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  بسمه تعالی

  گزارش سفر :

 مهر اسپانیا  10الی  7  کشور اسپانیا  - شناسی دنیا- جشنواره ي خوراك )1

) نشست با رییس شبکه شهر هاي خالق دنیا و رییس کارگروه دیزاین  شهر هاي خالق خوراك شناسی براي پروژه  )2
  فرانسه  – انگبین لزبین –مهر  13الی  11هاي مشارکتی 

  

به یونسکو در شهر خالق رشت ؛  تو مدیر برنامه هیا شهرداري رشت مدیر ارتباطات و امور بین الملل فاطمه قدیمی حرفه 
یونسکو پیوسته است در نشست بین المللی شبکه خوراك شناسی  عنوان نماینده شهر رشت که به شبکه شهرهاي خالق 

) در دنیا اسپانیا 2017اکتبر  2سپتامبر تا  29( 1396هر ماه م 10تا  7شهرهاي خالق خوراك شناسی یونسکو در مورخ 
  حضور یافت.

بخشی از این نشست در راستاي معرفی نوعی از خوراك رشتی بود. در همین راستا دعوت شده بود که یک آشپز از پیش 
سرکار خانم مرضیه رهبر در  مقدمات آشپزي را فراهم و در این سفر به عنوان نماینده شهر حضور داشته باشد. به همین دلیل

  این سفر سرکارخانم فاطمه قدیمی را همراهی کردند که گزارش کار ایشان نیز در بخشی از برنامه ها آمده است.

براي نمایندگان شهر رشت متقبل را شهرداري دنیا  از جمله پرواز بین المللی و اقامت  هزینه هاي این سفرشایان ذکر است 
  شده است.

  

 ( پنج شنبه ) 96مهر 6

ترانزیت در فرودگاه  –صبح به مقصد استانبول  4:15ساعت پرواز  –شروع سفر : حرکت از تهران با خط پروازي ترکیش ایر   
  873شماره پرواز  7:10حرکت از استانبول به فرودگاه والنسیا اسپانیا :  –استانبول 

  ، (جمعه)96مهر  7

 Centre de Turisme de جلسه در  مکان برگزاري حرکت به سمتو با صبح گروه در البی هتل جمع شد  9:45

Dénia- CdT(مدرسه اشپزي و گردشگري)  افتتاحیه نشست شهر هاي خالق خوراك شناسی با حضور  10:30در ساعت
  بود شروع شد .  گردشگري عضو شوراي شهر که متخصص مدیریت بازاریابی و شهردار دنیا  و خانم 
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جشنواره ي "دنیا و آقاي کویی کیو داکوستا، اشپز و مسول گویی از جانب آقاي ویسنت گریمالت، شهردار -خوشامد
از  اي ایهشروع شد . در ادامه ار "دنیا: شهر خالق اغوش گشوده بر مردمان مدیترانه"با عنوان    "شناسی دنیا-خوراك
در خصوص سیاست  و گردشگري که در شوراي شهر دنیا فعالیت دارندخانم اوا آسپریال، متخصص مدیریت بازاریابی سوي 

  گزاري این شهر بریا جذب توریست با محوریت شهر خالق انجام شد . 

ژوان النتادا، مسول  توسط " اریابی گردشگري در جامعه والنسیشناسی و باز-خوراك"موضوع ،  11در ساعت 
INVAT.TUR   (موسسه فن اورهاي کاربردي گردشگري) درAVT-Agencia Valenciana del Turisme 

  انجام شد .  AVT(هیات گردشگري منطقه اي)، و هماهنگ کننده ي پروژهاي خاص و برنامه هاي بازاریابی در دبیرخانه 

ناسی یونسکو مالقات ش-محورهاي کانونی و متخصصان شهرهاي خالق خوراكجلسه  13:30-  11:45نهایتا در ساعت  
  برگزار شد .  شناسی-کاري شهرهاي خالق خوراك

ابتدا مورد  ماه تیردر  انگبین لزبینشناسی در  خالق خوراك شبکه شهرهاينتایج به دست آمده از مالقاتهاي پیشین در این جلسه  
توسط نماینده  ه هاي پیشنهادي ژبحث قرار گرفت که به دلیل عدم حضور شهر رشت در این نشست  اعالم نظر در خصوص پرو

گزارش و اعالم  شبکه شهرهاي خالق  خوراك شناسی یونسکو(هماهنگ کننده)اعالم خالصه خبرها از دبیر ، انجام شد رشت 
 و (Chengdu   توسط استرشوند سوئد و چنگدو شهرهاي خالق خوراك شناسی درباره اعضاي   MMRاز جانب خالصه اخبار

از دیگر  براي ارایه تقاضا 2017ادغام اعضاي جدید درفراخوان سال و  دادغام اعضاي جدی / نامهاتقاض 2017ارزیابی فراخوان 
  شده براي شهر پاراتی برزیل اظهار نظر نمود .  مشهر رشت در خصوص ارزیابی انجا نماینده موارد مورد بحث بود که
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در خصوص عدم امضاي موافقت نامه که  در مقدمه آن  نماینده شهرمطرح شد و ارایه روند سند استراتژي، محتوي و روزامدي 
و پیشنهاد شد که در صورت تاکید بر مطرح مقام معظم رهبري در این خصوص و فرمایشات  نمود شده بود 2030اشاره به سند 

در نهایت  ت گیرد که امضاي توافق نامه می بایست   با  انجام روند اداري در داخل کشور و توسط یک فرد سیاسی امضا صور
بندهاي  مقرر شد شهر ها از امضاي توافق نامه خود داري کنند و بر اساس شرایط سیاسی و قانونی کشور خود در خصوص 

  پیشنهادات مطرح شده توسط کارگروه اقدام نمایند . عملیاتی 
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 پروژه هاي عملیاتیتوسط   1شهرهاي خالق خوراك شناسی، اقدامات مناسب در سطح مشارکت جهانی پروژه همکاري  بررسی 
  ه هاي پیشنهادي شهر رشت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ژمطرح شد که در نهایت پرودر این بخش   و ایده هاي پروژه

و نمایش اشپزي در اشپزخانه از جانب اشپزهاي دنیا و منطقه ي مارینا   زدید از مدرسه اشپزي و گردشگريبادر حین جلسه 
)، و آقاي میگل فروتُس (رستوران Brouآلتا. اقایان فردریکو گاجاردو (هتل لس آنجلس)، اقاي کریستُبال گُنزالز (رستوران 

La Setlaواریست میرالس و اقاي ویسنت سیمو (مدرسان مدرسه آشپزي و گردشگري)). هماهنگ شده از سوي: اقاي ا 
در حین صرف ناهار   صرف شد.  مدرسه اشپزي و گردشگري دانشجویان و مدرسان و نهار تهیه شده توسط  انجام شد 

  چگومگی آموزش به دانش جویان هتلداري و آشپزي ارائه شد . 

  

  مدرسه آشپزي
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شیوه فروش و انجام شد .  مکان بندر دنیادر  حراج ماهیمکان  بازدید از بازار محلی ماهی از جمله  16:30در ساعت 

به بعد   18از ساعت ایستگاه هاي انسانی و هوشمند براي تفکیک ، درجه بندي و بسنه بندي محصوالت نشان داده شد .  
دید از و سپس باز انجام شد که تورهاي روزانه شهري در آنها برگزار می شد  شهر قدیمی قسمتر و مرکز شه بازدید از

  مکان برگزاري جشنواره انجام شد .

 Cabo San Antonioسواري کاتاماران در میراث دریایی و پارك طبیعی - قایقصبح   10ساعت  شنبهدر روز   96مهر 8 
  انجام شد . 

با حضور مقامات محلی و منطقه  Paseo de la Marineta Cassianaافتتاح جشنواره غذاي دنیا در ،  12:30در ساعت 
  اي.

  .ي هنرمندان جشنواره ها فروش ها (کشاورزان محلی) وغرفه-بازدید از دست

به عنوان نماینده شهر خالق خوراك شناسی رشت، ارائه و آشپزي داشتند. مقدمات  مرضیه رهبر 20:35ر این روز ساعت د
  نیز پیشبینی شده بود. این کار پیش از سفر فراهم، مواد الزم از ایران حمل و حتی ظروف مبتنی بر فرهنگ گیلکی

دقیقه بود.  30 اشهر) براي نمایش آشپزي انتخاب شده بودند و زمان براي هر سرآشپز تقریب 20سرآشپز ( 20تنها  نکته مهم آنکه
. سرآشپز رشت در موقعیت تعامل شترك گذاري دانش بود اتفاق افتادیکی از اهداف جشنواره که همانا به ااین فعالیت در راستاي 

با سایر سرآشپزها قرار گرفت و با پروژه هاي آشپزي آنها آشنا شد. عالوه بر این، جشنواره شامل غرفه هایی از تولید کنندگان 
  ، رستوران ها و ... بود.منطقه والنسیا

  یوال سپري کرد.اکتبر) در فست 1سپتامبر تا  30به همین دلیل مرضیه رهبر بیشتر وقت خود را ( از
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غذاي سرو شده میرزا قاسمی بود که با تاکید بر گیاهی و ارگانیک بودن  خوراك و محصوالت بوم اورد در شهرستان رشت مطرح 
  شد . 

  آشنایی با فرهنگ غذاي گیالنی
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(روستایی نزدیک دنیا) که  Jesús Pobreدر   Riu Rauبازدید از بازار محلی ، در صبح  (یکشنبه) 96مهر،   9در روز
مالقات کاري شهرهاي خالق نمایندگان و از قلعه ي دنیا برايو بازدید نهار و بعد  محصوالت محلی می فروشند کشاورزان

  برگزار شد شناسی یونسکو-خوراك

شناسی -خوراكمدارس خالق و مرتبط با   واسازي آموزش و  "مدارس چشیدن مزه"پروژه ي ارسموس پالس  تشریح 
  انجام شد . بالنسا رسل، مدرس مدرسه توسط  شهرها

بسته ي سیاست هاي غذاي شهري میالن  در خصوص  "والنسیا، پایتخت غذاي پایدار جهان"پروژه سپس در خصوص 
کانونی  مالقات کاري محورهايانجام شد . دوباره  ارایه ي از جانب ویسنت دمینگ، کمیساریاي پایتخت غذاي پایدار جهان

شهرهاي ایجاد بستر دیجیتال براي برگزار شد که مواردي  همچون ،  شناسی یونسکو-و متخصصان شهرهاي خالق خوراك
شبکه شهرهاي خالق خوراك شناسی بازاریابی و اعتالي ،  خالق خوراك شناسی به منظور برقراري ارتباط و داد و ستد فکري

شهرهاي خالق  خوراك ارایه مالقات پیشنهادي شبکه ،  (Tucson)اسی یونسکو و پروژه هاي شهرهاي خالق خوراك شن
شام در  سپس برزیل مطرح و شهرهاي خالق خوراك شناسی در مادگی براي مالقات بعدي آ، رشتدر شهر   97شناسی در سال 

  رستوران صرف شد .  

در یکی از روستاهاي  Marina Altaمحصوالت هنرمندان از انگورهاي فرنگی منطقه ي ، بازدید  از  (دوشنبه) 96مهر،  10
مرداب بازدید از پارك و   . چشیدن اب پرتقال تازه و اصل والنسیاCOOPEGOازدید از شرکت کشاورزي بو اطراف 

  .نیز انجام شد  طبیعی براي دیدن مزارع برنج

   انجام شد .  انگبین لزبین -فرانسه حرکت به سمت  مهر  10در روز 

  اقدامات شهر رشت گزارش شد .  و  با رییس شبکه شهر هاي خالق دنیا دیدار 

. تبادل تجربه براي  برگزار شد دیزاین که شهر انگبین لزبین نیز در گروه طراحی قرار دارد نشست  حوزههمچنین با رییس 
( بغداد شهر خالق ادبیات ) ، هند ، عربستان شهر الحصر در کار هاي مشترك و استفاده اي که کشور هایی همچون عراق 

  فیلد صنایع دستی از آنها کرده اند تشریح شد . 

مقرر شد که بعد از مشخص شدن پروژه  سرمایه گزاري مشارکتی مالی شهر خالق رشت ریز برآورد و چگونگی مشارکت 
  براي آنها ارسال شود . 

  صبح جمعه انجام شد .  5انبول و ورود به ایران در ساعت پرواز به است 19پنج شنبه عصر ساعت 
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  رییس شبکه شهر هاي خالق دنیادیدار با 
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