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 مختصری پیرامون پیشــینه فعالیت خودتان و تاسیس مجموعه 
بازرگانی آرال بیان کنید؟

من پس از فراغت از تحصیل مســتقیما وارد بازار کار در صنعت ســاختمان شدم و 
اولین بار شــرکت تولید ایرانیت را در اردبیــل راه اندازی کردم. در آن مقطع یعنی در 
ســال 1384 حدود 40 تریلی ادوات، تجهیزات و تکنولوژی آن صنعت را از کشــور 
ایتالیا خریداری کرده و در جوار کارخانه ســیمان اردبیل مجموعه تولید ایرانیت را به 
بهره برداری رســاندیم. این تجربه و مراوداتی که با شــرکت ها، صنایع و متخصصان 
کشــورهای مختلف داشتیم باعث شــد تا دید من نسبت به صنعت و تولید که تا آن 
موقع احساســی و هیجانی بود به یک دیدگاه منطقی و عملی نزدیک شود. در ادامه 
این فعالیت ها به صنعت دروپنجره وارد شــدیم و با خرید یک خط تک ســر شــروع 
به تولید و مونتاژ دروپنجره یو.پی.وی.ســی در مشکین شهر اســتان اردبیل کردیم. 
فعالیت ما در صنعت دروپنجره با گرفتن پروژه های مختلف ادامه داشــت تا این که با 
تعدادی از دوستان و همکاران به حوضه واردات وارد شده و از کشور ترکیه یراق آالت 
دروپنجره وارد کردیم. در همین راســتا شــرکت بازرگانی آرال را در زمینه واردات و 
فروش یراق آالت و ملزومات دروپنجره دوجداره تاسیس کردیم. این فعالیت به همین 
شــکل ادامه داشت تا این که تصمیم گرفتیم برخی ملزومات و یراق آالت و به صورت 

مشخص اســپانیولت مورد استفاده در پنجره های دوجداره یو.پی.وی.سی را در داخل 
تولید کنیم.

 چه عاملی باعث شد تا از کار بازرگانی که کار به نسبت آسان تری 
است به فکر تولید بیفتید؟

پس از ســال ها فعالیت و کســب تجربه در زمینه واردات یراق آالت دروپنجره به 
این فکــر افتادیم که تولید بســیاری از این یراق آالت در داخل کشــور کار چندان 
سختی نیست و باوجود شرایط تحریم و مشکالت خاص اقتصادی که کشور ما با آن 
دست به گریبان است باید با استفاده از دانش و تجربه متخصصان داخلی و نیروی کار 
جوان و پرتالش ایرانی این محصوالت را در داخل کشــور تولید کنیم. ضمن این که 
تولید این محصوالت نیاز به تکنولوژی آن چنــان پیچیده ای ندارد؛ چراکه مواد اولیه 
باکیفیت و نیروی کار خالق و جوان و ســایر عوامــل موثر در این زمینه را در داخل 
کشــور داریم و نیازی نیســت در این زمینه چشم به دســت بیگانگان داشته باشیم. 
البته در آغاز کار به دلیل این که برخی مواد اولیه این محصول در داخل کشــور تولید 
نمی شــوند، مجبوریم این مواد به ویژه تسمه ها و پین ها را از خارج وارد کنیم که عینا 
مشــابه مواد به کاررفته در یراق آالت معروف و برندهای برتر این صنعت در دنیاست. 
امیدواریــم در ادامه بتوانیم ایــن مواد اولیه را نیز در داخل تولیــد کنیم تا جایی که 

اسپانیولت آرال 
برگ زرینی در صنعت

یراق آالت ایران

شرکت بازرگانی تولیدی آرال با سابقه چندین ساله در صنعت دروپنجره به ویژه واردات و عرضه یراق آالت دروپنجره دوجداره به زودی 
اولین محصول تولیدی خود را به بازار عرضه می کند. »اســپانیولت تک حالته آرال« اولین محصولی اســت که شرکت آرال تولید و عرضه 
آن را تا بهمن ماه ســال جاری به انجام خواهد رساند و مصرف کنندگان داخلی می توانند با اطمینان خاطر از یک محصول ایرانی با کیفیت 
جهانی در پنجره های خود استفاده کنند. این محصول که پس از یک دوره تحقیق و بررسی کارشناسانه و با همکاری جمعی از متخصصان 
داخلی و خارجی هم اینک در مرحله طراحی قالب قرار دارد، با اســتفاده از بهترین مواد و متریال روز دنیا و به کارگیری تکنولوژی کشــور 
آلمان به دست متخصصان و کارگران خالق ایرانی تولید و به بهره برداری می رسد. تولید اسپانیولت »آرال« با استفاده از تسمه به کار رفته 
در بهترین برندهای مطرح ترک و آلمانی و با اعمال تغییراتی جهت افزایش بهره وری انجام می گیرد به نحوی که ضمن ارتقاء سطح فنی و 
کیفی محصول ازنظر قیمت نیز مقرون به صرفه تر خواهد بود. شرکت تولیدی و بازرگانی آرال در مرحله اول تولید 150 هزار ست اسپانیولت 
را برنامه ریزی کرده اســت که در طرح توسعه مجموعه با اضافه کردن محصوالت و سیستم های تازه این رقم تا میزان 300 هزار ست 
افزایش خواهد داشت. برای آشنایی بیشتر با مجموعه تولیدی بازرگانی آرال و محصول اسپانیولت آن گفتگویی با مهدی کتانچی خیاوی، 

مدیرعامل توانا و خوش فکر این مجموعه انجام داده ایم که مشروح این گفتگو را در ادامه با هم می خوانیم:

اشـاره

گفتگوی پنجره ایرانیان با مدیرعامل

 شرکت تولیدی بازرگانی آرال؛
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محصولی صد درصد ایرانی با علم، تکنولوژی و تجربه ایرانی به دســت مشــتریان و 
مصرف کنندگان ایرانی برسانیم.

 تاکنون چه کارهایی در این رابطه انجام شده و کار تولید اسپانیولت 
آرال در چه مرحله ای است؟

از حدود چند ماه پیش که این کار را به صورت جدی آغاز کردیم تاکنون بالغ بر 10 
ســفر کاری به کشور ترکیه داشته ام. در این ســفرها با شرکت ها و متخصصانی که 
در ایــن زمینه فعالیت دارند مذاکراتی را انجام داده و قراردادهایی نیز منعقد کرده ایم. 
هم زمــان در ایران هم مقدمــات کار ازجمله تهیه مکان کارخانه و تجهیز ســوله و 
کارگاه هــای مورد نیاز به اضافه تامین نیروی فنــی، اداری و کارگران مجموعه را نیز 
انجام دادیم. آنالیز بازار و محصول، برآورد نیاز بازار، مقایسه قیمت ها و سایر کارهای 
مرتبط با بازاریابی و توجیه فنی تولید محصول نیز توســط تیم کارشناســی مجموعه 
صورت گرفته اســت تا محصولی که به بازار عرضه می شود باالترین بازدهی را برای 
مجموعه داشــته باشد. نکته ای که الزم اســت در اینجا عنوان کنم این است که با 
تمامی تمهیداتی که اندیشیده ایم و بر اساس محاسبات فنی و اقتصادی که برای این 
محصول یعنی اســپانیولت تک حالته انجام داده ایــم، تولید و عرضه این محصول در 

داخل کشور با یک سوم قیمت پیشنهادی شرکت های ترک صورت می گیرد.
در حــال حاضر در مرحله تولیــد قالب برای محصول اســپانیولت تک حالته با نام 
تجاری آرال هســتیم کــه در هدف گذاری اولیه تولید ماهانــه 150 هزار عدد از این 

محصول را برنامه ریزی کرده ایم که تا بهمن ماه به بازار عرضه می شود.
 این محصول از نظر مجوزهای قانونی و ثبت در چه مرحله ای است؟

تمامی مراحل ثبت قانونی برند و مجوزهای تولید محصول انجام شــده است و این 
محصول اســپانیولت با نام تجاری »آرال« مورد اســتفاده در دروپنجره های دوجداره 

یو.پی.وی.سی، به ثبت رسیده است.
 اسپانیولت آرال از نظر استاندارد در چه شرایطی است و آیا اقدامی 

برای اخذ استاندارد اجباری کرده اید؟
تالش ما بر این است محصولی که تولید و عرضه می کنیم مطابق با آخرین متدها 
و اســتانداردهای روز دنیا باشد و مطمئنا در زمان مشخصی که 10 روز پس از تولید 
اولیه و آزمایشی محصول خواهد بود این محصول را برای اخذ استاندارد اجباری ایران 
به سازمان استاندارد معرفی خواهیم کرد. بااین حال در تمامی مراحل تحقیقات ابتدایی 
محصول تاکنون که در حال طراحی و تولید قالب ها هستیم بالغ بر 90 درصد استاندارد 
RAL آلمان را رعایت کردیم و امیدواریم در آینده و با افزایش میزان تولید برای اخذ 

این استاندارد و سایر استانداردهای معتبر دنیا نیز اقدام کنیم.

 مساحت و ظرفیت کارخانه و تعداد پرسنل مجموعه چقدر است؟
فضایی که برای احداث کارخانه درنظر گرفته ایم زمینی به مساحت 12000 مترمربع 
است که 6000 مترمربع فضای مسقف آن شامل 12 سوله مربوط به مراحل مختلف 
ریخته گری، آبکاری، پرس و پرچ کاری، مونتاژ، بســته بندی و... محصول اسپانیولت 
آرال اســت. در حال حاضر بالغ بر 117 نفر نیروی کار در این مجموعه در حال تجهیز 
کارگاه، نصب ماشین آالت، تولید قالب و... هستند. با شروع به کار تولید ضمن افزایش 
نیــروی کار، هدف گذاری و برنامه ریزی ما برای مرحله اولیه، تولید 150 هزار ســت 
اسپانیولت در ماه است که امیدواریم با افزایش خطوط تولید و نیروی کار این رقم به 

میزان 300 هزار ست در ماه افزایش یابد.
 برنامه ای برای تولید ســایر یراق آالت، سیســتم ها و محصوالت 

مشابه دارید؟
صــد درصد به این فکر هســتیم و در برنامه ریزی هایی که انجــام داده ایم تولید و 
عرضه اســپانیولت های دوتکه و سه تکه و ســایر محصوالت مشابه را لحاظ کرده ایم 
که امیدواریم با پیشــرفت کار شرایط برای ارتقاء سطح کمی و کیفی این محصوالت 

فراهم شده و بتوانیم محصوالت متنوع تری به مصرف کننده داخلی عرضه کنیم.
 اســپانیولت آرال چه ویژگی و مزیت خاصی در مقایســه با سایر 
محصوالت مشــابه موجــود در بــازار دارد به نحوی کــه خریدار و 

مصرف کننده را ترغیب به خرید آن کند؟
همان طور که اشــاره کردم مواد اولیه مورد استفاده در این محصول یعنی اسپانیولت آرال 
دقیقا مشابه مواد اولیه )تسمه( به کاررفته در مطرح ترین و بهترین برندهای یراق ترک است 
و عمال هیچ تفاوتی با این برندها ندارد. عالوه بر این، محصول آرال از یک نوآوری در بخش 
گیربکس اســتفاده می کند که البته این نوآوری متعلق به ما نیست و یک تکنولوژی آلمانی 
است که این مورد محصول ما را از محصوالت ترک متمایز می کند و چند سال گارانتی آن 
را افزایش می دهد. همچنین با تغییر فاصله پین ها و نزدیک کردن آن به اســتاندارد آلمان، 
ایــن محصول را از نظر اقتصــادی مقرون به صرفه تر کردیم. همان طور که اشــاره کردم ما 
تالش کردیم تا محصولی با کیفیت باال و در سطح استاندارد جهانی و با قیمتی بسیار رقابتی 
و پایین تر از محصوالت مشــابه ترک موجود در بازار به مصرف کننده ایرانی عرضه کنیم تا 

مشکالتی را که در راه واردات و گمرکی این محصوالت وجود دارد نیز نداشته باشیم.
عــالوه بر همه این ها تولیــد و عرضه محصولی با دانش، تجربــه و نیروی جوان ایرانی 
افتخاری برای همه ماســت که ضمن کمک به اشــتغال زایی و تولیــد کاالی ایرانی باعث 
می شــود در شرایط تحریم و تنگناهای اقتصادی محتاج کشورهای دیگر نباشیم و به سمت 

استقالل و خودباوری قدم برداریم.


