش و حایــت از فعاالن 

ــر- ــازی ه ــوزه برندس ــم در ح ــه بتوانی ــن عرص ای

صنعــت مبلــان بــه جایــگاه قابــل قبولــی برســیم. 

اتحادیــه درودگــران و مبلســازان تهــران 

ــت از  ــتای حامی ــی را در راس ــه فعالیت های چ

فعــاالن ایــن صنــف و حضــور در بــازار رقابتــی 

ــن صنعــت  انجــام داده اســت؟  ای

اتحادیــه در حــال حــارض رویکــرد اصلــی خــود 

توزیعــی  و  تولیــدی  واحدهــای  ســاماندهی  را 

صنعــت مبلــان مــد نظــر قــرار داده اســت و 

در تــالش اســت بــا مجــوز دار کــردن متامــی 

ــبب  ــه س ــه ب ــای ک ــی قانونی ه ــا از ب ــن واحده ای

نداشــن مجــوز صــورت می گیــرد جلوگیــری 

احقــاق حــق  بــه  اقــدام منجــر  ایــن  منایــد. 

ــز مــی شــود.  واحدهــای صنفــی دارای مجــوز نی

عواملــی کــه میتوانــد باعــث ســقوط و 

ــامن و  ــوب، مبل ــای چ ــتگی رشکت ه ورشکس

ــد. ــر کنی ــود را ذک ــیون ش دکوراس

عــدم توجــه بــه نــوآوری و خالقیــت مهمریــن 

عامــل ســقوط و ورشکســتگی رشکــت هــای چوب، 

ــواره  ــه هم ــرا ک ــت. چ ــیون اس ــان و دکوراس مبل

بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کــرد کــه ایــن عرصــه 

الزمــه  و  می شــود  محســوب  صنعــت  هــر- 

داشــن روح هــری در تولیــدات صنعــت مبلان، 

توجــه بــه نــوآوری در طراحــی محصــوالت اســت. 



بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

مبلــامن و دکوراســیون چیســت و تولیدکننــده 

تکنولــوژی و ماشــین آالت ایــن صنعــت چگونه 

می توانــد بــه عنــوان حلقــه اول زنجیــره تامیــن 

ایــن صنعــت یاری کننــده ایــن صنعــت باشــد؟

قطعــا پاشــنه آشــيل يــا نقطــه رضبــه پذيــر صنعــت 

چــوب، مبلــان و دكوراســيون ايــران، پايــن بــودن 

و  آگاهــى مديــران  و  ســطح دانــش، شــناخت 

نريوهــاى انســاىن ايــن رشــته، از علــوم تخصــى 

در بخــش علمــى و عمىل اســت. توليدكننــدگان و 

واردكننــدگان تكنولــوژى و ماشــن آالت، بــه عنوان 

حلقــه اصــىل تامــن و پشــتيباىن اين صنعــت، بايد 

مــوارد ذيــل را مــد نظــر قــرار دهنــد:

•آمــوزش علمى،فنــى و كاربــردى مديــران، طراحان 

و نريوهــاى توليــد صنــف و صنعــت جهــت انتقال 

تكنولــوژى و بــاال بــردن ســطح آگاهــى آنهــا

 •ارايــه راهــكار جهــت تشــكيل مثلــث بــرد- بــرد،

)تامن كننده- بانك - توليدكننده(

تامن كننــده بايــد رسمايــه خــود را رصف آمــوزش، 

تبليغــات هدفمنــد و خدمــات پــس از فــروش 

واقعــى منايــد  و از آن طــرف صنعتگــر چــوب و 

مبلــان بايــد در خريــد ماشــن آالت حايت شــود 

تــا تــوان بــه روز كــردن كارگاه يــا كارخانــه را داشــته 

باشــد، در ايــن مثلــث، بانــك بايــد بــه كمــك چرخــه 

توليــد و اقتصــاد آيــد و در كنــار آن، بــا طيــب خاطر 

از توجيــه اقتصــادى طرح هــا، نســبت بــه برگشــت 

رسمايــه گــذارى خــود، اين زنجــريه را كامــل منايد.

فعالیت هــای  مهمریــن  از  مــورد  ســه 

ــازار  ــور در ب ــت و حض ــرای موفقی ــدی ب کلی

رقابــت داخــل و خــارج از کشــور در ایــن 

صنعــت چیســت؟

ــا  ــن االت روز دني ــوژى و ماش ــتفاده از تكنول •اس

جهــت باالبــردن كيفيــت، انعطــاف پذيــرى در 

ــردن  ــا، باالب ــليقه دني ــه س ــل ب ــت ني ــى جه طراح

ــان، كاهــش قيمــت محصــول، بســته بندى  راندم

ــى و  ــردن امين ــاال ب ــات، ب ــش ضايع ــوىل، كاه اص

بهداشــت محيــط، كاهــش هزينه هــاى رسويــس و 

ــريه ــن و غ ــدارى ماش نگه

	آمــوزش كاربــردى و شــناخت از فرآينــد در ســطوح 

طراحــان و ايــده پــردازان طراحــى ايــن صنــف و صنعــت؛

يــك طــراح كاربــردى بايــد از تكنولوژى هــاى توليد، 

مــواد اوليــه و ماشــن االت آگاهــى داشــته باشــد تا 

طرح هــاى قابــل اجــرا ارائــه دهــد.

	شــناخت صحیح از ابعاد و اندازه بــازار ايران و جهان، 

ــدگان،  ــرف كنن ــگ م ــليقه و فرهن ــاز سنجى،س ني

عوامــل تاثريگــذار جغرافيايــى، ارگونومــى ملــل و ...

  وضعیــت حــال حــارض تکنولــوژی ماشــین 

ــیون را  ــامن و دکوراس ــع مبل ــد صنای آالت تولی

ــد؟  ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

در بخــش تامــن مواداوليــه صنعــت، مى تــوان 

بــه جــرات گفــت ايــران از نظــر وجــود تكنولــوژى 

و ماشــن االت مثــل توليــد نئوپــان، ام دى اف، 

صفحــات و پروفيل هــاى روكــش دار، صفحــات 

ــى می باشــد، )ده درصــد  ــگ شــده، غن چــاپ و رن

باقــى مانــده هم ماننــد صنايــع روكــش و چنداليى، 

ــت  ــام در حال ــه خ ــود مواداولي ــدم وج ــل ع بدلي

ــد و  ــزان تولي ــد مي ــند(، وىل از دي ــل می باش تعطي

راندمــان، و همينطور كيفيت محصــول، اين بخش 

هنــوز جوابگــوى مــرف نيســت و امــا در بخــش 

توليــد محصــوالت و فرآورده هــاى چــوب و مبلان، 

اگــر بــه دو بخــش اصىل صنايع صفحه اى و ماســيو

)چــوب طبيعــى( تقســيم بندى مناييــم، قطعــا در 

بخــش صفحــه اى، از نظــر تكنولــوژى در دنيــا بــه 

روز هســتيم، فقــط مديريــت كيفيــت و راندمــان 

محصــول و ارائــه طــرح و خالقيــت، از اركان حائــز 

اهميــت در ایــن بخــش اســت.

ــا  ــه نجارى ه ــا ب ــه عمدت ــيو ك ــش ماس وىل در بخ

نظــر  از  برمی گــردد،  متوســط  كارگاه هــاى  و 

تكنولــوژى و ماشــن االت، متاســفانه در ســطح 

ــان،  ــه همچن ــم ك ــرار داري ــتهلك ق ــنتى و مس س

حــوادث نقــص عضــو نــاىش از ماشــن االت و ابــزار 

قدميــى، ضايعــات چوب، اتــالف انــرژى كار و زمان 

ــراه دارد. ــه را بهم ــش هزين و افزاي

داخلــی  تولید کننــده  نقــش  و  جایــگاه 

ماشــین آالت در ایــن صنعــت بــه چــه صورتــی 

اســت؟ چه مشــکالتی بــر رس راه این حلقــه اول 

زنجیــره تامیــن وجــود دارد؟ 

خوشــبختانه، در دهــه گذشــته شــاهد ظهــور 

توليدكننــدگان ماشــن آالت در ايــران بوديــم، 

ايــن حركــت، نويــد از ايــن مطلــب را داشــت كــه 

ــراىن مي تواننــد  ــا اســتعداد اي نريوهــاى جــوان و ب

بــا وجــود متامــى مشــكالت موجــود، ماشــن االت 

مــورد نيــاز ايــن صنعــت را توليــد كننــد، بخصوص 

ــل ىس ان  ــق مث ــزار دقي ــن هاى اب ــش ماش در بخ

ىس، وىل چنديــن نكتــه قابــل اهميــت می باشــد:

دکر داود ربيع- متخصص تكنولوژى و ماشني آالت، مدير رشكت مشاوره اى ربيع چوب

 داود ربیع

1. سازندگان ماشن االت بايد از طرف صنايع مادر 

و باالدســتى چون، آلياژســازان، قطعــات الكرونيىك 

و الكريــىك، هيدروليــك و غــريه حايــت شــوند.

2. در كنــار خــط توليــد خــود، بايــد واحــد تحقيق و 

توســعه واقعــى ايجــاد منوده و تغيــري كمى و كيفى 

خــود را از اركان اصــىل خــط مــى قــرار دهنــد و 

الگــو مهنــدىس معكــوس   را از خــود ماشــن االت 

اروپايــى انتخــاب منايند.

3. در صــورت مشــاهده بــازار مناســب در كشــور، 

نبايــد بــازار فــروش بلند مــدت خــود را فداى ســود 

بــاالى كوتــاه مــدت كننــد، در حقيقــت بايــد تــداوم و 

پيرشفــت كيفيــت محصــول  را مــد نظــر قــرار دهنــد.

4. جهــت جــذب رسمايــه گــذران اروپايــى بعنــوان 

رشيــك ، فعاليــت جــدى كننــد، بــا توجــه بــه دوران 

پســا برجــام ايــن امــكان وجــود دارد كــه كشــورهاى 

اروپايــى متايــل بــه مشــاركت داشــته باشــند، چــرا 

كــه در كشــور مــا، آليــاژ و مــواد خــام اوليــه، انــرژى 

و نــريوى كار بســيار ارزان اســت و ايجــاد خطــوط 

توليــد انبــوه ماشــن االت بــا اســتاندارد اروپا كامال 

توجيــه پذيــر می باشــد.

ــه  ــود ب ــول خ ــادرات محص ــر ص ــه فك ــد ب 5. باي

كشــورهايى چــون افغانســتان، عــراق ، تاجكســتان 

و نظایــر آن باشــيم كــه ســطح تكنولــوژى و ماشــن 

ــا پايينــر اســت. االتشــان از م

6. جهــت دســتياىب بــه توليد ماشــن االىت كــه در 

ايــران ســاخته منــى شــوند،تحقيق، رسمايه گــذارى 

و مارســت مناييــم، چــرا كــه در نهايــت، صنعتگر 

چــوب و مبلــان ايــران بــا مشــاهده تكميــل شــدن 

ــداوم در آن،  ــى و باالرفــن كيفيــت و ت ســبد كاالي

قطعــا ماشــن ايــراىن را ترجيــح خواهــد داد، چــرا 

ــروش  ــس از ف كــه، قيمــت مناســبرو خدمــات پ

ارزانــر و رسيعــرى خواهــد گرفــت.
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گفت و گو

پاشنه آشيل این صنعت، پايني بودن سطح دانش، شناخت و آگاهى مديران و نريوهاى انساىن اين رشته،

 از علوم تخصىص در بخش علمى و عمىل است



بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

ــه  ــام چ ــت و ش ــیون چیس ــامن و دکوراس مبل

ــاط ضعــف  ــن نق ــرای حــل ای ــی را ب راهکارهای

ــد؟ ــه می دهی ارائ

علیرغــم وجــود اســتادکاران متبحــر در صنعــت 	 

مبلــان و مصنوعات چوبــی ، انجــام آموزش های 

مهارتــی الزم بــرای تعــداد زیــادی از کارگــران و 

تکنســین های این صنعــت امری رضوری اســت. 

در ایــن خصــوص ارتبــاط بیشــر بین تشــکل های 

صنعتــی و تولیــد کننــد گان بــا ســازمان آمــوزش 

فنــی و حرفــه ای می توانــد اثــر بخــش باشــد.

ــوزه  	  ــی در ح ــتانداردهای مل ــت اس ــدم کفای ع

مبلان و مصنوعات چوبی و عدم رعایت همین 

اســتانداردهای محــدود توســط تولیــد کنندگان.

ــزات در طــی 	  ــه اســتهالک تجهی عــدم توجــه ب

زمــان بهــره بــرداری و عــدم توانایــی مالــی 

بســیاری از تولیدکننــدگان مبنظــور نوســازی 

ماشــین آالت و تجهیــزات.

مشــکالت شــبکه توزیــع مبلــان بــه نحــوی کــه  	 

توامــاً تامین کننــده حقــوق تولیدکننــدگان و 

ــیار رضورت دارد. ــد بس ــدگان باش ــرف کنن م

شــایان ذکــر اســت درخصوص بازســازی و نوســازی 

و تامیــن رسمایــه در گــردش صنایــع کوچــک و 

متوســط در حــال حــارض از ســوی وزارت صنعــت 

، معــدن و تجــارت در دســت اجــرا اســت کــه 

واحدهــای صنعتــی متقاضی بــا مراجعه با ســازمان 

صنعــت ، معــدن و تجــارت اســتان ها و ســایت 

بهین یــاب ، می تواننــد از چگونگــی برخــورداری از 

ایــن تســهیالت آگاهــی پیــدا مناینــد.

فعالیت هــای  مهمریــن  از  مــورد  ســه 

ــازار  ــور در ب ــت و حض ــرای موفقی ــدی ب کلی

ــد. ــام بربی ــت ن ــن صنع ــت در ای رقاب

صنایــع مبلــان و مصنوعــات چوبــی از صنایعــی 

اســت کــه از گســردگی زیــادی به صــورت صنف 

و صنعــت در ســطح کشــور برخــوردار اســت ، ایــن 

طیــف وســیع از صنایــع و تقاضــای روز افــزون به آن 

کــه بــا افزایــش جمعیت و تغییــر الگوهــای مرف 

و شــهر نشــینی تــوام بــوده نشــان از اهمیــت ایــن 

صنعــت دارد . تولیــد مبلــان و مصنوعــات چوبــی 

از مزیت هایــی در کشــور برخــوردار اســت کــه 

مهمریــن آن عبارتنــد از: 

ــع،  ــد و توزی ــبکه تولی ــردگی ش ــتغال باال،گس اش

مهــارت محــوری، نیــروی کار ارزان و فــراوان و 

ــش . ــه افزای ــای رو ب تقاض

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  چــه  

حامیت هایــی را می توانــد بــه فعــاالن ایــن 

عرصــه )چــوب، مبلــامن و دکوراســیون( ارائــه 

دهــد و تاکنــون چــه اقداماتــی در راســتای 

صــورت  داخلــی  تولید کننــده  از  حامیــت 

ــت؟ ــه اس گرفت

از آنجــا کــه کاهــش قیمــت متــام شــده و فــروش 

ــه عنــوان یکــی از  ــی ب مبلــان و مصنوعــات چوب

مهمریــن راهکارهــای افزایــش مــرف در جامعــه 

خصوصــاً طبقــات متوســط و پائیــن جامعــه  حائــز 

اهمیــت مــی باشــد، لــذا یکــی از مهمریــن 

اقدامــات دفر صنایع شــیمیایی و ســلولزی وزارت 

ــت  از  صنعــت، معــدن و تجــارت درجهــت حای

ــواد  ــت م ــش قیم ــه کاه ــک ب ــت، کم ــن صنع ای

ــن رابطــه ســود  ــوده کــه در ای ــه مرفــی آن ب اولی

بازرگانــی انــواع مقطوعــات چوبــی خــام معــادل 5 

درصــد در ســالجاری تعییــن شــده ضمــن آنکــه این 

کاال از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف 

می باشــد؛ همچنیــن حقــوق ورودی اوراق فــرشده 

چوبــی خــام )نئوپــان و MDF( 10 درصــد و اوراق 

ــد   ــادل 15 درص ــده مع ــش ش ــی روک ــرشده چوب ف

تعیین شــده اســت . توضیحــاً قیمــت پایــه وارداتی  

مبلــان و مصنوعــات چوبــی بــا همکاری مناســب 

گمــرک ایــران و اتحادیــه تولیدکننــدگان و صــادر 

کننــدگان مبلــان ایــران  متناســب بــا قیمت های 

ــل شــده اســت. شــایان  ــی آن تعدی واقعــی و جهان

ورودی  حقــوق  حــارض  حــال  در  اســت  ذکــر 

ــی 55درصــد اســت و  ــان و مصنوعــات چوب مبل

ــه عبــارت دیگــر  در گــروه کاالیــی 10 قــرار دارد، ب

ارز اختصــاص یافتــه بــه آن متقاضــی اســت و ســود 

ــود. ــبه می ش ــر محاس ــی آن 2 براب بازرگان

ــقوط و  ــث س ــد باع ــه می توان ــی ک عوامل  

ــامن و  ــوب، مبل ــای چ ــتگی رشکت ه ورشکس

ــد. ــر کنی ــود را ذک ــیون ش دکوراس

رشایطــی کــه در حــال حــارض جهــت حایــت 

ــال  ــی اع ــات چوب ــان و مصنوع ــع مبل از صنای

می گــردد در زمــره حایت هــای خــوب محســوب 

شــده و بــرای همــه صنایــع کشــور چنیــن حایتــی 

ــه  ــر گفت ــه پیش ــور ک ــردد، هانط ــال منی گ اع

شــد یکــی از آنهــا حقــوق ورودی 55 درصــد و 

مهندس علی محمد اسفندیاری – معاون مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت

 علی محمد اسفندیاری

گــروه کاالیــی 10 اســت کــه عمــالً میــزان واردات 

ایــن محصــوالت را در مقایســه بــا ســال های 1389 

ــت .  ــل داده اس ــد تقلی ــدود 10 درص ــه ح و 1390 ب

بنظــر می رســد کــه صنایــع کشــور از ایــن فرصــت 

و رشایــط بوجــود آمــده کــه طبعــاً دامئــی نخواهــد 

بــود ، می بایســت اســتفاده منــوده و اقدامــات الزم 

جهــت مقابلــه و افزایــش رقابت پذیــری بــا کاالهای 

ــت،  ــود کیفی ــد، بهب ــی، م ــر طراح ــی از نظ خارج

کاهــش قیمت متام شــده ، خدمــات پــس از فروش 

و ســایر مــوارد را بطــور جــدی مــد نظر قــرار دهند. 

بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

برنــده  بــرگ  حــوزه  ایــن  در  دنیــا  روز 

ــر در  ــور موث ــرای حض ــی ب ــای ایران رشکت ه

بازارهــای داخلــی و خارجــی چــه عواملــی 

باشــد؟ می توانــد 

صنایــع مبلان و مصنوعــات چوبی در ســطح جهانی 

نیز از گســردگی زیاد و رشــد قابل توجهــی برخوردار 

بــوده بطوریکــه ارزش تولیــدات ایــن محصول در ســال 

ــوده کــه در ســال  ــورو ب ــارد ی 2008 معــادل 278 میلی

2012 بــه 361 میلیــارد یــورو افزایــش یافتــه اســت 

همچنیــن ارزش تجارتــی آن در ســال 2008 معــادل 82 

میلیــارد یــورو بــوده کــه در ســال 2012 بــه 98 میلیــارد 

یــورو افزایــش پیــدا منــوده اســت. نســبت واردات بــه 

مــرف مبلــان در ســال 2012 نشــان می دهــد کــه 

در اتحادیــه اروپا 47 درصد، کشــورهای اســکاندیناوی 

76 درصــد، خــاور میانــه و افریقــا 49 درصــد مبلــان 

مــرف شــده از طریــق واردات تامیــن شــده اســت. 

لــذا، ایــران بــه دلیــل نزدیکــی بــه بســیاری از بازارهای 

هــدف و پتانســیل های ذکــر شــده می توانــد جایــگاه 

ــاور  ــورهای خ ــی کش ــای صادرات ــبی در بازاره مناس

میانــه داشــته باشــد.
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از مهمرین اقدامات دفر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درجهت حامیت

  از این صنعت، کمک به کاهش قیمت مواد اولیه مرصفی آن بوده است



بــه نظــر شــام موسســات آموزشــی در   

حــوزه مبلــامن موفــق هســتند؟ اگــر بخواهیــد 

خروجــی مفیــد این موسســات را برشــمرید به 

چــه مــواردی اشــاره خواهیــد داشــت؟

در ســال های اخیــر تحقیقاتــی مــوردی در ایــن 

ــردر  ــالم نظ ــی اع ــت ول ــده اس ــام ش ــه انج زمین

ــی  ــات آموزش ــت موسس ــد موفقی ــوص درص خص

حــوزه مبلــان درحــال حــارض امکانپذیــر نیســت 

و مســتلزم مطالعــات کاربــردی همــه جانبــه 

موسســات  بطورکلــی  اســت.  زمینــه  ایــن  در 

آموزشــی حــوزه مبلــان شــامل موسســات آمــوزش 

ــوم،  ــرورش و وزارت عل ــوزش و پ ــمی )وزارت آم رس

ــر  ــوزش غی ــاوری( و موسســات آم ــات و فن تحقیق

ــوزه  ــر در ح ــارت دیگ ــه عب ــند. ب ــمی می باش رس

آمــوزش آکادمیــک، دانشــجویان دانشــگاه های 

ــی  ــگاه علم ــالمی و دانش ــگاه آزاد اس دولتی،دانش

–کاربــردی، از مقاطــع فــوق دیپلــم صنایــع چــوب 

تــا دکــرای صنایــع چــوب، همچنیــن هرآمــوزان 

هرســتان های وزارت آمــوزش و پــرورش درمقاطــع 

دیپلم صنایع چوب و مبلان و در دو شــاخه دیپلم 

کاردانــش و دیپلــم فنــی و حرفه ای فــارغ التحصیل 

می شــوند.درحوزه آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 

ــی و  ــز فن ــوزان در مراک ــز کارآم ــک نی غیرآکادمی

حرفــه ای ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 

ــن  ــی و همچنی در دروه هــای آموزشــی مراکزدولت

در مراکــز بخــش خصوصــی در رشــته هایــی نظیــر 

درودگری،کابینت ســازی چوبی،دروپنجره ســازی 

چــوب،   CNC ماشــین های  ،اپراتــوری  چوبــی 

مبلســازی کالســیک چوبــی، مبــل ســازی راحتــی، 

رنــگ کاری مبلان،رویــه کوبی مبــل، دکوراتوری و 

تزئینــات داخلــی چوبی،منبت کاری، معــرق کاری، 

مشــبک کاری،گره چینــی و ســایر مشــاغل مرتبــط 

بــا مبلــان )بالغ بر 200 عنوان شــغلی و شایســتگی( 

فــارغ التحصیــل شــده و گواهینامه هــای فنــی 

و حرفــه ای بــا کــد بین املللــی ISCO دریافــت 

فارغ التحصیــالن،  مقایســه  می مناینــد.در 

دوره هــای  در  کــه  زد  حــدس  بتــوان  شــاید 

آمــوزش فنــی و حرفــه ای چــه در وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتاعــی )ســازمان آمــوزش فنــی 

و حرفــه ای کشــور( و چــه در وزارت آمــوزش و 

پــرورش )دیپلم هــای کاردانــش( افــراد موفق تــر 

بــوده و رسیعــر جــذب بــازار کار می شــوند.

آیــا وزارت کار و امــور اجتامعــی کمک های   

ــه  ــی ب ــاعدت های مال ــاری و مس ــی، اعتب فن

حــوزه صنعــت مبلــامن در راســتای حامیــت از 

کارگــران و کارفرماهــای ایــن صنعــت داشــته 

ــا  ــن حامیت ه ــر رس ای ــی ب ــه موانع ــت؟ چ اس

ــرار دارد؟  ق

بــا  ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 

راه انــدازی کارگاه های آموزشــی در مشــاغل صنایع 

 مبلــان و درودگــری در بخش دولتــی و غیردولتی

ــه  ــه ای( نســبت ب ــی و حرف )آموزشــگاه های آزاد فن

آمــوزش متقاضیــان و کارآمــوزان ایــن حــوزه اقــدام 

منــوده اســت و قدمــت اینگونــه آموزش هــا بــه 

حــدود 45 ســال قبــل برمی گــردد. عــدم اســتقبال 

کارفرمایــان نســبت به اعــزام نیروهــای خود جهت 

کارآمــوزی در مراکــز فنــی و حرفــه ای، عــدم اعــالم 

نیــاز آموزشــی بــه ســازمان وکمبــود اطــالع رســانی 

 اجــرای دوره هــا، از مشــکالت و موانــع اجرائــی 

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای می باشد. 

بــه نظرشــام پاشــنه آشــیل صنعــت چــوب   

ــی  ــه راهکارهای ــام چ ــت و ش ــامن چیس و مبل

رابــرای حــل ایــن نقاط ضعــف ارائــه می دهید؟

1.نبــود اســراتژی در صنایــع چــوب و مبلــان 

ــکالت  ــا مش ــوزه را ب ــن ح ــت اندرکاران ای ــه دس  ک

عدیده ای مواجه منوده است .

راهکاراجرائی:تدویــن اســراتژی صنایــع چــوب 

و مبلــان کشــور بــا همــکاری متامــی دســت 

انــدرکاران و صاحبــان صنعــت دربخــش هــای 

دولتــی و خصوصی،اتحادیــه و صنــوف کشــور.

2. کمبــود و عــدم کفایــت آمــوزش فنــی و حرفه ای 

ــت  ــوزه صنع ــان ح ــن کارفرمای ــران و همچنی کارگ

مبلــان کــه مشــکالتی از قبیــل کاهــش بهــره وری 

تولید، بروزحوادث شــغلی و اســتاندارد نبــودن کار 

و محصــوالت تولیــدی را موجــب شــده اســت .

ــه آمــوزش،  ــه مقول ــژه ب ــی: توجــه وی راهــکار اجرائ

بــرای  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای  بویــژه 

کارگــران و کارفرمایــان از طریــق اجــرای آمــوزش در 

ــزرگ  ــدی متوســط و ب کارخانجــات و مراکــز تولی

آموزش ضمــن کار) On The Job Training(، اجرای 

دوره هــای آمــوزش فنی و حرفه ای بــرای کارفرمایان 

و کارگــران در کارگاه هــای تولیــدی کوچــک توســط 

اتحادیه هــا و انجمــن صنفــی مبلــان از طریق اخذ 

مجــوز آموزشــگاه های آزاد فنــی و حرفه ای؛ ســازمان 

آمــوزش فنــی و حرفه ای کشــور بر اســاس نیــاز بازار 

کار، تربیــت تکنســین های صنایع چــوب و مبلان 

 رامک فرح آبادی

دکر رامك فرح آبادی- مسئول گروه برنامه ریزی درسی صنایع   چوب و کاغذ سازمان آموزش  فنی و حرفه ای کشور

از طریــق دانشــگاه های فنــی مبنظــور رفــع کمبــود 

تکنســین در کارگاه هــا و کارخانجــات ایــن صنعت، 

آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای فــارغ التحصیــالن 

ــع چــوب مبنظــور رفــع کمبــود  دانشــگاهی صنای

مهــارت و کار عملــی ایــن افــراد از طریــق ســازمان 

آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور.

3.کمبــود اســتانداردهای تولیــد وخدمــات در 

صنعــت مبلــان کــه افزایــش قیمــت متــام شــده 

محصــول، اســتاندارد نبــودن محصــول و خدمــات، 

ــت  ــود رضای ــادرات و کمب ــش ص ــکالت کاه مش

ــت . ــده اس ــب ش ــری را موج مش

ــول  ــتانداردهای محص ــن اس ــی: تدوی راهکاراجرائ

و خدمــات در کلیــه حوزه هــای صنایــع چــوب 

و مبلــان بــا توجــه بــه نیــاز بــازار کار و همچنیــن 

اجباری کردن استانداردها در برخی از محصوالت، 

کاالهــا و خدمــات صنایــع چــوب و مبلــان.

ــقوط و  ــث س ــد باع ــه می توان ــی ک عوامل  

ورشکســتگی رشکت هــای بــزرگ درعرصــه 

ــد. ــود را ذکرکنی ــامن ش ــوب و مبل چ

1. مشکالت مالی واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی.

2. عــدم برابــری عرضــه و تقاضــا در چــوب و 

چوبــی. محصــوالت 

3.عــدم رعایــت قیمت هــای پایــه مــواد اولیــه 

چوبــی در ســطح کشــور.

4.عدم رعایت اســتانداردهای آموزشی در کارگاه های 

کوچــک، متوســطو بــزرگ صنایــع چــوب و مبلــان.

5. عــدم رعایــت اســتانداردهای تولیــد و خدمــات 

در حــوزه صنایــع چــوب ومبلــان کشــور.

6.مشکالت موجود در واردات چوب به کشور.

7.واردات بی رویــه محصــوالت صنایــع چــوب و 

ــر آن هــا. ــه کشــور و عــدم نظــارت ب مبلــان ب
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گفت و گو

نبود اسراتژی در صنایع چوب و مبلامن دست اندرکاران این حوزه را با مشکالت عدیده ای مواجه منوده است



بــه نظر شــام پاشــنه آشــیل صنعــت چوب، 

ــه  ــام چ ــت و ش ــیون چیس ــامن و دکوراس مبل

ــف  ــاط ضع ــن نق ــل ای ــرای ح ــی را ب راهکارهای

ــد؟ ــه می دهی ارائ

ــری،  ــز تصمیم گی ــاد متمرك ــك نه ــود ی ــدم وج ع

نظــارت و ارزشــیابی در صنعــت مبلــان مهمرین 

معضــل ایــن صنعــت اســت. وجــود یــك سیســتم 

متمركــز كــه متامــی صنــف و صنعــت مبلــان از 

آن تبعیــت كــرده و از اســتانداردها و سیاســت های 

آن پیــروی كننــد تــا حــد زیــادی از ناهاهنگی هــا 

و نابســامانی ها جلوگیــری خواهــد كــرد . بدیهــی 

اســت ایــن نهــاد وظایــف نظــارت و ارزیابــی از 

ــا  عملكــرد واحدهــای تولیــدی اعــم از صنفــی و ی

صنعتــی را نیــز بایــد بــه عهــده داشــته باشــد.

بــه نظــر شــام ســه مــورد از مهمریــن 

فعالیت هــای کلیــدی بــرای موفقیــت و حضور 

در بــازار رقابــت داخــل و خــارج از کشــور 

ــت؟  چیس

الــف( تغییر سیســتم واحدهــای تولیدی از ســنتی 

بــه صنعتــی و بــه روزآوری تجهیــزات، ماشــین آالت 

ــان و  ــروی انســانی و تحــول در طراحــی مبل و نی

دكوراســیون و رعایــت حــق كپــی رایــت و ایجــاد 

خدمــات پــس از فــروش.

ب(  اصــالح سیســتم های مالــی و كاهــش هزینه ها 

همزمــان بــا بهبود كیفیــت محصول و بســته بندی 

مناســب و بهینه ســازی روش های تبلیغاتی .

ج(  شناســایی صحیــح بازارهــای هــدف به ویــژه در 

كشــورهای همســایه باتوجــه بــه هزینه هــای حمــل 

ــل كمر. و نق

وزارت آمــوزش و پــرورش چــه کمک هــای 

کاربــردی می توانــد بــه صنایــع چــوب، مبلامن 

و دکوراســیون )هــم در بخــش آمــوزش و هــم 

غیرآموزشــی( ارائــه دهــد؟ 

ــا  ــرورش ب ــوزش و پ ــادی وزارت آم ــالیان مت در س

تربیــت نیروهــای بســیار زیــادی در رشــته های 

مختلــف صنایــع چــوب در هرســتان های تحــت 

پوشــش خــود و همچنین نیروهای تكنســین رشــته 

صنایــع چــوب و ســازه های چوبــی كمــك هــای 

بســیاری بــه ایــن صنعت كــرده اســت. اســتفاده از 

ایــن نیروهــا چنانچــه بــا هاهنگــی بیــن دو بخــش 

صنعــت و آمــوزش و پــرورش صــورت پذیــرد، هــر 

دوطــرف از آن بهــره خواهنــد برد. همچنیــن در پی 

تغییر ســاختار در نظــام آموزش و پــرورش تغییراتی 

در محتــوای دروس رشــته صنایع چــوب و كاغذ به 

وجــود آمــد. در ایــن تغییر محتوا، نظــرات صاحبان 

ــزی  ــود. در برنامه ری ــل ب ــز بســیار دخی ــع نی صنای

كــه بــرای رشــته صنایــع چــوب و مبلــان صــورت 

گرفــت شــش درس كارگاهــی تخصصــی كــه 

ــان  ــی صاحب ــرات تخصص ــه از نظ ــی برگرفت همگ

صنعــت بــود، تعییــن شــد. ایــن دروس تخصصــی 

كارگاهــی در ســه ســال در هرســتان های آمــوزش 

ــی از  ــش رو یعن ــی پی ــال تحصیل ــرورش در س و پ

مهرمــاه 95 اجــرا خواهنــد شــد كــه عبارتنــد از:

1.طراحی و ساخت كابینت آشپزخانه

2.طراحی و ساخت مبلان كودك و نوجوان

3.طراحی و ساخت مبلان اتاق خواب

4.طراحی و ساخت مبلات اداری

5.طراحی و ساخت مبلان مسكونی

6.رنگ كاری و رویه كوبی مبلان چوبی

بــا توجــه بــه عناویــن دروس تخصصی عنوان رشــته 

صنایــع چــوب و كاغــذ نیــز به رشــته صنایــع چوب 

و مبلــان تغییــر یافــت. عناویــن دروســی کــه در 

ــاال ذکــر شــد، همگــی از دل صنعــت اســتخراج  ب

ــت  ــای تربی ــه نیروه ــی رود ك ــد آن م ــده و امی ش

شــده بــا برنامه جدیــد، ارتبــاط بیشــری با صنعت 

برقــرار كــرده و بخــش مهمــی از اشــتغال ایــن 

صنعــت را پوشــش دهنــد.

ــی  ــه نظــر شــام بهــر اســت از چــه زمان ب

ــامن  ــت مبل ــا صنع ــاط ب ــه دوره ای ارتب و در چ

ــورت  ــته ص ــن رش ــه ای ــدان ب ــط عالقمن توس

ــرد؟ پذی

در دروس دوره هــای هرســتان و دانشــگاه دروســی 

تحت عنــوان كارآموزی یــا كارورزی وجــود دارد كه 

طبــق قوانیــن و آیین نامه هــای آموزشــی، دانشــجو 

یــا دانــش آمــوز پــس از گذرانــدن دوســوم از دروس 

خــود می توانــد ایــن درس را انتخاب كنــد. بهرین 

زمــان ممكــن بــرای ارتبــاط بــا صنعت توســط دانش 

آمــوز در دوره هرســتان اســت كــه منــع قانونی نیز 

ــق  ــد از طری ــوز می توان ــش آم ــدارد و دان ــود ن وج

درس كارآمــوزی در محیــط واقعــی كار قــرار گرفته 

و بــا روش كار آشــنا شــود.

عواملــی کــه می توانــد باعــث ســقوط و 

مهندس امیر نظری – کارشناس برنامه ریزی رشته صنایع چوب وزارت آموزش و پرورش

  امیر نظری

ــامن و  ــوب، مبل ــای چ ــتگی رشکت ه ورشکس

ــد. ــر کنی ــود را ذک ــیون ش دکوراس

مبلــان  و  چــوب  مســیر رشكت هــای  ادامــه 

بــدون ارتبــاط تنگانــگ بــا واحدهــای علمــی ماننــد 

مراكــز تحقیقاتــی و دانشــگاه ها، عــدم ارتقــای 

تكنولــوژی، عدم دســتیابی به اســتانداردهای ملی 

و بین املللــی و همچنیــن توجــه نكــردن بــه حقــوق 

ــه كیفیــت محصــول و خدمــات  مشــری از جمل

پــس از فــروش و عــدم رعایــت حــق كپــی رایــت 

نتیجــه ای جز ســقوط را بــه دنبال نخواهد داشــت.

بــه نظــر شــام بــا توجــه بــه پیرفت هــای 

برنــده  بــرگ  حــوزه  ایــن  در  دنیــا  روز 

رشکت هــای ایرانــی بــرای حضــور موثــر در 

بازارهــای داخلــی و خارجــی چــه عواملــی 

باشــد؟ می توانــد 

الف( نیروی كار نسبتا ارزان قیمت

ب( وجــود زیرســاخت های نســبی صنعــت مبلان 

و دكوراسیون 

ج( وجود بازارهای هدف در كشورهای همسایه

د( امــكان تولیــد مبل هــای نفیــس و بــی نظیــر بــه 

ــای اســتادكاران خــربه در كشــور كــه  دســت توان

نیــاز بــه حایــت دارنــد.
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فضــای اقتصــادی کشــور بعــد از امضــای موافقت نامــه بیــن ایــران و کشــورهای 

ــت اندرکاران  ــادی و دس ــاالن اقتص ــرای فع ــادی ب ــای اقتص ــع تحریم ه 1 + ۵ و رف

عرصــه تولیــد و تجــارت و صــادرات بایــد معطــوف بــه اســتفاده از تجربــه جهانــی 

و الگوهــای مناســب دنیــا و هاهنــگ بــا فرهنــگ ملــی و رشایــط داخلــی اقتصــاد 

کشــور باشــد. اســتفاده از تجربــه و الگوهــای موصــوف در زمینه هــای طراحــی، 

تولیــد، واردات و صــادرات و نیــز شــبکه توزیــع مرتبــط بــا دکوراســیون ، مبلــان و 

صنایــع وابســته بایــد بــه نحــوی باشــد کــه اســتاندارد تولیــد، ســطح تجــارت ، طراز 

اجتاعــی و کیفیــت زندگــی را افزایــش دهــد . ایــن فراینــد بایــد باعــث بهبــود 

سیســتم ها و ارتقــاء کیفیت کاالهــا و محصوالت تولیــدی و خدمات مربوطــه و در 

نهایــت موجــب رونــق کســب و کار و گســرش رفــاه عمومــی شــود .

ــادی از  ــای اقتص ــعه فعالیت ه ــه توس ــادی، زمین ــای اقتص ــع تحریم ه ــس از رف پ

ــرب،  ــروف و معت ــای مع ــی، برنده ــای خارج ــتفاده از رسمایه گذاری ه ــر اس منظ

ــین آالت  ــای روز و ماش ــا و تکنولوژی ه ــن آوری ه ــن، ف ــی و نوی ــای علم طراحی ه

خطــوط تولیــد، مــواد اولیــه و کاالهــای واســطه ای و ملزومــات تولیــد، بازاریابی هــا 

ــع  ــی، توزی ــه ای و تخصص ــادرات حرف ــارت و ص ــه ای، تج ــازی های حرف و بازار س

مطلــوب محصــوالت و خدمــات پــس از فــروش مناســب در متامــی رشــته ها ی 

تولیــدی، صنعتــی و تجــاری و از جملــه در حــوزه مبلــان مهیا خواهد شــد و نقطه 

عطفــی را در صنــف و صنعــت مبلــان و رشــته های مرتبــط شــاهد خواهیم بــود و 

رشــد، تکامــل و تعالــی را در ایــن هــر صنعــت تجربــه خواهیــم کــرد.

بهره گیــری از اســتعداد ، ذوق ، هــر، خالقیــت و تخصــص مــردان و زنــان هرمنــد 

ایرانــی از یــک ســو و اســتفاده از فرصت هــای جدید و اســتثنائی پیــش رو می تواند 

ــت درآورد ،  ــه حرک ــد را ب ــای تولی ــد ، چرخ ه ــق بخش ــب و کار را رون ــط کس محی

صــادرات غیــر نفتــی را توســعه دهــد و پرچــم ســه رنــگ و مقــدس کشــورمان را بــا 

رسبلنــدی هــر چــه بیشــر در اقصــی نقــاط دنیــا بــه اهتــزاز درآورد و بــرای جوانان 

تحصیــل کــرده ی بیکار شــغل ایجاد کنــد و معیشــت خانواده ها ی اصیــل، رشیف 

و نجیــب ایــران عزیــز را تأمیــن منایــد و در یــک کالم مشــکالت اقتصــادی کشــور 

را حــل و فصــل کنــد . در ایــن میــان ، هــر- صنعــت مبلــان ، دکوراســیون و صنایع 

وابســته بــا توجــه بــه ایــن کــه موقعیــت ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت 

می توانــد و بایــد جــزو صنایــع پیــرشان باشــد. قطعــاً بی توجهــی بــه اســتعدادها و 

ــای  ــی ، فرصت ه ــن  امللل ــای بی ــا و فرصت ه ــی و ظرفیت ه ــای داخل توامنندی ه

بوجــود آمــده را بــه تهدیــد تبدیــل خواهــد کــرد . زیــرا رفــع تحریم هــای بین املللی 

ــران  ــازار ای ــه ای و کاالهــا و محصــوالت خارجــی را در ب بســر حضــور تجــار حرف

بیــش از پیــش فراهــم خواهــد کرد و بــازار مبلــان ، دکوراســیون و صنایع وابســته ، 

هاننــد ســایر رشــته ها، بــه کاالهــای وارداتــی تقدیــم خواهــد شــد.

تدویــن اســراتژی و نقشــه راه مناســب و انجــام تقســیم کار ملــی بیــن بخش های 

دولتــی و خصوصی و همدلی و همزبانی سیاســتگذاران و فعــاالن اقتصادی راهکار 

اساســی اســتفاده بهینــه از رشایــط جدید می شــود.

ــا عنایــت بــه ایــن کــه کنفرانــس بین املللــی دکــو محلــی بــرای هم اندیشــی ،  ب

تبــادل افــکار و تضــارب آراء و نظــرات سیاســتگذاران، برنامه ریــزان، قانونگــذاران ، 

ــی  ــاتید داخل ــمندان ، اس ــان، اندیش ــذاران، طراح ــادی و رسمایه گ ــاالن اقتص فع

ــه مطالــب و راهکار هــای علمــی و  ــا ارای ــد ب و خارجــی اســت ، امیــد اســت بتوان

کاربــردی و انتقــال تجــارب جهانــی آمادگــی واحدهــای تولیــدی و صادراتــی فعال 

صنــف و صنعــت مبلــان و تشــکل های مربوطــه را افزایــش دهــد .

از گذشــته تاکنــون ، تبلیغــات و بازاریابــی موتــور محرکــه تولیــد ، تجــارت و 

صــادرات را تشــکیل می دهــد . امــروزه، علیرغــم پیرفــت علــم بازاریابــی و 

مطــرح شــدن آن بــه عنــوان یــک حرفــه علمــی و تخصصــی و بــروز و ظهــور 

ــی و  ــات تخصص ــانه ها و نری ــه رس ــی و از جمل ــن بازاریاب ــای نوی روش ه

شــبکه های اجتامعــی ، کــامکان منایشــگاه های فیزیکــی و منایشــگاه های 

مجــازی بــه عنــوان مهمریــن ابــزار بازاریابــی بــه شــامر می آیــد، تــا جایــی 

کــه از آن بــه عنــوان صنعــت منایشــگاهی یــاد شــده اســت.

منایشــگاه های بازرگانــی عمومــی و تخصصــی – صادراتــی حاصــل تــالش کلیــه 

دســت اندرکاران صنــف و صنعــت مربوطــه را در یــک محیــط رقابتــی در معــرض 

ــگاه های  ــور در منایش ــد. حض ــرار می ده ــان ق ــان و ذینفع ــد و داوری مخاطب دی

تخصصــی داخلــی و خارجی توســط فعــاالن صنف و صنعت مبلان و دکوراســیون 

و صنایــع وابســته هــم اگــر بــا نگــرش علمــی و تخصصــی و رویکــرد جهانــی همراه 

ــوژی  ــی ، تکنول ــش فن ــال دان ــه انتق ــه زمین ــن ک ــر ای ــالوه ب ــد ع ــد می توان باش

و ماشــین آالت مــدرن و بازارهــای جدیــد را بوجــود آورد، عیــار خواســته ها و 

ســلیقه های مرف کننــدگان را ســنجیده و برنامه هــای تولیــد، توزیــع و صــادرات 

ــم  ــر اســاس یافته هــا و دســتاوردهای منایشــگاه، تنظی ــی، ب ــرای ســال های آت را ب

کنــد.  جــذب رسمایه گــذاری خارجی مهمریــن ارمغان منایشــگاه در ایــن آوردگاه 

و رویــداد اقتصــادی و بازرگانــی مهــم تلقــی می شــود.

اهمیــت ایــن نکتــه زمانــی بیشــر منایان می شــود کــه بدانیــم بیــش از ۸0% رشــد 

ــا از ِقبــل رسمایه گذاری هــای  ــو ظهــور دنی اقتصــادی و توســعه های اقتصــادی ن

خارجــی حاصــل شــده اســت.

منایشگاه های تخصصی مبلامن و دکوراسیون؛

صنعتی که از نو باید شناخت
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رویکردهای تازه طراحی

 Marc Newson

 

  ایمان آزادگان
پژوهشگر و کارشناس ارشد طراحی صنعتی

نگاهی بر زندگی و آثار 
مارک نیوسون

در میان طراحان معارص، بی تردید، مارك نیوسون  از انگشت شامر طراحانی است كه همه ی 

گسره های گونه گون طراحی را با موفقیتی شگرف و خیره كننده در نوردیده است. به 

راستی باید او را مناد انقالبی مفهومی در طراحی فرامدرن برشمرد. بی جهت نیست اگر 

نریه  ی بین املللی تایم در سال 2005، نیوسون را به عنوان یكی از صد شخصیِت تأثیرگذار 

در جهان معرفی كرده است. این نابغه ی طراحی، در چندین دهه فعالیت مثربخش 

خویش، به طراحی طیف متنوعی از محصوالت از جمله مبلامن، لوازم روشنایی، لوازم 

خانگی، ابزارهای دیجیتال، كفش  ورزشی، دوچرخه، خودرو، هواپیامهای شخصی و تجاری، 

قایق، فضاهای داخلی و تجاری پرداخته است و شگفت آور اینكه در هر یك از این زمینه های 

متفاوت، منادهایی جاودانه در عامل طراحی آفریده است. نیوسون را مرد طراحی با مواد 

جدید و غیرمعمول می شناسند؛ طراحی كه به راستی، مظهر سبك طراحِی حباب گونه یا 

بالبجكت  شناخته می شود. برخالف بسیاری از طراحان ساخت گرا که آرمان تولید صنعتی 

را در رس می پرورانند، مواد در دستان نیوسون به مانند خمیِر بازی، آزادانه و سیال و رها از 

محدودیت های فرمی شكل گرفته و تأثیری ژرف و احساس برانگیز به جای می گذارد. آثار 

نیوسون، گاه ما را به فضای رویاگونه ی فیلم های علمی-تخیلی می بَرَد تا جایی كه گاه از یاد 

می بریم این منادها برای یك دنیای واقعی و ملموس ساخته و پرداخته شده اند. مطالعه ی 

داستاِن زندگی و آفرینندگی این نابغه ی طراحی، همواره، شگفت انگیز و درس آموز خواهد 

بود.



نیوســون، در 20 اکتــرب ســال 1963، در شــهر ســیدنی اســرالیا از مــادری یونانی تبار 

زاده شــد. پــدرش، بــه محــض بــه دنیــا آمــدن مــارك، مــادرش را تــرك گفــت و مــادر 

جــوان كــه نوزده ســال بیــش نداشــت، بــه خانــه ی پــدری  بازگشــت و تربیــت نــوزاد 

را بــه دشــواری و تنهایــی بــه دوش كشــید. اندكــی بعــد، مــادر جــوان، مدیریت یك 

هتــل ســاحلی را در ســیدنی بــه عهــده گرفت و مــارك خردســال، كودكــی خویش را 

در ایــن هتــل گذرانــد. در ایــن دوران بــود كــه مــارك، تحــت تأثیــر طراحــی مبلــان 

و تجهیــزات ایــن هتــل، بــا ســبك طراحــی ایتالیایــی - از جملــه آثــار جــو كلمبــو، 

نشــیمن های گونی شــكل رشكــت زانوتــا و ... - آشــنا شــد و نخســتین جرقه هــای 

هــری در ذهنــش روشــن شــد. بی تردیــد، ســیالیت و رهایــی فــرم در آثار نیوســون، 

الهام گرفتــه از همیــن آثــار طراحــی ایتالیایی اســت. ســبكی كــه طراحی مبلــان را 

بــه نوعــی بــه هــر مجسمه ســازی پیونــد می دهــد و بعــدی احساســی و شــورآمیز 

بــه محصولــی كاربــردی می بخشــد. 

در دوران نوجوانــی، نیوســون بــه همــراه مــادر بــه ســفرهای متعــددی بــه اروپــا و 

آســیا رفــت و از ایــن رهگــذر، توشــه ی مفیــدی اندوخــت تــا اینكــه دیگربــار بــرای 

ــل  ــرای تحصی ــه ســیدنی بازگشــت. وی در ســال 19۸2، ب ــل دانشــگاهی ب تحصی

طراحی جواهرات و مجسمه ســازی، وارد دانشــکده ی هر ســیدنی شــد و در ســال 

19۸4 - بــا كســب مهارت هایــی كــه او را اندكــی بعــد، بــه یــك طــراح مبلــان بــدل 

كــرد- فارغ التحصیــل شــد. مــارِك جــواِن جویــای كار، مدتی به شــكل پاره وقــت، در 

یــك كیوســك روزنامــه و مجــالت بــه كار پرداخــت. وی در ایــن دوران، بــا مطالعــه ی 

مجــالت وارداتــی طراحــی ایتالیــا همچــون دامــوس و اتوگانــو ، بــه شــدت بــه تاریخ 

طراحــی مبلــان عالقه منــد شــد و شــوری تــازه یافــت تــا جایی كــه خــود می گوید: 

»آشــنایی بــا ممفیــس و هــر آنچــه در اروپــای آن روز می گذشــت، افــق نوینــی در 

زندگــی ام گشــود«. نیوســون، همــواره تولــد و بزرگ  شــدنش را در اســرالیا امتیــاز 

ــه ســنت طراحــی  ــگاه او، اســرالیا، كشــوری فاقــد هرگون ــد. از ن ــژه ای می دان وی

بومــی اســت و این ویژگی ســبب شــده تا وی نگرشــی آزاد و فــارغ از محدویت های 

ســبكی منطقــه ای پیــدا كنــد. وی می گویــد: »اگر مــن، در ایتالیا رشــته ی طراحی 

خوانــده بــودم، از كســانی می آموختــم كــه آنهــا نیــز از اتــوره سوتســاس یــا ماریــو 

ــه، عطــِش  ــه و نهادین ــن ســنِت طراحــِی دیرین ــد و ای ــه بودن ــر گرفت ــی  تأثی بلین

مــرا بــه نوعــی خامــوش می كــرد. زندگــی در اســرالیا و تحصیــل جواهرســازی و 

مجسمه ســازی، مــرا بــه طراحــی خودآموختــه و غریــزی بــدل كــرد.«
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ــر  ــن ه ــی از انجم ــت بورس ــه دریاف ــق ب ــال 19۸6، موف ــون، در س نیوس

ــده ی  ــتین ای ــت نخس ــق آن، توانس ــه از طری ــد ك ــرالیا ش ــتی اس دس

تكان دهنــده ی خــود را در زمینــه ی طراحــی مبلــان بــه منایــش درآورد. 

ایــن اثــر كــه الك هیــد  نــام گرفــت، تجســم ایــده ای از یــك فــرم فلــزی 

ــدار  ــكلی جان ــه ش ــود ك ــوه ب ــا از جی ــره ای غول آس ــون قط ــیال، همچ س

ــرد. ــی می ك ــان را تداع ــا جانورس ــك( ی )بیومورفی

 ایــن اثــر، تــا حــدودی الهــام گرفته از نشــیمن های راحتــی ای بود كــه در 

نقاشــی های فرانســوی ســده ی هجدهــم تصویر شــده بــود. نیوســون، دو 

مــاِه متــام بــا چكــش كارِی صدها قطعــه ی آلومینیومی بــه روی یــك قالِب 

فایــربگالِس دست ســاخت، ایــن نشــیمن یكپارچــه را بــه فــرم نهایــی آن 

تبدیــل كــرد. بــا منایــش ایــن محصــول در گالری رزلین آكســلی  ســیدنی 

در ســال 19۸6، تصویــر آن در بســیاری از نرشیــات جهانــی چــاپ شــد و 

نــام نیوســون بــه یكبــاره در محافــل طراحــی جهــان بــه عنــوان پیشــتاِز 

ســبك بالبجكــت بلندآوازه شــد. شــایاِن گفن اســت کــه این اثــر تاکنون، 

ــر طراحــی در حراجی هــای هــری شــناخته شــده  ــن اث گران قیمت تری

اســت. 

یــك ســال بعــد، نیوســون در پــی همیــن رویكــرد طراحــی، دومیــن اثــر 

دست ســاخت خــود را كــه فــرم فلــزی بیومورفیــك دیگــری - بــه شــكل 

ایســتاده بــا چندین كشــو - بــود، ارایه كــرد. در ایــن دوران، وی با ســاخت 

و فــروش منونه هایــی محــدود از طرح هایــش روزگار می گذرانــد؛ تــا 
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EMBRYO CHAIR 

  صندلی جنین، کاپلینی، 1988



ــه انگیــزه ی  ــن رســید و وی ب ــه ژاپ اینكــه آوازه ی طراحــی اش ب

ــه ســال 19۸7 رهســپار توكیــو شــد.  ــارش، ب ــِد وســیع تر آث تولی

نیوســون در آنجــا در پــی همــكاری بــا تـِـرو كوروســاكی ، مدیــر 

رشكــت طراحــی آیدی ئــی ، بــه طراحــی منونه هــای جدیــدی از 

مبلــان پرداخــت و طراحــی بــرای تولیــد انبــوه را تجربــه كرد. 

از مهم تریــن آثــار ایــن دوران، می تــوان از چــراغ ماهــی آبنــوس  

)19۸7(، صندلــی جنیــن  )19۸۸(، میــز ســه پایه ی سوراخ مشــكی  

)19۸۸(، نیمکــت اٌرگــون  )19۸9(، صندلی ِفلت  )19۸9(، صندلی 

حصیربافــت ویِكــر  )1990(، صندلــی چوبــی  )1992( و صندلــی 

اُرگــون  )1993( یــاد كــرد. 

بــه اهتــام كوروســاكی، آثار نیوســون، در منایشــگاه بین املللی 

ــن ترتیــب، آوازه ی  ــه ای ــش درآمــد و ب ــه منای ــالن ب ــان می مبل

ــا  ــان و دكوراســیون اروپ ــزرگان صنعــت مبل ــه گــوش ب وی ب

همچــون كاپلینــی، موروســو، فــالس و مگیــس رســید. در پــی 

حایــت صنعــت اروپایــی، وی بــه ســال 1991 رهســپار فرانســه 

شــد و اســتودیوی شــخصی اش را در پاریس راه اندازی كرد. در 

ایــن دوران شــكوفایی، بســیاری از طرح هــای پیشــین نیوســون، 

توســط كاپلینــی بــه تولیــد انبــوه رســیدند. وی در ایــن دوران، 

ســبك طراحــی ســیال و ارگانیــك خــود را همچنــان توســعه داد.
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 صندلی چوبی، کاپلینی، 1992

Wicker Chair

  صندلی ویِکر، آیدی ئی، 1990



وی می گویــد: »در ایــن دوره، بــه دلیــل توجــه ویــژه  ای كــه مطبوعــات بــه آثــارم داشــتند، مــردم فكــر می كردنــد 

كــه خیلــی ثرومتنــدم؛ حــال آنكــه دســتم بســیار بســته بــود و ناگزیــر از راه ســاخت و فــروش محــدود طرح هایــم 

و طراحــی داخلــی رســتوران روزگار می گذرانــدم؛ تــا اینكــه دســتمزد هنگفــت بیســت هــزاردالری كــه از طراحــی 

شیشــه ی عطــر بــرای برنــد شیِســیدو  نصیبــم شــد، مــرا بــه ســمت پــروژه ی رویایــی ام، یعنــی طراحــی خــودروی 

اســتون مارتیــن ســوق داد«. 

نیوســون در پاریــس، همــگام بــا طراحــی مبلــان، بــه تدریــج بــه ســمت طراحــی محصــول و لــوازم خانگــی گرایش 

یافــت. مدتــی بــا طــراح مشــهور فرانســوی، فیلیــپ اســتارك همــكاری كــرد و ســپس، بــه طراحــی ظــروف و لــوازم 

ــه ی خــود را در طراحــی  ــدگاه بكــر و نوآوران ــان دی ــی آلســی پرداخــت. وی، همچن ــرای رشكــت ایتالیای ــزل ب من

محصــوالت روزمــره پی گرفــت و محصوالتــی بســیار ظریــف كه همچنــان از فرم هــای ارگانیــك پیــروی می كردند، 

آفریــد. وی همچنیــن، مدتــی بــه عنــوان اســتاد مهــان در مؤسســه ی طراحــی اروپــا  در میــالن و نیــز مــوزه ی 
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 فرِم بیومورفیک کشودار، طراحی و ساخت در کارگاه مارک 

نیوسون، تولید رشکت پاد، 1987

  نشیمن راحتی الک هید Lockheed Lounge، طراحی و ساخت در کارگاه مارک نیوسون، 

تولید رشکت پاد، 1986



طراحــی ویــرا در آملــان بــه تدریــس طراحــی و برگــزاری 

كارگاه هــای آموزشــی پرداخــت. 

دیگــر خیــزش موفــق نیوســون، رشاكــت بــا رسمایــه دار 

ــاعت  ــد س ــی برن ــرای معرف ــك ، ب ــور آی ــی، اُلی سوییس

آیكپــاد  بــود. ایــن رشكــت در ســال 1994 تأســیس شــد و 

ــت  ــاعت های گران قیم ــن س ــه ای از لوكس تری مجموع

را كــه همگــی از طــال، نقــره و تیتانیــوم ســاخته  شــده 

ــاد،  ــاعت های آیكپ ــرد. س ــه ك ــازار عرض ــه ب ــد، ب بودن

هم اكنــون در میــان برجســته ترین آثــار جواهرســازی 

جهــان طبقه بنــدی می شــوند.

نیوســون در دوران فعالیــت در پاریــس، همكاری موفقی 

بــا رشكت هــای مبلــان موروســو و مگیــس برقــرار كرد. 

وی در ســال 1993، دو اثــر موســوم بــه میــز و صندلــی 

تلویزیــون  و صندلــی گلوئــون  بــرای موروســو طراحــی 

كــرد كــه همچنــان فــرم ســیال طرح هــای پیشــینش را 

حفــظ كردنــد. همچنین طــرح وی برای صندلی ســاحل  

ــه شــد،  كــه توســط رشكــت مگیــس در ســال 199۵ ارائ

حایــز اهمیــت اســت. از دیگــر دســتاوردهای نیوســون 

در پاریــس، می تــوان بــه همــكاری بــا رشكــت روشــنایی 

فــالس و طراحــی چــراغ موســوم بــه هلیــس )مارپیــچ(  و 

نیــز طراحــی داخلــی یــك اســتودیوی صدابــرداری  در 

توكیــو اشــاره کــرد.

 نیوســون در ســال 1997، رهســپار لنــدن شــد و بــا 

همــكاری رشیكــش، بنجامین دی هــان ، رشكــت »مارك 

ــذارد؛  ــان گ ــدود«  را بنی ــؤولیت مح ــا مس ــون، ب نیوس

رشكتــی كــه بــه وی فرصــت داد تــا بــر روی پروژه هــای 

صنعتــی جاه طلبانــه اش كار كنــد. تــا  پیــش از آن، 

نیوســون چنــدان بــه طراحــی بــا رایانــه آشــنایی نداشــت 

و همــواره بــه شــكل دســتی ایده پــردازی می كــرد. ولــی 

همــكاری بــا دی هــان، نیوســون را بــا طراحــی رایانــه ای 

آشــتی داد و وی بــه تدریــج بــه ســمت طراحــی وســایل 

ــای  ــن پروژه ه ــت. از مهم تری ــش یاف ــل گرای ــل و نق حم

صنعتــی ایــن دوره، می تــوان بــه طراحــی یــك دوچرخه ی 
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  چراغ ماهی آبنوس، آیدی ئی، 1987

Helice Lamp



ــرای رشكــت دامناركــی بیومــگا، طراحــی كانســپت  آلومینیومــی ب

خــودرو بــرای رشكــت فــورد  و طراحــی هواپیــای تجــاری فالكــون  

ــش را  ــش خوی ــی، گرای ــا پروژه هــای صنعت ــاد كــرد. وی، همــگام ب ی

بــه طراحــی مبلــان پــی گرفــت و اثــِر برجســته ی خــود را در ســال 

2003 بــا عنــوان صندلــی نیمــراد  برای رشكت مگیــس ارائه كــرد. این 

صندلــی كــه در رنگ هــای گوناگــون تولید شــد، هــر چنــد از فرم های 

ســیال همیشــگی نیوســون پیــروی می كــرد، امــا فرمــی كاربــردی و 

صنعتی تــر بــه خــود گرفــت. 

ــروف  ــه ظ ــه مجموع ــوان ب ــدن، می ت ــون در لن ــار نیوس ــر آث از دیگ

ــون،  ــرد. نیوس ــاره ك ــاال اش ــدی ایت ــت فنالن ــرای رشك ــه ای ب شیش

همچنیــن در ســال 2007،  بخشــی از نوآوری هــای خیره کننــده ی خود 

را در زمینــه ی طراحــی مبلــان در گالــری گاگوســیان  در نیویــورک 

ــاِن  ــه ی مبل ــک مجموع ــان، ی ــه از آن می ــت ک ــش گذاش ــه منای ب

توری ماننــد بــا ســاختاری بســیار ظریــف بــه نــام رندوم پــاک  بســیار 

مــورد توجــه قــرار گرفــت. نیوســون در ایــن آثــار، دیگربــار بازگشــتی 

بــه آثــار مفهومــی دوران اولیــه ی فعالیــت خویــش کــرد و از رویکــرد 

صنعتــی و تولیــد انبــوه اندکــی فاصلــه گرفــت. از دیگــر آثار شــاخص 

ایــن اســطوره ی طراحــی بــرای رشکــت ایتالیایــی مگیــس کــه توجــه 

ــه  ــد ب ــالن 2011 برانگیخــت، بای ــان می ــژه ای را در منایشــگاه مبل وی

سیســتِم مــدوالر تختخــواب دوطبقــه ی نوجــوان بانکــی  اشــاره کــرد 

کــه هــم از دیــدگاه فــرم و هــم از نظر کارکــرد و مواد، نقطــه ای عطف 

در طراحــی مبلــان صنعتــی بــه شــار مــی رود.  

بــه طــور كلــی، می تــوان زندگــی حرفــه ای نیوســون را بــه ســه دوره ی تكاملــی طبقه بنــدی كــرد: 

ــای  ــان و مناده ــی مبل ــر طراح ــا ب ــه تنه ــن ك ــرالیا و ژاپ ــت در اس ــا دوره ی اقام دوره ی اول ی

مجســمه وار متركــز كــرد و رویكــرد غیــر صنعتی داشــت. آثار هــری و مفهومــی او در ایــن دوران 

ــا دوره ی  ــرار گرفــت. دوره ی دوم ی بســیار مــورد ســتایش گالری هــا و موزه هــای هــر مــدرن ق

اقامــت در پاریــس، كــه بــه طراحــی مبلــان بــرای تولیــد صنعتــی و نیــز طراحــی محصــوالت 

خانگــی روی آورد و در نهایــت، دوره ی ســوم یــا دوره ی اقامــت در لنــدن، كــه بیشــر بــه طراحــی 

وســایل حمــل و نقــل از جملــه دوچرخــه، خــودرو، هواپیــا و ... گرایــش یافــت.
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  صندلی گلوئون، موروسو، 1993

  صندلی اُرگون، پاد، 1993



 وی در دوران فعالیــت حرفــه ای خویــش، جوایز و افتخارات بیشــاری را از معتربترین 

جشــنواره های هــری و طراحــی دریافــت كــرده اســت. از جملــه، در ســال 2006، در 

بریتانیــا، »ســلطان طراحــی بــرای صنعــت«  لقــب گرفــت و در ســال 2012، بــه پــاس 

ســال ها خدمــات شایســته اش بــه طراحــی بریتانیــا و جهــان، مفتخــر بــه دریافــت 

نشــان شایســتگی  از ملكــه ی بریتانیــا شــد. وی، هم اكنــون بــه عنــوان اســتاد مهــان 

بــا دانشــکده ی هرهــای ســیدنی و دانشــگاه پلی تكنیــك هنگ كنــگ و نیــز بــه عنوان 

مدیــر نــوآوری بــا خطــوط هوایــی كانتــاس  )بزرگ تریــن خط هوایــی اســرالیا( همكاری 

ــار نیوســون هم اكنــون در مهم تریــن موزه هــای طراحــی  می كنــد. گفتنــی اســت آث

جهــان، از جملــه گنجینــه ی طراحــی مــوزه ی هــر مــدرن نیویــورك، مــوزه ی طراحــی 

ــا و آلــربت لنــدن، مــوزه ی طراحــی ویــرا در آملــان و مركــز  لنــدن، مــوزه ی ویكتوری

ژرژپمپیــدوی پاریــس در معــرض منایــش عمــوم اســت.

فهرست منابع

 Bhaskaran, Lakshmi, Designs of the Times: Using Key Movements and

Styles for Contemporary Design, RotoVision, 2005

Mehlhose, Andrea & Wellner, Martin, Modern Furniture; 150 Years of De-

sign, h.f.ullmann, 2009

http://designmuseum.org/design/marc-newson

http://metroartwork.com/Marc-Newson-biography-artwork-m-142.html

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1458223/Marc-Newson

http://www.designboom.com/portrait/newson/newson_biography.html

http://www.marcnewson.com
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  مبل دونفره از مجموعه ی رندوم پاک، ارائه در گالری گاگوسیان در نیویورک، 2007   

  تخت خواب دوطبقه ی نوجوان، مگیس، 2011
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تازه های طراحی

JEEYOUNG YANG آشنایی با

اکتشافات کوچک
SMALL DISCOVERIES

ــه  ــش آموخت ــراح UX( user experience( دان ــول و ط ــراح محص ــگ ط ــی یون ج

طراحــی صنعتــی از مدرســه طراحــی RHODE در ایســلند اســت. او آن گونــه کــه 

ــق مشــاهده در  ــده و الهــام از طری ــه دریافــت ای گفتــه اســت عالقــه بســیاری ب

مکانیزم هــا و ســاخته هــای اطــراف خــود اســت و می کوشــد تــا ایــن مشــاهدات را 

از راه طراحــی موضوعــات ســاده و کارآمــد بــه یــک »تجربــه کاربــری« ویــژه بــرای 

دیگــران تبدیــل کنــد .

او خــود را یــک طــراح احساســاتی میدانــد و ایــن ویژگــی خــود را تبدیــل بــه یــک 

رویکــرد در تفکــر طراحــی و حــل مســئله کــرده اســت. همچنیــن رویکــرد طراحــِی 

ــان رشــته ای)interdisciplinary design( رویکــرد نیرومنــدی اســت کــه در  می

فرآینــد نیازســنجی تــا آفرینــش ایــده خــود را بــه آن پایبنــد میدانــد.

 طراحــی در دیــد او چیــزی اســت میــان ســه پدیــده: آفرینــش زیبایــی، 

جهانــی. نــگاه  و  پذیرندگی)اقنــاع( 

در این جا چند طراحی از او را می بینیم:
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TRIANGLE
Minimal, modern step ladder design

Hang on the wall
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تازه های طراحی

Tool-less Assembly

Tool-less Assembly

Fabrication Process
Metal legs were made followed by wood tabletop fabrication
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دنیای طراحی با چوب
Wood Design

پیکره های مبلمانی

LEE JAEHYO
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با این گفته از »لی جی هایو« در می یابیم که دستیابی به چنین 

پیکره های مبلان گونه  با چه نگرشی انجام گرفته است.

این مجسمه ساز نام آشنای جهانی که در سال 1965 در شهر هاپچن 

)HAPCHEN(کره زاده شده و از سال 1992 با پایان یافن تحصیل 

خود در رشته plastic art منایشگاه های بسیاری از آثار خود در 

برپا  دنیا  و مشهور  بزرگ  گالری های  و  موزه ها  کشورهای جهان، 

پرداخته  هرمندانه  دستانی  و  نگاه  با  مبلان  موضوع  به  کرده، 

است؛ آنچه در پایان کار دیده می شود پیکره هایی است میان مفهوم 

درخت، مجسمه و مبلان.

رویکرد دلخواه من در طراحی مبلامن به گونه  ای است 

با  را  اثر  زیباشناختی  و  هری  ارزش های  می توان  که 

کارکرد آن برابر و هم وزن دانست.

Lee Jaehyo
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ده فروشگاه برتر اینترنتی مبلمان 
در سال 2016

تاکمــی بیــش از یــک دهــه پیــش، فروشــگاه های بزرگ مبلــامن در دنیــا، ملزومــات روزمــره و تقریبــاً هر آنچــه را که برای شــکل گیری 

یــک زندگــی شــهری متوســط  نیــاز اســت، بــه فروشــگاه های خــود افزودنــد و بــا ایــن شــیوه هــر روز ســبد خریــد خریــدارن خــود را 

بزرگــر از پیــش ســاختند. تــا پیــش از شــکل گیری ایــن جریــان، شــاید تنهــا یکــی از ســخترین کارهــای دنیــا یافــن برتــری میــان 

یــک صندلــی ســاخته شــده از چــوب بلــوط بــا منونــه ای دیگــر ســاخته شــده از چــوب گــردو بــود. امــا بــا بزرگــر شــدن ایــن ســبد 

خریــد در فروشــگاه های مبلــامن و بــا گســرده شــدن طراحــی و تولیــدات، ایــن چالش هــا بــه دیگــر ملزومــات و خــرده ســفارش ها و 

آفرینش هــای صنعــت مبلــامن و دکوراســیون نیــز رســید.

امــروزه فروشــگاه های اینرنتــی پــا بــه عرصــه گذاشــته اند کــه تــا انــدازه بســیاری، خریــد را آســانر و خوشــایندتر کــرده انــد و بــا 

ابزارهــای گوناگــون، دانــِش گزیــن و راه هــای خشــنودی از خریــد را افــزوده اند. در این نوشــتار10 فروشــگاه برتر اینرنتــی مبلامن در 

دنیــا را بــه انتخــاب ســایت consumeraffairs خواهیم شــناخت:

Top 10 Best Rated 
Furniture Stores / 2016

بزرگان فروش مبلمان
Furniture Marketing
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یــک رشکــت مبلــان آنالیــن کانادایــی اســت کــه در ســال 2004 

ــه شــکل  ــه گــذاری شــد. هــر چنــد در ابتــدا ایــن رشکــت ب پای

تخصصــی در زمینــه تأمین مبلــان خانگــی فعالیت داشــت، اما 

ــان اداری،  ــه مبل ــی را در زمین ــوالت متنوع ــون محص ــم اکن ه

فضــای بــاز و . . . در دســرس مشــریان خــود قــرار داده اســت.

CYMAX

در  مبلان  تولیدکننده  عنوان  به  که  است  رشکتی 

است.  شده  گذاری  پایه  متحده  ایاالت  میشیگان 

این رشکت نخستین تولیدات خود را که محدود و 

متمرکز بر گونه ای مبلان های منعطف )تاشو( بود 

در منایشگاهی در سال 1928 عرضه کرد اما اکنون 

با داشن بیش از 11000 کارمند همه گونه محصوالت 

مبلان در رسته خانگی را در فروشگاه خود دارد.

 LA-Z-BOY

یک رشکت آمریکایی فروشنده مبلان است که در سال 2002 پایه گذاری 

شد.در امریکا این رشکت را به نام CSN STORES می شناسند.

فروشگاه های CSN اکنون افزون بر مبلان از انواع اسباب بازی گرفته تا 

لوازم نگهداری حیوانات خانگی و . . . را به مشریان خود عرضه می کنند 

و شعبه هایی در آملان، ایرلند و بریتانیا دارد.

Wayfair

1

2

3
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نیویــورک  در   197۵ ســال  در 

 2010 ســال  در  و  شــد  پایه گــذاری 

ــالم  ــه اع ــل توج ــان قاب ــل زی ــه دلی ب

ورشکســتگی کــرد. بــه گــزارش مجله 

»مبلــان امــروز« ایــن رشکــت در 

ســال مالــی 2009 بــا 114 میلیــون دالر 

فــروش بــه رتبــه 4۸ بــازار خــرده 

فروشــی مبلــان ســقوط کــرد و پــس 

از آن بــود کــه ســهام آن از ســوی 

 HANING مبلــان چینــی  گــروه 

شــد. خریــداری   MENGNU

 Jennifer Convertibles

ــده  ــاالت متح ــان ای ــازار مبل ــال 1961 در ب از س

وارد شــده و تقریبــاً متامــی ایــن ســال ها در 

نیویــورک حضــور داشــته اســت. عمــده شــهرت 

ایــن رشکــت از فروش مبلــان خواب ، نشــیمن و 

غذاخــوری و بــه ویــژه مبلان محیط هــای تفریح 

و رسگرمــی بــه دســت آمــده اســت.

 H
uff

m
an

 K
oo

s

در ســال 1977 تأســیس شــد؛ دفــر اصلــی ایــن 

ــت  ــن رشک ــرار دارد. ای ــیلوانیا ق ــگاه در پنس فروش

بــرای  را  امنیتــی  سیســتم های  و  محصــوالت 

خانه هــای مســکونی تأمیــن و عرضــه می کنــد. 

و  داخلــی  دوربین هــای  ماننــد  محصوالتــی 

خارجــی، سیســتم های هوشــمند روشــنایی، در 

قفل هــای  هوشــمند،  و  اتوماتیــک  بازکن هــای 

ــای ورودی،  ــی دره ــای ویدیوی ــی، دریچه ه اینرنت

سیســتم های هوشــمند رسمایــش و گرمایــش و . . . 

بیشــر ایــن تکنولوژی هــا بــر روی گوشــی های 

ــیم کار  ــیوه بی س ــه ش ــراه و ب ــن هم ــمند تلف هوش

می کننــد.

  Guardian Protection

4

5

6

بزرگان فروش مبلمان
Furniture Marketing
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ایــن رشکــت در فضایــی بــه مســاحت 6۵ 

ــه  ــی هم ــع در نیوجرس ــوت مرب ــزار ف ه

ــک  ــا ی ــته و ب ــود را انباش ــوالت خ محص

سیســتم حمــل و نقــل منحــر بــه فــرد 

ــرای مشــریان خــود ارســال می کنــد.  ب

ــان مــدرن  ــا از مبل ــی پوی خــط محصول

ــه  ــفارش ها ب ــر س ــه در بیش ــارص ک مع

طــور مســتقیم از کارخانه قیمت گــذاری 

ــود. ــل می ش ــری حم ــرای مش و ب

Modern line

رشکــت تأمیــن و توزیــع آنالیــن مبلــان در farmingdale ایاالت متحده 

اســت کــه بیــش از 20 ســال از آغــاز بــه کار آن می گــذرد. ایــن رشکــت 

بــا ایجــاد یــک شــبکه توزیــع بســیار کارآمــد، انتخاب هــای بســیاری را از 

ســبک و نــوع مبلــان تــا ســفارش های اختصاصــی طــرح و رنــگ اتــاق را 

پیــش روی مشــریان خــود نهــاده و بــه شــیوه غیر حضــوری فرآینــد ثبت 

ســفارش، دیــدن کاال و ارســال را انجــام می دهــد.

7

8
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ــاالت متحــده و کاناداســت کــه  ــازار مبلــان ای ــام تجــاری لوکــس در ب یــک ن

مجموعــه ای از مبلــان، روشــنایی،مبلان کودک، فضــای بــاز و . . . را از برترین 

صنعتگــران و تولیدکننــدگان برای شــبکه توزیع خود گــردآوری کــرده و از طریق 

فروشــگاه اینرنتــی، گالری هــا و کتابچه هــای راهنا محصــوالت خــود را عرضه 

ــع، RH را یکــی از  ــری از کانال هــای گوناگــون توزی ــد. بهره گی و ارســال می کن

خوش نام تریــن شــبکه های توزیــع محصــوالت فاخــر و بــا کیفیــت مبلــان در 

رسارس آمریــکا ســاخته اســت.

 RH Restoration hardware 

بــا 4  مبلــان  توزیــع  و  تولیــد  ایــن رشکــت 

فروشــگاهی کــه در بوســتون ایــاالت متحــده دارد 

شــبکه ای از توزیــع را از فــرش و آثــار هــری گرفته 

ــم آورده و  ــیون فراه ــوازم دکوراس ــان و ل ــا مبل ت

ــن 4  ــار ای ــی خــود را هــم در کن فروشــگاه اینرنت

شــعبه بــا گســره ای از ســفارش ها و خدمــات ویژه 

ــت. ــرده اس ــدازی ک راه ان

LOGAN FURNITURE
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بزرگان فروش مبلمان
Furniture Marketing 



مهندسی چیدمان خطوط تولید و شناسایی 
پارامترهای مؤثر بر کیفیت صفحات فشرده چوبی

 صنعت تولید صفحات فرده چوبی از صنایع کلیدی و بنیادین صنعت چوب است. با تبدیل مکانیکی چوب  

به صفحات فرده جوبی با ویژگی های تعریف شده الزامات فرآیندهای تولید مبلامن مدرن فراهم می  آید.

ــر اســاس آمارهــای منتــرش شــده در نیمــه اول  ب

ــات  ــد صفح ــت تولی ــالدی، صنع ــال 201۵ می س

فــرشده چوبــی بــه ویــزه تختــه فیــرب بــا دانســیته 

متوســط )MDF( و تختــه خــرده چــوب در ۵ ســال 

پیــش رو در جهــان بــه ویــژه در اروپــا و چیــن رشــد 

چشــمگیری خواهد داشــت و این رشــد را می توان 

به رشــد و توســعه صنعت ســاختان نســبت داد.

در امریــکای شــالی نیــز بــا بهبــود روند ســاخت 

و ســاز مســکن، گســرش جهانی صنعــت مبلان 

ــورهای در  ــاز در کش ــاخت و س ــعه س ــز توس و نی

ــای  ــی، اروپ ــکای جنوب ــیا، امری ــعه آس ــال توس ح

رشقــی و روســیه تولیــد MDF و تختــه خــرده 

چــوب تــا ســال 2017 رشــد مناســبی خواهــد 

ــت. داش

ــوژی  ــد تکنول ــا و رش ــعه فرآینده ــا توس ــروزه ب ام

ــزه شــدن  ــه ســمت مکانی ــد ب ماشــین آالت، تولی

ــت. ــت اس ــل در حرک کام

تولیدکننــدگان بــزرگ ماشــین آالت دنیــا از جمله 

Dieffenbacher ،Siempelkamp ،Metso و... 

ماشــین آالتــی بــا توجــه بــه نیــاز مشــری، گرایش 

ــازار، ویژگی هــای اقلیمــی هــر منطقــه و ســایر  ب

پارامرهــای موثــر ارائــه می دهنــد.

در ایــن میان چیدمان خطوط تولید بر اســاس نوع 

مــاده اولیه،محصــول نهایــی، نــوع فرآینــد تولیــد، 

ــز اهمیــت هســتند. ــد بســیار حائ ظرفیــت تولی

اســتفاده از انــواع مختلــف سیســتم های خشــک 

کــن، خردکــن، سیســتم چســب زنی، ماشــین 

فرمینــگ و انــواع مختلــف پــرس بایــد متناســب 

ــی و  ــول نهای ــای محص ــه، ویژگی ه ــاده اولی ــا م ب

ســایر فاکتورهــا باشــد.

امــروزه بــه کمــک سیســتم های اندازه گیــری 

و بهینــه ســازی پارامرهــای تولیــد، می تــوان 

فاکتورهــای تاثیرگــذار بــر کیفیت محصــول را در 

حیــن تولیــد کنــرل و تنظیــم منــود. بــرای مثــال 

ــه  ــه از جمل ــاده اولی ــت م ــری رطوب ــا اندازه گی ب

ــای  ــس از خشــکن ها، دم ــرب پ خــرده چــوب و فی

مناســب خشــکن تنظیــم شــده و از مــرف بیــش 

از حــد انــرژی جلوگیــری خواهــد شــد.

ــا کنــرل رطوبــت، ضخامــت، دانســیته، عــدم  ب

وجــود تبلــه و جدایــی الیه ها،کنــرل کیفیــت 

ســطح و نیــز یکنواخنــی پراکنــش مــواد در طــول 

ــت  ــه قابلی ــای حاصل ــول، تخته ه ــرض محص و ع

روکــش شــدن و پرداخــت نهایــی باالتــری خواهــد 

ــت. داش

ــواد  ــت م ــدر رف ــتم ها از ه ــن سیس ــک ای ــا کم ب

اولیــه ارزشــمن جلوگیــری شــده و ظرفیــت تولیــد 

نیــز بهینــه خواهــد شــد.

صنایــع  در  ســهولت  بــه  محصولــی  چنیــن 

تبدیلــی از جملــه مبلــان منــزل، مبلــان اداری 

و دکوراســیون داخلــی اســتفاده خواهــد داشــت.

تخته هــای مرفــی در ایــن صنایــع بایــد دارای 

اســتاندارهای کیفی جهانــی هم از لحــاظ ویژگی های 

ظاهــری و هــم از لحــاظ خــواص مقاومتــی باشــد 

ــازار و مشــری باشــد. ــاز ب ــد پاســخگوی نی ــا بتوان ت

بــا   GreCon کارشناســان و محققــان رشکــت

ــه  ــوآوری و ارئ ــه ن ــود در زمین ــته خ ــالش پیوس ت

محصــوالت متناســب با انــواع مختلــف محصول، 

کنــرل  و  اندازه گیــری  جهــت  سیســتم های 

فاکتورهــای مؤثــر بــر کیفیــت صفحــات فــرشده 

ــد. ــم آورده ان ــی فراه چوب

مزایای استفاده از این سیستم ها:

کنرل فرآیند تولید	 

حصول اطمینان از کیفیت محصول	 

بهینه سازی فرآیند تولید	 

بهینه سازی مرف مواد اولیه و انرژی	 
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  هانا قصبی نسب
کارشناس ارشد مهندسی چوب و کاغذ

  مدیریت فنی- بازرگانی 

رشکت GreCon در ایران
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آموزش طراحی
Design Study

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...

)EGG CHAIR( designed by ARNE GACOBSEN :این شامره

منونه اصلی این صندلی را  »آرن یاکوبسن« معامر برجسته دامنارکی در سال 1956 به سفارش رویال هتل کپنهاگ 

و برای چیدمان در تاالر اصلی پذیرش این هتل طراحی کرد و در سال 1957 با افتتاح این هتل افزون بر البی اصلی، 

اتاق های ویژه ای از این هتل نیز با این صندلی نوظهور آراسته شد.

مبلمان های مشهور جهان
به روایت اسکیس

 مجید احمدی 
خوشبخت

طراح صنعتی و معامری داخلی

مدرس و مؤلف کتاب های آموزشی 

طراحی
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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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آموزش طراحی
Design Study

EGG CHAIR
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کنفرانس دکو 2016 در آذرماه 
برگزارخواهد شد
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شــورای ملــی مبلــان ، دکوراســیون و صنایــع وابســته بــرای برگــزاری هرچــه بهر ایــن کنفرانــس کمیته های 

علمــی، بین امللــل، اطــالع رســانی و اجرایــی  مختلــف را تشــکیل داد. و بــا مطالعــه علمــی و نظــر خواهــی 

تخصصــی رویکــرد اصلــی کنفرانــس و محورهــای آن را تعییــن منــوده اســت. در ایــن رابطــه کمیتــه علمــی با 

برگــزاری جلســات متعــدد و دعــوت از دســت اندرکاران صنعتــی، صنفــی و صادراتــی، اســاتید دانشــگاه ها، 

و کمیتــه اجرایــی بــا تعییــن زمــان، طراحــی پوســر، تعییــن روش های تبلیــغ، تهیه فهرســت مدعویــن، تنظیم 

سیســتم ثبــت نــام از طریــق ســایت و نحــوه دعــوت از آن هــا و تشــکیل کمیتــه روابــط بیــن امللــل زمینه هــای 

برگــزاری کنفرانــس را فراهــم آورده انــد. بــا توجــه بــه تقــارن زمــان برگــزاری کنفرانــس بــا ایــام محــرم و صفــر 

و عــزاداری خامــس آل عبــا)ع( زمــان برگــزاری کنفرانــس بــه آذرمــاه محــول گردیــده اســت. ایــن تغییــر زمان 

ــرای  ــرای پژوهشــگران، اســاتید، دانشــجویان و نخبــگان صنــف و صنعــت و تجــارت ب فرصــت مناســبی ب

مطالعــه بیشــر و ارائــه مقــاالت غنی تــر فراهــم آورده اســت. ضمــن اینکــه بــا هاهنگــی انجــام شــده بــا 

معاونــت پژوهشــی دانشــگاه تهــران از طریــق قطــب علمــی دانشــکده منابــع طبیعــی آن دانشــگاه، مقــاالت 

برتــر ارائــه شــده در ایــن کنفرانــس در نرشیــه علمــی- پژوهشــی آن دانشــکده چــاپ و صاحبــان مقــاالت از 

امتیــاز علمــی آن برخــوردار خواهنــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت در کنفرانــس دکــو 2016مهانــان بنــام در 

بخــش طراحــی، مبلــان و دکوراســیون حضــور خواهنــد یافــت.

ــاد  ــه اقتص ــه ب ــا توج ــور و ب ــی کش ــط فعل ــه رشای ــه ب ــا توج ــو 2016 ب ــس دک ــی کنفران ــرد اصل رویک

ــت از: ــی عبارتس مقاومت

»بازارســازی و تجــارت جهانــی صنایــع کوچــک و متوســط بــا تکیه بــر  مبلــامن و دکوراســیون« برای 

ایــن رویکــرد محورهــای زیــر مشــخص گردیده اســت:

نقش دیزاین در بازارسازی و توسعه	 

مدیریت تجارت بین املللی در صنعت مبلامن، دکوراسیون و صنایع وابسته	 

بر اساس برنامه مصوب در هیئت مدیره شورای ملی مبلمان، دکوراسیون و صنایع وابسته، »نهمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان، طراحی، 

هنر و صنایع وابسته« در بیست و سوم آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. اثرات مثبت همایش یادشده برای اعضای شورا مشتمل بر  تشکل های 

صنعتی،صنفی، تجاری و صادراتی ملی و استانی کشور، اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف، دست اندرکاران تولید، توزیع و صادرات و سایر 

اقشار مردم در هشت دوره گذشته دلیل ادامه روند برگزاری کنفرانس های دکو می باشد. 

بررســی رونــد بــازار کشــور در یــک دهــه اخیــر 	 

ــده ــم انداز آین و چش

فرآیند ایده تا تولید از فکر تا بهره برداری 	 

فرآینــد تولیــد تــا فــروش، مراحــل اجــرا و 	 

بازاریابــی

کمیتــه علمی برای بررســی نظــرات تخصصی و علمی 

ــر  دســت اندرکاران در جهــت برگــزاری هرچــه غنی ت

کنفرانــس بــا مســئولین پژوهشــکده وزارت جهــاد 

کشــاورزی، قطــب علمــی دانشــکده منابــع طبیعــی 

ــران و  ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــران، س ــگاه ته دانش

ــع  ــر و صنای ــگاه های ه ــاتید دانش ــد از اس ــی چن تن

چــوب و...و اعضــای تشــکل های صنفــی و صنعتــی و 

صادراتــی جلســات متعــددی را  برگــزار منــوده اســت

از متــام  بدینوســیله  را مغتنــم شــمرده،  فرصــت 

و  تفکــر  اصحــاب  نخبــگان،  دانشــگاه ها،  اســاتید 

ــت اندرکاران  ــت و دس ــف و صنع ــران  صن صاحب نظ

حــوزه تجــارت و صــادرات و تشــکل های ملــی و 

ــر،  ــه فک ــا ارائ ــد ب ــوت می منای ــه دع ــتانی مربوط اس

نظــر و پیشــنهادات ارزشــمند خــود ایــن شــورا را در 

ــد. ــاری کنن ــو2016 ی ــر دک ــه به ــزاری هرچ برگ



 کیانا رستمی
آرشیتکت، مدیر عامل و مدیر 

طراحی صنایع چوبی ریشه

معمار ناگزیر اسـت که بسـازد؛ یک سـاختار را، یک زندگی را، یک فرهنگ را. این سـاختار دایرۀ وسـیعی دارد و از دو بعد 

مـادی و معنـوی کـه اغلـب در هـم آمیخته اند قابل بررسـی اسـت. میتواند یک چنگال باشـد یـا یک گلدان، یـک چراغ یا 

یـک نمکـدان، یـک صندلـی یا یـک سـاختمان. و در نهایـت روح و حـس زندگـی را در هر یک بدمد و سـبکی بـرای زندگی 

رابـا هرکـدام تبییـن کنـد. شـاید معمـاران هـر سـرزمین، پـس از سیاسـتمداران تاثیرگذارتریـن گـروه بر سرنوشـت 

مردمـان خـود باشـند چـرا کـه همه چیـز از خانه های ما آغـاز می شـود، از اتاقی کـه در آن کودکی خـود را گذرانـده ایم و از 

پنجـره ای کـه مـا را با دنیای بیـرون ارتبـاط می دهد.
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معمارانه های مبلمانِی » کیانا رستمی«

مالقات با »ریشه«



رابطــۀ انســان بــا فضــای معــاری رابطــه ای روزمــره اســت کــه بخــش مهمــی از زندگــی او را در بــر 

مــی گیــرد و ارتباطــی ناگسســتنی بــا مــردم و زندگــی آنــان دارد. ایــن رابطــه پیچیــده تــر از رابطــه 

انســان بــا فضــای هــری نقاشــی و مجســمه ســازی اســت، زیــرا وی ایــن فضــا را از درون نیــز تجربــه 

مــی کنــد. از ایــن رو بعــد از قرن هــا، هنــوز مســأله اصلــی معــاری، فضــا، زندگــی و شــیوه ارتبــاط 

بیــن ایــن دو اســت.

فضــای معــاری کــه اصلــی تریــن وجــه معــاری اســت، از طریــق اصلــی تریــن جنبــۀ زندگــی یعنی 

خالقیــت ایجــاد مــی شــود. بــا اینکــه فضــای معــاری بــه فضــای زندگــی انســان هــا مربــوط اســت، 

ولــی ایــن ارتبــاط از قالــب خاصــی نتیجــه منــی شــود. فضــای زندگــی بــه صــورت الگویــی از پیــش 

تعییــن شــده، در جهــان ایــده آل  هــا وجــود نــدارد، بلکــه بایــد ایجــاد شــود و معــار مســؤل ایجــاد 

آن اســت.

بســیاری از هرهــا  از دامــان معــاری برخاســته انــد و ایــن نشــان مــی دهــد کــه در عرصــۀ تاریــخ 

تحلیلــی هــر، معــاری دارای محوریــت منحــر بــه فــردی بــوده اســت.

چندیــن دهــه اســت کــه معــاران پــا را فراتــر از طراحــی و ســاخت بناهــا و شــهرها و دیــد و منظرهــا 

گذاشــته انــد و جملــۀ بــه یــاد ماندنــی معــار نــام آشــنای قــرن بیســتم، »لوکوربوزیــه« – خانــه 

ماشــینی اســت بــرای زندگــی کــردن- را شــاید بتــوان پرچمــی همــواره افراشــته در مرزگشــایی های 

طراحانــه معــاران در عرصــه هایــی نــه چنــدان معارانه دانســت که پیــرواِن بســیار داشــته و دارد. 

در دنیــا مــوزه هــا و گالــری هــای بســیاری هســتند کــه از صندلــی هــا و دیگــر اســباب و ابــزار هــای 

طراحــی شــدۀ معــاران گــرد آمــده انــد و چــه بســا معارانــی کــه بــا ایــن ســازه هــا بیشــر در یادهــا 

مانــده انــد تــا بناهــا و دیگــر ســازه هــای معــاری.

بســیارند معــاران نــام آشــنایی کــه محصولــی را بــه نــام خــود ثبــت کــرده انــد. چیزهایــی ماننــد 

دســتگیره، کارد و چنــگال، ظــروف و عنــارص تکمیلــی و مبلــان و حتــی لباس و فیلم های ســینایی 

و . . . . در ایــن ســالها نیــز بــا گســرش و همچنیــن کمرنــگ شــدن مرزهــای پیشــین طراحــی در 

میــان گرایــش هــای گوناگــون دانــش و هــر و صنعــت از جملــه معــاری، معــاری داخلــی، طراحی 

صنعتــی، طراحــی مــد و غیــره  نســلی از طراحــان پــا بــه عرصــه نهــاده انــد کــه بــه ویــژه در میــان 

دانــش آموختــگان معــاری مــی تــوان منونــه هایی پیــروز و پرانگیــزه و هوشــمند را یافت و برشــمرد.
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ــی  ــایی و پویش ــا شناس ــا ب ــد ت ــان« می کوش »دکوم

ــان  ــی می ــان طراح ــه زب ــی را ب ــد ، گفتگوی هدفمن

از  همچنیــن  و  کنونــی  و  پیشــین  نســل های 

ــش  ــته دان ــم پیوس ــه ه ــا ب ــون ام ــاخه های گوناگ ش

و هرهــای کاربــردی چــون معــاری و طراحــی 

مبلــان درانــدازد و از ایــن راه ظرفیت هــای آفرینش 

ایــده و محصــول را در ایــن عرصــه از هــر و صنعــت 

ــاند. ــر بازشناس بیش

ــا رســتمی دانــش آموختــۀ معــاری کــه چنــد  کیان

ســالی اســت بــا نــام »ریشــه« رویکــردی ویــژه 

ایده هــای  و  بــه واســطۀ مهــارت در طراحــی  را 

بیــن رشــته ای معــاری و طراحــی صنعتــی دنبــال 

می کنــد، در فرآینــد تولیــد محصــوالت کمپانــی 

خانوادگــی بــا پشــتوانۀ ســه دهــه فعالیــت تجربــی 

ــتمی«  ــین رس ــود »محمدحس ــدر خ ــی پ و مهندس

ــان،  ــوان یکــی از پیشکســوتان صنعــت مبل ــه عن ب

بــه حــد قابــل ستایشــی از فــن پــردازی و ظرافتهــای 

اجرایــی رســیده اســت. وی بــه شــیوه ای از روش 

ــی و  ــوالت چوب ــد محص ــاری در تولی ــی مع شناس

مبلــان دســت یافتــه کــه شــاید بتــوان بــه ســبب 

جمــع آوری ظرافــت و اســتواری در ســاخت، نــوآوری 

ــم  ــۀ ه ــناخت ذائق ــمندی در ش ــی و هوش در طراح

میهــن ایرانــِی امــروزی آن را یگانــه داســت. از زبــان 

او مــی شــنویم:

»ریشــه، چنــدی اســت کــه قــدم در راه تولیــد 

مبلــان بــا طراحــی تخصصی گذاشــته و می کوشــد 
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ــازار پرهیاهــوی  ــن وارد ب ــا فرهنگــی نوی ــازه ای را همــراه ب ــده و فکــر ت ای

مبلــان و صنایــع چوبــی کنــد. بــر ایــن پایــه می تــوان »ریشــه« را 

ــاران در  ــت. مع ــان دانس ــت مبل ــر- صنع ــاری در ه ــتاورد مع دس

دنیــای کنونــی، ضمــن کار بــر روی پروژه هــای خــود، عالقمنــد بــه 

فعالیــت در عرصه هــای بیــن رشــته ای نیــز هســتند و از آنجــا کــه مــرز 

مشــخصی منی تــوان میــان آنهــا یافــت، رویکردهایــی بــا نگاهــی متفــاوت 

ــای  ــروژه ه ــزای پ ــام اج ــش مت ــی و آفرین ــت طراح ــه در جه و گاه یگان

ــی  ــامل م ــان را ش ــا مبل ــاختار ت ــه از س ــد ک ــی گیرن ــش م ــاری پی مع

ــود.« ش

او می گویــد: »در دهه هــای گذشــته جــای خالــی محصــوالت چوبــی 

و مبلــان بــا رویکردهــای فرهنگــی و ســبک شناســانۀ ایرانــی و نــه لزومــاً 

ســنتی و منطبــق بــر گرایش هــای صنایــع دســتی بلکــه آنچــه برخاســته 

از اندیشــۀ کارشناســانه اســت کامــالً محســوس بــوده اســت. لــذا ایــن 

موضــوع همــواره دغدغــۀ معــاران و همچنیــن خــود مــن بوده اســت که 

مــا را بــه جســتجو و در نهایــت بــه طراحــی واداشــته اســت. بــه تازگــی 

ــتای  ــد در راس ــده و روش من ــی ش ــای مهندس ــی فعالیت ه ــاهد برخ ش

طراحــی مبلــان هســتیم و آن چــه از ســوی مــن با عنــوان طراحــی ایرانی 

مطــرح می شــود، محصولــی اســت کــه در جهــت تأییــد اصالــت فــردی 

ایرانــِی معــارص در برابــر تقلیــد و تکــرار پیــش مــی رود. آن هــم تقلیــدی 

ناآگاهانــه کــه از دوران ســلطنت قاجاریــان خــود را بــه وضــوح بــروز داد 
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ــا در  ــی کــه م ــن شــد.« محصوالت ــن رسزمی ــر هــر ای و گریبانگی

»ریشــه« تولیــد مــی کنیــم بــه دو دســتۀ کلــی تفکیک می شــوند:

 آنهایــی کــه توســط طراحــان خارجــی در دهــه هــای گذشــته . 1

طراحــی شــده انــد و ریشــه بــه بازتولیــد برخــی از آنهــا پرداخته 

تــا تــوان و مهــارت تکنیکــی بــاالی خــود را بــه منایــش بگــذارد.

ــن . 2 ــاس ذه ــر اس ــه ب ــی ریش ــتودیوی طراح ــه در اس ــی ک آنهای

رشــد یافتــۀ طــراح در بســر معــارص ایــران طراحــی   می شــوند 

و بــه تولیــد مــی رســند.   

در کارهــای »ریشــه« زیبایــی شناســی بــه درســتی درک و رعایت 

شــده اســت. هــر بیننــده ای ناخــودآگاه در هــان نــگاه اول بــا آنها 

ارتبــاط خــوب و عمیقــی برقــرار میکنــد و بــا کمــی تحقیــق در آنها 

اصالــت فــرم و اجــزا را خواهیــم دیــد. »ریشــه« نیازهــای درونــی 

جامعــه را یافتــه و بــر پایــۀ ســاختار و هندســۀ دقیــق، محصــوالت 

ــد کــرده اســت. در ســاخت متــام  ــه ای را طراحــی و تولی خالقان

ــد و  ــت می کن ــت رعای ــا دق ــتانداردها را ب ــود، اس ــوالت خ محص

ــا  ــت ت ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــی از کیفی ــول نهای محص

جایــی کــه بــه دور از اغــراق می تــوان از برنــد »ریشــه« بــا عنــوان 

همتایــی بــرای برندهــای اروپایــی یــاد کــرد.

دقتــی کــه در قرارگیــری اجــزا در کنــار هــم، اتصــاالت، پرداخــت، 

رنــگ، جزییــات، تناســبات و انتخــاب چــوب مــی شــود نشــان از 

مدیریتــی مهندســی و حضــور اســتادکاران ماهــر دارد و این دقیقاً 

ــان  ــک در می ــالت آکادمی ــش تحصی ــه نق ــت ک ــی اس ــان جای ه

تجربــه و اســتعداد منایــان مــی شــود و باعــث ایجــاد تفاوت هــای 

و  مــدار  مهندســی  فعالیت هــای  میــان  بنیادیــن  و  اساســی 

ــی  ــای آکادمیک ــود. مهارت ه ــی می ش ــاً تجرب ــای رصف فعالیت ه

ماننــد معــاری و طراحــی صنعتــی اگــر در تعامــل بــا فرآیندهایی 

ایــن چنینــی بــه کار گرفتــه شــوند، قطعــاً پیرشفت هــای پایــدار و 

همــه جانبــه ای را رقــم خواهــد زد.

56
56Persian Designers

تازه های مبلمان ایرانی



ســاخت  رونــد  و  محصــول  کیفیــت  بــر  کارشناســانه  نظــارت  و  تولیــد  مدیریــت 

ــد،  ــی باش ــی و علم ــول مهندس ــای اص ــر مبن ــر ب ــه اگ ــی دارد ک ــای فراوان پیچیدگی ه

ــه نتیجــه ای درخــور تحســین خواهــد شــد.  ــۀ فــردی منجــر ب در کنــار مهــارت و تجرب

“محمدحســین رســتمی” بنیانگــذار صنایــع چوبــی ریشــه، امــروز ایــن امــر را محقــق کرده 

اســت و هــم گام بــا تکنیــک هــای روز، در کنــار تیــم ریشــه در جهــت پیشــربد بخشــی از 

ــه مــی دهــد. ــه ای خــود را ادام ــران فعالیــت حرف ــان ای صنعــت مبل

ــبک  ــرد، س ــره می ب ــه« از آن به ــه »ریش ــبکی ک س

ــه ســبک مبلــان  ــا نیــم نگاهــی ب معــارص اســت ب

دهــه هــای 50 و 60 میــالدی بــه دور از تقلید و تکرار 

و کلیشــه. مبلــان و محصــوالت چوبــی “ریشــه” نه 

ــه  ــی ب آن قــدر مینیــال اســت کــه از روحیــۀ ایران

دور باشــد و نــه آن قــدر پرگــو و شــلوغ و حجیــم کــه 

در فضاهــای کوچــک خانــه هــای امــروزی نگنجــد. 

ــراه دارد.  ــه هم ــار ب ــا وق ــوأم ب ــادگی را ت ــه س بلک

محصوالتــی کــه آنگونــه کــه »کیانــا رســتمی« طراح 

ــل  ــه تجم ــن هم ــا را از ای ــد: م ــه می گوی ــد ریش برن

ــا  کاذب دور کنــد و موجــب نزدیکــی بیشــر مــا ب

فرهنــگ و اصالــت فــردی و اجتاعــی مــا شــود.
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Winners 2015 VMODERN 
Furniture Design 
Competition

این جایزه)VMODERN( که از سوی مجله eVoLo که یکی از معتبرترین مجله ها در زمینه طراحی و معماری با رویکردی آینده نگرانه است از سال 2006 با موضوعات 

معماری،طراحی داخلی،طراحی صنعتی و ... برگزار می شود.

آفرینش این جایزه حاصل عالقه مندی به ایجاد یک اتاق فکر گروهِی نامحدود برای اید پردازی و توسعه طراحی خالقانه در جهان بوده است. مسابقه طراحی مبلمان

VMODERN می کوشد تا با کشف نوآوری ها و ترویج ایده ها، سازندگان مبلمان را به درک بهتری از روش زندگی و تعامل با محیط در دنیای امروز برساند.

آینده طراحی مبلمان چیست؟

این رقابتی است میان ایده ها و طراحان که نمونه های ساخته شده)prototypes(،کانسپت ها و هرگونه ارایه ای را در این رویداد برای داوری در دسترس و چالش 

بگذارند. بر پایه آیین نامه داوری این مسابقه معیارهایی چون: خالقیت،اصالت،امکان سنجی تولید،عملکرد، زیبایی شناسی در یافتن نمونه های برتر برای داوران 

اهمیت دارند.

در رویداد سال 2015  مجله  eVoLo)VMODERN 2015(  233 طرح از 34 کشور جهان به این مسابقه رسید.برگزیدگان شامل 3 طرح برتر اصلی و 20 طرح شایسته 

تقدیر بودند.
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ــه  ــه ب ــری پارچ ــه کارگی ــرای ب ــت ب ــی اس ــروژه تالش ــن پ ای

عنــوان یــک مــاده ســاختاری در طراحــی مبلــان. پارچــه به 

کمــک گونــه ای رزیــن در جــای خــود تــا انــدازه ای ســخت 

شــده اســت کــه آســانی و نرمــی را در نشســن از دســت 

نــداده و آزاردهنــده نباشــد.

ــه  ــاختار س ــک س ــدن ی ــِی FABRIC CHAIR آفری ــده کل ای

ــه  بعــدی از یــک مــاده تخــت ماننــد پارچــه و دســتیابی ب

نوعــی کامپوزیــت ســامل بــدون به کار گرفن پشــم شیشــه، 

پالســتیک و فرآیندهــای قالــب گیری اســت. اگرچــه پارچه، 

حضــوری بــه درازای تاریــخ در معــاری و مبلــان دارد امــا 

ــش  ــه آفرین ــاده اولی ــد م ــه هانن ــه پارچ ــروژه ب ــن پ در ای

نوعــی کامپوزیــت نــگاه شــده اســت.

ایــن پــروژه را شــاید بتــوان چالشــی آگاهانــه در بــه کارگیری 

مــاده ای رایــج و ارزان و تبدیــل آن بــه یــک ســاختار نیرومنــد 

ــی  ــک طراح ــدن ی ــل ش ــد تبدی ــت. رون ــردی دانس و کارب

ــول  ــک محص ــه ی ــه ب ــد پارچ ــدی هانن ــی دو بع ــا الگوی ب

ــوان آن را »اوریگامــی  ســه بعــدی، چیــزی اســت کــه می ت

پارچــه« نامیــد.

ــش از  ــا پی ــد و ت ــش تولی ــه پی ــور در مرحل ــن منظ ــه همی ب

ــیاری از  ــای بس ــی پارچه ه ــه پایان ــد منون ــه تولی ــیدن ب رس

نظــر کشــش، اســتحکام، نفوذپذیــری و . . . آزموده شــدند و 

ماکت هــای کوچکــی نیــز از هــر کــدام ســاخته شــد. نتیجه 

ایــن مطالعــه و گزینــش و اولویت بنــدی پارچه هــا در کاربرد 

مبلــاِن نهایــی خــود را نشــان می دهــد. در بخــش نشــیمن 

و نقــاط مرتبــط بــا بــدن کاربــر، توده هایــی نرم تــر و در 

بخش هــای فشــارپذیر و نیازمنــد مقاومــت بــا پارچه هایــی 

هســتیم. روبــرو  رزیــن(  نوعــی  طریــق  نیرومندتــر)از 

برنده نخست FABRIC CHAIR از کشور انگلستان
I-Ting Tsai, Xixi Zheng, Yiru Yun, and Somdatta Majumdar :اعضای گروه



ــی  ــپانیایی تالش ــتودیوی اس ــن اس ــوی ای ــده از س ــد ش ــی تولی ــه صندل منون

ــی  ــه ای کــه پویای ــه گون ــارن و تناســب در طراحــی اســت ب ــی تق ــرای بازیاب ب

و زیبایی شناســی نــاب را بیشــر از آن چــه از ترکیب بندی هــای متقــارن 

انتظــار اســت بــه بیننــده بدهــد. صندلــی SIMMIS تقــارن را بــه کار گرفتــه 

ــارن  ــت. تق ــده اس ــز فراخوان ــویه نی ــازی دوس ــک ب ــه ی ــان آن را ب ــا همزم ام

محــوری ایــن محصــول بــا یــک بــرش مرکــزی عنــر کلیــدِی زیبایــی شناســی 

صندلــی را ســاخته اســت. ایــن برش،ســبکی،تعادل و ظرافــت بــری را بــا خود 

ــی می دهــد کــه فــرم و مــاده ســازنده آن تداعــی کننــده نیــرو و  ــه محصول ب

اســتحکام اســت.

SIMMIS برنده دوم
گروه: استودیو LA CUBE  از اسپانیا
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HELIX برنده سوم 
گــروه: کارگاه مشــترک گروهــی از طراحان ایتالیــا و ایاالت متحده

ــِی  ــک سیســتم مبلان ــان، مفهومــی را از ی ــن مبل ــا پیشــنهاد ای ــن گــروه ب ای

گســرش یابنــده در فضــا ارایــه داده انــد کــه بــه گفتــه آن هــا در پــی آفرینــش 

یــک فضــای همــه جانبــه اســت. پیــرو ایــن مفهــوم، خودبســندگِی فضا بــا ایجاد 

مبلانــی محیط گــرا یــا فضایــی بــا کارکــرد مبلانــی هــدف اصلــی بوده اســت.

HELLIX ســازه ای اســت مــدوالر کــه می توانــد شــاخه های خــود را بــا پیــروی 

ــک منطــق هندســی در ســطوح افقــی و عمــودی گســرش دهــد و آن هــا  از ی

را بــه ســطوح کاربــردی هاننــد روشــنایی، میــز، کتابخانــه و ... تبدیــل کنــد.

 expanded polystyrene obtained)EPS( ایــن ســازه از یــک تــوده بــا جنــس

و بــه کمــک یــک دســتگاه CNC پنــج محــوره ســاخته شــده و ضمــن ســبکی و 

ــازک( متــام آن  ــه دلیــل اســتفاده از یــک روکــش رزینــی ن ســختی مناســب )ب

بازیافــت پذیــر بــوده و می توانــد بــه فرآینــد تولیــد بازگــردد.

20 طــرح دیگــر در ایــن رویــداد از ســوی گــروه داوران شایســته تقدیــر شــناخته 

شــدند. طرح هایــی بــا رویکردهــاِی بازشــناخت مــواد، طراحــی بــا رویکردهــای 

ارگونومیــک، طراحــِی تجربــه کاربــری)UX( و . . . .
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HELLIX مبلامن



تالش مداوم برای کاهش قیمت؛

وال مارت

 شــنبه 14 آگوســت 1964 روز خیلی داغ و ســوزانی در شــهر هاریسون ایالت آرکانزاس بود. اما این موضوع آخرین چیزی بود که  

ذهن »ســاموئل موروالر« را به خود مشــغول کرده بود. آن روز قرار بود افتتاحیه با شــکوه دومین فروشــگاه وال ـ مارت باشــد 

کــه اولیــن آن در ســال 1962 افتتــاح شــده بــود. برای »والتون« 46 ســاله کــه هنوز به لطــف دوران بازی قهرمانــی در تیم فوتبال 

مدرســه به عنوان پاســور از اندامی مناســب برخوردار بود روز بزرگی بود و اطمینان داشــت که موفقیتی بزرگ در راه اســت.

بــا وســواس  عجیبــی بــر جزییــات کــه  یکــی از خصوصیاتــش بــود همــه چیــز را برنامه ریــزی کــرده بــود. بــرای آخریــن بــار 

در راهــرو قــدم زد و بــه کارکنانــش اجــازه داد تــا وجودشــان رسشــار از شــعف شــود و لــذت بربنــد.  بیــرون فروشــگاه و در 

محوطــه پارکینــگ دو کامیــون پــر از هندوانــه رســیده بــود. او چهارپایــی را بــرای ســواری دادن به کــودکان آمــاده کــرده بــود. 

به محوطــه رفــت تــا بــه  اولیــن مشــریان خــود خوش آمــد بگویــد. 

آنچــه مشــاهده کــرد بــرای شــوک دادن به خونردتریــن کارفرماهــا کفایــت داشــت تــا از کــوره در برونــد. هندوانه هــا در اثــر 

گرمــای زیــاد  متالشــی شــده بودنــد از ســوی دیگــر فضــوالت چهارپایــان هــم در رسارس پارکینــگ پخــش شــده بــود. به جــای 

خوش آمــدی شــادمانه، مشــریان بــا محوطــه ای از مزرعــه ای از هندوانــه روبــه رو شــدند کــه بــوی بــدی هــم گرفتــه بــود. 

عکس العمــل والــر منونــه ای از قــدرت او در تســلط بــر هــر چالــش کوچــک و بزرگــی بــود. او بــدون توجــه بــه ایــن قضایــا فقــط 

برمشــریان اش مترکــز داشــت. بــه ســادگی و بی اعتنــا بــه  ایــن آشــفتگی به ســوی جمعیــت رفــت، دســت خــود را به                        ســوی 

اولیــن مشــری دراز کــرد و گفــت: بــه وال مــارت خــوش آمدیــد. 
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 مترکــز اولیــن درســی اســت کــه هــر اهــل کســب وکاری می توانــد از 

زندگــی ســام والتــون فراگیــرد. امــا درس هــای بســیار دیگــری نیــز 

هســت، مثــال  دغدغــه او بــرای رســیدن بــه قیمت هــای پاییــن، که 

اولیــن قــدم در رســالت او بــرای ارائــه خدمــات بــه مشــریانش 

بــود. همــه ایــن تالش هــا در شــهری کوچــک آغــاز شــد.

ایــن یادداشــت، بخشــی از کتابــی بــه همیــن نــام اســت کــه بــه 

تازگــی از ســوی رامیــن ســمیع زاده دکــرای مدیریــت کســب و 

کار و متخصــص و مشــاور در حــوزه طراحــی مدل هــای کســب 

و کار )business models( بــه فارســی برگردانده شــده 

و روانــه دنیــای دانــش و تجــارت گردیــده اســت.

ســام والتــون پــر تامــس گیبســون و نانســی 

لــی والتــون در 29 مــارس 1918 در شــهر کوچــک کینــگ فیــرش در 

اوکالهامــا به دنیــا آمــد.  هنــگام تولــد او ، پــدرش صاحــب مزرعه ای 

ــاب وام  ــی اش یعنــی ارزی ــه  شــغل قبل ــی پنــج ســال بعــد ب ــود ول ب

ــی  ــواده اش از جایی به جای مــزارع برگشــت. در روزگار کودکــی، خان

دیگــر در »میســوری« در حرکــت بودنــد تــا با ســختی هایی کــه رکود 

بــزرگ تحمیــل کــرده بــود دســت وپنجه نــرم کننــد. وظیفــه والتــون 

ــواده،  ــی خان ــیر مرف ــازاد ش ــردن م ــه ک ــیر گاو، شیش ــیدن ش دوش

تحویــل آن به همســایه ها و جمــع آوری عوایــد آن بــود. همچنیــن 

دبیرســتان  در  می کــرد.  پخــش  روزنامــه  مشــخص  مســیری  در 

ســتاره ورزشــی، دانش آمــوز ممتــاز و رئیــس شــورای دانش آمــوزی 

بــود. همکالســی هایش بــه  او لقــب  همــه  فــن حریــف  دادنــد.

والتــون بــرای کمــک به پرداخــت هزینــه تحصیلــش در 

ــی روی  ــوری به مشــاغل گوناگون ــگاه میس دانش

آورد. در رســتوران به عنوان گارســون کار کرد. 

در اســتخر محــل به عنــوان نجــات غریــق 

ــرت  ــازه خرت وپ ــک مغ خدمــت کــرد. روزنامــه پخــش می کــرد در ی

در  اقتصــاد  دانشــجوی  به عنــوان  همچنیــن  کــرد.  کار  فروشــی 

کالس هــای ترتیــب افــران ذخیــره رشکــت کــرد و  به مقــام افــری 

ــت.  ــی گرف ــران پیش ــود از دیگ ــالت خ ــت. در تحصی ــا یاف ارتق

بعــد از کالــج، مــدت کوتاهــی به عنــوان کارآمــوز مدیریــت در رشکــت 

»جی ســی پنی« در شــهر دس مونیــز ایالــت آیــوا بــا حقــوق ماهانــه 75 

دالر  مشــغول بــه کار شــد. روز ولنتایــن ســال 1942  بــا هلــن رابســون 

کــه بــا مــدرک بازرگانــی از دانشــگاه اوکالهــا فــارغ التحصیــل شــده 

بــود ازدواج کــرد. او ثابــت کــرد کــه رشیکــی قــوی و بــا نفــوذ بــرای 

زندگــی اســت. در واقــع عــدم متایــل همــر والتــون بــرای زندگــی در 

شــهری بــا جمعیــت بیــش از 10000 نفــر بــود کــه باعــث شــد والتــون  

ــا  ــد. ب ــر در جوامــع روســتایی متمرکــز کن ــارت را ب اســراتژی وال م

ــتعفا  ــی پنی اس ــت جی س ــون از رشک ــی دوم، والت ــگ جهان رشوع جن

داد و بــه بخــش اطالعاتــی ارتــش امریــکا ملحــق شــد. نهایتــاً بــه  درجه 

رسوانــی ارتقــا یافــت.

ــالن  ــش ؛ لی ــال  1945، 20/000 دالر از پدرزن ــش در س ــرک ارت ــد از ت بع
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ــش  ــوق ارت ــه از حق ــالوه 5000 دالری ک ــت و به ع ــرض گرف ــی ق ــدار اوکالهای ــک بانک ــن ی ــتنفورد رابس اس

ــد. شــواهد  ــزاس خری ــت آرکان ــورت ایال ــن را در شــهر نیوپ ــن فرانکلی ــازه خــرازی ب ــود مغ ــداز کــرده ب پس ان

ــا  ــرد: ب ــان ک ــا اذع ــودش بعده ــت. خ ــراه اس ــی هم ــای فراوان ــا تردیده ــت او ب ــه موفقی ــی داد ک ــان م نش

اطمینــان متــام می توانــم بگویــم کــه حتــی تجربــه یــک روز اداره کــردن مغــازه خــرازی را نداشــتم. او 

ــی  ــول گزاف ــه پ ــود ک ــن ب ــتباهش ای ــتین اش ــت. نخس ــم پرداخ ــی را ه ــن بی تجربگ ــه ای ــه هزین ــب البت خ

ــدم  ــه ش ــه متوج ــود ک ــرارداد ب ــد ق ــد از عق ــت بع ــد: درس ــود. او می گوی ــرده ب ــت ک ــازه پرداخ ــرای مغ ب

ــود  ــده خ ــن ش ــت تعیی ــه قیم ــدا از 25/000 دالری ک ــد. ج ــم منی ارزی ــه پرداخت ــی ک ــه قیمت ــازه ب ــن مغ ای

مغــازه بــود موافقــت کــردم کــه پنــج درصــد کل قیمــت مغــازه را به عنــوان اجــاره بپــردازم. بعدهــا والتــون 

 متوجــه شــد ایــن باالتریــن اجــاره ای بــود کــه کســی در کســب وکار خرازی فروشــی شــنیده بــود. هیچکــس 

پنج درصد قیمت فروش را به عنوان اجاره پرداخت منی کرد.

ــه او  ــنگین ماهان ــای س ــم هزینه ه ــت. علی رغ ــراتژی اش  ارصار داش ــرای اس ــه اج ــون ب ــال والت ــن ح ــا ای ب

همچنــان مصمــم بــه  ارائــه قیمت هــای پاییــن به مشــریان بــود. ایــن سیاســت ناشــی از  اعتقــاد او بــود کــه 

ــه  ــزوده  ب ــرای ایجــاد ارزش  اف ــه تعهــد او ب ــود. البت ــون ب ــای ســایر اســراتژی ها و تصمیــات والت ــر بن و زی

 مشــریانش چیــزی فراتــر از قیمــت  بــود.  مجموعه وســیع و متنوعــی از محصــوالت، کیفیت باال، ســاعات کار 

ــا لبخنــدی صمیمــی. ــغ همــراه ب ــی و خدمت رســانی بی دری طوالن

 او مذاکره کننــده قابلــی بــود و به خاطــر حجــم بــاالی خریــدش اهرم هــای فشــار فراوانــی داشــت. بــا حــذف 

منایندگی هــا و عمده فروشــی ها توانســت مســتقیاً بــا کمپانی هــای تولیدکننــده کاال معاملــه کنــد.

یکــی از اســاتید بازرگانــی دانشــگاه  هــاروارد خاطــر نشــان می کنــد : »ســام والــر اتفاقــی بــه  یــک میلیــارد 

تبدیــل نشــد. او یــک نابغــه بــود اگــر چــه هیچــگاه هــوش، ذکاوت و زیرکــی اش مــورد پرســش قــرار نگرفــت.«

بعــد از مدتــی، فروشــگاه والتــون بــه مســیر موفقیتــی افتــاد. در ســال اول کارش فــروش را 45 درصــد بــاال بــرد 

و بــه رقــم 105/000 دالر رســاند. در ســال دوم 33 درصــد باالتــر رفــت و بــه رقــم 140/000 دالر رســید. در ســال 

ســوم، درآمــد 25 درصــد دیگــر بــاال رفــت و بــه رقــم 175/000 دالر رســید. تــا قبــل از ســال پنجــم رقــم فــروش 

بــه 250/000 دالر رســید. 
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در همیــن دوران 20/000 دالر پولــی را کــه از 

پدرزنــش قــرض گرفتــه بــود را پرداخــت کرد. 

فرزندانــش جــان تومــاس والتون در ســال 1946 

، جیمــز کارت والتــون در ســال 1948 و آلیــس 

والتــون در ســال 1949 به دنیــا آمدنــد. در ســال 

ــل«  ــهر »بنتووی ــگاه دوم را در ش 1950  فروش

ایالــت آرکانــزاس خریــد. 

گــر چــه ایــن فروشــگاه بخشــی از فروشــگاه های 

زنجیــره ای بــن فرانکلین بود ولــی نــام آن را والتون 

گذاشت.

امــا در ژانویــه 1951، اوضــاع کاری اش بــه 

یکبــاره دچــار بحــران شــد. وقتــی مــدت 

قــرارداد فروشــگاه اول منقضــی شــد فهمیــد 

هیــچ مکانیــزم متدیــدی در آن پیش بینــی 

نشــده بــود. مالــک مغــازه »بیکســی هوملــز« 

والتــون را بیــرون کــرد و فروشــگاه را به پرش 

واگــذار کــرد. »والتــون« درس مهمــی گرفت: 

اول نــکات ریــز و مهــم را بخوانیــد و بعــد 

ــوید. ــک ش ــب مل صاح

ــه  ــن نقط ــه ای ــرد ک ــان ک ــر نش ــا خاط بعده

به شــدت  و  بــود  مــن  زندگــی  از  تاریکــی 

ــاور  ــتم ب ــودم. منی توانس ــی ب ــران و عصب نگ

ــد.  ــن بیفت ــرای م ــی ب ــن اتفاق ــه چنی ــم ک کن

واقعــاً شــبیه یــک کابــوس بــود. مــن بهریــن 

مغــازه خــرازی در کل منطقــه را ســاخته بــودم 

و در آن جامعــه ســخت کار کــرده بــودم همــه 

ــودم و حــاال  ــز را به درســتی انجــام داده ب چی

مــرا از شــهر بیــرون می کردنــد. منصفانــه 

به نظــر منی رســید. خــودم را به خاطــر ایــن 

ــاره  ــرارداد اج ــن ق ــورد چنی ــاده لوحی در م س

صاحــب  دســت  از  و  می کــردم  رسزنــش 

ملــک به شــدت عصبانــی بــودم. »هلــن« کــه 

به تازگــی در یــک خانــواده کامــالً جدیــد جــا 

افتــاده بــود از آینــده نگرانــی داشــت و  از  

تــرک نیوپــورت دل شکســته بــود. اما چــاره ای 

نداشــتیم جــز تــرک آنجــا.

هولــز موافقــت کــرد بابــت موجــودی و اثاثیــه 

بــه  ایــن  و  بپــردازد  دالر  فروشــگاه 50/000 
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مــوارد دیگــر بودنــد.

رویاهــای بــزرگ، جعبــه بــزرگ اداره فروشــگاه های زنجیــره ای خــرازی 

خــوب بــود امــا والتــون اهــداف بزرگ تــری در ذهــن داشــت. آمادگــی 

ــن  ــربد و همی ــر ب ــک رده باالت ــود را ی ــب وکار خ ــه کس ــت ک آن را داش

کار را هــم کــرد. در دوم جــوالی 1962 اولیــن وال مــارت حقیقــی ـ کــه 

بعدهــا وال مــارت دیســکانت ســیتی نامیــده شــد ـ  در شــهر راجــرز 

ایالــت آرکانــزاس افتتــاح شــد. آنچنــان موفقیــت آمیــز بــود کــه ســال 

بعــد دومیــن فروشــگاه در یــک روز داغ و ســوزان در هاریســون افتتــاح 

شــد.

بــا هــر فروشــگاه جدیــد، والتــون در جهــت بهبــود بیشــر برنامــه ریزی 

ــکاوی  ــارزش کنج ــات ب ــی از خصوصی ــرد. یک ــی ک ــذاری م و هدف گ

ــوط  ــروش مرب ــر ف ــه ب ــود ک ــی ب ــه چیزهای ــاره هم ــیری ناپذیر درب س

ــه  ــون رسی ب ــواده والت ــود کــه خان ــک از تعطیــالت نب می شــد. هیچی

فروشــگاه های رقیــب نزننــد. او واقعــاً عاشــق پرســه زدن در راهروهــای 

کــی مــارت، مونتگمــری وارد، ســیرز و تارگــت بــود. 

به مــوازت رشــد فروشــگاه های زنجیــره ای جنبــه منفــی موفقیت هــای 

وال مــارت آشــکار شــد. زمانی کــه یــک شــعبه از وال مــارت در خــارج 

ــای آن را  ــی به ــاح می شــد، فروشــگاه های خیابان هــای اصل شــهر افتت

می پرداختنــد. طــی چنــد ماه کرکــره فروشــگاه ابــزارآالت که ســابقه ای 

صــد ســاله داشــت پاییــن کشــیده شــد و فروشــگاه البســه ای که توســط 

زوجــی اداره می شــد ورشکســت شــد و جواهرفروشــی کــه متــام 

ــن  اعضــای خانواده هــا را به اســم می شــناخت، بســته شــد. فقــط به ای

دلیــل کــه منی توانســتند در مــورد چیــزی که بــرای اکرثیت مشــریان 

مهــم بــود رقابــت کننــد کــه هانــا قیمــت بــود. بــرای آدم هایــی کــه 

ــش داشــت.  ــاداری چرب ــر وف ــات محــدودی داشــتند قیمــت ب امکان

بازرگانــان شــهری بــه اتفاق تصمیم گرفتندجلــوی پیرشفت 

ایــن پدیــده را بگیرنــد. آنهــا مدعــی 

بودنــد پولــی کــه در 

ترتیــب خانــواده والتــون بــه بنتــون ویــل نقــل مــکان کردنــد جایی کــه 

هنــوز فروشــگاه دوم را داشــت. بعدهــا نوشــت: »هرگــز آدمــی نبــودم 

کــه بــر گذشــته مترکــز کنــم و غصــه به خــورم و در آن زمــان هــم چنیــن 

نکــردم.«

اوضــاع بــه گونــه ای پیــش رفت کــه والتــون هرگــز دوبــاره در نیوپورت 

اقامــت نکــرد و فقــط زمان افتتــاح هجدمین فروشــگاه »وال مــارت« به 

آنجــا برگشــت. تــا قبــل از ایــن اتفــاق مدت هــا بــود کــه از فکــر آنچــه 

آنجــا بــرای مــا اتفــاق افتــاده بــود رها شــده بــودم و هیچ حــس انتقامی 

در ذهــن مــن نبــود. مــا در فروشــگاه وال مــارت خودمــان در نیوپــورت 

ــن  ــگاه ب ــد فروش ــی بع ــدت کم ــم و م ــرده بودی ــل ک ــاده عم خارق الع

فرانکلیــن مجبــور به تعطیلــی شــد. منی تــوان گفــت مــا باعــث شــدیم 

بلکــه مشــریان او ایــن شــخص را به زیــر کشــیدند.  

ــاد« صاحــب 15 مغــازه دیگــر  ــرادرش »ب ــا ســال 1962 »والتــون« و ب ت

خــرازی در آرکانــزاس، کانــزاس و میســوری شــدند. آنهــا بنتــون ویــل را 

به عنــوان فروشــگاه مرکــزی انتخــاب کردنــد.

انــرژی او افســانه ای بــود. روزهــای کاری از ســاعت چهارونیــم صبــح 

آغــاز می شــد و اغلــب تــا نیمه شــب ادامــه می یافــت. او حتــی وقتــی 

را بــرای فعالیــت در اتــاق بازرگانــی اختصاص مــی داد. با غــذا خوردن 

در رســتوران های محلــی و رانندگــی بــا یــک وانــت قرمــز »فــورد« از 

دام هایــی کــه ثــروت زیــاد برایــش فراهــم میکــرد، اجتنــاب داشــت. 

قــراره  وانــت ســوار می شــوم؟  به شــوخی گفــت: »چــرا  یک بــار 

چطــوری ســگ هامو ایــن طــرف و آن طــرف بــربم؟ بــا یــک رولزرویــس؟ 

ــای او به کســب وکارش کمــک میکــرد. در عیــن  ــار ســاده و  بی ری رفت

حــال والتــون یــک خوش بینــی ذاتــی هــم داشــت الهــام بخــش دیگــران 

هــم بــود.

ــراد را دارد و از  ــی به اف ــی انگیزه بخش ــه توانای ــت ک ــون می دانس والت

ایــن موضــوع به نحــو کامــل بــرای کارمندانــش بهــره می گرفــت. هــورا 

کشــیدن ها، ســخرانی های برانگیزاننــده، حایت هــا و شــوخی ها 

همــه ســالح هایی از زرادخانــه او بودنــد. مزایــای کاری مثــل ســاعات 

ــرای  ــم ب ــک برابرونی ــت ی ــود، پرداخ ــیم س ــناور، تقس کاری ش

ســاعات کاری یکشــنبه ها و ارتقــای شــغلی 

در درون تشــکیالت از 

66
66

برندهای پیروز
Top Brands



مرکــز شــهر پرداخــت می گــردد در داخــل شــهر می مانــد امــا پولــی 

کــه رصف خریــد از  وال مــارت مــی شــود مســتقیاً بــه »بنتــول ویــل« 

مــی رود. امــا گــوش ســام والتــون به ایــن حرفها بدهــکار نبــود و خودش 

 را مقــر منی دانســت. مــردم بــرای خریــد حــق انتخــاب داشــتند و 

وال مــارت را انتخــاب می کردنــد چــون به آنــان ایــن امــکان را مــی داد 

کــه بــا توجــه بــه میــزان درآمدشــان بهــر زندگــی کننــد. 

ــد  ــم رش ــون ه ــازماندهی والت ــوغ س ــارت نب ــرش وال م ــا گس ــرا ب هم

زنجیــره ای  فروشــگاه های  زمــان  آن  در  ســنتی،  به طــور  می کــرد. 

ــش کاال در  ــوه چین ــا نح ــفارش کاال ی ــرای س ــی ب ــه و روش خاص برنام

قفســه ها نداشــتند. والتــون انبارهــای منطقه ای ســاخت و مســتقیاً با 

تولیدکننــدگان مذاکــره کــرد. قبــل از والتون مغــازه داران محصــوالت را 

در قفســه ها قــرار می دادنــد بــا ایــن اعتقــاد )یا امیــد( که مشــریان آنها 

را می خرنــد. والتــون کــه از ایــن سیســتم راضــی نبــود، تصمیــم گرفــت 

کــه ســفارش خــود را بــر مبنــای داده هــای اخــذ شــده از فروش گــذارد. 

سیســتمی را به وجــود آورد کــه ایــن اطالعــات را به رسعــت دریافــت و 

بــر مبنــای آن عمــل کنــد. بــا ایــن روش محصوالتــی کــه بیشــر مــورد 

ــد. در اصــل وال مــارت  ــر کردن ــد قفســه ها را پ ــرار می گرفتن ــال ق اقب

ــد.  ــه کن ــه  آن دیکت ــزی را ب ــه چی ــا آنک ــت ت ــورد می گرف ــازار بازخ از ب

او  فروشــگاه های  در  کــه  افــرادی  به فراگیــری  والتــون  همچنیــن 

بــاز  پنجشــنبه ها  آنهــا  داشــت.  اعتقــاد  می کردنــد  کار 

کــرده  مشــاهده  آنچــه  و  می گشــتند 

بودنــد را می نوشــتند و 

ــی  ــزارش م ــود را گ ــق ب ــا ناموف ــق و ی ــه موف ــواردی را ک ــات م جزیی

ــن  ــد و ای ــزار می ش ــی برگ ــات بزرگ ــا جلس ــح ه ــه صب ــد. جمع دادن

ــروش  ــام ف ــنبه ارق ــح ش ــد. صب ــذارده می ش ــراک گ ــات به اش اطالع

هفتــه می رســید و تصمیــات نهایــی در مــورد اعــال اقدامــات 

ــنبه،  ــر ش ــل از ظه ــا قب ــد، ت ــه می ش ــه گرفت ــی و پیش گیران تصحیح

مدیــران منطقــه ای در کنفرانــس تلفنــی بــا مدیــران ناحیــه ای رشکــت 

می کردنــد. متــام تغییــرات دیکتــه می شــد و تــا قبــل از دوشــنبه اجــرا 

شــده بودنــد. ایــن جریــان مــداوم اطالعــات و بهبــود مکانیزم ســفارش، 

نفــس رقبــا را بــرای رســیدن به آنهــا به شــاره می انداخــت. 

»والتــون« اطالعــات مالــی را بــا همــه در هــر فروشــگاه در میــان 

ــرای کارش  ــود کــه اشــتیاق افــراد ب ــه ب می گذاشــت. شــیوه او اینگون

را بــا  احســاس قــدرت به آنــان تقویــت می کــرد. او می خواســت 

ــی  ــا حت ــک ی ــک رشی ــل ی ــود را مث ــمت ها خ ــران قس ــوص مدی به خص

کارفرمــا احســاس کننــد. اگــر شــا بخــش لــوازم آشــپزخانه را در 

ــورت  ــص و ص ــود ناخال ــروش، س ــزان ف ــد می ــون اداره می کردی هاریس

اجنــاس را می دانســتید. اگــر ایــن ارقــام بــاال رونــد 

ــا شــا  ــه ای ب ســود آن به طــور منصفان

قســمت می شــد. 
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دهنــد فعالیت هــای آنهــا را مــورد مطالعــه قــرار دهــد. حــدس بزنید چه کســی 

بــرای او دعوتنامــه فرســتاد؟ وقتــی برزیلی هــا وارد »بنتــون ویــل« شــدند چــه 

ــا  ــرودگاه رفــت؟ و ب ــان به ف ــگ خــود به اســتقبال آن ــز رن ــت قرم ــا وان کســی ب

ــتاب در  ــا ش ــه ب ــرد؟ به هنگامی ک ــی می ک ــود معرف ــگ خ ــا را به س ــرور آنه غ

ــای  ــاره فعالیت ه ــددی درب ــؤاالت متع ــا س ــا ب ــد، برزیلی ه ــهر می چرخیدن ش

ــی ورق را  ــی ظریف ــو قبل ــون« به نح ــام والت ــدند. »س ــه رو می ش ــان روب خودش

به نفــع خــود برگردانــده بــود. در حقیقــت، او بعــداً بــه »ســائو پائولــو« پــرواز 

کــرد جایی کــه توســط مأمــوران امنیتــیـ  بعــد از آنکــه او را در حالی کــه بــه روی 

ــدا  ــود،  پی ــوی خــود مشــغول اندازه گیــری یکــی از راهروهــای فروشــگاه ب زان

ــود. ــظ ب ــد. تحت الحف کردن

بعــد اتفاقــی پیــش آمــد به ایــن ترتیــب کــه در ســال 1983 »والتــون« رشطــی 

را دربــاره انــدازه ســود ســه ماهــه رشکــت باخــت. رشطــی کــه او از باخــن آن 

خوشــحال بــود چــون میــزان واقعــی درآمــد از آن چیــزی کــه او بــر رس آن رشط 

بســته بــود بیشــر بــود. بــرای پرداخــت قــرض خــود، او دامنــی به رنــگ ســبز 

چمنــی پوشــید و در مقابــل بــازار بــورس نیویــورک در »وال مــارت« با اســتفاده 

از حلقــه ای بــه دور کمــر حــرکات مــوزون انجــام داد. چــون ایــن منایــش منافع 

تبلیغاتــی زیــادی را به همــراه داشــت تنهــا کامــالً حــق داریــد کــه شــک کنیــد 

کــه شــاید او ایــن رشط را عمــداً باختــه بــود.

ــه  ــر ب ــه منح ــاد ک ــی را ایج ــون« فرهنگ ــات »والت ــه اقدام ــن مجموع ــا ای ب

ــود. ــت او ب رشک

امــا رابطــه »والتــون« بــا تکنولــوژی هــای جدیــد اطالعاتــی جالــب بــود: او از 

رایانه هــا در مرحلــه اول اســتقبال نکــرد. در واقــع در مقابــل آنهــا مقاومت کرد. 

وقتی کــه بحــث حســابداری مطــرح می شــود او مثــل بقیــه هــم نســلی هایش 

بــود. امــا شــخصی کــه به عنــوان جانشــین خــود  در ســال 1998 برگزیــد یعنــی 

»دیویــد گالســی« او را متقاعــد کــرد کــه فنــاوری می توانــد به نحــو فزاینــده ای 

ــر  ــان، ه ــاد. ناگه ــاق افت ــن اتف ــد و همی ــود بخش ــات را بهب ــدی عملی کارآم

ــا دفــر مرکــزی و بقیــه شــعب قــرار گرفــت.  فروشــگاه در ارتبــاط حقیقــی ب

فــروش به صــورت لحظــه ای تــا آخریــن آدامس فروشــی قابــل ردیابــی بــود 

ــن  ــی« همچنی ــد. »گالس ــت می ش ــال و ثب ــک ارس ــک کلی ــا ی ــات ب و سفارش

ــه   ــرد و ب ــط ک ــدگان مرتب ــای تولیدکنن ــا رایانه ه ــارت« را ب ــای »وال م رایانه ه

ــی  ــن رصفه جوی ــاب میشــد. ای ــاس اجتن ــاد شــدن اجن ــن شــکل از کــم و زی ای

ــت. ــریان برمی گش ــود به مش ــه  خ ــم به نوب ــارت و ه ــه  وال م ــم ب ــه ه البت

انبوهــی از داســتان ها هســت کــه بــه »والتــون« کمــک می کــرد زندگــی 

 ،1980 دهــه  در  مثــال  بــرای  باشــد.  داشــته  پرهیجان تــری  و  جذاب تــر 

ــی  ــان امریکای ــر از همتای ــه ده نف ــی ب ــزرگ برزیل ــگاه ب ــک فروش ــت ی رسپرس

خــود نامــه ای نوشــت و از آنهــا درخواســت کــرد در صــورت امــکان بــه او اجــازه 
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منتقدیــن بــر ایــن باورنــد کــه ســبک ســاده زندگــی والتــون 

یــک تصویرســازی حســاب شــده بــود. امــا کســانی کــه او 

ــام  ــود »س ــن خ ــه ای ــد ک ــناختند معتقدن ــوب می ش را خ

ــر  ــی ه ــه توانای ــود ک ــردی ب ــره او م ــود. باالخ ــون« ب والت

گونــه ولخرجــی کــه تصور مــی رود را داشــت ولــی انتخاب 

او زندگــی ســاده بــود. آیــا عنــری از حســابگری در ایــن 

ماجــرا بــود؟ بلــه. امــا همــه رهــربان موفــق در کســب وکار، 

سیاســت یــا هــر زمینــه دیگــری از ایــن تصویــر بــرای 

بیشــرین بهره بــرداری اســتفاده می کننــد. هــر او در 

ــزرگ،  ــا ب ــه شــهرهای کوچــک را ب ــدون وقف ــود کــه ب آن ب

ــان  ــه/ بازرگان ــد محل ــت، در فرآین ــا قاطعی ــی را ب نرم خوی

ــت. ــم می آمیخ ــریت« دره ــار »وال اس ــهری و تج ش

به عنــوان  را  والتــون  فوربــس،  مجلــه   ،1985 ســال  در 

ثرومتندتریــن شــخص در ایــاالت متحــده اعــالم کــرد، 

ــه  ــا اعــراض به مجل ــر داشــت. او ب ــی کــه او از تنف عنوان

فورچــون گفــت: »متــام ایــن جاروجنجال هــا دربــاره ثــروت 

ــه اســت و اینهــا زندگــی مــرا بســیار  خالــص فــرد احمقان

ــورد او  ــا در م ــت.« ام ــاخته اس ــوارتر س ــر و دش پیچیده ت

ــفه  ــه فلس ــد ک ــحال می ش ــت. او خوش ــود نداش رازی وج

ــود در  ــا هــر کســی کــه عالقمنــد ب کســب وکار خــود را ب

ــادر اســت قواعــد  ــان از اینکــه ق ــا اطمین ــان بگــذارد ب می

کاری خــود را از هــر کــس دیگــری بهــر اجــرا کنــد. 

در اواخــر دهــه 1980 پزشــکان تشــخیص دادنــد کــه او 

مبتــال بــه تومــور رسطانــی اســتخوان در مغــز اســتخوان و 

ســلول های موئــی شــکل شــده اســت کــه سیســتم ایمنــی 

او را تضعیــف کــرده اســت. او بــا هــر دو بیــاری بــا متــام 

ــد.  ــت جنگی ــع داش ــوان توق ــه می ت ــی ک ــوان و احساس ت

معالجــات ســاده نبودنــد ولــی او به پــرواز در هواپیــای دو 

موتــوری خــود بــرای رسکشــی فروشــگاه هایش در رستــارس 

ــا  ــی ب ــن، رانندگ ــکار بلدرچی ــی داد. به ش ــه م ــور ادام کش

وانــت خــود همــراه ســگش، غــذا خــوردن در رســتوران های 

به همــراه  پرســبیرین  کلیســای  در  و رشکــت  محلــی 

ــی داد. ــه م ــن« ادام ــرش »هل هم

همــه می دانســتند »والتــون« بیــار اســت. کســی آن 

به صــورت  او  بیــاری  تشــخیص  منی کــرد.  پنهــان  را 

گســرده ای در بســیاری از نرشیــات مثــل نیویــورک تایمــز 

گــزارش شــده بــود. در ســال 1991 ـ هــان ســالی کــه وال 

مــارت فروشــگاه های ســیزر در روبــاک و کمپانــی را پشــت 

رس  گذاشــت وســیع ترین فروشــگاه زنجیــره ای امریکا شــد. 

او میزبــان مراســمی شــد کــه بســیاری می دانســتند کــه 
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می توانــد آخریــن اجــالس ســاالنه او باشــد. بیــش از 10/000 نفــر 

ــای  ــتان و اعض ــهامداران، دوس ــدگان، س ــان، تأمین کنن از کارکن

ــی  ــه در س ــزاس را ک ــگاه آرکان ــکتبال دانش ــالن بس ــواده س خان

ــی کــه  ــد. او به جمعیت ــود پرکردن ــل ب ــون وی ــوب بنت ــی جن مایل

بــا فریــاد برایــش ابــراز محبــت می کردنــد گفــت: »امــروز 

ــداً در  ــد.« بع ــته اند اینجاین ــاور داش ــانی که ب ــیاری از کس بس

هــان روز »ســام« و »هلــن« میزبــان مهــان پذیرایــی بــا کبــاب 

ــون  ــود در »بنت ــه خ ــن خان ــه چم ــود در محوط ــدان خ از کارمن

ویــل« بودنــد. روز یکشــنبه پنجــم آوریــل ســال 1992 والتــون در 

بیارســتان علــوم پزشــکی آرکانــزاس فــوت کــرد. هفتــاد و چهــار 

ســاله بــود. خــرب مــرگ او توســط ماهــواره به همــه فروشــگاه های 

وال مــارت کــه در آن زمــان بــه 1960 عــدد رســیده بود اعالم شــد.

ــاً  ــر از آن داشــت کــه بگوییــم رصف ســام والتــون جایگاهــی باالت

ــورد  ــری ف ــل ه ــود. مث ــب وکار ب ــه کس ــتاز در زمین ــک پیش ی

ــم  ــون ه ــم والت ــر داد، س ــکا را تغیی ــدل T امری ــد م ــا تولی ــه ب ک

ــال 1989 او  ــر داد. در س ــکا را تغیی ــارت امری ــیس وال م ــا تاس ب

ــوان یکــی از صــد نفــری کــه بیشــرین تأثیرگــذاری را در  به عن

ــد. ــده ش ــز برگزی ــه تایم ــوی مجل ــته اند از س ــرن بیســتم داش ق
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درس آموخته ها از سام والتون
ســام والتــون خیلــی از آمــوزه هــای کاری خــود را دقیــق ترشیــح 

ــن آموزه هــا مــی تواننــد هــر شــغلی و هــر رشکتــی را  کــرده و ای

به صــورت مســتمر در مســیر رشــد حفــظ کننــد.

مترکز 

اهــداف فراگیــر خــود را تعریــف کنیــد. هیچــگاه آنهــا را از 

ــتید.  ــد بایس ــه می کنی ــر کاری ک ــت ه ــد و پش ــر دور نداری نظ

»والتــون« در رشح حــال خــود به نــام »ســاخت امریــکا« اینگونــه 

ــوق  ــا ش ــص ام را ب ــک نقای ــه تک ت ــم ک ــور می کن ــت: »تص نگاش

فراوانــی کــه بــه کار داشــتم و مترکــز بــر کارم برطــرف کــردم.«

اختیار دادن

ــزار  ــا اب ــد به آنه ــا رشیکن ــا ش ــان ب ــراد در هدف ش ــه اف زمانی ک

ــی  ــژه اطالعات ــد به وی ــان را بدهی ــهم خودش ــام س ــرای انج الزم ب

کــه نیــاز دارنــد. »والتــون« می گفــت: همــکاران شــا هــر چــه 

بیشــر بهفمنــد، بیشــر بــه کار شــان اهمیــت می دهنــد. آگاهی 

قــدرت اســت. آنچــه از قــدرت دادن بــه همــکاران و رشکای  خــود 

ــای  ــردن رقب ــربان رضر آگاه ک ــر از ج ــد بیش ــت می آوری به دس

شاســت.

گوش کن و بنگر »والتون« چنین توصیه می کند که: 

بهــر  شــا  از  را  کاری  چــه  مشــغولند؟  به چــه  »رقبای تــان 

ــد؟ کارکنانــی  ــان چــه نظراتــی دارن انجــام می دهنــد؟ کارکنان ت

ــا مشــریان صحبــت  ــی کــه ب کــه در صــف اول هســتند ـ آنهای

می کننــد ـ تنهــا کســانی هســتند کــه واقعــاً می داننــد کــه 

اوضــاع چگونــه اســت. بهــر اســت دریابیــد آنهــا چــه می داننــد. 

به بخش هــای  خــود  ســازمان  در  را  مســئولیت  آنکــه  بــرای 

پاییــن  تــری دهیــد و بــرای آنکــه باعــث شــوید ایده هــای 

ــخنان  ــد به س ــد، بای ــوش برس ــازمان تان به گ ــل س ــوب در داخ خ

ــد. ــه کنی ــد، توج ــا بگوین ــد به ش ــعی دارن ــه س ــان ک همکاران ت

یاد بگیرید

را  اطالعــات  می توانیــد  آنجایی کــه  »تــا  می گفــت:  والتــون 

ــح معمــول  ــد. نصای ــاز نگه داری ــان را ب ــد و ذهن ت جمــع آوری کنی

ــه  ــر هم ــد. اگ ــنا کنی ــان ش ــالف جری ــر خ ــد. ب ــوش کنی را فرام

در یــک ســیر حرکــت می کننــد امــکان زیــادی وجــود دارد کــه 

جایگاه تــان را دقیقــاً بــا حرکــت در ســیر مخالــف بیابیــد. شــانس 

ــد. ــت دهی ــه آن را از دس ــت ک ــر از آن اس به

واکنش به موقع

 هــر آنچــه را یــاد می گیریــد فــوراً به مرحلــه عمــل درآوریــد. 

ســازمان شــا بایــد به نحــوی ســازماندهی گــردد کــه ایــن را نه تنهــا ممکــن بلکــه 

ــل نفــس کشــیدن درآورد. به صــورت امــری عــادی و طبیعــی مث

پاداش دستاوردها

ــد کــه ســهمی در رشکــت  ــون« نوشــت: »همــکاران خــود را تشــویق کنی »والت

ــا  ــتگی به آنه ــگام بازنشس ــد و به هن ــف دهی ــهام تخفی ــرای س ــا ب ــد. به آنه بگیرن

ســهام دهیــد.  ایــن بهریــن کاری بــود کــه مــا انجــام دادیــم.«

الهام بخش باشید

»الهــام قابــل ملــس نیســت امــا بیشــرین چیــزی اســت کــه مســتقیاً به قلــب 

راه پیــدا می کنــد. راهــی بیابیــد کــه هــدف خــود را به شــکلی برجســته عرضــه 

ــداف  ــید. اه ــش بکش ــه  چال ــد و ب ــزه دهی ــا انگی ــد به آنه ــه بع ــد. در مرحل کنی

ــرار  ــتایش ق ــورد س ــا را م ــتاوردهای آنه ــد و دس ــن کنی ــان تعیی ــدی برای ش بلن

دهیــد. پاداش هــای مالــی کافــی نیســتند.« »والتــون« ادامــه می دهــد: »هیــچ 

ــی  ــه ستایشــگری را کــه به خوب ــد کامــالً جــای ســخنان صادقان چیــزی منی توان

ــرد.« ــوند، بگی ــه می ش ــع گفت ــده اند و به موق ــاب ش انتخ

ــرژی، اســتعداد، خــرد  ــن ســام والتــون اســت معجونــی مهــار نشــدنی از ان و ای

ــانس  ــد، ش ــرار دهی ــود ق ــوی خ ــر او را الگ ــه بیش ــر چ ــه. ه ــبه زیرکان و محاس

ــود. ــد ب ــر خواه ــان بیش موفقیت ت
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طراحی، حلقه گمشده صنعت مبلمان ایران

 در اهمیت جایگاه واالی طراحی همین بس که کریم رشید- طراح بزرگ بین املللی- آن را »مهندسی فرهنگ« می نامد. این در 

حالی است که هنوز در کشور ما طراحی، جایگاه و کارکرد ابتدایی خود را نیز به دست نیاورده است. 

برنامــه ریــزی بــرای رشــد و توســعه مبلــان ، بــدون توجــه بــه مقولــه طراحــی )Design( ، حرکــت در مســیری اســت کــه بــه بــن 

بســت مــی رســد. طراحــی بــه عنــوان یــک عامــل حیاتــی و تأثیرگــذار در فــروش محصــول تــا جایــی اهمیــت دارد کــه کمپانــی 

هــای بیــن املللــی از آن بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده بــرای رقابــت تجــاری و بــه عنــوان شــاخصه ای بــرای ایجــاد هویــت بهــره می 

برنــد. در کشــورهای توســعه یافتــه و دارای رتبــه در طراحــی دنیــا، تولیدکننــدگان بــزرگ بــا ســفارش پــروژه هــای خــود به ســتاره 

هــای طراحــی در کوشــه کنــار جهــان، عــالوه بــر بهــره بــردن از ایــده و فکــر آنهــا و درج نــام و امضایشــان در کاتالــوگ محصــوالت، 

بــه ِبرَنــد خــود اعتبــار مــی بخشــند و بــرای مجموعــه خــود ارزش آفرینــی مــی کننــد. 
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 مهدی اشرفی ورزیده
دانش آموخته طراحی صنعتی و 

طراحی مبلامن

طراحـی کـردن بـه معنای فـرم دادن به یک محصـول کم و بیش بـی روح 

بـرای یـک صنعـت  متمدن نیسـت. طراحی کردن بـرای  من راهـی  برای  

بیـان و  مطـرح  کـردن زندگـی، روابط  اجتامعی، سیاسـت، غذا، عشـق و 

حتی خـود طراحی اسـت.  

اتوره سوتساس- طراح نظریه پرداز



ــی از  ــالع چندان ــران اط ــای ای ــده ه ــد کنن ــب تولی ــه غال ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ماهیــت و ارزش طراحــی ندارنــد؛ تــا حــدی کــه طراحــی در صنعــت مبلــان ایــران 

جایگاهــی نداشــته و مــی تــوان از آن بــه عنــوان »حلقه گمشــده مبلان« یــاد کرد. 

صنعتگــران ایرانــی معمــوال دیدگاهــی هزینــه محــور بــه طراحــی داشــته و اهمیت 

ــگاه آن را در  و جایــگاه درســت و مفیــد آن را درک منی کننــد. گه گاهــی هــم جای

حــد تهیــه نقشــه های اجرایــی تقلیــل می دهنــد. تولیدکننــدگان ایرانــی معمــوالً به 

کپــی بــرداری از کاتالــوگ، ژورنــال و منونه هــای وارداتــی گرایش دارند. متاســفانه 

ایــن موضــوع بــه عنــوان امــری مقبــول گســرش پیــدا کــرده اســت. در نتیجــه بــه 

دلیــل ضعــف در امکانــات واحدهــای تولیــدی، کپی هایــی بــا کیفیــت نــازل وارد 

 )Original( بــازار مــی شــود. بــا ایــن تفاســیر مســلاً مشــری خارجــی کاالی اصــل

را بــه کپــی ترجیــح داده و از کاالی ]کپــی[  ایرانــی! اســتقبال منی کنــد.

انــدک رشکت هایــی هــم کــه در ایــران، طراحــان را بــه خدمــت می گیرنــد؛ 

ــه  ــا دیکت ــه آنه ــود را ب ــلیقه ای خ ــخصی و س ــرات ش ــته نظ ــا ناخواس ــته ی خواس

ــه  ــع ب ــه طراحــان می شــوند. در واق ــعِ فعالیــت ابتــکاری و خالقان می کننــد و مان

ــد.  ــد بکنن ــپت های جدی ــر و کانس ــت فک ــردازان درخواس ــده پ ــه از ای ــای آنک ج

ــد.  ــل می کنن ــا تحمی ــه آنه ــدرت ب ــع ق ــود را از موض ــته های خ ــا و خواس فکره

ــد  ــد کــه مــی توانن ــی فعالیــت مــی کنن ــران طراحان ــی کــه در ای در صورت

بــا قلــم و اندیشــه خــود صنعــت مبلــامن 

ــده  ــا وای ــا طرح ه ــد و ب ــون کنن را دگرگ

هــای نــاب، جایــگاه ویــژه ای بــرای مبلامن 

ــد.  ــاد کنن ــی ایج ــازار جهان ــی در ب ایران

کــام اینکــه انــدک رشــدی کــه در مبلامن 

کــودک و نوجــوان صــورت گرفتــه، نتیجــه 

توجــه فعــاالن ایــن شــاخه بــه حــوزه 

ــت. ــوده اس ــی ب طراح

بــا توجــه بــه مطالــب فــوق مــا ناگزیریــم 

ــه عنــوان یــک راهــکار  کــه بــه طراحــی ب

ــع  ــرای حرکــت رسی اساســی و راهگشــا ب

توجــه  بین املللــی  بــازار  ســمت   بــه 

ــوان یــک عامــل  ــه عن ــژه ای داشــته و ب وی

بــا  و  بجوئیــم  بهــره  آن  از  افــزا  تــوان 

اســتفاده از قــدرت طراحــی، کمبودهــای 

ــش  ــدی پوش ــا ح ــود را ت ــی خ تکنولوژیک

داده و بتوانیــم ارزش افــزوده ای را بــه 

محصــوالت خــود تزریق منائیــم و بــا ارائه 

طرح هــای خالقانــه و متفــاوت، جایگاهــی 

ــم. ــت آوری ــه دس ــی ب ــازار جهان در ب
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تأســیس واحــد هــای طراحــی مبلــان می توانــد 

نقطــه آغــازی بــرای جهــش مبلــان  بــه ســمت 

پیرشفــت باشــد. واحدهایــی کــه بــه عنــوان 

ــی و  ــد علم ــه رش ــد و زمین ــل کن ــور عم انکوبات

عملــی تولیدکننــدگان را فراهــم آورده و بتواننــد 

نیازهــای طراحــی و فنــی - مهندســی آنــان را 

ــد.  ــن منای تأمی

راه انــدازی، ســازماندهی و تــداوم فعالیت مراکز 

ــازمان های  ــتگاه ها و س ــت دس ــه حای ــی ب طراح

مرتبــط نیــاز دارد و انتظــار مــی رود در آغــاز زیــر 

ســاخت های الزم بــرای گســرش طراحــی در 

بــازار فراهــم شــده و موانــع توســعه آن رفــع شــود. 

الزم بــه ذکــر اســت یکــی از موانــع  اساســی 

ــی  ــون کپ ــود قان ــران نب پیرشفــت طراحــی در ای

رایــت اســت. تصویــب ایــن قانــون، تــالش بــرای 

گســرش آن و نظــارت بــر اجــرای صحیــح آن مــی 

ــت  ــوی پیرشف ــه س ــزرگ ب ــش ب ــک جه ــد ی توان

صنعــت باشــد و تولیدکننده هــا را ملــزم منــوده 

کــه بــه ســمت واحدهــای طراحــی قدم برداشــته 

ــرده و در  ــره ب ــی به ــه طراح ــیل نهفت و از پتانس

بســط و گســرش طراحــی نقــش ایفــا کننــد.

از  یکــی  عنــوان  بــه  دکوراســیون  و  مبلــان 

گســرده ترین شــاخه های صنعــت بــه شــار 

ــاخه های  ــدد ش ــردگی از تع ــن گس ــد. ای می آی

ــواب،  ــاق خ ــس ات ــی، رسوی ــل راحت ــان )مب مبل

شــهری  مبلــان  آشــپزخانه،  اداری،  مبلــان 

وســیع  حرفه هــای  و  طــرف  یــک  از   )... و 
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ــراق  ــگ کاری، ی ــی، رن ــاری، رویه کوب ــا آن )نج ــط ب مرتب

آالت و ...( از ســوی دیگــر ناشــی می شــود. ارتبــاط 

ایــن صنعــت بــا صنایعــی چــون نســاجی، فلــزات، 

شیشــه، پالســتیک و ... نیــز یکــی از دالیــل اصلــی 

ــان و  ــن مبل ــالوه برای ــت. ع ــت اس ــن صنع ــعت ای وس

دکوراســیون )Furniture( غالبــاً بــا تزئیــن، زیباســازی ، 

آســایش و راحتــی هــم ردیــف اســت بــه دلیــل ارتبــاط 

ــا ســلیقه خریــدار و تنــوع   مســتقیم ایــن موضوعــات ب

ــای  ــا و مدل ه ــوع طرح ه ــاهد تن ــردم ش ــلیقه های م س

مبلــان و بــه تبــع آن گســردگی رشــته های آن باشــیم. 

وســعت ایــن صنعــت باعــث شــده کــه قــرش وســیعی 

از مــردم جامعــه در شــاخه های مختلــف مبلــان 

ــن  ــن ظرفیــت عظیمــی کــه در ای ــا ای شــاغل باشــند. ب

ــئوالن  ــی از مس ــفانه کس ــت؛ متاس ــه اس ــت نهفت صنع

بلنــد پایــه کشــوری، بــه موضــوع طراحــی صنعتــی، ولــو 

در حــد شــعار منی پــردازد. در صورتــی کــه ســاالنه 

ــالق از  ــتعداد و خ ــا اس ــوان، ب ــراح ج ــادی ط ــداد زی  تع

فارغ التحصیــل  ایــران  معتــرب   دانشــگاه های 

می شــوند. شــاید، ارج نهــادن و توجــه بــه طراحــی، 

اقتصــادی صنعــت  کارگشــای مشــکالت  »کلیــد« 

]مبلــان[ کشــور باشــد. 
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ICFF  رویــدادی 28 ســاله اســت کــه همــه ســاله در مــاه ِمــی برتریــن تولیدکننــدگان صنعــت مبلــامن را در بزرگریــن ویریــن 

طراحــی معــارص دنیــا در JAVITS CENTER نیویــورک گــرد هــم مــی آورد و بهریــِن بهرین هــای مبلــامن را در 11 رســته معرفــی 

ــن منایشــگاه می بینیــم: ــن رســته های ســال 2015 ای ــری دکومــان را از برخــی برتری ــد. گــزارش تصوی می کن

1 .New Designer

2 .Furniture

3 .Seating

4 .Carpet and Flooring

5 .Lighting

6 .Outdoor Furniture

7 .Wall Coverings

8 .Accessories

9 .Textiles

10 .Kitchen and Bath

11 .School

گروه داوران این رویداد عبارت بودند از:

:Judges 2015

Caroline Williamson, Design Milk

Spencer Bailey, Surface

David Dick-Agnew, Azure

Amanda Dameron, Dwell

Annie Block, Interior Design

Chantal Hamaide, Intramuros

Paul Makovsky, Metropolis

Christopher Hyland & Kyle Marshall, Hyland Magazine
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 :2015 ICFF چهره برتر طراحی

ایــن گلــدان هــای کاغــذی هامننــد دیگــر محصــوالت بنیــاد 

خیریــه Tiny Miracles  Foundation بــه دســت زنــان 

و کودکانــی در مببئــی هندوســتان ســاخته می شــوند. 

 Laurien ــوی ــال 2010 از س ــر آن در س ــه دف ــاد ک ــن بنی ای

ــرای  Meuter & Pepe Heykoop در هلنــد تأســیس شــد ب

بهبــود معیشــت 700 نفــر کــه همــه آنهــا زن و کــودک 

هســتند از طریــق طراحــی بــا پارچه هــای کاغــذی و تولیــد 

محصــوالت دکوراتیــو فعالیــت می کنــد. ایــن محصــوالت بر 

پایــه خطــوِط تاشــو در یــک زمینــه مثلثــی شــکل می گیرند و 

بــرای منونــه ایــن کاغذهــای تاشــده کــه بــا یــک خــط دوخته 

ــه  ــده اند ب ــر ش ــاف پذی ــه انعط ــک کیس ــه ی ــل ب ــده تبدی ش

عنــوان پوششــی بــرای بطری هــای آب کــه نقــش گلــدان را 

ــی رود. ــه کار م ــد ب ــازی می کنن ب

جایزه طراحی فضای حامم / آشپزخانه / . ..           

مجموعــه MAT از مجموعــه حام هــای ســاخته شــده در رشکــت 

ایتالیایــی CIEL0 اســت کــه طراحــی آن را اســتودیوی APG بــه انجــام 

رســانده اســت. ایــن طــرح فضایــی کالســیک و در عیــن حــال معــارص 

را بــا انبوهــی از عنــارص قابــل تنظیــم ، پیچیــده و ظریــف پیــش روی 

بازدیدکننــدگان نهــاده اســت.

جایزه طراحی کفپوش و فرش

در بخــش بهریــن فــرش و کفپــوش طراحــی شــده ســال، بوتیــک

 INK BLOT ــام ــا ن ــی ب ــه فرش ــرای ارای ــا ب LINDSTROM از کالیفرنی

ــد. ــناخته ش ــن ش بهری

ــمندی در  ــزه ارزش ــار و انگی ــزه را اعتب ــن جای ERIC LINDSTROM ای

ــد. ــود می دان ــد خ ــعه برن توس
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جایزه بهرین طراحی پارچه

ــی  ــت، محصول ــه و باف ــی پارچ ــن طراح ــش بهری در بخ

ــاریMIKKEL BLANKET از  ــام تج ــا ن ــروژ ب ــور ن از کش

رشکــت ROROS بیشــرین رأی را از گــروه داوران کســب 

ــاف  ــتفاده از الی ــا اس ــال 1939 ب ــت از س ــن رشک ــرد. ای ک

طبیعــی پشــم و نــخ، پتــو، بالــش و منســوجات کاربــردی 

ــد. ــد می کن ــی و تولی ــی طراح خانگ

جایزه بهرین عنارص تکمیلی

 در بخــش بهریــن طراحــی آکسســوری و عنــارص تکمیلــی مبلــان طــرح 

ــد.  ــده ش ــی Design Memorabilia برگزی ــت ایتالیای ــزی  از رشک ــت رومی س

ــن رشکــت اســت. ــن محصــول  Aldo Cibic طــراح ای طراحــی ای

جایزه مبلامن و فضای باز

 در رســته مبلــان فضــای بــاز محصــول LOLL DESIGNS کار مشــرک زوجــی از 

ــاز  ــای ب ــی و فض ــی داخل ــوالت مبلان ــت محص ــال س ــدود 10 س ــه ح ــده ک ــاالت متح ای

طراحــی و تولیــد میکننــد: Ascalonthat and Ghislaine Vinas برتریــن منونــه در ایــن 

بخــش شــناخته شــد.
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جایزه طراحی بهرین چراغ روشنایی

 BOCCI 73 ــام ــا ن ــی ب ــراغ محصول ــی چ ــنایی و طراح ــته روش در رس

طراحــی شــده در رشکــت BOCCI ایــن رشکــت از ســال 2005 در 

ــار  ــه در اختی ــن زمین ــی را در ای شــهرهای ونکــوور و برلیــن کارخانجات

دارد و مجموعه هــای بی نظیــری از چراغ هــای مــدرن را طراحــی و 

تولیــد می کنــد.

جایزه بهرین طراحی دیوار پوش 

از   CALICO کلکســیون  دیــواری  پوشــش های  بخــش  در 

ــواری و  ــد کاغــذ دی ــه تولی رشکــت مشــهور CALICO کــه ب

پوشــش های دســت ســاز و منحــر بــه فــرد بــرای طراحــان 

ــن  ــت. ای ــهور اس ــی مش ــی داخل ــان و طراح ــراز اول مبل ت

کمپانــی را زوجــی بنــام Rachel and Nick Cope پایــه 

گــذاری و اداره می کننــد.

ــا  ــر کالیفرنی ــگاه ه ــجوی دانش ــه دانش ــول ب ــن محص ــزه بهری ــی جای ــن صندل ــش بهری در بخ

Huiling Cheng رســید. ایــن صندلــی بــا نــام TUI کاملــن از چــوب گردو 

ــا یــک پوشــش روغــن طبیعــی پوشــانده شــده اســت. ظرافت هــای  و ب

هندســی مینیاتــوری آن صندلــی TUI  را محبــوب داوران ایــن رویــداد 

کــرد و ایــن رتبــه را بــرا ِچنــگ بــه ارمغــان آورد.

جایزه بهرین طراحی صندلی
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ــن  ــوان بهری ــه عن ــره مجســمه وار انتخــاب گــروه داوران ب ــک نف ــل ت ــن مب ای

مبلــان منایشــگاه در بخــش اختصاصــی خــود اســت.رشکت 

ــواده  ــول را از خان ــن محص SE COLLECTION ای

محصــول STARDUST  بــه منایشــگاه 

ــت. ــه داده اس ICFF 2015  ارای

جایزه بهرین مؤسسه آموزشی

ــا مدرســه  ــا معیارهــای خــود بــه بهریــن دانشــگاه، کالــج و ی ایــن منایشــگاه بین املللــی هــر دوره ب

ــگاه  ــه دانش ــزه ب ــن جای ــال 2015 ای ــه در س ــد ک ــدا می کن ــزه ای را اه ــز جای ــی نی ــی مهندس تخصص

ــت. ــده اس ــیس ش ــده تاس ــاالت متح ــگاه در 1847 در LOWA CITY ای ــن دانش ــید. ای LOWA رس

جایزه طراحی بهرین مبلامن
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