دستاوردهای مهم مدیریت شهری در رایزنی با نهادهای حاکمیتی

یکــی از مهمتریــن اولویتهــای راهبــردی
شــهرداری رشــت در دوره جدیــد مدیریتــی
مبحــث پروژههــای پســماند و ســاماندهی
فاضــاب و رودخانههــای شــهر رشــت
میباشــد ،امــری کــه مدیریــت شــهری بــرای
تحقــق برنامههــای خــود در ایــن حــوزه در
ابتــدای امــر اســتفاده از ظرفیتهــای اســتانی
و بــه ویــژه فراســتانی را در صــدر قــرار داد و
تــاش کــرد بــا مالقاتهــا و جلســات متعــدد
بتوانــد موانــع اجــرای پروژههــای پســماند را
یکــی پــس از دیگــری مرتفــع ســازد .لــذا در
همیــن راســتا در ســفر ســید ابراهیــم رئیســی
رئیــس جمهــور به اســتان گیــان و بــا حضور
ایشــان از رودخانههــای گوهــررود و زرجــوب
بازدیــد بــه عمــل آمــد ،در ایــن بازدیــد ســید
امیــر حســین علوی شــهردار رشــت گزارشــی
از دالیــل آلودگــی رودخانههــا و آســیبهای
زیســت محیطــی ناشــی از آن بــه رئیــس
جمهــور ارائــه کــرد .دیــدار ســید امیــر حســین
علــوی بــا ســید حبیــب راضــی مدیــرکل
محیــط زیســت و خدمــات شــهری ســازمان
شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور نیــز دقیقــا در
راســتای اهــداف تشــریح شــده برگــزار شــد
کــه نتیجــه آن تاکیــد دو طــرف بــر ضــرورت
اعمــال مدیریــت یکپارچــه بــرای تســریع در
رونــد پروژههــای مدیریت پســماند و تشــکیل
تیــم فنــی بــرای پیگیــری پروژههــای کارخانــه
کودآلــی بــود.
همچنیــن ســید امیــر حســین علــوی شــهردار
رشــت در دی مــاه  ۱۴۰۰و درحاشــیه برگزاری
یکصــد و دوازدهمیــن نشســت مجمــع
شــهرداران کالنشــهرهای ایــران که بــه میزبانی
شــهرداری تهــران برگــزار شــد بــا احمــد
وحیــدی وزیــر کشــور دیــدار و گفتگــو کــرد.
اصــاح قانــون مدیریــت یکپارچــه شــهری و
ســاماندهی فاضــاب و احیــاء رودخانههــای

شــهر رشــت از مهمتریــن موضوعاتــی بــود
کــه توســط شــهردار رشــت مــورد پیگیــری
قــرار گرفــت .دیــدار بــا معــاون اول رئیــس
جمهــور و تاکیــد بــر موضوعاتــی همچــون
ضــرورت اهتمــام جــدی شــهرداران نســبت به
مســائل مرتبــط بــا فاضــاب و ایمنــی شــهرها
و شــرکت در نخســتین کارگــروه ملــی احیــای
تــاالب بیــن المللــی انزلــی بــا حضــور معــاون
اجرایــی رئیــس جمهــور از جملــه تالشــهای
شــهردار رشــت بــرای اســتفاده حداکثــری از
ظرفیتهــای ملــی بــه شــمار م ـیرود.
نشســت بــا حضــور وحیــدی وزیــر کشــور
و جمالــی نــژاد رئیــس ســازمان شــهرداریها
و دهیاریهــای کشــور بــا موضــوع بررســی
وضعیــت پروژههــای عمرانــی بــه میزبانــی
شــهرداری رشــت ،دیــدار بــا دکتــر ســعید
محمــد رئیــس مناطــق آزاد تجــاری ،صنعتــی
و ویــژه اقتصــادی کشــور ،کاظمینــی قائــم
مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی و بزرگــی
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهای کشــاورزی
کشــور بــا موضــوع پیگیــری اراضی ســپیدرود
تــا ســرعت بخشــیدن بــه عملیــات اجرایــی
پــروژه رینــگ  ۹۰متــری در کنــار همکاریهــای
فیمابیــن شــهرداری رشــت و منطقــه آزاد
بــا احــداث شــهرک صادراتــی و جلســه بــا
محمــدی عضــو هیئــت مدیــره شــهرکهای
کشــاورزی وزارت جهــاد بــا موضــوع رویکرد
ســرمایهای شــهرداری بــه اراضــی شــرکت
ســپیدرود برگــی دیگــر از تالشــهای شــهردار
رشــت بــرای پیگیــری موضوعــات شــهری در
ســطح ملــی اســت.
یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم شــهردار رشــت
در راســتای تعییــن تکلیــف اراضــی نســقی و
اســتمرار رایزنیهــای ملــی خــود جلســه بــا
معــاون اول رئیــس جمهــور و مدیــران عال ـی
رتبــه پایتخــت بــود کــه در آن جلســه بــر لزوم

اصــاح قانــون مــاده صــد ،افــزودن اختیــارات
صــدور پروانــه برای امالک نســقی و بخشــش
جرائــم مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی شــهرداری
تاکیــد شــد.
عــاوه بــر اینهــا دیــدار بــا اعضــای کمیســیون
تلفیــق مجلــس بــا موضــوع تخصیــص
اعتبــارات بــه پروژههــای اولویــتدار
شــهرداری رشــت در جریــان بررســی الیحــه
بودجــه کمیســیون تلفیــق مجلــس صــورت
پذیرفــت.
تعییــن تکلیــف پــروژه ســاختمان ســپیدار،
اســتفاده از تمامــی ظرفیتهــا بــرای اجــرای
مطلــوب طــرح ملــی ســاماندهی و صیانــت
از معتــادان متجاهــر ،اســتفاده از موسســات و
گروههــای مردمــی بــه عنــوان بــازوان اجرایــی
شــهرداری ،اجــرای پــروژه مجتمــع تجــاری
خیابــان پرســتار و تعریــف مــدل جدیــدی
از پیشــبرد پروژههــای بازگشــایی از دیگــر
ســرفصلهای کارنامــه تعامــات شــهرداری
رشــت بــا نماینــدگان رســمی نهادهایــی نظیــر
مؤسســه ملــل و شــرکت عمــران و مســکن
ســازان ایــران ،شــورای هماهنگــی مبــارزه
بــا مــواد مخــدر گیــان ،موسســه فرهنگــی
رهــروان شــهدا و ســرمای ه گذار پــروژه مجتمع
تجــاری خیابــان پرســتار محســوب میشــود.
ســخن آخــر؛ اهتمــام جــدی و تالشــهای
شــهرداری در راســتای اجــرای پروژههایــی
درخــور و شایســته مــردم فهیــم شــهر رشــت
و از میــان برداشــتن موانــع بــا گســترش دامنــه
ارتباطاتــش در ســطوح ملــی و اســتانی ،بســیار
حائــز اهمیــت بــوده و قدمــی بــزرگ در
جهــت اجــرای طرحهــای بــزرگ و شــاخص
عمرانــی در ســال  ۱۴۰۱خواهــد بــود و بــی
شــک چشــم انــداز کوتــاه مــدت و بلنــد مدت
توســعه پایــدار شــهری را بــرای شــهر بارانهای
نقــرهای در پــی خواهــد داشــت.

به ثمر نشستن پروژه های عمرانی با رویکرد جهادی

آنچــه مســلم اســت رونمایــی از حداقــل
یــک رویــداد کوچــک و بــزرگ در
حوزههــای خدماتــی ،فرهنگــی،
ســرمایهگذاری و اجتماعــی بــه صــورت
هفتگــی و فراهــ م ســازی بســترهای الزم
آن در کنــار اجــرای پروژههــای کوچــک
مقیــاس در ســطح مناطــق پنجگانــه رشــت
از مهمتریــن رویکــرد مجموعــه شــهرداری
رشــت در دوره جدیــد مدیریتــی می باشــد.
توجــه بــه مناطــق کمبرخــوردار و
برقــراری تــوازن و عدالــت در ارائــه
خدمــات ،شــعار محــوری شــهرداری
رشــت بــود کــه در دو مــاه اخیــر قدمهایــی
مثبــت و عملیاتــی در رابطــه بــا آن برداشــته
شــد .مدیریــت شــهری رشــت در راســتای
اتخــاذ رویکــرد محلــه محــوری بــا احصــاء
دقیــق مشــکالت و نیازمندیهــای محــات
کــم برخــوردار ،نخســتین برنامــه «عــزم
خدمــت» را بــه اجــرا درآورد.
برنامــه عــزم خدمــت تاکنــون در ســطح
محــات حمیدیــان ،آزاد ،ســیاه اســطلخ،
دباغیــان ،هــال احمــر ،نخــود چــر و
جمــاران بــا اجــرای اقدامــات عمرانــی
کوچــک مقیــاس خدمــات شــهری و
زیباســازی از قبیــل آســفالت معابــر ،بهبــود
وضعیــت ســیما منظــر شــهری ،نامگــذاری
و نصــب تابلــو در کوچههــای فاقــد نــام،
هــرس درختــان ،اصــاح شــبکه هــای
روشــنایی معابــر ،رنــگ آمیــزی کافوهــای
بــرق ،نقاشــی دیــواری ،رنــگ آمیــزی تیــر
بــرق هــا ،اســتقرار مخــازن زبالــه ،الیروبــی
چــاه هــای فاضــاب ،همســطح ســازی
دربهــای منهــول و غیــره اجرایــی شــده و
رونــد آن همچنــان ادامــه دارد.
اجــرای پــروژه نهــاد توســعه محلــه واقــع
در محلــه عینــک بــا هــدف توســعه

محــات کــم برخــوردار و کمــک بــه رفــع
مشــکالت عدیــده شــهروندان از دیگــر
مصادیــق بــارز نــوع نگاه شــهرداری رشــت
بــه مناطــق کمتــر برخــوردار و برنامهریــزی
بــرای ارتقــاء جایــگاه ایــن محــات در
حوزههــای شــهری اســت.
توســعه پارکهــای شــهری بــه منظــور
ایجــاد پایــداری شــهری اســت و فضــای
ســبز شــهری بــه عنــوان یکــی از تقویــت
کننــدگان پایــداری زیســت محیطــی
محســوب میشــود .از طرفــی بــا توجــه بــه
ایــن نکتــه کــه یکــی از معــدود فضاهــای
شــهری مــورد اســتقبال در ایــران پــارک
هــای شــهری مــی باشــد شــهرداری رشــت
نیــز توســعه ایــن بخــش را بــا اجــرای چند
پــروژه از جملــه فازهــای جدیــد پــارک
گیالنــه ،بــاغ ســاالر مشــکات و بــاغ ژاپنــی
بــا رویکــرد بینالملــل بــا حضــور ســفیر
ژاپــن و همچنیــن احــداث پــارک جدیــد
االحــداث  ۵۰۰هکتــاری الکان در دســتور
کار خــود قــرار داد.
وضعیــت نــه چنــدان مناســب پلهــای
عابــر پیــاده ســطح شــهر رشــت و
نارضایتــی شــهروندان از ایــن موضــوع
شــهرداری رشــت را واداشــت کــه در
ایــن حــوزه ورود جــدی داشــته باشــد تــا
ضمــن رفــع نواقــص و خطــرات احتمالــی
موجــود بســتر تعطیلــی پلهــای مکانیــزه
و کــمکاری پیمانــکاران ذیربــط را در ایــن
خصــوص ســد نمایــد.
یادمــان شــهدای گمنــام بوســتان ملــت
دیگــر پــروژهای بــود کــه در  ۱۱آذر ۱۴۰۰
و در یکصدمیــن ســالروز شــهادت میــرزا
کوچــک جنگلــی در راســتای ارج نهــادن
بــه مقــام شــهدا و انجــام رســالت مهــم
شــهرداریها در راســتای حفــظ و ترویــج

فرهنــگ ایثــار و شــهادت افتتــاح شــد.
تکمیــل و تجهیــز پــروژه رصدخانــه
کوشــیار گیالنــی بــا بودجــهای معــادل
 ۵میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون تومــان پــروژه
دیگــری اســت کــه در دهــه مبــارک فجــر
امســال بــه بهرهبــرداری رســید.
همچنیــن شــهرداری بــرای بازگشــایی چند
مســیر در ســال آینــده برنامهریــزی مدونــی
تهیــه کــرده کــه پــروژه رینــگ  ۹۰متــری،
خیابــان ســعدی بــه ســرگل ،محــور خیابــان
معلــم بــه پــل توحیــد از جملــه ایــن
پروژههــا محســوب میشــوند.
پوشــش دهــی واحدهــای مســکونی
مناطــق پنجگانــه شــهری بــه بیمــه خطــر
آتــش ســوزی حرکــت دیگــر شــهرداری
در حــوزه مدیریــت بحرانهــای احتمالــی
اســت.
مدیریــت پســماند مســئله ای اســت کــه بــه
دنبــال پیشــرفت زندگــی اجتماعــی انســانها
و افزایــش تعامالتشــان بــا محیــط زیســت
شــکل گرفــت .مدیریــت شــهری رشــت در
دورههــای گذشــته تاکنــون ســعی کــرد بــه
نحــوی معضــل لندفیــل ســراوان ،کارخانــه
کودآلــی ،زبالهســوز و تفکیــک زبالــه از
مبــدأ را بــا اجــرای پروژههــا و سیاســتهایی
بــه پیــش ببــرد کــه در برخــی مقاطــع بــا
موفقیــت نســبی و در برخــی مــوارد بــا
ناکامــی مواجــه بــود .بنابرایــن شــهرداری
رشــت در دوره جدیــد مدیریتــی بــا نگاهی
کامــل بــه مســیری کــه تاکنــون طــی شــده
اقدامــات خــود بــرای مدیریــت پســماند
یکــی از پرچالشتریــن شــهرهای ایــران را
بــا تکیــه بــر رویکــرد افزایــش رایزنیهــا
در ســطوح اســتانی و ملــی ،اســتفاده از تمام
ظرفیتهــا و جــذب حداکثــری اعتبــارات
و منابــع مالــی کلیــد زد.

از توجه ویژه به ورزش محالت تا تبیین شخصیتهای برجسته
شهر رشت با ابزار هنر و رسانه

فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی در عرصــه
ارتقــای فرهنــگ شــهروندی زیــر بنــای
اصلــی توســعه شــهری اســت؛ از آنجایــی
کــه چندیــن و چنــد دســتگاه فرهنگــی
در حوزههــای مختلــف در ســطح شــهر
مشــغول بــه فعالیــت هســتند ،فلــذا رســالت
اصلــی حــوزه فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری ارتقــای فرهنگ شــهروندی ،توجه
بــه ســامت اجتماعــی ،ایجــاد نشــاط و امیــد
بــه زندگــی در شــهروندان و احیــای فرهنــگ
فلکلــور ویــژه شــهر رشــت اســت.
برگــزاری ویــژه برنامههــای پاسداشــت
یکصدمیــن ســالروز بزرگداشــت میــرزا
کوچــک جنگلــی و نهضت جنگل بــا تدوین
و اجــرای برنامههایــی کامــا جدیــد ،نوآورانه
و خــاق کــه در بســتر مشــارکت و همکاری
بــا ســایر نهادهــا از جملــه جبهــه فرهنگــی
انقــاب بــه دســت آمــد ،تنهــا یــک نمونــه
از دســتاوردهای شــهرداری رشــت در دوره
مدیریتــی جدیــد محســوب میشــود.
برگــزاری کارگاه تخصصــی روحانیــت و
نهضــت جنــگل در آذر مــاه امســال را مــی
تــوان یکــی از موفقیتهــای شــهرداری بــرای
تبییــن هــر چــه بیشــتر نهضــت جنــگل بــه
شــمار آورد.
اســتفاده از ابــزار هنــر بــرای تبییــن معضالت
شــهری و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی بــه
مجموعــه مدیریــت شــهری بــرای از میــان

برداشــتن چالشهــا همــواره مــورد تاکیــد
شــهردار رشــت بــوده و هســت؛ بنابرایــن بــا
حمایتهــای شــهرداری جشــنواره فیلــم ۱۰۰
ثانی ـهای موســوم بــه فیلــم کوتــاه رشــت بــا
محوریــت حــل مشــکالت شــهری بــا ابــزار
هنــر و بــا هــدف پرداختــن بــه مســائل و
مشــکالت شــهری در دو بخــش حرفـهای و
موبایلــی برگــزار شــد.
برگــزاری نمایشــگاه تجســمی بانــوی بــی
نشــان تداعــی یــاد و خاطــره کوچههــای
بنــی هاشــم در  ۱۴دی مــاه امســال ،ویــژه
برنامههــای متنــوع ویــژه ایــام فاطمیــه در
پیــاده راه فرهنگــی رشــت ،پخــت و توزیــع
 ۵۰۰۰پــرس آش نــذری ویــژه ایــام شــهادت
در تجمــع فاطمــی بــا همــکاری گروههــای
مذهبــی مختلــف و تشــییع پیکــر مطهــر
شــهدای گمنــام در موکــب خــدام العتــره
شــهرداری رشــت از دیگــر اقدامــات فرهنگی
شــهرداری رشــت محســوب میشــود کــه
بــه خوبــی تــدارک دیــده شــد و بــا اســتقبال
شــهروندان همــراه بــود.
امــا اقدامــات فرهنگــی شــهرداری رشــت
بدیــن جــا ختــم نشــد ،بلکــه بــا زمینهســازی
بــرای برگــزاری جشــنواره فیلــم عمــار وارد
مرحلــهای جدیتــر شــد؛ دوازدهمیــن
جشــنواره فیلــم عمار با مشــارکت شــهرداری
رشــت ،شــورای اســامی ،پیشکســوتان جهاد
و حماســه ،اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی

گیــان ،جبهــه فرهنگــی اجتماعــی انقــاب
اســامی ،ســازمان فرهنگــی و اجتماعــی
شــهرداری و خانــواده معظــم شــهدا بــا اکــران
مســتند زنــان جبهــه شــمالی بــه کارگردانــی
محمــد مجیدپــور آغــاز بــه کار کــرد کــه طی
آن از  ۸اثــر راه یافتــه بــه رقابــت کشــوری
تجلیــل بــه عمــل آمــد.
بــا ورود بــه دهــه مبــارک فجــر برگــزاری
المپیــاد ورزشــی محــات بــا حضــور ۱۴۰۵
ورزشــکار در رشــتههای فوتســال ،والیبــال،
تنیــس روی میــز ،بســکتبال ســه بــه ســه،
بوکــس ،کیــک بوکســینگ ،دارت ،شــنا،
فوتبــال دســتی ،بســکتبال دانشآمــوزی،
فوتســال دانشآمــوزی ،ژیمناســتیک ،پــرس
ســینه ،ســنگنوردی ،طنــاب کشــی آقایــان
و بانــوان بــه مــدت ده روز و بــه صــورت
فشــرده دیگــر اقــدام جــدی شــهرداری
در حــوزه ورزش بــود کــه تحــت عنــوان
اولیــن المپیــاد یــادواره ســپهبد شــهید قاســم
ســلیمانی(جام پرچــم) برگــزار شــد.
جشــنواره شــعر نهــال ویــژه دختــران شــهر
رشــت در بهمــن  ۱۴۰۰توســط ســازمان
فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری
رشــت بــا مشــارکت موسســه فرهنگــی یــاران
رســتگار طوبــی و کاشــت  ۶۳نهــال بــه یــاد ۶۳
شــهید انقالب اســامی گیالن از دیگــر اقدامات
قابــل توجــه شــهرداری رشــت در حوزههــای
فرهنگــی ،اجتماعــی و ورزشــی اســت.

اقدامات شهرداری رشت برای تحقق اولینها در سطح بینالملل ؛

حفظ برند خالق خوراک و تثبیت موقعیت رشت در یونسکو پس از گذشت شش سال

برنــد شــهر خــاق خــوراک دســتاوردی
بینالمللــی و چشــمگیر بــود کــه شــهر
رشــت تقریبــا از شــش ســال پیــش موفــق
بــه کســب آن شــد و عناوینــش را در طــی
ســالهای اخیــر تاکنــون یــدک کشــید ،بــا
توجــه بــه اهمیــت تولیــد ثــروت و رونــق
گردشــگری برای شــهر رشــت و اســتفاده از
برنــد شــهر خالق خــوراک بــرای دســتیابی
بــه ایــن هــدف و البتــه خــاء بزرگــی کــه
در حــوزه سیاســتگذاری و اقدامــات
عملیاتــی برنــد شــهر خــاق خــوراک
احســاس میشــد ،شــهرداری رشــت در
دوره جدیــد مدیریتــی بــرای اولیــن بــار
در شــش ســال اخیــر بــرای حفــظ جایــگاه
رشــت در بیــن شــهرهای خــاق یونســکو
دســت بــه اقداماتــی بــزرگ زد و گامــی بــه
جلــو نهــاد و بــر همیــن اســاس سلســله
برنامههایــی را بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف بــا شــعار «اولینهــا» در دســتور کار
خــود قــرار داد.
در همیــن راســتا در نیمــه آذر مــاه امســال
بــا ابتــکار شــهرداری رشــت و بــرای
اولیــن بــار ،آئیــن رونمایــی از «غذاهــای
فرامــوش شــده» گیــان بــا هــدف ارج
نهــادن بــه آفریننــدگان و فعــاالن ایــن
عرصــه ،ارائــه یــک تحلیــل اجمالــی بــرای
مشــخص شــدن جایــگاه واقعــی شــهر
رشــت در حــوزه خــوراک بــه عنــوان دو
مؤلفــه الزم بــرای حفــظ برندینــگ شــهر
خــاق خــوراک برگــزار شــد تــا بدیــن
ســبب زمینههــا و زیرســاختهای برگــزاری
نخســتین فســتیوال خــوراک رشــت پــس
از یــک وقفــه و عقــب گــرد طوالنــی از

اهــداف و چشــماندازهای تعییــن شــده
فراهــم شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت
وصفناپذیــر و غیرقابــل انــکار برنــد
شــهر خــاق خــوراک بــرای مرکــز اســتان
گیــان ،اهتمــام مجموعــه مدیریــت شــهری
و شــهرداری رشــت در فرهنــگ ســازی
برنــد شــهر خــاق خــوراک و حفــظ آن
نــه تنهــا بدیــن جــا ختــم نشــد ،بلکــه طبــق
وعدههــای شــهردار بــرای تثبیــت جایــگاه
رشــت ،بــرای نخســتین بــار قــرارداد گــذر
خــوراک در  ۲۴آذر مــاه  ۱۴۰۰بــا حضــور
اعضــای شــورای شــهر ،شــهردار ،معاونیــن
و مدیــران شــهرداری و ســرمایه گــذار
پــروژه منعقــد گردیــد.
رونمایــی از اپلیکیشــن شــهر خــاق
خــوراک اقــدام راهبــردی دیگــر شــهرداری
رشــت در حــوزه نرمافــزاری و حفــظ
موقعیــت رشــت در جمــع شــهرهای خالق
جهــان بــود ،ایــن اپلیکیشــن در تاریــخ ۲۰
آذر مــاه  ۱۴۰۰بــه مناســبت ششــمین ســال
ثبــت شــهر رشــت بــه عنــوان شــهر خــاق
خــوراک شناســی و بــا حضــور معــاون و
مدیــران یونســکو ،شــهرداران و نماینــدگان
شــهرهای خــاق ایــران ،رئیــس و اعضــای
شــورا و شــهردار رشــت در ســازمان فــاوای
شــهرداری رشــت رونمایــی شــد.
در ادامــه نخســتین فســتیوال خوراک رشــت
بــه مناســبت ششــمین ســال ثبــت رشــت
بــه عنــوان شــهر خــاق خــوراک شناســی
در  ۲۰آذر مــاه  ۱۴۰۰بــا حضــور معــاون
و مدیــران کمیســیون ملــی یونســکو در
ایــران ،نماینــدگان شــهرهای خــاق ایــران،

اعضــای شــورا ،شــهردار رشــت ،مســئولین
اســتانی و شهرســتانی و شــهروندان در
پیــاده راه فرهنگــی بــا حضــور گاری
کبابیهــا و ون کافههــا برگــزار شــد کــه
بــه موجــب آن جلوههایــی زیبــا و بیبدیــل
از پتانســیلهای شــهر رشــت در دیــدگان
نماینــدگان یونســکو نمایــان شــده و در
معــرض دیــد قــرار گرفــت.
همچنیــن اولیــن نشســت شــهرداران
شــهرهای خــاق ایــران بــا حضــور مدیران
یونســکو ،شــهرداران شــهرهای اصفهــان،
کرمانشــاه ،بندرعبــاس و ســنندج بــه
میزبانــی شــهرداری رشــت در  ۲۰آذر ۱۴۰۰
و بــا حضــور امیــر روشــن بخــش ،معــاون
ارتباطــات و مشــارکتهای کمیســیون ملــی
یونســکو در ایــران برگــزار شــد ،اتفاقــی
مبــارک کــه نظیــرش الاقــل در شــش ســالی
کــه از انتخــاب شــهر رشــت در جمــع
شــهرهای خــاق یونســکو میگــذرد
هرگــز عملیاتــی نشــد.
زمینهچینــی بــرای شــرکت شــهر خــاق
خــوراک رشــت در کارناوالهــای
بینالمللــی ،اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت
معاونــت ارتباطــات و مشــارکتهای
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران بــرای
تثبیــت موقعیــت شــهر رشــت ،رایزنــی
بــا دیگــر شــهرهای خــاق ایــران بــرای
اســتفاده از ظرفیتهــای هــم ،تبلیغــات
توانمندیهــای یکدیگــر و جــذب گردشــگر
بــا رویکــرد گــذر از چالــش شــیوع کرونــا
از جملــه مهمتریــن دســتاوردهایی بــود کــه
از برگــزاری ایــن نشســت بــرای شــهرداری
رشــت محقــق شــد.

