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در این شماره میخوانیم
انبار مکانیزه باعث تعادل در بازار و رضایتمندی
مشتریان میشود
نشانههای جابجایی در اقتصاد جهان
ابتکاری جدید در پیوان

حضور مدیرعامل گروه سالم تجارت آسیا در نشست فوالدیم
نشســت بــزرگ میــز فــوالد ایران(فوالدیــم) بــا موضــوع عرضــه و تقاضــا پنجشــنبه  6مــرداد از ســاعت  18:30تــا  22بــا حضــور  67شــرکت برتــر
(مصرفکننــده ،تولیدکننــده و بازرگانــان) در هتــل پارســیان اویــن برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان)؛ در ایــن نشســت صمیمــی حاضــران گزارشــی مبنــی بــر فعالیتهــای خــود در
بخــش فــوالد ارائــه کردنــد .گفتنــی اســت؛ مهنــدس امیــر احتیاطــی ،مدیــر عامــل گــروه ســالم تجــارت آســیا در حاشــیه ایــن نشســت بــا مدیران
عامــل شــرکتهای تامیــن و توزیــع فــوالد بــه بحــث و گفتگــو پرداخــت.
همچنین الهه محمدخانی ،مدیر تیم بازرگانی سالم تجارت آسیا گزارشی مبنی بر تامین و توزیع مقاطع و ورقهای فوالدی ارائه کرد.
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سروش آزاد :انبار مکانیزه باعث تعادل در بازار
و رضایتمندی مشتریان میشود

یادداشت سردبیر
مروری بر رویداد تجربه محور روابط عمومی
هفتــه گذشــته شــهر اصفهــان شــاهد برگ ـزاری
اتفاقــی متفــاوت و بــا موضــوع  PR Talkرویــداد
تجربــه محــور روابطعمومــی بــا مــرور شکســت و
موفقیــتکســبوکارهــابــود.بــاپیشــرفتورشــد
جوامــعصنعــیروابطعمومــیهــادرعرصــهکســب
وکارهــاینویــنازجایــگاهویــژهوممتــازیبرخــوردار
شــدهانــدوبــهعنــوانیکــیازضروریــاتوملزومــات
هــر کســب و کار جدیــد بــه شــمار میرونــد .نقــش
تهــای نویــن ( B2Bو )B2Cبــه شــکل
 PRدر تجار 
عمــدهوقابــلتوجهــیمــوردعنایــتمدی ـرانکســب
وکارهــاق ـرارگرفتــهاســت؛درکنــارآنبهــرهگــریو
برخــوردار شــدن روابطعمومــی هــا از پلتفر مهــای
مــدرن همچــون هــوش مصنوعــی و اســتفاده از
شــاخصهای انــدازه گــری دماســنج ارتباطــات
کهــای تخصــی علــوم داده رویکــرد
و تکنی 
تهــای
جدیــد و بســر متفاوتــی از وظایــف و فعالی 
روابطعمومــی را در پیــش روی مخاطبــان و
صاحبــان کســب و کارهــا ق ـرار داده اســت .در کنــار
همــه ایــن ابزارهــای پیشــرفته ،اســتفاده مطلــوب
تهــای رســانه همچــون مــورد توجــه ق ـرار
از ظرفی 
گرفــنفرصــتطالیــیب ـرایاقنــاعســازیبــهموقــع
افــکارعمومــیومشــریانبرنــدودقــتدرانتخــاب
بســر و چگونگــی فــرم انتشــار ،مدیریــت اشــتهار
و خــوش نامــی ،رعایــت صداقــت و راســتگویی در
ارتبــاط بــا مشــریان و جایگزیــن کــردن شــیوههای
شهــای جدیــد تولیــد محتــوا نظــر
ســنیت بــا رو 
تولیــدات جــذاب انیمیشــن ،موشــن گرافیــک،
اینفوگرافــی ،تولیدویدئــو و موزیــک از نــکات مهــم،
کاربــردیوتاثریگــذاردرنــگاهمدیـرانروابطعمومــی
اســت .یقینــا پرهــز و دوری جســن از ســبکهای
مــال آور تولیــد رویــداد و تمرکــز بیشــر بــر بیــان
روایــیوداســتانیب ـرایتحــتتاثــرق ـراردادنوایجــاد
جذابیــت بیشــر در تولیــد محتــوا در ایــن نــگاه بــه
یشــککســبوکارهایــی
یشــود.ب 
شــدتتوصیــهم 
ازموفقیــتب ـرایرســیدنبــهاهــدافواســراتژیها
یشــوند کــه بــه طــور
در نــزد مشــریان برخــوردار م 
تهــا و پتانســیلهای
توامــان ،تمامــی ظرفی 
ارتباطــی ،رســانهای ،تبلیغــات محیطــی ،میدانــی و
شــبکههایاجتماعیرادردســتورکارداشتهباشند.
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SOROUSH AZAD

مهنــدسســروشآزاد،مدیــرانبارمرکــزیشــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)درخصــوص
نقــشانبــارداریمــدرندررونــقاقتصــادی،گفــت:انبــارداریمــدرنوشــیوههایمدیریــت
آن ،بــه ســرعت در حــال تغیــر و تحــول اســت و هــر بنــگاه اقتصــادی بــرای دســتیابی بــه
جایگاهــیمطلــوبدرمیــانســایررقبــابایــدبــراســاسجدیدتریــنمتــدروزحرکــتکنــد.
مســریکــهســالهاقبــلکشــورهایپیشــرفتهبــابرنامهریــزیوهدفگــذاریتوانســتندبــه
موفقیتهــایقابــلتوجهــیدســتپیــداکننــد.
مهنــدسســروشآزاددرادامــهبــابیــاناینکــهشــرکتپیــوانانبــاریمــدرنبــهمســاحت
30هــزارمــردراختیــاردارد،خاطرنشــانکــرد:وجــودانبارهــایمکانــزهازاهمیــتبســیار
باالیــیدرحــوزهتامــنوتوزیــعبرخــورداراســتودراقتصــادپیشــرفتهدراختیــارق ـراردادن
کاالهــاومحصــوالتدرکوتاهتریــنزمــانبــهمشــریانازامتیــازاتکســبوکارهــامحســوب
میشــود.درهمــنزمینــهشــرکتپیــوانبــابهرهبــرداریازمجموعــهظرفیتهــایانســانی
وبهرهگــریازتجهــزاتکامــامــدرنومتناســببــافناوریهــایروزدنیــا،گامهــایموثــرو
مفیــدیراب ـرایارائــهخدمــاتبــهمشــریانبرداشــتهاســت.
مدیــرانبارهــایمرکــزیشــرکتپیــوانهمچنــنازدراختیــارداشــنواختصــاص5هـزارمرت
ســولهمســقفدرباالتریــنســطحاســتانداردهایجهانــیپرداخــتوافــزود:دپــومحصــولو
نگهــداریکاالهــاازخدمــاتتاثریگــذاردیگــرایــنشــرکتدرجهــترضایتمنــدیمشــریان
اســتوالبتــهایــنپایــانکاردرانبارهــایپیــواننیســت،بلکــهافتخــارداریــمتــابــابکارگــری
نریوهــایکارآمــدومتخصــصمجموعــهظرفیتهــایخوبــینظــربــرشوفرمینــگرامطابــق
بــانظــروخواســتمشــریانراارائــهکنیــم.
مدیرانبــارشــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)درادامــهافــزود:ایــنشــرکتبــانیــمقــرنتجربــه
درزمینــهتامــنوتوزیــعمقاطــعو ورقهــایفــوالدیوهمچنــنتختههــاینـرادبــاجدیدترین
متــد روز دنیــا ،فضایــی مطلــوب و ایــدهآل را از زمــان ثبــت ســفارش تــا تحویــل ایجــاد کــرده
اســتومدی ـرانارشــدپیــوانبــرایــنبــاورهســتندتــاانبارهــایایــنشــرکتبــاهــدفمشــری
مــداریوایجــاداطمینــانخاطــرمســرروشــیبـرایآینــدهخــودترســیمکننــد،بــههمــندلیــل
امــروزشــرکتپیــوانبــهعنــوانیکــیازبزرگرتیــنتامــنوتوزیــعکننــدگانبرتــرکشــورقلمــداد
میشــود.
وی عنــوان کــرد :در شــرکت آرمــان تجــارت آرون(پیــوان) مدیریــت انبــار مبتــی بــر تقاضــا و
ســفارشدرلحظهصــورتمیگــردوتمامــیمراحلبهمنظــورافزایــشســرعتورضایتمندی
مشــریانکامــامکانــزهشــدهاســتوهمــکارانمتخصصماقــادرهســتند،تعادلمناســی
میــانعرضــهوتقاضــاایجــادکننــدکــهبــهدنبــالآنآرامــشبــازاررابــههمـراهدارد.
مهنــدس ســروش آزاد در پایــان بــه ســایرخدمات انبــار پیــوان همچــون لجســتیک و
پشــتیبانی درحمــل و جابجایــی محصــوالت ســفاریش مشــریان اشــاره کــرد و افــزود :بــه
منظــور رفــاه حــال مشــریان و رفــع هرگونــه دغدغــه و نگرانــی همــکاران مــا از زمــان ثبــت

گزارش
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نشانههای جابجایی در اقتصاد جهان
(بخش اول)

رفتــار ایــران در اقــدام بــرای عضویــت در ســازمانهای منطقــهای و

بنیالمللــی تــک قطــی و تثبیــت هژمونــی خــود بــر تمــام شــئون جامعــه

بنیالمللــیمعقــولوحســابشــدهاســت،زی ـرادنیــادرحــالفاصلــه

بنیالمللــی حرکــت کــرد .در ایــن دوره تالشهــای ایــاالت متحــده بــرای

گرفــن از نظــم مبتــی بــر جهانــی شــدن بــه ســمت پیمانهــای

مدیریــت مناقشــات بنیالمللــی ،صــدور ارزشهــای آمریکایــی ماننــد

منطق ـهایاســت.نظــمنویــنجهانــیمجموع ـهایازمناســباتنوشــته

لیــرال دمکــرایس در چارچــوب مفاهیمــی ماننــد جهانــی شــدن قابــل

و نانوشــته بــن بازیگــران و کشــورهایی اســت کــه عرصــه سیاســت

توجــهبــودهاســت.امــااکنــونپــسازگذشــتبیــشازدودهــه،شــاهد

بنیالمللــی را نظــارت و مدیریــت میکننــد .طــی دورههــای تاریخــی

نشــانههای زوال نظــم بنیالمللــی بــا محوریــت آمریــکا و شــکلگریی

متعــدد ،نظمهــای بــن المللــی متعــددی ظهــور و افــول داشــتهاند و

نظــامچندقطــیدرجامعــهبنیالملــلهســتیم.طبیعتــادرنظــمجدیــد،

جنــگ یکــی از مهمرتیــن عوامــل تســریع در دگردیــی نظــم جهانــی و

آمریــکا بــه عنــوان یــک ابرقــدرت از صحنــه معــادالت بنیالملــل حــذف

تغیــرهندســهنظامــاتمختلــفدرطــولتاریــخبــودهاســت.پیــشاز

نخواهــدشــد،ولــیبــهنظــرمیرســدقــدرتیکهتــازیآندراعمــالاراده

فروپــایشاتحــادجماهــرشــوروی،جهــانبــهدوبلــوکشــرقوغــرب

خــودبــهشــدتتنــزلیابــد.ای ـرانبــهعنــوانکشــوریبــابیشــرینمنابــع

تقســیمشــدهبــودوایــنکشــوربــههم ـراهایــاالتمتحــدهآمریــکا،نظــم

نفــت و گاز دنیــا و موقعیــت ممتــاز جغرافیایــی بــرای ایجــاد یــک هــاب

جهانــیدوقطــیراشــکلدادهبودنــد.درطــولســالهایجنــگســرد،

ترانزیــینتوانســتدرنظــمفعلــی،جایــگاهخــودرادر زنجــره اقتصــادی

نظــم بنیالمللــی دوقطــی بــر جهــان حاکــم بــود و کشــورها الجــرم در

دنیــا پیــدا کــرده و در مســر توســعه حرکــت کنــد ،فرصــی کــه میتوانــد

یکــیازدواردوگاهشــرقیــاغــربتعریــفمیشــدند.بــافروپــایشاتحــاد

در نظــم جدیــد آتــی مجــددا بــرای ایــران فراهــم شــود.

جماهــر شــوروی در ســال  ،۱۹۹۱آمریــکا بــه ســمت یکهتــازی در نظــم

برگزاری همایش
رویداد تجربه محور  PR talkدر اصفهان

ایــن همایــش روز پنجشــنبه  6مــرداد بــرای اولــن بــار در کشــور

در برندســازی ســازمان و شــرکتها و روابطعمومــی شــرکتهای ،B2B

بــا محوریــت رویــداد تجربــه محــور  PR talkو بــا حضــور حــدود 300

مهدیــهمعظمی(مدیــرروابــطعمومــییکتانــت)بــاموضــوعداســتانگوییبــا

مدیــر روابطعمومــی بــا شــیوهای نوآورانــه برگــزار شــد .بــه گــزارش

دادهدرروابطعمومــی،نــگارعرب(مدیــرروابطعمومــیتپــی)بــاموضــوع

روابــطعمومــیشــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)؛درایــنرویــداد

نقــششــبکههایاجتماعــیدرروابطعمومــیوفاطمــهعســگریآزاد(مدیــر

کمســابقهکارشناســانبرجســتهایــنحــوزهبــهبــرریسرویدادهــای

روابطعمومــی و مســوولیت اجتماعــی اســنپ) بــا موضــوع مســوولیت

تجربــه محــور روابــط عمومیهــا بــا مــرور شکســت و موفقیــت در

اجتماعــیونقــشآندرروابطعمومــیب ـرایحاض ـرانســخرنانیکردنــد.ایــن

کســبوکارهــاپرداختنــد.نکتــهقابــلتوجــهاینکــهدرایــنهمایــش

همایــشبــامشــارکتشــرکتفــوالدمبارکــه،اتــاقبازرگانــیوباشــگاهمدیران

امریحســن موســوی(مدیر روابــط عمومــی دیجــی کاال) بــا موضــوع

روابطعمومــیدرســالنهمایشهــایاتــاقبازرگانــیاصفهــانبرگ ـزارشــد.

روندهــای جدیــد در روابطعمومــی ،هارمیــک نواســارتیان(مدیر

گفتــیاســت؛رضــاعلمالهــدی،مدیــرروابطعمومــیشــرکتآرمــانتجــارت

روابطعمومــی آژانــس تبلیغاتــی بادکوبــه) بــا موضــوع روابطعمومــی

آرون(پیــوان) نــز در همایــش تجربــه محــور  PR talkحضــور داشــت.

فرصت سوزی
جنــگروســیهواوکرایــنفرصــتبســیارخوبــیبــودتــاســهمصــادراتفــوالدای ـرانافزایــشیابــد،امــامتاســفانهایــنمهــمبــهدلیــلوضــع
عــوارض صادراتــی محقــق نگردیــد .ایــران بــه دلیــل مشــکالت نــایش از وضــع عــوارض نتوانســت ســهمی از صــادرات اوکرایــن را بــه خــود
اختصــاصدهــد،ضمنآنکــهاتخــاذرویکــردممانعــتازصــادراتباعــثشــد،قراردادهــایصادراتــیبســیاریازشــرکتهایفــوالدینــز
یکــهکشــشبــازارداخــلبیــشاز۱۵میلیونتــن
تحتالشــعاعق ـرارگــرد.کشــورمــابالغبــر۳۰میلیونتــنظرفیــتتولیــدفــوالددارد،درحال 
نیســتوایــنبــهمعنــایآناســتکــهبایــدصــادرات۱۵میلیونتــیفــوالددرکلزنجــرهایجــادشــودکــهمتاســفانهپتانســیلموجــودبــهدلیــل
صــدوربخشــنامههایخلقالســاعهازدســترفــت.گرچــهایمیــدروومعاونــتمعدنــیوزارتصمــتقــولدادهانــدکــهبــامانعزدایــیوایجــاد
تســهیالتراهصــادراتراهمــوارســازندتــابخــیاززیانهــاجــرانگــردد.
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ابتکاری جدید در پیوان
شــرکتآرمــانتجــارتآرون(پیــوان)ازجملــهشــرکتهاییاســتکــهضمــنبکارگــریعلــمروزدنیــاتــاشمیکنــد،خدمــاتمنحصــربــهفــردیرابــه
مشــریانخــودارائــهنمایــدکــههمــنموضــوعباعــثشــدهبــااســتقبالگســردهایروبــروشــود.یکــیازخدمــاتجدیــدایــنشــرکتپــروژهبــهســازهاســت
کــهازطریــقمحاســباتدقیــقکارشناســانبرجســتهدراختیــارمشــریانق ـرارمیگــرد.درایــنپــروژهکارشناســانازطریــقمحاســباتدقیــق،مقــدار
آهــنآالتمصرفــیدرســاختمانرادراختیــارمشــریانق ـرارمیدهنــدتــاازایــنطریــقســاختوســازدرمســربهینهســازیحرکــتکــردهوتــاحــدود
زیــادیازاتــافهزینــهوزمــانجلوگــریکنــد.درواقــعبــاعنایــتبــهایــنموضــوعکــهآهــنیکــیازعناصــراصلــیدرســاختمانمحســوبمیشــود،شــرکت
پیــوانبــاایــناقــدام،باعــثکاهــششــدیددورریــزآهــنمصرفــی(کاهــشهزینههــابــن15تــا20درصــد)درســاختمانســازیشــدهاســت.پــروژهبــه
ســازهب ـرایاف ـرادیبیشــرمفیــداســتکــهدرمرحلــهگودبــرداریویــاتخریــبســاختمانقبلــیخــودق ـراردارنــد.لــذامتقاضیــانمیتواننــدبــااعتمــادبــه
تیــمکارشــنایسپیــوان،بعــدازمعرفــیســاختمانخــود،مقــدارآهــنمصرفــیرادرقالــبیــکفایــلدریافــتکــردهوتــاانتهــایســاختوســازهمراهــی
کارشناســانراکنــارخــودداشــتهباشــند.

ایران و عراق؛ بزرگترین شرکای تجاری منطقه

راهکار کرهجنوبی برای احیای بازار

رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران و عــراق میگویــد ظــرف  ۱۵ســال آینــده،

کرهجنــــــوبیکاهشمالیــاتبـرایشــرکتها ،کارگـران و ســرمایهگذاران

تجــارت مشــرک ایــران و عــراق بــه بزرگرتیــن محیــط فعالیتهــای

را پیشــنهاد کــرد تــا از رشــد اقتصــادی بــه رهــری بخشخصــویص

اقتصــادی تبدیــل خواهــد شــد .یحــی آ لاســحاق در ایــن خصــوص،

حمایــت کنــد ،همانطــور کــه رییــس جمهــور در انتخابــات وعــده

خاطرنشــانکــرد:ع ـراقدرایــنســالهاهمــوارهشــریکتجــاریدومیــا

داده بــود .دولــت کنونــی کرهجنوبــی در اولــن بازنگــری ســاالنه کــد

ســومای ـرانبــودهاســت.تــا۱۵ســالآینــدهبــازارای ـرانوع ـراقبزرگتریــن

مالیاتــی خــود ،پیشــنهاد کــرد حداکثــر نــرخ مالیــات شــرکتها را از

محیــط فعالیــت اقتصــادی بــرای فعــاالن دو کشــور خواهــد بــود و در
زمینــهانــواعکاالتــاپروژههــایبــزرگاقتصــادیامــکانفعالیــتوجــود
دارد.بنابرایــنکســانیکــهامــروزشــروعکنندهودرخــطمقــدمباشــند۱۵،
ســالبعــدموفقتریــنخواهنــدبــود.اوبــاتاکیدبــراینکــهعزممســوولنی
ردهبــاالیهــردوکشــوربــرتوســعهروابــطاقتصــادیاســت،بیــانکــرد:
دربرخــیمقاطــعحجــممعامــاتدوکشــوربــه۱۳میلیــارددالررســیدهو
ق ـراربــرایــناســتکــهایــنمــزانرابــه۲۰میلیــارددالردرســالبرســانیم.
چ ـراکــهدراســتانهاوبخشهــایمختلــفصنعــیای ـرانوبــازارع ـراق
ایــنظرفیــتوجــوددارد.آ لاســحاقگفــت:توافــقشــدهتــا تــوازنبرقـرار
شــود.لــذافرصــتخوبــیب ـرایتجــاردوکشــورخواهــدبــود.
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 ۲۵درصــد فعلــی بــه  ۲۲درصــد کاهــش دهــد .
وزارت دارایــی کــره جنوبــی در بیانیــهای اعــام کــرد :هــدف مــا
بازنگــری در کدهــای مالیاتــی بــرای مطابقــت بــا اســتانداردهای
جهانــی و احیــای مشــاغل و همچنــن بازارهــا اســت .ایــن بازنگــری
ســاالنه در حالــی انجــام میشــود کــه چهارمــن اقتصــاد بــزرگ آســیا
در حــال آمــاده شــدن بــرای رشــد آهســتهتر در ســال جــاری اســت.
وزارت دارایــی در بیانیــه ای اعــام کــرد:هــدفمــابازنگــریدرکدهــای
مالیاتــی بــرای مطابقــت بــا اســتانداردهای جهانــی و احیــای بــازار،
مشــاغل و همچنــن بازارهــا اســت.

