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خوان بیستم، غول کرونا و اژدهای رکود

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران؛

پنجره ایرانیان؛ بیســتمین دوره نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان و نهمین 
نمایشــگاه بین المللی آسانســور تهران در حالی برگزار شد که غول بی شاخ و دم 
کرونا همچنان بالی جان صنعت و اقتصاد کشور ما و بخش وسیعی از کشورهای 
دنیاســت. هرچند بر رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در این نمایشگاه تاکید 
شــد و مسئوالن امر نیز تالش کردند تا شرایط ایمنی برای حضور اقشار مختلف و 
فعاالن صنعت معظم ســاختمان فراهم کنند اما با همه این ها، بیستمین نمایشگاه 

بین المللی صنعت ســاختمان تهران آن چیزی نبود که همگان انتظار داشتند. البته 
ســال های متمادی اســت که دیگر شاهد نمایشــگاه های تاثیرگذار و پررونقی در 
شــاخه های مختلف صنعتی و بازرگانی کشــور نیستیم و صنعت مادر ساختمان نیز 
که چندین ســال اســت درگیر اژدهای رکود و گرفتار سکوت و سکون دامنه داری 

شده است از این قاعده مستثنا نیست.
بعد از تاخیر و تعویقی چندهفته ای، ســرانجام بیســتمین نمایشــگاه بین المللی 
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صنعت ســاختمان و نهمین نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقــی، باالبرها، 
نقاله هــا، قطعات و تجهیزات جانبــی با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی، از 
تاریخ 20 تا 23 شــهریورماه توسط اتاق تعاون در آخرین روز هفته تعاون با حضور 
وزیر راه و شهرسازی، سرپرســت وزارت صمت، رئیس اتاق تعاون ایران و جمعی 
از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی افتتاح شد. این نمایشــگاه با هدف ارائه 
دستاوردها و فناوری های جدید حوزه صنعت ساختمان و صنعت آسانسور و حضور 
اکثر فعاالن، متخصصان و تولیدکنندگان حوزه صنعت ســاختمان آغاز به کار کرد.

تحقق شــعار »جهش تولید« و معرفی فرصت ها، توانمندی ها و پتانســیل های 
موجود در صنعت ســاختمان، لزوم رونق اقتصادی و توســعه  کسب وکار در شرایط 
رکــود حاکم بر بخش مســکن، اســتفاده از ظرفیت ها، دانش و تــوان داخلی در 
برآوردن نیازهای داخلی در شــرایط ســخت تحریم و اتکا به دانش بومی ســازی 
شده با معرفی آخرین دســتاوردهای داخلی از مهم ترین اهداف برگزاری بیستمین 

نمایشگاه صنعت ساختمان بود.
برگزاری دومین فستیوال معماری کارفرمایان و معماران جوان، حضور هیات های 
تخصصی خارجی از کشورهای همسایه، برگزاری کارگاه و وبینار آموزشی در حوزه 
صنعت ســاختمان و پنل های تخصصی در حوزه معماری و دکوراســیون از دیگر 

برنامه های جانبی این نمایشگاه های تخصصی بود.
گفتنی اســت در این دوره از نمایشــگاه، پاویون معاونت علمی فناوری ریاست 
جمهوری و صندوق حمایت از شــرکت های دانش بنیان استارتاپ ها و دانشگاه ها 

نیز حضور داشتند.
هرچند این نمایشــگاه در شــرایط ســخت روزهای کرونا برگزار شد اما به نظر 
می رســد بخش قابل توجهی از فعاالن صنعت ســاختمان بــرای بازدید از آخرین 
محصوالت و دســتاوردهای شــرکت های این حوزه در نمایشگاه حاضر شدند. در 
نمایشگاه امسال، انبوه ســازان، طراحان، معماران و تولیدکنندگان سازه های مدرن 
و مصالح ســاختمانی، ماشــین آالت عمرانی، معماری، پوشش های سقف و دیوار، 
کاشی، ســرامیک، برق ســاختمان، دروپنجره، تاسیســات و صنایع سرمایشی و 
گرمایشی، شیرآالت، ســازه ساختمانی و آهن آالت، یراق آالت، دکوراسیون داخلی 

و دیگر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان حضور داشتند.

حضور ۴۵۰ شرکت داخلی در نمایشگاه بیستم
در نمایشــگاه امســال بالغ بر ۴50 شــرکت داخلی در حوزه های مختلف صنعت 
ســاختمان مشارکت داشــته اند. تعداد زیادی از نمایندگان شرکت های خارجی که 
کشــورهای آنها به دلیل محدودیت سفر امکان حضور نداشتند در نمایشگاه حضور 
پیدا کردند که با توجه به تنوع و گســتردگی صنوف صنعت ساختمان، حضور این 
تعداد در نمایشــگاه امســال مثبت و قابل توجه بود. همچنین هیات های تجاری از 
کشورهای هدف صادراتی ازجمله سوریه، ترکیه، عراق، افغانستان، عمان و امارات 
و تولیدکنندگان، کنشگران، تعاون گران و فعاالن صنعت ساختمان کشور با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی شرکت کردند.

حضور تیم پزشکی در حاشیه نمایشگاه
اولویــت اول در بحث برگزاری نمایشــگاه، رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
حضور کنترل شــده و با فاصله اجتماعــی حاضرین بود و با تمهیداتی که در این 
خصوص اتــاق تعاون به عنوان مجری برگزاری نمایشــگاه پیش بینی کرده بود 
تیم پزشــکی و غربالگری اســتقرار یافت تا بازدیدکنندگان با سهولت بهتری از 

نمایشگاه بازدید کنند.
گفتنی است، بازدید از نمایشگاه امسال به صورت عمومی نبود بلکه متخصصان 
صنعت ساختمان می توانســتند در نمایشگاه حضور پیدا کنند و باقی عالقه مندان 
از طریــق فضای مجــازی و اینترنت می توانســتند از پخش آنالین نمایشــگاه 

استفاده کنند.

حضور سرپرست وزارت صمت و وزیر راه و شهرسازی
سرپرســت وزارت صمت به همراه وزیر راه و شهرســازی پس از حضور در آئین 
افتتاحیه نمایشــگاه، از بخش های مختلف این نمایشــگاه ها بازدید به عمل آوردند 
و از نزدیک در جریان مهم ترین مســائل، مشــکالت و دستاوردهای حوزه مصالح 

ســاختمانی، صنعت ساختمان، قطعات و تجهیزات وابسته قرار گرفتند.

نیاز به رونق تولید در ساختمان در سال جهش تولید
وزیر راه و شهرســازی در حاشیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 
و نهمین نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقی، باالبرها و تجهیزات وابسته در 

خصوص وام ودیعه مسکن برای اجاره نشین ها، توضیح داد.
محمد اســالمی گفت: گران شــدن خانه ها در دوران شیوع ویروس کرونا باعث 
شــد که مسئوالن، وام ودیعه مســکن را برای اجاره نشــین ها در نظر بگیرند، اما 
باوجود مشمول شــدن بیش از 33۷ هزار نفر، همچنان افراد زیادی برای دریافت 

این وام با مشکل مواجه هستند.
وزیر راه و شهرســازی افزود: برگزاری این نمایشــگاه در سالی که برای رونق 
اقتصادی نیاز مبرم به توســعه فعالیت در حوزه ساختمان و مسکن داریم که مورد 
تایید موکد مقام معظم رهبری و رئیس محترم جمهور اســت، امیدواریم برگزاری 
نمایشــگاه یک عامــل تحرک بخش برای فرآینــد ساخت وســاز و تولید مصالح 

ساختمانی و تاسیساتی باشد.

نگران تامین مواد اولیه برای صنعت ساختمان نیستیم
سرپرســت وزارت صمت نیز در بازدید از بیســتمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان و نهمین نمایشگاه آسانسور ابراز داشــت: عالوه بر اینکه نگران تامین 
مواد اولیه برای صنعت ســاختمان نیســتیم، بلکه اقالم مهم صنعت ساختمان در 
داخل کشــور تولید می شود. در تولید فوالد، ســیمان، کاشی و سرامیک تقریبا دو 
برابر نیاز تولید داریم و امروز یکی از عمده صادرکنندگان ســیمان، شیشه، کاشی 

و سرامیک هستیم.
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جعفر ســرقینی با تشــکر از برگزاری بیســتمین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان اظهار داشت: صنعت ساختمان امروز با محصوالت داخلی کار می کند و 
ما نگران تامین مواد اولیه برای صنعت ســاختمان نیســتیم. عالوه بر اینکه نگران 
تامین مواد اولیه برای صنعت ســاختمان نیستیم، بلکه اقالم مهم صنعت ساختمان 

در داخل کشور تولید می شود.
وی ادامــه داد: در تولید فوالد، ســیمان، کاشــی و ســرامیک تقریبا دو برابر 
نیاز تولید داریم و امروز یکی از عمده صادرکنندگان ســیمان، شیشــه، کاشی و 

سرامیک هستیم.
ســرقینی در ادامه با تاکید بر لزوم حرکت به سمت سبک سازی ساختمان گفت: 
ساختمان ســازها باید به دنبال سبک ســازی بروند نه صرفا به دلیل مصرف کمتر 
فوالد بلکه به دلیل ایمنی در برابر زلزله و همچنین عایق کاری الزم اســت به این 

سمت وسو حرکت کنیم.
سرپرست وزارت صمت افزود: ما مواد معدنی فراوانی داریم که عمده مصرفشان 
در سبک ســازی و عایــق کاری اســت و نمونه آن پرلیت اســت. ایــران یکی از 
کشــورهایی اســت که ذخایر عظیم پرلیت دارد و خوشــبختانه این کار آغاز شده 
و ســاختمان های اســکلت فلزی برای مقاومت در برابر آتش سوزی با محصوالت 

پرلیتی ستون هایشان پوشش داده می شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه صد درصد مــواد موردنیاز صنعت ســاختمان در داخل 
تولید می شــود، اظهار کرد: صنعت ســاختمان صنعتی مهم است به این دلیل که 
صنایــع داخلی را فعال می کند و امیدواریم با فعال شــدن ایــن صنعت صنایع و 

ساختمان سازی رونق بگیرد.

نمایشــگاه صنعت ســاختمان موجب کاهش قیمت تمام شده و 
افزایش تولید مسکن می شود

رئیس اتاق تعاون ایران، ارتقای ســطح کیفی محصوالت تولیدی و فراهم کردن 
بســتر دســتیابی تولیدکنندگان به بازارهای صادراتــی را ازجمله اهداف برگزاری 
بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان عنوان کرد و برگزاری نمایشگاه را در افزایش 

تولید مسکن و کاهش قیمت تمام شده موثر دانست.
بهمن عبدالهی در حاشیه افتتاح بیســتمین نمایشگاه صنعت ساختمان و نهمین 
نمایشــگاه آسانســور، پله برقی، باالبرها و قطعات و تجهیزات جانبی اظهار کرد: از 
برگزاری نمایشگاه امسال سه هدف را دنبال می کنیم؛ اول معرفی تولیدات صنعتی 
کشــور تا تولیدکنندگان فرصت عرضه محصوالت و توانمندی های خود را داشته 
باشند. دوم بحث مارکتینگ و بازاریابی و فروش محصوالت چه در حوزه بازارهای 
داخلی چه خارجی و بین المللی که با توجه به شــعار جهش تولید و تاکید بر توسعه 
صادرات هدف مهمی برای ما در ســال جاری محسوب می شود و باید زمینه برای 

دســتیابی تولیدکنندگان به بازارهای جهانی و صادراتی را فراهم کنیم.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: ســومین هدف ما بررســی و کمک به ارتقای 
ســطح کیفی محصوالت تولیدی کشور اســت. تولید محصول یک بحث و کیفی 

بودن آن بحث دیگری اســت که باید توامان دیده شود لذا تولیدکنندگان با عرضه 
محصوالت و رقابت با یکدیگر در ســطح افزایش کیفی محصوالت خود می توانند 

اهتمام داشته باشند.
به گفته عبدالهی برگزاری این نمایشــگاه در حوزه مســکن می تواند به تسهیل 
تامیــن نیازمندی هــای تولیدکننــدگان و افزایش تولید مســکن و کاهش قیمت 

تمام شده آن کمک کند.
وی در خصوص آغاز ســاخت مســکن کارگری در شــهرک های صنعتی گفت: 
مقدمــات اولیه انجام شــده و به خوبی پیش رفته و از ماه آینــده کار را با جدیت 

شروع خواهیم کرد.
رئیــس اتاق تعاون در پایان از حضور بیش از ۴0 شــرکت تعاونی فعال در حوزه 

مسکن و مصالح ساختمانی در این نمایشگاه خبر داد.

اهمیت جایگاه حمایتی و هدایتی اتاق تعاون در اقتصاد
مشاور فرماندهی کل قوا در حوزه صنایع دفاعی از بیستمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان و نهمین نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقــی، باالبرها، 

نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی بازدید کرد.
سردار سرتیپ حسین دهقان در حاشــیه بازدید از بیستمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت ســاختمان و نهمین نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقــی، باالبرها، 
نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی، جایگاه اتاق تعاون را به عنوان برگزارکننده این 
نمایشگاه حائز اهمیت توصیف کرد و ابراز داشت: اتاق تعاون به عنوان برگزارکننده 
مســئول است که هم جنبه حمایتی و هم جنبه هدایتی نشان دهد و برگزاری این 

نمایشگاه ها اوج و تجلی حمایت و هدایت محسوب می شود.

علی اکبر کریمی، نماینده اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی نیز در حاشیه بازدید از بیســتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و 
نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها بر اهمیت صنعت ساختمان 
به عنوان بخش پیشرو در رونق تولید کشور تاکید کرد و از تالش اتاق تعاون برای 

برگزاری این نمایشگاه تقدیر و تشکر کرد.
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برگزاری کارگاه های آموزشی در بیستمین نمایشگاه ساختمان
اتــاق تعاون ایران با همکاری خانه مهارت آسانســور، با هــدف ارتقاء دانش و 
مهارت متخصصین صنعت آسانســور اقــدام به برپایی کالس هــا و کارگاه های 
آموزشــی متعددی کرد تا گام مهمی در اعتالی دانش فنــی متخصصین صنعت 

آسانسور برداشته شود.
در حاشیه برگزاری بیســتمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ساختمان و نهمین 
نمایشــگاه بین المللی آسانســور، پله برقی، باالبرها، نقاله هــا، قطعات و تجهیزات 
جانبی کالس ها و کارگاه های آموزشــی متعددی با همــکاری اتاق تعاون و خانه 

مهارت آسانسور برگزار شد.
کارگاه های آموزشــی آشــنایی با آسانســور همچنین کارگاه آموزشــی نصب، 
راه انــدازی و عیب یابــی درایوهای SBT، اولیــن درایو گیرلس ایــران با حضور 

عالقه مندان برگزار شد.
ســایر کارگاه های آموزشی با حضور استادان برجسته دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی با همکاری میان اتاق تعاون ایران و آینده پژوهان نوآور کارگشــا، ســازمان 

نظام مهندســی ساختمان استان تهران، دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
این کارگاه ها با موضوعات بهداشــتی، ایمنی در ســاختمان، طراحی شــهری، 
طراحی در شرایط شیوع بیماری، چالش های حقوقی قراردادهای ساختمانی، مبانی 
مدل سازی اطالعات ساختمان، HSEE، تاثیر تغییرات اقلیمی و تاثیر آن در بخش 
ســازه ای، نورپردازی و دکوراســیون داخلی، نقش جوانان در معماری فاخر، نقش 
نمای ســاختمان در هویت بخشــی به فضای شــهری، صیانت از حقوق طراحان 
معمــاران و مبانی ارزش افزوده کیفی در شــهر و معماری هم زمــان با برگزاری 

نمایشگاه برپا شدند.

اختتامیه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
اختتامیه بیســتمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان، نهمین نمایشگاه 
بین المللــی آسانســور و پله برقــی همچنین دومین فســتیوال ملــی معماران و 

کارفرمایان برگزار شد.
آئین اختتامیه بیســتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، نهمین نمایشگاه 

بین المللی آسانسور و پله برقی همچنین دومین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان 
عصر روز یکشــنبه 23 شهریورماه 99 با حضور بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون 
ایران، ســید کاظــم دل خوش اباتری رئیس فراکســیون تعاون مجلس شــورای 
اسالمی، محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی، علی 
مطیع جهانی معاون برنامه ریزی اتاق تعاون ایران، ماشاءاهلل عظیمی دبیر کل اتاق 
تعاون ایران، شــاهین چراغی عضو شــورای عالی بورس و اوراق بهادار در سالن 

کنفرانس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.

اتاق تعاون متولی بخش تعاون در کشور است
در ابتدای این مراسم، ماشااهلل عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران با اشاره به دشواری های 
برگزاری نمایشــگاه متقارن با شرایط حاکم بر جامعه بر اثر ویروس کرونا و رعایت الزامات 
و پروتکل های بهداشــتی که حتی موجب تعلیق زمان برگزاری این نمایشگاه نیز شده بود، 
بیان داشــت: یکی از بهترین و مهم ترین روش های بازاریابی برگزاری نمایشــگاه است که 

در صنایع خصوصی مانند صنعت ساختمان موردنیاز است.
دبیر کل اتاق تعاون ادامه داد: اتاق تعاون متولی بخش تعاون اســت و در سایر شوراهای 
ملــی نیز اتاق تعاون ایفــای نقش می کند. وی افزود: آنچه نقش بیشــتری به اتاق تعاون 
می دهد، نگاه ملی و بین المللی در موضوعات اقتصاد اســت. عظیمی با بیان اینکه نمایشگاه 
آسانســور نیز توانمندی های این صنعت را به رخ کشــید اظهار امیدواری کرد که در آینده 

نزدیک این صنعت به ارزی آوری باالیی دست یابد.
در ادامه این مراســم، ســید کاظم دل خــوش اباتری رئیس فراکســیون تعاون مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به همکاری این کمیسیون با اتاق تعاون ایران در زمینه تصویب 
قانون های موردنیاز ایــن بخش گفت: عدم هماهنگی دســتگاه های اجرایی موجب ایجاد 

مشکل در حوزه تولید می شود.
وی افزود: اخیرا کلنگ احداث 100 هزار واحد مسکونی توسط دولت بر زمین زده شد که 
باید ســاماندهی شود. دل خوش ادامه داد: در سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری دولت 
از مداخله در امور اجرایی اقتصاد منع شــده اســت که این به معنی حضور جدی تر بخش 

خصوصی در حوزه اجرایی اقتصاد است.
رئیس فراکســیون تعاون مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره به بحث خانه دار شدن 
مردم و طرح اهدای زمین رایگان افزود: اگر در این زمینه طرحی از طرف اتاق تعاون مطرح 

شود مجلس از آن حمایت خواهد کرد.
محمدرضا رضایی رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی نیز در ادامه این 
مراســم، با اشــاره به موانع تولید در حوزه ســاختمان گفت: چرا باوجود رســیدن به مرز 
خودکفایی در این بخش، باید تولید مســکن به شــرایط بحرانی برســد و اقشار کم درآمد 

جامعه امکان خانه دار شدن نداشته باشند.

گزارش تصویری نمایشگاه بیستم
در ادامه توجه شــما را به گزارش تصویری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان و نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی تهران جلب می کنیم:
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