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افتتاح شعبه دوم صنایع یو.پی.وی.سی ساالری 
نماینده وین تک و پالس پن

پنجره ایرانیان؛ مراسم افتتاح شعبه دوم صنایع یو.پی.وی.سی ساالری نماینده پروفیل 
دوجداره وین تک و پالس پن در هتل پارسیان کرمانشاه برگزار شد.

مراسم افتتاح شعبه دوم صنایع یو.پی.وی.سی ساالری به منظور حمایت از تولید داخلی 
و با حضور دکتر حاتمی، معاونت محترم اســتانداری کرمانشاه، مهندس زرگر و مهندس 
مرادی مدیران شرکت آدوپن پالستیک پرشین )وین تک(، مهندس تقی زاد، مدیرعامل 
شــرکت هونام ابزار )یراق آالت آکادو(، مهندس ســعادتی، مدیریت آپ چشــم سوم و 
جمعی از مسئوالن و صاحبان این صنعت و هنرمند طنزپرداز حمید ماهی صفت در هتل 

پارسیان کرمانشاه برگزار شد.
در ابتدای مراسم که با تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد مهندس ساالری مدیرعامل 
صنایع یو.پی.وی.سی ساالری ضمن خیرمقدم اظهار داشت: بیش از 33 درصد از اتالف 
انرژی در ساختمان از طریق دروپنجره هاست به خصوص در منطقه کوهستانی کرمانشاه 
که تغییرات آب و هوایی مدام در نوســان اســت. در این خصوص، سیســتم دروپنجره 
وین تک عالوه بر زیبایی و ظرافت های ظاهری، دارای مزیت های بســیاری است. این 
پروفیــل دارای گواهینامــه RAL آلمان بوده و با برخورداری از پشــتیبانی بیمه ایران 

می تواند موجبات آسایش در هر ساختمانی را فراهم کند.
مهندس ساالری در ادامه افزود: تولید دروپنجره دوجداره مجموعه ساالری با بیش 
از ده ســال سابقه در استان کرمانشاه و اســتان های هم جوار توانسته است بیشترین 
ســاختمان های این شــهر را به خود اختصاص دهد و پروژه هــای فراوانی را اجرا و 

تولید کند.
وی گفت: امید است با رعایت تمامی موارد گفته شده و رعایت استاندارد جهانی بتوانیم 

هدیه ای هرچند کوچک در قالب کیفیت باالی محصوالت تقدیم مشتریان خود کنیم.
وی ادامــه داد: اگر خرید کاالی ایرانی در جامعه ترویج پیدا کند و به فرهنگ عمومی 
تبدیل شــود باعث افزایش انگیزه در تولیدکننده و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر برای 
افراد بیکار جامعه می شود و اینجاست که تقاضا به جای رفتن به سمت کاالهای وارداتی 

به سوی کاالهای داخلی سوق داده می شود.
وی در ادامه بیان داشت: بی مهری به کاالی داخلی یعنی تعطیلی واحدهای تولیدی و 
بیکاری کارگران ماهر و حمایت از اشــتغال کشورهای بیگانه، حل شدن معضل بیکاری 
اتفاق فرخنده ای است که می تواند در سایه حمایت از تولیدکنندگان داخلی تحقق یابد.
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وی در پایان ضمن تشــکر از پرســنل پرتالش و همچنین مدیریت فروش مجموعه 
ســاالری افزود: به جرات می توانم بگویم که اعتماد شــما بزرگ ترین ســرمایه صنایع 

یو.پی.وی.سی ساالری است.
در ادامه همایش دکتر حاتمی، معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه طی سخنانی 
اظهار داشت: مقام معظم رهبری با توجه به شرایط اقتصادی و اهمیت توسعه و استقالل 
اقتصادی کشور به صورت پیوسته در سال های اخیر شعار سال را به موضوعات اقتصادی 
اختصاص دادند. دکتر حاتمی با اشــاره به نام گذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید، 
افزود: نام گذاری ســال 98 به عنوان ســال »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری 
نشــان دهنده اهمیت باالی بهبــود وضعیت واحدهای تولیدی کشــور و عبور از موانع 
ایجادشــده توسط تولیدکنندگان داخلی اســت، اقدامی که باید هرچه سریع تر و بهتر با 

برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق به سوی آن گام برداریم.
وی در ادامه افزود: واقعیت این اســت که کشور ما تحت تحریم بوده و فضای کشور 
فضای پرتورمی اســت و بنگاه های اقتصادی دچار مشکل هستند؛ اما با همت جمعی و 
برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه می توان اقتصاد کشور و استان را به سمت جلو سوق داد.

معاون امور اقتصادی اســتانداری کرمانشاه در ادامه خاطرنشان ساخت: برای پیشبرد 
رونق اقتصادی باید روی چهار محور کاهش بیکاری، کنترل تورم، کم کردن فاصله بین 

فقیر و غنی و برگرداندن اعتماد فعاالن اقتصادی تالش کنیم.
وی افزود: در بحث رونق تولید و حمایت از سرمایه گذاری فضای کسب وکار را بهبود 
بخشــیدیم که امیدواریم بتوانیم امســال وضعیت را بهتر کنیــم و یکی از جذاب ترین 

استان ها را برای سرمایه گذاری داشته باشیم.
دکتر حاتمی خاطرنشــان کرد: از هرگونه ســرمایه گذاری، نوآوری و کار خالقانه در 
عرصــه اقتصاد حمایت می کنیم. همچنین در خدمت فعاالن اقتصادی در همه بخش ها 

برای صدور مجوز و تامین مالی هستیم. 
معاون امور اقتصادی اســتانداری کرمانشــاه در پایان گفــت: امیدوارم با همفکری و 

همگرایی بتوانیم از گردنه های تورم و... به خوبی گذر کنیم.
گفتنی اســت در پایان همایــش، مهندس زرگر نماینده مجموعه آدوپن پالســتیک 
پرشــین )وین تک( با اهــدا لوح زرین و هدایا از مهندس ســاالری نماینده برتر صنایع 

یو.پی.وی.سی در استان کرمانشاه  تجلیل کرد.
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