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توصیه دکتر بهمن حسینزاده
به فعاالن دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره

فرصت نمایشگاه را
برای تولید بهتر و بازاریابی مغتنم بدانید

رئیــس هیات مدیــره و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی
جمهوری اســامی ایران در پیامی به دوازدهمین نمایشــگاه بینالمللی در و پنجره
به فعــاالن تولید و تجــارت و خدمات ایــن صنایع توصیــه کرد از فرصــت برپایی
این نمایشــگاه برای کســب فناوریهای نوبن جهانی ،بهبود روشهای ســاخت در
جهت کیفیت باالتر محصــوالت و یافتن بازارهــای جهانی و داخلــی جدید ،نهایت
بهره را ببرند.
در پیام دکتر بهمن حســینزاده به این نمایشگاه آمده اســت :ساخت و تولید در و
پنجره یکی از مهمترین حوزههای تخصصی در صنعت ساختمان است ،به ویژه زمانی
که اهمیت موضوع مصرف انرژی و حفظ آن مطرح میشود؛ انواع در و پنجره ساختمانی
به عنوان محافظت کننده ،ایمن کننده و بهبود دهنده شرایط زندگی انسانها از دیرباز
تا امروز مطرح بوده است.
صنعت در و پنجره همچون دیگر تولیدات دستخوش پیشرفت شده و سیر صنعتی
شدن را طی نموده است و در حال حاضر یکی از اجزاء اصلی در فرآیند هوشمندسازی
مسکن مدرن انسان امروزی می باشند.
در همین راستا نقش نمایشگاهها برای ایجاد فرصتهای انتقال تکنولوژی و اطالعات،
بازاریابی ،برندسازی و شبکهسازی بســیار حائز اهمیت است و «دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی در و پنجره و صنایع وابســته» به عنوان پلتفرم بزرگی برای ایجاد تعامل و
همکاری میان تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با شرکتهای دانش بنیان و متخصصان در
فضایی حرفهای منجر به خلق ارزش در اکوسیستم کارآفرینی کشور خواهد شد.
سیاست شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در ســال جاری،
حمایت هر چــه گســتردهتر از کلیه فعاالن تولیــدی ،خدماتی و تجاری در کشــور
اســت کــه در نهایت به رونــق اقتصادی کشــور کمــک خواهد کــرد .همچنین با
توجه بــه منویات مقــام معظــم رهبری(مدظله العالــی) ،برگزاری نمایشــگاههای
تقاضــا محور و ارائــه نیازهای فناوری دســتگاههای بزرگ صنعتی و اجرایی کشــور
به جامعه بزرگ دانشــگاهی و دانشــبنیان داخلی در دســتور کار این شــرکت قرار
گرفته است.
این نمایشگاه بزرگترین رویداد در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات مرتبط
با صنعت در و پنجره ایران اســت که امسال با حضور دستاندرکاران و متخصصان این
حوزه و حفظ پروتکلهای بهداشتی ،آخرین دستاوردهای این صنعت به عالقمندان ارائه
می گردد.
ضمن سپاسگزاری از کلیه مجریان ،متخصصان و دستاندرکاران این نمایشگاه ،انتظار
میرود بتوانیم افق جدیدی برای تحقق شعار جهش تولید در کشور ترسیم نماییم.

وحید جاللیپور نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران

نمایشگاههای تخصصی در دوران رکود ،کسب و
کارها را رونق میبخشند

نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران گفت :یکی از موثرترین راههای توسعه
و پیشرفت در امر تولید ،برپایی نمایشگاههای تخصصی حتی در شرایط رکود اقتصادی است
که میتواند موجب رونق فضای کســب و کار باشــد .وحید جاللیپور در گفتگو با خبرنگار
روابط عمومی نمایشــگاه بینالمللی ایران با بیان اینکه حدود  ۴۰۰۰واحد تولیدی کوچک و
بزرگ در صنعت در و پنجره کشور مشــغول به فعالیت هستند ،گفت :بیثباتی قیمت مواد
اولیه ،سیاســتها و دســتورالعملهای مربوط به صادرات و واردات ،عمال امکان برنامهریزی
برای یک صادرات پایدار را از تولید کننده ایرانی ،سلب کرده است .وی افزود :تولیدکنندگان
داخلی در و پنجره برای صادرات نیاز جدی به حمایت ارگان های دولتی نظیر وزارت صمت،
سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاهها دارند .جاللی پور با اشاره به تنوع سالیق
تصمیم گیری درمیان متولیان تولید کشور ،اظهار داشت :متاسفانه این سلیقه ها بدون در نظر
گرفتن نظرات و دیدگاههای تشکلهای صنفی از جمله انجمن تولیدکنندگان در و پنجره
ایران که متشکل از افراد اهل فن و متخصص در این صنعت اســت ،اعمال و اجرا می شود.
وی ادامه داد :به طور قطع بهترین راهکار برای توســعه تولید و صادرات در کشــور ،تدوین و
اجرای سیاستهای حمایتی متاثراز نظرات مشورتی تشکل های صنفی همان صنعت است.
جاللیپور در خصوص میزان رعایت کیفیت و اســتاندارد ،در تولید در و پنجرههای ساخت
ایران گفت :تمامی واحدهای تولیدی که زیر نظر انجمنکنندگان در و پنجره فعالیت میکنند
تولیداتشان براساس اســتانداردهای ملی و جهانی انجام می شود .وی افزود :از آنجایی که
تولیدات در و پنجره ایران براساس آخرین دانش فنی روز انجام میگیرد ،این محصوالت قابل
رقابت با انواع مشابه خارجی و حتی اروپایی می باشند .به گفته جاللی پورتولید کنندگان در
و پنجره کشور ،تاکنون محصوالت خود را به کشورهای ونزوئال ،آفریقای جنوبیالجزایر ،بلژیک،
انگلیس ،استرالیا ،عمان ،امارات ،عراق ،افغانستان و کشورهای ،سیآیاس صادر کردهاند.
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صاحب امتياز ،مديرمسئول و سردبير :بهزاد زرينپور
با همکاری:

روابط عمومی و امور بینالملل

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران

دفتر نشریه :خیابان سردار جنگل ،باالتر از میرزا بابایی ،قبل از بهار
بن بست فروردین ،پالک  22تلفن46011773 :
 - www.ecobition.irچاپ :سالم

گشایش نخستین نمایشگاه تخصصی با حضور علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شورای اسالمی

درها و پنجره هایی گشوده به روی رونق تولید و تجارت

دوازدهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی در و پنجــره و
صنایع وابســته روز پنجشنبه
 12تیرماه جاری با پیشبینی
و رعایــت تمام پروتکلهای بهداشــتی ابالغ
شده از سوی ســتاد ملی کرونا در نمایشگاه
بینالمللی تهران آغاز به فعالیت کرد.
این نمایشــگاه پس از چهار مــاه تعطیلی
رویدادهای نمایشــگاهی در شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران ،نخستین
نمایشگاه ساالنه تقویمی اســت که در سال
 1399در نمایشــگاه بینالمللــی تهران برپا
شده اســت .پیش از این ،نمایشگاه موردی و
غیرتقویمی «جهش تولید و دســتآوردهای
مقابله با کرونا» در تاریخ  24خردادماه در این
نمایشگاه برگزار شده بود.
در مراسم گشــایش دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللــی در و پنجــره دکتــر بهمــن
حســینزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
شرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللی،
علی نیکزاد نایب رئیس دوم مجلس شــورای
اسالمی ،مدیران دولتی و فعاالن این صنعت
در بخش خصوصی حضور داشتند.
براســاس پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی
کرونا ،ایــن نمایشــگاه بازدیدکننده عمومی
ندارد و متخصصان ،کارشناســان ،مسئوالن و
فعاالن بخشهای دولتــی و خصوصی فقط با

ارائه دعوتنامه میتوانند از آن دیدن کنند.
ضــرورت رعایــت پروتکلهای
بهداشتی در برگزاری نمایشگاهها
در مراسم گشایش نمایشــگاه علی نیکزاد
نایــب رئیــس دوم مجلس یازدهــم ضمن
اســتقبال از رعایت پروتکلهای بهداشــتی
در برگــزاری دوازدهمیــن نمایشــگاه در و
پنجره ،گفت :ایــن پروتکلها موجب کاهش
درصد شــیوع ویروس کرونــا و بقای صنعت
نمایشگاهی است.
وی با بیــان این که تمامــی پروتکل های
ابالغی ســتاد ملــی کرونا در برگــزاری این
نمایشــگاه رعایت شــده اســت ،افزود :این
پروتکلها موجب کاهش درصد شیوع ویروس
کرونا و بقای صنعت نمایشــگاهی اســت .در
ادامه بهمن حســینزاده مدیرعامل شــرکت
سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران نیز به
تشریح جزئیات پروتکلهای بهداشتی رعایت
شده از ســوی برگزارکنندگان ،غرفهداران و
شرکت سهامی نمایشــگاههای بینالمللی در
دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره پرداخت.
وی با یادآوری این نکته که پیش از این نیز
این پروتکلها در برگزاری نمایشــگاه جهش
تولید و دســتاوردهای مقابله با کرونا رعایت
شــده بود ،خاطرنشــان کرد :در برپایی باقی
نمایشــگاههای تقویم شــرکت تا پایان سال
 99تمام این موارد به صــورت کامل رعایت

خواهد شد تا تولید کشور بتواند از مزیتهای
نمایشــگاهی برای معرفی دستاوردهای خود
و دســتیابی به رونق در این شــرایط خاص
بهرهمند شود.
با توجه به تجهیز نمایشگاه بینالمللی ایران
به دستگاههای ضدعفونی و تجهیزات مقابله
با بیماری کرونــا ،قرار اســت از  ۱۲تیرماه،
تمامی نمایشــگاههای پیش بینی شــده در
تقویم با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار
گردد.
وی افــزود :پــس از برگــزاری موفــق
نمایشــگاه جهش تولید و اســتقبال بســیار
زیاد متخصصین و صنعتگــران ،تقاضا برای
برگزاری نمایشــگاههای تخصصــی با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و الزام بازدید تنها برای
متخصصین ،افزایش یافت.
حســینزاده با بیان اینکه در جلسه کمیته
امنیتــی  -اجتماعی ســتاد مقابله بــا کرونا
برگزاری ســایر نمایشگاههای تخصصی بدون
بازدید عموم مصوب شــده ،اظهار داشــت :با
طی شدن مراحل اداری این مصوبه ،نخستین
نمایشــگاه تخصصی ســال جاری با عنوان
نمایشــگاه در و پنجره ،امــروز ( 12تیرماه)
گشایش مییابد.
وی با اشــاره به رعایت دقیق پروتکل های
بهداشــتی ویژه برگزاری نمایشــگاه تصریح
کرد :تجربه موفق برگزاری نمایشــگاه جهش

تولید ،نشــان داد که نمایشگاههای تخصصی
با رعایت 4پروتکل بهداشــتی (پروتکل مراکز
نمایشگاهی ،غرفهســازی ،مشارکتکنندگان
و بازدیدکنندگان) و الــزام ممنوعیت بازدید
برای عموم ،قابل برگزاری است ،بدون اینکه
به سالمت اجتماعی آسیبی وارد شود.
مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاهها
افزود :قطع بــه یقین ،صنعت نمایشــگاهی
به عنــوان لوکوموتیو معرفی دســتاوردها و
تولیدات صنعتی نقش بســزایی در توســعه
صادرات و بازاریابیهای جدید دارد .بنابراین
نمیتوان این صنعت مهم در کشور را تعطیل
کرد بلکه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی،
باید تمامی نمایشگاهها را برگزار کرد.
به گفته این مقام مســئول تمهیداتی هم
اندیشیده شده که به موجب آن امکان بازدید
مجــازی از طریق کانال ایران کاال و شــبکه
های مجازی بــرای مردم عــادی نیز فراهم
باشد.
دوازدهمیــن نمایشــگاه بینالمللــی در و
پنجــره را شــرکت بینالمللــی بازرگانی و
نمایشــگاهی تهران با مدیریت فرهاد امینیان
برگزار کرده است.
این نمایشگاه تا پایان روز  15تیرماه جاری
از ساعت  10تا  18آماده بازدید متخصصان و
کارشناسان و مســئوالن ،البته با دعوت قبلی
است.

فرهاد امینیان رئیس ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره:

حضور  175شرکت در شرایط بحرانی ،نشانه پویایی صنعت در و پنجره است

گفت و گو :پگاه آفرین زاد

نمایشــگاه در و پنجره تهــران (Do-Win 2020
 )Techیــک رویــداد بینالمللی بــزرگ در صنعت
ســاختمان و صنایع مربوط به آن اســت ،که هر ساله
با قدرت و گستردگی برگزار میشــود .در این رویداد
تولیدات و دستاوردهای جدید در و پنجرههای تزیینی دستساز ،درهای
کشــویی ،لوالیی ،جمع شــو ،و گردان و مکانیزمهای مربوطه ،پنلهای
کامپوزیت چوب-پلیمر ،انواع مختلف چارچوبها و ورودیها ،ماشینآالت
و ابزار و خط تولید در و پنجره ،سیستمهای ریختهگری ،آجرهای حرارتی
و پوشــش پودری ،انواع شیشــه ،پروفیل ،ورق های گالوانیزه به نمایش
گذاشته میشود .صنعت ســاخت در و پنجره در ایران پیشرفت مطلوبی
داشته است .به نحوی که مصالح و مدلهای متنوع و متفاوتی برای ساخت
آنها به کار برده میشــود .در واقع صنعت در و پنجــره ایران با مدرنیزه
شدن کم از رقبای جهانی خود ندارد .با گشتی در دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته به این نکته مهم پی میبریم که
تولیدکنندگان در این صنعت حرف های مهمی برای گفتن دارند.
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته که از روز
 12تیرماه برپا شــده اســت ،تا پایان روز  15تیرماه ادامه خواهد داشت.
معرفی ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنایع وخدمات صنعت در و پنجره،
ایجاد زمینههای جذب سرمایه و ســرمایهگذاری ،آشنائی با نوآوریها و
پیشرفتهای صنعت در و پنجره ،ایجاد فضای رقابتی و ارتباط مستقیم
میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ،اشــتغالزایی و یافتن بازارهای
جدید صادراتی و افزایش صادرات؛ مهمترین اهدافی اســت که برای این
نمایشگاه پیشبینی شده است.
فرهاد امینیان ،رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه بینالمللی در و پنجره
و مدیرعامل توانمند و خالق شــرکت بینالمللی بازرگانی و نمایشگاهی
تهران درباره خصوصیات برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه در و پنجره
و صنایع وابسته توضیحات مفیدی به «اقتصاد و نمایشگاه» داده است که
میخوانید.
چه اقداماتی برای پویاتر برگزار شدن نمایشگاه دوازدهم در
و پنجره انجام دادهاید؟
با توجه به اینکه امســال نمایشــگاه تخصصیتر نسبت به سال پیش
در حال برگزاری است،تالشــمان این بوده که اطالعرسانی به واحدهای
تخصصی ذیربط صنعت در و پنجره بیشتر از سالهای قبل باشد .امسال
تمرکزمان برروی دعوت از انجمنها و تشکل های ساختمانی و تشکلهای
صنعت در و پنجره ،خانههای صنعت و معدن ،کانون سراسری انبوهسازان
ایران و شرکتهای ساختمانی متمرکز بوده است و برای حضورشان در این
دوره نمایشگاه بیشتر از سالهای قبل کوشیدهایم تا بتوانیم به طور بهینه

جای خالی بازدیدکنندگان عمومی را پر کنیم.
از جمله اقدامات دیگر ،تبلیغات محیطی در سطح شهر است که بیشتر
از سال گذشته صورت گرفته است .اکنون  ۱۱واحد بیلبورد در سطح شهر
تهران اکران کردهایم که نسبت به سال های قبل بیشتر است.
به هر حال ستاد برگزاری توانسته تعداد بیشتری از مخاطبین حرفهای
نمایشگاه را رصد کند و به طرق مختلف از آنها دعوت شده تا برای بازدید و
عقد قرارداد با شرکتها در نمایشگاه حضور داشته باشند.
برای این نمایشگاه همچنین شــده تا شرکتهای دانش بنیان نسبت
به سال های گذشــته حضور بیشتری داشته باشــند ،هرچند به خاطر
محدودیتهای ناشی از کرونا شــرکتها برای حضورشان در نمایشگاه
دچار مشــکل بودند ،ولی در هر صورت با وجود شرایط دشوار ،توانستیم
تمام این مجموعهها را در نمایشــگاه داشته باشیم .ســعی کردهایم که
تمام فعالیتهایی که برای ثبت نام و مشارکت شرکتها ضرورت داشته
به صورت آنالین باشــد و مراجعه حضوری در مدت ثبت نام شــرکتها
نداشــتهایم و تمام فرآیندها از طریق سیستم نرمافزاری و به طور آنالین
انجام شده است.
در نمایشگاه امسال چه تعداد شرکتکننده و در چه زمینه
هایی حضور دارند؟
امسال  ۱۷۵شرکت ایرانی در نمایشگاه حضور دارند که به طور طبیعی
نسبت به سال گذشته باتوجه به بیماری که در سطح کشور گسترده است،
تعدادشان کمتر شده است .نمایشگاه دوازدهم در فضایی بالغ بر 21000
مترمربع برپا شده اســت .اما به هر حال این نمایشگاه نیز با فضای نسبتا
معقول و قابل قبولی برگزار شده و به عنوان اولین نمایشگاه تقویمی که
در سال  ۹۹برگزار میشود ،به نظر من شــرایط قابل قبولی را دارا است.
گروههای عمده حاضر در نمایشــگاه شــامل گروه درهای ساختمانی و
ضدسرقت ،محصوالت در و پنجره یو پی وی سی و آلومینیومی ،پروفیل
یوپی وی سی ،ماشینآالت و تجهیزات ،یراقآالت ،شیشه پنجره ،توری
پنجره و نشریات تخصصی می باشند و سایر حوزههای مرتبط و خدمات
وابسته نیز در کنار گروههای اصلی استقرار یافتهاند.
شعار یا محوریت اصلی فعالیت نمایشگاه امسال چیست؟
در ارتباط با محوریت اصلی نمایشــگاه بایــد بگویم که تقویت بخش
داخلی و تمرکز بر تولیدات داخلی ،مهمترین محورهای نمایشگاه دوازدهم
است .باتوجه به اینکه چند سال اســت که در زمینه تقویت بنیه بخش
داخلی در نمایشگاهها تاکید بیشتری میشود ،ما نیز تالشمان این بوده
که شرکتهای توانمند و فعال در صنعت در و پنجره ،حتما در نمایشگاه
حضور داشته باشند ،تا رکودی که صنعت ساختمان را در برگرفته ،پویایی
خود را باز یابد و تحرک بیشــتری در آن ایجاد شــود .به هر حال همه

فرآیندی که برای برگزاری نمایشــگاه داشتیم تحت تاثیر شرایط خاص
کشور بوده اســت ،ولی تا جایی که امکانش بود تالشــمان این بوده که
جنبههای منفی خنثی شود و شرکتها بتوانند در نمایشگاه حضور فعال
داشتهباشند.
چه تســهیالتی برای شــرکتکنندگان در نمایشگاه و
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است؟
تســهیالتی که برای شــرکتکنندگان و بازدیدکنندگان لحاظ شده
است ،بیشتر تابع شــرایط ویژه ای است که به دلیل شیوع بیماری کرونا
در نمایشگاه حاکم است .در مورد موازین و پروتکلهای بهداشتی ،سعی
کردهایم تا حد امکان به طور کامل این مقررات رعایت شــود .گیتهای
ضد عفونی برقرار شود و پکیجهای بهداشــتی شامل ماسک و مواد ضد
عفونیکننده چه برای شرکت کنندگان و چه بازدیدکنندگان برای فروش
عرضه شــود .همین طور داخل ســالنها فاصلهگذاری بین غرفهداران و
بازدیدکنندگان رعایت میشود .خوشبختانه شرکت سهامی نمایشگاهها
همکاری مطلوبی با ما داشته است و تدابیر الزم را در نظر گرفته و پیاده
میکنند .برای تردد بازدیدکنندگان نیز تدابیری در نظر گرفته شده است
که مانند سال های گذشــته از اتوبوسهای شهری استفاده شود و تردد
افراد در داخل محوطه نمایشــگاه به وسیله خودروهای برقی انجام شود،
ولی تمرکز بیشتر در ارائه تسهیالت ،در زمینه اقالم بهداشتی است که به
شرکتها عرضه شده است.
به هر حال امیدواریم در برگزاری دوازدهمین نمایشــگاه در و پنجره
مشکل خاصی پیش نیاید و شرکتکنندگان و بازدیدکنندگان از فرآیند
برگزاری با این شرایط خاص راضی باشند.
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در ماههای مهر و آبان برگزار میشود

ستاد برگزاری نمایشگاه های
صنعت تهران و قطعات خودرو
آغاز به کار کرد

فعــاالن تولیــد و تجــارت و خدمات صنعــت و خــودرو بــرای برپایی
دو نمایشــگاه بینالمللــی در ماههــای مهــر و آبــان پیــشرو مهیــا
میشوند.
بیستمین نمایشگاه بینالمللی صنعت قرار است در چهار روز  21تا پایان 24
مهر ماه سال جاری در نمایشــگاه بینالمللی تهران برگزار شود .این نمایشگاه
کوشش خواهد کرد با به نمایش گذاشتن توانمندیها ،امتیازها و فرصتهای
صنعت ایران ،در دوران رکود زمینهســاز رونق تولید و کســب و کار و ایجاد
فرصتها و بازارهای جدید برای محصــوالت و خدمات مجموعه صنعت ایران
باشد.
جهــش تولیــد داخلــی و تشــویق شــهروندان بــه مصــرف کاالی
ایرانــی و پرهیــز از مصــرف تولیــدات خارجــی ،از هدفهــای عمــده
ایــن نمایشــگاه اســت .بیســتمین نمایشــگاه صنعت بــا مشــارکت اتاق
تعــاون ایــران و شــرکت بازرگانــی بینالمللــی ایــدرو برگــزار خواهــد
شد.
پانزدهمین نمایشــگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو هم
قرار اســت از  16تا  19آبان ماه پیشرو در نمایشــگاه بینالمللی تهران برپا
شود.
این نمایشگاه را هم شرکت بازرگانی بینالمللی ایدرو برگزار خواهد کرد.
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فقط  2روز دیگر مهلت باقی است

زمان ثبت نام در نمایشگاه الکامپ تمدید نمیشود
تنها دو روز به پایان مهلت ثبت نام در نمایشــگاه
الکامپ باقی مانده است .
ثبت نام در بیست وششمین نمایشگاه الکامپ که
از  ۲۰خرداد آغاز شــده است ،دو روز دیگر یعنی ۱۵
تیرماه به پایان می رسد.
با توجه به اســتقبال قابل توجه متقاضیان حضور
در این نمایشــگاه  ،به عالقمندان مشــارکت در این
نمایشگاه پیشنهاد می شــود هرچه زودتر نسبت به
ثبت نام اقدام کنند زیرا مهلت ثبت نام تمدبد نخواهد
شد.
نمایشــگاه الکامپ در عرصه طراحی ،ســاخت و
تولید و پشــتیبانی از محصوالت ،خدمات ،محتوا و
راهکارهای صنایع الکترونیک ،کامپیوتر و دیجیتال
در اقتصاد ایران و بزرگترین رویداد فناوری کشــور
اســت .الکامپ همه ســاله بــا حضور گســترده و
چشــمگیر دســتاندرکاران این حوزه و مخاطبان
آنهــا در محل دائمــی نمایشــگاههای بینالمللی
تهران برگزار میشود .نمایشگاه الکامپ ،آوردگاهی
است که ساالنه ذینفعان توســعه و تحول اقتصاد
دیجیتال با بررسی فرصت های بازار به جایگاه سازی
محصوالت و خدمات خود پرداخته و عملکرد ساالنه
خود را در معرض دید و داوری مشــتریان و استفاده
کنندگان قرار میدهند تا بــا تحریک تقاضای بازار
به تعمیق و گسترش اقتصاد کشــور یاری رسانند.
دســتیابی به اقتصاد دانش بنیان و عمق بخشی به
اقتصاد زیســت بوم فناوری کشــور جز با مشارکت
فعال تمامی ذینفعان اقتصاد و تحول دیجیتال در

حوزههای مختلف الکترونیک ،کامپیوتر(سختافزار
و نرمافزار) و حضور مقتدرانــه بازیگران بخشهای
مختلف اقتصادی ،صنعتی و خدماتی کشور محقق
شدنی نیست .بخش الکام ترندز با هدف به نمایش
گذاشتن دستاوردها ،قابلیتها و توانمندیهای اعضاء

در مورد جدیدترین ترندهای جهانی برگزار می شود.
سازمانهای دولتی به شکل گستردهتر ،دستاوردهای
خود را برای مردم و کسب و کارهای بخش خصوصی
به نمایش میگذارند تا با یاری جســتن از توانهای
مردمی و جذب مشارکتها خدمات دولتی را توسعه

از اول مردادماه برپا میشود

بیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللی
مواد شوینده و پاک کننده

بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی مواد شوینده ،پاککننده ،بهداشتی ،سلولزی و ماشینآالت وابسته Iran
 Beauty & Cleanاز یکم تا پایان روز چهارم مردادماه پیشرو در نمایشگاه بینالمللی تهران برپا میشود.
در برگزاری این نمایشگاه تمام پروتکلهای بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی کرونا پیشبینی و رعایت خواهد
شد.
نمایشگاه بیست و هفتم مواد شوینده ،پاککننده ،بهداشتی ،سلولزی و ماشینآالت وابسته را شرکت نمایشگاهی
«سامع پادنوین» با مدیریت دکتر علی مرادی برگزار خواهد کرد.

داده و در دسترس عموم قرار دهند .به منظور اشتراک
مســاعی ،شبکهســازی و همافزایــی تجربیات فن
ساالران در حوزههای گوناگون  ICTدر بخش الکام
تاکز به گفتمان سازی در حوزههای تحول دیجیتال،
اقتصاد دیجیتال ،دولت الکترونیک و هوشمندسازی
شهرها و بسیاری از مقوالت راهبردی و یا عملیاتی
در حوزه الکترونیک و کامپیوتر پرداخته میشــود.
از آنجا که خلق آینده بهتر با درخشــش ستارههای
نوظهور الکام اســتارز امکانپذیر میشود ،به مانند
ادوار گذشــته و با تخصیص ظرفیت مضاعف مادی
و معنوی ،نمایشگاه امسال هم میزبان صدها ستاره
فعال پر شور و نوآور در بخش رقابتی کسب و کارهای
نوپا خواهد بود .به منظور رونق تولیدات دیجیتال و
نوآورانه ،بخش الکام گیمز با حضور فعاالن و بازیگران
زیســت بوم بازیهای رایانــهای از دیگر بخشهای
مهم و پر مخاطب الکامپ امســال است .بیتردید،
تحقق رویای ایــران دیجیتال ،مســتلزم پرورش و
توانمندسازی سرمایه های ارزشمند انسانی است که
در بخشی مجزا با نام الکام جابز به آن پرداخته خواهد
شد .مهارت افزایی و توانمندسازی نیروی انسانی پویا
و هدایت آن به سمت کسب و کارهای مرتبط ،یکی
از مهمترین بخشهای الکامپ میباشد که به صورتی
تعاملی و منطبق با نیازهای روزآمد بازار کار داخلی و
بینالمللی برگزار خواهد شد.
عالقهمندان برای ثبت نام ظرف امــروز و فردا به
نشانی اینترنتی ذیل مراجعه کنید:
Iran-elecomp.com
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حسن سعیدی ،مدیر ارشد گروه شرکت های شینا

افشین نوایی ،مدیرعامل شرکت آلومینیوم مازندران

«آلومینیوم مازندران» در همین دوران سخت با سه شیفت تولید ،جوابگوی مشتریان نیست

مجتمع آلومینیــوم مازندران از ســال  1354فعالیت خــود را در صنعت
آلومینیوم با تأســیس کارخانه در آمل آغاز نموده و در طول ســالیان
گذشــته با نصب خطوط متعدد تمام اتوماتیک و نیز به روز رسانی
ماشینآالت و بهرهگیری از نیروهای مجرب توانسته است محصوالت
آلومینیومی با تنوع و کیفیت باال را در سطح کشور با قابلیت صادرات
عرضهکند.
تاکنون به رغم فراز و فرودهای بسیار ،مجتمع آلومینیوم مازندران با
فعالیت روزافزون و تالش در این عرصه توانسته است ثابت قدم بوده و
حرکت پیش رونده و رو به رشدی داشته باشد.
این مجموعه به عنــوان بزرگترین تولیدکننــده پروفیلهای
آلومینیومی در شمال کشــور و با در اختیار داشتن کادر مجرب و
متخصص و برخورداری از جدیدترین دستگاهها و ابزارآالت صنعتی و
تولید انواع پروفیل های آلومینیومی آمادگی دارد تا محصوالت خود را
به تمامی نقاط ایران ارسال کند.
در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته با
افشین نوایی ،مدیرعامل پرتالش و خالق شرکت آلومینیوم مازندران
گفت و گویی انجام دادهایم که میخوانید.
با توجه به اهمیت صنعت ســاختمان و در و پنجره درکشور،
شرکت شما چه جایگاهی در این صنعت دارد؟
از نظر کیفیت و تنــوع محصوالت تولیدی جزو  3شــرکت مطرح ایران و
همچنین جزو  2شرکت دارنده گواهی فنی مسکن و شهرسازی هستیم.
دستاورد مهم شرکت شما تا کنون چه بوده است؟
ما توانســته ایم با به روز کردن خطوط تولید از نظر کیفی و کمی به سمت
جلو حرکت می کنیم و خیلی از همکاران را پشت سر گذاشتهایم.
مهمترین برنامههای شــما برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال
چیست؟
در حال حاضر ما در سه شــیفت در حال تولید هستیم .ولی باز هم میزان

تحویل بار به مشــتریهای ما از نظر زمانی مورد تایید خود ما نیست و گاهی
شرمنده مشتریها میشویم و به دنبال آن هستیم که با اضافه کردن خط تولید
پروفیل ظرفیت تولید را باالتر ببریم .همچنین برای باال بردن کیفیت بیلتهای
مصرفی به دنبال خرید و نصب کوره های  DCبا تکنولوژی روز دنیا هستیم.
وضعیت صادرات محصوالت شرکت چگونه است؟
واقعیت این است که صنعت آلومینیوم در ایران در یک مقطع زمانی از دنیا
عقب افتاده بود ،ولی با تالش همکاران در چند سال اخیر با رشد کیفی همراه
شــده اســت و در حال حاضر میزان مصرف داخلی آنقدر زیاد است که باعث
شده کمتر به فکر بازارهای خارجی باشیم ،طبیعتا مصرفکنندگان ایرانی در
اولویت هستند .ولی به صورت محدود به کشورهای حوزه دریای خزر و عراق
صادرات داریم.
در خصوص مشــتری مداری و خدمات پس از فروش شرکت
توضیحمیدهید؟
محصوالت ما دارای ضمانت است و برای آبکاری تا  33سال ،رنگ پودری و
دکورال  13سال ضمانت داریم .اگر موقع ساخت هم محصول هر نوع مشکلی
داشته باشد که ثابت شود از تولید بوده محصول را تعویض میکنیم و مشتری
هم هر نوع مشکلی داشته باشد در کنار آنها خواهیم بود و آموزش های الزم را
به آنها میدهیم.
در تولید و فروش ســعی میکنیم از زاویه مشتری نگاه کنیم .اگر مشتری
خواسته یا انتقادی دارد سعی میکنیم خودمان را در جایگاه مشتری قرار دهیم
و از آن زاویه مســئله را حل کنیم .اگر مشــتری اعتراض و انتقاد نکند یعنی
نمیخواهد با ما کار کند .مشتری که اعتراض میکند و نظرش را عنوان میکند
هدفش کار کردن با ما است .سعی میکنیم به گفتههایش توجه کنیم و در رفع
مشکالتمشتریانبکوشیم.
با چه موانع و مشکالتی در مسیر تولید و توسعه شرکت رو به
روهستید؟
بیشتر مشکالت ما از نحوه قانونگذاری و مصوبههایی هست که ثبات ندارد و
همچنین تهیه مواد اولیه وارداتی که معضل مهمی است.
مجموعه خدماتی که مجتمع آلومینیوم مازندران ارائه میدهد
عبارت است از:
واحد طراحی و ساخت قالب پرسهای اکستروژن
تولید انواع مقاطع اکســترودی جهت مصارف صنعتی و ساختمانی تا
عرض  30سانتیمتر و طول  13متر همراه با میزهای اتوماتیک و پولر
آنادیزینگ ساده به همراه دستگاههای براشینگ و پولیشینگ تا طول 12
متر و تا  18میکرون ضخامت در طیف رنگ های متنوع
رنگآمیزی الکترواستاتیک تا طول  7/۵متر در طیف رنگ های متنوع
رنگهای دکورال و طرح چوب
تولید پروفیلهای ترمال بریک
واحد طراحی و مشاوره و آموزش تولید درب و پنجره
آزمایشگاه کنترل کیفیت پیشرفته همراه با ابزارهای دقیق و به روز دنیا

شرایطبحرانیبهترینفرصتبرایکوچازمدیریتسنتیبهسیستمیاست
تیم مدیریت گروه شرکتهای شینا فعالیت خود
را از ســال  ۱۳۶۸در صنعت شیشه ســاختمان ،از
یک کارگاه آغاز کرده و با پشــتوانه علمی و بیش از
دو دهه تجربه در صنعت ســاختمان ،با فعالیت در
حوزه بازرگانی انواع تجهیزات و یراقآالت شیشــه ،اجرای تخصصی
دکوراسیون ،نماسازی داخلی و خارجی ســاختمان ،با یاری خداوند
توانسته نامی پراعتبار از خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت
بر جای گذارد .نشریه «اقتصاد و نمایشگاه» در دوازدهمین نمایشگاه در
و پنجره و صنایع وابسته با حسن سعیدی ،مدیر ارشد گروه شرکتهای
شینا به گفت و گو نشسته است که می خوانید.

از فعالیت های خودتان و شرکت شینا بگویید.
اینجانب از سال  ۱۳۶۸در تهران فعالیت کاری خود را شروع کردم که منجر
به ثبت شرکت آرش کمال نوین (شــرکت خانوادگی) در سال  ۱۳۸۱شد .سال
 ۱۳۸۷آن شرکت را ترک کردم ودر قالب گروه شرکتهای شینا اولین شرکت
شینا سازه آریانا را در سال  ۱۳۸۸ثبت رسمی کردم و گروه شرکت های شینا تا
کنون در بخشهای مختلف توسعه پیدا کرده است.
گروه شرکتهای شینا فعال در حوزه صنعت شیشه و مهندسی نماهای مدرن
است و به تازگی بخش آموزشی به نام موسسه کوچینگ و آموزشی شینا را دایر
کردهایم که با توجه به رویکــرد دنیا به آموزش ،به تغییر و تحول در این صنعت
میپردازیم.
با چه هدفی در نمایشگاه حضور پیدا کرده اید و دستاورد نوین شما
چه بوده است؟
قطعا نمایشگاه فرصت خوبی اســت که میتوان با حضور در آن از موقعیت و
شرایط و روند حرکت صنعت آگاه شد .مزیت دیگر نمایشگاه فضای دید و بازدید
است که دیدارها و انگیزهها تازه میشود و شما میتوانید مخاطبان و مشتریان
قدیم را ببینید و با مشتریان جدید آشنا شوید .خصوصا در نمایشگاههای تخصصی
که افراد هدفمندتر حضور پیدا میکنند و این میتواند برای ما مفید تر و مقرون به
صرفه تر از لحاظ جذب مشتریان جدید باشد.
آیا صادرات هم دارید؟
بحث صادرات همیشه بحث شیرینی بوده و پایه و اساس اقتصاد هر کشور بر
اساس صادراتش شکل میگیرد .در داخل هر چقدر هم که کار کنیم ،از نظر من
گل به خود زدن است .ولی وقتی صادرات می کنید ارز آوری دارید که به مراتب
ارزش بیشتری دارد .در همین راستا فعالیت صادراتی ما با شمال عراق و کردستان
عراق در جریان اســت و سالهاست با آنها در ارتباط هستیم و در فکر گسترش
بازارهای صادراتی خود هستیم.
برنامه شما برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال چیست؟
من دیدگاه کوچینگی دارم و یکی از موضوعاتی که به آن عالقه دارم مباحث
آموزشی و کوچینگ است .عضویت  ICFو انجمن کوچینگ ایران را هم دارم و
یک مجموعه مستقل هم برای آموزش راه انداختهایم .این یعنی تغییر و تحول از
نگاه سنتی به نگاه سیستمی .به دلیل اینکه دیگر نگاه سنتی جواب نمی دهد .این
باور از جایی برای من پدیدار شد که صنفی که در آن سه دهه است کار میکنم
شیوه سنتی دارد و در دنیا شیوه ســنتی دیگر جواب نمیدهد .باید نگاهمان را
عوض کنیم و سیستمی شویم و جانشین پروری کنیم و پلتفرم داشته باشیم و از

دنیای مجازی به نحو احسن استفاده کنیم .این ها نکاتی است که میتواند ما را
در شرایط بحرانی فعلی در بحث تحریم و نیز بحث کرونا در دنیا سر پا نگه دارد.
نگاه کوچینگی این است که هر لحظه باید تصمیم بگیرید که از نقطه  aبه نقطه
 bحرکت کنید .در این مسیر نیاز به ابزارهایی دارید که میتواند منابع انسانی و
مشتریان باشد و همینطور تفکر سیستمی که در مجموعه خود پیاده کردهاید.
برنامه ما و باور ما این اســت که باید باتفکر ایده تولید کرد ،خالقیت داشت و
محصوالت با کیفیت بر اساس تحقیقات بازار و نیاز بازار تولید کرد و واحد R&D
را توسعه داد تا نیازها را در مسیر خواستهها و نیازهای مشتری – چه داخلی و چه
خارجی – شناسایی کند .رویکرد ما از سال گذشته تا امسال حداقل بین ۳۰-۲۰
درصــد رو به جلو بوده و این برای من راضی کننده بوده اســت .به همین دلیل
نمایشگاه در و پنجره را از دست ندادیم و پیش ثبت نام هم برای نمایشگاه صنایع
ساختمان کردهایم که در آنجا هم مجموعه ما حاضر باشد.
در راه تولید و توسعه خود با چه موانعی روبرو هستید؟
قبل از اینکه به مشکل فکر کنم به مسئله فکر میکنم .چون مسئله قابل حل
است و مشکل هزینه بر و سختتر است .اگر مشکل را نتوانید حل کنید سرخورده
میشــوید و تبدیل به بحران و طوفان می شــود و آزار میبینید .موضوعات را
به چشم مســئله میبینیم و برای حل آن تالش میکنیم .یکی از مسائل مهم
تولیدکنندگان بانکها هستند .یکی از مسائل دیگر این است که وقتی میخواهید
صادرات کنید مشتری دارید ولی راه و روش درست برای گرفتن ارز وجود ندارد.
اگر ریالی بگیرید مشــکل دارید و اگر ارزی پرداخت شــود ،مشکالت دیگر به
وجود میآید .امروز میگویند جنس آزاد است و فردا در گمرک اعالم میکنند،
صادراتش ممنوع است.
و سخن آخر؟
کشور ما سنتی اداره میشود ،در حالی که این روش در دنیا منسوخ شده است.
همکاران و مدیران باید نگاهشان به روش اداره سیستمها باشد و شرکتهایشان
از سنتی به سیســتمی متحول گردد .یکی از بهترین راهها ،سرمایهگذاری روی
منابع انسانی است .منابع انسانی خود را آگاهانه انتخاب کنند و روی منابع انسانی
خوب و ارزشمند سرمایهگذاری کنند و تفویض اختیار نمایند .کارها در کشور ما
قائم به فرد است .مدیر سازمان از کار آبدارچی و منشی و فروش و تامین و خرید
و تولید ،در همه کارها خودش دخالتی دارد .باید اعتمادسازی در سازمانها ایجاد
کنیم و بتوانیم جانشین پروری کنیم که سازمانها روز به روز رشد کنند و سر پا
باقیبمانند.

شماره  - 354تیر 1399

7

8

شماره  - 354تیر 1399

دوازدهمین منایشگاه بین املللی در و پنجره و صنایع وابسته
به روایت تصویر

بام تک -سالن 35

آلومینیوم مازندران -سالن میالدB

کیسان -سالن 38

یراق سازان ماکو-سالن 38

گروه صنعتی رئال وین -سالن 38

آکپا ایران -سالن میالدB

گروه شرکت های شینا  -سالن میالد A

آلومینیوم آلسون -سالن میالدB

سکو ایران -سالن38

مجتمع آلومینیوم حکمتی-سالن 31B

اجرای پروتکل های بهداشتی در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره
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دوازدهمین منایشگاه بین املللی در و پنجره و صنایع وابسته
به روایت تصویر

بازدید علی نیکزاد نماینده اردبیل و نایب رئیس مجلس شورای اسالمی از آخرین فناوری و پیشرفت های صنایع در و پنجره در نمایشگاه بین المللی تهران
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احمد پورفالح ،مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سکو ایران:

دولتها بخش خصوصی را همواره جدی بگیرند؛ نه فقط در روزهای بحرانی
شرکت سکو (تولید پروفیل بدون اســتفاده از جوش) در سال  1930در شهر صنعتی ترویزو
ایتالیا از سوی خانواده سکو پایهگذاری شده؛ و در حال حاضـر در بیش از  50کشور دنیا تولیدات
این گروه به بازار عرضه می شود .کارخانه سکو در ایران از سال  1355تحت لیسانس کارخانجات
سکوایتالیا و بـا مشـارکت خانواده سکو و بـا همکـاري در تأمین درب و پنجرههاي پروژه عظیم
اکباتان در شهر صـنعتی البـرز در دو کارخانـه و بـا چنـد سـالن در زیربنـایی حـدود 25000
مترمربع شروع به کار کرد .شروع کار این شرکت با تولید درب وپنجره از ورق گالوانیزه در دهه
 50خورشـیدي آغـاز شده و در حال حاضر شرکت سکو ایران با بیش از  90نوع محصول و 150
نوع پروفیل تولیدي در بازار حضور تاثیرگذار دارد .احمد پورفالح ،مدیرعامل و نایب رییس هیات
مدیره شرکت سکو ایران ،مدیر توانمند و پرتالشی است که ریاست اتاق مشترک ایران و ایتالیا
را نیز بر عهده دارد و از اعضای قدیمی اتاقهای بازرگانی است که از ابتدای تاسیس شرکت سکو

شرکت ســکو (تولید پروفیل
بدون استفاده از جوش) در سال
 1930در شــهر صنعتی ترویزو
ایتالیا از ســوی خانواده ســکو
پایهگذاری شده؛ و در حال حاضـــر در بیش
از  50کشــور دنیا تولیدات این گروه به بازار
عرضه می شود.
از آنجایی که شرکت ســکو ایران پای ثابت
مشارکت در نمایشــگاههای مربوط به حیطه
فعالیتش اســت ،از چرایی این مشــارکت و
حضور در نمایشــگاه برایمان بگویید .انتظار
شما از این بخش چیست؟
اعتقــاد دارم کــه تبلیغات جــزو الینفک
برنامههــای هــر بنگاه رو به رشــد اســت.
نمایشــگاه یکی از ابزارهای تبلیغات اســت.
نمایشــگاه جایی اســت که مصرفکنندگان
از نزدیــک محصــول را لمــس میکنند و با
مسئوالن صحبت میکنند و این امکان وجود
دارد که رقبــا را همزمان ببیننــد تا انتخاب
درستی برای نوآوری و تولید محصول داشته
باشند .به همین دلیل بهرغم اینکه میبینیم
حضور در فضای دیجیتالی روز به روز بیشتر
و پررنگتر میشــود ،ولی نمایشگاه همچنان
خاصیت خود را از دســت نداده و در سراسر
دنیا تشکیالت بزرگ نمایشگاهی هنوز حضور
دارند .حتی نمایشــگاهی مانند اکسپو با آن
عظمت هنوز هر  ۵سال یکبار برگزار میشود.
در ایران هم فعالیت صنعت نمایشــگاهی به
قبل از انقالب بــر میگردد .در حقیقت محل
دائمی نمایشــگاههای امروز تهران نزدیک به
یک دهــه قبل از انقالب شــروع به کار کرده
و بعد در استانها تکثیر شد و در بخشهایی
ماننــد تبریز و مشــهد و اصفهان و شــیراز
میبینیم که نمایشگاههای خوبی داریم.
با هر پدیدهای که میتواند دســتاوردهای
خوبی داشــته باشــد اگر مطلــوب و درخور
آن پدیده رفتار نشــود نمیتــوان به نتیجه
دلخواه رســید .یعنی فرصت از دست میرود
و بیهوده هزینه میشود ،بدون آنکه در عمل
بهرهبرداری مناســب از آن بــه عمل آید .در
دهههای اخیــر نمایشــگاه بینالمللی تهران
ســعی کرد تا به نحوی خود را بــه روز نگه
دارد و بازسازی و سیستم ســازی کند .ولی
به دالیلی از جمله مشکالت تولیت نمایشگاه،
موقعیت جغرافیایی نمایشــگاه و تاثیر آن در
ایجاد مشــکالت محیطی ،شاید به آن صورت
که باید به نســبت نمایشــگاه های روز دنیا
به آن بها داده نشده اســت و حتی با نگاه به
نمایشگاههای کشورهای اطراف مانند ترکیه
و دوبی ،در مییابیم که صنعت نمایشــگاهی
کشور ما به مقدار زیادی عقب مانده است.
مدیریت نمایشــگاه کار پیچیده و ســختی
اســت .در آن همه نــوع فعالیتهایی وجود
دارد .از غرفهســازی و اطالعرسانی و باغبانی
و کترینگ و تهیه غــذا تا پذیرایی از مهمانان
خارجــی و انجام امــور گمرکــی .یعنی یک
فعالیت تک بعدی نیســت و بایــد مدیریت
نمایشگاهها اشــراف و تســلط به بسیاری از

ایران تاکنون ،سکان هدایت این شرکت عظیم و مطرح اقتصادی را در دست داشته است .حضور
پررنگ و پرشور شرکت «سکو ایران» در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع
وابسته ،نشان از تفکر رو به توسعه و تعالی مدیران این شرکت دارد .به گفته پورفالح ،یک نتیجه
ملموس حضور در نمایشگاه این است که موجودیت یک شرکت مجددا به اذهان متبادر میشود و
رقبا و مصرفکنندگان میبینند که هنوز این شرکت در صحنه حضور دارد .در حقیقت نمایشگاه
صحنهای است که یک شرکت با حضور خود میتواند رقبا را از نزدیک ببیند و صنایع و محصوالت
خود را در مقایسه با آنها بسنجد تا بتواند برای رقابت بعدی آماده شود .حتی کادر سازمانی یک
تشکیالت وقتی میبینند که شرکت آنها در نمایشگاه غرفه دارد ،میتوانند دلگرم تر کار کنند و
این میتواند تاثیر بسزایی در کارایی آنها داشته باشد.
ادامه گفت و گوی ما را با احمد پورفالح بخوانید.

تخصصها داشــته باشــند .این هماهنگی را
در نمایشــگاههای خارجی در گذشته و حال
میبینیم .من  ۲۰ســال پیش در نمایشــگاه
اکسپوی سیدنی شرکت کردم و در آن زمان
برای افرادی که از کشــورهای مختلف غرفه
رزروکرده بودنــد به ازای هر خواستهشــان
برنامهریزی شده بود .مثال از مشارکتکننده
خارجی میپرســیدند وقتی نمایشــگاه تمام
شــد عالقه دارید از زمانتان چطور استفاده
کنید ،یکی میگفــت میخواهم به موزه بروم
دیگری عالقه داشــت مناظر طبیعی را ببیند
و برای همه برنامهریزی میشــد .جالب است
بدانید کــه در آنجــا به طور سیســتماتیک
آمار فعالیت غرفه ،تعــداد بازدیدکنندگان و
حتی قراردادهایی که بســته میشد ،ثبت و
اطالعرسانی میگردید.
به هر حال در مجموع به نمایشــگاه تهران
از  ۱۰۰نمــره  ۷۰نمــره را میدهــم چون
محدودیتهایــی کــه دارند باعث میشــود
که بــه رکوردهایی که درنظر دارند نرســند.
این تقصیر مســووالن نمایشــگاهی نیست.
الزم است دستگاهها و ســازمانهای مختلف
به مدیریــت نمایشــگاه کمک کننــد .باید
بپذیریم که نمایشــگاه و نمایشگاه داری یک
علم و تخصص اســت .صرفا بر اساس تجربه
و یا توانمندی شخصی نمیشود نمایشگاه را
اداره کرد .یک کار گروهی اســت و باید یک
تیم توانمند و حرفهای و هماهنگ نه فقط در
حوزه نمایشــگاهها که در همه وزارتخانهها و
نهادهای مرتبط حضور داشــته باشد تا بتواند
به خواستهها بر اســاس فرمولهای متعارفی
که امــروز در دنیا وجود دارد جــواب دهند
ضمن اینکه به بودجه متناسب نیز نیاز دارند
که امروز در اختیارشان نیست.
توصیه من به عنوان یک مدیر قدیمی بخش
صنعت این است که در این شرایط  -نه فقط
به خاطر پدیده نامبارک کرونا که به طور کلی
برای باالبردن ســرعت و کیفیت و فراگیری
تاثیر نمایشــگاهها -اگر به طور سیستماتیک
برنامهریزی شود که نمایشگاههای مجازی در
سیستم نمایشگاهی کشور اجرا شود ،میتواند
تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
چون همه امروز برایشــان سخت است که
از شهرســتان به تهران بیاینــد و غرفه های
نمایشــگاهها را ببینند .بنابرایــن میتوان از
این فرصت اســتفاده کــرد .در برخی از این
نمایشــگاهها به دلیــل کمبود فضــا ،امکان
مشــارکت بــرای همــه متقاضیــان فراهم
نمیشــود .از ســوی دیگر به دلیــل اینکه
ممکن است پدیده کرونا ادامه داشته باشد و
کســانی که در خارج میخواهند با ایران کار
کنند امکان حضور ندارند ،نمایشــگاه مجازی
به آنها این امــکان را میدهد که رویدادهای
نمایشــگاه را رصد کنند .توصیهام این است
کــه فضای مجــازی را جدی بگیرنــد و تیم
قوی دعوت کنند .ما آمادگــی داریم در اتاق
بازرگانی تجربیاتی را که در این زمینه داریم،
در اختیارشان بگذاریم.

شرکت ســکو تقریبا همواره در نمایشگاهها
شرکت داشته است ،نه تنها در ایران بلکه در
ســایر نقاط جهان هم در نمایشگاهها شرکت
میکنیــم ،به طوری که ســازه هایمان را که
متنوع هم هست به ســختی حمل کردهایم
تا به نمایشــگاههای مالزی ،استرالیا ،روسیه،
ایتالیا یا به امارات ،قطر ،پاکستان و ...ببریم.
کمبودی که در نمایشــگاهها در سال اخیر
دیده میشــود تبلیغات شــهری است .البته
تبلیغات محیطی صورت گرفته اما انتظارمان
این است که مقداری نمایشگاه در این زمینه
برای جذب بازدیدکننــده تخصصی اقدامات
بیشــتری انجام دهد .هنوز هم فرصت هست
و توصیهام این اســت کــه در رادیو اقتصاد و
رادیوهای مرتبــط و تلویزیون بتوانند میزگرد
داشته باشند و نمایشــگاه را معرفی کنند یا
تبلیغات محیطی داشــته باشند تا باعث شود
بازدیدکننده متخصص وارد شود.
از فعالیــت ها و تولیدات شــرکت
بگویید.
ســکو ایران امروز فقط محصــوالت تحت
لیسانس ســکو ایتالیا را که از ورقه گالوانیزه
اســت ،تولید نمیکند .مــا کارخانهای داریم
که سازههای پی وی ســی را تولید میکند.
ایــن شــرکت از  ۱۲ســال پیش شــروع به
تولید آلومینیوم کرده اســت چــرا که تقاضا
در پروژههــای الکچــری ماننــد هتلهــا و
بیمارستانها و رزیدنسیهای شاخص بیشتر
به طرف آلومینیوم رفته است .بیش از  ۷۰نوع
محصول و  ۱۳۰نوع پروفیل تولید میکنیم و
تقریبا عالوه بر نمایشگاههای خارجی در تمام
نمایشگاههای داخلی کشور شرکت کردهایم.
به طور کلی صنایع شــرایط خوبی ندارند.
صنعــت در و پنجــره زیــر گــروه صنعت
ســاختمانی است و ساخت و ســاز هم ،ریتم
مناســبی ندارد .بسیاری از شــرکتها سعی
میکننــد هزینه هــای خود را کــم کنند تا
بتوانند روی آب بماننــد .این موج که به نظر
من موج نیست و سونامی است باید عبور کند
تا شرایط عادی شود.
چه برنامههایی بــرای جهش تولید
دارید؟
ســکو ایران از معدود واحدهایی اســت که
نیم قرن است تولیداتش در بازار عرضه شده
است .واقعیت این است که چون این شرکت
اعتقاد به کار ســالم و ضابطهمند دارد ،شاید
در حدی کــه از یک واحد  ۵۰ســاله انتظار
میرود به صورت انفجاری بزرگ نشــدهایم،
ولی تاثیرگذاری زیادی در صنعت در و پنجره
داشته است .امروز میتوانم با قاطعیت بگویم
تنها واحدی در دنیا هستیم که با سه متریال
گالوانیزه U.P.V.C ،و آلومینیم ســازههای
گوناگون تولیــد میکنیم .امــروزه ۵۰-۴۰
کشور فقط سیستم سکو را دارند که در ایران
نیز ما نماینده سکو هستیم.
ســکو کارش را در ایــران بــا پروژههــای
شــهرک اکباتان شــروع کرده و بســیاری
از پروژههــای ملی و اســتراتژیک کشــور را
ســکو انجام داده اســت .به طور مثال سازه
نمای اغلب بیمارســتانهای بعــد از انقالب
را اجرا کرده اســت .واحدهای بــزرگ مانند
فــوالد مبارکه ،ذوب آهن ،مس سرچشــمه،
ایســتگاههای تهران ،مشــهد ،برجهای بلند
شهرک غرب را اجرا کرده است .همانطور که
گفتم آلومینیم را که در دنیــا متریالی برای
پروژههای متفاوت و لوکس است از  ۱۲سال
پیش تولید میکنیم .از مدتها پیش نماینده
محصوالت ســکو فرانســه در ایران هستیم
و سیســتم موتورازیســیون و اتوماسیون را
آوردهایم .کرکرههای برقــی و درهای برقی و
سایه بان و اســکرین برقی را آوردهایم .برخی
نمایندگان سکو در دنیا لوازم اداری هم تولید
میکنند ماننــد میز و صندلی و ســاعت و...
که ،آن محصوالت را هم در سکو ایران تولید
میکنیم.
در زمینه مشــتری مــداری چه

اقداماتی انجام داده اید؟
در و پنجره ســازی یکی از کارهای سختی
اســت که نیازهای جامعه را تامین میکند و
ما در ســکو ســعی کرده ایم مشتری مداری
را حاکم کنیــم و رضایت مشــتری برایمان
خیلی مهم است .سعی کرده ایم رقابتی عمل
کنیم و از فرصتها سوء اســتفاده نکنیم .در
طول جنگ ســهمیه ســکو را میتوانستیم
در دو خیابــان تهران بفروشــیم ،اما به تمام
نمایندگیهای خود ارائــه دادیم .ما تقریبا در
تمامی اســتانها نماینده مقیم داریم که تیم
فنی هم آنجا در کنارشان است.
ســعی کرده ایم نــوآوری را باتوجه به نیاز
مشــتری ادامه دهیم .معتقدم تغییر رنگ و
نما در شــهرها را ســکو به ارمغان آورد .مثال
در زمانی که همه رنگ قهــوهای و نقرهای را
میخریدنــد ،ده درصــد تخفیــف میدادیم
که به ســراغ زرد و قرمز و نارنجــی بروند .از
ســوی دیگر زمانــی بحث قیمــت و مصرف
انــرژی در ایران چندان مطــرح نبود و چون
انرژی ارزان داشتیم ،زیاد مصرف میشد .در
آن زمان ســکو ایران طراحی پنجرههای دو
جداره و ســه جداره را در حالی شــروع کرد
که شاید بســیاری از کشورهای صنعتی هنوز
این طراحی را نداشــتند .اصوال طراحی سکو
به شکلی است که بحث هوابندی ،آب بندی
به خاطر واشرکشــی و خمش پروفیل هایش
مورد توجه قرار گرفته است و نهایتا هرکسی
که محصول ســکو را مصرف میکند میداند
روی هزینه هــای مصرف انــرژی اش تاثیر
زیادی دارد.
صادرات شما چگونه است؟
برای صادرات ســعی کرده ایم محدودیتی
که صــادرات دارد را رفع کنیــم .در و پنجره
اوال محصول سنگینی اســت ،چه آلومینیوم
و چــه گالوانیزه ،چــون محصــول حجیم و
آسیبپذیری اســت و شیشــه و رنگ دارد،
جابه جایی آن به فاصلههای دور کار ســختی
است .ما به کشــورهای  CISصادر کردهایم
و به امارات و قطر صادرات داشــتهایم ،حتی
به سکوی ترکیه یراقآالت فروختهایم .بعد از
جنگ ،محدودیتهایی ایجاد شد و ما در این
بین تمام یراقآالت و اتصاالت که در گذشته
از سکو ایتالیا یا ســکو فرانسه وارد میکردیم
را طراحی و قالبســازی نمودیــم و در ایران
ساختیم.
ما چه در داخل و چه در خارج رقبای خوبی
داریم که کمک میکنند درجــا نزنیم .برای
اینکه بتوانیم در بازار باشــیم نهایتا خودمان
را هم تراز واحدهای تولیــدی خوب در دنیا
میدانیــم .ما همچنیــن نمایندگــی برخی
برندهای دیگــر مانند ســامفی را داریم که
تولیداتی همچون اتوماســیون ،کرکره ،در و
پنجره را دارد و در دنیا حرف اول را میزند.
به موانع و مشــکالتی که در مسیر تولید با
آن روبه رو هستید ،اشاره کنید.
براســاس نظرســنجیای که در اتاق ایران
از بنگاهداران داشــتهایم ،بزرگترین معضل
واحدهای تولیدی شــبیه ســکو ایران بحث
نقدینگی در گردش بــه خصوص برای تامین
مواد اولیه اســت .بی ثباتی نــرخ ارز امکان
هرگونه برنامه ریزی را از اینگونه شــرکتها
گرفته اســت .به خصوص بــرای محصوالتی
مانند در و پنجره که تولیدشان زمان براست.
محصوالت در و پنجره انبار شدنی نیست .باید
اول اندازهگیری و بعد طراحی و تولید کنیم
و انجام این کار سه چهار ماه برای یک ویال و
آپارتمان کوچک و برای مجتمعهای بزرگ دو
سال طول میکشــد .ظرف چهار سال دالر از
 ۳هزار تومان به باالی  ۲۰هزار تومان رسید.
این بیثباتی امکان هر گونــه برنامهریزی را
از شــرکتها میگیرد .تولیدکنندگانی مثل

ســکو ایران نیاز به نقدینگی باال دارند .روزی
ســهامداران بر اســاس دالر  ۳هــزار تومان
نقدینگــی را تامین کرده اند و مــا با دالر ۷
تومان کارخانه را ســاختهایم و از آن زمان تا
کنون  ۳۰۰برابر خرید میکنیم .باید سیستم
بانکی بــرای گــردش نقدینگــی واحدهای
صنعتــی فکری کنــد و نــرخ دالر امیدوارم
باالخره ثابت شــود .این بــی ثباتی که ایجاد
شده است ،مانع از گرفتن ســفارش کار می
شود.
درست اســت که دولت در شرایط خاصی
قرار دارد و تحریمها مشکالتی را ایجاد کرده
اســت و باعث شــده درآمدهای نفتــی ما از
حدود  ۱۰۰میلیارد دالر بــه  ۸میلیارد دالر
در سال برسد و دولت با کسری بودجه شدید
مواجه شــود و عالوه بر این کرونا هزینه های
دولت را باال برده و دست دولت تنگ است ،اما
میتوان اولویتها را تعیین کرد و باید کمک
کنند کــه واحدهای تولیــدی بتوانند بعد از
تامین نیاز نقدینگی خــود ،مواد اولیه خود را
به راحتی وارد کنند.
به عنــوان مدیری کــه حداقل  ۴۰ســال
است در فضای کســب و کار هستم میگویم
دولتها زمانی که جیب شان پر پول میشود،
فراموش میکنند بخش خصوصی وجود دارد.
زمانی که شرایطشــان مطلوب نیست به این
فکر میافتند کــه بخش خصوصی را به تولید
دعوت کنند تا صادر کنند و دالر بیاورند.
انتظارمان از دولت این اســت که در چهار
فصل ،چه فصل بارانی و چــه آفتابی ،بخش
خصوصی را در کنار خودشــان جدی بگیرند
و سعی کنند مشکالت را حل کنند .امیدوارم
منابع کشور به طرف تولید هدایت شود .بازار
بورس راه حل خوبی است و امیدوارم منطقی
بزرگ شود و حباب در آن نباشد ،بلکه از آن
طریق بنــگاه هایی که در بورس هســتند و
تعدادشان زیاد نیست ،حداقل به رشد برسند.
همچنین انتظار داریم که ســازمان تامین
اجتماعی در مقوله کرونا ،مهلت بیشــتری در
اختیار بنــگاه های تولیدی بگــذارد ولی این
اتفاق به شکلی که میخواستیم نیافتاد.
مشــکالت به قدری زیاد بوده و هست که
اگر از ابتدا یــک فرد عالقه مند و عاشــق با
مجموعه ســکو حرکت نکرده بود شــاید تا
کنون این مجموعه مانند بسیاری از واحدهای
دیگر بســته میشــد .بعد از ارج و آزمایش و
یک سری کارخانه های معدود دیگر ،سکو از
واحدهایی است که کارش را از قبل از انقالب
شــروع کرده و هنوز به فعالیت خــود ادامه
میدهد.
تولید در و پنجره در دنیا کار ســختی است
چون باید ســاختمان شــما تمام شود و بعد
تعیین شــود که در و پنجرهاش با چه عرض
و ارتفاع و رنگ و با چه ســمت بازشو و با چه
دستگیره و یراق آالتی ساخته شود .بنابراین
هیچ در و پنجــره ای را نمیتوانیم انبار کنیم
تا شما روزی بگویید چه میخواهید .به خاطر
همین هم در بحران شوروری سابق که پیش
آمــد ،ســکوهایی مانند یوگوســاوی ،چک
اسلواکی ،بلغارستان ،لهستان همه ورشکست
شدند ،چون نمیتوانستند تولید و انبار کنند
تا روزی فردی بیاید و آنها را بخرد.
 ...و سخن پایانی جنابعالی؟
آرمــان و آرزوی من این اســت که به مدد
برنامهریزی صحیح ،نظارت مسئوالنه و کمک
به ناوگان تولید بتوانیم کشــور را در مســیر
درست توسعه یافتگی هدایت نمائیم و رفاه و
آرامش را برای مردمان شایسته این سرزمین
کم نظیر فراهم آوریم.
همچنین برای همه دســت انــدرکاران و
مشــارکتکنندگان در این نمایشگاه آرزوی
توفیق دارم.
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پیام دکتر حسینزاده به فعاالن صنعت و معدن ایران

صنعت نمایشگاهی شتابدهنده توسعه تولید و تجارت است
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت ســهامی نمایشگاههای
بینالمللــی ج.ا.ایران در پیامی به مناســبت روز ملی صنعت ومعدن
خطاب به فعــاالن عرصه تولیــد ،تجارت و خدمــات در بخشهای
صنعت و معدن کشــور ،یادآور شد که حمایت از صنعت نمایشگاهی
کشور به مثابه موثرترین ابزار بازاریابی در جهان معاصر ،در شکوفایی
بخش صنعت ومعدن تاثیر بسزایی خواهد داشت .در پیام دکتر بهمن
حسینزاده به مناسبت روز ملی صنعت ومعدن آمده است :دهم تیرماه
هر سال روز قدر شناسی و سپاسگزاری از فعاالن عرصه صنعت و معدن
و همه تالشگران گرانقدر این بخش مولد اقتصادی است که در سخت
ترین شرایط برای توسعه قتصادی کشور ،ایثارگرانه کوشش میکنند.
بخش صنعت و معدن از لحاظ ایجاد فرصتهای شغلی ،کسب درآمد
ارزی  ،تحقق اهداف صادراتی و تامین نیازهای کشور به انواع کاالهای
ضروری و صرفهجویــی ارزی نقش ارزنــدهای در اقتصاد ملی ما ایفا
میکند .در سال  1398سهم گروه صنعت و معدن در تولید ناخالص
داخلی ایران ،بالغ بر  25درصد بوده و پس از بخش خدمات ،مهمترین

بخش اقتصادی را تشکیل داده است .برای نشــان دادن اهمیت این
بخش در ایجاد اشتغال ،کافی است به این نکته اشاره کنیم که بیش
از  28درصد جمعیت شاغل کشور یعنی  7/8میلیون نفر از هموطنان
عزیز ما در بخش صنعت و معدن اشتغال دارند.سهم بخش صنعت و
معدن در صادرات غیر نفتی کشور بیش از  80درصد است که این رقم
به خوبی نشان میدهد که بنگاهها و موسسات و شرکتهای فعال در
بخش صنعت و معدن تا چه حد در عرصه صادرات و کسب درآمدهای
ارزی در شرایط حساس فعلی نقش آفرین هستند.
شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران و به
طور کلی همه مراکز نمایشگاهی کشور به سبب اهمیتی که برای بخش
صنعت و معدن قائل هستند ،بخش قابل مالحظهای از نمایشگاههایی
را که در طول سال برگزار میکنند به معرفی توانمندیها ،ظرفیتها و
دستاوردهای صنعتی و معدنی کشور و بازاریابی برای واحدهای فعال
در عرصه تولید و صادرات اختصاص میدهنــد .صدور بیش از  35تا
 40میلیــارد دالر کاالی صنعتی و معدنی در هر ســال ،بدون تردید

مرهون برگزاری صدها نمایشگاه تخصصی ،بین المللی و اختصاصی
در داخل و خارج از کشــور توســط مراکز نمایشگاهی میهن ماست.
در ادامه پیام میخوانیم :بررســیهای انجام شــده نشان میدهد که
کشــور ما با دارا بودن بیش از  70نوع ماده معدنی با ارزش به میزان
 57میلیارد تن که  37میلیارد تن آن قابل بهرهبرداری است در بخش
معدن مقام پانزدهم را در دنیا داراســت .بهرهبرداری مناسب از این
ذخایر بدون شک در تقویت بنیه ارزی کشــور و ایجاد فرصتهای
شغلی جدید و رفع نیازهای واحدهای تولیدی نقش موثری ایفا خواهد
کرد .اعطای تسهیالت اعتباری ارزان بهره به واحدهای تولیدی ،جذب
ســرمایهگذاریهای خارجی ،انتقال فناوریهای پیشرفته به کشور،
حضور فعال در بازارهای هدف و جلوگیری از ورود کاالهایی که مشابه
آنها در بازار داخل تولید می شــود ،میتواند بخش صنعت و معدن را
به فعالترین بخش اقتصادی کشــور تبدیل کند .حمایت از صنعت
نمایشگاهی کشور که موثرترین ابزار بازاریابی در جهان معاصر است،
بدون شک در شــکوفایی بخش صنعت و معدن و بازگشت رونق به

آن تاثیر بسزایی دارد .ضمن آرزوی موفقیت برای همه فعاالن بخش
صنعت و معدن که همواره پشــتیبان و حامی دارندگان سایتهای
نمایشگاهی کشــور بوده و بیشــترین ســهم را در تحرک صنعت
نمایشگاهی کشــور دارا بوده و هستند ،روز ملی صنعت و معدن را به
آنان تبریک می گوییم.

هر در و پنجرهای برای هر مکانی مناسب نیست

راهنمای انتخاب و خرید در و پنجره متناسب با شرایط محل نصب

در گزارشی که پیش روی شماست ،گروه رسانهای پایگاه خبری اخبار
نمایشگاه ها ،به بررسي انواع پنجره ،به خصوص پنجره دوجداره پرداخته
است تا خوانندگان با آگاهی بتوانند پنجره اي مناسب را براي هر محيط
انتخابكنند.
معرفی انواع پنجره
پنجرهها در انواع مختلفي توليد ميشــوند كه بسته به نوع فضايي
كه مي خواهند نصب شــوند انتخاب ميشوند و به عوامل مهمي مثل
آب و هوا بستگي دارند .انواع پنجره ها عبارتند از پنجره چوبي ،پنجره
فلزي ،كه خود به دو دسته آهني و آلمينيومي تقسيم ميشود و پنجره
كامپوزيت كه به سه دســته فايبر گالس pvc ،و  upvcتقسيم مي
شوند.
پنجرهچوبي
چوب كه از دیرباز در صنعت توليد درب و پنجــره جايگاه ويژه اي
داشته است ،همواره اين جايگاه را حفظ كرده است و توليد آن در حال
پيشرفت است .از مزایا و معایب آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مزایای استفاده از پنجره های چوبی
قابليت ساخت پنجره دو جداره را داراست.
طول عمر بااليي دارد.
از اتالف انرژي جلوگيري مي كند.
عايق صوتي است.
عايق در برابر آلودگي و گرد و غبار است.
در برابر نور آفتاب مقاوم است.
نصب آساني دارند.
معایب استفاده از پنجره های چوبی
خطر حریق و آتش سوزی در آن بسیار باالست.
امکان خورده شدن توسط حشرات را دارد.
مقاومت آن در برابر ضربه پایین است .
نیاز به رنگ کردن و نگهداری ویژه دارد.
تغییر حالت در مجاورت رطوبت در آن بسیار مشهود است.
پنجرهفلزي

پنجره هاي فلزي به دو دسته آهني و آلومينيمي تقسيم ميشوند كه
به تفكيك به بررسي هر يك ميپردازيم:
پنجرهآلومينيومي
پنجره هاي آلومينيومي در گذشته بيشتر مورد استفاده قرار میگرفته
است .اين نوع از پنجرهها به صورت مكانيكي به يكديگر متصل ميشوند
و قابلیت ســاخت پنجره دو جداره نیز امکان پذیر است .پنجره هاي
آلومينيومي هم مانند ديگر محصوالت داراي مزايا و معايبي است که از
جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مزايای استفاده از پنجره های آلومینیومی
داراي طول عمر بيشتر به نسبت چوب است.
وزن و حجم كمتري به نسبت چوب دارد.
حمل و نصب آن آسان است.
معايب استفاده از پنجره های آلومینیومی
عايق گرما نيستند.
باعث هدر رفتن انرژي مي شوند و با راه دادن سرما به داخل محيط
عرق مي كنند.
تورفتگي و خراش بر روي آن ها قابل تعمير نيست و در اين صورت
بايد تعويض شوند.
راهنمای خرید پنجره دو جداره
پنجرهآهني
پنجرههاي آهني هم مانند پنجــره آلومينيومي خاصيت دو جداره
شدن را داراســت و از جمله معایب و مزایای آن می توان به موارد زیر
اشاره کرد:
مزايای استفاده از پنجره های آهنی
قيمت آن ها مناسب است.
قابل ترميم بودن آن ها در مقابل شكستگي.
رنگ پذيري مناسبي دارند.
معايب استفاده ار پنجره های آهنی
عايق گرما نيستند.
درز گيري آنها معموال به درســتي انجام نمي شــود و در هنگام

بارندگي باعث نفوذ آب به داخل فضا ميشوند.
در مجاورت با رطوبت و به مرور زمان دچار زنگ زدگي مي شوند.
پنجرهكامپوزيت
اين نسل از پنجرهها محصول فرآيند هاي شيميايي هستند كه براي
ساخت قاب پنجره از آن استفاده ميشــود و از اين تكنولوژي بيبهره
نمانده اند .اين نوع از پنجرهها خود به سه دسته فايبر گالس pvc ،و
 upvcتقسيم ميشوند كه در ادامه به بررسي هر يك ميپردازيم.
پنجره فايبر گالس
كامپوزيت هاي پليمري يا همــان فايبر گالس يكي از آن مصالحي
اســت كه از آن در ســاخت پنجره استفاده ميشــود .فايبر گالس يا
كامپوزيت ساخته شــده از الياف شيشه اي و مواد پليمري است كه از
پشم شيشه به عنوان ماده تقويت كننده و از مواد پليمري به عنوان مواد
زمينه استفاده مي شود.
مزايای استفاده از پنجره های فايبر گالس
وزن بسيار سبكي دارند.
عايق صوتي و حرارتی بسيار خوبی است.
طول عمر باال دارند.
مقاومت باالیی در برابر خوردگي ،آتش سوزي و فشار ناشي از زلزله
دارد.
در هنگام وزش باد و توفان سر و صدای زیادی ایجاد نمی کند.
ضريب ايمني باال در برابر سرقت دارد.
قابلیت توليد در رنگ هاي متنوع را دارد.
باز و بسته شدن به علت انبساط بسيار كم آسان است.
پنجره  pvcو upvc
امروزه در صنعت پنجره سازي از اين پليمرها براي ساخت قاب پنجره
استفاده ميشودPvc .هــا نسبت به upvcها داراي مواد سخت تري
هستند و تحمل دماي كمتري دارند .مزایا و معایب این نوع از پنجرهها
به شرح زیر است.
مزايای استفاده از پنجره های  pvcو upvc
قابل شستشو هستند.

به کاهش مصرف انرژی کمک شایانی می کنند.
در رنگ های متنوع تولید می شوند.
عايق صدا ،حرارت و الكتريسيته هستند.
ضد اشتعال و ضد حريق هستند.
نکته :پنجرههای کامپوزیت (فایبرگالس )PVC،UPVC،به دلیل
سطح کیفی باال معایب چندان چشمگیری ندارند.
نكات خريد پنجره مناسب
در پنجره  upvcنوع ثابت از پر كاربردترين و مناسب ترين پنجره ها
محسوب مي شود ،زيرا كه در آن از يراق آالت استفاده نميشود.
بازشو در پنجره  upvcبه دو شكل افقي و عمودي است.
اســتفاده از هر محور افقي و عمودي در پنجره  upvcبا استفاده از
يك دستگيره است.
در نوع دو لنگه بازشو در پنجرههاي  upvcباعث به وجود آمدن ديد
بيشتر و استفاده از فضاي محيط اطراف مي باشد.
اين نسل از پنجره  upvcبه صورت ريلي هم در بازار وجود دارند كه
باعث عدم اشغال فضاي در هنگام باز و بسته شدن مي شوند.
نوع ديگري از پنجره  upvcفولكس واگني است كه يراق آالت آن
نسبت به نمونه هاي ديگر گران تر است و بازوي آن ها مانند درب ون
است.
توجه به پروفيل ها از نكاتي اســت كه بايد به آن دقت شــود زيرا
پروفيل هاي ارزان قيمت بعد از مدتي تغيير رنگ مي دهند و بعد دچار
شكستگي مي شوند.
يــراق آالتي كــه انتخاب مــي كنيد با توجــه به تنوع و شــكل
هاي مختلــف انتخــاب مي شــوند و بســتگي بــه نحوه بازشــو
دارند.
پنجــره  upvcدر انــواع و اشــكال مختلــف توليد ميشــوند و
ميتوانيد مــدل آنها را خودتــان انتخاب كنيد .مربع ،مســتطيل و
قوسدار از جمله اشــکال مختلف پنجرهها اســت كــه البته هزينه
ســاخت پنجره هــاي منحنــي و قــوسدار بيشــتر از پنجرههاي
معمولي است.
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مجید حکمتی ،مدیرعامل مجتمع آلومینیوم حکمتی

کیفیت تولیدات «آلومینیوم حکمتی»
با پروفیلهای وارداتی مرغوب برابری میکند

فاز اول مجتمع آلومینیوم حکمتی در سال  ۱۳۶۴با همت و تالش
اکبر حکمتی ،بنیانگذار آیندهنگر این مجتمع که از صنعتگران و تولید
کنندگان بزرگ استان آذربایجان شــرقی و قهرمان ملی در ورزش
کشتی است ،در زمینی به مســاحت  ۵۰۰۰متر مربع در شهر تبریز
تاسیس شد و به بهرهوری رسید.
با احداث و راهاندازی فاز دوم این مجتمع در سال  ۱۳۸۶در زمینی
به مساحت  ۷۰۰۰متر مربع و با در اختیار گرفتن  ۱۲۰۰۰متر مربع
فضای ایجاد شده مشتمل بر ۶سالن بزرگ تولیدی و نیز بهرهگیری از
وجود مدیران ،مهندسین ،کارشناسان و نیروی انسانی فنی و مجرب
و کارآمد ،این مجتمع جزء معدود واحدهای تولیدی -صنعتی بخش
خصوصی این صنعت در سطح کشور بوده و نیز کاملترین کارخانه
تولید کننده بیلــت ،پروفیل ،درب و پنجره و ســازه های صنعتی و
ساختمانی در شمالغرب ایران می باشد که با دارا بودن ماشینآالت
مجهز و به روز و با بهرهگیری از بهترین تکنولوژی روز دنیا و تامین
مواد اولیه مرغوب از مرحله تولید بیلت تا تولید پروفیل و ســاخت
درب و پنجره در سیستم های مختلف و سایر سازههای ساختمانی
و پروفیلهای صنعتی فعالیت نماید.
مجتمع آلومینیوم حکمتی هم اکنون با برخورداری از واحدهای
طراحی ،قالب سازی ،تولید پروفیل و با استفاده از دستگاههای مدرن
و تکنولوژی روز اروپا نقش مهم و ســهم قابل توجهی از بازار مصرف
در زمینه تامین بیلت ،پروفیل ،درب و پنجــره در پروژه های بزرگ
و کوچک در سطح کشــور را به خود اختصاص داده است .همچنین
با ادامه تالشهای خســتگی ناپذیر و بی وقفه در سال  ۱۳۹۷موفق
به اخذ گواهینامههای بینالمللی  2015-9001 Isoو اســتاندارد
 CEاروپا شده است.مجید حکمتی ،مدیرعامل پر تالش و برنامهریز
مجتمع آلومینیــوم حکمتی و مجموعه تحت مدیریت ایشــان ،در
دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته غرفهای
چشمگیر دارند و با دستی پر در این نمایشگاه حضور یافتهاند.
توگوی نشریه اقتصاد و نمایشگاه با ایشــان را می خوانید؛ با
گف 

این توضیح که مجید حکمتی هم چون پدرشــان اکبر حکمتی از
افتخارآفرینان ورزش اول کشور یعنی ُکشتی در سطح ملی و جهانی
هستند.
از فعالیتها و جایگاه مجتمع تولیدی آلومینیوم حکمتی
بگویید.
این مجموعه با توجه بــه برنامهریزی و تالش هــای بنیان گذار
مجتمع آقای اکبر حکمتی که پدر بنده هستند ،تاسیس و راه اندازی
شد که نزدیک به نیم قرن ســابقه در صنعت آلومینیوم دارد و جزو
 ۵برند برتر ایران به شــمار میآید .کارخانههایی که روی اصول کار
میکنند ،توانســتهاند در زمینه تولید پروفیل در مقایسه با کیفیت
پروفیلهای وارداتی قد علم کننــد و در واقع کیفیت تولیدات ما با
کیفیت پروفیلهای وارداتی مرغوب برابر است.
واحد تولیدی حکمتی از نظر چرخه تولید کامل است و از شمش تا
محصول نهایی را به صورت اجرای خدمات ریختهگری ،هموژنایزینگ،
اکستروژن ،آندایزینگ ،خدمات طرح چوب ،رنگ پودری و در نهایت
مونتاژ پنجره به مصرفکنندگان محصوالت خود ارائه میدهد و جزو
کارخانجات منحصر به فردی است که چرخه تولیدش کامل است.
در حــال حاضر در دو کارخانه فاز  ۱و فاز ۲فعالیت داریم .پشــت
کارخانه فاز  ۲زمینی را به مساحت  ۳هکتار خریداری کردهایم و در
نظر داریم که سالنهای جدید بزنیم و فعالیت خود را توسعه دهیم
و بخشی از خطوط تولیدمان را به آنجا منتقل کنیم ،چرا که از نظر
فضای تولیدی نیازمند توسعه هســتیم .امیدوارم به زودی بتوانیم
قدمهای بلندی در تولید پروفیلهای آلومینیومی استاندارد برداریم
و سهم خود را در بازار گسترش دهیم.
آیا تا کنون صادرات داشتهاید؟
در گذشته به کشورهای همسایه صادرات داشته ایم ،ولی باتوجه به
وضعیت فعلی و بیماری کرونا  ،صادرات به کشورهای خارجی کمرنگ
شده ،اما ســعی داریم در نمایشگاههای خارج از کشور شرکت کنیم
و بتوانیم جذب نمایندگی و عاملیت فروش در کشــورهای همسایه
مانند عراق ،افغانستان ،کردستان عراق و سایر کشورها داشته باشیم
و دیدگاه بلندمدت مان این است که بتوانیم برای صادرات نیز فعالیت
خود را دو چندان کنیم.
آیا از روش های نوین در تولید محصوالت خود استفاده
میکنید؟
تکنولوژی که در مجتمع آلومینیوم حکمتی اســتفاده می شود،
تکنولوژی روز دنیاســت و در زمینه ریختهگری ،اکستروژن و آندایز
ماشینآالت کامال مدرن هستیم و به همین خاطر توانستهایم کیفیت
مورد نظر مشــتری را تامین کرده و رضایت مصرفکننده را جلب
کنیم.

آرش حمزه لویی ،مشاور مدیرعامل و مدیر فروش و بازرگانی شرکت نوین سازه کیسان آرمان

با روشهای حرفهای و بدیع تولید و فروش ،بازار را تسخیر میکنیم

شرکت نوین سازه کیسان آرمان با نـام تجاری کیـسان
( )KSANدر سال  1390در راستـــای اهـــداف از پیش
تعیین شده خود در تهران تاسیس شد .در سال  1392بـا به
کارگیری نیروهای مجرب و ماشینآالت پیشرفته این صنعت
در مســیر تولید پروفیلهای یو پی وی سی با مرغوبترین
مواد اولیه گام برداشت که مقدار محدودی از این پروفیل برای
مصرف داخلی و عمده تولید آن برای صدور به کشــورهای
همسایه از جمله عراق ،افغانستان ،کردستان و  ...اختصاص
یافت .این مجموعه در سال  1397با افزایش مساحت کارخانه،
به روزرســانی قالبهای تولید و افزودن خط تولید جدید،
تولید و پخش پروفیلهای کیســان را در داخل کشور نیز
گسترش داده است .پروفیلهای تولیدی نوین سازه کیسان
آرمان از نــوع  upvcو در ضخامت  60میلیمتر و با قابلیت
لمینت شدن میباشد و فرموالسیون پیشرفته و افزودنیهای
خاص امکان تولید پروفیل با رنگهای سفید و شفافیت باال را
میسر ساخته است .از این رو در شرایط مختلف آب و هوایی
در مقابل تغییر رنگ و حالت مقاوم بوده و دارای  10ســال
ضمانتمیباشد.
برای آشنایی بیشتر با فعالیتهای شرکت کیسان با آرش
حمزهلویی ،مشاور مدیرعامل و مدیر فروش و بازرگانی این
شرکت در دوازدهمین نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته
مصاحبهای انجام دادهایم که میخوانید.
تولیدات شرکت کیسان چیست؟
شرکت نوین سازه کیســان آرمان با برند کیسان در بحث تولید
پروفیلهای در و پنجره  UPVCفعالیت دارد و محصوالتی را وارد
بازار این صنعت میکند که با توجه به کیفیت باال شدیدا مقرون به
صرفه است.
با چه هدفی در نمایشگاه شرکت کردهاید؟
برای شناســاندن برندمان ،با حضور قوی و پر رنگ در نمایشگاه
قدمهای اول را بر داشتهایم.

کیسان به لحاظ مشــتری مداری و جذب مشتری چه
راهکارهاییاندیشیدهاست؟
بحث جذب مشــتری و مشــتری مداری یک اصل مهم است و
همه شرکتها میخواهند روز به روز مشــتریان شان بیشتر شود.
در این خصوصسیاســت جدیدی را در فروش راه انداخته ایم که
این روش آنقــدر جذابیت دارد و در صنعت ما نو و بدیع اســت که
ظرف مدت دو ســالی که اجرای آن را شــروع کردهایم و به صورت
حرفه ای پروفیل تولید میکنیم ،بســیاری از اهالــی صنعت را به
سمت ما گرایش داده است .ما شدیدا بر اســاس انحصار گرایی در
لوکیشنهای مختلف در ایران کار می کنیم ،برخالف تولیدکنندههای
دیگر که فقط سیاست شان بر اســاس فروش است ،سعی کردهایم
بر اســاس یک دیدگاه کیفیت مدار و منطبق با شرایط روز جامعه
جلو برویم.
در لوکیشنهای مختلف افراد مختلفی که تعدادشان محدود است
را به مجموعه اضافه کردهایم و سعی میکنیم تعداد محدودی باشد
که بتوانیم برند کیسان را در جایگاه مناسب نگه داریم .میدانید که
اگر برند و یا کاالیی تعداد زیادی مصرفکننده داشــته باشد چون
فروش ما هم  B2Bاست اگر خیلی مصرفکننده داشته باشد رقابت
ناسالم بین مصرفکننده ها زیاد میشود .یعنی اگر در یک لوکیشن
مانند ســمنان که در کل جمعیت محدودی دارد اضافه بر شرایط
جمعیت ،به تولیدکنندگان در و پنجره کیسان بدهیم ،باتوجه به اینکه
همه یک کاال دارند مجبور می شوند رو به رقابت ناسالم بیاورند و این
باعث میشود هم برند کیسان جایگاه خود را پیدا نکند و هم دوستان
بعد از مدتی از این برند خسته شــوند .سیاست فروش ما شدیدا بر
اساس انحصار گرایی است.
در راه تولید و توســعه با چه موانع و مشکالتی روبرو
هستید؟
مهمترین مشکل تلرانس و یکنواخت نبودن قیمت مواد اولیه در
ایران است که باعث شده است تولیدکنندگان تحت فشار قرار گیرند.
به دلیل اینکه ثبات قیمتی نداریم ،آســیبینیم که امیدوارم ثبات
قیمت به کشور بازگردد.

محمد امین نیلی ،مدیرعامل بام تک

هادی باقری ،مدیرعامل شرکت آروین فناوران صنعت ناب

«رئال وین» با تنوع محصوالت ،بازار را در دست میگیرد

شــرکت آروین فناوران صنعت ناب که در سال  1395به
ثبت رسیده و کار خود را از ســال  1396در زمینه تولید
پروفیلهای در و پنجره یو پی وی سی آغاز کرده ،و در طی
این ســالها به یکی از تولیدکنندگان این حرفه در ایران
تبدیل شده است .این شرکت طی طرح توسعه سال ،1398
دو خط تولید جدید به خطوط خود اضافه کرده است .رئال
وین به عنوان یکی از تولیدکنندگان صنعت پیویســی
و تولید پروفیلهای در و پنجره یوپیویســی براســاس
اســتانداردهای معتبر اروپایی و دارنده گواهی استاندارد
ایران ،دارنده گواهی از  QALانگلســتان و بیمه ایران در
سطح کشور مطرح میباشد.
این شرکت با توجه به نیاز صنعت عظیم ساختمان ،تنوع
محصوالت تولیدی را در اولویت برنامههایش گذاشته و در
قالب تحقیق در انواع  4کاناله 3 ،کاناله و سری کشویی در
حال تولید میباشد.
گروه صنعتی رئال وین با مطالعــه در زمینه پروفیلهای
یوپیوی سی و با تجربه بیش از یک دهه فعالیت در زمینه
درب و پنجره دوجداره ،شروع به تولید پروفیل یوپی وی
سی نموده است.
خبرنگار نشــریه اقتصاد و نمایشــگاه در دوازدهمین
نمایشگاه بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته با هادی
باقری ،مدیرعامل خالق و پر انرژی شرکت آروین فناوران
صنعت ناب گفت و گو کرده است که میخوانید.
تولیدات رئال وین چیست؟
شمشهای پروفیل تولید میکنیم که با آن در و پنجره ساخته
میشود.
با چه هدفی در نمایشگاه شرکت کرده اید؟
به این دلیل که بنده  100درصد به تبلیغات معتقدم .یکی دیگر
از دالیل حضورمان در نمایشــگاه این است که در کنار همکاران و
دیگر برندها باشیم و نام رئال وین در نمایشگاه همچون سالهای
گذشته بدرخشد.

چندمین سالی است که در نمایشگاه شرکت میکنید؟
ششــمین ســالی اســت که در نمایشــگاه در و پنجره شرکت
میکنیم.
آیا صادرات هم دارید؟
به کشور افغانستان صادرات داریم.
به فکر توسعه هستید؟
در حال حاضر شرایط کار در بازار ســخت شده است و فقط به
حفظ شرکت و زنده ماندن این مجموعه میاندیشیم و تمرکز خود
را روی این هدف گذاشتهایم.
در زمینه مشــتری مداری و جذب مشــتری جدید چه
اقداماتی انجام دادهاید؟
سعی ما در حفظ مشتریان قدیمی است .خدمات و پشتیبانیها
را در این راستا بیشتر کردهایم.
خدمات پس از فروش در کســب و کار شما به چه شکل
است؟
ضمانــت تغییر رنــگ و دفرمه شــدن محصول و ســر زدن به
کارگاههــای مونتاژ در و پنجــره و کنترل مونتــاژ در و پنجره که
کارگاهها به طور اســتاندارد پنجره تولید کنند و به مشتریان ارائه
دهند.
در مسیر تولید و توسعه با چه موانع و مشکالتی روبه رو هستید؟
مشــکل عمدهای که داریــم تامین مواد اولیه اســت .هر بخش
مشــکلی دارد .تولیدکننــدگان داخلی یک مشــکل و وارداتیها
مشــکالت خاص خود را دارنــد .همچنین تامین بــرق مخصوصا
در تابستان در چند ســال اخیر دچار معضل شــده است .قطعی
برق مداوم داریم که در شــهرک های صنعتی بزرگ کشور اتفاق
میافتد.

 70درصدبازارسایبانوسقفهایمتحرکدراختیار«بامتک»است
بام تک در سـال
فعـــالیت
2010
خود را بــا واردات و
مـونتاژ سقف جمع
شونده و شیشــه گیوتینی آغاز
کرد .این شـــرکت با تکـــیه بر
تجـربه  10ساله تولـید و عرضـه
سیستم های سقف متحرک ،سایه
بان برقی ،شیشــه های اتومات و
پرده سقفی توانسـته محصوالتی
منطـبق با تکـــنولوژی روز دنیا
به بازارهای داخلـــی و خارجی
همچون کشـورهای قطر ،عراق،
تاجیکستان ،ترکمنستان و اکـثر
کشـورهای حـــوزه قفقاز عرضه
کند و در جهت توسعـه اقتصادی
و صنعتی کشـور قدمهـای بلندی
بردارد .این واحـــد تولیـــدی
بــا کادر مدیریت حـرفـــهای،
دپارتمان فروش بــا تجربه ،توان
تولید و دپوی بــاالی محصوالت،
موفق شـده بیش از  70درصــد
سـهـم بازار سایبان و سقف های
متحرک را در کشـــور تصـاحب
کند و به جلـب هرچــه بیشــتر
رضایت مشتریان خود ادامه دهد.
در دوازدهمیــن نمایشــگاه
در و پنجــره و صنایع وابســته
پای صحبت محمــد امین نیلی،
مدیرعامل جوان و خالق و سخت
کوش بــام تک نشســتهایم که
میخوانید.
بام تک به تولید چه محصوالتی
میپردازد؟
مجموعه بام تک در زمینه سقفهای
متحرک و شیشههای متحرک طی ۷
ســال اخیر فعالیت خود را آغاز کرده
و در این زمینه ســهم قابل توجهی از
فضای هوشمندسازی سیستمهای نما
و ســقفها را در سقف ســاختمان به
خود اختصاص داده است.
مهمترین دستاورد شما تا کنون چه
بوده است؟

مجموعه بام تک توانســته سهم ۷۰
درصدی بــازار را به خــود اختصاص
دهــد و در زمینــه متحرک ســازی
سقفها و شیشههای متحرک توانسته
یک فضــای  ۴فصله را بــرای فضای
 outdoorتعریف کند.
برنامه های شــما برای گسترش
فعالیتهایتان چیست؟
فضای تولیــدی و کارخانــهای این
شــرکت حــدود  ۲۰۰۰متــر مربــع
وســعت دارد که نزدیک  ۳۰نفر در آن
مستقیما فعالیت دارند و حدود  ۲۰نفر
دیگر نیز به صورت غیر مســتقیم در
حال فعالیت هســتند .یکــی از برنامه
های ما این است که تولیدات کارخانه
را با محصوالت متنوع تر و متفاوت تر
افزایش دهیم.
آیا صادرات دارید؟
برنامه ما برای صــادرات در مرحله
اول صادرات به عراق و عمان و حضور
در نمایشــگاه های اروپایی اســت .از
آنجایــی که قیمــت تمام شــده این
محصول نســبت به نمونه خارجی آن
قابل رقابت است ،بنابراین تا  ۵۰درصد
ارزان تر میتوانیم ایــن محصول را به
بازار ارائه دهیم.
آیا از روش های نوین برای تولید
محصوالت خود استفاده می کنید؟
درحال حاضر این مجموعه از به روز
ترین ماشــین آالت و تکنولوژی مدرن
دنیا در تولید محصوالت خود استفاده

میکند.
در زمینه خدمات پس از فروش و
مشتری مداری چه اقداماتی انجم
داده اید؟
یکی از وجه تمایز بــارز مجموعه ما
نسبت به بقیه شرکتها ،بحث خدمات
پس از فروش اســت .یــک مجموعه
جداگانه زیرمجموعه بام تک داریم که
به صورت دوره ای ســه ماهه و شش
ماهه در پروژهها حضــور پیدا یافته و
ســرویس دهی میکننــد و گارانتی و
خدماتی که وجــود دارد را تمدید می
کنند.
از موانع و مشــکالت پیش روی
تولید بگویید.
بحث واردات مواد اولیه و نوســانات
نرخ ارز تاثیر منفی بر تولید گذاشــته
اســت .همانطــور کــه بقیــه تولید
کننــدگان تحــت تاثیر این مشــکل
هســتند و اینکه این نوســانات روی
قیمت تمام شــده ما تاثیر میگذارد و
مشتریان نیز در خرید این محصوالت
دچار مشکل شــده اند و بازار صنعت
ما تحــت تاثیر قرار گرفته اســت .این
مشــکالتی اســت که در اقتصاد کالن
کشــور ما وجود دارد و امیدواریم این
مشکالت برطرف شوند و مسیر هموار
شــود که هم کارخانه هــای تولیدی
بتوانند راحت تر فعالیــت کنند و هم
مشــتریان تصمیم گیری بهتری برای
خریدشان داشته باشند.
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