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بــازار آلومینیوم قلعه مرغی تهران یکی از قدیمی ترین بازارهای آلومینیوم ایران اســت. این بازار کــه در منطقه 17 تهران واقع 
شــده است با نام جدید خیابان شهید برادران حسنی شناخته می شــود. بازار قلعه مرغی در اوایل دهه چهل خورشیدی و هم زمان با 
ورود آلومینیوم به صنعت کشــور در این منطقه از تهران راه اندازی شــد. اولین کســبه این خیابان را بیشتر استادکاران و شاگردانی 
تشــکیل می دادند که بعد از فراگیری اصول اولیه ساخت و تولید دروپنجره در شرکت ایران پویا در ساختمان آلومینیوم تهران و سایر 
کارخانه های تولید آلومینیوم کشــور به این مکان آمدند تا پایه های اولین بازار آلومینیوم ایران را بنیان نهند. راســته قلعه مرغی که 
به جــز تغییراتی اندک همان رنگ و روی قدیمی اش را حفظ کرده اســت، همچنان نقش عمــده ای در تجارت و بازرگانی فلز مهم و 
اســتراتژیک آلومینیوم در کشور بر عهده دارد. اگرچه این روزها وضعیت کلی بازار آلومینیوم کشور چندان مساعد نیست اما همچنان 
این بازار قلعه مرغی اســت که این نقش مهم را ایفا می کند و روزانه مقادیر زیــادی از انواع مقاطع آلومینیوم، ورق، لوله، یراق آالت 
و لوازم جانبی صنعت آلومینیوم از بازار قلعه مرغی تهران به سراســر کشــور ارسال می شــود. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان در 
راســتای معرفی بازارهای مهم مرتبط با صنعت دروپنجره، برای بار دوم ظرف دو سال اخیر به سراغ بازار قلعه مرغی و کسبه محترم 
این راســته قدیمی تهران رفته تا گوشه ای از حرف ها و درد دل های این عزیزان را به گوش مخاطبان خود برساند. متن زیر ماحصل 

این گفتگوست که در ادامه آن را باهم می خوانیم.
سواالت زیر به صورت مشترک از مصاحبه شوندگان پرسیده شد:

1- ضمــن معرفی کارگاه، مجموعه و فعالیتتان مدت زمان حضورتان در بازار قلعه مرغی را بیان کنید؟
2- علت این که بازار و راســته قلعه مرغی را برای فعالیتتان انتخاب کردید چه بود و این بازار چه مزایایی دارد؟

3- در حال حاضر مهم ترین مشکالت بازار آلومینیوم قلعه مرغی چیست؟
4- وضعیت کلی بازار کار خودتان و صنعت آلومینیوم کشــور را چگونه ارزیابی می کنید؟

اشـاره

همه یک صدا، هرسال دریغ از پارسال!

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از بازار آلومینیوم قلعه مرغی تهران؛

1. کارگاه آلومینیوم صادقی از سال 1396 در زمینه تولید 
دروپنجره آلومینیومی )نرمال و ترمال بریک( و یوپی وی سی 

در بازار قلعه مرغی فعالیت می کند.
2. شــغل پدری ما آلومینیوم بود و ایشان از سال 1350 

در این زمینه فعالیت می کردند و به همین خاطر ما هم به کار آلومینیوم مشــغول شــدیم. 
چون از گذشــته این راسته به عنوان بازار و بورس آلومینیوم تهران شناخته می شد و پدرمان 
هــم در همین بازار و در گاراژ فرنودی فعالیت می کردنــد ما هم همین بازار را برای کار و 

انتخاب کردیم. فعالیتمان 
3. مالیات و عوارض بازار قلعه مرغی بسیار زیاد است. سال گذشته با نصب دو عدد تابلو 
در ابتدا و انتهای خیابان قلعه مرغی نرخ مالیات ما ناگهان دو برابر شــد! کمبود جای پارک 

یکی دیگر از مشکالت این بازار است.
4. وضعیت بازار کار ما اصال خوب نیست چون در مملکت ما ارزشی برای صنعت کار قائل 
نیســتند. متاسفانه ســود اصلی را در این بازار دالل ها و فروشندگان می برند و ما سازندگان 
فقط زحمت و ســختی کار را تحمل می کنیم. کم فروشــی برخی همکاران و عدم آگاهی و 

شــناخت مشتریان از جنس و کار خوب هم از دیگر مشکالت ما در این بازار است.

کریم صادقی |  آلومینیوم صادقی
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1. آلومینیوم امین مدت 30 ســال است در زمینه عرضه 
پروفیل هــای آلومینیومی شــامل خدمــات رنگ پودری و 
آنادایــز و همچنین تولید، اجرا و عرضه دروپنجره )دوجداره 
اختصاصــی ترمال بریک و نرمال( و نماهــای آلومینیومی 

)کرتیــن وال، فریم لس و...( در بازار آلومینیوم قلعه مرغی فعالیت می کند.
2. بازار قلعه مرغی یکی از قدیمی ترین بازارهای تهران و ایران اســت که بورس و مرکز 
عرضه انواع محصوالت آلومینیومی صنعتی و ســاختمانی است. این بازار به دلیل دسترسی 
آســان و قرار داشتن در محدوده شــهری مزایای زیادی دارد که کار کردن در آن را توجیه 
می کند. بســیاری از شــرکت های بزرگ و مطرح آلومینیومی کشــور در این راسته شعبه و 
فروشــگاه دارند و این هم یکی از مزایای این بازار اســت که باعث می شــود مشتریان و 

مصرف کنندگان دامنه انتخاب وسیع تری داشته باشند.
3. مهم ترین مشکل این راسته وجود خط ویژه اتوبوس است که امکان پارک خودروهای 
شــخصی و بارگیری وانت بارها را برای برخی کسبه مشکل کرده است. ایجاد مزاحمت های 
شهرداری و درخواست عوارض  با مبالغ سنگین از دیگر مشکالتی است که برخی کارگاه ها 
با آن روبه رو هســتند و حتی همان طور که مالحظه می کنید با گذاشــتن بلوک های بزرگ 

ســیمانی در جلوی برخی مغازه ها از فعالیت این کسبه جلوگیری کرده است.
4. شــرایط کلی بازار آلومینیوم قلعه مرغی همانند سایر بازارهای کشور متاثر از تحریم ها 
و مشکالت سیاســی و اقتصادی مملکت دچار یک رکود سنگین است. به ویژه بعد از گران 
شــدن بنزین و با پایین آمدن قدرت خرید مردم این شــرایط بسیار تشدید شده است. این 
رکــود و عدم توانایی مالی مصرف کننده و تمایلی که برای تهیه کاالی ارزان قیمت تر دارند 
باعث پایین آمدن کیفیت محصوالت شــده است؛ یعنی تولیدکننده مجبور است برای راضی 
نگه داشــتن و از دست ندادن مشتری از کیفیت کار خود بزند تا به قیمتی برسد که مشتری 
توانایی پرداخت آن را داشــته باشد. متاسفانه چشم انداز امیدبخشی برای بهتر شدن شرایط 

بازار در سال های بعد هم دیده نمی شود.

1. آلومینیوم نوین از ســال 1378 در زمینه تولید و عرضه 
انواع دروپنجره دوجــداره آلومینیومی و یوپی وی ســی در 

راسته قلعه مرغی فعالیت می کند.
2. بازار قلعه مرغی از قدیم بورس و راسته آلومینیوم کاران 

تهران و ایران بود و هنوز هم به همین نام اینجا را می شناســند. البته چند ســالی است که 
تعدادی از مغازه های اینجا به صنف پلی کربنات و تلق فروشی اختصاص پیدا کرده است اما 

همچنان اینجا به عنوان بازار آلومینیوم شناخته می شود.
3. مهم ترین مشــکل ما تولیدکنندگان دروپنجــره آلومینیومی ثابت بودن قیمت مصوبی 
اســت که برای اجرت کار در اتحادیه صنفی تعیین شده است و متاسفانه این قیمت مربوط 
به ســال 1387 اســت و تاکنون این مبلغ هیچ تغییری نکرده و پیگیری ها و اعتراض های 
ما هم نتیجه ای نداشــته است. شــما ببینید از ســال 87 تاکنون قیمت ها در کشور ما چند 
برابر شــده اســت و چطور امکان دارد که ما دروپنجره سازها با قیمت ده، یازده سال پیش 
کار کنیم. این اتفاق با هیچ منطقی پذیرفتنی نیســت و متاســفانه هیچ نهادی هم به این 
موضوع رســیدگی نمی کند. در سال های گذشته تعداد کارگاه های فعال همکاران ما در بازار 
قلعــه مرغی نزدیک به 40 کارگاه بود که از آن تعداد هم اینک کمتر از 5-4 کارگاه ســرپا 
مانده اند و هیچ بعید نیســت همین تعداد اندک هم ظرف ســال های آتی از دور خارج شوند 

و کارگاهشان را تعطیل کنند.
4. وضعیت کلی بازار به ویژه در بخش تولید بســیار خراب و اســفناک است. شما وضعیت 
مــا را با این قیمتی کــه عرض کردم ببینید و این که باوجود این قیمت و این شــرایط، در 

هفته گذشــته ما تنها یک پنجره ساختیم! باور کنید برخی همکاران همین را هم ندارند.

هاشم صلحی |  آلومینیوم امین

محمد محمودی |  آلومینیوم نوین
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1. فروشگاه ابزار و یراق سجاد مدت 24 سال است 
در زمینــه توزیع و عرضه انواع ابزار و یراق دروپنجره 
دوجداره آلومینیوم و یوپی وی سی در بازار قلعه مرغی 

فعالیت می کند.
2. چون راســته قلعه مرغی از قدیم متعلق بــه بورس آلومینیوم بود ما هم اینجا 
را برای شــروع فعالیتمان انتخــاب کردیم. اینجا برای مشــتریان تهرانی و حتی 
شهرستانی به عنوان مرکز خرید آلومینیوم شناخته شده است و همه مشتریان برای 

خرید به این بازار مراجعه می کنند.
3. متاسفانه نظارتی از سوی اتحادیه و مجمع صنفی بر روی فعالیت مراکز بدون 
مجوز نمی شود و هرکســی می تواند با اجاره یک مغازه و حتی بدون مغازه در این 
بــازار اقدام به فروش و فعالیــت صنفی کند که این با قانون تعارض دارد. آیا نباید 
بین کســی که مجوز کسب دارد و مالیات و عوارض قانونی اش را پرداخت می کند 

و کســی که هیچ کدام از این کارها را نمی کند تفاوتی باشد؟!
4. از وقتی که یوپی وی ســی به بازار آمده شرایط کار آلومینیوم ضعیف شده است 
چون متاســفانه فعاالن صنف و صنعت آلومینیوم نســبت بــه تبلیغات بیگانه اند و 
در این زمینه فعالیتی نمی کنند. برعکس یوپی وی ســی کــه در همه جا با تبلیغات 
گســترده بر روی مشتری و مصرف کننده و بازار هدف تاثیرگذار شده است. کاری 
به خوبی و بدی و مقایسه آلومینیوم و یوپی وی سی ندارم چراکه هر مواد و متریالی 
مزایــا و معایب خاص خودش را دارد اما با تبلیغات می توان جامعه و مصرف کننده 
را با یک محصول بیشــتر آشــنا کرد و آن جامعه را ترغیب به خرید کرد. وضعیت 

آلومینیوم سال به سال دارد بدتر می شود!

1. فروشــگاه آالکس تهران مدت 3 ســال اســت 
به عنوان شــعبه بازار آلومینیــوم مجموعه آالکس در 

راسته قلعه مرغی فعالیت می کند.
2. به دلیــل این که اینجا به عنوان بــازار آلومینیوم 

تهران شــناخته می شــود و هر کس در زمینه آلومینیوم کاری داشــته باشــد به 
این بــازار مراجعه می کند ما هم تصمیم گرفتیم به عنــوان یک تولیدکننده ایرانی 
یراق آالت دروپنجره آلومینیوم در این بازار شــعبه ای داشته باشیم. عالوه بر این ها 
مشــتری گذری نیز در این بازار وجود دارد که برای ما خیلی خوب است. همچنین 
کارگاه هــای تولیدی و پنجره ســاز زیادی در این بازار فعال هســتند که می توانند 
یراق آالت مورد نیازشــان را به صورت مســتقیم و با قیمت مناسب و در سریع ترین 

زمان ممکن از ما تهیه کنند.
3. واقعیت این است که راسته و خیابان قلعه مرغی یک خیابان معمولی است که 
ظرفیت و امکانات مورد نیاز یک بازار را به هیچ  عنوان ندارد و به جز این که به عنوان 
بورس آلومینیوم معروف شده است مزیت دیگری ندارد. نبود جای پارک مناسب و 
مشــکالت بارگیری و تخلیه بار به دلیل یک طرفه بودن، عرض کم خیابان و وجود 
خط ویژه اتوبوس از دیگر مشــکالت این بازار اســت. حضور و فعالیت صنف های 
غیر مرتبطی که به تازگی تعدادشــان هم زیاد شــده از دیگر مواردی است که بازار 

آلومینیوم قلعه مرغی را تحت تاثیر قرار داده است.
4. میزان فروش و بازار کلی ما در طول امســال نســبتا خوب بود اما نســبت به 
ماه های مشــابه سال گذشــته یعنی ماه های پایانی سال های قبل شرایط بازارمان 
در ماه های دی و بهمن خوب نبود که امیدواریم در اســفند جبران شود. درمجموع 
با توجه به این که شــرایط تحریم در مملکت حاکم است، ورود کاالی خارجی کم 
شــده، همچنین میزان تولید و فروش محصوالت آالکس که یک محصول ایرانی 

است نسبت به سال های قبل بهتر شده است.

صمد غالم زاده |  ابزار و یراق سجاد

آصف عطار |  آالکس
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1. صنایع آلومینیوم آریو مدت 24 ســال است در زمینه 
تولید دروپنجره آلومینیومی و توری در بازار قلعه مرغی و 

مدت 4 سال در گاراژ فرنودی فعالیت می کند.
2. بازار قلعه مرغــی از اول متعلق به صنف آلومینیوم 
بوده و ما هم به دلیل عالقه ای که به این کار داشــتیم و 

اینجا هم مرکز کار آلومینیوم بود در اینجا مشــغول شدیم. ما در اینجا هم مشتری های 
خاص خودمان را داریم و هم مشتری گذری.

3. مهم ترین مشــکل کار ما مالیات سنگین است. شــهرداری خیلی با ما کاری ندارد 
ولی مغازه های خیابان اصلی ظاهرا مشکالتی با شهرداری دارند.

4. نوســانات و باال پایین شــدن قیمت آلومینیوم روی بازار مــا خیلی تاثیر دارد. اگر 
قیمت ها ثابت باشــد ما بهتر می توانیم جوابگوی مشتری باشیم ولی با این شرایط گاهی 
با گران شــدن قیمت ها نمی توانیم قولی را که به مشــتری داده ایم عملی کنیم و باید 
از ســود خودمان بزنیم. شــرایط بازار تا برج 9 خراب بود اما معموال بازار آلومینیوم در 
ماه های پایانی بهتر می شــود و ما هم امیدواریم با نزدیک شــدن به پایان سال شرایط 

کار بهتر شــود. با گرم شدن هوا و نزدیک شدن بهار بازار کار توری هم بهتر می شود.

حسین ملک محمدی |  آلومینیوم آریو

1. کارگاه صنایــع آلومینیوم نمونه مدت 35 ســال 
اســت در زمینه تولید دروپنجره دوجداره آلومینیومی 
)نرمال و ترمال بریک( و یوپی وی ســی در بازار قلعه 

مرغی فعالیت می کند.
2. این مکان ملک پدری ماست و از زمان پدربزرگ 

من وجود داشــته به همین دلیل پدر نیز فعالیتش را در همین مکان آغاز کرد. 
3. مزاحمت و ســختگیری های بیمه، مالیات و حتی بهداشت شرایط کار را برای 
ما ســخت کرده است. نوسان قیمت مواد اولیه هم از مهم ترین مشکالتی است که 

روی بازار ما تاثیر دارد.
4. حضور برخی صنوف مانند ســقف کاذب و تلق فروشی ها باعث شده تا تمرکز 
بــازار آلومینیوم این راســته یک مقدار به هم بریزد و همچنیــن حضور و فعالیت 
شرکت هایی که در شهرک های صنعتی هستند ولی از این بازار کار می گیرند، بازار 
ما را خراب کرده اســت. با همه این ها چون ما از قدیمی ها هستیم و کار باکیفیت 

تولید می کنیم کســانی که کار خوب می خواهند به ما مراجعه می کنند.

علی ختیال |  آلومینیوم نمونه

1. صنایع آلومینیوم ایرانیان مدت 7 ســال اســت در 
زمینه تولید و عرضه توری پلیســه و دروپنجره دوجداره 

فعالیت می کند.
2. مهم ترین عامل انتخاب ایــن مکان، بورس بودن بازار 
قلعه مرغی بود و اینکــه اینجا مرکز آلومینیوم تهران و حتی 

ایران است و همه برای تهیه آلومینیوم و سفارش کار آلومینیوم به این راسته مراجعه می کنند.
3. مهم ترین مشــکل ما در این بازار نوســانات قیمت است. بعضی وقت ها یک سفارشی 
را از مشــتری می گیریم و تا می خواهیم مواد اولیه تهیــه کنیم و کار را آغاز کنیم می بینیم 
که قیمت ها دو برابر شــده و با آن قیمت توافقی حتــی نمی توانیم مواد اولیه را تهیه کنیم. 
اتحادیه صنفی قبال یک خدماتی مانند پیچ و برخی اقالم را به اعضاء می داد اما متاســفانه 
االن دیگر خبری از این موارد نیســت و اصال نظارتی هم بر وضعیت بازار و قیمت ها ندارد.

4. وضعیت بازار کار ما مدت 8-7 ماه اســت که بســیار خراب شــده و باوجود نزدیک 
شــدن به عید هیچ تکانی نخورده است. این شرایط هرسال از سال قبل دارد بدتر می شود. 
درمجموع کار ســازندگی و تولید در کشور هیچ حمایتی نمی شود و هیچ آینده ای هم ندارد.

مجید خجسته |  آلومینیوم ایرانیان
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1. مجموعه نوین پارت از سال 81 در زمینه تولید و 
عرضه یراق آالت دروپنجره یوپی وی سی و آلومینیوم 

فعالیت می کند.
2. به واسطه حضور و فعالیت پدرم که از سال 1355 

در این بازار به فعالیت مشــغول و از قدیمی های این صنف بودند من هم تصمیم 
گرفتم در همین راســته فعالیتم را ادامه دهم. البته اینجا از گذشته به عنوان بورس 
و بازار آلومینیوم معروف بود که رفته رفته صنف یوپی وی ســی و یراق آالت هم در 
این بازار رشــد کرده است. اکثر بازارهای مشــابه آلومینیوم از سطح شهر تهران 
جمع آوری و به شــهرک های صنعتی خارج از شــهر منتقل شــده اند اما این بازار 
همچنان در داخل ســطح شــهر تهران و البته خارج از محدوده طرح ترافیک به 

فعالیتش ادامه می دهد که این خودش از مهم ترین مزایای این بازار اســت.
3. اوقافی بودن بسیاری از مغازه های بازار قلعه مرغی ازجمله مشکالتی است که 
کســبه و فعاالن این بازار با آن دست به گریبان هستند و بعد از گذشت چندین سال 
این مشــکل همچنان الینحل باقی مانده است. سایر مغازه ها نیز عموما به صورت 
ســرقفلی در اختیار کســبه قرار دارند و مالکیت با اشخاص خارج از صنف است و 
ایــن موضوع برای بــازار و صنف بزرگی مانند آلومینیوم اصال خوب نیســت. نبود 

جای پارک و مشــکالت تخلیه بار و بارگیری از دیگر مشکالت این خیابان است.
4. طبق آموزه هایی که از پدرمان و قدیمی ترهای بازار داریم ما همواره نســبت 
به شرایط بازار شــکرگزار بوده و هستیم اما واقعا این چند سال شرایط کار و بازار 
بسیار اسفناک شده است و هرسال می گوییم دریغ از پارسال! افزایش غیرمنطقی و 
افسارگسیخته قیمت مواد اولیه به گونه ای است که کارکردن برای یک تولیدکننده 
داخلی مثل ما که باید با تولیدکننده ترک و خارجی رقابت کنیم بســیار ســخت و 

طاقت فرسا شده است.

محمد دادگر |  نوین پارت

 1. دستگاه ســازی و یــراق آالت ایــران آریا مدت 
10 سال اســت در زمینه فروش یراق آالت دروپنجره 
آلومینیومی و محصوالت ایران آریا و آالکس در بازار 
قلعه مرغی فعالیت می کند. البته ســابقه دستگاه سازی 

مجموعه ایران آریا به سال 1350 برمی گردد.
2. علت انتخاب ایــن مکان برای فعالیتمان این بود کــه اینجا به عنوان بورس 
آلومینیوم شــناخته می شــد. بورس بودن باعث می شــود که همــه نوع جنس و 
محصولی در این بازار وجود داشــته باشــد و به تعبیری اینجــا در زمینه آلومینیوم 
جنس جور اســت و مشتری که به ویژه از شهرستان می آید راحت تر می تواند کاال و 
خدمات موردنظرش را پیدا کند. دسترســی این بازار نسبت به بزرگراه های تهران 

خوب است و در طرح ترافیک هم قرار ندارد.
3. هر کســب وکاری در تهران مشــکالت خاص خودش را دارد و ما هم از این 
قاعده مستثنا نیستیم و مشــکالت خاص خودمان را داریم. بااین حال خدا را شکر 

وضعیت قابل تحمل است و می گذرانیم.
4. عــالوه بر گرانی که به خاطــر باال رفتن قیمــت ارز و دالر بر روی بازار ما 
اثر گذاشــته، تحریم ها و محدودیت هایی که در واردات کاال داریم باعث شــده تا 
بســیاری از محصوالت را نتوانیم وارد کنیم و کمبود کاال هم وجود دارد. امیدواریم 
این محدودیت در واردات باعث شــود که بخش تولید داخل فعال تر شــود و رونق 
بگیرد چون بهترین فرصت اســت که در غیاب محصوالت خارجی تولیدکنندگان 
داخلی اقدام به تولید و عرضه محصــول باکیفیت ایرانی کنند. کیفیت محصوالت 
داخلی ضعیف نیســت اما باید تالش کنیم تا سطح کیفی محصوالتمان را به سطح 

کیفی محصوالت جهانی نزدیک کنیم.

ناصر کرکی |  ایران آریا
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1. گــروه تولیدی آلوم تاب مدت 15 ســال اســت 
در زمینــه تولیــد دروپنجــره دوجــداره آلومینیومی 
)سیستم های اختصاصی و ترمال بریک( و یوپی وی سی 

در بازار قلعه مرغی فعالیت می کند.
2. البته کارخانه ما در شــهرک صنعتی شمس آباد قرار دارد اما به دلیل اینکه 
این راســته به اســم بازار آلومینیوم تهران شناخته می شود دفتر فروش مرکزی 
و شــوروم مجموعه را در این راسته راه اندازی کردیم. خوبی بازار این است که 
همــه نوع کاال با هر نوع کیفیتی در کنار هم وجود دارد و مشــتری می تواند با 
مقایسه محصوالت و شــرایط تولید مختلف به کاالی ایده آل و محصول مورد 

نظرش دست پیدا کند.
3. متاســفانه برخی از همکاران ما همچنان با آلومینیوم های قدیمی کار می کنند 
و همان محصول را به اســم آلومینیوم به مشــتری معرفی می کنند و بســیاری از 
مشــتریان هم به دلیل عدم آگاهی از وجود محصوالت جدیدتر و به روزتر از همان 
محصوالت اســتفاده می کنند. این موضوع شــاید به دلیل تبلیغات و اطالع رسانی 
ضعیفی اســت که در صنف آلومینیوم وجود دارد و ظرفیت ها و قابلیت های نســل 
جدیــد پروفیل ها و سیســتم های آلومینیوم را به مصرف کننــده معرفی نمی کنند. 
سیســتم های جدیدی که عالوه بر مزایای فراوانی که آلومینیوم دارد در حد سایر 

متریال ها عایق بوده و قیمت نسبتا مناسبی هم دارند.
4. شــرایط کلی بازار اینجا هم مانند همه جای کشــور و سایر بازارها در وضعیت 
مســاعد و قابل قبولی نیســت بااین حال ما از شرایط راضی هســتیم و امیدواریم 

روزبه روز بهتر شود.

1. مجموعه تولیدی صنعتی ایده مدت 9 سال است 
در زمینــه تولید و عرضه انواع یــراق آالت دروپنجره 
آلومینیومــی با برنــد »ایده« در راســته قلعه مرغی 

فعالیت می کند.
2. قبل از راه اندازی مجموعه ایده به واســطه شغل پدری در همین راسته فعالیت 
داشــتیم و با شــروع فعالیت ایده تصمیم گرفتیم در بازار آلومینیوم قلعه مرغی که 
مرکز و بورس آلومینیوم کشــور اســت کارمان را ادامه دهیم. بورس بودن اینجا و 
حضور در این راســته باعث می شود که همیشه دیده شوید و مشتریانی که به این 
بازار مراجعه می کنند با شما هم آشنا شوند. بازار قلعه مرغی در منطقه ای از تهران 

قرار گرفته که دسترســی مناسبی دارد و در طرح ترافیک هم نیست.
3. مهم ترین مشــکلی که این بازار داشت بحث ترافیک و جای پارک و بارگیری 
و تخلیه بار بود که البته امســال با توجه به وضعیت نامســاعد بازار و رکودی که 

حاکم شده چندان مشکل ساز نبود!
4. بازار آلومینیوم همانند سایر بازارهای کشور در وضعیت خواب و رکود شدید به 
سر می برد و کســانی هم که در این بازار نیمچه فعالیتی می کنند درواقع دست وپا 

می زنند که اموراتشان را بگذرانند غرق نشوند. 
ما ســال های قبل در این موقع سال وقت ســر خاراندن نداشتیم و بیشتر حجم 
کارمان مربوط به ماه های پایان ســال بود اما وضعیت امسال را خودتان از خلوتی 
و عــدم تحرک بازار در این موقع روز می بینید! گرانی سرســام آور بازار و افزایش 
قیمت ها در همه زمینه ها به نحوی اســت که هیچ کســی قدرت خرید ندارد و این 

کاهش قدرت خرید باعث رکود بیش ازپیش بازار می شود.

امیر زارع دهنوی |  آلوم تاب

فرزاد کالهدوز |  ایده


