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بیســتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان )معماری و عمران( و صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد  از ۱۹ تا 2۳ تیرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان خراسان رضوی برگزار شد. در این نمایشگاه شرکت های مختلف تولیدی داخلی و بین المللی، محصوالت خود را به مدت 5 روز در بخش های مختلف 
صنعت ســاختمان در معرض دید عالقه مندان و فعاالن صنعت ساختمان قرار  دادند. هرچند اســتقبال از این نمایشگاه از سوی صنعت در و پنجره چندان چشمگیر 
نبود بااین حال چندین شرکت فعال صنعت در و پنجره نیز در این نمایشگاه حضور داشته و آخرین دستاوردها و محصوالت خود را عرضه کردند. گروه خبری نشریه 
پنجره ایرانیان مانند همیشــه وظیفه خود دانست تا با حضور در این نمایشگاه گزارشی از روند برپایی نمایشگاه و کم و کیف حضور شرکت های مرتبط با صنعت در و 

پنجره تهیه کند که مشروح این گزارش و گفتگو با مشارکت کنندگان را در ادامه باهم می خوانیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آن ها پاسخ گفتند:

۱ـ لطفا شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه داشتید؟
2ـ دو نمایشگاه امسال را ازنظر میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

۳ـ آیا از نحوه اجرای نمایشگاه و مدیریت مجری برگزارکننده راضی بودید؟
4ـ در حال حاضر بزرگ ترین مشکل صنعت در و پنجره را چه عاملی می دانید؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از بیستمین 
نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد 

1- شرکت نوین پنجره مارلیک درزمینه تولید در و پنجره 
و نماهای آلومینیومی فعالیت می کند. محصول جدید ما در 
نمایشگاه امسال نوعی نمای اسکای الیت است که توسط 
همکاران خودمان در بخش طراحی شرکت طراحی شده و 

در یکی از هتل های مشــهد هم مورد استفاده قرار گرفته است.
2- نمایشگاه امســال هم ازلحاظ میزان استقبال بازدیدکننده و هم تعداد مشارکت کننده 
از نمایشــگاه های قبل ضعیف تر بود. اگرچه وضعیت رکود اقتصادی و شــرایط بازار در این 
اتفاق موثر اســت اما نحوه برخورد و مدیریت برگزارکننده نمایشگاه هم به صورتی است که 

کم کم ما را از شــرکت در نمایشگاه های بعدی منصرف می کند.
3- مــا از نحــوه مدیریت و اجرای نمایشــگاه اصال راضی نیســتیم. میــزان تبلیغات و 
اطالع رســانی نمایشگاه در ســطح شهر بسیار ضعیف بود و ســایر خدمات داخل نمایشگاه 
هم ضعیف اســت. به عنوان مثال مــا تا لحظه ای که برای اجرای دکــور و تجهیز غرفه به 
نمایشگاه آمدیم از تغییر محل غرفه مان که مجری نمایشگاه انجام داده بود اطالع نداشتیم 
و بر مبنای نقشــه ای که قبال به ما داده و جای دیگری را مشــخص کرده بودند فضایمان 
را طراحی کرده بودیم. متاســفانه این تغییر و جابه جایی مشکالت فراوانی برای ما به وجود 
آورد و ما مجبور شــدیم برای طراحی و ســاخت ماکت برای فضــای جدید نیروهایمان را 

یک شب تا صبح در کارخانه نگه داریم.
4- مشکل اصلی که وجود دارد منحصر به صنعت در و پنجره نیست و به رکود اقتصادی 
حاکــم بر بازار برمی گــردد ولی وجود کارگاه ها و محصوالت مختلــف و به نوعی تعدد رقبا 
شــاید یکی از مسائلی باشد که مشکالتی را در بازار به وجود آورده و توان تشخیص کاالی 

خوب و بد را برای مشتری سخت کرده است.

مهین پورمند |  نوین پنجره مارلیک
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1- شــرکت بهار صنعــت در زمینه فــروش انواع 
یــراق آالت و پروفیــل در و پنجره یو.پی.وی.ســی و 
آلومینیــوم ترمال بریک فعالیــت می کند. بهار صنعت 
نمایندگی ویستابســت در خراسان شمالی و رضوی و 

نمایندگی ســیندژ در سه استان خراسان را نیز در اختیار دارد. محصول جدید ما در 
این نمایشگاه توری پلیسه بود.

2- میزان اســتقبال از نمایشــگاه نســبتا ضعیف بود چون تبلیغات نمایشگاهی 
دلچســب هیچ کس نبود. ما خودمان بســیاری از مشــتریانمان را برای حضور در 

نمایشگاه دعوت کردیم.
3- مدیریت نمایشــگاه و ارائه خدمات در داخل نمایشگاه خوب بود و همکاری 
خوبــی با ما داشــتند. هرچند قیمت ها کمی باال اســت و نحــوه تبلیغات بیرونی 

نمایشــگاه ضعیف بود ولی نحوه اجرا و مدیریت نمایشگاه مشکلی نداشت.
4- عدم نظارت ارگان هایی مانند اتحادیه ها، انجمن ها و سندیکاها از عمده ترین 
مشــکالت صنعت در و پنجره در حال حاضر است. عدم نظارت و کنترل واحدهای 
کوچک و زیر پله ای که تعدادشــان روزبه روز در این صنعت بیشتر شده است باعث 
شــده تا قیمت های پایین این کارگاه ها که به واســطه پایین بودن هزینه هایشان و 
اســتفاده از مواد و فرایند تولید بی کیفیت اســت شرایط رقابت را برای شرکت های 
بزرگ که هزینه های ســنگینی متحمل شده اند سخت تر کنند. ضمن این که مالیات 

و دارایی هم بیشــتر سراغ ما می آیند و به این کارگاه ها کاری ندارند.

علی اکبری | بهار صنعت

1- شــرکت بنیان صنعت بارثاوا از ســال 1385 در زمینه 
تولید در و پنجره های دوجداره یو.پی.وی.ســی فعالیتش را 
آغاز کرد. این شــرکت از سال 89 ســاخت در و پنجره های 
آلومینیومــی و از ســال 91 نیــز نماهای کرتیــن وال را به 

ســبد کاالیی خود اضافه کرده اســت. مقاطع هیدن ونت و پنجره های لیفت اند  اســالید و 
سیســتم های منوریل ازجمله محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال است.

2- بــا توجــه به رکودی که در بازار و بخش مســکن وجود دارد میزان اســتقبال مانند 
ســال های گذشته نبود و حجم نمایشــگاه ازنظر تعداد غرفه ها هم موید این نکته است که 

شرکت های زیادی در نمایشگاه شرکت نکرده اند.
3- نمایشــگاه امسال نسبت به ســال های قبل منظم تر برگزارشده و همکاری بیشتری 
از سوی مجری نمایشــگاه با غرفه داران صورت گرفته است ولی ازلحاظ تبلیغات همچنان 
ضعف های مفرطی وجود دارد و باوجود پتانســیل های باالیی که شــهر مشهد دارد از این 
ظرفیت ها کمتر اســتفاده شــده است. نکته دیگری که الزم اســت به آن اشاره کنم بحث 
زمان برگزاری نمایشگاه اســت که متاسفانه وقت مناسبی نیست و باوجود تذکرهای مکرر 
ما و برخی همکاران، همچنان تغییری نکرده اســت. تمامی نمایشــگاه های مطرح دنیا از 
ســاعت 9 صبح تا 5 بعدازظهر برگزار می شوند و زمان مناسب نمایشگاه های تخصصی هم 
همین ســاعت است ولی نمایشــگاه های ما در ساعاتی برگزار می شــود که باعث می شود 
بخش عمده ای از بازدیدکنندگان تخصصی نباشــند و برای بازدید عمومی و به نوعی تفریح 

به نمایشگاه مراجعه کنند.
4- بــه دلیل وجــود محصــوالت بی کیفیت و مونتاژهــای غیراســتانداردی که برخی 
کارگاه هــای زیرپله ای به بازار عرضه کرده اند، دید و نظر بســیاری از طراحان، معماران و 
مردم نســبت به محصوالت یو.پی.وی.سی منفی شده اســت. اگر نظارت بیشتری بر این 
کار صــورت گیرد و از تولیــد و عرضه محصوالت بی کیفیت جلوگیری شــود نگاه بازار از 
آلومینیوم و ســایر مواد مجددا به سوی یو.پی.وی.ســی به دلیل قابلیت ها و مزایای فراوانی 

که دارد برمی گردد.

آرش رحمتیان | بنیان صنعت بارثاوا



11
ه 8

ـار
شم

  
96

داد 
 مر

م  
 ده

ال
سـ

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

88

ژه
 وی

ده
رون

پ

1- شــرکت نگین فرم خاوران درزمینــه تولید در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و شیشــه دوجداره فعالیت می کند. درهای 
اتاقی با پروفیل ویستابســت محصول جدید ما در نمایشگاه 

امسال است که توسط نیروهای خودمان طراحی و اجرا شده است.
2- میزان اســتقبال بازدیدکنندگان از نمایشگاه امسال متوسط بود.

3- نحوه مدیریت و اجرای نمایشــگاه هرسال از ســال قبل ضعیف تر می شود به گونه ای 
کــه هیچ خدمات جدیدی ارائه نمی شــود و تنها قیمت ها افزایش پیــدا می کند. تبلیغات و 

اطالع رسانی در سطح شهر هم خیلی ضعیف بود.
4- اولین مشــکلی که ما در این صنعت داریم این اســت که هیچ استانداردی برای این 
صنف تدوین نشــده اســت و نظارتی هم بر فعالیت کارگاه هــای تولید در و پنجره صورت 
نمی گیــرد. مشــکل دیگر، عدم وجود ســندیکا و اتحادیه ای اســت که ضمــن نظارت بر 

فعالیت های صنف برای رفع مشکالت آن تالش کند.

رضا محمدی | نگین فرم خاوران

1- شــرکت نوین پنجره مشــهد مدت 10 ســال است 
درزمینــه تولید در و پنجره های یو.پی.وی.ســی با پروفیل 
وین تک فعالیت می کند. مدت دو ســال است که تولید در 
و پنجره های آلومینیومی ترمال بریک و سیســتم های نمای 

شیشه ای و خشک را نیز به فعالیت هایمان اضافه کردیم.
2- اســتقبال از نمایشگاه اجماال خوب بود و ما درمجموع راضی بودیم.

3- چــون مــا از 4 ماه قبل برای نمایشــگاه پیش بینــی و برنامه ریزی کــرده بودیم و 
باهمکاری خوبی که مدیریت و مجری نمایشــگاه با ما داشــت مشکل خاصی برای اجرای 
نمایشــگاه نداشــتیم و کارها به خوبی پیش رفت که همین جا از همه این عزیزان تشــکر و 

قدردانی می کنم.
4- مشــکل عمده ای که در صنعت در و پنجره وجود دارد بحث نظارت بر نحوه تولید و 
گواهینامه هایی است که برای محصوالت صادر می شود. متاسفانه کارگاه های زیادی وجود 
دارنــد که هیچ گونه نظارتی بر آنها صورت نمی گیرد و بــا تولید و عرضه کاالی بی کیفیت 
تاثیر مخربی بر وضعیت بازار گذاشــته اند. شرکت وین تک برنامه ای برای بازرسی و نظارت 
بر نحوه تولید کارگاه هایش ترتیب داده که می تواند الگوی خوبی برای این صنعت باشــد تا 

به این شــکل از تولید و عرضه محصوالت بی کیفیت و غیراستاندارد جلوگیری شود.

حمید شاملو | نوین پنجره مشهد

1- شــرکت نواندیشــان در زمینه تولیــد در و پنجره 
یو.پی.وی.ســی و آلومینیــوم با پروفیل ویستابســت و 

سیندژ فعالیت می کند.
2- میزان استقبال از نمایشگاه مانند سال های گذشته 

نیســت و بسیار ضعیف تر شده اســت چون تعداد مراجعینی که مشتری واقعی باشند و 
برای خرید آمده باشند کم شده است.

3- خدمات نمایشگاه نسبتا خوب بود و ما مشکل خاصی نداشتیم. البته نقاط ضعفی 
وجود دارد ولی عمده ترین این موارد بحث تبلیغات است که در این مورد بسیار ضعیف 

عمل کرده اند.
4- متاســفانه در صنعت در و پنجره از تولیدکنندگان و نحوه تولید تا نحوه فروش و 
خدمات پس از فروش، ارگان مشخصی که بر این فعالیت ها نظارت داشته باشد وجود 
ندارد. این کار در بلندمدت باعث می شــود به تمامی بخش ها ضربه وارد شــود و همه 
فعاالن این صنعت از این قضیه متضرر شوند چراکه ورود محصوالت بی کیفیت باعث 

بدنام شدن صنف و بی اعتمادی مردم می شود.

مجید اکبری | نواندیشان
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1- شــرکت پنجره عایق پردیس از سال 1386 در زمینه 
تولید در و پنجره یو.پی.وی.ســی و شیشــه های دوجداره 
فعالیت می کند. یراق دوحالته ایرانی با برند GSA ازجمله 

محصوالت جدید ما در نمایشگاه امسال مشهد است.
2- میزان بازدیدها نســبت به سال های گذشته )مثال ســال های 88 تا 90( بسیار کمتر 
اســت هرچند این نمایشگاه نســبت به نمایشگاه آبان ماه سال گذشته، زمان بهتری دارد و 

از طرف شرکت ها نیز استقبال بیشتری از آن می شود.
3- تبلیغات و اطالع رســانی نمایشگاه در سطح شهر خوب بود و در نقاط زیادی از سطح 
شــهر بیلبوردهای نمایشگاه وجود داشت هرچند می شد از ســایر ابزارها مانند صداوسیما و 
رســانه های جمعی هم برای این کار اســتفاده کرد. مدیریت نمایشــگاه هم خوب بود و ما 

راضی بودیم.
4- صنعــت در و پنجره زیرمجموعه و تحت تاثیر مســتقیم صنعت ســاختمان اســت و 
رکودی که چندین ســال است در صنعت ســاختمان وجود دارد بر صنعت در و پنجره هم 
تاثیر گذاشــته و باعث مشکالت زیادی برای همکاران ما شــده است. این موضوع هم به 
سیاست گذاری های کالن اقتصادی مملکت برمی گردد و برای رفع آن باید در سیاست های 

اقتصادی کشور بازنگری شود.

جواد سعادت منش | پنجره عایق پردیس

1- شــرکت آرمان گســتران در زمینــه توزیع و فروش 
پنجره هــای  و  در  گالوانیــزه  و  یــراق آالت  پروفیــل، 
یو.پی. وی. ســی فعالیت می کند و نمایندگی پروفیل نوواویتا 
را نیــز در اختیار دارد. محصول جدید مــا پروفیل نوواویتا 

است که به تازگی وارد بازار مشهد شده است.
2- میزان اســتقبال از غرفه ما نسبتا خوب بود و ما راضی بودیم.

3- نحوه برگزاری نمایشــگاه متوســط بود و تغییر محسوسی نســبت به سال های قبل 
نداشت و ما نسبتا راضی بودیم.

4- عدم مســئولیت پذیری برخی تولیدکنندگان و کیفیت پایین محصوالتشان تاثیر بدی 
بر روی بازار گذاشته است.

صدرا وفادار |  آرمان گستران

1- به عنوان عاملیت فروش پروفیل ســی فور در استان 
خراسان رضوی فعالیت می کنیم.

2- اســتقبال از نمایشگاه امسال نسبت به سال های قبل 
کمتــر بود حاال به دلیل ضعف تبلیغــات بوده یا رکود بازار 

من نمی دانم.
3- نحوه برخورد عوامل اجرایی و مدیریت نمایشــگاه با مشارکت کنندگان بسیار بد و دور 
از انتظــار بود. اینجا نه تنها هیچ خدماتی ارائه نمی دهند بلکه هرکســی برای خودش رئیس 
است؛ نگهبان یک حرف می زند، نظافتچی یک حرف می زند ولی کسی جوابگوی مشکالت 

و خواسته های ما نیست.
4- بزرگ ترین  مشــکل صنعت ما این است که هرکسی با هر سابقه و توانایی وارد این 
صنف شــده است و حتی شرکت هایی که یک زمانی برای دادن یک شاخه پروفیل اول باید 
شرکت را بررسی می کردند و شرایط سخت گیرانه ای داشتند و در صورت تائید به آن شرکت 
جنس می دادند االن ندیده و نشــناخته به هر کارگاه کوچک زیر پله ای هم جنس می دهند. 
بازار در و پنجره یو.پی.وی.ســی اشباع شده است و وجود شرکت های زیرپله ای نیز توازن و 

رقابت سالم را به هم زده است.

محمد پروانه | سی فور خراسان


