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تنها هفته نامه تخصصی صنعت نمایشگاهی ایران 

بهمن حسین زاده در نمایشگاه های مبلمان اداری و منزل اعالم کرد:

گفتگو با خانم گلرخ بحرالعلومی
 مدیرعامل شرکت »طرح پرداز پایا«

گفتگو با جالل هوایی
 مدیرعامل شرکت »بسپار فوم غرب«

شما تنها تصور کنید
 »طرح پرداز پایا«
 آن را عینیت می بخشد

کیفیت باالی یک نواخت
 امتیاز محصوالت »بسپارفوم غرب«

 صفحه17

 صفحه5

عیسی امین پور باغچه جوقی
مدیرعامل شرکت دلتا مبل )مبل سالونی(

با افتخار تولید می کنیم و پاسخگوی 
تمام خواسته های مخاطبین هستیم

 صفحه14

داوود حبیبی، مدیرعامل گروه تولیدی - صنعتی 
»چوبکده جهان ناب«:

»چوبکده جهان ناب«
 برای تولید کارآمدترین

 محصوالت جهانی همواره می کوشد
 صفحه11

 صفحه2

دکتر حسین زاده به فعاالن نمایشگاه های
 مبلمان اداری و منزل نوید داد:

حمایت گسترده صنعت نمایشگاهی
 از کسب و کارهای دانش بنیان

 صفحه2

 صفحه2

با همکاری روابط عمومی

نهمیننمایشگاهبینالمللی

مبـلمـان اداری
برگزارکننده: 

شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

بیستونهمیننـمـایـشـگاهبیـنالـمللـی

مبلمان منزل

رمز موفقیت شرکت بسپارفوم غرب تعهد و پاسخگویی
 به نیاز مشتریان می باشد
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درگفتگو با حسین نوروزی مدیرعامل فیپکو، کتایون اسکندری دبیر اجرایی نمایشگاه ها مطرح شد:

نمایشگاه های مبلمان
 تولید را با طراحی آشتی می دهد

 صفحه22

جم عزتی معاون امور نمایشگاهی 
شرکت سهامی نمایشگاه ها توضیح داد: 
نقش برپایی نمایشگاه
 در توسعه صنعت
  500 میلیارد تومانی لوستر و چراغ
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی 
ج.ا.ایران در پیام های مستقلی به فعاالن تولید و تجارت مبلمان اداری و مبلمان 
منزل که نمایشــگاه های آنان هم اکنون در نمایشگاه بین المللی تهران در حال 
برگزاری اســت؛ به آنان تاکید کرد که شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران براساس سیاست کلی دولت، از کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپ ها 

به طور گسترده حمایت خواهد کرد. 
 ورود به بازارهای جهانی از دروازه نمایشگاه 

در پیام دکتر بهمن حسین زاده خطاب به نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان 
و تجهیزات اداری آمده است: پیشــینه صنعت مبلمان در کشور ما به چندین 
قرن قبل برمی گردد و تولیدکنندگان هنرمند، خوش ذوق و خالق کشور ما به 
تولید شاهکارهای کم نظیر، جذاب و زیبا در این زمینه با طرح های ابتکاری اقدام 
کرده اند. درعین حال صنعت مبلمان یکی از صنایع مهم در جهان معاصر است که 
کشورهای صاحب صنعت در تجارت آن فعالیت دارند. در این صنعت تلفیقی از 
هنر، مهندسی، نوآوری، ابتکار و دانش دخالت دارند. به منظور رشد و گسترش 
این صنعت توجه به ذوق و سلیقه مصرف کنندگان، و استفاده از تکنولوژی های 

مدرن، می تواند موجب افزایش تولید  و عرضه بهتر آنها به بازار مصرف  گردد.
صنعت مبلمان ایران پس از دو دهه سرمایه گذاری و تالش مستمر، به سطحی 
قابل توجه از ظرفیت های کمی و کیفی تولید دست یافته است. رشد بی سابقه 
نمایشگاه های مختلف صنعت مبلمان که در نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان 
اداری به اوج می رسد و نیز تکاپوی اصحاب صنعت مبلمان برای ایجاد تعامالت 
بین المللی و  ورود به بازارهای خارجی طی چند ســال اخیر را می توان به عنوان 
شاخصی از روند رو به رشد این بخش از صنعت کشــور مورد توجه قرار داد. اما 
آنچه امروز صنعت مبلمان کشور را بیش از هر زمان شایسته توجه نموده است، 
ظرفیت های مناسب و رقابتی این صنعت برای ورود به بازارهای خارجی و توسعه 

صادرات محصوالت این صنعت است. 
در همین راستا سیاست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در 
سال جاری، حمایت هر چه گسترده تر از کلیه فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری 
در کشور است که در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. همچنین 
با توجه به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، برگزاری نمایشــگاه های 
تقاضا محور و ارائه نیازهای فناوری دستگاه های بزرگ صنعتی و اجرایی کشور 
به جامعه بزرگ دانشگاهی و دانشــبنیان داخلی در دستور کار این شرکت قرار 

گرفته است. 
معتقــدم راه برون رفت کشــور از شــرایط فعلــی، تکیه به تــوان داخل و 
علی الخصوص به ظرفیت عظیم نیروی انســانی داخلی در دانشگاه ها، صنایع، 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها است و گذر از اقتصاد سنتی و  منبع محور، 
به اقتصادی که ســتون های آن را فناوری و نوآوری تشکیل می دهد، می بایست 

سرلوحه اقدامات در بخش های دولتی و خصوصی قرار گیرد.
در خاتمه شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران از 
تالش هایی که برای برپایی این نمایشگاه صورت گرفته صمیمانه قدردانی نموده 
و از همه صاحبان صنایع، تولیدکنندگان، اتحادیه ها و شرکت های بازرگانی که 
محصوالت خود را عرضه می نمایند، سپاسگزاری کرده و توفیق روزافزون آنها را 

مسألت می نماید.  
 برندسازی، پیش نیاز صادرات مبلمان

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی به بیست و نهمین نمایشگاه 
مبلمان منزل پیام داده است: صنعت مبلمان از قابلیت های کمی و کیفی مطلوب 
محصوالت برای پاســخ گویی کامل به نیاز کشــور برخوردار است. این صنعت 
به سبب ساختار شبکه ای و چند بخشــی و تکیه بر رشته های مهارتی متنوع، 
بخش مهمی از تولید کشور را در اختیار داشته، و با ظرفیت مطلوب تولید و توان 
صادراتی، از جمله بخش های دارای پتانسیل در زمینه توسعه اقتصادی محسوب 
می شود. با به کار بردن ماشین آالت، تجهیزات، خالقیت و هنر، محصولي ساخته 
مي شود که زینت بخش فضاهای داخلی ساختمان ها، محیط های کاری و منازل 
است و تالش براي ارتقاي این صنعت در کشور و تولید کاالهاي مطلوب جهاني 
مي تواند اعتالي بیشتر نام کشــورمان در بازارهای هدف، افزایش ارزش افزوده، 

اشتغال زایی و ارز آوري قابل توجهي را به ارمغان آورد.
نقش نمایشگاه ها برای ایجاد فرصت های بازاریابی، فروش، برندسازی و شبکه 
سازی بسیار حائز اهمیت است و بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان 
منزل به عنوان پلتفرم بزرگی برای ایجاد تعامل و همکاری میان تولیدکنندگان 
و صاحبان صنایع با شرکت های دانش بنیان، متخصصان و مشتریان در فضایی 

حرفه ای منجر به خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی کشور خواهد شد.
سیاست شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران در سال جاری، 
حمایت هر چه گســترده تر از کلیه فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری در کشور 
است که در نهایت به رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. همچنین با توجه 
به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی(، برگزاری نمایشگاه های تقاضا محور 
و ارائه نیازهای فناوری دســتگاه های بزرگ صنعتی و اجرایی کشور به جامعه 
بزرگ دانشگاهی و دانشبنیان داخلی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. 
سیاست دیگر شرکت، کمک به حضور فعال و گســترده کسب و کارهای نوپا و 
همچنین شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی و خارجی است که این 

نمایشگاه با برنامه های متنوع خود، این سیاست ها را به خوبی پیگیری می کند.

دکتر حسین زاده به فعاالن نمایشگاه های
 مبلمان اداری و منزل نوید داد:

حمایت گسترده صنعت نمایشگاهی
 از کسب و کارهای دانش بنیان

بهمنحسینزادهدرنمایشگاههایمبلماناداریومنزلاعالمکرد:

تالش صنعت مبلمان ایران برای تجهیز 400 هتل میزبان جام جهانی در قطر 

نمایشگاه بین المللی تهران روز گذشته – چهارم 
دی ماه 98- شاهد گشایش و آغاز به کار دو رویداد 

مهم نمایشگاهی در صنعت مبلمان کشور بود .
روز گذشته نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات 
اداری و بیست و نهمین نمایشــگاه بین المللی مبلمان منزل به طور 

همزمان در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شدند. 
برگزاری همزمان نمایشگاه های این کسب و کارهای هم خانواده در 
یک مکان، از خواسته های فعاالن تولید و تجارت هر دو کسب و کار بود 
که پس از سال ها با همت و پافشاری شرکت پیشگامان صنعت مبلمان 
پرشیا )فیپکو( با مدیریت حسین نوروزی در این دوره سرانجام جامه 

تحقق به تن کرد. 
یکی از ویژگی های نمایشــگاه های در حال برگزاری مبلمان منزل 
و مبلمان اداری نســبت به دوره های پیشــین، دعوت از طراحان و 
ایده پردازان مبلمان برای مشارکت در نمایشگاه هاست؛ با این امید و 
هدف که آشتی تولیدکنندگان عمده مبل با طراحان این صنعت به 

تولید محصوالتی با کیفیت تر، مشتری پسندتر و زیباتر منجر گردد.

در مراسم گشایش این نمایشگاه ها حمید زادبوم رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا، مسئوالن 
دولتی صنعت مبل و فعاالن بخش خصوصی در تولید و تجارت مبلمان 

اداری و منزل حضور داشتند.
بهمن حسین زاده از برگزاری نمایشگاه مبلمان ایران در حاشیه جام 

جهانی فوتبال قطر به منظور تجهیز 400 هتل این کشور خبر داد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در حاشیه 
افتتاح بیســت و نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و نهمین 
نمایشــگاه بین المللی مبلمان اداری گفت: حدود 200 شرکت تولید 
کننده مبلمان اداری و منزل در این نمایشگاه حضور دارند و نسبت به 

سال قبل این نمایشگاه ها رشد 50 درصدی داشته اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صنعت مبلمان حدود 8 
درصد از اشتغال کشور را تامین می کند و 60  هزار واحد تولیدکننده 
مبل در کشور فعال هســتند و همه این ها گواه جایگاه ویژه صنعت 

مبلمان در اقتصاد ایران است.
حســین زاده با اظهار این مطلب که تولیدات مبــل ایرانی در حد 

و اندازه های رقابت با کشورهای خارجی اســت، خاطرنشان کرد: ما 
آمادگی خود را برای برگزاری نمایشگاه های مبل ایرانی در کشورهای 
همسایه اعالم می کنیم و مطمئنا خالقیت تولیدکنندگان مبل ایران در 

حوزه های مختلف بسیار باالست.
وی از برگزاری نمایشــگاه مبلمان ایران در کشور قطر در حاشیه 
جام جهانی فوتبال خبر داد و گفت: طبق مصوبه شــورای معاونین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت کشــور نمایشگاه های مبلمان ایرانی 
 را به منظور تجهیز هتل های قطر در زمان جام جهانی فوتبال برگزار

 خواهیم کرد تا نسبت به تجهیز 400 هتل میزبان جام جهانی در قطر 
اقدام کنیم.

مدیرعامل شــرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران ابراز 
امیدواری کرد تا تولیدکنندگان مبلمان ایرانی بتوانند بیش از پیش در 
زمینه برندسازی گام بردارند که تاثیر بسزایی در زمینه افزایش میزان 

صادرات فرنیچر داشته باشند.
این دو نمایشگاه تا پایان روز شنبه هفتم دی ماه از ساعت 9 تا 17 

جاری پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.

درگفتگو با حسین نوروزی مدیرعامل فیپکو، کتایون اسکندری دبیر اجرایی نمایشگاه ها مطرح شد:

نمایشگاه های مبلمان اداری و منزل تولید را با طراحی آشتی می دهد

هم زمانی برگــزاری »نهمین نمایشــگاه 
مبلمــان و تجهیــزات اداری« و »بیســت 
و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی مبلمان 
منــزل« در نمایشــگاه بین المللــی تهران 
به عنــوان بزرگ ترین رویداد نمایشــگاهی 
صنعت مبلمان کشــور، اتفاق خجســته ای 
است که امسال با همت شرکت پیشگامان 
صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( برگزارکننده 
حرفه ای و توانمند هر دو نمایشگاه، از فکر و 
رویا به واقعیت تبدیل شد و فعاالن تولید و 
تجارت هر دو صنف را به نتایج پربرکت این 

نمایشگاه ها امیدوار کرد. 
حســین نوروزی مدیر این نمایشــگاه ها 
و مدیرعامــل مجــرب و توانمند شــرکت 
پیشــگامان صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( 
و خانم کتایون اســکندری دبیــر اجرایی 
پرتالش و خــالق نمایشــگاه ها، در گفتگو 
با »اقتصاد و نمایشــگاه« دربــاره چگونگی 
برگزاری و اهــداف دو نمایشــگاه در حال 
برگزاری توضیحات ســودمندی داده اند که 

می خوانید. 
 دو اتفاق خجسته و پربرکت 

اتفاق خوبی که امســال افتاد و به عنوان 
یک شرایط برجســته و خاص می شود در 
نظر گرفت این بود که امســال بزرگ ترین 
را  مبلمان  نمایشــگاهی  رویداد صنعــت 
توانســتیم رقم بزنیم، و همرمانی برگزاری 
دو نمایشگاه مبلمان منزل و مبلمان اداری 
در یک فضای نمایشــگاهی بعد از گذشت 
چندین ســال به دلیــل نقاط اشــتراک 
فراوان تولیــد و تجــارت دو صنف، حتما 
برکات بســیاری برای فعاالن هر دو بخش 
خواهد داشت. در نمایشگاه مبلمان منزل 
نزدیک به بیســت هزار مترمربــع فضا را 
در ســالن های 35 و 38 و خلیج فارس و 
میالد و 5 و 6 و 7 و فضــای باز پرکردیم. 
در بخــش مشــارکت کننده های خارجی 
هم از ترکیه مشــارکت کننده داریم که به 

صــورت نمایندگی و غیر مســتقیم حضور 
دارند. اتفاق بعدی که امســال افتاد و باز به 
عنوان اولین رویداد محســوب می شود این 
است که امســال به گروه طراحان مبلمان 
و افرادی که دســتی در آتش طراحی دارند 
در نمایشگاه مشــارکت دارند چون همیشه 
بخصــوص در مبلمان منزل و به نســبت، 
در مبلمــان اداری ایــن گپ بیــن طراح 
و تولیدکننده وجود داشــته و کســی که 
تولید انبوه دارد معموال از طراح اســتفاده 
نمی کند و از مهندســی و طراحی معکوس 
استفاده می شــود و یا طرح به صورت کپی 
از جایی برداشــته می شــود. بــا این نگاه 
امســال تالش کردیم که این دو نگاه تولید 
خصوصــا در خصوص تولیــد انبوه و بخش 
طراحــی را به هم نزدیک کنیــم. یک فضا 
در اختیار طراحان قرار دادیــم که بتوانند 
محصوالتی که خودشان طراحی کرده اند و 
کمیته نظارت طرح شان را نظارت و ارزیابی 
کرده است، در ســالن 35 طبقه اول ستاد 
ایــن گروه ها را دور هم گــرد آورده ایم که 
محصوالت خود را با طراحی خودشان ارائه 
می دهند. این فرصت مناســبی است که با 
نمایشگاهی  تولیدکننده هایی که در فضای 
حضور دارند به بحث و گفتگو بنشــینند و 
از فکــر و خالقیت هم اســتفاده کنند و به 
ســمت یک اتفاق خوب بروند. روز جمعه از 
ساعت 15 هم در قسمت آمفی تئاتر سالن 
35 نشســت و گردهمایی با همین موضوع 
خواهیم داشــت که چرا باید از طراحان در 
ســاخت مبلمان استفاده شــود و نگاهی از 
طرف تولیدکننده داشــته باشــیم که چرا 
تولیدکننــده ای که تولید انبــوه می کند از 
یک طراح اســتفاده نمی کند و دلیل عدم 
اتصال این دو گروه به هم چیســت. از همه 
دوستانی که چه در تولید و چه در طراحی 
دســتی دارند دعوت می کنیم کــه در این 

گردهم آیی حضور داشته باشند. 
بــرای  کــه  تســهیالتی  خصــوص  در 
شرکت کنندگان داریم مانند سنوات گذشته 
آنچه که انجام می دهیم بر اســاس شاخص 
های وزنی مشــارکت کنندگان اســت. هر 
کسی که در هر قسمت و فضایی وجود دارد 
با ارسال مدارکی مانند جواز کسب و پروانه 
بهره برداری و مواردی مانند صادرات و ثبت 
اختراع و مــواردی که خالقیــت و نوآوری 
مــواد دارد، یک ضریب بــرای اینها در نظر 
گرفته شــده و طبیعتا کســانی که سنوات 
گذشــته جزو برنــدگان مســابقه ارزیابی 
محصوالت برتر بوده یک ســری اولویت و 
امتیاز دارند، اعضای اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان مبلمــان امتیازاتی دارند. 
اینهــا جمع بندی می شــوند و بر اســاس 

امتیازی کــه دارند از آنها دعوت می شــود 
در زمان جانمایی که تشــریف می آورند و 
فضایی که در آن روز برایشان در نظر گرفته 

می شود را در اختیارشان قرار می دهیم. 
 10 سال خاطره و تجربه 

باتوجه بــه اینکــه زمان دی مــاه جهت 
برگزاری نمایشــگاه مبلمان منــزل در نظر 
گرفته شــده، البتــه باز هم صبغــه قدیمی 
داشــته و سنوات گذشــته هم در این زمان 
برگزار می شــده، برای همیــن ما بحث های 
تبلیغاتی مــان را از اوایــل آبان ماه شــروع 
کردیم و بیلبوردهایمان بر ســطح شهر رفت 
و یک سری تبلیغات در سطح شهر داشتیم. 
طبیعتا پکیج تبلیغاتی ما از اواســط آذر به 
طور گســترده تر و جدی تری شــروع شد و 
بیلبوردهای سطح شهر و تبلیغات تلویزیونی 
و فضاهای مجازی، تلگرامی و اینســتاگرامی 
و در شــبکه های اجتماعی موجود تمام این 
موارد تبلیغی قرار گرفت. جزو دستاوردهای 
بزرگی که این نمایشگاه دارد، دو مورد است. 
همان طور که گفتــم ما در این نمایشــگاه 
توانســتیم اولیــن رویداد طراحــی مبلمان 
تهران را داشته باشیم. بعالوه اینکه از رسانه 
تصویری هنــر - صنعت دکوراســیون هم 
پرده بــرداری کردیم که واقع در ســالن 38 
است که نزدیک به ده ســال گروه برداشت 
آخر تمــام فیلم هایی که مربــوط به بزرگان 
صنعت مبلمان بوده و مصاحبه ها و روند رو 

به رشد این صنعت را مرور کرده است.
نکته بعدی اینکه ما در ســالن 6 یک فضا 
با تعامل اتحادیه درودگران و مبل ســازان 
تهران برای آشــنایی مردم عــام با کارهای 
دستی و هنری صنعت مبلمان مانند منبت 
و معرق و موارد مشــابه به صــورت زنده و 
ورکشــاپ دایر کرده ایم که همه می توانند 

به صورت بصری آن را ببینند.
 مزیت های مبلمان اداری ایران 

نمایشــگاه مبلمــان اداری هم همزمان 4 
تا 7 دی مــاه در ســالن های 11-10-9-8 
و سالن 27 برگزار می شــود. این نمایشگاه 
در گروه هــای کاالیی صندلی هــای اداری، 
آمفــی تئاتر، تجهیــزات و لــوازم تکمیلی 
اداری و مبلمــان و دکوراســیون داخلــی 
اداری و میــز و کتابخانه و فایلینگ و موارد 
مرتبط بــا فضاهای اداری برگزار می شــود 
که تقریبا نزدیک بــه 8500 مترمربع فضا 
پر شده و 65 مشــارکت کننده در نمایشگاه 
اداری مشــارکت کرده اند. در این نمایشگاه 
مشارکت کننده خارجی نداریم  به این دلیل 
که اساسا مشــارکت کننده خارجی در این 
فضا کمتر است. امسال شــرایط تحریم ها 
و مســائل مشــابهی هم وجود دارد بعالوه 
اینکه همیشــه مبلمان این آیتم را داشته 

که به خاطر اینکه امــکان واردات مبلمان 
به عنوان محصول تمام شــده نبوده معموال 
شــرکت کننده خارجی که مبلمان اداری یا 
منزل داشته باشد نداشــته ایم. نکته ای که 
در نمایشگاه مبلمان اداری داریم این است 
که طبیعتا نســبت به ســال گذشته رشد 
چشمگیری داشته و برندهای خوبی در این 
نمایشــگاه داریم. در صنعت مبلمان اداری 
به جهش خیلی خوبی رســیده ایم. کیفیت 
مبلمــان اداریمان نســبت به کشــورهای 
اطرافمان خیلی باالتر رفتــه و قابلیت های 
صادراتی خوبی دارد و شرکت ها و برندهای 
خوبی داریم کــه صادرات به کشــورهای 
اطــراف مانند لبنــان و ســوریه و عراق و 

افغانستان و کشورهای cis دارند. 
 آشتی طراحان با تولیدکنندگان

چیزی که نیاز واقعی ماســت، شــناخت 
طراحی جهانی مبلمان و در خدمت گرفتن 
این طراحی بــرای صنعت مبلمان اســت. 
تم دیگری که برای این نمایشــگاه درنظر 
گرفتیم، راه اندازی رســانه تصویری صنعت 
مبلمــان بود کــه آن را هم امــروز افتتاح 
کردیم و آرشــیو کاملی از سال ها خدمات 
صنعتگــران خوشــنام ایرانــی در صنعت 
مبلمان داریم که به معرض نمایش خواهیم 
گذاشت و دوستان می توانند در سالن 38 
از این غرفه بازدید کنند و با تاریخ تصویری 

صنعت مبلمان آشنا شوند. 
این نمایشــگاه حدود 50 هــزار مترمربع 
فضای غیــر مفیــد و 30 هــزار مترمربع 
فضای مفید را تحت پوشــش قــرار داده و 
کلیه ســالن های غرب و مرکزی و شــرقی 
تقریبا در اختیار این نمایشــگاه قرار گرفته 
و خوشــبختانه اســتقبال خوبی شــده و 
غرفه  در  را  مشــارکت کنندگان  شایستگی 
سازی ها مشــاهده می کنیم و می بینیم که 
ایران حرف های خوبی  مبلمان  نمایشــگاه 

برای گفتن دارد.
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توصیه دکتر اسفهبدی به فعاالن نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری: 

شرایط کشور برای جذب سرمایه خارجی و 
صادرات مهیاست؛ غفلت نکنید

معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و مدیرعامل ـشـرکت 
ـسـهامی نمایـشـگاه های بین المللــی در پیامی بــه فعاالن 
تولید و تـجـارت صنعت مبلمــان اداری که شـشـمین دوره 
نمایـشـگاه بین المللی آن در نمایـشـگاه بین المللی تهران در 
حال برگزاری اـسـت، به آنــان توصیه کرد از فـضـای مثبتی 
که دولت تدبیر و امید بــا افزایش تعامــات بین المللی برای 
جذب ـسـرمایه خارـجـی و افزایش ـصـادرات ایـجـاد کرده 
نهایت اـسـتفاده را در جهت رونق و توـسـعه کسب و کارشان   

ببرند.

ضرورت شراکت صنعت مبلمان با خارجی ها
در پیام دکتر حسین اسفهبدی به فعاالن ششمین نمایشگاه 
بین المللی مبلمان اداری آمده اـسـت: با توجه به رویکردهای 
مثبت دولت تدبیر و امید درجهت افزایش تعامات بین المللی، 
شرایط برای دسترسی صادرکنندگان ما به بازارهای کشورهای 
صنعتی و همچنین جذب ـسـرمایه گذاری های خارجی مبتنی 
برتکنولوژی نوین به صنعت مبل ـسـازی و تبادل دانش فنی با 
تولیدکنندگان مبلمان در کـشـورهای مطرح تـسـهیل خواهد   

شد.
یکی از راهکارهای گـسـترش صنایع در زمینه مبلمان اداری، 
فراهم نمودن شرایط امکان ـسـرمایه گذاری در جهت توسعه 
و افزایش بهــره وری فعالیت های موـجـود و همچنین اطاع 
رـسـانی علمی و کاربردی و ترویج ـشـیوه های نوین مدیریت 
اـسـت که برپایی نمایـشـگاه می تواند در تحقق این مهم مثمر 
ثمر واقع گردد، می تــوان گفت که نمایـشـگاه، میدان تجلی 
خاقیت ها و ابزار کلیــدی و اهرم نیرومندی در پیـشـرفت و 
توسعه محسوب می شود و در آینه نمایشگاه می توان پیشرفت 
فناوری، رـشـد اقتـصـادی، فعالیت های اصولــی و زیربنایی 
انجام ـشـده و جایگاه منطقه ای و جهانی کـشـورها را مشاهده  

 کرد.
ششمین دوره نمایـشـگاه بین المللی مبلمان اداری با کسب 
تجارب ارزنده و رـشـد کیفی، به یکی از نمایـشـگاه های نمونه 
کشور برای عرضه توانمندی های قابل توجه صنعتگران مبلمان 
بدل شده است. این روند نـشـان از آن دارد که صنعت مبلمان 
اداری طی یک دهه اخیر، رشد کمی و کیفی قابل ماحظه ای را 
تجربه کرده و ضمن پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار داخلی، 
به توان رقابتی مناـسـب برای حـضـور در بازارهای خارجی نیز 

دست یافته است.
امید اـسـت این نمایـشـگاه بــا گردهم آمــدن و همدل 
ـشـدن تمامی متخصصین و دـسـت اندرکاران ایــن عرصه و 
بهره گیری از هم اندیـشـی صاـحـب نـظـران، تولیدکنندگان 
و صادرکننــدگان با عزمی راـسـخ و جمعی بتوانــد در بهبود 
مـسـتمر تولیــد دانش و ـصـادرات نقــش موثری داـشـته   

باشد.

شـشـمین نمایـشـگاه بین المللی 
مبلمــان اداری )HOFEX 2017( با 
حضور 100 ـشـرکت داخلی و خارجی 
روز یکـشـنبه پنجم دی ماه در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

گشایش یافت.
مراسم گـشـایش این نمایشگاه با حضور 
علی انصاری رئیس ـشـورای عالی مبلمان، 
ـسـیاوش امیر مکری قائم مقام مدیر عامل 
شرکت سهامی نمایـشـگاه های بین المللی، 
دکتر حسن احمدیان رئیس اتحادیه صادر 
کنندگان و تولید کنندگان مبلمان و جمعی 

از فعاالن صنعت مبلمان کشور برگزار شد.
مهم ترین هدف از برپایی این نمایشگاه 
فراهم کردن بـسـتر ارتقــای کمی و کیفی 
طراحی، تولید، فــروش و صادرات تولیدات 

ومحصوالت ایرانی اعالم شده است.
ایــن نمایـشـگاه در فضایی به وـسـعت 

18000 متــر مربــع توانمندی ـهـای 90 
ـشـرکت ایرانــی و 10 بنــگاه خارجی از 
کشورهای چین، تایوان، ایتالیا و چند کشور 

دیگر را در معرض قضاوت گذاشته است. 
در این نمایـشـگاه از هیات های تجاری 
کـشـورهای ترکیه- آذربایجان- ارمنستان- 
عراق- قـطـر- عمان- پاکـسـتان -امارات- 
افغانستان-روسیه و.... جهت بازدید دعوت 
ـشـده اـسـت و امید می رود این بازدیدها و 
مذاکرات به امضاء تفاهم نامه های همکاری 

والبته اجرائی منجر شود.
دکتر حـسـن احمدیان رییس اتحادیه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلمان 
ایران در حاشیه مراسم گشایش در گفتگو 
با خبرنگار هفته نامه »اقتصاد و نمایشگاه« 
درباره این ـسـؤال که برنامه 5 ساله توسعه 
صادرات مبلمان ایران ـچـه میزان اجرایی 
شده است و دولت به عنوان مسئول حمایت 
از صنایع کوچک و متوـسـط چه تسهیالتی 
برای فعاالن این حوزه مهیا کرده است گفت: 
متاسفانه سازمان توـسـعه تجارت و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت هیــچ حمایتی از 
طرح ما در عمل نکردند. در کشورهای هدف 
تعدادی از تجار تمایل به مشارکت و ایجاد 
شعبه در کشورشان داشتند اما عدم حمایت 
دولت که در مواردی مانند ارسال محصوالت 
به کشورهای خارجی و همچنین حضور در 
نمایشگاه های بین المللی می توانست اتفاق 

بیفتد سبب شد در عمل هیچ اتفاق خاصی 
نیفتاده باشد.

در این راـسـتا از سازمان  توسعه تجارت 
درخواست کردیم با توجه به این که دولت 
توان مالی الزم برای حمایت از صنایع را فعال 
در اختیار ندارد، مجوز برگزاری نمایـشـگاه 
مدکس را مجددا در اختیار اتحادیه بگذارد 
تا از درآمدـهـای حاصله بتوانیــم از اعضا 
حمایت کنیم. ما با این درآمد می توانستیم 
هم تـجـار خارجی را به نمایـشـگاه بیاوریم 
و هم هزینه ارـسـال اجناس ـشـرکت ها به 
خارج از کـشـور و حضور در نمایشگاه های 
خارجی را تقبل کنیم تــا صادرات مبلمان 
بیــش از پیــش رنــگ واقعیت بــه خود   

بگیرد.
ظرفیت باالی اشتغال زایی   

صنعت مبلمان
احمدیان در پاسخ این سؤال که صنعت 
مبلمان ظرفیت باالیی برای ایجاد اـشـتغال 
و ارزش افــزوده دارد، به ـطـور تقریبی چه 
تعداد از هم وطنان در ایــن بخش به کار و 
تولید مـشـغولند گفت: طبق آمار حدود 7 
تا 8 درصد اشتغال صنعتی کشور به حوزه 
مبلمان بر می گردد که البته این میزان تنها 
مربوط به بخش اـشـتغال مـسـتقیم است. 
با توجه بــه این که در صنعــت مبلمان از 
فلز، شیـشـه، پارچه مواد دیگر نیز استفاده 
می شود، میزان اـشـتغال غیر مستقیم این 

صنعت نیز رقم قابل توجهی است. 
با این حال در حال حاضر با وجود آنکه 

با ارتقــای تولید و کیفیت بــه خودکفایی 
رـسـیده و نیاز کـشـور تقریبا برطرف شده  

و از ـسـوی دیگر میزان واردات نیز بـسـیار 
اندک اـسـت، اما 50 درصد ظرفیت صنعت 
مبلمان کـشـور خالی و بی اـسـتفاده مانده 
است. به همین دلیل باید تمرکزمان را روی 
صادرات بگذاریم که ایــن موضوع به دلیل 
عدم حمایت وزارت صنعت و سازمان توسعه 

تجارت عملیاتی نشده است.
در همین راستا یکی از کارهایی که خود 
وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت از ما 
خواسته بود، ایجاد یک شرکت نمایشگاهی 
بود که این ـشـرکت را به نام فیبکو تاسیس 
کردیم تــا در بازارهای هدف ـشـعبه زده و 
محصوالت داخلی را به آنها ارـسـال کنیم. 
طرح 5 ـسـاله ای هم بــا نام خانــه ایرانی 
)Persian House( تدارک دیده ایم که 
قصد داریم عالوه بر بـحـث مبلمان، بحث 
فرش و صنایع دـسـتی و.. را در کشورهای 
هدف با نگاه صادراتی ترویج داده و استایل 
ایرانــی را توـسـعه دهیــم. در ظاهر همه 
مسووالن این طرح را پـسـندیده اند اما در 

عمل هیچ حمایتی از ما نشده است.
مذاکرات متعدد با فدراسیون 

اتحادیه های صنعت چوب و مبلمان 
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان و 
تولیدکننــدگان مبلمان افــزود: مذاکرات 
متعددی با شرکت های ایتالیایی داشته ایم 
ـکـه در نتیـجـه آن تاکنــون 5 ـسـری از 
ـشـرکت های ایتالیایی و هر بار حداقل 20 

ـشـرکت به ایران آمــده و مذاکرات تجاری 
داـشـته اند. در خالل این بازدیدها اتحادیه 
برنامه ریــزی کرد تا ـشـرکت های ایتالیایی 
از کارخانه ـهـای تولیدمحـصـوالت داخلی 
بازدید داشته و زمینه تولید و همکاری های 

مشترک فراهم بیاید. 
به گفته وی، براـسـاس آمار اولیه بیش 
از 12 ـشـرکت مبلمان تفاهم نامه اولیه را با 
طرف ـهـای خارجی انـجـام داده و حتی دو 
ـسـه ـشـرکت نیز نمونه های اولیه تولیدات 
مشترک را به نمایـشـگاه آورده اند. به نظرم 
شاهد روند مثبتی در این حوزه هستیم و در 
نتیجه آن کیفیت تولید و طراحی مان ارتقا 
یافته، توان رقابت پذیری مــا افزایش یافته 
و می توانیــم در ـصـادرات رویکرد جدیدی 
داشته باـشـیم. البته این موضوع یک شبه 
اتفاق نمی افتــد و نیاز به زمــان و حمایت   

دارد.

برندگان مسابقه   
مبلمان صادراتی ایران 

احمدیــان همچنین با اـشـاره به اینکه 
مسابقه صادراتی ایران با حضور 30 شرکت 
انجام ـشـد و نتیجه آن هم مـشـخص شده 
است گفت: اسامی برندگان به طور رسمی 
در مراـسـم اختتامیه نمایشگاه حاضر اعالم 
خواهد شد. خوـشـبختانه استقبال خوبی از 
سوی اعضای اتحادیه از این مسابقه صورت 
گرفت و پژوهـشـکده استاندارد هم حمایت 

خوبی از این رویداد انجام داد.
وی در پایان تأکید ـکـرد: اتحادیه تولید 
کنندگان و صادرکنندگان ایران تمام تالش 
خود را برای بهبود وضعیت صنعت مبلمان 
هم با رویکرد بر طرف کردن نیازهای داخل 
و هم رویکرد گـسـترش بازارهای صادراتی 
انجام می دهد. با این حال متاسفانه سازمان 
توسعه تجارت و وزارت صنعت همکاری ها و 
همرا هی های الزم را در این خصوص ندارند 
و باید این نکته را بگویم که صنعت مبلمان 
ایران با 30 هزار میلیارد تومان گردش مالی 
و بیش از 8 درصد اـشـتغالزایی مـسـتقیم، 

بسیار در کشور مظلوم است. 
احمدیان تأکید کرد شما مطمئن باشید 
اگر به صنعت مبلـمـان مانند برخی صنایع 
دیگر توجه ـشـود، این صنعت چه در بحث 
صادرات و ـچـه تامین نیاز داخلی بـسـیار 

موفق تر عمل می کند. 

حـسـین نوروزی مدیــر عامل 
شرکت پیشگامان صنعت مبلمان 
پرـشـیا) فیپکو( برگــزار کننده 
ششمین نمایـشـگاه بین المللی 
مبلمان اداری اعام کرد : به علت 
محدودیــت و ابعاد ـسـالن های 
اختصاص داده ـشـده به نمایشگاه 
علیرغم اینکه ظرفیت تمام سالن 
ها تکمیل شده است ، نتوانستیم 
20 درصد از تقاضاهای شرکت های 
عاقمند به حضور در نمایشگاه را 

پاسخ دهیم.
وی افــزود :7 ـسـالن نمایـشـگاه 
بین المللی تهران ـشـامل ـسـالن های 
8،9،10،11،12،13 و ـسـری 25بــه 
ششمین دوره از نمایشگاه بین المللی 
مبلـمـان اداری اختصاص داده ـشـده 

است . 

نوروزی در خصوص تعداد مشارکت 
کنندگان در نمایشگاه این دوره اظهار 
داشت :تقاضای زیادی برای شرکت در 
نمایشگاه داشتیم اما به علت در اختیار 
نداشتن ـسـالن های متناسب تعدادی 
از  شرکت ها حاضر به جانمایی نشدند 
که متاـسـفانه ایــن امر نـشـانگر عدم 
ـشـناخت کافی از جایگاه این صنعت   

است .
برگزار کننده شـشـمین نمایـشـگاه 
بین المللــی مبلمان اداری در پاـسـخ 
به این ـسـؤال که جانمایــی غرفه ها 
براـسـاس چه معیــاری انـجـام گرفته 
اـسـت ،توضیح داد :جانمایی غرفه ها 
براـسـاس ـشـاخص های اعتبارسنجی 
که در ایــن خصوص تدوین ـشـده از 
جملــه صادرکننــده بودن یــا نبودن 
واـحـد تولیدی، عضویــت در اتحادیه، 

میزان مـشـارکت در دوره های پیشین 
نمایشگاه ،داشتن تندیس محصول برتر 
و میزان متراژ درخواـسـتی که در فرم 
پیش فراخوان درج شده، صورت گرفته   

است .
مدیــر عامــل پیـشـگامان صنعت 
مبلمان پرـشـیا )فیپـکـو (در خصوص 
برنامه های جانبی نمایشگاه گفت :مهم 
ترین برنامه جانبــی این دوره برگزاری 
اولین مـسـابقه محـصـوالت صادراتی 
مبلمان اداری اـسـت که از نمایـشـگاه 
مبلمان منــزل این برنامه آغاز ـشـده 
و در این نمایـشـگاه نیــز برگزیدگان 
در اختتامیــه نمایـشـگاه معرفــی   

می شوند.
 نــوروزی در خـصـوص مـشـارکت 
ـشـرکت ـهـای خارجی گفــت :طبق 
روال به علت انتخاب زمان  نامناـسـب 

در تقویم برگزاری نمایـشـگاه ها برای 
نمایشگاه مبلمان اداری  حضور شرکت 
ـهـای اروپایــی را به علــت همزمانی 
نمایـشـگاه با اواخر دـسـامبر و نزدیک 
ـشـدن به تعطیالت سال نو مسیحی از 

دست دادیم.

:HOFEX2017 دکتر حسن احمدیان رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان در مراسم افتتاح

بازارهای صادراتی را در اختیار می گیریم، اگر حمایت شویم

حسین نوروزی برگزار کننده ششمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

 تاکید HOFEX2017 بر تولید صادرات محور مبلمان است
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رامینرحیمی،مدیرعاملشرکت»مبلمانتل«:

مبلمان ترکیبی مدرن و نئوکالسیک، ابداع »مبل مانتل« است 

حسناحمدیانرئیساتحادیهتولیدکنندگانوصادرکنندگانمبلماناعالمکرد:

درخواست قرار گرفتن مبلمان در فهرست تجارت آزاد اوراسیا

شرکت  جایگاه   
ایران  بازار  در  شــما 

کجاست؟
شــرکت مبل مانتل با 
توجه به سابقه ای که در این صنعت پیدا 
کرده است ، توانســته جایگاه خوبی در 
بازار داشته باشــد. به طوری که اگر پنج 
برند معــروف را بخواهند نام ببرند، قطعا 
در آن فهرســت جای خواهیم داشــت. 
همواره با توجه به تالشــی که کرده ایم 
سعی داشته ایم جزو پیشگامان در زمینه 
دکوراسیون و سبک باشیم،به طوری که 
خیلی از همــکاران و رقبا معموال دنباله 
روی ما هستند. این شــرکت با استفاده 
از مرغوب تریــن مواد اولیــه و نیز تولید 
با دســتگاه هایی که آخریــن تکنولوژی 
روز جهانــی در تولیــد مبلمــان چوبی 
با  خانگی محسوب می شود، محصوالتی 
کیفیت و متناســب با استانداردهای روز 

گروه تولیدی مبلمان مانتل در سال 1380 پس از تدوین اهداف استراتژیک 
خود، در زمینه تولید تخصصی مبلمان مدرن خانگی فعالیت های تولیدی اش 

را آغاز نمود.
در حال حاضر، گروه تولیدی مبلمــان مانتل به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان ایران، با طراحی محصوالت جدید خود در سبک های مختلف، 
منطبق با سالیق و انتظارات مشتریان فعالیت می کند و طیف وسیعی از نیازها 

در انواع مبلمان خانگی، ســرویس های غذاخوری، تجهیزات دکوراسیون، 
سرویس خواب، سرویس غذا خوری، اکسســوری را تامین  نماید. شرکت 
مبلمان مانتل امسال نیز مانند سال های گذشــته در نمایشگاه بین المللی 
مبلمان منزل حضوری پرتاثیر و پر رنگ دارد. به همین منظور نشریه »اقتصاد 
و نمایشگاه« با رامین رحیمی، مدیرعامل توانمند و خالق گروه تولیدی مبلمان 

»مانتل« گفت و گویی انجام داده است که می خوانید.

عقیده مان این 
است که تعهد 

اصلی مجموعه 
بعد از فروشمان 
شروع می شود 
و خود را ملزم 

می دانیم که 
خدمات ویژه پس 

از فروش برای 
مشتریان داشته 

باشیم

جهانی تولید نموده و موجب تفاوت این 
محصوالت از محصوالت مشــابه در بازار 
ایران و در راســتای رقابت با محصوالت 

مشابه خارجی گردیده است.
شرکت مبل مانتل همچنین به عنوان 
یکی از اولین تولیدکننده های ایرانی، که 
تکنولوژی چاپ پارچه را وارد سیســتم 
خود نموده، توانســته است فصل نوینی 
را در ارائــه خدمات به مشــتریان ایجاد 

نماید.
 مهم ترین دستاوردهای شرکت 

شما تاکنون چیست؟
این مجموعــه در راســتای انطباق با 
کیفیت،  مدیریت  استانداردهای  آخرین 
به اجــرای اســتانداردهای الزم در این 
صنعــت همــت گمــارده و موفــق به 
 9001:2008 ISO گواهینامه  دریافت 
از مهم ترین  گردیده اســت. یکی دیگر 
ابداع خالقانه  دستاوردهای شــرکت ما 

مبلمــان ترکیبی در ســبک مــدرن و 
نئوکالسیک است. هم در زمینه مبلمان 
و هــم ســرویس های غذاخــوری جزو 
اولین مجموعه هایی هســتیم که چنین 
ترکیبی انجام داده ایــم و باعث رویکرد 
جدید در صنف خود شده ایم. به جرئت 
می توانم بگویم که باقــی همکاران از ما 
ایده گرفته انــد و دنباله روی طرح ها ما 

شده اند. 
 در زمینه خدمات پس از فروش 
و مشــتری مداری چه اقداماتی در 

نظر گرفته اید؟
در این زمینه عقیده مان این است که 
تعهد اصلی مجموعه بعد از فروشــمان 
شروع می شــود و خود را ملزم می دانیم 
که خدمــات ویژه پس از فــروش برای 
مشتریان داشته باشیم. تمام تمهیداتش 
را اندیشــیده ایم و روز بــه روز تــالش 
می کنیــم اگــر نقیصه ای وجــود دارد 
آنها را رفع کنیم و قوی تر به مشــتریان 
و دوســتانی که در خدمتشــان هستیم 

خدمات بهتری ارائه دهیم.
بیــش از 100 نفر نیــروی متخصص 
و ماهــر در رده های مختلــف طراحی، 
تالش خود  نهایت  تحقیقاتی  مهندسی، 
را در جهت ارتقــاء کیفیــت، نوآوری، 
طراحی و تولید محصــوالت، منطبق با 
نگرش مشــتری مــداری در واحدهای 
مختلف ســازمان بــه عمــل می آورند. 
دســتیابی به اهــداف رضایــت مندی 
مشتری و رســیدن به تضمین کیفیت 

واقعی بــرای کلیه محصــوالت تولیدی 
مبلمان مانتل، که دارای 2 سال گارانتی 
و 5 سال خدمات پس از فروش بوده، از 
ویژگی های بارز گــروه تولیدی مبلمان 
مانتل می باشــد. ارائه محصوالت مدرن 
و باکیفیت با قیمت مناســب باعث شده 
اســت تا همواره مشتریان رضایت کامل 
خود را از این برند برتــر در زمنه تولید 

مبلمان خانگی ابراز کنند.  
ایجــاد ســامانۀ حمایت از مشــتری 
CRM بــرای رســیدگی و پیگیــری 
شــکایات  و  درخواســت ها  مســتقیم 
مشــتریان در حداقل زمان ممکن، یکی 
دیگر از ویژگی های شــرکت مبل مانتل 
اســت که باعث افزایــش رضایتمندی 
خریــداران محترم این مجموعه شــده 

است. 
 آیا صادرات هم دارید؟

صــادرات را هنوز شــروع نکرده ایم و 
علت تاخیــرش چالش هــای اقتصادی 
موجــود بوده اســت، اما بــه زودی در 
صدد آن هســتیم و این مورد را عملی 
خواهیم کرد. در این راســتا، بازار هدف 
ما کشورهای آسیای میانه و کشورهای 

عربی هستند. 
 برای گسترش و توسعه فعالیت 

خودتان چه برنامه هایی دارید؟
در ایــن زمینه تقریبــا در اکثر مراکز 
استان ها نماینده داریم و تصمیم داریم 
روی آن ها بیشــتر و قوی ترکار کنیم. 
در بحث توسعه برنامه تولیدی، تصمیم 
داریم متد جدید تــری وارد این صنف 
کنیم و رویکــرد جدیــدی را به عرصه 

ظهور برسانیم.
و  با چه موارد  تولید   در مسیر 
نرم می  پنجه  و  مشکالتی دســت 

کنید؟
در حال حاضــر توســعه و تولید در 
شــرایط فعلی مملکت با چالش همراه 
است. امکانات تهیه مواد اولیه واقعا صفر 
است و اگر مقداری تمکن مالی نداشته 
باشــید، اصــال از پــس آن برنخواهید 
آمد. به دلیل عدم ثبــات قیمت ها نمی 
توانیم به مشــتری قیمت بــه روز اعالم 
کنیم. این صنف پایداری زیاد و آرامش 
زیادی را می طلبد. ماننــد اصناف دیگر 
همچون طال و جواهر و خودرو نیســت 
که بخواهید به روز هــر دقیقه قیمت را 

بــاال و پایین کنید. متاســفانه در زمینه 
تهیــه مواد اولیــه نمی توانیــم ثبات را 
حفظ کنیم و مجبوریم خیلی مشکالت 
را به دوش بکشــیم تا اینکه مشتریان ما 
اذیت نشوند. چه در مورد مشتریان تک 
فــروش و چه در مورد مشــتریان عمده 
مان، موظف هستیم این آرامش را برای 
آنها ایجــاد کنیم ولی خودمــان با هزار 
مشکل درگیر هســتیم. تنها موردی که 
در جهت تولید در دســترس ما هست، 
نیروی انسانی است که آن هم به سختی 
می توانیــم نگه داریــم و تامینش کنیم. 
الباقی متکی به واردات و ارز است. همه 
این موارد ما را اذیت می کند. تنها به این 
فکر می کنیم که بتوانیم ســرپا بایستیم، 
چه برســد بــه اینکه بخواهیم توســعه 
توانمند و متکــی به اعتماد به نفســی 
داشته باشیم. با وجود تمام این مشکالت 

ایستاده ایم و در حال جنگیدن هستیم.
 نظرتان راجع به نحوه برگزاری 

نمایشگاه چیست؟
نحوه برگزاری نمایشــگاه نسبتا خوب 
اســت، اما به نظرم درباره تبلیغات کلی 
و محیطی و رســانه ای مقداری کوتاهی 
کرده اند و برای این بخش هزینه نکردند 
و اطالع رســانی مناسب نشــده است. از 
همه بدتــر آلودگی هوا تمامــا ضربه به 
برگــزاری مطلــوب نمایشــگاه می زند. 
شــرکت کننده که طبیعتــا هزینه ها را 
کــرده و انرژی و پرســنل و هرچیزی را 
گذاشــته اســت، ولی این برنامه ها همه 
دیدگاه ها را به هم می ریزد و در نهایت 
باعث می شود که آن طور که باید نتیجه 
حاصل نشــود. به هر حال به طور کلی 
نمایشگاه خوبی اســت ولی بزرگ ترین 
به  ضعــف، عــدم اطالع رســانی کافی 

مخاطبین است. 

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
صادرکنندگان مبلمان با اشــاره به صادرات 
مبل ایران گفــت: اگرچه صــادرات در این 
بخش رقم قابل توجهی نیســت اما رشــد 
145 درصدی صادرات حاکی از آن اســت 
که ظرفیت های خــوب صادراتی وجود دارد 
و می تــوان صــادرات در این صنعــت را تا 
500 میلیون دالر هم پیش بینی و برای آن 

برنامه ریزی کرد.
حســن احمدیان در یک نشست خبری با 
بیان اینکه 8 درصد اشتغال کشور به صنعت 
چوب و مبلمان تعلق دارد گفت: نزدیک 70 
هزار میلیارد تومان گردش مالی این صنعت 

است.
عضو هیات مدیره کنفدراســیون صادرات 
ایران با بیان اینکه ایــن صنعت جزء صنایع 
زودبازده به شــمار می رود، افــزود: این در 
حالی اســت که بالغ بــر 50 درصد ظرفیت 

کارخانجات خالی است.
و  کننــدگان  تولیــد  اتحادیــه  رئیــس 
صادرکنندگان مبلمــان اظهار کرد: اتحادیه 
در سال های گذشته در بازدید از کشورهای 
هدف صادراتــی رونــد واردات و صادرات و 
برنامه ریزی عملیاتی نســبت به اســتراتژی 
صادراتی مبلمان را انجام داده  و کشورهای 
هدف صادراتی را در این زمینه شناســایی 

کرده است.
وی اظهار کرد: این کشورها شامل عراق، 
روســیه، عمان، قطر، ســوریه، کشــورهای 
اوراسیا و ... هستند که به لحاظ فرهنگی یا 

مذهبی مشترکاتی با ما دارند.
وی با بیــان اینکــه تغییرات نــرخ ارز و 
افزایش آن فرصتی را بــرای صادرات ایجاد 
کرد، گفت: اگرچه قیمت ارز نسبت به یکی، 
دو سال گذشــته 4 برابر افزایش یافته است 
اما قیمــت مبلمان بیــش از 2 برابر افزایش 

نیافته است.
احمدیان با بیــان اینکــه واردات مبل 
ممنوع است، بیان کرد: در سال های اخیر 

با توســعه صنعت مبلمان کشــور واردات 
به یک دهم کاهش یافــت و اکنون نیازی 
بــه واردات در این زمیه نیســت اگرچه با 
توجه به تعالی که در این صنعت به دست 
آورده ایم نگرانــی از واردات این محصول 

وجود ندارد.
 نامه نگاری تشــکل ها برای قرار 

گرفتن در لیست تجارت آزاد با اورسیا
احمدیان در پاســخ به پرسشی مبنی بر 
اینکه مبلمان در فهرســت کاالهای تجارت 
ترجیحــی با اوراســیا قــرار نــدارد گفت: 
نامــه نگاری هایی از ســوی اتــاق تهران و 
کنفدراسیون صادرات ایران صورت گرفته تا 
بتوان مبلمان را در فهرست کاالهای  دارای 

تعرفه آزاد یا ترجیحی با اوراسیا قرار داد.
وی گفت: مبلمان تولیدی ایران از مزیت 
رقابتی باالیی نســبت به ســایر کشورها در 
حوزه اوراسیا دارد که بر این اساس پیشنهاد 
ما آن است که مبلمان در فهرست کاالهای 

دارای تعرفه صفر با اوراسیا قرار گیرد.
احمدیان در بخش دیگری از سخنان خود 
از هماهنگی با شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللــی ایــران برای پرداخــت تخفیف 
50 درصــدی بــه شــرکت کنندگان ایرانی 
در نمایشــگاه های تخصصــی مبلمان خبر 
داد و گفت: تا پیش از این شــرکت سهامی 
اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های 
ایران فهرستی از نمایشــگاه ها را به اتحادیه 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلمان 
ارائه مــی داد و برای حضــور در آن تخفیف 
50 درصدی عرضه می کرد اما برخی از این 
نمایشگاه ها متناسب با نیازهای شرکت های 

صادراتی نبودند.
وی تصریــح کــرد: بــر این اســاس از 
سازمان توســعه تجارت و شــرکت سهامی 
نمایشــگاه های جمهــوری اســالمی ایران 
درخواســت شــد تا فهرست پیشــنهادی 
اتحادیه را برای آن دســته از نمایشگاه هایی 
بپذیرد که کارایــی و بهره وری باالتری برای 

حوزه شــرکت های صادراتی مبلمان داشته 
باشند. 

احمدیان افزود: قرار است نمایشگاهی در 
بهمن ماه برگزار شــود و درخواســت ما آن 
اســت که مجوز برگزاری آن هر چه زودتر 
برای اتحادیه صادر شــود تا  نمایشــگاه با 

کیفیتی برگزار کنیم.
وی گفت: متاسفانه برخی برگزارکنندگان 
نمایشــگاهی درخواســت مبالــغ کالنی از 
شرکت های صادراتی و تولیدی برای حضور 
در این نمایشگاه داشتند که متاسفانه هزینه 
ورودی برخی سالن ها به 100 میلیون تومان 
هم می رســید اما اکنون درخواست شده تا 

این وضعیت سامان داده شود.
احمدیان افــزود: اتاق هــای بازرگانی 
و  تهران، کنفدراســیون صادرات  ایران، 
شــورای ملی مبلمان در کنار 15 تشکل 
تخصصی کتبا از سازمان توسعه تجارت 
ایران درخواســت کرده است تا برگزاری 
این نمایشگاه به عنوان یکی از حلقه های 
اصلی تولید مبلمان بــه اتحادیه واگذار 

شود.
احمدیان گفت: هم اکنون تنها 50 درصد 
از ظرفیــت تولیدی مبلمان مورد اســتفاده 
قرار می گیرد در حالی کــه اگر این ظرفیت 
فعال شــود بازارهــای صادراتــی نیز رونق 

خواهد گرفت.

 روند رو به رشد صادرات مبلمان
در ادامه این نشســت محســن منتظری 
نماینده سازمان توســعه تجارت ایران بیان 
کرد: طی چند سال گذشــته روند صادرات 

ما در زمینه مبلمان رو به رشد بوده است.
وی بیان کرد: در سال 97 ارزش صادرات 
مبلمان کشور 27 میلیون دالر بوده در حالی 
که ارزش صادرات مبلمان در سال 96 فقط 

12 میلیون دالر بوده است.
منتظری بیان داشــت: اگرچه صادرات در 
این بخش رقم قابل توجهی نیست اما رشد 
145 درصدی صادرات حاکی از آن اســت 
که ظرفیت های خــوب صادراتی وجود دارد 
و می توان صادرات در این صنعت را تا 500 
میلیون دالر هــم پیش بینی کرد و برای آن 

برنامه ریزی کرد.
وی گفت: در 8 ماهه امســال نسبت به 8 
ماهه 97 هم رشــد صادراتی در این بخش 

40 درصد بوده است.
ایران  تجارت  توســعه  نماینده ســازمان 
گفــت: در 8 ماهــه ابتدای امســال ارزش 
صادرات مبلمان کشور 30 میلیون دالر بوده 

است.
وی گفــت: در خصــوص واردات مبلمان 
)شامل کاالی تمام شده، کاالی واسطه  ای و 
مواد اولیه( کاهش داشته ایم و واردات آن در 

سال 97 فقط 9 میلیون دالر بوده است.

منتظری بیان داشــت: البته بــا توجه به 
ظرفیت و تعــداد کارگاه های فعال در بخش 
صنعت مبلمان کشــور رقم 30 میلیون دالر 

برای صادرات ناچیز است.
وی گفت: پیشــنهاد شــده تــا یک میز 
تخصصی برای صادرات مبلمان در ســازمان 

توسعه تجارت تشکیل شود.
 نمایشگاه یا فروشگاه؟

در ادامه این جلسه علیرضا عباسی رئیس 
اتحادیــه درودگران و مبلمــان تهران بیان 
داشــت: یکی از موضوعاتی که بــه تولید و 
صــادرات مبلمان آســیب رســانده برپایی 
فروشگاه  های با نام نمایشــگاه در پارک ها و 
امکان دیگری در سطح کشور و تهران بوده 

است.
وی با بیان اینکــه اغلب این واحدها بدون 
شناســنامه بودند، اظهار داشــت: از طریق 
اتحادیه درودگران اقداماتی برای جلوگیری 
از برگزاری این نمایشــگاه انجام شــد و با 
موافقت وزیر صنعت، اتاق اصناف و استاندار 
تهران مقرر شــد تــا دیگر این نمایشــگاه 
در تهران برگزار نشــود همچنیــن قبادی 
معاون وزیــر صنعت دســتور دادند در کل 
شهرستان ها کشــور این نمایشگاه ها برگزار 
نشود و در مقابل ســالی یک یا حداکثر دو 
بار نمایشگاه هایی با رویکرد صادرات و رونق 

تولید برگزار شود.
عباسی اظهار کرد: بر این اساس برگزاری 
نمایشــگاه  در حــوزه مبل فقط  بــا مجوز 
اتحادیه هــای صنف درودگــران و اتاق های 
اصنــاف در تهران و شهرســتان های امکان 

پذیر است.
 تخفیــف 50 درصدی برای حضور 
نمایشگاه های  در  صادراتی  تشکل های 

خارجی
همچنیــن در این نشســت آملــی مدیر 
ســهامی  شــرکت  داخلی  نمایشــگاه های 
اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های 
ایران درخصوص دســتور قائم مقــام وزیر 

صنعــت در حــوزه پرداخــت تخفیف 50 
درصدی برای حضور شــرکت های صادرات 
در قالب تشــکل ها گفت: شــرکت سهامی 
اسالمی  جمهوری  بین المللی  نمایشگاه های 
ایران برای آن دســته از شــرکت هایی که 
در نمایشــگاه ها تحت یک پایــون و با برند 
یابند  تشــکل های صادراتــی حضور مــی 

تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: اطالعــات تمامی 
نمایشگاه های خارجی که مد نظر سازمان 
توسعه تجارت ایران است در سایت شرکت 
سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران وجوددارد که بر این اساس 
ما 103 رویداد خارجی داریم که تشــکل 
ها برای حضــور در آنها دعوت می شــوند 
اما هر تشکلی که پیشــنهاد دهد می تواند 
با توجه به نیازمندی های خود درخواست 
برخورداری از ایــن تخفیف 50 درصدی را 

خواهد داشت.
وی گفت: بر این اساس تمامی تشکل ها 
و فعاالن بخش خصوصی می توانند مطابق 
با توجه به بازارهای هدف خود درخواست 
برخــورداری از تخفیــف 50 درصدی را 
ارائه دهند تا بر اساس آن سازمان توسعه 
تجــارت ایــران برنامه ریزی هــای الزم را 
صــورت دهد. آملــی در بخــش دیگری از 
سخنان خود خاطرنشان کرد: نمایشگاه تنها 
چیدن و برچیدن کاالها نیست بلکه باید در 
این نمایشگاهها آموزش و رفع موانع صورت 
گیرد و مشکالت در جلســات تخصصی که 
در این نمایشــگاهها برگزار می شود از سوی 
تولید کننــدگان و صادرکننــدگان مطرح 

گردد.
بایــد  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  وی 
آموزش هــای تخصصــی و برنــدی که در 
نمایشــگاه های تخصصی مد نظر قرار گرفته 
و شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و 
مراکز تحقیقاتی در آن حضور پررنگ داشته 

باشند.
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شرکت بسپار فوم غرب )سهامی خاص( یکی از بزرگ ترین 
شــرکت های فعال در زمینه تولید فوم ســرد می باشد که 
تولیدات این شــرکت در صنعت مبلمان منــزل و اداری، 
صندلی انواع خودرو، تشک خواب و سایر مصارف صنعتی 
به کار می رود. این شرکت از بدو فعالیت خود در سال 1379 
موفق شده نقش متناسب خود را در ایجاد اشتغال و تولید 
ملی ایفا نماید و با تاسیس دومین کارخانه خود با استفاده 
از تکنولوژی برتر و ماشــین آالت پیشرفته در عرصه تولید 
محصوالت با کیفیت برتر، پیشرو صنعت تولید فوم سرد در 
ایران باشد. این شرکت در حال حاضر سهم بزرگ و مهمی 

از بازار فوم سرد را در اختیار دارد.
نشــریه »اقتصاد و نمایشــگاه« در گفت و گویی با جالل 
هوایی، مدیرعامل خالق و توســعه گرای شــرکت بسپار 
فوم غرب از چند و چون فعالیت ها و موفقیت های شــرکت 

پرسیده است که می خوانید.
 از فعالیت ها و تولیدات شرکت بگویید.

شرکت بسپار فوم غرب فعالیت خود را از سال 1379 در صنعت 
پلی یورتان شــروع کرده و در حال حاضر با تاســیس سه کارخانه 
فعال در زمینه های تولید فوم سرد مبلمان منزل و اداری، تولید فوم 
سرد خودروئی و تولید اسفنج فعالیت داشــته و با جذب نیروهای 
متعهد و متخصص داخلی و ایجاد آزمایشگاه های کنترل کیفیت و 
مرکز تحقیقات توانسته با دانش فنی باال و ایجاد تکنولوژی نوین و 
با افزایش ظرفیت های تولید و حفظ و ارتقاء کیفیت رضایت صنعت 

و مشتریان خود را حاصل نماید.
 جایگاه شرکت بسپار فوم غرب در بازار ایران کجاست؟
به حول و قوه الهی و با تکیه به دانش فنی و نیروی انسانی متعهد 
و متخصص توانسته ایم در تولید فوم سرد مبلمان در جایگاه ویژه ای 
قرار بگیریم و در حوزه اسفنج جزء پنج شــرکت برتر تولیدکننده 
این محصول در کشور می باشیم، به طوری که این شرکت در حال 
حاضر سهم مهمی از بازار فوم سرد را در اختیار دارد. همچنین در 
حال حاضر جهت حضور فعال تر در صنعت مبلمان، اقدام به خرید 

یک واحد تولید ابر و اسفنج نموده و ضمن  به روز رسانی تجهیزات 
و ماشین آالت این مجموعه تولید با کیفیت مطلوب و برتر محصول 

اسفنج را آغاز کرده است.
 مهم ترین دستاوردهای شرکت تاکنون چه بوده است؟

 به نظر بنده مهم ترین دســتاورد شــرکت بســپار فــوم غرب 
یکنواختی تولید همراه با حفظ و ارتقاء کیفیت با دانش فنی باال و 
تکنولوژی روز و رباتیک نمودن خطوط تولید حوزه تولید فوم سرد 

مبلمان می باشد.
 آیا محصوالت تولیدی خود را صادر می کنید؟

قطعا همانند دیگر شــرکت های بزرگ تولیــدی به فکر صادرات 
محصوالت تولیدی خودمان به دیگر کشــورها هستیم  و در همین 

راستا به دنبال اخذ استانداردهای الزم می باشیم.
 چه برنامه ای برای گسترش و توســعه فعالیت هایتان 

دارید؟
در راستای برنامه های توسعه ای هم راســتا با واحد R&D،  دو 
کارخانه بزرگ تولید مموری فوم و تشک های خواب طبی در دست 
احداث است که انشــاءاهلل در ســال 1399 به بهره برداری خواهد 

رسید.
 در زمینه مشتری مداری چه تالش هایی کرده اید؟

با توجــه بــه شــعار مجموعه بســپار فوم غــرب و همــراه با 
گواهینامه های اخذ شده iso 9001 و  iso14001 این شرکت 
به دنبال رضایت مندی مشتریان و حفظ و نگهداری محیط زیست 
بوده و همیشــه در دســتورالعمل های اجرائی مجموعه دیده شده 

است.
 مشکالت و موانعی که با آنها رو به رو هستید، کدامند؟

 الف( رفتار غیر حرفه ای سازمان امور مالیاتی )ارزش افزوده( در 
برخورد با صنعت و تولیدکنندگان

ب( نوسانات شدید نرخ ارز
ج( نرخ باالی تسهیالت بانکی

د( اجرایی نشــدن مصوبــات دولتی در خصــوص نحوه فروش 
محصوالت قابل عرضه در سازمان بورس. 

به عنوان مثــال بــا شــرکت های دارای پروانه بهره بــرداری و 
شــرکت هایی که با صرف هزینه هــای باال و رعایت شــعاع 120 
کیلومتری از مرکز کالن شهرها موفق به اخذ مجوز از سامانه بهین 
یاب شده اند با شــرکت هایی که هیچ یک از مجوزات قانونی فوق را 

ندارند، یکسان رفتار می شود.
 نظرتــان راجع به نحــوه برگزاری نمایشــگاه حاضر 

چیست؟
 نحوه برگزاری نمایشگاه در این دوره از کیفیت باالتری برخوردار 

بوده و رضایت این شرکت حاصل گردیده است.

گفتگوباجاللهوایی،مدیرعاملشرکت»بسپارفومغرب«

کیفیت باالی یک نواخت، امتیاز محصوالت »بسپارفوم غرب«

زمینه فعالیت شــرکت 
»ایده فــرم پویا« طراحی 
و تولیــد مبلمــان اداری، 
خانگــی،  پارتیشــن، 
فروشــگاهی و نمایشــگاهی است. شرکت 
فرم با بهره مندی از تمامی سوابق و پیشینه 
کاری مدیران خود نســبت بــه طراحی و 
تولیــد پروژه های اداری بــا تمایز اصلی به 
لحاظ در اختیــار داشــتن مجموعه کامل 
کارخانجات تولید، به صــورت انحصاری و 
مستقل مســئولیت خود را در جهت رشد و 

ارتقاء این صنعت ادامه می دهد.
ســیدحمیدرضا ســجادی، مدیرعامــل 
مجرب و خالق این شــرکت خود سابقه ای 
30 ســاله در ایــن صنعــت دارد و همین 
پشــتوانه تخصصی یکی از دالیل موفقیت 
شــرکت متبوعش در بازار پر از رقیب ایران 

است.
با ایشــان در خصــوص فعالیت های این 

شرکت گفت و گویی انجام داده ایم. 
سجادی در آغاز این گفت و گو به اهمیت 
طراحی و ارایه طر ح ها و محصوالت نو برای 
ماندگاری در بازار مبلمان اشــاره می کند و 
می گوید: ما همواره ســعی کرده ایم در این 
زمینه کارهای نو و خالقانه ای انجام دهیم. 
طرح هــای ما با محصوالت مشــابه در بازار 

تفاوت دارد و این موضوع یکی از نقاط قوت 
ما بوده است.

مدیرعامل شرکت فرم به اهمیت کیفیت 
در تولید هم اشــاره می کنــد و می گوید: 
از نظــر تکنولوژی تولید هم بــه مرحله ای 
از پیشــرفت رســیده ایم و بــه روش هایی 
دســت یافته ایم که امکان تولید محصوالت 
بــا کیفیت و متمایــز را به ما داده اســت. 
مهم ترین مزیت های شــرکت فرم ســرعت 
در تحویل و کیفیت باالی محصوالت است.

این  محصــوالت  می افزایــد:  ســجادی 
شرکت در حال حاضر با 2 سال گارانتی به 
مشتریان عرضه می شود و سعی ما هم این 
بوده که در ســریع ترین زمان خدمات الزم 

به مشتریان ارایه شود.
وی در خصوص سیاست های فروش این 
شــرکت می گوید: این کار عمدتــا از چند 
کانال انجام می شــود. برخی از مشــتریان 
قبلی و ســازمان هایی که آشــنایی قبلی با 
کار مجموعه دارند و جزو مشــتریان ثابت 
و وفادار شــرکت هســتند. همچنین تیم 
تبلیغــات و بازاریابی شــرکت هم از طریق 
تبلیغات تخصصی و خاص خود محصوالت 
و خدمــات را به بــازار معرفــی می کند و 
بخشــی دیگر از سیاســت فــروش هم از 
طریق شرکت های مشاور و پیمانکار دنبال 

می شود.
وی می افزاید: این شرکت در حال حاضر 
در شیراز، مشهد، بندرعباس و کرج و تهران 
نمایندگی فعــال دارد و به زودی شــبکه 
نمایندگی شــرکت هم گســترش خواهد 

یافت.
سجادی، نوآوری را یکی از رموز موفقیت 
شــرکت متبوعش می داند و می گوید: برای 
طراحی های جدید از همــه روش های روز 
دنیا بــه صــورت تلفیقی در این شــرکت 

استفاده می شود.
مدیرعامل شرکت ایده فرم پویا می افزاید: 
شــرکت فرم با بهره مندی از تمامی سوابق 
و پیشینه کاری خود نســبت به طراحی و 
تولیــد پروژه های اداری بــا تمایز اصلی به 
لحاظ در اختیــار داشــتن مجموعه کامل 
کارخانجات تولید، به صــورت انحصاری و 
مستقل مســئولیت خود را در جهت رشد 
و ارتقاء ایــن صنعت حفظ کــرده و ادامه 

می دهد. 
شــرکت فرم جلب رضایت مشــتری از 
طریق ارائه بهتریــن خدمات،ارتقاء کیفیت 
تولید به طور مســتمر، نگرش پیشــرو در 
طراحی، بهبود ســطح آموزشــی و آگاهی 
پرســنل و اســتفاده از مجهز ترین ماشین 
آالت و تکنولــوژي مــدرن روز دنیا را جزو 

اهداف خود قرار داده است.

سیدحمیدرضاسجادی،مدیرعاملشرکت»ایدهفرمپویا«:

»ایده فرم پویا« با تولیدات جدید
در بازار، قدیمی و ماندگار شده است 

علیرضاعباسیرئیساتحادیهدرودگرانومبلسازانتهرانهشدارداد:

این روزها فریب مبلمان خارجی را نخورید   ؛  ته انباری است یا ایرانی 

صنعــت مبلمان بــه دلیل طیف 
گســترده ای از مشــتریان کــه از 
روســتاهای کوچک تا کالنشهرها و 
شــهرهای بزرگ را شامل می شود، 
همواره بــازار خاص خــود را دارد. 
حتی زوج های جوان برای تشــکیل 
زندگی مشــترک حداقــل نیازمند 
اقالم  برخــی  یا  تختخواب، کمــد 
دیگر هســتند و این شرایط موجب 
باقی ماندن مبلمان در سبد مصرفی 

خانوارها شده است.
عمده  مراکز  در  و گذاری  گشــت 
فــروش مبلمــان منــزل و اداری 
بیانگر بــازاری نه چنــدان با رونق 
اســت. فروشــندگانی که در اغلب 
اوقات ناچار به لم دادن روی مبلمان 
خود  فروشــگاه های  در  چیده شده 
هســتند. رهگذرانی که هر از چند 
بــه چیدمان  نیم نگاهی  بــا  گاهی 
مغازه هــا و پرس و جــوی قیمت به 
راه خود ادامه می دهند، به رویه ای 
تکراری در بازار مبلمان تبدیل شده 
اســت. محدود مشــتریانی نیز که 
قصد خرید مبلمــان دارند در حال 

شــش و بش برای کوک کردن ســاز 
بودجه و قیمت این اقالم هســتند 
اما مشــتریانی هم هستند که فارغ 
از ایــن دغدغه ها بر ســر دوراهی 
انتخــاب خریــد مبلمــان ایرانی، 
ایتالیایی، ترکیه ای و... مانده اند. اگر 
شما هم ازجمله خانوارهایی هستید 
که دارای قدرت مالــی برای خرید 
یا تعویض و به روزرســانی سرویس 
مبلمــان منزل یــا محــل کارتان 
هستید اما در انتخاب نوع و کیفیت 
آن با شــک و تردید مواجهید یا با 
نگاهی به منــازل اقوامتان، مبلمان 
خارجی را بهترین گزینه برای خرید 
می دانید، توجه داشته باشید که به 
گفته تولید کنندگان و فروشندگان، 
مبلمــان ایرانی از نظــر کیفیت و 
انواع  بــه  نســبت  به مراتب  قیمت 
خارجی برتری دارد اما نقطه ضعف 
برندســازی،  ایــن صنعت،  دیرینه 
هزینه تمام شــده باال، ارائه خدمات 
مناســب و در یــک کالم راضــی 

نگه داشتن مشتری است.
مــردم،  خریــد  قــدرت  افــت 

افزایش نرخ ارز و مشــکالت تامین 
مواداولیــه، عوامل مؤثر در رشــد 
هزینه تمام شــده تولید و قیمت ها 
در اغلــب بازارهای کاالیی اســت؛ 
شرایطی که پیامد آن تشدید رکود 
و بدترشــدن شرایط کســب و کار 
فعــاالن صنفی بوده اســت. گرچه 
این قاعــده در بازار انــواع مبلمان 
اداری و منزل نیــز مصداق دارد اما 
دســت اندرکاران تولیــد، فروش و 
صادرات این محصوالت با اســتناد 
به افزایش روزافزون سهم این اقالم 
ایرانی،  در سبد مصرفی خانوارهای 
به خصــوص در شــهرهای کوچک 
و حتــی برخــی روســتاها، تأکید 
می کنند کــه افزایــش قیمت ها و 
کاهش قدرت خرید مشتریان تأثیر 
چندانی در رکود بازار آنها نداشــته 
و به دلیل ممنوعیت واردات مبلمان، 
سهم بازار برخی محصوالت خارجی 
نیز به تولید کنندگان ایرانی منتقل 
شده است. همچنین آنچه اکنون با 
نام مبلمان خارجــی در بازار عرضه 
محصوالت  بــه  محدود  می شــود، 
وارداتــی دپوشــده در انبارهــا یا 
مبلمــان ایرانی اســت کــه برخی 
فروشــندگان به نام مبــل خارجی 
می کنند.  عرضــه  مشــتریان  بــه 
به هر حال بــرای خریــد مبلمان 
منزل می توانیــد از 9-8 الی 25تا 
برای یک دســت  تومان  30میلیون 
مبل راحتــی و اســتیل، 200 الی 
بــرای خرید  تومان  300میلیــون 
هزینه  خــاص  کالســیک  مبلمان 
کنید؛ هزینه ای که برای مشــتریان 
پروپاقرص انــواع مبلمــان که نام 

برندهای خارجی را یدک می کشند 
به 500 تــا 800میلیــون تومان و 

حتی بیشتر هم می رسد.
سایه نشینی مبلمان خارجی

رئیــس اتحادیــه درودگــران و 
عرضه  دربــاره  تهران  مبل ســازان 
مبلمان خارجی با وجود ممنوعیت 
واردات این اقالم، اعالم کرد: به دلیل 
ممنوعیت واردات مبلمان از ابتدای 
امسال، هیچ گونه واردات رسمی این 
کاال را نداشته ایم. همچنین با توجه 
به سنگین و حجیم بودن محصوالت 
این صنعــت، قاچاق مبلمــان نیز 
علیرضا  است.  اقتصادی  فاقد صرفه 
با این روند می توان  افزود:  عباسی، 
گفت که محــدود مبلمان خارجی 
کــه اکنــون در بــازار بــا عناوین 
ایتالیایــی، ترکیه ا ی یــا چینی به 

مشــتریان عرضه می شود، می تواند 
مربوط به کاالهای ته انباری باشــد 
که قبال به طور رســمی وارد شــده 
و به تدریــج در برخی فروشــگاه ها 
عرضــه می شــود. او تأکیــد کرد: 
ممکن اســت برخی انــواع مبلمان 
که اکنــون با کیفیت بســیار باال و 
حتی خیلی بهتر از مبلمان خارجی 
تولید و به بازار عرضه می شــود را 
برخی فروشندگان به جای مبلمان 
خارجی با قیمت های بسیار باالتر به 
مشــتریان عرضه کنند. اما با توجه 
به اینکــه واردات رســمی مبلمان 
نداریم و قاچاق این گونه محصوالت 
نباید  نیست، مشتریان  به صرفه  نیز 
فریب تبلیغات برخی فروشــندگان 
مبنی بــر عرضه مبلمــان خارجی 
با نام برخی کشــورهای اروپایی و 

آسیایی در بازار را بخورند. همچنین 
محدود محصوالت عرضه شــده در 
بازار کاالهایی است که از قبل وارد 
شده و اکنون به بازار عرضه می شود. 
عباسی با توصیه به مشتریان برای 
خودداری از خرید مبلمان خارجی، 
افــزود: مشــتریان خریــد مبلمان 
باید توجه کنند کــه کیفیت مبل 
از مبلمان  بهتــر  به مراتب  ایرانــی 
ترکیه ای و ایتالیایی اســت؛ گرچه 
تولید کننــدگان ایرانــی مبلمان با 
وجود سابقه طوالنی طی سال های 
گذشــته به دلیل مشــکالت ناشی 
از جنــگ تحمیلی یــا تحریم های 
تولید،  به ساماندهی  قادر  اقتصادی 
فــروش  و  برند ســازی  صــادرات، 
مطلوب  نحــو  به  محصوالت شــان 

نبوده اند.
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افشینامامی،مدیرعاملگروهصنعتی»گامرونچوب«

»گامرون چوب« کپی نمی کند، همه محصوالتش ابداعی است

فعالیت  از سابقه   
شــرکت  تولیدات  و 

کامرون چوب بگویید.
گامرون  چوبی  صنایع 
برپایــه تجربیــات بنیان گــذاران خود 
در زمینــه طراحی و اجرای ســازه های 
اداری  مبلمان  نمایشگاهی و محصوالت 
و همچنین دکوراســیون فروشگاهی بنا 
نهاده شده و از سال 1395 فعالیت خود 
را آغاز کرده اســت. محصوالت ما در رده 
ســرویس های خــواب نــوزاد، کودک و 
نوجوان بوده و در مدت کوتاه توانسته ایم 
جای خــود را در میان بزرگان این صنف 
و صنعــت تثبیت کنیم. بــه گونه ای که 
امروزه در محفل های این رده تولیدی به 
خواست خداوند صنایع چوبی گامرون و 
محصوالت آن خوش درخشــیده و یکی 

گروه صنعتی گامرون، نامی نویــن در صنعت چوب به شمار می آید که فعالیت 
آن بر پـایه تجربیاتی کهن استوار است. گامرون نخستین تولیدکننده سرویس 
خواب کالسیک کودک و نوجوان است که در طول فعالیت خود توانسته برند و 
جایگاهش را در میان فعاالن عرصه تجهیز اتاق خواب کودک و نوجوان تثبیت 

کند.
این گروه که متشکل از »نجاران« و »نقاشان« و صنعتگران ماهر و با تجربه است؛ 
با استفاده از دانـش و بینش مدیــران مجمـوعــه در زمینـه هـایی از جملـه 

نمایشــگاهی« و  »دکوراسیــون داخلـی«، »فروشـگاهـی«، »غرفـه هـای 
»مبلمـــان اداری« نـوآوری را سـرلوحـه کـار خـود قـرار داده و بـا طـراحی 
و تولیــد محصــوالتی الهام گرفته از ترکیب دو سبـک کالسیـک و مدرن، 
سبکـی نوین در طـراحی و تولیـد محصـوالت چوبی کودک و نوجـوان   ایجـاد 

نموده و توجـه و تحسین همه صاحب نظران را به خود جلب کرده است.
نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« با افشین امامی، مدیرعامل با تجربه و ساعی گروه 

صنعتی »گامرون چوب« گفت و گویی کرده است که می خوانید.

  در نظر داریم 
در آینده بسیار 

نزدیک تولیدات 
خودمان را 

به کشورهای 
همجوار که با 

آنها مشترکات 
دینی و فرهنگی 

و پیشینه 
تاریخی داریم 

مانند جمهوری 
آذربایجان و عراق 

صادر کنیم

نمایشــگاه های  ثابــت تمامی  ارکان  از 
برگزار شده اســت. از همین رو است که 
مجموعه ما توانسته در نمایشگاه برگزار 
شده تابستان سال جاری تندیس بلوری 

برند برتر را از آن خود کند.
شما  شــرکت  مهم  دستاورد   

تاکنون چه بوده است؟
یکی از اساســی ترین اقدامات و اصول 
پذیرفته شده ما خود اتکایی در طراحی 
محصوالت صنعتی تولیدی مان اســت. 
به جرات می تــوان گفت هیــچ یک از 
الگــو برداری  محصوالت مجموعــه ما 
نبــوده و تمامــا حاصل تفکــر خالق و 
ســلیقه شناســی و مداقه در ســالیق 
مشتریان ایرانی است. به عبارت ساده تر، 
کپی بــرداری از هیچ یــک از برندهای 
داخلــی و خارجــی در محصــوالت ما 

مشــاهده نمی شــود. ســخن به گزافه 
نگفته ایم اگر عنوان کنیــم که گامرون 
اولین برندی است که با ترکیب الگوهای 
طراحی مدرن و ســنتی کــه المان های 
طراحی ســنتی ایرانی و اسالمی دارند، 
توانســته ســبک جدیدی در زیباسازی 
اتاق هــای کودکان، نوجوانــان و جوانان 
ایجاد کند. مضاف بر اینکه مجموعه ما در 
هر دو بخش تولیــدات رنگی و مصنوعی 
صاحب ســبک بوده و مدل های خود را 
در هر دو بخش برای اســتفاده مشتریان 
و پاسخ گویی به سالیق آنها ارائه می دهد. 
 آیا طرح های خــود را به ثبت 

رسانده اید؟
صنایع چوبی گامرون عمده طرح های 
خود را به ثبت صنعتی رسانده و صاحب 
یک شناســنامه برای تمامــی طرح ها و 
تولیدات خود هستیم. می توانیم بگوییم 
که این مورد اولین اتفاق مبارکی اســت 
که یک مجموعه از ابتدای کار خود آغاز 
کــرده و کار را به نحوی پیش می برد که 
نه الگوبرداری از هیچ برند و طرحی چه 
ایرانی و چه خارجی نــدارد و هم اینکه 
تمــام محصوالت خود را شناســنامه دار 

کرده است.
 آیا صادرات هم دارید؟

نظر به اینکــه الگوی تولیــدات ما بر 
المان های زیبایی  از  اســاس اســتفاده 
شناختی اسالمی و ایرانی است، همانطور 
که در پاسخ به پرسش قبل به آن اشاره 
کردم و تمرکز اصلی ما بر پاسخگویی به 

نیازهای نوجوانان و جوانان کشــورمان 
می باشــد. بر همین اساس تمرکز مان را 
بر روی این اصل قرار دادیم ولی در نظر 
داریم در آینده بســیار نزدیک تولیدات 
خودمان را به کشــورهای همجوار که با 
آنها مشترکات دینی و فرهنگی و پیشینه 
تاریخی داریم مانند جمهوری آذربایجان 
و عراق صادر کنیــم و امیدواریم با لطف 
خداوند به این هدف دسترسی پیدا کنیم. 
 در زمینه خدمات پس از فروش 
و مشتری مداری چه اقداماتی انجام 

داده اید؟
همان گونه که تمامی همکاران شاغل 
در صنــف ما با آن دســت بــه گریبان 
هستند، مواردی چون بی ثباتی بازار تهیه 
مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است. 
ولی با برنامه های تدوین شــده توســط 
همکاران مــان در بخــش خدمات پس 
از فروش و قســمت تحویل و همچنین 
تقویت نیروهای کارآمــد فنی در بخش 
کنتــرل کیفی ســعی کرده ایــم تا حد 
امکان خروج سفارشاتی که ممکن است 
موجب تکدر خاطرات مشتریان مان شود 
را به حداقل برســانیم و حتی در صورت 
بروز چنین رخدادهایــی برطرف کردن 

آن را در کم تریــن زمان ممکن از اوجب 
واجبات خود قرار داده ایم. خدا را شاکریم 
که تاکنون توانسته ایم رضایت حداکثری 

مشتریان مان را به دست آوریم. 
 با چه موانع و مشــکالتی در 

تولید و تجارت رو به رو هستید؟
همانطور کــه در ســوال پیش عرض 
کردم، نوســانات قیمت ارز باعث شــده 
که تهیه مــواد اولیه برای شــرکت هایی 
که در زمینه تولیــد فعالیت می کنند به 
ســختی صورت گیرد. این موضوع باعث 
می شــود که نقدینگی ما صــرف تهیه 
مواد اولیه و انبار کردن آنها شــود که از 
لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیســت. 
همان طور که تمام فعــاالن اقتصادی در 
زمینه تولیدی به آن اذعان دارند، بهترین 
و کارآمدترین روش برای تولید این است 
که مواد اولیــه از یک جهت وارد کارخانه 
و تبدیل به محصوالت تولیدی شــوند و 
از کارخانه خارج شــوند. دپو کردن مواد 
اولیه برای اجتناب از نوسانات قیمت آنها 
باعث ســرمایه بر بودن این محصوالت و 
تولیدات می شود و موجب می شود که هم 
هزینه تمام شده تولیدکننده باال باشد و 
هم مصرف کننده با مشــکل برای تامین 

نقدینگــی مواجه شــود. امیدواریم که با 
تدابیری که مسئوالن محترم در نظر دارند 
ثبــات قیمتی در بازار مواد اولیه داشــته 
باشــیم تا بتوانیم با کم ترین دغدغه مواد 
اولیه خودمان را تهیــه کنیم و خروجی 
مناسب داشته باشیم که انباری برای مواد 
اولیه و محصوالت ساخته شده به معنای 
دپو بــرای جلوگیری از تبعــات افزایش 
قیمت ها وجود نداشته باشد. امیدواریم که 
با این موضوع به نتیجه برسیم و همیشه 
قیمت های خود را در سطح متعادل نگه 
داریم و به امید حق همیشــه پاسخگوی 

نیازهای مشتریان مان باشیم
 نظرتان راجع به نحوه برگزاری 

نمایشگاه حاضر چیست؟
نمایشگاه هایی که برای صنایع چوبی و 
مبلمان و به ویژه در صنف ما برای صنایع 
کودکان و سرویس خواب برگزار می شود، 
نیاز به ســازه های مناســب و غرفه آرایی 
مناســب دارد و شاید بتوانیم بگوییم این 
نمایشگاه ها تفاوت با صنایع دیگر دارد که 
چه بسا غرفه آرایی و ساخت دکوراسیون 
غرفه نمایشگاهی برایشان خیلی اهمیت 
نداشته باشد. به ویژه در صنعت مبلمان 
و به خصوص در صنف ســرویس خواب 
نیاز به غرفه آرایی مناســب داریم که این 
مستلزم صرف زمان اســت. علی القاعده 
تمام همــکاران ما در ایــن زمینه دچار 
یک فشــردگی زمان و اســترس بسیار 
زیادی هســتند که بتوانند خودشــان را 
در زمان مناســب برای برگــزاری و ارائه 
نمایشگاه و محصوالتشان به مشتریان و 
بازدیدکنندگان مهیا کنند. درخواست ما 
این است که مســئوالن محترم برگزاری 
نمایشــگاه ها تمهیدات مناسبی را برای 
در نظر گرفتن زمان بیشــتری به منظور 
غرفه آرایی و تهیه سازه های نمایشگاهی 
به همکاران صنــف ما در اختیارشــان 

بگذارند. 
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مالیر، شــهر ملی منبت هفته ســختی 
را پشت ســر گذاشــت؛ روزهایی که تمام 
داشــته های این هنر - صنعت زیر ذره بین 
ارزیابان شــورای جهانی صنایع دستی قرار 
گرفت و حاال امیدوار اســت از این آزمون 
نمــره قبولی بگیــرد و نامش ایــن بار در 

گستره شهر جهانی منبت ثبت شود.
دوشــنبه هفته جــاری بود کــه »غاده 
حجاوی«، »کوین موری« و »ویدا توحدی« 
بازرسان شورای جهانی صنایع دستی برای 
ارزیابی پرونده ثبت جهانی منبت به مالیر 
سفر کردند و شــهروندان شهر ملی منبت 
روزی ســخت اما به یادماندنی را گذراندند؛ 
روزی که بدون شــک در تقویم افتخارات 

این شهر ثبت خواهد شد.
روزی کــه با پهن کــردن فــرش قرمز 
برای این بازرســان آغاز شــد، با بازدید از 
ظرفیت های این هنر صنعت ادامه یافت و با 
نواختن ساز و دهل و مهمان نوازی شایسته 
خاتمه یافت تــا ارزیابان شــورای جهانی 

صنایع دستی را در نهایت متعجب کند.
مســووالن، نهادها و ارگان های مختلف 
این شــهر از فرمانــداری ویژه تــا میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
و شهرستان، شهرداری، نمایندگان مجلس، 
فعاالن هنر مبل و منبت، هیات مدیره بازار 
مبل و تک تک هنرمندان این حوزه و البته 
مردم همیشــه همراه مالیر، ماه هاست که 
تالش شــبانه روزی دارند تــا از این آزمون 

سخت رو سفید بیرون بیایند.
اردیبهشت سال 96 که منبت مالیر پس 
از طی مســیری پر فراز و نشیب ثبت ملی 
شد، صاحبان شــهر ملی منبت، پار را فراتر 
گذاشــته و عزم خود را برای جهانی شدن 
این شــهر جزم کردنــد و در نهایت طبق 
قوانین و مقررات شــهرهای جهانی صنایع 
دســتی، پرونده ای پر بار از هنر منبت تهیه 
و با هماهنگی و حمایت های وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، روند 

جهانی شدن را آغاز کردند.
در این مــدت دســت اندرکاران و فعاالن 
هنر مبل و منبــت تمام تالش خود را برای 
ارتقای شاخص های این هنر به کار بستند و 
پس از بازدیدهای مکرر مســووالن مربوطه 
همچــون معاون وزیــر میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در حوزه صنایع 
دســتی و مدیرکل میراث فرهنگی استان، 
در نهایت مقرر شد دوم دی 1398 بازرسان 
شــورای جهانی صنایع دستی برای ارزیابی 

پرونده ثبــت جهانی منبت به مالیر ســفر 
کنند.

روز موعــود فرا رســید و مالیری ها مثل 
همیشه، سور و سات میزبانی فاخر را آماده 
کردند، آیین اســتقبال مردمی در دریاچه 
کوثر در نظــر گرفته شــد و دانش آموزان 
مالیری با پوشــیدن لباس سنتی، گل های 
خود را بــا روی خوش بــه مهمانان تقدیم 
کرده و به زبان انگلیسی خیرمقدم گفتند. 
به پــرواز درآوردن کبوتــران خوش خبر 
و نواختن موســیقی ســنتی و ساز و دهل 
تکمیل کننده مراســم استقبال از بازرسان 
شــورای جهانی صنایع دســتی بود که به 

شایستگی انجام شد.
اهــدای کلیــد شــهری ملــی منبت به 

بازرسان شورای جهانی صنایع دستی 
در آیین اســتقبال، شــهردار مالیر کلید 
شــهر ملی منبت را که روی چوب به شکل 
بســیار زیبایی منبت کاری شــده بود، به 
بازرسان شورای جهانی صنایع دستی اهدا 

و آنان شهروندان افتخاری مالیر شدند.
نشســت ارزیابان شــورای جهانی صنایع 
دستی بخش بعدی برنامه سفر بازرسان بود 
که در ســالن همایش های فرمانداری ویژه 
مالیر بــا هنرهای صنایع دســتی همچون 
منبت، فرش، قلم زنی و مــروار به زیبایی 
آراســته شــده بود و پس از بیان اقدامات، 
دیدگاه هــا و رونــد اجرایی پرونــده ثبت 
جهانی منبت توسط مسووالن و نمایندگان 
مجلس، تمامــی ظرفیت هــا، توانمندی و 
داشــته های هنر منبــت مالیــر در ویدئو 
کلیپی برای بازرسان شورای جهانی صنایع 

دستی به نمایش درآمد.
ورود بازرســان شــورای جهانــی صنایع 

دستی به مالیر
 مالیر، سرآمد منبت و انگور کشور 
معــاون اســتاندار همــدان و فرمانــدار 
ویژه مالیر در این نشســت بــا افتخار این 
شهرســتان را در حــوزه مبلمــان منبت، 
انگور و محصوالت کشــاورزی از شهرهای 
سرآمد کشور دانســت و مالیر را در تامین 
زیرساخت ها و توســعه در تمامی زمینه ها 

پیشتاز عنوان کرد.
قدرت اهلل ولدی حضور بازرســان شورای 
جهانی صنایع دســتی را نقطه روشنی در 
این شهرســتان عنوان و بســتر آن را برای 
انجــام اقدامــات کشــوری و فراملی مهیا 

دانست.
وی بار دیگــر فعالیت حــدود پنج هزار 

کارگاه کوچک و بزرگ در رشــته منبت و 
9 هزار استادکار و منبت کار و اشتغال بیش 
از 20 هزار هنرمند در این رشته را ظرفیتی 
ویژه برای شهر ملی منبت برشمرد و افزود: 
بازدید از تمامی ظرفیت های مبل و منبت 

مالیر در یک روز امکان پذیر نیست.
 هنرنمایی منبــت مالیر در عرصه 

جهانی
نماینده مردم مالیر در مجلس شــورای 
اســالمی دیگر ســخنران این نشست نیز 
گفت: بازدید بازرسان شورای جهانی صنایع 
دســتی از شــهر ملی منبت به طور قطع 
می تواند مقدمه ای برای ثبــت جهانی این 

صنعت باشد.
محمد کاظمی فرهنــگ و تمدن مالیر را 
دارای قدمتی دیرینه دانســت و با اشاره به 
بیش از نیم قرن فعالیت مردم مالیر در هنر 
منبت گفت: این هنر نســل به نسل منتقل 
شــده و مبل و منبت مالیر هم اکنون این 
موقعیت را یافته اســت که شــاخص های 
بین المللی را عهده دار و متقاضی این باشد 

که این آثار به عنوان جهانی معرفی شود.
ارتقای ســازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری به وزارتخانه اقدام 
شــاخص نماینــدگان مجلس دهــم بود 
کــه کاظمی به آن اشــاره و ایــن اقدام را 
در راســتای اهمیت قائل شــدن به ســه 
حوزه میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردگشــری عنوان کرد تا وزیــر بتواند با 
اختیارات قانونی بیشــتر در حفظ و توسعه 
 این ســه حــوزه به ویــژه صنایع دســتی 

موفق باشد.
منطقه  فرهنگ  ناگسستنی  پیوند   

با هنر منبت مالیر 
دیگر نماینــده مردم مالیــر در مجلس 
شورای اســالمی نیز پیوند هنر منبت را با 
فرهنگ منطقه ناگسســتنی دانست و بیان 
کرد: این پیوند را می توان از درهم تنیدگی 
طرح های نقش بســته بر روی آثار مشاهده 

کرد.
مشارکت  آزادیخواه  احد  حجت االســالم 
زنان را در این صنعــت دیدنی و دیرینگی 
منبت در روســتاها را حائز اهمیت خواند و 
از بازرسان دعوت کرد از فعالیت روستاییان 

در هنر مبل و منبت بازدید کنند.
وی افزایش 28 درصــدی بودجه صنایع 
دستی کشور پس از تبدیل سازمان میراث 
فرهنگی به وزارتخانه را خبری خوش برای 
فعاالن ایــن حوزه برشــمرد و گفت: امروز 

چشم همه زنان و جوانان مالیری به دستان 
و قضاوت بازرسان شــورای جهانی صنایع 
دســتی اســت و نام غاده حجاوی و کوین 
موری در تاریخ مالیر به یادگار خواهد ماند.

نهاد  مردم  فعالیت 28 ســازمان   
صنایع دستی در همدان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری همدان نیز با اشاره سومین 
سفر بازرسان شورای جهانی صنایع دستی 
به این اســتان به فعالیت 44 هزار هنرمند 
صنایع دستی در این اســتان اشاره کرد و 
افزود: صنایع دســتی حدود هفت درصد از 
جمعیت شاغل استان را به خود اختصاص 
داده و 25 درصد از ایــن ظرفیت در مالیر 

متمرکز است.
علی مالمیر همچنین بــه فعالیت حدود 
75 رشته صنایع دستی، 25 کانون صنایع 
دستی و 28 ســازمان مردم نهاد در حوزه 
صنایع دستی اشاره کرد که یک چهارم آن 

در مالیر فعالیت می کنند.
شــهردار مالیر نیز مزیت های این شــهر 
همچون قدمت سکونت چند هزار ساله در 
این شهر، سرانه فضای سبز 19 متر مربعی 
به ازای هر نفر در مالیر، پارک ســیفیه به 
عنوان یکی از قدیمی ترین پارک های کشور 
و دیگر ظرفیت های تاریخــی این خطه را 

برای بازرسان برشمرد.
حســین بابایی ایجاد نشــاط اجتماعی، 
رونق اقتصادی و رونق صنعت گردشــگری 
را از مزایای منبت مالیر برشــمرد و اظهار 
داشــت: ثبت جهانی منبت می تواند ضمن 
کمک به هنرمندان، رونق اقتصادی، عدالت 
اجتماعی و  توسعه پایدار را به دنبال داشته 

باشد.
پس از بیان دیدگاه و نظرات مســووالن 
استان و شهرســتان، رییس منطقه آسیا و 
اقیانوســیه شــورای جهانی صنایع دستی 
اعالم کــرد: از 30 شــهر جهانی آســیا و 
اقیانوســیه در حــوزه صنایع دســتی، 10 
شــهر در ایران اســت که تا پایان ســال 
2019 چهار شــهر شــیراز، زنجان، قاسم 
آبــاد گیــالن و مالیــر در نوبــت جهانی 
 شــدن هســتند و بــه ایــن آمــار اضافه 

می شود.
غاده حجاوی مهمان نــوازی خوب مردم 
مالیر را ســتود و از پرونده ثبــت جهانی 

منبت این شهر ابراز رضایت کرد.
غاده حجــاوی عالقه مندی مردم مالیر به 
هنر منبت با پیشــینه تاریخی باال را دارای 

اهمیت دانســت و گفت: به دنبال کدهای 
فرهنگی نهفته در این هنر هستیم.

وی آمــوزش هنــر منبت در مــدارس و 
دانشگاه ها، آگاهی نسل جوان به ارزش هنر 
منبت، شــرایط فعالیت هنرمنــدان از نظر 
امنیت، سالمت و بهداشــت و امرار معاش 
از طریق ایــن حرفه را از دیگــر اولویت ها 
برشــمرد و بیان کرد: پس از تهیه گزارش، 
ما آن را به قاره های متفاوت می فرســتیم 
تــا تاییدیه خــود را اعالم کننــد و پس از 
پذیرفته شــدن، گواهی را برای افراد مورد 

نظر ارسال می کنیم.
حضــور مالیــر در فســتیوال های دیگر 
کشــورها، ایجــاد مراکز آمــوزش فنی و 
حرفه ای، توســعه رشــته های دانشگاهی، 
حمایت مسووالن حاکمیتی از هنر منبت، 
تولیدی،  برای حفــظ کارگاه هــای  تالش 
نظارت بــر کیفیــت تولیدات ایــن هنر و 
افزایــش صادرات از دیگر مســائلی بود که 
رییس منطقه آســیا و اقیانوســیه شورای 

جهانی صنایع دستی به آن اشاره کرد.
معاون منطقه آســیا و اقیانوسیه شورای 
جهانی صنایع دســتی از دیگر بازرسان بود 
که در این نشســت، وی نیز از اســتقبال 
خوب مردم مالیر تقدیر کــرد و گفت: این 

استقبال ما را تحت تاثیر قرار داد.
ِکوین موری به دانش و هنر این شــهر و 
موزه ها و کتابخانه های معروفش اشاره کرد 
و ثبت جهانی منبــت مالیر را تنها آغاز کار 

دانست.
وی خطــاب به فعــاالن مبــل و منبت 
مالیر گفت: اگر منبت ثبت جهانی شــود، 
در گــروه متخصص شــهرهای  می توانید 
منبــت کاری عضــو شــوید و در صــورت 
 جهانی شــدن حمایت ما را نیــز خواهید

 داشت.
در این ســفر یک روزه، بازرسان شورای 
جهانــی صنایع دســتی از شــهر صنعتی 
مبلمــان منبــت مالیــر با بیــش از 200 
واحدهای  نمایشــگاهی،  و  کارگاهی  واحد 
نمایشــگاهی بلوار شــهید بهشــتی، چند 
واحد کارگاهی در سطح شــهر، واحدهای 
نمایشــگاهی در بــازار مبل مالیــر، مرکز 
نــوآوری مبل و منبــت در دانشــگاه آزاد 
اســالمی، مرکز آموزش فنــی و حرفه ای 
خواهران، مرکز تحقیقات پیشــرفته مبل و 
منبت در دانشــگاه ملی مالیر و واحدهای 
کارگاهی و نمایشــگاهی در منطقه کوچه 

کارخانه قند بازدید کردند.

بازرسان شورای جهانی صنایع دستی از شهر مبلمان منبت مالیر بازدید کردند

کلید شهر جهانی مبل و منبت در یک قدمی مالیر

قدرت اهلل ولدی معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه مالیر:
 بازدیــد از تمامــی ظرفیت هــای مبــل و منبــت مالیر در یــک روز

 امکان پذیر نیست

حسین بابایی شهردار مالیر:
مبل و منبت مالیر با خود نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی و توسعه پایدار به 

شهر می آورد

محمد کاظمی نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی:
بازدید بازرسان شــورای جهانی صنایع دستی می تواند مقدمه ثبت جهانی 

مالیر به عنوان شهر ملی مبل و منبت باشد

غاده حجاوی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی:
از 30 شهر جهانی آسیا و اقیانوســیه در مبلمان و صنایع دستی 10 شهر در 

ایران است

حجت االسالم احد آزادیخواه نماینده مالیر در مجلس شورای اسالمی:
چشم و گوش زنان و جوانان مالیر به قضاوت بازرسان شورای جهانی صنایع 

دستی است

کوین موری معاون آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی:
 ثبــت جهانــی مبــل و منبــت مالیــر، آغــاز توســعه شــهر و

 منطقه است
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شــرکت »پویا چوب« با بیش از نیم قرن 
تجربه  و استفاده از جدید ترین و مجهزترین 
ماشین آالت، تجهیزات و دانش فنی روز به 
عنوان پیشرو در تکنولوژی و میزان تولید 
در صنعت اوراق فشــرده چوبی )نئوپان و 
MDF( در ایران، نامی معتبر و شناخته شده 

است. 
به عقیده مدیران ارشــد این شــرکت 
»محصول درجه   یــک« را تنها می توان با 
به کارگیری تجربه، تخصص و خالقیت و با 
استفاده از مواد درجه یک و مناسب تولید 
کرد که این شرکت موفقیت شایانی در این 

زمینه داشته است.
و  داوود عظیمــی، مدیرعامــل خالق 
خوش ذوق شــرکت پویا چوب 17 سال در 
صنعت چوب در زمینه تولید میز و مبلمان 
اداری فعالیت کرده است. ایشان در نهمین 
نمایشــگاه بین المللی مبلمان و تجهیزات 
اداری در گفت و گــو با نشــریه »اقتصاد و 
موفقیت های  و  فعالیت ها  از  نمایشــگاه« 

مجموعه اش گفته است که می خوانید.

 تولیدات شرکت پویا چوب چیست؟
شــرکت پویا چوب بــا کمک تیمی شــامل 
تکنســین ها و طراحان بســیار مجرب و خالق 
توانسته است بهترین محصوالت را از نظر کیفیت 
و زیبایی در زمینه میز و مبلمان اداری طراحی و 

تولید کند.
یکی از شعارهای مهم این مجموعه این هست 

که »همیشه حق با مشــتری است« و با تالش و 
تمرکز در این امر فکر می کنم توانسته ایم که یک 
نام و ســابقه مطلوب و مثبت از برندمان در ذهن 

مشتریان مان حک کنیم.
 آیا تولیدات خود را صادر هم می کنید؟

صادرات کم و بیش به عراق داشتیم، ولی بیشتر 
از طریق واسطه بوده است. 

 برنامه تولید شما برای آینده چیست؟
برای آینده در نظر داریــم مجموعه خودمان 
را گســترش داده و بتوانیم محصوالت متنوع با 
متریال جدید تولید نماییم. یکی از اهداف مان این 
است که بتوانیم  مشتریان را از محصوالت خارجی 
بی نیاز کنیم. ما همیشــه بر این اصل استواریم 

محصولی تولید کنیم که ماندگار باشد. 
ارتقاء کیفیت محصول در مقایسه با تولیدات 
مشابه کشورهای شناخته شــده و پیشرو، ارتقاء 
تکنولوژی تولید محصول، ایجــاد واحد تحقیق 
و توســعه، با هدف ارتقاء کیفیــت محصوالت و 
تولیدات براساس نیازها و خواسته های مشتریان، 
از دیگر اهداف و برنامه های ما در مســیر رشد و 

توسعه شرکت مان است.
 درخصوص خدمات پس از فروش چه 

تمهیداتی اندیشیده اید؟
تامین خواسته ها و پاسخگویی به تنوع سلیقه  
مشــتریان و مصرف کننــدگان بــا به کارگیری 
رنگ های روز، از اولویت های بخش امور مشتریان 

و خدمات پس از فروش ما است. در مورد خدمات 
پس از فروش همیشه به مشــتریان مان متعهد 
بوده ایم و در این باره واحــدی را به عنوان واحد 
خدمات پس از فروش اختصاص داده ایم. ارتباط 
با مشتریان و جلب رضایت آنها یکی از مهم ترین 

وظایف پرسنل ما در این بخش است.  
 با چه موانع و مشــکالتی در تولید و 

تجارت روبه رو هستید؟
یکی از مواردی که به نظرم اکثر تولیدکننده ها 
با این مساله مواجه هســتند، مورد حمایت قرار 
نگرفتن از سوی دولت اســت که موجب شده از 
نظر گسترش و توسعه بهره وری، تحت فشار قرار 

بگیریم.
 نظرتان راجــع به نحــوه برگزاری 

نمایشگاه مبلمان حاضر چیست؟
نمایشگاه بین المللی از هر نظر، هم برای عرضه 
کننده و هم برای تقاضا کننده مفید و مثمر ثمر 

است. 
نمایشگاه بین المللی همیشه محلی برای عرضه 
و تبادل تولیدات داخلی و خارجی بوده است که 
باعث رشد و پیشرفت شرکت ها می شود. شرکت 
ما نیز چندین ســال هســت که در نمایشــگاه 
شرکت می کند و از اینکه شرکت فیپکو )مجریو 
برگزارکننده نمایشگاه( فرصتی را فراهم می سازد 
که بتوانیم در این زمینه محصوالت خود را معرفی 

کنیم و خدمتی کرده باشیم، تشکر می نماییم.

داوودعظیمی،مدیرعاملشرکت»پویاچوب«

»پویاچوب« هموطنان را از مبلمان خارجی بی نیاز می کند

مجموعــه تولیــدی - صنعتــی چوبکده 
جهان نــاب از بنیانگذاران و پیش کســوتان 
تولید میز و صندلی در ایران است که در سال 
1353 فعالیت خود را آغاز کرده اســت. این 
مجموعه با هدف »تولید کاالی داخلی قابل رقابت با محصوالت 
خارجی«، بیش از چهل سال سابقه در طراحی، تجهیز و تولید 
انواع میز، مبل و صندلی اداری، غذا خوری، بیمارستانی، سالن 
انتظار، آموزشی، پیشخوان )اپن بار(، انواع صندلی های آمفی 
تئاتری، انواع میز، صندلی، کاناپه رستورانی، فست فود، کافی 
شاپ، تاالرهای پذیرایی، هتل، سالن های غذاخوری ارگانی و 

سالن های همایش دارد. 
مجموعه تولیــدی - صنعتی چوبکده جهان ناب، با شــعار 
»بهترین کیفیت با مناســب ترین قیمت«  محصوالت منحصر 
به فردی را ارائه می کند که با تنوع بسیار باال می توانند طیف 
وسیعی از سالیق متنوع مصرف کنندگان را پوشش دهند. این 
مجموعه همگام با توسعه روز افزون برندهای معتبر جهانی، خود 
را ملزم به تولید و ارائه محصوالتی می داند که مطابق با آخرین 

استانداردهای جهانی و قابل رقابت در این بازارها باشند.
نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری فرصتی فراهم 
آورد تا با داوود حبیبی، مدیرعامل ســختکوش و آینده نگر 
شــرکت چوبکده جهان ناب، گفت وگویی داشــته باشیم که 

می خوانید.

 از تولیــدات و برنامه های خودتان در شــرکت چوبکده 
جهان ناب بگویید.

این مجموعه، مفتخر اســت که هر ســاله بیش از 10 مدل جدید 
میز و صندلی را با رعایت اســتانداردهای کیفی و ارگونومیک به بازار 
ارائه می دهد و همآره ســعی دارد که کلیه نیازهــای مخاطبان خود 
را در تمــام زمینه ها، از جمله نوع کاربری، نوع نشــیمن، تنوع رنگ و 
طراحی به مد روز را برآورده ســازد. در راستای تحقق این هدف، تیم 
طراحان و مدیــران مجموعه چوبکــده جهان ناب دائمــا در تکاپوی 
 رســیدن به کارآمدترین محصوالت روز دنیــا از لحاظ مدل و کیفیت

 می باشند.
 مهم ترین دستاورد شرکت شما تاکنون چه بوده است؟

یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای مجموعه چوبکــده جهان ناب 
اشتغال زایی در شرایط تحریم و دشوار اقتصادی بوده که توانسته تعداد 
پرســنل کارخانه را از 30نفر به 47 نفر در سال 98 افزایش دهد و این 
عدد در سال آینده به 60 نفر خواهد رسید که به طور مستقیم در این 

کارخانه مشغول به کار می شوند.

 صادرات هم دارید؟
بله، ما موفق شدیم ســال 96 اولین محموله صادراتی را بعد از 18 
ماه بازاریابی در کشور همسایه به کردستان عراق ارسال کنیم. در حال 
حاضر هم دو نماینده فعال در کشــور عراق داریم و در حال مذاکره با 

همکاران در کشورهای عمان و آذربایجان هستیم.
 برنامه شما برای گسترش فعالیت هایتان چیست؟

در زمینه گسترش، هدف اول احداث یک کارخانه بزرگ تر است که 
بتوانیم تنوع محصوالت بیشتری داشته باشــیم و با توجه به تقاضای 

مشتری ها از فلز هم بیشتر استفاده کنیم.
 در خصوص خدمات پس از فروش و مشــتری مداری چه 

تدابیری اندیشیده اید؟
مهم ترین سرمایه هر کارخانه ای مشتری های آن هستند. هدف ما هم 
همیشه رضایت مشــتری بوده و تیم خدمات پس از فروش ما به طور 
جدی رضایت مشتریان را پیگیری می کند. محصوالت شرکت چوبکده 

چوبکده جهان ناب 36 ماه گارانتی دارد. 
 از مشکالت خود در مسیر تولید بگویید.

در حال حاضر با تحریم ها و با افزایــش بی رویه قیمت ارز در جنگ 
هســتیم عمده ترین مشــکل ما در تولید تهیه مواد اولیه است که در 
شرایط فعلی ثبات قیمتی وجود ندارد و این موضوع از همه بیشتر روی 
بازار صادرات ما تاثیر می گذارد. امیدوارم مسئوالن به فکر کارخانه های 
کوچکی همانند ما باشــند که تالش می کنند تولید ملی را گسترش 

دهند.
 نحوه برگزاری نمایشگاه حاضر را چگونه ارزیابی می کنید؟

چوبکده جهان ناب 7 ســال اســت که به طور منظم در نمایشگاه 
مبلمان شرکت می کند.به نظر من نمایشگاه یک فرصت است. فرصت 
دیده شدن، انتخاب شدن و من به عنوان مدیر مجموعه به نمایندگی 
از تمام همکاران در کارخانه، صمیمانه از برگزارکنندگان نمایشگاه تشکر 

می کنم و دست آنها را می فشارم.

داوودحبیبی،مدیرعاملگروهتولیدی-صنعتی»چوبکدهجهانناب«:

»چوبکده جهان ناب« برای تولید کارآمدترین 
محصوالت جهانی همواره می کوشد
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بیست و نهمین  نـمـایـشـگاه بیـن الـمللـی مبلامن منزل
 و نهمین منایشگاه بین املللی مبـلمـان و تجهیزات اداری به روایت تصویر

مبل اوهر- سالن 38

تختخواب شو میراژ- سالن 5

جهان ناب- سالن40

کلکسیونر- سالن 38

آپادانا پدیده- سالن10 و 11

تخت خوابشو مهبد- سالن میالد

مبل مانتل- سالن میالد طبقه همکف

ایده فرم پویا- سالن 8 و 9

مبل لمه- سالن میالد

پویا چوب- سالن 10

گامرون چوب- سالن35

بسپار فرم غرب- سالن 38
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بیست و نهمین  نـمـایـشـگاه بیـن الـمللـی مبلامن منزل
 و نهمین منایشگاه بین املللی مبـلمـان و تجهیزات اداری به روایت تصویر
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عیسیامینپورباغچهجوقی،مدیرعاملشرکتدلتامبل)مبلسالونی(

با افتخار تولید می کنیم و پاسخگوی تمام خواسته های مخاطبین هستیم

شــرکت   
تولیداتش  سالونی 

چیست؟
شــرکت  تولیدات 
ما شــامل مبلمان راحتــی، میز 
غذاخوری، میز جلو مبل، صندلی 

و ... می باشد.
 شرکت شما چه جایگاهی 

در این صنعت دارد؟
اجــرای  در  مجموعــه  ایــن 
فرمایشــات مقام معظــم رهبری 
مبنــی بــر حمایــت از تولیدات 
داخلی با برند خوش نام ســالونی 

شرکت دلتا مبل، با برند »سالونی«  ارتقاء کیفیت محصوالت تولیدی را رسالت 
اصلی خود می داند و در این راستا با تهیه مواد اولیه با کیفیت و جذب متخصصان 
در بخش های مختلف تولید و رعایت مقررات و اســتانداردهای وضع شده، در 
پی ارتقای جایگاه خویش در عرصه صنعت مبلمان کشــور می باشد. مجموعه 
»سالونی« حاصل دانش و اصولی اســت که از زمان تاسیس تاکنون مدیران آن 
بدان پایبند بوده اند. به گفته مدیران این شرکت، تولیدات مجموعه با ترکیب 
حس راحتی، زیبایی شناسی و کابردهای خاص خود، آسایش را برای مشتریان 

به ارمغان می آورند .
نقطه عطف و گسترش شرکت دلتامبل »مبل سالونی« این است که امروزه با 

توسعه و پیشرفت روز افزون و به کارگیری فناوری های نوین، نسل جدیدی از 
مدل های مبلمان راحتی را با تکنولوژی باال به بازارهای داخلی عرضه می کند. این 
شرکت همواره در طی دوران فعالیت خود با تاکید بر توسعه و بهبود سطح کیفیت 
محصوالت و با تکیه بر واحدهای کنترل کیفی ضمن بهره گیری از نیروی انسانی 
مجرب و کارآمد محصوالتی منطبق با نیازهای مشتریان، تولید و به بازار عرضه 

کرده است. 
عیسی امین پور باغچه جوقی ، مدیرعامل خالق و با تجربه برند »سالونی« در 
خصوص فعالیت ها و تولیداتش با نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« به گفت و گو نشسته 

است که می خوانید.

واقع در شهرک مدرن و خصوصی 
بهســازی صنایع چوب ایــران با 
اولیه و  از بهترین مواد  اســتفاده 
نیروی انسانی توانمند و متخصص 
در صنعــت مبلمان، بــه جایگاه 
یافته و چندین  شایسته ای دست 
بــه خــود اختصاص  برتــر  لوح 
توجه  بــا  اســت. همچنین  داده 
به تقاضای باالیی کــه در جامعه 
جهانی نســبت به مبلمان  خانگی 
وجــود دارد و اهمیــت دادن به 
طراحی و رنگ بنــدی آنها، انتظار 
می رود در ســال های آینده شاهد 

رشد بســیار خوبی در این صنعت 
باشیم.

دســتاورد  مهم تریــن   
بوده  تا کنون چه  شرکت شما 

است؟
کمک  مــا  مهــم  دســت آورد 
بــه کاهــش واردات مبلمــان از 
کشــورهای خارجی، جلوگیری از 
خــروج ارز از کشــور و همچنین 
کمــک به ایجــاد اشــتغال برای 
نیروهای متخصص و جوان در این 

زمینه می باشد.
 آیا صادرات دارید؟ به چه 

کشورهایی؟
از آنجا که مبل سالونی از لحاظ 
کیفی تــوان رقابت بــا تولیدات 
دیگــر کشــورها را دارد از این رو 
با حمایــت دولت و بــا توجه  به 
تحقیقات گســترده در این زمینه 
، امید اســت در آینده نزدیک به 
جایگاه خوبی در این عرصه دست 
یابیم. همچنین ضروری است این 
نوید را به مــردم ایران بدهیم که 

از نظر تولید مبلمــان در دنیا به 
جایگاه خوبی رسیده ایم  و نیازی 
بــه واردات از کشــورهای خارج 
نخواهــد بود و مطمئنا خواســته 
های خریداران را در ســطح عالی 
پاسخگو هستیم و به امید خداوند 
متعال در ســال های آتی شــاهد 
به  صادرات گســترده محصوالت 

خارج از کشور خواهیم بود.
 برای گسترش فعالیت های 
و طرح های  برنامــه   خود چه 
توســعه ای را در دست اقدام 

دارید؟
 با تکیه بــر تکنولــوژی روز و 
نیروهــای کارآمــد و همچنیــن 
داریم  ســعی  جدید  ماشین آالت 
تا ســرعت روند تولید را باال برده 
و کیفیت محصوالت خود را ارتقا 
دهیم تا بتوانیم عــالوه بر پخش 
محصــوالت در سراســر ایران، به 
کشــورهای خــارج از ایــران نیز 

صادرات داشته باشیم. 
 برنامه شــما برای افزایش 
تولید و ایجاد اشتغال چیست ؟

به  تولیــد محصوالت  ما  برنامه  
روز با استفاده از تجهیزات و  الت 
مدرن و مطابق با اســتانداردهای 
جهانی و همچنین توســعه فضای 
تولید، بــا احداث فروشــگاه ها و 
ایجاد  و  تولیدی جدید  سالن های 
اشــتغال برای نیروهای متخصص 

در این زمینه می باشد.
 در خصــوص مشــتری 
مداری و خدمات پس از فروش 

شرکت توضیح دهید.
هر  بقــای  ضامــن  مشــتری، 
تجارت و ســازمان اســت. امروزه 

در دنیای کســب  وکار کــه رقابت 
بــا ســرعت در حال گســترش 
مهم ترین  حفظ مشــتری   است، 
مســاله و دغدغه فعاالن اقتصادی 
اســت .بنابراین مشــتری مداری 
ســرلوحه کار ما اســت و در این 
راســتا تمام تالش ما این است با 
ارائه محصوالت بــا کیفیت و مواد 
برسیم  به جایگاهی  اولیه مطلوب 
که نیاز بــه خدمات پس از فروش 

نداشته باشیم.
 با چه موانع و مشکالتی در 
شرکت  توسعه  و  تولید  مسیر 

رو به رو هستید؟
عــدم دسترســی راحــت بــه 
مــواد اولیــه مرغوب، مشــکالت 
مطــرح در تامیــن تجهیــزات و 
ماشــین آالت، افزایش قابل توجه 
مواد اولیه داخلــی و خارجی که 
موجب افزایش بهای تمام شــده 

محصوالت شده است.
نحوه  به  راجــع  نظرتان   
و  نمایشــگاه حاضر  برگزاری 
بین المللی  نمایشــگاه  سایت 

ایران چیست؟
نیاز شــرکت ها معرفی خدمات، 
راه حل های  یافتــن  محصــوالت، 
گســترش و توســعه  خدمات، به 
اشــتراک گذاشتن دســتاوردها و 
کســب دانش جدید در حوزه های 
مختلف و همچنین جذب بیشــتر 
می باشد  متقاضیان  یا  مشــتریان 
که بــا برگــزاری نمایشــگاه این 
راه بــرای مــا هموارتر شــده و 
امیدواریم شاهد توسعه و موفقیت 
نمایشــگاه ها امــور  افــزون   روز 

 باشیم.

 تنوع محصــوالت با کیفیت: مــا محصوالت 
زیبا، متنوع و با کیفیت را با قیمتی مناسب عرضه 

می کنیم.
 اعتمــاد: برای حفــظ اعتماد ابتــدا قیمت 
محصــوالت را باال نمی بریم، ســپس برای فروش 

بیشتر تخفیف زیاد دهیم.
 تصمیم عاقالنه: ما عاقالنه تصمیم گرفته و به 
برای تولید  دنبال راه حل های گسترده و هوشمند 

مبل مناسب در فضاهای کوچک هستیم.
 مســئولیت پذیر هســتیم: بعــد از فروش 
محصوالت، با ایجاد واحــد خدمات پس از فروش 

مشکالت پیش آمده را حل خواهیم کرد.
 حســاس در برابر ســالمتی شــما: در مواد 
اولیه ای که قابل مشــاهده و حتی قسمت داخلی 
مبل استفاده می شود از مواد ارزان قیمت با اثرات 

سرطان زا استفاده نمی کنیم.

پنج دلیل انتخاب مبل سالونی:
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چهار چالش اصلی تولیدکنندگان مبلمان در ایران و جهان
تولیدکننــدگان مبلمان 
فعاالن در صنایع  نیز مثل 
دیگر بــا مجموعــه ای از 
چالش هــا روبرو هســتند 
کــه رقابت را برایشــان دشــوار می کند. 
برخی فکر می کننــد در صنعت مبلمان 
اغلب مشــکالت و موانع به مرحله ساخت 
و تولیــد برمی گردد اما نوســانات قیمت، 
تقاضای مشــتری و فضای رقابتی نزدیک 
نیز در ایــن زمینه بســیار تاثیرگذار بوده 
است. مانند روند همه صنایع، برنامه ریزی 
مناســب و شــناخت چالش هــا یکی از 
کلیدی ترین نقشه های راه از منظر رقابتی 
است. وبسایت Cre8tive چهار چالش 
اصلی تولیدکنندگان مبلمان در امریکا را 
معرفی کرده اســت که در صنعت مبلمان 
ایران نیز کم و بیش وجود دارند و آشنایی 
با آن ها برای تولیدکننــدگان داخلی هم 
جالب توجه خواهــد بــود. در ادامه، این 
چالش ها و راهکارهای برون رفت از آن ها را 
خواهید خواند؛ راهکارهایی که حول محور 

برنامه ریزی می چرخند.
 کمبود نیروی کار ماهر

روند کاری مثبت و ســود ده در ایاالت 
متحده به این مفهوم است که شما منابع 
انسانی تان را افزایش داده اید. اقتصاد قوی 
در کنار دالر ضعیف آمریکا باعث افزایش 
آمریکایی شــده است.  تولیدات  صادرات 
همچنین کاهش نرخ مالیات ســبب شده 
اســت که انگیزه مشــاغل مختلف برای 
هزینه کردن در کسب و کارشان افزایش 

یابد.
با وجود این فرصت هــا، تولیدکنندگان 
مبلمان ابتدا باید بر یــک مانع مهم غلبه 
کنند: کمبود نیروی کار ماهر. در بررسی 
چشــم انداز تولید در ســال 2018 به نام
ASQ، اکثر تولید ننــدگان )41 درصد( 
گــزارش دادند که بزرگتریــن مانع آن ها 
برای ســال 2018 پیدا کــردن کارگرانی 

ماهر است. با ورود کارگران اصلی و کلیدی 
به مرحلــه بازنشســتگی، تولیدکنندگان 
مبلمان ممکن اســت بــرای جایگزینی 
جایگاه ها در خط تولید به مشکل بربخورند. 
کاهش برنامه های آموزشــی به ویژه برای 
مهارت های مهم و کلیــدی در دوره های 
رکود اقتصــادی می تواند ایــن معضل را 

سخت تر کند.
 راه حل های پیشنهادی:

در اســتخدام نیروهای جدید، خالق و 
فعال باشید. می توانید مسئوالن استخدامی 
تان را به مراکز آموزشی مختلف و کارگاه ها 
بفرستید تا نیروهای جدید پرورش دهند و 
یا اینکه کالس هایی در محل کارخانه برای 
کارگران رده پایین تــر و عالقه مند ترتیب 
دهید. برای کاهش فشار در مواقع شلوغی 
کار و تقاضا از کارگران پیمانی اســتفاده 
کنید تا در زمان مناسب بتوانید کارمندان 
و کارگران بلند مدت اســتخدام کنید. با 
استفاده از یک سیستم برنامه ریزی منابع 
ســازمانی یا ERP به صــورت یکپارچه 
و کامل، تمــام مراحل تولیــد، داده ها و 
یادداشت ها را ثبت کنید تا از شکاف دانش 
احتمالی میــان نیروی کار بازنشســته و 

نیروهای کاری جدید جلوگیری شود.
 هزینه های روزافزون

تولید مبلمان به دلیل وجود عواملی در 
داخل و خارج از صنعت با افزایش قیمت ها 
رو به روســت. افزایش قیمت مواد ممکن 
است شــما را در تنگنا قرار دهد. چاره ای 
ندارید، یا اینکه مجبور هستید هزینه ها را 
اعمال کرده و افزایش قیمت داشته باشید 
یا اینکــه خود متحمل هزینه ها شــده و 
محصوالت تان را بــا قیمت قبل به فروش 
برسانید. کارشناســان معتقدند که اغلب 
تولیدکنندگان مبلمان بــرای زنده ماندن 
در دنیای تجارت و رقابت حاضرند که خود 
هزینه ها را متقبل شوند و خودشان متضرر 

شوند اما بازار را از دست ندهند.

افزایــش هزینه ها همچنیــن می تواند 
نتیجه تغییرات در قوانین کار باشد. برای 
مثال 18 ایالت در امریکا در ســال 2018 
حداقل ترین افزایش دســتمزد را داشتند، 
در حالی که برخی دیگر بیشتر از 15 دالر 
در ساعت دستمزدها را افزایش داده اند که 
دلیل آن کمبود نیروی کار در آن مناطق 
بود. افزایش دستمزد به هر دلیلی که باشد 
]مثل تورم در کشور ما[ به هر حال افزایش 

هزینه ها را در پی خواهد داشت.
 راه حل های پیشنهادی

با اســتفاده از یک سیســتم برنامه ریزی 
ســازمانی و یا ســایر فناوری هــای ثبت و 
محاسبه هزینه های تولید با رویکرد طراحی 
و هزینــه می توانید از قیمــت محصوالت 
اولیــه در زمان مشــخص اســتفاده کنید. 
)قیمت گذاری بر اســاس حجم و ظرفیت( 
این روش برای تطبیــق دادن انتخاب ها با 
اهداف در زمینه هزینه ها استفاده می شود. 
این کار به شــما کمک می کند که در عین 
تولید محصوالتی که خواسته و نیاز مشتریان 
شماست، قیمت ها را در حالت قبل نگه دارد.

 نوسانات در تقاضای مشتری
افزایــش هزینه ها و افزایش دســتمزد 
کارگران بسیار سخت تر از مدیریت زمان 
برای نوســانات تقاضای مشــتریان است. 
نرخ تقاضــا در صنعت مبلمان بســیار به 
روند مسکن مصرف کنندگان وابسته است. 
تقریبا 37 درصــد خانواده های امریکایی 
در ســال 2016 خانه های خــود را اجاره 
کرده اند و نسبت اجاره بها به باالترین نرخ 
آن از سال 1965 رسیده است. پیش بینی 
می شــود تعداد خانه های تک نفره در این 
کشور تا سال 2030 افزایش یابد. عالوه بر 
آن آمارها نشان می دهد که مردم به خانه 

ها و آپارتمان های کوچک روی آورده اند.
ایــن آمارها و ارقام تأثیر بســیار زیادی 
در تولیدات مبلمــان دارد. به عنوان مثال 
خانه های کوچک خواستار مبلمان کمتری 

هستند و فضاهای اجاره ای اغلب با مبلمان 
ارزان تــر و کوچک تــر مبله می شــوند. 
اجاره نشــین ها کمترروی قطعات مبلمان 
بزرگ و لوکس تر سرمایه گذاری می کنند. 
با توجه به ماهیت گذرا بودن اجاره نشینی، 
معمــوال مبلمانی تهیه می شــوند که جا 
به جایی آن ها آســان تر باشد و همچنین 
قیمت آن ها به حدی ارزان باشــد که در 
زمان جا به جایی نیازی نباشــد که آن ها 

را به همراه خود ببرند.
 راه حل های پیشنهادی

به عنوان تولیدکننده مبلمان تالش کنید 
که از تغییراتی که در جامعه رخ می دهد، 
به عنوان فرصتی برای آزمایش طرح های 
جدید و ارائــه محصوالت تان اســتفاده 
کنید. در صــورت امکان بــر روی تولید 
مبلمانی تمرکز کنید که پاســخگوی نیاز 
مشتریان جدید باشــند. یا اینکه خدمات 

جدیدی ارائه دهید که در راستای رفع نیاز 
مشتریان جدید باشد. با دقت و بی درنگ 
به جمع آوری و بازبینی نیازهای مشتریان 
بپردازید تا بتوانید بهتر پیش بینی کنید و 
سریع تر پاســخگوی نیازهای مشتریان با 

توجه به شواهد موجود باشید.
 دید کامل نسبت به زنجیره تامین 

مواد اولیه و کارایی آن
آمارهــا نشــان می دهد که بــرای 22 
درصــد تولیدکنندگان مبلمــان افزایش 
بهره وری در اولویت قرار دارد. برای افزایش 
بهره وری شــما به یک دید جامع به کل 
زنجیره تأمین مواد اولیــه احتیاج دارید. 
شما به صورت مداوم برای اطالع از میزان 
دسترسی به مواد اولیه باید با فروشنده ها 
و برای سنجش میزان تقاضای مشتریان با 
خرده فروشان در ارتباط باشید. با بررسی 
و ثبت داده ها در بخش تولید کارخانه تان 

می توانید نقــاط ضعف تــان را در فرایند 
تولید شناسایی کرده و با رفع آن به گردش 

کاری بهتر کمک کنید.
 راه حل های پیشنهادی:

سیســتم های برنامه ســازمانی به شما 
کمک می کند نســبت به زنجیره تأمین، 
بهبود کارایی سفارش، مدیریت موجودی 
و ســایر فرایندها دسترسی بهتری داشته 
باشید. یک سیســتم برنامه ریزی می تواند 
کلیه داده هــای ورودی را ردیابی کرده و 
با بررســی آن ها فرصت های جدید بازار را 
شناســایی کرده، در مورد تغییرات تقاضا 
وارد عمل شده و به کاهش هزینه ها کمک 

کند.
در نهایت اینکه این وظیفه فعاالن صنایع 
مبلمان اســت که به چالش ها بپردازند و 
اطمینان داشته باشند که برای تغییرات از 

آمادگی کافی برخوردارند.
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گفتگوباخانمگلرخبحرالعلومی،مدیرعاملشرکت»طرحپردازپایا«

شما تنها تصور کنید، »طرح پرداز پایا« آن را عینیت می بخشد

فعالیــت  از   
ها  موفقیت  هــا، 
ن  یتا ها د ر و ستا د و

بگویید.
فضــای  وارد  مهرمــاه 1378  از 
حرفه ای صنعت دکوراسیون داخلی 
شدم و پس از 8 سال تجربه اندوزی 
و کســب دانش حرفه ای، شــرکت 
طرح پرداز پایــا را در مرداد 1386 
تاســیس کردم. هم اکنــون طرح 
پرداز پایا، یکی از نام های شــناخته 
شــده، قابل اعتماد، پیشرو و خالق 
در صنعت دکوراسیون داخلی است. 
مجموعه ما صفر تا صد دکوراسیون 
داخلی را انجــام می دهد. یعنی در 
مرحله نــازک کاری ســاختمان را 
تحویــل می گیریــم و از  طراحی، 
تولیــد و تجهیز کامل تــا چیدمان 
گل و گیاه و نورپردازی و ... را انجام 

داده و تحویل می دهیم.
کارنامه پایــا با اجــرای بیش از 
150 پروژه بزرگ داخلی و خارجی، 
نشــانگر جایگاه ویژه این شــرکت 
و مســیر صحیح پیموده شــده آن 
است. پیوســتن طرح پرداز پایا به 
جمع صادرکننــدگان نمونه صنعت 
دکوراســیون داخلی در پنج ســال 
بین المللی  بازارهــای  دروازه  اخیر، 
را پیش روی ما گشــود و آوازه هنر 
و صنعتمان را به آن  ســوی مرزها 

شرکت طرح پرداز پایا راهکارهایی جامع و منحصر به فرد برای دکوراسیون 
داخلی ارائه می دهد. این راهکارها براساس سال ها تجربه و تخصص نیروهای 

مجرب پایا طراحی می شود و به طور شایسته ای به اجرا در می آید.
شــرکت طرح پرداز پایا پس از گذشت 10 ســال تجربه تخصصی موفق، 
چشم به آینده ای سازنده و درخشــان در صنعت دکوراسیون داخلی دارد 

که با تجهیزات فنی به روز و با توان منابع انســانی خــالق و حرفه ای قابل 
دستیابی است.

خانم گلرخ بحرالعلومی، مدیرعامل خالق و هوشمند شرکت »طرح پرداز 
پایا« درگفت و گو با نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« از فعالیت ها و دستاوردهایش 

برایمان گفته است که می خوانید.

ما از لحظه 
آشنایی تا روزی 
که مجموعه مان 

بر قرار است، 
ارتباطمان با 

مشتریان قطع 
نمی شود، حتی 

اگر مشتریان 
فقط ارباب رجوع 
بوده باشند و از ما 

خرید هم نکرده 
باشند

کشاند.
من و تمام همکاران سختکوش و 
دلســوز طرح پرداز پایا، کوله بارمان 
را با دانش، تخصــص و خالقیت پر 
کرده ایــم و در پی ترســیم طرحی 
نو بــرای فردا هســتیم. در این راه 
ارجمند  مشتریان  روزافزون  اعتماد 
انگیزه ای مضاعف به ما می بخشــد 
و بیش از پیش بــر میزان تعهدات 
ما می افزاید. بــاری پیوند میان ما و 
ارزش آفرین  پیوندی  مشتریان مان، 
اســت و طرح پــرداز پایــا خود را 
موظف می داند برای رضایت هرچه 
بیشــتر مشــتریان، در طی فرآیند 
همکاری، ســایه به ســایه آن ها و 
کرده اند،  تصــور  آنچه  تحقق  برای 
تا  ایــن همراهــی  گام بــردارد و 
پشتیبانی مادام العمر محصوالت پایا 
ادامه دارد. این بخشــی از فرهنگ 
سازمانی پایا است که آن را تسری 
بخشیده ایم و بر مبنای آن گام های 

بعدی خود را هماهنگ می کنیم.
پرداز   جایگاه شرکت طرح 

آریا کجاست؟
در صنعــت ما هنــوز گریدبندی 
انجام نشده است، ولی مجموعه ما 
در فهرســت 20 برند برگزیده قرار 
می گیــرد و اگر بی نظیر نباشــیم، 

قطعا کم نظیر هستیم.
صادر  را  خود  آیا خدمات    

هم می کنید؟
بیش از 7 ســال متمادی اســت 
که در رتبــه صادرکننــدگان قرار 
گرفته ایــم. تاکنون نیز بــه عراق و 
افغانســتان خدمات خــود را صادر 

کرده ایم.
 برنامه تان برای توســعه و 

گسترش فعالیت تان چیست؟
روزترین  بــه  با  را  کارخانه مــان 
کرده  تجهیز  ایتالیایی  ماشین آالت 
ایــم و در بدتریــن شــرایط تولید 
را توســعه داده ایــم و برنامه تولید 
اختصاصی برای اشــخاص و برندها 
اقتصــاد واحــد تحقیــق و  را در 

توسعه مان پایه ریزی کرده ایم.
 در زمینه مشــتری مداری 

چه اقداماتی انجام داده اید؟
مــا از لحظه آشــنایی تــا روزی 
کــه مجموعه مــان بر قرار اســت، 
ارتباطمــان بــا مشــتریان قطــع 
نمی شــود، حتــی اگر مشــتریان 
فقــط ارباب رجــوع بوده باشــند 
و از ما خریــد هم نکرده باشــند، 
ســال ها  ایــن  در  دســتاوردمان 
مشتریان خوبی هستند که با هیچ 

سرمایه ای قابل مقایسه نیستند.
از  دوره ای  بازدیــد  همچنیــن 
کارهــای اجــرا شــده مان داریم و 
کنترل کیفیت محصوالت و گارانتی 
یک ســاله واقعی که هر موردی را 

غیر از حوادث غیر مترقبه شــامل 
می شود، داریم.

با  فعالیت تان  مســیر  در   
به رو  چه موانع و مشکالتی رو 

هستید؟
متاســفانه با تاکید تمام ســران 
و دولتمردان بر حمایــت از تولید، 
هیچ امکانات و حمایتــی از تولید 
انجام نشــده و با توجه به تحریم ها 
و مشــکالت واردات بســیار، دچار 
مشــکالت تامیــن مــواد اولیــه 
هســتیم و مشــکالت اقتصــادی 
روز و نوســانات قیمت نیــز برای 
 چرخــه تولیــد تهدید محســوب

 می شود.
 نظرتــان راجع بــه نحوه 
حاضر  نمایشــگاه  برگــزاری 

چیست؟
اینجانــب به مدیرعامــل فیپکو، 
از  کــه  نــوروزی  آقــای  جنــاب 

صنعت  ایــن  اثرگذار  انســان های 
از  و  دارم  ویــژه  ارادت  هســتند، 
برگزاری نمایشگاهی اصولی با تدبیر 
و کیفــی در این صنعت از ایشــان 

قدردانی می کنم.
در ســرزمین پایا، مــرزی برای 
و  نــدارد  وجــود  ایده هــا  خلــق 
غیرممکن، غیرممکن است؛ به این 
خاطر که نیــروی خالقیت از توان 
تنها  اســت.  بیشــتر  محدودیت ها 
تصور کنید، این نه  تنها شعار ما که 
حاصل تجربه زیسته  ماست چرا که 
در کم ترین زمان ممکن، با سرعت، 
دقت و ظرافت، واقعیت را به تصور 
شــما نزدیک کرده ایم. طرح پرداز 
پایا در کنار شماســت؛ در ارتباطی 
فراتر از مشــتری مداری و احترام و 
تعهد، در پیوندی دوستانه که ریشه 
در قلبمان دارد تــا لحظه به لحظه 
برای حفظ ارزشــمند ایــن رابطه، 

صادقانه تالش کنیم.
ما بیــش از هرچیز خــود را ملزم 
به خلق ارزش هــای جدید در قالب 
ایده های نو در صنعت دکوراســیون 
داخلــی می دانیــم و تصورمان این 
اســت که پایایی در اندیشه و عمل، 
تمایز ماســت تا ظرفیت های صنعت 
دکوراسیون داخلی را دگرگون کنیم.

پیشرفت  روزافزون  به شتاب  نظر 
امــروزی،  جهــان  در  تغییــر  و 
عنصر ســرعت را در کنــار دقت و 
هوشــمندی بــه کار گرفته ایــم تا 
تمامــی فرآیند های طی شــده در 
طرح پــرداز پایا، ریتــم کارآمدی 
داشــته باشــد و در کمترین زمان، 
شــما  درخواســت های  و  نیازهــا 
مشتریان ارجمند، منجر به پاسخی 

و عملکردی موثر شود. 
تنها، تصــور کنید؛ مــن نیز روزی 
تصورکردم و برای خلــق رویاهایم در 
مســیر عالئــق و توانمندی هایم گام 
برداشــتم. من نیز روزی تصور کردم؛ 
کارآفرین بــودن را و بنــا نهادن یک 
کارخانــه پیشــرو با بهترین ماشــین 
آالت و همکارانــی حرفــه ای کــه در 
صنعت دکوراســیون داخلــی، حرفی 
تازه و رویکردی متمایز دارند  و امروز 
وقتی با چشمانی امیدوار، شاهد تحقق 
تصوراتم هســتم، باید قدردان رحمت 
خداوند باشم، باید سپاسگزار اندیشه ای 
باشم که از پس هر محدودیتی، ایده ای 
برای پیمودن مســیر پیش رویم نهاد، 
نجوایی که درگوش من توانســتن را 
زمزمه کرد و باوری که دســتانم را از 

شور و شوق ساختن، لبریز کرد.
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شرکت آپادانا پدیده از آغاز تاسیس و فعالیتش مصمم 
به نوآوری در زمینه طراحی مبلمان داخلی بوده است. در 
این شرکت توجه و تمرکز بر روی محصوالتی است که هم 
از جنبه طراحی و هم کارکردی اصیل و با کیفیت باشــند. 
به همین دلیل امروزه نام شرکت یادآور کیفیت در زمینه 

طراحی و تولید مبلمان اداری است.
با کیفیت این شرکت سال های سال بی نقص  محصوالت 
و قابل اعتماد برای مشــتریان و مصرف کنندگان خدمت 
کرده اســت. تمامی محصوالت این مجموعه با پشتیبانی 
متدهــای پیشــرفته طراحی مهندســی و تکنیک های 
ساخت کارخانه ای همراه هســتند. عالوه بر این، مدیران 
ارشد شرکت همیشه ســعی کرده اند محصوالت خود را با 

قیمت های رقابتی وارد بازار کنند.
شرکت آپادانا پدیده با اســتفاده از ظاهر منحصر به فرد 
روکش های اچ.پی.ال و پروفیل های آلومینیومی اختصاصی 
و مدول های از پیش طراحی شده، قادر به انجام با کیفیت 
اداری می باشــد. چوب های  پروژه های  کلیه  و هنرمندانه 
مصنوعــی ام.دی.اف و پایه هــای تحریــر فلزی روکش 
الکترواستاتیک قابل استفاده در کلیه شرایط آب و هوایی 
زیبایی،  بر  الکترواســتاتیک عالوه  رنگ  هستند. روکش 
استحکام قابل اطمینانی را برای قطعات فلزی ایجاد کرده 

است. 
نشریه »اقتصاد و نمایشگاه« به مناسبت برگزاری نهمین 
نمایشــگاه بین المللی مبلمــان اداری و حضور پر رنگ 
شرکت آپادانا پدیده در این نمایشــگاه با اصالن وکیلی 
مدیرعامل سختکوش و فعال این شــرکت گفت و گویی 

انجام داده است که می خوانید.

 از فعالیت ها و تولیدات شرکت بگویید. 
فعالیت و تولیدات اصلی ما در زمینــه طراحی و تولید مبلمان 
اداری اســت. در صنعت مبلمــان در زمینه میزهــای مدیریت و 
کتابخانه های دفتری متنوع  و در خور سلیقه های مختلف فعالیت 
داریم. درگــروه آپادانا پدیده، افتخار ایــن را داریم که بگوییم در 

حیطه کاری خود نوآور هستیم. 
 جایگاه شما در این صنعت کجاست؟

شــرکت آپادانا پدیده در این صنعت توانســته است، جایگاهی 
ویژه در بین همکاران خود داشــته باشــد و نیــز توانایی این را 
داشته ایم که به کشورهای همسایه کاالهای خود را صادر نماییم.
 برنامه های شما برای گسترش و توسعه تولید چیست؟

تنوع دادن به ســلیقه ها،  وارد کردن ماشــین آالت صنعتی و 
پیشــرفته برای سرعت دادن به کار، خدمات رســانی به موقع به 

مشتری و پشتیبانی از آن ها.
 به موانع و مشکالت پیش روی فعالیت تان هم اشاره 

کنید.
نبود و یا کم شدن بعضی از اقالم خارجی مربوط به کار از جمله 

مهم ترین مشکالت و چالش ما در کار است.
 نظرتان راجع بــه نحوه برگزاری نمایشــگاه حاضر 

چیست؟
مســئوالن برگزاری باد تمایز و تفاوت بیــن برندها را کم کنند 
تا همه برندها بتوانند در فضایی یکســان و یکنواخت محصوالت 
و تولیــدات خود را به معــرض دید عالقه مندان قــرار دهند. در 
این صورت باعث می شــود تولیدکنندگانی هم که برای اولین بار 
در نمایشگاه شــرکت می کنند و در صنعت خود نوآور هستند و 

خالقیت دارند، دیده شوند.

اصالنوکیلی،مدیرعاملشرکت»آپاداناپدیده«:

»آپادانا پدیده« برای تمام شرایط آب و هوایی مبلمان اداری می سازد

  صنعت مبلمان کشــور یکی از قدیمی ترین و در 
عین حال نفیس ترین هنرهاســت که امــروزه به 3 
بخش مبلمان منزل، اداری و کودک تقسیم می شود.

با وجــود نیازمندی هــای روز و پیشــرفت فناوری، 
صنعت مبلمان اداری با اســتفاده از روش های فنی و 
مهندسی توانسته است در کشور به خودکفایی برسد 
تا جایی که نیازی بــه واردات در این بخش – به جز 
در چند ماده اولیه ساخت – دیده نمی شود. به عالوه 
اینکه تولید مبلمان اداری در مقایسه با تولید مبلمان 
خانگی آسان تر اســت و این موضوع باعث شده که با 

استقبال بیشتری در بین مبلسازان روبه رو باشد. 
 تولید مبلمان اداری ایران رقابتی است

رامین ســمیع زاده، عضو هیات مدیره و دبیر انجمن 
مبلمان و دکوراســیون در گفت و گویی، عنوان کرد: 
با توجه به ویژگی هــای رقابتی صنعت مبلمان اداری 
و ماهیت سفارشــی بودن این صنعت، در این زمینه 
واردات نداریم و می توان گفت که کشورهای خارجی 
در این صنعــت مزیت رقابت با مــا را ندارند. اگر هم 
واردات داشته باشیم به صورت تک کاال )میز مدیریت 
یا صندلی خاص( انجام می شود. با توجه به این سهم 
ناچیز واردات در مبلمــان اداری می توان گفت که در 
این صنعت خودکفا هســتیم و تــا 100 درصد نیاز 
داخلی را پاســخ می دهیم. از طرفــی در این صنعت 

مزیت رقابتی با صنعتگران خارجی را هم داریم. 
وی درباره تامین مواد اولیه ســاخت مبلمان اداری 
نیز گفت: مواد اولیه هــم در داخل تامین می گردد و 
هم از خارج کشور وارد می شــود. در سال های اخیر 

اتفاقات خوبی در صنعت مبلمان اداری افتاده اســت 
که باعث شــده نیاز به واردات مــواد اولیه هم کمتر 
شــود. نئوپان و »ام دی اف« در داخل کشور تولید و 
برخی لوازم همچون یراق از کشورهای خارجی تامین 
می شود. وی با اشاره به ماشــین آالت و دستگاه های 
ساخت مبلمان اداری بیان کرد: ماشین آالت وارداتی 
هستند. با این حال از نظر سطح فناوری، با کشورهای 
دیگر فاصله نداریم. به این معنی که دســتگاه های ما 
به روز هســتند. به عالوه اینکه شرکت های زیادی به 
عنوان واسطه با شرکت های خارجی فعالیت می کنند 

و فناوری روز را انتقال می دهند.
ســمیع زاده با بیان اینکه در صنعت مبلمان اداری 
نگاه مهندســی – فنی حاکم اســت، گفــت: فضای 
صنعت مبلمان اداری به واســطه وجود دانشــکده و 
انجمن مبلمان و دکوراســیون که افراد متخصصی را 
تربیت می کند، بهتر شده اســت. در گذشته صنعت 
و دانشــگاه زبان مشترک نداشــتند اما درحال حاضر 
تعامــل این دو ســبب ایجاد زبان مشــترک شــده 
اســت به این صورت که این صنعت، میان رشــته ای 
تلقی می شــود. دانشــجویانی که طراحــی داخلی و 
دکوراســیون، صنایع چــوب »ای تی« و مهندســی 
صنایــع خوانده اند به نوعی با صنعــت مبلمان اداری 
آشــنایی دارند. به عبارتی نگاه سیستماتیک در کنار 
نگاه تولیدی و کارخانه ای رعایت شــده اســت. این 
عوامل سبب شده که به لحاظ تولیدی هم در شرایط 
مناســبی قرار بگیریم. بــا این حال هنــوز در حوزه 

نشان)برند(سازی با مشکل روبه رو هستیم.

از آنجا که در بخش بین الملل نشان)برند(سازی کار 
پرهزینه ای است نیاز به حمایت دولت بیشتر احساس 
می شود. این مدرس دانشگاه افزود: باید قدر لحظات 
و فرصت ها را در بخش صنعت بدانیم؛ چرا که هزینه 
فرصت ازدســت رفته زیاد اســت. در دوران تحریم 
شرایط نامناســبی بر صنعت حاکم شد که امید است 
در پساتحریم موانع برداشته شود. در برداشتن موانع 
4 ضلع اصلی باید با هم هماهنگ باشند: صنعتگران، 
دانشــگاه، تشــکل ها و دولت. صنعتگران باید بیشتر 
نقش آفرینی کنند و دانشگاه هم باید صنعت را تقویت 
کند. تشــکل ها نیز در ایجاد ارتبــاط بین بنگاه های 
صنعتی و حاکمیت نقش دارند و همچنین دولت باید 
بستر را بیشتر آماده کند. اگر این شرایط فراهم شود 
به طور قطــع می توانیم صادرات بیشــتری در بخش 

مبلمان اداری داشته باشیم.
 ســمیع زاده افزود: واردات مبلمــان اداری در این 
میان آنقدر ناچیز اســت که به جرات می توان گفت 
در این صنعــت واردات نداریم. بــه عبارتی به غیر از 
مبلمــان خانگی و منــزل، در بخش مبلمــان اداری 
و کودک واردات به صورت جــدی نداریم و در اصل 
نیازی به واردات دیده نمی شــود. در مقابل، صادرات 
به کشــورهای افغانســتان، عراق و... انجام می شود. 
شباهت های فرهنگی و نیاز این کشورها به بازسازی 

باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است.
  صنعتی آسان و پرتقاضا

حســین علیــزاده، رییــس تعاونــی درودگران و 
مبلســازان در گفت وگویی دیگر، ابراز کرد: بخشــی 
از مواد اولیــه صنعت مبلمــان اداری همچون چوب 
وارد می شــود. با این حال چون تولید مبلمان اداری، 
صفحه ای اســت، موادی همچون نئوپــان و ام دی اف 
در داخل تولید می شــود. در کل، ما در کشور ساالنه 
حدود 5 میلیون مترمکعب چوب نیــاز داریم )برای 
همه صنایع( کــه 3 میلیون مترمکعــب آن حاصل 
واردات اســت کــه از کشــورهایی چون روســیه و 

گرجستان تامین می شود. 
وی افزود: در تولید مبلمان اداری از فلز و صفحه 
استفاده می شود. کاغذهای رنگی مورد استفاده در 
ســاخت هم از کشــورهایی همچون آلمان تامین 
می شــود و وارداتی اســت. با این همــه در زمینه 
مبلمان اداری نیازی به واردات به صورت انبوه دیده 
نمی شــود و مشــکل خاصی هم نداریم.   علیزاده، 
درباره ماشــین آالت تولید مبلمان اداری نیز گفت: 
دســتگاه های تولید وارداتی اســت. البته این نوع 
دستگاه ها پیچیده نیستند و ســاختاری شبیه اره 

دارند و باید قابلیت برش داشــته باشند؛ چراکه در 
تولید مبلمان اداری نیازی به کنده کاری نیســت. 
به برخی دســتگاه ها هم برنامه تولید داده می شود 
و این ماشــین آالت صفحه را برش می زنند. از این 
رو پیچیدگی خاصی ندارند. فلزات هم در ســاخت 
مبلمان اداری به کار می روند و دســتگاه هایی که 
فلز را خــم می کنند پیچیدگی خاصــی ندارند. در 
این میان برخی دســتگاه ها همچون مته و سوراخ 
کن از خارج کشــور وارد می شوند. برخی ابزارآالت 
کار هم خارجی هســتند. به طور کلــی در صنعت 
تولید مبلمان اداری خودکفا شــده ایم و مشکلی از 
این لحاظ در کشــور وجود ندارد.  وی با اشــاره به 
صنایع مشــابه بین المللی، بیان کرد: تنها مشــکل 
صنعت مبلمان اداری ایران این است که در جهان 
با نشان)برند( خاص شناخته نشده اما درحال حاضر 
ترکیه در این صنعت شــناخته شده است و جایگاه 
جهانــی دارد. صنعت مبلمان اداری کاری آســان 
اســت فقط بایــد در پیونــد و ســرمایه گذاری با 
شــرکت های خارجی جایگاه جهانــی پیدا کنیم و 

تولیدات داخل را در ردیف صادرات بگذاریم. 
علیزاده با تاکید بر لزوم شــناخته شــدن صنعت 
مبلمــان اداری ایــران در جهــان گفــت: برگزاری 
نمایشــگاه های مبلمان فرصت بســیاری خوبی برای 
بروز شــدن اســت. این فضا به نوعی کالس آموزشی 
برای صنعتگران اســت که دانش فنی خود را در این 
صنعت باال ببرنــد. به عالوه اینکــه مصرف کنندگان 

می توانند نیاز واقعی خود را تامین کنند.

  برابری مبلمان اداری ایــران با تولیدات 
خارجی

عبدالحســین عباســی، رییس اتحادیه درودگران 
و مبلســازان تهران، نیز عنوان کرد: کیفیت تولیدات 
مبلمــان اداری ایران با مشــابه خود در کشــورهای 
دیگری همچون ایتالیا برابری می کند. حتی در برابر 
تولیدات ما ترکیه حرفی برای گفتن ندارد. با این همه 
تحریم، مشکالت تولیدی و نبود تسهیالت حمایتی، 
تولیدکنندگان این صنعت را با مشکل روبه رو می کند. 
عباســی، درباره مختصات تولید مبلمــان اداری، 
گفت: 70 درصد مــواد اولیه تولید در داخل کشــور 
تامین می شــود و تنها 30 درصد به خارج وابســته 
هســتیم. موادی مانند پارچه، چرم، فنر، کف و یراق 
از خارج وارد کشور شده و ام دی اف، پروفیل، لوله و... 
در داخل کشور تولید می شــود. هر چند این صنعت، 
پویاست اما مانند دیگر صنایع درگیر مشکالتی چون 
تحریم و نبود بازار صادراتی شده است. این در حالی 
است که در کشوری همچون چین هزینه تولید پایین 

است و به راحتی هم بازار دنیا را تسخیر کرده است. 
وی با اشاره به سودآور بودن صنعت مبلمان اداری، 
گفت: ماشــین آالت در این صنعت کار اصلی را انجام 
می دهند و در مقایسه با تولید مبلمان منزل و خانگی 
که به صورت دســتی انجام می شــود، کار آسان تری 
اســت. از این رو، جوانان ترجیح می دهند که صنعت 
راحت تر را انتخاب کنند. از آنجا که نیاز داخلی هم به 
مبلمان اداری بیشتر شــده است بازار تولید هم رونق 

دارد.

خود کفایی و رقابت پذیری؛ دو ویژگی صنعت مبلمان اداری ایران

رامین سمیع زاده عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مبل و دکوراسیون:
برندسازی در صنعت مبلمان کار پرهزینه ای است و نیاز به حمایت دولت دارد 

عبدالحسین عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران:
در مقابل تولیدات مبلمان اداری ایران، ترکیه حرفی برای گفتن ندارد

شرکت کلکسیونر با بهره گیری و استفاده از دانش فنی 
و تجربیات متخصصان، طراحان و تولیدکنندگان مبل و با 
استفاده از ماشین آالت و تجهیزات به روز، توانسته است، 

جدیدترین مدل های مبلمان را درکشور به تولید برساند.
مدیران ارشد شرکت کلکسیونر، همواره تالش کرده اند 
که در عرصه مبلمان به باالترین کیفیت که یکی از اهداف 
مهم گروه تولیدی کلکســیونر می باشــد، دست یابند 
که ثمره آن دریافت گواهینامه های مهم و ارزشــمند از 
مراجع ذیصالح اســت. در تولیدات این شرکت، استفاده 
از مرغوب ترین مواد اولیه از ضروریات است. مدیران این 
شرکت به علت به کارگیری بهترین مواد اولیه در محصوالت 
خود، تمامی کاالهای خود را با پنج سال گارانتی پیشکش 
مصرف کنندگان می کنند. شــرکت کلکسیونر با حضور 
موثر و شــکوهمند خود در بیســت و نهمین نمایشگاه 
بین المللی مبلمان منزل، ما را بر آن داشت تا در گفت و گو 
با یاسر خسروی مدیرعامل خالق و توسعه گرای شرکت از 

فعالیت ها و اهدافش بیشتر بدانیم.

  به طور مشخص شرکت کلکسیونر تولیداتش چیست؟
مبلمان منزل، نهار خوری، کنسول و ویترین مدرن کالسیک از 

جمله مهم ترین تولیدات ما به شمار می روند.
  مهم ترین دستاوردهای شرکت شما تاکنون چه بوده 

است؟
این شرکت با نیروهای متعهد و با تجربه و دانش فنی به روز خود، 
همواره گام های اساسی به سوی پیشرفت و تعالی برداشته است و 

در این راستا حرکت به سمت نوآوری و تلفیق مبلمان کالسیک 
و راحتی و تولید مبلمان برای هر گونه فضا و مســاحت از جمله 

دستاوردهای ارزشمند ما محسوب می شوند.
  آیا صادرات دارید؟ به چه کشورهایی؟

بله، تا کنون به کشــورهای عمان و قطر صادرات قابل توجهی 
داشته ایم.

  در زمینه خدمات پس از فروش و مشتری مداری چه 
کرده اید؟

کلیه محصوالت شرکت کلکســیونر داراي 5 سال گارانتی و 2 
سال وارانتی بی قید و شرط مي باشد.

  موانع و مشــکالتی که پیش روی شماست، کدام ها 
هستند؟

 تامین مــواد اولیــه از جملــه مهم ترین چالــش پیش روی 
تولیدکنندگان کشور است. اما آنچه که بیش از همه ما را با مشکل 
مواجه کرده اســت، تامین متریال ها از جمله رنگ، پارچه، فوم و 

یراق آالت است.
  نظرتان را راجع به نحوه برگزاری نمایشگاه بگویید.

به نظر اینجانب برگزاری نمایشگاه ها، فرصت بسیار خوبی برای 
دیدار مستقیم مشتریان با تولیدکنندگان است. ایجاد رقابت سالم 
در فضایی برابر برای تولیدکنندگانی که حرفی برای گفتن دارند از 

مهم ترین مزیت های برپایی نمایشگاه ها است. 
گفتنی است که نمایشگاه و فروشگاه کلکســیونر در بازار مبل 
کاسپین یافت آباد، طبقه همکف، پالک 60 و کارخانه شرکت در 
کیلومتر 20 جاده آبعلی، بلوار خرم دشــت، کوچه هشتم شرقی، 

پالک 28 واقع است. 

یاسرخسروی، مدیرعامل شرکت »کلکسیونر«:

»کلکسیونر« متناسب با هر فضایی مبلمان طراحی و 
تولید می کند
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ســاماندهی صنایع چوبی و مبلمان 
مرنــد یکــی از ضرورت هــای ایــن 
شهرستان است چرا که این خطه یکی 
از قطب های تولید مبل در کشــور به 

شمار می رود.
صنایع  راهبردی  شــورای  جلســه 
چوبــی و مبلمان شهرســتان مرند، با 
حضور داود گرشاسبی معاون استاندار 
آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه مرند، 
شــکرانی معاون برنامه ریزی و توسعه 
فرمانداری و دیگر اعضای این شــورای 
راهبردی در محل شرکت شهرک های 
صنعتی استان آذربایجان شرقی برگزار 

شد.
در این جلســه بودجــه برنامه های 
عملیاتی خوشه صنایع چوبی و مبلمان 
شهرســتان مرند به مبلغ یک میلیارد 
و 970 میلیــون ریال مصوب شــد؛ با 
عملیاتی شــدن این بودجه و مصوبه، 
گام مؤثــری در توســعه صنعت مبل 
شهرستان مرند برداشته خواهد شد و 
خبر امیدبخشــی برای 10 هزار فعال 
این صنعت در شهرستان مرند به شمار 

می رود.

شهرســتان مرند دارای کارگاه های 
متعدد مبل ســازی اســت و در حدود 
10 هزار نفــر به صورت مســتقیم و 
غیرمســتقیم از طریق فعالیت در این 
بخش امرار معاش می کنند؛ اما در کنار 
ناشناخته ماندن صنعت مبل سازی در 
مرند، طرح انتقــال کارگاه  های داخل 
شهر و روستاهای شهرستان به شهرک 
تخصصی دغدغه ای بــرای فعاالن این 
صنعت تبدیل شــده بود اما با تصویب 
خوشــه صنایع چوبــی و مبلمان این 
شهرســتان، این دغدغــه فعاالن مبل 

برطرف شد.
پیــش از ایــن، جهاد کشــاورزی 
شهرســتان مرند قصــد جریمه مبل 
ســازان و تخریب کارگاه ها را داشت، 
از طرفــی بحث هایی مبنــی بر انتقال 
کارگاه ها به مکان جدید مطرح شد که 
گالیه فعاالن این صنعــت را به دنبال 
داشت، چرا که آنها خواستار ساماندهی 

کارگاه های کنونی مبل سازی بودند.
حال خبر می رســد، خوشه صنعتی 
شــهرک مبل مرند واقع در اردکلو در 
جوار شــهر مرند به تأیید دادســتان 

عمومــی و انقالب اســتان آذربایجان 
شرقی رســیده که براساس این حکم، 
نهادهــا و ادارات مرتبــط از این پس، 
موظف هســتند خدمات عمومی را به 
فعالین این حــوزه در این منطقه ارائه 

دهند.
تولید  بــرای  مرندی  مبل ســازان 
مبل های بــا کیفیت بــاال، چوب الزم 
خــود را از اســتان گیــالن تامین و 
خریــداری می کننــد، روزانــه در هر 
یک از ایــن کارگاه های فعــال، دو تا 
ســه دســت مبل با کیفیت مناســب 
و مشــتری پســند تولید می  شود که 
عالوه بر شهرســتان مرند و آذربایجان 
شرقی، مشــتریانی از استان  های غربی 
 و جنوبی کشور هم خریدار این مبل ها

 هستند.
با متمرکز شــدن واحد هــای تولید 
مبــل ســازی در یک شــهرک، مبل 
ســازان با خیــال آســوده و اطمینان 
خاطر می تواننــد در این حوزه فعالیت 
کنند، اما تاکنون هیچ سرمایه گذاری 
برای حمایت از آنان و عرضه مستقیم 
مبل   هــای تولیدی مرنــد، قدم پیش 

نگذاشته است.
البته ناگفته نماند، سال گذشته یک 
هیات اقتصادی از ســازمان اقتصادی 
آستان قدس رضوی با ســفر به مرند، 
از پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی، 
تجــاری و بازرگانــی این شهرســتان 
بازدیــد کردند و یکــی از صنایعی که 
مورد بازدید قرار گرفــت، کارگاه های 
مبل سازی بود؛ اما تاکنون نتیجه ای از 
این سفر به صورت رسمی اعالم نشده 

است.
حدود 3 هزار نفر به صورت مستقیم 
و 7 تا 8 هــزار نفر غیر مســتقیم در 
صنعت مبل ســازی این شهرســتان 
فعالیــت دارند، امــا هنــوز خبری از 
احداث شــهرک ویــژه مبــل در این 

شهرستان نیست.
با توجه به قرار گرفتن شهرســتان 
مرنــد در جــاده ترانزیتــی اوراســیا 
و نزدیکــی بــه تبریــز مرکز اســتان 
آذربایجان شرقی، احداث این شهرک، 
این  اقتصادی  رونــق  موجب  می تواند 
منطقه شــده و ظرفیت های اشــتغال 

زایی مرند را افزایش دهد.

خبرهای امیدبخش برای 10 هزار فعال صنعت  مبل 

خوشه صنعتی شهرک مبل اجرایی می شود
رییس اتحادیه درودگران و مبل ســازان مشــهد گفت: تولید کاال در ایران 
گران تمام می شــود بنابراین امکان رقابت جهانی وجــود ندارد، از جهت دیگر 
بعضی از کاالها در گذشــته ممکن بود از مالزی یا چین وارد شوند که در حال 

حاضر به دلیل افزایش قیمت ارز واردات هم مقرون به صرفه نیست.
حسین ماجدی درباره افزایش قیمت مواد اولیه اظهار کرد: در بخش تامین 
مواد اولیه مشــکالت عدیده ای داریم چرا که طی 6 ماه شاهد افزایش قیمت 2 

تا 3 برابری مواد اولیه بودیم که منجر به افزایش قیمت مبل شد.
وی ادامه داد: بنابراین به دلیل افزایــش قیمت مواد اولیه، تولید هم کاهش 
پیدا کرده و بیشتر تولیدکنندگان به صورت سفارشی تولید می کنند که جنبه 
عمومی ندارد و یک سوم یا یک چهارم تقاضا به صورت سفارش از قبل است اما 

سایر تولیدات که به صورت آماده برای فروش باشد کاهش یافته است.
ماجدی درباره وضعیت واحدهای تولیدی بیــان کرد: واحدهای تولیدی در 
حال مقاومت و صبر هســتند که قیمت ها ثبات پیدا کنند یا حتی کاهش یابد، 
درحال حاضر کل واحدهای تولیدی در حال ریزش و جمع آوری هســتند چرا 

که در ایران انرژی و کارگر هزینه تولیدگران است.
وی افــزود: اگر دالر بــه مرز 11 یــا 10 تومــان هم برســد مطلوب نظر 
تولیدکنندگان نیســت و باید پایین تر بیایــد تا مواد اولیه ای کــه در اختیار 
تولیدکنندگان قرار می گیرد افزایش قیمت شدیدی نسبت به اول سال نداشته 
باشــد، اگر چنین نشــود ما به هیچ وجه قدرت رقابت در خارج را نداریم و در 

داخل هم مردم توان خرید ندارند.
رییس اتحادیه درودگران و مبل ســازان مشهد خاطرنشان کرد: آرامشی که 
در طی دو هفته اخیر از لحاظ ثبات قیمت ارز کشور را فراگرفته است وضعیت 

را کمی بهتر کرده و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند.

حسین ماجدی رئیس اتحادیه مبل سازان مشهد خبر داد: 

گرایش مبل سازان به تولید 
مبلمان سفارشی
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1- بیســت و هفتمیــن نمایشــگاه لوســتر و چراغ هــای تزئینی کــه از 12 تا 
 15 دی بــه وســیله شــرکت تعاونی ســازندگان لوســتر، آئینــه و شــمعدان برپا 

خواهد شد.
2- ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی کاال، خدمــات، تجهیزات فروشــگاهی و 
فروشگاه های زنجیره ای که از 14 تا 17 دی با همت شرکت صنعت نمایش و همایش 

پرشین برگزار می شود.

3- نمایشــگاه صنایع خالق، ابتکارات و اختراعات که این نمایشــگاه را شــرکت 
نمایشگاهی خورشید از 14 تا 17 دی برپا خواهد کرد.

4- پنجمین نمایشــگاه بین المللی فــرودگاه، هواپیما، پــرواز، صنایع و تجهیزات 

وابســته که در روزهای 14 تا 17 دی به وســیله شــرکت صنعت نمایش و همایش 
پرشین برگزار خواهد شد.

5- در همین دوره 14 تا 17 دی، ســومین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کار 
هم قرار است در نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شود که در سایت رسمی شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران اطالعاتی درباره برگزارکننده آن منتشر 

نشده است.

6- و باالخره اولین نمایشگاه بین المللی ســالمت و تناسب اندام  )fitex( هم قرار 
اســت از 14 تا 17 دی به وســیله »مدیریت پروژه های نمایشــگاهی« در این سایت 

برگزار شود.  

نمایشــگاه بین المللی تهران در نیمه نخســت دی مــاه جاری با 
برگزاری 8 رویداد نمایشــگاهی، زمســتان 1398 را پرترافیک و 

پرتحرک آغاز کرده است.
گذشته از دو رویداد »نهمین نمایشگاه مبلمان و تجهیزات اداری« 
و »بیست و نهمین نمایشگاه مبلمان منزل« که از 4 تا 7 دی ماه جاری 

در این نمایشگاه با همت شرکت پیشــگامان صنعت مبلمان پرشیا 
)فیپکو( در حال برگزاری اســت و گزارش کامل برپایی آنها در همین 
شماره »اقتصاد و نمایشــگاه« از نظر خوانندگان می گذرد؛ در نیمه 
نخست ماه دی، شش رویداد نمایشگاهی دیگر به شرح ذیل در سایت 

نمایشگاه بین المللی تهران برپا خواهد شد: 

برگزاری 8 رویداد نمایشگاهی در 2 هفته 

آغاز پرتحرک برای نمایشگاه های زمستان 98 رئیس شورای شهر تهران با اشاره به تبادل 
تفاهم نامه تاسیس ایستگاه مترو در نمایشگاه 
بین المللی تهــران در زمــان مدیریت وی در 
شرکت مترو تهران، گفت: پس از رفتن من از 
این شــرکت دیگر این مساله پیگیری نشد. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، 
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: 

تفاهم نامه مترو با شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی در زمانی که بنده مدیرعامل مترو بودم منعقد شد 
و قرار بود عملیاتی شود، اما زمانی که از مترو رفتم خیلی پیگیری نشد و به دنبال پاک کردن صورت مسئله 
بودند. وی افزود: خوشبختانه مجموعه BRT و مترو گسترش یافته و تفاهم نامه  احداث مترو در نمایشگاه 
بار ها امضاء شده است، اما متاسفانه به آن عمل نمی شود. در شــرایط امروز نقش مترو مصلی در نمایشگاه 
مطبوعات و کتاب بسیار تاثیر گذار است و مترو در نمایشگاه بین المللی هم می تواند موثر باشد. هاشمی که با 
تلویزیون اینترنتی نمایشگاه بین المللی ایران گفت و گو می کرد، اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه ها برای اقتصاد 
کشور بسیار اهمیت دارد. با برگزاری منظم نمایشگاه های داخلی و بین المللی و استقبال مردم از آنها می توان از 

تولیدکنندگان و صنعتگران و بازرگانان کشور حمایت کرد.

حمایت محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران از متروی نمایشگاه:

متروی نمایشگاه راه توسعه تولید و تجارت را هموار می کند

در آستانه برگزاری بیســت و هفتمین نمایشگاه لوستر و 
چراغ های تزئینی که قرار اســت از 12 تــا 15 دی ماه جاری از 
سوی شــرکت تعاونی سازندگان لوســتر، آئینه و شمعدان در 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود؛ معاون امور نمایشگاهی 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ایران از قرار گرفتن 
ایران در جمع 5 کشور نخست تولید کننده لوستر و چراغ های 
تزئینی خبر داد. بــه گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی ج.ا.ایران، جم عزتی 
معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 

ایران  با اشاره برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی در 12 دی ماه گفت: ساالنه بیش از 
500 میلیارد تومان گردش مالی از سوی صنعت لوسترسازی در کشورمان صورت می گیرد و این صنعت جایگاه 
مناسبی در ایجاد اشــتغال دارد به گونه ای که بیش از 200 هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند. وی 
با بیان این که ما شــاهد افزایش صادرات محصول در این بخش به کشورهای همسایه هستیم، افزود: بیست و 
هفتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی به جهت رونق فضای کسب و کار برای دست اندرکاران این صنعت 
بسیار حائز اهمیت است. عزتی یادآور شد: فرآیند برگزاری این نمایشگاه با حضور رئیس اتحادیه تهیه کنندگان و 
فروشندگان بلور، چینی و لوستر و رئیس انجمن لوستر و چراغ های تزئینی، مجری نمایشگاه و مدیران مربوطه 
طی و مقرر شد این فرآیند تحت نظارت شورای سیاست گذاری متشکل از بخش های یاد شده اجرایی شود. طبق 
اعالم معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران، همچنین کمیته ای متشکل از 
کارشناسانی از معاونت نمایشگاهی، مدیریت حراست و مدیریت نمایشگاه های داخلی بر فرآیند تعرفه ها و امور 
مالی این نمایشگاه نظارت و گزارش رعایت مقررات و ضوابط نمایشگاهی را به این معاونت منعکس می کنند. وی 
در پایان خاطرنشان کرد: بیست و هفتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی دارای 24 هزار مترمربع وسعت 
کلی است و 193 فعال در تولید و فروش لوستر و چراغ های تزئینی کشور در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. 

جم عزتی معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها توضیح داد: 
نقش برپایی نمایشگاه در توسعه صنعت

 500 میلیارد تومانی لوستر و چراغ



23شماره 349 - دی 1398

The 9th Exhibition of 
Furniture and Office 
Equipment and the 23rd 
International Exhibition 
of Home Furniture 
simultaneously opened 
at Tehran International 
Permanent Fairground on 
We d n e s d a y.
Holding exhibitions of these 
same-family businesses in 
one place was the demand of 
both business and production 
activists, who, after years of 
persistence and persistence 
of Persian Furniture Industry 
Pioneers (FIPCO), managed 
by Hossein Norouzi.
One of the features of 
exhibitions at home and 
office furniture exhibitions 
compared to previous periods 
is the invitation to designers 
and furniture designers to 
participate in the exhibitions, 
with the hope and purpose 
of bringing together major 
furniture manufacturers with 
designers in the industry to 

produce more quality, more 
customer-friendly products. 
And to be more beautiful.
Bahman Hosseinzadeh, the 
chief of Iran International 
Exhibitions Company, 
announced the holding of an 
Iranian furniture exhibition 
on the sidelines of the Qatar 
World Cup as the Arab 
country gears up for hosting 
millions of football fans for 
arguably the world’s biggest 
sporting event.
Managing Director of Iran 
International Exhibitions 
Company on the sidelines 
of the opening of the 
26th International Home 
Furniture Exhibition and 
9th International Office 
Furniture Exhibition said: 
About 200 office and home 
furniture companies are 
present at this exhibition and 
they have grown by 50% 
compared to last year.
Deputy Minister of Industry, 
Mining and Trade added: 

Furniture industry provides 
about 8% of the country’s 
employment and 60 
thousand units of furniture 
manufacturers in the country 
are active and all this is 
evidence of the special 
position of furniture industry 
in the Iranian economy.
Hosseinzadeh said that 
Iranian sofa products are 
in the same size as those 
competing with foreign 
countries. He noted that we 
are ready to hold exhibitions 
of Iranian sofa in neighboring 
countries and certainly the 
creativity of Iranian sofa 
manufacturers in various 
fields is very high.
Managing Director of Iran 
International Exhibitions 
Company expressed hope 
that Iranian furniture makers 
could step up to the branding 
stage, which would have 
a significant impact on 
increasing the export of 
furniture.

Hosseinzadeh Welcomes Double Furniture 
Exhibitions

Bahman Hosseinzadeh, Chairman of the Board of Directors and 
CEO of Iran International Exhibitions Company in independent 
messages to the activists of production and trade of office 
furniture and home furniture whose exhibitions are currently 
being held at Tehran International Exhibition; emphasized 
that Iran International Exhibition Joint Stock Company Under 
general government policy, it will broadly support knowledge-
based businesses and startups.
Addressing the 9th International Furniture and Office 
Equipment Exhibition, the IIEC chief said: The history of the 
furniture industry in our country goes back several centuries, 
and our country’s artistic, talented and creative producers 
produce unique, fascinating and beautiful masterpieces in this 
field. They have come up with initiatives. At the same time, the 
furniture industry is one of the most important industries in the 
contemporary world in which the industrialized countries trade. 
The industry incorporates a mix of art, engineering, innovation, 
innovation and knowledge. In order to grow and expand this 
industry, paying attention to consumers’ tastes, and using 
modern technologies, can increase their production and better 
market supply.
Iran’s furniture industry has achieved a remarkable level of 
quantitative and qualitative production capacity after two 
decades of continuous investment and effort. The unprecedented 
growth of the various furniture industry fairs, culminating 
in the 9th International Office Furniture Exhibition, as well 
as the efforts of the furniture industry to create international 
interactions and enter foreign markets in recent years, can be 
seen as an indicator of the growing trend of this sector of the 
country’s industry. Attention. But what has made the country’s 
furniture industry more relevant than ever is its ability to 
compete in foreign markets and to expand its exports.
In this regard, the policy of the International Exhibition 
Company of Iran at this year’s event is to provide wider 
support to all manufacturing, service and commercial actors in 
the country, which will ultimately contribute to the country’s 
economic prosperity. It is also on the company’s agenda, 
according to the supreme leader’s (top issue) menus, the 
demand-driven exhibitions and the technological needs of the 
country’s large industrial and executive apparatus to the large 
academic community and internal scholars.
I believe the way out of the country is to rely on internal power, 
and especially on the enormous capacity of internal manpower 
in universities, industries, knowledge-based companies, and 
startups, and the transition from traditional and resource-based 
economics to technology and innovation. It should be the focus 
of action in the public and private sectors.
At the conclusion of the International Exhibition of Iran 

International Exhibitions, I sincerely appreciate the efforts 
made to establish this exhibition and thank all the owners of the 
industries, manufacturers, trade unions and companies that offer 
their products and wish them increased success.

* Branding and Export
The CEO of International Exhibitions Corporation has sent a 
message to the 23rd home furniture fair: The furniture industry 
has the desired quantitative and qualitative capabilities of 
products to fully meet the country’s needs. Due to its multi-
sectoral network structure and reliance on diverse skill sets, the 
industry has a significant share of the country’s production, and 
is regarded as one of the sectors with the potential for economic 
development with optimal production capacity and export 
potential. With the use of machinery, equipment, creativity and 
art, we create a product that adorns the interiors of buildings, 
workplaces and homes, and the effort to promote this industry in 
the country and produce world-class goods can further enhance 
our country’s reputation in the target markets. The added value 
brought about significant employment and exchange rates.
The role of exhibitions is crucial to creating marketing, 
sales, branding and networking opportunities, and the 26th 
International Home Furniture Exhibition serves as a great 
platform for building partnerships between manufacturers 
and business owners with knowledge-based companies, 
professionals and customers in a professional environment. Will 
lead to value creation in the entrepreneurial ecosystem of the 
country.
The policy of the Iranian International Exhibitions Joint 
Stock Company this year is to provide wider support to all 
manufacturing, service and commercial actors in the country that 
will ultimately contribute to the country’s economic prosperity. 
Another policy of the company is to promote the active and 
widespread presence of start-ups as well as knowledge-based 
companies in domestic and foreign fairs, which, with its diverse 
programs, follow these policies well.

 Iran Aims at Qatar Furniture Market
as World Cup Nears
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