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تپش نبض صنعت زیر پوســـت شهر

گفتگوی پنجره ایرانیان با فعاالن و صنعتگران »بازار آهن مکان« تهران؛

اندکی  فعالیتتان  نــوع  و  درباره مجموعه 
توضیح دهید.

بازرگانی آرال در زمینــه واردات و توزیع یراق آالت 
دروپنجره یو.پی.وی.ســی از کشور ترکیه و نمایندگی 
رســمی فروش پروفیل »انــزو« فعالیــت می کند و 

بــه زودی کار تولید برخی یراق آالت ازجمله اســپانیولت با برند »آرال« را در داخل 
کشــور نیز آغاز خواهیم کرد. بازرگانی آرال مدت 3 سال است در بازار آهن مکان 
فعالیت می کند. واردات و پخش برخی افزودنی ها و مواد اولیه تولید پروفیل از دیگر 

فعالیت های بازرگانی آرال است.
شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شــما 

چگونه است؟
فضای کاری آهن مــکان برای توزیع و فروش پروفیل بــه دلیل کوچک بودن 
کارگاه ها و خیابان های اینجا و عدم دپوی مناســب چندان مســاعد نیست ولی در 
بخــش یراق آالت و ســایر فعالیت ها بــه دلیل مزایای ویژه ای کــه این بازار دارد 
ازجمله بورس بودن، دسترسی به مسیرهای شهری و باربری ها و نزدیکی به مراکز 
شهری و خدماتی تا حدود زیادی قابل قبول است. چون برخی محصوالت ما تقریبا 
انحصاری است و خدمات مناســبی نیز ارائه می دهیم امکان فعالیت ما خوب است 

و مشکل خاصی نداریم.

مهدی کتانچی خیاوی |  بازرگانی آرال

در سال 1383 با اعالم شــهرداری تهران در خصوص انتقال صنایع 
مزاحم به خارج پایتخت، مشــاغل حوزه آهن آالت در مرکز شهر تهران 
به ویژه منطقه 12 به محلی در تقاطع بزرگراه بهشــت زهرا و آزادگان با 
وسعت 550 هزار مترمربع منتقل شد که عالوه بر کمک به سیاست های 
دولت در ساختن شهری پاک، میزان اشتغال جوانان بیکار مناطق جنوبی 
پایتخت را کاهش و مرتفع ســاخت. این محل که »بازار آهن مکان« نام 
گرفــت در تقاطع بزرگراه های بهشــت زهرا و آزادگان تهران و خیابان 
شهید رجایی واقع شده است و بالغ بر 2400 واحد صنفی فعال در حوزه 
آهن آالت و خدمات فلزی، دروپنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیومی، درهای 
کرکره ای، یراق آالت و... در آن مشــغول فعالیت بوده و اشتغالی بالغ بر 
18 هزار نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در این منطقه ایجاد کرده 
اســت. وجود تعداد زیادی کارگاه دروپنجره سازی در بازار آهن مکان ما 
را بر آن داشــت تا ضمن بازدید از این بازار گفتگویی با برخی کسبه و 
فعاالن صنعت دروپنجره بازار آهن مکان داشــته باشیم و از نزدیک با 
نقطه نظرات و پاره ای از مشکالت آن ها آشنا شویم. گزارشی که در ادامه 
می خوانید ماحصل گفتگو با تعدادی از کارگاه داران این بازار اســت که 

امیدواریم موردتوجه شما واقع شود.

اشـاره
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دربــاره مجموعه و نــوع فعالیتتان اندکی 
توضیح دهید.

گروه تولیدی آشیانه سازان نوین مدت 4 سال است 
در زمینه تولید انواع دروپنجره دوجداره یو.پی. وی. سی 

در بازار آهن مکان فعالیت می کند.
شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شــما 

چگونه است؟
شــرایط کاری آهــن مکان تــا 3-2 ســال اول که تعــداد کمتــری کارگاه 
دروپنجره سازی یو.پی.وی.سی وجود داشــت خوب بود ولی االن با توجه به افت 
بازار و رقابتی تر شــدن کار، اصال شرایط خوبی ندارد. شرایط کار دروپنجره یو.پی.

وی.سی با سایر مواد مثل آهن و آلومینیوم متفاوت است و از طرفی چون نظارتی 
بر روی قیمت ها وجود ندارد و هر کارگاهی بنا به خواســته خودش یک قیمت به 

مشتری می دهد شرایط کاری نابسامانی را شاهد هستیم.
اگر نهادهای نظارتــی مانند اتحادیه، انجمن یا مراجعی از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت توجه بیشــتری به قیمت گذاری ها داشته باشند و نرخ نامه های رسمی و 
قانونی برای کارگاه ها تصویب و ابالغ کنند بسیاری از این مشکالت حل می شود.

شما به عنوان یک پنجره ساز در حال حاضر با چه مشکالت خاصی 
رو به رو هستید؟

افزایش قیمت مواد اولیه، یراق آالت و ســایر ملزومات که به واسطه افزایش نرخ 
ارز و افزایش تعرفه های گمرکی به وجود آمده مهم ترین دغدغه ما هســتند. اکثر 
مواد و متریالی که ما اســتفاده می کنیم از ســال گذشته تاکنون بالغ بر 300 درصد 
افزایش قیمت داشــته اند! از ســوی دیگر، نبود نظارت بر میزان دستمزدها و نرخ 
دهی کارگاه ها و این که هرکسی به دلخواه خودش به مشتری قیمت می دهد باعث 

سردرگمی مشتری و آشفتگی بازار می شود.

امیرمحمد بیگی |   آشیانه سازان نوین

اندکی  فعالیتتان  نــوع  و  مجموعه  درباره 
توضیح دهید.

بازرگانی سفیر در زمینه واردات یراق آالت دروپنجره 
از ترکیه بــه ایران فعالیت می کنــد. یراق آالت مثل 

REZE، FORCETEC و Winx ازجمله برندهایی هســتند که بازرگانی ســفیر 
نمایندگی آنها را در اختیار دارد. دفتر مرکزی بازرگانی ســفیر در تبریز واقع اســت 
و مجموعه ما در آهن مکان شــعبه تهران این شرکت است که تمامی محصوالت 

بازرگانی ســفیر را به مشتریان استان تهران و استان های هم جوار ارائه می دهد.
شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شــما 

چگونه است؟
البته ما مشــتری زیادی از داخل بازار آهن مکان نداریم چون کارگاه های اینجا 
خیلی بزرگ و زیاد نیســتند و مشــتریان ما عموما از مناطق دیگر تهران و ســایر 
شهرســتان ها می آیند. بااین حال چون مسیرهای دسترسی و موقعیت شهری آهن 

مکان مناسب است برای کار ما خوب است.
شرایط کلی بازار یراق آالت دروپنجره را چگونه ارزیابی می کنید؟

تا زمانی که صنعت و بازار ســاختمان و ساخت وسازها رونق پیدا نکنند نمی توان 
انتظار داشــت بازار ما هم که زیرمجموعه این صنعت است رونق بگیرد. همه اجزاء 
این صنعت مانند حلقه های زنجیر به هم وابسته هستند و بدون همدیگر نمی توانند 
کاری از پیش ببرند. نوســانات نرخ ارز و افزایــش قیمت دالر هم از دیگر عوامل 

این رکود است.

محمدرضا ضرغامی |  بازرگانی سفیر
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درباره نوع فعالیتتان اندکی توضیح دهید.
مجموعه آشیانه ســازان مدت 6 سال است در زمینه 
فروش پروفیل پرووین، یراق آالت و شیشــه دوجداره و 
همچنین ســاخت و مونتاژ دروپنجره یو.پی.وی.سی در 

بازار آهن مکان فعالیت می کند.
فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شما چگونه است؟

شــرایط کاری آهن مکان در یکی دو ســال اول خیلی بهتر بود ولی االن بیشتر 
همکاران با کارهایی که انجام می دهنــد بازار را خراب می کنند. البته این وضعیت 
رکود و خرابی بازار در سایر صنف ها و اکثر رشته های دیگر هم وجود دارد و مختص 
صنف ما و یا بازار آهن مکان نیســت. شــرایط بازار ساخت وســاز به گونه ای است 
که کســی جرات نمی کند اقدام به ساختمان ســازی کند. اگر حتی طرح بافت های 
فرسوده اجرا شود برای تمامی صنوف مرتبط با صنعت ساختمان ایجاد کار می کند.

امیر شریفی |  آشیانه سازان )پرووین(

اندکی  فعالیتتــان  نوع  و  مجموعــه  درباره 
توضیح دهید.

بــازار آهن مــکان زیــر نظــر اتحادیه آهــن کاران و 
پنجره ســازان شــهرری فعالیت می کند. این بــازار دارای 

2440 باب مغازه، کارگاه و انبار در زمینه ســاخت و مونتــاژ دروپنجره فلزی، آلومینیومی، 
یو.پی.وی.ســی و... درهای کرکره ای، آهن آالت و سایر صنوف مرتبط است. شغل و رشته 
اصلی من هم ســاخت و مونتاژ دروپنجره یو.پی.وی.سی است که مدیریت چندین کارگاه 
تولید دروپنجره را در بازار آهن مکان و ســایر نقاط به عهده دارم. مدت 10 ســال اســت 
که ایــن کارگاه را در فاز دوم بازار آهن مکان راه اندازی کرده ام که با 6 نفر نیروی کاری 

مشغول به فعالیت هستیم.
چه تعداد کارگاه دروپنجره سازی در بازار آهن مکان وجود دارد؟

در بــازار آهن مکان تعداد 42 باب کارگاه دروپنجره ســازی یو.پی.وی.ســی، 120 باب 
کارگاه دروپنجره ســازی آهنی و تعدادی توری ســاز، رابیز کار، یراق آالت، پروفیل فروش 

و... مشغول به فعالیت هستند.
مهم ترین مزایای و مشکالت بازار آهن مکان چیست؟

بزرگ ترین مشــکل بازار آهن مکان عدم ساماندهی و بی توجهی مراجع مربوطه از قبیل 
شــهرداری و هیات  مدیره بازار آهن مکان اســت که باعث ایجاد بی نظمی و ســردرگمی 
مشــتریان و کاسبان این بازار شده اســت. مزیت و امتیاز مثبت بازار آهن مکان موقعیت 
مناسب شهری و دسترسی آســان آن به بزرگراه ها و مسیرهای مهم شهری و بین شهری 
و نزدیکی به مرکز شــهر و باربری هاســت که باعث تسهیل رفت وآمد مشتری و همچنین 

فعالیت کسبه و صنوف مختلف در این بازار می شود.
شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان بــرای فعالیت دروپنجره 

سازها چگونه است؟
هرچند شرایط کلی بازار چندان مســاعد نیست و مشکالتی وجود دارد ولی همه این ها 
به نوع کار و رفتار حرفه ای آن پنجره ســاز ربط دارد. اگر فرد کارش را درســت و اصولی 
انجــام دهد کار برایش وجود دارد. ما االن کارگاه هایی داریم که با 6-5 نفر نیروی کاری 
مشــغول فعالیت هستند و بیکار نمی شــوند. اگر همکاران در نوع نرخ گذاری و قیمت دهی 
هماهنگی بیشــتری داشته باشند و با مشــتریان با انصاف و مطابق با نرخ مصوب برخورد 
کنند شــرایط کاری برای همه خوب می شــود. ما در اتحادیه نرخ نامــه قانونی مطابق با 
اســتاندارد و به صورت هماهنگ تصویب کرده و به تمامی کارگاه هایی که زیر نظر اتحادیه 
هستند ابالغ کرده ایم منتها چقدر این نرخ نامه را رعایت می کنند و در معرض دید مشتری 
می گذارند دیگر به خودشــان برمی گردد که امیدواریم با نظارت بیشتر مراجع قانونی مانند 

تعزیرات، وزارت صمت و اتحادیه این مشکالت کمتر شود.

بهرام کارخانه |  اتحادیه آهن کاران و پنجره سازان
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اندکی  فعالیتتان  نــوع  و  مجموعه  درباره 
توضیح دهید.

گروه تولیدی بســت ویندوز مدت 7 سال است در 
زمینه ســاخت و مونتاژ دروپنجره یو.پی.وی.سی در 

بازار آهن مکان فعالیت می کند.
شرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت دروپنجره 

سازها چگونه است؟
مهم ترین مزیت بازار آهن مکان این اســت که به نوعی بورس و راســته فعالیت 
دروپنجره ســازی اســت و تعداد زیادی کارگاه در این منطقه مشــغول به فعالیت 
هســتند. ایراد مهمی که در این بازار و البته همه صنف و ســایر مناطق وجود دارد 
نبود قیمت واحد و عدم نظارت بر نحوه قیمت دهی به مشــتری است. هر کارگاهی 
بر اســاس سلیقه و نظر خودش اقدام به قیمت دهی می کند و این کار باعث خراب 
شــدن بازار و بی اعتمادی مشتریان می شــود. اگر یک قیمت مشخص و واحد از 
ســوی اتحادیه یا هر مرجع رسمی به کارگاه ها ابالغ شود و همه مکلف به رعایت 
آن باشــند ما می توانیم بر اساس کیفیت کارمان رقابت کنیم و شرایط برای کسی 

که کار استاندارد و باکیفیت ارائه می دهد بهتر می شود.
شما به عنوان یک پنجره ساز در حال حاضر با چه مشکالت خاصی 

رو به رو هستید؟
مشــکالت کاری ما که خیلی زیاد است ولی مهم ترین مشکل ما در حال حاضر 
رکود بازار و نبود کار اســت. تا وقتی ساخت وساز نباشد کسی برای ساخت پنجره 
به ما مراجعه نمی کند و از طرفی تا زمانی که کســی برای ســاخت پنجره مراجعه 
نکند ســایر مســائل و مشکالت کار ما هم مشخص نمی شــود. همیشه نیمه دوم 
ســال بازار کار ما بهتر بود ولی با توجه به قرائن و شــواهد نیمه دوم امســال هم 
بــازار چندان تکانی نخواهد خورد و این وضعیت رکود حداقل تا یک ســال دیگر 

ادامه خواهد داشت.

محمود باقری |  بست ویندوز

فعالیتتان  نــوع  و  دربــاره مجموعه  ابتدا 
اندکی توضیح دهید.

کلینیــک تخصصــی دروپنجــره یو.پی.وی.ســی 
ارشــادی مدت 3 سال است در زمینه ساخت و مونتاژ 

دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.سی در بازار آهن مکان فعالیت می کند.
شرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت دروپنجره 

سازها چگونه است؟
بازار آهن مکان به دلیل نزدیکی به شــهر، دسترســی های مناسب و رفت وآمد 
زیادی که دارد مشــتری های گــذری خوبی دارد و برای فعالیت ما خوب اســت. 
مهم ترین دلیلی که باعث شــد کارگاهمان را از شــهرک شــمس آباد به این بازار 
منتقــل کنیم عالوه بر این مواردی که عنوان کــردم بورس بودن و حضور تعداد 
زیادی همکار و کارگاه دروپنجره ســازی در این بازار بود. یکی از ایرادات اینجا که 
شــاید خیلی هم به این بازار مرتبط نباشد ایام زیاد تعطیالت است چون متاسفانه 
در روزهای تعطیل درهای بازار نیز بســته می شــود و امکان فعالیت نداریم. شاید 
خیلی ها بگویند شــرایط کار و بازار خراب اســت اما به نظر من بازار برای کسانی 
که بخواهند کار کنند خوب اســت و همیشــه کار وجود دارد. کسانی که می گویند 
رکود است بیشتر منتظر پول های بادآورده و فرصت های خاص هستند و کسی که 
اهل کار باشد در هر شــرایطی کار پیدا می کند. االن خیلی از همکاران ما تعطیل 

کرده اند اما در کارگاه ما با 6 نفر پرســنل مشغول فعالیت هستیم.
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