سال 1397؛ سال حمایت از کاالی ایرانی
رهبر معظم انقالب (زید عزه)  :سال  ۹۷را ما سال «حمایت از کاالی ایرانی» اعالم کردیم .نمیتوانم بگویم که این شعار به طور
کامل عملی شد ،امّا میتوانم بگویم این شعار به صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت و در بسیاری از موارد ،این شعار از سوی
مردم مورد استقبال قرار گرفت و عمل شد و همین قطعاً تأثیر خواهد داشت .امسال مسئلهی «تولید» مطرح است .میخواهم
مسئلهی تولید را به عنوان محور فعّالیّت قرار بدهم .مقصود خود از تولید را انشاءاهلل در سخنرانی روز اوّل سال توضیح خواهم
داد که منظور از تولید چیست.
تولید اگر چنانچه به راه بیفتد ،هم میتواند مشکالت معیشتی را حل کند ،هم میتواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را
تأمین کند ،هم میتواند مشکل اشتغال را برطرف کند ،هم حتّی میتواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند.
لذاست که مسئلهی تولید به نظر من مسئلهی محوری امسال است؛ لذا من شعار را امسال این قرار دادم« :رونق تولید» .باید
همه تالش کنند تولید در کشور رونق پیدا کند .از اوّل سال تا آخر سال انشاءاهلل این معنا به صورت چشمگیری در کشور
محسوس باشد .اگر این [طور] شد ،امیدواریم که انشاءاهلل حلّ مشکل اقتصادی راه بیفتد.

کسب و کارهای خرد و کارآفرینی شهری کلید تولید و اشتغال شهری
یادداشت //دکتر حسین محمدپور زرندی //رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

به گزارش پایگاه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ،دکتر حسین محمدپور زرندی رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در
گفت و گویی با اشاره به نامگذاری سال  96و  97از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) که رونق تولید و توجه به اقتصاد
مقاومتی کشور است ،با بیان اینکه تاکید چندباره معظم له بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم نشان از فاصله داشتن بین
وضعیت مطلوب با وضعیت فعلی در مورد مسائل اقتصادی کشور دارد ،اظهار داشت :ایشان مجدد براین نکته تاکید داشتند که
قرار داشتن مجموعه اقداماتی فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی چندان موثر نیست و باید طرحی نو درانداخت.
وی ادامه داد :از سوی دیگر ایشان عالج کار را تقسیم مجموعه اقتصاد مقاومتی به قسمت های مهم و کلیدی دانستند که باید
برای هر یک از این تقسیم بندی ها فصل جداگانه تشکیل داد و بر شناسایی آن متمرکز شد.
پورزرندی با بیان اینکه رهبر انقالب تولید داخلی و اشتغال را نقاط کلیدی معرفی کرده و مورد تاکید قرار دادند گفت :اهمیت
این موضوع سبب شد تا ایشان هوشمندانه شعار سال  96را "اقتصاد مقاومتی :تولید – اشتغال" قرار دهند.
به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه براساس بیانات ایشان موفقیت و کارایی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی وقتی معلوم
می شود که نتیجه کار ،محسوس و ملموس بشود.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه آنچه برای مردم بیش از همه ملموس است ،وضعیت رفاهی ،اشتغال ،شکاف
طبقاتی و بهزینههای خانواده است ،گفت :اگر بخواهیم عملکرد دولت در بهبود وضعیت مردم طبق شعار اقتصاد مقاومتی را
ارزیابی کنیم ،باید عملکرد دولت را طبق شاخصها و متغیرهای نرخ بیکاری ،وضعیت هزینه درآمد خانواده ،ضریب جینی و رشد
شاخصهای قیمت و نرخ تورم تحلیل نماییم.
وی با اشاره به آمارها در مورد وضعیت معیشت و درآمد مردم توضیح داد :ضریب جینی کل کشور طی سالهای  9۳ ،9۲و ،9۴
مقادیری برابر با  ۰.۳۸ ،۰.۳7و  ۰.۳9را داشته که افزایش ضریب جینی ،نشان از افزایش ضریب شکاف طبقاتی و به هم خوردن
توزیع درآمد در کشور است.
صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری ادامه داد :این وضعیت در مناطق شهری کشور نیز به همین
منوال است و ضریب جینی شهری ،طی این سه سال ،برابر با  ۰.۳6 ،۰.۳۵و  ۰.۳7بوده است.

پورزرندی با اشاره به آمار اشتغال که امثال مورد تاکید موکد مقام معظم رهبری قرار گرفت و بخشی از شعار امسال است ،گفت:
در زمینه کاهش نرخ بیکاری در جمعیت ده ساله و بیشتر در طی دولت یازدهم ،مشاهده می کنیم که نرخ بیکاری در کل کشور
در سال  ۱۰.۴ ،9۲درصد ،در سال  ۱۰.6 ،9۳درصد ،در سال  ۱۱ ،9۴درصد و در سال  9۵به  ۱۲.۴درصد رسیده است.
وی ادامه داد :نرخ بیکاری در مناطق شهری نیز در سال  ۱۱.۸ ،9۲درصد ،در سال  ۱۱.6 ،9۳درصد ،در سال  ۱۲.۲ ،9۴درصد
و در سال  9۵به  ۱۳.7درصد رسیده که البته این وضعیت در مناطق روستایی نیز از  7درصد در سال  9۲به  ۸.9درصد در سال
 9۵رسیده است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خاطر نشان کرد :با نگاهی به این آمار افزایش نرخ بیکاری در کل کشور ،در مناطق
شهری و در مناطق روستایی کامالً مشهود است که در این مورد نیز واقعیتی متضاد با بند  ۱سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
را مشاهده میکنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :به طور کلی میتوان گفت هزینههای مصارف خانوارها ،از خوراکیها به سمت هزینههای
غیرخوراکی و عمدتاً مسکن و حملونقل کشیده شده است و این یعنی مردم بهخصوص دهکهای فقیر جامعه ،از شکم خود
برای تهیه سایر مایحتاج غیرخوراکی خود میزنند که این نیز نشان از توسعه فقر در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و حتی تغذیهای
در جوامع شهری کشور دارد.
وی در ادامه به ظرفیت های شهرها برای تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت :امروز در سطح جهانی کالنشهرها به عنوان موتورهای
رشد و توسعه مطرح هستند و این ظرفیت وجود دارد تا شهرهای ایرانی نیز در سال  96در رشد و توسعه اقتصادی کشور موثرتر
باشند.
این صاحب نظر حوزه اقتصادی با تاکید بر اینکه سهم شهرها در تولید ناخالص داخلی کشورها معموال از سهم جمعیتی آنها
بیشتر است ،ادامه داد :مدیران شهری با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط می توانند بسته تولید و اشتغال در شهرها را
تدوین کنند.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تاکید کرد حمایت از کسب و کارهای خرد و خالقیت شهری باید در این بسته در اولویت
قرار گیرد.

محرکهای ساخت وساز در مناطق محروم؛شورا کلید زد
رییس شورای شهر از تدوین طرحی برای کاهش عوارض ساخت وساز در مناطق کم برخوردار خبر داده است ،مناطقی که در
لیست پر مشتری منوهای فروش نیستند و کارشناسان معتقدند اثر چندانی بر بازار ملک ندارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا،رییس شورای شهر  ،از تدوین طرح کاهش عوارض ساخت وساز را در مناطق
کم برخوردار و ارائه آن بزودی در صحن علنی شورا سخن گفت  ،طرحی که به نظر می رسد با هدف کنترل قیمت مسکن و
افزایش سرعت نوسازی در بافت های فرسوده صورت گرفته باشد.
مناطق کم برخوردار به تعبیر رییس شورای شهر تهران عمدتا در جزئ مناطق با ارزش افزوده باال لحاظ نشده و انبوه سازان و
سرمایه گذاران کمتر تمایل به سرمایه گذاری درآنها دارند.
مهدی سلطان محمدی ،عضو هیات علمی دانشگاه در گفتگو با خبرنگارشهر فردا ،با اشاره به طرح کاهش عوارض می گوید:
تدوین این طرح ناظر بر تشویق ساکنین این مناطق بر نوسازی بافتهاست ،هر چند دولت و شهرداری نمی توانند بدون خواست
و اراده ساکنین مناطق آسیب پذیر برای تغییر بافت و نوسازی و حتی ایمن سازی اقدام کنند اما مشوق های اینچنینی می تواند
در افزایش رقبت ساکنین برای تغییر بافت و افزایش ساخت و ساز موثر باشد .
وی با اشاره به اثرات احتمالی این طرح در سمت و سوی بازار مسکن  ،می افزاید :به نظر نمی رسد که تاثیر شگرفی در بازار
مسکن به جا بگذارد واقعیت آن است که بیشترین سهم قیمت مسکن را زمین و مصالح ساختمانی تشکیل می دهند و عوارض
ناشی از ساخت و ساز سهم کوچکی در هزینه های بزرگ مسکن دارد؛لذا تاثیر قابل توجهی بر بازار ندارد .اما نمی توان منکر آن
شد ،که با افزایش عرضه در ساخت و ساز و تولید واحدهای بیشتر برای متقاضیان در دراز مدت بازار مسکن از ازدحام تقاضا برای
خرید و اجاره رها خواهد شد  .سلطان محمدی ،همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم می تواند به نوعی تراکم
فروشی باش د یا خیرتاکید می کند  :در همه دنیا برای نوسازی بافت های فر سوده مشوق هایی در نظر گرفته می شود تراکم
فروشی زمانی معنا و مفهوم می یابد که در مناطق تجاری با ارزش افزوده باال چنین تسهیالتی قائل شود این در حالی است که
مناطق کم برخوردار اصوال جزء مناطق با ارزش ا فزوده باال نبوده و در حال تغییر کاربری از مسکونی به تجاری هستند،لذا
تسهیالت شهرداری برای ساخت واحد مسکونی بدون عوارض در مناطق کم برخوردار تراکم فروشی نیست.
نوسازی بافت فرسوده که خود مشمول مناطق کم برخوردار نیز می شود از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم و سپس بصورت
پررنگ تر در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گرفت و در آن بسته های حمایتی نظیر کاهش نرخ سود بانکی تسهیالت ساخت
وساز در مناطق فرسوده و همچنین مشوق هایی نظیر تراکم مثبت یک دیده شد ،با این همه هنوز تغییرات محسوسی در مناطق
فرسوده پایلوت دیده نشده است.
مصطفی خسروی مدیر عامل اتحادیه مشاوران امالک همچنین در گفتگو با خبرنگارشهر فردا ،با اشاره به طرح کاهش عوارض
ساخت وساز در مناطق کم برخوردار می گوید پیشنهاد شورای شهر مبتنی بر حذف عوارض ساخت و ساز در مناطق کم برخوردار
هر چند می تواند به سرعت ساخت و ساز و افزایش رغبت سرمایه گذاران در مناطق فرسوده منجر شود ،باید آن را در کنار بسته
های ویژه مناطق فرسوده و طرح های نوسازی دید  .وی می افزاید :با وجود کاهش سود تسهیالت بانکی و یک رقمی شدن آن
به علت رکود موجود در بازار و ارزش افزوده زمین مناطق کم برخوردار سرمایه گذاران رغبتی به تولید انبوه ندارند .
این کارشناس بازار مسکن معتقد است :هر چند افزایش ساخت و ساز و تراکم در این مناطق نیز می تواند ازدحام مناطق یاد
شده را افزایش داده و اثر معکوس داشته باشد  .وی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم تاثیری در بازار مسکن دارد یا خیر
گ تاکید می کند : :معموال پس از یک دوره رکود دوره رونق مسکن با شیب واحدهای مسکونی آغاز می شود و همواره با چنین
بسته هایی تالش می شود عرضه مسکن نسبت به تقاضا متعادل شود .اما از زمان تصمیم گیری تا زمان اجرا پروسه ای حدود ۲
تا  ۳سال و گاهی بیشتر در شرایط رکود زم ان می برد تا عرضه واحدهای مسکونی در منوی فروش تاثیرگذار باشد بنابراین به
جز اثر روانی محدود در حال حاضر اثر چندانی در بازار نخواهد داشت .
به گفته پدر امالک ایران  ،تراکم فروشی در مناطق کم برخوردار مطرح نیست و تنها در برج سازیها و مناطقی که دارای ارزش
افزوده باال هستند مفهوم پیدا می کنند.

در گفت وگوی با مدرس دانشگاه وین مطرح شد
پارادایمی نوین برای حل معضالت شهری /پرهیز از الگوبرداری کور در بهینه کاوی شهرهای ایران
استاد دانشگاه وین با اشاره به دیدگاه برخی از اندیشمندان و محققان غربی در خصوص نوسازی و بهسازی بافت قدیمی گفت:
مرمت بافتهای قدیمی در گرو بکارگیری دانش کافی و هوشمندی در ایجاد ارزش افزوده اجتماعی – اقتصادی  -زیست محیطی
در محله و شهر است و نه صرفا یک اقدام فیزیکی.
دکتر محمدرضا هل فروش در گفتوگو با انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ،با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بین المللی در
خصوص معماری ،شهر و جهانی شدن در مرکز معماری شهر وین اظهار کرد :در شرایط کنونی دنیا ،چالش اصلی که پیش روی
معماران و شهرسازان می باشد این است که چگونه محصوالتی را برای شهر و محله ها ارائه دهیم که از یکسو پاسخگوی پیچیدگی
و پویایی کنونی معماری -شهرسازی باشد که در سطح جهانی مطرح است و از سوی دیگر همسو با نیازهای بومی و قابلیتهای
منطقه ای و ارزش افزوده های اقتصادی منتج از آن می باشد .همچنین باید بدانیم در چه بخشهایی از این معادله هوشیار باشیم
خصوصا زمانی که ضروری است تجدید و ترمیم فضاها و بافت های شهری و معماری با دانش جهانی و بومی گره بخورد.

وی با بیان اینکه در این نشست آقای  Teddy Cruzو خانم  Fonna Formanاز دانشگاه کالیفرنیا ،آقای Rahul
Mehrotraاز دانشکده معماری دانشگاه هاروارد ،خانم  Vyjayanthi Raoاز موسسه  Terraformنیویورک ،خانم Irit
Rogoffاز موسسه  Goldsmithsلندن و آقای  Adbumaliq Simoneاز موسسه ماکس پالنکت انستیتو گوتینگن حضور
داشتند ،اظهار کرد :در این نشست مع ماران و شهرسازان مدعو مسیر فکری خود را با ارائه پروژه های انجام شده تبیین کردند.
مدرس دانشگاه وین بیان کرد :یکی از موضوعات جالب توجهی که در این نشست توسط آقای کروز و خانم فرمن ارائه شد
مرزبندی در ترمیم و ساخت فضاهای شهری از کارافتاده که در ایران به غلط به آن بافت فرسوده می گویند ،بود.
وی افزود :در این بخش نمونه های پروژه های انجام شده و ایده پردازیها تبیین شده و نمونه موردی آن در شهرهای مرزی
آمریکا و مکزیک به صورت تفصیلی ارائه شد .تمرکز اصلی این پروژهها بر روی همسویی فرهنگی  -اجتماعی در شهر بود .آنها
در پروژه های خود تالش می کنند که از معماری به عنوان یک ابزار برای حل مشکالتی استفاده کنند که مابین فرهنگهای
مختلف در یک جامعه شهری وجود دارد .خصوصا راه حلهایی که سیاست گزاران شهری نتوانستند در این فرآیند موفق شوند.
هل فروش با بیان اینکه در این راستا از معم اری به عنوان یک هماهنگ کننده و همسو کننده فرهنگ در شهر یاد می شود،
اضافه کرد :در کتابی که در پاییز  ۲۰۱۸میالدی از سوی انتشارات  Hatje Gantzتحت عنوان Top Down - Bottom

 upتوسط این دو استاد دانشگاه چاپ و منتشر خواهد شد ،نویسندگان ،پیشنهادهای عملی خود را برای توسعه شهر با رویکرد
معماری به عنوان ابزار اصلی در کنار هنر ،ساماندهی فضای شهری ،فعالیتهای اجتماعی و سیاست گزاری ارائه خواهند داد .
وی با بیان اینکه ممکن است در ابتدای امر تحقیقات آقای کروز و خانم فرمن بصورت مشخص در برگیرنده مشکالت فعلی شهرها
و معماری ای ران نباشد ،یادآور شد :چنانچه مشکالت شهرهای ایران و پیچیدگیهای آنها خصوصا در مرزبندیهای اجتماعی با
زیرمجموعههای آن مانند وضعیت مالی و فرهنگی با پروژههای تحقیقاتی مسئله محور بررسی شود اهمیت تحقیقات این مدرسین
دانشگاه روشنتر خواهد شد.
استاد دانشگاه وین ت اکید کرد :در خصوص این نگرش می توان به مسائل مهم دیگری مانند دستورالعملهای ساخت بنا در
طرح های جامع و تفصیلی در ایران و میزان تراکم و ارتفاع آنها اشاره کرد که مطابق با نیازهای اجتماعی و تاثیرات اقتصادی
آینده آنها شکل نگرفته است و مشکالت عدیده ای برای جامعه در ارزشهای اجتماعی ،توسعه محلهها و ارزش افزوده اقتصادی
(حباب گونه) پدید آورده است .به عبارت دیگر از دست دادن سرمایههای اجتماعی -فرهنگی در پی قوانین و دستورالعملهای
نسنجیده ،قابل قیاس با از دست دادن سرمایههای اقتصادی برای بخش دولتی  -خصوصی است و برای آینده شهر اهمیت ویژه
ای دارد .
وی خاطرنشان کرد :از دید آقای کروز و خانم فرمن نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی در گرو بکارگیری دانش کافی و هوشمندی
در ایجاد ارزش افزوده اجتماعی – اقتصادی  -زیست محیطی در محله و شهر است و نه صرفا یک اقدام فیزیکی .
هل فروش با بیان اینکه در ادامه این نشست خانم  Rogoffاز لندن به ارائه تحقیقات و پروژههای اجرایی خود که بر ایده
"فرهنگ قابل نمایش" یا  Virtual Cultureاستوار بود پرداخت خاطرنشان کرد :این محقق و پژوهشگر معتقد است اینکه
چگونه فرهنگ جهانی شدن و موضوعهای مکانی-محلی به یکدیگر گره بخورند کار ساده ای نیست و نیاز به دانش گسترده ای
دارد .خانم روگوف اعتقاد دارد که این دانش در گرو طرح صحیح مسئله با مخاطبین و بازخورد آن از دل جامعه است که نتایج
آن در نهایت بصورت یک نمایشگاه و یا نمایش شهری قابل ارائه است .به عبارت دیگر این نوع نگرش در مشارکت مردمی و یا
به عبارت دیگر مشارکت نخبگان از دید خانم روگوف کار بسیار سختی است و باید خصوصا محصوالت فرهنگی که از طرح
موضوع صحیح منتج می شود قابلیت این را داشته باشد که یک آموزش عمومی به جامعه بدهد و ایجاد اندیشه کند .
وی با بیان اینکه ایدههای خانم روگو ف می تواند به درستی پژوهشگران ،معماران و شهرسازان ایرانی را به خالقیت در شهرهای
ایران دعوت کند یادآور شد :نخبگان و اندیشمندان جامعه باید در ابتدا از دانش کافی برای طرح مسئله برخوردار باشند .این
دانش از طریق پروژههای تحقیقاتی کسب می شود و باید کامال هدفمند از دل تحقیقات استخراج شود .مهمترین بخش کار و
دشواری آن نیز همین است .بخش دوم انعکاس آن در مشارکت مردمی است و قرار است فرهنگ تصویری شده و برای آموزش
عمومی بکار گرفته شود که یک بازخورد هنری از موضوع بوده و به مراتب سهل تراست.
استاد دانشگاه وین اضافه کرد :بر ای روشن شدن موضوع می توانیم فرض کنیم اگر طرح مسئله که از داخل تحقیقات استخراج
شده است مثال این باشد که " مرزشکنی اجتماعی و تعلق مکان باعث رونق اقتصادی و فضایی شهر تبریز شده است" ،سوال
اصلی در اینجا این است که خروجیهایی که از این عبارت منتج می شود اگر هم صحیح باشد چه بازخورد اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی برای نسل آینده خواهد داشت؟ به عبارت دیگر اثبات این موضوع و متدولوژی آن ،محور اصلی پژوهش است .اینکه
بازخورد آن در شهر به صورت فراخوان هنری به چه محصوالتی ختم شود ،یک نتیجه گیری از نمایش اجتماعی آن است که می
تواند برای نیروی جوان شهر تبریز و نسل آینده ایجاد انگیزه کند و سازنده جامعه سالم باشد .
وی با اشاره به اینکه در ادامه این نشست خانم  RAOکه یک محقق هندی االصل از نیویورک است ،به ارائه تحقیقات خود
درباره جهانی شدن پرداخت ،گفت :در تحقیقات اخیر او یکپارچه نگری سیستمی دیده می شود که با ابزارهایی مانند برنامه
ریزی شهری ،طراحی ،هنر ،تعرض و سودجویی مطرح شده است .خانم رائو موضوعات مورد نظرش را به همراه نمونههای تطبیقی
از مومبای (بمبئی قدیم) و نیویورک در دانشگاه Dukeو در سال  ۲۰۱۵تحت عنوان  Essays and Artworkبه چاپ رسانده
است .

هل فروش خاطرنشان کرد :روش بهینه کاوی و مقایسه شهرهای جهان با یکدیگر به شرط انتخاب شاخصهای مناسب روش
متداول و پسندیده ای است .این اقدام برای شهرهای ایران همواره توصیه می شود ولی زیربنای اولیه آن یک تحقیقات عمیق و
گسترده است تا نتایج آن تبدیل به یک اقدام برای الگوبرداری کورکورانه نشود .
وی با بیان اینکه آقای  Simoneاز ماکس پالنکت انستیتو آلمان سخنران دیگر این نشست از  ۳۰سال گذشته تمامی فعالیتهای
خود را بر روی شهرهایی مانند الئوس ،جاکارتا ،زوهانس بورگ و دهلی گذاشته است یادآور شد :تمرکز اصلی او بر روی اقتصاد
محلی ،یادگیری اجتماعی و قدرت سیاسی می باشد .او به همکاریهای بین المللی و دیالوگ اعتقاد دارد و در این چارچوب بر
روی پروژه اخیر خود ،جامعه با چند فرهنگ و مذاهب گوناگون کار می کند .عمده فعالیتهای آقای سیمونه بر روی شهرهای
آفریقا و جنوب شرقی آسیا است .
استاد دانشگاه وین با بیان اینکه آقای سیمونه معتقد است در کشورهایی مانند آفریقا و آسیای جنوب شرقی که در آنها قدرت
سیاسی حاکم است و اقتصاد محلی و تعامالت اجتماعی منتج از سیاست گذاریهای قدرت حاکم است ،خاطرنشان کرد :باید
پروژهها با آموزش دولتمردان و نهاد سازی آغاز شود .او معتقد است که پیچیدگی زندگی روزمره در این شهرها بقدری است که
باید توسط دو راهکار باال به آنها کمک کرد.
وی گفت :نگاه آقای سیمونه برای شهرهای کشورهای یادشده باال در آفریقا و آسیا بر واقع گرایی استوار است که نتیجه تجربیات
او در  ۳۰سال گذشته اس ت .گرچه بر خالف سخنرانان پیشین خود آقای سیمونه با الگوی اجرایی ارائه شده به بسیاری از
پرسشهای نشست پاسخ نمی دهد و مرزبندی اجتماعی و توسعه فرهنگی -اجتماعی نیز در این شهرها کمتر رنگ خواهند داشت،
اما می تواند پایه مهمی برای پژوهشگران در توسعه شهرهایی باشد که قدرت سیاسی بر آنها حاکم است و مشارکت مدنی در
حد نهادسازیهای کنترل شده است.
هل فروش خاطرنشان کرد :آقای سیمونه به نقش پژوهشگران و متفکرین محلی برای ایده پردازی برای آموزش و نهاد سازی
اشارهای نکرد .جای آن دارد که آقای سیمونه در پروژههای آتی با جذب پژوهشگران ،معماران ،شهرسازان و متفکرین محلی و با
بهره گیری از ایده های خانم روگوف و همچنین آقای کروز و خانم فرمن ،عالوه بر آموزش دولتمردان ،در جهت ایجاد مردم
هوشمند و جامعه هوشمند در کنار دولت هوشمند قدم بردارد.

ارتقای سطح "شاخصهای  HSEشهروندی"در سرای محالت
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه ۲۱از بازدید کارشناسان اداره  HSEاین معاونت از ساختمان های سرای محالت
ورودی غربی پایتخت با هدف ارتقای سطح "شاخص های  HSEشهروندی"خبر داد.
رضا عابدینی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری این منطقه ضمن بیان خبر فوق گفت :با توجه به شروع فصل تابستان و مراجعه
باالی شهروندان جهت استفاده از امکانات و خدمات فرهنگی-آموزشی موجود در سرای محالت ،این ساختمان ها از منظر رعایت
نکات ایمنی نیازمند توجه ویژه ای هستند که در همین راستا بازدیدهایی با حضور کارشناسان اداره  HSEاین معاونت به منظور
ارتقای سطح شاخص های  HSEشهروندی با هدف شناسایی کلیه موارد عدم انطباق و مشکالت مجموعه ساختمان های سرای
محالت ۱۳گانه منطقه ۲۱جهت رفع مغایرت ها و درنهایت اطالع رسانی و پیگیری به مسئولین ذیربط در دستور کار
اداره HSEقرار گرفت .

وی در ادامه در همین خصوص افزود :از او لویت های مهم در این پایش سراسری می توان به شناسایی خطرات و ریسک های
موجود در سطح ساختمان ها ،ایمنی آسانسورها ،بازدید از تاسیسات و انبار ،نصب عالئم ایمنی و سالم بودن تابلو برق ها ،کنترل
استاندارد بودن کپسول های اطفاء حریق ،کنترل ایمنی درب های ورود و خروج در شرایط اضطراری و امداد و نجات ،سالم بودن
حفاظ پنجره ها و پله ها ،تجهیزات داخل جعبه کمک های اولیه ،وضعیت بهداشتی خانه های اسباب بازی و کودک و  ...اشاره
کرد.
عابدینی در پایان خاطرنشان کرد :کلیه موارد عدم انطباق ارزیابی و براساس اهمیت اولویت بندی می شوند و موارد خطر آفرین
به معاونت های مربوطه اعالم شده تا در اسرع وقت نسبت به رفع خطر و ایمن سازی موارد مذکور اقدام شود.

تحقق گام به گام مدیریت یکپارچه شهری
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه ما باید گام به گام مدیریت یکپارچه شهری را محقق کنیم گفت :اگر از ابتدا به دستگاهها
بگوییم همه اختیارات مرتبط با شهر را به ما بدهید مشخص است که قبول نمی کنند .محسن هاشمی در نشست هم اندیشی
در خصوص طرحها و لوایح مرتبط با مدیریت محلی که صبح امروز با حضور رئیس ،معاونان ،مدیران و مشاوران شورای عالی
استانها برگزار شد ،گفت :در خصوص الیحه مدیریت شهری باید توجه کنیم که نحوه ورود دولت به سازمانها با شهرداری متفاوت
است .برای نمونه توزیع برق بهصورت استانی است و شهرداری نمی تواند آن را بر عهده بگیرد و اگر بخواهد وارد شود فقط باید
در توزیع برق  ۲کیلو وات مشارکت کند که اداره برق از این کار استقبال میکند.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد :در مورد توزیع آب نیز همین گونه است .شهرداری در شرکت آبفا  ۲۰درصد سهم دارد اما
پیگیر آن نیست در حالی که اگر بخواهد بهراحتی می تواند در آن مشارکت کند .باقی سهام هم برای وزارت نیرو نیست بلکه
سازمان های دیگر هم سهم دارند بنابراین میتوان بدون تصویب الیجه مدیریت یکپارچه شهری نیز توزیع آب را در اختیار گرفت.
هاشمی با بیان اینکه اداره برق و آبفا موافق توزیع آب و برق از سوی شهرداری هستند ،گفت :این ادارات عالقه زیادی به واگذاری
بخش توزیع به شهرداری دارند اما اینگونه تنها هزینههای شهرداری زیاد میشود.
وی با بیان اینکه ما باید گام به گام حرکت کنیم،اظهارکرد :ما اگر از ابتدا بگوییم تمام  ۲۴اختیار را به ما بدهید مشخص است
که قبول نمیکنند بنابراین باید با رایزنی و مذاکره کم کم اخت یارات را بر عهده بگیریم و کار سختی هم نیست .نمونه موفق آن
مترو است که ابتدا در اختیار وزارت کشور بود و ما تالش کردیم به صورت کامل زیر نظر شهرداری آمد.
رئیس شورای شهر تهران در خصوص درآمدهای پایدار شهرداری نیز گفت :ما مشخصا در بخشهایی درآمدهایی داریم که باید
زنده شود اما پیگیر آن نمیشویم .در تمام دنیا بر خرید و فروش ها مالیات می بندند و آن به حساب شهرداری واریز میشود اما
در ایران به خزانه دولت می رود .در مورد مالیات اجاره بها نیز همینگونه است .مالیات بر ارزش افزوده را نیز بسیاری فراموش
کردهاند که همان تجمیع عوارض سابق است.
بر اساس این گزارش ،هاشمی در خصوص حضور شهرداریها در مجلس برای دفاع از سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده
اظهارکرد :این امکان وجود ندارد که تمام  ۱۸۰۰شهرداری در مجلس حضور یابند بلکه باید وزارت کشور به نمایندگی از آنها
سهم شهرداریها را حفظ کند .در این راستا باید کمیته ای متشکل از وزارت کشور ،شورای شهر و شهرداری تهران به مجلس
بروند و از سهم شهرداریها بر مالیات بر ارزش افزوده دفاع کنند.

از سوی شهرداری منطقه  3تهران انجام میشود
اجرای طرح نگهداشت شهر در طوالنی ترین خیابان پایتخت
شهردار منطقه  ۳تهران از اجرای طرح نگهداشت شهر در خیابان ولیعصر(عج) به مدت یک ماه با هدف ارتقاء سطح خدمات
رسانی شهری و افزایش رضایت مندی شهروندان در شمال تهران خبر داد.
مصطفی سلیمی با اشاره به اینکه ارائه خدمات شهری زندگی شهری را تداوم میبخشد ،افزود :مجموعه شهرداری مدیریت اصلی
اداره امور شهر را به عهده دارد و این مسوولیت به دلیل ایفای رسالت شهرداریها عملکرد حوزه خدمات شهری را دشوار میسازد
چرا که ارائه خدمات شهری مستلزم ارتباط گسترده با شهروندان ،صرف هزینه و اجرای پروژههای مختلف است و نحوه ارائه
خدمات شهری مختلف رضایت مندی شهروندان را به همراه دارد.
وی ابراز داشت :تامین زیرساخت هایی الزم برای زندگی شهری از اهمیت باالیی برخوردار بوده و امروز نیازهای جامعه شهری
اشکال متنوعی به خود گرفته است و رشد جمعیت شهرنشین با افزایش گستره و نوع خدمات همراه بوده لذا ضرورت ارائه خدمات
و متناسب ساختن آن با استانداردهای زیست محیطی و بهداشتی فضای شهر اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد :حفظ و نگهداری فضای سبز ،تامین ،تفکیک و توسعه لولهگذاری آب فضای سبز ،تنظیف و نگهداری شهر ،تامین
روشنایی فضاهای شهری ،جمع آوری زباله ،مقابله با سد معبر ،جلوگیری از تکدی گری ،رفع خطر از بناها ،جلوگیری از صنایع
ومشاغل مزاحم ،مدیریت پسماند و  ...از جمله خدمات بی شماری است که حوزه خدمات شهری را به شهروندان ارائه می شود.
الزم به توضیح است بازسازی و مرمت نهرهای موجود در خیابان ولیعصر(عج) ،رفع موانع فنی نهرها ،ترمیم پله ها و دریچه های
شکسته ،رنگ آمیزی و حذف زوائد فیزیکی در محدوده فوق ،بازپیرایی فضای سبز و نظافت در دو سمت این خیابان ،رنگ آمیزی
و مرمت تمامی مجسمه ها ،نمادهای موجود ،جداول ،نرده ها و پله های عابر پیاده در بوستان ملت در حال انجام است.

راه گریز شهرداری از تحریمها چیست؟
معاون برنامه ریزی شهرداری تهران از احتمال تاثیرپذیری برخی کاالهای اساسی در شهرداری ازجمله تجهیزات مترو ،واگنهای
قطار ،دوربین ها و سایر کاالهای وارداتی از تحوالت خارجی مربوط به خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت :باید منتظر تغییر
وضعیت باشیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا ،حجت اهلل میرزایی معاون شهردار تهران ،درخصوص میزان اثرپذیری شهر تهران از
تحوالت سیاسی و تحریمهای احتمالی جدید ،اظهار کرد :کالنشهرها سرپلهای اصلی ارتباطی کشور با اقتصادهای بینالمللی
هس تند و تهران از این جهت نقش برتری دارد .تهران پایتخت سیاسی ،اقتصادی ،فناوری و صنعتی کشور محسوب میشود به
همین جهت نقش تهران در برقراری ارتباطات فناوری و مالی در سطوح بینالمللی اهمیت فراوان دارد و بیشترین تاثیر و تاثر را
نظام اقتصادی کشور از طریق شهر تهران دریافت خواهد کرد .به همان اندازه که سهم تهران در اقتصاد فعالیتهای پژوهشی و...
بیشتر است تاثیرپذیری آن نیز از تحوالت مثبت و منفی بینالمللی افزایش مییابد.
او ادامه داد :اما به دلیل قدرتمند بودن اقتصاد تهران قدرت تابآوریاش در برابر شوکها و تغییرات درونی و بیرونی بیشتر است.
هم شهر تهران و هم شهرداری از تعامالت بینالمللی بسیار متاثر هستند ۳۵ .تا  ۴۰درصد صنعت کشور در شهر تهران است.
دفتر مرکزی همه بانک ها و موسسات مالی بورس اصلی کشور در این شهر مستقر است و تاثیراتی که تحوالت بینالمللی در
کشور دارد بر تهران بیشتر است .شهرداری هم در یکسری فعالیتها به واردات کاالهای خارجی وابسته است ،در این موارد باید
منتظر تغییر باشیم .برای مثال تجهیزات مترو ،واگنهای قطار ،دوربینها ،وارداتی بوده و تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تبادالت
قرار خواهد گرفت .سیستمهای ذخیرهسازی اط العات ،هوشمندسازی و راهوری ،تجهیزات پدافند غیرعامل ،مدیریت بحران،
تجهیزاتی که به افزایش ایمنی کمک می کنند و ...تاثیرپذیری بیشتری دارند .طبیعی است که شهرداری و سایر سازمانهایی که
در اداره شهر تهران موثرند باید برای کاهش شوکها و پیامد خروج آمریکا از برجام و تحریمهای احتمالی که در  6و  9ماه آینده
اعالم میشود ،آسیبپذیری را به حداقل رسانده و تدارک الزم را ببینند.
او درباره روشهای کاهش این اثرگذاری شوک ارزی ناشی از تحریمها بر ساختار شهرداری عنوان کرد :تا قبل از آنکه همه راههای
ورودی بسته شود میتوان تعدادی از کاالهای ضروری را خریداری کرد ،تجهیزاتی که فکر میکنیم در آینده با محرومیت روبهرو
باشند .شهرداری اگر هم بخواهد شهرفروشی کند ،دیگر کسی خریدار نیست .اگر امروز آقای قالیباف هم بود نمیتوانست روند
گذشته را ادامه دهد ،چون تقاضایی برای ساخت و ساز وجود ندارد .به گفته وی یکی از راهکارهای مقابله با وضعیت جدید
افزایش سهم عوارض با رعایت عدالت است .همچنین باید دامنه تنوع خدمات و کاالهایی که شهرداری میفروشد ،سهم کمکهای
دولت ،فاینانس و مشارکت را افزایش دهیم.
او در عین حال تاکید کرد :تالش میکنیم در قالب یک سند مقابله با فساد و شفافیت حداکثری ،حکمرانی فساد را کاهش دهیم.
قصد داریم تمام مجاری فساد را شناسایی و برای مسدود کردنشان برنامه ریزی کنیم .بارها گفتیم که اولین راه؛ شفافیت است.
هر آنچه در شهرداری بهعنوان تراکنش مالی یا فعالیت تاثیرگذار وجود دارد ،باید شفاف شود و این شامل معامالت ،خرید ،فروش،
استخدام ها ،انتصابات ،صدور مجوز ،واگذاری اموال و واگذاری اختیارات میشود .بخش بعدی رقابتپذیر کردن فعالیتهاست،
یعنی هیچ انحصاری به جز در موارد مشخصی نباید وجود داشته و همه فرآیندها باید به سمت رقابتی شدن حداکثری حرکت
کنند  .میرزایی تصریح کرد :مرحله بعد از شفافیت ،مرحله سوال ،نقد و ارزیابی مردم است .مرحله سوم پاسخگویی مدیران شهری
نسبت به این سواالت و نقدهاست و مرحله چهارم اصالح رویه نادرست است؛ این چهار مرحله در برنامه پیشبینی خواهد شد.
اما بازهم کافی نیست باید سطح نظارت ه مگانی هم افزایش یابد چراکه بسیاری از مردم کاری با قراردادهای شهرداری ندارند و
به آن سرنمیزنند  .برای شهروندان عمومی باید امکان مشارکت برای مقابله با فساد فراهم شود .خطی که فقط به فساد اختصاص
داشته باشد ،این مهمترین ابزاری است که در کشورهای مختلف ازجمله چین از آنها استفاده شده است .
وی گفت :در حال حاضر کالنشهرها در کشور چنان قدرتمند هستند که اگر بتوانیم در سطح کالن شهرها این طرح را اجرا و
سطح فساد را کاهش دهیم ،بُرد بزرگی را انجام دادهایم .پس اوال این یک فرآیند تدریجی بوده و دوم آنکه باید بهعنوان یک روند
تکثیرشونده و خودزاینده به آن نگاه کرد.

رویکرد مسئولیت اجتماعی ،دانش محور و اجتماعی بودن است
سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران رویکرد مسئولیت اجتماعی را دانش محور و اجتماعی بودن عنوان کرد.
اولین نشست سازمان خدمات اجتماعی با سازمان مدیریت صنعتی در سال جدید با هدف بررسی زمینههای همکاری و تعامل
در حوزه مسئولیت اجتماعی سازمانی با حضور مدیران عالی این دو سازمان برگزار شد.
اکبر نعمتی سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران ،ضمن اشاره به پیشینه مسئولیت اجتماعی سازمانها و لوایح
دولتی مرتبط ،تصویب الیحه «نظامنامه مسئولیتپذیری اجتماعی سازمانها و بنگاههای اقتصادی» را ظرفیتی مؤثر در مدیریت
پیامدهای زیستمحیطی ،اقتصادی و به خصوص اجتماعی ناشی از فعالیتهای سازمانها یا بنگاههای اقتصادی در شهر تهران،
ذکر کرد.
وی رویکرد سازمان متبوعش به عنوان متولی دبیرخانه ،مسئولیت اجتماعی سازمانی شهر تهران را در حوزه مسئولیت اجتماعی
رویکردی دانش محور و اجتماعی عنوان کرد.
در ادامه جلسه کیانی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ضمن اشاره به تاریخچه سازمان مدیریت صنعتی ،مهمترین هدف
سازمان متبوعش را ظرفیتسازی برای کشور در حوزه مدیریت برشمرد.
وی ضمن ابراز امیدواری در خصوص همکاری های آتی فی مابین دو سازمان به نقش مهم سازمان مدیریت صنعتی به عنوان
بازوی قوی مشاوره و آموزش به ظرفیت ارتباطی سازمان مدیریت صنعتی با سازمانهای داخلی و بینالمللی اشاره کرد.
در این نشست حاضران ضمن تأکید بر ممانعت از رویکرد های ناصحیح و تجاری به مقوله مسئولیت اجتماعی سازمانی از طرف
اشخاص حقیقی یا حقوقی ،به تشکیل هسته مرکزی مسئولیت اجتماعی توسط دو سازمان و توسعه آن به سمت یک اقدام ملی
تأکید کردند.
گفتنی است؛ تشکیل کارگروه تنظیم تفاهم نامه مشترک و عقد تفاهمنامه ،تهیه طرح راهاندازی مرکز مشاوره ، CSRبرگزاری
دورههای مشترک آموزش داخلی و بینالمللی و غیره از جمله توافقات مهم این جلسه بود.

شهر خالق خوراک شناسی ایران در یونسکو کجاست؟
شهر رشت به عنوان تنها شهر خالق خوراک شناسی ایران از سال  9۴در یونسکو به ثبت رسیده است.

رشت شهری با  ۲۲۰خوراک محلی
روشن بابایی مدیرکارگروه گردشگری خالق دانشگاه گیالن و رییس کمیته علمی ثبت شهرخالق خوراک شناسی رشت گفت:علت
معرفی شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی ،وجود  ۲۲۰خوراکی محلی ،تنوع خوراک و فرآوردههای غذایی محلی،
فرآیند سالمت محور تولید غذای محلی از مزرعه تا سفره است.

وی با اشاره به اینکه شهر های خالق با ترکیب ابعاد گوناگون اقتصاد و بهره گیری از مشارکت و ایده پردازی مردم همچنین به
گسترش صنایع فرهنگی ،شکوفایی هنرمندان ،و کارآفرینی نیز کمک میکند افزود :افزایش آگاهی عمومی درباره تغذیه و خوراک،

برندسازی خوراک مح لی برای معرفی به دنیا ،توسعه توریسم غذایی و به اشتراک گذاری دانش و تحقیقات علمی مرتبط با
خوراک و تغذیه از برنامهها و راهبردهای مهم شهرهای خالق خوراک شناسی است.

پیوند گردشگری ،توسعه اقتصادی و خوراک شناسی
مدیرکارگروه گردشگری خالق دانشگاه گیالن و رییس کمیته علمی ثبت شهرخالق خوراک شناسی رشت گفت :ایجاد پیوند
گردشگری ،توسعه اقتصادی و خوراک شناسی ،جامعه شناسی خوراک و تبدیل داشتهها و دانش بومی به داشتههای علمی و
مدون از مهمترین پیش نیازهای اجرای سیاستهای شهر خالق خوراک شناسی است.

روشن بابایی با اشاره به اینکه اگرچه جشنوارهها و همایش های متعددی با محتوای شهرخالق خوراک شناسی برگزار شده ،اما
شهر خالق خوراک شناسی ،آن چنان که باید برای آحاد جامعه مفهوم سازی و معرفی نشده و رشت نتوانسته ،شاخصی از شهر
خالق خوراک شناسی را در حوزههای مختلف کسب کند یا دست کم ،آثار و نتایج این راهبردها در جامعه ملموس نیست.

تدوین اطلس جامعه شناسی خوراک در گیالن
مدیرکارگروه گردشگری خالق دانشگاه گیالن و رییس کمیته علمی ثبت شهرخالق خوراک شناسی رشت از تدوین اطلس جامعه
شناسی خوراک و غذاهای سنتی توسط گروه مردم شناسی دانشگاه گیالن خبر داد و خاطر نشان کرد :در این اطلس سعی شده
مجموعه ای که معرف دانش خوراک سنتی و فرهنگ غذایی گیالن و رشت بوده ،با ارائه محتویات و مواد اولیه خوراک سنتی و
محلی و مراحل پخت آن ها ،هر خوراک به عنوان یک نماد و سمبل اجتماعی و فرهنگی معرفی میشود.

ارزیابی یونسکو از شهرهای خالق خوراک شناسی
روشن بابایی با بیان اینکه هر  ۴سال یک بارشهرهای خالق خوراک شناسی ارزیابی میشوند ،گفت :سازمان جهانی یونسکو
ارزیابی میشوند گفت :در ارزیابی ِاول ،موقعیت فعلی هر شهر خالق ،نسبت به  ۴سال قبل ،سنجیده میشود و اگر شهری نتواند
در این بازه زمانی ،پیشرفت موثری در زمینه اجرای راهبردهای یونسکو داشته باشد ،از فهرست این مجموعه حذف خواهد شد.

بودن یا نبودن رشت در یونسکو
فاطمه قدیمی مدیر برنامههای یونسکو در شهر خالق رشت گفت :با استفاده از حدود یک میلیارد تومان اعتباری که برای اجرای
برنامهها و فعالیت های مرتبط با حوزه شهر خالق خوراک شناسی دربودجه سال آینده شهرداری رشت اختصاص یافته،این شهر
سال آینده جهش خوبی در زمینه اجرای برنامههای یونسکو دارد.
وی افزود:در ارزیابی که حدود یک سال و نیم دیگرانجام میشود ،امیدواریم این شهر بتواند شاخصهای الزم را کسب کند و
همچنان درردیف شهرهای خالق خوراک شناسی دنیا باقی بماند.
وی تصریح کرد :تامین زمین و فراخوان سرمایه گذار برای تاسیس آکادمی خوراک شناسی در رشت ،تدوین استانداردهای جهانی
برای مراکزعرضه غذا و خوراک رشت ،مذاکره با شرکتها و برندهای تجاری گیالن برای ایجاد برند جدید و توسعه صادرات
خوراک رشت ،برگزاری بیش از  ۲۰جشنواره بومی و  ۱۰نشست بین المللی با موضوع خوراک شناسی و امضا  ۱۸تفاهمنامه با
مراکز علمی و نهادهای اجرایی از مهمترین اقدامات انجام شده در این باره است.
توسعه توریسم غذایی در رشت
وی خاطر نشان کرد :برای تحقق توسعه توریسم غذایی در رشت ،آیین نامه استانداردهای جهانی خوراک تدوین شده و کمتر از
یک ماه دیگر با شروع سال جدید با همکاری اتاق اصناف گیالن اجرایی خواهد شد و بنا داریم آیین نامه استانداردهای جهانی
خوراک را با مشارکت داوطلبانه رستوران داران و صاحبان مراکز عرضه و توزیع غذا در رشت اجرا کنیم که بر این اساس دورههای
آموزشی و تبیینی برای آنان برگزار و بر عملکردشان هم نظارت خواهیم کرد.
اعزام اساتید آشپزی رشت به کشورهای مختلف برای تحقق سیاستهای شهر خالق خوراک شناسی
حمید آذرپور معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری گیالن از ملزم کردن واحدهاى عرضه غذا
در رشت براىپخت دست کم  ۵نوع غذاى محلى خبر و افزود :در راستای تحقق سیاستهای شهر خالق خوراک شناسی ،اساتید
آشپزی رشت به  ۲نمایشگاه در هند و روسیه اعزام شدند که این امر گامی در تحقق سیاستهای شهر خالق خوراک شناسی
است.

عرضه غذاهای محلی در رستورانها رمز ماندگاری رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو
مهدى پورمحمدی رییس اتحادیه رستوران وسنتی هاى رشت با اشاره به اینکه هم اکنون در همه رستورانهای گیالن اشبل یا
خاویار ماهی ،باقال ،زیتون و گردو که به عنوان چاشنی و دسر در کنار پلوکباب در ردیف خوراکى هاى سنتى ویژه گیالن ارائه
میشود تصریح کرد :اغلب رستورانهایی که در  ۲سال گذشته ایجاد شده است غذاهاى محلى و سنتى از جمله اناربیج ،ناردون،
کولی غورابیج را که رو به فراموشى است را عرضه میکنند و این کار براى جلب مشترى و گردشگر بسیار تاثیر گذار است.

حاال باید منتظر بود و دید شهری که به شهر خالق خوراک شناسی در یونسکو ثبت شده و کمتر از ۲سال به زمان ارزیابی آن
در یونسکو باقی مانده چقدر می تواند خود را به شاخص های تعریف شده برساند ،شاخص هایی که در صورت تحقق ،عالوه بر
اینکه شهر رشت را در بین شهرهای خالق دنیا سربلند می کند ،به فرآیند کار آفرینی و روند توسعه پایدار نیز کمک خواهد کرد.

