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هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

آغاز فعالیت های صنعت نمایشگاهی در سال 1400

 بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده 
بهداشتی، سلولوزی و ماشین آالت وابسته افتتاح شد

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، 
پاک کننده، بهداشتی، س��لولوزی و ماشین آالت وابسته 
)ایران بیوتی و کلین( صبح روز 28 اردیبهشت ماه 1400 
با حضور دکتر زمانی مش��اور وزیر صم��ت، رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایشگاههای بین 
المللی ج.ا.ایران، مهندس صفدری مدیرکل صنایع غیرفلزی 
وزارت صنعت معدن و تجارت و رؤسای بخش خصوصی، 
علی مرادی مدیر عامل شرکت س��امع پاد نوین به عنوان 
برگزار کننده این نمایشگاه و جمع دیگری از مسئولین با 
رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا در محل دائمی 

نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار کرد.
به گ��زارش نش��ریه اقتصاد و نمایش��گاه، بیس��ت و 
هشتمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، 
بهداشتی، سلولوزی و ماشین آالت وابسته )ایران بیوتی 
و کلین( با مشارکت 173 ش��رکت داخلی در فضایی به 
مساحت بیش از 19 هزار متر مربع در سالن های 9-27-

8-7-6-5 برگزار می شود.
نمای��ش و ارائه آخرین دس��تاوردها، محص��والت، و 
خدم��ات، جذب س��رمایه گ��ذار، معرفی و شناس��ایی 
توانمندی ها و ظرفیت های شرکت های داخلی، انعقاد 
قرارده��ای جدید تجاری و جذب مش��تریان، آش��نایی 
ب��ا جدیدترین اس��تانداردهای موج��ود در زمینه تولید 
محصوالت آرایشی و بهداشتی، ایجاد بستر مناسب برای 
همکاری های بیشتر علمی و پژوهشی میان شرکت ها 
از جمله اهداف مهم برگزاری بیس��ت و هشتمین دوره 
نمایشگاه ایران بیوتی و کلین است.در بیست و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، 
سلولوزی و ماشین آالت وابسته گروههای کاالیی شامل 
انواع مواد ش��وینده و پاک کننده، محصوالت بهداشتی 
و س��لولزی،محصوالت محافظتی پوس��ت و مو، دهان، 
دندان و رنگ مو،عطر و ادکلن و اسپری، خوشبو کننده و 
محصوالت بهداشتی منزل، مواد اولیه واسطه ای، خدمات 
بازرگانی و مشاوره، ماشین آالت و صنایع وابسته حضور 
دارند.گفتنی است؛ در این دوره از نمایشگاه ایران بیوتی و 
کلین تنها بازدیدکنندگان تخصصی با دعوت قبلی مجاز 
به بازدید و حضور در نمایش��گاه هستند و عموم عالقه 
مندان نیز می توانند از طریق پرتال نمایشگاه بین المللی 

به صورت مجازی از نمایشگاه دیدن کنند.
  شجاعت و تدبیر  در برگزاری اولین نمایشگاه 

سال 1400 
از آنجا که نمایش��گاه بین المللی مواد شوینده، پاک 
کننده، بهداشتی، سلولوزی و ماشین آالت وابسته )ایران 
بیوتی و کلین( اولین نمایشگاه سال جاری  محسوب می 
شود و در سال 1399 نیز برگزاری چنین نمایشگاهی به 
خاطر شیوع ویروس کرونا با سختی ها  و مشکالتی همراه 
بود در نتیجه برگزاری اولین نمایش��گاه س��ال و آوردن 
رونق به صنعت نمایش��گاهی کشور در چنین شرایطی، 
به  همت و تالش ویژه ای نیاز داشت تا با انجام اقدامات 
گسترده جهت رعایت پروتکل ها و مالحظات بهداشتی، 
ش��رایط الزم برای حضور ش��رکت ه��ا و متخصصان و 
عوامل نمایش��گاه فراهم ش��ود. در چنین ش�رایطی، 
ش�رکت س�امع پاد نوین به عنوان برگزار کننده 
این نمایش�گاه به مدیریت علی مرادی ب�ا اراده و 
ش�جاعت قابل تقدیر خود و همکاران توانس�تند 
برنامه های گس�ترده و قابل توجه و اقدامات ویژه 

ای را به عنوان اولین نمایش�گاه در ش�روع سال 
در دس�تور کار قرار دهند تا ش�رکت کنندگان و 
همچنین بازدید کنندگان و متخصصان، در زمان 
برگزاری این نمایشگاه در سال های 1399 و 1400، 
احساس امنیت و آرامش ویژه ای جهت حضور در 
نمایشگاه داشته باشند و نشاط و شادابی صنعت و 

تولید کشور دوباره احیا شود. 
در کنار این اقدامات کارکنان و مدیران شرکت سامع 
پاد نوین، همکاری، مشارکت فعال، پیگیری ها و اقدامات 
گسترده شرکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی 
به مدیری��ت دکتر زمانی، نیز موجب ش��د تا مجوزهای 
الزم برای برگزاری این نمایش��گاه صادر شود و شرکت 
کنندگان در نمایش��گاه از مدیران شرکت های تولیدی 
گرفته تا متخصصان بازدید کننده و مسووالن صنعتی و 
تولیدی و نهادهای صنفی و تشکل های مختلف کشور، 
احس��اس آرامش و امنیت ب��رای حضور در نمایش��گاه 
داش��تند و در ورودی نمایشگاه، س��الن های مختلف، و 
معابر و سالن های مختلف، شاهد حضور تیم غربالگری، 
حضور تیم پزشکی و پرس��تاران، وجود مواد بهداشتی، 
ماس��ک و الکل و سایر ملزومات بودند. همچنین رعایت 
فاصله اجتماعی، ترتیب س��اخت غرفه ها، حضور افراد، 
رفت و آمدها، ترافیک روان و مالحظات دیگر موجب شد، 
که نمایشگاه در فضایی امن و با رعایت کامل پروتکل ها و 

مالحظات بهداشتی، برگزار شود .
با این روند، امکان برگزاری س��ایر نمایشگاه ها فراهم 
ش��د و مجوزهای الزم جهت برگزاری این نمایشگاه ها 
صادر شد. براین اس��اس، باید شجاعت، همدلی و تالش 
قابل تقدیر  ستاد برگزار کننده نمایشگاه بین المللی ایران 
بیوتی و همچنین پیگیری ها و اقدامات گسترده  شرکت 
نمایشگاه های بین المللی را سرمایه و تجربه و دستاورد 
ارزش��مندی برای برگزاری سایر نمایش��گاه ها در طول 
سخت ترین سال برگزاری نمایش��گاه های بین المللی 

ارزیابی کنیم .
  سوت آغاز برپایی نمایشگاهها در سال 1400

با شروع سال جدید موج چهارم اپیدمی کرونا کشور را 
دربرگرفت و برگزاری رویدادهای نمایشگاهی را در هاله 
ای از ابهام قرار داد، اما خوش��بختانه از هفته گذشته با 
فروکش ک��ردن موج چهارم کرونا در کش��ور و خروج از 
وضعیت قرمز، ش��رایط برای برگزاری امن نمایشگاهها 
فراهم شده اس��ت. در همین رابطه محمد جواد قنبری 
معاون امور نمایش��گاهی شرکت س��هامی نمایشگاهها 
به خبرنگار نش��ریه اقتصاد و نمایش��گاه گفت: شرکت 
سهامی نمایشگاهها برای برگزاری 90 رویداد بین المللی 
و تخصصی در س��ال جدید هدف گذاری کرده اس��ت. 
طبق مجوز رسمی وزارت بهداش��ت و ستاد ملی کرونا، 
نمایشگاهها می توانند در شرایط زرد و نارنجی نیز برگزار 
شوند، بر همین اساس نمایشگاهها مطابق با تقویم و در 

موعد مقرر برگزار می شوند.
قنبری در ادامه با اش��اره به برخی از اقدامات شرکت 
سهامی نمایشگاهها برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
افرود: سقف بلندس��الن ها، تغییر ش��یوه ساخت غرفه 
ها ب��رای ایج��اد راهروهای عری��ض تر، کاه��ش افراد 
ویزیتور و اینفورمیشن در غرفه ها از جمله راهکارهایی 
 اس��ت که ب��رای برگ��زاری ام��ن نمایش��گاهها در نظر 

گرفته ایم.

  رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی ستاد   
کرونا در نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 1400

بر اساس مشاهدات خبرنگار نشریه اقتصاد و نمایشگاه، 
مسووالن برگزاری نمایشگاه، مثل سال گذشته با انجام 
س��خت گیری های برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
طرح غربالگ��ری را در ب��دو ورود به نمایش��گاه به اجرا 
گذاش��ته اند تا از س��المت بازدیدکنندگان و ش��رکت 
کنن��دگان در نمایش��گاه و رعایت کامل ش��یوه نامه ها 
مطمئن باشند و مالحظات بهداش��تی به خوبی رعایت 
ش��ود.  به همین منظور، تعدادی از برگزار کنندگان در 
ورودی های نمایش��گاه، از طریق غربالگری و تب سنج 
و ارائه بس��ته کاملی از لوازم بهداش��تی شامل ماسک، 
دستکش، و الکل و ژل، بازدیدکنندگان را مجهز به لوازم 
بهداشتی کردند. از سوی دیگر،  دستگاه های مخصوص 
ضد عفونی کردن دست ها نیز در ورودی تمام سالن ها 
قرار گرفت��ه و بازدید کنندگان با اس��تفاده از الکل و ژل 

دست ها را ضد عفونی کرده و وارد سالن ها می شوند.
بازدیدکنندگان از طریق کارت شناسایی مخصوص، 
وارد نمایش��گاه می ش��وند و عموم تنها از طریق پرتال 
نمایشگاه به صورت مجازی می توانند از نمایشگاه دیدن 
کنند.یکی از بازدیدکنندگان در پاسخ به پرسش خبرنگار 
اقتصاد ونمایشگاه که نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی 
می کنید گفت: مس��ووالن غرفه ها در پاسخ به پرسش 
ها و مباحث مورد نظر، وقت زی��ادی را صرف می کنند 
و کامال به پرس��ش ه��ا و نکات مورد نظ��ر متخصصان 
حاضر در نمایشگاه پاسخ می دهند و در نتیجه به خاطر 
جمعیت کمتر نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه های 
سال های قبل، متخصصان اس��تفاده بهتری می توانند 
از فضای نمایش��گاه و گفت وگو با مدیران و کارشناسان 
ش��رکت ها داشته باش��ند.  وی افزود: پاس��خ گویی به 
س��واالت به صورت کامل می تواند به ایجاد ارتباط بهتر 
و همچنین همکاری بهت��ر کمک کند و کیفیت ارتباط 
بین افراد و ش��رکت ها در زمینه ه��ای مختلف تولید، 
 توزیع، فروش و بس��ته بندی را افزایش م��ی دهد.  وی 
در مورد رعایت مالحظات بهداش��تی نی��ز گفت: از این 
موضوع بس��یار رضایت دارد زیرا از دم درب نمایشگاه، با 
غربالگری و تب سنجی و همچنین ارائه یک بسته کامل 
دستکش و ماس��ک و دستمال الکل، به بازدیدکنندگان 
این اطمینان داده می شود که با کمترین میزان آلودگی 
مواجه خواهد ش��د و برگزار کنندگان نه تنها از سالمت 
افراد حاضر در نمایشگاه اطمینان حاصل می کنند بلکه 
عمال بازدیدکننده با این وس��ایل می توان��د از خود در 
برابر ش��یوع ویروس محافظت کند.  وی ادامه داد: همه 
بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان در نمایشگاه از ماسک 
استفاده کرده اند و افراد با مشاهده آنها احساس خوبی از 

نظر رعایت پروتکل های بهداشتی دارد.
  وضعیت صنعت لوازم ارایش�ی و بهداشتی/ 

صادرات 117 میلیون دالری در 10 ماهه 99
بختیار علم بیگی در مورد وضعیت صنعت لوازم ارایشی 
و بهداشتی در پاسخ به ایرنا گفت : اکنون با وجود شرایط 
کرونا و افزای��ش مصرف، تولید به اندازه کافی از س��وی 

کارخانجات داخلی در کشور انجام می شود.
وی بیان داشت: با وجود دش��واری های تولید در سال 
گذشته به دلیل کرونا و همچنین تداوم تحریم ها، رشد 

10 درصدی تولید را در سال 99 شاهد بودیم.

این مقام صنفی یادآور شد:  پاندمی کرونا سبب شد تا 
در سالی که گذش��ت افزایش مصرف مایع دستشویی و 

ضدعفونی کننده ها را در سال 99 شاهد باشیم.
وی همچنین با اس��تناد ب��ه آخرین آماره��ا، میزان 
صادرات محصوالت بهداشتی و آرایشی را 117 میلیون 
دالر تا پایان دی ماه پارسال عنوان کرد. علم بیگی یادآور 
شد: در حالی که در سال های گذشته صادرات تا حدود 
یک میلیارد دالر نیز در این صنعت به ثبت رسیده بود، 
اما تحریم ها افت صادرات را در س��ال های اخیر رقم زده 
است. وی در عین حال گفت: گرچه شرکت های ایرانی 
عالوه بر کشورهای همسایه و منطقه سی. آی. اس موفق 
به صادرات محصوالت خ��ود به بازارهای آمریکا، کانادا و 
اتحادیه اروپا نیز ش��ده اند، اما محدودیت های تحریمی 
سبب شده تا صادرات به دشواری انجام شود و همه آنها 

برای دریافت پول های خود با مشکل مواجه باشند.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی 
و آرایش��ی ایران همچنین از محدود شدن قاچاق لوازم 
بهداشتی و آرایشی در س��ال های اخیر به عنوان عاملی 
برای بهبود وضعیت کمی و کیف��ی تولیدات داخلی یاد 
کرد و گفت: تاکنون 6 واردکننده بزرگ به تولید داخلی 
روی آورده  و در شهرک های صنعتی به ساخت کارخانه 
پرداخته یا از ظرفیت های خالی سایر کارخانجات استفاده 
کرده اند. وی ادامه داد: در دو سال اخیر شاهد حضور چند 
شرکت خارجی از آلمان، ترکیه و هلند به کشورمان برای 
س��اخت کارخانه و تولید محصوالت مختلف به صورت 

مشترک یا مستقل بودیم.
علم بیگی، ظرفیت تولید محصوالت آرایشی- بهداشتی 
در کشور را 120 درصد توان تولید عنوان کرد، اما گفت: 
برخی مشکالت اساسی سبب ش��ده تا تولیدکنندگان 

به ویژه کارخانجات کوچک از دور تولید خارج شوند.
 عمده مشکل این صنعت را باال بودن قیمت مواد 
اولیه به خصوص محصوالت وابسته به پتروشیمی 
نظیر کربن�ات، پلی اتیلن، س�ولفات و الکل چرب 
برشمرد و افزود: در برخی موارد قیمت مواد اولیه 
به صورت هفتگی در بورس باال رفت�ه یا در موارد 
دیگر متاث�ر از قیمت های روز جهانی اس�ت که با 
دالر نیمایی محاسبه می شوند. این مقام صنفی اظهار 
داشت: نقدینگی، یکی از مش��کالت اصلی واحدها به ویژه 
کارخانجات بزرگ است که انتظار بیشتری از بانک ها برای 
تامین تسهیالت الزم و مطالبه نکردن وثیقه های سنگین 
داریم. وی یادآور شد: اکنون ظرفیت تولیدی معادل 2 برابر 
میزان مصرف کشور در این صنعت وجود دارد، اما همه چیز 
منوط به تامین مواد اولیه با قیمت های مناس��ب است نه 
اینکه تولیدکننده همه هفته شاهد افزایش قیمت مواد اولیه 
باشد و بخواهد تولیدات خود را با زیان بفروشد. علم بیگی 
خاطرنشان کرد: این مطالب در دیدار اخیر جمعی از فعاالن 
این صنعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز عنوان شد 
و وزیر نیز قول مساعد برای رفع این مشکالت داد. »علیرضا 
رزم حس��ینی«   وزیر صنعت در دیدار یاد ش��ده با اشاره به 
سیاست وزارت صنعت برای حمایت از تولید صادرات محور، 
افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تحقق شعار 
سال و فرمایشات رهبر معظم انقالب، از فعال سازی ظرفیت 
خالی واحدهای تولید مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی به 
منظور صادرات محصول باکیفیت و مطابق استانداردهای 

جهانی به بازارهای هدف حمایت خواهد کرد.

رش�د جمعیت، ارتقاء سبک 
ش�دن  صنعت�ی  و  زندگ�ی 
جوام�ع، خصوص�ًا در مناطقی 
از  نوظه�ور،  اقتصاده�ای  ب�ا 
رش�د  اصل�ی  جمل�ه دالی�ل 
صنایع آرایش�ی، بهداش�تی و 
ش�وینده در جهان است و در 
این میان کشورهای آسیایی و 
خاورمیانه از بازارهای بزرگ و 

بالقوه این صنعت به شمار می روند.
با گسترش شیوع ویروس کرونا در کشور و به دنبال 
آن، افزایش تقاضای ب�ازار مصرفی به مواد ضدعفونی 
کننده و بهداش�تی به منظ�ور پیش�گیری و مقابله با 
این بیم�اری، تمام�ی واحدهای تولی�دی محصوالت 
بهداش�تی با به کارگی�ری حداکثر ظرفی�ت تولیدی 
خ�ود، مش�غول به تولی�د محص�والت مرتبط ب�ا این 

موضوع می باشند. 
ب�ا توجه به ای�ن نکت�ه مهم، ش�رکت ه�ا و صنایع 
تولیدکننده مواد ش�وینده نیز در این ب�ازار جهانی با 
تالش بی وقفه، س�رمایه گذاری های کالن،تبلیغات و 
بازاریابی وسیع، برند سازی و مش�تری مداری، گوی 

سبقت را از دیگران  می ربایند. 
خوشبختانه صنایع شوینده و بهداشتی در ایران از 
جنبه قابلیت های بازار و پتانسیل های تولید و عرضه 
و حتی در زمینه شبکه مویرگی توزیع بسیار باالست 
و سهم قابل مالحظه ای در گردش مالی کشور، تامین 
نیازهای مصرف کنندگان و ایجاد اش�تغال پایدار ایفا 

می کنند. 
بهره برداری اصولی و مدیریت ش�ده از فرصت ایده 
آل نمایش�گاه ها و رعایت نکات مهم، اصولی و علمی 
می تواند یکی از راهکارهای بس�ط و گسترش صنایع 
مختل�ف را فراهم نم�وده، امکان س�رمایه گذاری در 
جهت توس�عه و افزایش بهره وری فعالیت های موجود 
و همچنین اطالع رس�انی علمی و کارب�ردی و ترویج 
شیوه های نوین مدیریت را بوجود آورده قطعًا برپایی 
نمایش�گاه تخصصی و بی�ن المللی در ح�وزه صنایع 
شوینده، بهداشتی و س�لولزی، می تواند نقش بسیار 
موثری در این موضوع داشته باشد. در واقع نمایشگاه 
پیش�رفت فناوری، رشد و توس�عه اقتصادی، فعالیت 
های اصول�ی و زیربنایی را در صنع�ت مرتبط نمایش 

می دهد.
بیس�ت و هش�تمین نمایش�گاه بی�ن الملل�ي مواد 
ش�وینده، پاك کننده، بهداشتي، س�لولزي و ماشین 
آالت وابس�ته ب�ا اه�داف: معرف�ی محص�ول جدید، 
شناس�ایی مش�تریان ، رقب�ا و محص�والت جدی�د 
آنها، ایج�اد ارتباط ب�ا مش�تریان و بازدیدکنندگان، 
جذب س�رمایه گذاران خارجی، شناس�ائی و انتخاب 
نماین�دگان ف�روش جدی�د، پی�ش ف�روش ک�ردن 
محص�والت، ارزیاب�ی     بس�ته بن�دی، ط�رح و رنگ 
و قیم�ت محص�والت توس�ط مش�ارکت کنن�دگان، 
برگ�زار تولی�دی  محص�والت  ص�ادرات   افزای�ش 

 می گردد.
اینجان�ب از ت�الش و کوش�ش ب�ی وقف�ه تمام�ی 
بخش های دولت�ی و خصوص�ی مرتب�ط، اتحادیه ها، 
انجمن ها و دس�ت اندرکاران برگزاری این نمایشگاه 
که مظه�ر واقعی عزم ملی برای تحقق ش�عار "تولید، 
پش�تیبانی ها، مانع زدایی ها" می باشد، سپاسگزاری 

می نمایم.

پیام دکتر حسن زمانی مشاور وزیر ، رئیس هیئت 
مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین 
المللی جمهوری اسالمی ایران به مناسبت بیست و 

هشتمین نمایشگاه بین المللي مواد شوینده، پاك کننده، 
بهداشتي، سلولزي و ماشین آالت وابسته

برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی 1400 
نشان از عزم ملی برای تحقق شعار 

"تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" دارد

نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، 
سلولوزی و ماش��ین آالت وابس��ته)ایران بیوتی و کلین( به 
عنوان بزرگترین رویداد تجاری صنعت آرایشی و بهداشتی هر 
ساله در تهران برگزار می شود، در سال جاری نیز از 28 تا 31 
اردیبهشت ماه 1400 با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب 

ستاد کرونا در حال برگزاری است.
علی مرادی مدیرعامل ش��رکت س��امع پاد نوین و رییس 
ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی با بیان این 
مطالب به خبرنگار نشریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: علیرغم 
مشکالت ناش��ی از همه گیری ویروس کرونا، 173 شرکت 
داخلی در این دوره از نمایش��گاه حضور خواهند داش��ت که 

مشارکت نسبتا باالیی محسوب می شود.
وی با اشاره به رشد 30 درصدی در متراژ مساحت برگزاری 
نمایش��گاه ایران بیوتی عنوان کرد: این دوره از نمایشگاه در 

فضایی به مساحت بیش از 19 هزار متر مربع در سالن های 
27-9-8-7-6-5 برگزار می شود.

وی با اش��اره به رعای��ت پروتکل های بهداش��تی مصوب 
ستاد کرونا افزود: با همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای 
بین المللی ج.ا.ایران پروتکل های بهداشتی در زمان برگزاری 
نمایش��گاهها اجرا می ش��ود تنها بازدیدکنندگان و فعاالن 
مرتبط با صنعت آرایشی بهداشتی با دعوت نامه قبلی مجاز به 
حضور و بازدید از این رویداد هستند، ضمن اینکه غربالگری 
در بدو ورود از طریق دستگاههای تب سنج، ضد عفونی کردن 
در مبادی ورودی سالن ها و رعایت فاصله های اجتماعی از 
جمله اقداماتی است که برای برگزاری امن این نمایشگاه در 

نظر داریم.
مرادی با بیان اینکه این نمایش��گاه فرصتی مناسب برای 
رشد و توسعه فعالیت مشارکت کنندگان خواهد بود تصریح 

کرد: نمایش و ارائه آخرین دستاوردها، محصوالت، و خدمات، 
جذب س��رمایه گذار، معرفی و شناس��ایی توانمن��دی ها و 
ظرفیت های ش��رکت های داخلی، انعق��اد قراردهای جدید 
تجاری و جذب مشتریان،آشنایی با جدیدترین استانداردهای 
موجود در زمینه تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی، ایجاد 
بستر مناس��ب برای همکاری های بیشتر علمی و پژوهشی 
میان ش��رکت ها از جمله اه��داف مهم برگزاری بیس��ت و 

هشتمین دوره نمایشگاه ایران بیوتی و کلین است.
وی در پایان به گ��روه های کاالیی مش��ارکت کننده در 
بیست و هشتمین نمایشگاه ایران بیوتی اشاره کرد و افزود: 
مشارکت کنندگان در این نمایش��گاه محصوالت و خدمات 
خود را در طیف وس��یعی از جمله انواع مواد شوینده و پاک 
کننده، محصوالت بهداشتی و سلولزی،محصوالت محافظتی 
پوست و مو، دهان، دندان و رنگ مو،عطر و ادکلن و اسپری، 

خوشبو کننده و محصوالت بهداشتی منزل، مواد اولیه واسطه 
ای، خدمات بازرگانی و مشاوره، ماشین آالت و صنایع وابسته 

در معرض دید بازدیدکنندگان متخصص قرار می دهند.

علی مرادی مدیرعامل شرکت سامع پاد نوین و رییس ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی اعالم کرد 

   مشارکت گسترده شرکت ها در نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین
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محسن یوسفی مدیرعامل شرکت "سیما تجارت امیر" رویان خبر داد 

عرضه محصوالت آرایشی بهداشتی سیما تجارت امیر رویان با فرموالسیون جدید در نمایشگاه امسال 

 ش�رکت  ش�ما در چ�ه زمین�ه ای 
فعالیت می کند؟ 

 ش��رکت  س��یما تجارت امیر رویان  در 
زمین��ه ی تولی��د و تهی��ه و توزی��ع لوازم 
آرایشی، بهداشتی و عطر و ادکلن فعالیت 

می کند.
 ت�ا کن�ون موف�ق به کس�ب چه 
استانداردها، دستاوردها و افتخاراتی  

در این صنعت شده اید؟ 
در حال حاضر با داش��تن س��یزده بِرنَد 
آرایشی، لوازم مختلف آرایشی و بهداشتی 
را تولی��د و به بازار عرض��ه می کنیم و این 
برنده��ا،  قبال برنده��ای واردات��ی بودند 
و م��ا پ��س از انتق��ال فن��اوری و رعایت 
اس��تانداردهای باال، در حال حاضر این را 
برندها در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان 
تولید می کنی��م این محصوالت در مناطق 
اصل��ی  س��رزمین  در  همچنی��ن  و  آزاد 
تولید  و به طیف گس��ترده مشتریان این 

محصوالت عرضه می شود. 
 مواد اولیه  مورد نیاز خطوط تولید 

را از کجا تامین می کنید؟
ما  بخش��ی از مواد اولیه  را از ایتالیا وارد 
می کنیم ک��ه به صورت مجزا وارد ش��ده 
و در داخل ایران و خط��وط تولید فرموله 
می کنیم و پس از تولید، بسته بندی و به 
بازار عرضه می ش��ود. از این طریق بخش 
عمده ای از ارزش افزوده و قیمت و هزینه 
تمام ش��ده تولید و ف��روش کاال به داخل 
ای��ران منتقل ش��ده و فعالی��ت نیروهای 
متخصص و نیروی انسانی و خطوط تولید 
داخل ایران بخشی از این درآمد را به خود 

اختصاص داده است. 
 وضعیت نیروی انس�انی ش�رکت 
چگون�ه اس�ت، در ح�ال حاض�ر ب�ا 

چن�د نی�رو فعالی�ت می کنی�د و چه 
برنامه هایی برای افزایش اشتغال زایی 

دارید؟
در حال حاضر در واح��دی که فعالیت 
می کنی��م 40 تا 45 نفر مش��غول به کار 
هس��تند و عالوه بر پرس��نل خط تولید، 
تع��داد دیگ��ری نی��ز در بخ��ش اداری، 
بازرگان��ی و بازاریاب��ی و فروش و س��ایر 
بخش ها فعالی��ت دارد و تعدادی دیگر از 
افراد نیز به طور غیر مس��تقیم در رابطه 
با فعالیت این ش��رکت به فعالیت اشتغال 

دارند. 
از س��وی دیگر، یک واحد جدید نیز در 
حال احداث است که با شروع به کار واحد 
جدید، در مجموع بیش از 150 نفر نیروی 
انسانی مش��غول فعالیت تولیدی خواهند 

شد. 
 در زمینه ی تحقیق و توس�عه چه 

اقداماتی را در دستور کار دارید؟
از نظر فناوری و کیفیت و اس��تانداردها، 
ما ت��الش  کرده ای��م که همیش��ه به روز 
باش��یم و تولیدات به روز باشد و اینکه  به 
اس��تانداردهای اروپایی و جهانی برسیم و 

استانداردهای اصلی  اجباری
و مل��ی  را رعای��ت کنی��م. در نتیجه به 
صورت دائمی در حال بهبود روند تولید و 
رعایت جدید ترین فناوری و استانداردها 

و ماشین آالت هستیم. 
در بح��ث تحقیق و توس��عه م��ا خیلی 
ج��دی هس��تیم و معتقدیم ب��ا تحقیق و 
توس��عه  می توانی��م در ب��ازار رقابتی به 
رقبای خارجی برس��یم و پیشی بگیریم و 
از رقیب های داخلی  پیش��تاز باش��یم و به 
اندازه ای توان داش��ته باش��یم که  راسا با 

تولید کننده های خارجی رقابت کنیم.

 محص�والت ش�رکت ش�ما چ�ه 
ویژگی های منحصر به فردی دارد که 
محصوالت شرکت های مشابه در بازار 
فاقد آن هستند، یعنی شما چه مزیت 

رقابتی دارید؟ 
در حوزه ی میکاپ، بح��ث ماندگاری و 
دوام و پایداری محصوالت مطرح اس��ت 
که  می توان��د مزیت رقابت��ی محصوالت 
ما محس��وب ش��ود و مصرف کننده هایی 
که دوباره س��فارش مجدد به ما می دهند 
نشان می دهند که از محصول ما رضایت 
داش��ته اند و ای��ن امی��د را در م��ا زنده 
می کنن��د که ما کیفیتی قاب��ل رقابت در 

بازار داریم. 
 لطفًا بفرمایید که با چه مشکالت 
و دغدغه های�ی روبرو هس�تید و  چه 
راه حل هایی را برای رفع آن پیشنهاد 

می کنید؟
مش��کالت زیاد اس��ت و همه مشکالت 
عمومی اقتص��اد، تورم، مواد اولیه، رش��د 
هزین��ه تولی��د و... در هم��ه کارگاه ها و 
واحدهای اقتصادی  و بخ��ش هاو صنایع 

مختلف وجود دارد. 
مش��کل  ب��ه  واردات   بح��ث  در  کاًل  
می خوریم و خیلی از مسائل دیگر سد راه 
اس��ت و جلوی پای تولید وج��ود دارد که 
ما تولید کننده ها با آن دست و پنجه نرم 

می کنیم.
 باالخ��ره قوانین��ی ک��ه روزان��ه وضع 
می ش��ود، مانع همیشگی است و می شود 
گف��ت فکر تولی��د کننده ه��ا را نمی کنند 
و اینکه ما یک مس��یری را می رویم برای 
تولید بع��د یک مدت، قوانی��ن تغییر پیدا 

می کند .
راه ح��ل رفع این مش��کل یکی کیفیت 

اس��ت. اینکه ما ای��ن ق��در کیفیت مان را 
باال ببریم که مصرف کنن��ده اعتماد کند 
به محصوالت داخلی. بحث واردات قاچاق  
نیز مطرح اس��ت ک��ه به ح��وزه امنیتی و 
انتظام��ی ارتباط دارد ک��ه باید جلوگیری 
کنند ول��ی خب ما ه��م باید ی��ک کاری 
کنیم که محصولمان جوری قابل استفاده 
باشد ومصرف کنندگان اطمینان کنند که 
س��راغ برندهای داخلی بیایند و اس��تفاده 
کنن��د و دنب��ال کاالی قاچ��اق و وارداتی 

نروند. 
 لطف�ا بفرمایی�د در ام�ر افرایش 
تولیدات چه نهادها و س�ارمان هایی 

پشتیبانی بیشتری انجام داده اند؟
اقتص��ادی  وی��ژه  منطق��ه  مس��ئولین 
س��لفچگان در ام��ور اداری همکاریه��ای 
زی��ادی م��ی کنن��د و ج��ا دارد اینجا از 
ریاس��ت محترم بانک صنع��ت معدن قم 
خانم صادقی نیا به عنوان  حامی بسیاری 
از تولید کنندگان اس��تان تش��کر ویژه  و 

قدردانی کنم.
 صادرات هم دارید؟

صادرات بخاطر یک سری قوانین  دست  
و پا گیر و یک سری مشکالت فعال نداریم 
و این قدر درگی��ر تولیدات و بازار داخل 
هس��تیم که فعاًل فرصت به انجام صادرات 

نشده است.
 چه طرح های توسعه ای در دست 

اقدام دارید؟
بحث گس��ترش فعالیت ه��ا در زمینه ی 
و  دئودرانت ه��ا  و  ب��دن  اس��پری های 
در  تخصص��ی  و  پوس��تی  محص��والت 
آینده ای نزدیک. همچنین ما درکل ایران 
نماینده ی فعال داریم و در حال گسترش 

نمایندگی ها در کل کشور هستیم.

 لطفًا در مورد عملکرد ش�رکتتان 
در سال اخیر توضیح بدهید؟

عملکرد شرکت در یکی دو سال گذشته 
به خاطر موضوع بیم��اری و ویروس کرونا 
تحت تاثیر قرار گرفته ولی ما توانستیم با 
مدیریت شرایط اقداماتی برای حفظ تولید 
و فروش داش��ته باش��یم و جایگاه خود را 
در بازار حفظ کنیم و به آینده خوش��بین 

باشیم.
از  دوره  چن�د  در  کن�ون  ت�ا   

نمایشگاه شرکت کردید؟
فکر می کنم  یازدهمین دوره اس��ت که 

شرکت می کنیم 
 چه انتظ�اری از نمایش�گاه ایران 
بیوتی داری�د، اصاًل با چ�ه هدفی در 

این نمایشگاه حضور پیدا کردید؟
و  جدی��د  برنده��ای  معرف��ی  بح��ث 
تبلیغ��ات مطرح اس��ت و در عی��ن حال 
ارتباط با همکاران، ش��رکت ها و مدیران، 
متخصصان و بازدید کنندگان و آگاهی از 
تحوالت بازار و جهان و س��لیقه ها و مواد 
اولیه و... مطرح اس��ت که م��ی تواند برای 
هر فعال اقتصادی و تولی��دی قابل توجه 

باشد.
 بخاط��ر یک س��ری بحث ه��ای تردد و 
ممنوعیت ها و باالخره رعایت یک س��ری 

پروتکل ها و محدودیت ها، طبیعی اس��ت 
که با ش��رایط گذش��ته متفاوت اس��ت و 
دارای نق��اط مثبت و منفی اس��ت که می 

تواند در آینده بهتر شود. 
 در ای�ن نمایش�گاه از محص�ول 

جدیدی هم رونمایی می کنید؟
یک س��ری مواد کرم پودر و ریمل های 
فرموالس��یون جدید و برخ��ی محصوالت 

جدید را عرضه کرده ایم.
کرم پ��ودر واتر پ��روف با پوش��ش باال 
اس��ت و اینکه آب رس��ان است. همچنین 
همکاران ی��ک فرمول جدی��دی را به کار 
بردن��د در تولی��د محص��ول ریمل مان که 
رضایت مصرف کننده��گان را باال برده و 
می تواند جای��گاه خوبی در بازار داش��ته 

باشد. 
 آقای مهن�دس برای س�وال آخر 
اگ�ر بخواهی�د ی�ک مقایس�ه ای بین 
محص�والت ایرانی و خارجی داش�ته 
باشید،  به نظر ش�ما پیشرفت صنعت 
ای�ران در لوازم آرایش�ی بهداش�تی 

چقدر بوده است؟
نسبت به چند سال گذش��ته که خیلی 
بهتر ش��ده، ولی آن طور که باید و ش��اید 
هنوز فاصله داریم و باید تالش بیش��تری 

داشته باشیم.

شرکت س�یما تجارت امیر رویان واقع  در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در زمینه ی تولید و 
تهیه و توزیع لوازم آرایشی، بهداشتی و عطر و ادکلن فعالیت می کند و امسال  یک سری مواد کرم 
پودر و ریمل های فرموالسیون جدید را در نمایش�گاه عرضه کرده است. این شرکت موفق شده 
در س�ال های اخیر با انتقال فناوری و رعایت استانداردهای تولید، کیفیت محصوالت را در داخل 

کشور افزایش دهد.  مهندس محسن یوسفی در این زمینه در گفت وگو با خبرنگار نشریه اقتصاد 
و نمایشگاه اعالم کرد که تولید کنندگان ایرانی در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته اند و 
فاصله خود را با استانداردهای محصوالت اروپا کاهش داده اند اما همچنان باید گام های موثری در 

این زمینه برداشته شود. 

ویرتین محصوالت منایشگاه ایران بیوتی و کلین 1400
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حمیدرضا آملی مدیر رواب��ط عمومی و امور بین 
الملل ش��رکت سهامی نمایش��گاههای ج.ا.ایران در 
پیامی به مناس��بت روز ارتباط��ات و روابط عمومی 
ضمن تبریک این روز خجس��ته به همکاران روابط 
عمومی صنعت نمایشگاهی کش��ور، اصحاب رسانه 
و تمامی دس��ت اندرکاران پرتالش عرصه ارتباطات 
و روابط عمومی ب��ر نقش ویژه رواب��ط عمومی در 

شکوفایی صنعت نمایشگاهی تاکید کرد.
به گ��زارش اقتص��اد و نمایش��گاه، مدی��ر روابط 
عموم��ی و ام��ور بی��ن المل��ل ش��رکت س��هامی 
نمایشگاههای ج.ا.ایران، روابط عمومی را به عنوان 
رکن اساسی نظام مش��ورتی، مدیریتی، ارتباطی و 
اطالع رسانی توضیف کرد و افزود: روابط عمومی به 
عنوان عنصری مهم در ارتقاء و پیش��رفت سازمانی 
نق��ش تعیین کنن��ده ای در افزای��ش آگاهی  آحاد 
جامع��ه، فرهن��گ س��ازی و تنویر اف��کار عمومی، 
برعه��ده دارد. وی با اش��اره به تأس��یس ش��ورای 
مدیران روابط عمومی صنعت نمایش��گاهی کش��ور 
و ایج��اد ش��بکه ارتباطی و اطالعاتی میان دس��ت 
ان��درکاران این حوزه افزود: تش��کیل این ش��ورا و 

ایجاد ش��بکه ارتباطی در وضعیت بیماری کرونا و 
امیدبخش��ی به بخش تجاری، بازرگانی، تولیدی و 

صادراتی بسیار موثر واقع شده است.
آمل��ی با بیان اینک��ه نمایش��گاهها و رویدادهای 

تج��اری اولی��ن صنعتی هس��تند که تح��ت تاثیر 
بیماری کرونا قرار گرفته اند تصریح کرد: شیوع این 
ویروس در ابتدا موج��ب ایجاد وضعیت پیچیده ای 
در کاهش تعداد رویدادها ش��د، ام��ا در ادامه عمال 

تمامی نمایش��گاهها در سرتاس��ر جهان به س��مت 
تعطیلی پیش رفته ان��د. و این وظیفه خطیر روابط 
عمومی صنعت نمایشگاهی است که در این شرایط 
رکود بتواند خون دوباره به رگهای این صنعت وارد 
نماید.  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
سهامی نمایش��گاههای ج.ا.ایران بر نقش برجسته 
تعامل روابط عمومی صنعت نمایش��گاهی کشور با 
س��ازمان ها، نهادها، ، اتاقهای بازرگانی، اتحادیه ها 
و س��ایر بخش��های دولتی و خصوصی تاکید کرد و 
آن را دستاورد بزرگی دانس��ت. وی در ادامه اظهار 
داش��ت: ارتباطات معقول و منطقی براساس ارزش 
های س��ازمان و جامعه ، عمده ترین عامل توس��عه 
اقتصادی و اجتماعی در پرتو برگزاری نمایشگاهها 
اس��ت. آملی در پایان فرارس��یدن روز ارتباطات و 
روابط عمومی را به همکاران خود در روابط عمومی 
صنعت نمایشگاهی کشور، اصحاب رسانه و تمامی 
دس��ت اندرکاران پرتالش عرصه ارتباطات و روابط 
عمومی که در جهت ایفای رس��الت ش��فاف سازی 
و ارائه صحیح اطالعات گام ب��ر می دارند، تبریک و 

تهنیت گفت.

وظیفه خطیر روابط عمومی برای شکوفایی صنعت نمایشگاهی پیام دکتر حسن زمانی به مناسبت روز روابط عمومی: 

همراهی مردم و روابط عمومی ها
 در تحقق اهداف سازمان های کشور

دکت��ر زمان��ی مش��اور وزیر 
صنع��ت – مع��دن و تج��ارت، 
و   مدی��ره  هی��أت  رئی��س 
مدیرعام��ل ش��رکت س��هامی 
نمایش��گاه ه��ای بی��ن المللی 
روز  تبری��ک  ج.ا.ای��ران ضمن 
روابط عموم��ی و ارتباطات به 
در صنعت  تمام��ی هم��کاران 
نمایشگاهی کش��ور، از خدمات 
و زحمات آنها در سال گذشته 
که با مش��کالت تحریم و کرونا همراه بود تقدیر کرد و افزود: هم��کاران روابط عمومی در 
سال س��خت 1399 توانستند صنعت نمایش��گاهی را زنده نگه داش��ته و با انعکاس اخبار 

نمایشگاه ها، از صنعت نمایشگاهی در سال گذشته، محافظت نمایند. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت سهامی نمایش��گاه های بین المللی 
ج.ا.ایران، در پیام دکتر حسن زمانی مش��اور وزیر صنعت – معدن و تجارت، رئیس هیأت 
مدیره و  مدیرعامل ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بین المللی ج.ا.ایران به مناسبت روز 
روابط عمومی آمده است: در عصر اطالعات و ظهور شبکه های اجتماعی و انواع رسانه ها، 
جایگاه و نقش روابط عمومی در پیش��برد اهداف سازمان های اقتصادی ارتقا یافته و بدون 
مشورت وهمراهی روابط عمومی ها، شرکت ها و نهادهای اجتماعی و اقتصادی نمی توانند 
در اجرای برنامه ها، واکنش به درخواس��ت مخاطبان و پاس��خ به انتقادها و از همه مهمتر 

خدمت به مردم موفق باشند.
زمانی تاکید کرد: روابط عمومی ها به قلب تپنده و نبض با دوام اطالع رسانی و ارتباطات 
بین مدیران، کارکنان، مخاطبان، مردم و مس��ووالن درتحقق اهداف کشورها تبدیل شده 
اند و ه��م در حوزه ایجاد ارتباط بین س��ازمان ها و ذی نفعان و مخاطب��ان و هم در حوزه 

معرفی دستاوردها و برنامه های سازمانی، نقش موثری ایفا می کنند.
دکتر زمانی گفت: روابط عمومی ها هم در حوزه تصمیم سازی و مشورت با مدیران و هم 
در حوزه ارتباط با مردم و اجرای برنامه های س��ازمان ه��ا نقش عمده ای در تحقق اهداف 
اقتصادی و اجتماعی جامعه دارند. براین اس��اس با توجه به چنین نقش و جایگاه ممتازی 
که صاحب نظران اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی در دنیای امروز ب��رای روابط عمومی ها 
قائل هس��تند، ضمن تبریک فرارس��یدن روز مبارک روابط عمومی، به همه کارشناس��ان 
و مدیران ارجمند روابط عمومی های کش��ور و نیز از اصحاب رسانه ها که یار و یاور روابط 
عمومی ها هس��تند، صمیمانه تبریک و ش��ادباش می گویم. مدیرعامل ش��رکت س��هامی 
نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران در پایان افزود: روابط عمومی ها، بازتاب نظرات مردم، 
ذی نفعان و مخاطبان به مدیران هس��تند و کالم ش��یرین مردم و انتظ��ارات جامعه را به 
مدیران انتقال می دهن��د و در عین حال، برنامه ها، تصمیمات جدید، اخبار تازه و خدمات 
مدیران و خدمتگذاران مردم را به جامعه انتقال داده و محدودیت ها، مش��کالت و نارسایی 
ها را برای مردم قدرشناس کشور توضیح می دهند تا از این طریق، احساس تعلق مردم  و 
مدیران خدمتگذار کش��ور به برنامه های سازمان ها  بیشتر شده و همچنین درک متقابلی 

از شرایط موجود کشور، و امیدواری به آینده فراهم شود.

کارکرده��ای اقتص��ادی نهاده��ای ارتباط��ی از جمله رس��انه ها، 
تکنولوژیه��ای ارتباط��ی همچ��ون اینترن��ت و البته رواب��ط عمومی 
به عنوان یک نه��اد ارتباطی؛ ح��وزه ای از مطالعات ارتباطی اس��ت 
که بخص��وص پس از جنگ جهان��ی دوم مورد توج��ه مراکز علمی و 
تحقیقاتی توسعه قرار گرفت. این تحقیقات بیشتر اهمیت و گسترش 
یافت هنگام��ی که تحقیقات نش��ان داد تکنولوژیهای جدید ارتباطی 
اهمیت ف��وق الع��اده ای بخصوص در توس��عه اقتصادی پی��دا کرده 
اند. تکنولوژیهایی که توانایی آگهی بخش��ی یا س��لطه بخشی را دارا 
هس��تند و می توانند ابزارهایی برای بهبود زندگی مردم یا انحراف و 

سرگردانی مردم شوند
وقتی س��خن از وظای��ف روابط عمومی می ش��ود ب��دون درنگ از 
ارتباطات )درون سازمانی و برون سازمانی( به عنوان وظیفه بنیادین 
روابط عمومی یاد می ش��ود زی��را تمامی فعالیته��ای روابط عمومی 
برای ایجاد، حفظ و توس��عه ارتباطات انجام می پذیرد. اما این وظیفه 
بنیادی در قال��ب چهار وظیفه حرف��ه ای )اجرایی( ب��ه عمل در می 
آی��د. یعنی در واقع تمام��ی فعالیتهای روابط عموم��ی را می توان به 
چهار دسته وظیفه اجرایی تقس��یم بندی کرد تا ما را در شکل دهی 
ساختار، تدوین ش��رح وظایف و تقس��یم وظایف بهتر یاری کند. این 

وظایف عبارتند از: مطالعات، انتشارات، تبلیغات و تشریفات.
افراد حرف��ه ای در روابط عمومی نقش مهمی دارن��د. برخی از این 
نقش ها ش��امل ارتقاء سازمان، دفاع از اعتبار ش��رکت از طریق رسانه 

ها، نشر پیام شرکت در داخل و خارج از شرکت و موارد دیگر است.
از جمل��ه مهارت هایی که یک فرد حرف��ه ای در روابط عمومی باید 
داشته باشد عبارتند از: خونسردی، مهارتهای رهبری، مهارتهای حل 

مسئله، برنامه ریزی، انعطاف پذیری، مدیریت زمان و ایجاد روابط.
تغیی�رات گس���ترد دنی�ای ام�روز به وی�ژه در عرص�ه ارتباط�ات، 
افزای�ش نق�ش رواب�ط عمومی ه�ا را ب�ه دنبال داش���ته اس���ت که 
نیازمن��د حض��ور کارشناس���ان و متخصص��ان حرف��ه ای در هریک 

از بخش��های مختل�ف ای�ن حرف�ه اس���ت. ای�ن ام���ر برخ�ورداری 
کارکن�ان رواب�ط عموم�ی از شایس���تگیهای خ���اص ای�ن حرف�ه را 
ب�ه ض�رورت تبدی�ل ک�رده اس�ت. از س�وی دیگ�ر، شایس�تگی های 
مدی�ران به عن���وان کلیدی تری�ن مناب�ع انس���انی و ب�ه دنب�ال آن 

مدی�ران رواب�ط عموم�ی، از اهمی�ت بیش�تری برخ�وردار اس�ت.
دکتر حمید نطق��ی میگوید: رواب��ط عمومی در متن اس��ت نه در 
حاش��یه، ضرورت اس��ت نه در لوکس، در خود مدیریت اس��ت نه در 
بیرون آن، پس حق داریم بگوئیم هر مدیریتی س��زاوار روابط عمومی 
ای اس��ت که دارد. روابط عمومی بایس��تی در ارتباط با مردم، مدافع 
س��ازمان و در ارتباط با مدیران، نقش مدعی العموم را به خود بگیرد. 
انگی��زه اعمال انس��انی اغلب احساس��ات اس��ت نه منط��ق، بنابراین 
کارش��ناس رواب��ط عمومی باید عک��س العملها را به حس��اب آورد و 
بکوش��د تا تفس��یرهای مختلف را پیش بینی کن��د. در پایان برخود 
الزم میدانم 27 اردیبهش��ت ماه ، روزی که در سطح جهان به عنوان 
روز ارتباطات و جامعه اطالعاتی نامگذاری شده است را خدمت همه 
دست اندرکاران  و سرآمدان عرصه روابط عمومی و ارتباطات تبریک 
و تهنیت عرض نمایم . بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز 
افزون صنع��ت روابط عمومی در دنیای ارتباطات اس��ت که امروزه به 

قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

حسین کشاورز، کارشناس مسئول روابط عمومی و امور بین الملل

نقش محوری روابط عمومی در دنیای امروز ارتباطات
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رعایت  پروتکل  های بهداشتی دربیست و هشتمین منایشگاه بین املللی 
مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت وابسته

مهندس هومن همایونی نژاد مدیر عامل »شرکت شیمی پتروشیمی وستا« مطرح کرد: 

اشتغال بیش از هزار نفر در گروه شرکت های تولیدی وستا

 ب�رای س�وال اول، لطف�ا تاریخچ�ه ای از 
فعالیت های شرکت شرکت شیمی پتروشیمی 

وستا را شرح دهید؟
ش��رکت شیمی پترو ش��یمی وس��تا از حدود 15 
س��ال پیش فعالیت خودش را آغاز ک��رد. با توجه به 
سابقه 50 ساله فعالیت مدیران در صنعت شوینده و 
بهداشتی بازار اصلی فعالیت شرکت صنعت شوینده 
و بهداشتی در مرحله اول و صنایع غذایی و دارویی به 
صورت مستقل در مرحله دوم و سایر صنایع در مرحله 

سوم است.
در طول س��الها فعالیت در این بازار پ��ر فراز بر آن 
ش��دیم تا در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید 
کارخانه ها قدم برداش��ته و سابقه خوبی در همکاری 
با شرکتهای خارجی تولید کننده برند در مواد اولیه 
صنعت بهداشتی و شوینده و دارویی از خود بر جای 
گذاشتیم . پس از آن با اتکا به نفس و علی رغم آگاهی 
از مش��کالت پیش رو تصمیم به تولید مواد اولیه در 
ایران گرفتیم تا در کاهش وابستگی به خارج از ایران 
کمک موثری کرده باشیم. واردات و تولید مواد اولیه 
صنایع مذکور به همراه ارایه مشاوره در نحوه مصرف 
و تولید محصول نهایی به مش��تری از جمله کاالها و 
خدمات قابل ارائه شرکت ش��یمی پتروشیمی وستا 

هستند.
 محصوالت شما چه ویژگی ممتازی دارد که 

نسبت به رقبا آن را متمایز می کند؟
قبال هم گفتیم؛ مزیت محص��والت ما در کیفیت 
مواد اولیه وارداتی آنهاس��ت . ما در ش��رکت شیمی 
پترو ش��یمی وس��تا به هی��چ وجه به خاط��ر صرفه 
اقتص��ادی حاضر به تهی��ه مواد اولیه ب��ا کیفیت کم 
نیس��تیم؛همچنین تغییرات مثبت و مهندس��ی در 
تولید محصوالت و کنترل دقیق واحد کنترل کیفیت 

دغدغه محصول نامنطبق با استاندارد های معتبر را 
از ذهن مشتریان دور کرده است، به همین جهت در 
طی سالهای گذشته بودجه بسیار قابل توجهی را برای 
واحد R&D چه در زمینه جذب نفرات فنی و چه در 
خرید تجهیزات خاص آزمایشگاهی  اختصاص دادیم 

که بسیار سطح علمی فعالیت های ما را باال برد. 
 چه محصوالت جدیدی با چه ویژگی هایی 

وجود دارد؟
در خصوص محصوالت جدید ب��ا توجه به تجهیز 
واحد تحقیق و توس��عه کارهای زیادی انجام ش��ده 

است .
خیز شرکت شیمی پتروش��یمی وستا برای تولید 
محصوالتی ک��ه تاکنون در ایران تولید نش��ده نهایتا 
باعث ارزآوری و جلوگی��ری از هدر رفتن منابع مالی 
کشور می ش��ود و راحتی تامین این مواد برای تولید 
کنندگان خواهد شد . پروژه تولید محصوالت جدید 
طبق هدف گذاری در س��ال های گذش��ته بصورت 
سیستماتیک در حال پیش��رفت است؛ در این زمینه 
فعالیت های خوبی انجام شده و پروژه ای در ابعاد ملی 
با سرمایه گذاری بس��یار زیاد طراحی شده و در حال 

اجراست. 
همچنین طی سال آینده به س��مت دانش بنیان 
ش��دن خواهیم رفت و خبرهای خوبی در این زمینه 

در راه است.
 وضعی�ت نیروی انس�انی ش�رکت چگونه 
است؟ چه برنامه ای برای افزایش اشتغال زایی 

دارید؟
با توجه به پروژه ملی ساخت کارخانه های شرکت 
شیمی پتروشیمی وستا و توسعه توان تولید و ورود به 
بازار صنایع دارویی ، غذایی ، ساختمانی و نفت و گاز ، 
برنامه ریزی شده تا حدود 1000  نفر در این  مجموعه 
ها مشغول کار شوند. سال های گذشته نیز اعالم شد 

با توجه به اهداف شرکت و تفکر اصلی هیئت مدیره 
شرکت شیمی پتروشیمی وستا گسترش فعالیت های 
ما هیچ حد و مرزی ندارد و برای افزایش سهم خود در 
بازارهای داخلی و صادراتی آمادگی سرمایه گذاری و 
همکاری هستیم. خصوصا در صورت برداشته شدن 
تحریم ها قطعا تحت الیس��نس ابر تولید کنندگان 
خارجی ظرفیت علمی و توان تولید را افزایش چشم 

گیری خواهیم داد.
 در زمین�ه مش�تری مداری چ�ه گامهایی 

برداشته اید؟
در خصوص مش��تری مداری؛ رویکرد مهندس��ی 
فروش و جلوگیری از تاثیر س��لیقه اف��راد در برخورد 
با موانع و مشکالت مش��تریان فعالیت های بسیاری 
 R&D در سالهای گذش��ته انجام شده؛ تجهیز واحد
و ارائه س��رویس های پ��س از فروش به مش��تریان 
رای��گان  –مش��اوره   )SALES SUPPORT(
فرموالس��یون و کنترل به��ای تمام ش��ده محصول 
مش��تری و استقرار س��امانه CRM در جهت بهبود 
و اس��تمرار ارتباط با مشتری از اهدافی هستند که به 
آنها رسیده ایم؛ ما مشتری را شریک تجاری خود می 
دانیم و برای هر مشتری سهمی از پیشرفت و آینده 

روشن خود در نظر می گیریم.
 ش�رکت ش�ما تاکنون موفق به کسب چه 

افتخاراتی شده است؟
عالوه بر افزایش سهم در بازارهای داخلی و توسعه 
فعالیت های اعالم ش��ده و برنامه ریزی شده در سال 
های گذشته طی سال 1399 توانستیم بازار صادراتی 
خود را گس��ترش داده و ع��الوه بر گس��ترده کردن 
فعالیت خود کیفیت خدمات رسانی و رضایت مندی 
مش��تریان خارجی را نیز افزایش دهیم .* بزرگترین 
دست آورد ما در طی این سالها تحقق تمامی اهداف 
طراحی ش��ده در سالهای گذش��ته است؛ همچنین 

شرکت شیمی پتروشیمی وس��تا با توجه به ساختار 
سیستماتیک خود در کس��ب استانداردهای متفاوت 
س��ازمانی و تولیدی موفق و در زمینه تولید کارخانه 
استاندارد ECO FRIENDLY یا دوستدار محیط 
زیست کس��ب کرده است. رعایت اس��تاندارد جهانی

FIFO؛LIFO  نیز در جهت بهبود کیفیت خدمات 
رسانی به مشتریان بسیار موثر بود.

 ارزیاب�ی ش�ما از وضعی�ت ام�روز صنعت 
بهداشتی و شوینده چیست؟

 آنالیزهای بررس��ی بازاری که ما در واحد توس��عه 
بازار شرکت شیمی پترو شیمی وستا انجام می دهیم 
بر اس��اس اطالع��ات  واردات مواد اولی��ه؛ تولید مواد 
پتروش��یمی؛ خرید های بورسی مشتریان و ظرفیت 
های افزایش یا کاهش تولید مشتری است؛ به راحتی 
می توانم اعالم کنم ظرفیت خالی بس��یار زیادی در 
تولید مواد ش��وینده بهداشتی و آرایش��ی در کشور 
وجود دارد که بر همین اساس ساالنه سرمایه گذاران 
زی��ادی را برای ورود به این عرصه ف��را می خواند؛ در 
صورت سیاست گذاری های صحیح دولتمردان آینده 
امیدواریم دریچه روشنی برای ورود به بازار کشور های 
اطراف باز شود؛ پتانسیل خرید همسایگان ما در شرق 
و غرب – حوزه CIS و شمال آفریقا بسیار باالست و 
متاسفانه دست تولید کنندگان داخلی به این بازارها با 

توجه به شرایط کنونی کوتاه است.
 با چ�ه مش�کالت و دغدغه های�ی مواجه 
هستید و برای رفع آنها چه پیشنهاداتی دارید؟

محوریت س��رمایه گذاری و اهداف امروز ش��رکت 
شیمی پتروشیمی وستا توسعه محصول و قرار گرفتن 
در مس��یر تولید محصوالت دانش بنیان است. برای 
رسیدن به این اهداف نیاز به تجهیزات و زیرساختهای 
اولیه ولی حساسی است که بتوان به اهداف طراحی 
ش��ده دس��ت یافت. مش��کالتی از قبیل عدم ثبات 

سیاس��ت های ارزی و نوس��انات نرخ ارز ، انتقال ارز؛ 
خرید از شرکت هایی که به خاطر تحریم ها با ایران 
کار نمی کنند چه در زمینه تجهیزات چه مواد اولیه 
و عدم امکان دریافت خدمات پ��س از فروش از آنها ، 
مشکالت حمل و کشتیرانی ، مجوزهای داخلی ، حد 
و حدود واردات مواد اولیه بر اس��اس میانگین واردات 
سالهای گذشته؛ اینها فقط بخش کوچکی از مشکالت 
روزانه تولیدکنندگان داخلی اس��ت که با آن دست و 
پنجه نرم میکنیم. ما برای آس��ان تر کردن بخشی از 
این مشکالت مجبور به ثبت و تاسیس شرکت های 
خارجی خود ش��دیم. ک��ه در مالزی؛ ام��ارات و چند 
کشور دیگر این SISTER COMPANY های ما 
در حال فعالیت هستند. نکته جالب اینکه توسط این 
ش��رکت ها محصوالت خود را به کشورهای مختلف 

آسیایی صادر کرده ایم.   
مواد اولیه خود را چگونه تهیه می کنید و برای تهیه 

آن با چه مشکالتی مواجه هستید؟
در خصوص تامین مواد اولیه م��ورد نیاز خودمان 
بهتر است بگوییم در سرتاسر پروسه تامین مشکالت 
وجود دارد اما کمترین مشکل در مواجه با فروشندگان 
خارجی است. افزایش هفتگی قیمت مواد پتروشیمی 
تولید داخل باعث تغییر در قیمت تمام شده محصول 
تولیدی می گردد. تغییر هفتگی قیمت محصول تولید 
ش��ده باعث ایجاد تصورات و توقعات عجیب در ذهن 
مشتری می شود ، برنامه ریزی مشتری را برهم زده 
و باعث می شود کنترل و بازبینی شما برروی تارگت 

ها روزانه ش��ود که انرژی زیادی می گیرد. همچنین 
سیاست های ناپایدار بانک مرکزی و مصوبات گمرکی؛ 
تغییر روزانه دس��تورالعمل ها و سیاس��ت هایی که 
از جان��ب ارگان ه��ای مربوطه تا امروز وضع ش��دند 
باعث کندی رون��د واردات و تغییر قیمت رو به باالی 

محصوالت داخلی گردد .
 به نظر ش�ما نه�اد های حمایت�ی باید چه 
اقدامات�ی ب�رای حل مش�کالت ش�رکت های 

خصوصی انجام دهند؟
 در خالل صحبت ها اشاره کردم؛ بزرگترین راه حل 
در یک کالم مانع زدای��ی از فرآیند صدور مجوز های 
مورد نیاز هست؛ نهاد های حمایتی باید بتوانند طبق 
رسالت خود از تولید کننده داخلی حمایت کنند؛ چه 
وظیفه دیگری در ش��رح وظایف خود دارند؛ تعیین و 
اجرای سیاستهای تنظیم و تثبیت قیمت ارز؛ تسهیل 
جذب س��رمایه و طرح توجیهی؛ ایجاد پایگاه داده و 
آماری به روز و قابل دسترس به منظور بررسی صحیح 
بازار؛ درگیر کردن بانک ها در ای��ن زمینه با رویکرد 
مش��ارکت نه فقط قرض و دریافت س��ود – تسهیل 
بازپرداخت وام براساس ش��اخص های سود و زیان و 
عارضه یابی ؛نوس��انات نرخ ارز که موجب عدم تعادل 
و ثبات در برنامه ریزی ه��ای بلند مدت صادرات می 
گردد ؛ مشکالت شرکت های درگیر مسائل مالی؛در 
یک کالم از عمل کار برآید به سخنرانی نیست؛ باید 
از شعار دادن فاصله بگیریم تا نتیجه مطلوب حاصل 

گردد.

محوریت سرمایه گذاری و اهداف امروز شرکت شیمی پتروشیمی وستا توسعه محصول و قرار 
گرفتن در مسیر تولید محصوالت دانش بنیان است. برای رسیدن به این اهداف نیاز به تجهیزات 
و زیرساختهای اولیه ولی حساسی است که بتوان به اهداف طراحی شده دست یافت. مشکالتی 
از قبیل عدم ثبات سیاست های ارزی و نوسانات نرخ ارز ، انتقال ارز؛ خرید از شرکت هایی که به 
خاطر تحریم ها با ایران کار نمی کنند چه در زمینه تجهیزات چه مواد اولیه و عدم امکان دریافت 
خدمات پس از فروش از آنها ، مشکالت حمل و کشتیرانی ، مجوزهای داخلی ، حد و حدود واردات 
مواد اولیه بر اساس میانگین واردات سالهای گذشته، اینها فقط بخش کوچکی از مشکالت روزانه 

تولیدکنندگان داخلی است که با آن دست و پنجه نرم میکنیم. ما برای آسان تر کردن بخشی از 
این مش�کالت مجبور به ثبت و تاسیس شرکت های خارجی خود ش�دیم. که در مالزی؛ امارات و 
چند کشور دیگر این SISTER COMPANY های ما در حال فعالیت هستند. نکته جالب اینکه 

توسط این شرکت ها محصوالت خود را به کشورهای مختلف آسیایی صادر کرده ایم.   
مهندس هومن همایونی نژاد با بیان این مطالب به خبرنگار نشریه اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه 
نمایش�گاه بین المللی ایران بیوتی و کلین س�وابق، برنامه ها و چش�م اندازهای ش�رکت شیمی 

پتروشیمی وستا را تشریح کرد:

با همکاری روابط عمومی
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