
یکــی از مهمتریــن اولویتهــای راهبــردی 
ــی  ــد مدیریت ــت در دوره جدی ــهرداری رش ش
مبحــث پروژه هــای پســماند و ســاماندهی 
فاضــاب و رودخانه هــای شــهر رشــت 
می باشــد، امــری کــه مدیریــت شــهری بــرای 
ــوزه در  ــن ح ــود در ای ــای خ ــق برنامه ه تحق
ــتانی  ــای اس ــتفاده از ظرفیته ــر اس ــدای ام ابت
ــژه فراســتانی را در صــدر قــرار داد و  ــه وی و ب
ــا ماقاتهــا و جلســات متعــدد  تــاش کــرد ب
ــع اجــرای پروژه هــای پســماند را  ــد موان بتوان
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 رودخانه هــای گوهــررود و زرجــوب 
بازدیــد بــه عمــل آمــد، در ایــن بازدیــد ســید 
امیــر حســین علوی شــهردار رشــت گزارشــی 
از دالیــل آلودگــی رودخانه هــا و آســیبهای 
زیســت محیطــی ناشــی از آن بــه رئیــس 
جمهــور ارائــه کــرد. دیــدار ســید امیــر حســین 
ــرکل  ــی مدی ــب راض ــید حبی ــا س ــوی ب عل
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 
ــرای تســریع در  اعمــال مدیریــت یکپارچــه ب
رونــد پروژه هــای مدیریت پســماند و تشــکیل 
تیــم فنــی بــرای پیگیــری پروژه هــای کارخانــه 

ــود.  ــی ب کودآل
همچنیــن ســید امیــر حســین علــوی شــهردار 
رشــت در دی مــاه ۱۴۰۰ و درحاشــیه برگزاری 
نشســت مجمــع  دوازدهمیــن  و  یکصــد 
شــهرداران کانشــهرهای ایــران که بــه میزبانی 
ــد  ــا احم ــد ب ــزار ش ــران برگ ــهرداری ته ش
وحیــدی وزیــر کشــور دیــدار و گفتگــو کــرد. 
اصــاح قانــون مدیریــت یکپارچــه شــهری و 
ــای  ــاء رودخانه ه ــاماندهی فاضــاب و احی س

ــود  ــی ب ــن موضوعات ــهر رشــت از مهمتری ش
ــری  ــورد پیگی ــه توســط شــهردار رشــت م ک
ــس  ــاون اول رئی ــا مع ــدار ب ــت.  دی ــرار گرف ق
ــی همچــون  ــر موضوعات ــد ب ــور و تاکی جمه
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 تاشــهای 
ــری از  ــرای اســتفاده حداکث شــهردار رشــت ب

ظرفیتهــای ملــی بــه شــمار مــی رود.
ــر کشــور  ــدی وزی ــا حضــور وحی نشســت ب
ــهرداریها  ــازمان ش ــس س ــژاد رئی ــی ن و جمال
ــی  ــوع بررس ــا موض ــور ب ــای کش و دهیاریه
ــی  ــه میزبان ــی ب ــای عمران ــت پروژه ه وضعی
ــعید  ــر س ــا دکت ــدار ب ــت، دی ــهرداری رش ش
محمــد رئیــس مناطــق آزاد تجــاری، صنعتــی 
ــم  ــی قائ ــور، کاظمین ــادی کش ــژه اقتص و وی
مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی و بزرگــی 
ــاورزی  ــهرکهای کش ــرکت ش ــل ش مدیرعام
کشــور بــا موضــوع پیگیــری اراضی ســپیدرود 
ــی  ــات اجرای ــه عملی ــا ســرعت بخشــیدن ب ت
پــروژه رینــگ ۹۰ متــری در کنــار همکاریهــای 
فی مابیــن شــهرداری رشــت و منطقــه آزاد 
ــا  ــه ب ــی و جلس ــهرک صادرات ــا احــداث ش ب
ــهرکهای  ــره ش ــت مدی ــو هیئ ــدی عض محم
کشــاورزی وزارت جهــاد بــا موضــوع رویکرد 
ــرکت  ــی ش ــه اراض ــهرداری ب ــرمایه ای ش س
ســپیدرود برگــی دیگــر از تاشــهای شــهردار 
رشــت بــرای پیگیــری موضوعــات شــهری در 

ــی اســت.  ســطح مل
یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم شــهردار رشــت 
در راســتای تعییــن تکلیــف اراضــی نســقی و 
ــا  ــی خــود جلســه ب اســتمرار رایزنی هــای مل
معــاون اول رئیــس جمهــور و مدیــران عالــی  
رتبــه پایتخــت بــود کــه در آن جلســه بــر لزوم 

اصــاح قانــون مــاده صــد، افــزودن اختیــارات 
صــدور پروانــه برای اماک نســقی و بخشــش 
جرائــم مالیاتــی و تامیــن اجتماعــی شــهرداری 

تاکیــد شــد. 
عــاوه بــر اینهــا دیــدار بــا اعضــای کمیســیون 
تلفیــق مجلــس بــا موضــوع تخصیــص 
اولویــت دار  پروژه هــای  بــه  اعتبــارات 
شــهرداری رشــت در جریــان بررســی الیحــه 
ــس صــورت  ــق مجل بودجــه کمیســیون تلفی

ــت. پذیرف
ــپیدار،  ــاختمان س ــروژه س ــف پ ــن تکلی تعیی
ــرای  ــرای اج ــا ب ــی ظرفیته ــتفاده از تمام اس
ــت  ــاماندهی و صیان ــی س ــرح مل ــوب ط مطل
ــادان متجاهــر، اســتفاده از موسســات و  از معت
گروههــای مردمــی بــه عنــوان بــازوان اجرایــی 
ــع تجــاری  ــروژه مجتم ــرای پ ــهرداری، اج ش
ــدی  ــدل جدی ــف م ــتار و تعری ــان پرس خیاب
از پیشــبرد پروژه هــای بازگشــایی از دیگــر 
ــهرداری  ــات ش ــه تعام ــرفصلهای کارنام س
رشــت بــا نماینــدگان رســمی نهادهایــی نظیــر 
ــران و مســکن  ــرکت عم ــل و ش مؤسســه مل
ــارزه  ــی مب ــورای هماهنگ ــران، ش ــازان ای س
ــان،  موسســه فرهنگــی  ــواد مخــدر گی ــا م ب
رهــروان شــهدا و ســرمایه  گذار پــروژه مجتمع 
تجــاری خیابــان پرســتار محســوب می شــود. 
ــهای  ــدی و تاش ــام ج ــر؛ اهتم ــخن آخ س
ــی  ــرای پروژه های ــتای اج ــهرداری در راس ش
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 
ــی  ــود و ب ــد ب ــال ۱۴۰۱ خواه ــی در س عمران
شــک چشــم انــداز کوتــاه مــدت و بلنــد مدت 
توســعه پایــدار شــهری را بــرای شــهر بارانهای 

ــی خواهــد داشــت. ــره ای در پ نق

دستاوردهای مهم مدیریت شهری در رایزنی با نهادهای حاکمیتی



ــل  ــی از حداق ــت رونمای ــلم اس ــه مس آنچ
در  بــزرگ  و  کوچــک  رویــداد  یــک 
فرهنگــی،  خدماتــی،  حوزه هــای 
ــورت  ــه ص ــی ب ــرمایه گذاری و اجتماع س
ــتر های الزم  ــازی بس ــم  س ــی و فراه هفتگ
ــک   ــای کوچ ــرای پروژه ه ــار اج آن در کن
مقیــاس در ســطح مناطــق پنجگانــه رشــت 
از مهمتریــن رویکــرد مجموعــه شــهرداری 
رشــت در دوره جدیــد مدیریتــی می باشــد. 
و  کم برخــوردار  مناطــق  بــه  توجــه 
ارائــه  در  عدالــت  و  تــوازن  برقــراری 
شــهرداری  محــوری  شــعار  خدمــات، 
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 
ــای محــات  ــق مشــکات و نیازمندیه دقی
ــزم  ــه »ع ــتین برنام ــوردار، نخس ــم برخ ک

ــرا درآورد.  ــه اج ــت« را ب خدم
ــطح  ــون در س ــت تاکن ــزم خدم ــه ع برنام
ــطلخ،  ــیاه اس ــان، آزاد، س ــات حمیدی مح
دباغیــان، هــال احمــر، نخــود چــر و 
جمــاران بــا اجــرای اقدامــات عمرانــی 
و  شــهری  خدمــات  مقیــاس  کوچــک 
زیباســازی از قبیــل آســفالت معابــر، بهبــود 
وضعیــت ســیما منظــر شــهری، نامگــذاری 
ــام،  ــد ن ــای فاق ــو در کوچه ه ــب تابل و نص
هــرس درختــان، اصــاح شــبکه هــای 
ــزی کافوهــای  ــگ آمی ــر، رن روشــنایی معاب
بــرق، نقاشــی دیــواری، رنــگ آمیــزی تیــر 
بــرق هــا، اســتقرار مخــازن زبالــه، الیروبــی 
ــازی  ــطح س ــاب، همس ــای فاض ــاه ه چ
ــده و  ــی ش ــره اجرای ــول و غی ــای منه دربه

ــه دارد.  ــان ادام ــد آن همچن رون
ــع  ــه واق ــروژه نهــاد توســعه محل اجــرای پ
توســعه  هــدف  بــا  عینــک  محلــه  در 

محــات کــم برخــوردار و کمــک بــه رفــع 
مشــکات عدیــده شــهروندان از دیگــر 
مصادیــق بــارز نــوع نگاه شــهرداری رشــت 
بــه مناطــق کمتــر برخــوردار و برنامه ریــزی 
ــات در  ــن مح ــگاه ای ــاء جای ــرای ارتق ب

حوزه هــای شــهری اســت. 
توســعه پارکهــای شــهری بــه منظــور 
ــای  ــت و فض ــهری اس ــداری ش ــاد پای ایج
ــت  ــوان یکــی از تقوی ــه عن ســبز شــهری ب
محیطــی  زیســت  پایــداری  کننــدگان 
محســوب می شــود. از طرفــی بــا توجــه بــه 
ــه کــه یکــی از معــدود فضاهــای  ــن نکت ای
ــارک  ــران پ ــتقبال در ای ــورد اس ــهری م ش
هــای شــهری مــی باشــد شــهرداری رشــت 
نیــز توســعه ایــن بخــش را بــا اجــرای چند 
ــارک  ــد پ ــای جدی ــه فازه ــروژه از جمل پ
گیانــه، بــاغ ســاالر مشــکات و بــاغ ژاپنــی 
ــفیر  ــور س ــا حض ــل ب ــرد بین المل ــا رویک ب
ــد  ــارک جدی ــداث پ ــن اح ــن و همچنی ژاپ
ــتور  ــاری الکان در دس ــداث ۵۰۰ هکت االح

ــرار داد. ــود ق کار خ
وضعیــت نــه چنــدان مناســب پل هــای 
و  رشــت  شــهر  ســطح  پیــاده  عابــر 
نارضایتــی شــهروندان از ایــن موضــوع 
شــهرداری رشــت را واداشــت کــه در 
ــا  ایــن حــوزه ورود جــدی داشــته باشــد ت
ضمــن رفــع نواقــص و خطــرات احتمالــی 
ــزه  ــای مکانی ــی پل ه ــتر تعطیل ــود بس موج
ــن  ــط را در ای ــکاران ذیرب ــم کاری پیمان و ک

ــد.   ــد نمای ــوص س خص
یادمــان شــهدای گمنــام بوســتان ملــت 
دیگــر پــروژه ای بــود کــه در ۱۱ آذر ۱۴۰۰ 
ــرزا  ــهادت می ــالروز ش ــن س و در یکصدمی
ــادن  ــتای ارج نه ــی در راس ــک جنگل کوچ
ــم  ــالت مه ــام رس ــهدا و انج ــام ش ــه مق ب
ــج  ــظ و تروی ــتای حف ــهرداریها در راس ش

ــد.  ــاح ش ــهادت افتت ــار و ش ــگ ایث فرهن
رصدخانــه  پــروژه  تجهیــز  و  تکمیــل 
کوشــیار گیانــی بــا بودجــه ای معــادل 
ــروژه   ــان پ ــون توم ــارد و ۷۰۰ میلی ۵ میلی
دیگــری اســت کــه در دهــه مبــارک فجــر 

بهره بــرداری رســید.  بــه  امســال 
همچنیــن شــهرداری بــرای بازگشــایی چند 
مســیر در ســال آینــده برنامه ریــزی مدونــی 
تهیــه کــرده کــه پــروژه رینــگ ۹۰ متــری، 
خیابــان ســعدی بــه ســرگل، محــور خیابــان 
معلــم بــه پــل توحیــد از جملــه ایــن 

پروژه  هــا محســوب می شــوند. 
مســکونی  واحدهــای  دهــی  پوشــش 
ــر  ــه خط ــه بیم ــه شــهری ب ــق پنجگان مناط
ــهرداری  ــر ش ــت دیگ ــوزی حرک ــش س آت
ــی  ــای احتمال ــت بحرانه ــوزه مدیری در ح

ــت.  اس
مدیریــت پســماند مســئله ای اســت کــه بــه 
دنبــال پیشــرفت زندگــی اجتماعــی انســانها 
ــا محیــط زیســت  و افزایــش تعاماتشــان ب
شــکل گرفــت. مدیریــت شــهری رشــت در 
دوره هــای گذشــته تاکنــون ســعی کــرد بــه 
نحــوی معضــل لندفیــل ســراوان، کارخانــه 
کودآلــی، زباله ســوز و تفکیــک زبالــه از 
مبــدأ را بــا اجــرای پروژه هــا و سیاســتهایی 
ــا  ــه در برخــی مقاطــع ب ــرد ک ــش بب ــه پی ب
ــا  ــوارد ب ــی م ــبی و در برخ ــت نس موفقی
ــهرداری  ــن ش ــود. بنابرای ــه ب ــی مواج ناکام
رشــت در دوره جدیــد مدیریتــی بــا نگاهی 
کامــل بــه مســیری کــه تاکنــون طــی شــده 
ــماند  ــت پس ــرای مدیری ــود ب ــات خ اقدام
ــران را  یکــی از پرچالش تریــن شــهرهای ای
ــا  ــش رایزنی ه ــرد افزای ــر رویک ــه ب ــا تکی ب
در ســطوح اســتانی و ملــی، اســتفاده از تمام 
ــارات  ــری اعتب ــا و جــذب حداکث ظرفیت ه

و منابــع مالــی کلیــد زد.

 به ثمر نشستن پروژه های عمرانی با رویکرد جهادی 



فعالیتهــای فرهنگــی و اجتماعــی در عرصــه 
ارتقــای فرهنــگ شــهروندی زیــر بنــای 
ــی  ــت؛ از آنجای ــهری اس ــعه ش ــی توس اصل
کــه چندیــن و چنــد دســتگاه فرهنگــی 
در حوزه هــای 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 

ــژه شــهر رشــت اســت.  ــور وی فلکل
پاسداشــت  برنامه هــای  ویــژه  برگــزاری 
یکصدمیــن ســالروز بزرگداشــت میــرزا 
کوچــک جنگلــی و نهضت جنگل بــا تدوین 
و اجــرای برنامه هایــی کامــا جدیــد، نوآورانه 
و خــاق کــه در بســتر مشــارکت و همکاری 
ــا ســایر نهادهــا از جملــه جبهــه فرهنگــی  ب
ــه  انقــاب بــه دســت آمــد، تنهــا یــک نمون
ــت در دوره  ــهرداری رش ــتاوردهای ش از دس

ــود.  ــوب می ش ــد محس ــی جدی مدیریت
برگــزاری کارگاه تخصصــی روحانیــت و 
ــی  ــال را م ــاه امس ــگل در آذر م نهضــت جن
ــرای  ــوان یکــی از موفقیتهــای شــهرداری ب ت
تبییــن هــر چــه بیشــتر نهضــت جنــگل بــه 

ــمار آورد. ش
اســتفاده از ابــزار هنــر بــرای تبییــن معضات 
ــه  ــی ب ــای عملیات ــه راهکاره ــهری و ارائ ش
ــان  ــرای از می ــهری ب ــت ش ــه مدیری مجموع

ــد  ــورد تاکی ــواره م ــا هم ــتن چالش ه برداش
شــهردار رشــت بــوده و هســت؛ بنابرایــن بــا 
ــم ۱۰۰  ــای شــهرداری جشــنواره فیل حمایته
ثانیــه ای موســوم بــه فیلــم کوتــاه رشــت بــا 
محوریــت حــل مشــکات شــهری بــا ابــزار 
ــائل و  ــه مس ــن ب ــدف پرداخت ــا ه ــر و ب هن
مشــکات شــهری در دو بخــش حرفــه ای و 

موبایلــی برگــزار شــد. 
ــی  ــوی ب ــمی بان ــگاه تجس ــزاری نمایش برگ
ــای  ــره کوچه ه ــاد و خاط ــی ی ــان تداع نش
ــژه  ــال، وی ــاه امس ــم در ۱۴ دی م ــی هاش بن
ــه در  ــام فاطمی ــژه ای ــوع وی ــای متن برنامه ه
پیــاده راه فرهنگــی رشــت، پخــت و توزیــع 
۵۰۰۰ پــرس آش نــذری ویــژه ایــام شــهادت 
ــا همــکاری گروههــای  در تجمــع فاطمــی ب
ــر  ــر مطه ــییع پیک ــف و تش ــی مختل مذهب
ــره  ــدام العت ــب خ ــام در موک ــهدای گمن ش
شــهرداری رشــت از دیگــر اقدامــات فرهنگی 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــت محس ــهرداری رش ش
بــه خوبــی تــدارک دیــده شــد و بــا اســتقبال 

ــود.  ــراه ب شــهروندان هم
ــت  ــهرداری رش ــی ش ــات فرهنگ ــا اقدام ام
بدیــن جــا ختــم نشــد، بلکــه بــا زمینه ســازی 
بــرای برگــزاری جشــنواره فیلــم عمــار وارد 
دوازدهمیــن  شــد؛  جدی تــر  مرحلــه ای 
جشــنواره فیلــم عمار با مشــارکت شــهرداری 
رشــت، شــورای اســامی، پیشکســوتان جهاد 
و حماســه، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 

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 
ــوری  ــت کش ــه رقاب ــه ب ــر راه یافت آن از ۸ اث

تجلیــل بــه عمــل آمــد. 
ــزاری  ــر برگ ــارک فج ــه مب ــه ده ــا ورود ب ب
المپیــاد ورزشــی محــات بــا حضــور ۱۴۰۵ 
ــال،  ــال، والیب ــته های فوتس ــکار در رش ورزش
ــه،  ــه س ــه ب ــکتبال س ــز، بس ــس روی می تنی
بوکــس، کیــک بوکســینگ، دارت، شــنا، 
فوتبــال دســتی، بســکتبال دانش آمــوزی، 
ــرس  ــوزی، ژیمناســتیک، پ فوتســال دانش آم
ــان  ــاب کشــی آقای ــنگ نوردی، طن ــینه، س س
ــورت  ــه ص ــدت ده روز و ب ــه م ــوان ب و بان
فشــرده دیگــر اقــدام جــدی شــهرداری 
ــوان  ــت عن ــه تح ــود ک ــوزه ورزش ب در ح
اولیــن المپیــاد یــادواره ســپهبد شــهید قاســم 

ــد.  ــزار ش ــم( برگ ــلیمانی)جام پرچ س
ــهر  ــران ش ــژه دخت ــال وی ــعر نه ــنواره ش جش
رشــت در بهمــن ۱۴۰۰ توســط ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
رشــت بــا مشــارکت موسســه فرهنگــی یــاران 
رســتگار طوبــی و کاشــت ۶۳ نهــال بــه یــاد ۶۳ 
شــهید انقاب اســامی گیان از دیگــر اقدامات 
ــل توجــه شــهرداری رشــت در حوزه هــای  قاب

فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی اســت.

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



ــتاوردی  ــوراک دس ــاق خ ــهر خ ــد ش برن
ــهر  ــه ش ــود ک ــمگیر ب ــی و چش بین الملل
رشــت تقریبــا از شــش ســال پیــش موفــق 
بــه کســب آن شــد و عناوینــش را در طــی 
ــا  ــر تاکنــون یــدک کشــید، ب ســال های اخی
توجــه بــه اهمیــت تولیــد ثــروت و رونــق 
گردشــگری برای شــهر رشــت و اســتفاده از 
برنــد شــهر خاق خــوراک بــرای دســتیابی 
بــه ایــن هــدف و البتــه خــاء بزرگــی کــه 
اقدامــات  و  سیاســت گذاری  حــوزه  در 
عملیاتــی برنــد شــهر خــاق خــوراک 
احســاس می شــد، شــهرداری رشــت در 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــد مدیریت دوره جدی
در شــش ســال اخیــر بــرای حفــظ جایــگاه 
رشــت در بیــن شــهرهای خــاق یونســکو 
دســت بــه اقداماتــی بــزرگ زد و گامــی بــه 
ــله  ــاس سلس ــن اس ــر همی ــاد و ب ــو نه جل
برنامه هایــی را بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف بــا شــعار »اولین هــا« در دســتور کار 

ــرار داد.  خــود ق
ــاه امســال  ــن راســتا در نیمــه آذر م در همی
بــا ابتــکار شــهرداری رشــت و بــرای 
ــای  ــی از »غذاه ــن رونمای ــار، آئی ــن ب اولی
فرامــوش شــده« گیــان بــا هــدف ارج 
نهــادن بــه آفریننــدگان و فعــاالن ایــن 
عرصــه، ارائــه یــک تحلیــل اجمالــی بــرای 
مشــخص شــدن جایــگاه واقعــی شــهر 
ــوان دو  ــه عن ــوراک ب ــوزه خ ــت در ح رش
ــهر  ــگ ش ــظ برندین ــرای حف ــه الزم ب مؤلف
ــن  ــا بدی ــد ت ــزار ش ــوراک برگ ــاق خ خ
ــزاری  ــا و زیرســاختهای برگ ســبب زمینه ه
ــس  ــت پ ــوراک رش ــتیوال خ ــتین فس نخس
ــی از  ــرد طوالن ــب گ ــه و عق ــک وقف از ی

اهــداف و چشــم اندازهای تعییــن شــده 
ــود.  ــم ش فراه

اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  همچنیــن 
برنــد  انــکار  غیرقابــل  و  وصف ناپذیــر 
شــهر خــاق خــوراک بــرای مرکــز اســتان 
گیــان، اهتمــام مجموعــه مدیریــت شــهری 
ــازی  ــگ س ــت در فرهن ــهرداری رش و ش
ــظ آن  ــوراک و حف ــاق خ ــهر خ ــد ش برن
نــه تنهــا بدیــن جــا ختــم نشــد، بلکــه طبــق 
ــگاه  ــرای تثبیــت جای وعده هــای شــهردار ب
رشــت، بــرای نخســتین بــار قــرارداد گــذر 
ــا حضــور  ــاه ۱۴۰۰ ب خــوراک در ۲۴ آذر م
اعضــای شــورای شــهر، شــهردار، معاونیــن 
و مدیــران شــهرداری و ســرمایه گــذار 

ــد.  ــد گردی ــروژه منعق پ
خــاق  شــهر  اپلیکیشــن  از  رونمایــی 
خــوراک اقــدام راهبــردی دیگــر شــهرداری 
رشــت در حــوزه نرم افــزاری و حفــظ 
موقعیــت رشــت در جمــع شــهرهای خاق 
جهــان بــود، ایــن اپلیکیشــن در تاریــخ ۲۰ 
آذر مــاه ۱۴۰۰ بــه مناســبت ششــمین ســال 
ثبــت شــهر رشــت بــه عنــوان شــهر خــاق 
ــاون و  ــا حضــور مع ــی و ب ــوراک شناس خ
مدیــران یونســکو، شــهرداران و نماینــدگان 
شــهرهای خــاق ایــران، رئیــس و اعضــای 
شــورا و شــهردار رشــت در ســازمان فــاوای 

ــی شــد.  شــهرداری رشــت رونمای
در ادامــه نخســتین فســتیوال خوراک رشــت 
ــت رشــت  ــه مناســبت ششــمین ســال ثب ب
بــه عنــوان شــهر خــاق خــوراک شناســی 
ــاون  ــور مع ــا حض ــاه ۱۴۰۰ ب در ۲۰ آذر م
و مدیــران کمیســیون ملــی یونســکو در 
ایــران، نماینــدگان شــهرهای خــاق ایــران، 

اعضــای شــورا، شــهردار رشــت، مســئولین 
در  اســتانی و شهرســتانی و شــهروندان 
گاری  حضــور  بــا  فرهنگــی  راه  پیــاده 
ــه  ــد ک ــزار ش ــا برگ ــا و ون کافه ه کبابی ه
بــه موجــب آن جلوه هایــی زیبــا و بی بدیــل 
ــدگان  ــت در دی ــهر رش ــیل های ش از پتانس
نماینــدگان یونســکو نمایــان شــده و در 

ــت.  ــرار گرف ــد ق ــرض دی مع
شــهرداران  نشســت  اولیــن  همچنیــن 
شــهرهای خــاق ایــران بــا حضــور مدیران 
ــان،  ــهرهای اصفه ــهرداران ش ــکو، ش یونس
بــه  ســنندج  و  بندرعبــاس  کرمانشــاه، 
میزبانــی شــهرداری رشــت در ۲۰ آذر ۱۴۰۰ 
و بــا حضــور امیــر روشــن بخــش، معــاون 
ــی  ــیون مل ــارکتهای کمیس ــات و مش ارتباط
ــی  ــد، اتفاق ــزار ش ــران برگ ــکو در ای یونس
مبــارک کــه نظیــرش الاقــل در شــش ســالی 
کــه از انتخــاب شــهر رشــت در جمــع 
می گــذرد  یونســکو  خــاق  شــهرهای 

ــد.  ــی نش ــز عملیات هرگ
ــاق  ــهر خ ــرکت ش ــرای ش ــی ب زمینه چین
کارناوال هــای  در  رشــت  خــوراک 
بین المللــی، اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت 
مشــارکت های  و  ارتباطــات  معاونــت 
ــرای  ــران ب ــی یونســکو در ای کمیســیون مل
ــی  ــت، رایزن ــهر رش ــت ش ــت موقعی تثبی
ــرای  ــران ب ــاق ای ــهرهای خ ــر ش ــا دیگ ب
تبلیغــات  هــم،  ظرفیتهــای  از  اســتفاده 
توانمندیهــای یکدیگــر و جــذب گردشــگر 
بــا رویکــرد گــذر از چالــش شــیوع کرونــا 
از جملــه مهمتریــن دســتاوردهایی بــود کــه 
از برگــزاری ایــن نشســت بــرای شــهرداری 

ــد. ــق ش ــت محق رش
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حفظ برند خالق خوراک و تثبیت موقعیت رشت در یونسکو پس از گذشت شش سال 


