


شهردار رشت در بازدید از سه خبرگزاری گیالن بر اهمیت کار خبرنگاری 
تاکید کرد

   شهردار رشت همزمان با فرا رسیدن »روز خبرنگار« از دفاتر سرپرستی سه خبرگزاری کشوری »بسیج«، »فارس« و »ایسنا« بازدید 
کرد و در گفت وگو با سرپرستان این خبرگزاریها بر اهمیت کار خبرنگاری تاکید نمود.

   وی در دفتر خبرگزاری »بسیج« گفت: جذب سرمایه گذار مهمترین راه برون رفت شهرداری از مشکالت موجود است. 
   شهردار رشت همچنین خاطر نشان کرد: رشت دارای پتانسیلهای فراوانی برای سرمایه گذاری دارد که من می توانم فعاًل از امضای 

دو قرارداد سرمایه گذاری با آورده های مالی با ارزش برای این کالنشهر نیز خبر بدهم.
   شهردار رشت همچنین در بازدید از دفتر خبرگزاری »فارس« در استان گیالن گفت: رسانه ها در اطالع رسانی سرمایه گذاریها یار 

و یاور شهرداری باشند.
   وی همچنین در این بازدید رشت را دارای استعداد و توانایی سرمایه گذاری فراوانی با میزان سرمایه گذاری مشخص، حتی بیش از 

بودجه شهرداری عنوان کرد و گفت: چنین اقدامات شایسته ای باید به وسیله رسانه های فعال اطالع رسانی شود.
   دکتر حاج محمدی در بازدید از دفتر »ایسنا« هم  یکی از موضوعات مهم شهر را  مورد سرمایه گذاری انجام شده در این  مدت 
دانست و گفت: سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی در پروژه پارک آبی بزرگترین  سرمایه گذاری بخش خصوصی است که اگر به 

صورت مطلوب پیش برود، فاز نخست آن فروردین ماه پیش رو اجرایی می شود.
   شهردار رشت افزود: انتظار داریم رسانه ها با پررنگ  جلوه دادن اقدامات و برنامه های شهرداری، شهروندان را نسبت فعالیتهای 

شهرداری دلگرم  کنند.
   تاکید شهردار رشت در دفاتر این سه خبرگزاری فعال استان گیالن روی موضوع سرمایه گذاری نشان می دهد که دکتر حاج محمدی 

می خواهد توجه رسانه ها را به این موضوع مهم در توسعه و پیشرفت شهر رشت جلب کند.
تا توجه  تبیین و تشریح کنند  را  او ظرفیتهای سرمایه گذاری در شهر رشت  با  تا همراه و همگام  انتظار دارد  از رسانه ها     وی 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این موضوع جلب شود.

گفتار هفته

قدردانیازرسانهها
   هفته ای را که پشت سرگذاشتیم 
چند  از  نامید؛  رسانه ای  هفته   باید 
گرامیداشت  آیین  آنکه  اول  جهت. 
»روز خبرنگار« با حضور شهردار و 
اسالمی شهر رشت  اعضای شورای 
در »تاالر گلستان« برگزار شد. دوم 
فعالیتمان  کوتاه  مدت  در  اینکه 
همگامی  و  همراهی  رسانه ها 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  با  خوبی 
بین الملل شهرداری داشته  و نشان 
این  ماحصل  اینکه  سوم  و  داده اند 
ارتباطات خوب و موثر درج مطالب 
در  رشت  شهرداری  باره  در  متنوع 
چه  است  بوده  استان  رسانه های 

رسانه های مکتوب و چه مجازی.
روز  به  روز  همچنان  امیدوارم     
و  هماهنگی  این  ابعاد  و  دامنه  بر 
آن  نتیجه  و  شود  افزوده  همکاری 
هر  بتواند  گردد که شهرداری رشت 
چه بیشتر به اهداف و برنامه های خود 
جلب  شهروندان،  رضایتمندی  که 
میزان  افزایش  اجتماعی،  مشارکت 
سرمایه گذاری در شهر و ارائه خدمات 

شهری و عمرانی است دست یابد.
مدیریت  همکاران  همه  خواسته    
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رابطه ای  برقراری  و  ایجاد  رشت 
معقول و منطقی با دست اندرکاران  و 
تالشگران  رسانه های گروهی استان 

گیالن وبه ویژه  شهر رشت است.

علیرضا قانع
مدیریت ارتباطات 
بین الملل امور  و 
شهرداری رشت



ویژگیهای بارز شهردار رشت 
از نگاه یک سایت اینترنتی

   یک سایت اینترنتی پربازدید ویژگیهایی را از شهردار رشت بیان می کند که کمتر 
مورد توجه دیگران بوده است.   

   »خزرآنالین« با اشاره به اینکه نزدیک به دو ماه از انتصاب حاج محمدی به عنوان 
شهردار رشت بیشتر نمی گذرد نوشته که وی  در همین مدت کوتاه اقدامات خوبی 

انجام داده که بارها نامش را به تیتر اول رسانه ها رسانده است. 

   این سایت اینترنتی چهار ویژگی مهم دکتر ناصر حاج محمدی را بیان نموده و در 
نهایت جمع بندی این ویژگیها را در موفقیت شهردار رشت موثر می داند. 

1. شهردار رشت مبالغ دریافتی مدیران را ضابطه مند کرد.
2. در برابر تزریق نیرو به بدنه متورم شهرداری قاطعیت نشان داد.

3. با مشاورگزینی و ارتباط نزدیک با دالالن مقابله نمود.
4. توانست در مدت زمان کوتاه پای سرمایه گذاران را به رشت باز کند. 

   این سایت همچنین تحلیل کرده است که: در شهری همچون رشت، شهرداری در 
سالهای اخیر به اشتباه بار اصلی اشتغالزایی جوانان را به دوش کشیده و نتیجه این 
امر دست و پنجه نرم کردن این سازمان عریض و طویل با مشکالت مالی فراوان بوده 
است. آن هم در حالی که این سیکل معیوب همچنان در حال تکرار بوده و واردات 

نیرو توسط اعضای شورا به بدنه شهرداری، آزاد!
   »خزرآنالین« همچنین نوشت: »حاج محمدی در حالی بر کرسی شهرداری رشت 
در چنین  است.  مانده  محروم  معتمد خود  نیروهای  داشتن  نعمت  از  که  زده  تکیه 
با  مقابله  برای  می کند.  نگاه  آینده  به  امیدوارانه  همچنان  رشت  شهردار  شرایطی 
به  مدیران سستی  کار  در  می تواند  که  وی  قریب الوقوع  استعفای  همچون  شایعاتی 
وجود آورد، بر بودن در کنار شهروندان رشت تاکید دارد. خبر از اصالحات بنیادین 
همچون  طرحهایی  قالب  در  را  شهرداری  مدیران  برخی  می دهد.  شهرداری  درون 
البته در برابر حمالت رسانه های  »شهردار شب« مجاب به شب بیداری می نماید و 

مختلف هم ایستادگی می کند. 
   تمام اینها به امید روزی است که حاج محمدی بتواند شهر اولین ها را به جایگاه 

واقعی اش برگرداند.«

پاسخ مدیریت ارتباطات شهرداری رشت به »دیارمیرزا«
در  »دیارمیرزا«  اینترنتی  سایت     
رشت  شهردار  »وقتی  عنوان  با  مطلبی 
مخالف تیم داری است!« به نقد عملکرد 
زمینه   در  حاج محمدی  ناصر  دکتر 
پرداخت  ورزشی  تیمهای  از  حمایت 
امور  و  ارتباطات  مدیریت  آن  از  پس  و 
بین الملل شهرداری رشت در جوابیه ای 
وجود  به  شبهه  اینترنتی  سایت  این  به 

آمده را توضیح داد.
مدیریت  سرپرست  قانع  علیرضا     
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با ارسال جوابیه ای به پایگاه اطالع رسانی 
»دیارمیرزا« توضیحاتی را در باره  موضوع مورد بحث ارائه کرد، که این سایت اینترنتی  

آن را درج کرده است. متن کامل این جوابیه به شرح زیر است:
»مدیر مسئول محترم بایگاه اطالع رسانی دیارمیرزا

با سالم و احترام
برتر  لیگ  رقابتهای  از  تیم شهر رشت  “انصراف دو  با عنوان  انتشار مطلبی  پیرو     

فوتسال بانوان/ وقتی شهردار رشت مخالف تیم داری است!؛
خواهشمند است طبق ماده 23 قانون مطبوعات این جوابیه در اسرع وقت به سمع و 

نظر خوانندگان گرامی آن رسانه محترم برسد.
با توجه به وظیفه ذاتی شهرداری ها در حوزه های فرهنگی، ورزشی، مدیریت شهری 
در همین  و  باشد  ورزش همگانی می  برنامه های  اجرای  و  به حمایت  تنها موظف 
راستا دستگاه های نظارتی و وزارت محترم کشور طی بخشنامه هایی ضمن تاکید 
بر اجرای صحیح وظایف، شهرداری ها را از هر گونه تیم داری حرفه ای منع نموده 
این مساله  اما علی رغم  اند.  دانسته  و مقررات موضوعه  را خالف ضوابط  امر  این  و 
شهرداری رشت در سالهای گذشته بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر و در حد 
توان و مقدورات به این عرصه ورود کرده و از حمایت تیم های مختلف ورزشی دریغ 
نورزیده که در صورت لزوم بخشی از اقدامات صورت گرفته جهت تنویر افکار عمومی 
متعاقبا به استحضار خواهد رسید. از سوی دیگر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری برحسب وظیفه، ساالنه به تعداد پرشماری از نوجوانان و جوانان و تیمهای 
مختلف ورزشی در محالت خدمات ارائه می دهد و بر اساس تاکیدات شهردار محترم 
و برنامه ریزی های صورت گرفته این موضوع با کمیت بیشتر و کیفیت باالتر ادامه 

خواهد یافت.
عالوه بر این شهرداری رشت در حال حاضر برای پرداخت حقوق چهار هزار پرسنل 
خود با مشکالت عدیده ای مواجه است و به عنوان یکی از نهادهای عمومی بدهکار به 
اشخاص حقیقی و حقوقی مدام تحت فشار اشخاص، دستگاه ها و نهادهای بستانکار 
قرار دارد و این مسئله موجب شده تا چندین مرحله حسابهای متعلق به آن بلوکه 

گردد.
   لذا با توجه به موارد مذکور، شرایط اقتصادی موجود و فقدان قوانین و مقررات 
میسر  رشت  شهرداری  سوی  از  قهرمانی  و  ای  حرفه  تیمداری  امکان  مرسومه 

نمی باشد.



پیشنهاد شهروند

یک درخواست مردمی منتشر شده در 
شبکه های اجتماعی از شهردار رشت

انتشار  با  رشت  شهروندان  از  یکی     
اجتماعی  شبکه های  در  که  ویدیویی 
از  قدردانی  ضمن  است  شده  پخش 
جمع آوری بخش اول نرده های پروژه ای 
او »پروژه  شکست خورده بی آر تی«  که 
شهردار  حاج محمدی  ناصر  از  نامید، 
رشت خواست تا بخش دوم این نرده از 
»میدان فرهنگ تا مصلی رشت« را نیز 

جمع آوری کند.
   این شهروند رشتی با اشاره به اینکه 
وجود این نرده ها در مسیر یاد شده به 
شهر  برای  سودی  ترافیک  ایجاد  جز 
ندارد گفت: وجود این نرده های آهنین 
افزایش  را  مسیر  این  ترافیک  فقط 
می دهد و مسیری که تنها سه یا چهار 
داشتن  به  نیاز  می کنند  تردد  اتوبوس 

این همه نرده ندارد.
   وی  در این ویدیو از شهردار رشت 
خواسته است تا با جمع آوری نرده های 
این مسیر اقدامی در جهت کاهش بار 
مصلی  تا  فرهنگ  »میدان  ترافیکی 

رشت« انجام دهد.

وعده مطبوعاتی شهردار رشت در آیین »روز خبرنگار«
المان»روزنامهخیرالکالم«دررشتساختهونصبمیشود

   شهردار رشت در آیین تجلیل از خبرنگاران بر ساخت و نصب المان روزنامه خیرالکالم 
تاکید کرد.

این  در  بین الملل شهرداری رشت  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به     
آیین که با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر رشت صبح روز شنبه ۱۹ مرداد 
تاریخ زنده  را  آنان  بیان تالشهای خبرنگاران،  با  ناصر حاج محمدی  برگزار شد، دکتر 

کشور دانست.
    وی در ادامه گفت: طرح ساخت و نصب المان نخستین روزنامه گیالن با تصویب 

شورای شهر، در یکی از خیابانها اجرایی خواهد شد.
سالمترین  و  بهترین  باید  و  است  نخستین ها  شهر  رشت  گفت:  محمدی  حاج     

اطالع رسانی ها و فعالیت رسانه ای را نیز در این شهر مشاهده کنیم.

خبرنگار  روز  داد:  ادامه  رشت  شهردار    
دسترسی  جهت  در  ملت  حقوق  به  احترام 
به اطالعات صحیح و به هنگام است از اینرو 
باید به طور ویژه به خبرنگاران و مشکالت 

آنان پرداخته شود.
کمدی،  استندآپ  برگزاری  است  گفتنی     
اجرای موسیقی زنده و پخش چندین کلیپ در 

باره روز خبرنگار از دیگر برنامه های 
این آیین بود.

خانواده های  از  آیین  این  در   
سیرت نیا  رسانه  شهیدان  معظم 
همه  از  همچنین  و  اسحاقی  و 
این  در  شرکت کننده  خبرنگاران 
پیشکسوت  چندین  و  برنامه 
و  قدردانی  نیز  مطبوعاتی  جامعه 
خاطره انگیز  روزی  و  شد  تجلیل 
برای خبرنگاران ثبت و ضبط شد.



شهرداری رشت به مثابه 
تمام دستگاه های اجرایی شهر!

   شهرداری رشت از فعالیت چهار هزار نیرو در این شهرداری خبر داد و 
گفت: این میزان نیروی انسانی با مجموع تمام نیروی انسانی دستگاه های 

اجرایی شهر برابری می کند.
با   ۱۳۹۸ ماه  مرداد   ۲۲ سه شنبه  شامگاه  که  حاج محمدی  ناصر  دکتر     
کارگران حجمی این شهرداری دیدار و گفت وگو می کرد، مسائل و مشکالت 

آنها را مورد بحث و بررسی قرار داد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، 
آتش نشانی  در سالن  این نشست صمیمی که  در  ناصر حاج محمدی  دکتر 
گفت:  شده  یاد  کارگران  مسائل  و  مشکالت  شنیدن  از  پس  شد،  برگزار 
موعد  در  را  خود  کارکنان  دیگر  و  کارگران  حقوق  است  موظف  شهرداری 

مقرر و به موقع بپردازد.
   وی افزود: امروز شهرداری رشت بیش از چهار هزار نیرو را اداره می کند 
که این تعداد نیرو با مجموع نیروهای تمام دستگاه های اجرایی شهر برابری 

می کند.
در  سازمانی  پست   ۸۰۰ و  یک هزار  از  بیش  کرد:  اضافه  رشت  شهردار     
شهرداری رشت وجود دارد و بقیه هم جزو نیروهای حجمی هستند از اینرو 
فشار فراوانی برای مدیریت و اداره این افراد به مجموعه شهری وارد می شود.

   وی با اشاره به اینکه باید روزی ۶۰۰ میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد 
محقق  ماه  در  مبلغ  این  معموالً  گفت:  شود،  پرداخت  شهرداری  کارکنان 

نمی شود.
تومانی  میلیارد   ۷۰۰ از  بیش  بدهی  به  اشاره  با  حاج محمدی  دکتر     
و  همکاری  مشکل  این  حل  برای  باید  همه  کرد:  تاکید  رشت  شهرداری 

همفکری کنند.

همایش هواداران داماش گیالن با حضور شهردار رشت 

با حضور  داماش گیالن«  هواداران  امسال »همایش  ماه  مرداد  روز سه شنبه ۲۲     
شهردار رشت برگزار شد و برخی از اعضای شورای اسالمی این شهر در سالن یادگار 

امام)ره( برگزار شد.
   در این  آیین که با استقبال پرشور 
دو  بود،  همراه  داماش  تیم  هواداران 
شال که نماد هواداری داماش بود به دو 
بازیکن پیشکسوت این تیم اهدا گردید.

   در همایش یاد شده اسماعیل حاجی پور 
رئیس جدید شورای شهر رشت و فرهام 
زاهد نایب رئیس، محمدحسن علیپور و 
احمد رمضانپور نرگسی از اعضای شورا، 

مهندس غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی و 
سرهنگ محمدی رئیس پلیس راهور گیالن نیز حضور داشتند.

مشاور شهردار در مدیریت شهری منصوب شد.
امور  و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به     
در  ناصر حاج محمدی  بین الملل شهرداری رشت، دکتر 
در  شهردار  »مشاور  عنوان  به  را  محبی  امید  حکمی، 

مدیریت شهری« منصوب کرده است.
   شهردار رشت در حکم خود آورده که: نظر به سوابق و 
تجربیات ارزشمند و به موجب این حکم جنابعالی را به سمت 
»مشاور شهردار در مدیریت شهری« منصوب می نمایم.   امید 
است با اتکال به خداوند یکتا و در راستای منویات مقام معظم 
رهبری در مدیریت شهری در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید، انتظار می رود با 
همکاری کلیه معاونین شهردار، مدیران مناطق و روسای سازمانهای تابعه در پیشبرد اهداف 

خرد و کالن شهرداری مطابق برنامه های مصوب حداکثر تالش خود را معطوف نمایید.



تبریک
 عید قربان 
با چاشنی 
خبررسانی

   شهردار رشت هفته  گذشته در پیامی 
زمینه  در  خبر  یک  با  را  قربان  عید 
دام  ذبح  در  بهداشتی  اصول  رعایت 

همراه کرد.

دهم  روز  اینکه  بر  تاکید  با  وی     
اعیاد  از  یکی  با  است  برابر  ذی الحجه 
نشانه سربلندی  ما مسمانان که  بزرگ 
بوده  الهی  امتحان  در  ابراهیم  حضرت 
برای  سعید  عید  این  نظر  این  از  و 
مسلمانان به ویژه شیعیان ایران و جهان 
فلسفه  است،  برخوردار  واال  اهمیتی  از 
هواهای  کردن  »قربانی  را  قربان  عید 
نفسانی در پیشگاه باریتعالی« دانست تا 

انسان پاک تر نزد خدای خود بازگردد.
 شهردار رشت همچنین در پایان خود 
شهری  خدمات  معاونت  فعالیت  به 
شهروندان  با  همگام  رشت  شهرداری 
نذورات  انجام  فرآیند  تسهیل  برای 
در  شده  اندیشیده  تدابیر  با  مردمی 
این زمینه اشاره کرد و گفت: مکانهایی 
تعیین شده تا ضمن جلوگیری از فروش 
دام زنده در سطح شهر، در هماهنگی با 
در  استان  دامپزشکی  و  بهداشت  مرکز 
کشتارگاه جاده سراوان به خدمات دهی 
خداجو  و  نیکوکار  شهروندان   به 

پرداخته شود.
و  روز  پایان  در  محمدی  حاج  ناصر    

اقدام شایسته شهرداری در حمایت از تولید داخلی
صرفه جویی ۷۰ درصدی تنها در یک بخش از سازمان فاوا

   شهرداری رشت در راستای حمایت از 
و  اقدامی شایسته  به  تولید داخلی دست 

درخور تحسین زد.
شهرداری  اطالعات  فناوری  سازمان     
ایرانی  آنتی ویروس  از  بهره گیری  رشت 
و  کرده  آن  خارجی  نمونه  جایگزین  را 
برنامه را در دستور کار خود قرارداد  این 
محصوالت  از  حمایت  و  کمک  که ضمن 
داخلی، کارآیی و توان متخصصان داخلی 

هم مورد پشتیبانی قرار گیرد.
مکرر  مراجعات  علی رغم  اقدام  این     
و  نصب  خدمات  دهنده  ارائه  شرکتهای 

فروش آنتی ویروس خارجی به وسیله سازمان فناوری اطالعات شهرداری رشت صورت 
تا ضمن  شده  کارگیری  به  خارجی  آنتی ویروس  جای  به  »پادویش«  و  است  پذیرفته 
بهره گیری از محصول داخلی  بیش از ۷۰ درصد نیز در هزینه  سازمانی در این بخش 

کاهش به وجود آید.
   کارشناسان می گویند آنتی ویروس »پادویش« درای کنسول با امکاناتی فراتر از نمونه 
مشابه خارجی بوده و گزارشهای جامعی از منابع سخت افزاری و نرم افزاری موجود در 

شبکه را در اختیار بهره بردار می گذارد. 

حضور شهردار رشت در نشست سمن ها در فرمانداری این شهرستان
   شهردار رشت در نشست تشکلهای مردم نهاد که روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه امسال در فرماندار شهرستان رشت برگزار شد 

بر استفاده از ظرفیت سمن ها در موضوعات مربوط به مدیریت شهری تاکید کرد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی  با اشاره به توانمندی 

و ظرفیت خوب تشکلهای مردم نهاد در ایجاد اعتماد 
و اطمینان بین مورد و افزایش مشارکتهای اجتماعی 
گفت: باید از این ظرفیت در ساماندهی مسائل شهری 
همچون مشکل سگهای ولگرد، حفاظت محیط زیست 
آموزش  پسماندها،  مدیریت  شهری،   سبز  فضای  و 
و  سامانکده  وضعت  به  کمک  مبدا،  از  زباله  تفکیک 
مدیریت  با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  از  بسیاری 

شهری بیشتر استفاده شود.
کار  ماحصل  کرد:  تاکید  همچنین  رشت  شهردار     
رضایتمندی  افزایش  به  شک  بدون  سمن ها  اعضای 
منتهی  اجتماعی  مشارکتهای  جلب  و  شهروندان 

می شود.

نصب گوی ریتمیک در سبزه میدان

   یکی از اقدامات سازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهرداری رشت، ایجاد فضایی دلپذیر با 

بهره گیری از نورپردازی های ویژه است.
   به تازگی دست اندرکاران این سازمان 
طرحی نو در زمینه ی فضاسازی در سبزه 
میدان  رشت اجرا کرده اند که توجه هر 

رهگذر را به خود جلب می کند.
   گوی ریتمیک باغ سبزه میدان در شب 
توجه  نور  رقص  و  جالب  نورپردازی  با 
دیدنی  بسیار  و  کرده  را جلب  رهگذران 

به نظر می رسد.



بازتاب یک خبر شهرداری رشت در »روزنامه ها«، »سایتهای خبری« و »شبکه های اجتماعی« گیالن

نگاه روزنامه های گیالن به نشست شهردار رشت با نیروهای حجمی
   این هفته چند روزنامه  استان گیالن به نشست شهردار رشت با نیروهای حجمی و مطالبی که در این 
نشست مطرح شد، پرداختند و دو روزنامه »گیالن امروز« و »سوال جواب« با تیتر  »شهردار رشت: توسعه 

رشت نیازمند جذب سرمایه گذار است« این خبر را پوشش دادند.
   این دو روزنامه به نقل از شهردار رشت  نوشتند که وی گفته  است: »شهرداری با درآمدهای فعلی نمی تواند 
توسعه یابد و تنها راه برون رفت از این مشکالت، جذب سرمایه گذار است.«  روزنامه های یاد شده همچنین 
پروژه  دو  تاکنون  است:  افزوده  شهرداری  حجمی  کارگران  نشست  در  محمدی  حاج  »ناصر  کردند:  اعالم 
سرمایه گذاری بزرگ با آورده چشمگیر در شهرداری انجام شده و در آینده نزدیک در صورت تصویب شورای 
شهر، سرمایه گذاری یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در رشت اجرایی می شود تا مشکالت اقتصادی شهر برطرف 

شود.«
را واحد خبر مدیریت  نیروهای حجمی  این دیدار، سخنان شهردار رشت و همچنین نظر     شرح کامل 

ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در پایگاه اطالع رسانی بازتاب داده است.

نگاه سایتهای خبری به نشست شهردار با نیروهای حجمی 
   چند سایت خبری از حمله »حرف تازه« و »رشت۲۰« این بخش از سخنان شهردار رشت را در نشست با نیروهای حجمی شهرداری مورد توجه قرار دادند که دکتر ناصر حاج 
محمدی گفته بود: افزون بر ۱۰۰ نیروی خارج از چارت سازمانی و ۵۰ مشاور سازمانی حذف شده اند تا در پرداخت حقوق و دستمزد نیروی انسانی شهرداری صرفه جویی شود.

   این پایگاه های خبری به نقل از وی نوشته اند که »شهرداری موظف است تا حقوق کارگران و دیگر کارکنان خود را در موعد مقرر و به موقع بپردازد.«
   آنها تاکید کردند که حاج محمدی با بیان اینکه شهرداری رشت بیش از چهار هزار نیرو را اداره می کند که این تعداد نیرو با تمام دستگاه های اجرایی شهر برابری می نماید، 
اظهار کرده است: بیش از یکهزار و ۸۰۰ پست سازمانی در شهرداری رشت وجود دارد و بقیه هم جزو نیروهای حجمی هستند، از این رو فشار فراوانی برای مدیریت و اداره 
این افراد به مجموعه شهری وارد می شود.   شهردار کالنشهر رشت با بیان اینکه بایستی روزی ۶۰۰ میلیون تومان بابت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری پرداخت شود، 

خاطر نشان کرد: معموالً این مبلغ در ماه محقق نمی شود.

نشست شهردار رشت با نیروهای حجمی در 
شبکه های اجتماعی

همچنین این هفته در برخی از شبکه های اجتماعی نشست شهردار رشت با 
نیروهای حجمی گامی برای حل مسائل و مشکالت این نیروها که سالها است 
با تاخیر در پرداختی های خود روبه رو هستند، واکنش نشان داده شده است.

بسیاری از گروه هایی که مطالب مرتبط با شهر را بازتاب می دهند این نشست را    
به فال نیک گرفته و نوشته اند شهردار می خواهد کاری برای پرسنل شهرداری 

رشت انجام دهد.
به ویژه این بخش از سخنان حاج محمدی مورد تاکید قرار گرفته که او گفته    

است: »به هیچوجه اجازه پایمال کردن حق کارگران و کارکنان شهرداری رشت 
را به کسی نمی دهم،  و هم اکنون به دنبال یافتن یک پیمانکار هستم که دستکم 

قدرت پرداخت حقوق شش ماه کارکنان شهرداری رشت را داشته باشد.«
در     هم  و  استان  نشریات  و  روزنامه ها  در  هم  شهردار  سخنان  از  بخش  این 

سایتها و پایگاه های خبری – تحلیلی و هم در شبکه های اجتماعی از جمله 
تلگرام و واتساپ بازتابی وسیع داشته است.



طرح پاکسازی محالت رشت به ایستگاه شانزدهم رسید
   یکی از طرحهای کلیدی، خوب و تاثیرگذار شهرداری رشت که به 
وسیله معاونت خدمات شهری دنبال می شود »طرح پاکسازی هفتگی 

محالت شهر« است.
   این طرح که با تجمیع نیروها و امکانات موجود شهرداری هر هفته به 
طور منسجم و گروهی در مناطق پنجگانه شهرداری رشت به اجرا در 
می آید، تاکنون توانسته است در پاکسازی محالت شهر موثر واقع شود.

   طرح پاکسازی هفتگی محالت شهر رشت اینکه به شانزدهمین هفته  
در  شهری  خدمات  زحمتکش  کارگران  نیز  هفته  این  و  رسیده  خود 

اجرای این طرح بسیار فعال و پرتالش ظاهر شده اند.
   محمدباقر بشر دانش مدیر خدمات شهری شهرداری رشت در باره 
اجرای این طرح گفت: اجرای طرح پاکسازی محالت پنجگانه شهرداری 
رشت چهره ای زیباتر و بهتر از شهر و محالت آن به نمایش می گذارد.

   وی تاکید کرد: از همه  نیروهای خدمات شهری که در اجرای این 
طرح تالش می کنند، قدردانی و تشکر می نمایم.

   بشردانش خاطر نشان نمود: این نیروها با بهره گیری از همه ظرفیتها 
خاطر  رضایت  و  داشته  را  عملکرد  بهترین  کرده اند  تالش  توان  و 

همشهریان را جلب کنند.
رشت  شهرداری  پنجگانه  مناطق  در  طرح  این  شانزدهم  هفته  در     

مسیرها و محالت مشخص مورد پاکسازی ویژه قرار گرفته اند.

طرح آرام سازی و 
ساماندهی خیابانهای 

»فرهنگ« و »هنر«
 اجرا می شود

آرام سازی و ساماندهی  با پیشنهاد طرح 
خیابانهای »فرهنگ« و »هنر« در نشست 
شهرداری  ترافیک  کارگروه  فنی  کمیته 

موافقت شد.
   به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری  رشت، محمدحسن 
هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک 
این شهرداری درباره طرح یاد شده توضیح 
داد: با عنایت به پذیرش این طرح پس از 
در جلسه کمیته  ترافیکی  مشاور  گزارش 
فنی کارگروه ترافیک شهرداری، اجرای آن 
با نظارت مدیریت ایمنی و مهندس ترافیک 

در دستور کار قرار گرفته است.
   وی افزود: این طرح در جهت ارتقای ایمنی 
عبور و مرور وسایل نقلیه و عابران پیاده، کنار 

بوستان مفاخر مورد اجرا قرار می گیرد.
اجرای  در     هادی زاده گفت: همچنین 
مناسب سازی  به  مربوط  موارد  این طرح 
استاندارد  جانمایی  معلوالن،  برای  مسیر 
در  و...  عمومی  عالئم افقی،  سرعت کاه ها، 

نظر گرفته می شود.
   گفتنی اینکه طرح یاد شده به زودی به وسیله 

شهرداری منطقه ۴ رشت اجرا خواهد شد.
خیابان فرهنگ به طول ۸۱۱ متر در منتهی 
الیه بخش شرقی منطقه چهار است  و خیابان 
»هنر« به طول ۱۷۰ خیابانهای فرهنگ و بلوار 

شهید بهشتی را به هم پیوند می دهد





تنها پیج رسمی دکتر ناصر حاج محمدی 
شهردار رشت آغاز به کار کرد

اینپیجبهوسیلهادمینادارهمیشود.
دراینصفحهاینستاگرامیمطالبمربوطبهشهرداررشتوفتوگرافیهایتهیهشده
بهوسیلهمدیریتارتباطاتواموربینالمللشهرداریرشتوبسیاریازمطالبو

موضوعاتمربوطبهدکترحاجمحمدیرامیتوانیددنبالکنید.
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