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« گزارش »

گردهمـایی نظـام کـاردانـی با حضـور ویستا بست

به نام خالق بی همتا

نـوزدهـمـیــن گـردهـمــایـی فـعــالـان صـنـعـت ســاخـتـمـان کشــور

( مرکز همایش های کتابخانه ملی تهران )
2

3

ب

ه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ویستابســت ،ســازمان نظــام کاردانــی اســتان تهــران در روز ســه شــنبه مــورخ

 5مــرداد مــاه ســال  ،1395درمرکــز همایــش هــای کتابخانــه ملــی تهــران بــا حضــور  300نفــر از مســئولین وزارت راه و
شــهر ســازی ،انبــوه ســازان ،اعضــاء هیئــت مدیــره و اعضــاء ســازمان اقــدام بــه برگــزاری نوزدهمیــن گردهمایــی فعاالن
صنعــت ســاختمان کشــور نمود.
در ایــن مراســم جنــاب آقــای صداقــت مدیرعامــل شــرکت ،ضمــن معرفــی پروفیــل یــو پــی وی ســی و شــرکت

خبرنامه شماره دوازدهم | فصل تابستان سال 1395

ویستابســت بــه عنــوان اولیــن دریافــت کننــده گواهینامــه رال آلمــان ،بــه اهمیــت مدیریــت در ســاخت و ســاز و
کنتــرل پــروژه هــای ســاختمانی نیــز اشــاره نمــوده و اظهــار داشــت :

تهیه و تنظیم

نوع مدیریت و کنترل ساخت و ساز در کشور سبب می شود پروژه ها با کیفیت باالتری اجرا شود.

شرکت ویستا بست

وی ادامــه داد  :از آنجایــی کــه بــه زودی همایشــی بــرای معرفــی مدیــران برتــر در حــوزه ســاخت و ســاز کشــور برگــزار
مــی شــود ،مــی توانــد جهــت نمــود شــاخصه هــای برتــر در نــوع مدیریــت فعــاالن صنعــت ســاختمان بســیار موثــر باشــد.

شورای سیاستگذاری

در انتهــای ایــن مراســم کــه بــا تــاش و برنامــه ریزیهــای انجــام گرفتــه ســازمان نظــام کاردانــی بــا مشــارکت شــرکت

محمود صداقت طینت راد
محمد جواد اقدامیان

ویستابســت همــراه بــود ،از فعــاالن و منتخبــان صنعــت ســاختمان ،از جملــه جنــاب آقــای صداقــت مدیــر عامــل شــرکت
ویستابســت بــا اهــدا لــوح و تندیــس تجلیــل بعمــل آمــد.

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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« رویداد »

جشن سالگرد ورود همکاران ویستابست
ویستا بست از آغاز مرداد ماه 1395تصمیم به برپایی جشن کوچکی به پاس زحمات همکاران گرامی در دفتر
مرکزی و کارخانه در سالروز ورود آنان به شرکت ویستابست نمود.

« گزارش تصویری »

حضـور پنجـره سازان طرف قرارداد ویستابست
در نمایشگاه مرتبط سراسر ایران
(فصل تابستان)

4

از تالش بی دریغ همکاران تشکر و موفقیت روز افزون آنان را آرزو می نماید.
در انتها با تهیه عکس های یادگاری و نمایش آن در شبکه های اجتماعی خاطره خوشی را با دیگر دوستان به اشتراک
می گذارد.

5

در این مراسم ویستابست با اهداء لوح یادبود و ایجاد فضای مناسب با رایحه گل های زیبا و محیط گرم ،صمیمانه

حضــور پنجــره ســازان طــرف قــرارداد ویستابســت در نمایشــگاه هــای مرتبــط در سراســر ایــران ،بــار دیگــر نــام آشــنای
ایــن مجموعــه را درجمــع دیگــر همــکاران ایــن صنعــت پــر رنــگ تــر نمــود.

سومین نمایشاگه در و پنجره گیالن  -رشت
 22الی  25تیر ماه

دایا صنعت ارجمند (وین ست)

پادرا

ششمین نمایشاگه صنعت ساختمان کرمانشاه
 29تیر الی 1مرداد ماه

پارس بست

پارس بست

 | 4ویستابست | پروفیل در و پنجره یو پی وی سی
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ششمین نمایشاگه صنعت ساختمان کرمانشاه
 29تیر الی  1مرداد ماه

سبد محصول ویستابست با طرح و رنگ جدید
6

7

پارس بست

ویستا بست جهت پاسخ به نيازهای روزافزون بازار محصول جدیدی را به سبد روکش هاي
لمينيت ،مطابق با استانداردهای روز اضافه نمود تا بتواند پنجره ای ،شایسته ساختمان شما در
طرح های چوب و رنگ های مختلف به صورت تک رو یا دو رو لمینیت به همراه ضمانت نامه بیمه
آسیا را تقدیم نماید.

پارس بست

دهمین نمایشاگه صنعت ساختمان زنجان
 5الی  8مرداد ماه

دایمکث آریا

دایمکث آریا

30. Winchester XA

کیمیا پنجره الوند

ول
حص
م
ید
جد

دهمین نمایشاگه صنعت ساختمان
کردستان  -سنندج
 16الی  19شهریور ماه

کیمیا پنجره الوند
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« داستان کوتاه »
« داستان کوتاه »

فاصله مشکل تا راه حل

8
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مـــار و اره

ر

وزی دو مــرد جــوان نــزد اســتادی آمدنــد و از او پرســیدند« :فاصلــه بیــن دچــار یــک مشــکل شــدن تــا راه حــل

یافتــن بــرای حــل مشــکل چقدراســت؟»
اســتاد اندکــی تامــل کــرد و گفــت« :فاصلــه مشــکل یــک فــرد و راه نجــات او از آن مشــکل بــرای هــر شــخصی بــه
انــدازه فاصلــه زانــوی او تــا زمیــن اســت!»

آن دو مــرد جــوان گیــج و آشــفته از نــزد او بیــرون آمدنــد و در بیــرون مدرســه بــا هــم بــه بحــث و جــدل پرداختنــد.
اولــی گفــت« :مــن مطمئنــم منظــور اســتاد معرفــت ایــن بــوده اســت کــه بایــد بــه جــای روی زمیــن نشســتن از جــا
شبی مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دکان نجاری میشود .عادت نجار این بود که موقع رفتن ،بعضی از وسایل کارش
را روی میز بگذارد .آن شب هم اره روی میز بود .همین طور که مار گشتی میزد بدنش به اره گیر میکند و کمی زخمی
میشود .مار خیلی ناراحت میشود و برای دفاع از خود اره را گاز میگیرد که سبب خونریزی دور دهانش میشود .او
نمیفهمد که چه اتفاقی افتاده و فکر میکند اره به او حمله میکند و اگر کاری نکند مرگش حتمی است .برای آخرین بار از
خود دفاع میکند و بدنش را دور اره میپیچد و اره را فشار میدهد.
صبح که نجار آمد روی میز به جای اره ،الشه ماری بزرگ و زخمآلود را دید که فقط و فقط به خاطر بیفکری و خشم زیاد مرده
است.
در لحظه خشم میخواهیم دیگران را برنجانیم اما بعد متوجه میشویم خودمان را رنجاندهایم و موقعی این را درک میکنیم
که خیلی دیر شده است .در زندگی الزم است که بیشتر گذشت و چشمپوشی کنیم از اتفاقها ،آدمها ،رفتارها و گفتارها.

برخاســت و شــخصا بــرای مشــکل راه حلــی پیــدا کــرد .بــا یــک جانشــینی و زانــوی غــم در آغــوش گرفتــن هیــچ مشــکلی
حــل نمیشــود».
دومــی کمــی فکــر کــرد و گفــت« :امــا اندرزهــای پیــران معرفــت معمــوال بــار معنایــی عمیقتــری دارنــد و بــه ایــن
راحتــی قابــل بیــان نیســتند .آنچــه تــو مــی گویــی هــزاران ســال اســت کــه بــر زبــان همــه جــاری اســت و همــه آن را
میداننــد .اســتاد منظــور دیگــری داشــت».
آن دو تصمیــم گرفتنــد نــزد اســتاد بازگردنــد و از خــود او معنــای جملـهاش را بپرســند .اســتاد بــا دیــدن مجــدد دو
جــوان لبخنــدی زد و گفــت« :وقتــی یــک انســان دچــار مشــکل میشــود ،بایــد ابتــدا خــود را بــه نقطــه صفــر برســاند.
نقطــه صفــر وقتــی اســت کــه انســان در مقابــل کائنــات و خالــق هســتی زانــو میزنــد و از او مــدد میجویــد .بعــد از
ایــن نقطــه صفــر اســت کــه فــرد میتوانــد بــر پــا خیــزد و بــا اعتمــاد بــه همراهــی کائنــات دســت بــه عمــل زنــد .بــدون
ایــن اعتمــاد و تــوکل بــرای هیــچ مشــکلی راه حــل پیــدا نخواهــد شــد .بــاز هــم میگویــم فاصلــه بیــن مشــکلی کــه
یــک انســان دارد بــا راه چــاره او ،فاصلــه بیــن زانــوی او و زمینــی اســت کــه بــر آن ایســتاده اســت».
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