
   » ارتباطات و روابط عمومی«   » ارتباطات و روابط عمومی«
شت روز ملی مات زبرگدا شت روز ملی گزارش اقدا مات زبرگدا  گزارش اقدا

24 اردیبهشت 1401

بررسی شیوه های روزآمدی و توانمندسازی روابط عمومی ها در قم
همایــش گرامیداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی بــا هــدف بررســی شــیوه های روزآمــدی و توانمندســازی 

روابط عمومی ها در قم، برگزار شد.
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ارتباطات  نام روز ملی  به  اردیبهشت  نامگذاری ۲۷  به  با عنایت 
و روابط عمومی و در راستای بهره مندی از این فرصت برای تبیین 
مسائل، مشکالت و چالش های پیش روی حوزه روابط عمومی و اطالع 
رسانی و هم افزایی بیشتر با فعاالن این عرصه در کمک به رفع موانع و 
ارتقاء جایگاه خطیر روابط عمومی در سازمان ها، از طرف روابط عمومی 
استانداری قم به عنوان محور اصلی و هماهنگ کننده موضوعات کاری 
برگزاری  برای  الزم  های  ریزی  برنامه  استان،  در  ها  عمومی  روابط 

شایسته و موثر برنامه های این روز صورت گرفت.

 ابتدا موضوع در جلسه هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان مطرح و با 
تصمیم اعضای هیات رئیسه، مقرر شد که برنامه منسجمی در قالب یک همایش برگزار گردد. اداره 
کل اوقاف و امور خیریه به عنوان میزبان همایش تعیین و مقدمات کار فراهم گردید و سرانجام روز 

۲۴ اردیبهشت این همایش در محل سالن اجتماعات امامزاده سید علی)ع( برگزار گردید.

در این همایش یک روزه که در طی دو نوبت صبح و عصر برگزار شد استاندار محترم، معاونین 
سیاسی، امنیتی و هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیرکل روابط عمومی استانداری و مدیرکل 
اوقاف به عنوان سخنران همایش، مطالب ارزشمندی را در خصوص اهمیت، جایگاه و رسالت 
های روابط عمومی بیان کردند ضمن این که تعدادی از مدیران روابط عمومی به نمایندگی از جمع 
حاضر در حضور استاندار محترم به بیان دغدغه ها، مشکالت و مطالبات خود پرداختند. با عنایت به 
نامگذاری ۲۷ اردیبهشت به نام روز ملی ارتباطات و روابط عمومی و در راستای بهره مندی از این 
فرصت برای تبیین مسائل، مشکالت و چالش های پیش روی حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی و 
هم افزایی بیشتر با فعاالن این عرصه در کمک به رفع موانع و ارتقاء جایگاه خطیر روابط عمومی در 
سازمان ها، از طرف روابط عمومی استانداری قم به عنوان محور اصلی و هماهنگ کننده موضوعات 
کاری روابط عمومی ها در استان، برنامه ریزی های الزم برای برگزاری شایسته و موثر برنامه های 

این روز صورت گرفت.

مقدمه

،،

،،
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پيام استاندار قم به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی

ــن  ــران ای ــالش گ ــه ت ــات را ب ــی و ارتباط ــط عموم ــیدن روز رواب ــی فرارس ــم در پیام ــتاندار ق اس
عرصه در کشور و استان قم تبریک گفت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری قــم، متــن پیــام ســید محمــد تقــی شــاهچراغی اســتاندار 
قم به این شرح است:

فــرا رســیدن » ۲۷ اردیبهشــت«روز ملــي ارتباطــات وروابــط عمومــي رابــه فعــاالن و تــالش گــران 
ــر  ــح و اث ــر گــردش ســریع، صحی ــاي رســالت  خطی ــه در مســیر ایف ــن عرصــه و همــه کســاني ک ای
بخــش اطالعــات و تســهیل تعامــالت اجتماعــي گام بــر مــي دارنــد تبریــک عــرض مــي نمایــم. ایــن 
نامگــذاري فرصتــي ارزنــده و مغتنــم بــراي آســیب شناســي راه هــاي طــي شــده از ابتــداي تأســیس 
روابــط عمومــي در کشــور، ارزیابــي وضعیــت موجــود و ترســیم چشــم انــداز و افقــي روشــن تــر  در راه 

کمک به رشد و بالندگي و پویایي بیش از پیش این نهاد مدني است. 
بــدون شــک در دنیــاي امــروز و در عصــر موســوم بــه ارتباطــات، روابــط عمومــي بــا مجموعــه اي از 
وظایــف و نقــش هــاي کلیــدي و تخصصــي، فراتــر از یــک واحــد ســازماني و اداري شــناخته مــي شــودو 
در کنــار رســانه هــا و بــه عنــوان آئینــه تمــام نمــاي مطالبــات و حلقــه اتصــال و پیونــد بیــن مــردم بــا 
ــه  ــبت ب ــي نس ــکار عموم ــر اف ــازي و تنوی ــه آگاه س ــي را در زمین ــي بدیل ــم و ب ــش مه ــت، نق حاکمی
ــاط و  ــد و نش ــدن روح امی ــي و دمی ــاد آفرین ــالمي واعتم ــام  اس ــت و نظ ــتاوردهاي دول ــات و دس خدم

خودباوري در جامعه بر عهده دارد.
امیــد اســت در ســالي کــه از ســوي رهبــر معظــم انقــالب اســالمي )مدظلــه العالــي( بــه نــام »تولیــد، 
ــک رســانه   ــوان ی ــه عن ــا ب ــي ه ــط عموم ــن شــده اســت رواب ــن« مزی ــان و اشــتغال آفری ــش بنی دان
تأثیرگــذار و گفتمــان ســاز، بتواننــد در راســتاي تحقــق ایــن مطالبــه مهــم، همچنیــن تبیین و روشــنگري 
اقدامــات، راهبردهــا و تصمیمــات جهــادي و شــجاعانه دولــت بــراي اصــالح روندهــاي غلــط حاکــم بــر 
اقتصــاد کشــور و بهبــود معیشــت مــردم بــه ویــژه طــرح بســیار اساســي و مبتنــي بــر عدالــت"  مردمــي 
ــاع درســت و هوشــمندانه و جلــب  ــا اقن ــوده  و ب ــه هــا" نقــش آفریــن ب ســازي نظــام پرداخــت یاران

مشارکت و همراهي مردم و نخبگان، مسیر اجراي این طرح را هموار نمایند.
ــران  ــر و تشــکر از زحمــات تــالش گ ــي و ارتباطــات و تقدی ــط عموم ضمــن گرامیداشــت روز رواب
ایــن عرصــه در اســتان قــم، توفیقــات روزافــزون آنــان را در راه ایفــاي شایســته وظایــف و مأموریــت 

هاي محوله و ارتقاء جایگاه حرفه اي روابط عمومي از درگاه خداوند منان مسألت دارم.
                                                                                                  سید محمد تقي شاهچراغي

                                                                                                             استاندار قم
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استاندار قم:
روابط عمویم ها مرکز ثقل احیای عدالت سازماین هستند

اســتاندار قــم در مراســم روز ارتباطــات و روابــط عمومــی بــا اشــاره بــه نقــش، اهمیــت و جایــگاه تعییــن کننــده روابــط 
عمومــی در دنیــای امــروز گفــت: روابــط عمومی هــا مرکــز ثقــل احیــای عدالــت و نمــاد کارآمــدی اداری بــوده و پرچمــدار 

پیشرفت سازمانی محسوب می شوند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری قــم، ســید محمــد تقــی شــاهچراغی در همایــش گرامیداشــت روز ارتباطــات 
و روابــط عمومــی کــه در مجتمــع فرهنگــی امامــزاده ســید علــی)ع( برگــزار شــد اظهــار کــرد: پیشــنهاد مــن ایــن اســت 
کــه جلســات فصلــی بــا حضــور روابــط عمومــی ادارات برگــزار شــود و هــدف از آن هــم مســائل آموزشــی، انتقــال تجربیات 

و بررسی پیشنهادات و انتقادات باشد.

ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــته باش ــئولیت را داش ــن مس ــز ای ــتانداری نی ــانی اس ــع انس ــعه و مناب ــاون توس ــزود: مع وی اف
ــارات و  ــوع اعتب ــر، موض ــازمان های دیگ ــی س ــی و برخ ــاد و دارای ــه، اداره کل اقتص ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ظرفی

ظرفیت های مورد استفاده را پیگیری کند.

اســتاندار قــم بــا بیــان اینکــه مدیــران کل ادارات و دســتگاه ها نیــز از طریــق اســتانداری توجیــه خواهنــد شــد گفــت: 
در بحــث اعتبــارات نیــز معاونــت توســعه و منابــع انســانی ابتــدا موضــوع ســاختارها را ارزیابــی کنــد و ســپس پیشــنهادات 

الزم برای بهبود امور را ارائه دهد.

وی ادامــه داد: گاهــی ممکــن اســت بــر اســاس قوانیــن و ســاختارهای اداری، امــکان تصویــب عنــوان مدیریــت بــرای 
روابــط عمومــی در ســازمانی وجــود نداشــته باشــد امــا بــه لحــاظ انشــایی، جایــگاه مدیریــت بــرای ایــن واحــد در نظــر 

گرفته شود و روابط عمومی ها به عنوان یک مدیر در جلسات حضور داشته باشند.

شــاهچراغی خاطرنشــان کــرد: حــدود 005 نفــر نیــرو در ســطح اســتان و در ادارات دولتــی، قــراردادی هســتند کــه این 
موضــوع را بــا رئیــس جمهــور مطــرح کردیــم و مقــرر شــد همــراه بــا برخــی دیگــر اســتان هــا مــورد بررســی قــرار بگیرد؛ 
هــر چنــد ســازمان امــور اداری و اســتخدامی دالیلــی بــرای عــدم اســتخدام ایــن نیروهــا دارد ولــی بــه دنبــال این هســتیم 

که با توجه به موافقت رئیس جمهور، مسئله را به سرانجام برسانیم و تالش ها در این زمینه ادامه دارد.

ــان اینکــه مــدل قــراردادی در جــذب نیــرو چنــدان مناســب نیســت گفــت: در حقیقــت در حــق  ــا بی اســتاندار قــم ب
ــتیم  ــالش هس ــن در ت ــت بنابرای ــده اس ــا ش ــد جف ــت می کنن ــراردادی فعالی ــورت ق ــه ص ــت ب ــه سال هاس ــی ک نیروهای

موضوع را پیگیری کنیم.
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و  آمــوزش  بــر مســئله  تاکیــد  بــا  وی 
توانمندســازی روابــط عمومی هــای ادارات و 
خاطرنشــان  اســتان  در ســطح  دســتگاه ها 
ــد  ــی نیازمن ــط عموم ــی رواب ــرای پویای ــرد: ب ک
اصــالح کاســتی ها و پــر کــردن خألهــا هســتیم 
کــه شــامل ســاختار، نیــروی انســانی و اعتبارات 
اســت، همچنیــن بایــد به مســئله توانمندســازی 
و مهارت آمــوزی توجــه داشــت کــه بــه وســیله 
انتقــال تجــارب می تــوان بــه ایــن مهــم 

دست یافت.

نماینــده عالــی دولــت در اســتان قــم افزود: 
ســومین کاری کــه بایــد انجــام داد تــا شــاهد 
پویایــی روابــط عمومی هــا باشــیم، کنش گــری 

فعال است.

وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت ارشــد اســتان بــه دنبــال تامیــن تجهیــزات و امکانــات الزم بــرای روابــط عمومی هــا نیــز 
مــی باشــد تصریــح کــرد: روابــط عمومی هــا بایــد زبــان مــردم باشــند نــه اینکــه صرفــا بــه ســخنگوی مدیــران تبدیــل 

شوند.

ــه  ــی برخــی از آنهــا ب ــردد و حت ــاز می گ ــن دســتگاهی ب ــه دعواهــای بی شــاهچراغی گفــت: بســیاری از مشــکالت ب
ــی از  ــیم، خیل ــته باش ــاور داش ــردم را ب ــه م ــت ب ــر خدم ــن اگ ــرد بنابرای ــکل می گی ــتانی ش ــای درون اس ــر تصمیم ه خاط

این مشکالت حل خواهد شد.

اســتاندار قــم بــا تاکیــد بــر اینکــه روابــط عمومی هــا بایــد مطالبــات و انتقــادات مــردم را هــم منعکــس کننــد افــزود: 
مدیــران هــم بایــد بــه ایــن مســئله ایمــان بیاورنــد کــه اگــر انتقــادی از داخــل بــه آنهــا صــورت گرفــت، واکنــش مثبتــی 

داشته باشند و در راستای رفع آن حرکت کنند.

ــن  ــی باشــد؛ در ای ــر کار انجــام شــده و واقعیت هــای میدان ــق ب ــد منطب ــه می شــود بای ــح کــرد: آنچــه گفت وی تصری
ــالع  ــه اط ــد و ب ــد می کنن ــان را رص ــورد اقداماتش ــانی ادارات در م ــه اطالع رس ــم ک ــم داری ــی ه ــبکه ای مردم ــتا ش راس

مدیریت ارشد استان می رسانند.

ــاد  ــه فس ــان اینک ــا بی ــاهچراغی ب ش
ــا  ــدارد ام ــود ن ــتمی در ادارات وج سیس
ــت:  ــود گف ــده می ش ــوردی دی ــاد م فس
فرهنگ ســازی  طریــق  از  اســت  الزم 
رســانه ای و اجتماعــی، فســاد و ناکارآمدی 
ــام  ــتی و انج ــود و پاک دس ــه کن ش ریش

وظیفه را جایگزین آن کرد.

نماینــده عالــی دولــت در اســتان قــم، 
ــای  ــل احی ــز ثق ــا را مرک ــط عمومی ه رواب
عدالــت و نمــاد کارآمــدی اداری دانســت 
ــد  ــت می توان ــرد: در حقیق ــح ک و تصری
ــرفت  ــدار پیش ــی  را پرچم ــط عموم رواب
تلقــی کــرد بــه شــرطی کــه بــا ســالمت 
و در راســتای رفــع نقــاط ضعــف تــالش 

کند.
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معاون سیاسی امنیتی استاندار قم:
روابط عمویم ها کارکردهای اثرگذار خود را ایفا کنند

معــاون سیاســی،امنیتی و اجتماعــی اســتاندار قــم بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد روابــط عمومی هــا کارکردهــای اثرگــذار خــود 
ــر  ــای یکدیگ ــد از ظرفیت ه ــتند و بای ــتگاه هس ــر دس ــای ه ــده بان ه ــا دی ــط عمومی ه ــت: رواب ــد گف ــا کنن ــه ایف را در جامع

استفاده کرده و ارتباط خود را با رسانه ها هرچه بیشتر تقویت کنند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری قــم، احمــد حاجــی زاده در همایــش گرامیداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومی 
کــه در مجتمــع فرهنگــی امــام زاده ســید علــی )علیــه الســالم( برگــزار شــد ، بــا بیــان تاکیــد بر لــزوم پاســداری و حراســت 

از میراث شهداء، اظهار کرد: آیا ما در راستای مسؤولیت و وظیفه ای که داریم به درستی عمل کرده ایم؟

وی افــزود: مــا در قبــال لحظــه لحظــه مســؤولیت خــود بایــد در پیشــگاه خداونــد پاســخگو باشــیم؛ در نظــام جمهــوری 
اسالمی هر کسی که مسؤولیت می گیرد باید در برابر تمام ملت پاسخگو باشد.

ــر  ــط عمومی هــا اشــاره کــرد و گفــت: رهب ــژه رواب ــه جایــگاه وی معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار قــم ب
معظــم انقــالب در مقولــه جهــاد تبییــن بــه خوبــی شــرایط کشــور را تشــریح کردنــد؛ جبهــه دشــمن بــه تهاجــم ترکیبــی 

دست زده و از همه ظرفیت ها علیه ما استفاده می کند.

وی اظهــار کــرد: همــه وظیفــه داریــم از ســرمایه هایی کــه بــه برکــت خــون شــهدا و از ایثــار رزمنــدگان بــه دســت آمــده 
اســت، دفــاع کنیــم؛ رهبــر معظــم انقــالب مــی فرماینــد دشــمن بــه دنبــال تحریــف واقعیت هــا و توانمندی هــای مــا اســت 

و جهاد تببین به معنای سکوت نکردن و آگاهی دادن است.

حاجــی زاده نقــش روابــط عمومی هــا در فضــای جهــاد تبییــن را مــورد توجــه قــرار داد و اضافــه کــرد: روابــط عمومــی 
تحلیــل گــر اســت نــه توجیــه گــر؛ روابــط عمومی هــا بایــد بــه چرایــی موضوعــات پاســخ داده و بــه دنبــال اعتمــاد ســازی 

مخاطبان باشند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نقــاط قــوت و امیــد بــه جامعــه تزریــق شــود، خاطرنشــان کــرد: هنــر روابــط عمومی هــا 
ایــن اســت کــه از ظرفیــت رســانه ها بــه خوبــی اســتفاده کننــد؛ البتــه اشــکال وارد اســت کــه برخــی مدیــران آنگونــه کــه 

باید به روابط عمومی ها بها نمی  دهند.

معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار قــم بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد روابــط عمومی هــا کارکردهــای اثرگــذار خــود را بــه 
جامعــه ارائــه کننــد یــادآور شــد: روابــط عمومی هــا دیــده بان هــای هــر دســتگاه هســتند و بایــد از ظرفیت هــای یکدیگــر 

استفاده کرده و ارتباط خود را با رسانه ها هرچه بیشتر تقویت کنند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در مردمــی ســازی یارانــه هــا، ایثارگرانــه وارد عمــل شــده اســت، گفــت: در ایــن طــرح 
جلوی سوء استفاده دالالن و واسطه ها گرفته شده و همه باید از این طرح حمایت کنند.

حاجــی زاده بــا بیــان اینکــه روابــط عمومی هــا بــرای مقابلــه بــا دشــمنان بایــد اســتراتژی الزم را داشــته باشــند، اضافــه 
کرد: باید روابط عمومی ها در جنگ نرم برابر دشمن خود را تجهیز کنند.

احمــد حاجــی زاده معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار قــم طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد نقــاط 
قــوت و امیــد بــه جامعــه تزریــق شــود، خاطرنشــان کــرد: هنــر روابــط عمومی هــا ایــن اســت کــه از ظرفیــت رســانه ها بــه 
ــا داده  ــا به ــط عمومی ه ــه رواب ــد ب ــه بای ــه ک ــران آنگون ــه برخــی مدی ــه اشــکال وارد اســت ک ــد؛ البت ــی اســتفاده کنن خوب

نمی شود.
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم:
روابط عمویم ها برانمه های اقتصادی دولت را برای مردم تبیین کنند

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار قــم بــا اشــاره بــه عــزم جــدی دولــت بــرای اصــالح ســاختارها و رویــه 
هــای غلــط حاکــم بــر اقتصــاد کشــور در توزیــع عادالنــه یارانــه هــا گفــت: الزم اســت روابــط عمومی هــا بــا اســتفاده از 
ــف  ــرای اقشــار مختل ــت را ب ــه هــای اقتصــادی دول ــراد مرجــع، برنام ــه اف ــه توجی ــف از جمل ابزارهــاو ظرفیت هــای مختل

مردم تبیین کنند.

ــط  ــات و رواب ــت روز ارتباط ــش گرامیداش ــان در همای ــن امیدی ــم، محس ــتانداری ق ــی اس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
عمومــی کــه در مجتمــع فرهنگــی امامــزاده ســید علــی)ع( برگــزار شــد اظهــار کــرد: ســال 1۴00 را در شــرایطی پشــت 
ســر گذاشــتیم کــه مبالــغ هنگفتــی ارز صــرف پرداخــت یارانــه کاالهــای اساســی شــده بــود و ایــن مســاله فشــار زیــادی 

را به اقتصاد کشور وارد می کرد.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار قــم از افزایــش ۴0 تــا 100 درصــدی قیمــت جهانــی غــالت و دانه هــای 
روغنــی بــه عنــوان یکــی دیگــر از مشــکالت در مســیر تامیــن ارز کاالهــای اساســی یــاد کــرد و افــزود: بــه ایــن ترتیــب 

برای تامین یارانه کاالهای اساسی حدود ۲0 تا ۲۲ میلیارد دالر الزم بود.

وی بــا اشــاره بــه آســیب زا بــودن طــرح اختصــاص ارز دولتــی بــه کاالهــای اساســی ادامــه داد: واقعیــت ایــن اســت 
کــه ارز ۴۲00 تومانــی، کمتــر بــرای رفــاه حــال مــردم بــکار مــی رفــت و ایــن کار بیشــتر پوششــی بــرای دیگــر کارهــای 

افراد سودجو بوده است.

امیدیــان بــا اشــاره بــه ســایر ســوء اســتفاده هــا و اخــالل گــری هــا صــورت گرفتــه در ارز دولتــی گفــت: در عیــن حــال 
شاهد قاچاق کاالهای وارد شده به خارج از کشور بودیم.

ــی  ــم کاال ارز ۴۲00 تومان ــه ۲5 قل ــدا ب ــل ابت ــت قب ــه داد: دول ــم ادام ــتاندار ق ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
اختصــاص داد ولــی بــه تدریــج 18 قلــم را حــذف کــرد و موجــب گرانــی بســیاری از کاالهــا از جملــه الســتیک، برنــج و ... 
بودیــم امــا دولــت ســیزدهم بــرای حــذف باقیمانــده ایــن کاالهــا، ابتــدا بــا مــردم صحبــت کــرد و سیاســت جبرانــی را هــم 

در پیش گرفت.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار قــم بــه تغییــر شــیوه پرداخــت یارانــه نــان اشــاره و ابــراز کــرد: در شــیوه 
کنونی، یک چهارم آردی که با یارانه دولتی تامین می شود، به خارج از کشور قاچاق می شود.

وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه اجــرای مردمــی ســازی یارانــه هــا نشــان از شــجاعت و از خودگذشــتگی دولــت ســیزدهم 
ــن  ــد در انجــام ای ــک روز هــم نبای ــه ی ــد داشــتند ک ــرد: رئیــس جمهــور تاکی ــح ک ــای رئیســی دارد تصری و شــخص آق

جراحی اقتصادی تعلل کرد.

امیدیــان بــه پیوســت های طــرح اقتصــادی دولــت اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر شــرایط بــازار هیجانــی 
و متاثــر از قیمــت هــای جدیــد مصــوب بــوده و بنابرایــن روابــط عمومــی هــا بایــد بــرای تبییــن موضــوع و صداقــت دولــت 

با مردم حرف بزنند.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار قــم بــا بیــان اینکــه هیــچ مشــکلی در تامیــن کاالهــای اساســی نداریــم 
ابراز امیدواری کرد که با اقدامات روشنگرانه و اقناع درست جامعه، آرامش بر بازار حاکم شود.
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مدیرکل روابط عمومی استانداری قم:
روابط عمویم ها ابید در جایگاه تمصیم سازی قرار بگیرند

مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری قــم گفــت: روابــط عمومــی بایــد نهــاد تصمیم ســاز باشــد یــا 
اینکه حداقل در تصمیم گیری ها موثر باشند زیرا عنصری مهم و دارای جایگاه تاثیرگذار در هر سازمانی هستند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اســتانداری قــم، علــی فردوســی در همایــش گرامیداشــت روز ارتباطــات و روابــط عمومــی 
کــه در مجتمــع فرهنگــی امامــزاده ســید علــی)ع( برگــزار شــد اظهــار کــرد: درک جامعــی از روابــط عمومــی در بیــن روابــط 

عمومی های ادارات وجود ندارد.

ــرا  ــر باشــند زی ــا اینکــه حداقــل در تصمیم گیری هــا موث وی افــزود: روابــط عمومــی بایــد نهــاد تصمیم ســاز باشــد ی
عنصری مهم و دارای جایگاه تاثیرگذار در هر سازمانی هستند.

ــه دســتگا ه ها ابــالغ شــده کــه بــدون  ــا بیــان اینکــه ب مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری قــم ب
هماهنگــی اســتانداری، مدیــران روابــط عمومــی را منصــوب یــا عــزل نکننــد گفــت: دلیــل ابالغیــه مذکــور ایــن اســت کــه 

باید از نظر حرفه ای افرادی که در مدیریت روابط عمومی هستند تایید شوند.

وی ادامــه داد: در دوره هــای آموزشــی بایــد شــیوه ها و اصــول تولیــد محتــوا بــه مدیــران روابــط عمومــی آمــوزش داده 
شــود، در واقــع فرآیندهــای تولیــد، جایــگاه مســئله و شــیوه طراحــی پیــام بایــد بــه ایــن دســته از مدیــران آمــوزش داده 
شــود آنهــا بتواننــد بیــن شــیوه های دســته بندی و قالب بنــدی محتــوا تمایــز قائــل شــوند تــا بتواننــد در نهایــت، مدیریــت 

کار را در این حوزه بر عهده بگیرند.

ــط  ــران رواب ــزود: مدی ــا برشــمرد و اف ــط عمومی ه ــن کارکردهــای رواب ــام را یکــی از مهمتری فردوســی، مهندســی پی
عمومــی نبایــد پســت های متعــدد ســازمانی را بــر عهــده بگیرنــد یــا بــر عهــده آنهــا گذاشــته شــود، زیــرا جایــگاه روابــط 

عمومی باالتر از این مسائل است.

مدیــرکل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری قــم عنــوان کــرد: روابــط عمومی هــا بایــد امکانــات و اختیــارات 
الزم برای تحقق انتظارات ملی و استانی را از مدیران کل خود مطالبه کنند.
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 اداره کل روابط عمومی 
ری قم                      و امور نیب الملل استاندا


