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، چشم انداز روشــــن راه فردا
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مدیرعامل شرکت پنجره آسا؛

 ضمن معرفی کامل شرکت پنجره آســا درباره تاریخچه فعالیت این 
مجموعه توضیح دهید.

شــرکت پنجره آسا از ســال 1۳8۳ با هدف تولید بهترین و برترین پنجره های دوجداره 
آلومینیومی و تولید نماهای مدرن آغاز به کار کرده است. از سال 1۳90 با توجه به شرایط 
بازار و تقاضای مشــتریان شرکت پنجره آسا اقدام به تاسیس کارخانه تولیدی خود کرده و 
در این راســتا با همکاری دفاتر فنی شرکت های اروپایی و بهره مندی از دانش فنی ایرانی 
اقدام به طراحی و سپس تولید مقاطع اختصاصی برای انواع سیستم های دروپنجره و نمای 

کرتین وال کرده است. شرکت پنجره آسا همیشه کیفیت و ارائه خدمات مطلوب را به عنوان 
بخش جدایی ناپذیر از روند فعالیت های خود تعریف و در این راستا اقدام به ارائه محصوالت 

و خدمات خود داشته است.
 علت این که شرکت پنجره آســا به عنوان یک مجموعه توسعه محور 

معرفی و شناخته می شود، چیست؟
مشــخصا یکی از اهداف هر سازمان تعالی و توسعه است. در صنعت دروپنجره آلومینیوم 
و نماهای مدرن هم مجموعه شــرکت پنجره آسا ســعی کرده است خود را به عنوان یک 

اشـاره
شــرکت پنجره آسا ازجمله مجموعه های فعال در زمینه طراحی، تولید و عرضه انواع سیستم های دروپنجره و نمای آلومینیومی در کشور است. این 
شرکت که اکنون به نامی آشنا در صنعت پنجره و نمای آلومینیومی کشور تبدیل شده است با بیش از 10 نمایندگی و چندین دفتر فروش در تهران و 
سایر شهرهای ایران، محصوالت باکیفیت و خدمات به روز خود را به مشتریان ارائه می دهد. تاکید بر آموزش و تخصص گرایی برگ برنده مجموعه ای 
اســت که تمام توان خود را بر تولید حرفه ای و تخصص  گرایی متمرکز ساخته است. نکته ای که در سخنان مدیران این مجموعه مکرر به آن اشاره 
می شــود، تالش برای توسعه و تعالی ســازمانی با به کارگیری دانش و تکنولوژی روز دنیا از راه ارتباط با شرکت ها و برندهای مطرح جهانی است. 
ارتباطی که رهاورد آن تولید محصولی باکیفیت و ارائه خدماتی در حد و اندازه اســتانداردهای کالس A دنیاســت و پنجره آسا از این لحاظ به خود 
می بالد و تالش می کند تا با کنار هم قرار دادن همه این عوامل پاســخگوی اعتماد مشتریانش باشد. پنجره آسا از ابتدا، خالقیت در صنعت، صداقت 
در گفتار و حمایت از حقوق مشــتریان همراه با آموزش مستمر کارکنان و تربیت نیروی انســانی متخصص را به عنوان اصول تخطی  ناپذیر مجموعه 
خود تعیین کرده و تا امروز نیز به آن پایبند بوده اســت. روشن است که بدون ترسیم نقشــه راه و تعیین اصول، از هیچ مجموعه ای نمی توان توقع 
پیشرفت و موفقیت داشت و اصولی که سرلوحه فعالیت های شرکت ها قرار می گیرد، خود گویای ساختار اندیشه و نوع عملکرد آن شرکت خواهد بود. 
با نگاهی به این اصول می توان پی برد که پنجره آســا تخصص را متعهدانه در راســتای تولید باکیفیت و جلب رضایت مشتریان به  کار گرفته است. 
برای آشــنایی بیشتر با اندیشه و نگاه مدیریتی حاکم بر این مجموعه به سراغ مهندس ســعید کسایی فر، مدیرعامل جوان و خالق مجموعه پنجره 

آسا رفته و پای صحبت های ایشان نشستیم. با هم این گفتگو را می خوانیم:
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ســازمان قابل توســعه و تعالی محور معرفی کند که به همین سبب در سال 1۳9۷ مفتخر 
به دریافت لوح تعالی ســازمانی ایران شده اســت. روند و روش فعالیت های این مجموعه 
از ابتدای تاســیس تا به امروز این مهم را نشــان می دهد که این مجموعه در هر سال و 
در هر پله با رشــد و توسعه همراه بوده اســت ولی اتفاقی که امروز برای مجموعه ما رقم 
می خورد یک زیرســازی کامل یا ایجاد زیرساخت های سازمانی برای توسعه بیشتر و ارائه 
خدمات باالتر اســت. ما با استفاده از کارشناسان داخلی و خارجی در حال تدوین و اجرای 
اســتانداردهای جدیدی برای ارائه محصوالت و خدمات جدید هستیم. هر سازمانی با رشد 
و توســعه خود اولین میزبان و امانت دار مشــتریان فعلی و همراهان خود خواهد بود و در 
گام بعد تالش برای توسعه ســبب جذب مشتریان جدید و بازارهای تخصصی تر می شود. 
درمجموع شرکت در این راستا هدف گذاری های مختلفی را انجام داده که هر یک در حال 

اجرا، انجام و ایجاد نتیجه است.
 پیرامون موضوع توسعه و تعالی ســازمانی و تغییرات اعمال شده در 

مجموعه پنجره آسا بیشتر توضیح دهید.
آنچه مخاطبان از مجموعه پنجره آســا انتظار دارند ارائــه محصولی با کیفیت خدماتی 
در حد باالســت. برای همین احساس نیاز می شــود که مجموعه باید در این راستا و بیش 
از انتظار مخاطبان و در راســتای تغییرات اساسی صنعت ساختمان حرکت کند. به همین 
منظور بخش های طراحی، تولید، خدمات مشــتریان، کنترل پروژه و واحدهای بازاریابی و 
فروش و تمام بدنه سازمان به عنوان جزئی از کل در حال ایجاد تغییرات و بسترسازی برای 
توسعه خدمات هستند. تغییر در فرآیندها، تغییر در برنامه ریزی ها و بهره مندی از دانش فنی 
روز دنیا برای توســعه و تعالی این صنعت ازجمله حداقل هایی بوده که مجموعه آســا خود 
را موظف به انجام و اجرای آن دانســته است. در بخش تولید با افزایش ماشین آالت تولید، 
تغییر فرایندهای تولید، تولید محصوالت جدید، توسعه ساختار تامین و تغییر در روش های 
کنترل کیفیت سعی بر این بوده است که روش تولید با کیفیت باالتر و تنوع بیشتری توسط 

نیروهای متخصص تری انجام پذیرد.
 مهم ترین عوامل در تولید یک محصول با کیفیت در صنعت دروپنجره 
و نمای آلومینیوم کدم اند و چه برنامه ای برای به روزرســانی و ارتقا سطح 

کیفی محصوالتتان دارید؟
بــه نظر ما تمامی اجزای تشــکیل دهنده یک کل مشــخص کننده و بیان کننده کیفیت 
خواهنــد بود به این معنا که یک ســازمان هنگامی دارای کیفیــت خوب یا دارای کیفیت 
مطلوب اســت که تمامی آن ســازمان از حداقل توانایی های کیفی برخوردار باشــد. یکی 
از مهم ترین مراجع تعیین کیفیت، نظر کارشناســان، مخاطبان و مصرف کنندگان پیرامون 
محصول نهایی اســت. مجموعه ما با توجه به ارتباطی که با اقشار مختلف و متخصصان 
در ســال های اخیر برقرار کرده به مجموعه ای از دانش ها و اطالعات برای افزایش کیفیت 
و بهبود فرآیندها دســت پیدا کرده که در محصوالت جدید این مجموعه به صورت مشهود 

قابل رویت است.
 چه اقداماتی در راستای رضایت مشتریان در مجموعه شرکت پنجره 

آسا انجام می شود؟
رضایت مشــتریان به عنوان صاحبان اصلی کاال و دریافت کننــدگان نهایی محصول و 
خدمات مهم ترین  و اصلی ترین هدف ســازمان است. مجموعه شرکت پنجره آسا توسعه 
رشــد و آینده خود را در ایجاد رضایت بیشــتر مشــتریان خود برنامه ریزی کرده اســت. 
همان طــور که اطالع دارید تالش و برنامه ریزی توســط مدیران ارشــد و مدیران میانی 
مجموعه در حال انجام و اجرا اســت. در ســال گذشته این مجموعه موفق به دریافت لوح 
طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان شــده و در سال جاری اقدامات وسیع تری جهت 
حفظ این مهم و در راســتای توسعه آن انجام شــده است. مجموعه در حال حاضر توسط 
روش های مختلفی رضایت مشــتریان را پایش می کند و در مســیر انتقادات و پیشنهادات 
کارشناســی شــده مخاطبان خود اهداف جدید و اهداف کوتاه مدت را برنامه ریزی کرده و 

توسط نظام اجرایی سازمان عملیاتی می کند.
 نظر شما در خصوص اهمیت آموزش برای توسعه صنعت دروپنجره و 

نمای آلومینیوم در کشور چیست؟
آموزش کلید توسعه و تضمین تعالی هر مجموعه و سازمان است. آموزش ابزار پیشرفت 

یک مجموعه و راهنمایی برای توســعه نیروهای انسانی و ارائه خدمات مطلوب در کشور 
اســت و باید به بحث های آموزشی توجه بیشتری شــود. بر همین اساس حرکت انجمن 
محترم دروپنجره که در زمینه آموزش و مستندســازی در حال انجام اســت جای تقدیر و 
تشکر ویژه دارد. ما در مجموعه شرکت پنجره آسا چه در دفتر مرکزی و چه  دفاتر مختلف 
در سطح کشــور و نمایندگان همیشه اولویت را دانش و آموختن به عنوان ارزش و ابزاری 
برای توسعه فعالیت ها و وظایف قرار داده ایم. در برنامه ریزی جدیدی که برای این موضوع 
انجام شــده نظام جامع آموزش شــرکت به صورت عملیاتی شــکل گرفته است تا تمامی 
نیروهای انســانی مجموعه با بهره مندی از آموزش بتوانند توسعه بیشتر و تعالی باالتری را 

تجربه کنند و در ارائه خدمت به مشتریان موثرتر باشند.
 پنجره آســا در چه مناطقی نمایندگی فروش دارد و آیا برنامه ای برای 

جذب نماینده جدید دارد؟
توسعه بازار و توسعه ســازمان درگرو همکاری های منظم سازمان دهی شده است. یکی 
از مهم ترین اقدامات مجموعه هماهنگی با نمایندگان و اســتفاده از نمایندگان متخصص 
برای فروش محصول و ارائه خدمات است که توسط واحد مدیریت توسعه بازار و مدیریت 
نمایندگان در شــرکت به صورت جدی در حال انجام است و تغییراتی هم در این بخش در 
حال اجراست.  مجموعه شرکت پنجره آسا جدا از دفتر مرکزی، دفتر فروش تهران و دفتر 
استان قم در اســتان های مختلف دارای نمایندگی و عاملیت است تا برای ارائه خدمات و 
ارائه مشــاوره توانمندی کاملی را برای عرضه در اختیار داشته باشد. مسلما جذب نماینده، 
جذب اندیشــه و اضافه شــدن توان برای ارائه خدمات و محصوالت بیشــتر است. برنامه 
کلی شرکت افزایش متناسب، مشخص و مطابق برنامه جامع بازاریابی شرکت در راستای 
چشم انداز 1402 تنظیم شده تا به تعداد مشخصی از نمایندگان، اختیارات، امتیازات و ارائه 

صحیح خدمات برسد.
 نوع همکاری با نمایندگان در مجموعه پنجره آسا به چه شکل است؟

مجموعه پنجره آســا بر این عقیده اســت که نمایندگان، شرکای تجاری این مجموعه 
برای توسعه و تعالی به شمار می آیند. در واقع وجود نمایندگان یکی از ارکان اصلی توسعه 
اســت و  برنامه های عملیاتی مجموعه توســط نمایندگان و همکاران این شرکت در اقصا 
نقاط کشــور انجام می شــوند. در این فرصت وظیفه دارم از زحمــات و تالش های تمام 
نمایندگان مجموعه تشکر و اعالم کنم در راستای توسعه و بهره وری بهتر از توانمندی های 
دفاتر و نمایندگی های مختلف این مجموعه در ســال آینده برنامه های جدیدی وجود دارد 

که در فرصت مناسب تری به اطالع همکاران و جامعه صنعتی دروپنجره خواهد رسید.
 رکود حاکم بر صنعت کشــور به ویژه صنعت ساختمان چه تاثیری بر 
کار شما داشته است؟ پیش بینی تان برای آینده چیست و فکر می کنید این 

رکود چه وقت تمام می شود؟
مســلما رکود اولین بازخوردی که دارد جلوگیری از توسعه یا سخت کردن مسیر توسعه 
و تعالی است. مجموعه پنجره آسا و بهره مندی از بدنه مشاوران و استفاده از پتانسیل های 
اقتصادی و اجتماعی که در اختیار دارد برنامه های ســاالنه را به شــکلی تنظیم و تدوین 
کرده که کمترین میزان آســیب از رکود اوال به مشــتریان این شرکت وارد شود و در گام 
دوم تغییرات در ســازمان شرکت به گونه ای باشــد که بتواند رکود جاری را که احتماال در 
سال آینده با شرایط بدتری هم همراه باشد پشت سر بگذارد. متاسفانه رکود باعث کاهش 
کیفیت و افزایش برخی از محصوالت در بازار شــده اما این مجموعه هم چنان تمام توان 

خود را برای حفظ کیفیت و امانت خود به مشتریان خواهد داشت.
 در پایان اگر موضوعی خاصی مدنظرتان اســت که پرسیده نشده 

بیان کنید.
جا دارد از زحمات و تالش های مجموعه  نشریه پنجره ایرانیان تشکر شود که با حداقل 
منابــع حداکثر راندمان را ایجاد می کنند و در گام دوم تشــکر ویژه دارم از مشــتریان که 
همراهان و سرمایه های اصلی مجموعه شرکت پنجره آسا هستند و در گام آخر تشکر ویژه 
دارم از مدیران ارشد، مدیران میانی و تمامی همکاران در سراسر کشور که با توجه به تمام 
سختی هایی که توسعه در رکود تحمیل می کند کنار ما هستند و در راستای تعالی سازمانی 
فعالیت می کنند. امید اســت در آینده نزدیک با اجرای برنامه های طراحی شــده و تالش و 

همت همکاران بتوانیم در خدمت بخش بیشتری از مشتریان و مخاطبان خود باشیم.


