معرفي واحد روابط عمومي و امور بين الملل

روابط عمومي يكي از اركان اصلي تصميم گيري هاي مديريتي و استراتژيك هر سازماني به شمار مي آيد .نقش
فزاينده روابط عمومي ها در بهبود عملكرد دستگاه ها و سازمان ها در دهه هاي اخير متأثر از تبديل روابط
عمومي به ابزار مديريتي براي فعاليت هاي علمي ،حرفه اي و الكترونيكي است .كاركرد درون سازماني و برون
سازماني روابط عمومي ها نيز در سال هاي اخير در كشورمان ،باعث ارتقاي روابط عمومي ها در ادارات ،دستگاه و
سازمان ها شده است.
شوراي اسالمي شهر ساري يكي از مهم ترين نهاد هاي مردمي و اجتماعي از اين قاعده مستثني نيست و روابط
عمومي و امور بين الملل شوراي اسالمي شهر ساري به عنوان پيشاني اين نهاد با حضور جمعي از متخصصين و
كارشناسان عرصه روابط عمومي مشغول فعاليت است .روابط عمومي و امور بين الملل شامل بخش ها و واحد هاي
مختلفي چون امور بين الملل ،تبليغات و انتشارات ،رسانه ،پورتال ،مصوبات ،ارتباطات مردمي و سمعي و بصري
است كه با شرح وظايف مشخص ،مركز روابط عمومي و امرو بين الملل شورا را به مركزي توانمند و موثر تبديل
كرده است.
با توسعه ابزار و خدمات ارتباطي و الكترونيك ،اين مركز نيز اهتمام جدي در توسعه خدمات الكترونيك و تجهيز
ساختار هاي ديجيتالي از خود نشان داده و با طراحي پورتال جامع و بروز ،تعامل با رسانه ها ،مطبوعات و جرايد،
افكار سنجي و پژوهش درباره مسائل و موضوعات مختلف شهري ،ارائه خدمات مربوط به مصوبات به صورت آنالين
و مكانيزه و تهيه فيلم ،كتاب ،بروشور ،كاتالوگ و ...در تقويت و جايگاه شوراي شهر ساري سهيم باشد.
در ادامه به صورت مختصر به شرح وظايف روابط عمومي و امور بين الملل شوراي اسالمي شهر ساري اشاره مي
شود:
* هماهنگي و همكاري در برگزاري جلسات مختلف شورا (صحن ،كميسيون ها و)...
* هماهنگي جهت حضور رئيس شورا و اعضا براي حضور در برنامه تلويزيوني و راديويي
* تهيه ،تنظيم و بارگزاري اخبار ،يادداشت هاي اختصاصي ،گزارش خبري (با تصوير و يا بدون تصوير) در پورتال
شورا
* هماهنگي و برگزاري نشست هاي خبري اعضاي محترم شوراي شهر
* پاسخگويي به رسانه ها و ارتباط مداوم با خبرنگاران و اصحاب رسانه
* تهيه و تنظيم پيام هاي مردمي و پيگيري جهت دريافت پاسخ پيام هاي مربوطه
* گردآوري ،طراحي و انتشار گزارش عملكرد ساالنه شورا

* تهيه پيام تبريك ،تسليت ،انتصاب و غيره از طرف رئيس
* نصب پوسترها و بروشورها و كاتالوگ هاي تبليغاتي در تابلوي اعالنات
* تهيه بنر ،استند و ...درباره مناسبت هاي مختلف جهت نصب در ساختمان شورا
* تهيه فيلم ،تيزر ،كليپ ،كتاب و ...جهت معرفي شورا و آشنايي شهروندان با جايگاه و نقش شوراي شهر
* تصوير برداري از جلسات صحن شورا ،كميسيون ها ،بازديد اعضا و ثبت در آرشيو
* تهيه گزارش تصويري از جلسات و بازديدها و بارگزاري در پورتال شورا
* تهيه و توزيع روزنامه هاي مورد نياز اعضاء محترم و واحد هاي مختلف شورا
* هماهنگي حضور ميهمانان خارجي در شورا و حضور اعضاي شورا در ديدار هاي بين المللي
* اجراي نظرسنجي ،افكار سنجي و پژوهش درباره عملكرد و برنامه هاي جاري شورا
* هماهنگي براي حضور ميهمانان ،مدعوين و اعضاي ساير شوراهاي اسالمي شهر و روستاهاي كشور در صحن
علني شوراي اسالمي شهر ساري
* تهيه بولتن خبري شورا و بولتن هاي اختصاصي اعضاي محترم شورا
* برگزاري مراسم تقدير و تكريم در صحن شورا

پرتال يا وب سايت:
پرتال شورا با هدف اطالع رساني به شهروندان محترم ساروي طراحي گرديده و به همين منظور در طراحي پرتال
شورا ،صفحه اصلي شورا را به دليل حجم باالي اطالعات از ديگر قسمت هاي كاربردي شورا مجزا نموده ايم تا
شهروندان ساروي در صورت احتياج و مراجعه به قسمت هاي ديگر شورا وارد صفحه اصلي شورا نگردند.
مراحل مختلف پرتال شورا به صورت اختصار به شرح ذيل است:
رياست  -كميسيون ها  -نمايندگي ها  -مصوبات  -مجامع  -سامانه ارتباط مردمي  -عمومي
كه هركدام از اين قسمت ها طيف وسيعي از بخش هاي شورا را پوشش مي دهد كه در صفحه اينترو راهنماي
پرتال توضيح داده شده است.
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