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گفتار هفته

سردار  شهادت  پیامی  در  رشت  شهردار 
حاج  پاسدار  سپهبد  اسالم،  سپاه  سربلند 
قاسم سلیمانی را تسلیت گفت. در متن این 

پیام آمده است:
"شهادت هنر مردان خداست"

شهادت بزرگمرد میدان جهاد و مبارزه، مجاهد نستوه 
جبهه های جنگ با تروریست ها و تکفیری ها، سردار 
سربلند سپاه اسالم، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی 
فرمانده همیشه جاوید نیروی قدس را به محضر مقام 
مظلوم  ملتهای  و  ایران  ملت شریف  رهبری،  معظم 

منطقه تسلیت می گویم.
شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده ای عاشق و عارف 
ناب  اسالم  اعتالی  راه  در  را  پربارش  عمر  که  بوده 
محمدی در منطقه گذراند و خداوند مهربان نیز مزد 

تالشهای خالصانه ایشان را شهادت قرار داد.
ترین  شریف  از  یکی  این بار  آمریکا  جنایتکار  دست 
فرزندان این مرز و بوم را از مام میهن گرفت و ملت 

ایران را داغدار این فراق عظیم  نمود.
به عنوان یک خادم کوچک شهروندان گرامی رشت 
پرتالطم  دریای  با  همراه  که  دانم  می  بر خود الزم 
ملت شریف ایران یکصدا و یکدل روزی را به نظاره 

بنشینیم که دست انتقام این ملت بزرگ تقاص خون 
آن عزیز بزرگوار و همراهان مبارزش را از استکبار 
جهانی بگیرد و خواب را بر چشمان دشمنان اسالم و 

مسلمین حرام کند.
مسلمین  امر  ولی  بابرکت  عمر  بزرگ  خداوند  از 
آرزو  را  ظله العالی(  ای)مد  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
نموده و امیدوارم با رهبری داهیانه ایشان به زودی 

انتقامی سخت از آمریکای جنایتکار گرفته شود.

ناصر حاج محمدی
شهردار رشت

پیام تسلیت شهردار رشت در پی شهادت سردار سربلند 
سپاه اسالم، سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی  

تقدیم به روح بلند سردار شهید سپهبد پاسدار 
حاج قاسم سلیمانی

سبک باالن خرامیدند و رفتند/مرا بیچاره نامیدند و رفتند
سواران لحظه ای تمکین نکردند/ترحم بر من مسکین نکردند

سواران از سر نعشم گذشتند/فغان ها کردم، اما برنگشتند
اسیر و زخمی و بی دست و پا من/رفیقان، این چه سودا بود با من؟
رفیقان، رسم هم دردی کجا رفت؟/جوان مردان، جوان مردی کجا رفت؟
مرا این پشت، مگذارید بی پاک/گناهم چیست، پایم بود در خاک

اگر دیر آمدم مجروح بودم/اسیر قبض و بسط روح بودم
در باغ شهادت را نبندید/به ما بیچارگان زان سو نخندید
رفیقانم دعا کردند و رفتند/مرا زخمی رها کردند و رفتند

رها کردند در زندان بمانم/دعا کردند سرگردان بمانم
شهادت نردبان آسمان بود/شهادت آسمان را نردبان بود
چرا برداشتند این نردبان را؟/چرا بستند راه آسمان را؟

مرا پایی به دست نردبان بود/مرا دستی به بام آسمان بود
تو باال رفته ای من در زمینم/برادر، روسیاهم، شرمگینم
مرا اسب سپیدی بود روزی/شهادت را امیدی بود روزی

در این اطراف، دوش ای دل تو بودی!/نگهبان دیشب، ای غافل تو بودی!
بگو اسب سپیدم را که دزدید/امیدم را، امیدم را که دزدید
مرا اسب چموشی بود روزی/شهادت می فروشی بود روزی

شبی چون باد بر یالش خزیدم/به سوی خانه ی ساقی دویدم
چهل شب راه را بی وقفه راندم/چهل تسبیح ساقی نامه خواندم
ببین ای دل، چقدر این قصر زیباست/گمانم خانه ی ساقی همین جاست
دلم تا دست بر دامان در زد/دو دستی سنگ شیون را به سر زد
امیدم مشت نومیدی به در کوفت/نگاهم قفل در، میخ قدر کوفت
چه درد است این که در فصل اقاقی؟/به روی عاشقان در بسته ساقی
بر این در،  وای من قفلی لجوج است/بجوش ای اشک هنگام خروج است

در میخانه را گیرم که بستند/کلیدش را چرا یا رب شکستند؟!
دعا کردند در زندان بمانم/دعا کردند سرگردان بمانم

من آخر طاقت ماندن ندارم/خدایا تاب جان کندن ندارم
دلم تا چند یا رب خسته باشد؟/در لطف تو تا کی بسته باشد؟

بیا باز امشب ای دل در بکوبیم/بیا این بار محکم تر بکوبیم
مکوب ای دل به تلخی دست بر دست/در این قصر بلور آخر کسی هست
بکوب ای دل که این جا قصر نور است/بکوب ای دل مرا شرم حضور است

بکوب ای دل که غفار است یارم/من از کوبیدن در شرم دارم
بکوب ای دل که جای شک و ظن نیست/مرا هر چند روی در زدن نیست
کریمان گر چه ستار العیوب اند/گدایانی که محبوب اند خوب اند
بکوب ای دل،  مشو نومید از این در/بکوب ای دل هزاران بار دیگر
دال! پیش آی تا داغت بگویم/به گوشت، قصه ای شیرین بگویم

برون آیی اگر از حفره ی ناز/به رویت می گشایم سفره ی راز
نمی دانم بگویم یا نگویم/دال! بگذار، تا حاال نگویم

ببخش ای خوب امشب، ناتوانم/خطا در رفته از دست زبانم
لطیفا رحمت آور، من ضعیفم/قوی تر ازمن است، امشب حریفم

شبی ترک محبت گفته بودم/میان دره ی شب خفته بودم
نی ام از ناله ی شیرین تهی بود/سرم بر خاک طاقت سر نمی سود

زبانم حرف با حرفی نمی زد/سکوتم ظرف بر ظرفی نمی زد
نگاهم خال، در جایی نمی کوفت/به چشمم اشک غم، تایی نمی کوفت

دلم در سینه قفلی بود، محکم/کلیدش بود، دریاچه ی غم
امیدم، گرد امیدی نمی گشت/شبم دنبال خورشیدی نمی گشت

حبیبم قاصدی از پی فرستاد/پیامی بابلوری می فرستاد
که می دانم تو را شرم حضور است/مشو نومید، این جا قصر نور است

اال! ای عاشق اندوه گینم/نمی خواهم تو را غمگین ببینم
اگر آه تو از جنس نیاز است/در باغ شهادت باز، باز است

نمی دانم که در سر، این چه سودا است!/همین اندازه می دانم که زیبا است
خداوندا چه درد است این چه درد است؟/که فوالد دلم را آب کرده است
مرا ای دوست، شرم بندگی کشت/چه لطف است این، مرا شرمندگی کشت
 مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

حدیث هفته
قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: والذی نفسی بیده ))لوال ان رجاال من المومنین التطیب انفسهم(( لوددت 

انی اقتل فی سبیل اهلل، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل.
پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله فرمود: قسم به آنکه جانم به دست اوست))اگر نبود اینکه جمعی از مومنین 
خوش ندارند(( دوست داشتم که در راه خدا نه یکبار و دوبار، که چندین بار زنده گشته و بار دیگر کشته گردم.
صحیح بخاری، ج4، ص21، باب تمنی الشهاده 
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آیین تجلیل از سردار حق بین در رشت 
برگزار شد 

در برنامه ای ویژه از مجاهدتها و تالشهای سردار محمدعلی حق بین مشاور عالی فرمانده 
نیروی زمینی سپاه و فرمانده قرارگاه مرکزی امام حسین)ع( سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

قدردانی و تجلیل شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در این آیین 
نکوداشت که رئیس شورای اسالمی شهر رشت، برخی از اعضای شورا و مدیران شهرداری 
حضور داشتند، دکتر ناصر حاج محمدی در سخنانی با قدردانی از مجاهدتهای سردار حق 
بین گفت: نقش بی بدیل دالورمردان گیالنی به ویژه سردار گرامی سپاه اسالم جناب آقای 
حق بین به پایان دادن چهار سال سلطه تفکیری ها بر نبل و الزهرا و همچنین تالش و 

مجاهدت بی مانند ایشان بر کسی پوشیده نیست.
شهردار رشت با اشاره به اینکه ایشان در مرداد ماه گذشته نشان فتح۲ را از دستان مبارک 
مقام معظم رهبری دریافت کرده اند، گفت: به عنوان یک خادم مردم گیالن و رشت از این 

افتخار بزرگ به خود می بالم.
در این آیین تجلیل، تصویری از پرتره سردار حق و هدایایی دیگر به ایشان اهدا شد و از 

مجاهدتهای این سردار معظم در دفاع از حرم قدردانی شد    

حضور شهردار رشت در راهپیمایی روز گرامیداشت ۹ دی
 "روز بصیرت"

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، همزمان با ۹ دی ماه "روز 
بصیرت" دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به همراه اعضای شورای اسالمی شهر رشت و مدیران و 

پرسنل شهرداری همگام با سایر اقشار ملت ایران در راهپیمایی بزرگ این روز شرکت کردند.
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شهردار رشت در آیین ویژه "روز رشت" در تاالر مرکزی:
تالش می کنیم "روز رشت" در تقویم رسمی کشور ثبت شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دکتر ناصر حاج محمدی در 
آیین ویژه "روز رشت"در تاالر مرکزی شهر واقع در "بوستان ملت" با بیان این پیشنهاد، خاطر نشان کرد: 
امیدواریم بتوانیم یک مقوله دیگر از اولین ها را برای شهر رشت رقم بزنیم و "روز رشت" اولین شهری در 

کشور باشد که روز آن در تقویم رسمی کشور ثبت می شود.
وی سپس از دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران که میهمان ویژه این 

آیین بود خواست تا در انجام این کار مهم دست مدیریت شهری را بگیرد.
شهردار رشت گفت: شهر رشت آالن به برکت برند شهر خالق خوراک شناسی یکی از شهرهای بین المللی است. 
در کل جهان تعداد اندکی شهر خالق داریم که رشت افتخار دارد در این جمع قرار گرفته است.دکتر حاج 
محمدی سپس افزود: برند شهر خالق باید برای شهر رشت توسعه اقتصادی ایجاد کند و خوشبختانه ما آالن 

داریم به این سمت پیش می رویم.
وی با اشاره به اینکه امروز با حضور دکتر ایوبی پالک کوبی شهر خالق خوراک رشت در ساختمان 
تاریخی شهرداری انجام می شود، گفت: با اقداماتی که در زمینه شهر خالق خوراک انجام شده 
و از این پس هم انجام خواهد شد، حاال شهر رشت و خوراکی های آن را در جهان می شناسند 
و گردشگران با سرچ کردن در اینترنت اطالعات بسیاری در این زمینه خواهند یافت.شهردار 
رشت سپس اثرات بهبود اقتصاد شهری را در زمینه کاهش تعداد بیکاران و ازدواجهای ناموفق 
عنوان کرد و گفت: وقتی اقتصاد یک شهر پویا باشد آسیبهای اجتماعی یاد شده نیز در آن شهر 

کاهش می یابند.
وی همچنین به سفر مدیران شهری یوانگجوی چین به رشت و بیان تجارب ارزشمند آنها در زمینه 
بهره گیری از برند شهر خالق اشاره کرد و گفت: همانطور که در آغاز این برنامه به شکل نمادین 
حاج میرزا خلیل رفیع کلید شهر را پس از ۱۵۰ سال به شورای اسالمی دادند و این شورا هم آن 

را به بنده واگذار کردند، من امیدوار شایسته اعتماد یاد شده باشم.
حاج محمدی به برخی از پروژه های در دست اجرا همچون تصفیه خانه شیرابه زباله های 
سراوان، پاکسازی آلودگی رودخانه های رشت و جمع آوری و ساماندهی فاضالب شهری اشاره 
کرد و گفت: به حاج میرزا خلیل رفیع قول می دهیم شهر رشت را برای مردم رشت شاداب 

و پرنشاط کنیم.
وی ادامه داد: به حاج میرزا خلیل رفیع قول می دهیم حمل و نقل شهری آسان شود، مسائل و 
مشکالت شهری مورد توجه قرار گیرد و مسئله گیر کردن شهروندان در ترافیک سنگین با تصویب 

ایجاد تراموا در شورای عالی ترافیک برای همیشه در شهر رشت حل شود.
حاج محمدی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه استان گیالن و دو استان دیگر شمالی مازندران 
و گلستان نگین کشور هستند و باید از طبیعت بکر، سرشار و زیبای آنها محافظت کرد، گفت: 
امیدواریم با برنامه هایی که انجام می شوند، رشت شهری شناخته شده برای همه گردشگران 

تبدیل گردد.

خادمان مردم در شورا برای توسعه شهر فعالیت می کنند

پس از شهردار رشت، اسماعیل حاجی پور به زبان گیلکی برای حاضران سخنرانی کرد و گفت: 
خادمان مردم در شورا به فکر توسعه و آبادانی شهر رشت هستند.

رئیس شورای اسالمی شهر رشت همچنین گفت: ممکن است اعضای شورای شهر تفاوتهایی در 
سلیقه و نگاه داشته باشند اما هدف همه آنها توسعه و پیشرفت شهر است.وی به نهایی شدن برخی 
پروژه ها در شهر رشت اشاره کرد و گفت: ایجاد پارک آبی، پاکسازی رودخانه ها، اجرای تراموا 

و بسیاری دیگر از پروژه ها به وسیله خادمان شما در شورا و با پیگیری شهردار، دنبال می شود.
وی ادامه داد: شهر رشت به عنوان شهر اولین ها معروف است و حاال هم با هماهنگی های انجام 

شده اولین خانه سینمای کشور در استانها در رشت ایجاد خواهد شد.
حاجی پور در پایان گفت: خیلی از مواردی که در این جلسه گفته شد حاکی از آن است که ما در 
گذشته اینها را داشته ایم و من امیدوارم روزی برسد که ما افتخار کنیم حاال چه چیزهایی داریم.

اقدمات خوبی در زمینه شهر خالق خوراک رشت دارد انجام می شود

فاطمه شیرزاد سومین سخنران این آیین خطاب به حاضران گفت: ان شاءاهلل ما اعضای شورا بتوانیم 
با عملکرد مناسب در جهت توسعه و عمران شهری قدمهای محکمتری برداریم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی شهر رشت سپس خاطر نشان 
کرد: من به طور ویژه از حضور جناب آقای دکتر ایوبی و همسر محترم ایشان در برنامه "روز رشت" 
قدردانی می کنم و باید به ایشان عرض کنم که اقدامات خوبی در شهر رشت در زمینه شهر خالق 

خوراک شناسی انجام شده است.
وی گفت: ضمن اینکه از آقای دکتر ایوبی برای حضور در برنامه امشب پیاده راه دعوت می کنیم، 
باید عنوان نماییم که برند شهر خالق خوراک برندی ارزشمند برای شهر رشت است که مدیریت 
شهری برای تداوم کار این برند فعالیت  می  کند و ما می توانیم با توسعه برنامه ها در این زمینه در 

ترویج غذای حالل موقعیتی ویژه برای شهر رشت نیز فراهم کنیم.
شیرزاد گفت: شهر خالق خوراک و برنامه های آن باید به فرصت و امکانی برای توسعه، پیشرفت 
و همچنین بهبود اقتصاد و معیشت خانوارهای شهری تبدیل شود.وی در پایان از شهروندان رشت 

خواست تا از برنامه های مدیریت شهری در "روز رشت" نهایت بهره را ببرند



۵

دکتر ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سخنانش 
در تاالر مرکزی رشت:

اعضای شورای شهر اگر شهردار خوب پیدا کردند، حفظ کنند
دکتر حجت اهلل ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با متمدن، فرهنگی و میهمان نواز 
خواندن مردم شهر رشت، در سخنرانی خود در مراسم »روز رشت« در تاالر مرکزی شهر خطاب 
به حاضران که استقبالی پرشور و کم نظیر در برنامه ها داشته اند، گفت: من به هر شهری رفتم پشت 
تریبون تنها از من تشکر کردند اما در اینجا سه بار از قول سه عزیز در این برنامه ارزشمند سه بار به 

حضور همسرم در کنار من تاکید شد که برای من جای خوشحالی بسیاری دارد و نشان از فرهنگ 
واالی رشتی ها و شخصیت آنها دارد.

وی گفت: اعتقاد دارم که این شهر در بسیاری از زمینه ها ابتکاراتی ویژه دارد مخصوصاً در عرصه 
فرهنگ و هنر که حتی از تهران هم به گواهی بسیاری از کارشناسان جلوتر است.

دکتر ایوبی با تاکید بر نقش و اهمیت مدیریت شهری گفت: جهان امروز جهان شهر محور 
است و خوشبختانه امروز شهرداری و شهرداران در ایران هم از جایگاهی شایسته برخوردار 

هستند.
وی با تاکید بر اینکه اقدامات خوبی در شهر رشت در زمینه های مختلف در حال انجام است، 
گفت: در جهان عمر مدیریت شهرداران گاهی به باالی ۲۰ تا ۳۰ سال می رسد، این مطلب را 
از آن جهت می گویم که اعضای محترم شورا توجه داشته باشند که اگر شهردار خوبی گیرشان 

آمده، آن را نگه دارند.

دگتر  حجت اهلل ایوبی؛ دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران:
آینده روشنی پیش روی شهر خالق خوراک رشت است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران سپس با اشاره به اینکه  برنامه های خوب و ارزشمندی در 
ِ شود، گفت:     شهر رشت در زمینه خورک شناسی در حال انجام است و از این برنامه ها حمایت می 
شهر رشت نه تنها در زمینه خوراک  بلکه در بسیاری از زمینه های دیگر همچون، فرهنگ، هنرهای 

تجسمی و... ایده های خالق دارند.
وی خاطر نشان کرد: گردشگرانی که به کشورهای مختلف سفر می کنند یکی از مواردی را که به 
آن توجه دارند، غذاها و خوراکی ها است و رشت هم اکنون با اجرای برنامه های خالقانه می تواند روی 
خوراکی های معروفی  که دارد مثل میرزا قاسمی و در رستورانهای مختلف جهان هم سرو می شود، 
تمرکز کند. وی با اشاره به اینکه شهرهای خالق در جهان تنها ۲۴۶ شهر هستند و حتی تهران 
نتوانسته است در این شبکه وارد شد، گفت: حضور شهر رشت در شبکه های خالق بسیار ارزشمند 

است. من آینده روشنی پیش روی  شهر خالق خوراک رشت می بینم.
دکتر ایوبی در بخش دیگری  از سخنانش به ویژگیهای ارزشمند شهروندان رشت اشاره کرد و گفت: یکی 
از ویژگیهای این منطقه وجود آب، دریا و باران است و رشت را به شهرباران می شناسند. آب آلودگی را 
پس نمی زند بلکه آن را زایل و محو می کند، ویژگی بارز مردم این منطقه هم از آب و دریا ریشه می گیرد.
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در ادامه خاطر نشان کرد: روزهایی مانند "روز رشت" 
روزهای شادی و نشاط هستند و ما باید از این فرصتها برای حفظ شادابی اجتماعی استفاده کنیم.
گفتنی است این آیین که در تاالر مرکزی رشت اجرا شد، با سخنرانی نمادین حاج میرزا خلیل رفیع 
نخستین شهردار رشت آغاز شد و با اجرای کنسرت موسیقی و آواز سنتی ناصر وحدتی، نمایش، 

اهدای جایزه به برگزیدگان شهر، رونمایی از تمبر رشت و... همراه بود.



به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« مجموعه  مدیریت شهری متشکل از سازمانهای »فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی«، »سیما، منظر و فضای سبز شهری«، »میادین و ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی« و همچنین »مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک رشت« و مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری برنامه هایی متنوع و جذاب در شهر اجرا کردند که هر یک از این برنامه ها با 

استقبال گسترده و پرشور شهروندان رشتی روبه رو شد.
در چند روز اجرای این برنامه ها که بسیاری از آنها جشنواره ها و مسابقه های خوراک محور بود، توجه 
جمعیتی پرشمار و سیل آسا از شهروندان رشتی به این برنامه ها جلب شد و هر یک به فراخور سلیقه و 

عالقه مندی خود از برنامه های اجرا شده بهره و لذت برند.
   نخستین جشنواره گاری کباب، جشنواره »می رشت خوشمزه خوراک« در دو بخش خانگی)بومی - 
محلی( و رستورانی، مسابقه  پخت میرزاقاسمی نخستین مسابقه از سلسله مسابقه های »رشتی خوراک« در 
دو بخش)خانگی و رستورانی(، جشنواره غذای هنرجویان آموزشگاهی، پالک کوبی به منظور تثبیت  شهر 
خالق خوراک شناسی رشت، رونمایی از سایت دو زباله  شهر خالق خوراک رشت، رونمایی از قدیمی ترین 
نقشه رشت و نشست تخصصی با حضور دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران از جمله برنامه های مهم 
خوراک محور مدیریت برنامه های یونسکو در شهر خالق رشت بود. همچنین نمایشهای خیابانی متعدد در 
پیاده راه شهدای ذهاب، هنرنمایی نقاشان و خوشنویسان شهر در کنار ساختمان سازمان فرهنگی،  اجرای 
رادیو آوای رشت از بالکن سازمان فرهنگی، برگزاری جشنواره مجسمه های چوبی که همگی با هدف و به 

منظور ایجاد فضای شادابی و نشاط اجتماعی به مناسبت گرامیداشت »روز رشت« اجرا شد.
 برنامه های روز دهم دی ماه ۹۸ به مناسبت گرامیداشت »روز رشت«:

* افتتاح نمایشگاه عکس و اسناد رشت
*  دیدار با پرستاران بیمارستان 17 شهریور به مناسبت روز پرستار

*  افتتاح جشنواره »می رشت خوراک« در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

*  نشست »رشت پژوهی«  پژوهشکده گیالن شناسی
*  محفل انس با قرآن و جشن والدت حضرت زینب )س(

*  نشست »نسل ماندگار« )خاطره گویی رشت و دفاع مقدس(
برنامه های روز یازدهم دی ماه ۹۸ به مناسبت گرامیداشت »روز رشت«:

*رونمایی از المان دکتر آذراندامی، مکان: بلوار دیلمان
*رونمایی از المان دکتر ابریشم چیان، مکان: دانشگاه علوم پایه

* عصر شعر ایستگاه باران،  مکان: سالن رحمدل
* مسابقه رشتی خوراک )میرزاقاسمی( بخش خانگی ساعت 1۸ در پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب

* نشست نسل ماندگار ،خاطره گویی رشت و دفاع مقدس.ساعت ۲1.مکان:حسینیه هنر
* برگزاری مسابقه شطرنج در برج گلسار به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری

* برگزاری همایش زبان مادری
* دیدار با خانواده معظم شهید رضایی

برنامه های روز دوازدهم دی ماه ۹۸ به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت«:
*به صدا درآمدن زنگ روز رشت در دبیرستان پیک نور در ساعت 7.۴۵صبح

*زیارت مزار شهدا  ساعت  ۸.۳۰ صبح
*آیین نکوداشت روز رشت ساعت ۹.۳۰ در تاالر مرکزی شهر جنب بوستان ملت

* برگزاری جشنواره گاری کباب رشتی ساعت 1۶ تا ۲۴ پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب
*جشنواری می رشت خوشمزه غذا )رستوران داران( ساعت 1۰ صبح الی ۲۲ پیاده راه فرهنگی

*سلسله مسابقات رشتی خوراک)پخت میرزا قاسمی ویژه رستوران ها(ساعت 1۸ پیاده راه فرهنگی
*مراسم پالک کوبی ، رونمایی سایت شهر خالق خوراک، رونمایی از نقشه قدیمی رشت 

*اختتامیه مراسم و اهدای جوایز مسابقات ساعت ۲۰:۳۰پیاده راه فرهنگی ۶

استقبال بی نظیر  و کم سابقه رشتی ها از برنامه های جذاب »روز رشت«
از جشنواره گاری کباب رشتی تا مسابقه پخت میرزاقاسمی/ از جشنواره »می رشت خوشمزه خوراک« تا سلسله مسابقه های »رشتی خوراک
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دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در باره آینده شهر خالق خوراک گفت:

با مشاهده شور و هیجان »روز رشت« خیالم از بابت 
شهرتان راحت شد

   دکتر حجت اهلل ایوبی در پایان سفرش به شهر رشت 
برنامه های مختلف هنگامی که  و پس از حضور در 
شور، هیجان و استقبال بی نظیر شهروندان رشتی 
خالق  »شهر  شده  دیده  تدارک  برنامه های  از  را 
رشت«  »روز  در  من  گفت:  دید  خوراک شناسی« 
چهره ه ای درخشان، شاد و شاداب از شهر رشت و 
مبارک  و  اتفاق خوب  این  و چقدر  دیدم  مردمانش 
است که نشان از رفتار توسعه  یافته و متمدنانه شما 

می دهد.
   دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: 

که  است  شهری  توسعه یافته  و  متمدن  شهر 
بین شهردار، شورای شهر و مردم آن رابطه یی 
همه  و  باشد  داشته  وجود  صمیمی  و  عمیق 
شهرهای شناسنامه دار و تاریخی که از جایگاه 
ویژگیهایی  چنین  هستند،  برخوردار  جهانی 

دارند.
»روز  در  ما  که  ماجرایی  همین  افزود:  وی     
نشان  دیدیم  شما  زیبای  شهر  در  رشت« 
خالقانه  ایده های  این  چقدر  که  می دهد 
اثرگذار  می شود  اجتماعی  شادی  سبب  که 
اجرای  برای  که  دیدیم  است.  تاثیرگذار  و 
و  کالن  بودجه  به  نیاز  خوب  برنامه های 
امروز  شما  نیست.  هم  بزرگ  تصمیمات 
همگان  به  را،  منسجم  شهر  یک  از  تصویری 

نشان دادید.
امروز  من  داد:  ادامه  ایوبی  دکتر حجت اهلل     
خیالم راحت شد. فکر  می کنم در کوچه پس  کوچه های سیستم اداری ما هنوز می شود کارهای 

احساس  حاال  و  داد  انجام  کم  مبالغ  با  را  بزرگ 
شهر  در  شما  روی  پیش  روشنی  آینده  می کنم 
یونسکو  ملی  کمیسیون  در  هم  ما  و  است  رشت 
تجربه های  انتقال  با  تا  هستیم  شما  درخدمت 
تالش  شما  به  جهان  خالق  شهرهای  موفق 
می کنیم تا رشت بیش از پیش به مجامع جهانی 

معرفی شود.
ایران  در  یونسکو  ملی  کمیسیون  رئیس     
اتفاق  که  مسائلی  همه  رغم  به  گفت:  همچنین 
می افتد جای امیدواری است که در عرصه های 
سربلند  همیشه  ایران  هنر،  و  تمدن  فرهنگ، 
بنابر  دارد  جهان  در  رفیع  جایگاهی  و  است 
بیشتر  فرهنگی  مقوله های  به  باید  این 
در  که  افرادی  دیدید  شما  اگر  شود.   توجه 
تنها  می کنند  ورود  شهرداری  ساختمان 
هنرمندان،  بلکه  نیستند  مسئوالن  و  مقامات 
این  به  فرهیختگان  و  فرهنگیان  اندیشمندان، 
درست  را  راه  بدانید  می شوند،  وارد  ساختمان 

رفته اید.

به مناسبت فرا رسیدن "روز رشت" برگزار شد
نمایشگاه »بازآفرینی تصویری دارالحکومه رشت«

شهردار رشت به همراه دو تن از اعضای شورای اسالمی شهر رشت از نمایشگاه بازآفرینی تصویری دارالحکومه رشت 
که در گالری مارلیک به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« برگزار شده بود، بازدید کرد.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن "روز رشت" دکتر 
ناصر حاج محمدی شهردار رشت با همراهی فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر و محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسالمی شهر رشت از نمایشگاه ویژه تصاویر جالب توجه 

با عنوان "بازآفرینی تصویری دارالحکومه رشت" در گالری نمایشگاهی مارلیک بازدید نمودند.
شهردار رشت در بازدید این نمایشگاه گفت: نمایشگاه یاد شده نخستین مرحله از سلسله نمایشگاه های معماری 

رشت قدیم است و در آینده برگزاری این نمایشگاه ها تداوم خواهد یافت.
گفتنی است در این برنامه علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان 

فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و شماری دیگر از مدیران بخشهای مختلف شهرداری رشت حضور داشتند.

پالک کوبی شهر خالق خوراک؛
گامی بلند در راستای تحقق اهداف شهر خالق خوراک رشت

همزمان با آخرین روز از برنامه های »روز رشت« به وسیله دکتر حجت اهلل ایوبی پالک کوبی شهر 
خالق خوراک رشت انجام شد.

آیین غروب  این  بین الملل شهرداری رشت در  امور  و  ارتباطات  واحد خبر مدیریت  به گزارش 
دوازدهم دی ماه امسال در عمارت تاریخی شهرداری، دکتر حاج محمدی، برخی از اعضای شورا و 
جمعی از مدیران شهرداری و کارشناسان مرتبط با شهر خالق خوراک رشت، دکتر ایوبی را همراهی 

می کردند.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در این برنامه پالک کوبی انجام شده را آغاز حرکتی نو در 
تداوم برنامه های شهر خالق خوراک رشت عنوان کرد و برای مدیران این بخش آرزوی موفقیت نمود. 
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همزمان با فرا رسیدن "روز رشت"؛ 
به مقام شامخ شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس ادای احترام شد 	

در	نخستین	ساعتهای	صبح	روز	پنجشنبه	دوازدهم	دی	ماه	۱۳۹۸	و	پیش	از	شروع	آخرین	برنامه	
های	"روز	رشت" شهردار	رشت	و	هیات	همراه	وی	با	حضور	در	گلزار	شهدای	رشت	به	مقام	شامخ	

این	شهدا	ادای	احترام	کردند
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	اعضای	شورای	اسالمی	شهر،	
شهردار	رشت	و	برخی	از	مدیران	با	حضور	در	گلزار	شهدای	رشت	با	خواندن	فاتحه،	نثار	گل	و	غبارروبی	

به	شهدای	گرانقدر	شهرمان	ادای	احترام	کردند	و	با	آرمانهای	واالی	شهیدان	تجدید	میثاق	نمودند.
گفتتی	است	در	این	آیین	فاطمه	شیرزاد	رئیس	کمیسیون	فرهنگی،	اجتماعی	و	گردشگری	شورا،	
محمدحسن	عاقل	منش	و	محمدحسن	علیپور	از	اعضای	شورای	اسالمی،	علیرضا	قانع	مدیریت	
ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری،	حمیدرضا	محمدی	رئیس	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	

ورزشی	و	همچنین	برخی	دیگر	از	مدیران	شهرداری	رشت	حضور	داشتند.

همزمان با فرا رسیدن "روز رشت" طرح شهردار مدرسه کلید خورد
همزمان	با	فرا	رسیدن	دوتزدهم	دی	ماه	"روز	رشت" با	به	صدا	در	آمدن	»زنگ	روز	رشت«	در	مدرسه	
پیک	نور	طرح	شهردارمدرسه	نیز	کلید	خورد	و	سند	تفاهمنامه	همکاری	بین	شهرداری	رشت	و	اداره	

کل	آموزش	و	پرورش	استان	گیالن	همزمان	با	فرا	رسیدن	"روز	رشت" به	امضا	رسید.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	این	سند	همکاری	به	امضای	
دکتر	ناصر	حاج	محمدی	شهردار	رشت	و	نادر	جهان	آرای	مدیر	کل	آموزش	و	پرورش	استان	گیالن	

رسیده	است.در	اجرای	این	سند	همکاری	دو	طرف	به	انجام	طرح	شهردار	مدرسه	ملزم	می	شوند.
هدف	اصلی	اجرای	طرح	شهردار	مدرسه	نهادینه	کردن	مشارکت	جمعی	دانش	آموزان	در	همکاری	

برای	مدرسه	و	همچنین	ایجاد	حس	مسوولیت	و	روحیه	همکاری	در	آنها	است.	
در	اجرای	این	طرح	می	توان	با	همکاری	دانش	آموزان	از	ظرفیتها	و	توانمندیهای	دانش	آموز	نخبه	در	زمینه	های	
مختلف	ترویج	برنامه	های	فرهنگی،	علمی،	عقیدتی	و	...		در	جهت	بهبود	وضعیت	مدرسه	اقدام	شود.گفتنی	

است	در	آیین	امضای	این	تفاهمنامه	چند	تن	از	مدیران	شهری	و	اعضای	شورای	شهر	هم	حضور	داشتند.

محفل انش با قرآن در رشت برگزار شد
همزمان	با	فرا	رسیدن	"روز	رشت" و	والدت	حضرت	زینب)س(؛	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	
رشت	با	همکاری	اداره	اوقاف	و	امور	خیریه	شهرستان	رشت،	"محفل	انس	با	قرآن	و	عترت" را	در	رشت	برگزار	کرد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	به	مناسبت	فرا	رسیدن	
میالد	با	سعادت	حضرت	زینب	سالم	اهلل	علیها	و	فرا	رسیدن	"روز	رشت" این	محفل	معنوی	قرآنی	در	
بقعه	متبرکه	فاطمه	اخری	در	رشت	برگزار	شد.این	آیین	قرآنی	با	حضور	و	تالوت	قاری	بین	المللی	
استاد	حاج	وحید	نظریان،	تالوت	قاری	جوان	شهر	رشت	محمدرضا	امجدی،	مولودی	خوانی	مداح	

اهلبیت)ع(	حاج	مسعود	عارفی	و	اجرای	گروه	تواشیح	و	همخوانی	ال	یاسین	رشت	همراه	شد.
محفل	قرآنی	یاد	شده	شامگاه	سه	شنبه	دهم	دی	ماه	امسال	پس	از	اقامه	نماز	جماعت	مغرب	و	
عشاء	با	حضور	برخی	از	مسئوالن	استانی،	شهرستانی،	فاطمه	شیرزاد	رئیس	کمیسیون	فرهنگی،	اجتماعی	و	
گردشگری	شورای	اسالمی	شهر،	محمدحسن	عاقل	منش	عضو	شورای	اسالمی	شهر،	دکتر	ناصر	حاج	محمدی	
شهردار	رشت،	علیرضا	قانع	مدیر	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت،	حمیدرضا	محمدی	رئیس	سازمان	
فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری،		مدیران	شهرداری	و	جمعی	از	شهروندان	مومن	و	خداجو		برگزار	شد..

به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت و »روز پرستار«؛
از پرستاران بیمارستان ۱۷ شهریور رشت تجلیل شد

به	همت	مشاور	امور	بانوان	شهردار	رشت	و	با	حضور	دکتر	حاج	محمدی	و	فاطمه	شیرزاد	رئیس	
کمیسیون	فرهنگی،	اجتماعی	و	گردشگری	شورا	و	محمدحسن	عاقل	منش	عضو	شورای	اسالمی	

شهر	رشت،	آیین	تجلیل	از	پرستاران	بیمارستان	۱7	شهریور	رشت	برگزار	شد.
به	گزارش	واحد	خبر	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری	رشت	در	این	برنامه،	دکتر	حاج	محمدی	
و	همراهان	وی	از	بخشهای	مختلف	بیمارستان	۱7	شهریور	بازدید	کرده	و	ضمن	عیادت	از	کودکان	بستری	در	
این	بیمارستان	با	والدین	آنها	به	گفت	وگو	پرداختند.بازدیدکنندگان	در	گفت	وگو	با	مدیران،	دست	اندرکاران	
و	کادر	درمانی	این	بیمارستان	با	اهدای	گل	و	لوح	سپاس	به	شماری	از	پرستاران	مرکز	آموزشی،	پژوهشی	و	

درمانی	۱7	شهریور	رشت	فرا	رسیدن	"روز	پرستار" را	به	آنها	تبریک	گفتند.
در	این	برنامه	علیرضا	قانع	مدیریت	ارتباطات	و	امور	بین	الملل	شهرداری،	نرجس	شیخ	شعبانی	مشاور	امور	بانوان	

شهردار	رشت	و	محمدی	رئیس	سازمان	فرهنگی،	اجتماعی	و	ورزشی	شهرداری	رشت	هم	حضور	داشتند.



۹

به همت سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت،
نمایشگاه اسناد و عکس "روز رشت" در خانه میرزا کوچک برگزار شد

روز سه شنبه دهم دی ماه  امسال به همت سازمان 
رشت  شهرداری  اجتماعی  و  ورزشی  فرهنگی، 
نمایشگاه اسناد و عکس "روز رشت" در خانه میرزا 

کوچک در محله استادسرا برگزار شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
تعدادی  نمایشگاه  این  الملل شهرداری رشت، در 
به  قدیمی  عکسهای  و  تصاویر  اسناد،  از  پرشمار 
معرض دید عالقه مندان گذاشته شده و تندیس 

هایی کوچک از میرزا کوچک رهبر نهضت جنگل و دیگر محصوالت فرهنگی عرضه شده است.
شهردار رشت در حاشیه برگزاری این نمایشگاه، اسناد و تصاویر تاریخی را بهترین گواه و دلیل 
واقعیتهای تاریخی هر سرزمین و هر قوم توصیف کرد و گفت: این اسناد، مدارک و عکسها می توانند 

دستمایه های تحقق و پژوهش محققان، دانشجویان و دانش آموزان قرار گیرتد.
گفتنی است در این بازدید فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، 
محمدحسن عاقل منش و محمدحسن علیپور دو عضو شورای اسالمی شهر رشت، علیرضا قانع 
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، آرش امیرلو مدیر منطقه یک و برخی دیگر از مدیران 

شهرداری رشت حضور داشتند.

به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت«؛ 
نشست تخصصی »رشت پژوهی« در پژوهشکده گیالنشناسی برگزار شد

ارتباطات و امور  به گزارش واحد خبر مدیریت 
بین الملل شهری رشت به همت و تالش سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و 
با همکاری و مشارکت پژوهشکده گیالنشناسی 
روز سه شنبه دهم دی ماه امسال یک نشست 
تخصصی رشت پژوهی در سالن این پژوهشکده 

در رشت برگزار شد.
از  با حضور جمعی پرشمار  این نشست که  در 
فرهیختگان، فرهنگیان، پژوهشگران، مورخان و 

گیالنشناسان برگزار شد، دکتر احمد سمیعی، احمد اداره چی، مهندس روبرت واهانیان و علی 
امیری در یک میزگرد تخصصی برای حاضران صبحت کردند.

فاطمه شیرزاد، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی، رضا رسولی، 
محمدحسن عاقل منش از اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران شهرداری رشت نیز در این 

نشست حاضر بودند.
گفتنی اینکه دکتر سیدهاشم موسوی رئیس پژوهشکده گیالن شناسی دانشگاه گیالن و دکتر ناصر 
حاج محمدی شهردار رشت هم هر یک دقایقی برای حاضران در باره پیشینه و فرهنگ و تمدن 

رشت صحبت کردند.
شهردار رشت در سخنانش با اشاره به قدمت و پیشینه شهر رشت، این شهر را شهر اولین ها معرفی 

کرد که بسیاری از اقدامات فرهنگی در آن برای اولین بار در کشور رخ داده است.
دکتر حاج محمدی گفت: روز رشت فرصتی ایده آل برای معرفی توانمندیها و داشته های این شهر 

فرهنگی به همگان است.
گفتنی است در پایان این برنامه از چند فعال و تالشگر فرهنگی همچون دکتر احمد سمیعی، مهندس 

روبرت واهانیان، دکتر سید هاشم موسوی، علی امیری و.... با اهدای لوح سپاس تجلیل و قدردانی شد.

آیین رونمایی از سردیس دو تن از مفاخر رشت انجام شد
به مناسبت فرا رسیدن »روز رشت« از سردیس دو 
تن از مفاخر این شهر با حضور شهردار و اعضای 

شورای شهر و مدیران شهرداری رونمایی شد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، از سردیسهای دکتر آذر اندامی در بلوار 
دیلمان گلسار و دکتر ابریشم چیان در دانشکده علوم 

پایه دانشگاه گیالن رونمایی و پرده برداری شد.
با حضور فاطمه شیرزاد رئیس  این آیین که  در 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی و محمدحسن عاقل منش عضو این 
کمیسیون برگزار شد، شهردار رشت در سخنانی توجه به مفاخر را نشانه حق شناسی از افتخارات 

این مرز و بوم دانست.
دکتر ناصر حاج محمدی تاکید کرد: رشت، شهری است که از گوشه گوشه آن افرادی صاحب 
نام،و اندیشمند تحویل استان و کشور شده است.وی خاطر نشان کرد: تکریم و تجلیل از این مفاخر 
کوچکترین اقدامی است که مدیریت شهری برای الگوسازی این بزرگان در جامعه می تواند انجام دهد.
گفتنی است این سردیسها که به همت و تالش سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت 

تهیه و نصب شده اند به وسیله هنرمندان شهرباران ساخته شده است.
در ان برنامه  علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، زینب فلک دوست 
رئیس سازمان سینا، منظر و فضای سبز شهرداری، حمیدرضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری و شماری دیگر از مدیران شهرداری رشت نیز حضور داشتند.

به مناسبت فرا رسیدن "روز رشت"؛ 
بارانی از شعر و ترانه در رشت باریدن گرفت

به مناسبت فرا رسیدن "روز رشت" فرهنگیان، ادبا، 
در تاالر دکتر  فرهیختگان و شاعران "شهرباران" 

رحمدل گرد هم آمدند و به شعرخوانی پرداختند.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، یکی از برنامه های مهم فرهنگی - 
ادبی "روز رشت" برنامه عصر شعر با عنوان "ایستگاه 
باران" بوده که ساعت ۱۷ عصر روز چهارشنبه ۱۱ دی 
ماه ۹۸ در تاالر دکتر رحمدل مجتمع فرهنگی - هنری 

خاتم االنبیای رشت برگزار شد 
در این برنامه چهره های مطرح و شناخته شده شعر گیالن و رشت، در جمعی پرشمار از عالقه مندان شعر و 

ادب جدیدترین اشعار خود را برای حاضران خواندند.
در این آیین همچنین شهردار رشت در سخنانی فرهیختگان و ادیبان جامعه را مهمترین سرمایه 
های هر جامعه عنوان کرد و افزود: شهر رشت از زمینه های غنی فرهنگی و ادبی برخوردار است 

که نباید این موضوع مهم را از نظر دور داشت.
دکتر حاج محمدی به ظهور و بالندگی چهره های بنام فرهنگی و ادبی در شهر رشت اشاره کرد و 
گفت: ما هر قدر در زمینه بازتاب فعالیتهای چهره های فرهنگی در جامعه تالش کنیم باز هم جای 
کار و فعالیت دارد.وی تاکید کرد: مدیریت شهری خود را در قبال تجلیل و تکریم از این عزیزان 

مسئول می داند و در این جهت تالش می کند.
گفتنی است: در این برنامه ناصر حاج محمدی شهردار شهر رشت، برخی از مدیران شهرداری، 
علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، محمدی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشی شهرداری رشت و... حضور داشتند.
در پایان برنامه عصر شعر از برخی از شاعران شهرباران که شعرخوانی کردند با اهدای لوح سپاس قدردانی شد
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   مراسم رونمایی از »سایت دو زباله  شهر خالق خوراک شناسی رشت« شامگاه پنجشنبه دوازدهم 
دی ماه ۱۳۹۸ پایان بخش برنامه های »روز رشت« در تاالر گفتگوی شهرداری این شهر بود.

  در این برنامه ابتدا علیرضا قانع با اشاره به اینکه روز بسیار خوبی را در کنار شهروندان رشت با بزرگواری 
اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم گذراندیم گفت: خوشحالیم از اینکه مجموعه ی تالش های 
ما سبب شادی و نشاط شهروندان شده و همشهریان مان از این برنامه ها استقبال کم سابقه ای داشته اند 
که امیدواریم با همکاری و مساعدت کمیسیون ملی یونسکو در ایران این برنامه ها در آینده نیز بهتر 

از گذشته تداوم یابد.
  مدیر برنامه های یونسکو در شهر خالق خوراک شناسی رشت سپس گفت: چهار سال از عمر برند شهر 
خالق در رشت می گذرد. در گذشته اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و زحمات بسیاری چه 
برای ثبت و چه برای تداوم فعالیت ها کشیده شد که جا دارد از همه   تالشهای انجام شده  گذشته چه 

برای ثبت و چه برای اجرای برنامه ها قدردانی کنیم.
   وی با اشاره به اینکه در این برنامه قرار است از سایت شهر خالق خوراک رشت رونمایی شود و 
از دست اندرکاران اجرای این سایت نیز قدردانی گردد، گفت: با پالک کوبی شهر خالق رشت ما وارد 
مرحله ای جدید از فعالیت های بین المللی این شهر شده ایم و امیدواریم با مجموعه اقداماتی که انجام 

می شود این شهر در سطح بین المللی در آینده به خوبی بدرخشد.
   سپس فرهام زاهد نایب رئیس شورای اسالمی شهر رشت دقایقی برای حاضران صحبت کرد و از 

برنامه های انجام شده به مناسبت »روز رشت« نیز قدردانی نمود.
   وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد باید برای شادابی اجتماعی از فضاهای رسمی خارج شویم و 
زمینه های کار را برای حضور مردم فراهم نماییم. تجربه نشان داده است هر جا امکانات و بستر برای این 

کار فراهم شده مردم هم مشارکت می کنند و ما فقط باید ابزارهای کار را فراهم کنیم.
   در ادامه دکتر روشن بابایی یکی از اعضای تیم ثبت شهر خالق خوراک شناسی یونسکو نیز در سخنانی 
گفت: زحمات چندین ساله یی را که در این زمینه کشیده شده را به فال نیک می گیریم و بهترین ها 
را برای شهرمان آرزو می کنیم.   وی با اشاره به اهمیت ایجاد سایت شهر خالق خوراک شناسی رشت 
افزود: با افتتاح این سایت به نظر می رسد مسیر اطالع رسانی در زمینه ی شهر خالق خوراک شناسی 

یونسکو به مسیر مشخص و قابل قبول هدایت شود.
   دکتر بابایی همچنین گفت: ما در زمینه ی تولید محتوا برای شهر خالق خوراک تاکنون ضعیف 

بوده ایم و امیدوارم در آینده این ضعف جبران شود.
  یکی از برنامه های این آیین رونمایی از نقشه های قدیمی شهر رشت بود، مهندس روبرت واهانیان 
در حاشیه  رونمایی از اولین نقشه  رشت گفت: این نقشه اواسط دوره ی ناصری توسط یک سرهنگ 
توپخانه به امر نایب الحکومه وقت به کمک جوانان رشتی تهیه شد و نقشه  جامعی از شهر رشت است 
که ذوالفقارخان مهندس پایین نقشه نوشته که فقط ۹ ماه و چند روز برای کشیدن نقشه وقت صرف 

کرده است.

پایان بخش برنامه های »روز رشت«؛ 
آیین پالک کوبی شهر خالق،  رونمایی از »سایت شهر خالق خوراک« و نقشه های قدیمی شهر رشت« 

   وی افزود: من که حداقل ۵۵ یا ۶۰ سال در زمینه ی تهیه ی نقشه کار کرده ام می توانم بگویم این 
نقشه دقیق ترین نقشه ای است که از رشت تهیه شده است.

   وی سپس به ویژگیهای این نقشه نیز اشاره کرد و گفت: پیشنهادی داده بودم مبنی بر اینکه 
خیابانی در رشت به نام ذوالفقارخان مهندس نامگذاری شود که ظاهراً مورد موافقت قرار گرفت 
و بلواری را در مسکن مهر به نام ذوالفقار نامگذاری کردند، اما در اینجا از شهردار و شورای شهر 
می خواهم اگر کاری می خواهند انجام دهند بیایند نام این بلوار را با نام دقیق آن به نام »ذوالفقارخان 

مهندس« کامل بنویسند.
   پیش از برگزاری آیین رونمایی از سایت شهر خالق و تجلیل از دست اندرکاران اجرایی این سایت، 
دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سخنانی شورانگیز و جالب توجه در وصف 
شهر رشت و برنامه هایی را که در »روز رشت« شاهد آن بوده گفت: من امروز چهره  ای 
درخشان، شاد و شاداب از شهر رشت و مردمانش دیدم و چقدر این اتفاق خوب و مبارک 

است که نشان از رفتار توسعه یافته و متمدنانه شما می دهد.
   دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران افزود: شهر متمدن و توسعه یافته شهری است 
که بین شهردار، شورای شهر و مردم آن رابطه یی عمیق و صمیمی وجود داشته باشد و 
همه ی شهرهای شناسنامه دار و تاریخی که از جایگاه جهانی برخوردار هستند، چنین 

ویژگیهایی  دارند.
   وی افزود: همین ماجرایی که ما امروز در شهر رشت دیدیم نشان می دهد که چقدر این 
ایده های خالقانه که سبب شادی اجتماعی می شود اثرگذار است و نیاز به بودجه کالن و 

تصمیمات بزرگ هم ندارد. شما امروز تصویری از یک شهر منسجم را نشان دادید.
   دکتر حجت اهلل ایوبی ادادمه داد: من امروز خیالم راحت شد. فکر می کنم در کوچه 
پس کوچه های سیستم اداری ما  هنوز می شود کارهای بزرگ را با مبالغ کم انجام داد و حاال 
احساس می کنم آینده  روشنی پیش روی شما در شهر رشت است و ما هم در کمیسیون 
ملی یونسکو درخدمت شما هستیم و با انتقال تجربه های موفق شهرهای خالق جهان به 

شما تالش می کنیم تا رشت بیش از پیش به مجامع جهانی معرفی شود.
   رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: به رغم همه ی مسائلی که اتفاق می افتد 
جای امیدواری است که در عرصه های فرهنگ، تمدن و هنر، ایران همیشه سربلند است 
و جایگاهی رفیع در جهان دارد و اگر شما دیدید افرادی که در ساختمان شهرداری 
ورود می کنند تنها مقامات و مسووالن نیستند و هنرمندان، اندیشمندان، فرهنگیان و 

فرهیختگان به این ساختمان وارد می شوند، بدانید راه را درست رفته اید.
   پس از آن از سایت دو زباله  شهر خالق خوراک شناسی رشت رونمایی شد و هانی عسکری 
رئیس سازمان فاوای شهرداری به ویژگیهای این سایت به طور مفصل اشاره نمود و در پایان از 

دست اندرکاران ایجاد این سایت با لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.
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