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site in Tehran has turned it in to a specialized commercial venue for targeted marketing based on exchange of
information, assessing the needs and
trends of the market.
There are some side events such
as holding specialized training units,
hosting foreign commercial delegations and assessing products as well
as granting recognition letters and trophies to top decoration and furniture
designers and producers; all of which
add up to the quality of the exhibition.

The Organizer
Persia Furniture Industry Pioneers
Company (FIPCo), affiliated to Iran’s
Furniture Manufacturers and Exporters Association, is in charge of organizing 6th International Exhibition of Office Furniture.
This company, which has been established in 2008 with the aim of taking care of the executive programs of
Iran’s Furniture Manufacturers and
Exporters Association, by enjoying
vast experiences and potentialities of
the large associations of Iran’s furniture industry is one of the renowned
and modern companies in the field
of organizing specialized exhibitions. Organizing sixteen editions of
HOFEX (Home and Office Furniture
Exhibition), organizing nine editions
of MEDEX, attending different foreign
exhibitions, holding tens of training
seminars and workshops in the field
of furniture industry, conducting different plans of asking exhibitions visitors’
ideas, compiling and performing quality bylaws, ranking and selecting exemplary units in different furniture exhibitions etc. are just some part of the
experience and knowledge of Iran’s
Furniture Manufacturers and Exporters Association which is today the executive support of FIPCo. Organizing
the second edition of International Office Furniture Exhibition successfully
is a sample of FIPCo’s capability in
this field.

Add:Unit 4, Floor 2,
No.36, 37th St., yosefabad Ave., Tehran
Tel: 0098 - 21 - 88067747
www.persiafipco.com

Trade Promotion
Organization of Iran
By benefitting from valuable experiences of four decades activity of Exports Promotion Center of Iran in the
field of promoting non-oil exports of
the country, Trade Promotion Organization of Iran started its activity in line
with developing foreign trade of the
Islamic Revolution of Iran in 2005
and by creating a new organizational
structure. Trade Promotion Organization of Iran is an active organization
based on cooperation and knowledge which in line with macro plans
of the country seeks developing and
strengthening foreign trade and accessing more share of target markets
for Iranian products in an integrated
and effective way. This organization
pursues the aim of trade promotion
by paying attention to make constructive cooperation with their trade sides
and beneficiaries, efficient human resources, and applying new knowledge
and technology and is always trying to
lay proper ground for exports macro
management, strengthening infrastructures and potentialities required
for facilitate and promote foreign trade
through planning, policy making and
high supervision. Promoting foreign
trade of Islamic Republic of Iran by
the pivot of promoting non-oil exports,
renovating and facilitating trade structure of the country, improving trade
balances, strengthening competitive
capability of Iranian products and
services in the international markets,
increasing exports income and enhancing the share of country in global
trade are some of the main objectives
of establishing Trade Promotion Organization of Iran. In addition, moving
toward liberalization of foreign trade in
line with active cooperation with global
trade by the pivot of an economy relying on the market is the main policy
of this organization. Main goals of organization:
Promoting exports and developing
foreign trade
Strengthening and developing trade
potentialities in the country
Success of trade balance
Promoting knowledge and culture of
exports and foreign trade
Planning, policy making and high supervision in promotion of foreign trade
Promoting efficiency and effectiveness of organizational resources

Trade Promotion
Organization of Iran
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Iran, which means land of Arian people, with the official name of Islamic
Republic of Iran, is a country in southwest of Asia and in the Middle East.
Measuring 1,648,195 square kilometers, it is the seventeenth large country in the world and its population has
been about 80,000,000. Tehran is the
largest city and the political capital of
Iran. Iran is neighbored on the north
by Azerbaijan, Armenia and Turkmenistan, on the east by Afghanistan and
Pakistan, and on the west by Turkey.
It is also limited by the Caspian Sea
on the north and the Persian Gulf on
the south, which hold huge oil and
gas reserves in the world. Islam is
the official religion, Shi is the official
denomination, and Farsi is the official
language in Iran. This country enjoys an old history and is one of the
most ancient countries in the world.
It is one of the largest countries in
the Persian Gulf area and also in the
Middle East and enjoys noticeable
climate variety, rich natural resources
and different lands with special status. Geo-economic, geo-politic and
geostrategic status of Iran is a very
important factor for it to move in line
with economic development and playing constructive role through making
economic and trade ties with other
countries in the region and the world.
Iran enjoys a strategic status due to
being located in the middle of Eurasia
and it is a member country of United
Nations Organization, Non-Aligned
Movement, Islamic Conference Organization, OPEC, ECO and several
other international organizations. This
country is a regional power in the
southwest of Asia and due to enjoying oil and petrochemical industries,
rich natural gas reserves, vast and
variable mineral resources
as well as car making industry; it has
a notice status in
the world economy.

rates, has now gained a competitive
advantage for export as a result of a
rise in currency rates during the last
year. The soaring trend of furniture
export from Iran to other countries
both in volume and value signify a
new transformation in the industry.
The existence of full infrastructure and up-to-date technologies, adept human resources
and cheap production materials
as well as spotting in the heart of
one of high growth furniture markets in the world with over 400 million population are among the most
important partial and national advantages of Iran, which have turned Iran
into an attractive region for investing
on furniture production to be sold and
exported.

Economic and Trade
Indicators in Iran*

Iran enjoys a top status in the Middle East and north of Africa in terms
of economic potentialities. Indicators
such as having a land measuring
1,648,195 square kilometers and a
population of 80 million, which mainly
consists of young educated people,
as well as rich energy and mineral
reserves are some economic attractions of this country. In addition to the
resources and potentialities, in terms
of geographical status Iran is located
in one of the most sensitive geo-economic areas in world. An area which
with the population of more than
400,000,000 is one of greatest economical potentials of world. In terms
of natural resources, Iran has the third
largest oil reserve and second largest natural gas reserve in world. It is
also ranked the first in world in terms
of zinc reserves, second in terms of
copper reserves, ninth in terms of
iron mines, tenth in terms of uranium
mines and eleventh in terms of lead
mines.
In other words, by having one percent of the world’s population, Iran
accounts for over 7 percent of the
natural resources in world. In the field
of producing industrial products such
as cement and steel, Iran also enjoys
proper ranks in world.

Iranian
Furniture Industry**
The furniture industry in Iran has a
century old history. Iran Statistics
Center has reported that some 226
industrial units are working in the furniture market recruiting about 10,000
people. There are also 46,700 small
and medium size units producing furniture and wooden and non-wooden
crafts, recruiting over 117,000 persons in Iran. Furniture market has an
employment record of 8% of the whole
employment in the country. Tehran,

* Statistical center of iran
* * Iran Furnituer Manufactuers & Exporters Association

Alborz, Khorasan Ravai, East Azerbaijan, Qom, Hamedan, Mazandaran,
Golestan, and Gilan are the most important hubs in furniture production.
The qualitative and quantitative development of infrastructures and production technology for producing Iranian
furniture during 1990s and 2000s in all
branches relating to classic furniture,
modern furniture, kitchen furniture,
chair-making industry, urban furniture
and decoration, have all turned furniture market to one of the national privileges of Iran.
The expansion of the middle class and
rapid growth of construction industry
and changes in consumer practices
and trends during two decades in Iran,
have transformed consumer market,
furniture industry and home decoration to one of the most important sectors of Iranian furniture industry.
The low degree of success of foreign
made furniture in Iran despite low currency rate and using the benefits of
dumping in imports, have all resulted
in only 10% market share, which is a
proof to high profile of Iran Furniture
Market in responding to the needs of
a multibillion dollar market.
The furniture industry of Iran, once
losing the privilege of export to foreign
markets due to artificial low currency

HOFEX 2017
Office Section
The International Office Furniture Exhibition is one of the most important
events and specialized gatherings of
the people involved in furniture and
office decoration industry; it convened
in 2010 upon a proposal and planning
by Iran Furniture Manufacturers and
Exporters Association.
This specialized furniture exhibition,
which is held in the Permanent Venue
of Tehran International Exhibitions in
an area of 10,000 sq.m.- apart from
other sectors of furniture industry- is
an indication of multifaceted growth
and development of Iran office decoration and furniture development during the last two decades.
The trend and expansive investment
of furniture producing and office
decoration units are targeted toward
the latest technologies in production
machinery and equipment, and raw
material and fittings; it is a support
and backbone transforming the Office Furniture International Exhibition
to an opportunity to enter foreign markets in its sixth year.
The Office Furniture Exhibition of Tehran is supported by entities in furniture
industry. And holding it in an exhibition
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همهجانبه صنایع تولیدمبلمان و دکوراسیوناداری
ایران طی دو دهه اخیر است .جهتگیری و
سرمایهگذاری گسترده واحدهای تولید مبلمان
و دکوراسیون اداری بر آخرین دستآوردهای
تکنولوژی در حوزه ماشینآالت و تجهیزات
تولید ،مواد اولیه و یراقآالت روز دنیا ،پشتوانهای
است که نمایشگاه بینالمللیمبلمانادرای را در
ششمین سال برگزاری به یکی از فرصت های
ورود این صنعت به بازارهای خارجی بدل نموده
است .بهرهمندی نمایشگاه مبلمان ادرای تهران
از حمایت تشکلهای صنعتمبلمانکشور و
برگزاری آن در سایت نمایشگاهی تهران ،این
نمایشگاه را به محیطی تخصصی -تجاری
برای بازاریابیهدفمند ،مبتنی بر تبادل اطالعات
و سنجش ذائقه و روند بازار بدل نموده است.
میزبانی از هیاتهای تجاریخارجی و اجرای
برنامه ارزیابی خصصی محصوالت و اعطای لوح
و تندیس به طراحان و تولیدکنندگان برترمبلمان
و دکوراسیون از جمله برنامههای این نمایشگاه
محسوب میشود که کیفیت برگزاری این
نمایشگاه را به سطحی مطلوب ارتقاء داده است.

نشانی :یوسف آباد ،خیابان،37
پالک، 36طبقه ، 2واحد4
74776088
تلفن:
88614749
فکس:
www.persiafipco.com

معرفی برگزارکننده
نمایشگاه
شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)
وابسته به اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
مبلمان ایران مسئولیت اجرای بیست و دومین
نمایشگاه بینالمللی مبلمان منزل را بر عهده دارد.
این شرکت در سال  1387و با هدف عهدهداری
برنامه های اجرایی اتحادیه تولیدکنندگان و
صادرکنندگان مبلمان ایران تاسیس شده ،با
برخورداری از پشتوانه تجربیات و پتانسیلهای
گسترده تشکل های بزرگ صنعت مبلمان
ایران ،یکی از شرکتهای صاحب سبک و روزآمد
در عرصه برگزاری نمایشگاه های تخصصی
مبلمان محسوب می شود .برگزاری بیش از
شانزده دوره نمایشگاههای مبلمان منزل و اداری
( ،)HOFEXبرگزاری چهار دوره نمایشگاههای
ماشین آالت تجهیزات و مواد اولیه صنعت مبلمان
 ،MEDEXحضور در نمایشگاههای مختلف
خارجی ،برگزاری دهها سمینار و کارگاه آموزشی
در حوزه صنعت مبلمان ،اجرای طرح های
مختلف نظرسنجی از بازدیدکنندگان نمایشگاه
ها ،تدوین و اجرای نظام نامه های کیفی ،رتبه
بندی و انتخاب برگزیدگان در نمایشگاه های

مختلف صنعت مبلمان و ...تنها گوشه ای از
تجربیات و دانش اندوخته اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان مبلمان ایران است که امروز
پشتوانه اجرایی فیپکو محسوب میشود .برگزاری
موفق دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
نمونه ای از توانمندی شرکت فیپکو در این حوزه است.

معرفی سازمان
توسعه تجارت ایران
سازمان توسعه تجارت ایران با بهرهگیری
از تجربیات ارزشمند چهار دهه فعالیت صنف
خود مرکز توسعه صادرات ایران در زمینه ارتقاء
صادرات غیرنفتی کشور ،از سال  1384و با ایجاد
ساختار تشکیالتی جدید ،مسئولیت خطیر خود
را در راستای توسعه تجارت خارجی جمهوری
اسالمی ایران آغاز کرده است .سازمان توسعه
تجارت ایران ،سازمانی است فعال ،مشارکت جو و
مبتنی بر دانش که در راستای برنامه های کالن
کشور به دنبال توسعه و تقویت تجارت خارجی و
دستیابی به سهم بیشتر محصوالت ایرانی در بازار
هدف به نحوی یکپارچه و اثربخش می باشد .این
سازمان ،توسعه تجارت را با عنایت به برقراری
تعامالت سازنده با طرفین تجاری و ذینفعان خود،
منابع انسانی کارآمد و بکارگیری دانش و فناوری
جدید دنبال کرده و همواره سعی دارد با برنامه
ریزی ،سیاست گذاری ،حمایت و نظارت عالیه،
بستر مناسبی جهت مدیریت کالن صادرات و
تقویت زیربناها و ظرفیت های الزم برای تسهیل
و توسعه تجارت خارجی کشور فراهم نماید.
توسعه تجارت خارجی جمهوری اسالمی ایران
به محوریت توسعه صادرات غیرنفتی ،نوسازی و
روانسازی ساختار تجاری کشور ،بهبود ترازهای
بازرگانی ،تقویت توان رقابتی محصوالت و
خدمات صادراتی در بازارهای بین المللی ،افزایش
درآمدهای صادراتی و باالرفتن سهم کشور
در تجارت جهانی از مهمترین اهداف تشکیل
سازمان توسعه تجارت ایران می باشند .همچنین
حرکت به سمت آزاد سازی کامل تجارت خارجی
کشور در راستای تعامل فعال با اقتصاد جهانی و
محوریت اقتصاد متکی به بازار ،خط مشی اساسی
این سازمان محسوب میشود.
اهداف بنیادین سازمان توسعه تجارت ایران
عبارتند از:
ارتقاء صادرات و توسعه تجارت خارجی
تقویت و توسعه ظرفیت های تجاری در سطح کشور
تفوق تراز تجاری
ارتقاء دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی
برنامه ریزی ،سیاست گذاری و اعمال نظارت
عالیه در امر توسعه تجارت خارجی
ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی منابع سازمانی

نشانی وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران:

www.TPO.it
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ایران ،به معنی سرزمین آریاییان با
نام رسمی جمهوری اسالمی ایران
کشوری در جنوب غربی آسیا و در
منطقه خاورمیانه با وسعت 1،648،195
کیلومترمربع هفدهمین کشور بزرگ جهان
و بر پایه سرشماری سال  1390دارای حدود
 76،091،000نفر جمعیت است .تهران پایتخت،
بزرگترین شهر و مرکز سیاسی ایران است .ایران
از شمال با جمهوری آذربایجان ،ارمنستان و
ترکمنستان ،از شرق با افغانستان و پاکستان
و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است و
همچنین از شمال به دریای خزر و از جنوب به
خلیجفارس و دریای عمان محدود میشود .که دو
منطقه نخست از مناطق مهم استخراج نفت و
گاز در جهان هستند .اسالم دین رسمی ،تشیع
مذهب رسمی و فارسی ،زبان رسمی این کشور
است .ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت،
پیشینهای کهن دارد و یکی از تاریخی ترین
کشورهای جهان به شمار می رود .کشور ایران از
نظر وسعت سرزمین ،یکی از بزرگترین کشورهای
منطقه خلیج فارس و همچنین خاورمیانه است و
از تنوع آب و هوایی چشمگیر و منابع طبیعی
سرشار و اراضی گوناگون با موقعیت سرزمینی
ویِژه برخوردار است .موقعیت های ژئواکونومیک،
ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک ایران عامل بسیار
مهمی به منظور حرکت در راستای توسعه
اقتصادی و ایفای نقش سازنده از طریق ایجاد
پیوندهای اقتصادی و تجاری با سایر کشورهای
منطقه و جهان محسوب می شود.
ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقه میانی
اوراسیا موقعیتی راهبردی دارد و از اعضای
سازمان ملل متحد ،جنبش عدم تع ّهد ،سازمان
کنفرانس اسالمی ،اوپک ،سازمان اکو و چندین
سازمان بین المللی دیگر است .ایران یک قدرت
منطقه ای در جنوب غربی آسیا است و نیز به
دلیل در اختیار داشتن صنعت نفت ،صنعت
پتروشیمی ،منابع سرشار گاز طبیعی ،منابع معدنی
متنوع و گسترده و صنعت خودروسازی ،جایگاه
قابل توجهی در اقتصاد جهانی کسب نموده است.

شاخص های اقتصادی
*
و تجاری ایران
ایران از نظر پتانسیل های اقتصادی ،شرایط
ممتازی در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد .شاخص
هایی مانند :سرزمینی به وسعت 1،648،195
کیلومترمربع و بازار بزرگی به میزان  75میلیون
نفر جمعیت که عمده جمعیت آن جوان و با درصد
باالی تحصیالت دانشگاهی هستند .منابع انرژی
و معدنی سرشار از جذابیت های اقتصادی ایران
به شمار میآیند .افزون بر منابع و پتانسیل ها،
ایران از نظر جغرافیایی نیز در یکی از حساسترین
موقعیت های ژئواکونومیک جهان واقع شده
است .از نظر منابع طبیعی؛ ایران سومین ذخایر
بزرگ شناخته شده نفت و دومین ذخایر بزرگ
گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد .همچنین
نخستین رتبه جهانی در منابع روی ،دومین
رتبه جهانی در زمینه مس ،نهمین رتبه جهانی
در معادن آهن ،دهمین رتبه جهانی در معادن
اورانیوم و یازدهمین رتبه جهانی در زمینه معادن
سرب را دارا می باشد.
به عبارت دیگر ،ایران با داشتن  1درصد جمعیت
جهان ،بیش از  7درصد منابع معدنی جهان را در
اختیار دارد .در زمینه تولید محصوالت صنعتی
پایه مانند سیمان و فوالد نیز ایران در رتبه های
مناسب جهانی قرار دارد .ظرفیت تولید سیمان و
فوالد ایران در سال  2011به ترتیب حدود 75
میلیون تن و  40میلیون تن بوده است .شاخص
های کالن اقتصاد ایران بنا بر گزارش صندوق
بین المللی پول به شرح ذیل است:

 GDPایران در سال  2011با  68میلیارد دالر
افزایش نسبت به سال  2010به  475میلیارد دالر
رسید.
ذخایر ارزی ایران نیز در سال  2011با  26میلیارد
دالر افزایش نسبت به سال  2010به  105میلیارد
دالر بالغ گردید و در سال  2012نیز به حدود 138
میلیارد دالر رسیده است.
صادرات ایران در سال  2010حدود  116میلیارد
دالر بود که در سال  2011به  137و در سال
 2012به  140میلیارد دالر رسیده است.
حجم کل واردات ایران در سال  2011حدود
 100میلیارد دالر و در سال  2012به  105میلیارد
دالر رسیده است.
نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان سال  2011حدود
2/5درصد برآورده شده است که این کاهش رشد
ناشی از اجرای سیاست هدفمند نمودن یارانهها
بوده است .رشد اقتصادی ایران در سال  2012به
حدود  3/5درصد رسیده است.

معرفی صنعت
**
مبلمان ایران
صنعت مبلمان در ایران قدمتی  100ساله دارد.
بنابر گزارش مركز آمار ايران حدود  226واحد
صنعتي توليد مبلمان با اشتغال حدود  10هزار نفر
در ایران فعال هستند .بنابرهمین گزارش تعداد
 46700واحد کوچک و متوسط تولید مبلمان
و مصنوعاتچوبی و غیرچوبی با اشتغال بیش
از  117هزار نفر در ایران فعال هستند .صنعت
مبلمان در ایران بیش از  %8از اشتغال کشور
را به خود اختصاص میدهد .استانهای تهران،
البرز ،خراسانرضوی ،آذربایجانشرقی ،قم،
همدان ،مازندران ،گلستان ،گیالن از مهمترین
قطبهای تولید مبلمان در ایران محسوب
میشوند .توسعه کمیوکیفی زیرساختها و
تکنولوژی تولید صنعت مبلمان ایران که طی
دو دهه  70و  80و در تمامی شاخههای:
مبلمانکالسیک ،مبلمانمدرن ،مبلمانآشپزخانه،
صنعتصندلیسازی ،مبلمانشهری و دکوراسیون
تحقق یافته ،صنعت و بازار مبلمان را به یکی
از مزیت های ملی ایران بدل نموده است .در
اینبین ،رشد گسترده طبقه متوسط ،رشد گسترده
صنعت ساختمان و تغییرات گسترده فرهنگ
مصرف در ایران طی دو دهه اخیر ،بازار مصرف
و صنعتمبلمان و دکوراسیون منزل را به یکی از

عمدهترین بخشهای صنعتمبلمان ایران بدل
نموده است .موفقیت محدود مبلمانخارجی در
بازار ایران که علیرغم نرخ پایین ارز و بهرهگیری
از دامپینگ در واردات تنها به تصاحب  %10از
این بازار منجر شد ،از نشانههای توان باالی
صنعتمبلمانایران در پاسخگویی به نیاز بازار
چند میلیارد دالری این حصول در کشور محسوب
می شود .صنعت مبلمان ایران که طی چند سال
اخیر به رغم برخورداری از استانداردهایکیفی
برای حضور در بازارهایخارجی ،به سبب
پایین نگه داشته شدن نرخ ارز مزیت قیمتی
برای صادرات را از دست داده بود ،با افزایش
نرخ ارز طی سال گذشته به مزیت قیمت برای
صادرات دست یافته .روند صعودی حجم و ارزش
صادرات انواع مبلمان از ایران به سایر کشورها در
سالجاری نشاندهنده تحولی نو در این صنعت
است .وجود زیرساختهای کامل و تکنولوژی روز
تولید ،نیروی انسانی ماهر و نهاده های تولید
با قیمت ارزان و قرار داشتن ایران در قلب پر
رشدترین بازار مرف مبلمانجهان طی دهه های
آینده با بیش از  400میلیون نفر جمعیت ،از جمله
مهمترین مزیت های نسبی و ملی صنعتمبلمان
ایران محسوب میشوند که ایران را منطقهای
جذاب برای سرمایهگذاری بر روی تولیدمبلمان با
هدف فروش و صادرات تبدیل نموده است.

معرفی
HOFEX 2017
Office Section
نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری(HOFEX
 )2017 Office Sectionمهمترین رویداد
و گردهمایی تخصصی اصحاب صنعتمبلمان و
دکوراسیوناداری ایران محسوب میشود که با
پیشنهاد و طرحریزی اولیه اتحادیه تولیدکنندگان
و صادرکنندگان مبلمانایران از سال  1389شکل
گرفته است .برگزاری این نمایشگاه در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللیتهران
با متراژ مفید بیش از
 10/000مترمربع غرفه
و با هویتی مستقل
از سایر بخشهای
صنعت مبلمان،
نشا ند هند ه
رشد و توسعه

*مرکز آمار ایران
** اتحادیهتولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران

2017

