
د 1بین المللصـر شماره دوم    اردیبهشت  1400

بین المللصـر

ماهنامه رصد بین الملل  شماره  دوم    اردیبهشت  1400 36 صفحه    قیمت 20 هزار تومان

پیام مدیر عامل چادرملو  
پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 

 پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان  
پیام تبریک مـدیرعـامل فوالد سنگــان  

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
پیام تبریک مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

پیام تبریک محمد پناهی رییس هیـات مدیره پنـاه صنعت پارت
پیام تبریک مـدیرعـامـل سـازمـان منطقــه آزاد کیــش  
پیام تبریک مدیرعامل بانک مهر ایران  به مناسبت روز ارتبـاطات

پیام تبریک مدیرعـامل بـانک سینـا  

پیام تبریک  برخی از مدیران عامل
 به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اطالع رسانی به موقع
 حرفه ای و درست الزمه
 کار روابط عمومی است

د27 اردیبهشت ماه  روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد 

ادامه راه فجر انرژی به سوی روابط عمومی 
نوین با 105 اقدام گوناگون در سال 99

پترول دو طرح توسعه ای جدید در راه دارد



د بین المللصـر شماره دوم    اردیبهشت  21400



د 3بین المللصـر شماره دوم    اردیبهشت  1400

اطالع رسانی به موقع، حرفه ای و درست الزمه کار روابط عمومی است................................................................................................4
پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش  به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی................................................6
روابط عمومی و حمایت از برندها در زمان کرونا.....................................................................................................................................7
پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات.....................................................................................8
پیام مدیر عامل چادرملو به مناسبت  روز روابط عمومی و ارتباطات...................................................................................................9
پیام تبریک مدیرعامل فوالد سنگان  به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی......................................................................10
پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان  به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی...........................................................................11
روابط عمومی یکی از عناصر مهم پشتیبان تولید است.......................................................................................................................12
سرپرست محترم شرکت طالی زرشوران روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفتند...................................................13
هدفمندی، تخصص گرایی و خالقیت ویژگی های روابط عمومی های پویا و اثربخش در دوران معاصر است...................................14
تبریک مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت روز روابط عمومی.........................16
پترول دو طرح توسعه ای جدید در راه دارد..........................................................................................................................................17
ادامه راه فجر انرژی به سوی روابط عمومی نوین با 105 اقدام گوناگون در سال 99..........................................................................18
پیام تبریک پناه صنعت پارت به مناسبت روز روابط عمومی..............................................................................................................20
سفارس و سیتا جاده صاف کن صنعت سیمان می شوند؟...................................................................................................................21
روابط عمومی علم تا عمل.......................................................................................................................................................................22
نقش روابط عمومی ها در ارتقا و توسعه جایگاه برند و بازاریابی برای محصوالت بنگاه های بزرگ اقتصادی.................................24
روابط عمومی دانا و پویا با ایفای نقش سازنده باید هوشمندانه و متعهدانه، مشاور و هدایت گر سازمان باشد...............................26
برندسازی، آرمان اصلی یک روابط عمومی موفق...............................................................................................................................27
پیام تبریک مدیرعامل بانک مهر ایران  به مناسبت روز ارتباطات....................................................................................................28
مدیرعامل بانک سینا روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت.......................................................................................29

تاثیر اختیارات مدیریتی بر انحراف  از سطح بهینه وجوه نقد.............................................................................................................30 

فهرست
شماره دوم - اردیبهشت 1400

صاحب امتیاز و مدری مسئول : زهرا قلباربند  

سردبیر: سمیرا عسگری

کاران این شماره : هم

بهارمیرکاشی -  زینب احمدی  

سمعیلی 
 افطمه زراعت دوست - زهرا ا

آردس : تهران - خیابان آزادی - تقاطع خیابان نواب - هب سمت میدان جمهوری- پالک 680-  واحد 5

چاپ : اریان کهن

تلفن: 021-66938728



د بین المللصـر شماره دوم    اردیبهشت  41400

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه روابط عمومی 
دریچه ای است که مردم و جامعه از طریق آن اطالعات مربوط 
به اهداف، اقدامات و عملکرد وزارتخانه و بخش های مختلف 
آن را بدست  می آورند، گفت: اطالع رسانی به موقع، حرفه ای و 

درست الزمه کار روابط عمومی و نیاز هر سازمان است.
به گزارش رصد بین الملل ، علیرضا رزم حسینی در نشست 
روابط  و  ارتباطات  روز  مناسبت  به  که  کنفرانسی  ویدوئو 
استان ها،  صمت  سازمان های  روسای  حضور  با  و  عمومی 
روابط  مدیران  و  سازمان ها،  این  عمومی  روابط  مسئولین 
عمومی سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابعه این وزارتخانه 
برگزار شده بود، ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات 
روابط عمومی در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری 
را  رسانه  و حوزه  اطالع رسانی  رسالت  مختلف،  استان های  و 
انتشار  و  رسانه  که  دنیایی  در  گفت:  و  خواند  اثرگذار  امری 

اطالعات حرف اول را می زند، صحت، دقت و سرعت عواملی 
هستند که باید در اطالع رسانی و فعالیت در حوزه رسانه به 

عنوان اولویت مورد توجه قرار گیرند.
امروز  دنیای  اینکه در  بیان  با  تجارت  و  وزیر صنعت، معدن 
جنگ رسانه ای به یکی از مهلک ترین و زیان بارترین چالش ها 
تبدیل شده است، جهت دهی و هدایت افکار عمومی را یکی 
از اهداف مهم رسانه ها دانست و افزود: اهمیت رسانه و حوزه 
بویژه  نیست  پوشیده  بر کسی  روابط عمومی  و  اطالع رسانی 
دردنیای امروز که اذهان و افکار جامعه مورد هدف رسانه ای 
قرار گرفته است و رقابت در ساخت و هدایت افکار عمومی 

است.
آن  نقش  و  صمت  وزارت  اهمیت  به  ادامه  در  رزم حسینی 
به عنوان یکی  اظهار کرد: دستگاه صمت  و  اشاره  در کشور 
مردم حدود  معیشت  و  اقتصاد کشور  متولی  دستگاه های  از 

اطالع رسانی به موقع، حرفه ای و درست الزمه کار 
روابط عمومی است
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است  داده  اختصاص  به خود  را  GDP کشور  از  ۳۸ درصد 
و با توجه به اینکه مسئولیت تجارت بین المللی و حوزه های 
صنعت و معدن را برعهده دارد یکی از مهم ترین وزارتخانه های 
نظام است و این به معنای اهمیت بیشتر بخش روابط عمومی 

در این حوزه  است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه روابط عمومی 
اطالعات  آن  طریق  از  جامعه  و  مردم  که  است  دریچه ای 
اقدامات و عملکرد وزارتخانه و بخش های  اهداف،  به  مربوط 
مختلف آن را بدست  می آورند، اطالع رسانی به موقع، حرفه ای 
و درست را الزمه کار روابط عمومی و نیاز هر سازمانی عنوان 
سازمان  هر  در  شده  انجام  کارهای  و  اقدامات  گفت:  و  کرد 
به  اطالع رسانی  اگر  که  شود  رسانده  مردم  اطالع  به  باید 
از وزارتخانه و  بیفتد، مطالبات جامعه  اتفاق  صورت شایسته 
دستگاه های ذیربط در چارچوب مسئولیت های قانونی خواهد 

بود.
وی با تاکید بر اینکه اطالع رسانی به موقع، کافی و صادقانه 
باعث افزایش سرمایه های اجتماعی برای وزارتخانه و مجموع 
حاکمیت خواهد شد، اذعان داشت: وزارت صمت به عنوان یک 
وزارتخانه مهم باید در چارچوب مسئولیت های خود پاسخگو 
را  مسئوالن  عزم  و  مردم صداقت  اگر  یقین  طور  به  و  باشد 
سرمایه های  به  لطمه ای  کنند،  حس  مسئولیت ها  انجام  در 
اجتماعی نظام وارد نخواهد شد؛ در طول دفاع مقدس، همه 
عملیات ها به مردم اطالع داده می شد، و به واسطه اعتمادی 
عملیات ها،  برخی  در  شکست  علی رغم  داشت  وجود  که 
درعملیات های بعدی فرزندان این سرزمین در میدان حاضر 
بودند و موفقیت ها و پیروزی ها را خلق می کردند؛ در جنگ 

اقتصادی نیز باید با مردم و جامعه صادقانه برخورد کرد.
مسئولیت ها،  چارچوب  درباره  رسانی  اطالع  صمت،  وزیر 

اهداف و عملکرد وزارتخانه، در کنار پاسخگو بودن مسئوالن 
از  این  کرد:  تاکید  و  دانست  و شرط خدمت رسانی  را الزمه 
بدون  و مراکز اطالع رسانی است که  وظایف روابط عمومی 
بزرگنمایی و به دور از تبلیغ افراد، کارها و اقدامات دستگاه ها 
را به عموم مردم اطالع دهد؛ مردم باید بدانند شرایط چگونه 
است، دستاوردهای چه بوده است؛ در کنار تشریح مشکالت و 
تهدیدها، فرصت ها و اقدامات نیز باید به اطالع مردم رسانده 

شود.
به  اشاره  با  خود  صحبت های  دیگر  بخش  در  رزم حسینی 
فضای جدید رسانه ای و دسترسی آسان افراد به اطالعات و 
ابزار تولید و انتشار خبر در دنیای امروز، تصریح کرد: امروز 
در جامعه با پدیده بمباران اطالعات روبرو هستیم و وظیفه 
ایجاد شفافیت در این فضا و مشخص کردن اخبار و اطالعات 
درست از اخبار نادرست بر عهده اصحاب رسانه و مراکز روابط 

عمومی است.
برای  به تالش وزارت صمت  اشاره  با  پایان  رزم حسینی در 
تحقق وعده ها و رفع مشکالت در حوزه مسئولیت های خود 
البته  و  است  انجام شده  وزارتخانه  در  اقدامات خوبی  گفت: 
نتایج خوبی نیز در این مدت بدست آمد که بسیاری از آن ها 
به اطالع عموم نرسید، خدمات و کمک هایی که بخش  صنعت 
و تجارت در دوران کرونا انجام داد بی نظیر بود و اقداماتی که 
کشور را از واردات بسیاری تجهیزات ضروری پزشکی بی نیاز 
کرد، قابل تقدیر است؛ رشد صنعتی نزدیک به ۸ درصدی در 
شرایطی که کرونا و تحریم ها محدودیت های زیادی را ایجاد 
موفقیت ها  این  تمامی  و  است  بزرگی  موفقیت  است،  کرده 
دستاورهای نظام است که الزم است مردم از آن اطالع داشته 

باشند. 
  ایراسین
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به مناسبت روز جهانی 
ارتباطات و روابط عمومی پیام تبریک گفتند.

به نام خداوند جان و جهان

وروابط  ارتباطات  روزجهانی  27اردیبهشت  فرارسیدن 
عمومی بر تمامی فعاالن حوزه ارتباطات در کشور به ویژه 
فرخنده  کیش  زیبای  درجزیره  عرصه  این  گران  تالش 

وخجسته باد.
دیدگاه  طرح   ، رسانی  اطالع  و  سازی  اطالع  یابی،  اطالع 
های مختلف، معرفی دستاوردهای سازمان ها و نهادها به 
جامعه و همچنین ایجاد ارتباط موثر مسئوالن با مخاطبان 
مرهون تالش فعالن عرصه ارتباطات است که با تدبیر، امید 

و روشنگری در جامعه نقش آفرینی می کنند .
کارکنان روابط عمومی ها رهروان سخت کوش مسیر اعتال 
و  دانش  هنرمندانه  که  هستند  مدنی  فرهنگ  ارتقای  و 

مهارت خویش را برای  فراهم کردن فضایی سالم درعرصه 
اطالع رسانی وسیع و وثیق و ارتباطات اثر بخش بین مردم 

و سازمان خود بکارمی گیرند .
و  روابط عمومی  روز  اردیبهشت  تبریک  27  با  رو  این  از 
روابط عمومی های سازمان  موثر  از تالش های  ارتباطات 
منطقه آزاد کیش ، شرکت های تابعه ، ادارات ،سازمان ها 
، نهادها و شرکت های بخش خصوصی که با ارتقاء عملکرد 
سازمان خود موجب رشد و توسعه جزیره کیش می شوند 

تقدیر و تشکر می نمایم. 
مسیر  این  در  همواره  یزدان  لطف  مدد  به  است،  امید 

ارزشمند خدمت رسانی موفق و پیروز باشید.

   جعفر آهنگران
 رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان
 منطقه آزاد کیش

پیام تبریک مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش
 به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی
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امروزه مشتریان انتظار آگاهی از وضعیت برندها در هر شرایطی 
را دارند؛ بنابراین روابط عمومی ها مسئولیت بسیار سنگینی در 

قبال اطالع رسانی وضعیت برند خواهند داشت.
 روابط عمومی به معنی اداره کردن وظایف، ش��ناسایی، ایجاد، 
حفظ و نگهداری روابط مطلوب و حسنه بین سازمان و جامعه 
است. جامعه ای که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته 
است. روابط عمومی به عنوان واسطه بین مردم و سازمان عمل 
می کند و نقش پُ��ل ارتباطی را بین مخاطبان و سازمان بازی 
می کن��د. به عبارتی نق��ش روابط عموم��ی میانجی گری بین 

مدیریت سازمان و مخاطبان درون و برون سازمانی است.

 بحران کرونا و غافلگیری برندها
زمانی ک��ه ویروس کرون��ا در سطح جهانی توسع��ه پیدا کرد، 
بس��یاری از برنده��ا هن��وز نس��بت ب��ه عمق فاجع��ه آگاهی 
نداشتند. قطع ارتباط مس��تقیم میان برندها و مشتریان برای 
ماه هاحادث��ه ای عجیب به نظر می رسد. بی تردید بس��یاری از 
برندها انتظار چنین حادثه ای را نداشتند؛ بنابراین واکنش آنها 

در قبال چنین اتفاقی متفاوت بود.
بدون تردید پوشش رسانه ای نسبت به اتفاقات برند در شرایط 
کرونایی اهمیت بس��یار زیادی دارد. ام��روزه مشتریان انتظار 
آگاه��ی از وضعی��ت برندها در هر ش��رایطی را دارند؛ بنابراین 
روابط عمومی ها مسئولیت بسیار سنگینی در قبال اطالع رسانی 
وضعیت برن��د دارند. این امر از نظر تعامل با مشتریان اهمیت 

باالیی دارد و باید توجه ویژه ای به آن وجود داشته باشد. 

 بحران کرونا همیشگی نیست
براساس نظر کارشناسان دوران کرونا برای همیشه پابرجا نخواهد 
ماند. این بحران نیز مانند بسیاری از بحران های دیگر دیر یا زود 
رفع خواهد ش��د. نکته مهم استفاده از ب��ازه زمانی جاری برای 
نمایش تعهد کسب و کارها به مشتریان است. امروزه مشتریان 
انتظارات بسیار زیادی از برندها دارند؛ پس باید به خوبی نسبت 
به انتظارات آنها پاسخ داد. در غیر این صورت مشتریان به سرعت 

به سراغ برندهای دیگر خواهند رفت.
طراحی برنامه بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف در بازه زمانی 
کنونی اهمیت بس��یار زیادی دارد. اغل��ب اوقات فرآیند روابط 
عمومی با بازاریابی ش��باهت باالی��ی دارد؛ بنابراین باید امکان 
استفاده از اطالعات دست اول موردنیاز برای حوزه بازاریابی به 
منظور ساماندهی استراتژی روابط عمومی وجود داشته باشد.

 بی رغبتی به رسانه های سنتی 
روابط عمومی از طریق رسانه های سنتی همیشه پاسخ مناسب 
برای برندها نیس��ت. گاهی اوقات ض��روری است با رسانه های 

تازه نیز هماهنگی قابل مالحظه  ای ایجاد شود. این امر شامل 
حض��ور فعال در فضای ش��بکه های اجتماع��ی و تأمل نزدیک 
ب��ا کاربران است. مزیت اصلی این رون��د امکان بیان ایده های 
مختلف و مشارکت ب��ا مشتریان در حوزه های مختلف خواهد 
بود. امروزه مشتریان دیگر ب��ه رسانه های سنتی توجه زیادی 
ندارند. باید هرچه سریع تر نس��بت به تغییر ش��یوه فعالیت در 
حوزه روابط عمومی اقداماتی صورت گیرد. بس��یاری از برندها 
به دلیل تأخیر در این فرآیند مشکالت بسیار زیادی را متحمل 

شده اند.
ویروس کرونا شرایط دش��واری برای برندها پدید آورده است. 
مهمترین مس��ئله در این می��ان توجه به بخش روابط عمومی 
برای نجات کس��ب و کارهاست. حفظ ارتباط با مخاطب هدف 
در طول دوران کرونا اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما نیز 
عالقه من��د به حفظ ارتباط برندتان با مخاطب هدف هس��تید، 
باید از همان ابتدا نسبت به توجه به حوزه روابط عمومی اقدام 
کنی��د. در غیر این صورت مشکالت بس��یار زی��ادی در زمینه 

تعامل با مشتریان خواهید داشت.

پرهیز از سکوت؛ یکی از اصول کاری روابط عمومی
یک��ی از مهمترین نکات در ش��رایط کرونایی پرهیز از سکوت 
است. بخش رواب��ط عمومی باید به طور مداوم با مشتریان در 
تماس و تعامل باشد. سکوت در این بازه زمانی به معنای مرگ 
کسب و کار خواهد بود؛ بنابراین باید به ادامه فعالیت  در بخش 
رواب��ط عمومی ادامه داد. نکته مه��م در این میان ایجاد تغییر 
می��ان وضعیت فعالیت گذش��ته برند با نیازه��ای فعلی است. 
برخی از برندها در شرایط مختلف به طور واحد عمل می کنند. 

این امر شرایط بسیار دشواری برای برندها ایجاد می کند.
فهم دقیق شرایط کرونایی و تالش برای سازگاری با آن اهمیت 
باالیی دارد و بدون تردید تمام کسب و کارها توانایی سازگاری 
با ش��رایط موردنظر را ندارند و باید به سرعت نسبت به بهبود 
شرایط  اقدام کرد. شناخت نیازهای مشتریان و انتظارات شان از 
برند کار دشواری نیست؛ لذا ضروری است خودمان را به جای 
مشتریان قرار دهیم. در این صورت ش��ناسایی نیازهای آنها به 

هیچ وجه دشوار نخواهد بود.

روابط عمومی و حمایت از برندها در زمان کرونا

سخن سردبیر

 سمیرا عسگری
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مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز روابط عمومی و 
ارتباطات پیام تبریک صادر کردند.

کنار  در  و  گوناگون  های  سازمان  تنوع  که  حاضر  عصر  در   
آن گسترش ابزارهای اطالع رسانی را شاهد هستیم، سازمان 
طبقه  ذینفعان،  شناسایی  ابتدا  که  بود  خواهند  موفق  هایی 
ویژه  سویه،  دو  ارتباط  استراتژی  تدوین  و سپس  آنها  بندی 
هریک از این گروه ها را در بُعد درون سازمانی و برون سازمانی 
واژه های شفافیت،  کلید  و همچنین  دهند  قرار  توجه  مورد 
پاسخگویی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، مسئولیت 
اجتماعی، اعتماد عمومی، همدلی و هم افزایی را در استراتژی 
های سازمان به صورت اجرایی قرار دهند که قطعاً این مهم با 

بهره گیری از یک روابط عمومی هوشمند امکان پذیر است.
 استراتژی ارتباطی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت 

فوالد کشور ، توجه به مسئولیت اجتماعی و استفاده از تکنیک 
و  سازنده  ارتباطات  توسعه  راستای  در  عمومی  روابط  های 
قابل  دستاوردهای   ، گذشته  قرن  نیم  در  که  است  همدلی 

توجهی حاصل کرده است.
به  را  ارتباطات  و  عمومی  روابط  روز  ماه  اردیبهشت   27  
تالشگران عرصه روابط عمومی که درنهایت تالش می کنند، 
اهداف سازمان را به سمت زندگی بهتر برای انسان ها و جهانی 
زیباتر هدایت کنند ، تبریک می گویم و برای آنها سالمتی و 

بهروزی آرزو می کنم.

 منصور یزدی زاده
مدیرعامل ذوب آهن ذوب آهن اصفهان

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز 

روابط عمومی و ارتباطات



د 9بین المللصـر شماره دوم    اردیبهشت  1400

مدیر عامل چادرملو بمناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات 
پیام تبریک گفتند.

در فرآیند ارتباطات گسترده جهان امروز و نیاز جوامع و افکار 
وجود  خود،  پیرامون  محیط  از  اطالعات  دریافت  به  عمومی 
واحد های روابط عمومی به ویژه در بنگاههای اقتصادی می 
تواند زمینه تعامالت دو سویه با مشتریان و کارگزاران را فراهم 

سازد .
اجتماعی و  فعالیت های  به  تداوم بخشی  برای  امروز  جامعه 
عهده  بر  مهم  تکلیف  این  و  است  آگاهی  نیازمند  اقتصادی، 
روابط عمومی هاست که با بهره گیری از ابزار های ارتباطی 
و ظرفیت های رسانه ای در جهت تنویر افکار عمومی  تالش 

نماید. 
انتظار می رود فعاالن حوزه روابط عمومی ضمن حفظ اعتبار و 

تحکیم اهداف و خط مشی های  سازمان متبوع خود و تطبیق 
توصیه  ویژه  به  اسالمی  جمهوری  نظام  کالن  اهداف  با  آن 
های مقام معظم رهبری، برای ترسیم فضایی امید بخش از 
دورنمای  توسعه همه جانبه کشور، بیش از پیش مساعی خود 

را  بکار بندند .
اعتماد   و جلب  ارزشمند  این هدف  یه  برای دستیابی  البته   
امور  همه  لوحه  سر  صراحت  و  صداقت  باید    عمومی 

باشد .  
حوزه  کارکنان  تمامی  به  را  روز  این  خود  نوبه  به  هم  بنده 
روابط عمومی و اطالع رسانی تبریک عرض می کنم و آرزوی 

سالمتی و بهروزی و موفقیت روز افزون می نمایم .

           ناصر تقی زاده

پیام مدیر عامل چادرملو به مناسبت
 روز روابط عمومی و ارتباطات
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دکتر امرایی مدیرعامل فوالد سنگان در پیامی به مناسبت روز 
ملی ارتباطات و روابط عمومی : صداقت در اطالع رسانی و تالش 
مضاعف در ایجاد رابطه ای برد برد، هنری است که امروزه ، روابط 
عمومی های هوشمند آن را سرلوحه فعالیت ها قرار می دهند…

جان نباشد جز خبر در آزمون  
هرکه را افزون خبر جانش فزون   

بیست و هفتم اردیبهشت ،به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی 
نشان از اهمیت واالی آگاهی و اطالع رسانی در عصر حاضر دارد. 
روابط عمومی، ارکانی موثر و اثرگذار اطالع رسانی و حلقه پیوندی 

مستحکم است.
تاکید رهبر فرزانه انقالب بر اهمیت روابط عمومی ها به عنوان 
“بهترین نمایانگر اوضاع داخلی سازمان ومنعکس کننده چگونگی 
مسائل سازمان ها ” گواهی برنقش بی بدیل روابط عمومی در 

سازمان است.

در نظریه های مدیریتی، مهمترین سرمایه و دارایی شرکت ها 
و  به سازمان هاست  تعهد  با  میزان دانش و تخصصص همراه 
خوشبختانه در چند سال اخیر روند رو به رشد و جهت ساز روابط 

عمومی ها، نویدبخش جهش و ارتقای جایگاه رفیعشان بوده و 
حضور این قشر در الیه های مختلف ارتباطی در سازمان ها موید 
نقش ارزنده آن ها در همگام سازی اهداف و ارزش ها در سازمان 
ها دارد. اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در 
دورانی که اطالع رسانی در همه عرصه ها پیشتاز است، به گونه 
ای که موفقیت سازمان ها و دوامشان در عرصه ها و فعالیت های 

تخصصی به عملکرد روابط عمومی های آن ها وابسته است.
صداقت در اطالع رسانی و تالش مضاعف در ایجاد رابطه ای برد 
برد، هنری است که امروزه ، روابط عمومی های هوشمند آن را 
سرلوحه فعالیت ها قرارداده اند . اقدامات صورت گرفته در شرکت 
فوالد سنگان به رغم زحمات شبانه روزی و بی دریغ همکاران 
گرانقدرمان، از پنجره ارتباط محور و البته سبز روابط عمومی 
منعکس شده و این نشان از ارتباط موثر و پیش برنده این واحد 

در ایجاد پیوندی راهبردی در این شرکت دارد .
اینجانب، ضمن تبریک روز ملی ارتباطات و روابط عمومی، به 
تمامی اصحاب رسانه و فعاالن این عرصه، تالش بی شائبه این 
عزیزان را ارج نهاده و امید آن دارم با تعهد ، مسئولیت پذیری 
و رعایت اخالق حرفه ای، شاهد ارتقای سطوح تعامل سازنده 

سازمان ها با جامعه و رسانه ها باشیم.
 روابط عمومی فوالد سنگان

پیام تبریک مدیرعامل فوالد سنگان
 به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
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پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان
 به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

با صدور  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل شرکت  معروفخوانی  عطاء 
پیامی ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت برای دست اندرکاران حوزه 
روابط عمومی و همکاران خود در روابط عمومی فوالد هرمزگان، 

27 اردیبهشت روز ارتباطات و  روابط عمومی را تبریک گفت.

به نام خدا
همانطور که می دانیم از روابط عمومی به عنوان هنر هشتم و 
دست آورد قرن بیستم یاد می کنند، که به سرعت جایگاه خود را 
در سازمانها پیدا کرده و امروزه به جرأت می توان گفت که هیچ 
مؤسسه یا سازمان بزرگ جهانی را نمی توان یافت که بدون روابط 

عمومی پله های موفقیت را طی کند.
اطالع یابی و اطالع رسانی در دنیای مدرن امروزی یکی از فعالیت 

های مهم هر سازمان به شمار می رود.
روابط عمومی ها در سازمانهای صنعتی وظایف بسیار مهمی را بر 
عهده دارند. دستیابی و ارائه دستاوردهای مجموعه ، از مهم ترین 
مقاصد و اهداف سازمانها  به شمار می رود که در دنیای کنونی 
این امر به عهده روابط عمومی گذاشته شده است . می توان گفت 
روابط عمومی فعالیتی است ممتد و مداوم و طرح ریزی شده  که 
از طریق آن، افراد و سازمانها می کوشند تا با رتباط بین مخاطبین 

و ذینفعان یک سازمان   تفاهم و پشتیبانی ذینفعان خود را بدست 
آورند.

روابط عمومی می تواند در ایجاد یک تصویر مثبت سازمانی در 
اذهان مخاطبان و افکار عمومی نقشی سازنده ایفا نماید. انعکاس 
موثر و به موقع اخبار و اقدامات ، شفافیت در انتقال پیامها و اخبار 
، ایجاد یک ارتباط دو سویه بین مخاطبان و سازمان، استفاده از 
ابزارهای مناسب ارتباطی در سازمان، رصد اخبار و مطالب و فضای 
عمومی جامعه و پاسخگویی به مطالب  و موارد مرتبط بخشی از 

وظایف روابط عمومیها می باشد.
روابط  و  ارتباطات  روز  اردیبهشت  تبریک 27  ضمن  اینجانب 
عمومی به همه دست اندرکاران حوزه روابط عمومی سازمان ها و 
شرکت های صنعتی ، مخصوصا همکاران خود در روابط عمومی 
فوالد هرمزگان خدا قوت عرض نموده و برای این عزیزان که 
همواره در مسیر اهداف عالیه نظام مقدسجمهوری اسالمی ایران 
و منافع سازمان خود نقش آفرینی می کنند ، از خداوند منان 

سالمتی و موفقیت روزافزون خواستارم.

عطاء معروفخانی
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
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دکتر نادری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات به مناسبت روز روابط عمومی پیام تبریک گفتند.

عصر  در  انسانی  جوامع  فزاینده  تغییرات  و  شتابناک  حرکت 
ارتباطات و فن آوری اطالعات، بنگاه های تولیدی و اقتصادی 
را نیازمند توجه ویژه به نقش و جایگاه روابط عمومی در ساختار 
مدیریت سازمان نموده است. امروزه اهمیت کارکردهای متنوع 
روابط عمومی در پایش و هدایت افکارعمومی از طریق فعالیت 
های ترغیبی و اقناعی و نقش انکارناپذیر آن در بقاء و توسعه 

سازمان ها بر کسی پوشیده نیست.
واحدهای روابط عمومی به عنوان بازوی کارآمد مدیران و مشاورین 
امین ایشان نقش خطیری در گردش اطالعات، شناخت مطالبات 
و نیازهای گروههای مختلف ذینفعان و پاسخگویی به ایشان ایفا 
می کنند.در شرایط حاضر، با وجود فشارها و مشکالت مختلف 
موجود در حوزه تولید و اقتصاد کشور انتظار می رود فعاالن عرصه 

روابط عمومی با عملکرد موثر و صادقانه خود بیش از پیش در 
ترویج روحیه امیدواری، همدلی و نشاط کوشیده و سطح سرمایه 

اجتماعی و اعتمادعمومی جامعه را ارتقاء بخشند.   
جای آن دارد در سال جاری که مزین به نام تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی هاست با نگاه ویژه مدیران به روابط عمومی به عنوان 
یکی از عناصر مهم پشتیبان تولید، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر 

در این عرصه باشیم.
27 اردیبهشت، روز روابط عمومی را به تمامی فعاالن این حوزه 
تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون ایشان را از درگاه حضرت 

احدیت مسئلت دارم. 

 
امیرحسین نادری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات:

روابط عمومی یکی از عناصر مهم 
پشتیبان تولید است
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سرپرست محترم شرکت طالی زرشوران به مناسبت 27 
اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی پیام 

تبریک گفتند.
جهان امروز، جهان توسعه و ارتباط است. ارتباطی که گاه 

تنها از میان رسانه ها واخبار و اطالعاتشان میسر است. 
انتشار اخبار و حقایق نقش بی بدیلی به جراید و اصحاب 
رسانه و سخن می بخشد و اهمیت حضورشان در عرصه 

اطالع رسانی و خبر را دو چندان می کند. 
این مهم میسر نیست مگر در سایه ارتباط تنگاتنگ میان 

روابط عمومی ها و یاران خبر و رسانه. 
اینجانب 27 اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی را به تمامی فعاالن خستگی ناپذیر عرصه ارتباط 
و خبر تبریک گفته و از خداوند منان توفیق روزافزونشان 

را خواستارم.

با احترام
ساالر باوند

سرپرست محترم شرکت طالی زرشوران
روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفتند
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مسئوالن و کارگزاران بخش های مختلف کشور، تولیدکنندگان، 
صنعتگران و تمامی دغدغه  مندانی که در راه تولید، آبادانی و 
خدمت به این نظام اسالمی اهتمام می ورزند، همواره نیازمند 
بهره گیری از علم، دانش، تجربه و مهارت به عنوان ابزاری جهت 
اطالع و استماع افکار عمومی در خصوص اقدامات صورت گرفته 
روابط عمومی  به  این وظیفه خطیر در هر سازمان  و  هستند 
و  مقبولیت  ارتباطی،  مؤثر  استراتژی  تدوین  با  تا  سپرده شده 
مشروعیت الزم را برای سازمان متبوع خود فراهم آورد و مسیر 

تعالی را هموار سازد.
و  توسعه  شده،  نام گذاری  ارتباطات  عصر  که  کنونی  عصر  در 
پیشرفت همه جانبه جوامع با تعامالت انسانی گره خورده است 
و در این میان افکار عمومی، رسانه و اطالع رسانی در اولویت 
توجه، التزام و اهتمام قرار گرفته و این مسئله اهمیت جایگاه 
روابط عمومی را دوچندان کرده است، به گونه ای که بخش عمده 

موفقیت و اقبال شرکت ها در افکار عمومی، نخبگان، سهام داران 
و در نهایت مردم در گرو عملکرد روابط عمومی در ترسیم نگاه 
واقع گرایانه، حقیقی، صحیح و دوراندیشانه از سازمان و شرکت 

است.
 روابط عمومی ترکیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر 
افکار  اقناع  به منظور  ارتباطی  ابزارهای  و  سازمان  شناخت  در 
عمومی است و این واحد سامانه ای مشورتی و مدیریتی است که 
نقش ارزنده ای در سیاست گذاری و هدایت بر عهده دارد و جلب 
رضایت و اقناع تفکرات، انتظارت و مطالبات مردم و مخاطبان 

سازمان، در اولویت فرایندهای آن است.
در  ارتباطی  مسئولیت های  در  عمومی  روابط  جایگاه  اهمیت   
سال های اخیر و با تحوالت عظیم و گسترش ابزارهای ارتباط 
به  را  شرکت ها  نیازمندی  مسئله  این  و  یافته  بیشتری  نمود 
روابط عمومی خالق، پیشرو با توانایی تفکر و عکس العمل سریع 

پیام تبریک روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به مناسبت 27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی؛

هدفمندی، تخصص گرایی و خالقیت ویژگی های 
روابط عمومی های پویا و اثربخش در دوران معاصر است
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به ویژه در شرایط پراسترس، تنش زا و بحرانی دوچندان ساخته 
است، به گونه ای که تنها روابط عمومی هدفمند و ساختارمدار، 
تخصص گرا، پویا و خالق با در نظر گرفتن واقعیات و اخالق مداری 
و با اتخاذ استراتژی کارا و مناسب می تواند شرکت و سازمان را 
در مواجهه با رویدادهای مختلف از کوران مخاطرات برهاند و 
در راستای تأمین منافع، مجموعه را به سرمنزل مقصود برساند.

همچنین  و  ارتباطات  کانون  و  بستر  به عنوان   عمومی  روابط 
انتقال، انتشار و بازتاب اطالعات و خدمات شرکت فوالد مبارکه و 
یا هر سازمان دیگر به افکار عمومی است که نقش مؤثر و حیاتی 
در پویایی و سرزندگی مجموعه بر عهده دارد و به طورکلی روح 

خدمت در روابط عمومی با ایستایی و سکون منافات دارد.
27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنم 
برای گروه فوالد مبارکه و کلیه همکاران سخت کوش و پرتالش و 
خستگی ناپذیر روابط عمومی این گروه است که با تالش و پشتکار 
شبانه روزی، در راستای انجام رسالت خطیر خود در تأمین منافع 

و تکریم جایگاه متعالی گروه فوالد مبارکه اهتمام می ورزند و برای 
توسعه ارتباطات و غنای حرفه ای، معنوی و ارزشی روابط عمومی 
ایران  آرمان  تا  می گمارند  مضاعف  همت  حرفه  این  جایگاه  و 
اسالمی آباد و آزاد به دور از هرگونه فشار، تحریم و محدودیت 
تحقق یابد و این روز بهانه ای برای تکریم همه عزیزانی است که 

دل در گرو خدمت به نظام اسالمی در این جایگاه دارند.
 اینجانب روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه دست اندرکاران 
این عرصه خطیر بویژه همراهان و همکاران سخت کوش گروه 
روابط عمومی فوالد مبارکه تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
دست آن ها را به گرمی فشرده و تالش های آن ها را به نیکی 
می ستایم و امیدوارم خدمت در این سنگر، رضایت الهی و ذخیره 
و توشه اخروی برای همکاران عزیز روابط عمومی به همراه داشته 

باشد.
هادی نباتی نژاد
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه 
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و  ندا  که  است  تالشگرانی  گرامیداشت  ماه،  اردیبهشت   27
نمای موفقیت ها، سختی ها، چالش ها و امیدهای مجموعه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به جامعه همکاران و 
مخاطبان بیرونی، با هوشمندی، هنر و ظرافت منتقل می کنند.
و   ضروری  ارکان  از  یکی  به  امروز،  دنیای  در  عمومی  روابط 
موثر سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها تبدیل شده  است و تعلل 
و ناکامی در این بخش، می تواند رشته دستاوردها و پیروزی ها 
این  در  ایستایی  و  خمودگی  موجب  و  گسیخته  هم  از  را 

مجموعه ها شود.
انسانی،  روابط  از  حداکثری  استفاده  هنر  عمومی،  روابط 
تکنولوژی  و پلی برای شفافیت و ارتباط ارگان ها و شرکت ها با 

ذی نفعان؛مشتریان و عموم مردم هستند.
و  مجاهدت  به  نیاز  کلیدی،  نقش  چنین  صحیح  ایفای 

روز  به  دانش  فراگیری  در  تعلل  و  دارد  فراوان  ممارست های 
ارتباطات  دایره  کردن  گسترده تر  از  غفلت  عمومی،  روابط 
از  بهینه  و  حداکثری  استفاده  و  رسانه  ای  و  سازمانی  فردی، 

ابزارهای ارتباطی زیانی بزرگ برای سازمان است.
این روز را به همه عزیزان فعال در روابط عمومی های شرکت 
های گروه و شرکت مادر  که برای نیل به اهداف بلند سازمانی 

تالش می کنند،تبریک عرض می نمایم.

 

جعفر ربیعی
مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره
 گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

تبریک مدیر عامل و نائب رییس هیات مدیره گروه 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مناسبت روز روابط عمومی
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  مدیرعامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 
جدید  طرح  دو  ساخت  به زودی  این شرکت  گفت:  )پترول( 
با هدف تکمیل زنجیره ارزش، اشتغال آفرینی  پتروشیمی را 
پایدار، جلوگیری از واردات این محصوالت و شکوفایی اقتصاد 

در مناطق کمتر توسعه یافته آغاز می کند.
این  اعالم  با  اشرف زاده  الملل، رسول  بین  گزارش  رصد  به 
پتروشیمی  صنایع  شرکت  حرکت  به  توجه  با  افزود:  مطلب 
محصوالتی  تکمیلی  صنایع  توسعه  سمت  به  خلیج فارس 
ارزش آفرین  و  راهبردی  می شود،  تولید  صنایع  این  در  که 
خواهد جلوگیری  نیز  کشور  از  ارز  خروج  از  و   هستند 

 شد.
وی اظهار داشت خوراک طرح های مذکور از طریق شرکت 
های تابعه هلدینگ خلیج فارس تامین و در نهایت این طرح ها 
زمینه ساز ارتقای زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی در 

مجموعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس خواهند شد.

با ظرفیت تولید 6۸ هزار  اتیلن اکساید  از احداث طرح  وی 
و  اتیلن  محصول  این  خوراک  گفت:  و  برد  نام  سال  در  تن 
 ۳6 مدت  طی  یورو  میلیون   110 آن  سرمایه گذاری  میزان 

ماه می باشد.
دیگر  از  را  مونومر  از  دی  پروپیلن  اتیلن  طرح  اشرف زاده 
طرح های توسعه ای پترول یادکرد و افزود: ظرفیت این طرح 
با 50 هزار تن در سال می باشد و خوراک آن اتیلن و پروپیلن 
یورو  میلیون   154 طرح  این  سرمایه گذاری  همچنین  است 
آن  ساخت  دوره  صورت گرفته  برنامه ریزی  طی  که  می باشد 

۳6 ماه می باشد.
خام فروشی،  از  جلوگیری  ارزش،  زنجیره  تکمیل  اشرف زاده: 
توسعه صنایع تکمیلی، جلوگیری از واردات برخی محصوالت، 
و  کشور  توسعه یافته  کمتر  مناطق  در  پایدار  اشتغال آفرینی 
اساسی  اهداف  از  را  راهبردی  و  متنوع  محصوالت  توسعه 

اجرای دو طرح جدید عنوان کرد.

پترول دو طرح توسعه ای جدید در راه دارد
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روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در سال 99 بیش 
از 105 اقدام سازمان یافته در حوزه ارتباط با مخاطبان درون و 

برون سازمان اجرا کرده است.
ارتباط  الملل  ، روابط عمومی کارکرد  به گزارش  رصد بین 
هر سازمان با ذی نفعان و زبان گویای سازمان ها است؛ روابط 
عمومی در اصل مجموعه ای از اقدامات حساب  شده ای است که 
هر سازمان برای برقراری ارتباطات مؤثر و هدفمند با گروه های 

درون و بیرون سازمان، انجام می دهد.  
روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس مطابق با چشم 
انداز و اهداف این شرکت و در قالب برنامه جامع ساالنه که هر 
اقدام سازمان  بودجه می شود، 105  تعیین  و  بازنگری  ساله 
یافته در حوزه های مختلف ارتباطات با مخاطبان اجرا کرده 

است.
این واحد در سال 1۳99 فعالیت هایی در حوزه تولید محتوای 
رسانه ای، تهیه و تنظیم اخبار، انتشارات، مبارزه با کرونا، آگهی 
عمومی  روابط  است.  داده  انجام  و...  اجتماعی  مسئولیت  ها 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با تولید بیش از ۳5 محتوای 
تصویری و تهیه و تنظیم بیش از 40 خبر رکورد جدیدی در 
تولید محتوای رسانه ای ثبت کرده است. همچنین این واحد 

چند صد قاب به یاد ماندنی گوناگون از نقاط مختلف شرکت 
طراحی  را  هنری  گرافیکی  طرح  ده  چند  و  کرده  ثبت  خود 

کرده است.
پایگاه  پایداری و ثبت آن در  با تهیه گزارش های  این واحد 
طالیی  تندیس  دومین   99 سال  در  توانست   GRI جهانی 
روابط  نیز کسب کند؛ همچنین  را  اجتماعی خود  مسئولیت 
عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس با برنامه ریزی مدون، 
طرح توانمند سازی مشاغل و حرفه های مرتبط را تهیه و اجرا 
کرده است؛ حمایت از رسانه های منطقه بخشی از این طرح 
توانمند سازی بوده که به صورت ساالنه برنامه ریزی و اجرا 

می شود.
با  گذشته  های  سال  همانند  فجر  شرکت  عمومی  روابط 
هماهنگی با صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با  برنامه ریزی  
زمینه حضور و گفتگوی اثربخش  ذی نفعان شرکت فجر انرژی 
فراهم  داخل  از ساخت  نمایشگاه حمایت  در  را  فارس  خلیج 
کرده است. همچنین روابط عمومی فجر به نمایندگی از این 
شرکت در 2 طرح حمایتی از منطقه، هلدینگ خلیج فارس 
تامین  و  همکاری  شامل  طرح  دو  این  است.  کرده  مشارکت 
مالی طرح حمایت از کارآفرینی و اشتغال زایی در شهرستان 

همزمان با روز روابط عمومی صورت گرفت ؛

ادامه راه فجر انرژی به سوی روابط عمومی نوین با 105 
اقدام گوناگون در سال 99
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بندرماهشهر و مشارکت در طرح تاسیس و استقرار کانون های 
تحکیم و تعالی خانواده بوده است.

فعالیت های واحد روابط عمومی شرکت فجر  از  این بخشی 
انرژی در حوزه ارتباطات برون سازمان است؛ این واحد در کنار 
این فعالیت ها در حوزه ارتباطات درون سازمانی نیز فعال بوده 
است بطوری که در سال 99 بیش از 626 پیام اعم از اطالع 
رسانی اخبار داخلی شرکت، پیام تبریک به همکاران، پویش 
مسابقات  برگزاری  مطالعه،  دقیقه  یک  طرح  ها،  شکرداشته 
این  متعدد و تصاویر در حال کار همکاران در شبکه داخلی 
شرکت)روزتاب( منتشر شده که در مجموع این محتواها بیش 

از 79 هزار بازدید در درون سازمان داشته است.
روابط عمومی این شرکت با راه اندازی پویش شکر داشته ها 
در قالب فیلم کوتاه، نماهنگ، موشن گرافی و... به دنبال ترویج 

فرهنگ سازنده و مثبت اندیشی در ذهنیت کارکنان است.

بامداد نشریه داخلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس که نامش 
مانند روزتاب مترادف نام فجر است، توسط روابط عمومی فجر 
انرژی تهیه و منتشر می شود؛ این نشریه که در حال سپری 
کردن سال هفتم نشر خود است در جشنواره روابط عمومی 
جایزه برتر انتشارات را کسب کرده بود. نشریه بامداد در سال 

گذشته 4 شماره منتشر کرده بود.
در کنار آن روابط عمومی شرکت فجر به منظور شناخت دغدغه 
کارکنان و پاسخ صحیح به دغدغه ها و پرسش های آنها در 
چندین مورد برنامه های ارتباط دوسویه با کارکنان تحت عنوان 
دیدار یار برگزار کرده است؛ "دیدار یار" در اصل بازدید روسای 
میانی این شرکت از واحد های مختلف و نشستن پای صحبت 

های کارکنان شرکت فجر انرژی خلیج فارس بوده است. 
فرهنگ سازمانی و بسط هویت سازمانی از دیگر فعالیت های 
مهم شرکت فجر انرژی بوده که روابط عمومی در این بخش 
همکاری با دیگر بخش ها داشته است؛ روابط عمومی فجر در 

انجام  بصری شرکت  نمودهای  در جهت  اقداماتی  زمینه  این 
داده است.

همچنین این واحد در یک کار تیمی در قالب شورای فرهنگی 
شرکت، تعریف و پیاده سازی فرهنگ سازمانی مطلوب را به 
مرکز  محوریت  با  که  پروژه  این  از  هدف  است.   برده  پیش 
پژوهش و توسعه شرکت فجر انرژی خلیج فارس پیش میرود، 
شناخت فرهنگ سازمانی  موجود  و تعیین فرهنگ سازمانی 

ایده آل برای شرکت است.
این واحد با  ادامه و تحکیم رویکرد شبکه سازی،  تالش برای 
همگرایی و همسویی با هدف خلق جامعه عقالنی، در سطوح 
در  مثال  عنوان  به   . است  بوده  ملی  و  ای  منطقه  تخصصی، 
روسای  مجمع  های  فعالیت  پیشرفت  همچنین  و  تاسیس 
روابط عمومی شرکت های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی در مدت 11 سال نقش به سزایی داشته 

است.
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ریی��س هیات مدیره پناه صنعت پ��ارت روز روابط عمومی و 
ارتباطات را به فعاالن این عرصه تبریک گفت.

در پایم ن��ور محمد پناهی رییس هی��ات مدیره پناه صنعت 
آمده است  :

 بیس��ت و هفتم اردیبهشت، روز جهان��ی "ارتباطات و روابط 
عمومی" ک��ه نماد صالبت در اطالع رسان��ی، آگاهی بخشی 
و پاسخگوی��ی ب��ه جامعه است را به هم��ه فعاالن این عرصه 

تبریک می  گویم.
واقعیت آن است که در کنار عنصر ارتباطات، عنصری کارآمد 
ب��ا قابلیتی مهم و اثرگذار به نام روابط عمومی ها وجود دارد 
که این بخش ناگسس��تنی در فرآیند اط��الع رسانی، آگاهی 
بخشی، افکارسنجی و ارتباط با مخاطبان و افکارعمومی است.

 

ه��ر سازم��ان و دستگاهی با وج��ود روابط   عموم��ی فعال و 
اثربخش در کن��ار سایر بخش ها قادر به ادامه فعالیت خواهد 
بود و پناه صنعت پارت نیز از این امر مستثنی نخواهد  بود  .
ام��روزه که رقاب��ت فزاینده و سرعت تغیی��رات اطالع یابی و 
اطالع رسانی صریح ، ش��فاف و سری��ع را به عنوان یک الزام 
 پیش روی ش��رکت قرار داده است، روابط عمومی و ارتباطات 
م��ی تواند با اقدام مؤثر و به هنگام ب��ازوی مشورتی و چشم 
 بین��ای سازم��ان باش��د و مس��یر تعال��ی سازم��ان را هموار

سازد.
یک ب��ار دیگر ضمن تبری��ک مجدد روز ارتباط��ات و روابط 
عمومی، سعادت و بهروزی فعاالن و تالشگران این عرصه را از 

درگاه خداوند متعال خواستارم.

پیام تبریک پناه صنعت پارت به مناسبت 
 روز روابط عمومی
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در گذشته ضوابط قیمت گذاری در بورسی کاال به گونه ای 
بوده که طبق مصوبه دولت باید محصوالت با قیمت مصوب 
در  قبل  عرضه های  دلیل  همین  به  می رسید،  فروش  به 

بورس کاال ناموفق بود.
به گزارش رصد بین الملل  و به نقل از بورس 24، عبدالرضا 
شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در 
گفت:  کاال  بورس  به  سیمانی  شرکت های  ورود  خصوص 
و  فارس  سیمان  جمله  از  سیمانی  شرکت های  هلدینگ 
خوزستان و سیمان تامین در تالش هستند که محصوالت 
شرکت های تابعه این دو هلدینگ در بورس کاال پذیرفته 
برگزار  متعددی  جلسات  این خصوص  در  گفت:  شود.وی 
شده و پس از ارسال مدارک، مستندات و معرفی کارگزار 

تاریخ  همان  از  و  می شود  انجام  ها  شرکت  این  پذیرش 
عرضه خواهند داشت.

شیخان گفت: با توجه به قانون جدید بورس کاال بخشی 
از محصوالتی که در بورس کاال معامله می شوند، از شمول 

قیمت گذاری خارج می شوند.
وی گفت: در گذشته ضبواط قیمت گذاری در بورس کاال 
محصوالت  باید  دولت  مصوبه  طبق  که  بوده  گونه ای  به 
دلیل  همین  به  می رسید،  فروش  به  مصوب  قیمت  با 

عرضه های قبل در بورس کاال ناموفق بود.
شیخان افزود: اگر این شرکت ها موفق به عرضه در بورس 
کاال شوند، انجمن صنفی تالش می کند که سایر شرکت ها 

هم در بورس کاال عرضه شوند.

سفارس و سیتا جاده صاف کن صنعت سیمان می شوند؟
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این بخشی از سخنانی است که در چهار، پنج سال قبل در 
برای  تا عمل گفتم و حاال فرصتی  روابط عمومی علم  مراسم 

تکرار آن در ویژه نامه است.
 ماهی گیری روابط عمومی ها از آب گل آلود معیشت خبرنگاران

سال ها قبل وقتی تازه جنگ تمام شده بود، در مجله فرهنگی 
روزگار وصل یادداشتی با این مضمون نوشتم: برای کی بنویسم؟ 
برای که بگویم؟ چرا بگویم؟ چه بگویم؟ از کجا بگویم؟ چگونه 
بگویم و اگر گفتم یا نوشتم چه خواهد شد؟ چه تاثیری خواهد 
درباره  حاال  شد؟  چه  نوشتند  یا  گفتند  اینقدر  مگر  داشت؟ 
این  همه  مثل  اگر  و  بگویم؟  چه  آن  جایگاه  و  روابط عمومی 

سال ها گفتیم چه تاثیری خواهد داشت؟

حاال نه 5 یا 15 دقیقه، نه یک یادداشت؛ اگر 500 دقیقه هم 
فرصت بود، چه می توان درباره روابط عمومی گفت که کسی 
تا  از علم  روابط عمومی  از من خواسته اند درباره  باشد.  نگفته 

عمل بگویم.
در یادداشتی یکی از ساده ترین پاسخ ها در برابر این سوال که 
می پرسند روابط عمومی یعنی چه را نوشته ام. پاسخ این است 
واقعیتی  روابط عمومی  اما  نمی دانیم،  می گویند  بعضی ها  که 
است که ظاهرا خیلی الزم است، مهم است و همه جا به درد 
می خورد. این مهم بودن را وزیر و وکیل و رئیس جمهوری و 
مدیرکل و بانکدار و میهماندار و هتلدار و همه و همه می دانند. 

همه می دانند که روابط عمومی خیلی الزم است.

روابط عمومی علم تا عمل
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روابط عمومی آنقدر الزم است که بعضی از آقایان وزرا و مدیران، 
از دامپزشک تا گیاه پزشک، از قصاب تا بقال، از باکاره تا بیکاره 
را که البته مشاغل مهم و ارزشمندی است، در جایگاه مدیرکل 
و  گنجانده  روابط عمومی  مشاور  و  رئیس  و  روابط عمومی 
می گنجانند، اما از دانش ارتباطات و فارغ التحصیالن این رشته 

استفاده نکرده و نمی کنند.

آیا اهمیت روابط عمومی از این بیشتر می شود؟

صد سال از دانش کالسیک معاصر روابط عمومی در دنیا و چند 
هزار سال تاریخی به بلندای آدم و حوا و شصت، هفتاد سال 
حضور  سال   50 با  ما  خود  کشور  در  علمی  روابط عمومی  از 
دانشگاهی رشته ارتباطات و چه و چه می گذرد اما هنوز هم در 
دولت و بسیاری از سازمان ها، مدیران عالیقدر، افراد بیکاره را 

روانه اداره روابط عمومی می کنند.

درد از این بیشتر؟
این  اگر  ننویسند،  نگویند،  ننویسیم،  نگوییم،  را  اینها  اگر  اما 
سمینارها و همایش ها هم نباشد که دیگر فاتحه روابط عمومی 

را باید به طور جدی خواند.
یک مرد غیرتمند عشایر سال ها قبل به یک مقام عالی رتبه که 
برای بازدید به منطقه محروم آنها رفته بود و از او سوال کرده 
بود که اوضاع تان چطور است؟ گفته بود تو که با بادی آیی و با 

بادی روی چه می دانی درد ما چیست؟
معنای این جمله، چنین است: تو که با هواپیما می آیی و با 
هلیکوپتر می روی چه می دانی درد مردمی که نه راه دارند و نه 

جاده و نه غذا و نه پوشاک چگونه است؟
و  آن  جایگاه  و  روابط عمومی  به  ربطی  چه  مثال  این  حاال 
مشکالتش دارد، من هم نمی دانم. خودتان یک جوری ربطش 
دوستی  می آمدم  سن  باالی  به  وقتی  نشود.  بودار  که  دهید 

توصیه کرد که در حرف هایم به جوان ترها توصیه کنم.

خام تر  و  جوان تر  خودم  از  می کنم،  نگاه  چه  هر  حاال 
نمی بینم.

ما و مجنون همسفر بودیم در دشت جنون

او به مقصدها رسید و ما هنوز آواره ایم

چهارده، پانزده ساله بودم که نخستین نوشته ام را برای مجله 
به طور  دانشگاه  به  ورود  با  فرستادم.  روزگار  آن  تهران مصور 
مستمر فعالیتم را در مطبوعات و در روابط عمومی ها آغاز کردم 

که تا امروز و نزدیک 50 سال ادامه دارد.

از  تصادفی  که  نفری  دو  یکی،  آن  برای  مشخص  توصیه   2  
من کوچک ترند و دانش روابط عمومی را جدی گرفته اند، عرض 

می کنم.

اول: یاد بگیریم که با کمتر از خود بازی نکنیم، بازی مان خراب 
می شود. حتی بهتر است حریف تمرینی همسطح یا قدرتر از 
خودمان باشد. هرگز خودتان را با هیچ تنبلی مقایسه نکنید، 
کم عرضه  آدم های  شما  مالک  فراوان ترند،  کم عرضه  مدیران 

نباشد، تالش کنید با بهتر از خودتان مقایسه شوید.

دوم: به ادبیات فارسی اهمیت بدهید؛ زبانی که رودکی در بخارا 
با آن نرد عشق باخته و نظامی در گنجه با آن پنج گنج ساخته و 
فردوسی در طوس شاهنامه پرداخته و سعدی و حافظ و صائب 

و خواجو و موالنایش بدان طرح غزل انداخته اند.
 این زبان، زبانی است که مالت سیمان در ساختن برج و بارو 
است. طبایع گوناگون ُکرد، لُر، بلوچ، گیلک، فارس، عرب و عجم 
را به هم جوش داده و ترکیب هویت ایرانی را تا امروز تاریخ و 
فردای دنیا ساخته است. حاال هر کس می گوید این زبان کاربرد 

ندارد، یا نادان است یا دشمن.
بچه های  که  فارسی  ادبیات  کنار  در  که  می کنم  تاکید  من   
روابط عمومی باید بخوانند، زبان دوم و سوم و چهارم خارجی و 
زبان فناوری کامپیوتر را هم بیاموزید که دنیا، دهکده کوچکی 

است.

»مرا به تجربه معلوم پس از ۳0 سال یا 50 سال فرقی نمی کند

که قدر مرد علم است و البته قدر علم به مال«

او  از  یادی  بود که  پاریزی  باستانی  استاد  از  این هم طنزی   
کرده باشیم.

 
ناصر بزرگمهر - مدیرمسئول
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روابط عمومی با تکیه بر ارتباطات درون و برون سازمانی نقشی 
و  رقبا  ذهنی  تسخیر  و  عمومی  افکار  دهی  سازمان  در  موثر 
مشتریان دارد. این بازوی مدیران سازمان ها در صورت توجه 
ویژه و برنامه ریزی معطوف به هدف های میان و بلند مدت می 
تواند جایگاه سازمان ها را نیز افزون بر موقعیت برند، ارتقا دهد.

به گزارش رصد بین الملل  در این یادداشت به ارزیابی نقش 
می  ها  سازمان  اهداف  پیشبرد  در  ها  عمومی  روابط  کاکرد  و 
قدرت  از  حمایت  در  حیاتی  عامل  یک  عمومی  پردازیم.روابط 
و ارزش برند های یک سازمان در برابر تمامی ذی نفعان است 
پس می بایست به دنبال ایجاد روابطی موثر با مخاطبان کلیدی 
مانند مشتریان و سهامداران  باشد زیرا آنان بر نتایج کسب و کار 
با خرید محصوالت و سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای 

سازمان اثر گذارند. 
نقش و قدرت روابط عمومی در پشتیبانی فعالیت های فروش و 
بازاریابی سازمان ها یا بنگاه های اقتصادی را نباید نادیده گرفت 
زیرا حضور پر رنگ این بخش نه تنها بسیار مهم و حیاتی است 
بلکه باعث افزایش »سهم از اذهان« و به طبع آن » سهم از بازار« 
می شود بنابراین زندگی روزانه ما ارتباط تنگاتنگی با بازاریابی 
عمومی   روابط  و   )Advertising( تبلیغات   ،)Marketing(
)Public Relations (دارد و  به همین ترتیب روابط عمومی 

باید در خدمت استراتژی بازاریابی سازمان خود باشد.
متخصصان و دست اندرکاران روابط عمومی از ابزارهای گوناگونی 
برای بازاریابی استفاده می کنند و تولید اخباری از رویدادهای 
از  اصلی است و هیچ یک  ابزارهای  این  از  مهم سازمان، یکی 
عمومی  روابط  اندازه  به  بازاریابی،  یکپارچه  ارتباطات  ابزارهای 
توانا نمی باشند و روابط عمومی سومین ابزار ارتباطات یکپارچه 
بازاریابی است و ابزاری است که توسط آن تصویر ذهنی بلند 

مدتی برای شرکت خلق می گردد. 
در هر تجارتی، مشتریان حرف اول را می زنند و این مشتریان 
هستند که با تقاضاهای خود و تغییر سلیقه هایی که به دالیل 
تولیدکنندگان و  رفتار  اتفاق می افتد  باالیی  با سرعت  مختلف 
هدایت  جدید  محصوالت  تولید  به  نسبت  را  برندها  صاحبان 
بین دو  تقاوت های عمیقی  نشان می دهد  می کنند.تجربیات 
گونه بازاریابی فروش یک سازمان به سازمان دیگر )B2B( در 
بنابراین  وجوددارد.   )B2C( مشتری  به  سازمان  فروش  مقابل 
و  محصوالت  شناسایی  حوزه  در  ها  عمومی  روابط  عملکرد 
صورت  به  بنگاه  به  بنگاه  بازاریابی   و  است  متفاوت  بازاریابی 
اصطالحاً  نیز   مشتری  به  سازمان  بازاریابی  و  است  شاهرگی 

مویرگی است.
های  هدف  که  است  این  عمومی  روابط  عمده  کار  نخستین 

نقش روابط عمومی ها در ارتقا و توسعه جایگاه برند و 
بازاریابی برای محصوالت بنگاه های بزرگ اقتصادی
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نماید و  تعییین  بازاریابی  اهداف  به  با توجه  را  بلندمدت خود 
این  از  یکی  است.  مختلفی  کارکردهای  دارای  عمومی،  روابط 
کارکردها، متقاعد ساختن مشتریان نسبت به خرید محصوالتی 
است که از طریق سایر ابزارها مانند تبلیغات، نمی توان آن ها را 
به فروش رساند اما روابط عمومی برای حفاظت و افزایش حسن 
شهرت کسب و کار و سازمان تالش می کند و این کار را از 
طریق رسانه های گوناگون و شبکه های اجتماعی پیش می برد.
نوع دیگری از تبلیغات در روابط عمومی ها، «تبلیغات خدمات 
است    PSA ( public service advertising(«عمومی
که بر اساس منافع عموم مردم تدوین می شود و هدف های 
درازمدت در برنامه های PSA را معموالً می توان در یک عبارت 

خالصه کرد »ارتقای برند«.
در واقع سازمان ها با حضور خود در رسانه ها، به تدریج نام و 
آرم خود را ارتقا  می دهند تا در آینده هزینه تبلیغات،کمتر و 
کارآمدتر شود. بنابراین روابط عمومی به دنبال سود دو طرفه 
است و مثل تبلیغات تنها به سود سازمان خود فکر نمی کند به 
عقیده »هربرت مارکوزه« نقش تبلیغات، سازگار کردن فرد با 
جامعه است تا فرد را در مرز واقعیت های موجود، متوقف کند. 
در حالیکه روابط عمومی تالش دارد تا با ارتباطی هدفمند و 
مؤثر، ضمن برآوردن نیازهای سازمان خود در جهت شکل دهی 
صحیح به ارتباط مشتریان و سازمانش اقدام کند و از این طریق 

ارتباط مخاطبان با سازمان را تسهیل کند.
همانطور که گفته شد نقش روابط عمومی در بازاریابی، ترمیم 
تصویر ذهنی شرکت است. چنانچه تصویر ذهنی شرکت که با 
هر  به  است،  فروش خلق شده  ترفیع  و  تبلیغاتی  فعالیت های 
روابط  به کارگیری  آن  اصالح  اصلی  راه  دلیلی خدشه دار شود، 
روابط  برای  که  دیگری  حساس  ی  وظیفه  می باشد.  عمومی 
از سازمان  عمومی ها مطرح است، ساختن چهره ای مناسب 
در میان مردم و مخاطبان اصلی سازمان یا شرکت و نیز مطرح 
کردن نام )Brand(  است که تنها یک روابط عمومی حرفه 
ای و آگاه از عهده آن بر می آید بنابراین  روابط عمومی ها، 
با کلیه ذی نفعان )مشتریان،  ارتباط  برنامه ای جامع برای  باید 
سهامداران، تامین کنندگان، کارکنان، جامعه(  تدوین کنند و 
دائما با ذی نفعان در ارتباط باشد تا علیه برند شایعه ایجاد نشود.
یک  روابط عمومی موفق با تفاوت فعالیت های  تبلیغاتی  و 
این حوزه  اقدامات حوزه کاری خود آشناست چرا که کار در 
اما  از جیب شما می کاهد  تبلیغات  است.  َجَنم  و  بحث جیب 
روابط عمومی به جنم سازمان شما می افزاید. هدف اصلی در 
روابط عمومی جلب اعتماد است و سعی آنها بر این است که 
وجهه عمومی یک نهاد را تقویت کنند و آن را به مردم بشناسانند 
و نظر آنها را جلب کنند. تبلیغات به شکل مستقیم و بی واسطه 
خود را معرفی می کند و از محصول، خدمت و سازمان حرف 
می زند. اما در روابط عمومی سعی می شود به شکل غیرمستقیم 
و ناخودآگاه بر مخاطب تأثیر گذاشته  شود. ایجاد حس خوب و 
ذهنیت مثبت، عصاره ی فعالیت های متنوع روابط عمومی است. 
کار تبلیغات کاشت است در حالی که کار روابط عمومی برداشت 
است. در تبلیغات خود را معرفی می کنید و در روابط عمومی کار 

شما اعتمادسازی است.

طیف  و  هستند  گسترده  بسیار  عمومی  روابط  فعالیت های 
و  مشتری  آزاد،  بازار  همچون  ذی نفعان  و  عناصر  از  عظیمی 
تجار، شرکت های کسب  و کار مختلف و… به آن وابسته اند. اما 
با وجود این گستردگی، نمود بیرونی جزئیات امور و فرایندهای 
کاری بسیار مبهم است. پس برنامه ها و حتی تبلیغات و ظاهر 
کردن این فعالیت های بعضاً نامرئی کمک شایانی به پیشرفت 
روابط عمومی و فعالیت های مرتبط با آن می کند. هر اقدامی در 
جهت شناسایی و شناساندن روابط عمومی و سایر فعالیت های 
حیطه ی کسب  وکار مفید و قابل توجه است. با روابط عمومی 
پلی ساخته می شود که تعامل و گفت وگو با مخاطب را میسر 
را  مخاطب  با  دوسویه  و  بلندمدت  ارتباطی  امکان  و  می کند 
فراهم می سازد و برای سنجش میزان موفقیت در شناساندن 
برند نیز می توان از شاخص توسعه نام تجاری و میزان شدت 
 Development Index ارتباط فروش بازار با اندازه جمعیت

Brand )Bdi( نیز بهره برد. 
  تمام اجزای برند سازمان های بزرگ از قبیل لحن و شخصیت، 
به  و  نهایی  هدف  و  اصلی  پیام  عاطفی،  و  عملکردی  مزایای 
برون  و  به مخاطبان درون  به طور کامل  اگر  شهرت رسیدن، 
سازمان متصل گردند، می توانند به افزایش عملکرد و اعتبار آن 
ها کمک نمایند. افزایش درک آگاهی مشتریان و تعهد به یک 
برند از طریق فعالیت های روابط عمومی، معموال بخش مهمی 
از استراتژی کلی هر سازمان برای حفظ و ارتقای استانداردهای 
 Brand( عملکرد و اعتباریش می باشد پس تبلیغات تجاری
دارای  که  و  است  سازی  آگاه  از  دیگر  نوع   )Advertising
سلسه مراتب تاثیر در طرح ریزی رسانه ها است که مراحل آن 
عبارتند از  توجه )Attention(، منافع )Interest(، اشتیاق 
تبلیغات هزینه  بنابراین  )Action(است،  و عمل    )Desire(
محسوب نمی شود و هزینه های تبلیغاتی در سازمان ها نوعی 

سرمایه گذاری است. 
است  معتقد  باومن»  «زیگموند  ارتباطات  اهمیت  درباره 
تکنولوژهای ارتباطی و صنعت ارتباطات همزمان، مرزهای مکان 
و زمان را شکسته و فضای مجازی ایجاد کردند که افراد در آن 
به تعامل با یکدیگر بپردازند، وی به تاثیر تکنولوژی های ارتباطی 

بر زندگی مدرنیته سیال اشاره دارد. 
27 اردیبهشت ماه به نام روز جهانی "ارتباطات و روابط عمومی" 
فرصت مغتنمی است تا اندیشمندان، مسئوالن و دست اندرکاران 
با  تا  کنند  توجه  نیز  عرصه  این  آسیب شناسی  موضوع  به 
توانمندسازی هر چه بیشتر روابط عمومی ها، کمک به نهادینه 
شدن جایگاه و ساختار آن ها در راستای حل مشکالت گامی 

مؤثر در راستای رشد و توسعه سازمانی و اجتماعی بردارند.

ضمن گرامیداشت این روز، رشد و توسعه این حرفه ی مهم و 
ارزشمند در کشور عزیزمان و نیز موفقیت روزافزون را برای همه 

دست اندرکاران روابط عمومی را آرزومندم.

 زهرا گبری
کارشناس ارشد علوم ارتباطات
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مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد در پیامی با 
گرامیداشت بیست و هفتم اردیبهشت روز ارتباطات و روابط 

عمومی، این روز را به تالشگران این عرصه تبریک گفت.

متن پیام حامد فراهانی به شرح زیر است:
در برشمردن وظایف روابط عمومی، این مهم یادآور می شود 
جامعه  و  کارکنان  ارشد،  مدیران  میان  روابط  تنظیم  که 
ذینفعان و مخاطبان سازمان برعهده فعاالن این عرصه است. 
روابط عمومی دانا و پویا با ایفای نقش سازنده باید هوشمندانه 

و متعهدانه، مشاور و هدایت گر سازمان باشد.
کشورهای  صنعتی  بخش های  بویژه  شرکت ها  مدیران  امروز 
توسعه یافته با پشتیبانی از تالشگران و فعاالن این عرصه، بسیج 
به کارگیری  و  ارتباطی  نوین  از شیوه های  استفاده  و  امکانات 
و  پیاده سازی روابط عمومی  هوشمند  نیروهای متخصص در 
خالق توانسته اند علی رغم عبور از بحران ها و کاهش آسیب ها، 
افزایش بهره وری و سودآوری را برای سازمان شان به ارمغان 

بیاورند.
تکنولوژی های  باتحول  و  مخاطبان  نیازهای  تغییر  با  اینک 

ارتباطی و بروز بحران های غیرقابل پیش بینی، بیش از پیش 
راهبردها،  عمومی،  روابط  عرصه  تالشگران  تا  دارد  ضرورت 
شیوه  جایگزین  را  حرفه ای  و  جدید  استانداردهای  و  الگوها 
های قدیمی کنند. همه گیری کرونا، فرصت ارزشمندی برای 
حرکت در مسیر تخصصی شدن و حرفه ای شدن در روابط 
عمومی ها بود تا همواره رویکرد آماده باش بودن مدنظر فعاالن 
با ایجاد یک فضای شفاف  این عرصه باشد. بر این باورم که 
ارتباطی، روابط عمومی خالق احیاگر و حافظ و عامل پیوندها 
رویکرد  و  هدف  پیش  از  بیش  و  می شود  گسست ها  مانع  و 
روابط عمومی در غایت باید آرام کردن جامعه و ایجاد شرایط 

امیدواری و نشاط در میان کارکنان سیستم و جامعه باشد.
اینجانب با گرامیداشت هفته روابط عمومی و تقدیر از زحمات 
تالشگران این حوزه بویژه همکارانم در روابط عمومی منطقه 
عزیزان،  تمامی  برای  منان،  خداوند  از  المرد،  اقتصادی  ویژه 

توفیق روزافزون در اعتالی این آب و خاک آرزومندم.

حامد فراهانی
مدیر روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد

در پیام مدیر روابط عمومی منطقه ویژه المرد تاکید شد:

روابط عمومی دانا و پویا با ایفای نقش سازنده باید 
هوشمندانه و متعهدانه، مشاور و هدایت گر سازمان باشد
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توانمند  که  هم  قدر  هر  سازمان ها  تبلیغات،  بدون  امروزه 
و  به جامعه، مشتریان  را  توانمندی ها  این  باشند، نمی توانند 

مسئوالن نشان دهند و اهداف خود را به پیش ببرند.
سازمان ها برای شناساندن نقاط قوت و توانمندی های خود به 
جامعه و مشتریان نیازمند تریبون های قوی و افرادی هستند 
سریع ترین  در  را  توانمندی ها  این  سو  یک  از  بتوانند  که 
انتقال دهند  به جامعه هدف  کامل  به شکل  و  زمان ممکن 
 و از سوی دیگر، نیازهای مشتریان را نیز برای سازمان بازگو

 کنند.
 در واقع این روابط عمومی ها هستند که تریبون سازمان ها 
محسوب می شوند و می توانند بخشی از اهداف درون سازمان 

را بیرون از آن محقق کنند. 
که  چرا  خواند  دوسویه  پلی  را  عمومی ها  روابط  باید  البته 
پیوند مستحکم میان برون و درون سازمان تنها توسط روابط 
سازوکارهای  به  توجه  با  پیوند  این  و  می خورد  رقم  عمومی 
تعریف شده از سوی روابط عمومی گسترش یافته و می تواند 

کل جامعه را در بر گیرد.
روابط عمومی می تواند نیازهای اساسی شرکت را به مسائل 
و  کند  مطرح  رسانه ها  و  جامعه  سازمان ها،  دیگر  با  مختلف 
از سوی  راه حل هایی  ارائه  با  و  پیگیری  نیازها  این طریق  از 
سازمان ها، جامعه و رسانه ها، به پیشبرد اهداف سازمان کمک 

می شود. 
تریبون روابط عمومی می تواند بلندگویی برای بیان چالش های 
به گوش مسئوالن  رسانه ها  از طریق  آن  رساندن  و  سازمان 
باشد.نشان دادن وجوه مثبت یک سازمان به جامعه ی بیرونی 
و تالش در راستای انعکاس نقاط ضعف به مدیران مجموعه، 
بنابراین  برمی آید؛  موفق  عمومی  روابط  یک  عهده ی  از  تنها 
روابط عمومی یک برندساز سازمان است و می تواند بهترین 

وجه سازمان را به بیرون انتقال دهد و برندسازی کند.

عدم  ما  کشور  در  سازمان ها  ضعف  نقاط  مهم ترین  از  یکی 
شناخت از جایگاه روابط عمومی، عدم استفاده از افراد خبره 
ذاتی  به وظیفه  روابط عمومی ها  توجه  و عدم  این حوزه  در 

خود یعنی برندسازی است.
 هر چند که در سال های اخیر تالش هایی برای احیای چهره 
جایگاه روابط عمومی در سازمان های مختلف کشور برداشته 
شده است اما حوزه روابط عمومی تا رسیدن به جایگاه اصلی 
خود فاصله دارد که این فاصله می تواند با کسب مستمر دانش 

هم به صورت آکادمیک و هم به صورت تجربی به دست آید.

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
وفلزی خلیج فارس

برندسازی، آرمان اصلی یک روابط عمومی موفق
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دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران به مناسبت 
فرا رسیدن 27 اردیبهشت، در پیامی روز ارتباطات و روابط 

عمومی را به فعاالن این عرصه تبریک گفت.
به گزارش رصد بین الملل  و به نقل از روابط عمومی بانک 

قرض الحسنه مهر ایران، در متن این پیام آمده است:

»ارتباطات را یکی از دانش های اثرگذار عصر حاضر می دانند. 
دانشی که به لطف آن می توان با افکار عمومی ارتباط برقرار 
کرد، کار اطالع رسانی را انجام داد، بازخوردها را دریافت و 

رویه ها را اصالح نمود.
 این موضوع برای بانک ها که سازمان هایی خدماتی هستند و 
با طیف وسیعی از آحاد جامعه سروکار دارند، اهمیتی مضاعف 

می یابد.
گستردگی فعالیت بانک ها سبب شده رویه هایی که پیش تر 

از  پیدا کند.  بیشتری  بانک ها حساسیت   اشاره شد درباره 
همین رو نقش روابط عمومی در شبکه بانکی مؤثر، ضروری 

و غیرقابل چشم پوشی است.
روابط عمومی بانک ها در سال های گذشته موفق شده اند با 
ارتباطی، فرآیند اطالع رسانی به  ابزارهای نوین  از  استفاده 
مشتریان و مخاطبان را تسهیل کرده و ارتباطی گسترده تر، 
آسان تر و کم هزینه تر را بین جامعه هدف و سازمان برقرار 
کنند. از همین رو تالش های انجام شده در این حوزه قابل 

تقدیر است.
روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه فعاالن این حوزه 
به ویژه کارکنان و مدیران روابط عمومی شبکه بانکی کشور 
تبریک می گویم. بی شک تنها با تالش های مضاعف شماست 
که می توان خدمات و فعالیت های نظام بانکی کشور را برای 

مردم تبیین و تشریح کرد.«

پیام تبریک مدیرعامل بانک مهر ایران
 به مناسبت روز ارتباطات
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مدیر امور ح��وزه مدیرعامل و روابط عموم��ی بانک سینا در 
پیام��ی، 27 اردیبهشت م��اه، روز جهان��ی ارتباطات و روابط 

عمومی را به ارتباط گران و فعاالن این عرصه تبریک گفت.
به گزارش رص��د بین المللی به نق��ل از روابط عمومی بانک 

سینا، متن پیام منصور شیخ االسالمی بدین شرح است:
 »در جه��ان ام��روز که با توسعه رسانه ها و ظهور ش��یوه ها 

و ابزاره��ای نوین ارتباطی به ویژه ش��بکه ه��ای مجازی هر 
لحظه شاهد بسط و گسترش ارتباطات شبکه ای و تخصصی 
هس��تیم، توجه به ارتباطات و عواطف انس��انی به عنوان پایه 

ای ترین عنصر جامعه بشری اهمیتی دوچندان یافته است.
رواب��ط عمومی ها به عن��وان یکی از ارک��ان مهم مدیریت و 
بخش��ی از نظام رسان��ه ای و اطالع رسان��ی، نقشی مهم در 
مس��ئولیت ارتباط بین فردی و سازمانی و نیز توجه به جنبه 

های انسانی ارتباط برعهده دارند.
رواب��ط عمومی ه��ا به عنوان نقط��ه آغاز آگاه��ی بخشی، با 
بکارگی��ری هنر، مهارت، تدبیر و دان��ش روز، از طریق اطالع 
رسانی ش��فاف، دقیق و درست و انس��جام بخش��ی به پیکره 
سازم��ان در تعامل با مخاطبان درون و بیرون سازمان، زمینه 

تعمیق ارتباطات انسانی را فراهم می آورند.
اینجان��ب 27 اردیبهشت ماه روز جهان��ی ارتباطات و روابط 
عموم��ی را ب��ه تمامی دست اندرک��اران صدیق و سختکوش 
حوزه روابط عمومی کشور تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
برای آنان در این مسیر دش��وار، حساس و مسئولیت آفرین، 

آرزوی توفیق روز افزون دارم«.

 مدیرعام��ل بانک سینا در پیامی ب��ه مناسبت 27 اردیبهشت 
ماه روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، این روز را به فعاالن 

و دست اندرکاران این حوزه تبریک گفت.
به گزارش  رصد بین الملل ، متن پیام دکتر سیدضیاء ایمانی 

بدین شرح است:
»در عص��ر ارتباط��ات و در دورانی که با توسعه ش��بکه های 
ارتباط��ی و رسانه ها، موضوع اطالع رسانی در همه عرصه ها 
پیشت��از است، جایگاه روابط عمومی، اهمیتی دوچندان یافته 
ب��ه طوری که حصول موفقیت فردی و جمعی و تداوم حضور 
در ح��وزه عمومی و فعالیت ه��ای تخصصی به نقش آفرینی و 

عملکرد روابط عمومی وابسته است.
روابط عمومی به عنوان نهادی مدرن، منس��جم و هدفمند و 
حلقه ارتباط موثر بین سازمان و جامعه، زمینه تبادل افکار و 
اطالع رسانی صحیح و دو سویه را با بهره گیری از ش��یوه ها 
و تکنیک های ارتباطی کارآمد و موثر در عصر نوین اطالعات 

بر عهده دارد. 
ای��ن نهاد به عنوان یکی از ارکان مدیریت، نقش راهبردی در 
سیاس��ت های سازمان ایفا می نمای��د به نحوی که بخشی از 

موفقیت سازمانی در جامعه رقابتی امروز، برگرفته از عملکرد 
و کارکرد روابط عموم��ی در توسعه ارتباطات سازمانی و بین 

فردی است.
27 اردیبهشت م��اه، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را 
ب��ه تمامی دست اندرکاران و نیک اندیشان این عرصه تبریک 
نموده، توفیق روز افزون آنها را از خداوند متعال خواستارم«.

مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک سینا روز 
روابط عمومی را در پیامی تبریک گفت

مدیرعامل بانک سینا روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
را تبریک گفت
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چکیده:
داشته  مالی  بیشتری در گزارشگری  اختیارات  وقتی مدیران 
کنند  اتخاذ  راستا  این  در  تصمیماتی  است  ممکن  باشند، 
این پژوهش  ارزش شرکت شود.  باعث کاهش  نهایت  که در 
بهینه  از سطح  انحراف  میزان  بر  را  اختیارات مدیریتی  تاثیر 
نگهداشت وجوه نقد بررسی کرده است. بدین منظور از داده 
های 1۳7 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بازه زمانی سال های 1۳۸4 لغایت 1۳9۸ و رویکرد داده 
های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با 
از  انحراف مثبت و منفی  اختیارات مدیریتی، میزان  افزایش 

سطح بهینه وجوه نقد افزایش می یابد.
نگهداشت  بهینه  سطح  مدیریتی،  اختیارات  کلیدی:  واژگان 

وجه نقد، داده های ترکیبی

مقدمه و بیان مسأله
وجوه نقد از مهمترین دارایی های سیال یک واحد تجاری است 
دهه  طول  در  ها  شرکت  نقدی  دارایی های  سطح  افزایش  و 
دانشگاهی  محققان  و  سرمایه گذاران  رسانه ها،  گذشته  توجه 

را جلب کرده است. بحران مالی و بحران نقدینگی بیشتر بر 
به  را  دیگری  زاویه  و  کرده  تأکید  نقدینگی  مدیریت  اهمیت 
بحث در مورد سطح مطلوب وجه نقد شرکت اضافه می کند.   
شرکت ها  آیا  اینکه  نظیر  سؤاالتی  به  پاسخ  خاص،  به طور 
آیا  خیر،  یا  داده اند  قرار  هدف  را  مطلوبی  نقدی  دارایی های 
مدیران پول نقد را نسبت به چنین اهدافی تعدیل می کنند 
و عوامل مؤثر بر میزان چنین انحرافات، مهم ترین جنبه های 

نگهداری نقدی هستند که قابل فهم نیستند. 
این تحقیق با بررسی تاثیر توان مدیران بر میزان انحراف از 
ادبیات  این  توسعه  به  تجاری،  واحد  نقد  وجوه  بهینه  سطح 

کمک می کند.
از  که  می دهد  نشان  وانگ)2006(  و  فالکندر  یافته های 
رساندن  حداکثر  به  مطلوب  ارزش  سرمایه گذاران،  دیدگاه 
این  از  انحراف  و  باشد  داشته  باید  شرکت  که  نقدی  میزان 
چارچوب  در  می دهد.  کاهش  را  ارزش شرکت  بهینه،  سطح 
نظریه توازن، مدیران یک شرکت، هزینه و مزایای نگهداری 
پول نقد را برای تعیین سطح مطلوب  )هدف( پول نقد که 
باید حفظ شود تا ثروت سهامداران به حداکثر برسد، تعدیل 

تاثیر اختیارات مدیریتی بر انحراف 
از سطح بهینه وجوه نقد

نگارش: رضا بهروزی نیا

دانشجوی رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تاکستان



د 31بین المللصـر شماره دوم    اردیبهشت  1400

می کنند. نسخه پویای نظریه تجارت معتقد است که با توجه 
به اصطکاک های گوناگون بازار و هزینه های سازگاری، تعدیل 
کامل فوری همیشه امکان پذیر نیست و تعدیل به سمت هدف 
با ساختار سرمایه  زمان می برد. مطالعات متعددی در رابطه 
تنها  هدف  اهرم  به  نسبت  شرکت ها  که  می کنند  استدالل 
از  بیش  تعدیلی   غیر  تعدیل می شوند که هزینه های  زمانی 

هزینه های تعدیلی باشد )فالکندر  و همکاران، 2012(. 
نگهداری  را  نقد  وجه  میزان  چه  شرکت  یک  این که  درواقع 
هزینه های  قبیل  از  مختلفی  عوامل  به وسیله  می نماید، 
تحت  اطالعاتی  تقارن  عدم  و  فرصت  هزینه های  معامالتی، 
اما همواره در  تأثیر قرار می گیرد )بولو و همکاران، 1۳91(؛ 
مطالعات و پژوهش ها این خأل وجود داشته که شرکت ها با چه 
سرعتی دارایی خود را به منظور دستیابی به وجه نقد هدف 
مدیریت می کنند. مطالعات اخیر در مورد دارایی های نقدی 
شرکت ها نشان داد که سرعت تعدیل دارایی های نقدی در بین 
شرکت های مختلف متفاوت است و از طریق زمان تغییرمی 

کند. 

ادبیات نظری، پیشینه و توسعه فرضیه ها
تا حدودی می تواند  نقدی  نگهداری  ادبیات علمی در زمینه 
به کینز )19۳6( بازگردد. دالیل اینکه شرکت ها دارایی نقد 
و معادل نقدی خود رادارند، می توانند در چارچوب مفهومی 
متشکل از تئوری توازن ایستا ، نظم مبادله یا تئوری سلسله 
نقدی  نقدی جریان  تسهیالت  نظریه  و  مالی  تأمین  مراتب  
تجزیه وتحلیل شوند. با توجه به این که عوامل افزایش مزایای 
مانند  خارجی،  بالقوه  هزینه های  به  نیاز  رساندن  حداقل  به 
هزینه های تأمین مالی خارجی و اختالف در متغیرهای جریان 
نقدی در آینده، سطح مطلوب ذخایر نقدی را افزایش می دهد 
به همین ترتیب، عواملی که باعث کاهش مزایای به حداقل 
رساندن نیاز به هزینه باالی تأمین مالی خارجی می شود، سطح 
مطلوب ذخایر نقدی را کاهش می دهد. اگر شواهد تجربی در 
مورد رابطه بین این عوامل شرکت و سطوح ذخایر نقدی با 
پیش بینی های نظری مطابقت داشته باشد، نظریه استراتژی 
روش های  انتخاب  می شود.  گرفته  نظر  در  معتبر  معامالتی  
تعدیل در میان بسیاری از اقالم، بستگی به موقعیت های نقدی 

فعلی شرکت ها دارد.
را  شرکت  ویژگی های خاص  از  مجموعه ای  گذشته  ادبیات   
شناسایی کرده است که بر سطح هدف موجودی نقدی شرکت 
به عنوان پیش  این مطالعه  در  ویژگی ها  این  تأثیر می گذارد. 
بینی کننده از ذخایر نقدی هدف شرکت های ذکر شده درایران 
مورد استفاده قرار می گیرد. بحث بسیار زیادی در مورد این 
است که کدام نظریه می تواند بهترین شکل رفتارهای پولی 
شرکت را توضیح دهد. ما استدالل می کنیم که عدم انطباق 
بسیاری از مطالعات قبلی در پاسخ به این سؤال ممکن است به 
این واقعیت مربوط شود که این سؤال خود ممکن است اشتباه 
تصور شود، زیرا این ها ممکن است یکدیگر را تکمیل کنند، 
وکوول  براین شوفد  باشند.  داشته  رقابت  بایکدیگر  اینکه  نه 
شرکت های  از  نمونه ای  شرکتی  نقدینگی  مدیریت   )2004(

قرار  بررسی  مورد  را  تا 1997  بین سال های 1977  هلندی 
در  شرکت ها  نقدینگی  در  تغییرات  که  دریافتند  و  دادند 
کوتاه مدت می تواند با نظریه سلسله مراتبی توضیح داده شود 
درحالی که وجود سطح نقدینگی هدف در درازمدت می تواند 

با نظریه استاتیک تطبیق شود.
بیگللی و سانچز ویدال )2009( در تحقیقات خود در زمینه 
ذخایر نقدی شرکت های ایتالیایی، حمایت از نظریه استاتیکی 
و تئوری نظم سلسله مراتبی را یافتند. با توجه به سازگاری 
تأثیر  به  باهم  نظریه  دو  این  که  می توان گفت  نظریه ها  این 
گذاشتن بر سطوح ذخایر نقدی هدف از طریق نیروهای تقاضا 

و عرضه برای دارایی نقدی کار می کنند.
با این حال، نظریه توازن می تواند دو پدیده را در نظر نگیرد: 
ذخایر  از  باالیی  سطح  حفظ  قصد  است  ممکن  شرکت   )1(
نقدی هدف را داشته باشد، اما ممکن است قادر به انجام آن 
نباشد و )2( شرکت باقابلیت درآمد خوب و دسترسی به بازار 
سطح  حفظ  برای  قوی  تمایل  است  ممکن  خارجی  سرمایه 
باالیی از ذخایر نقدی نداشته باشد، اما ممکن است این کار 

را انجام دهد.
 ما استدالل می کنیم که این پدیده های گیج کننده را می توان 
با تئوری نظم سلسله مراتبی توضیح داد. ازآنجایی که تئوری 
نظم تلقی می کند که شرکت ها در صورت امکان از جمع آوری 
پول نقد خودداری می کنند تا از نیاز به مشارکت در تأمین 
به  نقدی  هزینه های خارجی جلوگیری کنند، سطوح ذخایر 
میزان زیادی به توانایی شرکت در مشارکت در تأمین مالی 
ما استدالل می کنیم که  این،  بر  داخلی بستگی دارد. عالوه 
ویژگی  متغیرهای  )یعنی  شرکتی  حاکمیت  مکانیسم های 
دارند  نقدی  ذخایر  هدف  سطوح  بر  منفی  تأثیری  مالکیت( 
که بالقوه سطح هدف واقعی را از سطوح بهینه مطلوب بدون 

هزینه های نمایندگی تغییر می دهد.
استدالل  سرمایه  ساختار  با  رابطه  در  متعددی  مطالعات   
می کنند که شرکت ها نسبت به اهرم هدف تنها زمانی تنظیم 
می شوند که هزینه های غیر تعدیلی بیش از هزینه های تعدیلی 

باشد. 
در پژوهش های داخلی، بولو و همکاران )1۳91(؛ به بررسی 
آینده  عملکرد  بر  برآوردی  بهینه  نقد  وجه  از  انحراف  اثرات 
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می پردازد؛  آینده(  عملیاتی  دارایی های  بازده  )نرخ  شرکت ها 
وجود  بر  مبنی  تحقیق  فرضیه های  که  می دهد  نشان  نتایج 
بهینه  نقد  از وجه  انحراف  بین میزان  رابطه ی معنادار منفی 
است.  نشده  تائید  آینده  عملیاتی  دارایی هایی  بازده  نرخ  و 
بررسي  به  خود  پژوهش  در  )1۳91(؛  همکاران  و  خواجوی 
رابطه بین کیفیت اقالم تعهدي و سطح نگهداري دارایی های 

نقدی پرداختند. 
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت اقالم تعهدي و 
سطح نگهداري بهینه دارایی های نقدي، رابطه مثبت و معنی دار 
ولي بین کیفیت اقالم تعهدي اختیاري و غیر اختیاری با سطح 
نگهداری دارایی های نقدي به ترتیب رابطه منفي و معنی دار و 
منفي و غیر معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد 
دارایی های  بزرگتر و شرکت های داراي سایر  که شرکت های 
نگهداری  نقد کمتري  میزان وجه  نقد،  نقدي جایگزین وجه 
می کنند و در مقابل، شرکت های دارای میزان بازدهی بیشتر بر 
وجه نقد )هزینه فرصت سرمایه گذاری در دارایی های نقدی(، 

میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می کنند.
 

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه های 
پژوهش به شرح زیر ارائه می شوند:

فرضیه اّول. با افزایش اختیارات مدیریتی، انحراف مثبت از 
سطح بهینه وجوه نقد، افزایش می یابد.

فرضیه دوم. با افزایش اختیارات مدیریتی، انحراف منفی از 
سطح بهینه وجوه نقد، افزایش می یابد.

مدل ها و متغیرهای پژوهش
سنجش اختیارات مدیریتی

و  کوتاری  از  پیروری  به  مدیریتی،  اختیارات  سنجش  برای 
همکاران )2005( از مدل زیر استفاده شده است:

که در آن،  TACC _it کل اقالم تعهدی )معادل سود منهای 
ابتدای  داراییهای  کل  بر  تقسیم  عملیاتی  نقد  وجوه  جریان 
دوره(،  RA _)it-1( معادل نسبت معکوس کل داراییها در 

تفاضل  معادل   REV _it- ∆REC _it∆ دوره،   ابتدای 
تغییرات درآمد فروش منهای حسابها و اسناد دریافتنی تقسیم 
بر کل داراییهای ابتدای دوره،  PPE _it نسبت اموال، ماشین 
 ROA _it  آالت و تجهیزات بر کل داراییهای ابتدای دوره و
نسبت بازده داراییها معادل سود خالص بر کل داراییها است. 
اختیارات  بیانگر  باقیمانده ها  برآورد مدل فوق، مقدار  از  پس 

مدیریتی است.

سنجش میزان انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجوه 
نقد )متغیر وابسته(

به  پژوهش،  داده های  گردآوری  از  پس  نخست،  مرحله  در 
پیروی از اورلووا و روا )201۸(، با استفاده از مدل زیر، میزان 

انحراف از سطح بهینه وجوه نقد شرکت سنجیده می شود:

نسبت  )معادل  رشد شرکت  فرصت های   ،MTB آن،  در  که 
شرکت  اندازه   ،SIZE سهام(؛  دفتری  ارزش  به  بازار  ارزش 
CFO، نسبت  مبنای 10(؛  داراییها در  لگاریتم کل  )معادل 
جریان وجوه نقد عملیاتی به کل دارایی ها؛ NWC، نسبت 
خالص سرمایه در گردش به کل دارایی ها؛ CAPEX، مخارج 
سرمایه ای )نسبت تغییرات دارایی های ثابت بر کل دارایی ها(؛ 
کل  بر  بدهی ها  کل  نسبت  )معادل  اهرمی  نسبت   ،LEV
دارایی ها(؛ CFOVL، نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی 
در سه سال اخیر و DIV، متغیر مجازی پرداخت سود نقدی 
است. پس از برآورد مدل فوق، باقیمانده ها استخراج می شود، 
باقیمانده های مثبت )CashDev+( بیانگر انحراف مثبت و 
باقیمانده های منفی )CashDev-( بیانگر انحراف منفی از 

سطوح بهینه وجوه نقد نگهداری شده توسط شرکت است.

مدل های آزمون فرضیات پژوهش:
به  پژوهش،  دوم  و  اول  های  فرضیه  آزمون  برای  ادامه،  در 

ترتیب مدل های زیر به کار رفته اند:

اقالم  برابر  قدرمطلق  و  اختیارات مدیریتی   MA آن،  که در 
تعهدی اختیاری حاصل از مدل کوتاری و همکاران )2005( 
کل  به  خالص  سود  )نسبت  داراییها  بازده   ROA است، 
داراییها(، LIQ نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری و 
SG رشد فروش ها است. سایر متغیرهای، پیش از این تعریف 
شده اند. طبق فرضیه  اول )دوم( پژوهش، انتظار می رود که 
ضریب β_1، مثبت )منفی( و معنادار باشد. یعنی پیش بینی 
می شود که مدیران با اختیارات خود موجب افزایش انحراف در 

سطح بهینه وجوه نقد شوند.
جامعه ی و نمونه آماری

پذیرفته شده  هاي  تمام شرکت  پژوهش،  این  آماري  جامعه 
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پایان سال 1۳9۸  تا  از 1۳۸4  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
تعیین  براي  سال-شرکت(.   7695 شرکت،   51۳( مي باشد 
نمونه آماري به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال 

شده است:
ابتدا شرکت هایي که پایان سال مالي آنها 29 یا ۳0 اسفند ماه 

نیست حذف شده است )155 شرکت، 2۳25 سال-شرکت(.
سپس بانک ها و موسسات مالي و شرکت هاي سرمایه گذاري 
مالي )به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت آن ها از سایر واحد هاي 

تجاري( حذف شده اند )96 شرکت، 1440 سال-شرکت(.
شرکت هایی که ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها منفی 

بود، حذف شده اند )66 شرکت و 990(.
تمام   99 صدک  و  اول  )صدک  پرت  مشاهدات  پایان  در 
برای  آن ها  داده های  که  شرکت هایی  تمام  نیز  و  مشاهدات( 
شدند  حذف  نبود،  دسترس  در  پژوهش  متغیرهای  محاسبه 

)59 شرکت، ۸۸5 سال-شرکت(.
با اعمال شرایط فوق تعداد 1۳7 شرکت )معادل 2055 سال-

پژوهش  آزمون فرضیه های  و  برآورد مدل ها  شرکت( جهت 
انتخاب شده اند.

یافته های پژوهش
نتایج برآورد مدل )1( و محاسبه اختیارات مدیریتی

با رویکرد داده  جهت محاسبه اختیارات مدیریتی، مدل )1( 
های ترکیبی برآورد شده و نتایج آن در نگاره )2( ارائه شده 

است. 
نگاره )2(: نتایج برآورد مدل )1(

VIFمعناداریتی استیودنتضریبمتغیر

---4/460/00-0/02-عرض از مبدا

RA838/972/080/041/02

ΔREV_ΔREC-0/03-4/000/001/02

PPE-0/11-9/100/001/00

ROA0/5620/140/001/04

ضریب تعیین تعدیل 
آماره لیمر %30/67شده

)معناداری(
 6/44
)0/00(

97/84 آماره فیشر )معناداری(
)0/00(

آماره هاسمن 
)معناداری(

 22/28
)0/00(

الگوی اثرات ثابت1/62آماره دوربین واتسون

پس از برآورد مدل )1(، باقیمانده ها استخراج شده و قدرمطلق 
آنها معادل اختیارات مدیریتی )MAT( تعریف شده است.

نتایج برآورد مدل )2( و محاسبه انحراف از سطح بهینه 
نگهداشت وجوه نقد

به منظور محاسبه انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجوه نقد، 
مدل )2( با رویکرد داده های ترکیبی برآورد شده و نتایج آن 

در نگاره )۳( ارائه شده است. 
نگاره )3(: نتایج برآورد مدل )2(

VIFمعناداریتی استیودنتضریبمتغیر

---0/463/460/00عرض از مبدا

MTB0/102/870/001/07

SIZE-0/05-2/360/021/07

CFO0/404/960/001/09

NWC0/284/860/001/52

CAPEX-0/13-2/360/021/07

LEV0/101/540/121/54

CFOVL0/573/800/001/02

DIV-0/01-0/360/721/07

ضریب تعیین 
4/85 )0/00(آماره لیمر )معناداری(%28/21تعدیل شده

آماره فیشر 
)معناداری(

 13/33
)0/00(

آماره هاسمن 
)معناداری(

 17/24
)0/03(

آماره دوربین 
الگوی اثرات ثابت1/76واتسون

نتایج برآورد مدل )3( و آزمون فرضیه اول پژوهش
برای آزمون فرضیه نخست پژوهش، مدل )۳( با رویکرد داده های 

ترکیبی برآورد شده و نتایج آن در نگاره )4( ارائه شده است. 

نگاره )4(: نتایج برآورد مدل )3(

VIFمعناداریتی استیودنتضریبمتغیر

---0/164/780/00عرض از مبدا

MAT0/102/230/031/03

ROA-0/03-0/400/691/46

LIQ-0/04-4/010/001/25

SG-0/021/270/201/10

LEV-0/04-0/080/941/54

1/13 )0/32(آماره لیمر )معناداری(%16/13ضریب تعیین تعدیل شده

آماره هاسمن 4/56 )0/00(آماره فیشر )معناداری(
)معناداری(

---

الگوی اثرات مشترک1/63آماره دوربین واتسون

در فرضیه نخست پژوهش پیش بینی شده است که با افزایش 
بهینه  نسبت  از  مثبت  انحراف  میزان  مدیریتی،  اختیارات 
متغیر  ضریب  معناداری  و  مثبت  می یابد.  افزایش  نقد  وجوه 
اختیارات مدیریتی )0/10( بیانگر آن است که رابطۀ مستقیم 
و معناداری بین اختیارات مدیریتی و انحراف مثبت از سطح 
موضوع  این  دارد.  وجود  شرکت  نقد  وجوه  بهینه  نگهداشت 

بیانگر عدم رد فرضیه اول پژوهش است.
نتایج برآورد مدل )4( و آزمون فرضیه دوم پژوهش

برای آزمون فرضیه دوم پژوهش، مدل )4( با رویکرد داده های 
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ترکیبی برآورد شده و نتایج آن در نگاره )5( ارائه شده است. 
نگاره )5(: نتایج برآورد مدل )4(

تی ضریبمتغیر
VIFمعناداریاستیودنت

---6/070/00-0/13-عرض از مبدا

MAT-0/08-3/010/001/03

ROA-0/06-1/270/211/46

LIQ0/011/700/091/25

SG-0/02-0/030/971/10

LEV-0/01-0/390/691/54

آماره لیمر %17/88ضریب تعیین تعدیل شده
)معناداری(

)0/00( 4/79

آماره هاسمن 6/12 )0/00(آماره فیشر )معناداری(
)معناداری(

)0/25( 6/63

الگوی اثرات تصادفی2/05آماره دوربین واتسون

منفی و معنادار بودن ضریب متغیر اختیارات مدیریتی )0/0۸-
( بیانگر آن است که با اختیارات مدیریتی، میزان انحراف منفی 
از نسبت بهینه وجوه نقد نیز افزایش می یابد. این موضوع مبین 

عدم رد فرضیه دوم پژوهش است.

نتیجه گیری
وجوه نقد واحد تجاری مهمترین دارایی سیال شرکت است. 
وجه نقد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه 
را  سهام  ارزش  که  کند  جستجو  را  فرصت هایی  تا  می دهد 
افزایش دهد. معموالً، مدیران به دنبال سطحی از موجودی های 
نگهداری  معایب  و  مزایا  به  توجه  با  که  هستند  نقدی 
باید  باشد. وجه نقد  موجودی های نقدی حالت بهینه داشته 
در سطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و 
هزینه ناکافی بودن وجه نقد تعادل برقرار شود. به عبارت دیگر، 
شرکت ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که 
به دلیل کمبود نقدینگی، ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید 
از دست  اضافی، فرصت ها  نقد  نگهداری وجه  با  از طرفی،  و 
نرود و این مورد، همان سطح نقدینگی هدف در شرکت هاست 
که البته با توجه به ویژگی های گوناگون شرکت ها و دوره های 
زمانی مختلف، دارای سرعت تعدیل متفاوت هستند. وضعیت 
نقدینگی شرکت ها به مقدار زیادی تحت تأثیر ماهیت فعالیت 
شرکت ها قرار می گیرد. مدیران برای تعیین میزان نقدینگی 
یک دوره زمانی را برنامه ریزی و جهت رسیدن به آن تالش 
راستا،  این  در  درخور،1۳92(.  و  نهندی  )بادآور  می کنند 
میزان  کاهش  در  بسزایی  نقش  می تواند  مدیران  اختیارات 

انحراف وجوه نقد شرکت از سطح بهینه آنها داشته باشد
افزایش  با  که  است  شده  پیش بینی  پژوهش  اول  فرضیه  در 
اختیارات مدیریتی، انحراف مثبت از سطح بهینه وجوه نقد شرکت 
کاهش می یابد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که ضریب 
متغیر اختیارات مدیریتی، مثبت و معنادار است. بنابراین با افزایش 
اختیارات مدیریتی، میزان انحراف مثبت از سطح بهینه نگهداشت 

وجوه نقد افزایش می یابد. این نتایج با یافته های دیتمار و داچین 
)2011( و اورلووا و روا )201۸( سازگاری است. در فرضیه دوم 
پژوهش پیش بینی شده است که با افزایش اختیارات مدیریتی، 
انحراف منفی از سطح بهینه وجوه نقد شرکت افزایش می یابد. 
بیانگر آن است که ضریب متغیر اختیارات  برآورد مدل  نتایج 
مدیریتی، منفی و معنادار است. این نتایج که با یافته های دیتمار 
و داچین )2011( و اورلووا و روا )201۸( سازگاری دارد بیانگر 
آن است که با افزایش اختیارات مدیریتی، افزایش معناداری در 
میزان انحراف منفی از سطح بهینه نگهداشت وجوه نقد واحد 
تجاری رخ می دهد. با توجه به نتایج این پژوهش و پرسش هایی 
که طی انجام آن برای پژوهش گر مطرح شد، جهت تکمیل 
این پژوهش و انجام مطالعات بیش تر در حوزه های مرتبط با 
این پژوهش، پیشنهاد می شود برای سنجش متغیر اختیارات 
شود،  استفاده  تعهدی  اقالم  مدل های  سایر  از  مدیریتی، 
پیشنهاد می شود در بررسی رابطه بین اختیارات مدیریتی و 
دو  این  بین  رابطه  پویایی  نقد،  وجه  بهینه  از سطح  انحراف 
متغیر لحاظ شده و با الگوهای پویا مورد بررسی قرار گیرد، 
پیشنهاد می شود به منظور کنترل تأثیر تفاوت صنایع بر رابطه 
بین اختیارات مدیریتی و انحراف از سطح بهینه وجه نقد ، این 

رابطه در صنایع مختلف به تفکیک بررسی گردد.
از  انسانی عاری  مسلماً هیچ پژوهشی و به ویژه در حوزه علوم 
محدودیت نخواهد بود. لذا بایستی آن ها را به طور واضح و صریح 
بیان کرده تا توسط پژوهشگر و مخاطبان پژوهش موردتوجه قرار 
گیرند. پژوهش حاضر نیز با توجه به برخی شرایط خاص حاکم 
از قبیل موضوع موردپژوهش و آزمودنی های آن دارای  بر آن، 
محدودیت هایی است. در پژوهش حاضر از معیار از کوتاری و 
همکاران )2005( برای سنجش اختیارات مدیریت استفاده شده 
است. با توجه به اینکه این مدل در کشوری دیگر با ساختار مالی 
و اقتصادی متفاوت استفاده شده و ما از آن در ایران که شرایط 
متفاوتی دارد، استفاده کرده ایم؛ ممکن است این موضوع بر نتایج 
این پژوهش  نتایج گردد. در  تعمیم  از  مانع  و  باشد  اثر داشته 
به منظور سنجش انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجوه نقد 
از مجموعه متغیرهای پیشنهادی پژوهش اورلووا و روا )201۸( 
استفاده شده است؛ بنابراین درنظر گرفتن مجموعه متغیرهای 

دیگر ممکن است به نتایج متفاوتی منجر شود.
جهت مشاهده مطلب کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید

https://www.rasadeghtesadi.com/fa/tiny/news-19567
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