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 چکیدٍ:

گزاریش کَ اجنام صدٍ بَ مٌؼور تالش برای کسب اظالؿایت از ظيـت مبلامن است ات 

برریس صود کَ آ ای می تواهمی وارد این ظيـت صومی ای خری. در ابتدا اترخیچَ ظيـت 

 مرحهل حتلیل حمیط ظيـت مبلامن اجنام می صود. 8برریس می صود و سپس در 

 

  چضم اهداز:

فـالیت رشکت ُا برای آ حاد جامـَ ی هجاین می ابصد. حمعوالت مبلامن ما از حوزٍ ی 

مجهل زیباترین و اب کیفیت ترین از بنی حمعوالت حارض در بنی حمعوالت موجود در 

ابزار ُای هجاین است. حمعوالت تولیدی ما از اب دوام ترین و مرغوب ترین تولیدات 

 می ابص يد.

د هلضَ راٍ برای  فـالیت خبش خعویص است و اب كاهون اسایس هزی ماهي 11اظل 

 اس تفادٍ از این اظل ابید برای بومی سازی فن آ ورهیا در این ظيـت گام بردارمی.

 

 اترخیچَ ظيـت: 

ای سادٍ و... حاظل صد.  مبلامن از تغیری صلک و حتول چِارپایَ ُا، ىمیکت ُا و مزُی

ستیایب بَ انم سازهدگاوضان منی زمان ساخت خنس تنی مبل ُای اولیَ را بَ ؿلت ؿدم د

اولنی مبلامهنایی کَ انم سازهدگاوضان را مه داصتٌد  19توان مضخط کرد بـد از كرن 

میالدی مبلامن جحمی و پر زیًت اهـاکیس از مـامری و  18ص ياسایی صدهد. در كرن 

اماکن مذُیب آ ن دوران بود، كعـات كعور و خضک و خضن بَ مدد کيدٍ اکری ُای 

عوص دوراین است کَ ُيوز اهارت ُای ف ی و ماصن ی هتواوس تَ بود توان جحمی خم

بَ بـد مبلامن سًیت گسرتش پیدا کرد و ارزش  18سازهدگان را افزایش دُد. از كرن 

خود را در دَُ ُای بـدی مه حفغ منود بَ مٌؼور ُامُيگ صدن اب مـامری حتول 

و س بک بلکَ از هوع مواد و چوب هزی  ایفتَ، مبلامن هزی بَ تدرجی هَ تيِا از ظریق فرم

تغیری کرد و از چو ب ُای خمتلفی مثل بلوط، رسو، آ بيوس، صاٍ بلوط بتدرجی بَ جای 

از چوب گردو بَ مزیان كابل  17چوب گردو و ماُا گوین اس تفادٍ صد. در اواخر كرن 
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ز مالحؼَ ای در ساخت مبلامن اس تفادٍ می صد. معل اتعال و موهتاژ كعـات چویب ا

اهارت ُای مربوط بَ کيدٍ اکری وضأ ت می گرفت. از خراظی چوب هجت س بک 

کردن مبلامن ُای س يگنی و تغیری صلک از كعـات مکـیب و مس تعییل بَ اس تواهَ ای 

اس تفادٍ صد. پس از اخرتاع ماصنی ُای تراش و اب افزایش راهدمان اکری فرایيدُایی 

ژ ماکهیکی كعـات بَ سازهدگان این مدد ماهيد مخ کردن چوب، وركَ وركَ کردن و موهتا

را رساهد کَ بتواهيد زیباترین و ملاوم ترین مبلامن ُا را در کواتٍ ترین زمان ممکن بر مبيای 

ابـادی اس تاهدارد بیافریًٌد و مهچينی حتول در ؿمل ص میی و فرآ وردٍ ُای ص مییایی 

ومی را در اختیار ظيـیت، در كیاس اب گذص تَ اهواع مواد جال دُيدٍ معيوؾی و ملا

 سازهدگان كرار داد ات بتواهيد بَ مبل ُا منای دلپذیرتری بدُيد.

 

:ملدمَ  

ظيایؽ تولیدنييدٍ حمعوالت متيوع مبلامن چويب در ایران از كدمت و گسرتدگي بس یار 

 996بَ ظوري نَ بر ظبق گزارش مرنز آ مار ایران حدود  زایدي برخوردار است،

ُزار هفر در وضور وجود دارد . مهچينی  12 اص تغا ل حدود واحد تولید ظيـيت مبلامن اب

واحد رمسي در زمیيَ ظيایؽ  16722بر اساس گزارش ُا ي احتادیَ درودگران تـداد 

چوب مضغول فـالیت يم ابص يد . و توان ابللٍو ابالي این تـداد واحد تولیدي در جذب 

یار خويب براي حمرك بس  واهد هریوي اکر، افزایش تولید و در هنایت توسـَ ظادرات يم ت

ظيایؽ وابس تَ و مرتبط اب آ ن هؼری چو ب بري، تولید ختتَ خردٍ چوب، چسب سازي، 

تولید ختتَ فیرب، رووش و ختتَ الیَ، یرا ق آ الت سازي و ... ابصد. اما بَ دلیل ایيکَ 

این حمعوالت معدات توسط واحدُاي ظيفي هوچم ملیاس تولید يم صوهد و واحدُاي 

 چٌد از كبیلبَ تـداد مكرتي در این ؾرظَ حضور دارهد ، بيابراین مضالكيت  ظيـيت

                                    دیيگی اناکیف و کسورات برخوردارهد.  ابزار فروش، هل
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 فرایيد حتلیل حمیط:

 

 گام را اجنام داد: 8برای حتلیل حمیط ابید 

 

 ص ياسایی سعح تالظم: -1
 9ات  1ؾيرص توجَ می کيمی و بَ اهنا از  1سعح تالظم حمیط بَ ما برای ص ياسایی 

 ؿددی را وسبت می دُمی

پیچیدگی: کَ تـداد ؾيارص دخیل در یک حمعول را وضان می دُد ؾيارصی کَ  -1

را بَ  9در ظيـت مبلامن اس تفادٍ می صوهد ؾيارصی سادٍ ُستٌد بيابراین ؿدد 

 آ ن می دُمی کَ وضاىگر سعح پیچیدگی مک است.
آ ص يا بودن وكایؽ: یـ ی حتوالیت کَ در یک ظيـت روی می دُد چلدر مضابَ  -9

گذص تَ بودٍ است ُامهعور کَ مالحؼَ صد ظيـت اب تغیریات زایدی روبَ رو 

 را وسبت می دُمی. 3بودٍ پس ؿدد 
رسؾت تغیریات: یـ ی مزیان تغیریات و هوآ وری در ظيـت چلدر است. ُامهعور  -3

از كعـات كعور و خضک و خضن بَ مكک کيدٍ  میالدی 18کَ دیدمی در كرن 

اکری ُای جحمی و اب باکر بردن زر و زیورُایی در آ هنا مبلامن را می ساختيد و 

در اواخر این كرن ؿالٍو بر صلک ػاُری هوع چوب ُای باکر رفتَ مه تغیری کرد 

و در كرون بـد از خراظی چوب ُا هجت س بک کردن مبلامن ُای س يگنی و 

كعـات اس تواهَ ای اس تفادٍ صد در سالِای بـد از آ ن هزی از ماصنی اس تفادٍ از 

ُای تراش و موهتاژ ماکهیکی كعـات اس تفادٍ صد بيابراین تغیریات و هوآ وری در 

 را بيَ آ ن وسبت می دُمی. 3این ظيـت زاید است و ؿدد 

وضوح آ یيدٍ: وضان می دُد آ یيدٍ ی ظيـت و چضم اهداز آ ن چلدر روصن  -1

تغیریات روافزون حمیط و هو آ ورهیا و مهچينی وضـیت ُای  است بَ دلیل
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را بَ  3اكتعادی و س یایس پنش آ مدٍ منی توان آ یيدٍ این ظيـت را دید پس ؿدد 

 آ ن وسبت می دُمی.

 برای تـینی سعح تالظم ظيـت بَ این ظورت معل می کيمی:

 
ظيـت تغیریات داص تَ است و س بک مدیرییت مٌاسب این  79/9، 9این ظيـت از 

 میان برانمَ ریزی بليد مدت و برانمَ ریزی اسرتاتژیک كرار می گرید.

 

 حتلیل حمیط ؿام: -9
در این حتلیل بَ برریس ؾوامل س یایس، اكتعادی، اجامتؾی و فن آ وراهَ در مورد 

 ظيـت مبلامن می پردازمی.

فتَ ؾوامل فٌاوراهَ: فٌاوری انهو در دَُ ی اخری از سوی کضور ما مورد توجَ كرار گر 

صدٍ مهزمان اب آ ن ظيایؽ چوب دچار حتوالت اسایس صدٍ و رسمایَ گارهیایی در آ ن 

اجنام صدٍ است. چوب هوؾی اکمپوزیت ظبیـی می ابصد کَ از ظبیـت حاظل می 

صود بيابراین ویژگی ُای مٌحرص بفردی دارد.یکی از اکربردُای اهم در حوزٍ ی چوب 

ش ُای خمتل  ظيایؽ چوب اکربردُای مبلامن ُای چویب است. فٌاوری انهو در خب

ارزهدٍ ای دارد کَ می تواهد ظيایؽ چوب کضور را اب حتول زایدی رو بَ رو کيد. از 

ای گسرتدٍ ظيایؽ چویب کضور می تواهد ابزار خویب برای  سویی ص ياسایی هیاُز

حمعوالت فٌاوری انهو در کضور ابصد و از سوی دیگر زمیيَ خویب را برای ظيایؽ 

 امه کيد.چوب فر 

ؾوامل س یایس: در ظيـت مبلامن وجود مضالكیت از كبیل حترمی ُای اكتعادی ماهؽ از 

ورود مواد اولیَ مرغوب بَ کضور می صود مهچينی هبود زیر ساخت ُای ظاداریت و 

ضـ  سنس مت محل و هلل ماهؽ ظادرات این حمعوالت است. مهچينی احنعار زدایی و 

كاهون اسایس بـیض حامیت ُای  11سـَ اظل خعویص سازی در کضور در پرتو تو 

 كاهوین هؼام و دولت از ورود خبش خعویص بَ ؾرظَ ی تولید و جتارت حتلق می ایبد.
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ؾوامل اكتعادی: یکی از مضالكت اكتعادی تولیدکييدگان بَ ساختار اكتعادی کضور 

بَ و وابس تگی آ ن بَ هفت بر می گردد؛ بَ ظوری کَ ارز حاظل از ظدور هفت تبدیل 

ای داخیل صدٍ و بَ کضورُای توسـَ ایفتَ ای در حال  اکالی مرصیف و سایر هیاُز

توسـَ ابز می گردد مهچينی در ظی چٌد دَُ گذص تَ بَ سبب گسرتدگی واردات، 

ركابت در این خبش از اكتعاد جدی تر از تولید بودٍ بر جتارب جتار و دست اهدر 

ای الزم برای این هوع فـالیت بَ حنو مٌاس یب  اکران اكتعادی کضور افزودٍ و بسرُت

 صلک ایفتَ است. 

ای متـدد موجود در ؾرظَ ی تولید، سبب توسـَ  مهچينی مضالكت و دست اهداُز

خدمات جاهیب و بورس ابزهیای غری صفاف و سودآ ور صدٍ و متایل بَ رسمایَ گذاری 

مس تلزم  در امر تولید را غری موجَ ساختَ است و چون ماُیت فـالیت ُای تولیدی

باکرگریی فضای تولیدی و جتِزیات خست افزاری است هیازمٌد جحم رسمایَ گذاری 

 كابل توهجیی هزی ُست و افزایش رسمایَ گذاری افزایش ریسک را هزی بَ دهبال دارد.

ؾوامل اجامتؾی: برریس ظيـت مبلامن در دَُ ُای گذص تَ وضان می دُد کَ از اوایل 

ی و مرصیف در جامـَ، تلاضا برای حمعوالت تولیدی و اب تغیری الگوی زهدگ 72دَُ 

این ظيـت افزایش ایفت. این رشایط سبب صد ات رسمایَ گذارهیا و فـالیت ُای 

تولیدی در این ظيـت روهق ایبد. بَ ظوری کَ در حال حارض تولید مبلامن در 

 بس یاری از اس تاهنا رصد كابل توهجیی داص تَ است این توسـَ بیاىگر وجود تلاضای

 ابالی حمعوالت این ظيـت در کضور است.

 

 حتلیل رصد: -3

مشیس در كالب واحدُای ظيفی بَ ظورت سًیت بَ فـالیت ُای تولیدی  12ات دَُ 

خود ادامَ می دادهد پس از آ ن حتت تأ ثری س یاست ُای حکومیت از مجهل برانمَ 

کت آ غاز گردید و رشکت ُای تولیدی از مجهل رش  1319اظالحات اكتعادی در سال 

مبلریان رشوع بَ فـالیت منودهد و پا بَ ؾرظَ ی تولید اهبٍو گذاصتٌد اب وكوع جٌگ 

و تغیری الگوی زهدگی و مرصف  72حتمییل ابزار مبلامن بَ حاص یَ رفت و از اوایل دَُ 
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در جامـَ تلاضا برای مبلامن افزایش ایفت. در حال حارض ؿالٍو بر هتران کَ كعب 

ای دیگر هزی در این زمیيَ رشوع بَ فـالیت منودٍ اهد  تولید مبلامن در کضور است صُِر

دُک ُای »بر اساس اظالؿات مرکز آ مار ایران ُر چٌد در دُک ُای پاینی جامـَ 

تغیریات كابل توهجیی در مرصف مبلامن مالحضَ منی صود ویل از دُک « اول ات پيجم

ُفمت وسبت رصد ُای ُفمت ات دمه این رصد كابل توجَ می ابصد بعوریکَ در دُک 

درظد است و این فرظت مٌاس یب است کَ تولید کييدگان این گروٍ از  6/36

 حمعوالت می تواهيد اب برانمَ ریزی مٌاسب از آ ن بيحو معلویب اس تفادٍ کييد.

 

 ؾوامل لکیدی موفلیت: -1
تيِا برگ برهدٍ ی ما در ظادرات و پنضی گرفنت از ركبا، اجیاد فضای ركابیت در اکال و 

 داخیل است ات بر آ یيد آ ن در ظادرات کضور متبلور صود. خدمات

 

 جتزیَ و حتلیل حمیط ركابیت: -9
 صدت ركابت بنی فـاالن ظيـت:

 ....مک…زاید..................

 فـاالن ظيـت:

 اولنی تولید کييدٍ بزرگ مبلامن در هجان -ظيـت مبلامن چنی -1
 دومنی تولید کييدٍ بزرگ مبلامن در هجان -ت مبلامن ایتالیاظيـ -9

 سومنی تولید کييدٍ بزرگ مبلامن در هجان-ظيـت مبلامن روس یَ -3
 چِارمنی تولید کييدٍ بزرگ مبلامن در هجان-ظيـت مبلامن آ ملان -1
 پيجمنی تولید کييدٍ بزرگ مبلامن در هجان -ظيـت مبلامن ترکیَ -9

 لید کييدٍ بزرگ مبلامن در هجانصضمنی تو  -ظيـت مبلامن آ مریاک -6

ركابت در درون بيگاُِای موجود در ظيـت و فرشدگی آ ن بَ ؾوامل زیر وابس تَ 

 است:
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  رسؾت رصد و تغیری مٌح ی معر ظيـت: رسؾت رصد ظيـت بَ تغیریات دروین

ظيـت و تکٌولوژی تولید آ ن وابس تَ است در ظيـت مبلامن ُر چٌد ابزار 

می ایبد لیکن این تغیریات و س یلک معر ظيـت  تولید اب گذصت زمان تغیری

 چٌدان رسیؽ و دور از اهتؼار هنست.

  َابال بودن ُزیيَ ُای رسمایَ گذاری اثبت و كدرت توسـَ اکر: جحم رسمای

گذاری در ظيـت مبلامن در ملایسَ اب سایر ظيایؽ كابل توجَ هنست ذلا ُزیيَ 

یسک مكرتی می تواهيد بَ تغیری تغیری کسب و اکر هزی ابال هنست و بيگاُِا اب ر 

 تولیدات و هوع کسب و اکر خود اكدام منایيد.

  تيوع حمعوالت و ُزیيَ ُای مربوط بَ تغیری هوع کسب و اکر: اب افزایش تولید

کييدگان در این ظيـت، تيوع حمعول هزی افزایش ایفتَ و كمیت ُا هزی بَ تياسب 

 .کیفیت حمعول و مواد مرصیف ركابیت تر می صوهد

  اؾتبار برهد: در ظيـت مبلامن ایران ُيوز برهدی کَ مضرتاین را ص یفتَ خود

 است.ساختَ ابصد ُویت پیدا ىکردٍ 

 :تيوع ركبا و كدرت ركبا 

در ظول زمان اب افزایش تيوع، کیفیت ُا هزی بَ ظور كابل توهجیی تغیری ایفتَ م متياسب 

ت ُا درون این ظيـت اب رصد بيگاُِا درون ظيـت رصد ایفتَ و موجب اکُش كمی

 صدٍ و ركابت را تضدید می کيد.

 كدرت چاهَ زین تأ منی کييدگان

 ....مک…زاید..................

ييدگان ظيـت مبلامن مض متل بر دو گروٍ می ابص يد تأ منی کييدگان مواد اولیَ و تأ منی ک 

تأ منی کييدگان ماصنی آ الت. ظيـت مبلامن چون یک ظيـت تکٌولوژی بر هنست ذلا 

جتِزیات تولیدی هلش تـینی کييدٍ ای در زجنرٍی ارزش حمعول هدارهد تأ منی کييدگان 

ارهد و جذب مضرتاین ظيـت برای اهنا جتِزیات بَ تـداد زایدی در ظيـت حضور د

 حائز امهیت است.
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از هؼر مواد اولیَ چون ظيـت مبلامن یک ظيـت ممترکز بَ مواد اولیَ است سِم مواد 

اولیَ در تولید این حمعول و در زجنرٍی ارزش تولیدات این حمعوالت ابال است و در 

ضور زاید است ویل بَ درظد است. گرچَ مواد اولیَ موجود در ک  12ات  92حمدودٍ ی 

دلیل وجود تيوع در مبلامن، هوع مواد اولیَ آ هنا هزی ابید متيوع ابصد کَ از این هجت 

و یراق آ الت وجود دارد و ذلا موجب  MDFضـ  ُایی در حوزٍ ی تأ منی پارچَ، 

 می صود كدرت تأ منی کييدگان ات حدودی ابال رود.

 كدرت چاهَ زین مضرتاین

 ....مک..…زاید................

در ایران ؾرضَ مبلامن از ظریق خردٍ فرویش ُایی است کَ در مٌاظق خمتل  کضور 

وجود دارهد. در این فروصگاُِا مبلامن اب تيوع ابال و كمیت ُای خمتل  ؾرضَ می صوهد 

س تاهدارد هبودن حمعول و مرصیف کَ مضرتاین كدرت اهتخاب و چاهَ زین دارهد. لیکن ا

بودن اغلب حمعوالت سبب می صود این كدرت بَ هفؽ مضرتی و مرصف کييدٍ هباصد 

 و تولید کييدگان اب تغیری کیفیت حمعول این كدرت را اکُش دُيد.

 هتدید ورود اتٍز واردان

 مک…زاید..................

اغلب تولید کييدگان در ػرفیت ُای حمدود و پاینی تولید  -1چون در ظيـت مبلامن: 

 می منایيد و اتٍز واردان می تواهيد اب تولید اهبٍو این مزیت را بَ هفؽ خود تعاحب کييد.

 ُیچ برهد خایص وجود هدارد و بيگاُی امتیاز خایص هدارد -9

 بَ جحم ابالی رسمایَ گذاری احتیایج هدارد -3

 حمدودییت برای اتٍز واردان در حیعَ ی توزیؽ وجود هدارد-1

س یاست ُای دولیت هزی ُیچگوهَ حمدودییت در احداث واحدُای جدید تولید و -9

 گسرتش در این ظيـت هدارهد اتٍز واردان می تواهيد بَ راحیت بَ این ظيـت وارد صوهد.

 هتدید حمعوالت جایگزین:

 مک …زاید..................
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در ظيـت مبلامن ُر چٌد اکالیی هؼری پض یت می تواهد جایگزین مبلامن خاىگی تللی گردد 

ویل الگوی مرصف در جامـَ بگوهَ ای است کَ منی توان آ هنا را بَ ؾيوان جایگزین 

جایگزین جدی جدی تللی کرد در مورد مبلامن اداری هزی این امر ظادق است و 

 مضاُدٍ منی صود.

 

 جتزیَ و حتلیل ص بکَ ُای مهاکری:-6

برای توسـَ فروش خوب است ممکل ُای حمعول و ؾوامیل کَ حمرک خرید حمعول 

اهد در کيار اکرخاهَ ی تولیدی آ ن كرار بگریهد. مثاًل در حوایل اکرخاهَ تولیدی مبلامن، 

راق آ الت و رىگ می تواهد جناری، مٌبت اکری، فروصگاُِای مًسوجات، چرم، ی

 اجیاد یک ص بکَ مهاکری کيد.

 

 حتلیل ركبای مس تلمی: -7

ركیب اظیل  12ابزار ؾراق، ارمًس تان، گرجس تان و امارات و آ ذرابجیان  6در 

ص ياسایی صد و مضخط صد ایتالیا، چنی، روس یَ، آ ملان، ترکیَ و آ مریاک ركبای بزرگ 

ا ُستٌد. ما كدرت این ت ولید کييدگان را از حلاظ كابلیت ُای مواد ایران در این ابزاُر

 اولیَ و ظادرات مورد برریس كرار می دُمی.

 چنی:

کضور چنی دارای مواد اولیَ فراواین برای تولید مبلامن است ویل برای تولید مـمواًل از 

ماصنی آ الت از ردٍ خارج صدٍ اس تفادٍ می کييد بَ مهنی دلیل یک سوم مبلامن ظادٍر 

کیفییت دارهد. از حلاظ ظادرات پيجاٍ درظد تولید مبلامن خاىگی این  از چنی مضالكت

کضور ظادرات دارد کَ آ مریاک بزرگرتین وارد  917کضور ظادر می صود این کضور بَ 

 وارد کييدٍ ی ان كرار دارد. 39کييدٍ ی آ ن است و ایران در رتبَ 

 ایتالیا:
 است ویل در مورد بـیض از اهواع این کضور از حلاظ مواد اولیَ برای تولید مبلامن غ ی

چوب ُا بَ دلیل ایيکَ مهراٍ اب تيوع در حمعول ابید مواد اولیَ آ ن را هزی تغیری داد جمبور 
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است واردات داص تَ ابصد. کضور ایتالیا در ظيـت مبلامن از جایگاٍ ویٍژ ای برخوردار 

کضور ایتالیا بَ  است و این کضور ساالهَ جحم زایدی ظادرات بَ دهیا اجنام می دُد.

کضور ظادرات مبلامن دارد کَ کضورُای اروپایی و آ مریاکیی بنضرتین درظد از  919

وارد کييدٍ ُای مبلامن  82حمعوالت این کضور را وارد می کييد. کضور ایران در رتبَ 

 ایتالیا كرار دارد.

 روس یَ:
ن در روس یَ کضور روس یَ از حلاظ مواد اولیَ مبلامن غ ی است روهد تولید مبلام

کضور دیگر از ظادرات زایدی برخوردار  9ظـودی است ویل این کضور وسبت بَ 

وارد کييدٍ از روس یَ  12کضور ظادرات دارد کضور ایران مه در رتبَ  111هنست بَ 

 كرار دارد.

 آ ملان:
این کضور برای تولید مبلامن هیازی بَ واردات زایدی از سایر کضورُا هدارد. از حلاظ 

 999، ظادرات ابالیی دارد و روهدی ظـودی در ظادرات داص تَ است. بَ ظادرات

کضور ظادرمی کيد کَ بنضرت ظادراتش بَ کضورُای اروپایی است. کضور ایران در 

 وارد کييدٍ مبلامن آ ملان كرار دارد. 81رتبَ 

 ترکیَ:
مبلامن در میان کضورُای خاورمیاهَ ترکیَ آ یيدٍ دار ترین و موفق ترین ظيایؽ تولیدی 

است. اگر چَ این کضور بَ کضورُای زایدی ظادرات دارد ویل بَ دلیل جماورت 

فزییکی خاورمیاهَ بزرگرتین ابزار مبل این کضور است. این کضور از حلاظ مواد اولیَ 

درظد مواد خام مورد هیاز را وارد می کيد کَ رضرُایی  79وارد کييدٍ است و تلریبًا 

کضور ظادرات داص تَ.  188ابال را بَ ابر می آ ورد. ترکیَ بَ  کَ ماهيد ُزیيَ محل و هلل

 آ ملان، ؾراق، فراوسَ، ُليد و ایران بنضرتین سِم از ظادرات این کضور را دارهد.
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 آ مریاک:
ن، ظيـت حمعوالت چویب در آ مریاک دارای مزاایی ركابیت هؼری پایَ ُای فرایيدی مدر 

ىزدیکی و موجود بودن جٌگل ُا، سنس مت محل و توزیؽ اکال و اهارت ابالی هریوی اکر 

و مٌابؽ آ ب و اىرژی است. ظيـت مبلامن آ مریاک بَ مست توزیؽ و فروش جبای تولید 

کضور از آ مریاک واردات  992پنش می رود زیرا ُزیيَ ُای تولید برای آ ن ابالست. 

یایس میان ایران و آ مریاک، جحم واردات ظيـت مبلامن از مبلامن دارهد. بَ دلیل روابط س  

 این کضور پاینی است.

 غ ی

 

 مواد اولیَ 

 

 ضـی 

 

 زاید          ظادرات               مک

 

 حتلیل مضرتاین:-8

ُر چَ تـداد اؾضای خاهوار بنضرت ابصد ُزیيَ مبلامن بنضرت می صود. ُزیيَ ُای مبلامن 

ای روس تایی مكرت از هع  ُزیيَ یک خاهوار صِری است. و ااثث اثبت در خاهوادٍ ُ

بيابراین هوع سکوهت افراد در مزیان مرصف مبلامن در ایران تأ ثری داردو متوسط ُزیيَ 

خرید مبلامن در اس تان ُای خراسان جٌویب، هتران، مسيان، چِارحمال و خبتیاری، 

ُزار 119نش از بوصِر، سنس تان و بلوچس تان و خوزس تان از میاىگنی کضور کَ ب 

ای مبل و فروصگاٍ  تومان است مكرت است. صااین ذکر است هتران اب وجود ترامک ابزاُر

ُا و ص بکَ ُای توزیؽ مرتامک تری کَ وسبت بَ سایر اس تان ُای کضور دارد ُزیيَ 

مبلامن خاهوار آ ن پاینی تر از اس تاهنایی ماهيد اردبیل، ایالم و... است. حتلیل مضرتاین 

ایی کَ در این ظي هفر بنضرت صاغل دارهد ُزیيَ بنضرتی  9ـت وضان می دُد خاهواُر

 ایتالیا

 چنی

 آ ملان

 آ مریاک

 روس یَ

  ترکیَ
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وسبت بَ لک ُزیيَ ُای خورایک رصف مبلامن، ااثث و کفپوش می کييد و در خاهوادٍ 

ایی کَ تـدا افراد صاغل بنش از   9ُای بدون صاغل این درظد مكرت است. البتَ خاهواُر

ایی اب یک  هفر دارهد رمق كابل توهجیی در ابفت مجـییت کضور هدارهد. در ملابل خاهواُر

هفر صاغل درظد بنضرتی را بَ خود اختعاص دادٍ اهد. بر اساس ُزیيَ مبلامن در لک 

اس تاهنای کضور بَ هؼر می رسد ابید از ترامک مراکز توزیؽ در اس تان هتران اکس تَ صود 

م و... مراکز فروش و در اس تان ُایی کَ ُزیيَ مبلامن بنضرت دارهد ماهيد اردبیل و ایال

تلویت صود. اب توجَ بَ متوسط ُزیيَ ابالی خاهوار اب دو هفر صاغل ای بنضرت، این گروٍ 

درظد از 39مرصف کييدگان معدٍ تری برای مبلامن ُستٌد. اب توجَ بَ ایيکَ 

ای کضور دارای درآ مد ساالهَ ابالی  درظد از 71میلیون رایل ُستٌد، 79خاهواُر

ن گروٍ کَ بنضرت دارای مضاغل كاهون گذاری، ملامات ؿایل رتبَ و مرصف مبلامن بَ ای

 مدیران ُستٌد تـلق دارد.

 

 اسرتاتژی در سازماهنای تک فـالیتَ:

 تعممی گریی کيد. ،مزیت -حمعول -رشکت ابید در رابعَ اب سَ موضوع ابزار

یش بَ حمعول مبلامن است و در ابزار هجاین کسب و اکر می کيد و اب مزیت ارزان فرو

 تولید می پردازد.

برای اسرتاتژی سازمان می تواهمی از مزیت ارزان فرویش اس تفادٍ کيمی زیرا مواد اولیَ آ ن 

 گران منی ابصد و هبای متام صدٍ ی ابالیی هدارد.
 اسرتاتژی معلیایت:

بـد از تدوین اسرتاتژی کسب و اکر بَ اجرایی کردن آ ن می پردازمی و اهمرتین ابزار اجرا 

 ٍ ارزش می ابصد.زجنری 
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زجنرٍی ارزش ظيـت 

:مبلامن

 * رىگ كرمز وضان دُيدٍ ی بنضرتین سِم می ابصد.

 

 

ظبق منودار ابال فرایيد تأ منی مواد اولیَ ابالترین سِم را در زجنرٍی ارزش بَ خود 

این فرآ یيد را بَ زیر خبضِای مرتبط بَ خود بضکٌمی می بیًمی کَ  اختعاص می دُد. اگر

درظد را بَ 9از  7/16درظد ُزیيَ مواد اولیَ تولید این حمعول 92ارچَ بنش از تأ منی پ

خود اختعاص می دُد. سِم معلیات تولید و ساخت مربوط بَ مبلامن از هؼر ارزش 

اجیاد صدٍ چٌدان ابال هنست و ؿلت این است کَ تولید این حمعول چٌدان هیازی بَ 

ف ابیف امهیت زایدی هدارد مگر در تکٌولوژی مدرن هدارد. مهیيعور اسلکت و الک

مواردی کَ الکف ابیف خبضی از ػاُر و منای مبل تللی می گردد کَ آ ن مه توسط 

الکف سازان و رىگ اکران هتیَ و تمکیل می گردد. ؿامل دیگری کَ در زجنرٍی ارزش 

سِم ابالیی دارد ُزیيَ ُای منایضگاُی است کَ اب توجَ بَ رشایط اكتعادی هتران 

 ست.ابال
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 ظيـت مبلامن: SWOTماتریسحتلیل 

 

 

 

 

 

 

حتلیل 

ماتریس 

SWOT 

  (G)اُداف (O)فرظت ُا (T)هتدیدات

T1 َابال رفنت ىرخ تـرف :

گمریک هجت ورود مواد 

 اولیَ ظيـت مبلامن

T2 َوجود مواد اولی  :

انمعلوب و اب کیفیت پاینی 

 و گران

T3 مكبود متخعط در :

 ظيـت مبلامن

T4ُ ا و : وجود حترمی

 حمدودیت ُای اكتعاد میل

T5 پراکيدگی مٌابؽ مواد :

 اولیَ در داخل کضور

o1 : افزایش

تلاضای مبلامن 

 در هجان

O2 موكـیت :

مٌاسب 

جغرافیایی ایران 

در مٌعلَ و 

سِولت دسرتیس 

بَ ابزار ُدف 

 بنی امللیل

O3 جایگزین :

صدن مبلامن از 

اکالی مرصیف بَ 

 رفاُی

O4 پاینی بودن :

 حلوق ورودی

گمریک ماصنی 

 آ الت و جتِزیات

O5 بزرگ بودن :

ابزار ُدف 

 مبلامن در کضور

G1:  َاجیاد خاه

 مبلامن

G2 َتوسـَ خوص :

ُای ظيـیت مبلامن) 

خوصَ کردن 

 بيگاُِای کوچک(

G3 احداث :

 صِرک مبلامن

G4 َتمکیل حلل :

ُای مفلود ظيـت 

در حوزٍ ی 

يدیس و اه  -ظرایح

 ابزاراییب
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O6 وجود :

جٌگل ُا و 

درختان زاید در 

 کضور

ST 

 
 

 
 

 
 

 

SO 

 
 

 
 

 
 

 

S1 تغیریات پاینی :

كمیت      صاخط

 مبلامن

S2 ثبت برهد بنی :

امللیل فیبکو برای 

 ظيـت مبلامن

S3 َؿدم هیاز ب :

رسمایَ اولیَ 

س يگنی برای تولید 

 حمعوالت

S4 خعویص بودن :

خبش معدٍ ای از 

اکرگاٍ ُای ظيـیت 

 مبلامن

S5ن : پاینی بود

سعح دس متزد در 

کضور وسبت بَ 

 دیگر کضورُا

S6 ؿدم وجود :

وابس تگی صدید بَ 

ا و فٌاوری  ابزاُر

كوت 

 (s)ُا
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 ُای پیچیدٍ

WT 

 
 

 
 

 
 

 

WO 

 
 

 
 

 
 

 

W1 وابس تگی ف ی :

و تکٌولوِژ بَ خارج 

 از کضور

W2 ضـ  در :

ارائَ خدمات پس 

 از فروش

W3 هداصنت :

ختعط برای 

اس تفادٍ از متام 

انت ماصنی اماک

 آ الت 

W4 حمدودیت :

سًیت در ظيـت 

 مبلامن

W5  حمدودیت :

مٌابؽ مایل موجود 

در ظيـت و 

گردش مایل حمدود 

 بيگاُِا

W6 انمٌاسب :

ساختار  بودن

ارتباظی و سعوح 

و سلسهل مراتب 

معودی و افلی 

ضـ  

 (w)ُا
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مابنی بيگاُِای 

 فـال در ظيـت

 

 

 اسرتاتژی در سعح رشکت:

سرتاتژی روبَ رو ُستمی. تيوع مرتبط، تيوع انمرتبط، یکپارچگی رو بَ ا 1در ایيجا اب 

جلو و یکپارچگی رو بَ ؾلب. کَ ُر کدام دارای مزاای و مـاییب ُستٌد. ما كعد دارمی 

تيوؾی از اسرتاتِژ رو بَ جلو و ؾلب را اجرا کيمی. برای پیادٍ سازی این اسرتاتژی ما 

بلامن اس تفادٍ می صود را خود تولید کيمی و آ ن را كعد دارمی پارچَ ای کَ برای تولید م 

بَ ظورت سفاریش توسط مضرتاین تولید کيمی. مهچينی كعد دارمی خود بَ اجیاد 

منایضگاٍ ُایی در سعح مراکز اس تاهنا بویٍژ اس تاهنایی کَ دارای پتاوسل ُای بنضرتی 

 وش برساهمی.برای خرید مبلامن اهد بپردازمی تولیدی خود را از این ظریق بَ فر 

 

 ماتریس جرنال الکرتیک برای ظيـت:

 

 ؾوامل جذابنت ابزار:

 

سِم صاخط ُا در  ؾوامل

 فاکتور هنایی

درجَ بيدی از حلاظ 

 (9ات1امهیت)

 ارزش هنایی

 اهداٍز ابزار -1

ىرخ رصد ساالهَ  -9

 ابزار

12% 

92% 

32% 

1 

9 

9 

6/1 

22/1 

6/2 



 21 

www.hajarian.com 

 ركابت -3

 حاص یَ سود -1

 اثر خمرب تورم -9

9% 

9% 

1 

9 

92/2 

99/2 

 

است کَ در روش جرنال الکرتیک یـ ی  69/3ظيـت از حلاظ جذابنت درای امتیاز 

 جذابنت ابزار متوسط است.

 

 ؾوامل موكـیت ركابیت

 

سِم صاخط ُا در  ؾوامل

 فاکتور هنایی

درجَ بيدی از حلاظ 

 (9ات1امهیت)

 ارزش هنایی

 سِم ابزار -1

 کیفیت -9

 توزیؽ -3

 حسن صِرت -1

 كمیت متام صدٍ -9

1% 

3% 

1% 

1% 

1% 

1 

1 

1 

9 

1 

6/1 

9/1 

1/2 

9/2 

1/2 

 

است کَ در روش جرنال الکرتیک  8/3ظيـت از حلاظ موكـیت ركابیت دارای امتیاز 

 یـ ی ظيـت دارای موكـیت ركابیت متوسط است.

 

بيابراین بر ظبق ماتریس جرنال الکرتیک ظيـت ابید بَ رسمایَ گذاری برای خبش ُایی 

 ابزار کَ دارای ریسک پائنی و سودآ وری خوب ابصد توجَ کيد.از 
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 هتیجَ گریی:

 

 اب اجنام گزارش بَ هتاجیی رس یدمی کَ در ایيجا بَ آ هنا اصاٍر می کيمی:

اب حتلیل تالظم بَ این هتیجَ رس یدمی کَ س بک مدیرییت متياسب ظيـت بنی برانمَ * 

 دارد. ریزی بليد مدت و برانمَ ریزی اسرتاتژیک كرار
 ورود تکٌولوژی برتر و انهو بَ این ظيـت حتوالت زایدی وارد کردٍ است. *

 مٌح ی معر حمعول رصد فروش را وضان می دُد. *
در سعح کسب و اکر می توان از اسرتاتژی ارزان فرویش بَ دلیل مک ُزیيَ بودن مواد *

 اولیَ و تکٌولوژی مورد اس تفادٍ، اس تفادٍ کيمی.

 

 

 

 


