


حدیث هفتهگفتار هفته
پیامبر خدا صلى اهلل علیه وآله :

»َمن أحیا لَیلَة الِعیِد ولَیلَة النِّصِف ِمن َشعباَن، لَم یُمْت َقلُبُه یوَم تَموُت الُقلوُب.«؛
 هركه شب عید )فطر و قربان( و شب نیمه شعبان را احیا كند، در آن روزى كه دل ها 

مى  میرند، دل او نمیرد .
)ثواب االعمال: 1/ 102/ 2(
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براى حفظ و حراست بناهاى 
رشت  شهردارى  میراثى 
بین  مشترک  تالشهاى 
شهردارى و اداره  كل میراث 
صورت  گیالن  فرهنگى 

مى گیرد
خبر  واحد  گزارش  به 
امور  و  ارتباطات  مدیریت 
الملل شهردارى رشت،  بین 
این  امضاى  نشست  در 
حالج  همکارى  تفاهمنامه 
نگهدارى  و  گفت: حفظ  پور 
در  شده  ثبت  ساختمانهاى 
و  توجه  نیازمند  ملى  آثار 

همکارى طرفین است.
فرهنگى،  میراث  كل  مدیر 
دستى  صنایع  و  گردشگرى 
خاطر  سپس  گیالن  استان 
هم  همکارى  با  كرد:  نشان 
باید بتوانیم ضمن معرفى آثار 
باستانى و فرهنگ غنى این 

سامان، در جذب گردشگر تالش كنیم.
شهردار رشت هم ضمن تبریک هفته 
میراث فرهنگى گفت: شهر رشت یکى 
از شهرهایى است كه داراى آثار تاریخى 

فراوان است.
رشت  گفت:  محمدى  حاج  ناصر  دكتر 
و  شناسند  مى  ها  اولین  شهر  به  را 
ساختمان اولین بلدیه همین ساختمانى 

گر  جلوه  رشت  راه  پیاده  در  كه  است 
است و شما با ایرانیان هر جاى كشور 
در باره رشت صحبت كنید اولین چیزى 
كه از آن به ذهن افراد متبادر مى شود، 
شهردارى  یا  بلدیه  ساختمان  همین 

رشت است.

شهرداری رشت با اداره کل میراث فرهنگی گیالن تفاهمنامه همکاری منعقد کرد
تالش برای حفظ و حراست بناهای میراثی شهرداری رشت

با  امیدوارم  گفت:  سپس  وى 
بتوانیم  تفاهنامه  این  امضاى 
بناهاى  از  حراست  و  حفظ  در 
عمل  موفق  شهرمان  تاریخى 

كنیم.
نشان  خاطر  رشت  شهردار 
این  همچنین  امیدوارم  كرد: 
گذارى  پایه  سبب  تفاهمنامه 
فعالیتهایى شود كه از ظرفیتها 
تاریخى  ابنیه  پتانسیل  و 
شهرمان براى رونق گردشگرى 

بهره ببریم.
پایان  در  محمدى  حاج  دكتر 
گفت: تفاهمنامه امروز پیوندى 
و  امروز  مسووالن  بین  است 
میراث  این  كه  دیروز  مدیران 
یادگار  به  ما  براى  را  عظیم 

گذاشتند.
هم  نشست  این  پایان  در 
تفاهمنامه همکارى بین شهردار 
میراث  كل  مدیر  و  رشت 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
همکاریهاى  منظور  به  گیالن  استان 
و  باستانى  آثار  حفظ  در  مشترک 
و  رسید  امضا  به  گردشگرى  توسعه 

حاضران عکس یادگارى گرفتند

ماه مبارک، شرایط کرونایی و 
جلوه های مواسات و همدلی

دین  واجبات  از  یکی  گرفتن  روزه  هر چند 
مبین اسالم است، اما امسال بیش از سالهای 
پیش تالش و کوشش مومنان و مومنات روزه 
دار در همدلی و مواسات با افراد کم بضاعت 
ماه  در  کرونایی  بحران  روزهای  در  جامعه 
میهمانی خدا، جلوه ای زیبا و دلپذیرتر به این 

ماه پربرکت بخشیده است.
انسانی که همواره در معرض خطر خطا و گناه 
است با روزه گرفتن خود را از آلوده شدن به 
گناهان و خطاهای انسانی دور نگه می دارد و 
همچنین با کمک به مستمندان و نیازمندان 

جامعه، دل خویش را صفا می بخشد.
شرایط شیوع بیماری کرونا و فرمایش مقام 
معظم رهبری)مد ظله العالی( سبب شد تا 
سخت  شرایط  این  در  گرفتن  روزه  امسال 
به خداوند  قربت  قصد  به  با صفای همدلی 
و موجبات هر چه  یابد  نمود  بیشتر  متعال 
بیشتر آرامش روحی و روانی افراد جامعه را 

پدید آورد.
همدلی با نیازمندان و کمک به فقرا یکی از 
ائمه  و  اهل بیت  فرازهای سفارش   مهمترین 
اطهار است که امسال مردم ایران اسالمی در 
جای جای این سرزمین پهناور با بهره گیری از 
بیانات رهبر خود، به خوبی به این توصیه الهی 
توجه و عمل کردند و جلوه هایی بسیار زیبا 
و پسندیده از مودت و مواسات را به نمایش 

گذاشتند.
مردم ایران در طول سالهای گذشته همواره 
نشان داده اند که انسانهای ساخته شده برای 
بحرانها و تبدیل بحران به فرصت هستند و این 
بار نیز تهدید کرونا با جلوه های یاری و کمک 
مردم به نیازمندان چهره ای دیگر از ایرانیان 
نزد ملتهای جهان به نمایش گذاشت همچون 
همکاری و همیاری در زمان بحرانهای برف، 

سیل، زلزله و...
اینک که به روزهای پایانی ماه مبارک و فرا 
رسیدن عید فطر نزدیک شده ایم این موفقیت 

را جشن می گیریم.
علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل 
شهرددرى رشت
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پیام شهردار رشت 
به مناسبت فرا رسیدن روز قدس

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی شهردار رشت طی پیامی فرا رسیدن روز قدس را گرامی داشت. متن پیام بشرح 

ذیل می باشد:

به نام خدا
پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی)ع( می فرمایند: هر که فریاد مظلومی را بشنود و به یاری او 

نشتابد، مسلمان نیست.

این پیام نبی مکرم اسالم است که در گوش زمین و زمان می پیچد و به انسان ها در سراسر جهان می 
رسد تا در گرفتاری ها یار و یاور هم باشند.

ملت سرافراز ایران نیز که همواره پیشگام یاری و کمک به همه مسلمانان است با شنیدن و درک صدای 
مظلومیت مردم بی دفاع فلسطین همواره در صحنه بوده و هست.

امسال هر چند به دلیل شرایط کرونایی روز قدس به گونه ای دیگر رقم  می خورد اما این تغییر برنامه 
نباید مانع دفاع جانانه از مظلوم فلسطین باشد.

رژیم غاصب صهیونیستی باید بداند که پیش چشم جهانیان، در سکوت خبری رسانه های وابسته جهان 
و دولت های به ظاهر حامی صلح  و دمکراسی، هرگز نمی تواند به جنایات خود ادامه دهد و یا بر جنایت 

های گذشته سرپوش بگذارد.
روز قدس که به ابتکار معمار کبیر جمهوری اسالمی به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نامگذاری 
شد، روزی است که فریاد حق طلبی و عدالت خواهی جهانیان و دفاع آنان از مظلومان را به تصویر 

می کشد.
با این نگاه از شهروندان شریف شهر باران های نقره ای می خواهم امسال هم همانند سال های 
گذشته در لبیک گویی به ندای معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره( و رهبر فرزانه و خردمند 
انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای ))مدظله العالی(( در برنامه هایی که با رعایت پروتکل های 
بهداشتی ترتیب داده می شود، نموده و فریاد مظلومیت فلسطینیان داغدار و ستمدیده را به گوش 

جهانیان برسانند.
همدلی و همزبانی همه مسلمانان جهان به ویژه ایران و رشت آرزوی قلبی من است.

ناصر حاج محمدی - شهردار رشت

شهردار رشت به مناسبت فرا رسیدن هفته ارتباطات پیامی صادر کرد

حاج محمدی » هفته ارتباطات و روابط عمومی« 
را تبریک گفت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر 
حاج محمدی در پیام خود با تبریک فرا رسیدن هفته ارتباطات و روز جهانی ارتباطات 
و روابط عمومی، خواستار همکاری رسانه های گروهی با شهرداری گردید. متن پیام 

بشرح ذیل می باشد:
))به نام خدا((

نامگذاری ۲۷ اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی که در 
تقویم کشورمان نیز ثبت شده نشانه اهمیت و جایگاه ارزشمند روابط عمومی در جامعه 

است.

این روز را فرصتی مغتنم و ارزشمند برای قدردانی و سپاسگزاری از تالش های صادقانه 
سختکوشان همه بخش های مختلف کار در روابط عمومی، حوزه ارتباطات و به ویژه 
رسانه های گروهی به عنوان نهادهای مهم حد واسط بین مردم و مسئوالن در ایجاد 

ارتباط باید دانست.
بدون شک خدمات ارزشمند و خردمندگرانه دست اندرکاران روابط عمومی و رسانه 
های گروهی زمانی بروز و نمودی بهتر می یابد که با خالقیت، نوآوری و برنامه های بدیع 
باید همراه باشد و در جهت ایفای وظیفه مهم اطالع رسانی، آگاهی بخشی و روشنگری 

اذهان عمومی قرار گیرد.
با  الملل  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  در  ارجمندم  همکاران  که  ندارم  شک 
بدنه جامعه  با  ارتباطات  برقراری  برای  این بخش همواره  در  کار  اهمیت  درک 
و  مدیران  برای  کنند  می  تالش  دیگر سو  از  گروهی  های  رسانه  و  یک سو  از 
داشته  بیشتر  اثربخشی  و  کارآیی  تا  کنند  فراهم  کارشناسان شهری شرایطی 
باشند و من هم در اینجا از رسانه های گروهی می خواهم تا با افزایش سطح 
چه  هر  شهر  عمران  و  توسعه  در  را  ما  شهری  مدیریت  با  خود  های  همکاری 

کنند. کمک  بیشتر 
اینجانب با تبریک روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات به همه مدیران و کارکنان روابط 
عمومی دستگاه های اجرایی به ویژه شهرداری رشت و همچنین دست اندرکاران رسانه 
های گروهی موفقیت روزافزون همه این عزیزان را در جهت خدمت به شهروندان فهیم 

و خردمند رشت از خداوند متعال خواستارم.
ناصر حاج محمدی - شهردار رشت
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شهردار رشت در نشست با مسئوالن روابط عمومی زیر مجموعه شهرداری: 
مسئوالن روابط عمومی با مطالب  ایجابی عملکرد شهرداری را به مردم  منتقل کنند

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در این نشست با اشاره به اهمیت کار 
در روابط عمومی شهرداری رشت گفت: شما مسئوالن روابط عمومی ها چشم بینا و گوش شنوای مردم و شهرداری هستید و باید زبان  

توانمند و قدرتمند هم برای انتقال اطالعات و مطالب ایجادی و ایجابی باشید و اقدامات و عملکرد شهرداری را به مردم  منتقل کنید.
شهردار رشت سپس خاطر نشان کرد: از آقای قانع تشکر می کنم که در این روزگار سخت وفادار بودند و همراهی کردند.

حاج  محمدی ادامه داد: هر سازمانی برای موفقیت باید بتوانیم برنامه های چهارساله، ۱۰ ساله و ۲۰ ساله برگرفته از مدیریت شهری و شورا 
و برنامه توسعه کشور تعریف کنیم و بر اساس برنامه پیش برویم.

وی در ادامه افزود: ابتدا باید اهداف کالن را مشخص کنیم و بعد اهداف خرد تعریف شود و برای هر هدف خرد سیاستی مشخص اتخاذ  
گردد و هر سیاست استراتژی داشته باشد تا هر استراتژی راهی به سوی آینده باشد.

شهردار رشت سپس به مسئوالن روابط عمومی زیر مجموعه شهرداری رشت گفت: شما باید به طور خیلی دقیق، شفاف سازی کنید. نقطه 
نظرات مردم را دریافت کرده و به مسئوالن ذی ربط منعکس نمایید.

وی ادامه داد: شما به عنوان مسئوالن روابط عمومی باید آنچه را که در حوزه کاریتان انجام  می شود را منعکس کنید . پیشرفت پروژه 
های عمرانی، عملکرد شبانه روزی سازمان عمران در خصوص آسفالت، تفاهم نامه با قرارگاه خاتم االنبیا، سرمایه گذاری کالن در شهر، 
مباحث مرتبط با سراوان، ساخت کارخانه تصفیه شیرابه، مدیریت لندفیل اورهال کارخانه کود آلی، زباله سوز و موضوعات مرتبط با خدمات 
شهری، خرید ماشین آالت پیشرفته آتش نشانی، جمع آوری چندین تن زباله در شبانه روز، جمع آوری زباله های تفکیک شده از درب 
خانه های مردم و همچنین مساحت پارک ها و فضای سبز و میزان گل کاری میادین و بلوارها موضوعاتی هستند که شما باید از آن ها 

مطلع باشید و سپس به مردم  منعکس کنید.
وی در ادامه گفت: انتظار نداریم چیزهای کوچک را بزرگ  جلوه بدهیم بلکه انتظار ما این است که واقعیت ها را منعکس کنید.

شهردار رشت در پایان تاکید کرد: من به شما اجازه می دهم اگر افراد خاطی را در مناطق و سازمان ها دیدید که چوب الی چرخ کار 
مردم می گذارند و یا به وظایف خود عمل نمی کنند را به نقد بکشید و در بولتن هفتگی  معرفی کنید. شما به عنوان چشم و گوش و زبان 

شهردار باشید و به من کمک کنید.
در این نشست همچنین علیرضا قانع سخنانی مبسوط در زمینه ارتباطات موجود بین روابط عمومی های زیر مجموعه شهرداری ارائه داد 

و افزود: برای همه همکاران ما اصل بر این بوده و هست که به شخص اول اداره وفادار باشیم و حواشی نباید بر عملکرد ما تاثیر بگذارد.
در این نشست همچنین برخی از مسئوالن روابط عمومی حاضر در جلسه مطالبی بیان کردند و نقطه نظر خود را با شهردار رشت در 

میان گذاشتند.
گفتنی است در پایان این نشست صمیمی شهردار رشت با اهدای گل و لوح سپاس از مسئوالن و کارکنان روابط عمومی های معاونت ها، 

مدیریت ها، مناطق پنجگانه و سازمان های تابعه شهرداری رشت قدردانی و تشکر کرد.

چهار ابالغ جدید شهردار رشت 
برای چهار مدیر شهرداری

و  ارتباطات  مدیریت  خبر  واحد  گزارش  به 
امور بین الملل شهرداری رشت، بر پایه احکام 
جدید دکتر ناصر حاج محمدی، طیبه بینا به 
عنوان سرپرست شهرداری منطقه سه رشت 
،مرتضی عاطفی به عنوان سرپرست سازمان 
های  فرآورده  و  شهری  مشاغل  ساماندهی 
عنوان  به  بشردانش  محمدباقر  کشاورزی، 
سرپرست سازمان مدیریت پسماندها، مجتبی 
مدیریت  سرپرست  عنوان  به  شهرستانی 
شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی 

شهرداری رشت منصوب شدند.
این  برای  خود  احکام  در  رشت  شهردار 
چهار مدیر جدید شهرداری آرزوی موفقیت 

نموده و اعالم کرده که امیدوار است با اتکال 
به خداوند یکتا و با بهره گیری از منویات مقام 
معظم رهبری با رعایت صرفه و صالح شهرداری 
رشت و همچنین با بهره گیری از ظرفیت های 
موجود در زمینه پیشبرد اهداف و ماموریت های 
سازمانی در راستای شرح وظایف مصوب، موفق 

و پیروز باشند.

شهرداری رشت مدارس شهر را ضدعفونی کرد
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت در جهت پیشگیری از شیوع ویروس 
اجرایی سازمان مدیریت  و  فنی  کرونا حوزه معاونت 
پسماند های شهرداری رشت برای رفع آلودگی مدارس 
عملیات ضدعفونی و گندزدایی مدارس را در دستور کار 

خود قرار داده است.
این اقدام برای آماده نمودن مدارس شهر در جهت 
پذیرش احتمالی دانش آموزان صورت پذیرفته است.

گزارش عملیات گندزدایی و ضدعفونی مدارس رشت همچنین به وسیله امور ارتباطات سازمان 
مدیریت پسماند های شهرداری رشت در پایگاه اطالع رسانی این سازمان همراه عکس و تصویر 

درج شده است.
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پیام مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
 به مناسبت گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع مدیر 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت طی پیامی ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی 

را تبریک گفت. متن پیام بشرح ذیل می باشد:
))بسمه تعالی((

ارتباطات عمومی؛ زمینه ساز ارتقای سطح اقتصاد و فرهنگ شهری
مدیریت شهری عالوه بر برنامه ریزی کالن و هدفمند، نیازمند پل ارتباطی محکم و قوی با 

شهروندان است تا بتواند در پویایی شهر و افزایش رضایتمندی شهروندان تاثیرگذار باشد.
در حقیقت مسئولیت پذیری شهروند و مشارکت اجتماعی رابطه ای مستقیم بین شهرداری 
و شهروندان دارد و رسانه های گروهی اصلی ترین و مهمترین عامل برقراری این ارتباط 

هستند.
و بدون شک هر گونه پیشرفت در توسعه مدیریت شهری نیازمند بهره گیری از پل  های ارتباطی 
محکم و منسجم بین مدیران شهری و شهروندان و میزان همدلی و همراهی آنها با برنامه های 

شهری است.

فرا رسیدن هفته ارتباطات و روز جهانی ارتباطات را به فال نیک می گیریم و امیدواریم رسانه های 
گروهی استان در همراهی با مدیریت شهری همواره راهی را پیش بروند که به صالح توسعه شهر 

و همراهی با مدیریت شهری باشد.
در  نظر  به وحدت  رسانه های گروهی  و  دو مجموعه شهرداری  اگر  دانیم  به خوبی می  ما 
پیشرفت شهر و دیدگاه یکسان روی منافع شهری برسند، آن شهر راه کمال و توسعه را پیش 

خواهد گرفت.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت نیز تا حد امکان و توانایی خود برای برقراری 
ارتباطات هم با جامعه آماری شهری و هم با جامعه فعال و پویای رسانه های گروهی فعاالنه تالش 
می کند و امیدوار است بتواند به نتایج مطلوب برای توسعه، عمران، باال بردن فرهنگ اجتماعی، 

ارتقای سطح اقتصادی و... برسد.
علیرضا قانع - مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

شهردار رشت تاکید کرد؛ 
محرومیت از ۲۵ درصد درآمد شهرداری در ماه اسفند ۹۸

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی 
در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت که در تاالر غدیر استانداری گیالن با حضور دکتر 
ارسالن زارع و معاونان، مدیران دولتی و بخش خصوصی برگزار شد گفت: چون شهرداری رشت 
هر ماه باید حقوق بیش از چهار هزار پرسنل خود را تامین و پرداخت کند، بنا بر این کاهش 
درآمدهای شهرداری ضربه ای محکم بر پیکره کار و توان این مجموعه خدمات رسان شهری 

وارد می کند.
وی در ادامه از کاهش ۸۸ درصدی درآمد شهرداری رشت در دوران شیوع کرونا خبر داد و گفت: با 
وجود این کاهش درآمد هزینه ها و مسئولیت های مربوط به ضدعفونی و گندزدایی معابر، اماکن، 

بوستانها، مبلمان شهری، مدارس، ادارات و... هم به شهرداری رشت افزوده شد.

دکتر حاج محمدی با اشاره به اینکه علی رغم کاهش شدید درآمد شهرداری ما تالش کردیم 
خدمات، عملیات عمرانی و فعالیتهای فرهنگی و... شهرداری به خوبی تداوم داشته باشد، گفت: 
این در حالی است که درآمد شهرداری رشت هم اکنون به کمتر از حقوق پایان ماه پرسنل و 

کارکنان شهرداری رسیده است.
وی خواستار پرداخت بدهی دولت و دستگاه های اجرایی استان به شهرداری رشت شد و اظهار 

امیدواری کرد بدهی شهرداری هم تهاتر شود.
این همایش موضوعات مهم شهری همچون جذب سرمایه گذار، مدیریت  گفتنی است در 

پسماندها، حمل و نقل شهری، بافت فرسوده شهر و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استاندار گیالن هم در جمع بندی مطالب گفته شده بر سیاست جذب سرمایه گذار برای خروج 

از بحران و اجرای برنامه ها و طرحهای شهری تاکید کرد.
دکتر زارع گفت: بسیاری از اقدامات شهری می تواند با بهره گیری از ظرفیت های قانونی اسناد 

باالدستی و حمایت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار حل و فصل شود
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شهردار رشت در مصاحبه با سرپرستان خبرگزاری های استان گیالن: 
رشت خسارت های بسیاری از بی  ثباتی مدیریتی 

دیده است
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت دکتر ناصر حاج  محمدی 
در دیدار با سرپرستان خبرگزاری های استان گیالن در دفتر کارش گفت: رشت ۱۱ ماه با سرپرست 
اداره شده است و پس از آن زمانی من کار را تحویل گرفتم بسیاری از پروژه ها خاتمه پیمان به 

اصطالح ماده ۴۸ شده بودند و خسارت های سنگین به شهرداری وارد شده بود.
وی افزود: من وارث بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی شهرداری شدم و از روزی که شروع به کار کردم تقریباً 

همیشه با بحران در رشت رو به  رو شدم.
شهردار رشت با اشاره به اینکه دوست دارد با رسانه های گروهی بیشتر در ارتباط باشد گفت: اما 
متاسفانه فشارهای بسیاری را تحمل می کنم و بحران سازی ها، تنوع کار، کمبود فرصت و بسیاری 
موضوعات از این دست این فرصت و امکان را تا کنون نداده که بیشتر با شما دیدار و گفت و گو 

داشته باشم.
حاج محمدی خاطر نشان کرد: مجموعه ی شهرداری رشت از سال ۹۸ به طور مداوم با اتفاقات 
گوناگون و عجیب و غریب دست و پنجه نرم کرده است. تا آمدیم مسائل رشت را بررسی کنیم گرفتار 
مصیبتی شدیم که ۳۵ سال دامنگیر رشت بوده و لندفیل سراوان که یکی از بزرگترین مرکز دفن 
زباله کشور محسوب می شود فکر و ذهن ما را به خود معطوف کرد و وقتی من شهردار شدم تابلوی 
روز شماری نصب شده بود که حدود ۱۰۰ و اندی روز را نشان می داد بدین معنا که می بایستی در 
این مدت باید حل شود و خدا خواست با برنامه ریزی و سرکشی مداوم اتفاقات خوبی هم رقم خورد 
و تصفیه  خانه ای که از سال ۱۳۹۵ قراردادش منعقد شده و تا تیرماه ۹۸ کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشت اکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی مسئله دیگر را موضوع افزایش قیمت بنزین و تبعات پس از آن دانست که به شدت شهرداری 
رشت را متاثر کرد و این افزایش قیمت سبب کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها در شهرداری گردید.
دکتر حاج محمدی در ادامه اظهار کرد: در ادامه با بحران برف رو به  رو شدیم و شهرداری و همکارانمان 
با جدیت تمام و در حد توان خود پنج شبانه  روز درگیر شدند و زیرساخت معابر شهری و فضای سبز 
آسیب جدی دیدند و به دنبال آن موضوع شیوع ویروس منحوس کرونا پیش آمد و شهرداری مجبور 
به رعایت پروتکل های بهداشتی گردید و نسبت به کاهش حضور کارمندان اقدام نمود و درآمد 
شهرداری به شدت کاهش یافت به گونه ای که اسفندماه که یک چهارم بودجه شهرداری را تامین 

می کرد کاهش شدید داشت و فشار بسیار سنگینی بر مدیریت شهری وارد نمود.
شهردار رشت گفت: موضوع مصائب کرونا هنوز تمام نشده است که با چالش جدیدی بنام طرح 

سوال از شهردار مواجه شدم.
پیش از این به من گفته بودند که کار شهردار در شهر رشت از کلیه شهرهای دیگر کشور سخت تر 

است اما هرگز تصور چنین وضعی را نداشتم.
دکتر حاج محمدی ضمن توجه دادن نمایندگان خبرگزاری های استان گیالن به مجموعه فعالیت 
هایی که در شهرداری رشت در طول زمان تصدی وی انجام شده است، به تشریح اقدامات انجام شده 

از ابتدای حضورش در رشت تاکنون پرداخت و آن را اقداماتی قابل دفاع توصیف کرد.
گزارش شهردار به نمایندگان رسانه های گروهی حاضر در این نشست شامل اقدامات انجام شده 
پروژه  های  آلی،  توسعه کارخانه کود  پروژه  های  زباله ها،  اجرای تصفیه خانه  لندفیل سراوان،  در 
سرمایه گذاری از جمله فیبرنوری، پارک آبی گیل لند که بزرگترین پروژه سرمایه گذاری تاریخ شهر 
رشت است و هم اکنون قرارداد آن به امضا رسیده است ، تنظیم تفاهمنامه با قرارگاه سازندگی خاتم 

االنبیا ، پیگیری اجرای طرح تراموای شهری ، اصالح و توسعه فضای سبز، پروژه های عمرانی از جمله 
نهضت آسفالت و...بوده است.

وی در پاسخ به پرسش مهم یکی از سرپرستان خبرگزاری های استان گیالن مبنی بر دخالت های 
موجود در عزل و نصب و فشار بر شهردار از طرف شورا گفت: تقریبا این موضوع در شهر رشت 
مرسوم بوده و به عنوان ابزار قدرت از آن استفاده می شده و این موضوع باعث بی ثباتی مدیریت 
و از بین رفتن ابتکار و نوآوری در شهرداری شده و باعث روزمرگی و بی انگیزگی در بین انگیزگی 

مدیران گردیده بود
حاج محمدی گفت: شورای شهر برانگیخته شده از متن جامعه و مردم است و اصلی ترین کار آنها هم 
نظارت بر کار شهرداری است اما قانون مشخص کرده که شورا در عزل و نصب  ها نباید دخالت کند 
شاید نظر مشورتی بدهد اما مستقیماً نمی تواند عزل و نصب کند و دخالت شورا در انتصابات در هیچ 

جای قانون اشاره نشده است .
در ادامه وی با پرسش های تک تک سرپرستان خبرگزاری های استان گیالن به ترتیب پاسخ گفت.

برای اثرگذاری بیشتر، بخش های مختلف این مصاحبه را می توانید به صورت خبرهای مجزا در 
همین پایگاه اطالع  رسانی در روزهای آینده مطالعه کنید.

گفتنی اینکه پیش از سخنان دکتر ناصر حاج محمدی در این جلسه علیرضا قانع مدیر ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت با خیرمقدم گویی به حاضران و تبریک فرا رسیدن هفته روابط 
عمومی و ارتباطات این روز را به همه دست اندرکاران رسانه های گروهی تبریک گفت و خاطر نشان 
کرد: هر روز از هفته ارتباطات، نامی مشخص دارد و امروز به نام »روابط عمومی و سواد رسانه ای« 

نامگذاری شده است.
وی تاکید کرد: شهردار محترم همواره بر ارتباط با رسانه های گروهی تاکید دارند و ما در زمینه 
ارتباط با رسانه های گروهی برنامه ریزی خوبی انجام دادیم و در دیدار اول در نشست با هیئت مدیره 
خانه مطبوعات استان گیالن و جمعی از پیشکسوتان مدیران روزنامه های استان به بحث و بررسی 
و چگونگی برقراری ارتباط پرداختیم و پس از آن به دلیل شرایط کرونایی قدری فاصله برگزاری این 
جلسات طوالنی شد تا اینکه امروز دومین جلسه را با سرپرستان خبرگزاری های استان ترتیب دادیم 

و پس از آن در خدمت پایگاه های اطالع رسانی و مطبوعات مکتوب هستیم.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل همچنین گفت: ما بر تداوم این جلسات تاکید داریم و امیدواریم در 

آینده هم استمرار یابند.

به زودی سومین شماره ماهنامه 
داخلی شهرداری رشت)آوای 

بلدیه( منتشر می شود
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مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت: 
زیرمجموعه  عمومی های  روابط  هماهنگی  برای 

شهرداری شیوه نامه مشخص ارسال شده است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، علیرضا قانع در نشست 
مسئوالن روابط عمومی معاونتها، مدیریت ها، مناطق و سازمانهای شهرداری رشت که همزمان با فرا 
رسیدن هفته ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد، با اعالم این مطلب گفت: تعداد خبرهایی که در پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری رشت نسبت به سنوات گذشته استفاده شده، در دوره جدید ۱۲۰۰ خبر بوده که 

به طور میانگین روزی هشت تا ۱۰ خبر در سایت بارگذاری شده است.
وی اظهار امیدواری کرد که با حمایتهای شهردار محترم نسبت به تهیه امکانات مناسب در جهت ایجاد 

خبرگزاری شهر حرکت کنیم.
قانع گفت: داشتن یک استودیوی اختصاصی، اتاق خبر و امکانات تولید فیلم و کلیپ می تواند مدیریت 

ارتباطات شهرداری رشت را به سمت حرفه ای شدن پیش ببرد.
وی ادامه داد: برای امسال مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برنامه ای مدون و عملیاتی برای 
هر یک از حوزه های اطالع رسانی، تشریفات و امور بین الملل به شهردار محترم ارائه نموده و امیدواریم 

همچون همیشه از حمایتها و راهنمایی های ایشان برخوردار باشیم.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در بخش دیگر از سخنانش روابط عمومی ها را قلب 
تپنده یک سیستم و پل ارتباطی بین مردم و مسئوالن دانست و گفت: با توجه به حساسیت کار در روابط 

عمومی کوچکترین اشتباه ممکن است به صورت جریانی بزرگ جلوه گر شود.
وی سپس با قدردانی از شهردار رشت گفت: تسلط و اشرافی که ایشان به کار روابط عمومی دارند دلگرم 
کننده است و ما امیدواریم با پشتیبانی دکتر حاج محمدی بتوانیم با دستورالعمل واحد و شیوه نامه 
مشخص تهیه شده که برای روابط عمومی ها ارسال گردیده، روابط عمومی های زیر مجموعه شهرداری 

رشت را هماهنگ تر کنیم.
قانع در پایان خاطر نشان کرد: کار در روابط عمومی علی رغم همه ی سختی ها لذت بخش 
است و من امیدوارم همکارانم در روابط عمومی معاونت ها، مدیریت ها، مناطق و سازمانهای 
تابعه شهردار تالش کنند سطح آگاهی و دانش علمی خود را با مطالعه تخصصی و عالقه مندی 
ما  ارسالی  نامه  شیوه  با  رشت  شهرداری  رسانی  اطالع  سایت  های  زیرپورتال  و  نموده  افزونتر 

هماهنگ تر باشند.
در این نشست شهردار رشت رهنمودهای خود را برای مسئوالن روابط عمومی زیرمجموعه شهرداری 
ارائه کرد و همچنین برخی از مسئوالن روابط عمومی ها نیز دیدگاه های خود را در زمینه های مورد 

بحث بیان کردند.

شهردار رشت در نشست با خانواده های اهدا کننده عضو: 

اهدای عضو یک کار انسانی و خدا پسندانه است

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج 
محمدی در دیدار با رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی رازی رشت، کادر اهدای عضو این 
بیمارستان و خانواده های اهداکنندگان عضو، تاکید کرد: این نوع فعالیت یعنی حیات بخشیدن 
مجدد به یک انسان و به نوعی نجات انسانهایی است که اعضای قابل استفاده فرد دچار مرگ 

مغزی، به کسانی که بیماری دارند پیوند زده می شود.
شهردار رشت سپس گفت: خانواده های متوفی و خانواده کسانی که اهدای عضو کرده اند، 
همواره احساس نزدیک بودن می کنند و نمونه هایی از این حس عالقه و احساس نزدیکی را 

خودم بارها دیده ام.
وی با اشاره به اینکه خیلی شجاعت می خواهد که وقتی کسی برایش حادثه ای پیش آمد و به مرگ 
مغزی رسید، از اعضای بدن خود بگذرند، گفت: چون این کار روح بلند و از خود گذشتگی می خواهد.

وی در ادامه با قدردانی از رئیس بیمارستان رازی رشت، پزشکان متخصص و ماهر و دست 
اندرکاران بخش اهدای عضو این بیمارستان گفت: همانطور که اهدای عضو اهدای زندگی است، 
پزشکان و متخصصان این بخش هم یداهلل هستند یعنی با دست های خود به انسان ها جانی 
دوباره می دهند.در این نشست همچنین دکتر سیامک ریماز رئیس مرکز آموزشی، پژوهشی و 
درمانی رازی رشت با قدردانی از حمایت های شهردار رشت، خانواده های اهدا کننده عضو را 
مورد ستایش قرار داد و از آنها تشکر کرد.وی افزود: لوح هایی به عنوان شهروند مسئولیت پذیر 

برای خانواده های اهدا کننده عضو تهیه شده که در این نشست به آنها اعطا می شود.
گفتنی در پایان هم با قدردانی از تالش مجاهدت گونه خانواده های اهدا کننده عضو، شهردار 

رشت به آنها لوح سپاس و لوح شهروند مسئولیت پذیر اهدا کرد.

بازدید شهردار رشت از روند ساخت 
موزه دفاع مقدس گیالن 

شهردار رشت و شماری از مدیران شهرداری با حضور در سایت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان 
گیالن، با سرهنگ پاسدار عباس بایرامی دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این دیدار مدیر کل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گیالن ضمن تشریح روند اجرای کار، گفت: لزوم ایجاد 

موزه دفاع مقدس در استان گیالن به خوبی احساس می شود.
سرهنگ عباس بایرامی گفت: اعتبار اولیه برای ساخت این موزه اختصاص داده شده و پیمانکار پروژه 

هم کار خود را آغاز نموده است.
در جریان این بازدید شهردار رشت به گفت و گو با دست اندرکاران اجرای پروژه پرداخت و اسناد و 

نقشه های پروژه را بررسی کرد.
در این برنامه بازدید از موزه دفاع مقدس استان گیالن، محمدحسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر، 
محمد صادق رسولیان سرپرست معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی، ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی، 
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، علیرضا حسنی سرپرست مدیریت حوزه شهردار و 

امور شورای اسالمی شهر و برخی دیگر از مدیران دکتر ناصر حاج محمدی را همراهی می کردند.



۸

کنترل دقیق برای رفع معایب کارخانه آسفالت 
سازمان عمران شهرداری رشت

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت و به نقل از روابط عمومی 
شهری،  فضاهای  آفرینی  باز  و  عمران  سازمان 
به کنترل  این سازمان هر روز نسبت  نیروهای 
دقیق و رفع معایب دستگاه ها و ماشین آالت 

مجموعه کارخانه آسفالت مبادرت می ورزند.
بر پایه این گزارش، کنترل و بررسی دقیق مخازن 
قیر و تغذیه معدن شن و ماسه روزانه انجام می 

گردد.
اتاق اپراتور کارخانه آسفالت، فرآیند پخت اتوماتیک آسفالت و وضعیت کیفیت آسفالت تولید شده 

را به طور مرتب بررسی و کنترل می نماید.
بارگیری کامیون ها با مصالح دانه بندی - که با دستگاه سنگ شکن صورت گرفته است - با 
نظارت نیروهای سازمان صورت گرفته و برای تولید فرآورده های بتنی و بسته به اعالم نیاز مناطق، 

ارسال می شود.
گفتنی است، تعمیر و اورهال نمودن ماشین آالت این مجموعه هم روزانه به وسیله کارکنان 
کارخانه آسفالت صورت می گیرد و با مجموعه این اقدامات، فرآیندهای تولید آسفالت با دقت و 

به طور مداوم صورت می پذیرد.

چندین پروژه عمرانی پیگیری و اجرا شد

به همت  الملل شهرداری رشت،  بین  امور  و  ارتباطات  مدیریت  واحد خبر  گزارش  به 
نیروهای سختکوش سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری و همچنین شهرداریهای 
نهضت  طرح  اجرای  راستای  در  شهری  معابر  آسفالت  پروژه  چندین  مربوطه  مناطق 

آسفالت اجرا شد.
شروع عملیات تراش دادن آسفالت حد فاصل میدان صابرین تا چهارراه گلسار، آسفالت بلوار دیلمان، 
چهارراه شهید بهشتی، بوستان ۶ کوچه شقایق فرعی دوم، آسفالت بلوار خرمشهر جنب اتوکاسپین، 
آسفالت جلوی بانک ملی جانبازان و آسفالت مسیر کوچه اداره کل اطالعات در بلوار خرمشهر از جمله 

این پروژه ها است.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت اعالم کرد: این شهرداری با توجه به هوای مناسب 

روزهای اخیر پروژه های اسفالت معابر شهر را با جدیت در برنامه دارد.

جدیت شهرداری رشت در تکمیل 
درمانگاه بیماران هموفیلی

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جریان این بازدید شهردار 
رشت گفت: این پروژه حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به امید خدا هر چه سریعتر تکمیل شده 

و برای بهره برداری در اختیار انجمن بیماران هموفیلی قرار می گیرد.
دکتر حاج محمدی وضعیت کرونایی، کم بود نقدینگی، کاهش درآمد شهرداری و گران شدن تجهیزات 
الزم را از عوامل تاخیر اجرای پروژه دانست و گفت: هم اکنون این پروژه حدود ۹۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی افزود: امیدوارم دستگاه های اجرایی و مسئوالن هر یک به سهم خود با اختصاص تسهیالت درمانی 

برای افراد مبتال به بیماری های خاص در رفع مشکالت آنان بکوشند.

شهردار رشت خبر داد: آمادگی شهرداری
 برای ساخت یادمان شهدا در مسکن مهر

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
رشت،  شهرداری  الملل  بین  امور  و 
مربوط  جلسه  در  محمدی  حاج  دکتر 
به پیگیری یادمان شهدای گمنام  اظهار 
آمادگی  پیش  مدتها  از  کرد: شهرداری 
خود را برای اجرای المان های شهدا در 
منطقه مسکن مهر اعالم و مذاکرات الزم 

را با پیمانکار آن انجام داده است.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه نقشه قبلی طرح، شامل هزینه های میلیاردی و ارتفاع بلندی بود، 
گفت: طرح فعلی بسیار زیباتر، انسانی تر و دارای ارتفاع کمتری است.وی خاطر نشان کرد: به محض 

تصمیم به اجرای طرح المان از سوی هیئت امناء، شهرداری آمادگی ساخت آن را دارد.
در این جلسه عالوه بر شهردار رشت، میرشمس مؤمنی زاده فرماندار شهرستان رشت، بایرامی مدیر 
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیالن، اصحابی فرمانده سپاه ناحیه رشت، 
حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت، شیرزاد رییس کمیسون فرهنگی و اجتماعی شورای 
اسالمی شهر رشت و فلک دوست رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نیز حضور داشتند
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در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت:
اعضای شورای شهر رشت از پاسخ شهردار قانع شدند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت، در یکصد و چهل و دومین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر رشت که با موضوع طرح سوال از شهردار رشت برگزار شده بود، 
اعضای شورای اسالمی شهر رشت از پاسخ های ارائه شده توسط ناصر حاج محمدی شهردار رشت 

قانع شدند.
در جلسه هفته گذشته شورای شهر رشت طرح سوال ۱۴ بندی حجت جذب عضو شورای شهر 
رشت در خصوص عملکرد شهردار در حوزه های مختلف اعالم وصول شد و حاج محمدی در این 

جلسه به ارائه پاسخ پرداخت.
از جمع یازده نفره اعضای شورای شهر رشت، ۷ نفر از اعضای پاسخ های ارائه شده توسط حاج 

محمدی را قانع کننده دانستند و ۴ نفر نیز از پاسخ های ارائه شده قانع نشدند.

در شورای چهارم طی یکسال، چهارهزار ابالغ زده می شد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای 
اسالمی شهر رشت، احمد رمضانپور عضو شورای شهر 
رشت در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای 
شهر، با بیان اینکه با این جلسات بیگانه نیست، گفت: 
دو موضوع را میخواستم مطرح کنم، آقای حاجی پور 
تالش کردند شرایط نظم جلسه را حفظ نمایند. اما 
این روش، روش صحیحی نبود. اگر قرار بود اعضای 
شورا صحبت کنند می بایست در ابتدا صحبت خود 
ارائه می کردند، سپس آقای جذب یک به یک  را 
سواالت خود را مطرح می کرد و آقای شهردار پاسخ 
می داد و پس از خروج ایشان رای گیری انجام میشد.
وی ادامه داد: با سواالتی که پرسیده شد، پاسخ هایی 

که داده شد و حرف های متفرقه ای که ما زدیم همه چیز عوض شد و این عدالت نیست. موضوع دوم 
اینکه بنده از رایی که داده ام پشیمان نیستم. شورای پنجم در چه شرایطی شهرداری را تحویل گرفت؟ 
مقایسه کنیم که شرایط نیروی انسانی به چه صورت بود؟ ظرف یک سال ۴ هزار ابالغ زده شد، شما عضو 
شورا شورای چهارم بودید و باید این موضوع را در نظر بگیرید. عضو شورای شهر رشت ادامه داد: بنده 
بارها سوال پرسیده ام و موارد را مطرح کرده ام، در شهرداری رشت هر سال شورا بودجه ای را تصویب 
کرده که نسبت به سال گذشته درصد کمتری تحقق یافته است. ما در چه شرایطی ما در شرایطی آقای 
حاج محمدی را انتخاب کردیم که آقای نصرتی رفته بودند و ۳ شهردار منتخب عدم احراز صالحیت شده 

بودند و نامه انحالل شورا به دست ما رسیده بود و اکنون نباید بگوییم که پشیمان هستیم.
وی افزود: آقای حاج محمدی به خوبی عمل نکرد، ایشان تحت فشار بودند و گروه های مختلف از هر 
طرف فشارهایی را ایجاد می کردند. بنده به ایشان گفته بودم که نه می خواهم کاندیدای مجلس شوم 
و نه کاندیدای شورا. از روز اول گفتم که می خواهم تجربیات خود را در اختیار شهردار بگذارم. اشکال 

کار این است که شهردار تصمیم نهایی را خودش نمی گیرد و شرح وظایفش را از دیگران می پرسد.
وی ادامه داد: ما در شهر رشت کارهای زیربنایی بسیار زیادی انجام دادیم. ۴۰ سال است که روزانه هزار 
تن زباله به سراوان ریخته می شود، چه کسی این کار را ساماندهی کرد؟ مگر شورای پنجم این کار 
پیگیری نشد؟ در همین شورای پنجم و با همین شهردار کاری بنا شد تا دیگر زباله در آینده وارد سراوان 

نشود. قرار نیست که اگر مناقصه ای دارای ایراداتی بود یک کار بزرگ ملی بخوابد.

بهمنافعشهرمبیشترازمسائلشخصیفکرمیکنم
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسالمی 
شهر رشت، حامد عبدالهی عضو شورای شهر رشت در یکصد 
و چهل و دومین جلسه علنی شورای شهر، با بیان اینکه یا 
باید سکوت کرد یا باید حقیقت را گفت، اظهار داشت: امروز 
صد و چهلمین جلسه شورا و صد و چهل و دومین بار است 
که وصیت نامه شهدا را قرائت می کنیم. ببینیم که ما چقدر با 
مطرح کردن برخی مسائل دنبال آن هستیم که رسانه و مردم 
از حرف هایمان خوششان بیاید و خودمان را از موضوعاتی که 

خودمان واسطه آن و یا بانی آن بوده ایم مبرا کنیم.
این است که خیلی  از شهردار رشت  بنده  افزود: گله  وی 
از مباحث و موضوعات را شفاف تر مطرح کنند. پاسخ ها 
بسیار مراعات شده و... است. بنده از همکاران، پرسنل و... 
عذرخواهی کنم. بنده نتوانستم به دلیل خودخواهی خود به 
برخی از عزیزان که توانایی داشتند اما بنا به فشار برخی افراد 

از افرادی دیگر استفاده شد.
عبدالهی ادامه داد: امروز ما جایی نشسته ایم که برخی از افراد بزرگ مانند آقایان پورعلی، الطافی، دکتر زاهد و... 
حضور داشتند. این حق مسلم اعضای شوراست که سوال خود را مطرح کند. اما سوال بنده این است که چرا برای هر 
شهردار تاریخ مصرف حدوداً ۱۰ ماهه گذاشته می شود؟ امروز منافع برخی افراد در شهرداری رشت تامین نمی شود.

وی تصریح کرد: ما اگر بگوییم اکنون روز است می گویند شب است. ۱۴ سوال چیست؟ ما می توانیم هم اکنون ۱۴۰ 
سوال مطرح کنیم. وقتی می خواستند دکتر نصرتی را از رشت فراری دهند همین سواالت بود، وقتی می خواستند 
آقای ثابت قدم را با آبرویش بازی کنند همین سواالت بود، قبل از آن می خواستند آقای خلیلی را عزل کنند بازهم 
همین سواالت بود. زمانی که برخی از افراد قرار بود به شهرداری ورود کنند شما خواستید جلوی آنها گرفته شود، 
چه اتفاقاتی رخ داد؟ چه کسانی به شما لیست دادند؟ شما یک روز به بنده گفتید آقای آرستن و امیرلو را که به 
من پیشنهاد داده اید را نمی توانم با آنها کار کنم، بنده به آقای حاجی پور گفتم که بنده به همان قسمی که برخی 
از آقایان اکنون بر آن تاکید می کنند اعتقاد دارم، شاید نماز خواندن بنده و فرهام زاهد را برخی ندیده اند، اما نماز 

خواندن برخی افراد را هنگام اذان دیده ایم.
عبدالهی ادامه داد: بنده به همان سوگندی که خورده ام اعتقاد داشتم و در مورد کنار گذاشتن آقای آرستن و امیرلو 
برخی سایت ها نوشته اند که چرا عبدالهی سکوت کرده است. بنده به منافع شهرم بیشتر از مسائل شخصی فکر 

می کنم.
وی گفت: ما ۲۵ روحانی در شهرداری رشت داریم. ما فارغ از اینها با ۱۷ روحانی برای اقامه نماز جماعت قرارداد بسته 
ایم. در حالی که در آن زمان تاکید داشتم که از ظرفیت موجود شهرداری استفاده شود و هزینه اضافه تحمیل نگردد.
عضو شورای شهر رشت در پاسخ به حجت جذب، گفت: ۴۷۵ میلیون تومانی که آقای شهردار بابت خانه پرداخت 
کرده اند را بنده به ایشان قرض الحسنه داده ام و از ایشان رسید نیز دارم. شما آدم با وجدانی هستید آقای جذب، 
در هیئت رئیسه آقای شهردار آمدند و موضوعات را در صحن هیئت رئیسه مطرح کردند. آیا شما از این موضوع 

بی خبر بودید؟
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