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 چشم انداز تولیدکنندگان مبلمان در ایران

    3صالحه یغمائی             2حمید زارع حسین آبادی              1علی مؤذنی بیستگانی

. دانشگاه تهران، کرج، ایران ،طبیعیدانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع 1  

  گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.استادیار2

.دانشگاه تربیت مدرس تهران، نور، ایران ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی3   

 چکیده

چشم انداز تولید کنندگان مبلمان در ایران مورد بررسی قرار گرفت با توجه به مواردی در این تحقیق 

از جمله ناآگاهی از بازارهای هدف، عدم آموزش کافی کارگران، فرسودگی و استهالک ماشین االت، 

عدم رعایت کیفیت مناسب محصوالت و . . . آینده خوبی برای تولیدکنندگان مبلمان و مصنوعات 

واحد تولید  22۲در حال حاضر طبق گزارش مرکز آمار ایران حدود  کهیش بینی نشد پر ایران چوبی د

هزار نفر در کشور وجود دارد  همچنین بر اساس گزارشات اتحادیه  1۱صنعتی مبلمان با اشتغال حدود 

ر هزا 11۷واحد رسمی در زمینه صنایع چوب مشغول فعالیت بوده که تعداد  ۰۲۷۱۱دگران تعداد ودر

به رغم وجود پتانسیل های زیادی که در زمینه همچنین  د.نفر در این کارگاه ها مشغول فعالیت می باشن

 .صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی وجود دارد صادرات این کاالها از ایران چندان چشمگیر نیست

در این حوزه بطور  درصد فعالیتها 99درباره مطالعه حجم بازار مبلمان چوبی، با توجه به آنکه بیش از 

پذیرد و از سوی دیگر بر پایه مطالعات و اظهارات بعضی از کارشناسان و  غیررسمی صورت می

خارج از درصد اقتصاد کشور بصورت زیر زمینی و به عبارت دیگر  ۰۱مسئوالن کشور چیزی حدود 

                             .بتوان به ارقام واقعی دست پیدا کرد است مشکل و شود کنترل دولت اداره می

     

 کلمات کلیدی

 مبلمان، ایران، تولیدکننده، چشم انداز
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 مقدمه

 کشور سطح در صنعت و صنف بصورت زیادی گستردگی از که است صنایعی جمله از چوب صنایع

 و طبیعی منابع از آن گستردگی باشد، می فراوانی بالقوه و بالفعل امکانات دارای و است برخوردار

، تخته الیه و رفیب تخته چوب، خرده تخته نظیر بزرگی کارخانجات از و شده شروع داری جنگل

 نیاز همراه به وسیع طیف این  ،ه صنایع چوب و مبلمان ختم می شودروکش امتداد داشته و در نهایت ب

 واحدهای توسط عمدتاً مبلمان .است صنعت این باالی اهمیت نشانگر آنها محصوالت به روزافزون

 دو این هایتفاوت . مهمترینمیگردد تولید صنعتی واحدهای توسط کمتری بسیار تعداد به و صنفی

 در هنری ابعاد وجود دیگری و است صنعتی واحدهای در انبوه تولید یکی تولیدی بخش

 پتانسیل وجود علیرغم .است متفاوت نیز بخش دو این مسائل و مشکالت طبعاً است صنفی تولیدات

د در سالهای گذشته به دلیل دار وجود چوبی مصنوعات و مبلمان صادرات زمینه در که زیادی های

صادرات محصوالت نامرغوب و عدم رعایت استانداردهای الزم دراین خصوص بسیاری از بازارهای 

مناسب از دسترس خارج شده و حتی در مواردی منجر به از بین رفتن اعتماد مصرف کنندگان مبلمان 

 .(1311 انصاری، )ایرانی در برخی از بازارهای جهانی شده است

 وبی در ایرانچوضعیت تولید مبلمان و مصنوعات 

هزار کارگاه کوچک و بزرگ تولیدی را  ۰۱صنعت چوب و مبلمان کشورمان در حال حاضر بیش از 

به خود اختصاص داده و از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی با امکانات بالفعل و بالقوه 
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برخوردار است، اما مبلمان در ایران عمدتا توسط واحدهای صنفی تولید می شود و واحدهای صنعتی 

 (.139۱، و همکاران  زادهالهفتح )تب کمتری در این عرصه حضور دارندبه تعداد به مرا

د واحد تولید صنعتی مبلمان با اشتغال حدو 22۲در حال حاضر طبق گزارش مرکز آمار ایران حدود 

واحد  ۰۲۷۱۱. همچنین بر اساس گزارشات اتحادیه دوردگران تعداد هزار نفر در کشور وجود دارد 1۱

ها مشغول هزار نفر در این کارگاه 11۷عداد صنایع چوب مشغول فعالیت بوده که ت رسمی در زمینه

های زیادی که در زمینه صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی به رغم وجود پتانسیلفعالیت می باشند 

میلیون  2۰ ، 92به طوری که ایران سال  وجود دارد صادرات این کاالها از ایران چندان چشمگیر نیست

دالر صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس داشته که بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان 

واردات مبلمان پنج برابر صادرات آن است. مطالعات یک سال و نیمه اتحادیه صادرکنندگان مبلمان 

درصد و  9۰منزل و اداری نشان می دهد که حجم واردات مواد اولیه از کل واردات در این صنعت 

گفتنی است واردات این صنعت در اواسط دهه  درصد است.۰ حجم واردات محصول نهایی تنها 

اجازه ورود ماشین آالت و  آن د چشمگیری داشته که یکی از دالیلهشتاد نسبت به اوایل این دهه رش

اد اولیه است اما اصلی ترین مانع موجود در توسعه صادرات مبلمان تامین مو  نوسازی این صنعت بود.

هد شد. چرا که ای فراهم خواب رقابت با محصوالت چینی و ترکیهکه اگر برطرف شود بسترهای مناس

درصد برآورد شده است و چنانچه بخش صنایع  3۱، ارزش افزوده مصنوعات چوبی بر اساس مطالعات

د خواهد رسید که درص ۷۱مبلمان نیز به آن اضافه شود ارزش افزوده این مجموعه تولیدات به حدود 

رقمی قابل توجه است و اگر روند صادرات آن بهبود یابد تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص 

حجم  تنوع و پراکندگی مبلمان و مصنوعات چوبی موجب .داخلی کشور و درآمد ارزی خواهد داشت

میلیارد دالر مبلمان در دنیا صادر می 1۰۱باالی مبادالت تجاری آن شده است. به طوری که ساالنه 
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درصد متعلق به کشور چین و تنها  2۱درصد است که از این میزان  3۱شود که سهم آسیا از این میزان 

  .(139۱، و همکاران فتح اله زاده ). درصد آن متعلق به ایران است 2/۱

 در ایران تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبیعوامل موجود بر سر راه 

کند در حالی که یکی از ت فنی استاندارد جهانی پیروی نمیعموما مواد اولیه داخلی از مشخصا -1

در خصوص مواد عوامل در افزایش کیفیت محصول نهایی به وجود مواد اولیه مرغوب بستگی دارد. 

 (.139۱)ذوالقدر، باشدر برخی اقالم همین شرایط حاکم میاولیه وارداتی د

 فرسودگی و استهالک ماشین آالت: -2

برداری و عدم توانایی مالی باعث فرسوده شدن استهالک تجهیزات در طی زمان بهرهعدم توجه به 

کاهش تجهیزات را افزایش داده و به  های نگهدارین صنعت شده که به نوبه خود هزینهتجهیزات در ای

 شود.کمی و کیفی محصوالت منجر می

 :رعایت کیفیت مناسب محصوالت چوبی عدم -3

یکی از عوامل موفقیت هر محصول همگامی کیفیت آن با استانداردهای متداول و مورد درخواست 

وجود نداشته و مبلمان کشور مشتریان است که متاسفانه این ویژگی در همه مصنوعات چوبی و 

 کنندگان بایستی به این سمت حرکت نمایند.تولید

  :و آموزش کارگران سطح آگاهی نکافی نبود -۰

ینه تولید مبلمان و مصنوعات چوبی، به طور عمومی سطح وجود برخی استادکاران ماهر در زم  رغمبه

شود که افرادی که به میینه کافی نبوده و بعضا مشاهده و آموزش کارگران شاغل در این زم آگاهی

های چوب یل عدم شناخت کافی در خصوص ویژگیلحاظ مهارتی از توانایی کافی برخوردارند به دل
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های تولید ضمن ایجاد ضایعات فراوان در حین تولید محصوالتی را تولید می کنند که از و روش

 ت می دهند.کیفیت الزم برخوردار نیستند یا پس از مدت کوتاهی ارزش خود را از دس

 ناآگاهی از بازارهای هدف: -۰

های عدم ی هدف و ویژگی های آن یکی از علتعدم وجود سیستم کامل اطالع رسانی از بازارها

کنندگان این گروه محصوالت به جهت کسب تجربه از طریق آزمون و خطا است که موفقیت صادر

بازارهای مورد نظر و همچنین متولیان امور های ایران در عهده سفارتخانه عموما وظیفه اطالع رسانی بر

 صادرات است.

 حضور قدرتمند رقبا: -۲

در بازار رقابتی مصنوعات چوبی هیچ محصولی بدون رعایت قوانین تجارت جهانی و حفظ کیفیت و 

قیمت مناسب و همچنین تبلیغات صحیح قادر به ورود به عرصه رقابت نخواهد بود در زمینه مصنوعات 

ریزی صحیح و که رقابت با آنها مستلزم برنامه قدرتمندی در بازارهای جهانی وجود دارند چوبی رقبای

 بهبود کیفی محصوالت است.

 ساختار سنتی: -۷

شرکت صنایع کوچک در بخش مبلمان فعال هستند که به دلیل ساختار سنتی این صنف از  ۰۱۱بیش از 

های صنعتی کوچک در این زمینه به  ضرورت ایجاد شرکت د.رشد قابل توجهی برخوردار نیستن

وضوح احساس می شود. در حال حاضر کشورهای جهان برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و 

لیون صنعت کوچک در جهان فعال ایجاد اشتغال به صنایع کوچک روی آورده اند به طوری که شش می

 .(139۱)ذوالقدر،  است

 :وجود تعرفه باال مواد اولیه -1
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تعرفه باال مواد اولیه نیز از مهمترین مشکالت تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی وجود 

 (.139۱)ذوالقدر، است

 طراحی مبلمان 

به طراحی است در صورتی که  های بزرگ دنیا بیشترین هزینه مربوط در تولید مبلمان اداری در شرکت

شود و حتی  هزینه برای آن انجام می کمترینهای ایرانی حتی اگر طراحی درست باشد  در میان شرکت

صنعت مبلمان  .ندارد ارزش طراحی مدرن را ای است که های ایرانی به گونه گاه برخی محصول

شرایطی که  سوءمدیریت دولتی است. در همچون دیگر صنایع تولیدی کشور گرفتار مشکل واردات و

( با حذف موانع و محدودیت  ایگی ما هستندهمس که برخی از آنها هم در )کشورهای در حال توسعه

ترین شرکای تجاری  پردازند. هنوز ایران به عنوان یکی از بزرگ می در واردات به پشتیبانی از تولید

 (.139۱زاده و همکاران، الهفتح )شود عمده واردات به کشور ما از چین انجام می چین محسوب شده و

 صادرات مبل در سالهای اخیر 

ایم که این رقم، یلیون دالری مبلمان از کشور بودهم ۰۱شاهد صادرات ، 1392 ماه اول سالدر شش 

 تولیدکنندگان اتحادیه آمار اساس بر دهد. ، نشان می1391برابری را نسبت به مدت مشابه سال  ۲رشد 

است  ایطیشر در 92 اول سال نیم در ایرانی مبلمان صادرات توجه قابل رشد مبلمان، صادرکنندگان و

بینی  پیش میلیون دالر بوده و بر این اساس 11تنها  ارزش صادرات مبلمان از ایران 91که در کل سال 

فعاالن صنعت  .دست یابیم 92میلیون دالری مبلمان در سال  ۷۱به صادرات  92شده که تا پایان سال 

پس از انتخابات اخیر تغییر فضای سیاسی کشور و بهبود تعامالت ایران و جهان در سال جاری  مبلمان

 دانند. البته به گفته آنها ا میجمهوری را عامل مهمی در توسعه صادرات کشور به دیگر کشوره ریاست
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منجر به کنار رفتن موانع  وده و رشد این نرخ در سال گذشتهتاثیر نب بی افزایش نرخ ارز نیز در این مسیر

ن و به ظهور رسیدن توان آن برای حضور در های رقابتی از پیش پای صنعت مبلما دستیابی به قیمت

بازارهای خارجی شده است. هم اکنون کشورهای عراق، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، 

فارس و اروپا به ترتیب، به عنوان عمده  تاجیکستان، افغانستان و نیز کشورهایی از حوزه خلیج

 .(1311اری، انص )مقصد صادرات مبلمان ایران هستند کشورهای

 بررسی وضعیت مبلمان در دهه های گذشته 

گذاری صنعتی با هدف توسعه شهرنشینی و صنایع شهری بعد از اعالم برنامه اصالحات از سال سرمایه

های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور در فاصله سالهای  آغاز گردید و در حالی که برنامه 13۰2

( تغییر اقتصاد 13۰۷-13۰1)اورزی بودند، برنامه چهارم توسعهتوسعه کشعموماً متکی بر  13۰۲-132۷

ایران از یک اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت به یک اقتصاد غیرنفتی با تأکید بر استراتژی جایگزینی 

دید واردات را مورد هدف قرار داد و با توجه به نگرش برنامه، اقتصاد کشور با تحرک و انگیزه ج

گذاری در تولید صنعتی در بسیاری از صنایع و از جمله در تولید بدین صورت سرمایهمواجه شد و 

تا  13۰۱صنعت مبلمان سپس از اواخر دهه  آغاز گردید. 13۰۱ای مبلمان چوبی از اواخر دهه  کارخانه

به دلیل رویداد تحوالت سیاسی و جنگ تحمیلی دچار وقفه و عدم تحرک شد و  13۲۱اواخر دهه 

های صنعتی و تولیدی در این ها و فعالیتای از سرمایه گذاری مرحله تازه 13۷۱ز اواسط دهه مجدداً ا

 .(1311، انصاری )صنعت شروع گردید

برداری صادر شده و نیز نشان  های بهره ، بیانگر وضعیت جوازهای تأسیس و پروانه1جدول شماره

که تحت سرفصل تولید مبلمان و  باشد بینی شده در صنعت مبلمان می دهنده سرمایه گذاری پیش
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گردآوری شده است.  (13۷۰ – 1313)هایمصنوعات طبقه بندی نشده در جای دیگر طی سال

( با رشد توأم با نوسان 1313-131۰)هایشود اگرچه تعداد جوازهای تأسیس طی سال مالحظه می

اری منجر شده است. برد ها به بهره درصد از انگیزه 1۱روبرو بوده است اما در هر سال تقریبا 

ها در این صنعت بسیار کوچک بوده و منطبق با گذاریشود که حجم سرمایه نین مشاهده میهمچ

در مقایسه با سال قبل از  13گذاری در سال سرمایهباشد. ضمناً افزایش حجم  انتظارات صنعت نمی

مرکز آمار )ریال برسد هزار 1مت آن به باالی تواند به دلیل تک نرخ شدن ارز و افزایش قی آن می

 (.1312سالنامه آماری  -ایران

 تولید در گذاریسرمایه مقدار و صنایع وزارت توسط شده صادر برداری بهره پروانه و تاسیس جواز تعداد -1 جدول

 دیگر جای در نشده بندی طبقه مصنوعات و مبلمان

 1313 1312 1311 131۱ 13۷9 13۷1 13۷۷ 13۷۰ سال

 موضوع

 ۲33 ۰۷9 ۰12 2۷9 1۰3 9۰ 1۱2 ۷2 تعداد جواز تاسیس

تعداد پروانه 

 برداری بهره

۰۰ 2۰ 31 21 2۰ ۲۲ ۰۰ ۰2 

سرمایه گذاری 

 )میلیارد ریال(

2۲ 11 11 2۲ 2۰ ۰۲ 3۲ 1۰۰ 

 

تولید  سرفصلها، شاغالن و میزان کل فروش صنعت تحت نشان دهنده تعداد کارگاه 2جدول شماره 

شود  است. بطوریکه مالحظه می 1311بندی نشده در جای دیگر در سال مبلمان و مصنوعات طبقه
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 2/۷۰درصد از شاغالن و  13درصد از واحدهای فعال،  91های صنعتی تحت این سرفصل از فعالیت

د. به عبارت نفره قرار دار 9های یک تا درصد از درآمد حاصل از فروش تولیدات در اختیار کارگاه

تولید سنتی و  های تولیدی زیر این سرفصل کلی و از جمله صنعت مبلمان، اساساً متکی بردیگر فعالیت

 (.1312سالنامه آماری  -مرکز آمار ایران)ای است غیرکارخانه

 تعداد کارگاهها، شاغالن و ارزش فروش صنعت تحت سرفصل تولید مبلمان و مصنوعات طبقه بندی -2جدول شماره 

 1311نشده در جای دیگر در سال 

 ندازه فعالیت برحسب تعداد کارکنانا

 نفر بیشتر ۰۱ نفر 2۱-29 نفر 1۱-1 جمع

 موضوع

 ۰1 ۲۲۰ 3۰93۷ 3۰۲۲۲ واحد -هاتعداد کارگاه

 2/۱ 1/1 91 1۱۱ درصد -هاسهم از تعداد کارگاه

 9۰3۰ 1231 1۷۰91 1۱۰2۷1 نفر -تعداد شاغالن

 9 1 13 1۱۱ درصد -شاغالنسهم از تعداد 

 199919 ۲9۱119 ۰۰۷۲1۰۰ ۲1۲۲192 میلیون ریال -فروش

 ۲/1۰ 2/11 2/۷۰ 1۱۱ درصد -سهم از فروش

 

های تولیدی مبلمان در سطح شهر و روستا و در کل کشور به چگونگی توزیع کارگاه 3جدول شماره 

درصد واحدها بصورت  99بیش از شود که  به همراه وضعیت حقوقی آنها توجه دارد و مالحظه می

های اقتصادی در کشور، فعالیت غیررسمی، یعنی بدون استفاده از یکی از اشکال قانونی و ثبتی فعالیت

-های رسمی در مقایسه با مجموع کارگاه ها و بنگاهنمایند. در ضمن مشخص است که تعداد کارگاه می

درصد از  ۷/۱ک درصد بوده و از آن میان تنها های آمارگیری شده کشور در صنعت مبلمان، کمتر از ی
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های رسمی  شرکت های سهامی، تعاونی یا های خصوصی اعم از انواع شرکتواحدها در قالب بنگاه

 (.1312سالنامه آماری  -مرکز آمار ایران)نمایند فعالیت می

صنعت مبلمان )اعم از چوبی، فلزی و غیرچوبی( از نظر موقعیت مکانی و وضعیت حقوقی در سال  -3جدول شماره 

1311 

وضعیت 

 حقوقی

 موقعیت مکانی

 جمع

غیررسمی فردی 

 یا جمعی

رسمی شرکت 

 تعاونی

رسمی شرکت 

 دولتی

رسمی شرکتهای 

خصوصی، فردی و 

 شراکتی

رسمی شرکتهای 

 عمومی، غیردولتی

 سایر

 9 31 19۲ 12 2۰ 21۷۰۰ 29۱2۲ کل کشور

 ۱2/۱ 1/۱ ۷/۱ ۱۰/۱ ۱1/۱ ۱۲/99 1۱۱ درصد -نسبت

 1 23 1۱3 ۰ 19 2۰۰21 2۰۰۷9 شهری

 1 1 93 ۷ ۰ 3333 3۰۰۷ روستایی

 

شود که سهم صنعت مبلمان از تولید  با مراجعه به آمارهای مطالعه کالن اقتصاد کشور، مالحظه می

-حدود سه 13۷۱بطوریکه سهم این صنعت در دهه  تر از یک درصد است بسیار پائین ناخالص داخلی

 ۲۱های  د رسیده است. آمارهای دههصدم درصصدم و پنجبه چهاردهم درصد بوده است که 

 صنعت بخش کل افزوده ارزش درصد یکصد از چوبی مبلمان صنعت بخش کل افزوده ارزش  درصد

 سهم از درصد ۷/۱ تا ۲/۱ نسبت به آن اشتغال سهم و درصد ۰2/۱ تا ۰/۱ حدود کشور اقتصاد در

 ۰/9۰ که شود می مالحظه تولید مستقیم های هزینه توزیع در و است بوده صنعت بخش کل اشتغال

درصد اختصاص به سهم حقوق و دستمزد  3/3موع هزینه مذکور مربوط به مواد اولیه، مج از درصد

از جمله هزینه انرژی های مستقیم  درصد مختص به سایر هزینه 3/1های مربوط به آن و  مستقیم و هزینه
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رهمان دوره سهم سود ناخالص از ارزش افزوده صنعت و از تولید ناخالصی داخلی، در باشد و د می

دعایی،  )آید برای اقتصاد کشور به حساب میط حاضر صنعت مذکور یک صنعت غیراستراتژیک شرای

131۰.) 

 تولید مشترک با دیگر کشورها 

در حال حاضر، چند شرکت مطرح کشور ترکیه در حال فراهم آوردن مقدمات تولید مشترک مبلمان با 

ن و صادرکنندگان های ایرانی در داخل کشور هستند و در همین حال، اتحادیه تولیدکنندگا طرف

مبلمان ایران در حال مذاکره با اتحادیه تولیدکنندگان مبلمان اداری ایتالیا و همچنین اتحادیه 

رای تولید گذاری تولیدکنندگان آن کشورها ب تولیدکنندگان مبلمان اسپانیا به منظور جذب سرمایه

با هدف صادرات به بازارهای خاورمیانه است. این فعال صنفی ظرفیت  مشترک مبلمان در ایران

منحصربه فرد رشد بازار مصرف مبلمان در منطقه خاورمیانه و روسیه طی دو دهه آتی و نیز 

های تکنولوژیک و نیروی انسانی صنعت مبلمان ایران را از فاکتورهای تاثیرگذار  ها و ظرفیت زیرساخت

ضمن  گذاری درایران است. در عین حال گان بزرگ مبلمان دنیا برای سرمایهدر جلب توجه تولیدکنند

از  کشور با آزادسازی واردات مبلمان های صنعت چوب و مبلمان اعالم مخالفت قاطع کلیه تشکل

های واردات  گیری برای رفع محدودیت اند که هرگونه تصمیمووالن سازمان توسعه تجارت خواستهمس

تخاذ تصمیمات جدید در این خصوص را منوط به اخذ نظرات کارشناسی از مبلمان به کشور و ا

 .(1311 تفرجی،)های همکار این صنعت در کشور کنند های صنعت مبلمان و سایر تشکل تشکل
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 بازار مبل در شوک واردات بی کیفیت از چین 

تولیدکنندگان این کاال رویه مبلمان چینی همزمان با افزایش قیمت اسفنج و چوب، شرایط  واردات بی

را به وضعیت بحرانی نزدیک و زنگ خطر بازار مبل ایران را باالخره به صدا درآورد. تولید داخلی این 

گیر شده از  کاال که اکنون دیگر مصرفش بدون درنظر گرفتن کارکرد لوکس و تشریفاتی آن تقریبا همه

های وابسته به   با توجه به گستردگی فعالیت آنجا اهمیت دارد که معیشت بسیاری از خانوارهای ایرانی

صنعت مبل در داخل به ادامه حیات نه چندان قدیمی آن گره خورده است اما اکنون رونق این صنعت 

بسیاری از تولیدکنندگان  .شود د میتولیدات انبوه چینی تهدینیز مانند بسیاری از صنایع دیگر از سوی 

های ایرانی است، در حال حاضر  ت آن یک سوم مبلمبل در داخل با وجود واردات مبل چینی که قیم

اند. این مسأله بسیاری از کارگران این  وضعیت مناسبی ندارند و حتی برخی از آنان ورشکسته شده

های چینی که به صورت چوبی و تمام پارچه به بازار  مبل صنعت مطرح کشور را بیکار کرده است.

های ایرانی را ندارد اما ضعف قدرت  ابت با مبلقنایی رنظر کیفیت به هیچ وجه توا شود از عرضه می

خرید مردم و پایین بودن قیمت مبلمان چینی بخش بزرگی از بازار مبل ایران تحت تأثیر تولیدات این 

 .(1311 تفرجی،) کشور قرار داده است

 برابر نبودن شرایط تولیدکننده داخلی باتولیدکننده خارجی 

جا که شرایط تولید میان  تولیدکنندگان و سازندگان مبلمان و دکوراسیون ایرانی معتقدند از آن

تولیدکنندگان داخلی و خارجی مساوی نیست، مقایسه میان تولیدات ایرانی و خارجی درست نخواهد 

داشته و در این میان های اخیر از نظر طراحی پیشرفت خوبی  بود. البته سازندگان مبلمان در سال

آالت و فناوری  های دانشگاهی مرتبط هم دایر شده است، با این حال اگرچه کارخانجات از ماشین رشته
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گویند نظام تعرفه در بخش  روز برخوردارند اما همچنان از تولید عقب هستند. فعاالن این صنعت می

اینکه واردات مبلمان نیز باید در جهت واردات مواد اولیه صنعت مبلمان هدفمند عمل نکرده عالوه بر 

باید پذیرفت که صنعت مبلمان ایران حرفی برای  ل و ایجاد ارزش افزوده قرار گیردارتقای تولید داخ

                             .(1319تفرجی،  )گفتن دارد

  بحث و نتیجه گیری

 تولید و صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی بطور اختصار به قرار زیر است  عوامل کاهش مهمترین 

 تامین مواد اولیه با کیفیت  -1

 از یکی که حالی در کند نمی پیروی جهانی استاندارد فنی مشخصات از داخلی اولیه مواد عموماً

 خصوص این در که دارد بستگی مرغوب اولیه مواد وجود به نهایی محصول کیفیت افزایش در عوامل

اقالم  برخی در وارداتی اولیه مواد خصوص در. دارندنمی مبذول را الزم اهتمام داخلی صنایع همه

 از پیش سال سه حدود الزم به ذکر است که در جهت رفع این مشکل همین شرایط حاکم می باشد

مشمول الیه  تخته و فیبر، نئوپان شامل چوبی فشرده اوراق واردات معادن و صنایع وزارت سوی

 که نمود مصوب استاندارد شورای عالی 1313الزامات فنی واردات شده است همچنین در اواخر سال 

 اجرای مشمول چوبی روکش و الیهتخته ،MDF فیبر، نئوپان، شامل چوبی فشرده اوراق تولید

و  زادهالهفتح گردد) مرتفع مشکل این از بخشی مصوبه این اجرای با است امید گردد اجباری استاندارد

 .(139۱همکاران، 
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 فرسودگی و استهالک ماشین آالت   -2

عدم توجه به استهالک تجهیزات در طی زمان بهره برداری و عدم توانایی مالی باعث فرسوده شدن 

های نگهداری تجهیزات را افزایش داده و به صنعت شده که به نو به خود هزینه تجهیزات در این

 (.139۱زاده و همکاران، الهفتح )کمی و کیفی محصوالت منجر میگردد کاهش

 عدم رعایت کیفیت مناسب محصوالت چوبی  -3

 درخواست مورد و متداول استانداردهای با آن کیفیت همگامی محصول هر موفقیت عوامل از یکی

 و نداشته وجود کشور مبلمان و چوبی مصنوعات همه در ویژگی این متاسفانه که است مشتریان

این راستا الزم است که موسسه استاندارد و  در نمایند، حرکت سمت این به بایستی تولیدکنندگان

تحقیقات صنعتی ایران بیش از گذشته در تدوین استانداردهای مصنوعات چوبی و مبلمان اهتمام 

 (.139۱و همکاران، زاده الهفتح )عمل آوردهورزیده و در این زمینه اقدامات بیشتری را ب

 عدم آموزش کافی کارگران صنایع مصنوعات چوبی  -۰

 سطح عمومی بطور ،ینه تولید مبلمان و مصنوعات چوبیعلیرغم وجود برخی استادکاران ماهر در زم

 به که افرادی که گرددمی مشاهده بعضاً و نبوده کافی زمینه این در شاغل کارگران آموزش و آگاهی

 چوب هایویژگی خصوص در کافی شناخت عدم دلیل به برخوردارند کافی توانایی از مهارتی لحاظ

نمایند که از حین تولید محصوالتی را تولید می د ضمن ایجاد ضایعات فراوان درتولی هایروش و

 هفتح اله زاد )دهندکیفیت الزم برخوردار نیستند و یا پس از مدت کوتاهی ارزش خود را از دست می

 .(139۱و همکاران، 
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 اختصاصی موارد فوق نکات بر عالوه چوبی مصنوعات و مبلمان عوامل کاهش صادرات خصوص در

 باشد می  اهمیت حائز نیز ذیل

 تر سوء استفاده از حربه قیمت پایین -1

هایی برای کاهش قیمت تمام شده در تمامی دنیا معمول است که تولیدکنندگان سعی در پیداکردن راه

حفظ و حتی ارتقاء کیفیت محصوالت دارند لیکن برخی از صادرکنندگان ایرانی به جای صدور با 

محصوالت با کیفیت به قصد قبضه بازار و استفاده از مزیت پایین بودن قیمت محصوالت ایرانی در 

 یشترب سود کسب و بازار در سریع نفوذ حربه عنوان به نازل قیمت با بازارهای خارجی از محصوالت

خارجی و از دست  کردند که عامل مهمی در بدنامی محصوالت ایرانی در برخی از کشورهای استفاده

 (.131۰دعایی،  )دادن بازار شدند

 رقابت منفی صادرکنندگان ایرانی  -2

در گذشته صادرکنندگان ایرانی مبلمان و مصنوعات چوبی به قصد خارج کردن رقبای هم وطن خود 

محصوالت خود کاسته و عالوه بر کاهش سود خود بازار سایر مصنوعات چوب ایران از قیمت فروش 

 جهت توانند می الزم حمایت صورت در صادراتی هایاتحادیه و هاتشکل اند نموده را خراب

 ییک عنوان به جمعی صادرات سیستم. باشند داشته توجهی قابل نقش مخرب اقدامات این از جلوگیری

یسک صادراتی و ات و باالبردن ضریب اطمینان و کم کردن رامکان از بهینه استفاده جهت کارهاراه از

 (.131۰دعایی،  )ازوی موثری در توسعه صادرات باشدتواند بهای صادرات میهمچنین کاهش هزینه
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 ناآگاهی از بازارهای هدف  -3

های عدم از علتهای آن یکی رسانی از بازارهای هدف و ویژگیعدم وجود سیستم کامل اطالع

کنندگان این گروه محصوالت به جهت کسب تجربه از طریق آزمون و خطا است که موفقیت صادر

 متولیان همچینین و نظر مورد بازارهای در های ایران عموماً وظیفه اطالع رسانی بر عهده سفارتخانه

 (.131۰دعایی،  )است صادرات امور

 حضور قدرتمند رقبا  -۰

مصنوعات چوبی هیچ محصولی بدون رعایت قوانین تجارت جهانی و حفظ کیفیت و در بازار رقابتی 

قیمت مناسب و همچنین تبلیغات صحیح قادر به ورود به عرصه رقابت نخواهد بود در زمینه مصنوعات 

ی صحیح و ریزکه رقابت با آنها مستلزم برنامه چوبی رقبای قدرتمندی در بازارهای جهانی وجود دارند

 .(131۰دعایی،  )فی محصوالت استبهبود کی
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