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کمتر از ســه ماه تا برگــزاری دهمین دوره نمایشــگاه 
دروپنجره تهران باقی مانده است که صدور یک اطالعیه  از 
سوی انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی دروپنجره ایران 

تمامی نظرها را به خود جلب کرد.
نمایشگاه تخصصی و بین المللی دروپنجره تهران 9 سال 
اســت که به عنــوان بزرگترین گردهمایــی فعاالن صنعت 
دروپنجره کشــور در بهمن ماه برگزار می شــود و همواره با 
اســتقبال شــایان توجهی نیز روبه رو بوده است. هرچند در 
ســال های اخیر رکود حاکم بر صنعت ساختمان تا حدی از 
شــور و اشتیاق دوره های نخستین این نمایشگاه کاسته، اما 
به هر حال همچنان به عنــوان مهمترین و بزرگترین رویداد 
این صنعت به شــمار مــی رود. البته در تمام این ســال ها 
شماری از غرفه گذاران انتقادات مختلفی را به نحوه برگزاری 
این نمایشــگاه وارد می کردند، و ایــن انتقادها را از مجاری 
مختلف به گوش مسئوالن می رساندند. در این میان پنجره 
ایرانیان نیز که هر ساله نظرات مشارکت کنندگان را در قالب 
گزارشی منعکس می کند، گوش شنوای این گالیه ها بوده و 
در انتشار آنها کوتاهی نکرده است. اما شاید صدور اطالعیه 
انجمن نخستین اقدام دسته جمعی برای پیگیری جدی این 

مطالبات به شمار آید.
کیفیت برگزاری، ســاعات و روزهــای برگزاری، تبلیغات 
و اطالع رســانی از جمله انتقاداتی اســت که بســیاری بر 
دوره های پیشــین نمایشــگاه وارد می دانند اما اصلی ترین 
گالیه موجود به زمان برگزاری بازمی گردد که از نظر اهالی 
صنعت به هیچ وجه بازخوردی ندارد. این نمایشــگاه هر ساله 
در بهمن ماه برگزار می شود و این مقطع زمانی به نوعی پایان 
فصل کاری این صنعت به شــمار آمده و ثمره چندانی برای 

غرفه گذاران ندارد. 
در پــی بازتاب ایــن انتقاد در گزارش پنجــره ایرانیان از 

گفتگو با مشــارکت کنندگان نمایشــگاه 96، رئیس ســتاد 
برگــزاری نمایشــگاه بین المللــی دروپنجــره تهران طی 
مصاحبه ای بــا پنجره ایرانیان این انتقاد را وارد دانســته و 
از پیگیری ســه ســاله خود برای حل این مشکل خبر داد: 
»در خصوص زمان کلی برگزاری نمایشــگاه دروپنجره باید 
عرض کنم که ما از ســال 94 یعنی تقریبا از سه سال پیش 
به دنبال تغییر زمان برگزاری نمایشگاه هستیم ولی به دلیل 
فشــردگی تقویم نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی ایران این امکان فراهم نشد. ضمن اینکه وسعت 
نمایشــگاه دروپنجــره و تعداد زیاد ســالن های آن  هم کار 
جابه جایی را دشــوارتر کرده اســت. اگر این نمایشگاه یک 
رویداد کوچک در حد سه یا چهار سالن بود می شد آن را در 
کنار یک نمایشگاه بزرگتر در زمان دیگری قرار داد که البته 
در آن صورت هم طبیعتا امکان استفاده از سالن های مناسب 
وجود نداشت. ولی چون نمایشگاه دروپنجره یک نمایشگاه 
بزرگ است تنها در صورتی امکان جابه جایی آن هست که 
یک نمایشــگاه بزرگ دیگر کــه در زمان مورد نظر ما و در 
همین ســالن ها برپا می شود حذف شود تا بتوانیم نمایشگاه 
دروپنجره را جایگزین آن کنیم. البته ما همچنان پیگیری و 
تالش هایمان را برای جابه جایی زمان این نمایشــگاه ادامه 
می دهیم و حتی اگر در ســال 97 این امکان فراهم نشــود 
برای ســال 98 حتما این جابه جایی را محقق خواهیم کرد« 

)خرداد 97، شماره 128(.
با این حال، به نظر می رســدنارضایتی های موجود فراتر 
از ایــن موضوع بوده تا جایی کــه در تاریخ 15 مهر 1397 
انجمــن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی دروپنجره ایران با 
صدور اطالعیــه ای اعتراض به زمان و شــرایط برگزاری 
نمایشــگاه را وارد ابعاد تازه تری کرد و رسما امتناع خود را از 

عقد قرارداد جمعی با نمایشگاه 97 اعالم کرد.

در این اطالعیه ضمن اشاره به مشکالت دوره های گذشته 
به ویژه بحث زمان برگزاری نمایشگاه و تالش های انجمن 
برای رفع این مســائل، خاطرنشان شده است که به واسطه 
عدم همکاری مسئوالن در زمینه رفع این مشکالت انجمن 
صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی دروپنجره ایــران از انعقاد 
قرارداد جمعی به روال سال های گذشته معذور بوده و اعضا 
می توانند در صورت تمایل به صورت مستقل شرکت کنند. 

البتــه اعضای این انجمن تاکید داشــته اند که صدور این 
اطالعیه به هیچ وجه به معنای تحریم این نمایشگاه نیست.

نظر به اهمیت این موضوع، پنجره ایرانیان که نخســتین 
رســالت خود را گام برداشتن در مسیر رشد و پویایی صنعت 
در، پنجره و نما می داند بر آن شد تا با برخی از تولیدکنندگان 
برتر پروفیل کشــور گفتگو کرده و نظرات ایشان را در این 
خصوص منعکس ســازد؛ با این امید که شاید طرح تمامی 
نقطه نظرات در این زمینه بتواند در روشــن شدن ابعاد این 

موضوع مثمر ثمر واقع شود.
بر همین اساس گفتگوهای جداگانه ای با احمد پورفالح، 
مدیرعامل شرکت سکوایران؛ حسین طوسی، رئیس انجمن 
صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی دروپنجره ایران و مدیرعامل 
شرکت فن پالست طوس؛ کاوه خداپرست، مدیرعامل آدوپن 
پرشین پالست )وین تک(؛ حسن تاجیک، مدیرعامل سیندژ؛ 
محمد حمیدیه، مدیرعامل میــراب پروفیل )هافمن(؛ علی 
نظری جویباری، مدیرعامل شــاهین ســازه فجر )ماژول(؛ 
غالمرضا حکیمی، مدیرعامل شــرکت صنایــع آکپا ایران 
کیش؛ و قاسم اصالنی، مدیرعامل پنجره آریا )ABI( انجام 
شد که در ادامه مشــروح این گفتگوها را با هم می خوانیم. 
البته روشن اســت که پنجره ایرانیان از دیدگاه های مخالف 
نیز اســتقبال کرده و آمادگی درج این نظرات را در شــماره 

آینده خود دارد.

اجماع برای اصالح سـاختار 
نمایشگاه در و پنجره

 گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با 
جمعی از تولیدکنندگان برتر پروفیل کشور؛

اشــاره
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حسین طوســی رئیس انجمن صنایع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی ایران و مدیرعامل 
شــرکت فن پالست توس در گفتگو با پنجره ایرانیان در خصوص نمایشگاه دروپنجره اظهار 
داشــت: نمایشــگاه بین المللی دروپنجره ایران، چندین سال است که شکل گرفته و هر ساله 
در بهمن ماه برگزار می شــود. این نمایشــگاه در چارچوب وظایف و اهداف شرکت بین المللی 
نمایشــگاه های ایران که یک شرکت دولتی وابســته به سازمان توسعه تجارت است، به یک 
شــرکت خصوصی به عنوان مجری واگذار شده است. موضوع اصلی این نمایشگاه تخصصی، 
دروپنجره و صنایع وابســته اســت و از آنجا که دروپنجره عموما به دروپنجره های دوجداره 
اطالق می شــود کــه نقش عایق بنــدی و صرفه جویی در مصرف انرژی در ســاختمان ها را 
دارند، و در مقررات ملی ســاختمان مبحث 19 دروپنجره های عایق و مجاز در ســاختمان ها، 
دروپنجره های عایق دوجداره یو.پی.وی.ســی و نیز درپنجره هــای آلومینیومی ترمال بریک 
تعریف شــده اند، لذا این دو نوع پنجره موضوع تخصصی این نمایشــگاه بوده و سایر موارد و 

صنایع وابسته در حاشیه آن قرار می گیرند.
وی در ادامه در ضمن اشــاره به اهمیت صنعت تولید دروپنجره های یو.پی.وی.سی، گفت: 
دروپنجره های یو.پی.وی.ســی در حال حاضر تکنولوژی رایج در اکثر کشورهای دنیا بوده و 
بیش از 75درصد تولید، ســاخت و مصرف دروپنجره را حتی در کشورهای اروپا و آمریکا که 
دارای منابع و صنعت چوب هستند، به خود اختصاص داده است. با توجه به موارد فوق طبیعتا 
واحدهای تولیدی پروفیل و دروپنجره یو.پی.وی.سی، صنعت اصلی و موضوع تخصصی این 
نمایشــگاه است، ولی متاسفانه از بدو تشــکیل و برگزاری این نمایشگاه همواره این انجمن 
و اعضــای آن )تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.ســی که اکثر آنها بخش ســاخت و مونتاژ 
دروپنجره و شیشه و سایر ملزومات این صنعت را نیز تواما در اختیار دارند و صنایع وابسته که 
شــامل ماشین آالت، ملزومات و مواد اولیه و خدمات مورد نیاز این صنعت است( نقش زیادی 
در سیاســت گذاری و نحوه تشکیل این نمایشگاه نداشته و شرکت مجری نمایشگاه به سلیقه 
خود، و باوجود نواقص و اشــکاالت متعدد که همواره مورد گالیه و اعتراض اعضای انجمن 

و ذینفعان این صنعت بوده، به کار خود ادامه داده و پاسخگوی اعتراضات آنها نبوده است.
مدیرعامل شــرکت فن پالســت توس درباره علل نارضایتی اعضــای انجمن از برگزاری 
نمایشــگاه توضیح داد: اعضای این انجمن همه ساله و به امید تاثیر این نمایشگاه در معرفی 
محصوالت خود و بازاریابی داخلی و خارجی و بهبود کسب و کار خود و یافتن بازارهای جدید، 
با حضور حداکثری و صرف هزینه های گزاف و وقت و انرژی موجب رونق این نمایشــگاه و 
انتفاع برگزارکنندگان شده، اما بهره ای از این حضور پرهزینه نداشتند. به طوری که سال گذشته 
و پس از اتمام نمایشگاه، هیات مدیره انجمن ضمن تشکیل چند جلسه با مدیر کل و معاونان 
شــرکت نمایشگاه های بین المللی سازمان توسعه تجارت مراتب نارضایتی و بی ثمر بودن این 
نمایشــگاه را مجددا مطرح و قویا خواســتار رفع این اشکاالت و ایجاد تغییرات الزم در نحوه 

برگزاری نمایشگاه شدند. 
مهندس طوســی در ادامه موارد مورد اعتراض را در هشــت مقوله دســته بندی کرده وبه 

تشریح آنها پرداخت:
الفـ  با توجه به همکاری همه جانبه انجمن با مجری در ســال های گذشــته که به انعقاد 

  لزوم اصالح ساختار نمایشگاه در و پنجره

قرارداد و اختصاص چند سالن بزرگ و اصلی به شرکت های تولیدکنندگان و سایر اعضا منجر 
شد، انجمن نهایت تالش خود را به کار بست و با تشویق و فراخوان اکثریت اعضا و واحدهای 
تولیدی دروپنجره که صنایع تکمیلی و مصرف کنندگان محصوالت تولیدی ما هستند، موجب 
رونق و اعتبار نمایشگاه شد. با این حال، نواقص و مشکالت متعدد نمایشگاه و نحوه برگزاری 
تاثیر چندانی در کسب و کار و بازار فروش آنها نداشته و تکرار روند قبلی به جز اتالف وقت و 

منابع مالی شرکت ها، استفاده دیگری برای مشارکت کنندگان در برنداشت.
ب ـ انجمن به نمایندگی از طرف شــرکت های تولیــدی، خدماتی و بازرگانی این صنعت 
بر این باور اســت که نمایشــگاه از اهداف اصلی خود که طبق اساســنامه شرکت بین المللی 
نمایشــگاه ها تبیین شــده و کلیه این اهداف در جهت خدمت و حمایت از صنعت دروپنجره، 
ارتقاء کیفیت، معرفی توانمندی و فناوری و مهارت تولیدکنندگان، شناسایی و معرفی بازارهای 
هدف در خارج کشور، بازاریابی و تبلیغات موثر برای صاحبان صنعت و سایر موارد مشابه بوده 
است، فاصله گرفته و این روند تکراری موجب اعتراض و از میان رفتن انگیزه شرکت ها برای 

حضور در سال های آتی شده است.
پ ـ یکی از اشــکاالت عمده فوق الذکر تاریخ برگزاری نمایشگاه است که بدون مشورت 
و کسب نظر دســت اندرکاران این صنعت انتخاب شده است. واضح است که فصل فروش و 
تقاضا برای محصوالت و کاالهای تولیدی هر رشته از صنعت، فصل و ماه های معینی از سال 
است که برای صنعت دروپنجره فصل فروش و تقاضا و سفارش پاییز و ماه های مهر تا آذرماه 
است. لذا برگزاری این نمایشگاه در بهمن ماه کامال اشتباه بوده و در جهت بازاریابی و تبلیغات 
برای رونق آن نیســت. از این رو مسئوالن نمایشگاه و مجری آن باید تاریخ برگزاری را تغییر 

داده و به شهریور تا آخر مهرماه ماه موکول کنند.
ت ـ ســاعات برگزاری نمایشگاه نامناســب بوده و مخاطبان در ساعات 9 تا 16 خصوصا 
در بهمن ماه که معموال ســردترین ماه ســال و مصادف با اوج تردد و ترافیک است، قادر به 
حضور و بازدید از نمایشــگاه نیستند. بنابراین مسئوالن برگزاری با هماهنگی سایر دستگاه ها 
و سازمان های ذی ربط باید در مورد تغییر ساعات بازدید مطابق سایر نمایشگاه های بین المللی 
اقدام کنند تا مراجعان تا حد امکان در ساعات غیراداری و کاری و نیز کم تردد فرصت حضور 

و بازدید داشته باشند.
ث ـ با توجه به موضوع نمایشــگاه که کامال تخصصی است، مسئوالن نمایشگاه باید در 
اطالع رسانی به موقع، حداقل چندماه قبل از برگزاری نمایشگاه و از طریق رسانه های عمومی 
و نشــریات به نحو مطلوب اقدام کنند. ولی متاســفانه نحوه اطالع رسانی نامطلوب و ناکافی 
بوده و شــرکت های تبلیغاتی طرف قرارداد نمایشــگاه باوجود درآمد هنگفت و قابل مالحظه 
تبلیغاتــی، در این امر کوتاهی کرده و در نتیجه تقلیل کمــی و کیفی مراجعان، هدف اصلی 
برگزاری نمایشگاه و اعتبار و اهمیت آن را که حضور مخاطبان اصلی و متخصصان آن است 
تحت شعاع قرار داده به طوری که نمایشگاه در طول برگزاری کامال خلوت و عاری از مراجعان 

و مخاطبان بوده است.
ج ـ نمایشــگاه به لحاظ تجهیزات و خدمات کامال ضعیف و فاقد استانداردهای بین المللی 
برگزاری این گونه نمایشگاه هاست. نمایشگاه فاقد امکانات الزم و خدمات ضروری و رفاهی 

برای برگزارکنندگان است و از مدیریت و نظم الزم برخوردار نیست.
چ ـ نمایشــگاه در مقایسه با سایر نمایشــگاه های بین المللی، همانند برخی از کشورهای 
همســایه، کــه برای جذب مشــتریان خارجــی و در جهت ایجــاد بازارهــای جدید برای 
مشــارکت کنندگان حتی با صرف هزینه، تشــکیل تورهای نمایشگاهی، تسهیالت و خدمات 
رایگان از قبیل محل اقامت ارزان، وسایل ایاب و ذهاب رایگان، تبلیغات و سایر خدمات مشابه 
برای بازدیدکنندگان جاذبه و انگیزه ایجاد می کنند، کوچک ترین فعالیتی نداشــته و ندارد. در 
حالی که یکی از هدف های اصلی نمایشــگاه ها توســعه صادرات و شناســایی و یافتن بازار و 

مشتریان خارجی برای محصوالت و خدمات ذینفعان است.
ح ـ برگزاری نشســت ها، کنفرانس ها و جلسات فنی، تخصصی و آموزشی جهت بحث و 
بررســی های کارشناسی، تبادل و انتقال نظرات و تجربیات مشارکت کنندگان و مراجعان، که 
از اهداف اصلی نمایشــگاه های بین المللی و وظیفه برگزارکنندگان و مجری نمایشگاه است، 

تقریبا فراموش و تعطیل شده و عزم و اراده ای برای آن وجود ندارد.

 حسین طوسی
پروفیل  انجمن صنایع  رئیس 

ایران یو.پی.وی.سی  دروپنجره 
مدیرعامل فن پالست توس



13
ه 4

ـار
شم

   
97

ذر 
  آ

م  
ده

واز
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

90

ژه
 وی

ش
زار

گ

احمد پورفالح مدیرعامل و عضو هیات مدیره شــرکت ســکو ایران، مشاور عالی 
ریاســت اتاق ایران، رئیس اتاق مشــترک ایران و ایتالیا، در پاســخ به پرسش های 
پنجره ایرانیان در این رابطه، یادداشتی را برای ما ارسال فرمودند که عینا از نظر شما 

خوانندگان ارجمند می گذرد:
چند ســالی است که در زمینه تاریخ برگزاری نمایشــگاه دروپنجره، میان فعاالن 
این صنعت و مدیریت نمایشــگاه بین المللی اختالف نظر وجود دارد؛ آمد و شدها و 
مکاتبات متعدد تا امروز به هیچ نتیجه ای منجر نشده است. تولیدکنندگان می گویند 
بهمن ماه و ســردی زمســتان و بارندگی های غیر مترقبه و نزدیک شــدن به عید 
و تعطیل بودن فعالیت های ســاختمانی موجب عدم اســتقبال بازدیدکنندگان از این 
نمایشگاه می گردد و مسئوالن نمایشگاه می گویند ما تقویم این نمایشگاه را براساس 
توافق با ســایر طرف های قرارداد و فعاالن در رشته های دیگر نهایی کرده و امکان 

تغییر آن را نداریم. 
بــی تردید مصرف کننــده در هر زمینه ای حق انتخــاب دارد. در فضایی که لزوم 
حمایــت و هماهنگی با بخش  خصوصی از بلندگوهای مختلف تبلیغ می شــود، حل 
این مسئله نه چندان پیچیده و انتظار همراهی دولت در این زمینه توقعی غیرمنطقی 

به نظر نمی رسد.
جای تعجب اینجاست که باوجود حضور طوالنی مدت جناب دکتر اسفهبدی مدیر 
توانمند و اندیشــمند در شرکت   نمایشــگاه های بین المللی، چگونه این معمای یک 
مجهولی حل نشــده باقیمانده اســت؟! تا آنجا که به یاد دارم ایشان همواره مدافع 
بخش خصوصی و گره گشــای رهروان این وادی بوده انــد و قطعا جناب قبادی که 
سال ها دوشادوش این مدیر بادرایت انجام وظیفه کرده اند نیز توان گشایش این گره 

ساده را به راحتی دارا هستند.
انتظار به حق ما تولیدکننــدگان و صادرکنندگان که مصرف کنندگان واقعی پدیده 

وی در خصوص اطالعیه ای که انجمن در این خصوص صادره کرده، اظهار داشت: از زمان 
طرح موارد فوق با مســئوالن و مجری نمایشگاه در ســال گذشته، تغییر محسوس و ترتیب 
اثری در جهت بهبود و اصالح مشکالت موجود به عمل نیامده است. از این رو انجمن ضمن 
مشــورت و نظرخواهی از اعضا، طی نامه ای به مسئوالن شــرکت  بین المللی نمایشگاهی و 
مجری نمایشگاه دروپنجره، اعالم کرد که اکثریت اعضا تمایلی به شرکت در نمایشگاه ندارند 
و در نتیجه انجمن از انعقاد قرارداد با مجری نمایشگاه برای حضور حداکثری اعضا و شرکت ها 

و موسسات زیرمجموعه خود معذور است.
رئیس انجمن صنایع پروفیل دروپنجره یو.پی.وی.سی ایران در پایان ضمن اشاره به انتشار 
اخبار غیرواقع در این خصوص، خاطرنشان ساخت: این اقدام باوجود اظهارات غیرواقع مجری 

نمایشگاه و اطالع رسانی وارونه آن، به معنای تحریم نمایشگاه نیست.

کاوه خداپرست، مدیرعامل شرکت صنعتی آدوپن پالستیک پرشین تولیدکننده پروفیل های 
یو.پی.وی.ســی با برند تجاری وین تک ضمن انتقاد از عملکرد مدیران و مجریان نمایشــگاه 
در و پنجره، به خبرنگار پنجره ایرانیان گفت: نمایشــگاه بین المللی دروپنجره باید برای همه 
شرکت کنندگان و دست اندرکاران این صنعت بازخورد مثبت و مفیدی داشته باشد، به طوری که 
پس از برپایی نمایشــگاه و پس از اتمام آن شرکت کنندگان نتیجه مشارکت در این نمایشگاه 
را ــ که شــامل پرداخت انواع هزینه های اجاره محل غرفــه، غرفه آرایی، پذیرایی، تبلیغات 
محیطی و ســایر هزینه ها که برای هر شــرکت عدد قابل توجهی اســت ــ در کارنامه خود 
به صورت ملموس مشاهده کنند. پرسش اینجانب از مدیران و مجریان این نمایشگاه این است 
که آیا در دوره های پیشــین نمایشگاه، از شرکت ها و به خصوص انجمن های تخصصی نحوه 
بازخورد و نتیجه شــرکت در این نمایشگاه ســوال شده است؟! آیا تاکنون انتقادات موجود در 
تمام زمینه ها از جمله تاریخ برگزاری، ساعات برگزاری، کیفیت برگزاری، کیفیت اطالع رسانی 
که تاکنون چندین بار به صورت شفاهی و کتبی از طرف شرکت کنندگان و به خصوص انجمن 
صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی مطرح شــده، از طرف مدیران و مجریان این نمایشگاه پاسخ 

داده شده است؟!
مدیریــت مجموعه وین تک در خصوص دالیل صدور اطالعیه اخیر انجمن صنایع پروفیل 
یو.پی.وی.سی ضمن اشاره به نظرســنجی انجام شده در انجمن، توضیح داد: نظرسنجی که 
از طریق مدیر محترم انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی از مدیران موفق این صنعت طی 
چند ماه قبل از برگزاری نمایشــگاه به عمل آمد، نشان داد اکثر شرکت ها به صرف عادت و یا 
حداکثر به دلیل حضور همکاران و رقبای تجاری، در این نمایشگاه مشارکت داشته اند و تقریبا 
هیچ بازخورد مثبتی از حضور در این نمایشــگاه طی ســالیان گذشته در کارنامه های تجاری 

خود مشاهده نکرده اند.
لــذا انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی طی نامه ای خودداری خــود را از عقد قرارداد 
دسته جمعی اعضای خود جهت حضور در نمایشگاه امسال اعالم و این موضوع را طی نامه ای 

در مهرماه امسال به مدیران مربوطه این نمایشگاه ابالغ کرد. 
وی در ادامه به واکنش مسئوالن اشاره کرده و اظهار داشت: جالب این جاست که مسئوالن 

نمایشــگاه می باشیم، این است که در این شــرایط سخت و نگران کننده دولتمردان 
ما با پرهیز از اعمال سیاســت های دســتوری فضایی مثبت، مسئوالنه و حرفه ای را 
ایجاد کنند تا عبور از این رودخانه خروشــان و مقابله با ســونامی ایجادشده را برای 

باقیماندگان در عرصه کارزار تولید قابل تحمل تر کنند.

                      جور دیگری باید دید  

  حل این معادله یک مجهولی پیچیده نیست

 احمد پورفالح
مشاور عالی ریاست اتاق ایران

مدیرعامل سکو ایران

 کاوه خداپرست
مدیرعامل آدوپن پالستیک پرشین 

)وین تک(

                     حرف تازه ای باید زد

برای  چندانی  ثمره  نمایشگاه  در  حضور    

بسیاری از مشارکت کنندگان ندارد
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و مجریان این نمایشــگاه به جای بررســی و واکاوی این موضــوع و پیگیری آن جهت رفع 
دغدغه های صاحبان صنایع، در رســانه های مختلف چنین اطالع رسانی کرده اند که به دلیل 
تقاضای بیش ازحد برای شرکت در این نمایشگاه به خصوص سالن های ...و...، شرکت کنندگان 
می توانند در سایر سالن ها با اولویت در تاریخ انتخاب مشارکت داشته باشند؛ و به نوعی به جای 
همکاری و همفکری جهت رفع مشــکالت و دغدغه های مدیران این صنعت، به این صورت 
دســت به قدرت نمایی زده اند که عدم حضور چندین شــرکت در عملکــرد یا فروش محل 
غرفه های آنها تاثیری نخواهد گذاشت که عمال نمایش قدرت انحصارگرایانه و تفکر مدیریت 
دولتی، همانند بســیاری از بخش های خدمات عمومی می باشد. به نظر اینجانب تا زمانی که 
این تفکر در ســاختار مدیریت اجرایی و مجریان این نمایشــگاه فعال باشد انتظار هیچ گونه 

پیشرفت و نتیجه ای نمی توان داشت و مثال بارز آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
کاوه خداپرست در ادامه ضمن تشریح کاستی های نمایشگاه، عمده ایرادات و نقص های 
آن را در سه سرفصل مهم دسته بندی کرد و خاطرنشان ساخت: این موارد از طریق مقایسه 
با شــرایط حاکم بر نمایشگاه مشابه و البته همواره موفق کشور همسایه ترکیه که رضایت 
شــرکت کنندگان در آن نمایشگاه را نیز همیشــه در بر داشته، کامال قابل لمس می شوند. 
همچنین قابل توجه اســت که تمام این موارد در صورت عــزم جدی مدیران و مجریان 
این نمایشــگاه تا حدود زیادی قابل رفع خواهد بود و نباید این موارد را خارج از اراده این 

مدیران برشمرد.
وی در ادامه به توضیح عمده ایرادات و نقص های نمایشگاه در سه مقوله جداگانه به شرح 

زیر پرداخت: 
الف ـ تاریخ و ساعت برگزاری نمایشگاه بین المللی دروپنجره 

روشن اســت که تمامی کســب وکارها از یک بازه زمانی و فصل کاری معین برخوردارند 
و فصــل و اوج کار صنعت دروپنجره نیز عمدتا در نیمه دوم ســال و از ابتدای فصل مهرماه 
شروع شده و سه ماهه سوم هر سال تاثیرگذارترین فصل کاری این صنعت در ایران محسوب 
می شــود. در نتیجه اکثر خریداران این محصول یعنی مجریان بخش ساخت وســاز در کشور 
تا بهمن ماه هر ســال محصــول انتخابی خود را خریداری کرده و عمــال در تاریخ برگزاری 
نمایشــگاه دروپنجره هیچ رغبتی به مراجعه و مذاکره با شــرکت کنندگان در این نمایشگاه از 
خود نشــان نمی دهند. ازاین رو همواره از طرف شرکت ها و انجمن های تخصصی تغییر تقویم 
کاری این نمایشــگاه و انتقال آن به نیمه اول سال مطرح بوده که تاکنون نتیجه ای به همراه 
نداشــته است. همچنین ساعات برگزاری نمایشــگاه نیز همواره مورد نقد بوده چراکه ساعت 
برپایی نمایشــگاه از 9 تا 16 عمال امکان بازدید یک روزه و مذاکرات الزم در تمام ســالن ها 
و یا شرکت های مختلف را از بازدیدکننده ســلب می کند. به عنوان مثال اگر یک بازدیدکننده 
از شهرســتان و طی یک سفر یک روزه بخواهد از تمام سالن های نمایشگاه بازدید کند عمال 
قــادر به انجام این کار نخواهد بود. همچنین به دلیل زمان برگزاری که غالبا در ســردترین 
فصل ســال بوده، و بر اساس تجربه سال های گذشته که به طور میانگین دو روز از نمایشگاه 
با بارش برف و باران همراه بوده و نیز به دلیل شــرایط خاص ترافیک شهر تهران در هنگام 
بارندگی، تعداد بازدیدکنندگان همواره در حداقل میزان خود بوده اســت. این در حالی اســت 
که در نمایشــگاه تویاپ ترکیه به این دلیل که در ابتدای ســال میالدی یعنی ابتدای تقویم 
کاری و مالی آن کشور برپا می گردد، بسیاری از شرکت ها و مصرف کنندگان این محصوالت 
می توانند برنامه کاری خود را برای سال جدید و مطابق با مذاکرات انجام شده برای سال آتی 
منعقد کنند و به دلیل مدت زمان مناســب، یعنی از ساعت 9 الی 19:30 که این نمایشگاه در 
جریان اســت، بازدیدکنندگان فرصت کافِی حداقل 10 ساعته را طی یک روز برای بازدید از 
اکثر ســالن ها خواهند داشت و درنتیجه یک روز بازدید برای مراجعه کنندگان داخلی و خارجی 

مکفی خواهد بود.
بـ  نحوه اطالع رسانی و تبلیغات و معرفی نمایشگاه بین المللی در و پنجره

متاســفانه مجریان نمایشگاه به واسطه حضور چند مشــارکت کننده خارجی به راحتی کلمه 
بین المللی را به این نمایشــگاه اضافه کرده اند، درحالی که در تناقض با اساســنامه شــرکت 
نمایشگاه های بین المللی می باشد که هدف اصلی و ماهیت اصلی این نمایشگاه را قرار گرفتن 
در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرده و در واقع این شرکت در راستای تحقق 

این امر مهم تشــکیل شده است. ازاین رو می توان در یک نظرسنجی ساده از شرکت کنندگان 
در سال های قبل در این نمایشگاه ســوال کرد که از تعداد مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان 
غرفه ها چند درصد از سهم خریداران کاالهای تولیدی آنها را اتباع خارجی و مراجعه کنندگان 
از کشورهای همسایه تشکیل می داده است؟! من به طور قطع نتیجه را به شما اعالم می کنم: 

این عدد چیزی نزدیک به صفر خواهد بود! 
به دلیل تجربه چندین ساله مشــارکت در این نمایشگاه با انبوهی از فروشندگان کاالها و 
محصوالت خارجی مواجه بوده ایم ولی تاکنون مشتری و خریدار خارجی را جهت محصوالت 
تولیدی خود در این نمایشگاه زیارت نکرده ایم!!! چراکه اطالع رسانی در خصوص برگزاری این 
نمایشــگاه را نباید به چند بیلبورد و آگهی آن هم دو هفته قبل از نمایشگاه و آن هم فقط در 
شــهر تهران محدود کرد. همان طور که مدیران این صنعت مستحضرند ایران به دلیل شرایط 
جغرافیایی و سایر مزایا و برتری های خود می تواند بازارهای کشورهای همسایه ازجمله عراق، 
افغانستان، عمان، قطر، پاکستان و کشورهای حاشیه دریای خزر را هدف قرار داده و به دلیل 
نزدیکی و کمتر بودن هزینه های حمل ونقل، کاال و خدمات خود را در این صنعت صادر کند. 
ولی متاســفانه به جای ایجاد شرایط ویژه و اطالع رسانی از طریق رایزن های اقتصادی وزارت 
امور خارجه که در سفارتخانه ایران و در کشورهای همسایه حضور دارند، که البته وظیفه ذاتی 
آنها نیز در همین زمینه اســت، و همچنین برگزاری همایش ها و اطالع رسانی به بازرگانان و 
مصرف کنندگان در آن کشورها و هزینه کردن در این بخش، اخیرا شنیده شده که در راستای 
واگــذاری بازارهای داخلی به رقبا و تولیدکنندگان خارجی این محصوالت از طرف شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللی، مبنای محاسبه هزینه های تولیدکنندگان خارجی در این نمایشگاه 
بســته حمایتی و ارز دولتی خواهد بود )»ارز دولتی برای حضور شرکت های خارجی در 
نمایشگاه های ایران«، خبرگزاری مهر، گفتگو با عباس قبادی، 15 /7/ 97(؛ در واقع با 
این کار، در شرایط بحرانی و فعلی کشور به جای توسعه بازارهای صادراتی و درآمدهای ارزی 
از محل صادرات غیرنفتی به خاطر فروش چندین متر غرفه بیشتر، شرایط حضور شرکت های 
خارجی جهت فروش کاال و خدمات خود و خروج ارز از کشــور را مهیا و تسهیل می کنند؛ آیا 
در سال حمایت از کاالی ایرانی می توان با چنین تفکرهایی منویات مقام معظم رهبری را به 
اجرا گذاشــت و از کاالهای تولید ایرانی حمایت کرد و موجبات صادرات این کاالها را فراهم 
و راه را برای صادرات شــرکت های تولیدکننده ایرانی هموار ساخت و یا در حال حاضر با این 

تفکر شرایط برعکس رقم می خورد؟!!
ایــن در حالی اســت که در مقایســه، مجریان نمایشــگاه تویاپ ترکیــه از ماه ها قبل با 
اطالع رســانی از طرق مختلف و برگزاری همایش و اطالع رسانی از طریق نشریات تخصصی 
در کشــورهای هــدف، موجبات حضور بازرگانــان و فعاالن خارجی ایــن صنعت را در این 
نمایشــگاه مهیا می کنند. در سایه این نمایشــگاه و معرفی محصوالت تولیدی شرکت های 
ترک در زمینه تولید پروفیل های یو.پی.وی.سی و آلومینیوم و یراق آالت مربوطه، این صنایع 
تولیدی در ترکیه پیشــرفت چشــمگیری داشته و این کشــور با صادرات به اکثر نقاط جهان 
یکی از کشــورهای تاثیرگــذار در صادرات این محصوالت در جهان به شــمار می آید. حتی 
مجریان نمایشــگاه دروپنجره تویاپ با برگزاری تورهای تخصصی قسمتی از درآمد حاصله از 
نمایشــگاه را در راستای این تورها هزینه کرده و عمال با پرداخت هزینه های اقامت و یا ایاب 
و ذهــاب رایگان، بازدید فعاالن و بازرگانــان و مصرف کنندگان خارجی این محصوالت را از 
این نمایشگاه تســهیل می کنند و همواره رضایت و خوشنودی مدیران شرکت هایی را که در 
این نمایشــگاه حضور دارند سبب می شوند و ضمنا در جریان این نمایشگاه و پس از اتمام آن 
گزارش جامعی از اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی بازدیدکننده از نمایشگاه را که در هنگام 

ورود و بازدید ثبت کرده اند، در اختیار شرکت های مشارکت کننده قرار می دهند.
پ ـ نمایشــگاه های تخصصــی تا زمانی که از طــرق مختلف با هماهنگی و مشــاوره 
انجمن های تخصصی آن صنعت تشــکیل نگردد، به هیچ عنوان موفق نخواهد بود و نتیجه ای 
جز هزینه برای شــرکت های آن صنعت نخواهد داشت و همچنین کیفیت برگزاری و میزان 
مشارکت شرکت های صنعتی در آن نمایشگاه هر سال کمرنگ تر از سال گذشته خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت آدوپن پالســتیک پرشین در ادامه خاطرنشان ســاخت: این شرکت و 
بســیاری از شرکت های فعال در این صنعت و همچنین انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی 
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نمایشــگاه تخصصی دروپنجره را همواره متعلق به خود دانســته و در طی سالیان گذشته با 
حضور حداکثری ســعی کرده اند تا موجبات برگزاری بهتر این نمایشــگاه را میسر سازند. در 
قبال این همکاری و این هزینه ها که در شــرایط رکود اقتصادی از طرف مشــارکت کنندگان 
پرداخت می شــود، از مجریان و مدیران نمایشــگاه انتظار می رود به خواسته های مدیران این 
صنعت توجه کنند و از این منظر خواســته های انجمن به جاســت و غیرمنطقی نبوده و انتظار 
می رود که در راســتای خواسته های برحق شرکت های فعال این صنعت، تحوالت اساسی در 

نحوه اطالع رسانی و زمان و تاریخ این نمایشگاه صورت پذیرد.
 وی ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع، افزود: در راســتای بهبود شرایط موجود و ایجاد 
توســعه در صادرات این محصوالت به کشورهای همســایه، بدون تردید برگزاری نمایشگاه 
تخصصی و بین المللی با شرایط و امکانات و الزامات الزمه یکی از اساسی ترین موضوعات و 
دغدغه های مدیران این صنعت می باشــد که حتما تمام این موضوعات به صورت تخصصی و 
از طرق مختلف به خصوص از طریق انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.ســی با مدیران محترم 
ســازمان توســعه تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و حتی در صورت لزوم با 
شخص وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مطرح خواهد گردید تا شرایط و الزامات بیشتری 
در راســتای برگزاری این نمایشــگاه ایجاد گردد و این نمایشگاه به  یکی از مولفه های اصلی 
و بازویی جهت معرفی کاالی تولیدشــده شــرکت های ایرانی به کشورهای همسایه و هدف 

تبدیل گردد.
کاوه خداپرست در پایان اظهار داشت: ضمن تشکر از سردبیر محترم مجله پنجره ایرانیان، 
تقاضا و پیشــنهاد می شــود این نشریه با ایجاد زیرســاخت های الزم جهت چاپ ماهنامه یا 
فصل نامه و همچنین از طریق شــبکه های مجازی به زبان کشورهای همسایه، ضمن معرفی 
فعاالن و تولیدکنندگان این صنعت در کشورهای همسایه موجبات کمک به معرفی و صادرات 

این محصوالت به این کشورها و همچنین ارزآوری برای کشورمان را فراهم آورد.

غالمرضــا حکیمی، مدیرعامل شــرکت صنایع آکپا ایــران کیش در گفتگــو با خبرنگار 
پنجره ایرانیان در خصوص وضعیت نمایشــگاه دروپنجره گفت: نمایشــگاه ویترینی است که 
تولیدکنندگان، محققان، مبتکران و نوآوران صنعتی و بازرگانی در آن به عرضه کاالهای جدید 
پرداخته و از این طریق ســعی می کنند با تولیدکنندگان مــواد اولیه، خریداران، پیمانکاران و 
ســازمان های دولتی و مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند. امروزه نمایشگاه های بین المللی از 
شــکل ابتدایی خود فاصله گرفته و کارکردهای آموزشی، تبلیغاتی و اطالعاتی و حمایتی آنها 

اهمیت بسیار یافته است.
وی در ادامه افزود: محور نمایشگاه باید با صادرات باشد. به نظر من نمایشگاه دروپنجره در 
تحقق بخشیدن به اهداف روز نمایشگاه های بین المللی موفق نبوده و راهکارهای این سیستم 
نتوانســته زمینه مناســبی ایجاد کند، زیرا دارای برنامه جامع، اهداف و خط مشی مشخصی 
نمی باشد. اصوال نمایشــگاه ها باید اهداف و برنامه ریزی مشخص داشته باشند و روشن کنند 

که می خواهند در راستای تولید، صادرات یا فروش کاال عمل کنند.
مدیرعامل شــرکت صنایع آکپا ایران کیش ضمن اشــاره به لزوم حضــور بازدیدکنندگان 
خارجی در نمایشــگاه، اظهار داشــت: به اعتقاد من اگر بناست نمایشگاه داشته باشیم باید از 
بازرگانان خارج از کشــور دعوت کنیم که بیایند و از نمایشــگاه بازدید کنند؛ در این صورت 
اســت که به صادرات کاال کمک می شود و به تبع آن حمایت از کاالی ایرانی اتفاق می افتد. 
در بعد داخلی نمایشــگاه های بین المللی باید آنقدر قوی کار کنند که مردم متوجه شوند کدام 
کاال را خریداری کنند و این گونه به اصالح مصرف در جامعه بپردازند. ولی به نظر می رســد 

نمایشگاها از این اهداف به دور مانده اند.
 غالمرضا حکیمی مشــخص نبودن اهداف نمایشگاه، عدم ارزیابی عملکرد ستاد برگزاری 
نمایشــگاه طی ســال های برگزاری، عــدم نظرخواهی از مشــارکت کنندگان، عدم توجه به 
پیشنهادات و انتقادات مشارکت کنندگان در زمینه های مختلف را از جمله مهمترین مشکالت 

و کاستی های نمایشگاه دروپنجره عنوان کرد.
وی در ادامه ضمن تایید متن اطالعیه ای که از سوی انجمن صنایع یو.پی.وی.سی پروفیل 
دروپنجره ایران صادر شده است، انجام چنین اقداماتی را مفید ارزیابی کرده و اظهار امیدواری 

کرد این اقدام در جهت رفع مشکالت موجود نمایشگاه موثر واقع شود.
مدیرعامل مجموعه آکپا ضمن اشاره به نامناسب بودن زمان برگزاری این نمایشگاه، اظهار 
داشت: با توجه به اینکه پروژه های ساختمانی در نیمه اول سال شروع شده و قاعدتا در اوایل 
نیمه دوم به مرحله نصب دروپنجره می رسند، ازاین رو اوج کاری این صنعت معموال سه ماهه 
ســوم سال بوده و به نظر می رسد بهترین زمان برای برگزاری نمایشگاهی در این زمینه، سه 
ماهه دوم سال می باشد تا نیاز صاحبان پروژه ها به اطالعات الزم توسط مشارکت کنندگان در 
این نمایشگاه برطرف شــده و آنها بتوانند با دید باز نسبت به برنامه ریزی جهت عقد قرارداد 
و خریــد دروپنجره اقــدام کنند. در صورتی که در حال حاضر با توجه به برگزاری نمایشــگاه 
دروپنجــره در بهمن ماه، عمال صاحبان پروژه ها رغبتی جهت بازدید و مذاکره با ســازندگان 
ندارند و نه قــراردادی منعقد می گردد و نه خریدی صورت می پذیرد. ضمنا کوتاه بودن طول 
روز و همچنین فصل سرما و بارندگی نیز سبب می شود میزان بازدید کنندگان به حداقل برسد.

وی در پایان پیرامون مراجع رسیدگی به مشکالتی از این دست به خبرنگار پنجره ایرانیان 
گفت: به نظر اینجانب تنها مرجع رســیدگی به این مشکالت  مجریان و برگزارکنندگان این 
نمایشگاه ها بوده که با توجه به تجارب به دست آمده در سالیان متمادی می توانند با برگزاری 
جلســات پرسش و پاسخ و تجزیه و تحلیل محتوای جلسات و فرم های نظرخواهی، نسبت به 

حل مشکل اقدام کنند.

دکتر قاسم اصالنی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت پنجره آریا )ABI( در گفتگو با 
خبرنگار پنجره ایرانیان درباره اطالعیه صادره از ســوی انجمن صنایع پروفیل یو.پی.وی.سی 

  محور نمایشگاه باید با صادرات باشد

  خواسته های ما به هیچ وجه غیرمنطقی نیست

 غالمرضا حکیمی
 مدیرعامل آکپا ایران

 دکتر قاسم اصالنی 
)ABI( مدیرعامل پنجره آریا
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دروپنجره ایران، ضمن اشاره به اجماع اعضای انجمن در این خصوص اظهار داشت: تصمیم 
اتخاذ شــده مبنی بر عدم شرکت در نمایشــگاه دروپنجره امسال تصمیمی جمعی بوده و در 
جلســه ای که به همین منظور برگزار شــد هیات مدیره انجمن همگی موافقت خود را با این 
پیشــنهاد اعالم داشتند. دلیل ما نیز برای انجام این کار مشکالت فراوانی بود که طی سالیان 
گذشته وجود داشت، مضاف بر اینکه مسئوالن امر نیز توجه چندانی به تذکرات فراوان و ابراز 

گالیه های بسیار مشارکت کنندگان نداشته اند.
مدیرعامل پنجره آریا در پاســخ به این پرسش که تا چه حد می توان به تاثیرگذاری چنین 
اقداماتی امید داشــت، گفت: این اقدام به طور طبیعی باید موثر واقع شود. این نکته را هم در 
نظر داشــته باشید که وقتی مطالبات منطقی و به حق یک صنف سال هاست که نادیده گرفته 

می شود، برای اعضای انجمن نیز راهی به جز عدم مشارکت باقی نمی ماند.
دکتر اصالنی ضمن برشــمردن خواسته ها و مطالبات انجمن به اصلی ترین خواسته موجود 
اشاره کرد و افزود: مهم ترین خواسته ما این است که نمایشگاه از سردترین ماه سال به یکی از 
ماه های پاییز منتقل شده و همچنین ساعات کاری نمایشگاه تغییر کند. به نظرم این خواسته 
به هیچ وجه غیرمنطقی و خارج از توان مدیران نمایشــگاه نیســت. من فکر می کنم مدیران 

نمایشگاه باید نسبت به خواسته های برحق مشتریان و مهمانان خود تمکین کنند.
وی در ادامه خدمات ضعیف نمایشــگاهی را یکی دیگر از کاســتی های نمایشــگاه عنوان 
کرد و گفت: از ســوی دیگر خدماتی که باید از ســوی کارکنان طی برگزاری نمایشگاه ارائه 
شــود بسیار ضعیف بوده و همواره احساس می شــود نگاه از باال وجود دارد. از این جهت نیز 
هیچگاه رضایت مشــارکت کنندگان در نمایشگاه حاصل نشده و مسئوالن امر نیز هیچگاه به 

این گالیه ها توجهی نداشته اند.
رئیس هیات مدیره شرکت پنجره آریا در بخشی دیگر از سخنان خود در خصوص عملکرد 
مراجع باالتر عنوان داشت: من فکر می کنم مراجع باالتر در سال های گذشته نیز باید نظرات 
انجمن هــا و صنف های مختلف را جویا شــده و آنهــا را اعمال می کردنــد و فقط به منافع 
شــخصی مدیران و مجریان اکتفا نمی کردند. بدون تردید چنین رویکردی باعث پاسخگویی 
بهتر مدیران نمایشــگاه ها و رده های باالتر آنها به مشتریان خواهد شد. به هرحال امیدواریم 

مسئوالن با تغییر عملکرد خود چنین رویکردی را اتخاذ کنند.
وی در پایان خاطر نشــان ســاخت: البته هرگز انتظار نداریم شرایط نمایشگاهی در داخل 
کشــور همانند کشورهای پیشرفته شود اما در عین حال این امید را داریم که کیفیت خدمات 

موجود اندکی بهبود یابد.

حســن تاجیک،  رئیس هیات مدیره گروه ســیندژ در گفتگو با خبرنگار نشــریه 
پنجره ایرانیان پیرامون دالیل حضور شــرکت ها در نمایشگاه اظهار کرد: مهم ترین 

دلیل و هدف ما از شــرکت در یک نمایشــگاه بازاریابی است. مجری و مدیریت 
نمایشــگاه باید برای رسیدن به این اهداف و بهره برداری بیشتر مشارکت کنندگان 
تمامی زیرســاخت های الزم را فراهم کرده تا میزان مشــارکت در نمایشــگاه نیز 

بیشتر شود.
 رئیس هیات مدیره گروه ســیندژ افزود: یکــی از عواملی که در میزان موفقیت و 
بازدهی یک نمایشگاه موثر است توجه به زمان برگزاری و تناسب آن با نوع فعالیت 
آن صنف و صنعت اســت. زمان اوج فعالیت صنف و صنعــت دروپنجره با توجه به 
مراحل پیشرفت کار ساخت وساز از شهریورماه تا آبان ماه است و تمامی مراحل جذب 
مشــتری تا عقد قرارداد در این فرجه زمانی اتفاق می افتد. لذا برگزاری نمایشــگاه 
دروپنجره در بهمن ماه به غیر از مشــکالتی که به خاطر سرما و بدی آب وهوا وجود 

دارد، سنخیت چندانی با فصل کاری ما ندارد.
تاجیک با اشــاره به مشکالت مدیریت برگزاری نمایشگاه دروپنجره تهران گفت: 
بزرگ ترین ایراد مجری نمایشگاه نحوه معرفی و کیفیت ارائه خدمات است. نمایشگاه 
بیشتر فضایی برای دیدوبازدید همکاران شده است و مشتری جدیدی برای شرکت ها 
در نمایشــگاه ایجاد نمی شــود. ما 80 درصد همکارانمان را در صنف می شناسیم و 
نیازی به برگزاری نمایشگاه برای آشنایی نداریم بلکه موضوعی که برای ما اهمیت 

بیشتری دارد جذب مشتری خارجی و پرداختن به بحث صادرات است.
وی گفــت: مهم ترین هدف و اولویت یک نمایشــگاه تخصصی و بین المللی باید 
کمک به توســعه تجارت خارجی مشــارکت کنندگان و تســهیل صادرات کاال به 
کشــورهای همسایه و بازارهای هدف باشد. متاســفانه مجری نمایشگاه دروپنجره 
صرفا به فکر منافع و کســب درآمد است و این که نمایشــگاه با چه کیفیتی برگزار 
می شــود برایش اهمیتی ندارد. میزان و کیفیت خدمات نمایشگاه تهران در مقایسه 
با نمایشــگاه های دیگر کشورها در سطح بســیار پایینی قرار دارد و الزم است این 
دوستان بازدیدی از این نمایشگاه ها داشته باشند و این تفاوت ها را از نزدیک ببینند، 

تا شاید به ما حق دهند که از این وضعیت ناراضی باشیم.
 رئیس هیات مدیره گروه سیندژ با اشاره به دالیلشان برای عدم حضور در نمایشگاه 
خاطرنشان ســاخت: مجموعه این عوامل دست به دست هم داد تا ما با همکارانمان 
در مجموعه ســیندژ به این جمع بندی برسیم که حضور در نمایشگاه برایمان سودی 
دربر ندارد و با شــرکت نکردن در نمایشــگاه چیزی را از دست نمی دهیم. البته این 
تصمیم مجموعه ســیندژ وقتی با نشست انجمن و همفکری اعضاء درخصوص عدم 
عقد قرارداد جمعی هم راستا شد ما را مصمم کرد تا برای احقاق حق و بهبود شرایط 

بر این موضع پافشاری کنیم و امیدواریم که راهی گشوده و گشایشی حاصل شود.
تاجیک در ادامه به اهداف صدور اطالعیه انجمن اشــاره کرد و توضیح داد: هدف 
انجمن از صدور آن اطالعیه صرفا منع اعضاء از مشارکت در نمایشگاه نبود و به نوعی 
اطالع رســانی این موضوع بــرای ما مهم تر بود چراکه شــاید برخی از همکاران در 
جریان همه امور نباشند و نسبت به وظایف مجری نمایشگاه اطالعات کافی نداشته 
باشــند. ضمن این که ما بارها این انتقادات را اعــالم کردیم و حتی در این زمینه با 
مجری و مدیریت نمایشــگاه مکاتبه رسمی داشــتیم ولی وقتی ترتیب اثر داده نشد 

تصمیم گرفتیم به این صورت اقدام کنیم.
وی گفت: خوشبختانه بسیاری از همکاران با این تصمیم همراهی کردند و ضمن 
تائید این کار بر اتخاذ یک استراتژی واحد برای مواجهه با این مسائل تاکید داشتند.

مهندس تاجیک در پاســخ به این موضوع که مجری نمایشــگاه جابجایی تاریخ 
برگزاری را با توجه به فشــردگی برنامه نمایشگاه های بین المللی تهران کار مشکلی 
می داند، گفت: این پاســخ از ســوی مجری نمایشــگاه منطقی و پذیرفتنی نیست 
چراکه این موضوع بیش از 4 ســال اســت که همواره مطرح شده و ظرف این مدت 
می توانستند با مدیریت صحیح این مشکل را برطرف کنند. برگزاری نمایشگاه هایی 
ـ که ماهیتا به زمان  مانند مبلمان، پوشــاک و کیک و شــیرینی در تابستان و پاییزـ 
خاصی مرتبط نیستند، یا حتی می توانند با توجه به ارتباط این موضوعات به شب عید 

 حسن تاجیک 
 رئیس هیات مدیره گروه سیندژ 

برای رفع  اراده قاطعی  نمایشگاه    مجری 

مشکالت ندارد
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علی نظری جویباری، مدیرعامل شــرکت شاهین ســازه فجر )ماژول( در خصوص دالیل 
صدور این اطالعیه توسط انجمن صنایع یو.پی.وی.سی پروفیل دروپنجره ایران، ضمن اشاره 
با کاســتی های نمایشــگاه دروپنجره تهران، به خبرنگار پنجره ایرانیان گفت: در تمامی ادوار 
برگزاری نمایشــگاه تخصصی در و پنجره، ما شرکت کنندگان همیشه از تاریخ و ساعت این 
رویداد که می توانســت نقش بســزایی در معرفی و پیشــرفت این صنعت داشته باشد، لطمه 
بسیاری خورده ایم. در واقع هزینه های مشارکت در این نمایشگاه ها فوق العاده سرسام آور بوده، 

در حالی که بازخورد آن بسیار بسیار ضعیف بوده است. 
وی یکی از علل بازخورد ضعیف نمایشــگاه را زمان اجرای نمایشگاه برشمرد و افزود: غالبا 
روزهای برگزاری این نمایشــگاه در اواسط هفته بوده و عموما بارش های زمستانی مشکالتی 
بسیاری را برایمان ایجاد می کردند )تا جایی که به دلیل این بارش ها گاهی حتی حضور خود 
ما در غرفه شرکت با دشواری همراه بود(. در چنین شرایطی بسیاری از متقاضیان شهرستانی 
به خاطر مشــقات موجود، از حضور در نمایشــگاه منصرف می شدند. حتی بازدیدکنندگان در 
استان تهران به دلیل برگزاری نمایشگاه در روزهای کاری و ترافیک سنگین روزهای زمستانی 

موفق به بازدید از نمایشگاه نمی شدند.
مدیرعامل شــرکت شاهین سازه فجر ســاعات برگزاری نمایشگاه را نیز یکی از مشکالت 
قابل توجه نمایشــگاه دانســته و اظهار داشــت: به غیر از روزهای برگزاری، ساعات برپایی 
نمایشگاه نیز بسیار نامناسب بوده اند. زمان کاری نمایشگاه دقیقا با ساعات کاری مراکز دولتی 
و خصوصی مصادف بوده اســت؛ درنتیجه بســیاری از عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه 
چاره ای جز گرفتن مرخصی نداشــته اند و به همین دلیل کمتر کسی رغبت به انجام این کار 
داشــته است. از سوی دیگر مصرف کننده نهایی در صنعت دروپنجره اهالی خانه و خانه داران 
هســتند که در زمان برگزاری نمایشگاه درگیر مدرسه و دانشگاه بوده و فرصتی برای بازدید 

از نمایشگاه نمی یافتند.
نظری جویباری درخصوص تاثیرات احتمالــی صدور این اطالعیه توضیح داد: ما به عنوان 
اعضای انجمن امیدواریم برای یک بارهم شــده تمامی اعضا همدل گشــته و با عدم حضور 

محمد حمیدیه مدیرعامل شــرکت میراب پروفیل با نشان تجاری هافمن، در گفتگو 
بــا پنجره ایرانیان در مورد اهداف برگزاری نمایشــگاه های تخصصی گفت: اســاس و 

خود در این رویداد باعث شــوند تا مسئوالن این نمایشگاه به خود آمده و اقدامی مقتضی در 
این زمینه انجام داده و در زمان و ساعات برگزاری نمایشگاه بازنگری جدی کنند.

وی در پاســخ به این موضوع که مجری نمایشگاه جابه جایی تاریخ برگزاری را با توجه به 
فشــردگی برنامه نمایشگاه های بین المللی تهران کار مشکلی می داند، گفت: با تمام احترامی 
که برای عزیزان در شــرکت نمایشگاه ها قائل هستم، عقیده دارم که برخی نمایشگاه ها را که 
در شــهریور، مهر یا آبان برگزار می شوند می توان با نمایشــگاه بین المللی دروپنجره جابه جا 
کرد، با این اســتدالل که این نمایشگاه درصد بیشتری از مردم را درگیر می کند. بدین ترتیب 
هم رضایت بخش بیشــتری از جامعه حاصل شده و هم شرکت نمایشگاه ها خواهد توانست 
رســالت خود را، که همانا دسترســی بهتر و راحت تر مردم به نوآوری ها و تولیدات ملی است، 

به نحو احسن انجام دهد.
مدیرعامــل ماژول در ادامه ضمن اشــاره به هدف اصلی برگزاری نمایشــگاه هایی از این 
دست، بیان داشــت: مسئوالن باید توجه داشته باشند که صرف برگزار نمایشگاه برای درآمد 
و خالی کردن جیب تولیدکننده نباشــد بلکه برگزاری نمایشــگاه باید برای تولیدکننده رونق 
اقتصادی به دنبال داشــته باشد. در واقع نمایشگاه باید ســکوی پرتاب اجناس تولیدشده به 
سمت مصرف کننده و صادارت باشــد؛ اما متاسفانه مسئوالن برگزاری نمایشگاه فقط تالش 
می کنند تا از این فرصت نهایت اســتفاده مالی را برده و بازخورد آن برای مشارکت کنندگان، 
اصال برایشان مهم نیست. در آن مقطع از زمان، یعنی بهمن ماه، مردم به فکر تهیه لباس عید 
و شیرینی و آجیل هستند و این زمان هیچ سنخیتی با صنعت دروپنجره ندارد. اصوال مسئوالن 
باید با سنجیدن شرایط فصلی در خصوص برگزاری نمایشگاه های مختلف برنامه ریزی کنند.

نظری جویباری در ادامه افزود: ما از شــخص وزیر که به تازگی سکان وزارتخانه صمت را 
برعهده گرفته اند درخواســت مساعدت جدی داریم تا بتوانیم این مسئله را به نحو احسن حل 
کنیم، تا هیچ کدام از طرفین نسبت به این مسئله متضرر نگردند. همچنین از دست اندرکاران 
می خواهیم که طی یک جلســه همایشــی این نقطه نظرات را بررسی کرده و تاریخ برگزاری 

نمایشگاه  را با فصل های سال هماهنگ کنند.
وی در پایــان گفــت: امیدواریم که با مســاعدت و نگاه مثبت جناب وزیــر بتوانیم جهت 
شــکوفایی هرچه بهتر تولید ملی و شناساندن آن به مصرف کنندگان داخلی قدمی برداریم و 
روزبــه روز بر تجلی عظمت ایران عزیزمان بیافزاییــم. ما وظیفه خود می دانیم که هرآنچه به 
نفع تولید داخلی است بگوییم، اما اگر گوش شنوایی نبود دیگر تقصیری متوجه ما نیست. این 

رسم دولتمردان است که حرف ها را بشنوند و کار خودشان را انجام دهند.

در بهمن ماه که به پایان ســال نزدیک تر است اتفاق بیفتند ــ بیانگر این نکته است 
که اراده قاطعی برای این تغییر و جابجایی وجود ندارد، وگرنه با یک رایزنی می شــد 

این مسئله را حل کرد.
تاجیــک در پایان با تاکید بر لزوم واگذاری امر برگزاری نمایشــگاه به انجمن ها و 
تشــکل های صنفی گفت: راهکار من به عنوان یکی از فعاالن صنعت دروپنجره این 
اســت که مدیریت، اجرا و نظارت بر برگزاری نمایشــگاه تخصصی دروپنجره را به 
عهده انجمن بگذارند و اعضاء انجمن در این راه پیش قدم شــوند و جهت برگزاری 

یک نمایشگاه حرفه ای، هدفمند و در شان صنعت و اقتصاد کشور اقدام کنند.

 محمد حمیدیه 
مدیرعامل میراب پروفیل )هافمن(

 علی نظری جویباری
مدیرعامل شاهین سازه فجر )ماژول(

  نمایشگاه باید سـکوی پرتاب تولیدات به

سمت مصرف کننده و صادارت باشد

  باید روشن شود دستاورد ما از شرکت در 

نمایشگاه چه بوده است
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قاعده برگزاری نمایشــگاه های تخصصی و همچنین دالیلــی که از برگزاری این گونه 
نمایشــگاه ها، هم در کل دنیا و هم در کشــور ایران وجود دارد، اهداف و دستاوردهایی 
فراتر از تعاریف ابتدایی بازاریابی و توسعه بازار و امثال آن می باشد، که اهم شاخص های 
آن توســعه برندها و تولیدکنندگان در عرصه فراملی و بین المللی عالوه بر عرصه های 
داخلی، کارآفرینی، حل و فصل مشــکالت و معضالت اقتصادی مرتبط با آن صنعت، و 

بسیاری دیگر از پارامترهایی است که بیان آن در این مقال اندک نمی گنجد.
وی در ادامه افزود: با کمال تاســف باید عنــوان کنم، کلیت و کم وکیف نحوه اجرای 
نمایشــگاه تخصصی دروپنجــره تهران و همچنیــن روش مدیریــت اجرایی و مالی 
برگزارکنندگان در ادوار گذشته تاکنون به گونه ای بوده است که توقعات دست اندرکاران 

این صنعت را در سطح بسیار نازلی پایین آورده است. 
مدیر مجموعه هافمن ضمن اشــاره به وضعیت نمایشگاه دروپنجره در سالیان گذشته 
اظهار داشــت: در ســال های قبل، حتی به همان اهدافی که در بازاریابی به دنبال آن 
هســتیم، قانع بودیم که عالوه بر محقق نشــدن آن اهداف، برای تولیدکنندگان محزر 
و مشــخص شده اســت که گویا برگزارکنندگان نه تنها در پی اهداف متعالی بیان شده 
نیســتند، بلکه از برآوردن اهداف ابتدایی و ســطحی نیز عاجز می باشــند. و تصور ما، 
وجود این ذهنیت اســت که »برگزاری نمایشــگاه به یک عنصر صد در صد انتفاعی و 
صرفا ابزاری برای کســب درآمدهای غیر متناسب با اهداف مذکور تبدیل شده است«. 
آرزو می کردیم ای کاش این دوســتان، شــرکت کنندگان را حداقل به دیده مشــتری 
می نگریســتند که حتی از این نوع نگرش نیز عاجز می باشــند. رفتارها و پاسخ هایی که 
در پی درخواست های انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی از طرف این عزیزان 

ارائه شده است موید و استناد عرایض بنده می باشد.
محمد حمیدیه در ادامه ضمن دسته بندی کردن مشکالت موجود در شش مقوله، 
به تشــریح جزئیاتی از این موضوع پرداخت و بیان داشت: برای روشن شدن کامل 

موارد ناچارم به جزئیاتی بپردازم تا موارد برای مخاطبان مشخص گردد:
اول: همانند تمام نمایشگاه های دنیا برگزارکننده نمایشگاه تخصصی، باید خود 
از تخصص و علم الزِم آن صنعت برخوردار باشــد. به نظرم این مورد شامل تمام 

صنایع می باشد.
دوم: ساز و کاری جهت تجزیه و تحلیل نتایج و بازخورد حاصله از برگزاری نمایشگاه 
از طریق شــرکت کنندگان، توســط برگزارکننده وجود ندارد. سوال این است که پس از 
صرف هزینه هایی این چنین گزاف، دســتاورد ما چه بوده اســت؟ فارغ از پاســخ ما که 
»مایوس کننده اســت«، انتظار می رود برگزارکننده نسبت به این موضوع حساس باشد 

که این چنین نیست.
سوم: تاریــخ و ساعات نمایشگاه نامناسب است. توضیحات و استدالل های مستدل 
و مشــروحی در این رابطه وجود دارد. لیکن گویا در تنظیم تاریخ و زمان انتفاع و راحتی 

برگزارکننده مد نظر است و اهداف و نظرات شرکت کننده محلی از اعراب ندارد.
چهارم: انتظار می رود پس از صرف انرژی، برنامه ریزی، زمان و هزینه های گزاف، 
اطالع رســانی مناسب از نظر کمی و کیفی در تمام سطوح جامعه و بازار از مصرف کننده 
گرفته تا مســئوالن رده باال توسط برگزارکننده صورت گیرد که متاسفانه چنین امری تا 

به حال محقق نشده است.
پنجم: خدمات اجرایی و رفاهی مناســب و متناســب با اهداف، بودجه و انگیزه های 

شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان ارائه نمی شود.
ششم: به ادعای برگزارکننده، این نمایشگاه، یک نمایشگاه بین المللی است، بنابراین 
انتظار می رود شرکت های رده باال از کشورهای صاحب صنعت در آن حضور یابند؛ حال 
آنکه چنین نیست و نهایتا چند شرکت دست چندم در آن مشارکت می کنند یا نمی کنند! 
گویا منظور از پاســخ غیر مسئوالنه برگزارکننده مبنی بر اینکه »اگر شما شرکت نکنید، 

بسیاری دیگر هستند که شرکت کنند« همان شرکت هایی است که عرض کردم.
وی در ادامه افزود: موارد و ایرادات مذکور طی سنوات متمادی و در جلساتی متعدد، از 
طرف انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو.پی.وی.سی، با مسئوالن مربوطه مطرح گردیده 

که به هیچ  کدام از این موارد ترتیب اثر داده نشــده است و به نظرم بهترین و ساده ترین 
ابزار اعتراض به این بی مهری ها، عدم شرکت در نمایشگاه می باشد. 

مدیرعامل شــرکت میراب پروفیل پیرامون تاثیر صدور این اطالعیه اظهار داشــت: 
نهایتا انتظار داریم صدور این اطالعیه تاثیری مثبت و مســئوالنه ای داشته باشد. به هر 
صورت هدف ما از شــرکت در نمایشگاه توســعه بازار، حل و فصل معضالت مرتبط با 
صنعت، هم فکری و تشریک مساعی با همکاران، مسئوالن و مصرف کنندگان و توسعه 
کارآفرینی به عنوان یک هدف غیرمســتقیم اســت. بدیهی است که نمایشگاه تنها یک 

ابزار، از ابزارهای متعارفی است که در بازار و صنعت موجود می باشد.
مدیریت مجموعه هافمن در پایــان در خصوص مراجع باالتری که می توانند به این 
مشــکالت رســیدگی کنند، گفت:  مراجعی باالتر جهت رسیدگی به این موضوع وجود 
دارد که این امر به شــرایط و اوضاع بازار و صنعت بستگی داشته و رسیدگی و پیگیری 

موارد به تصمیم ما و شرایط و اوضاعی که عرض کردم منوط می باشد.

 محمدجواد اقدامیان 
رئیس هیات مدیره ویستا بست

محمدجواد اقدامیان، رئیس هیات مدیره شــرکت ویستا بســت در خصوص حضور این 
شــرکت در نمایشــگاه دروپنجره 1397 به پنجره ایرانیان گفت: واقعیت این اســت که در 
ســال جاری نه تنها قصد شرکت در نمایشگاه را به طور مســتقل نداریم، بلکه در تبلیغات 
محیطی نیز مشــارکتی نداشته و حمایتی از نمایندگان فروش خود بر خالف سنوات گذشته 

نخواهیم داشت.
بر اســاس گزارش پنجره ایرانیان، این در حالی اســت که ویستا   بســت در سنوات 
گذشــته نه تنها به طور فعال در نمایشگاه حضور داشت، بلکه در تبلیغات محیطی نیز 
به طور چشمگیری شــرکت می کرد و نمایندگان شرکت ویستا بست نیز حضور فعال 

قابل توجهی داشتند. 
رئیس هیات مدیره ویستا بســت در ادامه درباره علت اتخاذ این تصمیم توضیح داد: البته 
در ســه دوره گذشته نمایشــگاه دروپنجره تهران، خود شرکت به شکل ایجاد و ارائه غرفه 
مشــارکت نداشته و فقط نمایندگان در نمایشــگاه حاضر بوده و به تبع آن تبلیغات محیطی 
توســط شــرکت برای حمایت از آنها انجام می شد، و دلیل آن هم مســائلی بود که بارها 
به اختصار و تفصیل به طور شــفاهی و مکتوب، از طرف انجمن صنفی به اطالع مسئوالن 
ســازمان توســعه تجارت، وزارت صمت، مجری نمایشگاه رسیده که به دلیل عدم تغییر در 
بینش و روش ایشــان نه تنها باعث دلسردی این شرکت شد، بلکه موجبات واکنش جمعی 
اعضاء صنف را به همراه داشت. توضیح اینکه در ادوار گذشته نمایشگاه، کل صنف به طور 
هماهنگ با اســتمرار در سالن 35 و 38 در نمایشگاه شــرکت داشتند که طی استمزاج به 

  از طال بودن پشــیمان گشته ایم، مرحمت 

فرموده ما را مس کنید
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عمــل آمده از اعضای صنف طی نامه شــماره 156 ش 97 مورخ 97/07/15 موضوع عدم 
تمایل به شرکت دسته جمعی در نمایشگاه به اطالع مجری محترم و اعضاء صنف رسید و به 
اعضا صنف اختیار داده شد که به طور انفرادی در صورت تمایل در نمایشگاه شرکت کنند. 
محمدجواد اقدامیان در ادامه انتقادات خود را از نمایشــگاه در پنج مقوله دسته بندی کرده 

و به تشریح آنها پرداخت: 
1. تاریخ نمایشگاه که عموما در نیمه دوم زمستان برگزار می گردد.

بارها به متولیان امر و مســئوالن ذیربط توسط انجمن، اعالم کرده ایم که حسب تجربه 
چندین ساله بهترین زمان نمایشــگاه فصل تابستان است زیرا پروژه های بزرگ و کوچک 
وارد مرحله نازک کاری شــده و ســفارش پنجره و انتخاب آن در تابستان صورت می گیرد. 

یعنی در زمان نمایشگاه عمال مشتری واقعی و پای کار وجود ندارد.
2. زمان نمایشگاه که عموما از 9 صبح لغایت 4 بعد از ظهر می باشد.

مخاطب نمایشگاه تخصصی اغلب از سازندگان ساختمان، شرکت های پیمانکار، مهندسان 
مشاور، ناظر و تولیدکنندگان دروپنجره هستند که از 9 تا 16 ساعت زمان کاری ایشان بوده 
و به خاطر فصل زمســتان و محدودیت های ترافیکی موجــود، زمان اندکی را برای حضور 
در نمایشــگاه دارند. این معضل برای بازدیدکنندگان شهرستانی دوچندان بوده و در نتیجه 

نمایشگاه به ازدحام کافی از حیث بازدیدکنندگان نمی رسد.
3. عدم وجود کمپین تبلیغاتی مناسب و اطالع رسانی ناکافی در خصوص 

جذب مخاطب داخلی و خارجی.
 بارها متذکر شــدیم که این نمایشگاه از تبلیغات مناسبی برخوردار نیست نه تنها در داخل 
کشور اطالع رسانی متناسب با اهمیت و اندازه نمایشگاه وجود ندارد، بلکه در خارج از کشور 

هیچگونه تبلیغات موثری ندارد یا حداقل ما شاهد آن نبوده ایم.

4. عدم حضور شــرکت های پیمانکاری و مشــاور و صنایع پایین دستی 
خارجی، خصوصا کشورهای همسایه.

 برخالف عنوان بین المللی برای نمایشــگاه، در سنوات گذشته حضور موثر و چشمگیری 
از اصحاب صنعت خارجی را در نمایشــگاه نداشــتیم. منظور من از اصحاب صنعت در واقع 
مصرف کنندگان پروفیل و دروپنجره در کشورهای دیگر خصوصا کشورهای همسایه چون 
عراق، افغانســتان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان هستند که بیشترین حجم 
مبادله تجاری را با ما دارند و می توانند بازار بالفعل باشند، ولی متاسفانه به دلیل نبود کمپین 
تبلیغاتی کارآمد در سطح بین الملل، در سنوات گذشته، هیچ بازدیدکننده بین المللی را شاهد 
نبوده ایم. در دیگر نمایشگاه های جهانی حتی در کشورهای همسایه مرسوم است که مجری 
نمایشــگاه با اقدام به ارائه تورهای نمایشگاهی در کشورهای همجوار و جذب مخاطبان و 

مشتریان بالقوه، باعث شکوه و اثربخشی نمایشگاه شود.
5. ضعف خدمات داخلی نمایشــگاه و عدم سیستم مناسب حمل و نقل از 

سطح شهر.
این معضل البته فقط مختص این نمایشگاه نبوده، بلکه در کلیه نمایشگاه های برگزار شده 
به شدت به چشم می خورد. از قبیل ترافیک شدید در مبادی ورودی و خروجی نمایشگاه به 
دلیل اخذ عوارض پارکینگ و ورودیه، ضعف سیســتم گرمایشی و سرمایشی سالن ها و ..... 

که ذکر آنها مثنوی هفتاد من کاغذ می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت ویستا بست در پایان خاطرنشان ساخت: به دلیل جمیع جهات 
فوق و به دلیل اینکه بارها در خواست خود را به گوش مسئوالن رسانده و بازخورد مناسبی 
دریافت نکرده ایم؛ لذا تصمیم به عدم شرکت، ناشی از موارد فوق می باشد. به قول شاعر: از 

طال بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را مس کنید. 


