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مدیریت روابط عمومی
Public Relations Management
عمــدهای از ســوابق  15ســاله مــن در حــوزهی فعالیتهــای روابــط عمومــی ســپری شــده ،کــه بخــش قابل توجهی از
آن در رشکتهای شاخص و ارزشمندی در حوزه پرتوشیمی بوده است .روابط عمومی مجموعهای از اقدامات
و کوش ـشهای حسابشــدهای اســت کــه هــر ســازمان بــرای برقــراری ارتبــاط موثــر و هدفمنــد بــا گروههایــی کــه بــا
سازمان در ارتباط هستند انجام میدهد.
ساخنت چهرهای مناسب از سازمان در میان مردم و مخاطبان اصلی سازمان یا رشکت و نیز مطرح کردن نام یا برند در
بین این همه سازمان و رشکت که روزانه به تعداد آنها افزوده میشود ،کاری است که تنها یک روابط عمومی حرفهای
و آگاه از عهده آن بر میآید.
روابــط عمومــی کار روب ـهرو شــدن یــک ســازمان یــا موسســه را بــا مخاطبانــش از طریق پرداخنت بــه موضوعات و مطالب
و اخباری انجام میدهد که به منافع مشرتکشــان مربوط اســت .فعالیت روابط عمومی چندان مســتقیم و ملموس
نیســت و همیــن فــرق آن بــا تبلیغــات اســت .کار روابــط عمومــی میتوانــد بــرای ســاخنت روابــط تفاهمآمیــز بــا کارکنــان،
مشرتیان ،رسمایهگذاران ،رأیدهندگان و عموم مردم به کاررود.
یکی از بزرگرتین تفاوتهای روابط عمومی و تبلیغات در برنامهریزی است به طوری که روابط عمومی برای بلندمدت
برنامهریزی میکند اما تبلیغات در کوتاهترین زمان ممکن بهدنبال نتیجهاست و البته این ریسک کار را باال میبرد .روابط
عمومی با صرب وحوصله و اختصاص زمان به مشرتی برای فکر کردن و نیز همین زمان برای رشکت در جهت جلب
رضایت هرچه بیشرت مشرتی و ارائه خدمات بهرت سعی در دامئی کردن مشرتیان و مخاطبان رشکت دارد.
ارئــه چهــره واقعــی و شــفاف رشکــت بــه ذینفعــان ،از وظایــف مهــم روابــط عمومــی اســت و اگــر ایــن درک بوجــود آیــد کــه
مشرتیان صاحبان اصلی رشکت هستند و بدون وجود آنها رشکت وسود دهی معنی نخواهد داشت در مییابیم که
باید به روابط عمومی حرفهای به دیده یک عنرص و یک الزمه در هر سازمانی نگریسته شود.
بازگو کردن واقعیتهای سازمانها برای مشرتیان و حد این شفاف سازی دغدغه اصلی روابط عمومیها است چرا
که آنجا که پای بازگو کردن ارسار سازمان در میان است میان حقوق مشرتی و ارسار سازمان باید به بهرتین نحو توازن
برقرار کرد.

مدیریت رویدادهای نمایشگاهی
Event Management
بخش عمدهای از تجربیات اخیر من در حوزه مدیریت رویدادها و منایشگاههای تجاری در خارج از ایران در کشورهای
همچون آملان ،روسیه ،چین ،ایتالیا ،ویتنام ،ترکیه ،هندوستان و  ...گذشته است که برگزاری منایشگاه را از نقطه صفر
تا پایان راهربی کردهام .منایشگاهها بویژه منایشگاههای بین املللی به عنوان یکی از ابزارهای بازاریابی مناسب ترین و
بهرتین محل برای به منایش گذاردن آخرین محصوالت ،یافتههای علمی ،اندوختههای تجربی و توامنندیهای سازمان
به منظور آگاه ساخنت متخصصان ،فعاالن ،مشرتیان و مخاطبان است .اما چگونگی و چرایی حضور در رویدادها بویژه
منایشگاههای تجاری را تخصصی به نام  Event Managmentتعریف میکند.
یهــای بلنــد مــدت حضــور در منایشــگاه چگونــه صــورت میگیــرد؟
چــرا بایــد در یــک منایشــگاه رشکــت کــرد؟ برنامــه ریز 
زیرســاختهای اساســی حضور در یک رویداد چیســت؟ بودجه بندی حضور منایشــگاهی چگونه صورت میپذیرد؟
ارگانایزر رویدادهای منایشگاهی چه نقشی ایفا میکنند؟ پیامنکاران ساخت غرفه چگونه انتخاب میشوند؟ فرآیند
یشــود؟ گــزارش نهایــی ســنجش اثربخشــی حضــور
تدویــن  RFPبــرون ســپاری پروژههــای منایشــگاهی چگونــه انجــام م 
یگــردد؟ پاســخ بــه همــه ســواالت یاد شــده ذیل «مدیریــت رویدادها و منایشــگاه ها» جای
منایشــگاهی چگونــه آمــاده م 
میگیرد .تجربه نشان داده است سازمانهایی که به صورت کالن و بلند مدت به مدیریت رویدادهای خود میپردازند
از توفیق بسیار بیشرتی نسبت به رقبای خود بهرهمند میشوند .مهمرتین پروژههای گذشته من عبارت بوده از:
»اجرای دو دوره منایشگاه  K Showدر دوسلدورف آملان در سالهای  2016و 2019
»اجرای دو دوره منایشگاه  Plastدر میالن ایتالیا در سالهای  2015و 2018
»اجرای شش دوره منایشگاه  Chinaplasدر شانگهای و گوانگژو چین در سالهای  2014تا 2019
»اجرای دو دوره منایشگاه  Interplasticaدرمسکو روسیه در سالهای  2015تا 2016
»اجرای شش دوره منایشگاه  Plasteurasiaدر استانبول ترکیه در سالهای  2014تا 2019
»اجرای یک دوره منایشگاه  VietnamPlastدر هوشیمین ویتنام در 2015
»اجرای یک دوره منایشگاه  KenyaPlastدر نایروبی کنیا در 2016
»اجرای یک دوره منایشگاه  Plastindiaدر احمدآباد هندوستان در 2018
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استخراج گزارشهای مدیریتی
Report Generation

یکی از فعالیتهای سالهای اخیر من در حوزه استخراج گزارشهای مدیریتی همچون کارنامه عملکرد ساالنه رشکتها
ش عملکرد» با نگاه ( )Annual Reportبا گزارش
و سازمانها بوده است .مطابق آنچه من دریافتهام گاهی در ایران «گزار 
هیاتمدیرهبهمجامعبرابردانستهمیشود.گزارشهایمجمع،هموارهبهدلیلمحدودیتهایخاصسهامداران،سازمان
بورس و  ، ...متفاوت در محتوا و فرم منترش میشوند.
در حالی که در بیشرت رشکتهای بیناملللی ،گزارشهای عملکرد ساالنه ،از مهمرتین اسناد منترشه سازمان تلقی شده و
مورد توجه سهامداران ،رشکای کلیدی ،رسانهها و افکار عمومی است و از این منظر به تدریج دامنهای از گزارشها شامل
گزارشهای مالی ،مسوولیتهای اجتامعی و  ...را شامل شده و بخشی از ادبیات استاندارد پاسخگویی و شفافیت در
عملکردتلقیمیشود.
مهمرتین پروژههایی که من در این خصوص اجرا کردهام عبارت است از:
• مدیریتمحتوا،طراحیوانتشارگزارشعملکردسال 1398رشکترسمایهگذاریتامیناجتامعیبرایشستا.
• مدیریتمحتوا،مستندسازیگزارشسامانههایسازمانیرشکترسمایهگذاریتامیناجتامعیبرایشستا.
• مدیریت محتوا ،طراحی و انتشار گزارش عملکرد سال 1398برای رشکت پرتوشیمیجم.

برندینگ و طراحی هویت برند
Branding & Corporate identity design
طراحی هویت برند و خلق سندباالدستی  Corporation Identityیکی از جذابرتین عالقمندیها من است.
امروزه رسمایه اصلی بسیاری از رشکتهای بزرگ نه در داراییهای ملموس بلکه در نام تجاری آنهاست.
محققان بر این باورند که ارزش واقعی یک رشکت جایی بیرون از آن است ،یعنی در ذهن خریداران .کاالها
را رشکتها میسازند و برندها را مشرتیان میخرند .با اینکه کیفیت یک محصول به مرور زمان میتواند در
ارتقاء جایگاه یک برند مؤثر باشد اما کیفیت ،تنها یکی از عوامل تعیین کننده است .در واقع این برند است که
تعیین میکند کدام محصول به فروش برسد .از این رو بیشرت رشکتهای موفق و بزرگ نه در مورد یک کاالی
خاص بلکه در مورد برند خود تبلیغ میکنند .به طور کلی مدیریت برند مدیریت ادراکات مرصفکننده است
لذا از طریق اثرگذاری بر ذهن و احساسات مخاطب میتوان یک نام تجاری را ایجاد کرد و آن را ارتقاء داد .این
تجربهها به مدت  16سال در بسیاری از رشکتها و سازمانها به کار گرفته شده و همچنان ادامه دارد .مهمرتین
پروژههایی که من در این خصوص اجرا کردهام عبارت است از:
•بازطراحی برند و انتشار سند هویت برصی ( )Ciرشکت پرتوشیمی جم.
•بازطراحی برند و انتشار سند هویت برصی ( )Ciرشکت دایناپکس.
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طراحی و توسعه پرینت مدیا
Print Media Design
مدیریــت و توســعه رســانهها در دوران کنونــی بخــش جدایــی ناپذیــر از هویــت ســازمانها شــده انــد .ذینفعــان در دنیای
اطالعاتی و ارتباطی امروز ،بخش عظیمی از اطالعات مورد نیاز خود را از رســانههای ســازمانی دریافت میکنند .با
وجود فرارسیدن عرص رسانههای مجازی و رشد انفجاری شبکههای اجتامعی ،گرچه عرصه را بر رسانههای مکتوب
تنگ کرده است؛ ولی باعث نابودی آن نشده و نخواهد شد.این پیش بینی به این دلیل است که پدید آمدن ابزارهای
جدید رســانه ای گرچه توانســته انحصار و یکه تازی رســانه مکتوب را بشــکند ،ولی باعث از میان رفنت کارکردهای آن
نشده است.
مدیریت رسانههای مکتوب یکی از مهمرتین کارکردهای مدیریت روابط عمومی است .آنچه یک سازمان را در ایفای
این کارکرد متامیز میگرداند تفکر یکپارچه و کالن نسبت به توسعه پرینت مدیاست .شاخصترین پروژههایی که من در
این خصوص اجرا کردهام مجموعه خانواده پرینت مدیای رشکت پرتوشیمیجم و چند مجموعه دیگر با عنارصی همچون:
• کاتالوگ عمومی ()General Catalogue
• کاتالوگ اطالعات فنی ()Technical Catalogue
• کاتالوگ کاربرد نهایی ()Application Catalogue
• گزارش عملکرد ()Annual Report
• منونه محصول ()Sample Catalogue
• و ...
بوده است.

طراحی و استقرار وب مدیا
Web Media Design
در عرصجدید ســازمانها نیازمنــد استفاده از ظرفیت رســانههای نوین بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی
خــود شدهاند .یکــی از مهمتریــن ایــن رســانهها پورتــال اینرتنتــی اســت کــه عمدتــا شــرکتها و سازمانهاجهــت ســهولت
در معرفی ســازمان خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد .معرفی ســازمان ،ابــزار ارتباطــی رسیع و موثر ،مدیریت ارتبــاط
بــا مخاطبیــن ،مسیر رســمی خبــری ،معرفــی محصــوالت و خدمات ،ابــزار بازاریابــی و فــروش ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و
درگاه الکرتونیک ــی ب ــه س ــرویسهای نرماف ــزاری درون سازمانی ،مدیری ــت تعام ــات درون و بــرون ســازمانی از مهمرتین
کارکردهای رسانههای تحت وب (وب مدیا) است .مهمرتین پروژههایی که من در این خصوص اجرا کردهام عبارت است
از:
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی رشکت پرتوشیمی جم.
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی رشکت پرتوشیمی جم صنعتکاران.
»مدیریت پروژه پورتال درون و برون سازمانی برای هلدینگ انرژی سپهر.
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی پرتوشیمی سیراف.
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی دنا.
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی سبالن.
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی الوان.
»مدیریت پروژه پورتال برون سازمانی سیتکو.
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پروژههای پیشین

منایشگاه
K Show
آملان
2016

منایشگاه ( k showمنایشگاه پالستیک دوسلدرف آملان) بزرگرتین منایشگاه صنعت
پالستیک و الستیک در جهان که هر  3سال یک بار در مرکز منایشگاهی شهر
دوسلدرف آملان از  19تا  26اکترب  2016با حضور موثر رشکت پرتوشیمی جم و ده
رشکت ایرانی برگزار شد.
استقبال بی نظیر بازدید کنندگان از رسارس جهان از غرفه پرتوشیمی جم و اظهار
امیدواری عموم رشکتهای خارجی به توسعه فعالیتها ،ارتباط و تجارت در آینده
نزدیک پیش رو از دستاوردهای مهم این منایشگاه است.
همچنین با حضور این رشکتها در سمینار صنعت پرتوشیمی ایران با محوریت سوال
((چرا ایران؟)) و سخرنانی مدیران رشکتهای زیمنس ICIS ،و ...پس از تحریمها برای
انتقال مقاصد صادراتی از رشق اسیا به اروپا میتوان نقطه عطفی در تاریخ پرتوشیمی
جم با مدیریت آن دانست .موقعیت غرفه پرتوشیمی جم در سالن  08Bو شامره غرفه
 H36قرار داشت .نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت
پرتوشیمیجم و مدیر پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت
پیامنکاران ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز
حوزهی رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و
سنجش اثربخشی منایشگاه بود.

منایشگاه
پالست ایتـالیـا
2018

منایشگاه پالست میالن  ،2018و پاویون جمهوری اسالمی با حضور آقای دکرت
نوروززاده مدیر عامل رشکت ملی صنایع پرتوشیمی افتتاح و با حضور همه رشکتهای
پرتوشیمی به صورت همگرا با یکدیگر در فضایی یکپارچه در قالب پاویون جمهوری
اسالمی ایران افتتاح و از  8الی  11خرداد مصادف با  29میتا  01ژوئن در شهر میالن
ایتالیا برگزار شد.
رشکت پرتوشیمی جم با نگاه تثبیت سهم بازار خود در رشق آسیا و توسعه بازار اروپا
هامنند ادوار گذشته در فضایی به وسعت  136مرت مربع با مشارکت متام رشکتهای
وابسته خود به صورت یکپارچه در این منایشگاه حضور یافته بود .شایان ذکر است هر
ساله بازدیدکنندگان بسیاری از رسارس دنیا برای بازدید از این منایشگاه و برقراری ارتباط
با مخاطبان خود در این منایشگاه حضور پیدا میکنند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

منایشگاه
پالست ایتـالیـا
2015

به فاصله 3ماه از اینرتپالستیکای مسکو در ژانویه  2015برگزاری غرفه رشکت جم را در
پالست میالن آغاز کردم .میالن پالست بعد از منایشگاه  Kآملان بزرگرتین منایشگاه
اروپایی در حوزه صنعت پرتوشیمی و پالستیک است.میالن پالست  2015از مورخ 5
میو به مدت  5روز در ناحیه منایشگاهی  fierra milanoدر حومه شهر میالن ایتالیا
برگزار شد .رشکت پرتوشیمی جم با ایجاد یک غرفه مشرتک با رشکتهای پرتوشیمی
شازند و رشکت پلی پروپیلن جم در مرکز سالن  9منایشگاه و با شامره  B122دراین دوره
منایشگاه میالن حضوری موثر را تجربه کرد.
به علت همزمانی منایشگاه میالن پالست با منایشگاه  EXPO2015ایتالیا به عنوان
فرصتی ایده آل و تکرار نشدنی برای صنعتگران  ،تولیدکنندگان و بازرگانان ،سبب
افزایش حجم مراجعات بیش از حد انتظار گردید و شاید این منایشگاه را یکی از شلوغ
ترین و پر ترددترین منایشگاههای پالستیک بتوان نامید.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

منایشگاه
اینرتپالستیکا
روسـی ــه
2016

برای دومین بار برگزاری منایشگاه اینرتپالستیکای روسیه در شهر مسکو و برپایی
غرفه رشکت پرتوشیمی جم در این منایشگاه از ژانویه  2015آغاز و در ژانویه 2016
به انجام رساندم.اینرتپالستیکای روسیه یکی از معتربترین پالستهای جهان است و
این نخستین حضور جم در این منایشگاه بود .این منایشگاه به عنوان یکی از مهمرتین
رویدادهای صنعت پرتوشیمی در سطح منطقه  CISدر زمینه محصوالت پلیمری،
صنعت ،ماشین آالت و مواد خام مورد نیاز صنعت پالستیک میباشد.
نوزدهمین من ــایشــگاه بیناملللی صنع ــت پالستــیک روســیه مع ــروف به
« »INTERPLASTICAدرمحل ZAO EXPOCENTR Exhibition Center
شهر مسکو برپا گردید.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

I N T E R P L AST IC A

2015

منایشگاه
اینرتپالستیکا
روسـی ــه
2015

برگزاری و تامین مقدمات حضور و برپایی غرفه رشکت پرتوشیمی جم را در اینرتپالستیکای
روسیه در شهر مسکو در اکترب  2014آغاز و در ژانویه  2015به انجام رساندم .اینرتپالستیکای
روسیه یکی از معتربترین پالستهای جهان است و این نخستین حضور جم در این
منایشگاه بود .این منایشگاه به عنوان یکی از مهمرتین رویدادهای صنعت پرتوشیمی در
سطح منطقه  CISدر زمینه محصوالت پلیمری ،صنعت ،ماشین آالت و مواد خام مورد نیاز
صنعت پالستیک میباشد.
هجدهمیـ ــن من ــایشــگاه بیناملللی صنع ــت پالستــیک روســیه مع ــروف به
« »INTERPLASTICAدرمحل ZAO EXPOCENTR Exhibition Center
شهر مسکو از ساعت  10صبح روز سه شنبه  6بهمن لغایت جمعه  10بهمن ماه (27
تا  30ژانویه  )2015برپا گردید.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

I N T E R P L AST IC A

2015

منایشگاه
چایناپالس
چ ـیـن
2019

چاینا پالس نیز به دلیل برگزاری این رویداد در بزرگرتین تولیدکننده صنعت پالستیک در
جهان موقعیتی ویژه و منحرص به فرد دارد .عالوه بر آن چین بزرگرتین رشیک تجاری ایران
است .یکی از بزرگرتین حضورهای خارجی جم در جم در چاینا پالست رقم خورده است.
منایشگاه بین املللی چاینا پالس گوانگجو و شانگهای بزرگرتین رویداد صنعت
پالستیک آسیا و دومین منایشگاه صنعت پالستیک دنیاست که ساالنه با برگزاری
خود در این دو شهر متام عالقمندان و بازرگانان این صنعت را از رسارس دنیا به طرف
خود میکشاند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

منایشگاه
چایناپالس
چ ـیـن
2018

چاینا پالس نیز به دلیل برگزاری این رویداد در بزرگرتین تولیدکننده صنعت پالستیک در
جهان موقعیتی ویژه و منحرص به فرد دارد .عالوه بر آن چین بزرگرتین رشیک تجاری ایران
است .یکی از بزرگرتین حضورهای خارجی جم در جم در چاینا پالست رقم خورده است.
منایشگاه بین املللی چاینا پالس گوانگجو و شانگهای بزرگرتین رویداد صنعت
پالستیک آسیا و دومین منایشگاه صنعت پالستیک دنیاست که ساالنه با برگزاری
خود در این دو شهر متام عالقمندان و بازرگانان این صنعت را از رسارس دنیا به طرف
خود میکشاند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

منایشگاه
چایناپالس
چ ـیـن
2017

چاینا پالس نیز به دلیل برگزاری این رویداد در بزرگرتین تولیدکننده صنعت پالستیک در
جهان موقعیتی ویژه و منحرص به فرد دارد .عالوه بر آن چین بزرگرتین رشیک تجاری ایران
است .یکی از بزرگرتین حضورهای خارجی جم در جم در چاینا پالست رقم خورده است.
منایشگاه بین املللی چاینا پالس گوانگجو و شانگهای بزرگرتین رویداد صنعت
پالستیک آسیا و دومین منایشگاه صنعت پالستیک دنیاست که ساالنه با برگزاری
خود در این دو شهر متام عالقمندان و بازرگانان این صنعت را از رسارس دنیا به طرف
خود میکشاند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت
و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون
هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش اثربخشی
منایشگاه بود.

منایشگاه
چایناپالس
چ ـیـن
2016

چاینا پالس نیز به دلیل برگزاری این رویداد در بزرگرتین تولیدکننده صنعت پالستیک در
جهان موقعیتی ویژه و منحرص به فرد دارد .عالوه بر آن چین بزرگرتین رشیک تجاری ایران
است .یکی از بزرگرتین حضورهای خارجی جم در جم در چاینا پالست رقم خورده است.
منایشگاه بین املللی چاینا پالس گوانگجو و شانگهای بزرگرتین رویداد صنعت
پالستیک آسیا و دومین منایشگاه صنعت پالستیک دنیاست که ساالنه با برگزاری
خود در این دو شهر متام عالقمندان و بازرگانان این صنعت را از رسارس دنیا به طرف
خود میکشاند.
هامنند گذشته نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت
پرتوشیمیجم و مدیر پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا،
یافنت پیامنکاران ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و
نیز حوزهی رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد
و سنجش اثربخشی منایشگاه بود.

منایشگاه
چایناپالس
چ ـیـن
2015

چاینا پالس نیز به دلیل برگزاری این رویداد در بزرگرتین تولیدکننده صنعت پالستیک در
جهان موقعیتی ویژه و منحرص به فرد دارد .عالوه بر آن چین بزرگرتین رشیک تجاری ایران
است .یکی از بزرگرتین حضورهای خارجی جم در جم در چاینا پالست رقم خورده است.
منایشگاه بین املللی چاینا پالس گوانگجو و شانگهای بزرگرتین رویداد صنعت
پالستیک آسیا و دومین منایشگاه صنعت پالستیک دنیاست که ساالنه با برگزاری
خود در این دو شهر متام عالقمندان و بازرگانان این صنعت را از رسارس دنیا به طرف
خود میکشاند.
هامنند گذشته نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت
پرتوشیمیجم و مدیر پروژه در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا،
یافنت پیامنکاران ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و
نیز حوزهی رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد
و سنجش اثربخشی منایشگاه بود.

منایشگاه
پالستاوراسیا
ترکیه
2018

منایشگاه پالست اوراسیای استانبول به عنوان آخرین رویداد منایشگاهی صنعت
پرتوشیمی هر سال در دسامرب مصادف با آذرماه برگزار میشود و رشكت پرتوشیمی
جم از سال  2014در این منایشگاه حضوری فعال داشته و در سال  2018پنجمین
حضور مستمر خود را تجربه کرده است .غرفه رشكت پرتوشیمی جم به مساحت 150
مرت همواره در سالن شامره  5این منایشگاه و در كنار دیگر رشكتهای ایرانی و در
پاویون جمهوری اسالمی ایران قرار داشته است .منایشگاه مذكور یكی از مهمرتین
رویدادهای منایشگاهی صنعت پرتوشیمی بوده كه در قاطبه رشكتهای دیگر صنعت
پرتوشیمی هامنند مارون ،امیركبیر ،صنایع پرتوشیمی خلیجفارس ،شازند ،تربیز ،باخرت
در آن حضور دارند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران
ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی
رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش
اثربخشی منایشگاه بود.

Plast

Eurasia
istanbul 2015

منایشگاه
پالستاوراسیا
ترکیه
2017

منایشگاه پالست اوراسیای استانبول به عنوان آخرین رویداد منایشگاهی صنعت
پرتوشیمی هر سال در دسامرب مصادف با آذرماه برگزار میشود و رشكت پرتوشیمی
جم از سال  2014در این منایشگاه حضوری فعال داشته و در سال  2018پنجمین
حضور مستمر خود را تجربه کرده است .غرفه رشكت پرتوشیمی جم به مساحت 150
مرت همواره در سالن شامره  5این منایشگاه و در كنار دیگر رشكتهای ایرانی و در
پاویون جمهوری اسالمی ایران قرار داشته است .منایشگاه مذكور یكی از مهمرتین
رویدادهای منایشگاهی صنعت پرتوشیمی بوده كه در قاطبه رشكتهای دیگر صنعت
پرتوشیمی هامنند مارون ،امیركبیر ،صنایع پرتوشیمی خلیجفارس ،شازند ،تربیز ،باخرت
در آن حضور دارند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران
ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی
رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش
اثربخشی منایشگاه بود.
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منایشگاه
پالستاوراسیا
ترکیه
2016

منایشگاه پالست اوراسیای استانبول به عنوان آخرین رویداد منایشگاهی صنعت
پرتوشیمی هر سال در دسامرب مصادف با آذرماه برگزار میشود و رشكت پرتوشیمی
جم از سال  2014در این منایشگاه حضوری فعال داشته و در سال  2018پنجمین
حضور مستمر خود را تجربه کرده است .غرفه رشكت پرتوشیمی جم به مساحت 150
مرت همواره در سالن شامره  5این منایشگاه و در كنار دیگر رشكتهای ایرانی و در
پاویون جمهوری اسالمی ایران قرار داشته است .منایشگاه مذكور یكی از مهمرتین
رویدادهای منایشگاهی صنعت پرتوشیمی بوده كه در قاطبه رشكتهای دیگر صنعت
پرتوشیمی هامنند مارون ،امیركبیر ،صنایع پرتوشیمی خلیجفارس ،شازند ،تربیز ،باخرت
در آن حضور دارند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران
ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی
رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش
اثربخشی منایشگاه بود.
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ترکیه
2015

منایشگاه پالست اوراسیای استانبول به عنوان آخرین رویداد منایشگاهی صنعت
پرتوشیمی هر سال در دسامرب مصادف با آذرماه برگزار میشود و رشكت پرتوشیمی
جم از سال  2014در این منایشگاه حضوری فعال داشته و در سال  2018پنجمین
حضور مستمر خود را تجربه کرده است .غرفه رشكت پرتوشیمی جم به مساحت 150
مرت همواره در سالن شامره  5این منایشگاه و در كنار دیگر رشكتهای ایرانی و در
پاویون جمهوری اسالمی ایران قرار داشته است .منایشگاه مذكور یكی از مهمرتین
رویدادهای منایشگاهی صنعت پرتوشیمی بوده كه در قاطبه رشكتهای دیگر صنعت
پرتوشیمی هامنند مارون ،امیركبیر ،صنایع پرتوشیمی خلیجفارس ،شازند ،تربیز ،باخرت
در آن حضور دارند.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران
ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی
رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش
اثربخشی منایشگاه بود.
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منایشگاه
پالست اندیا
هندوستان
2018

دهمین دوره منایشگاه ایندیا پالست  2018در مرکز منایشگاهی گاندیناگر واقع در ایالت
گجرات در غرب کشور هند در فضایی مشتمل بر  18سالن رسپوشیده و سطح روبازجمعا به
مساحت  125هزار مرت مربع از تاریخ هفتم تا دوازدهم فوریه سال  2018میالدی با حضور بیش
از دو هزار غرفه دار و بالغ بر  200هزار بازدید کننده از کشور هند و سایر کشورهایجهان برگزار
گردید .غرفه رشکت پرتوشیمی جم در سالن شامره  10 / 11به مساحت  104مرت مربع واقع
گردیده بود .برگزار کننده این منایشگاه یک رشکت حرفه ای متعلق به کشور آملان به نامMess
 Dusseldorfمیباشد که سابقه برگزاری منایشگاههای معترب صنایع پالستیک در اروپار را
در رزومه خود دارد .حضور پرتوشیمی جم در این دوره در قالب تیمی مشرتک از بخشهای
مختلف رشکت پرتوشیمیجم ،رشکت توسعه انرژی پاد کیش ،رشکت پلیمر پادجم ،رشکت
پلی پروپیلنجم و رشکتجم صنعت کاران صورت پذیرفت.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران
ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی
رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش
اثربخشی منایشگاه بود.

منایشگاه
کنیاپالست
2016

برگزاری این منایشگاه به سبب بعد مسافت تا ایران یکی از فعالیتهای سخت دوران کاری
من بود چراکه امکانات مورد نیاز برای مدیریت بهینه این رویداد در دسرتس نبود .چهارمین دوره
منایشگاه کنیا پالست در شهر نایروبی با حضور برندهای معترب دنیا در حوزه پالستیک و پلیمر
با حضور سفیر ایران در کنیا از روز چهارشنبه  8ژوئن تا تاریخ 10ژوئن برابر با  18تا  20خرداد 95
در مرکز  KICCنایروبی به مدت سه روز برگزار شد.
پرتوشیمی جم جهت توسعه بازارهای هدف خود در منطقه آفریقا برای اولین بار در این
منایشگاه حضور پیدا کرده بود .در این منایشگاه سفیر هند نیز در غرفه پرتوشیمیجم حضور
پیدا کرد و از نزدیک با تولیدات این رشکت آشنا شد .رشق آفریقا باجمعیت  182میلیون نفر،
شامل کشورهای کنیا ،تانزانیا ،اوگاندا،رواندا،بروندی و سودان جنوبی است که برای آن نرخ
رشد بسیار باالیی پیش بینی شده است .همچنین عنوان شده که در این منطقه سالیانه یک
میلیون و  250هزار تن مواد پلیمری در  1700واحد تولیدی مرصف میشود.
نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت پرتوشیمیجم و مدیر
پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ فضا ،یافنت پیامنکاران
ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی مربوطه و نیز حوزهی
رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا حدودی برآورد و سنجش
اثربخشی منایشگاه بود.

منایشگاه
ویتنـامپالست
2015

برگزاری این منایشگاه به سبب بعد مسافت تا ایران اسالمی یکی از فعالیتهای سخت
دوران کاری من بود چراکه امکانات مورد نیاز برای مدیریت بهینه این رویداد در دسرتس نبود.
منایشگاه ویتنام پالس از مهمرتین منایشگاههای رشق آسیا است که یکی از سازماندهندگان
این منایشگاه وزارت صنعت و تجارت این کشور است و همچنین انجمنهای صنایع ماشین
آالت ،قالبسازان و پالستیک تایوان از حامیان این منایشگاه هستند .کیفیت باالی منایشگاه
ویتنام پالس 2014باعث شد تا نزدیک به  10،025بازدید کننده تخصصی از این منایشگاه
دیدنکنند.
حضور رشکت پرتوشیمی جم به همراه رشکت  pccدو رشکت شاخص ایرانی در
پانزدهمین منایشگاه بین املللی پالستیک ،بسته بندی و الستیک ویتنام برای اولین
بار رقم خورد .نقش من در این منایشگاه به عنوان مسوول اموربینامللل رشکت
پرتوشیمیجم و مدیر پروژه مذکور در حیطهی گسرتدهای از ارتباط با ارگانایزر ،اخذ
فضا ،یافنت پیامنکاران ساخت و احراز صالحیت ایشان ،عقد قراردادهای خارجی
مربوطه و نیز حوزهی رزرواسیون هتل پرواز و ترانسفر ،مستندسازی منایشگاه و تا
حدودی برآورد و سنجش اثربخشی منایشگاه بود.

VIETNAMPLAS

رویش شفافیت
گزارش سامانههای سازمانی شستا

بار دیگر مفتخرم به ارایه گزارش سامانههای سازمانی شستا با نام «رویش شفافیت» که حاصل
سهماه تالش فریلنس بنده ،بشیر علیزاده و تنی چند از دیگر دوستان است.
روایتشفافیتسیستمىبارویکردتوسعهسامانههاىسازماىنیکیازبزرگرتینهلدینگهای
اقتصادی ایران .شفافیتی که دکرت رشیعتمداری در مقدمه ابتدایی خود آن را نه راه بلکه مقصد
بیبازگشتنگاشتهاست.
این گزارش ،با چنین نگاهی در یک جلد با  200صفحه ،به تبیین  25سامانه سازمانی شستا
پرداخته و در بهمنماه  99توسط دکرت محمد رشیعتمداری وزیر محرتم تعاون ،کار و رفاه
اجتامعی رومنایی شد.
بیشک بدون حامیت جناب آقای دکرت رضوانیفر مدیرعامل محرتم و آقای حسن محمدی
مدیر روابط عمومی و اموربینامللل شستا رسیدن به این مهم ممکن نبود .از اینرو الزم
میدانم مراتب سپاس خود را از ایشان و همکاران درونسازمانیشان آقایان علی حسینی،
سامان راجی ،محمدابراهیم راعی ،مجید گودرزی ،محمد فارسی ،مهدی نوراحمدی ،علی
استادهاشمی ،مهدی اسامعیلی ،احسان بابایی ،محسن حالجی ،وحید سبحانی و حسین
شفیعی و دیگر همکاران که با پشتیبانی ایشان این پروژه خلق شده ابرازدارم.

رویش و روشنایی
گزارش عملکرد سال 1398شس ـ ــتا

مفتخرمبهارایهگزارشعملکرد«رویشوروشنایی»،روایتخانوادهشستادرسال ۹۸که حاصل
چندماهتالشفریلنسبندهودوستانمفرزانهبنیهاشمی،بشیرعلیزادهوتنیچندازدیگرعزیزان
است.
روایت کوشش عاشقانه یکی از بزرگرتین هلدینگهای اقتصادی ایران ،که با تنوع بینظیر
رشکتهای آن ،یک رویکرد واحد و یک هدف بلند را در رس داشته و دارد :بهسان سیمرغی در
سپهر ایران! شستا در سالی که به روایت مدیرعامل آن ،سال خواسنت و برخاسنت بوده است،
با عبور از «دامنههای ناهموار» ،دستاوردهایی کمنظیر از خود برجای گذاشته و تجربه «روییدن
از نو» را پیش روی ذینفعان قرار داد .این گزارش ،با الهام از چنین گزارههایی در یک جلد با ۱۷۰
صفحهدر ۶فصل،بهتبییناهداف،رویکردهاودستاوردهایخانوادهشستادر ۹هلدینگتابعه
پرداخته و در مجمع عمومی سالیانه آن ارایه شده است.
روایتسازیبرایگزارشعملکردرشکتهاوسازمانهاییکهبیشرتمبتنیبرشاخص،توصیف
کمی و نرث تحلیلی است ،گرچه کاری دشوار است ،اما در اثربخشی گزارش ،نقش موثری دارد.
سپاس فراوان دارم ازجناب آقای دکرت رضوانیفر مدیرعامل محرتم و آقای حسن محمدی مدیر
روابطعمومی واموربیناملللشستا ودیگر همکارانشانکه بااعتامدایشاناین پروژه خلق شده
و از آقایان دکرت صالح رحیمی و وحید موسوی که مقدمات آن را فراهم ساختند.

صعود سخت

کارنامه عملکرد سال 1398پرتوشیمی جم

ش عملکرد» با نگاه ( )Annual Reportبا گزارش
مطابق آنچه من دریافتهام گاهی در ایران «گزار 
هیات مدیره به مجامع برابر دانسته میشود .گزارشهای مجمع ،همواره به دلیل محدودیتهای
خاص سهامداران ،سازمان بورس و  ، ...متفاوت در محتوا و فرم منترش میشوند.
در حالی که در بیشرت رشکتهای بیناملللی ،گزارشهای عملکرد ساالنه ،از مهمرتین اسناد
منترشه سازمان تلقی شده و مورد توجه سهامداران ،رشکای کلیدی ،رسانهها و افکار عمومی
است و از این منظر به تدریج دامنهای از گزارشها شامل گزارشهای مالی ،مسوولیتهای
اجتامعی و  ...را شامل شده و بخشی از ادبیات استاندارد پاسخگویی و شفافیت در عملکرد
تلقیمیشود.
صعود سخت ،گزارش عملکرد رشکت پرتوشیمیجم در سال 1398است که نخستین تجربه از
رویکرد پیشگفته شده را ارایه میکند .این گزارش حاصل تالش بنده و مشارکت یک تیم از بخش
خصوصی است که سوابق متعددی در ارایه این گزارشها در ایران داشته و دارد .صعود سخت،
میکوشد تا با بهرهگیری از یک فرم ارایه حرفهای و وفادار به عنارص هویتی به مخاطبان بگوید که
چگونه پرتوشیمیجم با عملکردی مسووالنه در یکی از دشوارترین رشایط تحریمی شاخصهای
اصلی خود را برای حفاظت از حقوق سهامداران و سایر رشکای کلیدی رو به رشد نگاه داشت
و در این مسیر دشوار ،چگونه نوآوری ،افزایش تولید ،صیانت از منابع انسانی ،توجه به محیط
زیست ،تعامل بهرت با مشرتیان ،راهربدهای موثر فروش و ...میرس شده است.

پورتال داخلی سپهر
استقرار پورتال درون سازمانی انرژی سپهر

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد.
پروژه یاد شده در سال  1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی سپهر
استقرار پورتال برون سازمانی انرژی سپهر

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد .پروژه یاد شده در سال
 1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی الوان

استقرار پورتال برون سازمانی پرتوشیمی الوان

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد.
پروژه یاد شده در سال  1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی سیراف
استقرار پورتال برون سازمانی پرتوشیمی سیراف

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد.
پروژه یاد شده در سال  1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی دنا

استقرار پورتال برون سازمانی پرتوشیمی دنا

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد.
پروژه یاد شده در سال  1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی سبالن
استقرار پورتال برون سازمانی پرتوشیمی سبالن

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد.
پروژه یاد شده در سال  1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی سیتکو
استقرار پورتال برون سازمانی تجارت
بینامللل سیتکو

هلدینــگ انــرژی ســپهر بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن بازیگــران صنعــت پرتوشــیمی در داخــل کشــور
یشــود .ایــن ســازمان همچــون دیگــر ســازمانها نیازمنــد ایجــاد
و در فضــای بیناملللــی شــناخته م 
رســانه بــرای مجموعــه ارتباطــات درون و بــرون ســازمانی خــود خواهــد بــود .یکــی از مهمتریــن ایــن
رســانههاپورتــالاینرتنتــیاســتکــهعمدتــاشــرکتهایفعــالدرایــنصنعــتجهــتســهولتدر
در تعامالت درون و برون ســازمانی خــود از ایــن رسانه اســتفاده میکننــد.
پروژه یاد شده در سال  1397و با اهداف زیر با مدیریت بنده به اجرا درآمد:
نهادینهشدنمحوریتفناوریاطالعاتدرسازمانبهعنوانابزارتوسعه،ابــزارارتباطــیومعرفی
ســازمان و شــرکتهای وابســته در یــک پورتــال یکپارچــه بــه منظــور ارتبــاط بــا مخاطبیــن و معرفــی
تهــایهلدینــگانــرژیســپهربویــژهدرمجامــعبیناملللــی،معرفیمجتمعهاوواحدهای
ظرفی 
تولیدیورشکتهایوابسته،ایجــادکانــالرســمیخبــریشــرکتجهــتاطـالعرســانیدرداخــل
و خــارج کشــور ،معرفــی محصــوالت تولیــدی و ابــزار بازاریابــی و فــروش بــا مشــرتیان داخــل و خــارج
کشــور پــس از بهرهبــرداری واحدهــای تولیدی در دســت ســاخت ،ایجــاد نقطــه دسرتســی و درگاه
الکرتونیکــیبــهســرویسهاینرمافــزاریدرونسازمانی،مدیریــتتعامــالتدرونوبــرونســازمانی
یهــای ذاتــی پورتــال و نــهجایگزینــی بــرای سامانههای حرفهای دیگر مورد نیاز
در چارچــوب توانای 
سازمان.

پورتال خارجی ایرانتوحید
استقرار پورتال برون سازمانی ایران توحید

گروه صنعتی ایران توحید در سال  1358تأسیس و در سال  1373با ظرفیت  8000تن در سال
و بارسمایه بالغ بر  40میلیون دالر در شهر صنعتی کاوه واقع در شهرستان ساوه و در زمینی به
مساحت  23000مرتمربع به بهره برداری رسید و از رشوع سال  1377عمده فعایل رشکت
با توجه به نیروی انسانی متخصص  ،تکنولوژی تولید مکانیزه و امکانات آزمایشگاهی مدرن به
طرف رشکتهای بزرگ خودروسازی و صنعتی معطوف گردید  ،که در طی مدت زمان بسیار
کوتاهی توانسته جایگاهی ویژه برای خود در زمینه تولید انواع پیچ و مهره ایجاد و همواره آن را
ارتقاء بخشد .هدف از تأسیس این کارخانه تولید انواع پیچ و مهره به روش فورج رسد مطابق با
استانداردهای متداول در دنیا از جمله  JISو  ISOو  PSAو  MESو  NESو  KESو  DINو
غیره بوده است.
کلیه ماشین آالت این کارخانه از سازندگان معترب اروپایی  ،ژاپنی و کورههای عملیات حرارتی
کانتینیوس ژاپنی ( )NIPONو تایوانی ( )SAN YUNGخریداری شده و در حال حارض با
رعایت الزامات استاندارد و خواستههای مشرتیان با دریافت گواهینامه  16946- ISO TSو
 2000-9001 ISOنیاز صنایع مختلف مانند خودروسازان  ،نفت  ،ساختامن و برق کشور را
تأمینمیمناید.

ﻫــــﻢاﻓــﺰاﯾــﯽ ﺑـــﺮای ﺗـــﻮﺳـــﻌــﻪ

ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ:

ﺿــــــــﺮورت اﯾــــﺠـــــﺎد ﻧـــــــﻬــــﺎد رﮔـــــﻮﻻﺗـــــــﻮری
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن :دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮآزﻣﺎ )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ(
دﮐــــــــﺘــــﺮ ﺷـــــــﯿــــــــﻮا )رﺋــــﯿــــــﺲ ﺷـــــــﻮرای رﻗـــــــﺎﺑــــــــــﺖ(
ﻣﻬﻨﺪس ﻋــﺰﯾــﺰ اﮐﺒﺮﯾﺎن )رﺋﯿـــﺲ ﮐﻤﯿــﺴﯿـﻮن ﺻﻨـﺎﯾﻊ ﻣﺠـﻠﺲ(

ﺳــﺎﺧﺘــﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨـﻈﻮر ﺟـﺬب ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
و ﺗﺤـﻘﻖ اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن :دﮐﺘـــﺮ ﺣﺴـــﯿﻦ ﻋﺒــــﺪه ﺗﺒــﺮﯾﺰی ) ﮐﺎرﺷــﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی(
دﮐﺘﺮ وﯾﺴﻪ )ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت ﻣﻌﺎون اول رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر(

ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪس ﻫﺘﻞ ﻗﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ
دﻫــﻢ و ﯾـــﺎزدﻫــــﻢ آﺑــﺎنﻣــﺎه ۹۶

اجالس مدیران عامل
صنعت پرتوشیمی
برگزاری بیست و نهمین اجالس مدیران عامل صنعت
پرتوشیمی با مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی

ﺑـــﺎ ﺣﻀــــﻮر ﻣـــــﺪﯾـــﺮان ارﺷـــﺪ ﺻﻨـــﻌﺖ ﭘــﺘــــﺮوﺷــــــﯿــﻤﯽ
ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪه :اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨـﻔﯽ ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎﯾﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘـﺮوﺷﯿﻤﯽ
ﻣـــــــــﯿــــــــﺰﺑـــــــﺎن :ﺷـــــﺮﮐـــﺖ ﭘـــﺘــــــﺮوﺷـــــﯿـــﻤﯽ ﺟـــــﻢ

اجالس با حضور دکرت ویسه معاون هامهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری  ،دکرت
شیوا رئیس شورای رقابت ،مرضیه شاهدایی قائم مقام وزیر نفت ،رضا نوروز زاده معاون وزیر
نفت و مدیر عامل رشکت ملی صنایع پرتوشیمی ،اعضای هیات مدیره رشکت ملی صنایع
پرتوشیمی ،مدیران عامل هلدینگهای پرتوشیمی  ،دبیرکل انجمن صنفی کارفرمائی صنعت
پرتوشیمی و سایر مدیران عامل این صنعت از صبح چهارشنبه  10آبان ماه  1396آغاز به کار
کرد.
تحلیل و بررسی آخرین مسائل روز صنعت پرتوشیمی کشور ازجمله وضعیت تامین خوراک ،
تعامات مالی وجذب رسمایه گذاریهایجدید و همچنین عرضه محصوالت و رگوالتوری در
دستور کار این اجاس دو روزه قرار داشت.
جلسههای هم اندیشی و تفاهم در زمینه حل و فصل مشکالت برخی از رشکتهای تولیدی
از دیگر برنامههای اجالس بیست و نهم مدیران بود که در قالب کارگروههای مختلف به بحث
و تبادل نظر گذاشته شد .برنامه ریزی اجرای اجاس بیست و نهم در آبان ماه  ۱۳۹۶آغاز گشت.
میزبان این دوره باتوافق با انجمن رشکت پرتوشیمیجم انتخاب گردید تا ضمن حامیت مالی
میزبانی آن را نیز بر عهده داشته باشد.

برندینگ و هویت
برصی دایناپکس

برندینگ و استخراج هویت برصی دایناپکس

سالها تجربیات خود در حوزه پرینت مدیا را از طراحی سند باالدستی  Brand bookتا
کوچکرتین فعالیتها در این حوزه را در اختیار سازمانها و رشکتها قرار دادهام .یکی از
پروژههای موفق در این حوزه طراحی هویت سازمانی دایناپکس بوده است.
مهمرتین نکته در این حوزه تفکر یکپارچه و کالن نسبت به متامی کارکردهاست تا جمیع
فعالیتها نشاندهنده همسانی ،یکپارچگی و تغذیه از یک آبشخور فکریباشد که در مورد
پروژه یاد شده به خوبی رعایت شده است.
در متامی کارکردهای مکتوب و دیجیتال همواره با تبعیت از سند هویت برصی یک چهره یا
 Faceسازمانی مورد استفاده قرار گرفته و این امر باعث ایجاد یک نظم برصی منحرصبهفرد
گردیده است.
میتوان از پروژه یاد شده به عنوان یک پروژه موفق در تجربیات فردی و سازمانی من نام برد که
جز با همت و همراهی مدیران دایناپکس حاصل نشده است.

موفق ترین افراد در پایان کار کسانی خواهند بود که موفقیتشان نتیجه رشد مداوم
، انسانی که با دقت و گام به گام پیش میرود فکرش بزرگ و بزرگتر میشود.باشد
 افکارش را روی آن متمرکز میسازد و آماده.در آنچه عملی بداند ثابت قدم است
.است به بلندترین درجات موفقیت برسد
الکساندر گـراهـام بل
		
		
The most successful men in the end are those whose success is the
result of steady accretion. That intellectuality is more vigorous that has
attained its strength gradually. It is the man who carefully advances step
by step, with his mind becoming wider and wider — and progressively
better able to grasp any theme or situation — persevering in what he
knows to be practical, and concentrating his thought upon it, who is
bound to succeed in the greatest degree.
Alexander Graham Bell
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