بهروزیفر ،نماینده فومن و شفت:

وزارت نیرو پروژه سد السک
را اجرایی کند
2
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی:

3

منطقه آزاد انزلی به مرکز علمی
و دانش شهر کشور تبدیل می شود
8

سیاسی

اختالفات میان قوا
بر سر اجرای طرح فروش
اوراق سلف نفتی
5

فرهنگی

سخنرانی علیرضا بهرامی در اجالس
روزنامهنگاران جهان

فیک نیوزها ،فرصتی
برای دولتها!
4

اقتصاد

چرا گرانی ها
تمامی ندارد
6

اجتماعی

علت قتل مرد دو زنه در هالهای از ابهام

همسرم با چوب
به سراغم آمد من هم
چاقو برداشتم

روزنامه

گیالن؛ استانی که
روز به روز
پیرتر می شود
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منتخبی از وعدههای
عملی نشده
مدیران ورزشی

7

ناصر حاج محمدی و پایان  16ماه مدیریت پرحاشیه بر شهرداری

در آرزوی ثبات برای مدیریت شهری رشت

گیالن امروز -خرداد سال گذشته بود که ناصر
حاج محمدی به مسند شهرداری رشت رسید اما
درست  16ماه بعد بود که در یکصد و شصت و
دومین جلسه شورای شهر رشت ،هشت نفر از
اعضای شورا رأی به استیضاح و برکناری اش از
سمت شهردار این شهر را دادند تا درب شهرداری
رشت همچنان بر همان پاشنه همیشگی بچرخد
و مدیران شهری این شهر و در راس آن شهردار ،
عمر مدیریتی کوتاهی را بگذرانند.
در مورد اخیر  ،عملکرد ناصر حاج محمدی و
حواشی ناشی از برخی اقداماتش عاملی شد تا او
بارها در معرض طرح سوال و استیضاح شوراییان
شهر رشت قرار بگیرد تا سرانجام پس از چند
بار ناکامی استیضاح کنندگان  ،این بار در عصر
روز دوشنبه  24شهریور  ،عدد موافقان استیضاح
شهردار به حد نصاب الزم رسید تا همزمان با
غروب خورشید  ،آخرین روز مدیریت حاج
محمدی بر مدیریت شهری رشت هم رقم بخورد
.او در طی این مدت فعالیت های حاشیه ای اش
بیشتر از اقدامات عملکردی و عمرانیش دیده می
شد.
انتصابات متعدد ،ناتوانی در مدیریت بحران ،
کتابخوانی با عینک دودی در تاکسی ،رهن
 950میلیونی یک منزل مسکونی و حضور چندین مدعی سرمایه گذاری از
جمله حواشی دوران حضور حاج محمدی در شهرداری رشت بود و در کنار آن
 ،امضای تفاهمنامه با قرارگاه خاتم االنبیاء و افتتاح تصفیه خانه سراوان نیز از

جمله موارد مهمی بود که در طول دوران فعالیت وی اتفاق افتاد .حاج محمدی
فارغ از عملکردی که داشت قربانی رسم ماندگار عدم ثبات در مدیریت شهری در
شهرداری رشت شد و باید دید که شهردار بعدی چه سرنوشتی را انتظار می کشد
هر چند حدود یک سال دیگر دوره جدید شورای شهر آغاز می شود و معلوم نیست

که منتخبان آن شورا نظر به تمدید دوره شهرداری بعدی رشت
داشته باشند حاال اگر آقا یا خانم شهردار از تیغ استیضاح شورای
فعلی در امان بماند.
به هر حال ظهر دیروز نیز جلسه شورای اداری شهرداری رشت با
محوریت معارفه سرپرست جدید شهرداری رشت در سالن اجتماعات
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت برگزار شد.
احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت در این مراسم
گفت :امروز از یک جهت از معارفه آقای عطایی خوشحالم و از طرفی
ناراحتم که نتوانستیم آقای حاج محمدی را تا پایان دوره شورای
پنجم حفظ کنیم.
وی با اشاره به اینکه دکتر حاج محمدی تجربه  ۱۶ماه در شهرداری
رشت را با خود برد افزود :ایشان تجارب خوبی در مناصب مدیریتی
داشتند و ان شااهلل در مناصب دیگر به نظام و کشور خدمت کنند.
رئیس شورای شهر رشت ادامه داد :در اوایل آغاز شورای پنجم
همکاران شورا هر هفته به میزبانی یک نفر دور هم جمع می شدیم
تا شهرداری کارآمد انتخاب کنیم که برای  ۴سال ما را همراهی کند.
رمضانپور عدم ثبات مدیریت را مهمترین علت عقب ماندگی
زیرساخت ها در شهر دانست و افزود :بسیاری از شهرها نظیر شیراز،
مشهد ،تبریز دارای ثبات مدیریت بوده و طول مدیریت شهرداران به
بیش از  ۴سال رسیده است.
وی تاکید کرد :شورای پنجم همواره تالش کرده شهرداری کارآمد
و باتجربه انتخاب کند و تفکرات جناحی و سیاسی را در مدیریت
شهری دخالت ندهد.
رئیس شورای شهر رشت دخالت تفکرات سیاسی در امور اجرایی را خیانت به
آرمان های نظام و شهدا دانست و گفت :هرگز نباید تفکرات سیاسی خود را در امور
مدیریت شهری دخالت داد.
(ادامه در صفحه )2

آگهی دعوت به همکاری

شرکت زمزم رشت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از یک نفر (ترجیحا آقا)
 دارای مدرک کارشناسی سه سال سابقه کار آشنایی کامل با شبکههای مایکروسافت و اشکال زدایی ویندوز مسلط به فایروال کریو و روترمیکروتیک -ترجیحا آشنا با نرمافزارهای مالی

دعوت به همکاری مینماید .متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارههای
 33690710-11تماس حاصل نمایند و رزومه کاری ،دو قطعه عکس ،کپی کارت ملی،
کپی مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت خود را ظرف مدت یک هفته به آدرس :کیلومتر 5
جاده تهران -صندوق پستی  41998-34945شرکت زمزم رشت ارسال نمایند.
شرکت تولیدی و شیمیایی پارس سیمین

تولیدکننده انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی

نشانی:کیلومتر  5جاده رشت انزلی صندوق پستی 43415-1141
تلفن 2166 :و 34422177
فکس34422044 :
پست الکترونیکinfo@parssimin.com , pars_simin@yahoo.com :

مرکز معاینه فنی خودرو الکانشهر
شرکت شکوفه موتور گیالن
مرکز معاینه فنی الکانشهر
(برادران پور رستگار)

نشانی :بلوار پروفسور سمیعی (الکانشهر)
نرسیده به تقاطع پل راهآهن – سمت چپ

