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گردهمایی شرکت بست ویژن
 در مشهد برگزار شد

 پنجره ایرانیان؛ شرکت پترو پویا گرانول 
آریانــا در ســال 1385 به ثبت رســید و 
به صورت تخصصی از سال 1389 تولید و 
عرضه پروفیل یو.پی.وی.سی با نام تجاری 
»بست ویژن« را آغاز کرد. هم اکنون این 
شرکت توانسته اســت با دارا بودن 8 خط 
اکسترودر ســهم عمده ای در بازار پروفیل 
یو.پی.وی.ســی ایران داشته باشد. تمامی 
گواهینامه  دارای  ویژن  بست  پروفیل های 
فنی مرکز تحقیقات ســاختمان و مسکن، 
استاندارد ایران، ایزو 9001 و 2008 و بیمه 
پروفیل های  کلیه  همچنین  هستند.  ایران 
تولیدی شرکت بست ویژن از تاریخ تولید 
)حک لیزری شــده بــر روی پروفیل( به 
مدت پانزده ســال در برابر تغییر شــکل 
و رنــگ گارانتی هســتند. در حال حاضر 
پروفیل های بســت ویژن در دو نوع سه و 

چهار حفره و دو ســری لوالیی و کشویی 
تولید می شــوند. بست ویژن اولین شرکت 
ایرانی اســت که لمینیت مورد اســتفاده 
خــود را در داخل مجموعه تولید می کند و 
توانایی تولید پروفیــل را در هر رنگی که 
مشتری بخواهد دارد. وجود انبار محصول 
در نقاط مختلف کشــور از دیگر مزایایی 
اســت که پروفیل بســت ویژن را در بازار 
متمایز کرده اســت. مدیران بســت ویژن 
که همواره به دنبال توســعه و پیشــرفت 
مجموعه خود هســتند تصمیــم گرفته اند 
یک سری جلسات هم اندیشی با همکاران 
و نمایندگی های فروش خود در سراســر 
کشــور برگزار کنند که در همین راســتا 
اولیــن همایش را خردادماه 96 در شــهر 
مشــهد برگزار کردند. گروه خبری نشریه 
پنجره ایرانیان به منظور پوشش این رویداد 

و حضور در این جلسه به مشهد سفر کرد و 
گزارشی از این گردهمایی تهیه کرده که در 

ادامه مشروح آن را باهم می خوانیم:
گردهمایی شــرکت پترو پویــا گرانول 
آریانا تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی 
بســت ویژن، 25 خردادماه 96 در مشهد 
برگزار شــد. این گردهمایی که به همت 
مدیران بســت ویژن ترتیب داده  شده بود 
با حضــور جمعی از مدیران و مســئوالن 
استان خراسان، فعاالن صنعت در و پنجره 
خراســان  اســتان های  نمایندگی های  و 
رضوی، شــمالی و جنوبی بست ویژن در 
سالن همایش هتل ثامن انجام شد. بست 
ویــژن قصد دارد به منظور هم اندیشــی و 
نمایندگی های خود،  بــا  نزدیک تر  ارتباط 
ازاین پــس چنین برنامه هایــی را در اقصا 
نقاط کشــور اجرا کند. جلساتی که باعث 

می شــود همکارانی کــه در نقاط مختلف 
کشــور حضور دارند و در زمینه فروش و 
توزیع پروفیل بست ویژن فعالیت می کنند 
در محیطی دوســتانه و صمیمی گرد هم 
آمده و درباره مسائل و مشکالت صنفی و 
کاری خــود به ابراز نظر و گفتگو بپردازند. 
مطمئنــا برپایی چنین جلســاتی می تواند 
کمک بزرگی بــه نمایندگی ها و همکاران 
بســت ویژن در جهت رفع مشکالتشــان 
باشــد و از سوی دیگر مدیران بست ویژن 
را در رفع موانع و مشکالت و برنامه ریزی 
اصولی برای پیشرفت کار نیز یاری رساند. 
اســتقبال خوب همکاران خراسانی بست 
ویــژن از این همایش باوجــود تقارن آن 
با ماه مبــارک رمضان و شــب های قدر 
نشــان دهنده نکات مثبت این اقدام بود و 
مدیران بســت ویــژن را در ادامه این راه 



11
ه 8

ـار
شم

  
96

اد 
رد

  م
هم 

ل د
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

102

ش
زار

گ

و تالش برای پربارتر کردن این جلســات 
ترغیب کرد.

نمایندگی های  هم اندیشــی  همایــش 
خراسانی بست ویژن ساعاتی پیش از اذان 
مغرب بــا قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید و 
پخش سرود ملی آغاز شد. در ادامه مراسم 
برنامــه ضمــن خوش آمد گویی  مجری 
به حضار، مقدم مســئوالن شــهر مشهد، 
مدیران ارشــد بست ویژن، فعاالن صنعت 
در و پنجره و نمایندگی های بســت ویژن 
در استان های خراسان را به شهر مشهد و 
در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( گرامی 
داشت و قبولی طاعات و عبادات همه را از 

درگاه خداوند آرزو کرد.
در ادامه مراســم از مدیرعامل شرکت 
آریانا )بســت ویژن(  پویا گرانــول  پترو 
دعوت شد تا برای ایراد سخن به جایگاه 

تشریف بیاورند.
مدیرعامــل  صـادقـــیان،  حـاج آقـــا 
بســت ویژن بــرای عــرض خیرمقدم و 
قرار گرفت  تریبون  خوشامدگویی پشــت 
و گفت: خوشــحالم که در عزیزترین شب 
سال در خدمت شما همکاران و همراهان 
عزیز هســتم. به همه عزیزان خوشــامد 
با همکاری  بتوانیم  امیــدوارم  می گویم و 
و همراهی همه دوســتان و همکاران در 

جهت بهبــود کیفیت محصوالت بســت 
ویژن و ارائــه هرچه بهتــر خدمات قدم 
برداریم و روزبه روز شــاهد موفقیت بیشتر 

همه همکاران باشیم.
وی افــزود: همه شــرکت هایی که در 
زمینه تولیــد پروفیل یو.پی.وی.ســی در 
کشور فعالیت می کنند دوستان و همکاران 
ما هستند و برای ما قابل احترام اند هرچند 
رقابــت ما در راســتای افزایــش کیفیت 
محصوالتمــان و ارائه خدمات بیشــتر به 

مشتریانمان است.
حاج آقا صادقیان با اشــاره به تمایزات 
برند بســت ویژن، اظهار کرد: همان طور 
که می دانیــد تعداد پروفیل هــای داخلی 
و خارجی زیادی در بــازار وجود دارند که 
همه آن ها ادعا می کنند بهترین هســتند و 
دارای استانداردهای مطرح جهانی هستند 
درصورتی که از میــان تمام این پروفیل ها 
تنهــا تعــدادی کمتر از انگشــت های دو 
دست دارای این اســتانداردها هستند که 
خوشبختانه بست ویژن نیز یکی از همین 
پروفیل ها اســت. پروفیل بســت ویژن از 
از کارخانه  اولیه وارداتــی  بهترین مــواد 
برالخــه آلمان، کره و ســایر کشــورها 
استفاده می کند و بهترین کیفیت را در بین 

پروفیل های داخلی دارد.
وی ضمــن اشــاره بــه اهمیت بحث 
آمــوزش در تولید و مونتــاژ در و پنجره، 
با  تفاهم نامــه ای  ویــژن  بســت  گفت: 
ســازمان آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان منعقد کرده اســت تا نیروهایی 
کــه در کارگاه هــای تولیــد در و پنجره 
فعالیت می کنند با شــرکت در کالس ها 
و دوره های آموزشــی به صــورت علمی 
مهارت مونتاژ و ساخت در و پنجره را فرا 
گیرند و گواهینامه معتبر نیز دریافت کنند.

صادقیان گفت: رضایت مشتریان، حفظ 
جایگاه شــرکت و پیشــرفت مجموعه در 
بــازار، مهم ترین اولویت های ما هســتند 
به گونه ای که در سال های گذشته باوجود 
شرایط نامســاعد بازار و مشکالت زیادی 
که وجــود داشــت تالش کردیــم هیچ 
افزایــش قیمتی نداشــته باشــیم و حتی 
از ســود خودمان گذشــتیم تا همکاران و 

مشتریانمان ضرر نکنند و راضی باشند.
مدیر عامل بســت ویژن اظهار کرد: بست 

ویژن باوجوداینکه افزایش قیمت در دستور 
کار خود برای اسفندماه 95 داشته است و 
کلیت آن را نیز در همان ایام به مشتریان 
اطالع رســانی کرده بود اما حسب رعایت 

حال مشــتریان و با توجه به عدم شفافیت 
بازار در دوران انتخابات و ماه های آغازین 
ســال، این افزایش قیمــت را تا آنجا که 
مقدور بود به تعویق انداخته اســت. ناگفته 
باوجوداینکه مشــتریان در ماه های  نماند 
اخیر از منابع عدم افزایش قیمت بهره مند 
شــده اند در ماه هــای آتی هــم تدابیری 
اتخاذ شــده تا تاثیرات ایــن افزایش تاثیر 
غیرمعقول و غیررقابتی بر قیمت تمام شده 
در و پنجره مونتاژ شــده توسط مشتریان 

بست ویژن نداشته باشد.
وی افزود: بست ویژن به منظور تکمیل 
ســبد کاالیی و کمک بــه همکاران خود 
تولیــد گالوانیزه مورد نیــاز محصوالتش 
را آغــاز کرده  اســت و بــه زودی تولید 
پروفیل های سری 70 به همراه قالب های 
جدیدی که از کشور آلمان وارد کرده ایم به 
سبد کاالیی بست ویژن افزوده خواهد شد.

مدیرعامــل پترو پویا گرانــول آریانا در 
پایان عنوان کرد: ما همواره پذیرای نقطه 
نظرات و انتقادات همکاران و مشــتریان 
هســتیم چراکه معتقدیم این کار بیشترین 
کمک را به رشد و بهبود کیفیت پروفیل ما 
می کند. این جلســات هم به همین منظور 
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شــکل گرفته و به امید خدا در استان های 
دیگر هم ادامه خواهــد یافت تا بتوانیم با 
همفکــری و همراهی همــه عزیزان به 

سمت موفقیت بیشتر قدم برداریم.
ســخنران بعدی همایش دکتر شاهرخ 
دولت خواه، مدیر ارشد تبلیغات توسعه برند 
بست ویژن بود که برای ارائه مطالب خود 

به  جایگاه دعوت شد.
دکتر دولت خواه، مدیر تبلیغات توســعه 
برند بست ویژن سخنان خود را با خوشامد 
گویی به حضــار آغاز کرد و گفت: خدمت 
تمامی عزیزان حاضر در جلســه، مدیران 
اســتانی، شورای شــهر مشــهد، اعضاء 
محترم انجمن در و پنجره استان، سازمان 
و  فروش  نمایندگی های  نظام مهندســی، 
فعاالن صنعت خیرمقدم عرض می کنم و 
خوشــحالم که در این شب خاص دعوت 

بست ویژن را اجابت کردید. 
امیــدوارم جلســه خوبــی در کنار هم 
داشته باشیم و از شــما می خواهم در این 
متکلم  مزاحمتان هستم،  چنددقیقه ای که 
وحده نباشــم و همه دوســتان در بحث 
شــرکت کنند تا یک گفتگــوی دوطرفه 

داشته باشیم.

وی گفــت: هدف ما و مجموعه بســت 
ویــژن از برپایــی چنین جلســه ای این 
بود که به صــورت رودررو و مســتقیم با 
همکاران عزیزمان در استان های خراسان 
 هم کالم شویم و مشــکالت و مسائلشان 
را از نزدیک بشــنویم تــا با کمک هم در 
جهت رفع آنها تالش کنیم. هم اندیشــی 
با همکاران بــرای ارائه راه کارهایی جهت 
بهبود روند تولید، توســعه بــازار و جذب 
مشــتری ازجمله اهدافی اســت که برای 
این جلســات مدنظر داریم. ما باید بتوانیم 
با توجه به شــرایط فعلی بازار که شرایط 
رقابتی فشرده و تولیدات داخلی و خارجی 
متنوعــی دارد فعالیت کنیم و ضمن حفظ 
جایگاه و موقعیت برندمان به فکر توسعه و 

پیشرفت آن هم باشیم.
دولت خواه عنوان کرد: برای ادامه بحث 
به این پرســش جواب می دهیم که تفاوت 
آسایش و آرامش چیست؟ آسایش در واقع 
به راحتی جســم و مجموعه کارهایی ربط 
دارد کــه از نظر جســمی و بدنی موجب 
خشنودی ما می شــود و آرامش به راحتی 
و خشنودی درونی و روحی ما برمی گردد.

حــاال ربط این مســئله بــه موضوع ما 

چیســت؟ مبحث صرفه جویــی انرژی و 
اســتفاده از پنجره هــای دوجداره مصداق 
همین مســئله اســت که فراهم شــدن 
موجبات آســایش ما که استفاده از پنجره 
دوجداره است باعث آرامش ما هم می شود.

مدیر تبلیغات توســعه برند بست ویژن 
افــزود: ازجمله دالیلی که موجب شــده 
اســتفاده از پنجره های دوجداره در کشور 
چندان جدی گرفته نشــود بحث فرهنگی 
و آماده نبودن زیرساخت ها است. فرهنگ 
اصالح مصرف انرژی باید در جامعه بیشتر 
مورد توجه قرار گیرد و اســتفاده از پنجره 
دوجــداره به عنوان یکی از راه های کاهش 
مصرف انرژی در این میان نقش پررنگی 
دارد. وظیفه همه ما است که در این زمینه 

تالش بیشتری انجام دهیم.
وی افــزود: اســتاندارد اجبــاری به 
محصولی تعلق می گیرد که حداقل های 
کیفــی تولید آن محصول را دارا باشــد 
و اگر محصولی بخواهد بیشــتر از این 
حداقل هــا کیفیت داشــته باشــد باید 
اســتانداردهای ایــزو و گواهینامه های 
ارائــه  کنــد.  کســب  را  بین المللــی 
ضمانت نامه ها و خدمات پس از فروش 
ازجمله دیگر مزیت هایی است که یک 

محصول باکیفیت باید داشته باشد.

 خوشــبختانه تمامــی محصــوالت 
با ضمانت نامه های  بســت ویژن همراه 
بلندمدت 15 ســاله به مشــتریان ارائه 
می شــود. بیمه نامه ایران که به مدت 5 
ســال محصول را بیمــه می کند از دیگر 
مزیت هایی است که پروفیل بست ویژن 

از آن برخوردار است.
مدیر تبلیغات بســت ویژن بیان کرد: 
بســت ویژن در اقصی  نقاط کشــور و 
بسیاری از استان ها انبار محصول داشته 
تا دسترسی به محصول برای تمام نقاط 
کشور آسان شــود و هزینه های باربری 

اضافه به همکاران تحمیل نشود.
دولت خــواه در پایــان گفــت: به روز 
کــردن دائمی تکنولوژی، دســتگاه ها و 
ازجمله دیگر کارهایی است  محصوالت 
که همواره در مجموعه بست ویژن توجه 

ویژه ای به آن صورت گرفته است.
در ادامه جلســه که با حضور مهندس 
شــیبانی و نکته دان در فضایی صمیمی 
انجام شد همکاران به ارائه نقطه نظرات 
و مســائل خود پرداختند و در خصوص 
مشکالت صنعت در و پنجره و وضعیت 

فعلی بازار گفتگو کردند.
پایان بخــش ایــن گردهمایی، صرف 

افطار در رستوران هتل ثامن بود.


