پرده آخر نمایش نمایشگاه نهم؛ معرفی غرفه برتر
مسابقه غرفه برتر برای اهمیت دادن به ساخت و ساز غرفه و جذب بازدیدکننده و نحوه اداره غرفه در چهار روز برگزاری نمایشگاه
از سال گذشته و دوره هشتم نمایشگاه شکل گرفت .مسئولیت برگزاری و برنامه ریزی و هدایت این مسابقه بر عهده
آقای رضا حجارزاده بوده است که با عالقه و اشتیاق فراوان و با انتخاب به جا و معرفی داوران متخصص به ستاد اجرایی  ،اهمیت
این مسابقه را به بهترین شکل ممکن  ،نشان داده است .

مکان  ：غرفه سنگستان محالت ورودی سالن ۲۷
زمان：ساعت  ۱۵آخرین روز نمایشگاه(پنج شنبه۲۲تیرماه)
غرفه سنگ ستان محالت محیای میزبانی از مرا سم پایانی ا ست .به این دلیل و شاید هزاران دلیل دیگر! در ن ش ستی صمیمی با آقای
عباس آذرنوش ( در محل غرفه سنگستان ) از خودش ،باورها و رویکرد حمایت گرانه اش شنیدیم...
این فعال حوزه هنر -صنعت سنگ ،با تجربه معلمی آموزش و پرورش ،سابقه بازی تئاتر و نیز رانندگی کامیون دارای نگر شی خاص
و مبتنی بر فرهنگ سازی بنیادی در حوزه سنگ است ...ایشان معتقد است：هرگز نباید مبانی رفتاری و شخصیتی انسانی و دینی،
لگدمال تحقق هدف و دورنمای مورد نظر بشود.
مدیرعامل مجموعه سنگ ستان محالت ،سال  ۱۳۶۹و پس از آن که به حوزه شغل آزاد ورود نمود پروانه بهره برداری از معدن دره
بخاری را گرفت و حدود بیستتت ستتال پس از آن تاریخ ،کارخانه گرانیت بر ستتنگستتتان خریداری نمود .وجود رکود بر بازار ستتنگ
گرانیت در آن مقطع زمانی باعث حذف این خط فرآوری و اضتتتافه نمودن خطوط نرم بر به این مجموعه گردید .تراورتن ،مرمریت و
مرمر از د سته سنگ هایی ه ستند که در خطوط تولید پی شرفته سنگ ستان محالت و در اندازه های مختلف؛ تایل ،ا سلب و با تنوع
کیفیتی و کاربری ،فرآوری و به بازار تقاضا عرضه می شوند.

عباس آذرنوش بر این عقیده است که ：فرآوری سنگ باید مبتنی بر هنر و تکنولوژی مدرن باشد .باید با ورود استاندارد های روز
دنیا به صنعت سنگ زمینه را برای فرآوری هنری سنگ فراهم نمود تا از معادن غنی ایران که داده ها و رحمت های خداوندی است
در جهت بهره وری بهینه استفاده کرد و با این عمل زمینه اشتغال ،تأمین معیشت اهالی سنگ و رشد فکری -فرهنگی جامعه سنگ
و حتی کل جامعه مرتبط با جماعت سنگ را فراهم کرد.
نیازستتازی و ایجاد بازار تقاضتتا در جهت مصتترف محصتتول با کیفیت و متناستتب با اقلیم و فضتتای مورد استتتفاده از دغدغه های این
شخصیت معروف حیطه سنگ است .حمایت این فرد باپشتکار و فعال از شکل گیری ارتباط میان صنعت و دانشگاه در جامعه سنگ
و پشتتتیبانی عملی و مالی باعث شتتده تا هم در دوره گذشتتته نمایشتتگاه و هم دوره حاضتتر گروه هایی از دانشتتجویان دانشتتگاه و به
خصوص از دانشگاه علم و صنعت ،فعالیت های پژوهشی ،علمی و عملی را در زیر مجموعه تالش های ستاد اجرایی نمایشگاه سنگ
انجام دهند.
هم اینک نیز گروهی در حال تکمیل مرحله نهایی سازه ای پارامتریک در غرفه سنگ ستان محالت ه ستند...غرفه ای که تنها غرفه
دارای نمای پارامتریک در نمایشگاه نهم است.

غرفه سنگستان محالت ،آغاز آیین معرفی غرفه برتر
مهندس شریفی؛ دبیر انجمن سنگ ایران :من خیلی خو شحال ه ستم که ام سال یک ر شد قابل قبولی را ن سبت به گذ شته
دا شتیم و از دو ستانی که سوال کرده ام اکثراً اعتقاد دا شتند که به لحاظ کیفی نمای شگاه خیلی ر شد کرده و نحوه غرفه آرایی ها
خیلی خوب بوده ولی در بحث مخاطبین می گویند که خیلی با سال گذ شته متفاوت نبوده ا ست .ولی به هر حال ما تالش خواهیم
کرد که برای ستتتال بعد در خصتتتوص مخاطبین خارجی تالش بیش تری را انجام بدهیم .ولی در مجموع هم به لحاظ کمی و هم

کیفی ،الحمداهلل نمایشتتگاه ما رشتتد قابل قبولی را داشتتته و اکثر غرفه دارهای ما و کستتانی که بازدید کرده اند راضتتی بودند .من از
زحمات دوستتتانمان در روشتتان روز؛ آقای فاضتتل عزیز ،آقای جعفریان و بقیه اعضتتای هیئت مدیره که واقعاً تالش کردند و زحمت
کشتتیدند و نمایشتتگاه را با این کیفیت خوب برپا کردند جداً تشتتکر می کنم و واقعاً اگر بخواهیم در صتتنعت ستتنگ یک مجموعه
خدماتی و فرهنگی خیلی خوب پیدا کنیم ما از روشتتان روز بهتر نمی توانیم ستترا نداریم .این که من واقعاً خوشتتحالم از این بابت
ا ست که مجموعه رو شان روز ام سال با یک توان بهتر به بحث نمای شگاه و امور فرهنگی آن ورود کرده ا ست و نتایج و آثارش را هم
در صنعت سنگ می بینیم .در ضمن من واقعاً از جناب آقای آذرنوش که ام سال هم مثل سال گذ شته ،لطف کردند و ا سپان سر
نمای شگاه بودند و به طور کلی؛ در بحث آموزش و م سایل فرهنگی همی شه پ شتیبان صنعت سنگ بوده اند ت شکر می کنم .انجمن
ستتنگ ایران هم تمام تالشتتش را بر این گذاشتتته استتت که در بُعد فرهنگی و ایجاد زمینه اجتماعی برای کار جمعی تالش کند و
انسجام الزم را به وجود بیاورد و زمینه را برای تولید و فرآوری استاندارد و صادرات فراهم کند .ما هم در خدمت همه عزیزان هستیم
و همی شه هم در حد ب ضاعت خودمان ح ضور داریم به عنوان یک خدمت گذار هر وقت که بفرمایید در خدمتتان خواهیم بود برای
شور و مشورت و کار جمعی و هماهنگی و هم فکری ان شاءاهلل.

ح سین جعفریان :امستتال دنبال یک طرح خیلی ویژه تر در بحث پارامتریک بودیم که متأستتفانه بعضتتی از دستتتگاه های کارخانه
نر سید که تازه ر سیده و ان شاء اهلل عمری با شد قولش را برای سال بعد می دهیم .اما امروز و این جا ،کار خیلی ویژه ای ا ست که
آقای دکتر ملکی و همکاران ای شان زحمت آن را ک شیدند تا آماده ب شود به همین خاطر در فر صتی که دا شتیم یک سازه ای را به

صورت نصب خشک بچه ها طراحی کردند از سنگ تراورتن دره بخاری است و در همین دو روز نمایشگاه این را اجرا کردند .من از
آقای دکتر ملکی تقاضا می کنم این جا تشریف بیاورند و راجع به فرآیند این کار توضیح بدهند.
دکتر ملکی :ستتتالم عرض می کنم خدمت همگی ،بزرگوارانی که این جا تشتتتریف آوردید و ممنونم از این که وقت گذاشتتتتید.
تو ضیحات را آقای مهندس جعفریان گفتند .بچه های دان شگاه تجربه موفقی را پار سال و در نمای شگاه دا شتند که در آن زمان بحث
این بود که با استتتفاده از ستتنگ ،بتوانیم پوشتتش های منحنی را اجرا کنیم .که اتفاق افتاد با طرح برشتتی که با نرم افزار پارامتریک
انجام شد .آن کار به انجام رسید امسال آمدیم و گفتیم این را یک قدم جلوتر ببریم .و آن این که؛ از قابلیت ایستایی و باربری سنگ
استفاده کنیم .طرح های مختلفی زدیم.یکی از آن طرح ها؛ طرح برگرفته از گره بندی های معماری های گذشته خودمان بود که به
حالت سه بعدی طراحی شده بود .به خاطر نوع بر شی که الزم دا شت .د ستگاه هایی که می توان ستند این کار را انجام بدهند آماده
نشدند و در نتیجه کار مورد نظر به این نمایشگاه نرسید .در ادامه گفتیم که از همان قابلیت استفاده کنیم و کاری را که در معماری
های گذ شته به نوعی با م صالح دیگری  -مثل آجر -انجام شده اجرایی کنیم .در گذ شته ما فخرومدین هایی دا شتیم که متخلخل
بودند .دیوار را از آن حالت صوت بیرون می آوردند .این رو گفتیم با سنگ به یک نحوی انجام بدهیم و از آن قابلیت ا ستفاده بکنیم
یکی از دیتیل هایی که هم طراحی کردیم دیتیلی بود که با استتتفاده از نصتتب خشتتک با پین گذاری این کار را بتوانیم انجام دهیم.
هندسه این کار برگرفته از شمسه و گره بندی در پالن از باال است .اگر این را در پالن نگاه بکنید از شمسه ایرانی استفاده شده هر
رج که باال می آید کوچک می شود و در کناره ها یک خم به اصطالح هایپر ایجاد می کند که هم در مقطع خم هست هم در پالن.
ولی به دلیل یک سری زیرسازی که باید در فرصت مبسوط انجام می گرفت و فرصت کم بود و شکل نگرفت .کار آن استحکام الزم
نداشتتت و همین شتتد که آن را کامل نچیده ایم .گفتیم بماند که در جایی که ستتطح محکم تری باشتتد این را تکمیل می کنیم.
ضخامت سنگ ها را سه سانتی استفاده کردیم برای این که بشود سوراخ کاری الزم راحت انجام شود و اتصالی که روی هم قرار می
گیرند برای این ا ست که این باربری اتفاق بیافتد .تمام رج ها کد گذاری شده و سوراخ سنگ ها با شابلن و کدگذاری در کارخانه
انجام می شود و می آید این جا و طبق همان دستورالعمل روی هم دیگر نصب می شوند .تعداد  280قطعه سنگ این طوری روی
هم قرار می گیرند و این می تواند به عنوان یک مرجع برای ایده گرفتن باشد .کسانی که در کار اجرا و طراحی هستند می توانند از
روی این کار الگو بگیرند و اتفاقات دیگری را به نحوی دیگر تجربه کنند .و دیوارها فقط ،دیوارهای صوت نباشد تا بتوانیم تخلخلی را
با ا ستفاده از سنگ ا ستفاده کنیم .بدون این که ما خ شکه چینی ،سفت کاری یا م صالح دیگری در کنار آن دا شته با شیم و تمام
استحکام آن روی خود سنگ است...

حسین جعفریان :آن سمت غرفه برویم و تشکری از آقای آذرنوش به خاطر غرفه خاص و شایسته ایشان داشته باشیم ...نمایشگاه
یک برنامه سه ساله بود که به همت انجمن سنگ ایران به عنوان؛ صاحب امتیاز و شرکت روشان روز به عنوان؛ مجری ،قراردادشان
ب سته شد .قرار بر این بود در این سه سال ما فاکتورهای مهمی که برای نمای شگاه مهم ا ست ،مثل؛ کمیت و کیفیت را بتوانیم هر
سال با برنامه هایی که داریم ارتقا بدهیم در بحث کیفیت یکی از چیزهایی که مطرح هست و به طور خاص در بحث نمایشگاه همان
طور که اساتید بنده همه الحمدهلل صاحب نظر هستند و می دانند که کیفیت نمایشگاه؛ در حقیقت مساوی با کیفیت حضور و بروز
شرکت کننده ها ا ست .سنگ ،سنگ و متریال ،متریال ا ست .در بحث نمای شگاهی ،شاید خیلی تفاوتی نکند که شما چه طور آن
ارائه بدهید ولی چیزی که مهم است ،این است که؛ آن چیزی که می خواهید ارائه بدهید درست ارائه بشود .و حاال فاکتورهایی دارد
که خانم دکتر به عنوان ریاستتتت هیئت داوران اعالم خواهند کرد .ما ستتتال گذشتتتته اولین دوره جایزه غرفه برتر را داشتتتتیم که
خوشبختانه تأثیرات خوبی داشت .همان طور که همه می دانیم تأثیر جایزه یک چیز مهمی است تحت عنوان و نام "فرهنگ سازی"
یعنی وقتی جوایز داده می شود چون ت شویق در کار ا ست باعث می شود که بخ شی از فرآیند فرهنگ سازی شکل بگیرد و بقیه به
آن بی شتر اهمیت بدهند در خود صنف هم اثر دارد و می دانیم که در دنیا جوایز معماری و فیلم زیاد داده می شود و نقش هیئت
داوران در آن خیلی مهم ا ست چون امانت دار ه ستند و کار شناس ه ستند ما هم در کنار شان سعی کردیم در هیچ کدام از انتخاب
هایشان دخالت نکنیم صرفاً به عنوان سیاست گذار مطالبی که مد نظرمان بوده را انتقال دادیم .امسال ،سال دومی است که برگزار
شتتد .من استتامی هیئت داوران را برای این که بیش تر بشتتناستتید عرض می کنم .بخش قابل توجهی از اعتبار جایزه به داور استتت.

بنابراین ما حداکثر توان خودمان را به کار گرفتیم تا از بهترین داوران ا ستفاده کنیم .نفر اولی که معرفی کنم آقای پرف سور شهنواز

زیدی هستند .ایشان مشاور تیم داوری هستند .و طبق رزومه ای که من از ایشان دارم؛ به مدت بیست سال ،ریاست دانشگاه ایالت
الهور و پنجاب و کنیا را به عهده داشتتتند .تعداد زیادی داوری در زمینه معماری نمایشتتگاهی داشتتتند ،از طرف ریاستتت جمهوری
پاکستان دو جایزه ملی دارند و چهره ماندگارگرافیک در سال  2013بودند و به ما افتخار دادند که آمدند و حدود سه روز هست که

درگیر کار برر سی و انتخاب غرف برتر ه ستند .تک تک سالن ها را دیدند و نظر دادند ریا ست هیئت داوران ما خانم دکتر سادات
ال شریعه ح سینی ن سب ه ستند؛ دکترای معماری ه ستند و دان شیار و ع ضو هیئت علمی دان شکده معماری و طراح برگزیده م سابقه
طراحی پاویلیون ایران در شانگهای چین در سال  2017داور بیش از  40پروژه و داور جشنواره مصالح ساختمانی  IAPهستند .نفر
بعدی که از تیم داوران معرفی می کنم؛ استاد بزرگوار آقای مهندس سید مهدی روشن است .ایشان کارشناس ارشد معماری ،عضو

هیئت علمی دانشگاه دماوند ،طراح و مجری دفتر کار وزیر کشور هستند .نفر سومی که معرفی می کنم؛ سرکار خانم مهندس فائزه
سادات نور بخش هستند ایشان فوق لیسانس معماری -طراحی شهری هستند .طراحی بسیاری از پروژه های مختلفی را داشته اند؛
اعم از ساختمان های آموز شی و فرهنگی و ورز شی و درمانی .به هر حال همان طور که می دانید شأن یک م سابقه به شأن علمی
هیئت داوران ارتباطی م ستقیم دارد .داوران این دوره ب سیار زحمت ک شیدند و شأنی فراتر از جایزه دارند .من می خواهم درخواست
کنم از خانم دکتر ح سینی ن سب که بیانیه هیئت داوران را در عرض چند دقیقه برای ما قرائت کنند .و بعد ادامه مرا سم رو با هم به
پیش برویم...

خانم دکتر ح سینی ن سب :اول از همه ت شکر می کنم .از اع ضای تیم داوری که واقعاً لطف کردند و همکاری کردند و دعوت ما را
قبول کردند .ستتایر اعضتتای تیم و هم چنین از دستتت اندر در کاران ستتتاد برگزاری غرفه برتر ما تقریبا یک ماه پیش کار را شتتروع
کردیم .از طریق آموزش های مجازی به اعضتتایی که قرار بود غرفه طراحی کنند و غرفه داران عزیز تا این که همه مطلع بشتتوند چه
فاکتورهایی را باید رعایت بکنند و چه فاکتورهایی الزم و قرار ا ست دیده ب شوند و به طبع همان ها مالک های ارزیابی ما شد .برای

ارز شیابی غرفه های برتر بعد از انجام آموزش ها ما مرحله طراحی فرم ها را دا شتیم .فرم های ارز شیابی تک تک و برای تمام غرفه
ها پر شد .تمام غرفه ها توسط تمام اعضای تیم بازدید شدند که مبادا چیزی از قلم بیفتد .ولی به هر حال تعداد غرفه ها زیاد است
و تعداد ما هم کم و کارها خوب و قضاوت یک مقدار مشکل بود .به هر حال ما یک بیانیه نهایی دادیم خدمت شما قرائت می کنم و
بعد شروع می کنیم به معرفی غرف برتر و دادن جایزه ها به مقام های اول ،دوم و سوم .
بیانیه هیئت داوران دومین م سابقه غرفه برتر نهمین نمای شگاه بین المللی سنگ های تزئینی و معدن و ما شین آالت
وتجهیزات مربوطه:

به ا ستح ضار می ر ساند نهمین نمای شگاه بین المللی سنگ های تزئینی ،معدن و ما شین آالت و تجهیزات مربوطه که در تاریخ 19
لغایت  22تیر ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار گردید اقدامی در جهت پیشرفت و ارتقای صنعت سنگ در ایران می
با شد یکی از برنامه های جانبی که در کنار این معتبرترین رخداد صنعت سنگ ایران برگزار گردید؛ دومین م سابقه غرفه برتر بود
هدف از برپایی این مسابقه ایجاد رقابت سالم در جهت ارتقای سطح کیفی فضاهای نمایشگاهی ،جذابیت بصری و نزدیک شدن به
استانداردهای طراحی غرفه در سطح بین المللی بوده است .هیئت داوران دومین مسابقه غرفه برتر که متشکل از؛ متخصصین حوزه
طراحی و معماری در سطح ملی و بین المللی سعی بر آن دا شتند .تا در قالب برر سی و ارز شیابی همه غرفه های موجود بر ا ساس
مالک ها و سرفصل های از پیش تعیین شده قضاوتی عادالنه و سازنده داشته باشند .
رأی و جمع بندی هیئت داوران دومین مسابقه غرفه برتر در خصوص نهمین نمایشگاه صنعت سنگ ایران به شرح زیر می باشد....

الف  -نظر به م شاهدات و ارزیابی هیئت داوران به طور کلی کیفیت ف ضایی نمای شگاه در سطح باال و قابل قبولی بوده و ن سبت به
رخداد های م شابه سال های قبل ،پی شرفت چ شم گیر و ملمو سی دا شته ا ست .از این رو رقابت ب سیار تنگاتنگ و داوری ها ب سیار
دشوار بود.

ب -براساس پیشنهاد ستاد برگزاری مسابقه ،غرفه ها در دو حوزه مجزای؛ محصوالت معدنی و فرآوری سنگ و بخش؛ ماشین آالت
و ابزار سنگ مورد ارزیابی قرار گرفتند .لیست بیست غرفه برتر در دو گروه مذکور بر اساس حروف الفبا به شرح زیر می باشد:

در گروه محصوالت معدنی و فرآوری سنگ؛ ایران مرمر؛ سنگ مرمران ،تهران ری ،راژان ،سنگ سپنتا ،ساخارا و آژیانه ،سامان سنگ،
صدرا سنگ ،سنگ سروش ،سنگ کارا ،سنگ مهکام ،صنایع تبدیلی فراز ،صنایع سنگ محالت ،کنسرسیوم سنگ ایران.

از این میان  ،شرکت سنگ سروش به عنوان مقام اول در بخش محصوالت معدنی و فرآوری سنگ و غرفه های شرکت سنگ راژان
و شرکت سنگ ساخارا و آژیانه به ترتیب به عنوان مقام های دوم و سوم انتخاب شدند .
و در حوزه ما شین آالت و ابزار سنگ؛ ما شین آالت براوا ،آژاک ،سیم برش الیگودرز ،ساب سنگ الوند ،کوه برش بج ستان ،ما شین
سازی ماهان و ماه سنگ و وینتر دیسک.

از این میان  ،شرکت وینتر دی سک ایران به عنوان مقام اول در بخش ما شین آالت و ابزار سنگ؛ ما شین آالت و غرفه های شرکت
ماشین سازی ماهان و شرکت ساب سنگ الوند  ،به ترتیب به عنوان مقام های دوم و سوم انتخاب شدند .

در پایان الزم می دانیم از تمام شرکت کنندگان و د ست اندرکاران حا ضر در نمای شگاه و ستاد برگزاری غرفه برتر قدردانی نماییم.
امید است که این اقدام فرهنگی باعث افزایش کیفیت فضاهای نمایشگاهی علی الخصوص حوزه صنعت سنگ در ایران باشد.

هیئت داوران دومین مسابقه غرفه برتر

خانم دکتر ح سینی ن سب :بر ا ساس آیین نامه کلی انتخاب غرفه برتر ،سه تا معیار کلی مدنظر ما بود .در درجه اول ایده و ایده
پردازی بود و در درجه دوم پردازش ایده و محصتتتول نهایی اجرا شتتتده و در درجه ستتتوم روابط عمومی و رفتار غرفه داری بود در
حقیقت و هر سه تای این فاکتورها به فاکتورهای ریزتری تبدیل شد و بر این اساس فرم های ارزشیابی پر شدند و جایگاه های برتر
انتخاب شدند .من خارج از رتبه های اول و دوم و سوم هر گروه جا دارد تا از شرکت صنایع سنگستان محالت به صورت ویژه تشکر
کنم .به خاطر ارتباط خاص خود با حوزه آکادمیک و سعی در ایجاد ارتباط بیش تر بین حوزه سنگ و آکادمیک سنگ ،یکی از غرفه
هایی بود که همیشتته شتتور و حال کارگاهی داشتتت و در آن اتفاقی در حال رخ دادن بود .دانشتتجویان به طور زنده کار می کردند و
خیلی تجربه خوبی است هم برای دانشگاه و هم برای صنعت .در حقیقت این اقدام ،اقدامی فرهنگ ساز بود بدین جهت الزم است تا
ما ستتپاس ویژه خود را به ستتنگستتتان محالت و آقای آذرنوش تقدیم کنیم و به همین دلیل این غرفه را برای شتتروع برنامه انتخاب
کردیم .

غرفه برتر سنگ ،رتبه سوم :سنگ بری ساخارا و آژیانه
حستتب مشتتاهدات و ارزیابی هیئت داوران رتبه ستتوم حوزه ستتنگ به ستتنگ بری ستتاخارا و آژیانه تعلق گرفت .این اعالمی بود از
بلندگوی سالن تا همه حضار دست جمعی حرکت کرده و در غرفه مربوط به این سنگ بری حضور یابند.
باز هم میکروفن در دست حسین جعفریان :همان طور که خانم دکتر و پرفسور اعالم کردند .غرفه حایز رتبه سوم در مجموع و به
لحاظ امتیاز آوری ،شرکت ساخارا و آژیانه ه ستند .همه ما می دانیم که در تمام صنایع نیاز مبرم ه ست به آدم هایی که واقعاً در
یک سری چیزها ریسک کنند ،پیشتاز باشند و جریان ساز بشوند .سال هایی که ما ساخارا و آژیانه را می شناسیم ،معموالً این طور
بوده اند .با جرأت تمام؛ در انتخاب مصالح ،در تبلیغات و در نمایشگاه با دقت کار کردند .من یادم نمی آید کاری را از گروه ساخارا و
آژیانه دیده باشم باری به هر جهت و ...باشد معموالً دقت به خرج می دهند .در چاپ کاتالوگ و در برنامه هایشان و  ...گاه موفق اند
و گاه با کمی ضعف و گاهی هم با قدرت ظاهر می شوند .واقعاً می دانید که هر نمای شگاهی بخش قابل توجهی از ارزش خود را به
اعتبار شرکت کننده های آن دارا است .با این که خودش عضو ستاد بوده و شرکت کرده من شخصا خودم افتخار می کنم به حضور
ساخارا و آژیانه و سایر همکاران ایشان.

دکتر اکبر لرپری زنگنه :بسیار خوشحال و مفتخر هستم که این جایزه را به جانشینان شایسته ای برای صنعت سنگ تقدیم کنم.
و من فکر می کنم که راهی که این دوستان شروع کردند ،راهی است که پدر من همیشه مشوق من بود و ارتقای کیفی این صنعت
را این ها به حق دارند انجام می دهند و من از این نظر به ایشان تبریک می گویم.

سامان میرزایی :من از همه همکاران ت شکر می کنم .واقعاً نمای شگاه ام سال درخور و شأن صنعت سنگ ایران بود .از همه شما
ممنون هستم و امیدوارم سال آینده دوباره همین جا همگی دور هم جمع بشویم.

غرفه برتر سنگ ،رتبه دوم :شرکت راژان
حسین جعفریان :غرفه دوم اعالم شد؛ شرکت راژان .من آقای زاهدی و فرزند شان و همکار و شریک ای شان؛ آقای صیامی عزیز را
می شناسم .شأن مرمر ایرانی خیلی باالتر از این حرف ها است و خیلی جای کار دارد .یادم هست دو سه سال پیش که این مجموعه
کار روی مرمر را شروع کردند و من دفتر شان رفتم همه چیز خیلی عالی و ب سیار زیبا بود و واقعاً لذت بردم .جاهای مختلفی را کار
کرده اند .بنده چند کار را دیده ام هم خیلی ق شنگ و شکیل ه ستند و هم دقت و و سواس زیادی روی فرآوری به خرج می دهند.
یادم نرفته است که کارخانه ای که اسم نمی آورم رفتم و در حال گشت و گذار بودم ،دیدم این ها الی این اره ها دست می کشند
روی این سنگ ها و لذت بردم از این که فرآوری را خیلی خوب و خودشان کنترل کیفیت می کنند.

حاج ابوالقا سم شفیعی :من فقط می دان ستم که مرمرها را شرکت بزرگ آنتونیلی و دیگران می خرند و زیر  500یورو ندارند و تا
 2000یورو همان مرمر پرتقالی مشهد که تحت مالکیت آقای بهبودی است .من نمی دانستم غرفه مرمر ،کار بچه های ایرانی است.
من االن دیدم خیلی خوشتتحال شتتدم .غرفه آرایی را مرمر می کنند و چندین برابر هم ارزش افزوده آن را هم از آن خود می کنند.
من امیدوارم که امثال این جوانان همت کنند و ارزش افزوده حاصتتل از فرآوری چنین ستتنگ با ارزشتتی را خود ایرانی ها ببرند نه...
من خودم آمادگی دارم و اگر بتوانم همه مرمر پرتقالی مشتتهد ما که کوپ های  20تنی و ...را بگیرم و بدهم دستتت این جوان ها و
این ارزش افزوده تبدیل به دالرهای باالتر بشود.
صیامی  :ضمن عرض تقدیر و تشکر از ستاد برگزاری نمایشگاه خصوصاً شرکت روشان روز که ما در طول برگزاری این نمایشگاه و
حدود یک ماه قبل از آن ،مشاهده کردیم که شبانه روز در جهت ارتقای کیفیت نمایشگاه در تالش است .ضمن تقدیر از پیشکسوت
های بزرگ این صتتنعت هم چون؛ آقای زنگنه و آقای مرندی که ما را یاری کردند و در این موفقیت همراه ما بودند ستتپاستتگزارم .و
هم چنین از آقای جعفریان ممنونم .از تمام دوستان خصوصاً تیم داوری که ما را شایسته دانستند و ما را به عنوان غرفه دوم انتخاب
کردند نیز سپاس خود را تقدیم می کنیم.

غرفه برتر سنگ ،رتبه اول :شرکت سنگ سروش
و این بار سوم ا ست و باز هم ح سین جعفریان :شاید حدود  8-9ماه پیش بود و ر ضا ح سینی آمد پیش من و گفت :بنا دارد یک
کارهای خوبی بکند و تیمی درست کند و بیایند راجع به سنگ گرانیت مشکی نطنز که معدن متعلق به خودشان هست و سال ها
ا ست که شناخته شده ا ست ،حرکاتی را انجام بدهد و من هر چیزی که بلد بودم گفتم .ولی این موجود عجیب و غریب! همه را با
دقت تمام یادداشتتت کرد .بعداً فهمیدم پیش  40نفر دیگر ،هم چون؛ آقای دکتر زنگنه و ...رفته و از نظر آن ها بهره برده استتت .در
همان اثنا یک شانس خیلی بزرگ ن صیب آنان شد .و با یک معماری به نام؛ آقای موحدی  ،آ شنا شدند .نتیجه اش شد غرفه ای که
االن در آن و این جا ح ضور دارید .ان شاءاهلل همان طور که من به ر ضا گفتم :که اگر این ها تبدیل به جریان ن شود و در جریان یک
فرآیند بازرگانی مناسب نشود و همین جا متوقف بماند ،هیچ ارزشی ندارد .این مجموعه در همان جهت ترقی به پیش برود.

خانم دکتر ح سینی ن سب :این غرفه ای که من فکر می کنم ،غرفه ای بود که تمام اع ضای هیئت داوران به طور م شترک و در
همان نگاه اول تصمیم به اول بودن آن گرفتیم .واقعاً یک کار معمارانه و سرشار از خلق فضای متناسب بود هم به کارفرما و هم به
معمار طراح تبریک می گوییم .من یک توضتتتیحی عرض کردم ولی به هرحال از این جهت که غرفه برتر هستتتت فکر می کنم بد
نباشد یک توضیح کوچکی روی آن بگویم .مالک های ارزیابی برای همه یکسان و صد در صد همان بوده است .منتهی غرفه سنگ
سروش یکی از غرفه هایی بود که در تمامی آیتم ها نمره ای باالی  %90گرفت و در مجموع از تمام غرفه ها باالتر آمد این بر اساس
ارزیابی نمره ای و عددی و بر اساس تجربه و ...این شانس بزرگ گروه داوری ما بود ،ما یک فردی را داشتیم ،هم چون؛ آقای پرفسور
زیدی که خودشتتان تقریباً تجربه کاری شتتان از ستتن من هم بیش تر هستتت .این قدر طراحی غرفه کرده اند و نمایشتتگاه رفته اند
ونمایشگاه دیده اند و ارزیابی کرده اند .غرفه سنگ سروش ،یکی از غرفه هایی بود که از همان نگاه اول در ذهن و در دلشان نشست
آن هم تقریباً با تمام فاکتورهای الزمه یک غرفه برتر ...و البته برای همه ما نیز یکی از غرفه هایی استتت جداً بگویم هر کس دیگری
که به جز ما ع ضو هیئت داوران بود حتماً این غرفه باز هم اول می شد .به هر حال معمار شان ه ست و ...ما فاکتورهای شجاعت و
جدیت در باز بودن را در طراحی و اجرای غرفه دیدیم که آن هم برگرفته از ا صول معماری ایرانی بود .خ صو صاً این محوریتی که در
کار وجود دا شت؛ محوریت آب! و شجاعت این کار درگذا شتن این ف ضای ب سته این طوری و این که به لحاظ ایده ا صلی این کار
چیزی بود که ما دیدیم و در جزئیات آن نیز و در پردازش ایده و مح صول نهایی خیلی جزئیات تمیز کار شده ا ست .ایده پ شت آن
بوده و به عالوه در غرفه داری هم یکی از غرفه های خوب بودند .یکی از نکات خیلی جالب این بود که این طراحی غرفه یک ارتباط

کامل بین کارفرما و معمار و طراحش وجود دا شت .کارفرما یک م سأله دا شت و معمار سعی کرده بود به اون م سأله جواب بدهد.
وقتی معمار هدف داشتتته باشتتد و البته معمار قابلی هم باشتتد .نتیجه کار همین می شتتود که می بینید به هر حال از همه خیلی
ممنونم.
آقای پرف سور زیدی :تبریکات صمیمانه خود را به انجمن سنگ ایران برای برگزاری نمای شگاهی شگفت انگیز با این سطح کیفی
عالی و با این همه تالش تقدیم می کنم .شاهد نمای شگاه های زیادی در ک شورهای ایتالیا و انگلیس و حتی آمریکا بوده ام .سال ها
طراح ف ضاهای نمای شگاهی و در کمپین های تبلیغاتی در دان شگاه های مختلف حا ضر بوده ام .واقعاً سطح این نمای شگاه یک سطح
باالیی بوده است هم به لحاظ استاندارد کیفیت و هم استاندارد فضای معماری آن .نه فقط آن سه تا غرفه که صاحب مقام های برتر
شدند .نظر واقعی بنده این هست که همه کسانی که در نمایشگاه شرکت کرده بودند یک کاری در حد استاندارد ارائه کرده بودند .و
همه برنده ه ستند .نمای شگاهی که به این شیوه گذا شته می شود در حقیقت نباید این قدر ق ضاوت ب شود .در حقیقت و در بعد
نمایشگاه همه زحمت کشیدند وهمه برنده هستند .موفقیت اصلی وقتی است که صنعت و تجارت رونق بگیرد .یازده فاکتور داشتیم
که در قالب سه فاکتور کلی جمع شده بودند .همه این ها برای همه غرفه ها توسط همه اعضای هیئت داوران دیده شد .داورانی که
ستتتطح علمی و کاری قابل قبولی دارند .از همه تشتتتکر می کنم و تبریک می گویم به همه و تشتتتکر می کنم از این که به این جا
دعوت شدم.
آقای ح سینی :با ستتالم خدمت همه دوستتتان ،همکاران و ستتروران گرامی .من وقتی نگاه می کنم و این جمع استتاتید بزرگ و
پی شک سوت را که می بینم ،نمی توانم حرفی بزنم .ت شکر می کنم از هیئت داوران خیلی ممنون ه ستم که غرفه ما را انتخاب کردید
و امیدوارم ،این م سئولیتی که با این انتخاب به عهده ما گذا شته شد بتوانیم در آینده خیلی بهتر و بی شتر به آن عمل کنیم من از
همه ممنونم و امیدوارم که همه شما موفق باشید.

غرفه برتر ماشین آالت و ابزار ،رتبه سوم :ساب سنگ الوند
معرفی رتبه سوم بخش ما شین آالت :انتخاب غرفه ی برتر ام سال و تفکیک دو بخش سنگ و ما شین آالت و ما شین ابزار .چون به
هر حال دستتته بندی های این دو قستتمت و ستتاختار و اجرای آن ها کامال متفاوت استتت .واقعاً بعضتتی وقت ها ابزاری ها دیده نمی
شدند .چون به عنوان مثال؛ یک سنگ مرمر خیلی خو شگل و با یک نورپردازی زیبا در ق سمت سنگ ه ست و سمت دیگر؛ یک
ماشین پیچ و مهره ای و زمخت و ...به هر کیفیتی هم مقایسه شوند به نوعی اجحاف خواهد بود ...دیده نمی شدند به هر صورت و با
این دسته بندی جدید و در میان غرفه های ماشین آالت و ابزار ،غرفه ساب سنگ الوند به عنوان غرفه سوم انتخاب شده است.

عسگریان  :تشکر می کنم از همه کسانی که اجازه دادند که ما در بخش ماشین آالت و قسمت ابزار بتوانیم یک غرفه داشته باشیم
امیدوار هستیم که بتوانیم مثل آن شب سمینار که صحبت شد و هر سال بهتر از سال گذشته بشود و این حالت "تجارت مشترک"
که بین شتترکت های ما راه افتاده ،ادامه پیدا بکند و با تکنولوژی های کشتتورهای مختلف و به خصتتوص ایتالیایی و بچه های خوب
ایرانی بتوانیم کارهای بزرگتری را انجام بدهیم .از همه ی شما ممنونم.

غرفه برتر ماشین آالت و ابزار ،رتبه دوم :ماشین سازی ماهان
مجری مسابقه غرفه برتر گقت  :همان طور که خدمت شما عرض کردم برای ماشین آالتی ها خیلی سخت است و من فکر می کنم.
اگر خانم دکتر در حد یکی دو جمله درباره انتخاب این غرفه هم یک تو ضیحی بدهند که ب شود برای بقیه این فرهنگ سازی اتفاق
بیفتد که ا صال چه طور می شود از یک غرفه ای که می خواهد یک ما شین سخت را به برای ظاهر نمای شگاه ملموس ارائه بدهد،
طبق چه فاکتوری انتخاب کردید؟

خانم دکتر حسینی نسب :یکی از نکات خیلی مهم برای ما این بود که؛ ما نه فقط خود ماشین را ببینیم ،بلکه خوب نشان بدهیم
که این ماشین چه قابلیت هایی دارد و محصول نهایی این دستگاه چی هست؟ دستگاه دارد کار می کند و در بعد نمایشگاهی باید
بتوانیم این محصوالت و قابلیت های ماشین را خوب نشان دهیم .به اضافه این که در دل این ماشین آالتی که این جا گذاشته بودند
یک فضایی هم خلق کرده بودند یک فضای رنگی ترکیبی و فضایی یک هم خوانی را دارد که در دل دستگاه هایشان این فضا را به
وجود آوردند در سطح ماشین آالت تقریباً یکی از غرفه های خوب بود و جایگاه دوم را گرفتند.
پرفسور زیدی :حقیقتاً یکی از سخت ترین بخش های قضاوتم ،قضاوت در بخش نمایش ماشین آالت است .ماشین آالت حوزه ای
هستتت که نمایش دادن و جذاب کردن آن بستتیار ستتخت استتت به خاطر این که محدودیت های خاص خودش را دارد .این که چه
طوری ما ماشین آالت را جذاب نشان بدهیم و دوم این که به نمایش بگذاریم این کارهایی که یک ماشین می تواند انجام بدهد یک
ویژگی خاص داده بودیم یک امتیاز خاص داده بودیم؛ یکی به این که کارشان دست اول باشد و نکته دوم این که کارشان ،در حوزه
ماشین خالقانه باشد .این که فقط ماشین را نگذاریم و برویم این که چگونه فضاسازی کنیم در ضمن این که داریم ماشین را نمایش
می دهیم و چه طوری قابلیت های ماشتتین را به نمایش بگذاریم .یک چیزی که همه می توانند به نمایش بگذارند همین استتت که
ما شین را بگذارند اما ندانند که این ما شین به چه نحوی به نمایش بگذارند وگرنه خود این ما شین جذابیت چندانی ندارد .برای ما
مهم بوده است که با فضای داخل چه کار کرده اند .هم چنین ،مهم بود که بیرون غرفه چه چیزی را به نمایش گذاشته است .این ها
در مجموع دلیل هایی بود که ما این غرفه را انتخاب کردیم .

غرفه برتر ماشین آالت و ابزار ،رتبه اول :وینتر دیسک
ح سین جعفریان :آخرین مرحله از مراحل معرفی انتخاب غرفه برتر را آغاز کنیم .ان شاءاهلل هم خدا و هم همه دو ستان را ضی
باشتتند .برای شتتروع الزم می دانم نکته ای را ذکر کنم :دعوت از استتاتید و زحمت هماهنگی های بین ستتتاد و هیئت داوران  -هم
پارسال و هم امسال -بر عهده آقای رضا حجارزاده بود .دوستانِ ما در هیئت داوران شأنی باالتر از این دارند که سفارشی باشند و یا
کاری خارج از آن چیزی که اعتقاد شان ا ست را انجام بدهند .در مرحله اول غرفه آقای حجارزاده را جزء بی ست غرفه انتخاب کردند.
ولی ای شان  -همین دیروز ،در غرفه رو شان روز -از هیئت داوران خوا ست تا وینتر دی سک را از جمع کاندیداها خارج کنند -دو سه
بار هم به من گفت :که اجازه بدهید ما خارج شویم .حقمان را می دهیم به غرفه بعدی .ولی من از حق وتو استفاده کردم و نگذاشتم
چنان شود -.ر ضا حجارزاده معتقد بود که چون ممکن ا ست ،این شائبه پیش بیاید که چون هماهنگی ها و ت سهیل خط سیر امور
مربوط به روند برر سی و داوری را انجام می داده ا ست ،پس ممکن ا ست ...اما – منِ ح سین جعفریان -لحظه ای فکر کردم و دیدم
این خارج از انصتتاف استتت .هم از این طرف همه پرفستتور را می شتتناستتند که از کشتتوری دیگر تشتتریف آورده اند و خانم دکتر و
همکارهای ای شان نیز رابطه رفاقتی و ...با ک سی و در این مجموعه ندارند که ،...هم از ر ضا شناخت داریم و هم از بقیه ...بدون تعارف
این غرفه لیاقت این را داشت که اول باشد .من از پرفسور می خواهم که دلیل انتخاب وینتر دیسک را به عنوان؛ غرفه اول بگویند.

پرفسور زیدی :یکی از مهم ترین بخش ها در زمینه ی سنگ و محصوالت سنگی؛ ابزار برش دهنده است .به خاطر این که بخش
قابل توجهی از کیفیت مح صول نهایی به کیفیت ابزار برش دهنده ب ستگی دارد .یکی از راه های معمول برای نمایش ابزار و ما شین
ها این ا ست که ما شین آالت و ابزار را بریزیم این جا و مردم بیایند و ببینند .یکی از راه های متفاوت ن شان دادن این ا ست که شما
فقط بیایید و ما شین آالت و ابزار را به سادگی و چینشی به دور از تکلف در فضا قرار بدهید .خصوصا اگر در دنیا برند شما یک برند
شناخته شده ای با شد .خیلی نیازی نی ست که کار خارق العاده ای برای نمایش آن به خرج بدهید .یا با بیان خا صی به تبلیغ آن
بپردازید ...بخش و نمای بیرونی این غرفه ،دارای یک سادگی خا صی بود و در عین سادگی از برش های خوبی برخوردار بود .که آن
برش ها را با جذابیت های خا صی اجرا کرده بودند .به طوری که این قابلیت را دا شت که از بیرون داخل را تما شا کنیم و یک وجه
هایی از ف ضای داخل به چ شم ما بخورد و کنجکاو ب شویم که داخل را هم ببینیم .اوالً که این غرفه یک غرفه نی ست ،دوتا مؤ س سه
هستند که از طریق یک راهروی خیلی ساده و با کمال متانت از هم جدا شده اند .یکی از کارهایی که می شد کرد این بود که میز
پذیرش را دم ورودی بگذاریم و ..اما این جا یک اتفاق دیگری رخ داده استتتت؛ میزهای پذیرش داخل هستتتتند یعنی این که بازدید
کننده بدون حضور کسی یا چیزی به خودی خود به سمت داخل خوش آمد گفته می شود .یعنی برای بازدیدکننده ها حس دعوت
کنندگی را القا می کند .این که اول بیایند داخل و و سپس محصوالت را ببینند و در مرحله آخر اطالعات الزم به آن ها داده شود.
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