
گروه صنعتی بازرگانی آلپا از ســال 1380 فعالیت خود را در صنعت دروپنجره آغاز کرد. این شــرکت که ابتدا در زمینه تولید و 
مونتاژ دروپنجره آلومینیوم دوجداره مشــغول فعالیت بود با تاسیس بازرگانی آلپا در سال 1389 موفق به کسب نمایندگی توزیع 
و فروش پروفیل دیوا شــد و فعالیتش را در زمینه عرضه انواع پروفیل و یراق آالت دروپنجره یو.پی.وی.ســی در کشــور توسعه 
بخشید. کســب نمایندگی رسمی یراق آالت »اندو« ترکیه اقدام دیگری بود که آلپا را در رسیدن به موفقیت های آتی کمک کرد تا 
در ادامه با افزودن پروفیل گالوانیزه )محصوالت شرکت آهن و فوالد جهان( و سایر ملزومات مورد نیاز صنعت پنجره، سبد کاالیی 
نســبتا کاملی را به بازار و مشتریان ایرانی عرضه کند. سال ها کسب تجربه در مونتاژ و تولید دروپنجره باعث شد تا مجموعه آلپا 
با نگاهی ویژه به بخش بازرگانی صنعت پنجره وارد شــود و محصوالت و برندهایی را در ســبد کاالیی متنوع خود قرار دهد که 
نیاز بخش های گســترده تری از بازار داخل را پوشــش دهند. بازرگانی آلپا هم اینک با در اختیار داشتن نمایندگی فروش و توزیع 
محصوالت و برندهای مطرحی شــامل پروفیل، یراق، ملزومات و... ســبد کاالیی کامل و جامعی در صنعت دروپنجره کشور دارد و 
همواره بر گســترش و توسعه مجموعه و بازار هدفش تاکید می ورزد. برای آشنایی بیشتر با این مجموعه موفق گفتگویی با جواد 

نگاهی، مدیرعامل جوان و خوش فکر بازرگانی آلپا انجام داده ایم که مشروح آن را در ادامه با هم می خوانیم:

گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیرعامل بازرگانی آلپا؛

هـر آنچه برای یک پنجره خوب می خواهید
اشـاره
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 مختصری پیرامون پیشینه و فعالیت شرکت آلپا توضیح دهید.
فعالیت خود را در صنعت دروپنجره با نام گروه صنعتی آلپا از سال 1380 و در زمینه 
ســاخت و مونتاژ دروپنجره آلومینیوم آغاز کردم. سپس از سال 1385 ساخت و تولید 
در و پنجره یو.پی.وی.ســی نیز به فعالیت های مجموعه ما افزوده شد، که با استفاده 
از پروفیل های »ویستابســت« و »آریا پروفیل« ادامه داشت تا این که در سال 1389 
شرکت بازرگانی آلپا را تاســیس و راه اندازی کردیم. فعالیت بازرگانی آلپا با توزیع و 
فروش »پروفیل دیوا« آغاز شــد و تاکنون با افزودن محصوالت متنوع مورد استفاده 
در صنعت دروپنجره، ســبد کاالیی نسبتا کاملی را به مشتریان ارائه می کنیم. به این 
صورت که در ادامه کار، پخش محصوالت شــرکت آهن و فوالد جهان را به بخش 
پروفیــل مجموعه اضافه کردیم و همچنیــن واردات و توزیع صفر تا صد یراق آالت 

»اندو ترکیه« را نیز تاکنون انجام داده ایم.
بازرگانــی آلپا جزو 3 نماینده رســمی یراق آالت اندو در ایران اســت که تمامی 
محصوالت این برند را با ضمانت و گارانتی مســتقیم شــرکت به بازار و مشتریانی 
ایرانی عرضه می کند. در بخش دســتگیره نیز دستگیره های برند »Wboos« را 
در بازرگانی آلپا عرضه می کنیم. درمجموع، بازرگانی آلپا با داشــتن ســبد کاملی از 
محصوالت و ملزومات صنعت دروپنجره، همه آن چیزی را که شــما برای داشــتن 
یک پنجره خوب و اســتاندارد می خواهیــد، دارد و آماده ارائــه این محصوالت به 

مصرف کنندگان و مشتریان عزیز در سراسر کشور است.
 موقعیت مکانی و مساحت مجموعه و تعداد پرسنل بازرگانی آلپا 

در حال حاضر چقدر است؟
مجموعــه بازرگانی آلپــا در زمینی به مســاحت 3000 مترمربع در غرب تهران و 
جاده ساوه واقع شده است که دو سوله به مساحت 1500 مترمربع به انبار اختصاص 
یافته و ساختمان اداری و سایر بخش ها هم در این مجموعه قرار دارد. دفتر مرکزی 
بازرگانی آلپا نیز در بلوار اشرفی اصفهانی واقع است. در بخش بازرگانی آلپا تعداد 12 

نفر نیروی کار مشغول فعالیت هستند.
 محصوالتی که در مجموعه آلپا عرضه می شــوند از چه گارانتی و 

خدمات پس از فروشی برخوردارند؟
تمامی محصوالت ما عالوه بر گارانتی های معتبر شــرکتی که از طرف شــرکت 
اصلی خودشان دارند از ســوی بازرگانی آلپا نیز گارانتی تعویض به هر دلیلی دارند؛ 
یعنــی هر محصولی کــه از ما دریافت می کنید، در صورت داشــتن هر نوع عیب و 
ایــرادی چه در محصول و چه در بســته بندی یا حتی در صورت بروز ایرادهای وارد 

آمده در حین حمل ونقل، بدون قید و شرط تعویض می شود. محصوالت و یراق آالتی 
که در پنجره اســتفاده شده اگر به هر دلیلی دچار مشکل شود نیز شامل این گارانتی 
می شــود. این نکته را یادآور شوم که ما در طول تمام سال هایی که این محصوالت 
را به بازار عرضه می کنیم مواردی که نیاز به استفاده از گارانتی تعویض داشته باشند 
واقعا بسیار ناچیز و انگشت شمار بوده با این وجود شرکت خودش را در مقابل این نوع 

مشکالت درهرصورتی جوابگو می داند و آماده ارائه این خدمات است.
 عرضه محصوالت آلپا به ســایر شهرستان ها چگونه است و آیا 

مجموعه آلپا در سایر نقاط کشور نماینده فروش دارد؟
ما در چند شــهر و کالن شــهر کشــور همکارانی داریم که محصــوالت ما را با 
همسان ســازی قیمتی که انجام داده ایم به دســت مشــتریان ما می رسانند؛ یعنی 
محصوالت ما در این مراکز با همان قیمت دفتر مرکزی به مشتری عرضه می شوند. 
ضمــن این که مجموعه آلپا با تیم فروش و پشــتیبانی قوی که در اختیار دارد آماده 
عقد قرارداد و عرضه محصول به سراســر کشور و تمامی شهرستان هاست و در این 

راستا دست همکاران را به گرمی می فشارد.
 چه عواملی باعث شده تا مجموعه آلپا باوجود شرایط سختی که 
این روزها در بازار شاهد آن هســتیم مانند تحریم ها، نوسان قیمت 
ارز، افزایش تعرفه های گمرکی و... همچنان به کار و فعالیتش ادامه 

داده و موفق باشد؟
نکته اول این که در هر زمان و هر مکانی همیشه یک سری مشکالت و سختی هایی 
وجود دارد و کار و فعالیت صنعتی و بازرگانی هم از این قاعده مســتثنا نیست. منتها 
ما در بازرگانی آلپا بر این باوریم که همیشــه باید خوش بینانه به وقایع و آینده نگاه 
کنیم و تالش کنیم تا خودمان را با شرایط سازگار کنیم؛ یعنی قبل از آنکه مشکالت 
بر ما غلبه کنند با ارائه راهکارهای مفید و دوراندیشــی، آماده مواجهه با مشــکالت 
شــویم. در نوسانات قیمتی و مســائلی مانند تغییرات لحظه ای نرخ ارز و کمبود کاال 
که در ســال گذشته شــاهد آنها بودیم، مجموعه آلپا تنها به فکر تامین محصوالت 
مورد نیاز مشــتریانش بود و لحظه ای به این مسئله فکر نکردیم که با بستن فروش 
و نگه داشــتن کاال مترصد فرصت مناسب باشیم. میزان دپوی کاال در مجموعه آلپا 
به گونه ای است که همواره جوابگوی نیاز و خواسته مشتری باشد و مشتری هیچ گونه 
کم وکسری در این زمینه احساس نکند. نوسان و افزایش قیمت محصوالت در یک 
ســال گذشته بی سابقه بود به نحوی که در برخی اقالم تا 300 درصد هم رشد داشت 
اما مجموعه آلپا تالش کرد بــا مدیریت صحیح، قیمت ها را به گونه ای ارائه کند که 
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کمترین فشار به مشتری وارد شود و حتی سعی کردیم با کاهش سود مجموعه، این 
بحران ها را به ســود دو طرف مدیریت کنیم. از آنجا که هدف ما ماندن و کار کردن 
در این صنعت اســت، این اتفاقات را گذرا می دانیم و تالش می کنیم با آینده نگری و 
دوراندیشی، این بحران های مقطعی را به نفع مجموعه و مشتریانمان مدیریت کنیم.

 مشــکالت گمرکی و افزایــش تعرفه ها چه میــزان در فعالیت 
بازرگانی شما تاثیرگذار بوده است؟

متاســفانه گمرک و قوانین وارداتی ما دارای ثبات مشــخصی نیستند و این مسئله 
به اضافه افزایش تعرفه ها که سالی یک  مرتبه حداقل اتفاق می افتد مشکالت عدیده ای 

برای ما در بخش واردات کاال به وجود آورده است.
 از ســوی دیگر عدم نظارت بــر مبادی ورود کاال و ورود حجــم زیادی از کاالی 
قاچاق به بازار کشور باعث می شود تا بخش بازرگانی که به صورت قانونی و با پرداخت 
هزینه های بســیار اقدام به واردات کاال می کند نتواند با این محصوالت ازنظر قیمتی 
رقابت کند و این مســئله ناهنجاری های زیادی در بازار به وجود آورده اســت. ورود 
بی ضابطــه کاالی قاچاق در بلندمــدت حتی باعث بی اعتمادی مشــتری به فعاالن 

بازرگانی و محصوالتشان می شود.
 به نظر شــما ممنوعیت واردات پروفیل خارجــی چه تاثیری بر 
تولید پروفیل داخلی داشت؟ اگر در زمینه یراق آالت نیز چنین اقدامی 

صورت گیرد کمکی به رشد و توسعه صنعت یراق آالت ما می کند؟
همان طور که می دانید صنعت یو.پی.وی.سی از ترکیه و کشورهای اروپایی مانند آلمان 
و اتریش وارد کشــور ما شــد و طبیعی بود که در آغاز حجم زیادی از این محصوالت با 
برندهای خارجی وارد بازار ما شوند ولی رفته رفته با افزایش تعداد تولیدکنندگان داخلی و 
همچنین افزایش ســطح کیفی محصوالتشان دیگر نیازی به حضور پروفیل های خارجی 
نبود و تولیدکنندگان داخلی می توانســتند جوابگوی نیاز بــازار و مصرف کنندگان ایرانی 
باشــند؛ هرچند حضور مداوم چند برند مطرح و باکیفیت خارجی می تواند در ایجاد رقابت 
و باال نگه داشتن ســطح کیفی محصوالت ایرانی موثر باشد. در زمینه یراق آالت اگرچه 
مانند پروفیل از نظر مواد اولیه در کشــور مشــکلی نداریم ولی چون تکنولوژی تولید و 
عرضه یراق آالت نسبت به پروفیل پیچیده تر است و نیاز به زیرساخت های بیشتری دارد 
شــاید نتوانیم به آن سرعت به خودکفایی برسیم اما دور از ذهن و دور از دسترس نیست 
کــه بتوانیم تولید یراق آالت را با همان کیفیت محصــوالت خارجی در داخل هم انجام 
دهیم. واقعیت این است که تولید یراق آالت به دلیل تنوع باالی قطعات و حجم زیاد 
قالب ها و محصوالت و از سوی دیگر نیاز به تیراژ باال در تولید نیاز به سرمایه گذاری 
هنگفتی دارد و اگر مجموعه ای بتواند چنین شــرایطی را فراهم کند سایر ظرفیت ها 
برای تولید یراق آالت باکیفیت را در کشور دارا هستیم و می توانیم عالوه بر رفع نیاز 

داخل حتی به بخش صادرات هم وارد شویم.


