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ســیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشي و گرمایشي ارومیه از 2 تا 5 خردادماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های 
ارومیه برگزار شــد. در این نمایشگاه که با استقبال نســبتا خوب از سوی شرکت های مختلف صنعت ساختمان همراه بود، 105 واحد مشارکت کننده 
از سراسر کشــور حضور یافتند که از این تعداد شرکت های مشارکت کننده استاني 55 واحد و شرکت های مشارکت کننده غیر استاني 50 واحد بود. 
مشــارکت کننده های غیر استاني این نمایشگاه عموما از استان های آذربایجان شرقي، تهران، اصفهان، البرز، شیراز، یزد، خراسان رضوی و... در این 
رویداد حضور داشــتند. عمده ترین واحدهاي تولیدکننده حاضر در نمایشــگاه در بخش های کاشي و سرامیک، در و پنجره، چیني بهداشتي، سنگ و 
گرانیت، آسانســور و پله برقی، انواع نما، شیرآالت، لوله و اتصاالت، صنایع شیمیایي، سیستم های سرمایشي و گرمایشي بودند. سیزدهمین نمایشگاه 
صنعت ســاختمان ارومیه که در سالن های شماره 1 و 2 و 3 و فضاي باز محل دائمی نمایشگاه های استان آذربایجان غربی برگزار شد به مدت چهار 
روز پذیرای عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت ســاختمان بود. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان که همواره پوشش خبری نمایشگاه های صنعت 
ساختمان و در و پنجره را در دستور کار خود دارد، هم زمان با این نمایشگاه به ارومیه سفر کرد تا ضمن گفتگو با مشارکت کنندگان در این نمایشگاه، 
گزارشــی نیز برای ارائه به مخاطبان نشریه تهیه کند. گفتگوی زیر محصول گشت وگذار و گفتگو با چند مشارکت کننده صنعت در و پنجره حاضر در 

نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه است که باهم می خوانیم.
پرسش هایی که مشارکت کنندگان به آنها پاسخ گفتند:

1. لطفا شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ چندمین دوره حضورتان در این نمایشگاه است و آیا محصول جدیدی در این نمایشگاه داشتید؟
2. نمایشگاه امسال را از نظر میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. آیا از نحوه اجرای نمایشگاه و مدیریت مجری برگزارکننده راضی بودید؟
4. برگزاری چنین نمایشگاه هایی چه کمکی به رشد و توسعه صنعت در و پنجره می کند؟

5. با توجه به رکود چندین ساله بازار مسکن، سال 96 را چگونه پیش بینی می کنید؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از سیزدهمین 
نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه
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1. شــرکت آلتین پلیمر ایرانیان از جملــه کارخانه های 
تولیدکننــده پروفیل یو.پی.وی.ســی در ارومیه اســت که 
پروفیلــی با نام اورویــن تولید می کنــد. اوروین عالوه بر 
پروفیل یو.پی.وی.سی درزمینه تولید الستیک های درزگیر 

دوجزئی نیز فعالیت می کند.
2. میزان استقبال از نمایشگاه با توجه به این که فعال روزهای اول است چندان قابل توجه 
نیســت ولی با توجه به این که نمایشــگاه صنعت ساختمان اســت و شرکت های خوبی در 
نمایشــگاه حضور دارند در روزهای بعد بهتر خواهد شــد. البته نمی توان نمایشــگاه ارومیه 
را با نمایشــگاه های تهران مقایسه کرد ولی نســبت به نمایشگاه های سایر استان ها شرایط 

بهتری دارد.
3. نحوه برگزاری نمایشــگاه هیچ تفاوتی نسبت به ســال های قبل ندارد و ما هرساله با 
همان مشکالت و مســائل همیشگی مواجه می شویم که امیدواریم این وضعیت تغییر کند. 
مهم ترین مسئله در نمایشــگاه بخش تبلیغات و اطالع رسانی آن است که متاسفانه در این 
زمینه بســیار سنتی و معمولی عمل می شود. باید شــیوه اطالع رسانی نمایشگاه ها به مردم 
تغییر کند و از همه ابزارها و ظرفیت های موجود کمک گرفت تا شــاهد نمایشگاهی پرشور 

و نشاط باشیم.
4. نمایشــگاه بخشــی جداناشــدنی از یک فعالیت صنعتی و بازرگانی است. مطمئنا هر 
محصولی برای اینکه بتواند به دســت مصرف کننده برســد و چرخــه تولید و مصرف کامل 
شــود نیاز دارد که در فضایی به مشتری و مصرف کننده معرفی شود. نمایشگاه بهترین فضا 
برای ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده اســت تا در فضایی آرام، بدون واسطه و رودررو 

باهم تبادل نظر کنند.
5. رکود حاکم بر صنعت و بازار ساختمان و متعاقب آن صنعت در و پنجره نسبتا طوالنی 
شــده اســت. همان طور که می دانید این مسئله بیشــتر از هر چیزی به سیاست های کلی 
اقتصاد و نظام بانکی کشــور وابسته است که امیدواریم با توجه به ابقای دولت تدبیر و امید 
با به کارگیری اهرم های حمایتی و مشــوق های مالی، تدبیری برای برگشتن رونق و امید به 

آینده در صنعت ساختمان اندیشیده شود.

رضا حسینی |  اوروین

1. شــرکت فرا ســازان ایده درزمینه تولید و عرضه در و 
پنجره پروفیــل آلومینیوم ETEM یونــان فعالیت می کند. 
بنــده بعد از 12 ســال که کارم را در خارج از کشــور ادامه 
می دادم امســال بــرای اولین بار و بــا پروفیل ETEM در 

نمایشگاه ارومیه شرکت کردم.
2. برعکس همه جا که روز افتتاحیه چندان شلوغ نیست اتفاقا روز اول نمایشگاه که دیروز 

بود میزان اســتقبال خیلی خوب بود و بازدیدکننده زیادی به غرفه ما آمد.
3. از نحوه برگزاری راضی هســتیم ولی انتظار داشــتیم شــرکت های مربوط به صنعت 
در و پنجره تعداد بیشــتری در نمایشگاه شرکت می کردند. شــاید اگر نمایشگاه تخصصی 
پنجره در اینجا هم برگزار شــود بهتر باشد. درباره تبلیغات اگرچه برگزارکننده هم زحماتی 
کشیده ولی کافی نیســت و در واقع هر مشارکت کننده هم باید در این زمینه مسئول باشد 
و کمک کند. به عنوان مثال شــرکت ما نزدیک به 200 شــرکت را برای حضور و بازدید به 

نمایشگاه دعوت کرد.
4. برگزاری نمایشــگاه هایی مانند این بهترین فرصت برای ماســت تا محصوالتی را که 

جدید هســتند و هنوز به جامعه معرفی نشده اند در این فضا به مردم معرفی کنیم.
5. به شــخصه نسبت به رشد و رونق صنعت ساختمان در سال 96 بسیار خوش بین هستم 
چراکه احســاس می کنم بسیاری از ساخت وسازها شروع شده است و پروژه ها در حال فعال 

شدن هستند.

بهروز توحیدی | فرا سازان ایده



11
ه 7

ـار
شم

  
96

یر 
  ت

هم 
ل د

سـا
ن/ 

ـا
رانی

ه ای
ـر

نج
پ

104

ژه
 وی

ده
رون

پ

1. شــرکت بازرگانــی آریــن جهان گســتر نمایندگــی 
پروفیل های وین تــک و پالس پــن را در آذربایجان غربی 
بــه عهــده دارد. همچنین در زمینه تولیــد در و پنجره های 
دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیومی، شیشه های دوجداره، 

یونولیت ساختمانی و... فعالیت داریم. 
2. روز اول میزان اســتقبال خوب بود و امیدواریم رفته رفته شــرایط بهتر شــود. ارومیه 
شــاهراه ورود پروفیل از ترکیه به داخل کشور است و بیش از 25 نوع پروفیل در این بازار 
وجــود دارد. بااین حال مردم با مقایســه کیفیت محصوالت داخلــی در مقابل پروفیل های 
بی کیفیت خارجی ترجیح می دهند از پروفیل داخلی باکیفیت اســتفاده کنند به همین خاطر 

اســتقبال از محصوالت ما که از بهترین های تولید داخل است خیلی خوب بود.
3. واقعیت این اســت که از نحوه فعالیت و عملکرد اجرایی نمایشگاه راضی هستیم ولی 
از نحوه تعامل و احترام متقابلی که باید با مشــارکت کنندگان داشــته باشــند اصال راضی 
نیستیم. روز گذشته استاندار و مسئوالن شهر هنگام بازدید نمایشگاه، از یک سری غرفه ها 
و شرکت های خاص که عموما از اســتان های دیگر آمده اند بازدید کردند و به غرفه ما که 
کارآفرین برتر اســتانی و فعال صنعتی و همشهری شــان هســتیم توجهی نکردند. البته ما 

نیازی به این مســائل نداریم ولی بهتر بود که در این مورد کمی بهتر عمل می کردند.
4. برگزاری نمایشــگاه ها صد درصد مفید است چراکه یک سری از مشتریان که شناختی 
از شــرکت ها و محصوالتشــان ندارند در نمایشــگاه با ما و محصوالتمان آشنا می شوند. 
خوشــبختانه ما از حضور در شش دوره گذشــته نمایشگاه ارومیه و همچنین نمایشگاه های 
تهران و ســایر شــهرها نتایج خوبی گرفتیــم به همین دلیل تــالش می کنیم در این نوع 

نمایشگاه ها شرکت کنیم.
5. بنده احســاس خوبی نســبت به ایجاد رونق در بازار و صنعت ساختمان ندارم چون از 
طرفی شــرایط بازار کار خودم را می بینم و از طرف دیگر چون در نظام مهندسی رفت وآمد 
دارم از میزان پروانه های ســاختمانی و پروژه هایی که در ســال جدید آغاز به کار می کنند 
اطالع دارم لذا مجموع این شــرایط نشــان می دهد که وضعیت رکود در بازار ادامه خواهد 
داشــت. البته امیدواریم با پایــان یافتن انتخابات ریاســت جمهوری تکلیف بســیاری از 
پروژه های بزرگ که راکد هســتند مشخص شود شاید با شروع به کار این پروژه ها بازار ما 

هم یک تکانی بخورد.

مهرداد ظرافت  |  آرین جهان گستر )وین تک(

1. شــرکت دقیق شیمی وابســته به گروه صنعتی فومن 
شیمی، اواخر ســال 1377 به ثبت رسید و فعالیت در زمینه 
تولیــد انواع چســب را تحت نام کاســپین، آغــاز کرد. در 
نمایشــگاه امســال که دومین دوره حضور ما در نمایشگاه 

صنعت ساختمان ارومیه بود محصوالت جدیدی مانند چسب های ام.دی.اف، سیلیکون های 
چوبی و ... را عرضه کردیم.

2. میزان اســتقبال خیلی خوب نبود مطمئنا اگر تبلیغات بیشــتری انجام می شــد تعداد 
بازدیدکننده بیشتری داشتیم.

3. نحوه اداره نمایشــگاه خیلی خوب بود و ما راضی بودیم. به جز تبلیغات که ضعیف بود 
مورد دیگری نداشتیم.

4. برگزاری نمایشــگاه خیلی خوب است چون مردم برخی شــرکت ها را نمی شناسند و 
برخی شــرکت ها همدیگر را نمی شناسند و نمایشــگاه فرصت مناسبی است تا اینجا با هم 

آشنا شوند و از محصوالت و کارهای هم باخبر شوند.
5. اگر یک ســری از سیاست های تولیدی، بانکی و اقتصادی دولت تغییر نکند این رکود 
ادامه خواهد داشت و رونقی اتفاق نخواهد افتاد. پیش بینی خودم این است که تا پایان سال 

این رکود همچنان ادامه خواهد داشت.

ناصر ریاضت کش | دقیق شیمی
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1. شــرکت نما گســتر ســپهر در زمینه تولید در و 
پنجره آلومینیوم و نمای کرتیــن وال فعالیت می کند. 
شــرکت ما از سال 89 در این صنعت فعال است و این 
نمایشگاه سومین دوره حضورمان در نمایشگاه صنعت 

ساختمان ارومیه است.
2. فعــال که روزهای اول اســت و نمی توان درباره میزان اســتقبال مخاطبان 
نظر داد ولی همین میزان اســتقبال هم نســبت به سال های قبل شرایط بهتری 

را نشان می دهد.
3. وضعیت کلی برگزاری نســبت به سال های گذشته بهتر شده است. البته این 
مسئله تا حدی به سالنی مرتبط است که در آن مستقر شده ایم چراکه در سال های 

قبل، محل غرفه ما در ســالن مناسبی نبود ولی االن بهتر شده است.
4. برگزاری نمایشــگاه ســاختمان صد درصد مفید اســت چراکه باعث آشنایی 
بیشــتر فعاالن این صنعت با همکاران، شــرکت های دیگر و مشــتریان مختلف 
می شــود. ارائه محصوالت جدید از دیگر نکات مثبت نمایشگاه است که به بخش 

فروش شرکت ها خیلی کمک می کند.
5. پیش بینی من این اســت که باوجود تکان هــای ضعیفی که در بازار می بینیم 
شــرایط رکود همچنان ادامه خواهد داشــت و فکر نمی کنم به این راحتی شرایط 

رونق ایجاد شــود چون مسائلی که در بازار می بینیم این را نشان می دهد.

سپهری | نما گستر سپهر

1. شرکت آرین جهان گســتر در دو بخش بازرگانی 
و تولیدی مانند نمایندگی توزیع و فروش پروفیل های 
وین تــک و پالس پــن در آذربایجــان غربــی، تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی، شیشــه های دوجداره و 

پنجره های ترمال بریک فعالیت می کند. امســال ششــمین سال حضور مجموعه 
ما در نمایشگاه ارومیه است.

2. میزان اســتقبال با توجه به این که االن دومین روز نمایشــگاه اســت خیلی 
قابل توجــه نبــوده البته اینجــا معموال در روزهــای پایانی که تعطیالت اســت 
بازدیدکننده بیشــتری حضور پیدا می کند. احســاس می کنم میزان استقبال نسبت 

به پارسال بهتر شده است.
3. شرایط برگزاری و مدیریت نمایشگاه خوب بود و مسئله خاصی وجود نداشت.

4. چون در نمایشــگاه ها محصوالت جدید عرضه می شــود فرصت خوبی است 
تا مشــتریان کاالی مورد نیازشــان را پیدا کنند. ضمن این که نمایشگاه ساختمان 
مربوط به همه بخش های صنعت ساختمان است و یک مشتری می تواند همه نوع 
محصول و هر نیازی را که دارد یکجا ببیند و مجبور نیست به جاهای مختلف برود 

و وقت زیادی برای این کار صرف کند.
5. همان طور که می دانید صنایع و مشــاغل زیادی به صنعت ســاختمان وابسته 
هســتند و رکود در این صنعت باعث تضعیف صنایع زیادی می شود. برطرف شدن 
رکود و برگشتن رونق به صنعت ساختمان به تصمیمات دولت و سیاست های کلی 
اقتصادی کشــور برمی گردد و تا در آنجا اتفاقی نیافتد نمی توان انتظار داشت رونق 

به وجود آید.
 

حسین حب نقی | آرین جهان گستر )پالس پن(
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1. گروه تولیــدی صنعتی غفاری نماینــده پروفیل های 
پاپاویــن و دکتروین در اســتان آذربایجان غربی اســت. 
مجموعــه ما از ســال های اولیه برپایی نمایشــگاه ارومیه 

به صورت مستمر در این نمایشگاه حضور داشته است.
2. میزان اســتقبال در یکی دو روز گذشــته چندان خوب نبود. ســال های قبل نمایشگاه 
عموما در مردادماه و تیرماه برگزار می شد ولی امسال نمایشگاه را به اردیبهشت و خردادماه 
آوردنــد که هم انتخابــات بود، هم ماه رمضان را در پیش داریــم و هم این که االن فصل 
امتحانات دانش آموزان اســت و به همیــن خاطر خانواده ها کمتر می توانند در نمایشــگاه 
حضور پیدا کنند. ما با برخی همکاران صحبت کردیم که اگر نمایشــگاه در ســال های آتی 

هم در این فصل برگزار شــود دیگر در نمایشگاه شرکت نکنیم.
3. متاسفانه شــرکت برگزارکننده نمایشگاه نمی تواند امکانات و مواردی را که در قرارداد 
قید شــده است برای شــرکت ها فراهم کند. این موضوع باعث بروز مشکالتی برای ما شد 

ولی درمجموع مدیریتشــان خوب است و از زحماتشان تشکر می کنیم. 
4. نمایشــگاه محل مناسبی برای شناخت و معرفی شــرکت ها و محصوالتشان است و 
اگر مســائل مالی و قیمت ها را کمی مناسب تر کنند شــرکت های بیشتری می توانند از این 

فرصت استفاده کنند.
5. طبیعی اســت که این مســئله به سیاســت های کلی نظام و برنامه های کاری دولت 
برمی گردد کــه امیدواریم با انتخاب مجــدد دکتر روحانی سیاســت های حمایتی دولت و 

وعده هایی که داده اند عملی شــود و شاهد بازگشت رونق به فضای کسب وکار باشیم.

1. شــرکت پیشــرو تکین درب در زمینه تولید و عرضه 
در و پنجــره دوجداره، درهای اتوماتیک، کرکره های برقی، 
دوربین های مداربســته، جک های پارکینگــی و... فعالیت 
می کند. ما از سال 82 هر سال در نمایشگاه حضور داشتیم 

ولی با نام شــرکت پیشرو از سال 92 تاکنون در نمایشگاه مشارکت می کنیم.
2.میزان استقبال در یکی دو روز اول خیلی جالب نبود ولی امیدواریم روزهای آینده بهتر 
شــود چون معموال نمایشگاه ارومیه در روزهای پنجشنبه و جمعه با استقبال بیشتری روبرو 
می شــود. علت این اســت که بازدیدکنندگان اینجا مانند نمایشــگاه های تهران تخصصی 
نیســتند بلکه عموما مردم عادی و مصرف کننده هســتند که روزهای تعطیل وقت بیشتری 

برای این کارها دارند.
3. شــرایط برگزاری و وضعیت سالن مانند سال های گذشته است و به جز موکتی که کف 
ســالن انداخته اند تغییر خاصی نکرده است. اما از نظر تبلیغات نسبت به سال های قبل خیلی 
بهتر عمل کرده اند و تقریبا در بســیاری از نقاط مهم شــهر بنر و پالکارد نصب کرده اند و 

اطالع رسانی عمومی خوبی صورت گرفته است.
4. برگزاری نمایشــگاه به شــرط این که تبلیغات و اطالع رســانی خوبــی صورت گیرد و 
بازدیدکننده زیادی به نمایشــگاه مراجعه کنند خوب اســت. نمایشگاه بهترین شیوه تبلیغ و 
عرضه کاالست چراکه شما بدون واسطه و رودررو با مشتریانتان صحبت می کنید و از نقطه 
نظرات همدیگر آگاه می شــوید. این کار در بهبود موقعیت هر دو طرف به عنوان تولیدکننده 

و مصرف کننده بسیار موثر است.
5. البته در ابتدای سال یک تکان های ضعیفی در بازار به وجود آمد که باعث خوشحالی ما 
شد ولی در ادامه شرایط تغییر چندانی نکرد و فکر نمی کنم امسال هم در وضعیت بازار نسبت 
به ســال قبل تغییر مثبتی روی دهد. در واقع این تغییر باید ابتدا در تهران صورت بگیرد شاید 

شــش ماه بعد به ارومیه برسد برای همین به ایجاد تغییر در سال 96 امیدی نداریم.

علیرضا فرزانه |  گروه غفاری

جواد پیشرو | پیشرو تکین درب


