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خسارت زیاد قطع انرژی به روند 
فعالیت صنایع گیالن

قطع  استان گیالن گفت:  سازمان صمت  رئیس  امروز-  گیالن 
یکباره انرژی خسارت های زیادی به روند فعالیت صنایع وارد کرده 

است.
فرهاد دلق پوش در جلسه با مدیران شرکت توزیع برق استان گفت: 
بسیاری از صنایع گیالن از قطع یکباره برق و گاز دلخور و مغبون 
هستند زیرا این اقدام، خسارت های زیادی به روند فعالیت صنایع 

وارد کرده است.
وی  اتخاذ تمهیدات الزم جهت کاهش فشار بر صنایع استان را 
در خصوص قطعی های اخیر خواستار شد و تاکید کرد: حسب 
قانون، وزارت نفت، موظف به تامین سوخت جایگزین است و در 
این راستا واحد های صنعتی و صنفی حساس ما برای جایگزینی 
سوخت؛ امکانات و تجهیزات ویژه ای برای تبدیل و مصرف آن در 
خطوط تولید می خواهند که تاکنون برای همه واحد ها پیش بینی 
نشده است. دلق پوش، کندی روند فعالیتهای صنعتی و تولیدی را 
به ضرر همگان دانست و عنوان کرد: توقع داریم نوع رفتار با صنایع 
بدهکار انرژی هم باید فرهنگ سازی شود و از برخورد شتابزده 
با کارآفرینان بخش تولید جداً خودداری شود و وضعیت دشوار 
نیکی  به  کارشناسی  بدنه  و  ها  توسط مدیران دستگاه  اقتصادی 
درک بشود و قطعا مشتری مداری جزو ذات سازمان های خدمت 

رسان است.
وی افزود: البته مدیران صنایع ما توقع دارند اگر قرار است که قطع 
برق در استان انجام شود میزان و درصد آن نسبت به سایر استان ها 
بیشتر نباشد تا حد امکان فشار کمتری به واحدهای صنعتی استان 
وارد شود و زمانبندی قطعی از طریق رسانه ها و ارسال پیامک با 
توجه به به حساسیت و نوع کار واحدها به موقع اعالم شود که 

مدیر واحد صنعتی بالتکلیف نماند.
رئیس سازمان صمت استان گیالن خاطرنشان کرد: در قالب تفاهم 
نامه با شرکت برق برخی تغییرات در ساعات کاری کارخانجات 
بوجود آمده است که البته این تغییر شیفت ها هم اختالالتی در 
بهره وری نیروی انسانی واحدهای صنعتی پیش خواهد آورد. به 
ویژه که در روزهای آتی با توجه به نزدیکی فصل تابستان، شرایط 

به مراتب سخت تر خواهد بود.

دلیل تاخیر در واکسیناسیون کرونا 
در گیالن چیست؟

گیالن امروز- معاون علوم پزشکی گیالن، با اشاره به چرایی کند 
شدن روند واکسیناسیون کرونا در استان، گفت: می توانیم برای 
واکسن با پلتفرم ویروس کشته شده یا ضعیف شده از همان پلتفرم 

در برندهای دیگر استفاده کنیم.
دکتر آبتین حیدرزاده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه وضعیت 
بیماری کرونا در استان گیالن تثبیت شده است، اظهار کرد: این 
وضعیت به معنی حذف بیماری نیست و همچنان باید پروتکل های 

بهداشتی را رعایت کنیم تا مجددا شاهد پیک نباشیم.
وی از بستری شدن ۵۸ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته 
در سطح  کرونایی  بیمار  حاضر ۲۳۰  حال  در  افزود:  و  داد  خبر 
بیمارستان های استان گیالن بستری هستند و ۳۸ نفر در وضعیت 

وخیم قرار دارند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با اشاره به چرایی 
کند شدن روند واکسیناسیون کرونا در استان، تصریح کرد: تعداد 
نوبت بندی واکسیناسیون مراجعه  برنامه  از  افراد خارج  از  زیادی 
کردند و همکاران ما برای اینکه افراد آزرده خاطر نشوند و بدون 

واکسن برنگردند، اقدام به واکسینه کردن آنان کردند.
حیدرزاده، با بیان اینکه به زودی دوز دوم واکسن کرونا تحویل 
رشته های  متخصصان  و  دانشمندان  کرد:  اضافه  استان می شود، 
عفونی و ویروسی در کل دنیا تاخیر در تزریق دوز دوم این واکسن 
بین دو تا چهار هفته را قابل قبول می دانند لذا با برنامه ریزی های 
صورت گرفته سعی می کنیم تاخیر بیشتر نشود. وی با اشاره به 
وجود واکسن های کرونا با پلتفرم های مشابه و برندهای متفاوت 
در کشورهای دنیا، گفت: می توانیم برای واکسن با پلتفرم ویروس 
کشنده شده یا ضعیف شده از همان پلتفرم در برندهای دیگر استفاده 
کنیم. معاون علوم پزشکی گیالن، با بیان اینکه پلتفرم های داخلی 
واکسن کرونا در حال تولید بوده و به زودی تحویل دانشگاه های 
علوم پزشکی می شود، خاطرنشان کرد: می توانیم برای دوز دوم از 
پلتفرم های داخلی استفاده کنیم. حیدرزاده، از تزریق بیش از ۱۵ 
هزار دوز واکسن روزانه جهت جبران تاخیر خبر داد و عنوان کرد: 
با همکاری مردم و توجه به نوبت بندی ها از تاخیر تزریق بیش از 

یک ماه جلوگیری خواهیم کرد.

سهم پنج درصدی آستارا 
در حمل و نقل دریایی شمال

گیالن امروز- رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور از سهم 
پنج درصدی آستارا در حمل و نقل دریایی شمال خبر داد.

محمد راستاد، در جریان سفر به شهرستان مرزی و بندری آستارا، 
در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بندر آستارا توانسته است طی 
سالیان اخیر سهم قابل توجهی را از جابجایی کاال در دریای خزر 

به خود اختصاص بدهد.
وی با بیان اینکه بالغ بر پنج درصد از تخلیه و بارگیری بنادر شمال 
کشور به بندر آستارا اختصاص دارد، ادامه داد: با توسعه روبناها و 
تجهیزات که توسط سرمایه گذار بخش خصوصی و الیروبی در 
کانال دسترسی این بندر که در حال انجام است، امیدواریم حداکثر 
با  کرد:  اضافه  باشیم. وی  داشته  بندر  این  در  را  ظرفیت ممکن 
تحقق این هدف، می توان گفت که بندر آستارا می تواند سهم 

و نقش مهمتری را در حمل و نقل دریایی شمال کشور ایفا کند.
راستاد در بخش دیگر سخنان خود در خصوص آخرین وضعیت 
منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، خاطرنشان کرد: یکی از مزایای 

این شهرستان، منطقه ویژه اقتصادی بندر است.
وی با بیان اینکه از مزایای این منطقه، کمک به بازرگانی و فرآیند 
ورود و خروج کاال می باشد، تصریح کرد: تمام تشریفات قانونی 
تبدیل این بندر به منطقه ویژه اقتصادی انجام شده است و در 
آن هیچ محدودیتی  مزایای  از  گیری  بهره  لحاظ  از  حال حاضر 

وجود ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه عمده بنادر تجاری 
کشور، منطقه ویژه اقتصادی هستند، توضیح داد: بر اساس قانون، 
این مناطق جزء قلمرو گمرکی محسوب نمی شوند و امکان واردات 

کاال به آنها بدون محدودیت وجود دارد.
وی اضافه کرد: به میزان ارزش افزوده ای که روی کاال ایجاد می 

شود می توان واردات قطعی و  همچنین صادرات انجام داد. 

پای لنگ مدیریت شهری 
رشت در توسعه گردشگری 

ام البنین فتوحی سدهی*
بر  عالوه  که  است  مهمی  مباحث  از  گردشگری 
از  فراوانی  های  مزیت   دارای  اقتصادی  جنبه های 
است. غیره  و  اجتماعی  توسعه  اشتغال،  ایجاد  قبیل 
گردشگری در زمره صنایع توسعه پایدار، فرصت بزرگ 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرها محسوب 

می شود. 
بر  عالوه  که  است  مهمی  مباحث  از  گردشگری 
جنبه های اقتصادی دارای مزیت  های فراوانی از قبیل 

ایجاد اشتغال، توسعه اجتماعی و غیره است.
توسعه گردشگری شهری با ارتقای ابعاد کمی و کیفی 
فعالیت های عمده  از مهترین  بازده یکی  با حداکثر 
است. وجود  در عصر حاضر  اجرایی شهرها  مدیریت 
 ، تاریخی  اماکن  جاذبه های متنوع در شهرها چون 
فضاهای سبز، مراکز فرهنگی، امکانات ورزشی، مراکز 
خرید و بازراها و.. جزء فاکتورهای مهم شکل گیری 

گردشگری شهری محسوب می شود.
رشت شهری با جاذبه های جذاب و زیبای خدادادی 
صنعت  در  تواند  می  چقدر  جاذبه  این  اما  است 
گردشگری شهر رشت موثر باشد ؟ آیا اکتفا کردن به 
طبیعت خدادای برای توسعه گردشگری کافی است ؟! 
کالنشهر رشت به رغم داشتن فضاها و ظرفیت های 

گردشگری اما به یک شهر عبوری تبدیل شده است.
نصیب  گردشگری  از سفره  در حال حاضر  که  آنچه 
شهر رشت شده مسافرانی است  که  فقط این شهر را 
به چشم یک  شهر عبوری می بینند و اغلب پس از 
درنگی کوتاه به سرعت با آن خداحافظی کرده و راهی 

شهرهای دیگر می شوند.
سئوال اینجا است که چرا رشت بیشتر نقش یک شهر 
عبوری را به خود گرفته تا یک مقصد گردشگری؟ آیا 
جاذبه های گردشگری و توریستی این شهر به حدی 
نیست که بتواند عالقه مندان سیر و سفر را به خود 
جذب کند یا دلیل را باید در عوامل دیگری جستجو 

کرد؟ 
موقعیت هایی که در حال حاضر می تواند ظرفیت های 
رشت را در زمینه گردشگری افزایش دهد بسیار است.
مثال بارز آن تاالب عینک که از موقعیت و پتانسیل 
کم نظیری برخوردار است و می تواند مکان مناسبی 
برای تفریح و گردشگری باشد. همچنین جنگل ۴۵۰ 
هکتاری الکان که یکی از فرصتهای سرمایه گذاری 
استان است و در راستای گسترش و افزایش سرانه ی 
فضای سبز به شهرداری واگذار شد اما احداث پارک 
تفاهم  انعقاد  طی  و   ۹۶ درسال  که  الکان  جنگلی 
و  طبیعی  منابع  استانداری،  بین  ای  جانبه  سه  نامه  
شهرداری رشت به مدیریت شهری رشت واگذار شد،  

هنوز در انتظارسرمایه گذاری بخش خصوصی است 
رودخانه  دو  گردشگری  های  ظرفیت  از  دیگر  یکی 
زرجوب و گوهر رود است که می توان ضمن پاکسازی 
آنها از فاضالب ، از حاشیه این دو رودخانه با االچیق 
های کوچک که با فرهنگ و سنت گیالن هماهنگی 
داشته باشد بهره برد. همچنین استفاده درست از برند 
که  کودک  دوستدار  شهر  نیز  و  خوراک  شهر خالق 
می توان با اجرای برنامه های متنوع در این عرصه، 
باعث افزایش روز افزون و ماندگاری مسافرین در شهر 

رشت شد.
مسافرهای  خانه  و  مناسب  های  هتل  داشتن  البته 
شیک و مدرن در شهر رشت یکی از مطالبات جدی 
شهروندان و نیز گردشگران است که باید به این مهم 

پرداخته شود.
راهنمای گردشگر موضوع بسیار مهمی در گردشگری 
انجمن ها  فعالترین  از  یکی  گردشگری  انجمن  است. 
است و کمیته های زیادی تشکیل در این راستا تشکیل 
شده است اما هنوز خروجی که می توانست برای رشد 
و توسعه صنعت گردشگری رشت داشته باشد را به 

همراه نداشت 
متاسفانه در سالهای گذشته شورای شهر و نیز حوزه 
مدیریت شهری در مسئله گردشگری ، کم کاری و 

کوتاهی های زیادی مرتکب شدند.
امروز شاهد آن هستیم که در چهار طرف شهر رشت، 
نشانی اماکن گردشگری شهرهای دیگر ارائه می شود 
از معرفی موقعیت های گردشگری رشت خبری  اما 

نیست.
فراهم نشده که گردشگران  هنوز در رشت شرایطی 
ماندگاری داشته باشند که اگر این کار صورت گیرد 
سبب درآمد زایی و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد 

داشت.
ساز  و  گرو صنعت ساخت  در  فقط  مدیریت شهری 
به  توان  می  گردشگری  بخشی  رونق  با  بلکه  نیست 

اقتصاد پویای شهری نائل شد.
شورای  انتخابات  دوره  ششمین  *کاندیدای 

اسالمی شهر رشت
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رییس اتاق بازرگانی گیالن در جمع روسای تشکل های سه اتاق بخش خصوصی گیالن مطرح کرد:

بخش خصوصی همگام با انتخابات 1400
گیالن امروز- تشکیل دبیرخانه مشترک سه اتاق بازرگانی ، اصناف و تعاون که برای 
نخستین بار در کشور در اتاق بازرگانی گیالن شکل گرفت و دبیرخانه این تشکل در 
گیالن هم  در اتاق بازرگانی رشت ایجاد شد با هدف انسجام بخشیدن و تعامل بین تشکل 
های مردم نهاد و تصمیم سازیهای اثر بخش برای تسهیل در مباحث کارآفرینی و سرمایه 
گذاری و رفع موانع فعالیت های اقتصادی و فضای کسب و کار به گونه ای کار خود را آغاز 

که پس از رسمیت بخشیدن این دبیرخانه 
در اتاق گیالن به سرعت در سایر اتاق های 
کشور نیز این حرکت منسجم که همراه با 
خرد جمعی بود ،فعالیت خود را شروع کردند.

در گیالن اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و 
کشاورزی که با ریاست هادی  تیزهوش تابان 
که مسئولیت اتاق مشترک ایران و روسیه را 
نیز عهده دار است و تالش های ایشان در 
تجارت با ایران و روسیه و ایجاد سرای تجاری 
از اقدامات ماندگار تجارت ایران در خارج از 
کشور نام برده می شود و اولین سرای تجاری 
توسط  روسیه  در  کشور  از  خارج  در  ایران 
ایشان راه اندازی  شده است  ، اتاق اصناف 
محمد  الدین  جالل  آقای  ریاست  با  هم  
شکریه که وی هم در کشور سالها به صورت 
انتخابی نایب رییسی اول  اتاق اصناف ایران را 
عهده دار است و از وی به عنوان یکی از ارکان 
مهم تصمیم سازی در اتاق اصناف ایران نام 
با ریاست آقای  اتاق تعاون   ، برده می شود 
اتاق تعاون  عیسی محمدی که وی هم در 
اعتالی  برای  ای شناخته شده  ایران چهره 

بخش تعاونی ها از او یاد می شود ، سبب شد تا این استان در تشکل های بخش خصوصی 
به عنوان یک استان مطرح در ارائه پیشنهادات کارشناسی شده در شورای گفتگو کشور 
مطرح باشد و هم اکنون پیشنهادات این تشکل ها در شورای گفتگوی گیالن بعضا برای 
مرکز ارجاع و در مرکز هم  به جهت اهمیت پیشنهادات راهگشا مورد توجه و اقدام در 

جهت تسهیل در امور اقتصادی و سرمایه گذاری قرار می گیرد.
تشکل های سه نهاد اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون که مسئولیت اجتماعی را هم ، 
در کنار اهداف و برنامه های اقتصادی ، از آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی یاد می کنند 
، همواره در همه عرصه های انتخاباتی مشارکت در انتخابات را یک امر  ضروری و توجه به 
منویات رهبر معظم انقالب می دانند و در این راستا  از بخش های خصوصی گیالن دعوت 

می کنند تا در عرصه انتخابات کشور حضوری پر شور را به ارمغان آورند.
نشست مشترک روسای اتاق های سه گانه که با حضور  علی  امیرمستوفیان رییس 
اتحادیه صنف درودگران ، مبلسازان  مصنوعات و فراورده های  چوبی شهرستان رشت 

همراه بود به نقش انتخابات و حضور گسترده مردم تاکید شد.
انتخابات یک اصل در مسیر  اینکه  با اشاره به  تابان در این نشست  هادی تیز هوش 
دمکراسی است و کشورمان همواره به انتخابات به عنوان  مظهر دمکراسی نگاه می کند 
گفت : اتاق بازرگانی یک تشکل خصوصی است که مهمترین رویکرد و هدف آن توجه به 
تجارت و بازرگانی کشور است و همواره تالش می کند برای توسعه کشور در عرصه های 

اقتصادی گام بر دارد .
رییس اتاق بازرگانی گیالن با تاکید بر اینکه انتخابات ۱۴۰۰ با مشارکت گسترده مردم 
علی الخصوص بخش خصوصی می تواند زمینه ساز یک انتخابات سرنوشت ساز برای رفع 
مشکالت موجود باشد ، به مشکالت اقتصادی و موانع در مسیر تجارت و بازرگانی به عنوان 

یکی از اتفاقات ناخوشایند در اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود:
تعامل ، همگرایی و همسویی دستگاه های دولتی با  سازمان ها  با حمایت استانداری 
گیالن و عنایت ارزشمند دستگاه قضایی استان موجب شده است تا بخش خصوصی در 

گیالن با پشتوانه بهتری در مسیر فعالیت های اقتصادی حرکت کند.
در این نشست رییس اتاق اصناف گیالن هم از دبیرخانه تشکل های سه گانه به عنوان 

یک اتفاق  مهم در بخش خصوصی یاد کرد و ضمن قدردانی از تالش های دبیرخانه این 
تشکل در اتاق بازرگانی گیالن گفت : خوشبختانه اهداف و برنامه های اتاق بازرگانی 
گیالن تسهیل کننده فضای کسب و کار است و امروز آنچه که می تواند بر تورم ، رکود 
و فشارهای اقتصادی جامعه فائق آید ،  پیاده سازی یک الگوی اقتصاد مبتنی بر دانش 
صاحبان کسب و کار ، سرمایه ، صنعت ، تولید و تجارت است و این اتفاق مهم قطعا می 

تواند از اتاق های شیشه ای  تشکل های بخش خصوصی  بیرون آید.
جالل الدین محمد شکریه  انتخابات را برای کشور سرنوشت ساز دانست و با بیان این 
مطلب که تالش بخش خصوصی همسویی با حاکمیت برای یک انتخابات با شکوه است 
اظهار کرد : امیدواریم با انتخابات خوبی که در ۲۸ خرداد پیش رو داریم رییس جمهور 
آینده بتواند با یک تیم اقتصادی با دانش مسیر توسعه کشور را با سرعت بیشتری طی 
نماید  و اقتصاد و معیشت مردم هم که امروز با موضوعات اقتصادی گره خورده را مرتفع 

نماید.
عضو مستعفی شورای پنجم که به عنوان یکی از چهره های موثر در شورای پنجم نیز 
از او یاد می شد و به دلیل اتفاقات قانونی ترجیح داد از شورا استعفا و ادامه فعالیت خود 
را بر کرسی مورد عالقه اش  در اتاق اصناف ادامه دهد ، از انتخابات شورا هم به عنوان 
یک انتخابات بسیار مهم در مدیریت شهری یاد و خاطرنشان کرد : رشت مشکالت بسیار 
پیچیده ای دارد و امیدوارم انتخابات شورای شهر رشت بتواند با حضور افراد آگاه ، با تجربه 
و با دانش در مسیر شهرسازی ، این شهر را در مسیر توسعه همراه با معماری سنتی و 
زیبای خود هدایت نماید ، شهر رشت باید با یک الگو و برنامه بلند مدت حرکت کند و این 

مسوولیت مهم اعضای شورای ششم است.
عیسی محمدی رییس اتاق تعاون گیالن هم از تعاونی ها در استان به عنوان یک پتانسیل 
مهم اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه اتاق تعاون از همه 
تعاونی ها درخواست می کند تا با حضور ارزشمند مردمی خود پای صندوق های رای 

حضور یافته و سرنوشت خود را با انتخابات پر شور به ارمغان آورند گفت :
انتخابات پلی برای رسیدن به توسعه و شکوفایی است و امروز کشور نیازمند همدلی و 
افراد دلسوز و با تجربه در اداره کشور از ریاست جمهوری تا شوراها است و امیدوارم مردم 
هم با انتخابات در شوراها علی الخصوص در رشت بهترین و شایسته ترین افراد را وارد 

کرسی شورای شهر رشت نمایند.
در این نشست علی  امیرمستوفیان رییس اتحادیه صنف درودگران ، مبلسازان مصنوعات 
و فراورده های چوبی شهرستان رشت هم با قدردانی از تالش های دلسوزانه و اندیشمندانه 

روسای  سه اتاق به لزوم مشارکت مردم و صاحبان تولید  و سرمایه تاکید کرد.      

وعده هایی که برای شهر خالق خوراک عملیاتی نشد
مائده اسفندمز

یونسکو  المللی  بین  سازمان  در  خوراک  خالق  شهر  عنوان  به  رشت  که   ۹۴ سال 
به ثبت رسید، این امید می رفت که برخورداری از یک برند بین المللی می تواند 
نقطه عطفی برای توسعه پایدار این شهر باشد. چه بسا که هدف از ثبت شهرهای 
خالق در رشته های مختلف در عرصه ی بین الملل، همین توسعه فرهنگی و بهره 
در  یونسکو  وقت سازمان  رییس  توسط  که  است. هدفی  بوده  آن  مزایای  از  مندی 
سال ۹۴ )۲۰۱۴م( به وضوح مطرح شد، این بود که شبکه شهرهای خالق یونسکو، 
نشان دهنده پتانسیل بسیار باالی فرهنگ برای تقویت توسعه پایدار است. به عبارت 
بهتر »شهرها با پیوستن به این شبکه متعهد می شوند که با نگرش تقویت خالقیت 
و صنایع فرهنگی، مشارکت را در زندگی فرهنگی ارتقا داده و فرهنگ را در طرح ها 

و استراتژی های توسعه اقتصادی و اجتماعی بگنجانند«.
شکل  رشت  برندسازی  هدف  با  یونسکو  خالق  شهرهای  شبکه  به  رشت  پیوستن 
گرفت. حال اینکه غنای فرهنگی رشت و گیالن در طی سالیان دور همواره به گواهی 
تاریخ تایید و تثبیت شده است. ثبت رشت به عنوان شهر خالق خوراک ، شاهدی 
دیگر بر این غنای فرهنگی بود که اگرچه در لوای آشپزی و تنوع غذاها معرفی شد 
اما در بطن خود نشانگر نبوغ، ظهور استعدادها و روحیه تنوع، تغییر و توسعه خواهی 
در مردم این دیار داشته که با در هم آمیختگی با فرهنگ های مختلف به روشنگری 

و روشنفکری منتج شده است.
مانند  مختلفی  های  دستگاه  یونسکو،  شهرهای خالق  شبکه  به  رشت  پیوستن  در 
یاریگر  گردشگری،  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  گیالن،  دانشگاه 
شهرداری رشت برای تحقق این مهم بودند اما در نهایت همه مسئولیت های اجرایی 
بر عهده مدیریت شهری رشت گذاشته شد که خود درگیر نبود ثبات در مدیریت بود 

و طی ۶ سال گذشته، چهار شهردار را به خود دید.
نبود ثبات مدیریتی مطمئنا در عمل به برنامه ها و اهداف برنامه ریزی شده، تاثیر 
مختلف،  های  بخش  مدیران  و  شهرداران  مکرر  تغییر  با  که  طوری  به  دارد.  بسیار 
سردرگمی، بی برنامگی و دور شدن از اهداف تعیین شده، نخستین پیامدی است که 
به بار می آید و پس از آن، بی تفاوتی و عبور از اهداف تعیین شده بدون دستیابی به 

ثمره و نتیجه پیش بینی شده آن، پیامد تلخی بعدی است که رخ می دهد.
برندسازی رشت به عنوان شهر خالق خوراک هم دست مایه همین بی ثباتی و بی 
تفاوتی شد. هرچند در زمان ثبت رشت به عنوان شهر غذا، چشم انداز گسترده ای 
برای آن پیش بینی شده بود اما در نهایت طی ۶ سال گذشته اقدامی قابل توجه برای 
پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق آن چشم انداز بین المللی و ملی صورت نگرفت.

 وعده هایی که برای شهر خالق خوراک عملیاتی نشد
اگرچه برگزاری چند نمایشگاه غذا و راه اندازی چند رستوران در گوشه و کنار شهر، 
بار سنگین این برند را به دوش کشید اما در نهایت ورود سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی برای تحقق این برند بین المللی در رشت محقق نشد و شعار »از مزرعه تا 
سفره« هم که در آن سال ها در زیر پرچم ثبت رشت در یونسکو بارها تکرار می شد 
به بار ننشست و رشت، همچنان همان شهری است که پیش از پیوستن به شبکه 

شهرهای خالق یونسکو بود.

در پیاده راه فرهنگی آن که باید نماد فرهنگ و به نوعی معرف پیوستن رشت به 
شبکه بین المللی شهرهای خالق خوراک دنیا باشد، نمی توان جز چند غذاخوری 
نیمه تعطیل، فضایی که نشان دهنده چنین برندی باشد، به چشم دید. چه بسا حتی 
فرهنگ غذاخوردن مردم رشت در پاسی از شب آن هم از گاری ها و سه چرخه های 
کبابی هم که می توانست اندک تالش برای نشان دادن پیوستن رشت به شبکه ای 
بین المللی باشد و جاذبه ای برای گردشگران خارجی، هم بدون توجه به همسان 
سازی و زیباسازی آن ها به فراموشی سپرده شده و عمال نشانی از آن برندسازی که 

انتظار می رفت دیده نمی شود.
زمانی که رشت به شبکه بین المللی شهرهای خالق خوراک می پیوست، با توجه 
به تنوع محصوالت و غذاهای گیالن، وعده ایجاد موزه تاریخچه مکتب های آشپزی 
و غذا و بازارچه های دائمی عرضه غذا و افتتاح رستوران های چند ملیتی به گوش 
می رسید اما با گذشت ۶ سال هیچکدام از آن وعده های رنگارنگ و خوشمزه به ثمر 
نرسیده و برند شهر خالق خوراک به راحتی به فراموشی سپرده شده است. حتی 
طی دو سال گذشته این بیم  می رفت که سازمان یونسکو این برند را از رشت بازپس 
گیرد به دلیل انکه اهداف و عملکرد رو به جلویی در این حوزه طی چند سال گذشته 

در رشت رخ نداده است.
مسئوالن محلی و ملی برند شهر خالق خوراک را به فراموشی سپرده اند

هرچند چندی پیش یکی از اعضای شورای اسالمی رشت خواستار توضیحاتی درباره 
عملکرد شهرداری در این باره شد. »امیرحسین علوی« در جلسه شورا گفت: مشخص 
نیست چه اقداماتی در حوزه برندسازی رشت به عنوان شهر خالق خوراک شده در 
این حوزه طی چند ماه گذشته که  انتظار می رفت گام های بزرگی در  حالی که 
شهردار جدید منصوب شده، صورت گیرد. درحالیکه تنها خبری که در این باره از 
سوی شهرداری رشت منتشر شد این بود که در اردیبهشت امسال، نشست شورای 
راهبردی شهرهای خالق به صورت وبینار با حضور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-

ایران  با حضور نمایندگان شهرداری و شورای رشت برگزار شد که البته حجت اله 
ایوبی در آن وبینار، از عملکرد رشت ابراز رضایت کرده است. 

هفته گذشته، وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری هم به گیالن سفر 
کرد. اگرچه »علی اصغر مونسان« در سفر به گیالن از ساختمان شهرداری که در 
دست مرمت است، بازدید کرد اما باز هم صحبتی، نشانی از رایزنی درباره برند شهر 
خالق خوراک از سوی مسئوالن گیالن و وزارتخانه مربوطه شنیده نشد و عمال به 
نظر می رسد، برند شهر خالق خوراک رشت به راحتی تنها به یک عنوان پرطمطراق 

تبدیل شده که دهان به دهان می چرخد اما نشانی از وقوع و بروز آن نیست. 
حال با نزدیک شدن به انتخابات دوره ششم شورای اسالمی شهرها و روستاها، برند 
از ثمره برای تبلیغات کاندیداها  المللی شهر خالق خوراک تنها عنوانی خالی  بین 
است که شنیده می شود بدون آنکه برنامه عملیاتی قابل توجهی از آن ها برای این 

منظور ارائه شود.
هرچند نسل های آتی این شهر در آینده مطالبه گر کسانی خواهند بود که با وجود 
برخورداری از امتیاز بین المللی این برند، هیچ گام مثمرثمری برای بهره مندی از آن 
برای رشت و گیالن برنداشتند و تنها به عنوان» شهر خالق خوراک« بسنده کردند.


