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»ســـال 90 وارد بـــازار و در کنـــار پـــدر مشـــغول بـــه 
کار شـــدم، از ابتـــدای ورودم بـــه ایـــن عرصـــه و بـــا 
گاهـــی از تغییـــر ســـلیقه ی مـــردم تـــاش کـــردم  آ
ســـبک کار را پلـــه پلـــه عـــوض کنـــم و محصـــوالت 
ــه  ــد آیینـ ــمت تولیـ ــه سـ ــمعدان بـ ــه و شـ را از  آینـ
از  ایـــن بخشـــی  کنســـول توســـعه بدهـــم.«  و 
صحبت هـــای مهـــدی ریحانـــی مدیـــر گالـــری 
ریحانـــی اســـت. گالـــری ریحانـــی یـــا همـــان آینـــه و 
ـــا فـــروش آینـــه  شـــمعدان ریحانـــی در ســـال 72 ب
و شـــمعدان فعالیـــت خـــود را شـــروع کـــرد. مهـــدی 
ریحانـــی ســـال 90 تصمیـــم می گیـــرد تـــا در کنـــار 
پدر کســـب و کار خود را توســـعه بدهند، بنابراین 
در همـــان شـــروع کار، نشـــان تجـــاری ریحانـــی را 
بـــه ثبـــت می رســـانند و رفتـــه رفتـــه تولیـــدات خـــود 
را در صنایـــع چـــوب توســـعه می دهنـــد. بـــه گفتـــه 
مهـــدی ریحانـــی بیشـــترین تولیـــدات گالـــری 
ریحانـــی محصـــوالت چوبـــی مثـــل کنســـول و 
آینـــه، آینـــه و شـــمعدان، میـــز کنـــار ســـالنی، میـــز 
تلویزیـــون و بوفـــه اســـت. گالـــری ریحانـــی در کنـــار 

تولیـــد محصـــوالت خـــود، نماینـــده ی انحصـــاری 
فـــروش برندهـــای معـــروف صنعـــت چـــوب مثـــل 

ـــز اســـت.  ـــرا" نی "َاف

احترامبهتمامسلیقهها
مهـــدی ریحانـــی در مـــورد هـــدف از کســـب و 
کار خـــود می گویـــد: رســـالت مـــا زینـــت بخشـــی بـــه 
منـــزل ســـبز مـــردم اســـت. مدیـــر گالـــری ریحانـــی با 
اشـــاره بـــه تنـــوع تولیـــد محصـــوالت مجموعـــه ی 
ریحانـــی، ادامـــه  می دهـــد: مـــا تـــاش کردیـــم تـــا از 
هـــر نـــوع ســـبکی محصـــوالت خـــود را تولیـــد کنیـــم 
تـــا بتوانیـــم نیـــاز ســـایق مختلـــف را برطـــرف 
کنیـــم بنابرایـــن محصـــوالِت چوبـــی تولیدیمـــان 
هـــم ســـبک کاســـیک را پوشـــش می دهـــد و هـــم 

ســـبک مـــدرن.
کـــه  ریحانـــی بـــا تاکیـــد بـــر ایـــن موضـــوع 
تولیـــدات مـــا بیشـــتر میـــز کنســـول، میـــز کنـــار 
ـــد:  ـــت، می گوی ـــه اس ـــن و بوف ـــز تلویزی ـــالنی، می س
ایـــن روزهـــا میزهـــای کنـــار ســـالنی فلـــزی اســـتیل 

ــد و  ــادی دارنـ ــدار زیـ ــدرن، طرفـ ــای مـ و چوبی هـ
ــر خبـــری از آن میزهـــای دو طبقـــه چوبـــی  دیگـ
ســـاده نیســـت، مصنوعـــاِت چوبـــی ایـــن روزهـــا 

بســـیار خاقانـــه ُبـــرش می خورنـــد.

تنوعباالیمحصوالت
ــر  ــز بـ وی در خصـــوص میزهـــای کنســـول نیـ
ــول  ــز کنسـ ــا میـ ــن روزهـ ــه یـ ــت کـ ــاور اسـ ــن بـ ایـ
آنقـــدر تنـــوع دارد کـــه بـــرای هـــر نـــوع ســـبک 
دکوراســـیون و خانـــه  بـــا متراژهـــای مختلـــف 
کنســـول های شـــیک و زیبـــا یافـــت می شـــود. 
میـــز کنســـول بـــر اســـاس فـــرم و شـــکل، پایـــه دار و 
بـــدون پایـــه، جنـــس و انـــدازه و... تقســـیم بنـــدی 
محصـــوالت  تولیـــدات  بیشـــترین  می شـــوند. 
ریحانـــی نیـــز بـــه ســـبک کاســـیک و یـــا تلفیقـــی از 

ــتند. ــدرن هسـ ــیک و مـ کاسـ
مهـــدی ریحانـــی در مـــورد نقـــش کنســـول در 
ـــز  ـــد: کنســـول یـــک می دکوراســـیون خانـــه می گوی
دکـــوری شـــیک و لوکـــس اســـت کـــه کاربردهـــای 

بســـیاری دارد و افـــراد بـــا اســـتفاده از کنســـول های 
می شـــوند،  یافـــت  بـــازار  در  کـــه  جدیـــدی 
ــان  ــه چیدمـ ــازی بـ ــر زیباسـ ــاوه بـ ــد عـ می تواننـ

بهتـــر نیـــز کمـــک کننـــد. 

تفاوتبینسبکمدرنوکالسیک
وی در خصـــوص تنـــوع تولیـــد محصـــوالت 
تنـــوع  می دهـــد:  ادامـــه  ریحانـــی  مجموعـــه 
محصـــوالت مـــا بســـیار باالســـت و تـــاش کردیـــم 
تـــا ســـبک تولیـــدی کارهایمـــان طـــوری باشـــد 
کـــه جوابگـــوی ســـلیقه های مختلـــف باشـــد. 
انـــدازه و ابعـــاد میـــز کنســـول نیـــز بـــه ســـلیقه و نیـــاز 
مشـــتری بســـتگی دارد. وی بـــا اشـــاره بـــه تفـــاوت  
بیـــن ســـبک کاســـیک و مـــدرن می گویـــد: میـــز 
کنســـول های کاســـیک بیشـــتر از چـــوب ســـاخته 
ــا  می شـــوند و خراطـــی و منبـــت کاری شـــده اند تـ
ــار مبلمـــان اســـتیل هم خوانـــی بیشـــتری  در کنـ
داشـــته باشـــند بـــه همیـــن علـــت در انتخـــاب 
ــراه  ــه همـ ــول را بـ ــز کنسـ ــراد میـ ــتر افـ ــه بیشـ اولیـ

مبلمـــان و بوفـــه و… خریـــداری می کننـــد تـــا بـــه 
اصطـــاح ســـت باشـــند، بـــا ایـــن وجـــود ایـــن یـــک 
اصـــل اجتناب ناپذیـــر در انتخـــاب میـــز کنســـول 
ـــز  کاســـیک نیســـت، توجـــه بـــه فضـــا و انـــدازه می
و رنگ بنـــدی از اولویـــت بیشـــتری برخوردارنـــد.
ریحانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کنســـول  بـــه 
ســـبک مـــدرن در بیـــن مشـــتریان بســـیار محبوب 
اســـت، ادامـــه می دهـــد: ســـبک مـــدرن یکـــی 
دکوراســـیون  ســـبک های  محبوب تریـــن  از 
کـــه در عیـــن ســـادگی،  داخلـــی منـــزل اســـت 
زیبـــا و قابـــل دســـترس اســـت. بـــه خصـــوص در 
ــن  ــروزی ایـ ــی امـ ــک و آپارتمانـ ــای کوچـ خانه هـ
ســـبک می توانـــد جوابگـــوی بســـیاری از افـــراد بـــا 

ســـلیقه های متفـــاوت باشـــد.

زینت بخش خانه های سبز

سب و کاِر خانوادگی است
َ

این یک ک

ضرورِت حمایت از تولیِد داخل بیستویکمیننمایشگاهمبلمانیزد
و بهره برداری از ظرفیِت غنی 

در صنعت مبلمان
تخصصـــی  نمایشـــگاه های  برگـــزاری 
همـــواره و نـــه تنهـــا در ایـــران بلکـــه در سراســـر 
ــر در رونـــق  ــیار موثـ ــواِن اقدامـــی بسـ ــا به عنـ دنیـ
ارائـــه  امـــکان  می شـــود.  شـــناخته  اقتصـــاد 
جدیدتریـــن دســـتاوردها و برتریـــن فناوری هـــا 
در هـــر حـــوزه و یافتـــن بـــازار فـــروش بـــرای آن هـــا، 
تبـــادل اطاعـــات و تجربـــه، اشـــتغال زایی موثـــر 
و در نهایـــت رونـــق چرخـــه اقتصـــاد و توســـعه 
منطقـــه ای از جملـــه مزیت هـــای ایـــن صنعـــت 

گســـترده و ســـود ده اســـت.
از  یکـــی  می دهـــد  نشـــان  تجربـــه 
نمایشـــگاه هایی کـــه همـــواره مـــورد اســـتقباِل 
اقشـــاِر مختلـــف جامعـــه قـــرار گرفتـــه، نمایشـــگاه 
کـــه خوشـــبختانه  تخصصـــی مبلمـــان اســـت 
بیســـت و یکمیـــن دوره از آن نیـــز بـــا همراهـــی 
شـــاخص ترین  و  تولیدکننـــدگان  برتریـــن 
ــا موفقیـــت  برندهـــای تولیـــدی ایـــن صنعـــت بـ

برگـــزار شـــد. 
نخســـتین هـــدِف برگـــزاری از ایـــن رویـــداد 
ــالیان، حمایـــت از تولیـــد داخـــل و  طـــی ایـــن سـ
معرفـــی ظرفیـــِت غنـــی کشـــور در ایـــن صنعـــت 
بـــوده اســـت و از آنجایـــی کـــه یـــزد قطـــب صنعـــِت 
نســـاجی کشـــور اســـت و از دیربـــاز تولیداتـــش در 
ایـــن زمینـــه بـــه دلیـــل کیفیـــت مـــورد اســـتقبال 
ـــا بـــوده و طبـــِق آمارهـــا  نـــه تنهـــا ایـــران بلکـــه دنی
امـــروز نیـــز بیـــش از 90 درصـــد تولیدکننـــدگان 
مبـــل در کشـــور از پارچه هـــای تولیـــد شـــده در 
ــتفاده  ــان اسـ ــاخت محصوالت شـ ــرای سـ ــزد بـ یـ
می کننـــد، بنابرایـــن ایـــن رویـــداد همـــواره در یـــزد 
بـــا باالتریـــن ظرفیـــت و بیش تریـــن اســـتقبال 

برگـــزار شـــده اســـت.
ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  کـــه  امیـــد 
کنیـــم. کســـب  موجـــود، بهتریـــن دســـتاورد را 

سرمقاله

احمدقافی
مدیرعاملشرکتنمایشگاههای

تجاریبینالمللیمنطقهیزد

8صفحه شماره143 سالهفتم 15ربیعالثانی1444 10نوامبر2022 پنجشنبه19آبان1401



2
دوهفته نامه اجتععی اقتصادی 

SANATYAZD.IR

شماره143ویژهبیستویکمیننمایشگاهمبلمانیزد دوشنبه19آبان1401

یکــی از دالیــل عمده گرانی قیمت مبل، رســوب ســرمایه و خــواب کاال به دلیــل حجم زیاد 
کاال، چرخه طوالنی خرید تا فروش کاال و همچنین اجاره ســنگین واحدهای تجاری و نتیجتًا 

افزایش هزینه های مالی اصناف در این صنعت است.
بنابرایــن بهتریــن راهکار بــرای این رفع این مشــکل، برگــزاری رویدادهای کوتــاه مدت در 
محیط های موقت بوده اســت که در طی گذر زمان به شــکل ســاختار یافته  ای تحت عنوان 

نمایشگاه های مبل، برنامه ریزی و اجرا شده اند.
فــارغ از مزایای بیشــماری که اینگونه رویدادهــا دارند، متولیان امر معایبی را هم برای این 
رویدادها متصور هســتند؛ منجمله موقتی بودن و عدم دسترسی مستقیم به اقامتگاه عرضه 

کنندگان و سختی پیگیری شکایات و تفاوت اقام ارسالی با نمونه اولیه.
شــرکت نمایشــگاه بین المللی یزد با پشــتیبانی از مجریان خوشنام و خبره سعی در برطرف 

نمودن این مسائل و توسعه رویدادهایی از این دست را دارد. 

ســیدرضا دهقــان، رییس صنــِف صنایــع چوب اســتان یزد و 
رییــس اتحادیــه درودگران و مبل ســازان کشــور ایجاد یــک بازار 
تخصصی مبلمان در اســتان یزد را باتوجه به پتانســیل مطلوب  
اســتان و شرایطی که مهیا است، اقدامی بسیار ارزشمند می داند 
کــه متاســفانه تــا امروز باوجــود پیگیری هــای فــراوان به نتیجه 
نرســیده اســت. این در حالی اســت که بســیاری از مبل فروشــان 
یزدی مســتاجر هســتند و در آستانه ورشکســتگی، بنابراین الزم 

است هر چه زودتر چاره ای اندیشیده شود.
او معتقــد اســت، یزد شــرایِط تبدیل شــدن به قطــب مبلمان 
جنوب شرق کشور را دارد، زیرا از یک سو یزدی ها در بازاِر کسب 
وکار بســیار خوشــنام هســتند و از ســوی دیگــر جایــگاِه قدرتمند 
صنعت نســاجی در یزد ســبب شــده پارچه های مبلی اســتان در 
ایران حرف اول را بزند، بنابراین رونق این صنعت در یزد بسیار 
مقرون به صرفه تر از سایر استان های کشور است و اشتغال زا یی 

و درآمدزایی مطلوبی را به دنبال دارد.
رئیس اتحادیــه درودگران یزد، ایجاِد بازار تخصصی مبلمان 

در اســتان یزد را منوط به حمایت مســئولین می داند و خواســتاِر 
گذاری زمین برای این اقدام می شود. تسهیِل رونِد وا

دهقان برگزاری نمایشــگاه تخصصی مبلمان را اقدامی بسیار 
ارزشمند در جهت معرفی تولیدکنندگان، توانایی آن ها و آخرین 
محصوالت شان می داند و چشم انداز روشنی را برای این صنعت 

در یزد ترسیم می کند.

سیدمسعودعظیمی
معاونهماهنگیاموراقتصادیاستاندارییزد

بــرای  یــزد  مبلمــان  نمایشــگاه  از  دوره  یکمیــن  و  بیســت 
نخســتین بار در فضایی به مســاحت 11 هزار متر مربع و با بیش 
از 110 شــرکت برگزار شــد، که این اتفاِق خوشایند باعث افتخار و 

خوشنودی است. 
خوشبختانه حضوِر ُپرشــوِر تولیدکنندگان، تنوع محصوالت، 
خریــدی  فرصــِت  منصفانــه  قیمت هــای  و  اقســاطی  شــرایِط 
رضایتمندانــه را در اختیــاِر متقاضیــان قــرار داد کــه باتوجــه بــه 

پتانسیل های یزد در این زمینه دور از ذهن نبود.
اســتان یزد در صنعت نساجی جایگاهی بسیار قدرتمند دارد 
و گــواِه آن اســتفاده بیــش از 90 درصــد تولیدکننــدگان کشــور از 
پارچه های مبلی استان است، بنابراین الزم است از این فرصت 
بهتریــن بهــره برده شــود که بی شــک ایجــاِد شــهرک تخصصی 

مبلمان بسیار در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.
ک و کم آبخواه،  صنعــت چوب و مبلمان به عنواِن صنعتی پا
در توسعه استان نقش موثری دارد و تماِم تاشمان را برای رونق 

آن خواهیم کرد.
امیــد که برگــزاری ایــن دوره از نمایشــگاه و برنامه ریزی برای 
دوره هــای بعد به رونــِق این صنعت و رضایِت بیشــتر خریداران 

بیانجامد.

محسنشیخعلیشاهی
معاوناداریمالینمایشگاه

چرخه های معیوب در صنعت، نمایشگاه، اصناف

تالش برای ایجاد یک بازار تخصصی مبلمان در یزد

یزد قابلیت تبدیل شدن به قطب مبلمان جنوب شرق کشور را دارد نقِش موثِر صنعت مبلمان در توسعه اقتصاِد یزد

بزرگ تریـــن رویداد صنعت مبلمان اســـتان یزد هر ســـاله برای 
طراحان، تولیدکنندگان و تمامـــی فعاالن عرصه  مبلمان فرصتی 
اســـت تا محصـــوالت جدید خـــود را به نمایـــش بگذارنـــد و برای 
خریـــداران نیـــز این موقعیـــت را فراهـــم می کند تا بـــا محصوالت 
جدید مجموعه های بزرگ تولیدی مبلمان در کشـــور آشنا شوند 

و آن ها را مســـتقیم و بی واســـطه از تولیدکننـــده خریداری کنند. 
نمایشـــگا ه های مبلمـــان در یزد هرســـاله با اســـتقبال فراوانی 
همراه اســـت و آبانماه امســـال نیز مانند ســـال های قبل بیســـت 
و یکمین نمایشـــگاه مبلمان یزد با حضـــور تولیدکنندگان مبل از 
اســـتان های یزد، تهران، مشـــهد، اصفهان، قـــم و مایر در محل 

دایمـــی نمایشـــگاه های بین المللی یزد برگزار شـــد.
مســـعود کاظمـــی از مجریـــان بیســـت و یکمیـــن دوره مبلمان 
یـــزد با اشـــاره به ایـــن موضوع کـــه دســـت اندرکاران ایـــن دوره از 
نمایشـــگاه ســـعی کرده اند تا بـــا رعایت همـــه ی فنـــون بازاریابی 
ایـــن نمایشـــگاه را برگزار کننـــد، می گوید: تـــاش ما در ایـــن دوره 
از نمایشـــگاه مبلمـــان یـــزد بـــر این اســـت تا نیـــاز همه ســـایق را 

کنیم.  برطـــرف 
وی بـــا تاکید بر این موضوع که هر دوره  از نمایشـــگاه نســـبت 
بـــه دوره های قبـــل آن متفاوت تر اســـت، ادامـــه می دهد: تاش 
مـــا در برگـــزاری چنیـــن رویدادهایی بـــر این اســـت تا هـــر دوره از 

نمایشـــگاه  نســـبت بـــه دوره ی قبـــل خـــود پربارتـــر باشـــد چراکه 
هرســـاله تولیـــدات جدیـــدی در حـــوزه ی مبلمان به بـــازار عرضه 
می شـــود و برپایـــی نمایشـــگاه مبلمـــان ایـــن فرصـــت را فراهـــم 
می کنـــد تا مردم بـــا انواع ســـبک ها و مدل هـــا در این حوزه آشـــنا 

شوند. 
بـــه گفته کاظمی یـــزد با توجه بـــه اینکه هوا و اقلیم خشـــکی 
دارد، بهترین محیط برای تولید مصنوعات چوبی اســـت؛ چراکه 
در مناطق شـــمالی به دلیل رطوبت باال، چوب خشـــک نمی شود 
و همیـــن باعث می شـــود کـــه نتوانند یک مبـــل ایـــده آل را تولید 

کنند.

 وی با اشـــاره بـــه قیمت باالی چـــوب در بازار مبلمـــان ایران، 
می گویـــد: در ســـال های اخیـــر بـــه دلیـــل حفـــظ محیط زیســـت 
از قطـــع درختـــان، قیمـــت چـــوب داخلـــی  بـــرای جلوگیـــری  و 
افزایـــش زیادی داشـــته اســـت که این امـــر به یکـــی از مهم ترین 
چالش هـــای این صنعت تبدیل شـــده اســـت. مجری بیســـت و 
یکین نمایشـــگاه بین المللی مبلمان یزد واردات چوب و نوســـان 
قیمـــت دالر را از دیگـــر مشـــکات صنعـــت مبل ســـازی در کشـــور 

می کند.  عنـــوان 

یزد،تأمینکنندهبیشاز95درصدازپارچههایرومبلیکشور
بـــه گفته مســـعود کاظمـــی تأمین کننـــده بیـــش از 95 درصد از 
پارچه های رومبلی کشـــور تولید یزد اســـت :» با توجه به قیمت و 
بحث تولید ملی، اســـتفاده از پارچه هـــای رومبلی یزدی در تولید 
بســـیار به صرفه تر اســـت چرا که از لحاظ کیفی نیـــز با پارچه های 

خارجی مانند ترکیه، اســـپانیا و بلژیـــک رقابت می کند«. 
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در یـــزد صادرکننـــده مبـــل نداریم، 
می گویـــد: چنـــد مجموعـــه ی تولیـــدی مبلمـــان در تهـــران در 
حـــوزه ی صـــادرات فعـــال هســـتندکه آن هـــا هـــم چالش هـــای 
گـــر شـــرایطی پیـــش بیایـــد و  بســـیاری در ایـــن راه دارنـــد، امـــا ا
محیطـــی فراهم شـــود، قطعا در همـــه ی بازارهـــای دنیا مبلمان 

ایرانـــی جایـــگاه ویـــژه خـــود را دارد. 
به گفته ی مسعود کاظمی در بیست و یکمین دوره نمایشگاه 
مبلمـــان یزد، عاوه بر تنوع محصـــول، قیمت ها نیز تنوع باالیی 
دارند و تاش شده اســـت تا نســـبت به درآمد قشـــرهای مختلف، 

محصول نیز عرضه شود. 
بـــه گفته مســـعود کاظمـــی تأمین کننـــده بیـــش از 95 درصد از 
پارچه های رومبلی کشـــور تولید یزد اســـت :» با توجه به قیمت و 
بحث تولید ملی، اســـتفاده از پارچه هـــای رومبلی یزدی در تولید 
بســـیار به صرفه تر اســـت چرا که از لحاظ کیفی نیـــز با پارچه های 

خارجی مانند ترکیه، اســـپانیا و بلژیـــک رقابت می کند«. 
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در یـــزد صادرکننـــده مبـــل نداریم، 
می گویـــد: چنـــد مجموعـــه ی تولیـــدی مبلمـــان در تهـــران در 
حـــوزه ی صـــادرات فعـــال هســـتندکه آن هـــا هـــم چالش هـــای 
گـــر شـــرایطی پیـــش بیایـــد و  بســـیاری در ایـــن راه دارنـــد، امـــا ا
محیطـــی فراهم شـــود، قطعا در همـــه ی بازارهـــای دنیا مبلمان 

ایرانـــی جایـــگاه ویـــژه خـــود را دارد. 
به گفته ی مسعود کاظمی در بیست و یکمین دوره نمایشگاه 
مبلمـــان یزد، عاوه بر تنوع محصـــول، قیمت ها نیز تنوع باالیی 
دارند و تاش شده اســـت تا نســـبت به درآمد قشـــرهای مختلف، 

محصول نیز عرضه شود. 

اقلیم خشِک یزد، بهترین شرایط برای تولیِد مصنوعات چوبی

گروه تولیدی مبلمان هستی
تولیدکننده انواع مبلمان راحتی و سرویس های غذاخوری

با ضمانت ٣۶ ماهه

٠٩٣٧٠۵٨۶٩۵٩ 
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مجتبیدستمالچیان
رییسانجمنصنایعنساجی

استانیزد

برجســـته های  نقـــش  از 
توصیفـــات  و  هخامنشـــی 
تاریخ نـــگاران یونانـــی، اینگونـــه 
پارچه بافـــی  کـــه  برمی آیـــد 
درخششـــی  از  دوره،  ایـــن 
ـــت.  ـــوده اس ـــوردار ب ـــی برخ جهان
بـــا  بـــزرگ  داریـــوش  زمـــان  از 
ــوب،  ــه ای مرغـ ــای پنبـ ــه و بافـــت پارچه هـ ــترده  پنبـ کشـــت گسـ
امـــا  یافتنـــد.  عالمگیـــر  شـــهرتی  هخامنشـــی،  بافته هـــای 
ـــای زری و  ـــد پارچه ه ـــیان، تولی ـــه هخامنش ـــل توج ـــتاورد قاب دس
ــه کار  ــراپرده بـ ــم سـ ک و هـ ــا ــرای پوشـ ــم بـ ــه هـ ــود کـ ــی بـ مخملـ
می رفتنـــد. امـــا نقطـــه  عطـــف بـــزرگ نســـاجی در ایـــران باســـتان، 
روزگار ساســـانیان بـــود. اعتـــا و پیشـــرفت بافندگـــی ایـــران در 
ــا عظمـــت دوران  ــی، اساسـ ــه برخـ ــود کـ ــان بـ ــن دوران، آنچنـ ایـ
ساســـانی را نتیجـــه توســـعه  پارچه بافـــی می داننـــد. تولیـــد انـــواع 
پارچه هـــای پشـــمی، ابریشـــمی و پنبـــه ای، ایـــن محصـــول را 
ـــل  ـــانی تبدی ـــر ساس ـــران در عص ـــاری ای ـــن کاالی تج ـــه مهم تری ب

کـــرد.
بـــه  گذشـــته  قرن هـــای  در  یـــزدی  پارچه هـــای  امـــا  و 
انـــدازه ای شـــهرت داشـــتند کـــه ایـــن شـــهر را بـــه پارچه هایـــش 
ــر از ترمـــه و دارایـــی از جملـــه پارچه هـــای  می شـــناختند بـــه غیـ
معروفـــی کـــه در یـــزد تولیـــد می شـــده اســـت می تـــوان بـــه دیبـــاج 
اشـــاره کـــرد کـــه گاه بـــا تـــاری از نخ هـــای زریـــن بافتـــه می شـــده 
ارزش تریـــن  بـــا  بایـــد  را  یـــزد  زریـــن  مخمـــل  پارچـــه  اســـت. 
را  مخمـــل  تردیـــد  بـــدون  دانســـت.  صفویـــان  زمـــان  پارچـــه 
ایـــران دانســـت.  پارچه هـــای دســـتباف  از نفیس تریـــن  بایـــد 
کـــم و بیـــش در یـــک زمـــان در ایـــران و ایتالیـــا  مخمل بافـــی 

در  ایـــران  در  بافـــی  مخمـــل  اســـت.  یافتـــه  تکامـــل  چیـــن  و 
ــهد  ــز، مشـ ــزد، تبریـ ــان یـ ــهرهای کاشـ ــته در شـ ــده های گذشـ سـ
و هـــرات بـــوده و ایـــن پارچـــه نفیـــس از قـــرن شـــانزدهم از جملـــه 
ـــن  ـــت. زری نفیس تری ـــه اس ـــمار رفت ـــه ش ـــران ب ـــم ای ـــادرات مه ص
ـــده زری  ـــز عم ک ـــت. مرا ـــوده اس ـــی ب ـــوج ایران ـــانه ترین منس و افس
ـــه یـــزد و کاشـــان،  بافـــی ایـــران در گذشـــته یعنـــی اصفهـــان، ابیان
همـــواره مرکـــز تجمـــع هنرمنـــدان و طراحـــان و اســـاتید ایـــن 
ــر  ــز فـــوق الذکـ کـ رشـــته از هنـــر صنعـــت کشـــورمان بـــوده و از مرا
همـــواره بهتریـــن و ارزنده تریـــن پارچه هـــای زری تولیـــد و بـــه 

دیگـــر نقـــاط جهـــان صـــادر می شـــده اســـت.
اســـتان یـــزد نامدارتریـــن 
صنعـــت  زمینـــه  در  شـــهر 
یـــک  دارای  و  نســـاجی 
ســـابقه فرهنگـــی، دیرینـــه 
ایـــن  در  نســـبی  مزیـــت  و 
صنعـــت اســـت، بـــه گونـــه ای 
در  تنـــوع  کامل تریـــن  کـــه 
انـــواع رشـــته های نســـاجی 
و  دارد  ایـــران  کل  در  را 
تولیدکننـــدگان  از  یکـــی 
کشـــور  در  پارچـــه  مهـــم 
چنانچـــه  اســـت.  بـــوده  
بـــه  اســـتان  ایـــن  شـــهرت 

تولیـــد پارچه هـــای فاخـــر در کشـــور و جهـــان می باشـــد. صنعـــت 
نســـاجی یـــزد بـــه عنـــوان صنعـــت بومـــی، کـــم آب خـــواه و ســـازگار 
بـــا منطقـــه در واقـــع صنعتـــی اســـت کـــه در هـــر ســـه مولفـــه اصلـــی 
اقتصـــاد یعنـــی ایجـــاد ارزش افـــزوده، ارزآوری و ایجـــاد اشـــتغال 
پایـــدار بـــا کم تریـــن ســـرمایه گذاری، توانمنـــد و اثرگـــذار اســـت و 
ـــا کمتریـــن حجـــم ســـرمایه گذاری  بیشـــترین ســـهم اشـــتغالزایی ب
را دارد. اســـتان یـــزد بـــه عنـــوان قطـــب نســـاجی کشـــور دارای 
کـــه 25 درصـــد  کوچـــک و بـــزرگ نســـاجی اســـت  2000 واحـــد 

اشـــتغال اســـتان را تشـــکیل می دهـــد. بنابرایـــن نـــه تنهـــا در 
گذشـــته صنعـــت نســـاجی هســـته اصلـــی صنعتـــی و اقتصـــادی 
اســـتان یـــزد بـــه شـــمار می رفتـــه اســـت، بلکـــه در حـــال حاضـــر نیـــز 
مهم تریـــن بخـــش صنعتـــی و اقتصـــادی اســـتان یـــزد محســـوب 
ـــزان اشـــتغال و تعـــداد واحدهـــای صنعتـــی  می شـــود و از نظـــر می
دارای رتبـــه اول در اســـتان اســـت. صنعـــت نســـاجی اســـتان یـــزد 
بـــا ســـابقه دیرینـــه خـــود در تولیـــد پارچه هـــای ترمـــه، پـــرده ای، 
رومبلـــی و روفرشـــی، شـــال و روســـری و پیراهنـــی از جملـــه صنایـــع  
پیشـــرو در کشـــور اســـت. امـــروزه بیـــش از 80% پارچه هـــای مبلـــی 

تولیـــد داخـــل کشـــور در منطقـــه یـــزد تولیـــد می شـــود.
صنایـــع  مجمـــوع  از 
 7 حـــدود  اســـتان، 
صنعـــت  در  آن  درصـــد 
یـــزد  دراســـتان  نســـاجی 
ســـرمایه گذاری شـــده اســـت 
درصـــد  همچنیـــن20.2  و 
صنعـــت  ایـــن  در  هـــم 
اشـــتغال ایجـــاد شـــده اســـت 
واحدهـــای  درصـــد   12 و 
کشـــور در اســـتان  نســـاجی 
ــد  ــتند. 27 درصـ ــال هسـ فعـ
در  نســـاجی  تولیـــدات 
می شـــود.  تولیـــد  اســـتان 
اســـتان در زمینـــه تولیـــدات نســـاجی چـــون روفروشـــی، رو مبلـــی و 
ترمـــه رتبـــه نخســـت کشـــور را دارد. 90 روفروشـــی، 61.5 درصـــد 
رو مبلـــی و 90 درصـــد ترمـــه کشـــور در اســـتان یـــزد تولیـــد مـــی 
شـــود. ســـاالنه 72 میلیـــون متـــر مربـــع پارچـــه در اســـتان تولیـــد 
می شـــود کـــه ایـــن عـــدد در کشـــور 220 میلیـــون متـــر مربـــع اســـت. 
تولیـــد پارچه هـــای رومبلـــی و پـــرده ای اســـتان یـــزد رتبـــه اول 
ـــدات  ـــن تولی ـــی از ای ـــد باالی ـــه درص ـــًا اینک ـــوری را دارد. مضاف کش
دارای کیفیت هـــای مناســـب و قابـــل رقابـــت بـــا تولیدکننـــدگان 

اســـت.  ترکیـــه  جملـــه  از  خارجـــی 
کارگاه هـــای بافندگـــی  گردفرامـــرز بیـــش از 500  در منطقـــه 
ــه  ــن منطقـ ــه در ایـ ــی کـ ــتند و محصوالتـ ــت هسـ ــال فعالیـ در حـ
تولیـــد می شـــود شـــامل پارچـــه رومبلـــی، روفرشـــی، دســـتمال 
ابریشـــمی اســـت. البتـــه پارچـــه رومبلـــی و روفرشـــی بیـــش از %85 
کل منســـوجات تولیـــدی ایـــن منطقـــه را تشـــکیل می دهـــد و 
بعـــد از ایـــن دو محصـــول، تولیـــد دســـتمال ابریشـــمی قابـــل 
کـــرم آبـــاد،  توجـــه اســـت، در مناطـــق دیگـــر یعنـــی مریـــم آبـــاد، ا
نیـــز پارچـــه سوســـن و پارچـــه پـــرده ای، ترمـــه جـــزء محصـــوالت 
کثریـــت ایـــن واحدهـــا )بیـــش از  شـــاخص اســـت. تولیـــدات ا
خـــود  تولیـــدات  امـــا  بـــوده  کاردی  ژا درصد(پارچه هـــای   70
را متناســـب بـــا نیـــاز و تقضـــای بـــازار تنظیـــم کـــرده و بنـــا بـــه 
پارچه هـــای  انـــواع  تولیـــد  حـــوزه  در  دریافتـــی  سفارشـــات 
امـــکان  پـــرده ای و روفرشـــی فعالیـــت می نماینـــد و  رومبلـــی، 
ــز وجـــود دارد.  ــا بـــه هـــم نیـ ــر یـــک از ایـــن ظرفیت هـ تبدیـــل هـ
در حـــال حاضـــر تولیـــدات نســـاجی رومبلـــی و انـــواع روفرشـــی 
کارد بافتـــه می شـــود بیشـــترین حجـــم تولیـــدات  کـــه بـــا روش ژا

نســـاجی اســـتان یـــزد را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. 
ــور  ــاجی کشـ ــع نسـ ــی صنایـ ــای مبلـ ــد پارچه هـ ــه تولیـ در زمینـ
توانســـتند نیـــاز فعـــاالن ایـــن صنعـــت را بـــه بهتریـــن شـــکل تامیـــن 
نماینـــد. پارچه هـــای تولیـــد شـــده توســـط صنایـــع داخلـــی یـــک 
ـــا شـــناخت  ـــد و آن ایـــن اســـت کـــه ب ویژگـــی بســـیار برجســـته دارن
تولیدکننـــدگان پارچـــه از خصوصیـــات روانشناســـی ایرانیـــان 
جامعـــه  بـــه  ایرانی پســـند  مدل هـــای  و  ح هـــا  طر توانســـته اند 
ارائـــه کننـــد. پارچه هـــای مبلـــی ایـــران بـــه علـــت تنـــوع مـــاده 
ــتر و  ــاف پلی اسـ ــی الیـ ــال فراوانـ ــوان مثـ ــه عنـ ــور بـ ــه در کشـ اولیـ
تـــا حـــدودی الیـــاف طبیعـــی دارای تنـــوع بســـیار زیـــادی از نظـــر 
کیفیـــت هســـتند. بـــا توجـــه بـــه همجـــواری ایـــران بـــا کشـــورهایی 
زمینـــه  در  ایـــران  مبـــل  صنعـــت  افغانســـتان  و  ایـــران  ماننـــد 
ـــرای عرضـــه  ـــازار مناســـبی ب ـــذا ب صـــادرات بســـیار فعـــال بـــوده و ل

ــت.  ــران اسـ ــی ایـ ــای مبلـ پارچه هـ

بیســـت و یکمیـــن نمایشـــگاه مبلمـــان  یـــزد بـــا 
حضـــور تولیدکننـــدگان و فعـــاالِن صنعـــت مبـــل و 
برندهـــای مطـــرح در محـــل نمایشـــگاه بین المللـــی 

یـــزد برگـــزار شـــد.
برگـــزاری نمایشـــگاه های صنعـــت مبلمـــان بـــا 
توجـــه بـــه نقشـــی کـــه ایـــن صنعـــت در توســـعه، ایجـــاد 
ــی دارد از  ــای داخلـ ــتغال و افزایـــش توانمندی هـ اشـ
اهمیـــت قابـــل توجهـــی برخـــوردار اســـت و همیـــن امـــر 
ســـبب شـــد ایـــن دوره از نمایشـــگاه مبلمـــان یـــزد نیـــز 
بـــا اســـتقبال چشـــمگیر شـــرکت های فعـــال در ایـــن 

ـــه رو شـــود. صنعـــت روب
 در ایـــن رویـــداد حـــدود 110 غرفـــه از اســـتان های 
تهـــران، مشـــهد، کرمـــان و یـــزد در ســـه ســـالن بـــا 
مســـاحتی حـــدود 11 هـــزار مترمربـــع حضـــور داشـــتند و 

جدیدتریـــن محصـــوالِت خـــود را ارائـــه دادنـــد.
یـــزد  مبلمـــان  نمایشـــگاه   از  دوره  ایـــن  در   
و  کاســـیک  مبلمـــان  چـــون  کاالیـــی  گروه هـــای 
ــان  ــی، مبلمـ ــدرن و راحتـ ــیک، مـ ــتیل و نئوکاسـ اسـ

ــواب و  ــرویس خـ ــوان، سـ ــودک و نوجـ ــپزخانه، کـ آشـ
تخـــت و بوفـــه و ویتریـــن ارائـــه شـــد.

بـــه گفتـــه احمـــد قافـــی مدیرعامـــل نمایشـــگاه بین 
ـــا  ـــی یـــزد، محصـــوالت ایـــن دوره از نمایشـــگاه ب الملل
تخفیـــف 15 درصـــدی و شـــرایط اقســـاطی به فـــروش 

رســـید.
صنعـــت مبلمـــان در ســـال های اخیـــر باتوجـــه 
بـــه تغییـــر ســـلیقه و تغییـــر فرهنـــگ مصـــرف مـــردم 
رشـــد خوبـــی را تجربـــه کـــرد و متناســـب بـــا ایـــن فضـــا 
واحدهـــای تولیـــدی نیـــز بـــه  روز شـــدند و خـــود را 
بـــا نیازهـــای جامعـــه هماهنـــگ کردنـــد، هرچنـــد بـــا 
شـــیوع کرونـــا و بـــه دنبـــاِل آن تحریم هایـــی کـــه هـــر 
روز شـــدت گرفـــت، ایـــن صنعـــت دســـتخوش تغییـــر 
ـــوزه  ـــادی ح ـــاالن اقتص ـــا فع ـــی باره ـــد و حت ـــود ش و رک
درودگـــری و مبلمـــان نســـبت بـــه تعطیلـــی واحدهـــای 
ـــواِن  ـــان به عن ـــا همچن ـــد ام ـــدار دادن ـــوزه هش ـــن ح ای
کـــه  اســـت  مطـــرح  ُپربـــازده  و  ســـودآور  صنعتـــی 
می توانـــد آینـــده ای روشـــن در رونـــق اقتصـــاد کشـــور 

رقـــم زنـــد. 
کارشناســـان ســـهم  ایـــن صنعـــت بـــه عقیـــده 
بســـزایی در اقتصـــاد ایـــران دارد و حمایـــت از آن 

توســـعه  بـــرای  مناســـب  بســـتر  آوردن  فراهـــم  و 
آن، منجـــر بـــه اشـــتغالزایی باالیـــی می شـــود. بـــه 
از  صنعـــت  ایـــن  درواقـــع  صاحب نظـــران  گفتـــه 

ــوالت  ــوب محصـ ــی مطلـ ــی و کیفـ ــای کمـ قابلیت هـ
بـــرای پاســـخ گویی کامـــل بـــه نیـــاز کشـــور برخـــوردار 
اســـت و به ســـبب ســـاختار شـــبکه ای و چند بخشـــی 
و تکیـــه بـــر رشـــته های مهارتـــی متنـــوع، بخـــش 
مهمـــی از تولیـــد کشـــور را در اختیـــار داشـــته  و بـــا 
ظرفیـــت مطلـــوب تولیـــد و تـــوان صادراتـــی، از جملـــه 
توســـعه  زمینـــه  در  پتانســـیل  دارای  بخش هـــای 

می شـــود. محســـوب  اقتصـــادی 
ـــرای ایجـــاد  گفتنـــی اســـت، نقـــش نمایشـــگاه ها ب
و  برندســـازی  فـــروش،  بازاریابـــی،  فرصت هـــای 
شبکه ســـازی بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت و بیســـت و 
یکمیـــن نمایشـــگاه مبلمـــان یـــزد پلتفـــرم بزرگـــی بـــرای 
ایجـــاد تعامـــل میـــان تولیـــد کننـــدگان وهمچنیـــن بـــا 

مشـــتریان در فضایـــی حرفـــه ای بـــود.
بیســـت و یکمیـــن نمایشـــگاه تخصصـــی مبلمـــان 
یـــزد از شـــانزده الـــی بیســـتم آبان مـــاه 1401 از ســـاعت 
16 الـــی 22 در محـــل نمایشـــگاه های دائمـــی اســـتان 

یـــزد میزبـــان عاقه منـــدان بـــود.

بیش از 80درصد پارچه های مبلی تولیِد داخل، در یزد تولید می شود

بیست و یکمین نمایشگاه مبلمان  یزد برگزار شد

صنعت مبلمان، صنعتی اشتغال زا و سودآور
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"مبــل قالــی" یکــی از ســبک های قدیمــی مبلمــان و از 
صنایع دســتی اصیل کرمان اســت که به جای پارچه برای 
رویــه آن از فــرش دســت باف اســتفاده می شــود؛ البتــه در 
ســال های اخیــر که قیمت فرش دســت باف بــاال رفته، این 

کثرا با فرش های ماشینی تولید می شود.  سبک مبل ا
مبل قالی تلفیقی از هنر فرش بافان کرمان و منبت کاری 
روی چوب است، معموال چوب مصرفی در مبل قالی، چوب 
درخــت راش و گــردو اســت کــه تلفیــق آن بــا مرغوب تریــن 
فرش های دســتباف اثری فاخر را خلق می کند، این سبک 
مبــل فقــط در ایــران طرفــدار نــدارد بلکــه بــه بســیاری از 
کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله ایتالیا صادر می شود. 

قدمِت ساخت مبل قالی کرمان به حدود 200 سال قبل 
برمی گــردد و اولیــن خالــق این اثــِر هنری گران بهــا، مرحوم 
غامعلــی نوحی بود، پس از درگذشــت ایــن هنرمند خاق، 
فرزنــدان او هنــر پــدر را ادامــه دادند تــا جایی که امــروز نام 
نوحــی به یک برنــد تجاری در صــادرات مبــل قالی کرمان 

تبدیل شده است. 

بــه گفتــه امیــر جبارپــور که یک تولیــد کننده مبــل قالی 
اســت و از کرمان در این نمایشگاه شرکت کرده، این سبک 
مبــل از پدران شــان بــه ارث رســیده و در کرمــان به عنــوان 
یک میراث ارزشــمند و اصیل از آن یاد می شــود. هرچند در 
سال های اخیر باتوجه به تغییر سلیقه و قدرت خرید مردم 
این ســبک مبل نیز تغییراتی داشــته، اما همچنان اصالت 

خود را حفظ کرده است.
او می گویــد: تــا چنــد ســال قبل این ســبک مبــل فقط با 
قالی هــای دســت بافی کــه مرغوب تریــِن آن متعلق بــه راوِر 
کرمان به عنوان مرغوب ترین، زیباترین و شناخته شده ترین 
فرش دســت باف در ایران و جهان اســت، تولید می شد، اما 
در ســال های اخیــر به دلیــِل کاهش قدرت خرید مــردم و از 
ســوی دیگر عاقه آن ها به این ســبک، مبل ها با اســتفاده 
کم باال و کیفیت مرغوب و  از فرش های ماشــینی البته با ترا
به سفارِش مشتری تولید می شود و دواِم آن بسیار بیشتر از 

مبل با روکش پارچه است.
چــوب گــردو، راش و چنــار درجه یــک به گفتــه جبارپور 
ســه نوع چوبی اســت که در ســاخِت این ســبک مبل از آن 
اســتفاده می شــود، او معتقــد اســت: انتخــاب چوب هــای 
محکم و زیبا برای بدنه این مبلمان در ساخت و تولید مبل 
قالــی بســیار اهمیــت دارد زیــرا موجب اســتحکام و زیبایی 

بیشتر آن می شود.
یکی دیگر از مواردی که این تولیدکننده به عنوان مزیت 
مبــل قالی از آن یاد می کند، ســاختاِر این ســبک اســت زیرا 
ماننــد یــک نشــیمن طبی عمل می کنــد و حتی بــه گفته او 
بسیاری از پزشکان در کرمان نشستن روی این سبک مبل 

را برای کسانی که کمردرد دارند توصیه می کنند.

کــه چیدمــان اصولــی  شــاید تعــداد کمــی از مــا بدانیــم 
مبلمــان تــا چــه انــدازه می توانــد در زیبایــی خانــه و حتــی 
کنان تاثیر داشــته باشــد، هرچند نقِش ســبک و  روحیه ســا
رنــِگ مبلمــان نیــز در ایجاِد یک فضــای ایــده آل غیرقابل 

انکار است.
حســن عرشــی، مدیر تولیدی مبلمــان "طراحان عرش" 
معتقــد اســت، تنها با رعایت چنــد قانون ســاده و کاربردی 
در چیدمــان مبلمــان می توان زندگی در فضایی دلچســب 
را تجربــه کــرد. او می گویــد: نکتــه ی مهمــی که خیلــی از ما 
بــه آن توجهــی نداریم، "نقطــه کانونی" خانه اســت؛ نقطه 
کانونــی قســمتی از خانه یا عنصــری از دکوراســیون داخلی 
اســت کــه در نــگاه اول و هنــگام ورود بــه خانه توجــه  را به 
خود جلب می کند، ماننِد یک پنجره بزرگ یا یک شــومینه 
یــا حتی گاهی یک قاِب عکِس زیبا. نقطه کانونی به شــما 
امــکان ایجــاد محوریت می دهد تا با چیــدِن مبلمان حول 

آن، نظمی دلخواه و آرامش بخش را ایجاد کنید.
بــه گفتــه او، حتما باید بیــن دیوار و مبلمــان فضایی در 
نظر گرفته شــود؛ حتــی در فضاهای کوچــک. زیرا برخاِف 
تصــوِر عمــوم، ایــن فاصلــه فضــا را دلبازتر نشــان می دهد. 
البته نیازی نیست میان مبل ها فاصله ی زیادی باشد، زیرا 
گفتگو را دشــوار می کند؛ فاصله بین دو مبل نباید بیشــتر از 
2 تا 3 متر باشد. یکی دیگر از نکاتی که زمان چیدمان باید 

در نظر گرفت این است که مبلمان فاصله و جهت درستی 
نســبت بــه تلویزیــون داشــته باشــد. به طــوری کــه افرادی 
کــه روی مبــل قــرار گرفتــه تــی وی روم می نشــینند، جهت 
تماشــای تلویزیون مجبور نباشــند گردن خود را به ســمت 
راســت و یــا چــپ بچرخاننــد و یا فاصلــه آن هــا از تلویزیون 
بیــش از حــد کم و یــا زیاد نباشــد. الزم اســت بدانید فاصله 
مناســب تلویزیــون بــا مبل هــا بایــد حدودا ســه برابــر طول 

صفحه نمایش تلویزیون باشد.
کتورهــای مهــم در  عرشــی ایجــاِد تعــادل را یکــی از فا
طراحی داخلی و چیدمان می داند و می گوید: هیچ گاه نباید 
مبل های ســه نفره یا دو نفره در کناِر هم و در یک قســمت 
گر  اتاق و مبل های تک نفره در قسمتی دیگر قرار گیرد، یا ا
مبلمان حالِت گرد دارد بهتر اســت از میِز مربع یا مســتطیل 
استفاده شود. نکته دیگر این که اندازه فرش زیر مبل باید 
به گونه ای باشد که پایه های پشت مبل و صندلی ها دقیقا 
گر فضای نشــیمن شــما بزرگ  در لبــه فــرش قــرار بگیرنــد. ا
اســت، از فرش هــای بــزرگ اســتفاده کنید و فــرش را در زیر 

پایه های جلویی مبلمان خود قرار دهید. 
یک میِز جلو مبلی بزرگ انتخاب کنید

او ادامه می دهد: ما همیشــه به مشــتریان مان پیشنهاد 
می کنیــم انتخاب شــان یــک میــِز جلــو مبلــی بزرگ باشــد، 
زیــرا عاوه بــر زیبایی، کارایی بیشــتری دارد و دسترســی را 
بــرای مهمان و میزبان راحت تر می کند. فاصله ی مناســب 
بین میز تا مبل 45 ســانتی متر اســت. هر مبل باید به یک 
میز عســلی یا میز جلو مبلی دسترســی راحت داشــته باشد. 
میزهــای عســلی نیــز بایــد هم ارتفــاع بــا مبــل کنــاری خود 

باشند، در غیراین صورت بهتر است کوتاه تر باشند.
کسســوری های  ا و  نورپــردازی  از  عرشــی،  گفتــه  بــه   
متناســب بــا مبلمــان و فضــای خانه نبایــد غافل شــد، زیرا 
تاثیر بسیاری در جذابیت فضا دارند. برای مثال قرار دادن 
یــک آبــاژور پایه بلنــد بین مبل هــا و آباژورهــای کوتاه روی 

میزعسلی جلوه ی زیادی به نشیمن خانه می دهد.

شاید بسیاری از افراد هنگام خرید، بیشتر به ظاهر مبل 
دقت کنند؛ اما واقعیت این است که کیفیت مبل در درجه 
اول بــه فــوم آن بســتگی دارد. شــناخت ویژگی هــای انــواع 
فــوم مبل از ســری نکات موثــر در نحوه خریــد، نگهداری و 
نظافت مدل های مختلف مبلمان است. جنس، ساختار و 
همیــن طور خصوصیات فوم مبل عاوه بر روند نگهداری، 
بر اساس نوع کاربرد آن می تواند متفاوت باشد. فوم ها انواع 
مختلف بــا ویژگی های متفاوتی دارند که میزان راحتی آنها 
با هم متفاوت اســت و با توجه به اینکه قرار است مبل چه 

کاربردی داشته باشد، نوع آن نیز فرق دارد. 

تأثیرنوعفومبرقیمتمبل
محمدرضــا شــمس مدیریــت غرفــه ی مبلیــران اصل در 
نمایشــگاه بین المللــی یــزد، در مورد انــواع فوم هــای به کار 
رفتــه در تولید مبل و کیفیت آنها معتقد اســت که هر فومی 
بــا توجه به ســبک مبل متفاوت اســت، به عنــوان مثال در 
کارهــای کاســیک از فــوم و در کارهــای راحتــی از اســفنج 

استفاده می شود. 
شــمس در مــورد اســتفاده ی فنــر در مبلمــان می گویــد: 

در قدیــم بــه دلیــل اینکه فوم و اســفنج به صــورت امروزی 
موجود نبوده، از فنر اســتفاده می کردند اما امروزه فوم های 
کاربردی بیشــتر از نوع فوم های ســرد، فوم های HR یا وزن 
35 کیلیویی  اســت که نوع 35 کیلویی آن بهترین کیفیت 
را دارند. وی با اشاره اینکه بیشتر فوم ها در بازار مبل، تولید 
داخــل هســتند، ادامه می دهــد: یکی از باالتریــن ابزاری که 
می توانــد در تعییــن قیمت مبل نقش داشــته باشــد، فوم و 
اســفنج است که در حال حاضر قیمت بسیار باالیی در بازار 

دارد چرا که مواد اولیه ساخت آنها وارداتی و گران است. 
شــمس در خصوص تعمیر فوم نیز بر این باور اســت که 
معمــوال به صرفه نیســت کــه فوم مبل را تعمیــر کنند و بهتر 
گر یک فومی بی کیفیت  است که فوم تعویض شود چون ا
باشــد، به مــرور زمان افت می کنــد و آن حالت اولیــه خود را 

نخواهد داشت. 

صادراتبهکشورهایهمسایه
به گفته ی مدیریت غرفه ی مبلیران اصل در نمایشــگاه 
کشــورهای  بــا  بین المللــی یــزد، تولیــدات ایــن مجموعــه 
همســایه رقابت می کند: » مبلمــان تولیدی مجموعه ی ما 
به اربیل و سلیمانیه عراق، قطر و لبنان صادر می شود که و 
که از نظر قیمت  بســیار هم مورد استقبال قرار می گیرد؛ چرا
بــرای ایــن کشــورها واردات مبــل از ایــران بســیار به صرفــه 

است«.  
وی مشکل حمل و نقل و حسابرسی مالی را از بزرگترین 
ادامــه  ایــن صنعــت در صــادرات می دانــد و  چالش هــای 
می دهد: به عنوان تولید کننده هم مشکات بسیاری داریم 
که نوسانات  و نوســان قیمت دالر از مهمترین آنهاست، چرا
ارز بــر روی قیمت تمام شــده ی تولیــدات ما، ثانیه به ثانیه 
تاثیر می گذارد و چالش دیگر ما نیز تأمین مواد اولیه است. 

خطوط ساده، رنگ های معموال خنثی و جزئیات محدود 
از ویژگی های اصلی طراحی مینیمال است، در واقع در این 
نــوع طراحی عــاوه بر تمرکز بــر کاربردی بــودن، جذابیت و 

آرامش بخشی دو اصِل اساسی است. 
گفتــه مصطفــی پرهیــزگار مدیــر مجموعــه آرنــک،  بــه 
مینیمال یعنی رها شدن از چیزهای اضافی و باز کردن فضا 
برای وسایل مورد نیاز و کاربردی. او معتقد است: طرح های 
ســاده هیــچ گاه زیبایی خود را از دســت نمی دهند و به قول 

معروف هیچ گاه از مد نمی افتند.
پرهیــزگار در توضیــِح این ســبک ادامه می دهــد: در این 
سبک مبلمان، مشتری تمام جزئیات را بدون هیچ پوششی 
می بینــد و کوچک تریــن ایرادهــا هــم بــه چشــم می آینــد، 
بنابراین محصول باید بدون کوچک ترین نقص، یک دست 

و بــا بهتریــن متریال تولید شــود و تماِم اندازه هــا نیز اصولی 
باشد که همین امر سبب می شود زماِن زیادی صرِف ساخت 

این تولیدات شود.
بــه گفته پرهیزگار، برای ســاخِت تولیداِت این مجموعه 
تمامــا از چوب راش ســوپر رومانی و چوب راش گرجســتانی 
و روکــش طبیعــی چــوب آلپــی ایتالیــا اســتفاده شــده و در 
رنگ آمیــزی محصوالت هم رنگ هــای طبیعی و گیاهی به 

کار رفته است.
او دربــاره تفاوت این ســبک مبلمان با ســبک های دیگر 
می گویــد: در ایــن ســبک از مبلمــان، برخــاف کاســیک و 
نئوکاســیک کــه جزئیــات و طــرح و نقش هــای مختلفی را 
شامل می شوند، با خطوط و سطوحی ساده مواجه هستیم 
کیــد دارد و خبری  کــه بیشــتر بر ماهیــت اصلی آن وســیله تا
از تزئینــات و نقــش و نگار نیســت. درواقع مبلمان مینیمال 
معموال طراحی ساده ای از لحاظ ساخت و پارچه به کار برده 

شده دارند و جذابیت شان در سادگی شان است. 
چالــش اصلــی فعالیــِت آرنک به گفتــه پرهیزگار نوســان 
قیمت دالر است، زیرا تمام مواد به کار رفته در محصوالت به 
دالر محاسبه می  شود که همین امر فعالیت را دشوار می کند.
مدیــر مجموعــه آرنک بــا ابراز رضایــت از حضــور در این 
نمایشــگاه می گویــد: خوشــبختانه یزدی هــا از ایــن غرفه و 
ســبک مینیمال استقباِل بســیار خوبی کردند که این اتفاق 

باعث خرسندی ما است.

رش هایی که ُمبل می شوند
َ
ف

َچند نکته کلیدی در چیدماِن ُمبلمان

 مینیمالیسم، سبکی سرشار از آرامش و زیباییتاثیر َمنفی نوسانات ارز بر تولید ُمبلمان
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کثرا متراژ باالیی ندارند،  چیدماِن خانه های امروزی که ا
گر خانه تان متراِژ باالیی  سبِک خاِص خود را می طلبد، پس ا
ندارد و یا هر چند وقت یکبار میزباِن مهمانانی هســتید که 
گر گاهی شب ها  شب را در خانه شما سپری می کنند و یا نه ا
هــوس خوابیدن جلوی تلویزیــون را می کنید، این گفتگو را 

حتما بخوانید:
ابوالفضــل دهقــان طزرجانــی مدیــر مجموعــه مبلمــان 
کــده نگین کویر، اولیــن و تنها مرکز  تخت خواب شــو کمجا
تخصصــی فروش مبلمــان تخت خواب شــو در اســتان یزد 
بــا 10 ســال ضمانــت اســت، او معتقد اســت: مبلمــاِن تخت 
خواب شــو حاصــِل نــوآوری و خاقیــت در زمینــه ی طراحی 
تخــت خواب هاســت که بیشــتر کاربــرِد آن بــرای فضاهای 
آن هــا  مزیــت  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  و  اســت  کوچــک 

بهینه سازی فضا است.
دهقــان می گوید: مبلماِن تخت خواب شــو زیرمجموعه 
مبل های راحتی و دارای پایه های کوتاه، دســته های پهن 
و نشــیمنگاه نرم هستند و معموال از وزن سبکی برخوردارند 

و درنتیجه استفاده و جابه جایی آن ها بسیار راحت است.
به گفته او، مبلماِن تخت خواب شــو بدون شک یکی از 
ُپرکاربردترین وسایلی است که خانه های امروزی نیاِز زیادی 
به آن دارند، به خصوص برای میزبانی از مهمانانی که شب 
قصِد ماندن دارند. این وسیله راحت و کم جا دو کاربرِد مجزا 

دارد و در عرِض چند ثانیه اتاِق نشــیمن را به فضایی برای 
خواب و استراحت تبدیل می کند.

دهقــان اضافــه می کند: کیفیِت این محصــوالت باتوجه 
به استقباِل بی نظیر خانواده ها در سال های اخیر با مشابه 

خارجی آن کاما برابری می کند.
کــده  مدیــر مجموعــه مبلمــان تخــت خــواب شــو کمجا
نگیــن کویــر در مــورد انواع مبــل تخت خواب شــو می گوید: 
خوشبختانه در سال های اخیر تنوع این مبلمان به قدری 
افزایــش یافتــه کــه با هر فضــا و دکوراســیونی قابــِل تطبیق 
اســت، بــرای مثــال فوتــن یــک مبــل  تخــت خواب شــو بــا 
ســاختاری ساده است که با جمع شــدن می تواند به عنوان 
یــک صندلــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا بــاز شــدن نیــز 
به شــکل یــک تختخــواب راحــت درمی آید. و یــا مبل های 
بازشونده می توانند به عنوان یک مبل راحتی سه نفره عمل 
کننــد و بــه  خوبــی از عهــده هــر دو وظیفــه خــود یعنی مبل 
راحتــی و تختخواب برآیند. مبل تخت  خواب شــو یک نفره 

میزبان خوبی برای مهمانان است.
دهقان خاطر نشان می کند: معموال در فضای داخل مبل 
کس مانند وجود دارد که به عنوان  تختخواب شو فضایی با

کمد برای گذاشتن وسایل اضافه بسیار مناسب است.
او یکــی دیگر از مزیت هــای این نوع مبلمان را اســتفاده 
در مکان هــای مختلف عنوان می کنــد؛ برای مثال مبلماِن 
تخــت خــواب شــو یکــی از گزینه های بســیار مناســب برای 
زمانی هســتند که مجبور هســتید در محِل کار بمانید و نیاز 
به اســتراحت داریــد. بنابراین می توانید بــه راحتی در زمان 
اســتراحت آن را بــه تخــت تبدیــل نماییــد و هنــگاِم کار به 

حالت اول یعنی مبل برگردانید.   
به طور خاصه، از جمله ویژگی های مبل تختخواب شو، 
کس زیِر نشیمن، حجم  تلفیق تخت و مبل، ایجاد فضای با
کم، وزن سبک هنگام جابجایی در منزل و استحکام باالی 
آن به دلیل اســتفاده از فلز صنعتی ســبک در ســاختار آن و 

قابلیت مونتاژ و دمونتاژ است.

یکی از غرفه هــای جدیدی که از این دوره به مجموعه 
کار؛ سامانه هوشمند جمع آوری  نمایشگاه پیوسته، غرفه پا

پسماند خشک است. 

محســن اســماعیلی مدیــر این ســامانه در توضیــح این 
اپلیکیشــن می گویــد: شــهروندان می تواننــد پســماندهای 
خشــک خــود را بــه تفکیــک جمــع آوری و از طریق ســامانه 
کار تنهــا بــا دو کلیلــک اطاع رســانی کننــد تــا پیک های  پــا
مجموعــه بــا مراجعــه حضــوری بــه محــل، پســماندها را 
تحویــل بگیرنــد. به ازای این پســماند، کیِف پــوِل افراد در 

اپلیکیشن شارژ می شود.
او ادامــه می دهــد: بعد از شــارژ کیِف پول، فــرد می تواند 
روی واژه اعتبــار فعلــی و در ادامــه دریافــت نقــدی کلیــک 
کند و بعد از وارد کردن شــماره شــبا، مبلِغ حاصل از دریافت 
پســماندها به حســاب او واریز می شــود و یا فــرد می تواند از 
ایــن طریق قبوض خود را پرداخت نماید و یا حتی نســبت 

به خرید شارژ خط اعتباری تلفن همراه خود اقدام کند.

حسین دهقان منشادی
 بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره انجمن گردشگری 

ک و نوشیدنی دونار خورا
کی های متنوعی  همواره در حاشــیه نمایشــگاه ها، خورا
کتور اصلــی برای خریــد آن ها قیمِت  عرضه می شــود کــه فا
مناســب اســت امــا چه بهتر کــه از ایــن رویدادهــا و فرصتی 
که ایجاد می کنند اســتفاده شود تا مردم با میان وعده های 
جایگزین و ســالم، در عین حال خوشــمزه آشــنا شــوند. زیرا 
متاســفانه افــراد در این رویدادها به خاطر خســتگِی ناشــی 
کی یا نوشیدنی ای  بازدید یا از روی عادت همیشــگی، خورا
را می خورنــد که شــاید ســالم نباشــد و بعضا توجــه  کافی به 
سامت و کیفیت آن ندارند و این روند با رسالت گردشگری 
ک که مبنایش تغذیه سالم است تناقض دارد. هرچند  خورا
گفته نماند که قیمت محصوالت عرضه شده بسیار مهم  نا
اســت. همــه این ها ســبب شــد در اقدامــی مبتکرانــه برای 

اولیــن بــار، همزمان با برگزاری نمایشــگاه مبلمان در محل 
ک و  دایمــی نمایشــگاه های یزد، انجمن گردشــگری خــورا
نوشــیدنی دونــار بــا حمایت و تشــویق مجموعــه مدیریتی 
و  مقــوی  میان وعده هــای  عرضــه  بــه  اقــدام  نمایشــگاه، 

نوشیدنی های سالم کند. 
در کلبــه ســامتی نمایشــگاه، پنج نوع نوشــیدنی ســالم 
)دمنــوش بــه(، ســه نوع شــیرینی بــا ارده و شــکِر کــم، یک 
نــوع کیــک بــا ارده، چهــار نــوع نــان بــا محتویــات پنیــر و 
ســبزی و پــوره ســیب زمینی، میوه خشــک، کوکــی رژیمــی و 
موارد مشــابه عرضه شــدند. همزمان نیز با توضیح در مورد 
گاه سازی مردم کمک شد. برای  ک و نوشیدنی ها، به آ خورا
برخی غرفه داران نیز ســفارش هایی از همین میان وعده و 

شیرینی ها آماده شد.
ک سالم در حاشیه  شــروع فعالیت های گردشــگری خورا
رویدادهای نمایشگاه های که با حمایت مجموعه مدیران 
نمایشــگاه یــزد اتفــاق افتــاد نمونــه ای دیگــر از پیشــگامی 
یزدی هــا در توســعه فعالیت های تخصصی در گردشــگری 
اســت کــه بایــد مــورد حمایت عملــی مســئولین ذی ربط در 

حوزه گردشگری قرار گیرد.
ک و نوشیدنی دونار به صورت  انجمن گردشــگری خورا
ک همچون  تخصصی در کلیه زمینه های گردشــگری خورا
کــی،  فرهنگی-خورا تورهــای  ک،  خــورا تورهــای  برگــزاری 
تهیــه  کــی،  فرهنگی-خورا شــب های  اجــرای  و  طراحــی 
میان وعده های سالم و اجرای امور نمایشگاهی و رویدادها 

فعالیت می کند.

»در ســاخِت حــدود 90درصد از تولیــداِت برند مبلیران از 
پارچه هــای مبلی تولید یزد اســتفاده می شــود.« این جمله 
را محمــود پیشــرو مدیرفروش مجموعه مبلیــران با افتخار 

بیان می کند.
مبلیران تقریبا در 16 دوره برگزاری نمایشــگاه تخصصی 
مبلمان در یزد حضور داشته و پیشرو معتقد است یزدی ها 
خوش سلیقه هستند و همواره از این برند استقبال کرده اند.

بررســی  در حــاِل  مبلیــران همــواره  این کــه  بیــان  بــا  او 
ســلیقه ها اســت و طراحی هایــش را همــگام بــا آن بــه روز 
می کنــد، می گویــد: محصوالت این دوره از نمایشــگاه طبق 
روال و براســاِس بررســی سلیقه ای که طی سال های حضوِر 

این برند در نمایشگاه یزد صورت گرفته، ارائه شده است. 
پیشــرو بااشاره به این که یزدی ها بیش تر طرفداِر سبک 
کاســیک در مبلمان هســتند، می گوید: این سبک مبلمان 
نســبت به سبک استیِل ســلطنتی فضای کم تری را اشغال 
می کند، از نظر قیمت به صرفه تر و در عین حال بسیار زیبا 

و شیک است.
او با افتخار ادامه می دهد: خوشبختانه صنعت نساجی 
یزد به خصوص در سال های اخیر بسیار پیشرفت داشته و 
مبلیران با افتخار در ساخت حدود 90 درصد از مبلمان خود 

از پارچه های تولید یزد استفاده می کند.
خ  پیشرو در پایان باتوجه به شرایِط موجود و نوساناِت نر
ارز و بازار، خواستاِر حمایت بیش تر دولت از این صنعت در 

راستای رونق اقتصاد کشور شد. 

ضا
َ
مبلمان تخِت خواب شو بهترین ُگزینه برای بهینه سازی ف

شک
ُ

پاکار، سامانه هوشمند جمع آوری َپسماند خ

گردشگری خوراک:

 َتغذیه سالم در رویدادهای نمایشگاهی

 در90درصد محصوالت مان از پارچه های تولیِد یزد 
استفاده می شود

این روزها داشــتن یک دســت مبل مدرن و راحتی به 
صورت تنها و یا در کنار مبلمان کاسیک در هر خانه ای 
جــزء الینفــک زندگی اســت و رقابــت در بــازار مبلمان به 
ح های  حدی تنگاتنگ اســت کــه هرروز شــاهد ورود طر
متنــوع و جدیــد بــا ابعــاد و اندازه هــای مختلف بــه بازار 

مبلمان هستیم، حتی برای آپارتمان های کوچک!
 بــه گفتــه ی محمــد عباس نــژاد مدیــر عامل شــرکت 
تولیدی مبلمان صبا، یکی از مهم ترین ویژگی های یک 
مبِل راحتی خوب و بادوام، اســتحکام بدنه و زیرســازی 
مناسب آن است. برای انتخاب مبل راحتی مدرن، باید 
در نظر داشته باشید که در چه فضایی و چه متراژی قرار 

است از آن استفاده کنیم. 
این مدیر جوان با اشــاره به این که مبل های راحتی 
و یا مدرن انتخاب تمام کسانی است که به دنبال مبلی 
راحــت بــرای نشســتن و اســتراحت هســتند، می گویــد:  
این ســبک از مبل هــا تزیینات ریز و زیاد مبل کاســیک 
را نــدارد، ســاختار ســاده ای دارنــد و تنوع بیشــتری را نیز 

می توان در آن ها پیدا کرد. 
صبــا  تولیــدی  مجموعــه ی  می گویــد:  عباس نــژاد 

عمــده محصــوالت تولیــدی خــود را در حــوزه مبلمــان 
مدرن توســعه داده اســت؛ چرا که این مبل ها در زندگی 
شــلوغ امروزه فضایــی آرام و بی دغدغه را به خانه هدیه 
کم تــری  وزن  مــدرن  مبل هــای  همچنیــن  می دهنــد، 
نسبت به مبل های کاسیک دارند و از لحاظ قیمت نیز 

از مبل کاسیک ارزان تر هستند.
او در خصــوص مــواد بــه کار رفتــه در تولیــد یک مبل 
مــدرن ادامــه می دهــد: در طراحــی مبل مــدرن برخاف 
مبل کاســیک از چوب کمتر و پارچه بیشــتری اســتفاده 
می شــود و نوعــی مبلمان راحتــی در بازار تولید می شــود 
کــه به صورت تمام پارچه اســت. عاوه بر این بســیاری 
از مدل های مدرن به جای چوب با فلز استیل نقره ای، 

طایی، مشکی یا مسی ساخته می شوند.
مدیرعامل شــرکت تولیــدی مبلمان صبا همچنین با 
اشــاره به ویژگی های مبلمان مدرن، می گوید: مبل های 
مــدرن، بخاطر داشــتن ســاختار فلــزی و بکارگیــری فوِم 
پلــی اورتان  با کیفیت مرغوب، دوام فوق العاده و راحتی 
دارند و خرید مدل های متنوع این مبلمان مدرن، برای 

فضاهای مختلف اداری، خانگی و... کاربرد دارد. 

رقابت در بازار تولید مبلمان مدرن
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صنعت مبل از صنایع قدیمی است که یزدی ها 
از نســلی به نســل دیگر به یادگار گداشــته اند. یزد 
کــه ســابقه طوالنــی در  از شــهرهایی اســت  یکــی 
صنعت مبل سازی دارد و به همین  واسطه توانسته 
برای بسیاری اشتغال زایی کند. در این شهر بیش 
از پانصد کارگاه مبل ســازی فعالیت می کند؛ اما نام 

قدیمی ها همیشه در یادها می ماند. 
همه چیز از یک نجاری در مرکز شهر شروع شد 
و کــم کم در کنار آن کارگاه مبل ســازی هم آغاز به 

کار کرد. برای خانواده ی حسینی ساخت مبلمان، 
شــغل خانوادگی است و قدمتی 70 ساله دارد. مبل 
در  مبــل  تولیدکننــدگان  قدیمی تریــن  از  مهــدی 
یــزد اســت و در حــال حاضر هم نســل چهــارم این 

خانواده میراث دار این شغل هستند. 

تغییرسلیقهیمردم
سید حسین حسینی مدیر مجموعه ی تولیدی 
مبلمان مهدی می گوید: ما نسل چهارم از خانواده 

که  هســتیم که در کار مبلمان فعالیت می کنیم چرا
مبلمان شغل اجدادی ما است. پدر بزرگ خانواده 
کار خود را با یک کارگاه نجاری شروع کرد و کم کم 
آن را گســترش داد :» درواقــع قدمــت 70 ســاله در 
صنعــت مبلمان یزد داریم اما پدر بزرگ مان قبل از 
آن یک کارگاه نجاری داشت که کم کم آن نجاری 
به کارگاه مبل ســازی و بعد از آن هم به نمایشــگاه 

مبل توسعه یافت«.
حســینی در خصــوص ســلیقه ی مــردم یــزد و 
تغییــر آن در حــوزه ی مبلمــان در ایــن چنــد ســال 
معتقد اســت: ســلیقه مبلمان چند ســالی است که 
از کارهای ُپر منبت کاری و بزرگ به سمت کارهای 
ظریــف و ســاده پیــش رفتــه اســت. زمانــی مــردم 
کارهای کاســیکی را می پسندیدند که منبت کاری 
باال داشت ولی سلیقه ی امروز مردم مبل کاسیک 
ساده اســت. در مورد کارهای راحتی هم سلیقه ی 
مــردم فرق کرده وکارهای ســاده و ظریف را بیشــتر 
می پســندند چون متــراژ خانه ها کوچک تر شــده و 
با توجه به مســاحت خانه ها کارها هم کوچک تر و 

ظریف تر تولید می شوند که بیشتر هم خریدار دارد.  

تولیِدپارچه
کار تولیـدی پارچـه  مبلمـان مهـدی از سـال 79 
کـرده و در حـال حاضـر  رومبلـی را در اسـتان شـروع 
رومبلـی  پارچـه  تولیدکننـدگان  بزرگ تریـن  از  یکـی 
در ایـران اسـت و بسـیاری از پارچه هـای مبل هـای 
تولیـدی  مهـدی،  مبـل  کارگاه  در  ساخته شـده 

اسـت.  خودشـان  کارخانـه 
حسـین حسـینی بـا اشـاره بـه این کـه هـم پارچـه 
پارچه هـای  هـم  و  می کننـد  تولیـد  راحتـی  رومبلـی 
کارهـای مـا  کاسـیک و اسـتیل، می گویـد:  رومبلـی 
ایـران  در  موجـود  نخ هـای  بهتریـن  از  شـده  تولیـد 
اسـت امـا، یـک سـری از نخ هـا هـم وارداتـی اسـت 
کـه بـرای بعضـی از تولیـدات خـاص از آن اسـتفاده 

می کنیـم. 
بـه گفته ی این تولیدکننـده، پارچه های رومبلی 
از نظـر مـواد اولیـه تفاوتـی بـا هـم ندارند امـا در طرح 
تفـاوِت بسـیار دارنـد: »پارچه های رومبلی کاسـیک 

کثـر کارهـای راحتی و  عمومـا طـرح دار هسـتند ولـی ا
اسـپورت پارچه هـای رومبلـی سـاده دارند.« 

حسـینی بر این باور اسـت که تشـخیص کیفیت 
اسـت  سـخت  بسـیار  مشـتری  یـک  دیـد  از  پارچـه 
کـه ایـن کار نیـاز به تخصص بسـیار باالیـی دارد  چرا
را  رومبلـی  پارچـه ی  کیفیـت  زمـان  گذشـت  تنهـا  و 
مشـخص می کنـد: »البتـه تشـخیص کیفیـت خـود 
کـه مشـخص  مبـل هـم بـه ایـن راحتـی نیسـت چرا
کـه آیـا تولیدکننـده در سـاخِت آن چـوب  نمی شـود 
معمولـی بـه کار بـرده یـا چـوب راش؟ درواقـع کیفیت 
کار به انصاف تولیدکننده بستگی دارد. « به اعتقاد 
ایـن تولیدکننـده پارچـه رومبلـی تنـوع بسـیاری در 
طـرح و جنـس دارد امـا پارچـه ی شـانل نسـبت بـه 
پارچه های دیگر از کیفیت باالتری برخوردار اسـت. 
گفتنـی اسـت که عمده مبلمان تولیـدی مهدی، 
مبلمـان راحتـی اسـت و کلیـه محصـوالت آن هـا هـم 
خدمـات پـس از فـروش و هـم ضمانـت دارنـد و بـه 
می توانـد  آسـوده  خیـال  بـا  مشـتری  دلیـل  همیـن 

خریـد کنـد. 

یک میراِث خانوادگی

این روزها مبلمان ظریف و ساده خریداِر بیش تری دارد

کناِن آن  کـه شـنیدن آن از زبـان سـا هـر خانـه داسـتانی دارد 
بسیار جالب و دوست داشتنی است. افراد برای چیدمان وسایل 
خانه ی خود و طراحی دکوراسـیون منزل، اولویت هایی دارند که 

بـر اسـاس آن چیدمـان و خریـد را انجـام می دهنـد. 
مبـل کاسـیک یکـی از ُپرطرفدارتریـن مبلمـان در دکوراسـیون 
کثـر ایرانی ها اسـت. این مبلمان بـه خاطر اصالت،  داخلـی منـزل ا
طراحـی خـاص و بـا ترکیـب چـوب و پارچه هـای فاخـر می تواننـد 
چهـره متفـاوت و لوکـس بـه فضـای دکوراسـیون پذیرایـی خانـه 
کاسـیک بـا  کـه مبـل  کـرد  ببخشـد. امـا موقـع خریـد بایـد دقـت 
فضای خانه همخوانی داشـته باشـد. گروه مبلمان سـامی برای 
رفـع ایـن موضـوع عـاوه بـر تولیـد مبل هـای کاسـیک، مبلمـان 
کـه بـرای فضاهـای  کـرده اسـت  کاسـیک مـدرن را هـم طراحـی 
کوچـک هـم کارایـی مطلوبـی دارد و ایـن امـکان را بـه خریـدار مـی 

دهـد کـه در هـر ابعـاد فضایـی از ایـن مبلمـان اسـتفاده کنـد. 

استانداردمبلدرایران
شـرکت سـامی یکـی از پیشکسـوتان تولیـد مبلمـان کاسـیک 
گـون اسـت کـه  و مـدرن و انـواع صنایـع چـوب در طرح هـای گونا
در سـاخت آن هـا از بهتریـن مـواد اولیـه اسـتفاده می کنـد. تولیـد 

ایـن محصـوالت نتیجـه بیـش از 50 سـال تجربـه در ترکیب هنر و 
تکنولـوژی در صنعـت چـوب اسـت. 

بـه گفتـه ی بابـک یعقوب پـور نماینـده ی مبلمـان سـامی در 
در  مبلمـان  برنـد  اولیـن  برنـد  ایـن  بین المللـی،  نمایشـگاه های 
ایران اسـت که توانسـته اسـتاندارد ایران را کسـب کند و این یک 
کـه ایـن اسـتاندارد  موفقیـت بـزرگ بـرای ایـن مجموعـه اسـت چرا
باعـث می شـود مصرف کننـده یـا مشـتری مجاب شـود که سـامی 

ارزش خریـد را دارد. 

مبلهایآوانگارد
سـامی  مبلمـان  تولیـدی  سـبک های  مـورد  در  یعقوب پـور 
می گوید: سبک تولیدی مبل سامی بر مبنای مبلمان کاسیک 
و آوانـگارد اسـت. او آوانـگارد را اینطـور تعریـف می کنـد: » آوانـگارد، 
مبلـی اسـت بیـن سـبک  کاسـیک و راحتـی؛ درواقـع ایـن سـبک 
مبـل همـان نشـیمن راحتـی را بـه مشـتری می دهـد امـا بـا ترکیـب 
کاسـیک. نماینـده مبلمـان سـامی در نمایشـگاه های  مبلمـان 
بین المللـی، بـا اشـاره بـه رقابـت بـاال در بـازار تولیـد مبلمـان، ادامـه 
می دهـد: سـامی سـعی کـرده اسـت تـا نسـبت بـه رقبـا، طرح هـای 

جالـب و مختـص خـود را داشـته باشـد. 

پارچههایداخلی
کـه مشـتری بـا خیـال آسـوده می توانـد  او بـر ایـن بـاور اسـت 
کـه مبلمـان سـامی دارای  کنـد؛ چرا گـروه تولیـدی خریـد  از ایـن 
اسـتاندار ایران اسـت و از چوب به کاررفته در تولید مبل گرفته تا 

فـوم و پارچـه ی بـه کار رفتـه در آن از بهتریـن مـواد هسـتند. 
به گفته یعقوب پور، پارچه های به کار رفته در مبلمان سامی 

هم از پارچه های تولید داخل است و هم پارچه های خارجی. 
بـه نظـر او پارچـه ایرانـی و خارجـی خیلـی تفاوتـی با هـم ندارند 
کـه  گفـت  بایـد  البتـه  باالیـی دارنـد  تنـوع  برندهـای خارجـی  امـا 
و  کرده انـد  پیشـرفت  سـال  چنـد  ایـن  در  هـم  ایرانـی  برندهـای 
خیلی هـا ترجیـح می دهنـد تـا از برندهـای داخلـی اسـتفاده کننـد. 

کـه حتمـا  یعقوب پـور می گویـد: مـا مشـتری را ترغیـب نمی کنیـم 
مبـل بـا پارچـه ایرانـی بخـرد یـا مبـل بـا روکـش پارچـه ای خارجـی؛ 
چراکه تصمیم را به عهده خودشـان می گذاریم، مشـتری ممکن 
کـه فـرق چندانـی  اسـت پارچه هـای داخلـی را انتخـاب کنـد چـرا 
بـا نـوع خارجـی نـدارد و فکـر می کنـد پـول بیـش از حـدی مصـرف 
و  می کننـد  فکـر  متفـاوت  هـم  مشـتری ها  از  بعضـی  امـا  می کنـد 
اعتقـاد بـه انتخـاب برنـد خارجـی دارنـد، در هـر صـورت اولویت ما 

بـا انتخـاب مشـتری اسـت.

تنوعفومدربازار
از سـری  را  انـواع فـوم مبـل  یعقوب پـور شـناخت ویژگی هـای 
نـکات موثـر در نحـوه نگهـداری و نظافـت مدل هـای مختلـف 
مبلمـان می دانـد و ادامـه می دهـد: جنـس، سـاختار و همین طـور 
خصوصیـات فـوم مبـل عـاوه بـر رونـد نگهـداری، بـر اسـاس نـوع 
کاربـرد آن می توانـد متفاوت باشـد. او در خصـوص انواع فوم های 

بـه کار رفتـه در تولیـد مبلمان می گوید: نمونه هـای مختلف انواع 
فوم مبل بر اساس الیاف سازنده آن ها شامل فوم سرد، فوم گرم، 
فوم ویژه، الیاف ویسـکوز، الیکو، پلی اسـتر فشـرده، فیبر پلی استر، 
فـوم مبـل پلی اورتـان ضد میکروبی، فوم مبـل پلی اورتان با تراکم 
بـاال، فـوم سـلول بـاز و فـوم سـلول بسـته اسـت و بـا توجـه بـه تنـوع 

بـاالی فـوم، سـامی همیشـه از بهترین هـا اسـتفاده می کنـد. 

فرصتیمناسببرایخرید
نماینـده گـروه مبلمـان سـامی در نمایشـگاه های بین المللـی، 
حضـور ایـن گـروه تولیـدی در نمایشـگاه بین المللی یـزد را فرصت 
بسـیار خوبـی بـرای معرفـی و خریـد ایـن برنـد در یـزد می دانـد و 
کثـر برندهـای معتبـر حضـور  ادامـه می دهـد: در ایـن نمایشـگاه ا
کـه  دارنـد کـه فرصـت بسـیار خوبـی بـرای خریـد مـردم اسـت؛ چرا
آن هـا خیلـی راحـت می تواننـد از برندهایـی خریـد کنند که ممکن 

اسـت در شـهر یـزد نمایندگـی نداشـته باشـند. 

ترکیِب هنر و تکنولوژی در صنعِت چوب


