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ماخ نامه شماره 11

 ا"شکست در اینجا یک گزینه است. اگر همه چیز شکست نمی خورد، شما به 

 اندازه کافی نوآوری نمی کنید." ا
ایالن ماسک

 ا"این حقیقت درونی شماست. اگر بهترین کار خود را انجام می دهید و فکر

 می کنید این کاری است که به دیگران کمک می کند، چه کسی می تواند شما را

بریت مورین، کارآفرین آمریکایینابود کند؟"ا
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 در شماره قبل ) شماره 10( ، تفکر دیزاین  را به عنوان تغییر

 ذهنیت مورد نیاز برای هدایت موفقیت آمیز سازمان ها از طریق

 تغییر مشکالت بغرنج که با آن مواجه هستند معرفی کردم. این

 شماره، ما به جایی که باید باشیم نگاه می کنیم ، در سطح باال،

چگونه تفکر دیزاین می تواند ما را به آنجا برساند.ل

جایی که باید باشیم
 من در مورد وضعیت کنونی و چالش های اصلی مان به عنوان  

 متخصص تغییر صحبت کردم. برای مدت طوالنی، ما سخت

 تالش کردیم تا به اطرافیان خود درباره کاری که انجام می دهیم

آموزش دهیم.ب

 پروژه های به اصطالح »تغییر« را دیر به ما می سپارند و از ما انتظار

 می رود که کارمان را به درستی انجام دهیم که انگار یک عصای

جادویی داریم!ل

 حاال بعد از این همه کشمکش، روش هایی وجود دارد که همه را

 ما کنار هم قرار داده ایم، که ممکن است مانند عصای جادو عمل

نکنند، اما حداقل به ما در انجام کار کمک می کنند.ب

 با این حال، ما هنوز با چالش مشارکت و حمایت کم روبرو

 اینجا چیزی کم
ً
 هستیم. چیزی باید این شکاف را پر کند! ظاهرا

است.ب

 دوباره یادآوری می کنم که تفکر دیزاین یک رویکرد حل مسئله
ً
 است. این به ما کمک می کند تا مشکالت بغرنج را حل کنیم. قبال

در مورد اینکه مشکل بغرنج چیست صحبت کردم. ا

 اگر فکر می کنید مشکل "تغییر" شما یک مشکل ساده است،

 پس تفکر دیزاین رویکرد مناسبی برای حل مسئله نیست. با این

 حال، اگر فکر می کنید مشکل "تغییر" شما پیچیده و بغرنج است،

در اینجا به شما کمک می کند.ل

ما باید طرز فکر یک متفکر دیزاین را بپذیریم:ب

 وضعیت آینده مدیریت تغییر با
ر دیزاین ل تفک

ز غالمی بهنا

2

تازه های ماخ
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ماخ نامه شماره 11
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ذهن مبتدی داشته باشید

از شکست درس بگیرید

ایده را واقعی کنید

اعتماد به نفس ایجاد کنید

همدل باشید

ابهام را در آغوش بگیرید

خوش بین باشید

با تکرارهای زیاد راحت باشید

 می ببینیم که این طرز فکر چگونه به ما به عنوان متخصصین

 تغییر کمک می کند، اجازه دهید ابتدا نقش تفکر دیزاین را در

مراحل مختلف تغییر به صورت خالصه توضیح دهم:ب

ر )استراتژی تغییر(  محدوده و آمادگی برای تغیی
ر دیزاین برای تغییرات پیچیده مناسب است. ب تفک
 تغییرات پیچیده و بغرنج  اغلب جنبه هایش زیاد است و

 نقش های زیادی در آن دخیل است. در بسیاری از موارد، ما

 نمی دانیم مشکل چیست و ممکن است در نهایت به
ً
 دقیقا

3

ماخ نامه شماره 11

 سؤال اشتباه پاسخ دهیم. این اغلب به این دلیل اتفاق می افتد

 که داده های گذشته و دانش فعلی برای ارزیابی های تغییر مانند

ارزیابی آمادگی، تأثیر، ریسک، مقاومت و غیره کافی نیست.ت

ر دیزاین یک فرآیند همدالنه است.د تفک
 شما با رهبران و تصمیم گیرندگان و کسانی که تحت تأثیر تغییر قرار

 گرفته اند و نیازها و خواسته هایشان  در حال تغییر هستند همدلی

 خواهید کرد. اگر می توانید پاسخ سوال جادویی "چه چیزی در آن

 برای من وجود دارد؟" را برای همه ذینفعان باز کنید، می توانید از

 همان ابتدا تأثیرگذاران و کسانی که تحت تأثیر قرار گرفته اند را درگیر

کنید.ب

تعریف و اجرای برنامه ها و تاکتیک های تغییر
ر دیزاین، تعریف مسئله را بدیهی نمی داند.ب تفک

 ما معموال تمایل داریم فرض کنیم که مشکل برای همه، کارمندان،

 حامیان مالی و ذینفعان تأثیرگذار یکسان است!ب

 ولی در تفکر دیزاین هر گروه با توجه به دستور کار و نیاز خود

تفکر دیزاین برای تغییرات پیچیده مناسب است
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   آیا می دانید به عنوان یک متخصص تغییر  چرا ما به یک لنز جدید

نیازمندیم تا با آن به مشکالت خود نگاه کنیم؟

 آیا می بینید که چگونه به نقاط دردآور و سخت  مهم ما که در باال

ذکر شد پرداخته می شود؟

 آیا می بینید که چرا تفکر دیزاین یک" روِش دیگر" نیست، بلکه یک

دیدگاه و طرز فکر تازه است؟

هنگام توضیح »چرا« تفکر دیزاین، به آرامی به چیستی آن پرداختم.

 برای بررسی عمیق تر چرایی و چیستی تفکر دیزاین، مفاهیم آن و

 اینکه چگونه می تواند به ما در دستیابی به نتایج مورد نیازمان کمک

کند، منتظر مقاالت بعدی باشید.و

4

ماخ نامه شماره 6
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 مشکل را تعریف می کند. تفکر دیزاین به ما کمک می کند تا

  مشکل را درست تشخیص دهیم و آن را به درستی تعریف )باز(

 کنیم، و ما را قادر می سازد تا برنامه های "تغییر"، شاخص عملکرد

کلیدی و اندازه گیری های خود را به طور دقیق طراحی  کنیم.ب

ز دارد.ب ر دیزاین بر پیش بینی موفقیت تمرک تفک
 جلسات طوفان فکری و هر فرآیند توسعه راه حل به دلیل شکست 

 هایی که خورده اند معروف هستند، زیرا ما راه حل ها را برای

"مشکالت درست" در نظر نمی گیریم.ب

 به همین دلیل است که بسیاری از راه حل ها در حد  یادداشت هایی
ً
 بر روی  استیکرهای رو دیوار  به عنوان ایده باقی می مانند و اصال

عملیاتی نمی شوند! ت

 تفکر دیزاین به ما کمک می کند تا ایده ها و راه حل های خود را

عملیاتی کنیم.ل

حفظ تغییر
ر مقیاس بزرگ در زمان و ز شکست د ر دیزاین با اجتناب ا  تفک

هزینه صرفه جویی می کند.ت
 همدلی، تعریف مساله و ایده پردازی،  فقط حدس و گمان هستند،

  مگر اینکه پیشنهادهای خود را در اختیار گروه کوچکی از ذینفعان

 ) مشتریان (  قرار دهیم و آزمایش کنیم که آیا راه حل ها کار می

کنند یا خیر.ب

 در تفکر دیزاین، پیش از اجرای کامل و نهایی ایده ها و  فرضیات

خود، آنها را در مرحله آزمایش تأیید می کنیم.ل

ر کمک می ز تغیی ز خستگی ناشی ا ر دیزاین به جلوگیری ا  تفک
کند.و

 افراد زمان کافی برای سازگاری و پیشرفت در یک مرحله را دارند.

 یکی از عناصر اساسی تفکر دیزاین، جشن گرفتن ُبردهای کوچک

 است. با برنامه های اجرایی کوچک و جشن گرفتن پیروزی های

 کوچک، می توانیم در واکنش به سرعت تغییرات، انعطاف پذیر و

 چابک باشیم و افراد را برای برنامه های عملیاتی کوچک پر انرژی نگه

داریم.ب

 به طور خالصه، تفکر دیزاین فرآیندی است برای ایجاد اشتراک میان

همه تمرین های تغییر با ذینفعان و حامیان.ر

 وقتی باهم خلق می کنید، همه احساس تعلق دارند و هیچ کس

 احساس نمی کند که کنار گذاشته شده است، بنابراین بهتر می تواند

 دردسرهای تغییر را بپذیرد. این چیزی است که همه ما مشتاق آن

هستیم! این چیزی است که من به آن ایجاد اتصال می گویم.ت
تفکر دیزاین بر پیش بینی موفقیت تمرکز می کند
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 هر برند بر اساس تفکر، احساس نیاز و اندیشه بنیانگذار آن

 تاسیس شده است.یکی از عواملی که باعث شخصیت بخشیدن

 به برند می شود نگرش بنیانگذار آن است.برندهایی که در

 صنعت مشخصی در حال رقابت با یکدیگر هستند هر کدام

شخصیت و ذات مختص خود رادارند. برگرفته از موسس آن.ب

 بر همین اساس مخاطب نیز برداشت ها و شناخت متفاوتی از

 هر برند دارد.قطعا در این مبحث ما در مورد برندهایی که هنوز

 نتوانسته اند هویت شکل گرفته ای داشته باشند و آن را به

مخاطب ارایه کنند صحبت نمی کنیم.ب

 اما چه پارامترهایی در تعریف شخصیت و اندیشه ی برند می

بایست مورد بررسی قرار بگیرد؟

چه نکاتی از برند برای مخاطب دارای اهمیت هستند؟

 به چه شکل می توان خواست و نگاه بنیانگذار را در درون برند

عملی ساخت؟

چه مسیرها و ارتباطاتی برای بسط کاراکتر برند به بازار وجود دارد؟

فرایند شناخت
ر دیزاین ما می

َ
 بر اساس فرایند تفکر دیزاین، در پروژه برند َمرتف

 بایست نخست شناخت کامل وعمیقی را از شرکت پیدا می کردیم.

 بر اساس موضوع همکاری، حوزه ای که می بایست شناخت پیدا

می کردیم مشخص شد. ب

 ما بر روی نکاتی تمرکز کردیم که چارچوب، شخصیت و تفکر برند

 را تعریف می کرد. نخستین جلسات با مرجان احرابی فرد بنیانگذار

مرتفر برگزار شد.م

سپس جلسات هیت مدیره و مدیران میانی شرکت را برگزار کردیم.

 شناخت دغدغه ها،نگرش و هدف شخصی مرجان احرابی فرد

 به تیم ماخ کمک کرد تا آگاهی بهتری را از چرایی خلق برند داشته

باشد.ر

ماخ نامه شماره 6

ر مبلمان تعریف هویت برند د
همکاری ماخ و برند مرتفردیزاین

ر ماخ کسب و کا

4

ماخ نامه شماره 11
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 اهمیت دیزاین 
 متوجه شدیم که بنیانگذار برند با توجه به آگاهی و شناخت قبلی،

 عالقه مند به حضور تفکر دیزاین  و اثربخشی آن در استراتژی و

برندینگ شرکت است.ت

 در واقع فهمیدیم که دیزاین هم دغدغه اصلی او در خلق و

 توسعه مبلمان است. بر اساس همین دغدغه برند مرتفرد را خلق

کرد.م

 توسعه دیزاین در جامعه مبلمان و در نهایت میان مصرف کننده

 نهایی ، با سلیقه و دیزاین منحصر بفرد و زیبایی شناسی خانم

احرابی فرد به عنوان نگرش اصلی قابل لمس بود.ت

 بنابراین، برای حرکت در راستای این نگرش و دغدغه می بایست

شناخت تیم ماخ نسبت به کل تیم مرتفر عمیق تر می شد.م

 جلساتی را در ادامه در سطح مدیران میانی و کارشناسی برگزار

کردیم. تمامی نقاط ضعف و قوت شرکت را شناسایی کردیم.و

ماخ نامه شماره 6

 هویت برند
 بر اساس نیازهای کارفرما و بررسی تیم ماخ، با صورت مساله ای

 در حوزه برندینگ سازمان روبه رو شدیم.حضور دیزاین در تفکر و

استراتژی برند می بایست حس می شد.ت

 این آغاز پروژه ای چند وجهی و عمیق برای مرتفر است.اما اندیشه

 حاکم در ذهن مرجان احرابی فرد و انتقال آن به جهان بیرونی

نقش مهمی در تعریف برند مرتفر داشت.ت

 بنابراین ما می بایست در گفتگوهای خود هویت برند مرتفر را بر

اساس تفکر بنیانگذار شفاف می کردیم.ا

 ما برند را همانند موجودی زنده ای دیدیم که سعی در ایجاد

ارتباطی اصیل و منحصر بفرد با دیگران دارد.و

ماخ نامه شماره 11

6

متوجه شدیم که طراحی دغدغه اصلی بنیانگذار در  توسعه صنعت مبلمان است
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ساختار
 گفتگوهای که صورت گرفت می بایست در ساختار مشخصی برای تعریف هویت مرتفر قرار می دادیم.ساختاری که بیانگر تفکر برند برای

 مخاطب باشد.هم مخاطبان وهم نیروی انسانی درون سازمان با  مطالعه آن مرتفر را براحتی بشناسند. ما عنوانهایی را مشخص کردیم و

بر اساس آنها ساختار را تعریف کردیم.ا

نخستین موضوعی که با مرتفر به گفتگو نشستیم موضوع "هدف" سازمان بود.ت

ا"هدف" خلق و راه اندازی مرتفر چیست که مشتاقانه در حال رشد و توسعه برند است؟

ما از روش "5 چرا" که معموال در مرحله دوم فرایند تفکر دیزاین برای رسیدن به ریشه پرسش استفاده می کنیم بهره بردیم.ت

 در نهایت پس از گفتگو با تیم مدیریتی و مدیر عامل به "هدف" مشخصی برای مرتفردیزاین رسیدیم:ت

"روایت گری سبک زندگی اصیل "

در ورقع "ماموریت و هدفی" که مرتفر برای آن بوجود آمده است.روایتی مرتفرگونه با زبان دیزاین در دنیای مبلمان و اکسسوری.ت

 ما بخش های دیگری را نیز در ساختار تعریف شده برای برند مرتفر به پیش خواهیم برد.ساختاری که بیانگر ذات و اندیشه برند و ارایه آن

به مخاطب باشد.ن

در شماره های بعدی اتفاقات تازه ای را در پروژه با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.م

ماخ نامه شماره 11
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ما به یک هدف خاص رسیدیم: روایت گری سبک زندگی اصیل
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مارسل وندرس

دیزاینر هلندی

2 جوالی 1963

 بسیاری از طرح های مارسل وندرس برای مجموعه های

 طراحی و نمایشگاه ها انتخاب شده اند و در مجالت به

 نمایش درآمده اند. در سال 2000 او استودیوی خود را در

 آمستردام افتتاح کرد و در سال 1996 با صندلی گره دار خود

 که مواد با فناوری پیشرفته را با روش های تولید »تکنولوژی

 پایین« ترکیب می کرد، مورد توجه قرار گرفت. در سال 2001

 وندرس یکی از بنیانگذاران شرکت مبلمان "مویی" بود که

مالک و مدیر هنری آن است.ب

 نیویورک تایمز در سال 2011 وندرس را به دلیل غیر متعارف،

خالقانه و پر انرژی بودن، "لیدی گاگای طراحی" نامید. ب

فیلیپ جانسون

معمار امریکایی

8 جوالی 1906

 در سال 1941، جانسون اولین ساختمان خود را طراحی و ساخت،

ش در کمبریج، ماساچوست. این خانه که
َ
 خانه ای در خیابان 9 ا

 به شدت تحت تأثیر میس ون در روهه قرار دارد، دارای دیواری

 در اطراف زمین است که با سازه ادغام می شود. در سال 1980،

 جانسون و بورگی یک کلیسای جامع را به سبک جدید دراماتیک

تکمیل کردند:و

 کلیسای کریستال در گاردن گروو، کالیفرنیا، یک کلیسای بزرگ 

 شیشه ای است که در اصل برای کشیش رابرت اچ. شولر ساخته

شده بود.ت

 دروازه اروپا در مادرید )1989 - 1996( با همکاری ِبرگی و یکی از

آثار کمیاب او در اروپا بود.ا
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مایکل گریوز

دیزاینر و معمار آمریکایی

9 جوالی 1934
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جورجیو آرمانی

فشن دیزاینر ایتالیایی

11 جوالی 1934

 گریوز کار خود را در سال 1962 به عنوان استاد معماری در

 چهار دهه در
ً
 دانشگاه پرینستون آغاز کرد، جایی که تقریبا

 به تأسیس کالج مایکل گریوز در
ً
 آنجا تدریس کرد )و بعدا

 دانشگاه کین کمک کرد(، و شرکت معماری خود را در سال

1964 در پرینستون، نیوجرسی تأسیس کرد. ت

 گریوز بیشتر اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 را صرف 

 طراحی اقامتگاه های مدرنیستی کرد. نمونه های قابل

 توجه عبارتند از خانه هانسلمن )1967( و خانه اسنایدرمن

 )1972، در آتش سوزی در سال 2002( در فورت وین،

ایندیانا.ل

 گریوز همچنین به همراه پیتر آیزنمن، چارلز گواتمی، جان

 هیدوک و ریچارد مایر یکی از  اعضای گروه "پنج نیویورک"

شد.ب

 در سال 1979، پس از تأسیس شرکت جورجیو آرمانی، آرمانی

 شروع به تولید برای ایاالت متحده کرد و خط اصلی را برای

 مردان و زنان معرفی کرد. این برند با معرفی چندین خط

 تولید جدید، از جمله جی.ِای ِلکولوزیونی، لباس زیر و لباس

 شنا جورجیو آرمانی، و لوازم جانبی جورجیو آرمانی، به یکی

از نام های پیشرو در مد بین المللی تبدیل شد.ب

 از سال 2009، آرمانی دارای شبکه خرده فروشی 60 بوتیک

 جورجیو آرمانی، 11 مجموعه )ِلکولوزیونی( ، 122 ِامپریو

 آرمانی، 94 آرمانی اکسِچینج، 1 جورجیو آرمانی اکسسوری و

 13 فروشگاه آرمانی جونیور است که در 37 کشور جهان

 پخش شده اند. او دارای گردش مالی ساالنه 1.6 میلیارد

 دالر و دارایی شخصی 8.1 میلیارد دالر در سال 2017

است.ب
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مارسل دوشامپ

نقاش فرانسوی

28 جوالی 1887

ِهنری فورد

صنعت گر آمریکایی

30 جوالی 1863

 او با ساختن اولین خودرویی که آمریکایی های طبقه

 متوسط می توانستند بخرند، این خودرو را از یک وسیله ی

 لوکس گران قیمت به وسیله ای قابل دسترسی تبدیل کرد

 چشم انداز قرن بیستم را تحت تأثیر قرار داد. فورد
ً
 که عمیقا

 چشم اندازی جهانی داشت که مصرف گرایی کلید صلح بود.

 تعهد شدید او به کاهش سیستماتیک هزینه ها منجر به

 بسیاری از نوآوری های فنی و تجاری شد، از جمله سیستم

 فرانچایز که نمایندگی ها را در سراسر آمریکای شمالی و

شهرهای بزرگ در شش قاره قرار داد.ت

 دوشامپ همراه با پابلو پیکاسو و هانری ماتیس
ً
 معموال

 به عنوان یکی از سه هنرمندی که به تعریف تحوالت

 انقالبی در هنرهای پالستیکی در دهه های آغازین قرن

 بیستم کمک کردند و مسئول تحوالت قابل توجهی در

نقاشی و مجسمه سازی هستند، در نظر گرفته می شود.

 در سال 1942، برای نمایش اولین مقاالت سوررئالیسم

 در نیویورک، سوررئالیست ها از دوشامپ خواستند تا

 نمایشگاه را طراحی کند. او یک اینستالیشن به نام "هیس

 به عنوان »مایل ریسمان«
ً
 توین" ایجاد کرد که معموال

 شناخته می شود، این یک شبکه سه بعدی از ریسمان در

ثار را  سراسر اتاق های فضا بود که در برخی موارد دیدن آ

 غیرممکن می کرد.ی
ً
تقریبا

23
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رویدادهای  پیش رو

ز جهانی همکاری)تعاون(ت رو

2  جوالی 2022
در سرتاسر دنیا

 در 2 جوالی، تعاونی های سراسر جهان صدمین روز جهانی تعاون )#کوپس ِدی( را جشن خواهند گرفت. یک دهه پس از" سال

 بین المللی تعاونی های سازمان ملل"، که سهم بی نظیر همکاری ها را در تبدیل جهان به مکانی بهتر به نمایش گذاشت، شعار

 .امسال #کوپس ِدی -"تعاون ها دنیای بهتری می سازند" - مضمون "سال بین المللی" را بازتاب می دهد.ن

 آی سی ِای از همکاران در همه جا دعوت می کند تا در مورد چگونگی مدل کسب و کار انسان محور ما، با الهام از ارزش های

 مشارکتی خودیاری، مسئولیت پذیری شخصی، دموکراسی، برابری و همبستگی و ارزش های اخالقی صداقت، گشاده رویی،

اجتماعی ،مسئولیت و مراقبت از دیگران و ساختن دنیایی بهتر  صحبت کنند.ا

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت

https://www.ica.coop/en/newsroom/news/cooperatives-build-better-world-2022-international-

day-cooperatives-announced
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جشنواره مکان ) گفتگو(ر

6 جوالی 2022
لندن

جشنواره مکان متخصصانی را که در محیط سازی کار می کنند، گرد هم می آورد تا در مورد آینده مکان-سازی بحث کنند.ب

 اجالس ساالنه یک روزه جامعه ای از توسعه دهندگان، مقامات محلی، دانشگاهیان، معماران، طراحان منظر، سرمایه گذاران

تاثیرگذار، گروه های اجتماعی و همکاران را گرد هم می آورد.ب

جشنواره حضوری 2022 در 6 جوالی در لندن برگزار می شود.ب

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت

https://www.festivalofplace.co.uk/
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نوماد

10-6  جوالی 2022
کاپری

نوماد که در جزیره کاپری ایتالیا قرار دارد، میزبان دهمین دوره از نمایشگاه سیار طراحی کلکسیونی و هنر معاصر است.ت

 این نمایشگاه مجموعه ای از طراحی و هنر را از گالری ها و نمایشگاه های جدید و در حال بازگشت به نمایش می گذارد و ارائه می

دهد. امسال در یک صومعه تاریخی قرن چهاردهمی در کاپری ارائه می شود.م

 آثاری را در نوماد به نمایش گذاشته اند شامل گالری فومی لندن و گالری نیلوفر میالن است. دوره های گذشته
ً
 گالری هایی که قبال

این نمایشگاه در فرانسه، سوئیس، ایتالیا و موناکو برگزار شده است.ت

نوماد به عالقه روزافزون به طراحی کلکسیونی و هنر معاصر در میان مجموعه داران و مؤسسات فرهنگی پاسخ می دهد.ب

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ن 

https://www.nomad-circle.com/destinations
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جشنواره طراحی شمال
12-14  جوالی 2022

منچستر

 جشنواره طراحی شمال  یک رویداد شبکه ای و اجتماعی خالقانه است که طی سه روز در نمایشگاه های مختلف در منچستر برگزار

 برای
ً
 می شود. این برنامه سه روزه که در مجموعه ای از رویدادها در نمایشگاه های منچستر و همچنین »مرکز طراحی« که منحصرا

جشنواره ایجاد شده است، ارائه می شود و آثار برندهای پیشرو از سراسر شمال انگلیس را به نمایش می گذارد.ت

 رویدادهای کیوریت شده که در جشنواره طراحی شمال گنجانده شده است شامل نمایش محصوالت - که برخی از آنها راه اندازی

انحصاری هستند - و همچنین فعالیت های دیگری مانند تجربه واقعیت مجازی و "مسابقه ساخت ِلگو" است.ل

 این جشنواره همچنین برنامه ای در مورد سالمتی در محل کار، با ماساژ رایگان گردن و سر، و ارائه اضافی توسط ماریا مندر متخصص

سالمت و تندرستی ارائه می دهد.ل

 اطالعات به روز در مورد  رنگ، چوب، نور، کاشی و رنگ برای بازدیدکنندگان در دسترس خواهد بود، و همچنین بحث های زیادی در

مورد پایداری و فناوری در صنعت طراحی وجود دارد.ن

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت

https://www.designsocialnorth.co.uk/
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info@makhdesign.comتهران،ونکوور،بوخوم

www.makhdesign.com

https://www.linkedin.com/company/makh
https://www.instagram.com/makhdesign/
https://www.facebook.com/makhdesignstudio/
https://www.youtube.com/channel/UCQ7Bijw2J6WBvP7nlEMS8tQ
https://twitter.com/makhstudio
http://www.makhdesign.com
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