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خبرنامه ویستابست فصل بهار

« رویداد »

در آســتـانه حـلول ســال 1395

به نام خالق بی همتا

گردهمايي همکاران ویستا بست
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در دفترمرکــزی برگزار گردید
مدیران و همکاران مجموعه ویستا بست به منظور دیدار ،تبریک حلول سال نو و قدردانی متقابل به پاس یک
سال همکاری شایسته از یکدیگر در سالن کنفراس دفتر مرکزی گرد هم آمدند .همه ساله اين گردهمایی با

خبرنامه شماره یازدهم/فصل بهارسال 1395

حضور گرم مدیران و همکاران شرکت برگزار می شود .آنان باهم به گفتگو می نشینند و از رخدادهای یک ساله
می گویند و جوی بسیار صمیمی در سالن برقرار می شود.
محمود صداقت مدیر عامل و محمد جواد اقدامیان رئیس هیئت مدیره شرکت ،در این گردهمایی ضمن تبریک

تهیه و تنظیم

و خوش آمدگویی ،از زحمات پرسنل و زحمت کشان خانواده بزرگ ویستا بست در سالی که گذشت نیز قدردانی

شرکت تولیدی ویستا بست

نمودند.

شورای سیاستگذاری
محمود صداقت طینت راد
محمد جواد اقدامیان
طراح و صفحه آرا
شبنم متین پور

َالو پنجره سامانه ارتباطی 23002400 :
2300 2100 :
تلفن واحد فروش
www.vistabest.com :
وب سایت
info@vistabest.com :
ایمیل

https://instagram.com/vistabest_group
https://www.linkedin.com/company/vista-best
https://twitter.com/vistabest
https://Telegram.me/vistabest
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« گزارش »

گردهمـایی نظـام کـاردانـی با حضـور ویستا بست
چهـارمین کنفـرانس صنعتی سازی و مدیریت پروژه در صنعت ساختمان

( مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش )

« رویداد »

کالس های آموزش تکنیک های فروش
جهت پنجـره سازان طـرف قرارداد در ویستابست
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ه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ویستا بســت  :چهارمیــن کنفرانــس صنعتــی ســازی و مدیریــت پــروژه در

صنعــت ســاختمان مصــادف بــا دوازدهمیــن نمایشــگاه عمــران و صنعتــی ســازی ،روز چهارشــنبه مورخ  29اردیبهشــت
مــاه ســال جــاری ،پیــرو تــاش و برنامــه ریزیهــای انجــام گرفتــه توســط ســازمان نظــام کاردانــی و بــا همراهــی و
مشــارکت شــرکت ویستا بســت بــه اتفــاق مســئولین و کارشناســان و تعــدادی از اعضــای ســازمان نظــام کاردانــی در
جزیــره کیــش برگــزار گردیــد.
جناب آقای صداقت (مدیرعامل شرکت ویستابست) موانع بر سر راه صنایع داخلی در شرایط کنونی صنعت را عامل

ویستا بست در اوایل فرودین ماه  1395در راستای طرح ارتقاء و تعالی و بهبود بخشیدن به روند کاری واحد
فروش پنجره سازان طرف قرارداد با پروفیل ویستابست تصمیم به برگزاری کالس های آموزش تکنیک فروش
توسط استاد یعقوبی طی یک جلسه  8ساعته نموده است.
هدف از این کالس ها آگاهی بیشتر پنجره سازان با متد روز دنیا در فروش همچنین ایجاد بستر مناسب جهت بحث
و تبادل نظر برای بهبود هر چه بیشتر می باشد.
این مراسم با اهداء گواهینامه حضور در دوره آموزشی به مدعوین و عکس های یادگاری خاتمه می یابد.

بروز مشکالت فعلی قلمداد نمودند .همچنین جناب آقای سبحانی (مدیر آموزش و کنترل کیفیت شرکت ویستابست)
ضمن تاکید بر رعایت استانداردها و احـترام به حقوق مردم ،سـخنانی را پیرامـون ساخت و نصـب صحیح پنجره ی
یو پی وی سی اظهار داشتند.
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گامـی دیـگر بـه
سمـت توسـعه؛
www.gkfp.de
www.gkfp.de

حضور مجدد ممیز گواهینامه کیفیت « رال » آلمان در ايران
موسســه تحقیقاتــی رال آلمــان ،بــار دیگــر نــام ویستابســت را بــه فهرســت اعضــای انجمــن خــود در گــروه پروفیــل یــو پــیویســی
کــه بیــش از  20پروفیــل ســاز برتــر جهــان در آن حضــور دارنــد ،اضافــه کــرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ویستا بســت ،موسســه تحقیقاتــی رال آلمــان یکــی از قدیمیتریــن و معتبرتریــن موسســات تحقیقاتــی و
آزمایشــی بــرای تاییــد کیفیــت و اســتحکام محصــوالت صنعتــی تولیــدی در سراســر جهــان اســت ،کــه بــار دیگــر نــام ویستا بســت را
در فهرســت اعضــای انجمــن خــود در گــروه تولیــد پروفیــل یــو پـی ویســی قــرار داد.
ویستا بســت کــه در ســال  )2010( 1389پــس از انجــام ممیزیهــا ،آزمایش هــا و آزمون هــای ســخت بــه عنــوان اولیــن تولیــد
کننــده ایرانــی ،موفــق بــه دریافــت ایــن گواهینامــه شــده بــود کــه در ســال  2012بــه دلیــل اعمــال تحریمهــای ظالمانــه علیــه
جمهــوری اســامی ایــران ،موفــق بــه تمدیــد گواهینامــه نشــد .خوشــبختانه ،امســال بــا تالشهــای ارزشــمند و مانــدگار دولــت تدبیــر
و امیــد و رفــع تحریمهــا ،ویستا بســت توانســت بــار دیگــر از ایــن آزمونهــا ســربلند بیــرون آمــده و نــام خــود را در کنــار بــزرگان
پروفیــل یــو پ ـی ویســی جهــان قــرار دهــد.
گفتنــی اســت نشــان کیفیــت رال کــه بــدون شــک یکــی از ســختگیرانهترین و کاملتریــن اســتانداردهای موجــود در حــال حاضــر
ی ســی بــه حســاب میآیــد ،پــس از عبــور ویستا بســت از ممیــزی ســخت و انجــام آزمایشهــای
جهــان بــرای صنعــت پروفیــل یــو پــیو 
متعــدد بــر روی مــواد اولیــه ،ظاهــر و طراحــی ،ابعــاد ،حجــم ،تغییــرات ابعــاد در دماهــای مختلــف ،مقاومــت در برابــر ضربــه در دمــای
پاییــن و همچنیــن عکسالعمــل پروفیــل تولیــدی در شــرایط جــوی صــادر شــد.

 | 6ویستابست | پروفیل در و پنجره یو پی وی سی
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ارتقاء محصوالت تولیدی

پروفیل میانی ثابت استاتیکی سری 60

تنوع در قالب های پروفیل تولیدی

ویستابست به  43قالب رسید

ویستا بست در پاسخ به نياز روزافزون بازار
ساخت و ساز ،قالبهاي متنوع ديگري به مجموعه
خود اضافه نمود و تاكنون تنوع محصوالت توليدي
خود را به  43قالب در انواع  3محفظه ای5 ،
محفظه ای ،کشویی و همچنین سطح مقاطع جدید

پروفیل بازشو صاف درب سری 60

نبشی و تسمه ارتقاء داده و با 13خط تولیدی و
ظرفیت تولید سـاالنه  18000تن ،محصـوالت
خود را عـرضه می نماید.
ویستا بست همــگام با توســعه كمـي و كيفـي
پروفيلهاي توليـدي خود ،در راسـتای تقـاضاي
روز افــزون صــنعت ساخـتمان و تـوجه ويـژه به
ن ها ،پروژه طرح
كاهش مصرف انرژي در ساختما 
توسعه خود را به منظور افزايش ظرفيت توليد
م تر به نياز روز افزون
و پاسخگويي هر چه تما 
مشتريان در دست اقدام دارد.
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« داستان کوتاه »

م

تله موش

وش از شــکاف دیــوار ســرک کشــید تــا ببینــد ایــن همــه ســر و صــدا بــرای چیســت .مــرد مزرعــه دار تــازه از شــهر

« داستان کوتاه »

نوع برداشت

اســتفان کاوی (از سرشــناس تریــن چهرههــای علــم موفقیــت) شــاید بــا

8

را لیســید و بــا خــود گفــت :کاش یــک غــذای حســابی باشــد .امــا همیــن کــه بســته را بــاز کردنــد ،از تــرس تمــام

در زندگــی و روابــط شــخصیتان تغییــرات جزیــی بــه وجــود آوریــد

بدنــش بــه لــرزه افتــاد چــون صاحــب مزرعــه یــک تلــه مــوش خریــده بــود.

بــه گرایشهــا و رفتارتــان توجــه کنیــد ،امــا اگــر دلتــان میخواهــد

موش با سـرعت به مزرعه برگشت تا اين خبر جديد را به همه حيوانات بدهد .او به هركسي كه ميرسيد ،مي گفت:

قدمهــای کوانتومــی برداریــد و تغییــرات اساســی در زندگیتــان

توي مزرعه يك تله موش آوردهاند ،صاحب مزرعه يك تله موش خريده است  ... .مرغ با شنيدن اين خبر بال هايش

ایجــاد کنیــد بایــد نگرشهــا و برداشــتهایتان را عــوض کنیــد.

را تكان داد و گفت :آقاي موش ،برايت متأسفم .از اين به بعد خيلي بايد مواظب خودت باشي ،به هر حال من كاري به
تله موش ندارم ،تله موش هم ربطي به من ندارد .ميش وقتي خبر تله موش را شنيد ،صداي بلند سر داد و گفت:
آقاي موش من فقط ميتوانم دعايت كنم كه توي تله نيفتي ،چون خودت خوب ميداني كه تله موش به من ربطي ندارد.
مطمئن باش كه دعاي من پشت و پناه تو خواهد بود .موش كه از حيوانات مزرعه انتظار همدردي داشت ،به سراغ
گاو رفت .اما گاو هم با شنيدن خبر ،سري تكان داد و گفت :من كه تا حاال نديدهام يك گاوي توي تله موش بيفتد! او
اين را گفت و زير لب خندهاي كرد و دوباره مشغول چريدن شد .سرانجام ،موش نااميد از همه جا به سوراخ خودش
برگشت و در اين فكر بود كه اگر روزي در تله موش بيفتد ،چه مي شود؟
در نيمههاي همان شب ،صداي شديد به هم خوردن چيزي در خانه پيچيد .زن مزرعه دار بالفاصله بلند شد و به
سوي انباري رفت تا مـوش را كه در تله افتــاده بود ،ببيند .او در تاريــكي متوجه نـشد كه آنچه در تله مـوش تقال
مي كرده ،موش نبود بلكه مار خطرناكي بود كه دمش در تله گير كرده بود .همين كه زن به تله موش نزديك شد ،مار
پايش را نيش زد و صداي جيغ و فريادش به هوا بلند شد .صاحب مزرعه با شنيدن صداي جيغ از خواب پريد و به
طرف صدا رفت .وقتي زنش را در اين حال ديد او را فورا ً به بيمارستان رساند .بعد از چند روز ،حال وي بهتر شد.
اما روزي كه به خانه برگشت ،هنوز تب داشت .زن همسايه كه به عيادت بيمار آمده بود ،گفت :براي تقويت بيمار و
قطع شدن تب او هيچ غذايي مثل سوپ مرغ نيست .مرد مزرعه دار كه زنش را خيلي دوست داشت فورا ً به سراغ
مرغ رفت و ساعتي بعد بوي خوش سوپ مرغ در خانه پيچيد .اما هر چه صبر كردند ،تب بيمار قطع نشد .بستگان
او شب و روز به خانه آن ها رفت و آمد ميكردند تا جوياي سالمتي او شوند .براي همين مرد مزرعه دار مجبور شد،
ميش را هم قرباني كند تا با گوشت آن براي ميهمانان عزيزش غذا بپزد .روزها ميگذشت و حال زن مزرعه دار هر
روز بدتر مي شد تا اين كه يك روز صبح ،در حالي كه از درد به خود مي پيچيد از دنيا رفت و خبر مردن او خيلي زود
در روستا پيچيد .افراد زيادي در مراسم خاكسپاري او شركت
كردند .بنابراين ،مرد مزرعه دار مجبور شد از گاوش هم بگذرد
و غذاي مفصلي براي ميهمانان دور و نزديك تدارك ببيند .حاال،
موش به تنهايي در مزرعه مي گرديد و به حيوانان زبان بستهاي
فكر مي كرد كه كاري به كار تله موش نداشتند! به مسائل سطحي
نگاه نكنيد .شايد مسائلي كه در نگاه اول ،بي ارتباط با يكديگر
به نظر مي رسند ،به هم مربوط باشند .نگاه عميق و سيستماتيك

او حرفهايش را با يك مثال خوب و واقعي ،ملموستر ميكند:
صبــح يــك روز تعطيــل در نيويــورك ســوار اتوبــوس شــدم .تقريبـا ً يــك ســوم اتوبــوس پــر شــده بــود .بيشــتر مــردم آرام
نشســته بودنــد و يــا سرشــان بــه چيــزي گــرم بــود و درمجمــوع فضايــي سرشــار از آرامــش و ســكوتي دلپذيــر برقــرار بــود
تــا اينكــه مــرد ميانســالي بــا بچههايــش ســوار اتوبــوس شــد و بالفاصلــه فضــاي اتوبــوس تغييــر كــرد .بچههايــش داد و
بيــداد راه انداختنــد و مــدام بــه طــرف همديگــر چيــز پرتــاب ميكردنــد .يكــي از بچههــا بــا صــداي بلنــد گريــه ميكــرد و
يكــي ديگــر روزنامــه را از دســت ايــن و آن ميكشــيد و خالصــه اعصــاب همهمــان تــوي اتوبــوس خــرد شــده بــود .امــا پــدر
آن بچههــا كــه دقيقـا ً در صندلــي جلويــي مــن نشســته بــود ،اصـا ً بــه روي خــودش نمـيآورد و غــرق در افــكار خــودش بــود.
باالخــره صبــرم لبريــز شــد و زبــان بــه اعتــراض بازكــردم كــه :آقــاي محتــرم! بچههايتــان واقعــا ً دارنــد همــه را آزار
ميدهنــد .شــما نميخواهيــد جلويشــان را بگيريــد؟
مــرد كــه انــگار تــازه متوجــه شــده بــود چــه اتفاقــي دارد ميافتــد ،كمــي خــودش را روي صندلــي جابجــا كــرد و گفــت :بلــه،
حــق بــا شماســت .واقعـا ً متاســفم .راســتش مــا داريــم از بيمارســتاني برميگرديــم كــه همســرم ،مــادر هميــن بچههــا ،نيــم
ســاعت پيــش در آنجــا مــرده اســت .مــن واقع ـا ً گيجــم و نميدانــم بايــد بــه ايــن بچههــا چــه بگويــم .نميدانــم كــه خــودم
بايــد چــه كار كنــم و  ...و بغضــش تركيــد و اشــكش ســرازير شــد.
اســتفان كاوي بالفاصلــه پــس از نقــل ايــن خاطــره ميپرســد :صادقانــه بگوييــد آيــا اكنــون ايــن وضعيــت را بــه طــور متفاوتــي
نميبينيــد؟ چــرا ايــن طــور اســت؟ آيــا دليلــي بــه جــز ايــن دارد كــه نگــرش شــما نســبت بــه آن مــرد عــوض شــده اســت؟
و خــودش ادامــه ميدهــد كــه :راســتش مــن خــودم هــم بالفاصلــه نگرشــم عــوض شــد و دلســوزانه بــه آن مــرد گفتــم
واقعــا ً مــرا ببخشــيد .نميدانســتم .آيــا كمكــي از دســت مــن ســاخته اســت؟ و ...
اگــر چــه تــا هميــن چنــد لحظــه پيــش ناراحــت بــودم كــه ايــن مــرد چطــور ميتوانــد تــا ايــن انــدازه بيمالحظــه باشــد ٬امــا
ناگهــان بــا تغييــر نگرشــم همــه چيــز عــوض شــد و مــن از صميــم قلــب ميخواســتم كــه هــر كمكــي از دســتم ســاخته اســت
انجــام بدهــم .حقيقــت ايــن اســت كــه بــه محــض تغييــر برداشــت ،همــه چيــز ناگهــان عــوض ميشــود .كليــد يــا راه حــل هــر
مســئلهاي ايــــن اســت كــه بــه شـــيشههاي عينكــي كــه به چشــم داريـــــم بنگريـــم .شــــايد هر از گـــاه الزم باشـــد كه رنـــگ
آن هــا را عــوض كنيــم و در واقــع برداشــت يــا نقــش خودمــان را تغييــر بدهيــم تــا بتوانيــم هــر وضعيتــي را از ديــدگاه
تــازهاي ببينيــم و تفســير كنيــم .آنچــه اهميــت دارد خــود واقعــه نيســت بلكــه تعبيــر و تفســير مــا از آن اســت.

به مسائل و تفكر دقيق در مورد آن ها ،ميتواند به مديران كمك
كند تا ريشه مسائل و مشكالت را بهتر و درست تر شناسايي كنند
و بتوانند راه حل هاي مناسبي براي حل آن ها بيابند.
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رســیده بــود و بســتهای بــا خــود آورده بــود و زنــش بــا خوشــحالی مشــغول بــاز کــردن بســته بــود .مــوش لبهایــش

الهــام از همیــن حــرف انیشــتین اســت کــه میگویــد :اگــر میخواهیــد

