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تپش نبض صنعت زیر پوست شهر )2(

گزارش پنجره ایرانیان از بازار آهن مکان و گفتگو با فعاالن صنعت دروپنجره

در سال 1383 با اعالم شــهرداری تهران در خصوص انتقال صنایع مزاحم به خارج پایتخت، مشاغل حوزه آهن آالت در مرکز شهر 
تهران به ویژه منطقه 12 به محلی در تقاطع بزرگراه بهشت زهرا و آزادگان با وسعت 550 هزار مترمربع منتقل شد که عالوه بر کمک به 
سیاست های دولت در ساختن شهری پاک، زمینه اشتغال بیشتر جوانان بیکار مناطق جنوبی پایتخت را فراهم آورد. این محل که »بازار 
آهن مکان« نام گرفت در تقاطع بزرگراه های بهشت 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.ســی و آلومینیومی، درهای کرکره ای، یراق آالت و... در این مجتمع 
کامال صنفی با پویایی فعال گرد آمده اند که دربرگیرنده کلیه مشاغل مربوط به آهن آالت و صنایع وابسته و دارای بهترین دسترسی از هر 
نقطه برای مشــتریان بوده که باعث اشتغال بالغ  بر 18 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شده است. وجود تعداد زیادی کارگاه 
دروپنجره ســازی در بازار آهن مکان ما را بر آن داشت تا ضمن بازدید از این بازار گفتگویی با برخی کسبه و فعاالن صنعت دروپنجره 
بازار آهن مکان داشته باشیم و از نزدیک با نقطه نظرات و پاره ای از مشکالت آنها آشنا شویم. گزارشی که در ادامه می خوانید ماحصل 
گفتگو با تعدادی از کســبه و کارگاه داران این بازار است که قسمت اول آن در شماره 144 نشریه پنجره ایرانیان منتشر شد و هم اینک 

توجه شما را به بخش دوم آن جلب می کنیم:

اشـاره

دربــاره مجموعه و نــوع فعالیتتان کمی 
توضیح دهید.

گــروه صنعتــی ویــن ُدر از ســال 94 در زمینــه 
پخــش یــراق آالت ENDOO و تولیــد دروپنجره 

یو.پی. وی. ســی با پروفیل های مختلف ازجمله وین تــک و پایندژ فعالیت می کند. 
نمایندگی پروفیل پایندژ را نیز در اختیار داریم.

شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شما 
چگونه اســت؟ چه عاملی باعث شــد اینجا را بــرای فعالیتتان 

انتخاب کنید؟
وقتــی ما فعالیتمان را در آهن مکان آغاز کردیم تعداد یراق فروش ها خیلی کمتر 
بود ولی کم کم تعداد آنها افزایش پیدا کرد و با زیادشــدن تعداد کارگاه ها بازار آهن 
مکان به عنوان بورس دروپنجره شــناخته شد. مشکالت محیطی بازار آهن مکان 
زیاد است. مهم ترین آنها بی نظمی و شلوغی خیابان ها و عدم نظافت محیط است. 
پیدا کردن آدرس ها ســخت اســت چون تابلوی خیابان ها و فازها مرتب نیست و 

باوجود اینکه بارها این موارد را تذکر داده ایم هیچ ترتیب اثری داده نمی شــود.
در حال حاضر شــرایط کلی بازار دروپنجره کشــور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
شــرایط فعلی بازار ثبات الزم را ندارد و یک روز خوب و 10 روز بد اســت. این 
کسادی در همه صنوف وجود دارد و مختص بازار دروپنجره و یا آهن مکان نیست 
و روزبه روز هم بدتر می شود. ما فقط به امید بهتر شدن بازار امروز و فردا می کنیم.

مسعود علیمرادی |   وین ُدر
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دربــاره مجموعه و نــوع فعالیتتان کمی 
توضیح دهید.

گروه صنعتی صداقت مدت 4 ســال است در زمینه 
تولید دروپنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی با برندهای 
مختلف شامل آس وین، کنت وین، وین تک، ایده آل 

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

چگونه است؟
مهم ترین مزایای بازار آهن مکان این اســت که هر نوع پروفیل و یراق آالت و 
ملزوماتی کــه بخواهیم در همین محدوده پیدا می کنیــم و برای تهیه مواد اولیه 
مورد نیازمان راحت هستیم. مورد بعدی وجود مشتریان گذری است چون هرکسی 
که بخواهد در تهران پنجره بســازد به این بازار مراجعه می کند. مهم ترین مشکل 
این بازار شــلوغی و ترافیک خیابان های اینجاســت که بــه خاطر کوچک بودن 

خیابان ها و عدم رعایت حریم مغازه ها به وجود می آید.
در حال حاضر شرایط کلی بازار دروپنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

شــرایط کلی بازار خوب است و ما هم مشتریان خاص خودمان را داریم و راضی 
هستیم. هرچند با توجه به کم شدن ساخت وسازها میزان کارها نسبت به سال های 

قبل کمتر شــده اما درمجموع خوب است و مشکل خاصی نداریم.

مجید منصوری |   گروه صنعتی صداقت

کمی  فعالیتتان  نــوع  و  درباره مجموعــه 
توضیح دهید.

گروه صنعتی ایران وین مدت 4 ســال اســت در زمینه 
تولید دروپنجره یو.پی.وی.ســی و فروش پروفیل در بازار 
آهن مــکان فعالیت می کنــد. نمایندگی فروش و پخش 

پروفیل های ایده آل، کیسان و KTF را در اختیار داریم.
شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شــما 

چگونه است؟
فعالیت در بازار آهن مکان از این نظر که اینجا به عنوان بازار و بورس تولید دروپنجره 
یو.پی.وی.سی شناخته شده خوب است ولی از این نظر که به دلیل شلوغی و تعداد زیاد 
کارگاه ها برخی افراد نابلد و تازه کار باعث خرابی بازار و بدنامی این صنف شــده اند برای 
ما بد شده است. برخی همکاران که با سرمایه کم و امکانات اندک وارد این بازار شده اند 
با دادن قیمت های زیر نرخ مصوب مجبور می شــوند از کیفیت کار بزنند و این درنهایت 
باعــث ضربه دیدن همه صنف می شــود. در حــال حاضر نزدیک بــه 70 کارگاه تولید 
دروپنجره در آهن مکان مشــغول فعالیت هستند که اگر نظارت درستی از سوی اتحادیه 

و مراجع رســمی صورت گیرد توانایی و ظرفیت تامین پنجره شهر تهران را نیز دارند.
در حال حاضر شرایط بازار دروپنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت کار و بازار ما به دلیل رکود صنعت ســاختمان ضعیف شــده است و عالوه بر 
آن به دلیل گرانی و برخی هزینه های جانبی میزان ســود ما هم نسبت به سال های قبل 
خیلی کمتر شــده است؛ یعنی اگر ما حتی به اندازه سال های قبل هم کار کنیم نمی توانیم 
جوابگوی هزینه هایمان باشــیم. سال های قبل حداقل 30 درصد سود به ازای کارمان به 
دســت می آوردیم ولی االن این مقدار به کمتر از 10 درصد رسیده است. سال های قبل 
یک پنجره بازسازی حدود 300 تا 400 هزار تومان برای مشتری هزینه داشت ولی االن 
حداقل 1 میلیون تومان است؛ به همین دلیل میزان کسانی که برای بازسازی و تعویض 
پنجره های قدیمی شــان مراجعه می کردند هم کم شده است. با توجه به کم شدن میزان 
صدور جواز و پروانه ســاخت مسکن در سال جاری، بازار سال آینده ساخت وساز و به تبع 

آن دروپنجره، نه تنها بهتر نمی شــود بلکه بدتر هم خواهد شد!

حسین پسیانی |  ایران وین
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درباره مجموعــه و نــوع فعالیتتان کمی 
توضیح دهید.

گروه صنعتی الوند مدت 4 سال است درزمینه تولید 
واناوین،  پروفیل هــای  با  یو.پی.وی.ســی  دروپنجره 

پالس پن و ایده آل فعالیت می کنیم. نمایندگی توزیع پروفیل های واناوین و ایده آل 
را نیز در اختیار داریم.

شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شــما 
چگونه است؟

بــازار آهن مکان از قدیم به عنوان بازار آهن تهران بود ولی در ســال های اخیر 
بورس تولید دروپنجره دوجداره نیز شــده اســت. به همین دلیل مشتریان گذری 
بیشــتری در بازار آهن مکان نســبت به جاهای دیگری مثل شهرک های صنعتی 
وجود دارد. مهم ترین مشــکل بازار آهن مکان زیرفروشــی برخی همکاران است 
کــه قیمت های واقعی را حفظ نمی کنند و باعث خراب شــدن بازار و بی اعتمادی 
مشــتریان می شوند. متاسفانه فضای اینجا به ویژه در بحث تبلیغات و اطالع رسانی 
خیلی ضعیف است و هنوز بســیاری از همکاران به صورت سنتی کار می کنند و از 
فرصت هایی که برای تبلیغات در نشــریات، رســانه ها و فضای مجازی وجود دارد 

نمی کنند. استفاده 
در حال حاضر شــرایط کلی بازار دروپنجره کشــور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
هرچند ازنظر پروفیل، مواد اولیه و ملزومات مشــکلی وجــود ندارد اما بازار کار 
و تولیــد دروپنجره در حال حاضر رکود محسوســی دارد که متاثر از رکود در بازار 
ساخت وســاز کشــور اســت به همین دلیل ما در حال رایزنی هســتیم تا با ایجاد 
کانال هایی برای حضور در بازار کشــورهای همســایه به ویژه کشــور عراق اقدام 
کنیم؛ زیرا همان طور که می دانید کشــور عراق هم اینک در بحث بازســازی بازار 
فعالی دارد و شرکت های ترکیه ای بخش عمده ای از این بازار را در دست گرفته اند.

محسن امیربیگی |   الوند    

کمی  فعالیتتان  نــوع  و  مجموعــه  درباره 
توضیح دهید.

من از سال 86 در صنعت دروپنجره فعالیت می کنم 
و نزدیک به 2 ســال اســت که کلینیک ســاختمانی 

ایرانیــان را که در زمینه فــروش پروفیل و یراق آالت فعالیــت می کند راه اندازی 
کــرده ام. نمایندگی فروش پروفیل انزو و یراق آالت ENDOO را در اختیار داریم.

شرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شما چگونه 
است؟ چه عاملی باعث شد اینجا را برای فعالیتتان انتخاب کنید؟

چون قبل از راه اندازی این مجموعه مدت 5-4 ســال در این بازار کار کرده بودم 
و در بــازار آهن مکان کارگاه های زیادی وجــود دارد تصمیم گرفتیم این منطقه را 
انتخاب کنیم. االن بازار آهن مکان به یک قطب در صنعت دروپنجره تبدیل شــده 
است و تمامی مشتریان از هر نقطه تهران و اطراف برای خرید به این بازار مراجعه 
می کنند. مشــکلی که بازار آهن مکان دارد که البته روی کار ما شــاید تاثیر زیادی 
نداشــته باشد و بیشــتر برای تولیدکنندگان ایجاد مشکل می کند وجود کارگاه های 

آهنگری و آلودگی های محیطی است که ایجاد می کنند.
در حال حاضر شرایط کلی بازار دروپنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

بــا توجه به نوســانات قیمت دالر و عدم ثبات قیمت ها شــرایط کلی بازار خوب 
نیســت چون باعث می شــود نتوانیم برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم. معموال در 
نیمه دوم ســال شــرایط بهتری برای بازار دروپنجره ایجاد می شــود که امیدوارم 

امسال هم شاهد این تغییر مثبت باشیم.

سرشک پژوه |  کلینیک ساختمانی ایرانیان
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فعالیتتان کمی  نــوع  و  درباره مجموعــه 
توضیح دهید.

گروه تولیدی صنعتی وین بست از سال 89 در زمینه 
تولیــد دروپنجره دوجداره و اجرای خم های تخصصی 

پروفیل یو.پی.وی.سی در مجموعه آهن مکان فعالیت می کند.
شرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شما چگونه 

است؟ چه عاملی باعث شد اینجا را برای فعالیتتان انتخاب کنید؟
بــازار آهن مکان بزرگ ترین بازار آهن تهران و کشــور اســت. آن موقع که ما 
فعالیتمان را در اینجا آغاز کردیم تعداد کارگاه های دروپنجره بســیار معدود و کمتر 
از انگشتان یک دست بود ولی رفته رفته تعداد کارگاه ها بیشتر شد و این موضوع به 
رونق کار ما هــم کمک کرد و از اینکه این منطقه را برای ادامه فعالیتمان انتخاب 
کردیم خوشــحال شدیم. یکی دیگر از مزایای بازار آهن مکان این است که تمامی 
پروفیل ها، یراق آالت و ســایر ملزومات با برندهــای مختلف در اینجا وجود دارد و 
شــما می توانید به راحتی آن ها را تهیــه کنید. خدماتی که ما در اینجا ارائه می دهیم 
به ویژه در زمینه خم پروفیل باعث شــده تا مشتریان خاص خودمان را داشته باشیم 

و بیشــتر همکارانمان در آهن مکان برای این کار به ما مراجعه می کنند.
در حال حاضر شــرایط کلــی بازار دروپنجره کشــور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وضعیــت کلی بازار با توجه به رکود بازار ساخت وســاز چندان خوب نیســت اما 
مــا تالش کردیم بــا به کارگیری ایده هــای جدید و افزودن دســتگاه های مدرن 
فضای بیشــتری برای فعالیتمــان ایجاد کنیم و خوشــبختانه تاکنون جواب خوبی 
هم گرفته ایم. اجرای کار خم پروفیل یو.پی.وی.ســی که یک کار تخصصی اســت 
به ما این امکان را داده تا از ظرفیت های پنهان بازار در این شــرایط رکود بیشــتر 

استفاده کنیم.

حیدر زارعی |  وین بست

درباره مجموعــه و نــوع فعالیتتان کمی 
توضیح دهید.

گروه صنعتی پنجره رایا مدت 5 سال است در زمینه 
تولیــد دروپنجره یو.پی.وی.ســی در بازار آهن مکان 

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

است؟ چه عاملی باعث شد اینجا را برای فعالیتتان انتخاب کنید؟
هرچند بازار آهن مکان ازنظر آب وهوا و بهداشــت محیطی شــرایط خوبی ندارد 
اما به دلیل این که بیشــتر کارگاه هــا و حتی نیروهای فنی این صنعت در این بازار 
هســتند ما هم تصمیم گرفتیم فعالیتمــان را در این بازار راه اندازی کنیم تا از این 
ظرفیت ها بیشــتر استفاده کنیم. ضمن این که مواد و متریال مورد نیاز کارمان را با 
قیمت مناســب تر و در مدت زمان کمتر می توانیم از همین بازار تامین کنیم. مورد 
دیگر وجود مشــتریان گذری زیادی است که شاید برای خرید آهن یا موارد دیگر 
به این بازار مراجعه می کنند ولی برای ســاخت پنجره هم اقدام می کنند. مهم ترین 
مشــکل بازار آهن مکان آب ناســالم و غیربهداشــتی و همچنین عدم نظافت و 

بهداشــت محیط فازهای بازار است که هیچ رسیدگی در این زمینه ها نمی شود. 
در حال حاضر شــرایط کلی بازار دروپنجره کشــور را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
وقتی قیمت ها به دلیل باال رفتن قیمت دالر در حال باال رفتن بود وضعیت بازار 
ما خیلی خوب بود چون همه از ترس گران تر شــدن برای انجام کارهایشان هجوم 
می آوردنــد و حتی ما برای آنها وقت تعیین می کردیم ولی االن شــرایط برعکس 

شده و بازار دچار یک رکود شده است.

پریوش محمدی |  پنجره رایا
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کمی  فعالیتتان  نــوع  و  مجموعــه  درباره 
توضیح دهید.

بازرگانی رســتگاری از ســال 92 در زمینه عرضه 
یراق آالت و پروفیل یو.پی.وی.سی در بازار آهن مکان 

فعالیتــش را آغاز کرد. در ســال های قبل توزیع و فروش پروفیل یو.پی.وی.ســی 
پیماپن را داشــتیم که به خاطر برخی مشکالت در حال حاضر پروفیل ایرانی با نام 
هاینس را جایگزیــن آن کرده ایم. در حال حاضر نمایندگی یراق آالت FORES و 
چســب GMAX را در اختیار داشــته و تمامی ملزومات مورد استفاده و مورد نیاز 

برای ســاخت دروپنجره یو.پی.وی.سی را در این مجموعه عرضه می کنیم.
شرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شما چگونه 

است؟ چه عاملی باعث شد اینجا را برای فعالیتتان انتخاب کنید؟
هنگامی کــه مجموعه ما در ســال 92 فعالیت در بازار آهن مــکان را آغاز کرد 
تعــداد کارگاه ها و همکاران ما در این صنف چندان زیاد نبود ولی به مرور و بیشــتر 
ظرف 4-3 ســال اخیر اینجا عالوه بر بازار آهن به عنوان مرکز و بورس دروپنجره 
یو.پی. وی.ســی هم معروف شــد. بازار آهن مکان دسترســی مناســبی به شهر و 
همچنین به شهرک های صنعتی اطراف دارد که نکته مهم و مثبتی برای اینجاست. 
تمامــی برندها و محصوالت مورد نیاز صنعــت دروپنجره در بازار آهن مکان وجود 
دارد و شما برای تهیه هیچ کاالیی در اینجا دچار مشکل نمی شوید. مهم ترین ایراد 
این بازار شــلوغی و بی نظمی اســت که بیشتر به خاطر عدم رعایت حریم و عرصه 
کارگاه ها اســت که اگر همکاران رعایت کنند و مسئوالن هم نظارت و سختگیری 
بیشتری کنند شــرایط برای همه ما بهتر می شود. درمجموع مزایای اینجا بیشتر از 

معایبش است.
در حال حاضر شرایط کلی بازار دروپنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

وضعیت بازار کشور همیشه به همین صورت بوده که بعد از چند سال رونق شاهد 
چند سال رکود هستیم که متاسفانه االن در دوره رکود بازار به سر می بریم. به نظر 
می رسد این رکود تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. امیدوارم همکاران هوای 

همدیگر را بیشــتر داشته باشند تا با اتحاد بیشتر از این شرایط رکود عبور کنیم.

کیان رستگاری |   بازرگانی رستگاری    

فعالیتتان کمی  نــوع  و  درباره مجموعــه 
توضیح دهید.

گروه صنعتی پیماپن مدت 3 ســال اســت در زمینه 
تولیــد دروپنجره بــا پروفیل های پیماپن، وینســا و 

رووتک و اجرای خم پروفیل یو.پی.وی.ســی در بازار آهن مکان فعالیت می کند.
شــرایط کاری و فضای کلی بازار آهن مکان برای فعالیت شــما 

چگونه است؟
آهــن مکان بازار اصلی و بورس دروپنجره تهران اســت و هرکســی که پنجره 
می خواهــد به این بازار مراجعــه می کند تا هم از قیمت ها اطــالع پیدا کند و هم 
کارگاه مــورد نظرش را پیدا کند. مهم ترین مشــکلی که در این بازار البته به خاطر 
مســائل امنیتی وجود دارد محدودیت هایی است که در ساعات ورود و خروج بار و 
کاال اعمال می شــود. بعد از ساعت 7 شــب امکان ورود و خروج بار به داخل فازها 
وجود ندارد و به این خاطر بارهایی که پس از این ســاعت به اینجا می رســند باید 
تا ســاعت 8 صبح روز بعد صبر کنند. مورد دیگر این اســت که برخی همکاران به 
خاطر کم بودن ســفارش ها و رقابت قیمتی مجبور می شــوند از کیفیت کار بزنند و 

این کار بازار را خراب می کند.
در حال حاضر شرایط کلی بازار دروپنجره کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

شــرایط کلــی بازار خوب نیســت و به نظر هم نمی رســد به ایــن زودی تغییر 
محسوسی ایجاد شود.

جواد باقری |  پیماپن


