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پنجره ایرانیان: شرکت طال پروفیل ارس با برند »نوواویتا« توسط مهندس محمدرضا میراب تاسیس شده است. میراب 
از ســال 1353 مقیم کشور آلمان و فارغ التحصیل رشته برق و انرژی اســت. وی تاکنون در رشته های متفاوتی ازجمله 
فعالیت های تولیدی، ماشین آالت و صنایع شــیمیایی فعالیت کرده است. میراب همچنین یکی از بنیان گذاران مجموعه 
  Consulting for Business in iran هافمن در ایران و مدیرعامل شرکت مشترک ایتالیا، آلمان، ترکیه و ایرانی با نام
اســت. شرکت طال پروفیل ارس در سال 1393 ثبت و تاسیس شده است. تجربه 33 ساله بنیان گذار شرکت در کشور 
آلمان، پشتوانه این مجموعه است که محصول خود را با نام تجاری »نوواویتا« به معنای زندگی نو، که تلفیقی از طراحی 
ایتالیایی و تکنولوژی آلمانی و اتریشــی است، ارائه می کند. شــرکت طال پروفیل ارس این کارخانه را با ظرفیت ساالنه 
7500 تن شامل 6 خط تولید با دســتگاه های cincinati و قالب های تکنوپالست احداث کرده است و با بهره گیری از 
متخصصان اروپایی و ایرانی کیفیت محصول خود را تضمین می کند. گردهمایی جشــن تولید شرکت طال پروفیل ارس 
)نوواویتا( اردیبهشت ماه 96 در منطقه آزاد تجاری ارس، جلفا برگزار شد. گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان که در جشن 

تولید نوواویتا حضور داشت گزارشی از این برنامه تهیه کرده که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم.

نـوواویـتـا؛ پنجره ای رو به زندگی نو
جشن تولید شرکت طال پروفیل ارس برگزار شد:
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شرکت طال پروفیل ارس تولیدکننده 
پروفیل یو.پی.وی.سی نوواویتا، به منظور 
قدردانی از زحمات مدیران، کارکنان و 
همه کسانی که در راه اندازی و فعالیت 
این مجموعه همکاری داشته اند جشن 
تولیدی برگزار کرد. این جشن تولید روز 
شنبه 23 اردیبهشــت ماه 96 در محل 
آزاد تجاری  کارخانه نوواویتا در منطقه 
ارس برگزار شد. در این گردهمایی که 
با حضور احمــد علیرضابیگی، نماینده 
مــردم تبریــز در مجلس شــورای 
اسالمی، مهندس محمدرضا میراب، 
مدیرعامل شرکت طال پروفیل ارس، 
مدیران، نمایندگان فروش و کارکنان 
کارخانــه نوواویتا و جمعی از فعاالن 
عرصه صنعت در و پنجره و پروفیل 
یو.پی.وی.سی همراه بود، از زحمات 
مدیران، کارکنــان و نمایندگی های 
قدردانی  نوواویتا  محصوالت  فروش 
به عمل آمد و به تعدادی از برترین ها 

هدایای ویژه ای اهداء شد.
این گردهمایی بــا بازدید حاضران از 
محل کارخانه نوواویتا که ســال گذشته 
در منطقه آزاد تجاری ارس احداث شده 
است، آغاز شــد. در این بازدید مهندس 
محمدرضا میراب، مدیرعامل و مهندس 
بهــزاد عبدالهی، قائم مقــام مدیرعامل 
نوواویتا ضمن معرفــی فضا و امکانات 
کارخانــه، توضیحاتی دربــاره روند کار 
و تولیــد محصول پروفیــل نوواویتا به 

حاضران ارائه دادند.
در ادامه برنامه که در مجتمع خدماتی 
رفاهی »دربار ارس« تدارک دیده شده 
بود، مهنــدس ابراهیمــی، مدیر روابط 
عمومی و تبلیغات نوواویتا پشت تریبون 
قرار گرفت و ضمن عرض خیرمقدم به 
مدعوین، از مهندس میراب دعوت کرد 
تا برای ایراد ســخن به جایــگاه بیاید. 
مهندس میراب نیز در ســخنانی ضمن 
خوشــامدگویی، از همه حضــار به ویژه 

نمایندگی های  و  کارکنــان  مدیــران، 
فروش نوواویتا تقدیر و تشکر کرد.

مهندس میراب در ابتدای ســخنانش 
با اشاره به برخی افرادی که از او درباره 
دلیــل حضور و ســرمایه گذاری اش در 
ایران می پرســند شعری از بیژن سمندر 
به زبان شــیرازی خوانــد و دلیلش را 
برای ایــن کار، عالقه به وطن و حس 

میهن پرستی دانست.
همه کسانی  از  افزود:  میراب  مهندس 
که در ایــن راه از مــن حمایت کردند 
و کمــک کردنــد تــا ایــن کارخانه و 
مجموعه صنعتــی در منطقه آزاد ارس 
احداث شود تشــکر می کنم. به ویژه از 
کارکنــان و کارگران ســخت کوش و 
زحمتکــش مجموعه که ســختی های 
زیادی را متحمل شــدند از صمیم قلب 
تشــکر می کنم و دست تک تک شما را 
می بوســم. به ویژه از مهندس عبدالهی 
که بیشتر زحمات بر دوش ایشان است 

و همسر صبور و فداکارشان سپاسگزارم.
وی گفت: در مرحله بعد از مشتریان و 
نمایندگی های فروش مجموعه نوواویتا 
کــه از ارکان کار مــا هســتند و بدون 
تالش ایــن عزیزان ایــن کارها پیش 

نمی رفت تقدیر و تشکر می کنم.
دکتر  از  گفــت:  نوواویتا  مدیرعامل 
بیگــی، نماینده مردم تبریز در مجلس 
قبول زحمت  اســالمی که  شــورای 
کردنــد و در این مراســم حضور پیدا 
کردند تقدیر و تشــکر ویژه دارم و از 
ایشــان و همه کسانی که برای آبادانی 
ایــران و اســتان آذربایجــان تالش 

می کنند تشکر می کنم.
میراب در ادامه با اشاره به نام گذاری 
ســال اقتصاد مقاومتی افزود: امیدوارم 
ادارات و مســئوالن مــا این موضوع را 
برعکــس نفهمیده باشــند و در مقابل 
فعالیت هــای اقتصادی و پیشــبرد این 
کارها مقاومت نکننــد بلکه با همراهی 
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و همکاری با کســانی که قصد فعالیت 
اقتصادی دارند در چرخش چرخ اقتصاد 
مملکت ســهیم باشــند. همــه ما باید 
تالش کنیم تا ســطح سرمایه گذاری در 
کشور افزایش پیدا کند. اگر سرمایه گذار 
خارجی وارد کشــور شــود بسیار خوب 
اســت اگر نیاید هم باید سرمایه گذاران 
داخلی را تشــویق کنیم تــا در صنایع 
تولیــدی فعالیــت کنند نــه این که با 
سنگ اندازی باعث دلسردی آنها شویم.

دکتر بیگی، نماینده تبریز، اســکو و 
اسالمی  شــورای  در مجلس  آذرشهر 
نیز در این گردهمایی حضور داشــت 
پیرامون  ســخنانی  ایــراد  و ضمــن 
فعالیت های اقتصــادی در منطقه آزاد 
به عنوان  میــراب  مهنــدس  از  ارس، 
سرمایه گذاری که از خارج کشور برای 
ایجاد اشتغال و فعالیت صنعتی به وطن 

خود آمده تقدیر کرد.
دکتر بیگی گفت: موضوع اقتصاد شعار 
بردار نیست و ما باید اقتصاد را به صورت 
عملــی وارد ارکان زندگی مردم کنیم تا 
از منافع آن برخوردار شوند. حمایت هایی 
که دولــت و بانک هــا از صنایع انجام 
می دهند هم باید در این راســتا باشد و 

مردم نتایج ملموس آن را درک کنند.
وی افزود: دولت باید از اقتصاد خارج 
شــود و بخش خصوصی در شــرایط 
اقتصاد واقعی وارد عمل شود. تا زمانی 
که دولت کار تولیــد را انجام می دهد 
شرایط رقابت سالم در صنعت به وجود 
نمی آید و پیشرفتی در اقتصاد صورت 
نمی گیــرد. به عنوان مثال چون بخش 
خودرو در دست دولت است تسهیالت 
بانکی کشــور نیز در راه خرید خودرو 
اولویت بنــدی  و  می شــود  مصــرف 
مناسبی برای دادن تسهیالت به مردم 

صورت نمی گیرد.
بیگــی گفــت: وظیفه دولــت خرید 
هواپیمــا و تولیــد کامیــون و اتوبوس 
نیســت بلکه باید موانع تولید و تجارت 
را هموار کند تــا بخش خصوصی وارد 
این مسائل شــود. دولت باید در بخش 
نظارتی و ایجاد هماهنگی های کلی در 
سیاســت گذاری اقتصادی فعال باشد و 
بخش عملکردی را بــه مردم و بخش 
خصوصی واگــذار کند. دولــت باید با 
برداشــتن قدمی مثل برجــام مقدمات 
فعالیت بهتر بخــش خصوصی را آماده 
کنــد و نهایتا اگر می خواهد کمکی کند 
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با رعایت  در بحث اعطای تســهیالت 
مبانی قانونی آن عمل کند.

نماینــده مــردم تبریــز در مجلس 
اظهار کــرد: ما بایــد در بخش جذب 
سرمایه گذاری به نحوی عمل کنیم که 
کسانی مثل آقای میراب که در خارج از 
کشور زندگی و کار می کنند تشویق شوند 
و احساس امنیت کنند و سرمایه شان را 
برای رشــد و توســعه صنعت و تولید 
داخلی به کشور بیاورند. کسانی هستند 
آقای  ببینند سرنوشــت  که منتظرنــد 
میراب و سرمایه گذاری اش در کشور به 
کجا می انجامد. مــا باید کاری کنیم تا 
سایر کســانی که امکان سرمایه گذاری 
در داخل کشــور را دارند با آسودگی و 
خیــال راحت به داخل کشــور بیایند و 
در امر تولید و اشــتغال زایی به مملکت 

کمک کنند.
بیگی گفت: امروز کسانی مانند آقای 
میراب قهرمانان واقعی اقتصاد کشــور 
هســتند که آسودگی و زندگی راحت در 
خارج از کشــور را رهــا کرده اند و با به 
جان خریدن همه ســختی هایی که در 
این راه وجود دارد بــه کمک اقتصاد و 
تولید داخلی آمده اند تــا جوانان ایرانی 
با داشــتن شــغل و درآمد به خودشان 
و کشورشــان خدمت کنند. مــا باید با 
همکاری با مهندس میراب به دیگرانی 
که نظاره گر این موضوع هســتند ثابت 
کنیم که میراب انتخاب درســتی داشته 
است چراکه نتیجه کارش ایجاد منفعت 
بــرای خودش، کشــورش، کارگرش و 

جامعه اش خواهد بود.
اقتصادی  معاون  باقــرزاده  ابراهیم 
ارس،  آزاد  منطقه  و ســرمایه گذاری 
ســخنران بعدی برنامه بــود که در 
جایــگاه قــرار گرفت. باقــرزاده نیز 
ضمن تبریک ایام شعبانیه از مهندس 
میراب و همه کسانی که در راه اندازی 
مجموعه نوواویتا در منطقه آزاد ارس 

تالش کردند تقدیر و تشکر کرد.
در بخش پایانــی برنامه از تعدادی 
از مدیــران، کارمنــدان، کارگران و 
نمایندگی های فــروش برتر نوواویتا 
بــا اهداء جوایزی تقدیر و تشــکر به 

عمل آمد.
پس از پذیرایی و صرف نهار، نشست 
صمیمانــه مهندس میــراب و مهندس 
عبدالهــی بــا نمایندگی هــای فروش 
نوواویتا پایان بخش این جشن تولید بود.


