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 چکیده
 

باشد که اغلب به عنوان یک صنعت زود بازده و پرشتاب و داراي ارزش افزوده باالیی شناخته زا میصنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغال
تواند زمینه ساز اشتغال در کشور باشد. شده است. در شرایط فعلی که کشور با معضل بیکاري روبروست، درصورت برنامه ریزي مناسب می

صادرات محصوالت چوبی اهمیت بسیاري در صادرات محصوالت غیر نفتی دارد. و کسب سهم بیشتر از معامالت جهانی، قدرت نقش 
یادي از این طریق شود و در نتیجه سود زدهد، که در کشورهاي توسعه یافته توجه زیادي به آن میزایش میآفرینی در سیاست جهانی را اف

اما آمارهاي موجود حاکی از آن است که طی دو دهه گذشته میزان تولید و درنتیجه آن، میزان صادرات و واردات داراي  شود.نصیبشان می
اخیر تولید و صادرات مبلمان جاي خود را به واردات و کاهش تولید داخلی مبلمان داده است. به هاي افت و خیز فراوان بوده است. طی سال

میزان صادرات  94تا  92میزان واردات چند برابر میزان صادرات مبلمان از کشور بوده است و خوشبختانه از سال  91تا  84که از سال طوري
کلی طی بیست و پنج سال گذشته تاکنون میزان واردات به صادرات مبلمان کشور تقریبا  نسبت به واردات اندکی بهبود یافته است. به طور

دو برابر بوده است. این در حالیست که بیش از هفتاد درصد بازار مبلمان ایران در اختیار کشورهاي خارجی بوده است. درصورتی که تولید 
توانایی تولید و صادرات مبلمان به خارج از کشور نود درصدي مصرف بازار بوده و از بیش از کنندگان داخلی عالوه بر قادر بودن به تامین نی

هاي وضع شده در قبال ایران، از دست دادن بازار بین المللی مبلمان بنابه توان در تحریماند. علت این امر را به طور خالصه میرا داشته
ي مسئولین در قبال ایجاد هابی توجهیدانشگاه از صنعت و تولید سنتی مبلمان و آوري از همه فاصله گرفتن علم و فندالیلی و قطعاً مهمتر 

 هاي مناسب و اعطاي وام و تسهیالت جهت فراهم آوردن امکانات تولید مبلمان مدرن دانست.زیرساخت

، علم و فن آوري، اقتصاد، بازار بین المللیصادرات و وارداتتولید مبلمان،  هاي کلیدي:واژه

۱ 

 



 مقدمه
 

ویژه صنعت مبلمان چوبی کشور از آن جهت مورد تاکید و توجه قرار دارد که محصوالت تولیدي این صنعت پس از هبررسی صنعت مبلمان ب
از اهمیت  ؛انقالب صنعتی و پیشر فت توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی کشورها که با افزایش ثروت بسیاري از ملل همراه بوده است

و امروزه از این صنعت اغلب بعنوان  ،مردمان در همه جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت برخوردار بوده است هو رفاخاصی در الگوي مصرف 
ی که درکشورهاي صنعتی سهم این صنعت از تولید ناخالص ملی به مراتب باالتر از یک یشود تا جایک صنعت زودبازده و پرشتاب یاد می

(آقابابایی طاقانکی و نجفیان  شودت یک صنعت استراتژیک موثر در توسعه اقتصادي و صنعتی نگاه مین به صورآاز این رو به  درصد بوده و
 ).1394اشرفی، 

باشد که داراي ارزش افزوده باالیی است و در شرایط فعلی که کشور با معضل بیکاري روبروست، زا میصنعت مبلمان از جمله صنایع اشتغال
ساز اشتغال در کشور باشد. این صنعت علی رغم برخورداري از پیشینه مناسب در کشور، داراي تواند زمینهریزي مناسب میدرصورت برنامه

هاي موجود در این صنعت نیز صنعتی را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است. ضعف-هایی است که حضور آن در عرصه اقتصاديضعف
وجود آورده است هاي خاص صنعت بوده و شرایط نامناسبی را براي آن بهز مؤلفهتجاري کشور و نیز برگرفته ا-تابعی از وضعیت اقتصادي

 ).1391(ریاحی، 
با توجه به اهمیت موضوع، در ارتباط با شاخص و مدیریت بر صادرات محصوالت مبلمان چوبی، در کشور مشخص شد که عدم شناخت از 

درات مبلمان چوبی، عدم شناخت از سالیق و نظر مشتریان خارجی، عدم بازارهاي جهانی، عدم برنامه ریزي استراتژیک، جهت توسعه صا
هاي ایرانی با خارج و کم بودن اطالعات تولیدکنندگان از دانش صادرات به ترتیب در درجات اهمیت اول تاپنجم قرار گرفته و ارتباط شرکت

دهد که متأسفانه تولید کنندگان و صادر نمودند. این امر نشان میها اهمیت پیدا دیگر، تمام زیر شاخصبا توجه به نزدیکی کلیه موارد به هم
هاي نوین تولید و در عین حال اصول علمی مدیریت علمی، کنندگان محصوالت متنوع مبلمان چوبی از نظر اطالع از مبانی علمی، فناوري

توانند صادراتی ات متخصصین و مشاورین آگاه نمیمدیریت محور در ضعف مفرط به سر برده و لذا به دلیل عدم آگاهی و استفاده از نظر
سازد که اتحادیه و انجمن هاي صنفی موجود نقش اصلی و وظیفه واقعی خویش را در زمینه موفق نیز داشته باشند. این موضوع آشکار می

 ).1391دهند (تاج الدینی و همکاران، درستی انجام نمیهاي آموزشی و ایجاد اطالع رسانی بهبرگزاري دوره
کند. کسب سهم بیشتر از معامالت نیاز روز افزون جامعه بشري و وابستگی به وجود آمده، اهمیت صادرات غیر نفتی را صد چندان می

دهد. صادرات یک انتخاب نیست و یک الزام است. صادرات محصوالت چوبی جهانی، قدرت نقش آفرینی در سیاست جهانی را افزایش می
شود و در نتیجه سود زیادي از این طریق رود که در کشورهاي توسعه یافته توجه زیادي به آن مینفتی به شمار میهم جزء صادرات غیر 

شود. اما در کشورهاي در حال توسعه نظیر کشورمان، این بخش از صادرات هنوز نتوانسته آن جایگاه خود را پیدا کند که این نصیبشان می
است. تغییر الگوي توسعه اقتصادي کشور بر مبناي گسترش صادرات و گیر این کشورها شدهشد که گریبانبادر نتیجه مشکالت و مسائلی می

هاي دولتی و بخش خصوصی، یگانه مسیر تداوم بخشیدن به سیاست گذاري متناسب با آن، همراه با هماهنگی الزم و کافی میان دستگاه
کر در جامعه جا نیفتاده و توسعه اقتصادي کشور کماکان با پیروي از شیوه جایگزینی رشد و توسعه اقتصادي است. با این حال هنوز این تف
گذاري به نفع گسترش صادرات در بخش دولتی ضرورتی غیر قابل انکار است، با این واردات ادامه دارد. اگر چه تغییر تفکر و شیوه سیاست

ز آموزش کافی براي حضور در بازارهاي بین المللی برخوردار گردد. حال ضرورت دارد که همزمان با این تغییرات، بخش خصوصی نیز ا
 .)1391فائزي پور و همکاران، (
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 وضعیت واحدهاي تولیدي صنعتی کشور
 

سرشار از خبرهاي بد تولیدي براي کارگران و  94به هیچ وجه مساعد نیست و آمارهاي سال  کشور وضعیت واحدهاي صنعتی و تولیدي
درصد کارخانجات صنعتی با ظرفیت  29,5واحد معادل  183هزار و  10چرا که بر اساس آمار در سالی که گذشت،  .ستواحدهاي تولید ا

 70تا  50 درصد کل واحدها را تشکیل می دهند و با 29واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل  9927اند و درصد کار کرده 50کمتر از 
هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک هاي دولتی به  95رسد در سال به نظر می درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و

کار هزار صنعت 166حداقل  94و  93هاي آخرین گزارش مرکز آمار هم حکایت از این دارد که طی سال. این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود
هزار نفر اعالم کرده  147میلیون و  7شمار شاغالن در بخش صنعت را  94ل سا مرکز آمار ایران بر اساس گذارش جدیدند. ه ابیکار شد
بیش از  92شود. این در حالی است که شمار شاغالن در بخش صنعت کشور در سال درصد کل شاغالن کشور را شامل می 5/32است که 

زایی در بخش صنعت در دولت روحانی خالص اشتغالعبارتی دهد، بههزار نفري خبر می 166هزار نفر بوده که از کاهش  313میلیون و  7
ها هم با وجود همه شعارها و با وجود به این ترتیب است که وضعیت تولید روز به روز بدتر می شود و دولتیت. هزار نفر بوده اس 166منفی 

 و تولیدي واحدهاي هم هنوز  د وروزه شدن نزدیک می شود، اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده ان 1000اینکه فعالیت دولت به 
. رند و کارگران هم در بیکاري و بی حقوقی غوطه ورند و از تدبیر صنعتی دولت خبري نیستب می سر به نامطلوب بسیار شرایط در صنعتی

ستر و شرایط رونق توانند بمجلس دهم و دولت با رفع موانع تولید و تسهیل شرایط جذب سرمایه گذاري در کشور و تدوین قوانین مناسب می
ر اقتصادي را در جامعه فراهم کنند که این محور یک نیاز و اولویت مهم در مسیر توسعه کشور بوده و نیازمند توجه و برنامه ریزي گسترده د

آثار اخیر باطی مالی دولت و ضبودجه هاي مکرر، بی ان با توجه به ویژگی هاي ساختاري اقتصاد ایران، کسري. مسیر تحقق اهداف خود است
پدیده تحریم ها شامل افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات، افزایش قیمت دالر، رفتار غیرعقالیی بازار در مورد آثار تحریم ها وقوع 
صنعتی ي رکود تورمی که یک از بدترین بیماري هاي اقتصادي به خصوص براي کشورهایی مانند ایران که وابسته به واردات مواد اولیه ي 

د. همه این عوامل موجب خواهد گردید که کشور روبه رکود و تورم حرکت کرده و کارخانجات از تولید باز مانده و و صادرات نفتی می باش
 نهایتا باعث افزایش بیکاري خواهد گردید.

 

 

 1393تا  1375نرخ تورم سالیانه ایران از سال  -1شکل 
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 واحدهاي تولیدي مبلمان ایران

 
اي تولید مبلمان چوبی از گستردگی زیادي در کشور برخوردارند، این واحدها به لحاظ وسعت و نوع فعالیت شامل واحدهاي کوچک واحده

دهند، و متاسفانه موضوع باشند که غالبا به روش سنتی به فعالیت خود ادامه میدرودگري و واحدهاي صنعتی در مقیاس متوسط تا بزرگ می
ها به منظور حفاظت چوب در مقابل عوامل هاي داراي تکنولوژي روز دنیا و همچنین اشباع چوبرفته و با کورهخشک کردن به صورت پیش

شود. اگر بتوان روش تولید این مراکز ها اصالً رعایت نمیبیولوژیکی (ادافیکی)، در واحدهاي تولیدي ما ناشناخته بوده و در بیشتر این کارگاه
 گیرد.زایی بیشتري در کشور صورت میبسیاري از مشکالت صادرات، واردات و کیفیت حل شده و اشتغالرا به صورت صنعتی در آورد 

بر که عوامل مختلفی در راستاي هدف تعیین شده از سوي مدیریت به منظور تولید فراورده مورد تولید صنعتی مبلمان فرایندي است زمان   
کند. در بسیاري از صنایع که محصول معینی را در ابعاد، شکل و خواص مشخص تولید میکند. بر خالف نظر به صورت تسلسلی فعالیت می

ها از نظر تنوع، ابعاد، شکل و خواص گردد که فراوردهاین صنعت با نگاهی به فرایند تولید و جریان مواد در یک واحد الگو مشخص می
کند. در یک واحد صنعتی الگو مراحل اولیه تولید عبارتند از: طراحی اولیه متفاوت بوده، عوامل تولید بر اساس آن تعیین و بعضاً تغییر می

هاي مرتبط و نوع فعالیت آنها؛ براورد میزان ماده خام مورد نیاز براي یک دوره زمانی مشخص از تولید و ارزیابی محصول؛ تعیین ایستگاه
رود و در حال حاضر به صورت دستی مهندسی محصول بشمار می نهایی محصول انجام و براورد این مواد از وظایف اصلی بخش طراحی و

 پذیرد که تبعاتی به شرح زیر دارد:بر است، انجام میکه فعالیتی سنگین و زمان

 سنتی ماندن خط تولید و روش کار و عدم تطابق با تحوالت نوین صنعتی .1
 افزایش زمان فرایند تولید و کاهش راندمان .2
 تري وتمایل به بهبود کیفیت محصولعدم تطابق نیازهاي جدید مش .3
 )1390 اهابر و الکمن،( کاهش امکان رقابت در بازار و ... .4

 
 

 هاي صورت گرفته، تعدادي از مهمترین و بزرگترین واحدهاي تولید مبل کشورگزارشات و بررسی
  

هن، جاجرود و تهران) و یزد (کارخانه مبلمان هاي اصفهان (شهر دولت آباد)، تهران (بومدر طی بازدید تعدادي از واحدهاي تولیدي استان
باشد. ولی بسیاري از این هاي مورد استفاده از نوع راش، گردو، نراد و بعضاً صنوبر میخاورمیانه اردکان)، مشخص شد که بیشتر چوب

ح چوب آالت وجود ندارد. اي براي خشک کردن صحیهاي تولیدي، کورهشوند، و در اکثر کارگاهها به صورت استاندارد خشک نمیچوب
ها اطالع صحیحی از هدف خشک کردن ندارند و مفهوم خشک کردن در واحدهاي تولیدي کشور به دلیل عدم اطالع بسیاري از تولیدکننده

به  هاي مورد استفادهاز مزایاي چوب خشک کن رفته و ناتوانی در امر خشک کردن چوب در کوره با درصد ضایعات کم معنایی ندارد. چوب
ها به علت شوند، که این امر باعث پایین آمدن کیفیت اولیه چوبدستک گذاري، در هواي آزاد خشک میصورت ناصحیح و بدون چوب

صورت که چوب بعد از خریداري، شش ماه به صورت غیرصحیح در شود. بدینمدت در زیر نور آفتاب، باد، برف و باران میقرارگیري طوالنی
شود و در نهایت هاي دلخواه تبدیل شده و دوباره شش ماه دیگر در داخل کارگاه انبار میشود و بعد به اندازهندي میهواي آزاد دسته ب

گیرند. چنین روندي عالوه بر خواب یک ساله سرمایه و باال رفتن هزینه تمام آالت مورد استفاده قرار میسال بعد از خریداري این چوبیک
در بسیاري از مبلمان نحوه طراحی  آورد.وجود میتگی چوب را درخشک کردن دراز مدت در هواي آزاد بهشده، خطر پوسیدگی و باخ

هاي زیبا، که نشان دهنده هنر زیباي ایرانیان باشد. ولی تعدادي از هنرمندان با خلق طرحهاي خارجی میهاي کشور بر اساس مجلهکارگاه
 انگیزند.باشد، تحسین جهانیان را بر میمی

٤ 

 



رویه مبلمان به کشور و وجود مشکالت و ابهامات اساسی در میزان و نحوه اعمال تعرفه واردات در طی چند سال اخیر بحث واردات بی
اندرکاران این صنعت قرار گرفته است. هاي مختلف صنعت مبلمان و نیز کارشناسان و دستمبلمان بارها و بارها مورد اشاره مسئوالن اتحادیه

حرف و تولیدکنندگان مبلمان و دکوراسیون داخلی در کشور نشانگر این ررسی و تحقیق در زمینه فعالیت و اشتغال درودگران و صاحبان ب
نیروي کار شاغل در این حرفه از شغل خود بیکار شده و اغلب نفر از  60000انگیز است که در طی چند سال اخیر حداقل واقعیت تأسف

 اند.رسد ناگزیر به تعدیل و کاهش نیروي کار خود گردیدهواحد می 46926ها به واحدهاي درودگري کشور که تعداد آن هاي مبلمان وکارگاه

سازد و آن تغییر رویکرد صاحبان واحدهاي کوچک تولیدي صنایع و حرف مرتبط با چوب هاي بیشتر واقعیت تلخ دیگري را آشکار میبررسی
هاي تجاري و یا عاملیت فروش و نمایندگی هاي تولیدي به بنگاهارت دیگر استحاله و تبدیل شدن کارگاهاز تولید به سمت تجارت و به عب

اي همچون ترکیه، مالزي، چین، اندونزي و حتی ویتنام است. در این میان سوال مهم و اساسی محصوالت چوبی و مبلمان کشورهاي بیگانه
ها سال سابقه و تجربه ست؟ چرا تولید کنندگان و صاحبان حرف چوب داخلی که دهکه مطرح می شود این است که علت این موضوع چی

توانسته مزیت نسبی کشور ما باشد شغل آباء و اجدادي و حرفه تخصصی خود را تولید و طراحی بهترین مبلمان و دکوراسیون چوب را که می
 شوند؟ترك کرده و به تجارت و یا عاملیت فروش مصنوعات بیگانگان تبدیل می

نظر از رویکرد و استراتژي پنهان حاکم بر کشور که ناشی از سلطه بازار و نفوذ و تاثیر تجار سیاست پیشه و با سابقه در همه امور و صرف
باشد که تسهیل تجارت و مشکالت تولید را در پی داشته است؛ علت اصلی این عدم خود باوري را بایستی در عدم شئون اداري کشور می

صحیح قوانین و مقررات موضوعه کشوري، عدم توجه دستگاه هاي متولی اجراي قانون به عواقب و تبعات ناشی از اجراي ناقص  اجراي
 هاي نظارتی دانست.قانون و شرح وظایف خود و همچنین عدم نظارت دستگاه

-لید کنندگان از اهمیت بیشتري برخوردار است؛ بهدر این میان اجراي دقیق قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات، براي تو 
توان علت عمده تغییر رویکرد از تولید به تجارت صاحبان صنایع و حرف تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی را ناشی از عدم طوري که می

هاي غیر واقعی گمرکی و بعضاً اظهارنامههاي پایه واقعی، رقابت ناسالم و سوء استفاده واردکنندگان در تنظیم تدوین حاکمیت و اعمال قیمت
جایی تعرفه و افزایش غیر قانونی سود واردکنندگان متخلف ناشی از عدم پرداخت کامل حقوق و عوارض دولتی از سوي همراه با تقلب و جابه

لی کشور در عرصه این متخلفین دانست که در نتیجه آن صاحبان حرف و مشاغل درودگري و تولیدکننندگان مبلمان و دکوراسیون داخ
دهی و ورشکستگی رقابت ناسالم و متقلبانه سهم بازار سود متعارف و سپس بخشی از سرمایه و هستی خود را از دست داده و به ورطه زیان

 ).1391اند (آقابابایی طاقانکی و نجفیان اشرفی، افتاده و ناگزیر به تعدیل و اخراج کارگران و یا تغییر شغل خود گردیده
 
 

 نتایج کلی آمار صادرات و واردات مبلمان چوبی
    

 362افزایش یافته، یعنی  1390تن در سال  20883به  1371تن در سال  7/57ساله از  20طبق آمار گمرك، واردات مبلمان طی یک دوره 
تقلیل یافته و  1390در سال  تن 583به  1371تن در سال  1310ساله از  20برابر بوده در صورتی که صادرات مبلمان طی همان دوره 

که به ترتیب بیشترین مقدار صادرات  86تا  76هاي است حال اگر میزان صادرات و واردات را طی سالبرابر رشد منفی و نزولی داشته 25/2
، افزایش یافته 86 سال تن در 34759به  76سال  تن در 5/7و واردات را در کشور صورت گرفته است با هم مقایسه شود، واردات مبلمان از 

برابر رشد منفی  2/14یعنی کاهش یافته  86تن در سال  989به  76تن در سال  14055است و صادرات مبلمان از  برابر شده 4585یعنی 
روند رسد و از این سال به بعد مقدار واردات دچار واردات حجم مبلمان به بیشترین مقدار خود می 86اما طبق نمودار در سال  .است داشته

مقدار صادرات نسبت به واردات پیشی گرفته  94تا  92میزان حجم صادرات بیشتر شده و از سال  92تا  90گردد. همچنین از سال نزولی می
 تا الاقل از لحاظ اماري نسبت صادرات بیشتر از واردات گردد.

٥ 

 



 

 (برحسب کیلو گرم) 1394تا  1371هاي ن چوبی، طی سالمیزان صادرات و واردات مبلمان نشیم -1نمودار 
 
 

 ارزش دالري واردات و صادرات مبلمان طی بیست سال اخیر
 

 1394تا  1371هاي و صادرات مبلمان طی سالارزش دالري واردات  -2نمودار 

 

 شرح نمودار

ی بیست و سه سال اخیر به کشور نشان دهنده وضعیت نامناسب خروج و ورود ارز ط نتایج به دست آمده از آمار صادرات و واردات،   
است و عکس آن، میزان ارزش دالري واردات افزایش که روز به روز میزان ارزش دالري صادرات مبلمان از ایران کم شدهطوريبهباشد. می

 به مقدار 1394تا  1372هاي زش صادراتی مبلمان از ایران از سالگیري داشته است. آمار موجود، نشان دهنده آن است که میزان ارچشم
برابر  23/2باشد که تقریباً ارزش دالري واردات دالر می 452184278 باشد و میزان ارزش وارداتی در همین مدتدالر می 202462536
 .باشدصادرات می

 

٦ 

 



 
 میزان حجم واردات معقوالنه مبلمان به کشور

 
 شود که آیا واردات مبلمان به کشور، کار صحیحی است؟حجم زیاد واردات مبلمان به کشور، این سوال مطرح می با  مشاهده این   

 در جواب این سوال باید گفت: اگر واردات مبلمان تا حدي که باعث فلج شدن و از کار افتادن واحدهاي تولیدي مبلمان کشور نشود، مفید نیز
هاي مدیریتی تولید و عرضه و باال بردن کیفیت محصوالت کارگیري روشکند تا با تفکر و بهرا وادار می باشد، چون تولیدکنندگان داخلیمی

تر کنند (آقابابایی طاقانکی و نجفیان اشرفی، ا بر محصوالت خارجی تنگخود، با حذف شدن از بازار مقابله کنند و همچنین بتوانند عرضه ر
1392(. 

هاي جدید و بازارپسند، آشنا شده و اقدام به شود که تولید کننده داخلی با سبکآن هم با کیفیت باال باعث می طور کلی، واردات محدودبه   
ولی با این حجم عمده واردات باید گفت که بسیاري از مشکالت به وجود آمده و مشکالت احتمالی که در آینده به وجود . ها کندتولید آن

است که بسیاري از این وارد خواهد شد. این درحالی ،ي به صنعت چوب کشور به ویژه صنعت مبلمانخواهد آمد، خسارات جبران ناپذیر
 .)1385(ضیائی،  شودخسارات به وضوح در کشور دیده می

 
 

 نتیجه گیري
 

. اما بررسی و صنعت مبلمان در کشورمان از توان بالقوهاي براي توسعه و کسب سهم مناسب در بازارهاي داخلی و خارجی برخوردار است
رغم توسعه کمی این دهد که فاصله نسبتاً زیادي بین وضع موجود و مطلوب وجود دارد. به عبارت دیگر علیمطالعه این صنعت نشان می

طورکلی یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی بخش صنعت مبلمان، عدم توسعه یافتگی است. بهصنعت در کشور، توسعه کیفی صورت نگرفته
است. متأسفانه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصوالت متنوع مبلمان چوبی از نظر اطالع از مبانی علمی، انسانی این صنعت بوده نیروي
هاي نوین تولید و در عین حال اصول مدیریت علمی در ضعف مفرط به سر برده و لذا به دلیل عدم آگاهی و استفاده از نظرات فناوري

 توانند صادراتی موفق نیز داشته باشند.گاه نمیمتخصصین و مشاورین آ
یکی از ارکان تقویت بنیه اقتصادي کشور، توسعه صادرات غیر نفتی است که عالوه بر رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و تأثیرات و 

د. صنعت مبلمان کشور با وجود کننوسانات قیمت آن، ثبات اقتصادي به همراه داشته و جایگاه کشور را در نظام بین المللی تثبیت می
هاي نسبی در بخش تولید و صادرات از جمله وفور نیروي کار ارزان، پایین بودن هزینه انرژي وحمل و نقل، کشش تقاضاي بازار مزیت

جود وجود اي که در بخش تولید، صادرات و قوانین و مقررات موبزرگ کشورهاي حوزه خلیج فارس و آسیاي میانه به دلیل مشکالت عدیده
گذاران اي شایسته و سهم قابل قبولی در بازارهاي بین المللی دست پیدا کند. با این حال بر اهل فن، سیاستدارد نتوانسته به توسعه

لید هاي الزم براي ارتقاء کیفی و کمی توریزي و تقویت زیرساختاقتصادي، تولیدکنندگان و تجار، الزم است تا هر یک به نوبه خود با برنامه
محصوالت مبلمان قابل رقابت و صادرات و همچنین یک برنامه ریزي اصولی براي شناخت موانع توسعه صادرات و نیز شناخت بازارهاي 

 هدف راه را براي رشد و توسعه این صنعت و دستیابی به بازارهاي جهانی هموار سازند.

باشد. بنابراین درصد کل مشاغل کشورها را دارا می 12تا  10 همچنین طبق آمار کشورهاي پیشرفته بخش صنعت چوب و مبلمان حدود
هاي صحیح، موجبات اشتغالزایی و کارآفرینی قابل توجهی در کشور را فراهم آورد. این امر مستلزم آن است توان با تدوین سیاستدولت می

و در بحث دانشگاه نیز، رشته مبلمان به صورت رشته هاي مناسب جهت تولید مبلمان مدرن را فراهم آورده که ابتدا دولت تمام زیر ساخت
بایست دانشجویان به یکی از کاربردي و خاص در رشته صنایع چوب در نظر گرفته شود. و براي فراگیري هرچه بهتر رشته مبلمان نیز می

-صورت حرفهنند اصول علمی را از پایه بهکشورهاي صاحب سبک و فناوري پیشرفته (مثل ایتالیا، آلمان، فرانسه و آمریکا) اعزام شده تا بتوا
-اي فرا گرفته و پس از آن در اختیار دانشجویان و صنعتگران رشته مبلمان داخل کشور قرار دهند. عالوه بر این قوه قضاییه و دولت نیز می

دي با متخلفین و مافیاي اقتصادي طور جکرده و به زمهاي تقلبی گمرکی جبایست عزم خود را در بحث مبارزه با قاچاق کاال و اظهارنامه
 برخورد کرده تا تولید کنندگان داخلی بتوانند با آسایش و دلگرمی بیشتري محصوالت خود را تولید و عرضه نمایند.

۷ 

 



 
 منابع

 

بررسی وضعیت صنعت مبلمان. پروژه پایانی جهت اخذ مدرك کارشناسی،  طاقانکی، حسین و نجفیان اشرفی، محمد.آقابابایی -1
 .1-75. صفحه )1390( پسران ساري. 2ه فنی شماره دانشکد

مروري بر تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی. گرگان، نقشه راه تامین مواد  ی، شادمان و حاجی مهدي، بنیامین.پور موس -2
 .448-455صفحه  .)1390(. 1404ایع چوب و کاغذ کشور در افق اولیه و توسعه صن

در صنعت مبلمان و رهیافت هاي توسعه اي. چهارمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان  ریاحی، ابوالفضل. عارضه یابی -3
 .3-20). صفحه 1390، طراحی و دکوراسیون داخلی. تهران. (

تاج دینی، آژنگ. ربیع، داوود. لتیباري، احمد جهان و پورموسی شادمان. بررسی صادرات مبلمان چوبی ایران بعنوان کاالي غیر  -4
 .1-5). صفحه 1390. چهارمین کنفرانس بین المللی تجارت جهانی مبلمان ، طراحی و دکوراسیون داخلی. تهران. (نفتی

گرگان، نقشه . موانع صادرات محصوالت چوبی و راه کارهاي غلبه بر آن. فائزي پور، مهدي. علیزاده، حسن و محبی، نعمت ا...  -5
 .472-474. صفحه )1390(. 1404غذ کشور در افق ایع چوب و کاراه تامین مواد اولیه و توسعه صن

. 92تا سال  71هاي وب سایت آمار و اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران، آمار صادرات و واردات ایران از سال -6
www.irico.gov.ir 

سال پنجم،  مجله چوب و کاغذ،در بازار جهانی مبلمان. تهران،  کارهاي استراتژیک براي توسعه حضور ایرانضیایی، محسن. راه -7
 .1-82، آذر). صفحه 1385(. 24شماره 

 ،مجله چوب و کاغذهاي بزرگ در واردات مبلمان به ایران. تهران، انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران. افشاگري تقلب -8
 .21و  20، آذر). صفحه 1385(. 24سال پنجم، شماره 

 mttp//www.tefso.coh .)1390صنفی مبلمان و دکوراسیون. ( انجمن -9
 مجله چوب و کاغذ،اي در مبلمان، تهران، شناسی در ریشه یابی علل ضعف سازهاهابر، هنري و الکمن، کارل. نقش علم چوب -10

 .28-30بهشت).  صفحه ی، فروردین و ارد1390(. 59سال دهم، شماره 
سال مجله چوب و کاغذ، ازي از بازار مبلمان در خاورمیانه (ترجمه اصغر طارمیان). تهران، راتناسینگام، جِگاتسواران. چشم اند -11

 .78، آذر).  صفحه 1385(. 24پنجم، شماره 
 .67-72صفحه  .، دي و بهمن)1388(. 49سال هشتم، شماره  مجله چوب و کاغذ،زاده، حسین و دقیقی، محمدرضا. تهران، علی -12
مجله ها و موانع موجود در مسیر توسعه تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی کشور. تهران، الشمحبی، نعمت اهللا. ارزیابی چ -13

 .24-31، خرداد).  صفحه 1390(.  60سال دهم، شماره  ،چوب و کاغذ
 .67-72 صفحه ، دي و بهمن).1389. (49تهران، سال هشتم، شماره مجله چوب و کاغذ. نگاهی به بازار جهانی مبلمان.  -14
 .36-41، زمستان). صفحه 1390. (3، شماره 7ریه تخصصی مبلمان، دکوراسیون و معماري داخلی. دکومان نش -15

 

۸ 

 

http://www.irico.gov.ir/
http://www.irico.gov.ir/

