
 اصفهان؛ فضای روابط عمومی به خود گرفت
  بهمن توکلی فردنویسنده: 

کنفرانس ملی رویکردهای نوین روابط عمومی »در تب برگزاری نخستین  یغیو تبلبود که محافل خبری  هاهفته

بهمن ماه سال جاری در اصفهان برگزار شود، داغ شده بود. کنفرانس ملی که  26و  25که قرار است  «ایران

  .خواهد بود "روابط عمومی ناب"و "روابط عمومی الکترونیک در جامعه امروزی" انگرینما

 توانندیمند گشت و هبا دست خالی برنخوا قطعاًدر این کنفرانس ملی،  با حضورکه  ییهایعموممدیران روابط 

از اطالعات روز روابط عمومی  آموزشی این کنفرانس نیز بهره مند شوند و یهابرنامهعالوه بر تبادل تجربیات از 

 .ندیفزایباستفاده کنند و بر دانش خود 

 نیزمرانیمرد تاریخ ااشت بزرگاین رویداد که فضای اصفهان را روابط عمومی نموده است به مناسبت بزرگد

 .( برگزار خواهد شدامیرکبیر خانی)میرزا تق

با روابط  هارسانهدر جامعه بر کسی پوشیده نیست، همچنین ارتباط  هایعموماهمیت و نقش سازنده روابط 

که دو شاخه از درخت تنومند ارتباطات هستند و در خدمت و مکمل یکدیگرند نیز بسیار حائز اهمیت  هایعموم

 .است

 قطعاً  د،را متحول کن یاجامعه تواندیمو هر خبر  شودیم و بدلبایت خبر رد  هاونیلیمدر جهانی که روزانه 

در این تحول  یاارزندهوسایل الکترونیکی نقش  ژهیبه واز ابزارها  بهینه استفاده و هایعموم روابط کیفی ارتقاء

 .شروع خوبی برای باال بردن دانش روابط عمومی الکترونیک باشد تواندیمجهانی دارد و این کنفرانس 

 21جدیدی است که نیاز به سواد اطالعاتی و اخالق اطالعاتی دارد. در قرن  دهیو پدجامعه اطالعاتی فرهنگ 

که عصر انقالب و فناوری اطالعات است وجود رایانه و اینترنت باعث تغییراتی زیاد در صنایع تولیدی و 

 آمده است و مرز به وجوددر سراسر دنیا گردیده است. دولت الکترونیک تا حدودی  یرساناطالعخدماتی و 

خود را به این  هایعموماگر روابط  که گرددیم ارائهشفاف  به صورتاز بین رفته است و کارها  هاسازمانبین 

 .جدید مجهز نکنند از قافله عقب خواهند افتاد یابزارها

ارکان اساسی هر مجموعه مدیریتی یا  و ازامروزه روابط عمومی الکترونیک در دنیا جایگاه واالیی یافته   

، هاتیفعالچونان آیینه شفاف و بی زنگار بیانگر  وگوگفتو بی هیچ  دیآیمر تشکیالتی به حساب ساختا

از آنچه که  هاانساناست که در جهت تنویر افکار و آشنا ساختن  ییهاشهیاندو آن دسته از تفکرات و  هاتالش

 .رسندیم، شکل گرفته و به منصه ظهور هاستآن به خاطرو  هاآنبرای 

را در صورت خواستن متحول  هایعمومروابط  تواندیمآخر آنکه یقین دارم این رویداد روابط عمومی  کالمو 

که از این کنفرانس  ییهااندوخته در سازمان خود همراه با نگرش جدید و ترفعالو آنان را برای حضوری 

خود را در جهت پویایی  یهانسازماو  هاشرکتدر سال جدید پیش رو با ابتکار عمل جدید  ،خواهند گرفت

 .بیشتر سوق دهند و همچنین این رویداد ملی نیز در استان استمرار یابد


