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بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح ساختمانی ایرانـ  تبریز از 11 تا 14 اردیبهشت ماه 97 در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی آذربایجان شرقی برگزار شد. امسال مطابق رسم سال های اخیر به نام حمایت از کاالی ایرانی نام گذاری شده است. اتفاقی که امیدواریم 
در حد شعار باقی نماند و با تمهیدات و سیاست گذاری هایی که در سطح کالن مملکت اتخاذ می شود قدمی هرچند کوچک در راه ارتقاء سطح کمی و 
کیفی محصوالت و تولیدات داخلی برداشته شود. برپایی نمایشگاه از جمله فرصت های مناسب برای معرفی کاالی داخلی به مشتریان داخلی و خارجی 
است. استفاده از پتانسیل مناطقی مانند استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز در شرایطی که رکود فراگیری صنعت و بازار ساختمان کشور را در خود 
فرو برده است می تواند به بهبود شرایط تا حدودی کمک کند. بیست و سومین نمایشگاه ساختمان تبریز در شرایطی برگزار شد که عالوه بر بارندگی 
و شرایط نامساعد جوی با چند روز تعطیلی هم زمان شد با این  حال میزان استقبال از نمایشگاه قابل  قبول بود و شرکت های مختلفی از سراسر کشور 
به منظور ارائه آخرین دستاوردهایشــان در این نمایشگاه مشارکت داشــتند. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان نیز در این رویداد نمایشگاهی حضور 
یافت و پای درد دل غرفه داران و مدیران مجموعه های در و پنجره حاضر در نمایشگاه نشست که در ادامه توجه شما را به مشروح این گپ و گفت ها 

جلب می کنیم:
سواالت زیر به صورت مشترک از مصاحبه شوندگان پرسیده شد:

1. ابتدا خود و مجموعه تان را معرفی کنید. چندمین دوره حضور در نمایشگاه تبریز را تجربه می کنید و در این نمایشگاه چه محصول جدیدی عرضه کردید؟
2. نمایشگاه امسال را از نظر نحوه برگزاری و میزان استقبال چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا نام گذاری سال 97 به نام حمایت از کاالی داخلی می تواند تاثیر مثبتی روی رونق بازار در و پنجره و از بین رفتن رکود صنعت ساختمان داشته باشد؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان
 از نمایشـگاه صـنعت سـاختمان تبریز
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1. گــروه تولیدی صنعتی امجدپور که امســال نیز مانند 
سال های گذشته حضور پررنگی در نمایشگاه دارد در زمینه 
تولید انواع در و پنجره آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی در تبریز 
فعالیــت می کند. این مجموعه همچنین نمایندگی رســمی 

پروفیل های وین تک و ویتانووا را در اختیار دارد.
2. نمایشــگاه همیشه خوب بوده و نمی توان گفت بد اســت با اینکه هرسال شاهد افت 
کیفیت و میزان استقبال مردمی از نمایشگاه ها هستیم بااین حال ما وظیفه خودمان می دانیم 
که با تمام قوا در نمایشــگاه حضور پیدا کنیم. چون در کار ما هم رونق هســت هم رکود و 
ما باید در همه شــرایط از فرصتی که نمایشــگاه برای کمک به بهبود فضای کسب وکار ما 

ایجاد می کند استفاده کنیم.
3. مــا هم امیدواریم که این نام گذاری باعث اتفاقات مثبت در صنعت در و پنجره شــود. 
پنجره محصولی نیســت که بشــود آن را از خارج وارد کرد )به اســتثنای پنجره های خاص 
که بســیار محدود هســتند( ولی پروفیل که مواد اولیه اصلی پنجره اســت بعضا از خارج 
وارد می شــود که با افزایش میزان گمرکی این محصول شــاید بــه تولیدکنندگان داخلی 
پروفیل کمک بشود. ما هم همیشــه از پروفیل داخلی استفاده می کنیم چون نه تنها چیزی 
از نمونه هــای خارجی کم ندارد که در برخی مولفه ها حتی باکیفیت تر اســت. اســتفاده از 

محصوالت داخلی کمک به ایران و فرزندان این مملکت است.

رضا امجدپور |  گروه صنعتی امجدپور

1. گروه صنعتی آبی گستران در زمینه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و ترمال بریک و شیشه دوجداره در تبریز 
فعالیت دارد. آبی گستران در تمامی نمایشگاه های 5 سال 

گذشته تبریز حضور داشته است.
2. نمایشــگاه امسال به نظر من بهتر از سال قبل بود چون با توجه به تحرک نسبی که 
در بازار ســاختمان به وجود آمده اســت میزان حضور مردم و استقبال از نمایشگاه نسبت 
به سال قبل افزایش داشت. البته نتیجه نمایشگاه را باید در روزهای پس از برگزاری دید 
ولی با توجه به میزان اســتقبال مردمی و تجربه سال های گذشته می توان امیدوار بود که 

شاهد بازخورد خوبی از نمایشگاه باشیم.
3. نام گــذاری به تنهایی چیزی را عوض نمی کند ولی اگر سیاســت های کالن دولت بر 
این باشد که حداقل در سازمان ها و زیرمجموعه های خود از این سیاست پیروی کند و از 
کاالی ایرانی و داخلی اســتفاده شود می توان امیدوار بود که اتفاقات مثبتی بیفتد. حمایت 

از کاالی ایرانی باعث می شــود شرایط بازار تا حدودی مرمت شود.

ناصر داوران | گروه صنعتی آبی گستران

1. شرکت تور آذر در زمینه تولید و عرضه انواع پرده و 
توری ثابت، رولینگ و پلیسه فعالیت می کند. پرده های 
پلیسه در طرح های مختلف از جمله محصوالت جدید 

تور آذر در نمایشگاه امسال تبریز بود.
2. نمایشــگاه امسال نسبت به سال قبل بهتر بود و خدمات داخلی نمایشگاه هم 
مناســب بود و ما راضی هستیم. هم زمان شدن نمایشگاه امسال با چند روز تعطیلی 
به ویژه نیمه شــعبان اتفاق مثبتی بود که باعث شــد میزان اســتقبال از نمایشگاه 

افزایش پیدا کند.
3. اگر تولیدکننده داخلی به کیفیت محصولش توجه بیشــتری کند و با اســتفاده 
از مواد اولیه باکیفیت کاالی اســتاندارد به بازار عرضه کند مطمئنا مشــتری هم از 

کاالی ایرانی و تولید داخلی استفاده می کند.

ابراهیم اصلی | تور آذر
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1. شــرکت تولیدی طباطبایی در زمینه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی در تبریــز فعالیت می کند. گــروه تولیدی 
طباطبایی پنجمین دوره حضور در نمایشــگاه تبریز را پشت 

سر می گذارد.
2. متاســفانه اطالع رسانی مناسبی در مورد تغییر زمان نمایشگاه صورت نگرفت به همین 
خاطر میزان مشــارکت همکاران و استقبال بازدیدکنندگان چندان خوب نبود. از سوی دیگر 
هم زمان شــدن نمایشگاه با تعطیالت نیمه شــعبان و مسافرت رفتن مردم هم باعث شد تا 
نمایشــگاه خلوت تر شود. نوسانات بازار ارز و مشــکالت اقتصادی کشور هم مزید بر علت 

شده تا شاهد نمایشگاه چندان پررونقی نباشیم.
3. بازار را نمی توان با شــعار و حرف تکان داد. باید برای این موارد طرح و برنامه داشــته 
باشــیم و سیاست گذاری کالن اقتصادی توسط کارشناســان و صاحب نظران تدوین و اجرا 
شــود تا شــرایط بهبود یابد. درحال حاضر بسیاری از کارخانه ها و کارگاه های بزرگ در حال 

تعدیل نیرو هستند و با کمترین ظرفیت کار می کنند.

علی طباطبایی | تولیدی طباطبایی

1. شــرکت آریــن ویــن نماینــده انحصــاری پروفیل 
یو.پی. وی. سی پاپاوین در استان آذربایجان شرقی است.

2. نمایشگاه امسال تبریز که اولین تجربه حضور شرکت 
آرین وین و آقای محمدزاده به عنوان نماینده پاپاوین است 

برای ما تجربه خوبی بود و از این حضور راضی هســتیم.
3. نام گذاری امسال به نام حمایت از کاالی ایرانی که از منویات رهبری است اقدام بسیار 
مثبتی اســت. پروفیل پاپاوین هم بر همین اساس تولید و بهره برداری آن از سال گذشته در 
استان البرز و در شرکت کاروانسرای نازنین شروع شده و امیدواریم که با حمایت همه مردم 

کشور از کاالی ایرانی، اقتصاد و صنعت ما موفق باشد.

علیرضا فرزانه | پاپاوین )آرین وین(

1. گروه صنعتی آذر خزر از سال 84 در زمینه تولید در و 
پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم در تبریز فعالیت می کند. 
آذر خزر که هشــتمین دوره حضور در نمایشــگاه تبریز را 
تجربه می کند ضمن در اختیار داشــتن نمایندگی رســمی 

هافمن، امســال پروفیل چهار کانال کنــدو تولید کارخانه ماوی )mavi( ماکو را به عنوان 
محصول جدید در نمایشگاه رونمایی کرد.

2. ضمن تشــکر از برگزارکنندگان نمایشــگاه انتقاداتی به روند برگزاری نمایشگاه وارد 
است ازجمله این که سال به سال از تعداد شرکت های بزرگ و برندهای مطرح در نمایشگاه 
کم می شــود. همان طور که می بینید تعداد همکاران ما در این نمایشــگاه بسیار کم است 
و بســیاری از همکاران از حضور در نمایشــگاه خودداری کرده اند. ازلحاظ خدمات داخل 
نمایشــگاه کم و کسری هایی مانند همیشه وجود داشت و البته نکات مثبتی هم در اجرای 
نمایشگاه بود مانند سیستم روشــنایی و نظافت محیط که قابل تقدیر است. اما در مجموع 

خدماتی که ارائه می شــود نسبت به هزینه ای که دریافت می شود ناچیز است.
3. مطمئنا این نام گذاری تاثیر مثبتی دارد چون ما می بینیم سازمان ها و ادارات که برای 
ســفارش کار به ما مراجعــه می کنند تاکید دارند از پروفیل ایرانی اســتفاده کنیم، لذا این 
موضوع برای تولیدکنندگان داخلی بســیار مفید است. افزایش گمرکی پروفیل وارداتی نیز 
به این مســئله کمک کرده تا اســتفاده از پروفیل ایرانی که بسیار باکیفیت تر از بسیاری از 

پروفیل های ترک و خارجی است بیشتر شود.

علیرضا داوران | آذر خزر
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1. شــرکت ُدروین در زمینه تهیه و توزیع یراق آالت در و 
پنجره دوجداره در تبریز فعالیت می کند. ُدروین که نماینده 
انحصاری پروفیل ســی وان و ســی فور را در منطقه شمال 
غرب کشــور نیز در اختیار دارد 8 دوره حضور در نمایشگاه 

تبریز را در کارنامه دارد.
2. میزان بازدید و اســتقبال مردمی از نمایشــگاه امسال نسبتا خوب و قابل قبول بود ولی 
مشــکل همیشگی نمایشگاه های تبریز بحث تبلیغات و اطالع رسانی است که متاسفانه این 
مســئله چندان جدی گرفته نمی شود. متاسفانه سال به سال رقابت ضعیف تر می شود و دیگر 

انگیزه ای برای رقابت میان همکاران وجود ندارد.
3. حمایــت از کاالی ایرانــی صــد درصد مفید و الزم اســت و این مســئله به ویژه به 
پروفیل هــای ایرانی کمک زیادی خواهــد کرد. ما هم از این موضوع اســتقبال کردیم و 
همان طور که می بینید شــعار امســال غرفه ما هم حمایت از کاالی ایرانی اســت چون با 
این کار به بنیان اقتصاد و صنعت کشــور کمک می شــود و در نهایت کارگر ایرانی از آن 

سود می برد.

هادی محمدصادقی |  ُدروین

1. نمایندگی پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی کایکو 
در استان آذربایجان شــرقی است. کایکو که ازجمله اولین 
پروفیل های نانو یو.پی.وی.سی در کشور است برای اولین 

بار در نمایشگاه تبریز حضور پیدا کرده است.
2. خدمات نمایشــگاه نســبتا خوب بود ولی میزان تبلیغات و اطالع رســانی نمایشــگاه 
در ســطح شهر ضعیف بود. بســیاری از همکاران از طریق شــرکت هایی که در نمایشگاه 

مشارکت کرده اند از زمان نمایشگاه مطلع شده اند.
3. بســیاری از شرکت های تولیدی مواد اولیه شــان را از خارج وارد می کنند باید حمایت 
ویژه ای از این شــرکت ها انجام شــود تا بتوانند محصوالتشــان را به خارج صادر کنند و با 
این کار برای اقتصاد کشــور مفید باشند و ارزآوری صورت بگیرد. برخی کشورهای همسایه 
به شرکت هایی که بتوانند صادرات داشــته باشند عالوه بر معافیت های مالیاتی و ... جوایز 
ویژه ای هم اختصاص می دهند تا تشــویق شــوند ولی متاسفانه در کشور ما نه تنها حمایتی 

از تولیدکننده صورت نمی گیرد در برخی موارد ســنگ اندازی و سختگیری هم می کنند. 

لقمان درویشی | کایکو

1. گروه صنعتی بن افــراز در زمینه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و ترمال بریک فعالیت می کند. بن افزار 
چهارمین دوره حضور در نمایشــگاه ســاختمان تبریز را 

تجربه می کند.
2. نمره نمایشــگاه پایین تر از متوســط بود. مهم ترین ایراد نمایشگاه بحث تبلیغات 
و اطالع رســانی است که متاســفانه در این زمینه خیلی ضعیف عمل کردند به گونه ای 
که حتی بســیاری از همکاران و فعاالن صنعت ســاختمان از برگزاری نمایشگاه مطلع 
نبودنــد. البته بحث رکود بازار و شــرایط آب وهوا و بارندگی در عدم اقبال نمایشــگاه 
بی تاثیــر نبود ولی می توانســتند با تمهیداتی به ویژه در زمینه تبلیغات و اطالع رســانی 

این نقیصه را رفع کنند.
3. نام گذاری ســال به تنهایی نمی تواند تاثیر آن چنانی داشــته باشــد و برای  چنین 
حرکتی باید زیرســاخت ها فراهم باشد تا شــاهد یک حرکت تاثیرگذار باشیم. به عنوان 
مثال تا بخش ساخت وســاز در کشور فعال نشــود نمی توان انتظار داشت صنعت در و 

پنجره رونق پیدا کند.

محمود فریدی | بن افراز
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1. شــرکت آلوم جــام در زمینه تولیــد در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و نمای آلومینیوم در منطقه آزاد ماکو 
فعالیت می کند. آلوم جام که ششــمین دوره حضور در 
نمایشــگاه تبریز را تجربه می کند در نمایشگاه امسال 

دســتگاه های ایلماز که نمایندگی آن را در اختیار دارد ارائه کرده است.
2. نمایشگاه امسال نسبت به ســال های قبل بهتر بود و بازدیدکنندگان با توجه 
به سیســتم های جدید و ماشین آالت مدرنی که در غرفه ما ارائه شده بود استقبال 

خوبی داشتند.
3. نام گذاری ســال به نام حمایت از کاالی ایرانی خیلی مفید است و باید مردم 
ایران به فکر صنعت و تولید داخلی باشــند. حتی یک کارگاه کوچک که فعال باشد 

حداقل 4-3 نفر در آن مشــغول به کار می شوند و کارگر ایرانی بیکار نمی ماند.

عبداهلل زاده | آلوم جام

1. گــروه صنعتی به بقا در زمینــه تولید در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم فعالیت می کند. 
محصول جدید به بقا در نمایشــگاه امسال پنجره های 

آکاردئونی ترمال بریک و دکوراتیو شیشه است.
2. نمایشگاه امسال نسبت به سال های گذشته تا حدودی بهتر بود چون در زمینه 
تبلیغات و اطالع رســانی نسبتا خوب عمل کردند و با ارسال پیامک و نصب بیلبورد 
تالش کردند افراد بیشــتری از برگزاری نمایشــگاه مطلع شــوند. تبلیغات مناسب 
و قــوی کمک می کند تا میزان بازدید از نمایشــگاه افزایــش یابد و هر چه میزان 

اســتقبال از نمایشگاه بیشتر شود مسلما اثرگذاری نمایشگاه هم بیشتر می شود.
3. واقعیت این است که ما صنعتگران و فعاالن عرصه صنعت کشور هیچ تفاوتی 
در رویکردها و برنامه های دولت احســاس نمی کنیم و مثال در همین سالی که به 
نام حمایت از کاالی ایرانی اســت می بینیم که عمال حمایت خاصی از محصوالت 

و کاالهای ایرانی صورت نمی گیرد.

نیما بهمنش |  به بقا

1. گروه صنعتــی تور آذران در زمینــه تولید انواع 
توری ثابــت، رولینگ و پلیســه و دکوراتیو شیشــه 
در تبریــز فعالیت می کند. تــور آذران که 5 دوره در 
نمایشــگاه تبریز حضور داشــته، در نمایشگاه امسال 

پروفیل پلیســه تک فریم آالپالست را به عنوان محصول جدید رونمایی کرد.
2. نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال نســبتا خوب بود. البته میزان استقبال از 
نمایشــگاه سال به سال ضعیف تر می شود و شــرکت های بزرگ تمایلی به حضور و 
مشارکت در نمایشــگاه ندارند. میزان استقبال و بازدید مردمی از نمایشگاه چندان 

قابل قبــول نبود ولی حضور همکاران و صنعتگران در غرفه ما خوب بود.
3. این نام گذاری زمانی تاثیرگذار اســت کــه دولت به صورت عملی از ما و همه 
صنعتگران حمایت کند و در برنامه هــای کالن اقتصادی به تولیدکنندگان داخلی 
توجه بیشتری نشــان دهد در غیر این صورت، به صرف نام گذاری یک سال اتفاق 

خاصی برای تولید داخلی نمی افتد.

مهدی عبدی | تور آذران
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1. شــرکت آتاتک در زمینه تولیــد پروفیل و یراق آالت 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت می کند. آتاتک توســط 
نماینده اش در اســتان آذربایجان شــرقی در این نمایشگاه 

حضور پیدا کرده است.
2. نمایشــگاه تبریز هم سطح نمایشگاه تهران بود و برای ما بازخورد خوبی داشت. میزان 
اســتقبال از نمایشــگاه باوجود بارندگــی و تعطیلی قابل قبول بود و غرفه مــا با انبوهی از 
مراجعه کنندگانی مواجه بود که از نقاط مختلف برای بازدید از نمایشــگاه آمده بودند. تبریز 
مهد صنعت یو.پی.وی.سی است به همین خاطر ما از نمایشگاه های تبریز استقبال می کنیم.

3. اگــر نام گذاری به صورت عملی حمایت شــود خیلی خوب اســت. چــرا باید پروفیل 
یو.پی.وی.سی از خارج کشور وارد شــود و در گمرک تعرفه بخورد، دالل سودش را بکشد 
روی قیمت و آخرســر بشــود هم قیمت پروفیل داخلی که با این شرایط تولید می شود. چرا 
بایــد با واردات کاالی خارجی به صنعت و اقتصاد کشــورهای دیگــر کمک کنیم و کارگر 
ایرانی که در ســخت ترین شرایط زندگی می کند از کار بی کار شود؟! از سوی دیگر پروفیل 
یو.پی. وی. ســی که در داخل تولید می شــود چون با شــرایط آب و هوایی و اقلیمی ایران 

ســازگارتر است از نمونه خارجی آن بسیار باکیفیت تر و به صرفه تر است.

مجید اطهری | آتاتک
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