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پنجمین نمایشــگاه در و پنجره و صنایع وابســته شیراز از 30 آذر تا 3 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان فارس برگزار شد. در این نمایشگاه که با هفتمین 
نمایشگاه مصالح، تجهیزات و فناوری های ســاختمان، نهمین نمایشگاه انبوه سازی، امالک و مستغالت و اولین نمایشگاه آسانسور، باالبرها و پله برقی هم زمان بود، 
شرکت های مختلفی از سراسر کشور به ارائه آخرین دستاوردهای خود پرداختند. اگرچه شب اول نمایشگاه با شب یلدا مصادف شده بود و بسیاری از مشارکت کنندگان 
دلیل استقبال ضعیف از نمایشگاه را این مسئله می دانستند اما در شب های آتی رفته رفته بر میزان استقبال بازدیدکنندگان افزوده شد و فضای نمایشگاه شیراز رنگ 
و بوی بهتری گرفت. ســالن سرو در مجموعه نمایشگاهی شیراز میزبان شرکت های فعال صنعت در و پنجره بود و شرکت های مختلفی درزمینه انواع پروفیل یو.پی.

وی.سی، ورق های ام.دی.اف، نئوپان و لمینیت، انواع پنجره ها، انواع درهای اتاقی و ضد سرقت، درهای اتوماتیک، ماشین آالت، ابزار تولید و مونتاژ در و پنجره، انواع 
شیشــه، انواع قفل ساده و اتوماتیک، انواع دربازکن، آیفون تصویری، ریموت، سیستم های کنترل تردد، کرکره های صنعتی و فروشگاهی، انواع یراق آالت و دستگیره، 

مهندسی، نصب و اجرا، مراکز علمی و نشریات مربوطه در این سالن به ارائه آخرین دستاوردهای خود به بازدیدکنندگان پرداختند. 
گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان مانند سایر نمایشگاه های در و پنجره، در این نمایشگاه نیز ضمن برپایی غرفه و پذیرایی از بازدیدکنندگان، گفتگوهایی با مدیران 

شرکت های حاضر در نمایشگاه انجام داد که مشروح این گفتگوها را در ادامه باهم می خوانیم. سواالت زیر به صورت مشترک از این عزیزان پرسیده شد:
1. ضمن معرفی شرکت و زمینه کاری آن، اگر محصول جدیدی در نمایشگاه عرضه کردید، درباره آن توضیح دهید.

2. میزان استقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
3. از نحوه ارائه خدمات مجری برگزارکننده نمایشگاه راضی بودید؟

4. برای بهتر برگزار شدن نمایشگاه های تخصصی چه پیشنهادی دارید؟

اشــاره

پنجره ای رو به کوچه  باغ های شیراز

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان
 از پنجمین نمایشگاه در و پنجره شیراز؛

1. شــرکت مارال بهینه جنــوب درزمینه تولید در و پنجره 
دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم فعالیت دارد. محصول 
جدید ما سیســتم لیفت اند اسالید، منوریل و خم های بازشو 

است که در نمایشگاه شیراز آنها را ارائه کردیم.
2. میــزان حضور افراد در غرفــه و مراودات تاکنون خوب 

بــوده اما باید منتظر باشــیم ببینیم چه تعداد از این افراد در آینده بــرای خرید به ما مراجعه 
می کنند تا میزان اثربخشی واقعی نمایشگاه را مشخص کنیم.

3. میــزان تبلیغات و نحوه ارائه خدمات مجری برگزارکننده نمایشــگاه خیلی خوب بوده و 
کامال راضی هستیم.

4. هرچقدر اطالع رســانی و تبلیغات یک نمایشــگاه بیشتر باشــد امکان برگزاری بهتر آن 
نمایشــگاه نیز بیشتر می شود. باید شرکت های بزرگ که در کارشان خالقیت و نوآوری دارند 
در نمایشــگاه ها شــرکت کنند تا بازدیدکننده با محصوالت تازه و به روز صنعت آشــنا شود. 
نمایشــگاه باید محلی باشد برای معرفی شرکت های اصلی و فعال یک صنف به مشتریان و 
خریداران واقعی تا به این وســیله با کنار گذاشتن واسطه ها، روند معامالت سریع تر و راحت تر 
طی شــود. در این صورت بازار و صنعت ارتباط مفیدتری برقرار می کنند و باعث رونق فضای 

اقتصادی کشور می شوند.

مریم محنت فرساـ  مارال بهینه جنوب
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1. شــرکت دورال درزمینــه تولیــد در و پنجره های 
یو.پی. وی.سی دو و سه جداره و نصب توری در شهرک 
صنعتی بزرگ شیراز فعالیت دارد. محصول ویژه ما تعبیه 
تــوری 16 میلی با 5 مکانیزم عملکــردی مختلف بین 
دوجداره شیشه اســت. در این پنجره ها، توری های 16 

میل که با دو سیستم ولومی و باطومی برای سایه روشن کردن و سه سیستم مگنتی، 
نخی و کنترلی برای سایه روشــن و باال و پایین کــردن پرده عمل می کنند بین دو 

جداره شیشه جاسازی می شوند.
2. میزان اســتقبال از غرفه ما که خیلی عالی بود. همــه بازدیدکنندگان از دیدن 
ایــن نوآوری و این که توری در میان خود پنجره قرارگرفته ابراز رضایت می کردند و 

استقبال خوبی صورت گرفت.
3. این نمایشــگاه دومین نمایشگاهی است که ما در آن شرکت می کنیم. متاسفانه 
پرسنل و مسئوالن نمایشگاه به ویژه افراد حراست و نگهبانی، آن گونه که باید درشان 
نام و نشان استان فارس که مهد فرهنگ و ادب کشور است رفتار نکردند. انتظار من 
به عنوان یک صنعتگر از همشهریانم بیشتر است و دوست ندارم افرادی که به عنوان 
مهمان در این نمایشــگاه حضور پیدا می کنند با خاطره ناخوشایندی از برخورد افراد 
این نمایشــگاه به شهرشان برگردند. الزم است که از افراد باتجربه تر استفاده شود یا 
افرادی که به عنوان نگهبان و حراســت یا هر عنوان دیگری به کار گرفته می شوند، 

به خوبی توجیه شوند تا در برخوردها بهتر و سنجیده تر عمل کنند.
4. با توجه به اتفاقاتی که در این نمایشگاه برای ما به وجود آمده است به نظر من 
به کارگیری پرسنل کاربلد و آموزش دیده ازجمله مهم ترین موارد برای برگزاری یک 
نمایشــگاه خوب است. باید افرادی که متصدی برگزاری نمایشگاه هستند نسبت به 
نفس عمل برگزاری نمایشگاه آگاه شوند. باید نقش و جایگاه مجری، مشارکت کننده، 
بازدیدکننده و ... در یک نمایشــگاه مشخص شــود و افراد مختلف، جایگاه، سلسله  
مراتب و وظایف خود را بدانند و آن را به درســتی انجام دهند تا نتیجه بهتری از یک 
نمایشــگاه گرفته شــود. باید یک میزانی از درآمد نمایشگاه صرف هزینه های جاری 

نمایشگاه شود تا نمایشگاه رنگ و روی بهتری داشته باشد.

حسن پوستکارـ  دورال

1. ســاحل پنجره فارس تولیدکننده در و پنجره های  
یو.پی.وی.سی در شیراز است.

2. میزان استقبال از نمایشگاه امسال نسبت به سال 
گذشــته ضعیف تر بود. این مسئله دالیل متعددی دارد 
ازجمله شرایط نامساعد آب وهوا، هم زمان شدن با شب 

یلدا و تعطیلی و رکودی که در بازار وجود دارد.
3. خدمات مجری نمایشگاه نسبتا خوب بود و ما راضی هستیم. مدیریت نمایشگاه 
باید در مورد فضای نمایشگاه و نحوه غرفه سازی همکاری بیشتری با ما داشته باشد 
چون برخی پیمانکارانی که وظیفه غرفه سازی را بر عهده دارند آن طور که بایدوشاید 
با ما همکاری نمی کنند و هر طور که خودشان بخواهند کار را انجام می دهند. ظاهر 
غرفه آبروی ما اســت و ما باید این اجازه را داشــته باشیم که مطابق میل و سلیقه 

خودمان عمل کنیم نه هر طور که پیمانکار خواست.
4. تبلیغات و اطالع رســانی برای نمایشگاه خیلی مهم است. به عنوان مثال تبلیغات 
محیطی و رســانه ای همین نمایشگاه خیلی ضعیف است و بیلبوردهای زیادی درباره 
نمایشــگاه در سطح شهر وجود ندارد به همین دلیل میزان استقبال از نمایشگاه هم 

ضعیف است.

بهنام رحیمیـ   ساحل پنجره فارس



11
ه 2

ـار
شم

  
95

ن 
هم

  ب
هم

ل د
سـا

ن/ 
ـا

انی
یر

ه ا
ـر

نج
پ

104

ژه
 وی

ده
رون

پ

1. بازرگانــی مربوطــی در زمینه تهیــه و توزیع انواع 
ملزومات و یراق آالت در و پنجره های یو.پی.وی.ســی با 
برندهای آکادو ترکیه و GU آلمان و پروفیل پراتیک که 
به تازگی در استان گلستان تولید شده است، فعالیت دارد. 

شــرکت ما در شهرک صنعتی بزرگ شیراز مســتقر است ولی نمایندگی استان های 
فارس، بوشهر و هرمزگان را در اختیار داریم و به هم وطنانمان در این مناطق خدمات 

فوق را ارائه می دهیم.
2. واقعیت این اســت که نمایشگاه امسال طبق انتظار و خواسته ما نبود. شب اول 
که عالوه بر سردی هوا با شب یلدا هم زمان شده بود، میزان بازدید به نحوی بود که 
ما کامال ناامید شــدیم ولی در شب های بعد وضعیت بازدیدکنندگان کمی بهتر شد و 

امشب هم که شب پایانی است شرایط نسبتا خوب است.
3. تبلیغات و اطالع رســانی به وسیله بیلبوردهای سطح شهر و تابلوهای نصب شده 
بر روی اتوبوس ها و وســایل حمل ونقل عمومی خوب بود. تبلیغات در شــبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی هم انجام شــده بود. ارســال پیامک و کارت پستال هم 
ازجمله مواردی اســت که انجــام گرفته بود. درمجموع در بخش اطالع رســانی و 
تبلیغات نمایشگاه خوب عمل شده بود. زمان برگزاری نمایشگاه ازجمله نکات ضعف 
نمایشــگاه بود، چراکه شب اول و افتتاحیه نمایشگاه با شب یلدا هم زمان شده بود که 

متاسفانه تاثیر منفی بر روند نمایشگاه داشت.
4. ببینید در نمایشــگاه امسال بسیاری از شــرکت ها حضور ندارند و در مقایسه با 
نمایشــگاه پارسال هم می بینیم که سالن مالصدرا که سال قبل پر بود امسال خالی 
اســت؛ این موارد نشان دهنده رکود کلی است که در بازار وجود دارد. اگر بازار رونق 
داشته باشد نمایشگاه ها هم با قدرت به کار خودشان ادامه می دهند و این دو موضوع 
در کنار هم و به کمک هم شرایط را برای پیشرفت صنعت ساختمان فراهم می کنند.

محمدعلی وطنخواه ـ بازرگانی مربوطی

امیر امینی ـ  اسپادانا

1. شرکت درب سازان یکتا اســپادانا اصفهان )دیاکو( 
درزمینه تولید در و پنجره های دوجداره یو.پی.وی.ســی 
در اصفهان فعالیت می کند. محصول جدیدی که در این 
نمایشــگاه ارائه کردیم پروفیل آلووود بود که الیه داخلی 

آن از چوب و الیه بیرونی آن آلومینیوم است.
2. استقبال از نمایشگاه روزهای متفاوتی داشت که البته به دلیل شرایط آب وهوایی 

و هم زمان شدن با شب یلدا بود ولی درمجموع آن گونه که ما انتظار داشتیم نبود.
3. خدمات مجری نمایشــگاه نســبتا خوب بود و ما از تالش هــای این عزیزان 
کمال تشــکر را داریم. یک مقدار در بحث تبلیغات اگر تالش بیشــتری می کردند 
می توانســتند با اطالع رسانی بیشتر، میزان استقبال از نمایشگاه را نیز افزایش دهند. 
اگر برنامه ریزی نمایشگاه به گونه ای باشد که زمان برگزاری با ایام و شب های خاص 

مثل شب یلدا مصادف نشود خیلی بهتر است.
4. در مرحله اول، حمایت مســئوالن از نمایشگاه ها شرط الزم برای برگزاری یک 
نمایشــگاه موفق است. نمایشــگاه ها باید به صورت منظم و در طول سال با دفعات 
بیشــتر برگزار بشود تا فعاالن صنعت و مشــتریان به صورت مداوم با هم در ارتباط 
باشــند و بتوانند آخرین خدمات و محصوالت را ارائه کرده و مبادالت انجام شــود. 
اطالع رســانی مناســب نیز از جمله مواردی اســت که رعایت آن در برگزاری یک 

نمایشگاه موفق بسیار تاثیرگذار است.
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1. شــرکت پنجره آوند عصایــی درزمینه تولید در و 
پنجره یو.پی.وی.سی با شیشــه دوجداره فعالیت دارد. 
محصول جدید ما که در این نمایشــگاه رونمایی شد، 
نوعی پنجره های یو.پی.وی.ســی دوجداره اســت که 
ســتون های عمودی داخل قاب حذف  شده و پنجره با 

نمایی تماما شیشه و به صورت فیکس اسالیدر ارائه شده است. این کار یک نوآوری 
است و اختراع آن هم به نام شرکت ثبت شده است.

2. البته میزان بازدید از غرفه ما شــاید به خاطر ارائه همین محصول جدید بسیار 
زیاد بود و ما از اســتقبال مردم و حضورشــان در غرفه راضی بودیم. به نظر می رسد 

میزان بازدید و استقبال مردمی از نمایشگاه هم در حد قابل قبولی است.
3. همکاری مجری برگزارکننده با ما تا این لحظه خوب بوده و خوشبختانه مشکلی 
نداشــتیم. فضای کلی نمایشــگاه ازنظر نظافت، نورپردازی و موسیقی و آرامشی که 
بازدیدکنندگان باید در این محیط داشــته باشــند نیز به خوبی رعایت شــده است. 
اطالع رســانی از طریق بیلبوردهایی که در سطح شهر نصب شده است هم به خوبی 

انجام شده و من از بیشتر مسیرهایی که تردد داشتم این تابلوها را دیدم.
4. برگزاری بهتر نمایشگاه به نوع سیاست گذاری و برنامه ریزی مسئوالن نمایشگاه 
برمی گردد. اصلی ترین موضوع هم دراین بین به نوع اطالع رسانی و تبلیغات نمایشگاه 
مربوط است؛ چراکه نمایشگاه بدون تبلیغات و اطالع رسانی با استقبال مواجه نمی شود 

و بدون حضور بازدیدکننده نمایشگاه معنی پیدا نمی کند.

ـ پنجره آوند عصایی سید محمدهادی عصایی 

1. صدرا ابزار پارســیان )بازرگانی قادری( ارائه دهنده 
تمامی ملزومات، یراق و ابزارآالت ســاخت در و پنجره 
یو.پی.وی.سی در سراسر کشور است. بازرگانی قادری 
امسال پروفیل آک پروفیل را به سبد کاالیی خود اضافه 
کرده که ما هم این محصول را به عنوان محصول تازه 

خود در نمایشگاه شیراز عرضه کردیم.
2. واقعیت این اســت کــه ما از میزان بازدیدکننده راضی نیســتیم چون معتقدیم 
ظرفیت و توانایی صنعت ما بیشــتر از این مقدار استقبال است. البته دالیل زیادی در 
این مســئله دخالت دارند که در اینجا نمی توان همه آنها را نام برد ولی الزم اســت 
که همه مســئوالن و فعاالن صنعت تالش کنند تا از تمامی ظرفیت هایی که در این 

زمینه وجود دارد به بهترین نحو استفاده شود.
3. به شــخصه از تالش مجری برگزارکننده نمایشگاه برای اجرای خوب نمایشگاه 
تشــکر می کنم. سال گذشته نســبت به زمان برگزاری نمایشــگاه که با تعطیالت 
هم زمان شــده بود انتقاداتی وجود داشت که امســال هم متاسفانه شب اول با شب 
یلدا هم زمان شده بود ولی در بقیه موارد خیلی خوب عمل شده بود و مسئله خاصی 

وجود نداشت.
4. برای برگزاری بهتر نمایشــگاه ها موارد زیادی وجــود دارد که می توان به آنها 
اشــاره کرد اما یکی از موارد مهم در این زمینه لزوم ارائه محصوالت جدید و متنوع 
در نمایشگاه ها اســت. نمایشگاه محل ارائه آخرین دستاوردها است و شرکت ها باید 
تالش کنند تــا آخرین و به روزترین محصوالت خود را در نمایشــگاه ارائه دهند تا 
بازدیدکنندگان نیز با رغبت بیشتری به دیدن نمایشگاه بیایند. تنوع باالی محصوالت 
یک نمایشگاه نیز ازجمله مواردی است که باعث می شود بازدیدکنندگان بیشتری از 

آن نمایشگاه دیدن کنند.

مسعود مندی زادهـ  بازرگانی قادری
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1. دکتر ویــن تولیدکننده انواع پروفیل هــای در و پنجره 
یو.پی.وی.سی اســت. محصول جدید ما در نمایشگاه شیراز 
پروفیل های کشویی تک ریل و دو ریل و قاب بازسازی است.

2. اســتقبال مردمی و میزان بازدیدکننده در این چند روز 
خوب بود و ما راضی هستیم. البته بررسی وضعیت فروش در 

روزهای آینده نشــان دهنده میزان تاثیرگذاری و مثبت بودن این نمایشگاه خواهد بود و االن 
نمی توان در این مورد اظهارنظر کرد.

3. تبلیغات ســطح شــهر خیلی ضعیف بود و ما در ســطح شــهر بیلبورد و تابلویی درباره 
نمایشگاه مشــاهده نکردیم. از لحاظ خدمات داخل نمایشگاه و همکاری با غرفه داران خوب 

عمل کردند و ما مشکلی نداشتیم.
4. رونق نمایشــگاه ها و بازار ساخت وساز به هم وابسته هستند. تا وقتی مشکالت اقتصادی 
مملکت حل نشــود و بازار رونق نگیرد نمی توانیم انتظار داشــته باشیم نمایشگاه های چندان 
باشــکوه و شلوغی داشته باشیم. مسئوالن باید تالش کنند تا شرایط اقتصادی بهبود پیدا کند 
تا بارونق صنعت ساختمان، نمایشگاه های پررونقی داشته باشیم چراکه همه این موارد به هم 

وابسته هستند و گشایش هرکدام به دیگری ربط دارد.

رضا غالمیـ  دکتر وین

1. شــرکت ما به عنوان نماینده استان فارس و منطقه جنوب 
پروفیل دکتر وین در شهر شیراز فعالیت می کند.

 2. میزان اســتقبال از نمایشگاه در روزهای گذشته بد نبود و 
امیدواریم بهتر هم شــود. درمجموع به دلیل شرایط کلی رکود 
بازار نباید انتظار زیادی از نمایشگاه داشت. امیدواریم شرایط بازار 

بهتر شود تا نمایشگاه هم پربارتر شود.
3. میزان تبلیغات ســطح شهر و جذابیت و زیبایی بیلبوردهای نصب شده به اندازه ای نبود که 
بتواند بازدیدکنندگان بیشتری را به سوی نمایشگاه جذب کند. ما خودمان با استفاده از ابزارهایی 
که داشــتیم با ارسال پیامک و دعوت نامه از آشنایان و همکاران دعوت کردیم تا در نمایشگاه 

حضور پیدا کنند.
4. برای حضــور پررنگ تر تولیدکننــدگان و بازدیدکنندگان در نمایشــگاه ها و ایجاد یک 
فضای رقابتی ســالم باید از تمامی ظرفیت های استان استفاده کرد. باید در بحث اطالع رسانی 
از رســانه های جمعی مثل صداوســیما و روزنامه ها اســتفاده کرد تا افراد بیشتری از برگزاری 
نمایشگاه اطالع پیدا کنند. همچنین تولیدکنندگان بیشتری را با دادن امکانات و تخفیفات ویژه 

برای حضور در نمایشگاه ترغیب کرد.

ـ نماینده دکتر وین استان فارس محمد شریف احمدی 

1. گویا صنعت درزمینه ساخت و تولید در و پنجره دوجداره، 
کابینت و درهای اتاقی فعالیت دارد.

2. میزان اســتقبال از نمایشگاه امسال نسبت به سال های 
قبل کمتر بــود که دالیل عمده آن به مســائل اقتصادی و 

کمبود نقدینگی برمی گردد.
3. خدمات نمایشگاه نسبت به ظرفیت های موجود قابل قبول است و راضی هستیم. تبلیغات 

نمایشگاه هم نسبتا خوب بود.
4. اولین عامل برای برگزاری یک نمایشــگاه خوب، تبلیغات و اطالع رسانی گسترده است. 
باید طیف وســیعی از مخاطبین نمایشگاه به وسیله تبلیغات از برگزاری نمایشگاه آگاه شوند تا 
با حضور گســترده افراد مختلف فضای نمایشــگاه پررونق شود. ارائه خدمات مناسب و پایین 
آوردن هزینه ها نیز کمک می کند تا مشارکت کنندگان بیشتری در نمایشگاه حضور پیدا کنند.

قاسم گویاـ  گویا صنعت
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1. شرکت طال پروفیل ارس تولیدکننده پروفیل در و پنجره 
یو.پی.وی.سی در جلفا است. شــرکت طال پروفیل ارس در 
ســال 1393 ثبت و تاسیس شــده و نزدیک به 6 ماه است 
که محصول خود را به بازار معرفی و عرضه کرده اســت. در 
تهیه این محصول تالش شــده محصولی مناسب با شرایط 

آب وهوایی ایران تولید شــود. این شــرکت محصول خود را با نام تجاری نووا ویتا که تلفیق 
طراحی ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و اتریشی است، ارائه می کند.

2. میزان استقبال در یکی دو روز اول چندان خوب نبود ولی در ادامه بهتر شد و امیدواریم 
امروز هم روز خوبی باشــد. خوشبختانه استان فارس پتانســیل خوبی برای ساخت وساز دارد 
و ما هم به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این نمایشــگاه شــرکت کنیم. افرادی هم که در 
نمایشــگاه حضور دارند فعاالن صنعت ساختمان هستند و بازدیدکنندگان به صورت تخصصی 

حضور پیدا کرده اند.
3. ما چون قبال در نمایشــگاه شیراز شــرکت نکردیم نمی توانیم مقایسه ای بکنیم ولی به 
نســبت ظرفیت ها و توانایی هایی که وجود دارد و در مقایسه با نمایشگاه های دیگر شهرهایی 
که ما در آنها شــرکت کردیم، نمایشگاه شیراز عملکرد قابل قبولی داشته است. البته در بحث 
تبلیغات محیطی به نظر من ضعیف عمل کرده اند یا شــاید من از جاهایی عبور کردم که این 
تبلیغات را در سطح شهر ندیدم. هرچند نمایشگاه تخصصی نیاز به اطالع رسانی عمومی ندارد 
و بیشــتر باید به شــکل تخصصی افراد مورد نظر را خبردار کرد. ولی میزان اطالع رســانی و 

تبلیغات خوب در بهتر برگزار شدن نمایشگاه تاثیر فراوانی دارد.
4. قبــل از هر چیز باید به تولیدکننده کمک شــود و از منابعی که وجــود دارد برای رفع 
مشکالت و موانعی که در سر راه تولید وجود دارد استفاده کرد. با چرخش چرخ تولید و صنعت 
اســت که چرخ مملکت می چرخد و آبادانی به وجود می آید. برای کمک به اشتغال و افزایش 

ثروت عمومی باید تولید ملی را تقویت کرد.

بهزاد عبدالهی ـ نووا ویتا

1. گــروه کارخانه های ســکو ایران در زمینــه تولید در و 
پنجره های یو.پی.وی.سی، آلومینیوم و گالوانیزه فعالیت دارد. 
شرکت ما به عنوان نمایندگی انحصاری سکو ایران در جنوب 
کشور شامل استان های فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان 
است. محصول جدید ما در این نمایشگاه تولیدات گالوانیزه ما 

است که به عنوان محصول انحصاری سکو ایران به بازار ارائه شده است.
2. با توجه به رکود نســبی که در بازار وجود دارد از میزان اســتقبالی که از غرفه ما شــد 
به شخصه راضی هستم. هرچند انتظار ما از نمایشگاه ها بیشتر از این است ولی شرایط موجود 

را هم باید در نظر گرفت.
3. از همه عوامل برگزارکننده نمایشــگاه به دلیل همکاری همه جانبه ای که با ما داشــتن 
کمال تشــکر را دارم. به هرحال در هر کار جمعی یک سری ایراداتی وجود دارد که مسلما در 
این نمایشــگاه هم این موارد وجود داشت ولی در حدی نبود که باعث ایجاد مشکل در روند 
کارها شــود. وجود افراد، ســلیقه ها و نگاه های مختلف باعث می شود که مشکالتی در روند 

کارها به وجود آید که به دلیل وجود حسن نیت خوشبختانه همه مسائل به خوبی حل شد.
4. برگزاری یک نمایشــگاه خوب نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه ارگان های مربوطه 
است. باید همه مسئوالن و سازمان هایی که در این کار سهیم هستند کمک کنند تا نمایشگاه 
به شــکلی برگزار شود که تعداد بیشــتری در آن حضور پیدا کنند و به رشد و رونق صنعت و 
بازار ما نیز کمک شــود. اگر هرکسی به نوبه خود گوشه ای از کار را پیش ببرد در نهایت همه 

کارها به موقع و به بهترین نحو انجام می گیرد.

علی عبدالهیـ  سکو ایران


