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گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز؛

هشــتمین نمایشــگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ساختمان شــیراز از 28 آذر تا 1 دی ماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس در 
شهرک گلستان برگزار شد. 11۵ شرکت معتبر داخلی و خارجی در قالب ۴۵۰ غرفه از سراسر کشور در سه سالن حافظ، بهار و نرگس به مدت چهار 
روز به ارائه آخرین دستاورد ها و خدمات خود پرداختند. شرکت هایی از استان های فارس، تهران، یزد، آذربایجان شرقی و غربی، البرز، اصفهان، قزوین 
و بوشهر و نمایندگان محصوالتی از کشور های ایتالیا، کره جنوبی، آلمان، چین، اسپانیا، اوکراین و ترکیه در این نمایشگاه حضور داشتند. خدمات انواع 
باالبر، پله برقی، در و پنجره، تجهیزات و مصالح نوین ســاختمانی، یراق آالت، خدمات سرمایه گذاری، بیمه و دیگر خدمات مرتبط با صنعت ساختمان 
در این نمایشــگاه ارائه شد. اهمیت صنعت ساختمان و نقش این صنعت در ایجاد اشــتغال، قابلیت های بسیار گسترده آن برای نوآوری و استفاده از 
فناوری های نوین از دالیل ویژه برگزاری این نمایشــگاه بود. اگرچه تالش مجری نمایشگاه در هرچه بهتر برگزار کردن این رویداد کامال مشهود بود 
و بسیاری از مشارکت کنندگان نیز بر این موضوع صحه گذاشتند اما مسائل و مشکالتی که چندین سال است دامن صنعت ساختمان را گرفته است و 
همچنین نامناسب بودن زمان برگزاری باعث شد هشتمین نمایشگاه ساختمان شیراز نیز مانند بسیاری از نمایشگاه های امسال کالن شهرها با استقبال 
چندان مناسبی مواجه نشود. تعداد اندک مشارکت کنندگان صنف در و پنجره از دیگر نکات منفی نمایشگاه شیراز بود. بااین حال نشریه پنجره ایرانیان 
باوجود همه مشــکالت این روزهای صنعت ســاختمان، ضمن برپایی غرفه در نمایشگاه ساختمان شــیراز، در مدت ۴ روز برپایی نمایشگاه، پذیرای 
عموم مخاطبان و بازدیدکنندگان نمایشگاه بود. گروه خبری نشریه نیز ضمن حضور در نمایشگاه پای صحبت ها و درد دل های برخی مشارکت کنندگان 

نشست که مشروح این گفتگوها را در ادامه باهم می خوانیم.
سواالت زیر به صورت مشترک از مشارکت کنندگان پرسیده شد:

1. شرکت، زمینه فعالیت و محصول جدیدتان در نمایشگاه را معرفی کنید؟ چند دوره در نمایشگاه شیراز حضور داشته اید؟
2. نمایشگاه را از لحاظ نحوه برگزاری، مدیریت، خدمات ارائه شده و میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. تفاوت عمده میان نمایشگاه های تهران و شهرستان ها چیست؟ چه راهکاری برای ارتقاء سطح کمی و کیفی نمایشگاه های شهرستانی پیشنهاد می دهید؟

اشــاره

پنجرههایچشمانتظار
وپایـیـزبـیبـاران
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1. شــرکت مارال جنوب در زمینه تولید در و پنجره های 
اختصاصی ترمال بریک، نان ترمال و یو.پی.وی.سی فعالیت 
می کند. نمایندگی فروش پروفیل آکپا در اســتان فارس را 
نیز در اختیار داریم. شرکت مارال جنوب نزدیک به 10 دوره 

در نمایشگاه شیراز حضور داشته است.
2. نحوه برگزاری نمایشگاه و کارهایی که باید انجام می شده مانند تبلیغات و اطالع رسانی 
در حد خوب و قابل قبول بوده ولی از لحاظ میزان استقبال نسبت به سال های گذشته بسیار 
بســیار ضعیف تر بوده است. خوشــبختانه نحوه برگزاری امسال خوب بود و مشکل خاصی 
نداشته است. انتظار ما هم همین است که سال به سال شرایط بهتری در برگزاری نمایشگاه 

شاهد باشیم و مشکالت کمتر شود.
3. نمایشــگاه یک نوع ســرمایه گذاری بلندمدت و آینده نگرانه اســت که بدون توجه به 
فروش و ســود آنی برای ایجاد آگاهی در جامعه الزم اســت. طبیعتا وجود نمایشــگاه هم 
در تهران و هم در شهرســتان ها الزم اســت و باید تالش کنیم تا این نمایشگاه با بهترین 
شرایط برگزار شوند. برای این که نمایشگاه های شهرستان در سطح بهتری برگزار شود باید 
تمهیدات بهتری اندیشــیده شــود و با ارائه خدمات، شــرکت ها را برای مشارکت بیشتر در 
نمایشــگاه ترغیب کرد. مطمئنا برای بسیاری از شرکت ها بهتر است که در نمایشگاه شهر و 
استان خودش حضور داشته باشــد تا این که برای حضور در نمایشگاه تهران هزینه ای چند 
برابر بیشــتر متحمل شود. برخی شــرکت هایی که در شهرستان ها نمایندگی دارند هم باید 
از نمایندگانشــان حمایت کنند تا در نمایشگاه های شهرستانی حضور مفیدتر و پررنگ تری 

داشته باشند.

هادی محمودی | مارال جنوب

1. مجموعــه CDA ترکیبی از چند هســته کاری در 
زمینه طراحــی، اجرا، تامین منابع ســاختمانی و تحقیق 
و توســعه در معماری و شهرسازی اســت. شرکت آتلیه 
طراحی معاصر، گروه تامین منابع ســاختمانی عین، مجله 

تخصصی دال و گالری موند از جمله زیرشــاخه های این مجموعه است. در گروه تامین 
منابع ســاختمانی عین نمایندگی برخی شــرکت های معتبر مانند شــرکت سکو ایران، 
چوب های ســاختمانی و ترمو شــرکت جف اتریش و ورق های نمای HPL را در اختیار 
داریم. درهای ضد حریق سکو، محصوالت نمای HPL و نماهای کرتن وال محصوالت 
جدید ما در این نمایشــگاه است. مجموعه CDA دومین دوره حضور در نمایشگاه شیراز 

را تجربه می کند.
2. زحمت دوســتان برگزارکننده نمایشگاه را نمی شــود نادیده گرفت و نمایشگاه هم 
مانند هر کار دیگری با تکرار و جلو رفتن، کاســتی هایش کمتر می شود. به جز در بخش 
تبلیغات و اطالع رســانی در ســایر بخش ها عملکرد دوستان خوب بوده و مشکل خاصی 
وجود نداشــته است. اینجا باید نگرانی خودم را از عدم استقبال بازدیدکنندگان ابراز کنم. 
3. ما یک مشــکل عمومی به نام اکوسنتریزم در کشــورمان داریم به این صورت که 
پایتخت یعنی تهران در همه مسائل قطبیت دارد. بیشتر صنایع تمایل دارند که در تهران 
و حوالی آن مستقر شــوند و به همین نسبت نمایشگاه ها هم در تهران برگزار می شوند. 
در کشــور آلمان مهم ترین نمایشــگاه های صنعتی این کشــور در سه شهر مختلف غیر 
از پایتخت برگزار می شــود و به این شــکل نوعی مرکزیت زدایــی می کنند تا از همه 
ظرفیت ها و توانمندی های کشــور به یک اندازه اســتفاده شــود؛ اما در کشــور ما اکثر 
شــرکت ها و صنایع بزرگ در تهران جمع شــده اند و تنها برخــی از نمایندگی های این 
شرکت ها در شهرســتان ها هستند به همین خاطر از نمایشگاه های شهرستان ها استقبال 
چندانی صورت نمی گیرد حتی شرکت هایی نظیر ما هم که در شهرستان ها حضور داریم 
تالش می کنیم در نمایشگاه تهران حضور قوی تری داشته باشیم و انرژی بیشتری برای 

آن می گذاریم.

)CDA( امین عسلی | طراحی معاصر
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1. شــرکت مارال درب از سال 1379 در تبریز راه اندازی 
شــده اســت و در زمینه تولید و مونتــاژ در و پنجره های 
دوجداره به ســبک اروپایی فعالیت می کنــد. تولید درهای 
کرکره، تولید شیشــه دوجداره، خط رنگ الــوان و آنادایز، 

ساخت قالب پروفیل و تولید پروفیل آلومینیوم نیز از دیگر کارهایی است که در مجموعه ما 
انجام می شود. در ضد سرقت و در اتاق خواب از جمله محصوالت جدیدی است که به تازگی 
تولید آن را آغاز کرده ایم و در این نمایشــگاه نیز آنها را عرضه کردیم. شــرکت مارال درب 

پنج دوره در نمایشگاه شیراز حضور داشته است.
2. وضعیت کلی نمایشــگاه نشــان دهنده این اســت که همه به نوعی زحمت کشیده اند تا 
نمایشــگاه خوب و قابل قبولی برگزار شــود. کارهای داخلی و خدمات نمایشگاه هم مناسب 
بود و مشــکل خاصی برای ما به وجود نیامد. اطالع رسانی و تبلیغات نمایشگاه در حد خوب 
و قابل قبولی بود و شــرکت های مطرح و بزرگی هم در نمایشــگاه حضور دارند اما به دلیل 
شــرایط اقتصادی کشور و مشکالتی که مردم دارند اســتقبال آن چنانی از نمایشگاه نشده 
است. کاهش قدرت اقتصادی مردم و تاثیری که این موضوع بر صنعت ساخت وساز گذاشته 
اســت باعث رکود بازار ما شده اســت. البته ما از شرایط اقتصادی جامعه و رکود بازار مطلع 
هســتیم و دلیل حضورمان در نمایشــگاه تنها بحث برندینگ و معرفی نام و محصوالتمان 
بوده اســت. به نظر من بسیاری از مشارکت کنندگان هم مثل ما برای موضوع برندینگشان 

در نمایشگاه شرکت کرده اند.
3. نمایشــگاه برای ارتباط بی واسطه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان الزم است و باید در 
شــهرهای مختلف این اتفاق بیفتد. در مقایســه بین نمایشگاه های تهران و شهرستان ها با 
توجه به این که تهران مرکز کشور است و عالوه بر شرکت های بزرگ و مطرح داخلی برخی 
از شــرکت های خارجی هم در نمایشــگاه های تهران حضور پیدا می کنند لذا طبیعی است 
که ســطح نمایشگاه های تهران از نمایشگاه های شهرستان ها باالتر باشد. در نمایشگاه های 
شهرســتانی تنها شرکت های مقیم و برخی نمایندگی های شرکت های اصلی حضور دارند و 

از تهران و شهرستان های دیگر شرکت های کمتری مشارکت می کنند.

حسام الدین گل پیچ زاده | مارال درب

1. گروه صنعتی نماســازان پارس در زمینــه تولید در و 
پنجره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم فعالیــت می کند. گروه 
صنعتی نماسازان پارس ســومین دوره حضور در نمایشگاه 

ساختمان شیراز را تجربه می کند.
2. نحوه برگزاری و مدیریت نمایشگاه نسبتا خوب بود ولی میزان تبلیغات و اطالع رسانی 
در سطح شهر ضعیف بود به همین خاطر میزان استقبال از نمایشگاه و حضور بازدیدکنندگان 
هرسال نسبت به سال قبل بدتر و ضعیف تر می شود و هیچ پیشرفتی ندارد. عالوه بر ضعیف 
بودن تبلیغات، رکودی که چند ســال اخیر در بازار ســاختمان وجود داشــته هم بر میزان 

استقبال مردم تاثیر منفی گذاشته است.
3. در نمایشــگاه تهران به عنوان بازدیدکننده حضور داشتیم و اگر بخواهم مقایسه ای بین 
نمایشــگاه های تهران و شهرســتان انجام دهم باید به این نکته اشاره کنم که در نمایشگاه 
تهران شــرکت های اصلی که توانایی مالی بیشتری دارند حضور دارند ولی در شهرستان ها 
اغلب نمایندگی های این شــرکت ها یا شرکت های اســتانی که توانایی های کمتری دارند 
مشــارکت می کنند. به همین خاطر سطح برگزاری نمایشگاه های شهرستانی بسیار کمتر از 
تهران اســت و استقبال کمتری هم از این نمایشگاه ها صورت می گیرد. نمایشگاه تهران از 
همه جای ایران مشــارکت کننده و بازدیدکننده دارد و تبلیغات بیشــتری هم در رسانه های 
جمعی، صداوســیما و جاهای دیگر برای آن انجام می شود ولی در اینجا حتی صداوسیمای 
اســتان برای تهیه خبر و گزارش از نمایشــگاه اقدامی انجام نمی دهــد. مطمئنا اگر برای 
برگزاری نمایشــگاه تبلیغات و اطالع رسانی مناســبی صورت بگیرد و مردم از زمان، مکان 

و مزایای نمایشــگاه آگاهی پیدا کنند، استقبال بیشتری از نمایشگاه ها صورت می گیرد.

حسن دهقانی |  نماسازان پارس
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1. گروه صنعتی کارینو با 12 ســال سابقه، در زمینه تولید 
در و پنجــره دوجداره یو.پی.وی.ســی فعالیت می کند. این 
شــرکت عالوه بر نمایندگی پخش پروفیــل بوتیا به تازگی 
با کســب نمایندگی شــرکت آتای ترکیه اقدام به توزیع و 

فروش ماشــین آالت و دســتگاه های تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی کرده است. این دوره 
دهمین سال حضور کارینو در نمایشگاه ساختمان شیراز است.

2. کارهای اجرایی و هماهنگی مجری نمایشگاه بد نبود ولی نحوه تبلیغات و اطالع رسانی 
در سطح شــهر ضعیف بود. متاسفانه میزان استقبال از نمایشگاه در شیراز نسبت به جاهای 
دیگر خیلی کمتر اســت که من دلیلــش را نمی دانم ولی بســیاری از همکاران ما حتی از 
برگزاری نمایشــگاه اطالع نداشتند. نحوه برگزاری و مدیریت نمایشگاه خوب بود و مشکل 
خاصی نداشــت ولی می توانســت خیلی بهتر از این ها باشــد. مجری نمایشگاه می توانست 
حداقل در فضاســازی دقت بیشتری داشته باشــد و در فضای این سوله ها که چندین سال 
به همین شــکل اســت یک تغییری ایجاد می کرد. زمان برگزاری نمایشگاه چندان مناسب 
نیســت و اگر نمایشگاه در روزهای تعطیل و از ســاعت 9 صبح تا 6 بعدازظهر باشد خیلی 

بهتر است.
3. نمایشــگاه تهران در شــرایط بهتری نســبت به شهرســتان ها برگزار می شود چون 
شــرکت های بزرگ تری از داخل و خارج کشور در آن شرکت می کنند و بازدیدکنندگانی از 
سراسر کشور در نمایشگاه حضور دارند. زمان برگزاری نمایشگاه های تهران مناسب تر است 
و افراد بیشــتری می توانند با برنامه ریزی درست از زمانشــان استفاده کرده و در نمایشگاه 
شــرکت کنند. چون نمایشگاه محل عرضه آخرین دســتاوردهای فنی و تکنولوژیکی است 
حضور شــرکت های خارجی می تواند به پرشــورتر برگزار شدن نمایشــگاه های شهرستانی 

کمک زیادی بکند.

رضاعلی قربانی | کارینو

1. صنایع در و پنجره دهقانی با ســابقه ای 45 ســاله 
در زمینــه تولید در و پنجره آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی 
در شــیراز فعالیــت می کنــد. صنایع دهقــان نمایندگی 
شــرکت کارپن ترکیه و آبسکون را در اختیار دارد. امسال 

شــانزدهمین دوره حضور ما در نمایشگاه های ساختمان و در و پنجره شیراز است.
2. مدیریت نمایشــگاه زحمت زیادی کشــیده تا نمایشــگاه بدون ایراد و در بهترین 
شــرایط برگزار شود و انصافا نمایشگاه امســال از نظر سرویس دهی، تبلیغات و خدمات 
خوب بود و مشــکل خاصی نداشــت. بااین حال زمان برگزاری نمایشگاه چون در فصل 
سرماست و اوج کاری ما نیست با اســتقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان مواجه نشد. 
بهتریــن زمان برگزاری چنین نمایشــگاهی برای ما ماه های مهــر، آبان و ابتدای آذر 
اســت چون عموم مشتریان صنف ما قبل از شروع فصل سرما برای ساخت در و پنجره 
اقدام می کنند و تا این موقع، مشــتری سفارشش را داده و حتی کاالیش را هم تحویل 

گرفته است.
3. تهران چون پایتخت کشــور اســت عموم شــرکت های مطرح و بزرگ کشــور و 
حتی شــرکت هایی از خارج در نمایشــگاه های آن شــرکت می کنند و مردم نیز از این 
نمایشــگاه ها به خوبی استقبال می کنند ولی این موضوع در نمایشگاه های شهرستانی به 
این شــکل اتفاق نمی افتد. بااین حال برگزاری نمایشــگاه در شهرستان ها برای شناخت 
توانمندی هــا و ظرفیت های صنعتی، تجاری و بازرگانی اســتان ها الزم اســت و باید 
حمایت بیشــتری از این نمایشــگاه ها صورت بگیرد. رکودی که در صنعت کشور وجود 
دارد در شهرســتان ها شــدت بیشتری دارد و شــرکت هایی که در شهرستان ها فعالیت 
می کنند با مشــکالت مالی و اقتصادی بیشــتری دست به گریبان هستند. در این شرایط 
نمایشــگاه فرصت مناسبی است تا تولیدکنندگان محصوالت و دستاوردهای تازه خود را 

به مشــتریان معرفی کنند شاید کمک هرچند کوچکی به رونق بازار باشد.

جواد دهقان |  صنایع دهقان


