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استقبال چشمگیر بازدیدکنندگان و مشارکت کنندگان  از سی و یکمین نمایشگاه صنعت مبلمان

صنعت مبلمان ایران عبور از صادرات یک میلیارد دالری
 در هر سال را هدف گرفته است

ســی و یکمین نمایشــگاه بین 
المللی تخصصــی صادراتی صنعت 
مبلمــان پنجشــنبه 23 تبرمــاه 
1401با حضور مقامات و مسئوالن، 
کارشناسان و فعاالن صنعتی و همچنین عالقه مندان 
و مشتاقان بخش های مختلف صنعت مبلمان، دکتر 
هومن رازدار مدیرعامل شرکت سهامي نمایشگاه هاي 
بین المللي ج. ا. ایران، حسن احمدیان رئیس اتحادیه 
ایران،  تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلمــان 
مهندس حسین نوروزی مدیر برگزاری نمایشگاه بین 
المللی صنعت مبلمان و مدعویــن و بازدیدکنندگان 
در محل دائمي نمایشــگاههاي بیــن المللي تهران و 
با رویکرد شناســایی توانایی هــای صادراتی صنعت 

مبلمان کشور آغاز  به کار کرد. 
 در سی و یکمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی 
صادراتی صنعــت مبلمــان  که بامشــارکت حدود 
300 شــرکت داخلی و خارجی و حضور هیئت های 
تجاری از کشــورهای عمــان، قطر، ســوریه، عراق، 
اقلیم کردســتان عراق، روســیه و... شــروع به کار 
کرده، شــرکت های داخلی و خارجی، محصوالت و 
دستاوردهای تولیدی و صادراتی خود را در 40 هزار 
متر مربع فضای مفید و 19 ســالن )کل فضای تحت 
پوشــش نمایشــگاه( به نمایش عموم گذاشته اند و 
برندهای موفق و معتبر صنعت مبلمان ایران،  شرکت 
های با ســابقه و شناخته شده کشــور، انواع مبلمان 
کالســیک، مبل راحتی، میز ناهار خوری، صندلی و 
سایر محصوالت مبلمان منزل و تجاری و اداری را در 
معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته و به گفت وگو و 
مذاکره و قراردادهای همکاری و ارتباط با مشــتریان 

مشغول هستند. 
فعاالن صنعت مبلمان می گویند که  در نمایشــگاه 
بین المللی مبلمان، انواع مبلمان کالســیک، مدرن، 
کــودک و نوجــوان، کاالی خواب، صندلــی و مبل 
اداری، میز و فایلینگ اداری، پارتیشن، گیشه و کانتر 
وآخرین دســتاوردهای صنایع و توانمندی های این 
صنعت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

حســن احمدیان رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان مبلمان ایران در جریان بازدید از سی 
و یکمین نمایشــگاه بین المللــی تخصصی صادراتی 
صنعت مبلمان، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این 
نمایشــگاه با حضور  بیش از 300  شرکت داخلی و 
خارجی در فضایی به مســاحت بیش از 33 هزار متر 
–فضای کل نمایشــگاه – در حال برگزاری است.این 
صنعت پس از صنعت خودروسازی، بزرگترین صنعت 
کوچک و متوســط در ایران و دنیا محسوب می شود. 
حجم صادرات مبلمان بین کشورهای جهان بیش از 
140 میلیارد دالر در ســال اســت که ما نیز باید در 

صادرات، ســهم  یک درصدی خودمان یعنی بیش از 
یک میلیارد دالر هدف گذاری را محقق کنیم.

وی با اشــاره به سطح باالی اشــتغال زایی صنعت 
مبلمان خاطرنشان ســاخت: بیش از 80 هزار واحد 
صنفی، صنعتــی در این صنعت مشــغول به فعالیت 
هستند. اما متاســفانه بیش از 50 درصد از پتانسیل 
تولید بال استفاده است که باید به رونق و تولید برسد 
و با ایجــاد ظرفیت های صادراتــی، تولید داخلی نیز 

رشد کند.
 احمدیان با اشــاره به ظرفیت های بازار مبل 400 
میلیون نفری منطقــه افزود: صنعــت مبلمان ایران 
از توانمنــدی و ظرفیت های الزم بــرای صادرات به 
کشــورهای هدفی که در منطقه و همســایگی ایران 
قرار گرفته اند، برخوردار است و نمایشگاه بین المللی 
مبلمان مــی تواند نقش مهمی در توســعه بازارهای 
صادراتی کشور، نفوذ در بازارهای منطقه و رشد تولید 

ایفا کند.
 مهندس حســین نوروزی مدیر برگزاری 
نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان: نمایشگاه 
بیــن المللی صنعــت مبلمان پــل ارتباطی 

مشتریان با تولیدکنندگان است
مهنــدس حســین نــوروزی مدیرعامل شــرکت 
نمایشگاهی پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا )فیپکو( 
برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان  گفت: 
هدف مــا ایجاد بســتر مذاکرات تجــاری در صنعت 
مبلمان است. نمایشگاه، محلی برای تبادل اطالعات 
و برقراری ارتباط با ســایر همکاران اســت. در واقع 
نمایشــگاه، پلی ارتباطــی بین تولیدکننــده، تأمین 

کننده و خریداران است.
حسین نوروزی گفت: طبق روال ساالنه، بهترین و 
حرفه ای ترین تیم در حال آماده شدن برای برگزاری 
ســی و یکمین نمایشــگاه بین المللــی، تخصصی و 
صادراتی صنعت مبلمان به وسعت تمام ایران هستند. 
وی با اشــاره به اهداف برگزاری نمایشگاه صنعت 
مبلمان، افزود: نمایندگان مختلفی از اهم کشورهای 
بازار هدف صادرات مبلمان ایران، در این نمایشــگاه 
حضور دارند. همچنین مهمانانی از شهرستان ها نیز 

به این نمایشگاه دعوت شده اند.
نوروزی، در رابطه با بحث تاثیر برگزاری نمایشگاه 
مبلمان در توسعه بازارهای صادراتی اظهار داشت: ما 
در این نمایشگاه، فضای صادرات را آماده  می کنیم و 
خریداران خارجی را به تولیدکنندگان وصل کرده تا 

این بستر به نتیجه برسد. 
کلیــه  ســاخت:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
تولیدکنندگانــی که در این نمایشــگاه شــرکت می 
کنند، شــناخته شــده و شناســنامه دار هســتند و 
برندهای مهمــی نیز حضــور دارند. قطعــاً بهترین 

تولیدکنندگان در این نمایشــگاه شــرکت کرده اند، 
پس در این نمایشگاه بازدید فرموده تا از امکانات آن 

بهره مند گردید.
 کتایون اســکندری کیا مدیــر اجرایی 
نمایشــگاه صنعت مبلمان خبر داد: مهمترین 
صادراتی  رویکرد  با  مبلمان  صنعت  گردهمایی 

در تهران در حال برگزاری است
کتایون اســکندری کیــا مدیر اجرایی نمایشــگاه 
صنعت مبلمان گفــت: صنعت مبلمان با گردش مالی 
ساالنه 8 میلیارد دالری و سهم 9 درصدی از اشتغال 
کشور، یکی از مهمترین صنایع با ارزش افزوده باال در 

کشور محسوب می شود 
مدیر اجرایی نمایشــگاه صنعت مبلمان با اشاره به 
استقبال چشمگیر شــرکت های داخلی و خارجی از 
سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی 
صنعت مبلمان گفت: این نمایشگاه با مشارکت حدود 
300 شــرکت داخلی و خارجی و حضور هیئت های 
تجاری از کشورهای عمان، قطر، سوریه، عراق، اقلیم 
کردستان عراق، روســیه و …. در 40 هزار متر مربع 
فضای مفید و 19 ســالن )کل فضای تحت پوشــش 
نمایشگاه( در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برپا خواهد شد.
مدیــر اجرایی نمایشــگاه صنعت مبلمــان با بیان 
اینکــه صنعــت مبلمان با گــردش مالی ســاالنه 8 
میلیارد دالری و ســهم 9 درصدی از اشتغال کشور، 
یکی از مهمترین صنایع با ارزش افزوده باال در کشور 
محســوب می شــود؛ تصریح کرد: بزرگترین رویداد 
صنعت مبلمان کشــور، بــرای مشــارکت کنندگان 
فرصتی مغتنم اســت تا ضمن بررســی، هدف گیری 
و افزایش دسترســی به بازارهــای بین المللی، دایره  
مبادالت تجاری خــود را در این حوزه گســترش و 
مقدمات حضــوری موثر در بازارهای بیــن المللی را 

فراهم آورند.
وی با برشــمردن گروه هــای کاالیــی حاضر در 
نمایشــگاه بین المللی صنعت مبلمان اظهار داشت: 
در نمایشــگاه بین المللی مبلمــان گروههای کاالیی 
در دو بخش خانگی و اداری شــامل، مبلمان خانگی، 
سرویس نهارخوری، سرویس خواب کودک، نوجوان 
و بزرگســال، مبلمان خانگی مدرن و کالسیک، میز 
و فایلینگ اداری، پارتیشــن، مبلمان اداری، صندلی 
اداری و… حضور خواهند داشت. وی در پایان گفت: 
در این نمایشگاه، از جدیدترین و آخرین دستاوردهای 
فعاالن صنعت مبلمان در حوزه  های تولید، طراحی ، 

ارائه  خدمات و بازاریابی رونمایی می شود.
علیرضا عباســی رئیس اتحادیه صنــف درودگران 
و مبلســازان تهران نیز ضمن بازدید از دســتاوردها 
و جدیدتریــن تولیــدات کارآفرینــان صنعت چوب 

و مبلمــان در نمایشــگاه بین المللی تهــران گفت: 
نمایشــگاهها یکــی از  ابزارهای مهم برای توســعه  
صادرات است و برگزاری نمایشگاه مبلمان می تواند 
راهکاری مهم بــرای قرارگرفتن ایــران در جمع 10 

صادرکننده عمده مبلمان در سطح دنیا باشد.
 عباسی، حضور در نشســتهای تخصصی با اعضای 
صنف ؛ تبادل نظر با مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران؛ رئیــس و اعضای هیات مدیره 
اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان مبلمان؛ 
کارشناســان، خبرگان و کارآفرینــان ؛ صنعتگران ؛ 
جامعه متخصصان علمی، فنــاوری و مهارتی صنایع 
چــوب و مبلمــان، دغدغه های صنفــی و تخصصی 
کارآفرینــان حاضــر در نمایشــگاه را در یک فضای 

صمیمی و همدالنه تحلیل و بررسی کرد.
و  بازدیدکنندگان  اســتقبال  افزایــش   
مشــارکت کنندگان از سی و یکمین نمایشگاه 

صنعت مبلمان
براســاس تعداد بازدیدهای صــورت گرفته در روز 
دوم نمایشگاه مبلمان، کارشناسان وبرگزار کنندگان 
ارزیابی خــود را از رشــد باالی بازدید و مشــارکت 
فعاالن صنعت مبلمان کشــور،  اینگونه اعالم کردند 
که نمایشگاه امسال نسبت به سال های قبل از رشد 
باالی بازدیدکننــدگان، رونق نمایشــگاهی، افزایش 
تعداد شــرکت ها و همچنین افزایــش محصوالت به 
نمایش گذاشته شــده در نمایشــگاه برخوردار بوده 

است. 
صنعت مبلمان ایران در سال های اخیر رشد قابل 
توجه ای را داشــته و هم اکنون، از جایگاه مناســبي 
در بین کشــورهاي منطقه و جهان برخوردار است و 

تحسین جهانیان را برمي انگیزد.
هم اکنــون صنعــت مبلمان بــا اقبــال عمومي 
بیش تري مواجه شــده و این امر ضرورت بهره گیري 
از فن آوري روز در تولید مبلمان را بیش از گذشــته 

ضروری می کند.
یکي از راهکارهاي گسترش صنایع مبلمان، فراهم 
نمودن زمینه های الزم برای سرمایه گذاري خارجی و 
شناســاندن مبل با کیفیت ایرانی به خارجی ها است 
و برپایي نمایشــگاه تخصصي و بین المللي این حوزه، 
مي تواند نقش موثري در این موضوع داشــته باشــد. 
در واقع نمایشگاه پیشــرفت فن آوري،  رشد و توسعه 
اقتصادي،  فعالیت هاي اصولــي و زیربنایي را در این 
صنعت مرتبط نمایش مي دهد. از نظر مدیران اتحادیه 
تولید کنندگان و  صادرکنندگان مبلمان ایران نباید 
نمایشگاه صرفا تبدیل به بازار فروش شود ، بلکه باید 
به محلي براي توســعه صادرات بدل گردد. با همین 
رویکرد برنامه ریزي زیادي روي بحث تجارت خارجي 

صورت گرفت. 

هومن رازدار مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاه های 
بین المللی ج.ا.ایران در جریان بازدید ازغرفه های مشــارکت 
کنندگان در ســی و یکمین نمایشــگاه بین المللی تخصصی 
صادراتی صنعت مبلمان با اشاره به اهمیت صنعت مبلمان برای 
ارزآوری به کشور تصریح کرد: نمایشگاه بین المللی  مبلمان به 
لحاظ ویژگی صادراتی بودن و قابلیت ارزآوری اهمیت به سزایی 

برای اقتصاد کشور دارد.
وی با بیــان اینکه  ســی و یکمین نمایشــگاه بین المللی 
تخصصی صادراتی صنعت مبلمان با کمیت و کیفیت باالیی در 
افزود: خوشبختانه میزان استقبال شرکت  برگزاری است  حال 
ها از این نمایشگاه در ســطح باالیی بوده است و شاهد حضور 

کشورهای خارجی در این نمایشگاه هستیم. 
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران 
اعالم کرد: در مهر ماه ســالجاری نمایشگاه تخصصی مبلمان را 
در کشور قطر برگزار خواهیم کرد و انشااهلل این اولین قدم برای 
توسعه صادرات این صنعت در کشــور باشد. وی در پایان ابراز 
امیدواری کرد که  این نمایشگاه محملی برای مذاکرات صادراتی 

صنعت مبلمان باشد. 
 برگزاری نمایشگاههای تقاضا محور و ارائه نیازهای فناوری 
دســتگاههای بزرگ صنعتی و اجرایی کشور در نمایشگاه بین 

المللی
هومن رازدار مدیرعامل شرکت ســهامی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا. ایران در پیامی به مناســبت برگزاری سی و یکمین 
نمایشــگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمــان گفت:  صنعت 
مبلمان از قابلیــت های کمی و کیفی مطلــوب تولیدات برای 
پاسخگویی کامل به نیاز کشــور برخوردار است. این صنعت به 
سبب ساختار شــبکه ای و تکیه بر رشته های مهارتی متنوع، 
بخش مهمــی از تولید کشــور را در اختیار داشــته و با توان 
صادراتی، از جمله بخش های دارای پتانسیل در زمینه توسعه 
اقتصادی محسوب می شــود و تالش براي ارتقاي این صنعت 
و تولیــد محصوالت مطلــوب جهاني مي تواند به شــکوفایی 
بازارهای هــدف، افزایش ارزش افزوده،  ایرانی در  نام تجاری 

اشتغالزایی و ارز آوري منجر گردد.
نقش نمایشــگاه ها به منظور انتقال تکنولــوژی، بازاریابی و 
برندسازی در این حوزه بسیار حائز اهمیت می باشد. در همین 
راستا سی و یکمین نمایشگاه تخصصی صادراتی صنعت مبلمان 
نیز بعنوان فضایی برای تعامل  چند وجهی میان تولیدکنندگان، 
صاحبان صنایع، شرکتهای دانش بنیان، متخصصان و مشتریان 

داخلی و خارجی برگزار می گردد.
این نمایشــگاه می تواند با عنایت به نقــش کلیدی خود در 
توسعه صنعت کشــور، توجه مدیران، اتحادیه ها، تشکل ها و 
صنعتگران را به سرمایه گذاری، شــناخت و انتقال طرح ها و 

فناوری های نوین سوق دهد.
المللی  بین  سیاست شــرکت ســهامی نمایشــگاههای 
ج.ا.ایران در ســال جاری، حمایت هر چه گسترده تر از کلیه 
فعاالن تولیدی، خدماتی و تجاری در کشــور اســت که در 
نهایت به رونق اقتصادی کشــور کمک خواهد کرد. همچنین 
با توجه بــه منویات مقــام معظم رهبری)مدظلــه العالی(، 
برگزاری نمایشــگاههای تقاضا محور و ارائه نیازهای فناوری 
دســتگاههای بزرگ صنعتی و اجرایی کشور به جامعه بزرگ 
دانشگاهی و دانشبنیان در دستور کار این شرکت قرار گرفته 
است. سیاست دیگر شرکت، کمک به حضور فعال و گسترده 
کسب و کارهای نوپا در نمایشگاه های داخلی و خارجی است 
که این نمایشگاه با برنامه های متنوع خود، این سیاست ها را 

بخوبی پیگیری می کند.
معتقدم راه برون رفت کشور از شــرایط فعلی، تکیه به توان 
داخل و علی الخصوص به ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص 
اســت و گذر از اقتصاد ســنتی و  منبع محور، به اقتصادی که 
ســتونهای آن را نوآوری تشکیل می دهد، می بایست سرلوحه 

اقدامات در بخشهای دولتی و خصوصی قرار گیرد.
در خاتمه اینجانب به نمایندگی شرکت سهامی نمایشگاههای 
بین المللی جمهوری اســالمی ایران، از تالش هایی که جهت 
برپایی این نمایشگاه و بهبود کیفیت آن صورت گرفته، صمیمانه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان  امیدوارم  و  نمایم  قدردانی می 
بتوانند با همکاری یکدیگر و بهره گیری از تجربیات متخصصان 

به شکوفایی اقتصادی در این صنعت نایل گردند.

هومن رازدار مدیرعامل 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران خبر داد :

نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان
 مهرماه در قطر برگزار می شود

برگزاری نمایشگاه مبلمان می تواند راهکاری مهم برای قرارگرفتن ایران در جمع 10 صادرکننده عمده مبلمان در سطح دنیا باشد.
مهندس حسین نوروزی مدیر برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان: نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان پل ارتباطی مشتریان با تولیدکنندگان است
کتایون اسکندری کیا مدیر اجرایی نمایشگاه صنعت مبلمان خبر داد: مهمترین گردهمایی صنعت مبلمان با رویکرد صادراتی در تهران در حال برگزاری است
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شرکت موندیال از سال 1386 فعالیت 
خــود را در زمینــه صنعت چــوب آغاز 
نمــوده  و در طول ســالیان گذشــته با 
ارائه محصوالت متنــوع بازار خوبی را در 

صنعت مبلمان کشور به خود اختصاص داده است. 
ســی و یکمیــن نمایشــگاه بین المللــی تخصصی 
صادراتی صنعت مبلمان به همت شرکت نمایشگاهی 
فیپکــو از 23 تــا 26 تیرمــاه 1401 در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران در حــال برگزاری 
اســت و شــرکت موندیال به عنوان یکی از برندهای 
شاخص صنعت مبلمان در این رویداد حضور ویژه ای 
دارد. شرکت موندیال در ســالن 38 غرفه 12 آخرین 
دســتاوردها و محصوالت خود را در معرض دید عموم 
قرار داده است.نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه با مسعود 
حســینی مدیر عامل شــرکت موندیــال در رابطه با 
فعالیت های این برنــد مطرح گفت و گویی انجام داده 

است:
 لطفا خودتان را معرفی کــرده، و در مورد 
ســوابق اجرایی و مدیریتی و تاریخچه تأسیس 
و فعالیت شــرکت برای مخاطبان نشریه شرح 
دهید؟ چه کاال یا خدماتی ارائه داده و افتخارات، 
بوده  چه  اســتانداردهای شرکت  و  دستاوردها 

است؟
من مسعود حســینی مدیر عامل شــرکت موندیال 
هستم، و حدود 15 سال اســت که با همراهي دوست 
و شــریک  گرامی جنــاب صالحی مدیریــت تولیدی 

موندیال را بر عهده دارم.
موندیال در زبان فرانســه به معنای جهانی اســت. 
شــرکت موندیال  از ســال 1386 فعالیت خود را در 
زمینه صنعت چوب آغاز نموده است و در طول سالیان 
گذشته توانسته با ارائه محصوالت متنوع، بازار خوبی را 

در صنعت مبلمان کشور به خود اختصاص دهد .
 شــرکت موندیال در تالش است با اســتفاده از مواد 
اولیه مرغوب و با کیفیت و متناســب با سلیقه مصرف 
کننده ایرانی محصوالتی را تولید نماید که قابل رقابت 
با محصوالت مشــابه خارجی باشــد تــا از این طریق 
بتواند هم ســلیقه مصرف کننده ایرانی را برآورده کند 
و هم بــه تولید ملی و ایجاد اشــتغال کمــک کند. از 
تمامی هموطنان عزیز که بــا انتخاب کاالی با کیفیت 

ایرانی در این امر ما را حمایت میکنند سپاســگزاریم 
.  شرکت موندیال با در اختیار داشــتن فضایی بالغ بر 
5000 متر مربع و بکارگیری ابزار االت پیشرفته برای 
تولید مبلمان منزل به ســمت آینده گام بر می دارد . 
 محصوالت شرکت موندیال شامل انواع مبلمان راحتی، 

میز غذاخوری و  جلوی مبلی  است .
 در زمینه مشــتری مداری چــه گام هایی 
برداشته اید؟ محصوالت شرکت شما چه ویژگی 
های منحصر به فردی دارد؟ و در عرصه تولید و 

صادرات تاکنون چه دستاوردهایی داشته اید؟
کیفیــت مطلوب، تنوع، زیبایی، اســتحکام، گارانتی 
و خدمات پــس از فروش از جمله امکاناتی اســت که  
نمایندگی های شــرکت موندیال در سراســر کشور از 
آن بهره مند می شوند. درعرصه صادرات خوشبختانه 
نماینده هایی در کشور های حوزه خلیج فارس داریم 
و در آینده در تالش هســتیم با گسترش فعالیت ها به 
شعار اصلی شرکت، که  تولید و حضور در بازار جهانی 
است دست پیدا کنیم البته که خیلی سخت می باشد 

ولی هیچ کاری غیر ممکن نیست.
 در نمایشگاه امســال چه برنامه هایی برای 

گسترش فعالیت خود دارید؟ 
 هدف از حضور در نمایشگاه، دیدار با مشتریان، ارائه 
محصوالت و خدمات پس از فروش خاص  و توســعه 

بازارهای شرکت موندیال است.

مسعود حسینی مدیر عامل شرکت »موندیال«:

محصوالت شرکت موندیال با محصوالت مشابه خارجی رقابت می کند

قاســم ابوقداره با اشــاره بــه تاریخچه 
فعالیت شرکت دکوران اظهار داشت: سال 
1359 نقطه آغاز فعالیــت کارگاه دکوران 
اســت،در ســال 1363 همزمان با دریافت 
پروانه بهره برداري از وزارت صنایع در قالب 
شرکت دکوران  که شــرکتي با سهامداري 
اعضا خانواده است، به کار خود ادامه داد.     

وي با بیان اینکه نزدیــک به یکصد نفر 
پرســنل متعهــد و متخصص در شــرکت 

دکوران فعالیت دارند؛ خاطرنشان کرد: این 
شرکت موفق شده است، بیش از 3۷ طرح 
صنعتي را ثبت کرده و خالقیت و نوآوري را 
به یکي از شــاخصه هاي اصلي خود تبدیل 

کند.
قاســم ابوقداره  با اشاره به موفقیت هاي 
شرکت دکوران اضافه کرد: این شرکت که 
در دهه پنجم فعالیت خود میباشد مفتخر 
بــه دریافــت 42 تندیس طالیــي ملي و 
استاني شده است و این افتخارات را مدیون 
ارج نهادن به مشــتریان و تعهــد به تولید 
کاالي با کیفیت و درخور مشــتري ایراني 
اســت. از جمله این افتخارات مي توان به 
  OFEX دریافت تندیس دو دوره نمایشگاه
یک نوبــت مســابقه مبلمــان صادراتي و 
دریافت تندیس هاي طالیي در 10 ســال 
متمادي از سازمان حقوق مصرف کنندگان 
و 3 دوره تندیــس طالیــي از ســازمان 

استاندارد ایران اشاره کرد.
مدیرعامل شــرکت دکوران عنوان کرد: 
هرچند این شــرکت در قالــب طراحي و 
تجهیز کامل ســالنهاي آمفي تاتر و تجهیز 
مبلمان هتلــي فعالیت مي کند اما طراحي 
و تولید مبلمان و پارتیشــن هاي اداري از 

شاخص ترین فعالیت هاي شرکت دکوران 
است.

وي با بیان اینکه این شــرکت به تازگي 
نمونه جدیدي از پارتیشــن خود ایســتا را 
اختراع و به ثبت رســانده اســت؛ تصریح 
کرد: انجام پارتیشن بندي و تجهیز مبلمان 
اداري 31 فرودگاه در سراسر کشور گوشه 
اي از تعهد و توانمندیهاي شرکت دکوران 

است.
 قاســم ابوقداره خاطرنشــان کرد: این 
شرکت مفتخر به همکاري با 19 نمایندگي 
فروش فعال در سراسر کشور عزیزمان است 
و از این رو تولیدات ما درایران در دسترس 

تمام هم میهننان قرار دارد.
وي در پایــان اظهار داشــت: شــرکت 
دکوران در شرایط ســخت تحریم و کرونا 
موفق بــه راه اندازي ماشــین آالت ســي 
ان ســي خط تولید قطعات خــاص فلزي، 
جهت تولید طرح هــاي به روز و هماهنگ 
با جدیدترین طرح هــاي اروپایي مبلمان 

اداري شده است.
راه هاي ارتباطي با شرکت دکوران:

DECORAN.ir وب سایت
DECORAN.ir اینستاگرام

قاسم ابوقداره  مدیرعامل شرکت دکوران:
دکوران موفق به دریافت ۴۲ تندیس طالیي ملي و استاني شده است
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الوا، در زمینه مشــتری مداری، دارای سه مدرک  برند 
ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 می باشد. مشتری 
های شــرکت می توانند در صورت وجود هر گونه شکایت، 
به سایت مجموعه مراجعه و شــکایت خود را ثبت نمایند. 
همچنین مشتریان می توانند از طریق سایت، نظرات خود 
را با مدیران شــرکت در میان بگذارند. بــا توجه به اینکه 
مجموعه الوا دارای  استاندارد ISO 10002 است، نظرات، 
درخواست ها و شــکایت های مشتری های خود را ، پایش 
کــرده و از آنها برای افزایش کیفیــت و تولید محصوالت 

جدید، بهره می برد. 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه، در حاشیه نمایشگاه مبلمان، 
برای آگاهی از دستاوردهای برند الوا و مزیت ها و شاخص 
های آن، با مهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت خانه الوا گفت 

وگویی انجام داده است. 
 ضمن معرفــی خودتان، فعالیت های شــرکت الوا را 

تشریح نمایید.
- مهدی عزیزی، مدیرعامل مجموعه خانه الوا هستم. برند الوا از 
ســال 1396  فعالیت خود را در بخش تولید انواع مبلمان خانگی 
از جمله انواع مبل راحتی، مبل های نئوکالسیک، سرویس خواب، 

سرویس های غذاخوری و میزهای تلویزیون و... آغاز نموده است.
 مزیت های رقابتی محصوالت برند الوا چیست؟

- با توجه به اینکه مجموعه الوا، یک شــرکت مهندســی است، 
تمامی تولیدات  آن، مینیمال هســتند. تمامی قالب های نجاری 
و منبت کاری ما در مبلمان کالســیک نیز مینیمال می باشــند و 
سبک فرانســوی را در تولیدات خود دنبال می کنیم و از گل ها و 
طراحی های بزرگ و درشــت، در محصوالت استفاده نمی کنیم. 
در بخش مبلمان مدرن نیز طرح ها مینیمال و کوچک هســتند و 
با تغییراتی که در رنگ پارچه ها و شــکل بدنه و پایه ها ایجاد می 
کنیم، طرح های جدیدی را می سازیم. مزیت رقابتی ما نسبت به 

سایر همکاران، نوع و سبک طراحی مبلمان می باشد. 
- در زمینه مشتری مداری، چه گام هایی را برداشته اید؟

 ISO در زمینه مشــتری مداری، برند الوا دارای ســه مدرک -
ISO 10002 ،9001 و ISO 10004 می باشــد. مشتری های 
شــرکت می توانند در صورت وجود هر گونه شــکایت، به سایت 
مجموعه مراجعه و شکایت خود را ثبت نمایند. همچنین مشتریان 
می توانند از طریق ســایت، نظرات خود را با ما در میان بگذارند. 
با توجه به اینکه مجموعه الوا دارای ISO 10002 است، نظرات، 
درخواست ها و شکایت های مشتری ها، پایش شده و از آنها برای 

افزایش کیفیت و تولید محصوالت جدید، بهره می بریم. 
 در عرصه تولید و صادرات، چه دستاوردهایی داشته 

اید؟
- در عرصــه تولیــد در ســال 1400، دوازده تندیس در بخش 
های مختلف صنعــت از جمله طراحی، مدیریــت، کارآفرینی و... 
را دریافــت کردیم. همچنیــن در بخش کیفیــت محصوالت، در 
جشــنواره ملی حاتم، دو جایزه کســب نمودیم و برنامه داریم که 

امسال وارد بازارهای صادراتی شویم. 
  با چه هدف و رویکردی در این نمایشــگاه شــرکت 

نمودید و از چه محصول جدیدی رونمایی کردید؟
- در نمایشگاه امســال، با هشت محصول جدید که سه تا از آنها 
نئوکالسیک و مابقی مبلمان راحتی هســتند، شرکت نموده ایم. 
هدف ما از شرکت در این نمایشگاه، باال بردن کیفیت محصوالت، 
افزایــش ظرفیت تولید و یافتن راه های مناســب بــرای صادرات 

محصوالت می باشد.

مهدی عزیزی، مدیرعامل شرکت خانه »الوا«:

برند »الوا«، منحصر به فرد در تنوع و سبک طراحی 

محصوالت  جنــس 
از  شــرکت چوبنــی، 
نوعــی پلیمر بــه نام 
از  و  اســت    ABS
این طریق عمــال چوب از محصوالت 
این شــرکت حذف شده است. رنگی 
که روی چوب اعمال میشــود، دقیقاً 
روی این نوع از پلیمر نیز اســتفاده 
مــی شــود و محصــوالت در ظاهر، 
شــبیه به چــوب هســتند؛ ولی در 
واقع هیچ نوع چوبــی در محصوالت 
شــرکت چوبنی به کار برده نشــده 
از مزایای این پلیمر میتوان  اســت. 
به ضــدآب بودن، ضدحشــره بودن، 
دیرسوز بودن و اتصال با پیچ و مهره 
اشــاره نمود.  همچنین به علت کم 
حجم بودن بســته بندی محصوالت، 
صادرات آنها نســبت به سایر مبلمان 
و میزها، آســانتر و با صرفه تر است.  
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه  جهت 
آشنایی با دســتاوردها و محصوالت 
شرکت چوبنی، در حاشیه نمایشگاه 
مبلمــان 1401 بــا ســجاد محمد 
رضائــی، مدیرعامل گــروه صنعتی 
 چوبنــی گفــت وگویی انجــام داده

 است. 
 فعالیتهای شرکت چوبنی را 

تشریح نمایید.
این شرکت از سال 1394 فعالیت 
خــود را بــا تولیــد میــز و صندلی 
پلیمری طرح چوب در ســبک های 
کالسیک و نئوکالســیک، آغاز نمود. 
جنس محصوالت مــا از نوعی پلیمر 
به نــام ABS میباشــد. رنگی که 
روی چوب اعمال میشود، دقیقاً روی 
این نوع از پلیمر اســتفاده میشود و 

محصوالت در ظاهر، شــبیه به چوب 
هستند؛ ولی در واقع هیچ نوع چوبی 
در محصوالت شرکت چوبنی استفاده 
نمیشود. از مزایای این پلیمر میتوان 
به ضدآب بودن، ضد حشــره بودن، 
دیرسوز بودن و اتصال با پیچ و مهره 
اشــاره نمود. همچنین بــه علت کم 
حجم بودن بســته بندی محصوالت، 
صادرات آنها نسبت به سایر مبلمان و 

میزها، آسانتر میباشد. 
محصوالت  عمــده  مزیت   
و در حال حاضر  شرکت چیست 
کشورها  کدام  به  چوبنی  شرکت 
هایی  برنامه  چه  و  دارد  صادرات 
صادراتی  بازارهای  توسعه  برای 

خود دارید؟ 
  در حــال حاضر به کشــورهای، 
عمان، عراق، قزاقســتان، ازبکستان، 
افغانستان، ترکیه و استرالیا صادرات 
داریــم. همچنیــن برای گســترش 
بخش  در  خــود،  صادراتی  بازارهای 
تحقیق و توســعه مجموعه، در حال 
نیازســنجی و بررســی نوع ســلیقه 
مخاطــب در کشــورهای مختلــف 
صادرات،  پایدارکننده  عامل  هستیم. 
دانستن ســلیقه کشــورهای مقصد 

است. 
ایــن مزیت هــا و ویژگــی ها در 
محصوالت شــرکت موجب شده که 
مشــتریان خاص خود را داشته باشد 
و افرادی که ســلیقه خــاص دارند و 
این نوع محصوالت را می پســندند، 
به دنبال خرید ایــن نوع محصوالت 
در داخل و خارج هســتند. در نتیجه 
در بازارهــای صادراتی نیــز مطابق 
سلیقه بســیاری از افراد و شرکت ها 

و سازمان ها است و بازاریابی در این 
کشــورها، می تواند بــازار و تقاضای 
قابل توجهی را بــرای محصوالت ما 

ایجاد کند. 
   با چه هــدف و رویکردی 
بین  نمایشگاه  یکمین  و  سی  در 
اید  کرده  شرکت  مبلمان  المللی 
و از چه محصولی رونمایی نموده 

اید؟ 
  نمایشــگاه امســال با اســتقبال 
گســترده ای روبــرو شــده اســت. 
بســیار خوبی هم  تبلیغات محیطی 
در ســطح شــهر تهران انجام شده 
و امســال اتحادیه رویکرد خود را بر 
مشــارکت حداکثری قرار داده است. 
اینکه هر شرکت، چه نتیجه ای را از 
این نمایشــگاه می گیرد، بستگی به 
نوع محصوالت و نوآوری هایی  دارد، 
که ارائه میکند. بعد از حدود دو سال 
که کرونا باعث رکود این صنف شده 
بود، اکنــون این نمایشــگاه میتواند 
نقطه عطفی برای تمامی فعالین این  
صنعت باشــد و موجب رونق، رشــد 
 و توســعه بازارهای مبلمــان ایرانی

 باشد. 

سجاد محمد رضائی، مدیرعامل گروه صنعتی چوبنی:

هیچ نوع چوبی در محصوالت شرکت چوبنی به کار برده نمی شود

حضور »الوا« با هشت محصول جدید نئوکالسیک ومبلمان راحتی در نمایشگاه 
مزیت رقابتی »الوا« نسبت به سایر تولید کنندگان، استفاده از طرح های مبلمان کالسیک مینیمال

 نوع و سبک طراحی مبلمان خاص، سبک فرانسوی و توجه به سلیقه مشتریان است

از مزایای این پلیمر میتوان به ضدآب بودن، ضدحشره بودن، دیرسوز بودن و اتصال 
با پیچ و مهره اشاره نمود.  همچنین به علت کم حجم بودن بسته بندی محصوالت، 

صادرات آنها نسبت به سایر مبلمان و میزها، آسانتر و با صرفه تر است
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از روزی که شرکت بافی، فعالیت خود 
را آغاز نموده، به اصل مشــتری مداری 
توجه داشته و در راستای اصل مشتری 
 CRM مداری، سه سال است که واحد
را راه اندازی کرده و پس از فروش کاال، 
رضایت مشتریان را ارزیابی می کند . از 
سوی دیگر، این شرکت در یکسال اخیر 
16 محصول و طراحی جدید محصوالت 
خود را به مشــتریان خود عرضه کرده 
است و همچنین عالوه بر حضور در بازار 
داخلی، موضوع صادرات محصوالت خود 
به شش کشــور را در آینده نزدیک در 
دستور کار قرار داده و قبال نیز به عراق 

و ترکیه صادرات داشته است.  
نشریه اقتصاد و نمایشگاه، در حاشیه 
نمایشــگاه مبلمان و جهت آگاهی از 
امیر پیل  با  بافی،  دستاوردهای شرکت 
افکن، مدیرفروش شــرکت بافی گفت 

وگویی انجام داده است. 
  ضمن معرفی خودتــان، فعالیت 
ها و محصوالت و خدمات شرکت بافی 
را تشــریح نمایید. چند سال است در 
این زمینه فعالیت مــی کند و چه نفوذ 
و فعالیت هایی در بازار مبلمان کشــور 

دارید؟

  امیر پیل افکن، مدیرفروش شرکت بافی 
هستم و یازده سال که شرکت بافی در زمینه 
تولید و فروش انواع مبلمان، فعالیت می کند. 
در حال حاضر در حــدود پنجاه نمایندگی و 
شبکه توزیع در سراسر کشور داریم و در حال 
راه اندازی شبکه فروش منسجم برای صادرات 

محصوالت شرکت بافی نیز هستیم. 
   در حال حاضر به کدام کشــورها 
صادرات دارید و چه طرح های صادراتی 

را در دستور کار دارید؟
  در فروردیــن 1401، دپارتمان صادراتی 
شــرکت را فعال نمودیم و تصمیم داریم که 
صادرات گسترده ای را به کشورهای مختلف، 
انجام دهیم. در حال حاضر شــش کشور را 
برای صادرات انتخاب کرده ایــم و بازاریابی 
صادراتی خود را در آن کشــورها انجام داده 
ایم و اطالعــات الزم را جمع آوری کرده ایم. 
همچنین با انبــوه ســازان، تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان در این شــش کشــور نیز 
مذاکراتی انجام شده و در حال انتخاب بهترین 
کشــور و تولید کننــدگان و فعاالن صنعت 
مبلمان در این کشــورها برای عقــد قرارداد 

هستیم. 
صادرات، مهم ترین هدف مدیریت شرکت 
و دپارتمان فروش برای امسال است و تصمیم 
داریم که به صورت گســترده در این زمینه 
فعالیت داشته باشیم. در گذشته به دو کشور 
عــراق و ترکیه، صادرات داشــته ایم ولی در 
شش ماهه اول امسال، تصمیم داریم به شش 

کشور دیگر نیز صادرات داشته باشیم. 
  در جهت رعایت اصل مشــتری 
مداری، شــرکت بافی چه گام هایی را 

برداشته است؟
  از روزی که شــرکت بافی، فعالیت خود 
را آغاز نموده است، یکی از بزرگترین اهداف 
خود را رضایت مشــتری قرار داده است و به 
دنبال فروش ادامه دار و کسب مشتری وفادار 
است. به همین دلیل به دنبال کسب رضایت 
مشتری و اقناع نیازهای او هستیم تا مشتریان 

برای خریــد مبلمان خود، شــرکت بافی را 
انتخاب نمایند. در راســتای اصل مشــتری 
مداری، سه سال اســت که واحد CRM را 
راه اندازی کرده و پس از فروش کاال، رضایت 
مشــتریان را ارزیابی می کنیم و در صورت 
وجود مشکل یا هر گونه شکایتی، با برطرف 
کردن آن مشــکل و یا حتی تعویض کاال، به 
دنبال کسب رضایت مشتری بوده ایم. همیشه 
سعی نموده ایم که مشــتری از خرید خود، 

خاطره خوبی را به یاد بیاورد.
 در حوزه رضایت مشــتری، در فروشــگاه 
های شــرکت بافی و نمایندگی های شرکت 
در شهرستان ها، سعی نموده ایم که سیستم 
بررسی رضایت مشتری را جزء خدمات فروش 
ارائه دهیــم و نحوه عملکرد پرســنل، نحوه 
ارســال و کیفیت کاال و... را ارزیابی نماییم تا 
بتوانیم بر اســاس نظرات مردم و شرکت ها، 

خواسته های مشتریان را تأمین نماییم.
   در عرصــه تولیــد داخلی چه 
دستاوردهایی را کسب نموده اید و چه 
طرح های توســعه ای را در دستور کار 

خود دارید؟
  در بخــش طــرح هایی که تولیــد و به 
مشتریان ارائه می دهیم، پارسال دوازده طرح 
جدید را معرفی کردیم و امسال در چهار ماه 
ابتدای سال 1401، هفت مدل جدید رونمایی 
شده است که سه نمونه از آنها به طور کامل 
تمامی محصوالت چوبی خانه را شــامل می 
شود. شرکت بافی از مدرن ترین شرکت ها در 

طراحی انواع مبلمان در کشور می باشد. 
   در نمایشگاه بین المللی مبلمان، با 

چه هدف و رویکردی شرکت کرده اید؟
  جهت به ثمر رســاندن برنامــه صادراتی 
شش ماهه اول سال 1401، در این نمایشگاه 
از سه کشــور دعوت کردیم که حضور پیدا 
کنند. تا بــه حال نیــز اســتقبال خوبی از 
محصــوالت و نحوه فروش ما داشــتند و به 
دنبال عقد قرارداد و فروش محصوالتمان به 

این کشورها هستیم.

امیر پیل افکن، مدیرفروش شرکت بافی:

شرکت بافی از مدرن ترین شرکت ها در طراحی انواع مبلمان در کشور می باشد
برندهــای  از  یکــی 
شــناخته  و  مطــرح 
مبلمان  صنعت  شــده 
است.  رنزو  مبل  ایران، 
رنزو با اســتفاده از متریال باکیفیت و 
تولید محصوالت  و  استاندارد،  طراحی 
پرفروش جایــگاه مهمــی را در بازار 
مبلمان اداری کسب کرده است. مبل 
رنزو با تولید محصوالت خانگی مدرن، 
که اســتفاده از چوب راش و متریال با 
کیفیت و مدل های به روز دنیا یکی از 
مشخصات اصلی محصوالت آن است، 
توانایی بهبود و تغییر سلیقه مردم  را 
داشته و با 20 سال ســابقه حضور در 
نمایشــگاه های بین المللی مختلف از 
دید هیئت داوران نمایشــگاه به عنوان 
برتریــن تولید کننــده در هفت دوره 
متوالی نمایشــگاه بین المللی صنعت 
مبلمان  و در رســته مبلمان خانگی و 
سرویس های غذاخوری مدرن انتخاب 

شده است.
در ســی و یکمین نمایشگاه صنعت 
مبلمان ایــران کــه از 23 تیرماه کار 
خود را آغاز کرده اســت مبــل رنزو با 
عرضه آخرین دستاوردها و محصوالت 
خود حضــوری فعال در ایــن رویداد 
نمایشــگاهی دارد. به همین مناسبت 
نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه با حامد 
اعتمادی مدیــر عامل توانمند و خالق 
کارخانه مبل رنــزو در رابطه با فعالیت 
ها و دســتاوردهای این شرکت گفت 
و گویــی را انجام داده اســت که می 

خوانید:
 ضمن معرفی خــود، فعالیت 
برای  را  رنــزو  مبل  کارخانه  های 

مخاطبان ما شرح دهید؟
مــن حامد اعتمــادی مدیــر عامل 
کارخانــه مبل رنزو هســتم. از ســال 
13۷5 فعالیت خــود را را نزد پدرم با 

تولیــد مبلمــان اداری و صندلی های 
مناسب کنفرانس ها و مدل آشپزخانه 
ای با برند چــوب و فلز اعتمــاد آغاز 

کردیم. 
به تدریج با گســترش کار و فعالیت 
در صنعت مبلمــان، تولید محصوالت 
ما به ســمت مبلمــان خانگی گرایش 
بیشــتری پیدا کرد و من توانســتم با 
احداث کارخانــه ای جدید در منطقه 
تقریبی  زیربنای  با  صنعتی خرمدشت 
3800 متر و ثبت برند مبل رنــــزو، 
فعالیت صنعتی خود را در بازار مبلمان 

خانگی گسترش دهم.
تولید  رنــزو در عرصه  مبل   
کرده  کسب  را  دستاوردهایی  چه 

است؟
مبــل رنــزو بــا تولیــد محصوالت 
خانگی مــدرن، که اســتفاده از چوب 
راش و متریال بــا کیفیت و مدل های 
به روز دنیا یکی از مشــخصات اصلی 
محصوالت آن اســت، توانست سلیقه 
مردم  و مشــتریان همراه ما را تغییر 
دهــد. همچنین با 20 ســال ســابقه 
حضور در نمایشــگاه های بین المللی 
مختلف از دید هیئت داوران نمایشگاه 
به عنوان برترین تولید کننده در هفت 
دوره متوالی نمایشــگاه بیــن المللی 
صنعت مبلمان شــناخته شــده و در 
رســته مبلمان خانگی و سرویس های 

غذاخوری مدرن انتخاب شده است. 
  در زمینــه اســتانداردها و 
شــاخص های کیفیت چه فعالیت 

هایی داشته اید؟
 به همــراه کارکنان این ســازمان 
با پیــاده ســازی سیســتم مدیریت 
یکپارچه و به عنوان اولین دارنده نشان 
استاندارد ملی ایران، خود را متعهد به 

اجرای اهداف ذیل می دانیم:
- ارتقاء ســطح رضایــت و وفاداری 
مشتریان از محصوالت و خدمات پس 
از فروش - افزایش تنــوع محصوالت 
خانگی و رســتورانی - بهبود ســطح 
آمــوزش و آگاهی پرســنل - تثبیت 
جایگاه خــود در بازارهــای داخلی - 
گســترش نمایندگی هــای فروش در 
تمامی مراکز اســتانها - برنامه ریزی 
انجام اقدامات جهت مدیریت منابع  و 
انرژی و ضایعات - ایجاد محیط کاری 

سالم و ایمن.
 با چه هــدف و رویکردی در 
 1401 مبلمان  صنعت  نمایشــگاه 

مشارکت کرده اید؟
با عنایت و لطف خداوند متعال، طبق 
رسم هرســال مبل رنزو، امسال نیز در 
نظر دارد با ارائه محصوالت جدید و با 
کیفیت در سی ویکمین نمایشگاه بین 
المللی مبلمان خانگــی، نظر داوران و 
اساتید این حوزه را به خود جلب کند. 

حامد اعتمادی مدیر عامل کارخانه مبل رنزو:

»مبل رنزو« برترین تولید کننده
 در هفت دوره برگزاری نمایشگاه های بین المللی صنعت مبلمان
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شــرکت »رویال هوم« پــک های کامــل مبلمان منزل 
)مبلمان، میز و صندلی ناهارخوری، جلومبلی و عسلی، میز 
تی وی و آینه وکنســول( را طراحی، تولید و روانه بازار می 
کند. این شــرکت یکی از برندهای شاخص صنعت مبلمان 
خانگی ایران اســت که موفق به کســب لوح های زرین، 
ســیمین و تندیس های متعدد از نمایشگاه ها و جشنواره 
های مختلف شده است. رویال هوم در نمایشگاه های ادوار 
گذشته صنعت مبلمان حضور چشــمگیری داشته و غرفه 
این شرکت همیشــه با اســتقبال باالی بازدیدکنندگان و 
مشتریان مواجه است.  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی 
تخصصی صادراتی صنعت مبلمان از 23 تا 26 تیرماه 1401 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می 
شود و برترین برندهای این صنعت از آخرین دستاوردها و 
محصوالت خود در این رویداد مهم نمایشگاهی رونمایی می 
کنند. رویال هوم نیز در این رویداد حضور چشمگیری دارد.  
به همین مناســبت ســید رضا حســینی رحمانیان مدیر عامل 
خالق و توانمند شرکت رویال هوم در گفت و گو با نشریه اقتصاد و 
نمایشگاه  در رابطه با دســتاوردها و فعالیت های گفت: رویال هوم 
از ابتدای فعالیت خــود در حوزه مبلمان بر اســاس نیاز های بازار 
شــروع به طراحی و تولید محصول نمود و امروز پس از گذشــت 
حدود سه سال،  تولیدات شرکت به  صورت پک های کامل مبلمان 
منزل )مبلمان، میز و صندلی ناهارخوری، جلومبلی و عســلی، میز 

تلویزیون و آینه وکنسول( طراحی، تولید و روانه بازار می شود.
مدیر عامل شــرکت رویال هوم با اشاره به تاریخچه فعالیت های 
این شرکت افزود: شرکت رویال هوم از سال  88 فعالیت خود را در 

زمینه تولید محصوالت صفحه ای آغاز کرد و در ســال 98موفق به 
تاسیس شــرکت دوم در زمینه تولید مبلمان و صندلی غذاخوری 

شد.
وی با اشاره به دستاوردها و موفقیت های این شرکت در صنعت 
مبلمان خانگی اظهار داشــت:  کســب لوح های زرین، سیمین و 
تندیس در ادوار مختلف نمایشــگاه بین المللی مبلمان منزل گواه 
موفقیت و درخشــش رویال هوم در صنعــت مبلمان خانگی ایران 

است.
 توجه به سلیقه مشتری و ارائه محصوالت کامل مبلمان 

خانگی
وی با بیــان اینکه طراحــی و تولید محصوالت بــه صورت پک 
کامل، طبق اصولی انجام می پذیرد که کار مشــتری را جهت ست 
محصوالت چوبی منزل راحت تر کند. از دیگر اصولی که در زمینه 
طراحی محصوالت رویال هوم مورد توجــه قرار می گیرد توجه به 
سلیقه مشتری و سبک ایرانی بودن محصوالت و توجه به نیاز های 
بازار است و جهت کسب حداکثری رضایت مشتری، تولید محصول 

از بهترین متریال و با باالترین کیفیت همیشه مد نظر قرار دارد.
ســید رضا حســینی رحمانیان در پایان اظهار داشــت: با توجه 
به هدف گــذاری هــای شــرکت در بازارهای داخلی و رســیدن 
به عمــده اهداف و با توجه به گســترش زیر ســاخت های تولید، 
ســعی بر هدف گذاری های جدیــد جهت صــادرات محصول به 
کشــورهای حوزه خلیج فارس و دریــای خزر و منطقه اورآســیا 
و ســایر بازارهای هدف جهانــی داریم و امیدواریم با رســیدن به 
 این هــدف، گام موثری در زمینه صادرات صنعتی مبلمان کشــور

 برداریم.

سید رضا حسینی رحمانیان مدیر عامل شرکت رویال هوم:

عرضه کامل انواع مبلمان در شرکت »رویال هوم«
رضایی  با بهترین متریال و باالترین کیفیت  محمد  سعید 

عامل  مدیــر  بیدگلی 
مبل  رویای  شــرکت 
مختــرع  و  مانــدگار 
مبلمان پلیمری طرح چوب برای اولین 
بار در دنیا: شرکت رویای مبل ماندگار 
با شــعار حفظ طبیعت و محیط زیست 
و با بنیانگذاری صنعت مبلمان پلیمری 
در ایران و خاورمیانه تحولی عظیم در 

صنعت مبلمان پدید آورد.
انواع  با تولید  »رویای مبل ماندگار«؛ 
ناهارخــوری، مبلمان،  میز و صندلی، 
کابینت و درهای داخلــی با ABS  و 
ویژگی های ضد  و   SPC کامپوزیــت 
آب، نشکن بودن و پیچ و مهره ای بودن 

محصوالت.
شــرکت رویای مبل ماندگار در سال 
1388 با شــعار حفظ طبیعت و محیط 
زیســت پا به عرصه تولید در صنعت 
مبلمان گذاشته و با بنیانگذاری صنعت 
مبلمان پلیمــری در ایران و خاورمیانه 
مبلمان پدید  تحولی عظیم در صنعت 
آورد. شــرکت رویای مبل ماندگار به 
عنوان بنیانگذار این صنعت ســبز، با 
نگاهی فراتر از صنعــت و فناوری و با 
اســتفاده از دانش و تخصص طراحی و 
با نگرشــی جهانی با بهره گیری از مواد 
نو و قابل بازیافت، مبانی فکری و عملی 
نوینی را در صنعت مبلمــان بنا نهاده 

است. 
با این وجود که امــروزه واژه مبلمان 
مفهوم و کارکردی فراتــر از واژه مبل 
یافته، هنــوز هم صندلی بــه عنوان 
جایگاه  از  مبلمان  عنصر  شاخص ترین 
ویژه ای برخوردار اســت. از این جهت، 
مجموعــه ماندگار بر اســاس طراحی 
مهندسی و دانش و فناوری آرگونومی و 
با تلفیق علم روز دنیا با هنر و فرهنگ 
تولید  و  به طراحــی  موفــق  ایرانی، 
صندلی هایی شــده که با استاندارد و 
با سلیقه و  معیارهای جهانی سازگار و 

ذائقه ایرانی همراه است.  
همواره  این شــرکت  که  آنجایی  از 
سعی در ارتقاء سطح کیفی محصوالت 
خود داشــته، تالش بی وقفه ای را در 
جهت پیشــرفت و حرکت رو به جلو 
دارد تا به عنوان طالیه دار صنعت سبز 
مبلمان پلیمری، در حفظ منابع طبیعی 
کشورایران عزیز، سهم بسزایی داشته 

باشد.
شرکت رویای مبل ماندگار در سی و 
یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی 
صادراتــی صنعت مبلمــان حضوری 
چشمگیر و درخشــان دارد. به همین 
با   نمایشگاه  و  اقتصاد  نشریه  مناسبت 
سعید محمد رضایی بیدگلی مدیر عامل 
موفق شرکت رویای مبل ماندگار گفت و 

گویی را انجام داده است که می خوانید:
 لطفا ضمن معرفی خود، در مورد 
وتاریخچه  مدیریتی   و  اجرایی  سوابق 
نشریه  مخاطبان  برای  شرکت  فعالیت 
شرح دهید که چه کاال یا خدماتی ارائه 
و  دســتاوردها  افتخارات،  دهید؟  می 

استانداردهای شرکت چه بوده است؟
من ســعید محمد رضایی بیدگلی مدیر 
عامل شــرکت رویای مبل ماندگار و مخترع 
مبلمان پلیمری طرح چوب برای اولین بار در 
دنیا هستم.شرکت رویای مبل ماندگار فعالیت 
خود را از ســال 1388 آغاز کرد. محصوالت 
تولیدی این شرکت شامل انواع میز صندلی، 
ناهارخوری، مبلمان، کابینت و درهای داخلی 
با متریالABS  و کامپوزیت SPC اســت. 
از جمله مهمتریــن ویژگی های  محصوالت 
ما می توان به ضد آب، نشکن بودن و پیچ و 

مهره ای بودن محصوالت اشاره کرد.
 در زمینه مشتری مداری چه گام 
اید؟ محصوالت شرکت  برداشته  هایی 
شما چه ویژگی های منحصر به فردی 
دارد؟ و در عرصــه تولیــد و صادرات 

تاکنون چه دستاوردهایی داشته اید؟
با توجه به استقبال باالی مشتریان خارجی 
از محصوالت شرکت رویای مبل ماندگار، به 

کشورهای عراق، آســیای میانه و کشورهای 
حوزه خلیج فارس صادرات داریم و به دنبال 
توســعه بازارهای صادراتی و فروش شرکت 

رویای مبل ماندگار هستیم.
همچنین محصوالت ما  دارای اســتاندارد 
CE  است و در سیزده سال فعالیت مستمری 
که داشته ایم، مشتریان داخلی و خارجی از 
فعالیت و کیفیت محصوالت ما رضایت کامل 
داشته اند.از ســوی دیگر، در تمامی مراحل 
تولید اصل مشتری مداری را مبنای فعالیت 
خود قرار داده ایم. از طراحی و تولید محصول 
تا قیمت گذاری و فروش، مبنای استراتژی و 
فعالیت ما در نظر گرفتن خواست مشتریان 
اســت.  مشتریان ما به مشــتری مدار بودن 

شرکت رویای مبل ماندگار اذعان دارند.
 در نمایشگاه امســال چه برنامه 
هایی برای گسترش فعالیت خود دارید؟ 

ما برای نمایشگاه امســال برنامه  های 
ویژه ای را تدارک دیده ایــم. با توجه به 
اینکه طی دو سال و نیم گذشته بیماری 
کرونا شایع بوده و نمایشگاه و بازار رکود 
نسبی داشته اســت، به دنبال ارتباط با 
مشتریان  هســتیم که در دو سال قبل 
به لحاظ فیزیکی محدود شــده بود، این 
نمایشــگاه فرصتی مغتنم برای تجدید 
دیدار و ارتباط بهتر با مشتریان قدیمی و 

توسعه ی شبکه ی فروش شرکت است. 

سعید محمد رضایی بیدگلی مدیر عامل شرکت »رویای مبل ماندگار«

شرکت »رویای مبل ماندگار«؛ طالیه دار صنعت سبز مبلمان پلیمری 
اصل مشتری مداری، مبنای فعالیت شرکت»رویای مبل ماندگار« است
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دکوران - سالن8و9

جهان اروم ایاز - سالن38

سام اکسون- آراجیکان - سالن5

38Bبافی - سالن

واریش - سالن 38

امپریال - سالن38

کارنو - سالن8 و 9

پارس چوب ترنج- سالن38

چوبنی - سالن38

گزارش تصویری

سی و یکمین نـمـایـشـگاه بیـن الـمللـی 
تخصصی صادراتی صنعت مبلامن به روایت تصویر
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سی و یکمین نـمـایـشـگاه بیـن الـمللـی 
تخصصی صادراتی صنعت مبلامن به روایت تصویر
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محصوالت تولیدی شــرکت میسونی، 
ترکیبی از مبل کالســیک و نوعی مبل 
مدرن هستند. همچنین یکی از کارهای 
پرفروش شرکت، مبل چستر است که به 
تازگی به مجموعه اضافه شده است. مبلمان میسونی 
دارای چند ویژگی متمایز می باشد از جمله تحویل 
حداکثر ده روزه سفارشــات، بهره گیری از متریال 
وارداتی از کشورهای ترکیه و اسپانیا، تنوع در رنگ 
و نوع منبت مبل ها، اضافه نمودن ساالنه حداقل سه 

مدل مبل جدید به محصوالت شرکت. 
نشریه اقتصاد و نمایشــگاه در حاشیه نمایشگاه 
با  این شرکت  از دستاوردهای  آگاهی  برای  مبلمان، 
مجتبی رهبری، مدیرفروش شــرکت میسونی گفت 

وگویی انجام داده است.
   ضمن معرفی خودتان، فعالیت های شرکت مبل 

میسونی را تشریح نمایید. 
  مجتبی رهبری، مدیرفروش شــرکت میسونی هستم. 
مجموعه میسونی، با حدود صد نفر کارمند، در بخش تولید 
مبلمان کالسیک فعالیت می نماید. شرکت میسونی در هر 
ماه، در حدود شصت الی هفتاد سرویس مبل را تولید و به 
بازار عرضه می نماید. هفت نمایندگی در کل کشور و یک 

فروشگاه مرکزی در بازار مبل یافت آباد نیز داریم.
   ویژگی متمایزکننده برند میســونی از سایر 

محصوالت موجود در بازار چیست؟
  محصوالت تولیدی شرکت میســونی، ترکیبی از نوعی 
مبل مدرن و مبل کالســیک هســتند. همچنین یکی از 
کارهای پرفروش شرکت، مبل چســتر است که به تازگی 
به مجموعه اضافه شده است. مبلمان میسونی دارای چند 
ویژگی متمایز می باشند از جمله تحویل حداکثر ده روزه 
سفارشــات، بهره گیری از متریال وارداتی از کشــورهای 
ترکیه و اســپانیا، تنوع در رنگ و نوع منبت مبل ها، اضافه 
نمودن ساالنه حداقل ســه مدل مبل جدید به محصوالت 

شرکت. 

در بین مشــتری ها و خریداران شــرکت میسونی، این 
تفکر ایجاد شده اســت که اگر می خواهید به روز باشید، با 

مبلمان میسونی همراه شوید.
  در عرصه تولید و صادرات، چه دســتاوردهایی 

داشته اید؟
  در بخش صادرات، با توجه به مســائل اقتصادی و نقل 
و انتقال پول و ســوئیفت، هنوز موفق به این کار نشده ایم. 
در این نمایشگاه به دنبال یافتن راهکار برای صادرات مبل 
به کشورهای همســایه مانند عراق، آذربایجان، گرجستان 
و... هستیم و نیاز به همکاری با شرکت های فعال و معتبر 
در این زمینه داریم. در بخش تولید، در سال 1398، برای 
یکی از محصوالت شرکت، برنده لوح بلورین کیفیت شدیم.

   در این نمایشــگاه با چه هــدف و رویکردی 
شرکت کردید و از چه محصولی رونمایی نمودید؟

  در این نمایشــگاه از دو نوع محصــول جدید رونمایی 
نمودیم که تا حدود پنج ســال قبل، وارداتــی بودند و از 
کشور ترکیه وارد می شدند و ما با مهندسی معکوس، آنها 
را بومی ســازی کرده و از خروج ارز بابــت آنها، جلوگیری 
نموده ایم. همچنین تصمیم داریم که یکی از آنها را مانند 
سال 1398، در مسابقه شــرکت دهیم و امیدواریم امسال 

نیز بتوانیم برنده این مسابقه باشیم.

مجتبی رهبری، مدیرفروش شرکت میسونی:

 اگر می خواهید به روز باشید، مبل میسونی را انتخاب کنید
 مبلمان میسونی، تلفیقی از اصالت و نوآوری

 رونمایی از دو محصول جدید شرکت مسیونی که تا پنج سال قبل
 از ترکیه وارد می شد
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گارانتی در ایران نباید یک موضوع نمایشی  باشد 
و اغلب شرکت ها در برابر مشتری، باید بی تفاوتی 
فعلی را به احساس مسئولیت الزم تبدیل کنند. از 
سوی دیگر، بحث وارانتی در ایران به شدت کمرنگ 
است. در حالی که شرکت ها باید آمادگی تعویض کاال  را داشته باشند 
و به دلیل عدم عالقه  خریدار یا خرابی و مشکالت دیگر، حاضر باشند 
که محصول را تعویض کنند تا مشتری احساس رضایت داشته باشد و 

به مقصود خود و کسب خشنودی دست یابد. 
علی افشار، مدیرعامل شرکت مبلیران، با اعالم این مطلب، در گفت 
وگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه، ضمن تاکید بر اصل مشتری مداری 
به عنوان سرمایه اصلی صنعت مبلمان کشــور، تاکید کرد: شرکت 
مبلیران از جمله شرکت هایی است که  کاالی خراب را برای مشتری 
تعمیر نمی کند، بلکه آن را مطابق خواسته مشتری تعویض می کند تا 
نظر و رضایت مشتری در نهایت جلب شود. زیرا برای مدیران شرکت 
مبلیران، واقعیت این اســت که مشتری، ولی  نعمت ما است و تولید 

کننده و فروشنده باید به مشتری احترام بگذارند.
مدیرعامل شرکت مبلیران در این گفت وگو به مهمترین دستاوردها 
و هدف ازحضور این شرکت باسابقه در نمایشگاه مبلمان اشاره کرده 

است. 
   ضمن معرفی خودتان، فعالیت های شرکت مبلیران را 

تشریح نمایید.
  علی افشار، مدیرعامل شرکت مبلیران هستم. سابقه فعالیت شرکت 
مبلیران به حدود بیست و پنج ســال قبل برمی گردد و بازار، فعاالن 
صنعتی و مشتریان با این نام ســال هاست که آشنایی دارند. شرکت 
مبلیران در زمینه تولید انواع مبلمان فعالیت می کند. از دستاوردهای 
شرکت مبلیران، تولید انواع مبل راحتی و کالسیک و آوانگارد می باشد 
که به طور اختصاصی در شرکت طراحی می شــوند و از طرح های 

خارجی کپی نشده اند. 
  مزیت های رقابتی مبلیران نسبت به رقبا چیست و چه 

جایگاهی را در بازار مبل ایران دارد؟
  از مهم ترین ویژگی های برند مبلیران، می توان به کیفیت باالی 
متریال آن اشاره کرد. برای مثال، وقتی عنوان می شود که چوب این 
مبل از راش اســت، حتماً با چوب راش آن مبل را تولید می کنیم و 
چوب های دیگر را جایگزین نمی کنیم. متأســفانه در حال حاضر به 
دلیل رقابتی که در بازار مبل ایجاد شده است، برخی از تولیدکنندگان 
برای کاهش قیمت تمام شــده و افزایش سودشــان، از متریال ارزان 
قیمت در محصوالتشان اســتفاده می کنند؛ اما شــرکت مبلیران، 
از بهتریــن متریال برای تولید بهره می برد و از ســوی  دیگر، میزان  
حاشیه سود ما بسیار کم است اما کاری که ارائه می دهیم، حرفه ای و 

باکیفیت می باشد.  
   برای رعایت اصل مشتری مداری، چه اقداماتی را انجام 

داده اید؟
  اگر کسی برای خرید مبل به ما مراجعه می کند، یعنی به ما احترام 
گذاشته است و ما باید اعتماد او را جلب کنیم. تا به حال، مشتریان از 
محصوالت ما راضی بوده اند. اگر نگاهی به صفحه اینستاگرام شرکت 
مبلیران بیندازید، رضایت مشــتریان را می بینید که از بابت کیفیت 
محصوالت ما راضی هســتند. ما مشــتری هایی داریم که در حدود 
پانزده سال است با ما همکاری می کنند و خریدهای خود را از شرکت 
مبلیران انجام می دهند و این اتفاق بســیار خوبی است. با توجه به 
شرایط اقتصادی کشور، وقتی مشتری برای خرید کاالیی پول پرداخت 
می کند، یعنی با سختی زیاد آن را کسب نموده و به ما می دهد، پس 

ما باید قدردان این موضوع باشیم.
    آیا محصوالت مبلیران را به کشورهای دیگر صادر می 
کنید و آیا شرکت، برنامه ای برای توسعه بازارهای صادراتی 

خود دارد؟
  شرکت مبلیران پتانسیل بسیار خوبی برای صادرات دارد. یکی از 
هدف های ما از حضور در نمایشگاه بین المللی، این است که شرکت 
های فعال در زمینه صادرات را بشناسیم تا بتوانیم محصوالت خود را 

به کشورهای دیگر صادر نماییم.
    با چه هدف و رویکردی در نمایشگاه بین المللی مبلمان 

شرکت کرده اید و از چه محصول جدیدی رونمایی نموده اید؟
  تمامی همکاران و مشــتریان ما می دانند که حوزه کاری شرکت 
مبلیران، فقط مبل راحتی بوده است. در این نمایشگاه، در حدود پنج 
سرویس از کارهای کالســیک مبلیران را در کنار مبل های راحتی 
شناخته شده شرکت مبلیران رونمایی کرده ایم. زیرا تقاضای زیادی 
در بازار برای این سبک وجود داشته است و ما می خواهیم که مشتری 
در کنار مبل راحتی خود که از شرکت ما تهیه می کند، مبل کالسیک 

خود را نیز از ما بخرد.

علی افشار، مدیرعامل شرکت مبلیران:

 مبلمان کالسیک، نوبرانه »شرکت مبلیران«

 جلب مشتریان دولتی و خصوصی 
و مطرح شــدن به عنــوان یکی از 
مبلمان،  صنعت  شــاخص  برندهای 
تولید مبلمان جهت استفاده در سالن 
اجالس ســران و صادرات به اقصی 
نقاط جهان نشانه موفقیت برند گروه 
مبلمان امپریال ســالمی در صنعت 

مبلمان ایران است 

مجموعه امپریال با بیش از 50 سال 
سابقه فعالیت در زمینه مبلمان منزل 
و اداري، سه نسل مختلف تجربه در 
بازار صنعت چــوب و مبلمان دارد و 
از جمله مبلمان،  کاالهاي مختلــف 
میــز ناهارخوري، بوفه، ســرویس 
خواب، کتابخانه وســایر محصوالت 
را تولید و به بــازار عرضه مي کند. 
ویژگي منحصر به فرد محصوالت این 
شرکت، ارائه محصوالت با مواد درجه 
یک و عالي اســت و حفظ کیفیت و 
مشــتري مداري  در صنعت مبلمان 
و توســعه این صنعت شعار و هدف 
عمده برند تجاري امپریال است. این 

شرکت در ســی و یکمین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی صادراتی صنعت 
محصوالت  جدیدتریــن  از  مبلمان 
خود رونمایی کرده اســت. به همین 
نمایشگاه  و  اقتصاد  نشریه  مناسبت 
با احمد سالمی در آبادی مدیرعامل 
گروه مبلمان امپریال سالمی، گفت و 

گویی را انجام داده است:

 لطفــا ضمن معرفی و ســوابق 
اجرایــی و مدیریتــی در تاریخچه 
برای  را  فعالیت شــرکت  و  تأسیس 
دهید؟   شــرح  نشــریه  مخاطبان 
که چــه کاال یا خدماتــی ارائه می 
دهیــد؟ افتخارات، دســتاوردها و 
چه  شامل  شــرکت  استانداردهای 

مواردی است؟
مــن احمد ســالمی در آبــادی تولید 
کننده مبلمان اداری و منزل با حدود نیم 
قرن تجربه و تخصــص در زمینه تولید و 

فروش مبلمان منزل و اداري هستم.
گروه مبلمان امپریال ســالمی با بیش 
از نیم قــرن فعالیت در صنعــت مبلمان 
خانگی و اداری افتخــار دارد که کاالهای 
تولید شده خود را پس از اخذ آزمایشات 
و مجوزهای الزم استانداردسازی کرده و 
به همراه آرم اســتاندارد ملی عرضه می 
نماید. محصوالت شرکت ما از مواد درجه 
یک و متریال عالي تولید می شــود.  به 
دنبال حضور در نمایشگاه بین المللی، در 
چند دوره به عنوان نشان برتر در صنعت 
مبلمان معرفی شــده ایم که از افتخارات 

مبلمان امپریال سالمی بوده است. 
و  دولتی  مشــتریان  همچنین جلــب 
خصوصــی ناشــی از تولیــد محصوالت 
باکیفیت این برند بوده که موجب شــده 
به عنوان یکی از برندهای شاخص صنعت 
مبلمــان مطرح باشــد. تولیــد مبلمان 

جهت استفاده در ســالن اجالس سران و 
صادرات کاال به اقصی نقاط جهان از دیگر 

افتخارات این مجموعه است.
 در زمینه مشــتری مداری چه 
گام هایی برداشــته اید؟ محصوالت 
شرکت شما چه ویژگی های منحصر 
به فــردی دارد؟ و در عرصه تولید و 
دستاوردهایی  چه  تاکنون  صادرات 

داشته اید؟
گــروه مبلمــان امپریــال،  اســتفاده 
کنندگان و مصــرف کنندگان محصوالت 
خود را صرفا نه به عنوان یک مشــتری، 
بلکه به عنوان شــریک خود می شناسد  
و بــه همین دلیل در ارائــه محصوالت با 
استاندارد و باالترین کیفیت اقدامات الزم 

را انجام می دهد. 
 همچنین در زمینــه تضمین  کیفیت 
و ارائــه خدمات پس از فــروش، چنانچه 
مشــتری از کاالی مورد نظر به هر دلیلی 
رضایت نداشته باشــد، بالفاصله  در کنار 
مشتری حضور داریم و پابه پای مشتریان 
برای کســب رضایت کامل آنــان قدم بر 
می داریم و  کاالی مورد نظر را تعویض، 

تعمیر و یا گارانتی می کنیم. 
برنامه  چه  امسال  نمایشگاه  در   
خود  فعالیت  گســترش  برای  هایی 

دارید؟
 مدیریت مبلمان امپریال ســالمی در 
نمایشــگاه امســال با برنامه ریزی ویژه 
ای که داشته اســت از نمونه های ویژه و 
جدید محصوالت مبلمان خانگی و اداری 
رونمایــی و در معرض دیــد همگان قرار 
خواهد داد و تمامی تالش خود را معطوف 
به کســب بازارهای بین المللی می کند، 
ضمن اینکه بــازار داخلی و خاص خود را 
همیشه مدنظر داشته و در جهت اعتالی 
رونق صنعت مبلمان کوشش مضاعف می 

نماید.

احمد سالمی در آبادی مدیرعامل گروه مبلمان امپریال سالمی:

گروه مبلمان امپریال با بیش از نیم قرن سابقه، اعتبار صنعت مبلمان ایران است
رونمایی از جدیدترین محصوالت گروه مبلمان امپریال در نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان

 مشتری، ولی  نعمت ما است و باید به او احترام بگذاریم
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استقبال بازدیدکنندگان از   توزیع نرشیه اقتصاد و منایشگاه  

در سی و یکمین نـمـایـشـگاه بیـن الـمللـی  تخصصی صادراتی صنعت مبلامن به روایت تصویر
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شرکت بسپار فوم غرب در 5 حوزه 
تولید فوم سرد مبلمان منزل و اداری 
تولید  و فوم ســرد صندلی خودرو، 
تولید تشک  یورتان،  پولی  اســفنج 
های  و طرح  بازرگانــی  امور  خواب، 

توسعه فعالیت دارد. 
برای  نمایشگاه  و  اقتصاد  نشــریه 
های  فعالیت  و  دستاوردها  از  آگاهی 
شرکت با جالل هوایی قوشچی مدیر 
شرکت بسپار فوم غرب گفت وگویی 

انجام داده است. 

 لطفا خودتــان را معرفی کرده، 
را  تان  مدیریتی  و  اجرایی  ســوابق 

شرح دهید؟
    اینجانب جالل هوایی قوشچی متولد 
سال 1354 مدیر شرکت بسپار فوم غرب 
هســتم. فعالیت تولیدی خود را از ســال 
13۷9 با خرید یــک کارگاه 1000 متری 
در شهرک صنعتی زواره ای واقع در رباط 
کریم با تولید فوم ســرد مبلمان خانگی 

آغاز نمودم.
شــرکت بســپار فوم غرب چــه کاال یا 

افتخــارات،  دهد؟  مــی  ارائه  خدماتــی 
دستاوردها و اســتانداردهای شرکت خود 

را تشریح کنید؟
در حال حاضر شــرکت بسپار فوم غرب 
در 5 حوزه فعالیت مینمایــد: تولید فوم 
ســرد مبلمان منزل و اداری و فوم ســرد 
صندلی خودرو، تولید اسفنج پولی یورتان، 

تولید تشک خواب، امور بازرگانی، 
طرح های توسعه.

 سهم شــرکت از بازار و قدرت 
رقابتــی محصــوالت آن را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
نمودار رشد شــرکت از ســال 13۷9 
تاکنون و افزایش ســهم بــازار در تولید 
ممتازی  دســتاورد  مختلــف  محصوالت 
است که حاصل سال ها تالش و کوشش 
مدیرت شــرکت و کارکنان زحمتکش و 

تیم همراه میباشد.
طرح های توسعه شرکت  شامل احداث 
کارخانــه تولید ممــوری فــوم، احداث 
کارخانــه تولید مواد فوم آمــاده مصرف، 
احــداث محصول ریباند و اســفنج رول و 
نایلون بسته بندی، افتخارات، دستاوردها 
و اســتانداردهای شرکت اســت و باعث 
افتخار است که محصوالت شرکت بسپار 
فوم غرب بــه دلیل عرضــه محصوالت با 
کیفیت و اهمیت به خواســته مشــتریان 
و مصــرف کنندگان یکــی از مطلوبترین 
برندها در بازار بوده و توانســته اســت در 
بیــن تولید کننــدگان مبلمــان جایگاه 

ممتازی در بازار کسب نماید.
 تاکنون چه اســتانداردهایی را 

شرکت دریافت کرده است؟
شرکت بســپار فوم غرب در بهمن ماه 
ســال 1398 موفق به اخذ استانداردهای 
سیســتم مدیریت یکپارچه به شــرح زیر 

شده است:
 ISO سیســتم مدیریــت کیفیــت  

زیست  مدیریت  سیســتم   9001:2015
محیطی ISO 14001 : 2015 سیســتم 
 ISO مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

2018 : 45001
ضمنا این شــرکت در حال پیاده سازی 
اســتاندارهای زیر در سال 1401 میباشد 
سیستم رسیدگی به شکایت مشتریان بر 
مبنای ISO 10002 : 2018  سیســتم 
پایــش و اندازه گیــری میــزان رضایت 
2018 : 10004 ISO مشتریان بر مبنای

 در زمینه مشتری مداری چه گام 
هایی برداشته اید؟ محصوالت شرکت 
شما چه ویژگی های منحصر به فردی 
دارد؟ و در عرصــه تولید و صادرات 
تاکنون چه دستاوردهایی داشته اید؟

در زمینــه مشــتری مداری شــرکت، 
اندازی  راه  را  مداری  واحدCRMمشتری 
نموده است تا از این طریق پیشنهادات و 

انتقادات مشتریان را دریافت نماید.
از جملــه ویژگی هــای منحصر به فرد 
کاالهای تولیدی شرکت میتوان به موارد 
ذیل اشــاره نمود: تولید محصول، منطبق 
با استانداردهای روز دنیا، استفاده از مواد 
اولیه با کیفیت، استفاده از تکنولوژی باال و 
تمام اتوماتیک)رباتیک( در تولید، کنترل 
کیفیت با تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی 
و تولید کاال باتضمین کیفیت برای مصرف 

کننده
برنامه  چه  امسال  نمایشگاه  در   
خود  فعالیت  گســترش  برای  هایی 

دارید؟ 
دعــوت از نماینــدگان و مشــتریان و 
فعالین مرتبط با محصوالت شرکت جهت 
حضور در نمایشــگاه و مشــاهده آخرین 
تولیدات شــرکت، ذکر برنامه های توسعه 
در آینده به صــورت حضوری به مدعوین 
از برنامه های شــرکت بــرای حضور در 

نمایشگاه است.   

جالل هوایی قوشچی مدیر شرکت بسپار فوم غرب

جایگاه ممتاز و ویژگی های منحصر به فرد محصوالت شرکت بسپار فوم غرب
 شــرکت پارس چــوب ترنــج یکی از  در بین تولید کنندگان مبلمان             

ایران  مبلمان  برندهای صنعــت  برترین 
با بیــش از نیم قــرن تجربــه در زمینه 
تولید انواع مبلمان راحتی و کالســیک، 
با بهــره مندی از مدیــران و تیم پرســنل فنی و کار 
آزموده ودراختیار داشتن ماشــین آالت و ابزار به روز 
دنیا در مســیر رشــد وتعالی همه جانبــه در حرکت 
اســت.این مجموعه با در نظر گرفتن سالیق و عالیق 
متفاوت , توان مالی اقشــار مختلف جامعــه و با بهره 
مندی از طراحان خــالق و مجرب ســعی در ارتقای 
کیفی محصوالت خود وپاســخگویی به تمام نیاز های 
جامعــه دارد. پارس چــوب ترنج، در رســتة مبلمان 
کالسیک فعالیت دارد و  تولیدات آن شامل، پک کامل 
و ملزومات چوبی منزل اســت. این شــرکت در سی و 
یکمین نمایشــگاه بین المللی صنعت مبلمان ایران با 
رونمایی از شش محصول جدید، حضور چشمگیر دارد. 
نشریه اقتصاد و نمایشــگاه به همین مناسبت با عباس 
معصومیان، مدیرعامل شــرکت پــارس چوب ترنج در 
رابطه با فعالیت های این شــرکت گفت و گویی انجام 

داده است که می خوانید:
فعالیت های شرکت  معرفی خودتان،   ضمن 

پارس چوب ترنج را تشریح نمایید.
- عبــاس معصومیــان، مدیرعامل شــرکت پارس 
چوب ترنج هســتم. این شرکت توســط حاج احمد و 
حاج اصغر معصومیان تأســیس شده است و در حدود 
پنجاه و پنج سال اســت که در این حوزه فعالیت می 
کنیم. تولیدات مجموعه شامل انواع مبلمان کالسیک، 
ســرویس خواب و انــواع مصنوعات چوبی اســت که 
 مدیریت تولید آن ها به عهده آقــای ایرج معصومیان 

است.
 مزیت های رقابتی مجموعة شــما چیست و 

چه جایگاهی در بازار دارید؟
- بیشــترین فعالیت ما در رســتة مبلمان کالسیک 
است. از عمدة تولیدات ما، پک کامل و ملزومات چوبی 
منزل است و مشــتری ها می توانند مبلمان، سرویس 
خواب و سایر ملزومات چوبی خود را به صورت یک جا 
و با طرح و نقش یکســان تهیه نمایند که این امر، هم 
منازل را زیباتر می کند و هم در وقت مشــتری صرفه 
جویی می شــود. هدف ما جلب رضایت مشتری ها و 

افزایش کیفیت محصوالت است.
 چه طرح های توســعه ای را در دستور کار 

خود دارید؟
- با توجه به شرایط اقتصادی و سخت تر شدن تولید 
در کشور، تصمیم داریم که با رویة فعلی حرکت کنیم 
و تغییری در روند کاری خود ایجــاد نکنیم. در بحث 
صادرات نیز با مشکالتی مواجه شدیم و نتوانستیم آن 
گونه که می خواســتیم در این زمینه پیشرفت کنیم؛ 
البته همیشه به دنبال افزایش کیفیت محصوالت خود 

هستیم.
 در حال حاضر چه تعداد نیرو در شــرکت 
پارس چوب ترنج مشــغول به فعالیت هستند و 

چه طرح-هایی را برای اشتغال زایی دارید؟ 
- صد و پنجــاه نفر به صورت مســتقیم و در حدود 
هفتاد نفر هم به صورت غیرمستقیم، در حال همکاری 

با مجموعه هستند.
 در نمایشگاه بین المللی مبلمان، با چه هدف 
و رویکردی شــرکت کردیــد و از چه محصول 

جدیدی، رونمایی نمودید؟
- با توجه به شــرایطی که به دلیل کرونا ایجاد شده 
بود در طی دو سال گذشــته، محصول جدیدی تولید 
نکردیم. اما امســال با شــش محصول جدیــد در این 
نمایشگاه شرکت کردیم که دارای طراحی-های جدید 

و خاصی هستند.

عباس معصومیان، مدیرعامل شرکت پارس چوب ترنج:

رونمایی از شش محصول جدید شرکت پارس چوب ترنج 
در نمایشگاه بین المللی صنعت مبلمان 1۴01
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