ؽؾن تیغت ّ ؽواسٍ

خبزنامه ونوس شیشه

با سالم و تقدیم احترام ،

نگاهی به عملکزد شزکت ونوس شیشه در سالی که گذشت
فرا رسیدن سال نو را تبریک گفته و
برایتان سالی سرشار از موفقیت آرزومندیم
.

عال  78تَ ارػاى کلیَ کاسؽٌاعاى ّ دعت اًذسکاساى فؼالیتِای اقتصادی  ،عالی عخت ّ پش اص فشاص ّ
ًؾیة تْد  ،اها ػلیشغن ایي ًکتَ  ،ؽشکت ًّْط ؽیؾَ هفتخش اعت اػالم ًوایذ دس عالی کَ گزؽت هْفق
ؽذ پشّژٍ ُای تغیاس هِوی سا دسعطخ کؾْس تَ اًجام سعاًذٍ ّ هْفقیتِای قاتل تْجِی سا دس کاسًاهَ
عاالًَ خْد تَ ثثت سعاًذ.
اص جولَ هِوتشیي پشّژٍ ُای ؽشکت دس عالی کَ گزؽت هی تْاى تَ تکویل ؽیؾَ ُای بزج میالد ً ،واد
ًْیي ؽِش تِشاى ّ چِاسهیي تشج تلٌذ هخاتشاتی دًیا اؽاسٍ کشد.هتخصصاى ّ آگاُاى تَ اجشای پشّژٍ ُای
ػظین ّ هشتفغ تَ خْتی تَ ایي ًکتَ ّاقفٌذ کَ چٌیي عاصٍ ػظیوی ًیاصهٌذ چگًَْ ؽیؾَ ای تا تْجَ تَ
ؽشایط جْی ّاستفاع چٌذ صذ هتشی اص عطخ صهیي اعت .

ؽیؾَ ُای ًصة ؽذٍ تش ایي تشج ػظین اص خصْصیت فٌی ّیژٍ ای ًظیش ایوٌی دس تشاتش صلضلَ ّ اًفجاس،
هقاّم دس تشاتش تادُای تا عشػت تغیاس تاال ّ ػوش ًا هذذّد تشخْسداسًذ .تٌا تَ گفتَ دعت اًذسکاساى تشج
هیالد ،عاخت ایي ؽیؾَ ُا یکی اص تضسگتشیي اقذاهات اجشائی پشّژٍ هزکْس تْدٍ اعت.
دشکت هِن دیگش ًّْط دس عالی کَ گزؽت  ،تکویل ؽیؾَ ُای پشّژٍ مجتمع فزهنگی پارک ملت تْدٍ
اعت .تِیَ ؽیؾَ ُای ایي هجتوغ ػظین تَ ػٌْاى تٌائی هذسى ّ خاؿ ،تش ػِذٍ ؽشکت ًّْط ؽیؾَ
گزاؽتَ ؽذ کَ تَ لطف پشّسدگاس ّ ُوت هتخصصاى ؽشکت  ،ایي کاس ػظین تَ عشػت اًجام ّ تذْیل
ؽِشداسی تِشاى گشدیذ.
هْفقیت دیگش ًّْط ؽیؾَ دس عال  ،78اًتخاب آقای هٌِذط هذوذ دغي ًْسّصی هذیش ػاهل ؽشکت تَ
ػٌْاى مدیز بزتز کاسخاًجات جٌْب اعتاى تِشاى ّ ُوچٌیي اًتخاب ایؾاى تَ ػٌْاى یکی اص  3مدیز بزتز
کارآفزین دس اعتاى تِشاى تْد .الصم تَ رکش اعت کَ ایؾاى ُوچٌیي هْفق تَ دسیافت لْح تقذیش اص ّصیش
کاس ّ اهْس اجتواػی ّ ساُیاتی تَ جؾٌْاسٍ کاسآفشیٌاى تشتشکؾْسی ؽذًذ.
دسیافت گْاُی کیفیت اص ؽشکت ULMآلواى تشای ؽیؾَ ُای ضذ گلْلَ تَ ػٌْاى اّلیي ّ تٌِا ؽشکت
تْلیذ کٌٌذٍ ایي هذصْل دس ایشاى ّ دسیافت گْاُی  ISO9001-2000اص ؽشکت  BSIاًگلیظ اص جولَ
هْفقیتِای ؽشکت دس عال  78تْد ً.تیجَ ایي هْفقیتِا دسیافت عفاسؽِای هتؼذد تشای تْلیذ ؽیؾَ ُای
ضذگلْلَ ّ هقاّم دس تشاتشاًفجاس اص جولَ پشّژٍ عفاست ُلٌذ دس تِشاى تْدٍ اعت.
ًّْط ؽیؾَ ُوچٌیي هفتخش اعت کَ تَ ػٌْاى یکی اص هؼتثشتشیي ؽشکتِای تْلیذ ؽیؾَ خْدسّ دس ایشاى
اصجولَ تضسگتشیي تاهیي کٌٌذٍ ایي هذصْل دسعطخ کؾْس تْدٍ ّ تا یاسی سعاًذى تَ ؽشکت ایشاى
خْدسّ تَ صْست اًذصاسی  ،ؽیؾَ ُای پژّ  ّ 602دس کٌاس دیگش ُوکاساى قطؼَ عاص ؽیؾَ ُای پژّ
 ّ 504عوٌذ سا تاهیي ًوْدٍ ّ تا تْلیذ ؽیؾَ ُای تا کیفیت تاال دس ایشاى اص خشّج عاالًَ هیلیًِْا دالس اسص
اص کؾْس جلْگیشی کشدٍ اعت.
دس عالی کَ گزؽت خط خْدسّئی ًّْط ؽیؾَ ّ %54خط عاختواًی آى %50افضایؼ تْلیذ داؽتَ
اعت .اهیذّاسین کَ تتْاًین ایي سًّذ سا تشای عالِای آتی ًیض دفظ ًوائین.

ایي خثشًاهَ تشای افشادی کَ دس خثشًاهَ ایٌتشًتی ًّْط ؽیؾَ ثثت ًام کشدٍ اًذ  ،هاُیاًَ تَ صْست سایگاى اسعال هیؾْد.
تشای کغة اطالػات تیؾتش هیتْاًیذ تَ عایت ؽشکت ًّْط ؽیؾَ  www.venusglass.netهشاجؼَ کشدٍ یا تا دفتش خذهات
هٌِذعی فشّػ تواط داصل فشهائیذ.
دس صْست ػذم توایل تَ دسیافت ؽواسٍ ُای تؼذی خثشًاهَ ًّْط ؽیؾَ لطفا تا آدسط  newsletter@venusglass.netتواط
داصل فشهاییذ.

