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 بتول باللی
سالهای پایانی دهه 70هنوز روابطعمومی
در ادارات و نهادهای سیرجان جایگاه خود
را پیدا نکرده بود که فردی توانمند با تالش
و همت مضاعف فعالیتهایی انجام داد و
به روابطعمومی و وظایف آن معنا بخشید.
مدیر موفقی که سالیان قبل ،هفدهم هر ماه
خبرنگاران را دور هم جمع میکرد و جلسات
دورهمی را برای اصحاب رسانه رقم میزد.
اقدامات و زحمات وی در حیطه روابطعمومی
باعث شد تا نام سیرجان به عنوان شهر
روابطعمومی در ایران بدرخشد .پای صحبت
غالمحسین اسالمی که بنشینی سرشار از شور
و نشاط است .واژههایی چون پرتالش ،خالق،
توانمند و اکتیو تعبیر دوستان و همکاران
وی از خصوصیات ایشان است .وی مسئول
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان،
مسئول روابطعمومی فرمانداری ،شهردار
زیدآباد ،دبیر شورای اطالعرسانی منطقه 7
دانشگاه آزاد اسالمی ،عضو کمیته طرح و برنامه
کنفرانسهایروابطعمومیایرانودبیرانجمن
روابطعمومی سیرجان را در کارنامه کاری خود
دارد .تالیف کتابی با عنوان«مدیریت علمی
روابطعمومی» به همراهی استاد احمد یحیی
ایلهای از اقدامات وی در حوزه روابطعمومی
است و هماکنون جایگاهی خاص در حوزه
مطالعات ارتباطات در سطوح دانشگاهی دارد.
 با توجه به اینکه شما سابقه طوالنی
در مدیریت روابطعمومی دارید و از
مدیران موفق این حوزه هستید برایمان
ازکارتانبگویید.
در شهرستان سیرجان دوستانی هستند که
در زمینه روابطعمومی تالشهایی انجام داده و
میدهند .از اینکه از من دعوت کردید که در
مورد روابطعمومی صحبت کنم تقدیر و تشکر
میکنم.
در سالهای اول دهه  1380که انجمن
روابطعمومی در سیرجان راهاندازی شد ،یونس
فتحی روابطعمومی سپاه ،مهندس داوود
قاسمی که بعدها شهردار سیرجان شد ،دادخدا
قاسمی روابطعمومی وقت شرکت سنگ
آهن گلگهر و مختار محیط روابطعمومی
شهرداری به عنوان هیئت موسس انجمن
روابطعمومی سیرجان و بنیانگذار کارهای
تخصصی در حوزه روابطعمومی با ایجاد
جلسات مهم و ارزشمند تبادل ارتباطات نوین،
در زمینه شناسایی ارتباطات و روابط عمومی

گفتوگوی پاسارگاد با غالمحسین اسالمی مدیر روابطعمومی دانشگاه آزاد
باز گذاشتند تا دورههای مربوطه را
در ادارات حضور پررنگ و تاثیرگذار
درتهرانبگذرانیم.اینآموزشهای
داشتند.
 اینکه در آن سالها
ضمن خدمت در دانشگاه آزاد
نام سیرجان به عنوان شهر
برقرار بوده و هست و برای
را
روابطعمومی مطرح شده بود
همکارانمان در در روابطعمومی
 برخی افراد که مسئولیت روابطعمومی شهرستان را دارند ،شروع کارشان از روابطعمومی دانشگاه آزاد است
بهاقداماتشمانسبتمیدهند.
واحدهای دانشگاهی کرمان ،یزد،
شایان ذکر است که از اساتید
سیستان و بلوچستان در سیرجان
مطرح روابطعمومی کشور دعوت
دوره گذاشتیم و اساتیدی را دعوت
به عمل آمد .با همکاری دوستان
کردیم که آموزشهای الزم را
در سطح استان یک همایش
بدهند .میتوانم بگویم برخی
روابطعمومی گذاشتیم و موجبات
افراد که مسئولیت روابطعمومی
مطرح شدن شهرستان سیرجان
شهرستان را دارند ،شروع کارشان
در زمینه ارتباطات در حوزه
از روابطعمومی دانشگاه آزاد است.
استانی را فراهم کرد .در جهت
یکسریدورههارانیزبرایبچههای
تالشهای مثمرثمر سیرجان به
خبرنگار سیرجانی گذاشتیم .ابتدا
عنوان شهر روابطعمومی ایران در
به عنوان روز خبرنگار روز 17مرداد
کنفرانسبینالمللیروابطعمومی
جلسهای گذاشتیم و خبرنگاران را
معرفی شد .و روابط عمومی
دور هم جمع کردیم .پیرو اولین
دانشگاه آزاد سیرجان به عنوان
جلسه مقرر شد هفدهم هر ماه
روابطعمومی برتر کشوری انتخاب
جلسهایباعنواندورهمیاصحاب
شد .در زمینه ارتباطات بینالمللی
رسانهباحضوراساتیدمطرحبرگزار
سعی بر آن داشتیم با سفر به
شود.
کشورهایی همچون مالزی همراه
 چرا تصمیم گرفتید این
با تورهای روابطعمومی کسب
کار را برای خبرنگاران انجام
تجارب داشته باشیم .خاطرنشان
دهید؟
است در سطح شهرستان با ایجاد
به صورت کلی روابطعمومی و
برنامه راهبردی جامع در خصوص
خبرنگاری ارتباط دو سویه دارند و
حضور همکاران و فعاالن عرصه
موجبات برگزاری جلسات مدون
المللی
ارتباطات ،در کنفرانس بین
شد.
عکس :امین ارجمند
فراهم شد.
توگوها به
 در این گف 
نتایجیهمرسیدید؟
سال 1374
 رشته تحصیلی شما روابطعمومی مسئولیت روابطعمومی دانشگاه را به عهده
سازمانی جایگاهی ویژه دارد.
است؟
با تداوم دو ساله جلسات توام با بازدید از
 شما جزو اولین روابطعمومیهای
داشتم .بعدا به عنوان کارمند دانشگاه آزاد
 چه دورههایی در زمینه
روزنامههای کشوری زمینه تقویت خبرنگاران
خیر اما در زمینه روابطعمومی و ارتباطات پذیرفته شدم .همزمان با کار در دانشگاه ،شهربودید؟
روابطعمومیدیدید؟
خداوند توفیق داد تا ارتباط خوبی با بچههای نشریات محلی فراهم شد.
ابتدای کار جایگاه و نقش روابطعمومی در
دورههایی را گذراندم چه در ایران و چه در تحصیالت خود را در مقطع فوق لیسانس علوم
کشور مالزی .دانشجوی رشته حسابداری سیاسی در شهر بافت ادامه دادم.
 همکاریتان با سایر افراد در حوزه
اداراتسیرجانمحسوسنبود.بسیارخرسندم روابطعمومی تهران و دانشگاه برقرار کنم .از
 چه سالی؟
دانشگاه آزاد بودم و به عنوان کار دانشجویی
که هماکنون ارتباطات در درون چارتهای آقای دکتر آقاجانی تشکر میکنم که فضا را روابطعمومیچگونهبود؟

خواستم در روابطعمومی باقی بمانم

 اصغر حدیدی
«آقای اسالمی سال  1385از روابطعمومی
دانشگاه آزاد به روابطعمومی فرمانداری دعوت
شد .وی آدم فعالی است و آنقدر در کارش قوی
عمل کرد که به وی پیشنهاد شهرداری زیدآباد
نیز داده شد .وی در سمت شهردار زیدآباد
برنامههای متنوع و شادی اجرا کرد که همه حاصل خالقیت وی
بود .اسالمی با هرکسی معامله دلی و قلبی دارد و همه وابستهاش
میشوند» .تشکیل ستاد استقبال مردمی از احمدینژاد در سفرش
به سیرجان و تالش شبانهروزی افراد صاحب نفوذ در این ستاد هیچ
*

ارتباطی با طیف سیاسی نداشت و انجام این کارها فقط به خاطر
آقای اسالمی بود .وی بسیار صمیمی ،صادق و با صفای باطنی است.
به معنای واقعی یک روابطعمومی قوی است.
در زمان ریاست دکتر جاسبی در دانشگاه آزاد ،روابطعمومی سازمان
مرکزی دانشگاه آزاد به عنوان روابطعمومی برتر شناخته شد و این
به واسطه عملکرد آقای اسالمی بود .به دلیل عالقهای که اسالمی
به سیرجان دارد حتی از هزینه شخصی خود کارهایی را انجام داد.
یک گروه مستندساز را از تهران به سیرجان دعوت کرد تا مستندی
از شهر سیرجان بسازند».
*مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

دیدار شهردار سیرجان با فرمانده انتظامی استان کرمان
رضا سروشنیا شهردار سیرجان صبح روز
پنجشنبه به همراه رییس و تنی چند از اعضای
شورای شهر سیرجان ،با سردار ناظری فرمانده
توگو کرد.
انتظامی استان کرمان دیدار و گف 
در این دیدار شهردار سیرجان ضمن تبریک
انتصاب سردار ناظری به عنوان فرمانده انتظامی
استان کرمان که نشان از لیاقت و شایستگی بی
حد و وصف وی دارد ،به بررسی روند پیگیری اتاق

مانیتورینگ و نصب و راهاندازی دوربینهای کنترل
ترافیک شهر سیرجان پرداخت.
فرمانده انتظامی استان کرمان در این دیدار
بیان کرد :سیرجان یکی از شهرهای مستعد
اقتصادی با ظرفیتها و پتانسیلهای باال با موقعیت
بینظیری در کشور است که باید نهایت بهرهبرداری
برای پیشرفت و توسعه شهر سیرجان کرد.
سردار ناظری با اشاره به اینکه در سیرجان

باید به مسایل امنیت اجتماعی بیشتر دقت شود،
افزود :باید بسترهای مناسبی برای مردم این شهر
فراهم شود.
وی در پایان با اشاره به نصب و راهاندازی
دوربینهای کنترل ترافیک در شهر سیرجان گفت:
بهرهبردار اصلی دوربینهای نظارت تصویری در
سطح شهر ناجا است که میطلبد شهرداری نیز در
این راستا مشارکت داشته باشد.

مسئول آموزش شهرداری سیرجان خبر داد؛

آموزش ،رکن اصلی پیشرفت اداری است

مسئول واحد آموزش شهرداری سیرجان گفت:
یکی از مهمترین اصول و ارکان پیشرفت و توسعه
منابع انسانی در ادارات ،آموزش کارکنان است.
فرزانه باقرزاده در گفتوگو با واحد خبر
مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان در این باره
افزود :امروزه نیروی انسانی مهمترین عامل مولد
هر سازمانی است و منابع انسانی کارآمد ،باعث
افزایش سرمایه ،بهرهبرداری از منابع مختلف جامعه
و ساخت و تولید روزافزون میشود.
وی ادامه داد :در راستای تحقق اهداف علمی
و پژوهشی مجموعه شهرداری و ضرورت برگزاری
ش افزایی و بازآموزی
کالسها و دورههای دان 
مدیران و کارشناسان کلیه واحدهای شهرداری

سیرجان ،مجموعهای از دورههای آموزشی با
همکاری سازمان مدیریت دولتی کرمان و مرکز
آموزش فنی و حرفهای سیرجان برگزار خواهد شد.
مسوول واحد آموزش شهرداری سیرجان
تصریح کرد :از مجموع دورههای آموزشی
برنامهریزی شده  8دوره آموزشی در هر ماه با
شرکت بالغ بر  120نفر به مدت  200ساعت از
ابتدای امسال بوده است.
باقرزاده خاطرنشان کرد :وجود نیرویانسانی
متخصص در مجموعه شهرداری عالوه بر سودمندی
برای شهر ،موجب بهرهوری بیشتر و جلوگیری از
اتالف منابع و دستیابی به نتیجه قابل قبول در حوزه
خدمترسانی به شهروندان میگردد.

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیرجان معــدن مانــدگار شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3397و شناســه ملــی 14003495885
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ
 1398/03/18الــف -اعضــای هیئتمدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای
مــدت  2ســال انتخــاب گردیدنــد:
امیــر دهیــادگاری بــه شــماره ملــی  3071153228مهدیــه آبــاده
بــه شــماره ملــی 3071428960رســول دهیــادگاری بــه شــماره
ملــی 3060249814

وی بیان کرد :کالسهای آموزشی منشور
حقوق شهروندی ،قانون برنامه و بودجه کشور،
آشنایی با نظام حقوق و دستمزد ،دوره حسابداری
و مالیات بر ارزش افزوده ،آشنایی با قانون برگزاری
مناقصات ،تخلفات اداری ،قانون کار و تامین
اجتماعی ،مهارتهای هفتگانه رایانه ( )ICDLو
نرم افزار آماری ( )SPSSاز جمله دورههایی است
که از ابتدای سال جاری برگزار شده است .گفتنی
است فرزانه باقرزاده مسئول آموزش شهرداری
سیرجان به تازگی از سوی شهناز جهانگیری مدیر
مرکز سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان
به واسطه میزان باالی برگزاری دورههای آموزشی
مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفته است.

ب -خانــم مــژگان برجــی هویشــانی شــماره ملــی 3060124612
بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای مختــار دهیــادگاری شــماره ملــی
 3070244122بــه عنــوان بــازرس بــرای مــدت یــک ســال مالــی
انتخــاب گردیدنــد.
ج -روزنامــه پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــای شــرکت انتخــاب
شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()538980

 یونس فتحی
«در دهه پایانی سال  1380انجمن روابطعمومی را راهاندازی کردیم و
ایشان دبیر انجمن بودند .آقای اسالمی از جمله بچههای پرتالش و توامند
حوزه روابطعمومی است .به جرات میتوان گفت مرد پرتالش و پرکار و
بوجوش حوزه روابطعمومی است .سالها در ارتباط با برنامههای
پرجن 
کنفرانس بینالمللی روابطعمومی ایران بودیم و وی جزو کمیته طرح
و برنامه بود .او در جهت معرفی سیرجان به عنوان شهر روابطعمومی ایران تالشهای قابل
تحسینی داشت و با کمک هم پتانسیلهای شهر را به جامعه تخصصی روابطعمومی کشور
معرفی کردیم .اسالمی سرمایه بیبدیلی برای حوزه روابطعمومی سیرجان و حتی استان است».
*

* موسس انجمن روابطعمومی سیرجان

ارتباطاتدانشجوییباتوجهبهفرهنگهای
مختلف دانشجویان همراه با ایدههای نو و
عالقهمند به خبرنگاری در جهت تحقق اهداف
روابطعمومی و معرفی دانشگاه نقش پررنگ و
به سزایی داشت.
 شما چه فعالیت ماندگاری در
روابطعمومیانجامدادید؟
با همراهی استاد احمد یحیی ایلهای کتابی
با عنوان «مدیریت علمی روابطعمومی»
تالیف کردیم و این کتاب به عنوان کتاب سال
روابطعمومی کرمان انتخاب شد .دو سال برای
جمعآوری و نوشتن این کتاب وقت گذاشتم.
 اینکتابحاصلتجربیاتکاریتان
بودیاحاصلمطالعه؟
حاصل هر دو بود و به تنهایی حاصل تجربه
نبود.
 از کار در حوزه روابطعمومی راضی
هستید؟
عشق و عالقه من روابطعمومی است.
مسئولیتهای دیگری هم در طول یک سال
گذشته به من دادند ولی خواستم در قسمت
روابطعمومیباقیبمانم.
 از نظر شما روابطعمومیها
کارکرد خودشان را دارند یا از تعریف
روابطعمومیدورشدهاند؟
بهینه است افرادی که مسئولیت
روابطعمومی را در سطح نهادها و ارگانها
برعهده دارند با کسب تجارب افراد پیشکسوت
در این امرو مطالعات میدانی بروز همراه با
حمایت مسئوالن در تقویت روابطعمومیها
تالش مضاعف داشته باشند.
 عمده فعالیت روابطعمومی را در
چهمیدانید؟
روابطعمومی بایستی نقش پررنگی در
زمینه ارتباطات درو ن و برونسازمانی و تدوین
برنامههای آتی در جهت بروزرسانی ارتباطات را
داشتهباشند.
 آینده روابطعمومیها را چطور
میبینید؟
آیندهای بسیار روشن همگام با پیشرفت
بروز تکنولوژی و تبادل اطالعات همراه با
ارتباطات جهانی خواهد بود.
 باتوجهبهنزدیکبودنروزخبرنگار
پیامشمابهخبرنگارانچیست؟
خبرنگاران با عشق و عالقه به کار خود
موجبات ارتقای سطح کیفی و کمی ارتباطات
را رقم بزنند.

در پی اجرای آسفالت معابر؛

خیابان مولوی و امیرکبیر آسفالت شد
معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان
ازپایانعملیاتآسفالتخیابانامیرکبیرومولوی
و ادامه روند آسفالت معابر سطح شهر خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات
شهرداری سیرجان ،رامین یگانه با اعالم این خبر
افزود :در راستای آسفالت معابر شهری و به منظور
تسهیل در تردد شهروندان و نیز جلب رضایت آنها،
آسفالت خیابان مولوی و امیرکبیر به پایان رسید.
وی افزود :عملیات زیرسازی ،آسفالت و
جدولگذاری خیابان امیرکبیر با اعتباری بالغ بر
 915500000تومان با استفاده از  7950متر مربع
سطح آسفالت انجام شده است.
معاون فنی و شهرسازی شهرداری سیرجان
ادامه داد :همچنین عملیات زیرسازی ،آسفالت
و جدولگذاری خیابان مولوی با اعتباری بالغ بر
 601200000تومان با استفاده از  4680متر مربع
سطح آسفالت اوایل ماه جاری انجام شده است.
رامین یگانه همکاری بسیار خوب و قابل تقدیر
شهروندان در راستای ارایه خدمات مطلوب بویژه در

بحث اجرای آسفالت معابر شهری را مهم برشمرد
و بیان کرد :سرعت بخشیدن به روند بهسازی و
آسفالت خیابانها در دستور کار قرار دارد و در
این راستا طبق برنامه زمانبندی خیابانهای 15
خرداد ،امتداد بلوار هجرت ،ابومسلم و الین غربی

بدینوســیله بــه آقــای حمیــد حبشــیزاده فرزنــد جلیــل بــه کــد ملــی
 0931390648ابــاغ میشــود کــه جهــت حضــور در شــعبه دوم دادیــاری
دادســرای عمومــی و انقــاب ســیرجان در خصــوص شــکایت آقــای صالــح
هاشــمی فرزنــد علیمحمــد بــه اتهــام فــروش مــال غیــر بــه طرفیــت ایشــان
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی در شــعبه دوم دادیــاری
دادســرای عمومــی و انقــاب ســیرجان واقــع در چهــارراه دادســرا حاضــر
شــوید .نتیجــه عــدم حضــور اتخــاذ تصمیــم قانونــی بــا لحــاظ مــواد  217و
 218از قانــون آییــن دادرســی کیفــری خواهــد بــود.
مهــدی ســیوند -مدیــر دفتــر شــعبه دوم دادیــاری دادســرای عمومــی و
انقــاب ســیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت دارچیــن ســما جنــوب شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4341و شناســه ملــی
 14007215571بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ  1398/02/12تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد -1 :خانــم
ســحر بهرامــی لــری شــماره ملــی  3060178267بــه ســمت
مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره
 خانــم پرویــن قاســمیپور افشــار شــماره ملــی 3179945893بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره
 آقــای پوریــا بهرامــی شــماره ملــی  3060300003بــهســمت عضــو هیئتمدیــره بــرای مــدت باقیمانــده -2کلیــه
اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل (چــک،
ســفته و بــرات) و قراردادهــای شــرکت و ســایر نامههــای
اداری بــا امضــا مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()538841

بلوار نماز آسفالت خواهند شد و ه م اکنون نیز الین
غربی بلوار هجرت (حدفاصل تقاطع بلوار عباسپور
تا بلوار شهید زندینیا) در حال برداشت و حذف
آسفالت فرسوده به منظور اجرای عملیات زیرسازی
و آسفالت است.

