
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی
 دروپنجره و صنایع وابسته تهران

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از؛

اشـاره
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابســته تهران و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه، بلور، کریستال و 
ماشــین آالت و صنایع وابسته روز یکشنبه 5 تیرماه 1401 در مراســمی با حضور مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی 
ایران در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران افتتاح شــد. چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی دروپنجره تهران که یکی از 
بزرگ ترین نمایشــگاه های خاورمیانه محسوب می شــود، با حضور و مشارکت بیش از 150 شــرکت تولیدکننده پروفیل، یراق آالت 
و ملزومــات جانبی دروپنجره و نمای آلومینیوم و یوپی وی ســی، مونتاژکاران و تولیدکنندگان دروپنجــره و توری و نما، تولیدکنندگان 
ماشــین آالت دروپنجره و شیشه، تولیدکنندگان مواد اولیه، شــرکت های بازرگانی دروپنجره و... به مدت 4 روز و تا 8 تیرماه پذیرای 
عموم بازدیدکنندگان بود. در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دروپنجره تهران هر آنچه مرتبط با بدنه و نمای ساختمان است از انواع 
دروپنجره ســاختمانی، صنعتی و بیمارستانی گرفته تا تجهیزات ضد سرقت و آتش سوزی، سیستم های هوشمند و سیستم های کنترل 
ســاختمانی و تجهیزات سبک سازی و مقاوم سازی نمای ساختمان ها ارائه شــد. حضور فعال شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
یکی از بخش های مهم نمایشــگاه امســال بود که در کنار آن ها چندین کارگاه علمی، آموزشــی و تخصصی نیز برپا شد. نمایشگاه 
بین المللی دروپنجره تهران به عنوان برند نمایشــگاهی صنعت دروپنجره کشــور مطرح و به عنــوان بزرگ ترین رویداد این صنعت 
محســوب می شــود. این رویداد تخصصی که با تمرکز ویژه بر حضور تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی برگزار می شــود، نمود عینی 
کاالها و فناوری های دانش بنیان ســاخت داخل در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین است. استقبال نسبتا خوبی از سوی فعاالن 
صنعت دروپنجره کشــور از نمایشگاه امسال به عمل آمد به گونه ای که برپایی این نمایشگاه در شرایط فعلی و در چنین سطحی حاکی 
از چشم انداز روشــن و امیدوارکننده صنعت دروپنجره کشور محسوب شده و به عنوان نقطه اتکا و امید فعاالن و دست اندرکاران این 
صنعت به شمار می آید. در پنجمین نمایشــگاه بین المللی شیشه و صنایع وابسته نیز عالوه بر شرکت های داخلی، سازمان انرژی های 
نو، مرکز تحقیقات زمین و مســکن، ســتاد فناوری های نانو ریاست جمهوری و نمایندگانی از کشــورهای خارجی حضور داشتند. در 
این رویداد بین المللی انواع صنایع، دســتگاه ها، تجهیزات و خطوط تولید، معادن و فرآوری مواد اولیه، انواع شیشــه های ساختمانی، 
شیشــه های نما و دروپنجره، شیشه های اداری، شیشه های اتومبیل، شیشــه های ضدگلوله، مواد اولیه و دیگر صنایع مرتبط ارائه و در 

معرض دید عالقه مندان قرار گرفت.
گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان همانند دوره های گذشته در نمایشگاه امسال نیز با حضور در غرفه های برتر نمایشگاه پای صحبت 
و درد دل مشــارکت کنندگان و غرفه داران نشست که در ادامه مشــروح این گفتگوها به انضمام گزارش تصویری این رویداد مهم را 

با هم مرور می کنیم.
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با توجه به تغییر مجری برگزارکننده نمایشگاه چهاردهم درمجموع 
برگزاری نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

امســال اولین دوره ای اســت که شرکت نمایشگاهی چیســتا وظیفه مدیریت و 
برگــزاری چهاردهمین نمایشــگاه دروپنجره تهران را بر عهده گرفته اســت. این 
مجموعه سابقه برگزاری نمایشگاه های متعددی را در کارنامه خود دارد اما آشنایی 
چندانی با صنعت دروپنجره و نحوه برگزاری نمایشــگاه آن نداشــت. بااین حال از 
زمانــی که با انجمن ارتباط برقــرار کردند با توجه به تجربــه باالیی که اعضای 
انجمن در این زمینه داشتند با حمایت و راهنمایی های انجمن توانستند چالش های 
پیــش رو را به خوبی مدیریت کرده و بــرای هرچه بهتر برگزار کردن نمایشــگاه 
اقدامات موثری انجام دهند. مقایســه این نمایشــگاه با نمایشــگاه های قبلی به 
دلیل این که مجری نمایشــگاه ها قبلی سال ها تجربه کسب کرده بود و با جزییات 
صنعت دروپنجره آشــنایی خوبی داشت کار درستی نیســت ضمن این که بحران 
کرونا در دو ســه ســال گذشــته بر کیفیت همه نمایشــگاه ها تاثیر گذاشته بود و 
این دوره تا حدودی این مشــکل را نداشــتیم. درمجموع و با در نظر گرفتن جمیع 
جهات، نمایشــگاه امسال نمایشگاه خوب و قابل قبولی بود به ویژه به خاطر حضور 

شــرکت هایی که در چند دوره قبلی در نمایشگاه مشارکت نداشتند.
مهم ترین انتقاداتی که در گفتگو با غرفه داران و مشارکت کنندگان 
در نمایشــگاه امســال مطرح شد کم شدن یک ســاعت از زمان 
برگزاری نمایشــگاه و نیز عدم قرار دادن یک روز تعطیل در میان 
روزهای برگزاری نمایشــگاه بود؛ چه توضیحی در این زمینه وجود 

دارد و آیا باز شاهد چنین مسائلی خواهیم بود؟
چندین فاکتور در تعیین زمان و تاریخ برگزاری نمایشگاه ها در تقویم نمایشگاهی 
کشور موثر هستند که گاهی هماهنگ کردن تمامی این عناصر تاثیرگذار، سخت و 

حتی غیرممکن است. زمان بین المللی، زمان و ایام 
شــرعی، تعطیالت رسمی، ملی و مذهبی، اتفاقات 
غیرمترقبــه و... ازجملــه عوامل موثری هســتند 
که در چینش تقویم نمایشــگاهی کشــور در نظر 

گرفته می شــوند و عدم توجه به هرکدام از این عوامل می تواند باعث ایجاد چنین 
مشــکالتی شود. بااین حال قبول داریم که وجود روز تعطیل در میان ایام برگزاری 
نمایشگاه به ویژه برای حضور شهرستانی ها در میزان استقبال بازدیدکنندگان خیلی 
موثر اســت و تالش ما هم بر این است که با هماهنگی با سازمان توسعه تجارت، 
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و شرکت برگزارکننده چنین اتفاقی 
برای نمایشــگاه های بعدی بیفتد. کم شدن زمان یک ســاعته برگزاری نمایشگاه 
امسال نیز مورد دیگری است که ما هم به آن نقد داریم و امیدواریم این مورد هم 
با تعامل و هماهنگی بیشــتر در دوره های بعدی اصالح شــده و به استانداردهای 

بین المللی نزدیک تر شویم.
چه تعداد مشارکت کننده در نمایشگاه چهاردهم حضور داشتند؟

بر اســاس آماری که ما در اختیار داریم بیش از 150 شرکت در نمایشگاه امسال 
مشــارکت داشــتند که از این تعداد نزدیک به 30 درصد از اعضای انجمن هستند 

که عمدتا غرفه های ویژه و اصلی نمایشــگاه را نیز در اختیار دارند.
و نکته آخر...

جزوات آموزشــی و فنی را که ما در سال های گذشــته به صورت کاغذی آماده 
کرده و در اختیــار اعضا، مخاطبین و بازدیدکنندگان نمایشــگاه قرار می دادیم در 
نمایشــگاه امسال بر روی سی دی و همچنین ســایت و فضای مجازی بارگذاری 
کردیم تا با ســهولت در نحوه دسترســی افراد، میــزان بهره مندی از این جزوات 

بیشتر شود.

وحید جاللی پور............................................................................................................. انجمن صنفی تولیدکنندگان دروپنجره ایران

113

ژه
 وی

ش
زار

گ
17

ه 8
ـار

شم
  

 1
40

1 
داد

مر
  

م 
ده

انز
ل پ

سـا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ



114

ژه
 وی

ش
زار

گ
17

ه 8
ـار

شم
  

 1
40

1 
داد

مر
  

م 
ده

انز
ل پ

سـا
ن/ 

ـا
انی

یر
ه ا

ـر
نج

پ

پارس یــراق پروفیل در چــه زمینه ای 
فعالیــت می کند و تاکنون چه محصوالتی 

به بازار کشور عرضه کرده است؟
مجموعه پارس یراق پروفیــل در زمینه تولید و 
عرضه انواع پروفیل و یــراق آالت دکوراتیو دروپنجره دوجداره و ملزومات توری در 
شــهر تبریز فعالیت می کند. 15 گل دکوراتیو جدید به تدریج و ظرف ماه های آتی به 

سبد کاالیی مجموعه ما اضافه خواهد شد.
نمایشگاه امسال دروپنجره تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایشــگاه امسال ازنظر میزان استقبال بازدیدکنندگان مانند همیشه برای ما بسیار 

خــوب بود و حتی ما میهمانــان و بازدیدکنندگانی از کشــورهایی مثل لیبی، یمن، 
عراق و... داشــتیم که برای خودمان بسیار جالب توجه بود و امیدواریم بتوانیم از این 
طریق ارتباطات گسترده تری با مشتریانمان در بازارهای خارج از کشور برقرار کنیم.

البته مانند همیشــه ایرادات و انتقاداتی به نمایشــگاه وارد بــود ازجمله در زمینه 
ســاعت برگزاری و روزهای نمایشــگاه که  متاســفانه به جای افزایش زمان بازدید 
امسال یک ســاعت زمان بازدید نمایشــگاه را کاهش داده بودند. مورد بعدی عدم 
قــراردادن حداقل یک روز تعطیل برای حضور هرچه بیشــتر بازدیدکنندگان به ویژه 
بازدیدکنندگان شهرســتانی از نمایشــگاه بود که این موضوع بــرای ما که بخش 

عمده ای از مشــتریانمان از شهرستان ها هستند بسیار تاثیرگذار بود.

البرز یراق در چه زمینه ای فعالیت می کند و 
بازار کشور عرضه  به  تاکنون چه محصوالتی 

کرده است؟
مجموعــه ما از آغــاز در زمینــه واردات یراق آالت 
دروپنجره با برند »جیویس« فعالیت می کرد که از سال 95 با آماده سازی زیرساخت ها اقدام 
به طراحی، تولید و عرضه یراق آالت دســتگیره و لوال در داخل کشــور کردیم. امسال نیز 
خط تولید اســپانیولت های تک حالته و اسپانیولت های دری را به مجموعه اضافه کردیم که 
این محصوالت در نمایشگاه امسال رونمایی شد. از این تاریخ به بعد یعنی از تیرماه 1401 

نیز تالش می کنیم که هرماه یک محصول جدید به ســبد کاالیی مجموعه اضافه کنیم.
نمایشگاه امسال دروپنجره تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایشــگاه امسال خوب بود و مشــکل خاصی نداشــت یکی از مهم ترین ایرادهایی که 
می توان به این نمایشــگاه وارد کــرد نبودن یک روز تعطیل در میــان روزهای برگزاری 
نمایشگاه بود. متاسفانه بسیاری از بازدیدکنندگان شهرستانی و حتی تهرانی به همین دلیل 
نمی توانند در نمایشــگاه شرکت کنند و بهتر است برگزارکنندگان نمایشگاه در سال های 
آینــده این نقیصــه را برطرف کنند تا همه همکاران بتوانند از فضا و فرصت نمایشــگاه 
به بهترین نحو اســتفاده کنند. زمان شروع و پایان یک روز کاری نمایشگاه هم باوجود 
این که از ســاعت 9 تا 17 اعالم شــده بود عمال یک ســاعت کمتر شده و راس ساعت 
16 اقدام به بســتن درها و تعطیلی سالن ها می کنند که این نکته هم از نقاط ضعف این 

نمایشگاه است.
مهم ترین دستاورد شما از حضور در نمایشگاه های تخصصی چیست؟

نمایشــگاه تخصصی از ارکان تاثیرگذار هر صنعت و تجارتی است و نمایشگاه تخصصی 
دروپنجــره تهــران نیز بزرگ ترین نمایشــگاه این صنعت در کشــور اســت. زمانی که ما 

فعالیتمان را در این صنعت آغاز کردیم طبیعی بود که کســی ما را نشناســد و ما از طریق 
همین نمایشگاه ها و حضور در میان همکاران توانستیم محصوالت و برندمان را بشناسانیم 
و روبه جلو حرکت کنیم. به همین دلیل وجود نمایشــگاه برای ما خیلی مهم اســت و سعی 

می کنیم که از این فرصت به بهترین نحو اســتفاده کنیم.

پارس یراق پروفیل.........................................................................................................................................................  یعقوب محبوبی ملکی

البرز یراق...................................................................................................................................................................................................  جواد جعفری
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مجموعه بانیان صنعت راشــا در چه زمینــه ای فعالیت دارد و چه 
محصوالتی به بازار دروپنجره کشــور عرضــه می کند؟ آیا محصول 

جدیدی در نمایشگاه امسال داشتید؟
شــرکت بانیان صنعت راشــا در زمینــه تولید و عرضه پروفیل هــای دروپنجره 

یوپی وی ســی با برندهای مســتروین و آرســام و 
 )MRWIN( مستروین  ایرانی  یراق آالت  همچنین 
و سایر ملزومات دروپنجره ازجمله چسب سیلیکون 
ماستیک و... فعالیت می کند. محصول جدید ما در 

نمایشــگاه امسال یراق آالت با برند مســتروین بود که تالش کردیم سبد کاالیی 
آن را کامل تــر کرده و نیاز مصرف کنندگان داخلــی را به یراق آالت خارجی کمتر 
کنیم. پروفیل 3 کانال محصول جدید دیگری اســت که ظرف دو سه ماه آینده به 

بازار عرضه می کنیم.
چهاردهمین نمایشگاه دروپنجره تهران را ازنظر نحوه مدیریت 
و برگزاری و همچنیــن میزان اســتقبال بازدیدکنندگان چگونه 

ارزیابی می کنید؟
مجموعــه ما به دلیل شــرایط خاص اپیدمی کرونا در دو دوره قبلی نمایشــگاه 
حضور نداشــت اما در نمایشگاه امسال شــرکت کردیم که تا این لحظه همه چیز 
خوب بوده و مشــکل خاصی نداشتیم. میزان اســتقبال بازدیدکنندگان هم باوجود 
کم کردن زمان نمایشگاه و عدم وجود روز تعطیل در تقویم نمایشگاه تا این لحظه 

بسیار خوب و قابل توجه بود.
مهم ترین اهــداف و انگیزه شــما از حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
به دلیل نماینده محور بودن مجموعه ما حضور در نمایشــگاه و تعامل با فعاالن 
شهرســتانی در نمایشگاه برای ما بســیار حائز اهمیت است. توجه ویژه به موضوع 
صادرات در سیاســت گذاری های امسال مجموعه از دیگر عوامل مهم حضور ما در 

نمایشگاه امسال بود.

ابزارســازی زمانی در چه زمینه ای فعالیت 
می کنــد و تاکنون چه محصوالتــی به بازار 

کشور عرضه کرده است؟
ابزارســازی زمانــی کــه فعالیت خــود را به صورت 

تخصصی از ســال 94 در زمینه ســاخت و تولید تیغچه ها و سوپر تیغچه های یوپی وی سی، 
قالب های جوش و زهوار، تیغچه های تمیزکن و... شــروع کرده اســت در زمینه تولید انواع 
ابزارآالت و تیغچه های ام دی اف و آلومینیوم و چوب نیز فعالیت می کند. قالب جوش مگنت 

و تیغچه دوکاره وینتک )لوالیی و کشــویی( محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال بود.
نمایشگاه امسال دروپنجره تهران را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایشــگاه امسال مانند همیشه چند نکته مثبت و چند نکته منفی داشت. مهم ترین نکته 
مثبت نمایشــگاه امســال عدم اخذ ورودی از بازدیدکنندگان و همین طور هزینه پارکینگ 
بود و همچنین نحوه جانمایی و ارائه غرفه ها نســبت به ســال های قبل خیلی بهتر شــده 
بــود. مهم ترین نکات منفی هم کاهش زمان بازدیدها و عدم قراردادن یک روز تعطیل در 
میان روزهای برگزاری نمایشــگاه بود که متاسفانه تاثیر منفی بر میزان استقبال و حضور 

بازدیدکنندگان به ویژه شهرستانی ها داشت.
مهم تریــن هدف و انگیزه شــما برای حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
نمایشگاه محلی برای مواجهه و رودررو شدن تولیدکننده و مصرف کننده است تا در یک 
گفتگوی بی واســطه انتقادات و پیشــنهادات همدیگر را در جهت بهبود کیفیت محصول و 
مطلوب تر شدن ارائه خدمات بشنوند و انتظارات خود را از محصوالت تولیدی و عرضه شده 

نیز بیان کنند.

سحر نجاتیان رجایی............................................................................................................................................................. بانیان صنعت راشا

................................................................................................................................................................................. ابزارسازی زمانی محمود زمانی
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مجموعه بســت ویژن در چــه زمینه ای 
بازار  به  فعالیــت دارد و چه محصوالتــی 
دروپنجره کشور عرضه می کند؟ آیا محصول 

جدیدی در نمایشگاه امسال داشتید؟
شــرکت پترو پویا گرانول آریانا، تولیدکننده پروفیل دروپنجره یوپی وی ســی بانام 
تجاری »بســت ویژن« اســت. پروفیل های مغز رنگی با تنوع رنگ و کیفیت باال و 
پروفیل تلفیقی یوپی وی ســی و آلومینیوم )تک ریل کشویی( با طراحی ویژه و مزایای 

کم نظیر محصوالت جدیدی اســت که در نمایشگاه امسال رونمایی کردیم.
چهاردهمین نمایشگاه دروپنجره تهران را ازنظر نحوه مدیریت 
بازدیدکنندگان چگونه  و برگزاری و همچنین میــزان اســتقبال 

ارزیابی می کنید؟
 بــا توجه به اینکه به واســطه همه گیری بیماری کرونا طی دو ســال گذشــته 
نمایشــگاه یا برگزار نشد و یا یک دوره برگزاری زیاد استقبال نشد انتظار بیشتری 
از مســئولین برگزاری نمایشــگاه می رفت که با برنامه ریــزی دقیق تری این کار 
انجام شــود. معموال ازنظر تاریخ برگزاری به گونه ای برنامه ریزی می شد که دو روز 
آخر نمایشــگاه هم زمان با تعطیالت پایان هفته باشــد که باعث می شد مشتریان 
و مونتاژکاران شهرســتانی راحت تر بتوانند از نمایشــگاه بازدید کنند اما این دوره 

نمایشگاه تماما وسط هفته برگزار شد.
ازنظر نحــوه برگزاری نیز قطعی هرروزه برق، تهویه نامناســب ســالن ها و تغییر 
ســاعت برگزاری برخالف ساعت های اعالمی قبلی مناســب نبود. بااین حال میزان 

اســتقبال از نمایشگاه با توجه به کم شدن بیماری کرونا خوب بود.

مهم تریــن اهداف و انگیزه شــما برای حضور در نمایشــگاه های 
تخصصی چیست؟

اهداف و انگیزه ما دیدار با مشــتریان، نمایندگان و ســایر فعالین حوزه دروپنجره 
کشور و رونمایی از محصوالت جدیدمان است.

مجموعه کالوین در چه زمینه ای فعالیت 
دروپنجره  بازار  به  و چه محصوالتی  دارد 
کشور عرضه می کند؟ آیا محصول جدیدی 

در نمایشگاه امسال داشتید؟
گــروه صنعتی کالوین از ســال 1393 فعالیت خــود را در زمینــه تولید پروفیل 
دروپنجره یوپی وی ســی آغاز کرده است. پروفیل یوپی وی سی اکووین نیز محصول 
اقتصادی )اکونومی( است که برای پوشــش بخش های گسترده تری از بازار کشور 

توسط شرکت کالوین طراحی، تولید و عرضه شده است.
چهاردهمین نمایشگاه دروپنجره تهران را ازنظر نحوه مدیریت 
و برگــزاری و همچنین میــزان اســتقبال بازدیدکنندگان چگونه 

ارزیابی می کنید؟
روزهای برگزاری نمایشــگاه که در ســال های گذشــته حداقل یک روز تعطیلی 
داشت امسال در وسط هفته بود که نکته منفی برای نمایشگاه است. به همین دلیل 
بســیاری از نمایندگی ها و مشــتریان شهرستانی ما نتوانســتند در نمایشگاه حضور 
پیدا کنند. قطع مکرر برق در ســاعات برگزاری نمایشــگاه از دیگر نکات منفی این 

نمایشــگاه بود. درمجموع مدیریت برگزاری نمایشگاه ضعیف و غیرقابل قبول بود.
مهم تریــن اهداف و انگیزه شــما از حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
گردهمایی نمایندگان و مشتریان و تازه کردن دیدوبازدیدها با همکاران و فعاالن 

صنعت دروپنجره مهم ترین هدف ما از حضور در نمایشــگاه است.

بست ویژن...............................................................................................................................................................................................  فرید شیبانی

کالوین........................................................................................................................................................................................................... ابراهیم انوری
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مجموعه پارس وین در چه زمینه ای فعالیت 
دارد و چــه محصوالتی به بــازار دروپنجره 
کشور عرضه می کند؟ آیا محصول جدیدی در 

نمایشگاه امسال داشتید؟
شــرکت پارس وین تولیدکننده بیش از 500 نوع یراق اختصاصی و تجهیزات 
 ISO 9001:2008,:دروپنجــره آلومینیومی و دارای گواهینامه هــای اروپا
ارائه کننــده خدمات  و   OHSAS 18001:2007,ISO 14001:2004

کمی و کیفی در این حوزه است.
چهاردهمین نمایشــگاه دروپنجــره تهران را ازنظر نحــوه مدیریت و 
برگزاری و همچنین میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال چند ایراد اساسی داشــت به ویژه موضوع کم کردن 
یک ســاعت از زمان بازدید روزانه نمایشــگاه که عمال فعالیــت غرفه ها در بعدازظهر را 
مختل کرد و بســیاری از بازدیدکنندگان نتوانســتند آن طور که بایدوشــاید از غرفه های 
موردنظرشــان بازدیــد کنند. همچنین عــدم قرار دادن حداقل یــک روز تعطیل در ایام 
نمایشــگاه که در میزان اســتقبال و حضور بیشــتر بازدیدکنندگان موثر بود. مورد بعدی 
قطع مکرر برق و خاموش شــدن یک باره روشــنایی و تهویه ســالن ها در ساعات پایانی 
نمایشگاه و در گرمای هوای تابســتان بود که بسیاری از بازدیدکنندگان و غرفه داران را 

کالفه می کرد.
مهم ترین اهــداف و انگیزه شــما از حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
دیدوبازدید همکاران و مشــتریان و نمایندگان مهم ترین موضوعی است که انگیزه ما را 

برای حضور و مشارکت در نمایشگاه دوچندان می کند.

مجموعه شما در چه زمینه ای فعالیت دارد و چه محصوالتی به بازار 
دروپنجره کشــور عرضه می کند؟ آیا محصول جدیدی در نمایشگاه 

امسال داشتید؟
تــاراز پلیمر ایرانیــان، مشــاور و تامین کننده مــواد اولیه بــرای تولیدکنندگان 
پروفیل های یوپی وی سی است. مجموعه ای با دانش فنی که در خصوص راه اندازی 
و بهره برداری از خطــوط تولید، صنعتگران خدمات مشــاوره ای می دهد. همچنین 
به عنــوان تامین کننــده همه مواد اولیــه )به صورت یکجا( با بهتریــن کیفیت ها، از 

معتبرتریــن تولیدکنندگان دنیا و مشــاوره فنی در 
بهره وری  راســتای  در  فرمول ها  بهترین  خصوص 
تولیدکننــدگان گرامی  بیشــتر همراه و همــگام 
است. محصول استابالیزر تاراز پلیمر در گریدهای 

مختلف و بر اســاس شــرایط آب و هوایی ایران با دانش فنی کامال بومی دستاورد 
معرفی شده مجموعه ما بود.

چهاردهمین نمایشگاه دروپنجره تهران را ازنظر نحوه مدیریت 
بازدیدکنندگان چگونه  و برگزاری و همچنین میــزان اســتقبال 

ارزیابی می کنید؟
چهاردهمین نمایشگاه شــوربختانه با کاستی های فراوان همراه بود که چند مورد 
را کوتــاه عــرض می کنم: ابتدا کاهش زمان بازدید از ســاعت 17 به ســاعت 16، 
دوم قطعی برق به صورت هرروزه و در ســاعت های بســیار گرم )14 تا 16(، ســوم 
امنیت بســیار پایین در سالن ها و ســرقت از غرفه ها، چهارم رفتار نادرست و زننده 
مســئولین ســالن ها در دقایق پایانی عصر و پنجم به نظر می رســید امسال کاهش 

میزان بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان چشم گیر بود.
مهم ترین اهــداف و انگیزه شــما از حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
مهم ترین هدف ما از حضور در نمایشــگاه؛ گپ و گفت و هم افزائی در جلســات 
حضوری با تولیدکنندگان، صنعتگــران و همکاران قدیمی و پیدا کردن راهکارهای 
نوین برای خدمت بهتر به ایشان و همچنین آشنایی با تولیدکنندگان جدید و معرفی 

محصوالت خود به ایشان بوده است.

حسن رضایی................................................................................................................................................................................................. پارس وین

شفق محمدی فارسانی......................................................................................................................................................... تاراز پلیمر ایرانیان
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مجموعه شــما در چه زمینه ای فعالیت 
دارد و چه محصوالتی به بازار دروپنجره 
کشــور عرضــه می کند؟ آیــا محصول 

جدیدی در نمایشگاه امسال داشتید؟
شــرکت کیمیــا فلــز آذر در زمینــه تامین مواد اولیــه شــیمیایی و پلیمری از 
تولیدکنندگان مطرح دنیا و عرضه انواع پیگمنت ها، پلیمرها، افزودنی ها، حالل ها و 
مواد اولیه شــیمیایی فعال است. ازجمله محصوالتی که برای بازار دروپنجره کشور 
توسط این شــرکت عرضه می شــود یکی از انواع پیگمنت ها، تیتانیوم دی اکساید 
گریدهای مناســب برای پروفیل پی وی ســی و یوپی وی سی اســت. در نمایشگاه 
امسال گریدهایی را عرضه کردیم که ازلحاظ کیفیتی می توانند با گریدهای معادل 

اروپایی رقابت کنند.
چهاردهمین نمایشگاه تخصصی دروپنجره تهران را ازنظر نحوه 
مدیریت و برگــزاری و همچنین میزان اســتقبال بازدیدکنندگان 

چگونه ارزیابی می کنید؟
متاســفانه به علت قطعی برق در نمایشگاه امســال شاهد کاهش ساعت بازدید 
نمایشــگاه بودیم و اســتقبال از این نمایشــگاه کمتر از حد انتظار ما بود که شاید 
برگزاری نمایشــگاه در اواســط هفته در این مورد بی تاثیــر نبوده و امیدواریم در 

نمایشگاه های آتی شاهد مسائل این چنینی نباشیم.
مهم ترین اهــداف و انگیزه شــما از حضور در نمایشــگاه های 

تخصصی چیست؟
هــدف ما از حضــور در این نمایشــگاه معرفی محصوالت جدید، پشــتیبانی از 

محصوالت ارائه شــده، تحقیــق در روند بازار و برخورداری از نظرات ارزشــمند، 
انتقادات و پیشــنهادات ســازنده در راســتای ارتقای کیفیت و خدمت رسانی بهتر 
اســت. امید است با شناسایی نیازهای دقیق تولیدکنندگان محترم بتوانیم همکاری 
دوجانبه، ثمربخش و پایداری داشــته باشــیم. برای همه عزیــزان در این صنعت 
آرزوی توفیق و شــکوفایی هر چه بیشتر را داریم و امیدواریم با رونق تولید شاهد 

سربلندی روزافزون کشور عزیزمان باشیم.

کیمیا فلز آذر...............................................................................................................................................................................  عباس سلمان زاده
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