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احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

تولید داخل
ضرورت حمایت از ِ
ِ
ظرفیت غنی
و بهرهبرداری از
ِ
در صنعت مبلمان

برگـــزاری نمایش ــگاههای تخصص ــی
هم ــواره و ن ــه تنه ــا در ای ــران بلک ــه در سراس ــر
ـوان اقدام ــی بس ــیار موث ــر در رون ــق
دنی ــا بهعن ـ ِ
یش ــود .ام ــکان ارائ ــه
اقتصـــاد شـــناخته م 
یه ــا
جدیدتریـــن دســـتاوردها و برتری ــن فناور 
در هــر حــوزه و یافتــن بــازار فــروش بــرای آنهــا،
تب ــادل اطالع ــات و تجرب ــه ،اش ــتغالزایی موث ــر
و در نهایـــت رونـــق چرخ ــه اقتص ــاد و توس ــعه
ته ــای ای ــن صنع ــت
منطقــهای از جمل ــه مزی 
گســـترده و ســـود ده اس ــت.
تجربـــه نشـــان میده ــد یک ــی از
ـتقبال
نمایشـــگاههایی ک ــه هم ــواره م ــورد اس ـ
ِ
اقشـ ِـار مختلــف جامعــه قــرار گرفتــه ،نمایشــگاه
تخصصـــی مبلمـــان اس ــت ک ــه خوش ــبختانه
بیس ــت و یکمی ــن دوره از آن نی ــز ب ــا همراه ــی
برتریـــن تولیدکنن ــدگان و ش ــاخصترین
برنده ــای تولی ــدی ای ــن صنع ــت ب ــا موفقی ــت
برگـــزار شـــد.
هـــدف برگ ــزاری از ای ــن روی ــداد
نخســـتین
ِ
ط ــی ای ــن س ــالیان ،حمای ــت از تولی ــد داخ ــل و
معرف ــی ظرفی ـ ِـت غن ــی کش ــور در ای ــن صنع ــت
بــوده اســت و از آنجایــی کــه یــزد قطــب صنعـ ِـت
نس ــاجی کش ــور اس ــت و از دیرب ــاز تولیدات ــش در
ای ــن زمین ــه ب ــه دلی ــل کیفی ــت م ــورد اس ــتقبال
ن ــه تنه ــا ای ــران بلک ــه دنی ــا ب ــوده و طب ـ ِـق آماره ــا
امـــروز نیـــز بیـــش از  90درص ــد تولیدکنن ــدگان
مبـــل در کشـــور از پارچ هه ــای تولی ــد ش ــده در
تش ــان اس ــتفاده
ی ــزد ب ــرای س ــاخت محصوال 
میکننــد ،بنابرایــن ایــن رویــداد همــواره در یــزد
بـــا باالتریـــن ظرفیـــت و بیشتری ــن اس ــتقبال
برگ ــزار ش ــده اس ــت.
ته ــای
امیـــد کـــه بـــا اس ــتفاده از ظرفی 
موجـــود ،بهتریـــن دس ــتاورد را کس ــب کنی ــم.

زینت بخش خانههای سبز

َ
کار خانوادگی است
این یک کسب و ِ
«ســال  90وارد بــازار و در کنــار پــدر مشــغول بــه
کار شــدم ،از ابتــدای ورودم بــه ایــن عرصــه و بــا
آ گاه ــی از تغیی ــر س ــلیقهی م ــردم ت ــاش ک ــردم
ســبک کار را پلــه پلــه عــوض کنــم و محصــوالت
را از آین ــه و ش ــمعدان ب ــه س ــمت تولی ــد آیین ــه
و کنس ــول توس ــعه بده ــم ».ای ــن بخش ــی از
ته ــای مه ــدی ریحان ــی مدی ــر گال ــری
صحب 
ریحانــی اســت .گالــری ریحانــی یــا همــان آینــه و
ش ــمعدان ریحان ــی در س ــال  72ب ــا ف ــروش آین ــه
و شــمعدان فعالیــت خــود را شــروع کــرد .مهــدی
ریحان ــی س ــال  90تصمی ــم میگی ــرد ت ــا در کن ــار
پدر کســب و کار خود را توســعه بدهند ،بنابراین
در همــان شــروع کار ،نشــان تجــاری ریحانــی را
بــه ثبــت میرســانند و رفتــه رفتــه تولیــدات خــود
را در صنایــع چــوب توســعه میدهنــد .بــه گفتــه
مه ــدی ریحان ــی بیش ــترین تولی ــدات گال ــری
ریحان ــی محص ــوالت چوب ــی مث ــل کنس ــول و
آین ــه ،آین ــه و ش ــمعدان ،می ــز کن ــار س ــالنی ،می ــز
تلویزیــون و بوفــه اســت .گالــری ریحانــی در کنــار

تولیــد محصــوالت خــود ،نماینــدهی انحصــاری
فــروش برندهــای معــروف صنعــت چــوب مثــل
َ
"اف ــرا" نی ــز اس ــت.
احترامبهتمامسلیقهها
مه ــدی ریحان ــی در م ــورد ه ــدف از کس ــب و
کار خــود میگویــد :رســالت مــا زینــت بخشــی بــه
منــزل ســبز مــردم اســت .مدیــر گالــری ریحانــی با
اشــاره بــه تنــوع تولیــد محصــوالت مجموعـهی
ریحانــی ،ادامــهمیدهــد :مــا تــاش کردیــم تــا از
هــر نــوع ســبکی محصــوالت خــود را تولیــد کنیــم
ت ــا بتوانی ــم نی ــاز س ــایق مختل ــف را برط ــرف
ـوالت چوبــی تولیدیمــان
کنیــم بنابرایــن محصـ ِ
هــم ســبک کالســیک را پوشــش میدهــد و هــم
ســبک مــدرن.
ریحان ــی ب ــا تاکی ــد ب ــر ای ــن موض ــوع ک ــه
تولی ــدات م ــا بیش ــتر می ــز کنس ــول ،می ــز کن ــار
س ــالنی ،می ــز تلویزی ــن و بوف ــه اس ــت ،میگوی ــد:
ایــن روزهــا میزهــای کنــار ســالنی فلــزی اســتیل

یه ــای م ــدرن ،طرف ــدار زی ــادی دارن ــد و
و چوب 
دیگ ــر خب ــری از آن میزه ــای دو طبق ــه چوب ــی
ـات چوب ــی ای ــن روزه ــا
س ــاده نیس ــت ،مصنوع ـ ِ
بس ــیار خالقان ــه ُب ــرش میخورن ــد.

بســیاری دارد و افــراد بــا اســتفاده از کنســولهای
جدی ــدی ک ــه در ب ــازار یافـــت میشـــوند،
میتوانن ــد ع ــاوه ب ــر زیباس ــازی ب ــه چیدم ــان
بهت ــر نی ــز کم ــک کنن ــد.

تنوعباالیمحصوالت
وی در خص ــوص میزه ــای کنس ــول نی ــز ب ــر
ای ــن ب ــاور اس ــت ک ــه ی ــن روزه ــا می ــز کنس ــول
آنق ــدر تن ــوع دارد ک ــه ب ــرای ه ــر ن ــوع س ــبک
دکوراس ــیون و خانـ ـ ه ب ــا متراژه ــای مختل ــف
یش ــود.
کنس ــولهای ش ــیک و زیب ــا یاف ــت م 
میــز کنســول بــر اســاس فــرم و شــکل ،پای ـهدار و
بــدون پایــه ،جنــس و انــدازه و ...تقســیم بنــدی
یش ــوند .بیش ــترین تولی ــدات محص ــوالت
م
ریحانــی نیــز بــه ســبک کالســیک و یــا تلفیقــی از
کالس ــیک و م ــدرن هس ــتند.
مه ــدی ریحان ــی در م ــورد نق ــش کنس ــول در
دکوراس ــیون خان ــه میگوی ــد :کنس ــول ی ــک می ــز
دک ــوری ش ــیک و لوک ــس اس ــت ک ــه کاربرده ــای

تفاوت بین سبک مدرن و کالسیک
وی در خص ــوص تن ــوع تولی ــد محص ــوالت
مجموع ــه ریحان ــی ادام ــه میدهـــد :تنـــوع
محص ــوالت م ــا بس ــیار باالس ــت و ت ــاش کردی ــم
ت ــا س ــبک تولی ــدی کارهایم ــان ط ــوری باش ــد
ک ــه جوابگ ــوی س ــلیقههای مختلـــف باشـــد.
انــدازه و ابعــاد میــز کنســول نیــز بــه ســلیقه و نیــاز
مشــتری بســتگی دارد .وی بــا اشــاره بــه تفــاوت
بی ــن س ــبک کالس ــیک و م ــدرن میگوی ــد :می ــز
کنســولهای کالســیک بیشــتر از چــوب ســاخته
یش ــوند و خراط ــی و منبـ ـتکاری ش ــدهاند ت ــا
م
در کن ــار مبلم ــان اس ــتیل همخوان ــی بیش ــتری
داش ــته باش ــند ب ــه همی ــن عل ــت در انتخ ــاب
اولی ــه بیش ــتر اف ــراد می ــز کنس ــول را ب ــه هم ــراه

مبلم ــان و بوف ــه و… خری ــداری میکنن ــد ت ــا ب ــه
اصطــاح ســت باشــند ،بــا ایــن وجــود ایــن یــک
اص ــل اجتنابناپذی ــر در انتخ ــاب می ــز کنس ــول
کالس ــیک نیس ــت ،توج ــه ب ــه فض ــا و ان ــدازه می ــز
و رنگبن ــدی از اولوی ــت بیش ــتری برخوردارن ــد.
ل ب ــه
ریحانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه کنســـو 
ســبک مــدرن در بیــن مشــتریان بســیار محبوب
اســـت ،ادامـــه میدهـــد :ســـبک مـــدرن یک ــی
از محبوبتریـــن ســـبکهای دکوراس ــیون
داخلـــی منـــزل اســـت کـــه در عیـــن س ــادگی،
زیب ــا و قاب ــل دس ــترس اس ــت .ب ــه خص ــوص در
خانهه ــای کوچ ــک و آپارتمان ــی ام ــروزی ای ــن
ســبک میتوانــد جوابگــوی بســیاری از افــراد بــا
ســـلیقههای متفـــاوت باشـــد.
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اقتصاد یزد
موثر صنعت مبلمان در توسعه
ِ
ِ
نقش ِ

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

خوشنودی است.
خوشبختانه حضور ُ
ـور تولیدکنندگان ،تنوع محصوالت،
ـ
ش
ر
پ
ِ
ِ
فرصــت خریــدی
تهــای منصفانــه
ـرایط اقســاطی و قیم 
ِ
شـ ِ
رضایتمندانــه را در اختیـ ِـار متقاضیــان قــرار داد کــه باتوجــه بــه
پتانسیلهای یزد در این زمینه دور از ذهن نبود.
اســتان یزد در صنعت نساجی جایگاهی بسیار قدرتمند دارد
ـواه آن اســتفاده بیــش از  90درصــد تولیدکننــدگان کشــور از
و گـ ِ
پارچههای مبلی استان است ،بنابراین الزم است از این فرصت
ایجــاد شــهرک تخصصی
یشــک
بهتریــن بهــره برده شــود که ب 
ِ
مبلمان بسیار در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود.
عنوان صنعتی پاک و کم آبخواه،
صنعــت چوب و مبلمان به
ِ
تمام تالشمان را برای رونق
و
دارد
در توسعه استان نقش موثری
ِ
آن خواهیم کرد.
امیــد که برگــزاری ایــن دوره از نمایشــگاه و برنامهریزی برای
رضایت بیشــتر خریداران
دور ههــای بعد به رونـ ِـق این صنعت و
ِ
بیانجامد.

2

تالش برای ایجاد یک بازار تخصصی مبلمان در یزد

یزد قابلیت تبدیل شدن به قطب مبلمان جنوب شرق کشور را دارد
صنــف صنایــع چوب اســتان یزد و
ســیدرضا دهقــان ،رییس
ِ
رییــس اتحادیــه درودگران و مبلســازان کشــور ایجاد یــک بازار
تخصصی مبلمان در اســتان یزد را باتوجه به پتانســیل مطلوب
اســتان و شرایطی که مهیا است ،اقدامی بسیار ارزشمند میداند
کــه متاســفانه تــا امروز باوجــود پیگیریهــای فــراوان به نتیجه
نرســیده اســت .این در حالی اســت که بســیاری از مبلفروشــان
یزدی مســتاجر هســتند و در آستانه ورشکســتگی ،بنابراین الزم
است هر چه زودتر چارهای اندیشیده شود.
شــرایط تبدیل شــدن به قطــب مبلمان
او معتقــد اســت ،یزد
ِ
بازار کسب
در
ها
ی
یزد
سو
یک
از
زیرا
دارد،
جنوب شرق کشور را
ِ
جایــگاه قدرتمند
وکار بســیار خوشــنام هســتند و از ســوی دیگــر
ِ
صنعت نســاجی در یزد ســبب شــده پارچههای مبلی اســتان در
ایران حرف اول را بزند ،بنابراین رونق این صنعت در یزد بسیار
مقرون به صرفهتر از سایر استانهای کشور است و اشتغالزایی
و درآمدزایی مطلوبی را به دنبال دارد.
ایجاد بازار تخصصی مبلمان
رئیس اتحادیــه درودگران یزد،
ِ

ـتار
در اســتان یزد را منوط به حمایت مســئولین میداند و خواسـ ِ
روند واگذاری زمین برای این اقدام میشود.
تسهیل ِ
ِ
دهقان برگزاری نمایشــگاه تخصصی مبلمان را اقدامی بسیار
ارزشمند در جهت معرفی تولیدکنندگان ،توانایی آنها و آخرین
محصوالتشان میداند و چشمانداز روشنی را برای این صنعت
در یزد ترسیم میکند.

تولید مصنوعات چوبی
خشک یزد ،بهترین شرایط برای
اقلیم
ِ
ِ
بزرگتری ــن رویداد صنعت مبلمان اس ــتان یزد هر س ــاله برای
طراحان ،تولیدکنندگان و تمام ــی فعاالن عرص ه مبلمان فرصتی
اس ــت تا محص ــوالت جدید خ ــود را به نمای ــش بگذارن ــد و برای
خری ــداران نی ــز این موقعی ــت را فراه ــم میکند تا ب ــا محصوالت
جدید مجموعههای بزرگ تولیدی مبلمان در کش ــور آشنا شوند
و آنها را مس ــتقیم و بیواس ــطه از تولیدکنن ــده خریداری کنند.
نمایش ــگاههای مبلم ــان در یزد هرس ــاله با اس ــتقبال فراوانی
همراه اس ــت و آبانماه امس ــال نیز مانند س ــالهای قبل بیس ــت
و یکمین نمایش ــگاه مبلمان یزد با حض ــور تولیدکنندگان مبل از
اس ــتانهای یزد ،تهران ،مش ــهد ،اصفهان ،ق ــم و مالیر در محل
دایم ــی نمایش ــگاههای بینالمللی یزد برگزار ش ــد.
مس ــعود کاظم ــی از مجری ــان بیس ــت و یکمی ــن دوره مبلمان
ی ــزد با اش ــاره به ای ــن موضوع ک ــه دسـ ـتاندرکاران ای ــن دوره از
نمایش ــگاه س ــعی کردهاند تا ب ــا رعایت همـ ـهی فن ــون بازاریابی
ای ــن نمایش ــگاه را برگزار کنن ــد ،میگوید :ت ــاش ما در ای ــن دوره
از نمایش ــگاه مبلم ــان ی ــزد ب ــر این اس ــت تا نی ــاز همه س ــایق را
برط ــرف کنیم.
وی ب ــا تاکید بر این موضوع که هر دور ه از نمایش ــگاه نس ــبت
ب ــه دورههای قب ــل آن متفاوتتر اس ــت ،ادام ــه میدهد :تالش
م ــا در برگ ــزاری چنی ــن رویدادهایی ب ــر این اس ــت تا ه ــر دوره از

وی با اشـــاره بـــه قیمت باالی چـــوب در بازار مبلمـــان ایران،
میگویـــد :در ســـالهای اخیـــر بـــه دلیـــل حفـــظ محیط زیســـت
و بـــرای جلوگیـــری از قطـــع درختـــان ،قیمـــت چـــوب داخلـــی
افزایـــش زیادی داشـــته اســـت که این امـــر به یکـــی از مهمترین
چالشهـــای این صنعت تبدیل شـــده اســـت .مجری بیســـت و
یکین نمایشـــگاه بینالمللی مبلمان یزد واردات چوب و نوســـان
قیمـــت دالر را از دیگـــر مشـــکالت صنعـــت مبلســـازی در کشـــور
عنـــوان میکند.
نمایش ــگا ه نس ــبت ب ــه دورهی قب ــل خـــود پربارتـــر باشـــد چراکه
هرس ــاله تولی ــدات جدی ــدی در ح ــوزهی مبلمان به بـــازار عرضه
یش ــود و برپای ــی نمایش ــگاه مبلمـــان ایـــن فرصـــت را فراهـــم
م
میکن ــد تا مردم ب ــا انواع س ــبکها و مدلهـــا در این حوزه آشـــنا
شوند.
ب ــه گفته کاظمی ی ــزد با توجه ب ــه اینکه هوا و اقلیم خشـــکی
دارد ،بهترین محیط برای تولید مصنوعات چوبی اســـت؛ چراکه
در مناطق ش ــمالی به دلیل رطوبت باال ،چوب خشـــک نمیشود
یش ــود ک ــه نتوانند یک مبـــل ایـــدهآل را تولید
و همی ــن باعث م 
کنند.

چرخههای معیوب در صنعت ،نمایشگاه ،اصناف
محسنشیخعلیشاهی
معاوناداریمالینمایشگاه

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 نتیجتا
افزایش هزینههای مالی اصناف در این صنعت است.
بنابرایــن بهتریــن راهکار بــرای این رفع این مشــکل ،برگــزاری رویدادهای کوتــاه مدت در
محیطهای موقت بوده اســت که در طی گذر زمان به شــکل ســاختار یافت های تحت عنوان
نمایشگاههای مبل ،برنامهریزی و اجرا شدهاند.
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 اقالم 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.

یزد ،تأمینکننده بیش از 95درصد از پارچههای رومبلی کشور
بـــه گفتهمســـعود کاظمـــی تأمینکننـــده بیـــش از  95درصد از
پارچههای رومبلی کشـــور تولید یزد اســـت  «:با توجه به قیمت و
بحث تولید ملی ،اســـتفاده از پارچههـــای رومبلی یزدی در تولید
بســـیار بهصرفهتر اســـت چرا که از لحاظ کیفی نیـــز با پارچههای
خارجی مانند ترکیه ،اســـپانیا و بلژیـــک رقابت میکند».
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در یـــزد صادرکننـــده مبـــل نداریم،
میگویـــد :چنـــد مجموعـــهی تولیـــدی مبلمـــان در تهـــران در
حـــوزهی صـــادرات فعـــال هســـتندکه آنهـــا هـــم چالشهـــای
بســـیاری در ایـــن راه دارنـــد ،امـــا اگـــر شـــرایطی پیـــش بیایـــد و
محیطـــی فراهم شـــود ،قطعا در همـــهی بازارهـــای دنیا مبلمان

ایرانـــی جایـــگاه ویـــژه خـــود را دارد.
به گفتهی مسعود کاظمی در بیست و یکمین دوره نمایشگاه
مبلمـــان یزد ،عالوه بر تنوع محص ــول ،قیمتها نیز تنوع باالیی
دارند و تالش شدهاســـت تا نســـبت به درآمد قش ــرهای مختلف،
محصول نیز عرضه شود.
بـــه گفتهمســـعود کاظمـــی تأمینکنن ــده بی ــش از  95درصد از
پارچههای رومبلی کشـــور تولید یزد اس ــت  «:با توجه به قیمت و
بحث تولید ملی ،اســـتفاده از پارچ هه ــای رومبلی یزدی در تولید
بســـیار بهصرفهتر اســـت چرا که از لحاظ کیفی نی ــز با پارچههای
خارجی مانند ترکیه ،اســـپانیا و بلژی ــک رقابت میکند».
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه در ی ــزد صادرکنن ــده مب ــل نداریم،
میگویـــد :چنـــد مجموعـــهی تولی ــدی مبلم ــان در تهـــران در
شه ــای
نه ــا ه ــم چال 
حـــوزهی صـــادرات فعـــال هســـتندکه آ 
بســـیاری در ایـــن راه دارنـــد ،امـــا ا گ ــر ش ــرایطی پی ــش بیای ــد و
محیطـــی فراهم شـــود ،قطعا در همـ ـهی بازاره ــای دنیا مبلمان
ایرانـــی جایـــگاه ویـــژه خـــود را دارد.
به گفتهی مسعود کاظمی در بیست و یکمین دوره نمایشگاه
مبلمـــان یزد ،عالوه بر تنوع محص ــول ،قیمتها نیز تنوع باالیی
دارند و تالش شدهاســـت تا نســـبت به درآمد قش ــرهای مختلف،
محصول نیز عرضه شود.

گروهتولیدیمبلمانهستی

تولیدکنندهانواعمبلمانراحتیوسرویسهایغذاخوری
با ضمانت ٣۶ماهه
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تولید داخل ،در یزد تولید میشود
بیش از 80درصد پارچههای مبلی ِ
مجتبیدستمالچیان
رییسانجمنصنایعنساجی
استانیزد

از نق ــش برجس ــتههای
هخامنش ــی و توصیف ــات
خنــگاران یونانــی ،اینگونــه
تاری 
برمیآی ــد ک ــه پارچهباف ــی
ای ــن دوره ،از درخشش ــی
جهان ــی برخ ــوردار ب ــوده اس ــت.
از زم ــان داری ــوش ب ــزرگ ب ــا
کش ــت گس ــترد ه پنب ــه و باف ــت پارچ هه ــای پنبـ ـهای مرغ ــوب،
بافت هه ــای هخامنش ــی ،ش ــهرتی عالمگی ــر یافتن ــد .ام ــا
دس ــتاورد قاب ــل توج ــه هخامنش ــیان ،تولی ــد پارچ هه ــای زری و
مخمل ــی ب ــود ک ــه ه ــم ب ــرای پوش ــاک و ه ــم س ــراپرده ب ــه کار
میرفتنــد .امــا نقط ـ ه عطــف بــزرگ نســاجی در ایــران باســتان،
روزگار ساس ــانیان ب ــود .اعت ــا و پیش ــرفت بافندگ ــی ای ــران در
ای ــن دوران ،آنچن ــان ب ــود ک ــه برخ ــی ،اساس ــا عظم ــت دوران
ساس ــانی را نتیج ــه توس ــع ه پارچهباف ــی میدانن ــد .تولی ــد ان ــواع
پارچ هه ــای پش ــمی ،ابریش ــمی و پنبـ ـهای ،ای ــن محص ــول را
ب ــه مهمتری ــن کاالی تج ــاری ای ــران در عص ــر ساس ــانی تبدی ــل
ک ــرد.
نه ــای گذش ــته ب ــه
و ام ــا پارچ هه ــای ی ــزدی در قر 
ان ــدازهای ش ــهرت داش ــتند ک ــه ای ــن ش ــهر را ب ــه پارچههای ــش
یش ــناختند ب ــه غی ــر از ترم ــه و دارای ــی از جمل ــه پارچ هه ــای
م
یت ــوان ب ــه دیب ــاج
یش ــده اس ــت م 
معروف ــی ک ــه در ی ــزد تولی ــد م 
یش ــده
خه ــای زری ــن بافت ــه م 
اش ــاره ک ــرد ک ــه گاه ب ــا ت ــاری از ن 
اس ــت .پارچ ــه مخم ــل زری ــن ی ــزد را بای ــد ب ــا ارزشتری ــن
پارچ ــه زم ــان صفوی ــان دانس ــت .ب ــدون تردی ــد مخم ــل را
بای ــد از نفیستری ــن پارچ هه ــای دس ــتباف ای ــران دانس ــت.
مخملباف ــی ک ــم و بی ــش در ی ــک زم ــان در ای ــران و ایتالی ــا

و چی ــن تکام ــل یافت ــه اس ــت .مخمـــل بافـــی در ایـــران در
س ــدههای گذش ــته در ش ــهرهای کاش ــان ی ــزد ،تبری ــز ،مش ــهد
و هــرات بــوده و ایــن پارچــه نفیــس از قــرن شــانزدهم از جملــه
ص ــادرات مه ــم ای ــران ب ــه ش ــمار رفت ــه اس ــت .زری نفیستری ــن
و افس ــانهترین منس ــوج ایران ــی ب ــوده اس ــت .مراک ــز عم ــده زری
باف ــی ای ــران در گذش ــته یعن ــی اصفه ــان ،ابیان ــه ی ــزد و کاش ــان،
هم ــواره مرک ــز تجم ــع هنرمن ــدان و طراحـــان و اســـاتید ایـــن
رش ــته از هن ــر صنع ــت کش ــورمان ب ــوده و از مراک ــز ف ــوق الذک ــر
هم ــواره بهتری ــن و ارزندهتری ــن پارچههـــای زری تولیـــد و بـــه
یش ــده اس ــت.
دیگ ــر نق ــاط جه ــان ص ــادر م 
اس ــتان ی ــزد نامدارتری ــن
ش ــهر در زمین ــه صنع ــت
نس ــاجی و دارای ی ــک
س ــابقه فرهنگ ــی ،دیرین ــه
و مزی ــت نس ــبی در ای ــن
صنعــت اســت ،بــه گونـهای
ک ــه کاملتری ــن تن ــوع در
ان ــواع رش ــتههای نس ــاجی
را در کل ای ــران دارد و
یک ــی از تولیدکنن ــدگان
مه ــم پارچ ــه در کش ــور
ب ــود ه اس ــت .چنانچ ــه
ش ــهرت ای ــن اس ــتان ب ــه
تولی ــد پارچ هه ــای فاخ ــر در کش ــور و جه ــان میباش ــد .صنع ــت
نســاجی یــزد بــه عنــوان صنعــت بومــی ،کــم آبخــواه و ســازگار
بــا منطقــه در واقــع صنعتــی اســت کــه در هــر ســه مولفــه اصلــی
اقتص ــاد یعن ــی ایج ــاد ارزش اف ــزوده ،ارزآوری و ایج ــاد اش ــتغال
پای ــدار ب ــا کمتری ــن س ــرمایهگذاری ،توانمن ــد و اثرگ ــذار اس ــت و
بیش ــترین س ــهم اش ــتغالزایی ب ــا کمتری ــن حج ــم س ــرمایهگذاری
را دارد .اس ــتان ی ــزد ب ــه عن ــوان قط ــب نس ــاجی کش ــور دارای
 2000واح ــد کوچ ــک و ب ــزرگ نس ــاجی اســـت کـــه  25درصـــد

اشـــتغال اســـتان را تشـــکیل میدهـــد .بنابرایـــن نـــه تنهـــا در
گذش ــته صنع ــت نس ــاجی هس ــته اصل ــی صنعت ــی و اقتص ــادی
اســتان یــزد بــه شــمار میرفتــه اســت ،بلکــه در حــال حاضــر نیــز
مهمتری ــن بخ ــش صنعت ــی و اقتص ــادی اس ــتان ی ــزد محس ــوب
میش ــود و از نظ ــر می ــزان اش ــتغال و تع ــداد واحده ــای صنعت ــی
دارای رتبــه اول در اســتان اســت .صنعــت نســاجی اســتان یــزد
ب ــا س ــابقه دیرین ــه خ ــود در تولی ــد پارچهه ــای ترم ــه ،پ ــردهای،
رومبلــی و روفرشــی ،شــال و روســری و پیراهنــی از جملــه صنایــع
پیشــرو در کشــور اســت .امــروزه بیــش از  %80پارچههــای مبلــی
تولیـــد داخـــل کشـــور در منطقـــه یـــزد تولیـــد میشـــود.
از مجمـــوع صنایـــع
اســـتان ،حـــدود 7
درصـــد آن در صنعـــت
نســـاجی دراســـتان یـــزد
س ــرمایهگذاری ش ــده اس ــت
و همچنیـــن 20.2درصـــد
هـــم در ایـــن صنعـــت
اشــتغال ایجــاد شــده اســت
و  12درصـــد واحدهـــای
نســـاجی کشـــور در اســـتان
فع ــال هس ــتند 27 .درص ــد
تولیـــدات نســـاجی در
اســـتان تولیـــد میشـــود.
اســتان در زمینــه تولیــدات نســاجی چــون روفروشــی ،رو مبلــی و
ترم ــه رتب ــه نخس ــت کش ــور را دارد 90 .روفروش ــی 61.5 ،درص ــد
رو مبل ــی و  90درص ــد ترم ــه کش ــور در اس ــتان ی ــزد تولی ــد م ــی
ش ــود .س ــاالنه  72میلی ــون مت ــر مرب ــع پارچ ــه در اس ــتان تولی ــد
میشــود کــه ایــن عــدد در کشــور  220میلیــون متــر مربــع اســت.
تولی ــد پارچهه ــای رومبل ــی و پ ــردهای اس ــتان ی ــزد رتب ــه اول
ً
کش ــوری را دارد .مضاف ــا اینک ــه درص ــد باالی ــی از ای ــن تولی ــدات
دارای کیفیته ــای مناس ــب و قاب ــل رقاب ــت ب ــا تولیدکنن ــدگان

خارجـــی از جملـــه ترکیـــه اســـت.
در منطقـــه گردفرامـــرز بیـــش از  500کارگا هه ــای بافندگ ــی
در ح ــال فعالی ــت هس ــتند و محصوالت ــی ک ــه در ای ــن منطق ــه
تولیـــد میشـــود شـــامل پارچـــه رومبل ــی ،روفرش ــی ،دس ــتمال
ابریشــمی اســت .البتــه پارچــه رومبلــی و روفرشــی بیــش از %85
کل منســـوجات تولیـــدی ایـــن منطق ــه را تش ــکیل میده ــد و
بعـــد از ایـــن دو محصـــول ،تولیـــد دس ــتمال ابریش ــمی قاب ــل
توج ــه اس ــت ،در مناط ــق دیگ ــر یعن ــی مری ــم آب ــاد ،ا ک ــرم آب ــاد،
نی ــز پارچ ــه سوس ــن و پارچ ــه پ ــردهای ،ترم ــه ج ــزء محص ــوالت
شـــاخص اســـت .تولیـــدات اکثری ــت ای ــن واحده ــا (بی ــش از
 70درصد)پارچههـــای ژاکاردی ب ــوده ام ــا تولی ــدات خ ــود
را متناس ــب ب ــا نی ــاز و تقض ــای ب ــازار تنظی ــم ک ــرده و بن ــا ب ــه
سفارشـــات دریافتـــی در حـــوزه تولی ــد ان ــواع پارچ هه ــای
رومبلـــی ،پـــردهای و روفرشـــی فعالی ــت مینماین ــد و ام ــکان
ته ــا ب ــه ه ــم نی ــز وج ــود دارد.
تبدی ــل ه ــر ی ــک از ای ــن ظرفی 
در ح ــال حاض ــر تولی ــدات نس ــاجی رومبل ــی و ان ــواع روفرش ــی
ک ــه ب ــا روش ژاکارد بافت ــه میش ــود بیش ــترین حج ــم تولی ــدات
نس ــاجی اس ــتان ی ــزد را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت.
در زمین ــه تولی ــد پارچهه ــای مبل ــی صنای ــع نس ــاجی کش ــور
توانســتند نیــاز فعــاالن ایــن صنعــت را بــه بهتریــن شــکل تامیــن
نماین ــد .پارچهه ــای تولی ــد ش ــده توس ــط صنای ــع داخل ــی ی ــک
ویژگ ــی بس ــیار برجس ــته دارن ــد و آن ای ــن اس ــت ک ــه ب ــا ش ــناخت
تولیدکننـــدگان پارچـــه از خصوصی ــات روانشناس ــی ایرانی ــان
توانســـتهاند طر حهـــا و مدلهـــای ایرانیپس ــند ب ــه جامع ــه
ارائ ــه کنن ــد .پارچهه ــای مبل ــی ای ــران ب ــه عل ــت تن ــوع م ــاده
اولی ــه در کش ــور ب ــه عن ــوان مث ــال فراوان ــی الی ــاف پلیاس ــتر و
ت ــا ح ــدودی الی ــاف طبیع ــی دارای تن ــوع بس ــیار زی ــادی از نظ ــر
کیفیــت هســتند .بــا توجــه بــه همجــواری ایــران بــا کشــورهایی
ماننـــد ایـــران و افغانســـتان صنع ــت مب ــل ای ــران در زمین ــه
ص ــادرات بس ــیار فع ــال ب ــوده و ل ــذا ب ــازار مناس ــبی ب ــرای عرض ــه
پارچ هه ــای مبل ــی ای ــران اس ــت.

بیست و یکمین نمایشگاه مبلمان یزد برگزار شد

صنعت مبلمان ،صنعتی اشتغالزا و سودآور
بیس ــت و یکمی ــن نمایش ــگاه مبلم ــان ی ــزد ب ــا
ـاالن صنع ــت مب ــل و
حض ــور تولیدکنن ــدگان و فع ـ ِ
برنده ــای مط ــرح در مح ــل نمایش ــگاه بینالملل ــی
ی ــزد برگ ــزار ش ــد.
برگ ــزاری نمایش ــگاههای صنع ــت مبلم ــان ب ــا
توجــه بــه نقشــی کــه ایــن صنعــت در توســعه ،ایجــاد
اش ــتغال و افزای ــش توانمندیه ــای داخل ــی دارد از
اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت و همیــن امــر
ســبب شــد ایــن دوره از نمایشــگاه مبلمــان یــزد نیــز
ب ــا اس ــتقبال چش ــمگیر ش ــرکتهای فع ــال در ای ــن
صنع ــت روب ـهرو ش ــود.
در ای ــن روی ــداد ح ــدود  110غرف ــه از اس ــتانهای
ته ــران ،مش ــهد ،کرم ــان و ی ــزد در س ــه س ــالن ب ــا
مســاحتی حــدود  11هــزار مترمربــع حضــور داشــتند و
ـوالت خ ــود را ارائ ــه دادن ــد.
جدیدتری ــن محص ـ ِ
در ای ــن دوره از نمایش ــگاه مبلم ــان ی ــزد
گرو هه ــای کاالی ــی چ ــون مبلم ــان کالس ــیک و
اس ــتیل و نئوکالس ــیک ،م ــدرن و راحت ــی ،مبلم ــان

آش ــپزخانه ،ک ــودک و نوج ــوان ،س ــرویس خ ــواب و
تخ ــت و بوف ــه و ویتری ــن ارائ ــه ش ــد.
بــه گفتــه احمــد قافــی مدیرعامــل نمایشــگاه بین
الملل ــی ی ــزد ،محص ــوالت ای ــن دوره از نمایش ــگاه ب ــا
تخفیــف  ۱۵درصــدی و شــرایط اقســاطی بهفــروش
رســید.
صنع ــت مبلم ــان در س ــالهای اخی ــر باتوج ــه
ب ــه تغیی ــر س ــلیقه و تغیی ــر فرهن ــگ مص ــرف م ــردم
رشــد خوبــی را تجربــه کــرد و متناســب بــا ایــن فضــا
واحده ــای تولی ــدی نی ــز بـ ـهروز ش ــدند و خ ــود را
ب ــا نیازه ــای جامع ــه هماهن ــگ کردن ــد ،هرچن ــد ب ــا
ـال آن تحریمهای ــی ک ــه ه ــر
ش ــیوع کرون ــا و ب ــه دنب ـ ِ
روز ش ــدت گرف ــت ،ای ــن صنع ــت دس ــتخوش تغیی ــر
و رک ــود ش ــد و حت ــی باره ــا فع ــاالن اقتص ــادی ح ــوزه
درودگــری و مبلمــان نســبت بــه تعطیلــی واحدهــای
ـوان
ای ــن ح ــوزه هش ــدار دادن ــد ام ــا همچن ــان بهعن ـ ِ
صنعت ــی س ــودآور و ُپرب ــازده مط ــرح اس ــت ک ــه
میتوان ــد آین ــدهای روش ــن در رون ــق اقتص ــاد کش ــور

رق ــم زن ــد.
ایـــن صنعـــت بـــه عقیـــده کارشناســـان ســـهم
بســـزایی در اقتصـــاد ایـــران دارد و حمایـــت از آن

و فراهـــم آوردن بســـتر مناســـب بـــرای توســـعه
آن ،منجـــر بـــه اشـــتغالزایی باالیـــی میشـــود .بـــه
گفتـــه صاحبنظـــران درواقـــع ایـــن صنعـــت از

قابلیته ــای کم ــی و کیف ــی مطل ــوب محص ــوالت
ب ــرای پاســخگویی کام ــل ب ــه نی ــاز کش ــور برخ ــوردار
اســت و به ســبب ســاختار شــبکه ای و چند بخشــی
و تکیـــه بـــر رشـــتههای مهارت ــی متن ــوع ،بخ ــش
مهمـــی از تولیـــد کش ــور را در اختی ــار داش ــته و ب ــا
ظرفیــت مطلــوب تولیــد و تــوان صادراتــی ،از جملــه
بخشهـــای دارای پتانس ــیل در زمین ــه توس ــعه
یش ــود.
اقتصـــادی محســـوب م 
گفتن ــی اس ــت ،نق ــش نمایش ــگاهها ب ــرای ایج ــاد
فرصتهـــای بازاریاب ــی ،ف ــروش ،برندســـازی و
شبکهســازی بســیار حائــز اهمیــت اســت و بیســت و
یکمیــن نمایشــگاه مبلمــان یــزد پلتفــرم بزرگــی بــرای
ایجــاد تعامــل میــان تولیــد کننــدگان وهمچنیــن بــا
مش ــتریان در فضای ــی حرفــهای ب ــود.
بیســت و یکمیــن نمایشــگاه تخصصــی مبلمــان
نمــاه  1401از ســاعت
یــزد از شــانزده الــی بیســتم آبا 
 16الــی  22در محــل نمایشــگاههای دائمــی اســتان
یــزد میزبــان عالقهمنــدان بــود.
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تاثیر َمنفی نوسانات ارز بر تولید ُمبلمان

شاید بسیاری از افراد هنگام خرید ،بیشتر به ظاهر مبل
دقت کنند؛ اما واقعیت این است که کیفیت مبل در درجه
یهــای انــواع
اول بــه فــوم آن بســتگی دارد .شــناخت ویژگ 
فــوم مبل از ســری نکات موثــر در نحوه خریــد ،نگهداری و
نظافت مدلهای مختلف مبلمان است .جنس ،ساختار و
همیــن طور خصوصیات فوم مبل عالوه بر روند نگهداری،
بر اساس نوع کاربرد آن میتواند متفاوت باشد .فومها انواع
مختلف بــا ویژگیهای 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.
تأثیر نوع فوم بر قیمت مبل
محمدرضــا شــمس مدیریــت غرف ـهی مبلیــران اصل در
نمایشــگاه بینالمللــی یــزد ،در مورد انــواع فو مهــای 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 کالســیک از فــوم و در کارهــای راحتــی از اســفنج
استفاده میشود.
شــمس در مــورد اســتفادهی فنــر در مبلمــان میگویــد:

در قدیــم بــه دلیــل اینکه فوم و اســفنج به صــورت امروزی
موجود نبوده ،از فنر اســتفاده میکردند اما امروزه فومهای
کاربردی بیشــتر از نوع فومهای ســرد ،فومهای  HRیا وزن
 35کیلیویی اســت که نوع  35کیلویی آن بهترین کیفیت
را دارند .وی با اشاره اینکه بیشتر فومها در بازار مبل ،تولید
داخــل هســتند ،ادامه میدهــد :یکی از باالتریــن ابزاری که
میتوانــد 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
است که فوم تعویض شود چون اگر یک فومی بی کیفیت
باشــد ،به مــرور زمان افت میکنــد و آن حالت اولیــه خود را
نخواهد داشت.
صادراتبهکشورهایهمسایه
به گفتهی مدیریت غرفهی مبلیران اصل در نمایشــگاه
بینالمللــی یــزد ،تولیــدات ایــن مجموعــه بــا کشــورهای
همســایه رقابت میکند « :مبلمــان تولیدی مجموعهی ما
به اربیل و سلیمانیه عراق ،قطر و لبنان صادر میشود که و
بســیار هم مورد استقبال قرار میگیرد؛ چراکه از نظر قیمت
بــرای ایــن کشــورها واردات مبــل از ایــران بســیار بهصرفــه
است».
وی مشکل حمل و نقل و حسابرسی مالی را از بزرگترین
شهــای ایــن صنعــت در صــادرات میدانــد و ادامــه
چال 
میدهد :به عنوان تولید کننده هم مشکالت بسیاری داریم
و نوســان قیمت دالر از مهمترین آنهاست ،چراکه نوسانات
ارز بــر روی قیمت تمام شــدهی تولیــدات ما ،ثانیه به ثانیه
تاثیر میگذارد و چالش دیگر ما نیز تأمین مواد اولیه است.
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مینیمالیسم ،سبکی سرشار از آرامش و زیبایی

خطوط ساده ،رنگهای معموال خنثی و جزئیات محدود
از ویژگیهای اصلی طراحی مینیمال است ،در واقع در این
نــوع طراحی عــاوه بر تمرکز بــر کاربردی بــودن ،جذابیت و
اصل اساسی است.
آرامشبخشی دو ِ
بــه گفتــه مصطفــی پرهیــزگار مدیــر مجموعــه آرنــک،
مینیمال یعنی رها شدن از چیزهای اضافی و باز کردن فضا
برای وسایل مورد نیاز و کاربردی .او معتقد است :طر حهای
ســاده هیــچگاه زیبایی خود را از دســت نمیدهند و به قول
معروف هیچگاه از مد نمیافتند.
توضیــح این ســبک ادامه میدهــد :در این
پرهیــزگار در
ِ
سبک مبلمان ،مشتری تمام جزئیات را بدون هیچ پوششی
میبینــد و کوچکتریــن ایرادهــا هــم بــه چشــم میآینــد،
بنابراین محصول باید بدون کوچکترین نقص ،یکدست

تمام انداز ههــا نیز اصولی
و بــا بهتریــن متریال تولید شــود و ِ
صرف ساخت
زیادی
زمان
ِ
باشد که همین امر سبب میشود ِ
این تولیدات شود.
تولیدات این مجموعه
ســاخت
بــه گفته پرهیزگار ،برای
ِ
ِ
تمامــا از چوب راش ســوپر رومانی و چوب راش گرجســتانی
و روکــش طبیعــی چــوب آلپــی ایتالیــا اســتفاده شــده و در
گهــای طبیعی و گیاهی به
رنگآمیــزی محصوالت هم رن 
کار رفته است.
او دربــاره تفاوت این ســبک مبلمان با ســبکهای دیگر
میگویــد :در ایــن ســبک از مبلمــان ،برخــاف کالســیک و
شهــای مختلفی را
نئوکالســیک کــه جزئیــات و طــرح و نق 
شامل میشوند ،با خطوط و سطوحی ساده مواجه هستیم
کــه بیشــتر بر ماهیــت اصلی آن وســیله تاکیــد دارد و خبری
از تزئینــات و نقــش و نگار نیســت .درواقع مبلمان مینیمال
معموال طراحی سادهای از لحاظ ساخت و پارچه به کار برده
شده دارند و جذابیتشان در سادگیشان است.
فعالیــت آرنک به گفتــه پرهیزگار نوســان
چالــش اصلــی
ِ
قیمت دالر است ،زیرا تمام مواد به کار رفته در محصوالت به
دالر محاسبه میشود که همین امر فعالیت را دشوار میکند.
مدیــر مجموعــه آرنک بــا ابراز رضایــت از حضــور در این
یهــا از ایــن غرفه و
نمایشــگاه میگویــد :خوشــبختانه یزد 
استقبال بســیار خوبی کردند که این اتفاق
ســبک مینیمال
ِ
باعث خرسندی ما است.

چیدمان ُمبلمان
َچند نکته کلیدی در
ِ
َ
ُ
فرشهایی که مبل میشوند

"مبــل قالــی" یکــی از ســبکهای قدیمــی مبلمــان و از
صنایع دســتی اصیل کرمان اســت که به جای پارچه برای
یشــود؛ البتــه در
رویــه آن از فــرش دس ـتباف اســتفاده م 
ســالهای اخیــر که قیمت فرشدســت باف بــاال رفته ،این
سبک مبل اکثرا با فرشهای ماشینی تولید میشود.
مبل قالی تلفیقی از هنر فرشبافان کرمان و منبتکاری
روی چوب است ،معموال چوب مصرفی در مبل قالی ،چوب
درخــت راش و گــردو اســت کــه تلفیــق آن بــا مرغوبتریــن
فرشهای دســتباف اثری فاخر را خلق میکند ،این سبک
مبــل فقــط در ایــران طرفــدار نــدارد بلکــه بــه بســیاری از
کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله ایتالیا صادر میشود.
قدمت ساخت مبل قالی کرمان به حدود  200سال قبل
ِ
یگــردد و اولیــن خالــق این اثـ ِـر هنری گرانبهــا ،مرحوم
برم 
غالمعلــی نوحی بود ،پس از درگذشــت ایــن هنرمند خالق،
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
نشــان بــه ارث رســیده و در کرمــان بهعنــوان
مبــل از پدرا 
یک میراث ارزشــمند و اصیل از آن یاد میشــود .هرچند در
سالهای اخیر باتوجه به تغییر سلیقه و قدرت خرید مردم
این ســبک مبل نیز تغییراتی داشــته ،اما همچنان اصالت
خود را حفظ کرده است.
او میگویــد :تــا چنــد ســال قبل این ســبک مبــل فقط با
راور
قال 
تریــن آن متعلق بــه ِ
یهــای دس ـتبافی کــه مرغوب ِ
کرمان بهعنوان مرغوبترین ،زیباترین و شناختهشدهترین
فرش دســتباف در ایران و جهان اســت ،تولید میشد ،اما
در ســالهای اخیــر به دلیـ ِـل کاهش قدرت خرید مــردم و از
ســوی دیگر عالقه آنها به این ســبک ،مبلها با اســتفاده
از فرشهای ماشــینی البته با تراکم باال و کیفیت مرغوب و
دوام آن بسیار بیشتر از
به
سفارش مشتری تولید میشود و ِ
ِ
مبل با روکش پارچه است.
چــوب گــردو ،راش و چنــار درجه یــک به گفتــه جبارپور
ـاخت این ســبک مبل از آن
ســه نوع چوبی اســت که در سـ ِ
یشــود ،او معتقــد اســت :انتخــاب چوبهــای
اســتفاده م 
محکم و زیبا برای بدنه این مبلمان در ساخت و تولید مبل
قالــی بســیار اهمیــت دارد زیــرا موجب اســتحکام و زیبایی
بیشتر آن میشود.
یکی دیگر از مواردی که این تولیدکننده بهعنوان مزیت
ـاختار این ســبک اســت زیرا
مبــل قالی از آن یاد میکند ،سـ ِ
ماننــد یــک نشــیمن طبی عمل میکنــد و حتی بــه گفته او
بسیاری از پزشکان در کرمان نشستن روی این سبک مبل
را برای کسانی که کمردرد دارند توصیه میکنند.

شــاید تعــداد کمــی از مــا بدانیــم کــه چیدمــان اصولــی
مبلمــان تــا چــه انــدازه میتوانــد در زیبایــی خانــه و حتــی
نقش ســبک و
روحیه ســاکنان تاثیر داشــته باشــد ،هرچند ِ
ایجاد یک فضــای ایــدهآل غیرقابل
رنــگ مبلمــان نیــز در
ِ
ِ
انکار است.
حســن عرشــی ،مدیر تولیدی مبلمــان "طراحان عرش"
معتقــد اســت ،تنها با رعایت چنــد قانون ســاده و کاربردی
در چیدمــان مبلمــان میتوان زندگی در فضایی دلچســب
را تجربــه کــرد .او میگویــد :نکتــهی 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 توجــ ه را به
مانند یک پنجره بزرگ یا یک شــومینه
خود جلب میکندِ ،
عکس زیبا .نقطه کانونی به شــما
قاب
یــا حتی گاهی یک ِ
ِ
چیــدن مبلمان حول
با
تا
دهد
ی
م
محوریت
امــکان ایجــاد
ِ
آن ،نظمی دلخواه و آرامشبخش را ایجاد کنید.
بــه گفتــه او ،حتما باید بیــن دیوار و مبلمــان فضایی در
برخالف
نظر گرفته شــود؛ حتــی در فضاهای کوچــک .زیرا
ِ
تصــور عمــوم ،ایــن فاصلــه فضــا را دلبازتر نشــان میدهد.
ِ
البته نیازی نیست میان مبلها فاصلهی زیادی باشد ،زیرا
گفتگو را دشــوار میکند؛ فاصله بین دو مبل نباید بیشــتر از
 2تا  3متر 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 .ب هطــوری کــه افرادی
کــه روی مبــل قــرار گرفتــه تــی وی روم مینشــینند ،جهت
تماشــای تلویزیون مجبور نباشــند گردن خود را به ســمت
نهــا از تلویزیون
راســت و یــا چــپ بچرخاننــد و یا فاصلــه آ 
بیــش از حــد کم و یــا زیاد نباشــد .الزم اســت بدانید فاصله
مناســب تلویزیــون بــا مبلهــا بایــد حدودا ســه برابــر طول
صفحه نمایش تلویزیون باشد.
ایجــاد تعــادل را یکــی از فاکتورهــای مهــم در
عرشــی
ِ
طراحی داخلی و چیدمان میداند و میگوید :هیچگاه نباید
کنار هم و در یک قســمت
مبلهای ســه نفره یا دو نفره در ِ
اتاق و مبلهای تک نفره در قسمتی دیگر قرار گیرد ،یا اگر
میز مربع یا مســتطیل
مبلمان ِ
حالت گرد دارد بهتر اســت از ِ
استفاده شود .نکته دیگر این که اندازه فرش زیر مبل باید
به گونهای باشد که پایههای پشت مبل و صندلیها دقیقا
در لبــه فــرش قــرار بگیرنــد .اگر فضای نشــیمن شــما بزرگ
اســت ،از فرشهــای بــزرگ اســتفاده کنید و فــرش را در زیر
پایههای جلویی مبلمان خود قرار دهید.
میز جلو مبلی بزرگ انتخاب کنید
یک ِ
او ادامه میدهد :ما همیشــه به مشــتریانمان پیشنهاد
میــز جلــو مبلــی بزرگ باشــد،
میکنیــم انتخابشــان یــک ِ
زیــرا عالوه بــر زیبایی ،کارایی بیشــتری دارد و دسترســی را
بــرای مهمان و میزبان راحتتر میکند .فاصلهی مناســب
بین میز تا مبل  45ســانتیمتر اســت .هر مبل باید به یک
میز عســلی یا میز جلو مبلی دسترســی راحت داشــته باشد.
میزهــای عســلی نیــز بایــد همارتفــاع بــا مبــل کنــاری خود
باشند ،در غیراین صورت بهتر است کوتاه تر باشند.
بــه گفتــه عرشــی ،از نورپــردازی و اکسســوریهای
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 مبلهــا و آباژورهــای کوتاه روی
میزعسلی جلوهی زیادی به نشیمن خانه میدهد.
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َ
ُ
تخت خوابشو بهترین گزینه برای بهینهسازی فضا
مبلمان ِ

چیدمان خانههای امروزی که اکثرا متراژ باالیی ندارند،
ِ
متراژ باالیی
سبک
ِ
خاص خود را میطلبد ،پس اگر خانهتان ِ
ِ
میزبان مهمانانی هســتید که
یکبار
وقت
چند
هر
یا
و
ندارد
ِ
شب را در خانه شما سپری میکنند و یا نه اگر گاهی شبها
هــوس خوابیدن جلوی تلویزیــون را میکنید ،این گفتگو را
حتما بخوانید:
ابوالفضــل دهقــان طزرجانــی مدیــر مجموعــه مبلمــان
تخت خواب شــو کمجا کــده نگین کویر ،اولیــن و تنها مرکز
بشــو در اســتان یزد
تخصصــی فروش مبلمــان تخت خوا 
ـان تخت
ـ
م
مبل
ـت:
بــا  10ســال ضمانــت اســت ،او معتقد اسـ
ِ
بشــو حاصـ ِـل نــوآوری و خالقیــت در زمین ـهی طراحی
خوا 
ـرد آن بــرای فضاهای
تخــت خوابهاســت که بیشــتر کاربـ ِ
نهــا
کوچــک اســت و مهمتریــن و اصلیتریــن مزیــت آ 
بهینهسازی فضا است.
مبلمان تخت خواب شــو زیرمجموعه
دهقــان میگوید:
ِ
مبلهای راحتی و دارای پایههای کوتاه ،دســتههای پهن
و نشــیمنگاه نرم هستند و معموال از وزن سبکی برخوردارند
و درنتیجه استفاده و جابهجایی آنها بسیار راحت است.
مبلمان تخت خواب شــو بدون شک یکی از
به گفته او،
ِ
نیاز زیادی
امروزی
های
ه
خان
که
است
وسایلی
ُپرکاربردترین
ِ
به آن دارند ،به خصوص برای میزبانی از مهمانانی که شب
کاربرد مجزا
قصد ماندن دارند .این وسیله راحت و کمجا دو
ِ
ِ

اتاق نشــیمن را به فضایی برای
دارد و در
عرض چند ثانیه ِ
ِ
خواب و استراحت تبدیل میکند.
کیفیت این محصــوالت باتوجه
دهقــان اضافــه میکند:
ِ
استقبال بینظیر خانوادهها در سالهای اخیر با مشابه
به
ِ
خارجی آن کامال برابری میکند.
مدیــر مجموعــه مبلمــان تخــت خــواب شــو کمجاکــده
نگیــن کویــر در مــورد انواع مبــل تخت خوابشــو میگوید:
خوشبختانه در سالهای اخیر تنوع این مبلمان به قدری
قابــل تطبیق
افزایــش یافتــه کــه با هر فضــا و دکوراســیونی ِ
ل تخــت خوابشــو بــا
اســت ،بــرای مثــال فوتــن یــک مب ـ 
ســاختاری ساده است که با جمع شــدن میتواند بهعنوان
یــک صندلــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و بــا بــاز شــدن نیــز
به شــکل یــک تختخــواب راحــت درمیآید .و یــا مبلهای
بازشونده میتوانند بهعنوان یک مبل راحتی سهنفره عمل
کننــد و بــهخوبــی از عهــده هــر دو وظیفــه خــود یعنی مبل
ت خوابشــو یک نفره
راحتــی و تختخواب برآیند .مبل تخ 
میزبان خوبی برای مهمانان است.
دهقان خاطر نشان میکند :معموال در فضای داخل مبل
تختخوابشو فضایی باکس مانند وجود دارد که بهعنوان
کمد برای گذاشتن وسایل اضافه بسیار مناسب است.
تهــای این نوع مبلمان را اســتفاده
او یکــی دیگر از مزی 
مبلمان
نهــای مختلف عنوان میکنــد؛ برای مثال
در مکا 
ِ
تخــت خــواب شــو یکــی از گزینههای بســیار مناســب برای
محل کار بمانید و نیاز
زمانی هســتند که مجبور هســتید در
ِ
به اســتراحت داریــد .بنابراین میتوانید بــه راحتی در زمان
هنــگام کار به
اســتراحت آن را بــه تخــت تبدیــل نماییــد و
ِ
حالت اول یعنی مبل برگردانید.
به طور خالصه ،از جمله ویژگیهای مبل تختخواب شو،
زیر نشیمن ،حجم
تلفیق تخت و مبل ،ایجاد فضای باکس ِ
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.

رقابت در بازار تولید مبلمان مدرن

این روزها داشــتن یک دســت مبل مدرن و راحتی به
صورت تنها و یا در کنار مبلمان کالسیک در هر خانهای
جــزء الینفــک زندگی اســت و رقابــت در بــازار مبلمان به
حدی تنگاتنگ اســت کــه هرروز شــاهد ورود طر حهای
متنــوع و جدیــد بــا ابعــاد و انداز ههــای مختلف بــه بازار
مبلمان هستیم ،حتی برای آپارتمانهای کوچک!
سنــژاد مدیــر عامل شــرکت
بــه گفت ـهی محمــد عبا 
تولیدی مبلمان صبا ،یکی از مهمترین ویژگیهای یک
مبل 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 مبلهای راحتی
و یا مدرن انتخاب تمام کسانی است که به دنبال مبلی
راحــت بــرای نشســتن و اســتراحت هســتند ،میگویــد:
لهــا تزیینات ریز و زیاد مبل کالســیک
این ســبک از مب 
را نــدارد ،ســاختار ســادهای دارنــد و تنوع بیشــتری را نیز
میتوان در آنها پیدا کرد.
سنــژاد میگویــد :مجموع ـهی تولیــدی صبــا
عبا 

عمــده محصــوالت تولیــدی خــود را در حــوزه مبلمــان
مدرن توســعه داده اســت؛ چرا که این مبلها در زندگی
شــلوغ امروزه فضایــی آرام و بیدغدغه را به خانه هدیه
لهــای مــدرن وزن کمتــری
میدهنــد ،همچنیــن مب 
نسبت به مبلهای کالسیک دارند و از لحاظ قیمت نیز
از مبل کالسیک ارزانتر هستند.
او در خصــوص مــواد بــه کار رفتــه در تولیــد یک مبل
مــدرن ادامــه میدهــد :در طراحــی مبل مــدرن برخالف
مبل کالســیک از چوب کمتر و پارچه بیشــتری اســتفاده
یشــود و نوعــی مبلمان راحتــی در بازار تولید میشــود
م
کــه به صورت تمام پارچه اســت .عالوه بر این بســیاری
از مدلهای مدرن به جای چوب با فلز استیل نقرهای،
طالیی ،مشکی یا مسی ساخته میشوند.
مدیرعامل شــرکت تولیــدی مبلمان صبا همچنین با
اشــاره به ویژگیهای مبلمان مدرن ،میگوید :مبلهای
فوم
مــدرن ،بخاطر داشــتن ســاختار فلــزی و بکارگیــری ِ
ن با کیفیت مرغوب ،دوام فوقالعاده و راحتی
پلــی اورتا 
دارند و خرید مدلهای متنوع این مبلمان مدرن ،برای
فضاهای مختلف اداری ،خانگی و ...کاربرد دارد.

تولید یزد
در90درصد محصوالتمان از پارچههای
ِ
استفاده میشود

ــدات برند مبلیران از
«در
ســاخت حــدود 90درصد از تولی ِ
ِ
پارچههــای مبلی تولید یزد اســتفاده میشــود ».این جمله
را محمــود پیشــرو مدیرفروش مجموعه مبلیــران با افتخار
بیان میکند.
مبلیران تقریبا در  16دوره برگزاری نمایشــگاه تخصصی
مبلمان در یزد حضور داشته و پیشرو معتقد است یزدیها
خوش سلیقه هستند و همواره از این برند استقبال کردهاند.

ـال بررســی
او بــا بیــان اینکــه مبلیــران همــواره در حـ ِ
ســلیقهها اســت و طراحیهایــش را همــگام بــا آن بــه روز
میکنــد ،میگویــد :محصوالت این دوره از نمایشــگاه طبق
حضور
براســاس بررســی سلیقهای که طی سالهای
روال و
ِ
ِ
این برند در نمایشگاه یزد صورت گرفته ،ارائه شده است.
طرفدار سبک
پیشــرو بااشاره به اینکه یزدیها بیشتر
ِ
کالســیک در مبلمان هســتند ،میگوید :این سبک مبلمان
استیل ســلطنتی فضای کمتری را اشغال
نســبت به سبک
ِ
میکند ،از نظر قیمت به صرفهتر و در عین حال بسیار زیبا
و شیک است.
او با افتخار ادامه میدهد :خوشبختانه صنعت نساجی
یزد به خصوص در سالهای اخیر بسیار پیشرفت داشته و
مبلیران با افتخار در ساخت حدود  90درصد از مبلمان خود
از پارچههای تولید یزد استفاده میکند.
نوسانات نرخ
و
موجود
شرایط
پیشرو در پایان باتوجه به
ِ
ِ
خواستار حمایت بیشتر دولت از این صنعت در
ارز و بازار،
ِ
راستای رونق اقتصاد کشور شد.

گردشگری خوراک:

َ
تغذیه سالم در رویدادهای نمایشگاهی

حسین دهقان منشادی
بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره انجمن گردشگری
خورا ک و نوشیدنی دونار
همواره در حاشــیه نمایشــگاهها ،خوراکیهای متنوعی
قیمت
عرضه میشــود کــه فاکتور اصلــی برای خریــد آنها
ِ
مناســب اســت امــا چه بهتر کــه از ایــن رویدادهــا و فرصتی
که ایجاد میکنند اســتفاده شود تا مردم با میانوعدههای
جایگزین و ســالم ،در عینحال خوشــمزه آشــنا شــوند .زیرا
خســتگی ناشــی
متاســفانه افــراد در این رویدادها به خاطر
ِ
بازدید یا از روی عادت همیشــگی ،خوراکی یا نوشیدنیای
را میخورنــد که شــاید ســالم نباشــد و بعضا توجــ ه کافی به
سالمت و کیفیت آن ندارند و این روند با رسالت گردشگری
خوراک که مبنایش تغذیه سالم است تناقض دارد .هرچند
ناگفته نماند که قیمت محصوالت عرضه شده بسیار مهم
اســت .همــه اینها ســبب شــد در اقدامــی مبتکرانــه برای

اولیــن بــار ،همزمان با برگزاری نمایشــگاه مبلمان در محل
دایمــی نمایشــگاههای یزد ،انجمن گردشــگری خــوراک و
نوشــیدنی دونــار بــا حمایت و تشــویق مجموعــه مدیریتی
نمایشــگاه ،اقــدام بــه عرضــه میانوعد ههــای مقــوی و
نوشیدنیهای سالم کند.
در کلبــه ســامتی نمایشــگاه ،پنج نوع نوشــیدنی ســالم
ـکر کــم ،یک
(دمنــوش بــه) ،ســه نوع شــیرینی بــا ارده و شـ ِ
نــوع کیــک بــا ارده ،چهــار نــوع نــان بــا محتویــات پنیــر و
ســبزی و پــوره ســیبزمینی ،میوهخشــک ،کوکــی رژیمــی و
موارد مشــابه عرضه شــدند .همزمان نیز با توضیح در مورد
خوراک و نوشیدنیها ،به آ گاهسازی مردم کمک شد .برای
برخی غرفهداران نیز ســفارشهایی از همین میانوعده و
شیرینیها آماده شد.
شــروع فعالیتهای گردشــگری خوراک سالم در حاشیه
رویدادهای نمایشگاههای که با حمایت مجموعه مدیران
نمایشــگاه یــزد اتفــاق افتــاد نمونــهای دیگــر از پیشــگامی
یزدیهــا در توســعه فعالیتهای تخصصی در گردشــگری
اســت کــه بایــد مــورد حمایت عملــی مســئولین ذیربط در
حوزه گردشگری قرار گیرد.
انجمن گردشــگری خوراک و نوشیدنی دونار به صورت
تخصصی در کلیه زمینههای گردشــگری خوراک همچون
برگــزاری تورهــای خــوراک ،تورهــای فرهنگی-خورا کــی،
طراحــی و اجــرای شــبهای فرهنگی-خورا کــی ،تهیــه
میانوعدههای سالم و اجرای امور نمایشگاهی و رویدادها
فعالیت میکند.

ُ
پاکار ،سامانه هوشمند جمعآوری َپسماند خشک

یکی از غرف ههــای جدیدی که از این دوره به مجموعه
نمایشگاه پیوسته ،غرفه پاکار؛ سامانه هوشمند جمعآوری
پسماند خشک است.

محســن اســماعیلی مدیــر این ســامانه در توضیــح این
اپلیکیشــن میگویــد :شــهروندان میتواننــد پســماندهای
خشــک خــود را بــه تفکیــک جمــعآوری و از طریق ســامانه
پــاکار تنهــا بــا دو کلیلــک اطالعرســانی کننــد تــا پیکهای
مجموعــه بــا مراجعــه حضــوری بــه محــل ،پســماندها را
ـول افراد در
تحویــل بگیرنــد .به ازای این پســماندِ ،
کیف پـ ِ
اپلیکیشن شارژ میشود.
کیف پول ،فــرد میتواند
او ادامــه میدهــد :بعد از شــارژ ِ
روی واژه اعتبــار فعلــی و در ادامــه دریافــت نقــدی کلیــک
مبلغ حاصل از دریافت
کند و بعد از وارد کردن شــماره شــباِ ،
یشــود و یا فــرد میتواند از
پســماندها به حســاب او واریز م 
ایــن طریق قبوض خود را پرداخت نماید و یا حتی نســبت
به خرید شارژ خط اعتباری تلفن همراه خود اقدام کند.
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میراث خانوادگی
یک
ِ

خریدار بیشتری دارد
این روزها مبلمان ظریف و ساده
ِ

صنعت مبل از صنایع قدیمی است که یزدیها
از نســلی به نســل دیگر به یادگار گداشــتهاند .یزد
یکــی از شــهرهایی اســت کــه ســابقه طوالنــی در
صنعت مبلسازی دارد و به همینواسطه توانسته
برای بسیاری اشتغالزایی کند .در این شهر بیش
لســازی فعالیت میکند؛ اما نام
از پانصد کارگاه مب 
قدیمیها همیشه در یادها میماند.
همه چیز از یک نجاری در مرکز شهر شروع شد
لســازی هم آغاز به
و کــم کم در کنار آن کارگاه مب 

کار کرد .برای خانوادهی حسینی ساخت مبلمان،
شــغل خانوادگی است و قدمتی  70سالهدارد .مبل
مهــدی از قدیمیتریــن تولیدکننــدگان مبــل در
یــزد اســت و در حــال حاضر هم نســل چهــارم این
خانواده میراثدار این شغل هستند.
تغییرسلیقهیمردم
سید حسین حسینی مدیر مجموعهی تولیدی
مبلمان مهدی میگوید :ما نسل چهارم از خانواده

هســتیم که در کار مبلمان فعالیت میکنیم چراکه
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  70ســاله در
صنعــت مبلمان یزد داریم اما پدر بزرگمان قبل از
آن یک کارگاه نجاری داشت که کمکم آن نجاری
به کارگاه مبلســازی و بعد از آن هم به نمایشــگاه
مبل توسعه یافت».
حســینی در خصــوص ســلیقهی مــردم یــزد و
تغییــر آن در حــوزهی مبلمــان در ایــن چنــد ســال
معتقد اســت :ســلیقه مبلمان چند ســالی است که
از کارهای ُپر منبتکاری و بزرگ به سمت کارهای
ظریــف و ســاده پیــش رفتــه اســت .زمانــی مــردم
کارهای کالســیکی را میپسندیدند که منبتکاری
باال داشت ولی سلیقهی امروز مردم مبل کالسیک
ساده اســت .در مورد کارهای راحتی هم سلیقهی
مــردم فرق کرده وکارهای ســاده و ظریف را بیشــتر
میپســندند چون متــراژ خانهها کوچکتر شــده و
با توجه به مســاحت خانهها کارها هم کوچکتر و

ظریفتر تولید میشوند که بیشتر هم خریدار دارد.

تولیدپارچه
ِ
مبلمـان مهـدی از سـال  79کار تولیـدی پارچـه
رومبلـی را در اسـتان شـروع کـرده و در حـال حاضـر
یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان پارچـه رومبلـی
در ایـران اسـت و بسـیاری از پارچههـای مبلهـای
ساختهشـده در کارگاه مبـل مهـدی ،تولیـدی
کارخانـه خودشـان اسـت.
حسـین حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه هـم پارچـه
رومبلـی راحتـی تولیـد میکننـد و هـم پارچههـای
رومبلـی کالسـیک و اسـتیل ،میگویـد :کارهـای مـا
تولیـد شـده از بهتریـن نخهـای موجـود در ایـران
خهـا هـم وارداتـی اسـت
اسـت امـا ،یـک سـری از ن 
کـه بـرای بعضـی از تولیـدات خـاص از آن اسـتفاده
میکنیـم.
بـه گفتهی این تولیدکننـده ،پارچههای رومبلی
از نظـر مـواد اولیـه تفاوتـی بـا هـم ندارند امـا در طرح
تفـاوت بسـیار دارنـد« :پارچههای رومبلی کالسـیک
ِ

عمومـا طـر حدار هسـتند ولـی اکثـر کارهـای راحتی و
اسـپورت پارچ ههـای رومبلـی سـاده دارند».
حسـینی بر این باور اسـت که تشـخیص کیفیت
پارچـه از دیـد یـک مشـتری بسـیار سـخت اسـت
چراکـه ایـن کار نیـاز به تخصص بسـیار باالیـی دارد
و تنهـا گذشـت زمـان کیفیـت پارچـهی رومبلـی را
مشـخص میکنـد« :البتـه تشـخیص کیفیـت خـود
مبـل هـم بـه ایـن راحتـی نیسـت چرا کـه مشـخص
ـاخت آن چـوب
نمیشـود کـه آیـا تولیدکننـده در س ِ
معمولـی بـهکار 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 پارچـهی شـانل نسـبت بـه
پارچههای دیگر از کیفیت باالتری برخوردار اسـت.
گفتنـی اسـت که عمده مبلمان تولیـدی مهدی،
نهـا هـم
مبلمـان راحتـی اسـت و کلیـه محصـوالت آ 
خدمـات پـس از فـروش و هـم ضمانـت دارنـد و بـه
همیـن دلیـل مشـتری بـا خیـال آسـوده میتوانـد
خریـد کنـد.

صنعت چوب
ترکیب هنر و تکنولوژی در
ِ
ِ

ـاکنان آن
هـر خانـه داسـتانی دارد کـه شـنیدن آن از زبـان س ِ
بسیار جالب و دوست داشتنی است .افراد برای چیدمان وسایل
خانهی خود و طراحی دکوراسـیون منزل ،اولویتهایی دارند که
بـر اسـاس آن چیدمـان و خریـد را انجـام میدهنـد.
مبـل کالسـیک یکـی از ُپرطرفدارتریـن مبلمـان در دکوراسـیون
داخلـی منـزل اکثـر ایرانیها اسـت .این مبلمان بـه خاطر اصالت،
طراحـی خـاص و بـا ترکیـب چـوب و پارچ ههـای فاخـر میتواننـد
چهـره متفـاوت و لوکـس بـه فضـای دکوراسـیون پذیرایـی خانـه
ببخشـد .امـا موقـع خریـد بایـد دقـت کـرد کـه مبـل کالسـیک بـا
فضای خانه همخوانی داشـته باشـد .گروه مبلمان سلامی برای
لهـای کالسـیک ،مبلمـان
رفـع ایـن موضـوع علاوه بـر تولیـد مب 
کالسـیک مـدرن را هـم طراحـی کـرده اسـت کـه بـرای فضاهـای
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 سلامی یکـی از پیشکسـوتان تولیـد مبلمـان کالسـیک
حهـای گونا گـون اسـت کـه
و مـدرن و انـواع صنایـع چـوب در طر 
نهـا از بهتریـن مـواد اولیـه اسـتفاده میکنـد .تولیـد
در سـاخت آ 

ایـن محصـوالت نتیجـه بیـش از  50سـال تجربـه در ترکیب هنر و
تکنولـوژی در صنعـت چـوب اسـت.
بپـور نماینـدهی مبلمـان سلامی در
بـه گفتـهی بابـک یعقو 
نمایشـگاههای بینالمللـی ،ایـن برنـد اولیـن برنـد مبلمـان در
ایران اسـت که توانسـته اسـتاندارد ایران را کسـب کند و این یک
موفقیـت بـزرگ بـرای ایـن مجموعـه اسـت چرا کـه ایـن اسـتاندارد
یشـود مصرفکننـده یـا مشـتری مجاب شـود که سلامی
باعـث م 
ارزش خریـد را دارد.
مبلهایآوانگارد
بپـور در مـورد سـبکهای تولیـدی مبلمـان سلامی
یعقو 
میگوید :سبک تولیدی مبل سالمی بر مبنای مبلمان کالسیک
و آوانـگارد اسـت .او آوانـگارد را اینطـور تعریـف میکنـد « :آوانـگارد،
ک کالسـیک و راحتـی؛ درواقـع ایـن سـبک
مبلـی اسـت بیـن سـب 
مبـل همـان نشـیمن راحتـی را بـه مشـتری میدهـد امـا بـا ترکیـب
مبلمـان کالسـیک .نماینـده مبلمـان سلامی در نمایشـگاههای
بینالمللـی ،بـا اشـاره بـه رقابـت بـاال در بـازار تولیـد مبلمـان ،ادامـه
حهـای
میدهـد :سلامی سـعی کـرده اسـت تـا نسـبت بـه رقبـا ،طر 
جالـب و مختـص خـود را داشـته باشـد.

پارچههایداخلی
او بـر ایـن بـاور اسـت کـه مشـتری بـا خیـال آسـوده میتوانـد
از ایـن گـروه تولیـدی خریـد کنـد؛ چرا کـه مبلمـان سلامی دارای
اسـتاندار ایران اسـت و از چوب به کاررفته در تولید مبل گرفته تا
فـوم و پارچـهی بـه کار رفتـه در آن از بهتریـن مـواد هسـتند.
به گفته یعقوبپور ،پارچههای به کار رفته در مبلمان سالمی
هم از پارچههای تولید داخل است و هم پارچههای خارجی.
بـه نظـر او پارچـه ایرانـی و خارجـی خیلـی تفاوتـی با هـم ندارند
امـا برندهـای خارجـی تنـوع باالیـی دارنـد البتـه بایـد گفـت کـه
برندهـای ایرانـی هـم در ایـن چنـد سـال پیشـرفت کردهانـد و
یهـا ترجیـح میدهنـد تـا از برندهـای داخلـی اسـتفاده کننـد.
خیل 

بپـور میگویـد :مـا مشـتری را ترغیـب نمیکنیـم کـه حتمـا
یعقو 
مبـل بـا پارچـه ایرانـی بخـرد یـا مبـل بـا روکـش پارچـهای خارجـی؛
چراکه تصمیم را به عهده خودشـان میگذاریم ،مشـتری ممکن
اسـت پارچ ههـای داخلـی را انتخـاب کنـد چـرا کـه فـرق چندانـی
بـا نـوع خارجـی نـدارد و فکـر میکنـد پـول بیـش از حـدی مصـرف
میکنـد امـا بعضـی از مشـتریها هـم متفـاوت فکـر میکننـد و
اعتقـاد بـه انتخـاب برنـد خارجـی دارنـد ،در هـر صـورت اولویت ما
بـا انتخـاب مشـتری اسـت.
تنوع فوم در بازار
یهـای انـواع فـوم مبـل را از سـری
بپـور شـناخت ویژگ 
یعقو 
لهـای مختلـف
نـکات موثـر در نحـوه نگهـداری و نظافـت مد 
نطـور
مبلمـان میدانـد و ادامـه میدهـد :جنـس ،سـاختار و همی 
خصوصیـات فـوم مبـل علاوه بـر رونـد نگهـداری ،بـر اسـاس نـوع
کاربـرد آن میتوانـد متفاوت باشـد .او در خصـوص انواع فومهای

بـه کار رفتـه در تولیـد مبلمان میگوید :نمون ههـای مختلف انواع
فوم مبل بر اساس الیاف سازنده آنها شامل فوم سرد ،فوم گرم،
فوم ویژه ،الیاف ویسـکوز ،الیکو ،پلیاسـتر فشـرده ،فیبر پلیاستر،
فـوم مبـل پلیاورتـان ضد میکروبی ،فوم مبـل پلیاورتان با تراکم
بـاال ،فـوم سـلول بـاز و فـوم سـلول بسـته اسـت و بـا توجـه بـه تنـوع
نهـا اسـتفاده میکنـد.
بـاالی فـوم ،سلامی همیشـه از بهتری 
فرصتیمناسببرایخرید
نماینـده گـروه مبلمـان سلامی در نمایشـگاههای بینالمللـی،
حضـور ایـن گـروه تولیـدی در نمایشـگاه بینالمللی یـزد را فرصت
بسـیار خوبـی بـرای معرفـی و خریـد ایـن برنـد در یـزد میدانـد و
ادامـه میدهـد :در ایـن نمایشـگاه اکثـر برندهـای معتبـر حضـور
دارنـد کـه فرصـت بسـیار خوبـی بـرای خریـد مـردم اسـت؛ چرا کـه
نهـا خیلـی راحـت میتواننـد از برندهایـی خریـد کنند که ممکن
آ 
اسـت در شـهر یـزد نمایندگـی نداشـته باشـند.

