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در هفدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی، وین تک، بزرگ ترین تولیدکننده پروفیل 
یو پی وی سی کشور به عنوان یکی از واحدهای برتر تولیدی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان، در جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی که با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در 28 بهمن 1398 برگزار شــد، تندیس و لوح تقدیر این همایش 
به کاوه خداپرســت، مدیرعامل شــرکت آدوپن پالستیک پرشین تعلق گرفت که مهندس 
رضوی، به نیابت از ایشان تندیس و لوح را از دست دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت دریافت کرد. در این جشنواره که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما و به 
میزبانی خانه صنعت، معدن و تجارت برپا شده بود تعدادی از مراکز تولیدی برتر کشورمان 

ازجمله وین تک مورد تقدیر قرار گرفتند.
جشــنواره تولید ملی ـ افتخار ملی که هفدهمین سال پیاپی از برگزاری آن می گذرد به 
محملی برای آگاهی از دیدگاه های تولیدکنندگان کشور و نیز یک سنت ملی برای معرفی 
واحدهای نمونه تولیدی تبدیل شــده است؛ این واحدها بر اساس عملکرد یک ساله خود، 

توسط کمیته تخصصی انتخاب و معرفی می شوند.
هفدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی با سخنرانی قائم  مقام دبیر کل خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران آغاز شــد. آرمان خالقی در بخشــی از سخنان خود با اشاره به تاکید 
رهبر معظم انقالب بر تبدیل ســاختن تولید ملی به افتخار ملی، به توضیح برخی از موانع 
این مهم و لزوم برچیدن آنها اشــاره کرد. وی در این خصــوص از میان رفتن رانت های 
بخش معدن را یک ضرورت دانســت و از تصمیم ها و دستورالعمل های ناگهانی به عنوان 

یکی از عوامل آسیب زا به بخش معدن نام برد.
یکی دیگر از سخنرانان این جشــنواره، حسن حسینی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت بود. وی تمرکز تصمیم گیری در تهران را یکی از آفات بخش صنعت کشور برشمرد 
و بر ضرورت تفویض بخشی از این اختیارات به استان ها تاکید داشت. حسن حسینی با بیان 
اینکه تولید ملی بدون حمایت ملی امکان پذیر نیســت، ورود دستگاه قضایی به حوزه تولید 

و رسیدگی به مشکالت موجود را راه حل برخی از مسائل مبتالبه صنعت کشور دانست. 

ویـنتـک
واحدبرترتولیدیدرهفدهمین
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در ادامه، دکتر رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از سخنرانان در 
جایگاه قرار گرفت. وی ضمن تشــکر از برگزارکنندگان این جشــنواره با اشاره به وضعیت 
خطیری که کشــورمان در آن قرار دارد، خاطرنشان ســاخت که برای برون رفت از چنین 
فضایــی، به تعبیر مقام معظم رهبری، راه کاری جــز کار جهادی وجود ندارد. وی در ادامه 
به ظرفیت های جدید صنعتی و تولیدی کشورمان اشاره کرد که برخالف تصور دشمنان و 
با کار و کوشــش مضاعف تولیدکنندگان در حال متبلور شدن هستند. رحمانی اصلی ترین 
راه ایستادگی در برابر تحریم های ناعادالنه را اعتماد به فعاالن بخش خصوصی برشمرد.

وزیر صمت قانون تسهیل و رفع موانع تولید را کامال نافذ و اجرایی و مورد تاکید ریاست 
جمهوری دانست و بر لزوم توجه همه دستگاه های مرتبط به چارچوب و ساختار این قانون 
تاکید کرد. وی همچنین رشد تولید را یکی از مولفه های مهم اقتصاد کشور برشمرد که بر 
ســایر بخش ها اعم از بازار، صادرات، درآمدهای ارزی کشور، افزایش خدمات موثر بوده و 
به تبع آن شرایط افزایش عرضه که زمینه ساز کاهش تورم در کشور است، فراهم می شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه صداوسیما به عنوان یک نهاد فرهنگی تاثیرگذار بر موضوع 
رونق تولید و حمایت از ســاخت داخل اظهار داشــت که افراد بسیاری با اعتقاد به ساخت 
داخل پای کار آمدند و انتظار می رود بخش رســانه ای کشــور نیز بــا حمایت های الزم به 

تقویت بنیان های این حرکت انقالبی بیش ازپیش کمک کنند.
وزیــر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم تبدیل شــدن حمایــت از تولید به یک 
گفتمــان عمومی، اظهار داشــت که پیگیری های الزم برای حمایــت از تولید داخلی در 
چارچوب برنامه هایی همچون ســاخت داخل، روند تخصیص منابع بانکی الزم، توســعه 
فناوری وغیره، انجام شــده و یکــی از راهکارهای عملیاتی و مهم بــرای جلوگیری از 
تبعات تحریم ها توجه جدی به تولید ملی اســت. وی در ادامه با اشــاره به برنامه ساخت 
داخل به عنوان یکی از ابزارهای تعیین کننده در رونق تولید کشــور خاطرنشان ساخت که 
با توجهی که به این رویکرد شــده اســت، نه تنها در تامین قطعات و تجهیزات در داخل 
کشور مشکالت به حد کافی مرتفع شده اند بلکه در برخی اقالم، زمینه خودکفایی و قطع 

وابستگی کامل فراهم آمده است.
در پایــان، نمایندگان واحدهای تولیدی برتر، با حضــور در جایگاه تندیس و لوح تقدیر 
دریافت داشــتند. بر همین اســاس، تندیس و لوح تقدیر این همایــش به مهندس کاوه 
خداپرســت تعلق گرفت کــه مهندس رضوی به نیابت از ایشــان تندیــس و لوح تقدیر 

هفدهمین جشنواره تولید ملی ـ افتخار ملی را از دست وزیر صمت دریافت داشت.
گفتنی اســت، مجموعه بزرگ صنعتی آدوپن پالستیک پرشــین هم اینک در زمینی به 
وســعت 110 هزار مترمربع با اســتقرار 24 خط اکســترودر با ظرفیت اسمی 45 هزار تن 
به عنوان بزرگ ترین واحد تولیدکننده پروفیل های دروپنجره یوپی وی ســی کشور با 3 برند 
PLASPEN، WINTECH و PLUSTECH مشــغول فعالیت اســت. این مجموعه 
عالوه بر تولید پروفیل های یوپی وی سی دروپنجره، در زمینه تولید درهای داخلی ساختمان 
wood-PVC بــا نام تجاری »ُدرتک« و ورق های های گالس و پانل های کامپوزیتی با 
برند ALKI نیز فعالیت می کند. همچنین این مجموعه با برخورداری از آزمایشگاهی بسیار 
مجهز و پیشــرفته که تنها آزمایشگاه محصول محور کشور در صنعت پروفیل یو پی وی سی 
به شــمار می آید، کیفیت بــاالی محصوالت خود را تضمین کرده اســت. افزون بر این، 
آزمایشگاه وین تک به عنوان آزمایشگاه همکار و مرجع سازمان استاندارد ایران، برای ارتقای 
ســطح صنعت پروفیل یوپی وی سی کشور تالش می کند. در پایان خاطرنشان می شود که 
پروفیل های یوپی وی ســی وین تک به عنوان تنها دارنده نشان استاندارد RAL آلمان در 
کشــور )معتبرترین نشان کیفی پروفیل های یوپی وی سی درجهان( بوده و هر ساله نسبت 

به تمدید و به روزرسانی این استاندارد اقدام می کند.
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