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شرکت اورانوس یکی از مجموعه های پرتجربه در صنعت ما محسوب می شود. 
این مجموعه که بیش از 50 سال پیش در عرصه چرم طبیعی کار خود را شروع 
کرده بود، امروز به عنوان یکی از شــرکت های معتبر در زمینه توری  مشــغول 
فعالیت اســت. البته توری تنها یکی از زمینه های کار این مجموعه خوشــنام و 
معتبر است. برای آگاهی از فعالیت های مختلف این مجموعه به سراغ مدیرعامل 
ســختکوش اورانوس، آقای ســعید اورنگ رفتیم و گفتگوی کوتاهی را با وی 
ترتیب دادیم. آنچه بیش از همه در ســخنان وی نمود داشــت، توجه و تاکید 
فراوان بر کیفیت محصوالت بود. روشن اســت که تجربه فراوان سالیان دراز 
بر بینش مدیریت اورانوس صحه می گذارد که راز ماندگاری و خوشــنامی، جز 
عرضه محصول باکیفیت و جلب رضایت مصرف کننده نیســت. با هم این گفتگو 

را می خوانیم:

اشــاره

  درباره پیشینه شرکت اورانوس به طور کامل توضیح دهید.
پیشــینه اوانوس به نیم قرن پیش بازمی گردد. این مجموعه حدود پنجاه و اندی سال 
قبــل در زمینه چرم طبیعی فعالیت خود را آغاز کرد. امــا روند فعالیت اوانوس همگام 
با تغییر ســلیقه بازار دچار تحوالتی گردید. از حدود 15 ســال قبل و با نزدیک تر شدن 
روابط سیاسی و اقتصادی کشورهای ایران و ترکیه تجارت و داد و ستد اورانوس نیز به 
سمت ترکیه تمایل بیشتری پیدا کرد و در حال حاضر با 9 شرکت ترکیه ای و همچنین 

یک شرکت اسپانیایی و یک شرکت آلمانی روابط تجاری مستحکم و پایداری دارد.

 چه محصوالت و خدماتی ارائه می دهید؟
عرضه محصوالت متنوع در زمینه های مختلف صنعتی، از جمله خدمات اورانوس 
در ایران می باشــد. انواع نخ های دوخت، انواع مواد شــیمیایی در زمینه رنگ، انواع 
چسب های صنعتی مورد اســتفاده در صنایع خودرو، مبلمان، چوب، کیف و کفش و 
کمربند، بسته بندی و ... همچنین انواع مواد اولیه و لوازم جانبی صنایع کیف و کفش 
و همچنین نخ های پلیســه مورد اســتفاده صنایع پنجره و... محصوالتی هستند که 

مجموعه اورانوس به مشتریان ارائه می دهد.

س با بیش از نیم قرن تجربه 
اورانـو

گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیر عامل شرکت اورانوس؛
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 محصوالت اورانوس از چه ویژگی ها و مزایایی بهره مند است؟
سیاســت اورانوس بر تجارت ســالم و فراهم آوردن کاالیی با اصالت و مورد تایید 
اســتانداردهای جهانی مبتنی بوده اســت. اورانوس در همین راستا، به عنوان مثال 
اقدام به واردات نخ پلیسه ای کرد که در نوع خود بهترین و بدون رقیب می باشد. نخ 
پلیســه شرکت )KORD( در زمان تولید از تونل های فشار، گرما و سرما عبور کرده 
و بعد از تزریق روغن و طی مســافت 15 متری در داخل دستگاه، تست های مختلف 
را گذرانیده، تا قابلیت اســتفاده در انواع توری های پلیســه در آب و هوای مختلف و 
اقلیم های متفاوت را داشته باشد. در نتیجه این نخ در مقابل نور آفتاب و آب و باران 

بسیار مقاوم بوده و حتی آب باران در آن نفوذ نمی کند.
 دربــاره دپوی محصوالت خود و مدت زمان تحویل سفارشــات 

مشتریان توضیح دهید.
اورانوس با توجه به ســابقه طوالنی خود در این عرصه بر بازار مصرف کاالی خود 
اشراف کامل دارد و چون نماینده مستقیم و انحصاری کاالهای خود می باشد، عمال 
به صورت انبــار محصوالت کارخانه های مورد قرارداد عمل می کند. در نتیجه زمان 

تحویل سفارشات تقریبا به کمتر از یک روز تقلیل پیدا کرده است.
 محصــوالت اورانوس از چه اســتانداردها و گواهینامه هایی 

برخوردار هستند؟ 
سیاست های تجاری اورانوس همواره بر این اساس بوده است که تمامی کاالهای 
وارداتــی و مورد قرارداد باید دارای اســتانداردهای جهانی بوده و صرفا جهت صدور 
به ایران تولید نشــده باشند. همان کاالهایی که توسط اورانوس وارد ایران می گردد 
به کشــورهای اروپایی، آمریکایی و روسیه نیز صادر می شود. بدیهی است ورود هر 

کاالیی به کشورهای اروپایی باید با مجوز و استاندارد های خارجی همراه باشد.
 برای واردات کاال و فعالیت های دیگر خود با چه مشــکالتی 

روبه رو هستید؟
تغییر سیاســت و قوانین گمرکی از جمله مشــکالت هر واردکننده کاال در ایران 

محسوب می شود که ما نیز از این امر مستثنی نیستیم.
 وضعیت بازار در و پنجره و توری را چگونه ارزیابی می کنید؟

بازار در و پنجره و توری تابعی از ســاخت مســکن و به طور کلی ساخت و ساز در 
کشورمان اســت. طبیعتا هرقدر بازار ساخت وساز رونق داشته باشد، بی شک همان 

مقدار بازار در و پنجره رونق خواهد داشت.

 برخــی معتقدند واردات  محصوالت خارجــی، مانعی برای تولید 
داخل به شمار می رود. نظر شما در این باره چیست؟

پاسخ شما را در یک عبارت بیان می کنم: تا بّره تولید داخل از گرِگ واردات خوف 
و هراس نداشــته باشــد، تنبلی کرده از مراتع تولید با کیفیت بی نصیب شده و پروار 
نخواهد شد. بعضی محصوالت خارجی رقیبی برای تولیدات داخلی به شمار می آیند، 

اما رقیب همواره مایه پیشرفت بیشتر و پویایی آن تولید و صنعت است.
 محصــوالت بی کیفیت و تولیدکنندگان بدون شناســنامه ای که 
کیفیت را قربانی قیمت محصوالت خود می کنند چه لطماتی به صنعت 
وارد می کنند؟ از نظر شما چگونه می توان مانع از چنین فعالیت هایی 

در بازار شد؟ 
همواره محصوالت بی کیفیت در کمین هســتند تا به تولیدات باکیفیت لطمه وارد 
کنند. این معضل با فرهنگ سازی و باال بردن دانش تولیدکننده و مصرف کننده قابل 
جبران اســت. مشتری و مصرف کننده باید بدانند تنها شکل ظاهری کاال و قیمت به 
ظاهر ارزان هر کاالیی نباید مدنظر قرار گیرد. کیفیت باال و مقاومت در تغییرات آب 
و هوایی به ویژ در محصوالت نخ پلیســه از جمله مواردی اســت که سبب می شود 
در طوالنی مدت و ســپری شــدن ایام، کاال مورد اعتماد مصرف کننده قرار گرفته و 

مشتری نهایی به آن برند و نام تجاری اعتماد و تکیه کنند.
 به نظر شما شــرکت های معتبر تولیدکننده برای باالبردن سطح 

کیفی این صنعت چه نقشی می توانند ایفا کنند؟
شرکتی در زمره شرکت های معتبر محسوب می شود که مواد اولیه  مورد استفاده آن 
از کیفیت مطلوب و باالیی برخوردار باشد. سرویس دهی به موقع و ارائه خدمات بعد 
از فروش مناسب، نشاندهنده اعتماد تولیدکننده به ملزومات استفاده شده در تولیدات 
خود می باشد. بدین ترتیب، چنین شرکت هایی عالوه بر جذب مشتری و کسب سهم 
بیشــتری از بازار، به عنوان سرمشق و الگوی همکاران و دوستان خود در جهت باال 

بردن سطح کیفی محصول در مسیر کسب سهم مطلوب بازار قرار می گیرند.
 انجمن ها و تشــکالت صنفی در این خصــوص چقدر می توانند 

تاثیرگذار باشند؟
انجمن ها و تشکالت صنفی به عنوان ناظر کیفی و تاییدکننده تولیدکنندگان برتر 
و همچنین معرف محصوالت باکیفیت می توانند بر روند تولیدات باکیفیت در کشــور 

تاثیر مثبتی داشته باشند.


