
آقاي كاليي! شما در هنگام ورود به ساختمان 
شهرداري مشهد از هوشمند سازي اين شهر 
گفته بوديد. منظورتان از ش�هر هوش�مند 

چيست؟ 
 يك ش��هر مرده، شهري است كه ش��هروندانش با هم 
ارتباط چنداني ندارند و مبادالتش به شدت كم است و 
در اين شهر خاطره اي توليد نمي شود. به همين خاطر 
و در نقطه مقابل ما در نظر داريم مشهد يك شهر زنده 
باشد. يعني شهروندان، تاريخ و اقداماتي كه در آن صورت 
مي گيرد و خاطراتي كه توليد مي شود، مدام ادامه داشته 
و پويا باشند و به نظر بنده اين كار امكانپذير نيست مگر 
با فعال سازي سرمايه هاي شهري.  بر همين اساس شهر 
هوشمند در دو بعد مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اول اينكه 
بايد فضاي شهري را به فضاي فرصت ها براي شهروندان 
تبديل كنيم و انتظار داريم مشهد، شهر فرصت ها شود تا 
افراد هر استعدادي كه دارند را به شكوفايي نزديك كنند. 
البته براي تبديل يك شهر به شهر فرصت ها، ابزارهاي 

فناوري اطالعات مؤثري مورد نياز است. 
اما نكته دوم سرويس  دهي مديران شهري به مردم است 
كه با بهره مندي از ابزارهاي هوش��مند، فارغ از اثرات 
جانبي مانند كاهش ترافيك و پايين آمدن هزينه ها، 
مقابله با فساد هم يكي از جدي ترين مسائل به شمار 
مي آيد كه جزو دغدغه هاي ما بوده و با هوشمند سازي 

اتفاق مي افتد. 
نگاه ش�ما به حاشيه ش�هر متفاوت است و 
معتقديد چ�ون آنها هم از خدمات ش�هري 
بهره مند هستند نبايد به آنها حاشيه نشين 
گفت. براي رفع حاشيه هاي شهر مشهد چه 

برنامه اي داريد؟
  ما معتقديم بايد شهري با چند مركز و به صورت پراكنده 
كه داراي امكانات متعددي هستند داشته باشيم.  يعني 
ميزان برخورداري مناطق مختلف از امكانات شهري بايد 
به هم نزديك و حتی االمكان يكس��ان باشد.  به همين 
خاطر اين موضوع را عنوان مي كنم كه متن و حاش��يه 

قابل تفكيك ازهم نيست. 
متأسفانه چند اتفاق سعي كرده كه اين متن و حاشيه را 
ايجاد كند.  يك مسئله ابزارها و وسايل حمل و نقلي است. 
مثاًل يك شريان كمربندي كه اتصال دوطرف را كاماًل از 
هم قطع و جدا مي كند و افرادي كه در آن سوي كمربندي 

هستند احساس مي كنند به حاشيه رانده شده اند. 
موضوع ديگر، مسئله مالكيتي است كه در مناطق كم 
برخوردارتر عموماً نقاطي وجود دارد كه مالكيت هاي 
بزرگ مثل آستان قدس و اوقاف و... در آنها حضور دارند. 
اين سازمان و نهادها داراي اراضي بزرگي در اين مناطق 
هستند كه بالاستفاده رها شده و امكان توزيع خدمات 
را پايين آورده.  نكته بعدي هم مهاجرت هايي است كه 
مشهد را تحت تأثير قرار مي دهد. بايد بپذيريم اقتصاد 
مشهد يك اقتصاد قوي و جذاب است و تقريباً در منطقه 
ش��رق كشور هر جايي كه با بحراني مواجه مي ش��ود، 
چه به خاطر خشكس��الي و چه ركود اقتصادي باشد، 
ناخودآگاه مشهد جاذب جمعيت آن نقاط مي ش��ود و 
در اين ميان اولين جاهايي كه به سبب ارزاني و امكان 
استقرار مدنظر قرار مي گيرد، مناطق پيراموني ش��هر 
است. همين موضوع تشديد كننده حاشيه نشيني در 

مشهد مقدس شده است. 
حاال ما سعي مي كنيم بين نق��اط مختلف اتصال برقرار 
كنيم و كاربري هايي كه از جنس رفت و آمد افراد به آن 
نقاط شهر است را افزايش دهيم. مثل مجموعه ورزشي 
بزرگي كه در يك منطقه پيراموني شهر مي سازيم تا رفت 

و آمدها بيشتر شده و متن و حاش��يه از بين برود. وقتی 
حاشيه نشين ها هم از خدمات شهری بهره مند و رفت و 
آمدها به آن مناطق زياد شود ديگر چيزی به نام حاشيه 

در شهر وجود نخواهد داشت.
همچنين كيفيت زندگي در نقاط شمال شهر مشهد 
كه كم برخوردارتر است را از طريق احداث يك كمربند 
سبز ش��مالي توسعه خواهيم داد و مورد بعدي بحث 
كسب و كار است كه بايد زمينه ها را براي توانمند سازي 

افراد مهيا كنيم. 
ش�ما جزو معدود اشخاصي هس�تيد كه تا 
به امروز س�كان مديريت ش�هري مشهد را 
بر دس�ت گرفته و توانس�ته تقريب�اً با تمام 
سازمان ها و نهادها تعامل خوبي داشته باشد. 
چطور اين تعامالت و همكاري ه�ا را در اين 

سطح به وجود آورده ايد؟
 به اذعان افراد و مديراني كه سال هاست در مشهد حضور 
دارند، هيچ زماني ت��ا اين سط��ح از هماهنگي در بين 

دستگاه ها وجود نداشته است. 
بنده معتقدم يك��ي از مهم ترين وظايف ش��هرداري ها 
در ش��هرهاي بزرگ و كالن ش��هرها اين است كه همه 
ذي نفعان را بر سر هدف يا اهداف مشخصي همس��و و 

انرژي ها را در يك نقطه و مسير متمركز كند. 
به نظرم تنها دغدغه اي كه وجود داش��ته، اين همسو 
كردن انرژي ها بوده ك��ه اتفاق افتاده و خوش��بختانه 
استاندار، فردي توسعه گراست و كامالً در كارها هماهنگ 
بوده و پشتيباني مي كند. با آستان قدس رضوي، امام 
جمعه محترم، سپاه و ديگر نهاده��ا نيز در چند هدف 
اصلي كه ضرورت جدي ش��هر به شمار مي آيند نقطه 
اشتراك داشته و مقام معظم رهبري هم در صحبت هاي 

اخيرشان تأكيد جدي داشتند كه بر روي مسائل اصلي 
مردم تمركز كنيد.  يكي از شانس هاي خراسان رضوي و 
مشهد مقدس اين است كه تقريباً تمام ذي نفعان برروي 
مسائل اصلي كه طبيعتاً اشتغال و اقتصاد و حفظ هويت 
شهر است به نقطه اشتراك رسيده اند.  حتي در مباحث 
ديگر مثل ترافيك شهر مشهد، فرمانده نيروي انتظامي 
كامالً با مسئوالن شهري هماهنگ عمل مي كند و همين 
رفتارها در آمار و ارقام بار ترافيكي كامالً مشهود است كه 

اثرات مثبتي داشته. 
وقتي شهر را مي توان با تعامل اداره كرد، دليلي ندارد با 

سوء تفاهم يا ناهماهنگي پيش برويم. 
يكي از مشكالت مشهد وجود پادگان ها بود. 

در اين رابطه چه كارهايي انجام داده ايد؟
 موضوع پادگان ها، موضوع بسيار مهمي براي مشهد است. 
به اين دليل كه در مناطق مركزي شهر بيش از ظرفيت 
يك ش��هر عادي، افرادي را داريم ك��ه نيازمند خدمات 
عمومي هس��تند و به همين جهت بايد سرانه خدمات 
عمومي مانند فعاليت هاي تفريحي و فضاي سبز و امثال 

اين ها را افزايش دهيم. 
به نظرم پادگ��ان ارتش مشهد ف��ارغ از قدمت يكصد 
ساله اش كه ارزش ميراثي به آن داده يك ميراث معنوي 
هم براي شهر به ش��مار مي آيد كه زمينه هاي زيادي 
براي خدمات رساني دارد.  بعد از پارك ملت كه حدود 
72 هكتار است فكر مي كنم پادگان مشهد نيز با توجه 
به درختاني كه دارد، بتواند به يك پارك بس��يار خوب 
و سوله هايش كه بيش از 50 س��ال قدمت دارند هم به 

عنوان موزه هايي براي شهر تبديل شوند. 
و موضوع كمربند جنوبي و مش�كالتتان در 

رابطه با احداث آن؟

 يك مس��ئله كالن در اين نقطه از شهر وجود دارد و آن 
هم ارتفاعات جنوب شهر است.  يكي از مگا پروژه هاي 
ما همين است كه طي شش ماه گذشته تعداد 2 ميليون 
درخت در آن كاش��ته ايم و فكر مي كنيم بايد 19 هزار 
هكتاري كه در اراضي جنوب وجود دارد را به تنفس گاه 
ش��هر مشهد تبديل كنيم و به صورت جدي احيا شود.  
البته در خصوص موضوعات محيط زيستي دو نگاه در 
شهر مشهد وجود دارد.  اول اينكه چون مشهد در يك 
اقليم نيمه خشك قرار دارد، پس عماًل نبايد فضاي سبز 
آن را توسعه داد كه در مصرف آب صرفه جويي شود.  نگاه 
دوم كه اعتقاد ما هم ب��ر آن است اينكه مشهد در اقليم 
نيمه خشك خودش پايدار نمي ماند، مگر اينكه فضاي 
سبز شهري توسعه داده شود تا حداقل اين اقليم را پايدار 
كرده و از پيشروي آن به سمت اقليم خشك جلوگيري 
كند.  ما مي خواهيم فضاي سبز را توسعه دهيم. اما در 
كنار آن از طريق تصفيه خانه هاي محلي و ش��بكه آب 
غير شرب، از آب هاي خاكستري مثل فاضالب كه يك 
منبع الي��زال است و پيوسته توليد مي ش��ود، استفاده 
خواهيم كرد. كاري كه رطوبت شهر مشهد و اقليم آن 
را پايدار سازي مي كند.  به همي��ن خاطر به خودمان و 
همكارانمان تا پايان سال 99 فرصت داده ايم كه شبكه 
آب غير شرب مشهد را كاماًل تشكيل داده و 13 تصفيه 
خانه محلي آماده شود. همچنين با توجه به مطالعاتي 
كه بر روي گونه هاي گياه��ي در جنوب صورت گرفته 
و موضوع تأمين آب آنها توسط تصفيه خانه هاي محلي 
صورت خواهد گرفت، مي تواني��م جنگل هاي انبوهي 
در جنوب ش��هر مشهد داش��ته باش��يم.  حاال موضوع 
كمربندي، مسيري است كه از ميانه اين فضا مي گذرد و 

بايد اصالحات زيست محيطي در آن اتفاق بيفتد. 

ش�ما نظر ويژه اي به حمل و نق�ل عمومي و 
به خصوص مت�رو داريد. با توج�ه به هزينه 
باالي احداث مترو كه هم اكنون متري 750 
ميليون تومان است، آيا می توانيد پروژه ها 

را به سرانجام برسانيد؟
فارغ از اينكه ما مس��ول اداره كردن امور شهر هستيم، 

وظايفي بين نسلي و تعهدي هم به نسل آينده داريم. 
سال گذش��ته هر كيلومتر مترو در ش��هر مشهد 240 
ميليارد تومان هزينه داشت و االن 750 ميليارد تومان 
شده يعني بيش از 3 برابر.  در كنار اين ها مشكالت تأمين 
مالي و تحريم و... هم اضافه مي ش��ود. اما در دوره اخير 
حتي يك روز هم كار مترو تعطيل نشده، چون معتقديم 
اين يك تعهد به آيندگان است.  با توجه به اتصال خطوط 
و خط3  كه پيرامون حرم را پوش��ش مي دهد و تا پايان 
سال 1399 نيز بايد به بهره برداري برسد، تمام توانمان 
را در جهت ايجاد يك حمل و نقل پاك متمركز كرده ايم.  
همچنين براي رينگ هاي كمربندي و تقاطع هاي غير 
همسطح مركز ش��هر هم برنامه هايي داريم كه نزديك 

2هزار ميليارد تومان تعريف پروژه شده و فكر مي كنم. 
االن بحث�ي در مورد مش�اركت خارجي ها 
و به خصوص اعراب در پروژه هاي مش�هد 
مطرح اس�ت و به تبع آن فروش ش�هر به 
اعراب. اگر توضيحي در اين مورد بفرماييد، 

متشكر مي شوم. 
اين يك موضوع حل شده است براي كشوري كه جمعيت 
جوان دارد بايد مكمل آن سرمايه هم داشته باشد تا بتواند 
با رشد اقتصادي زير ساخت ها را براي رفاه مردم مهيا كند.  
اين سرمايه مي تواند ابعاد مختلفي داشته باشد. مي تواند 
سرمايه  مالي يا دانشي يا فكري و محيطي و فني باشد و 
همه اين ها بايد در كنار سرمايه انساني قرار بگيرند.  حتماً 
در اصل جذب سرمايه هيچ بحثي نيست با اين اوصاف 
بايد بگويم بحث فروش وجود ندارد. تمام مسئله اين است 
كه هر مبادله اقتصادي بايد »غبطه و مصلحت« طرفين 
رعايت شود.  غبطه و مصلحت ما به عنوان سرمايه پذير 
از اين جهت مهم است كه نماينده مردم هستيم و بايد 
امكانات آنها را به بهترين ش��كل به كار بگيريم و غبطه 
و مصلحت طرف مقابل از اين جه��ت مهم است كه هر 
سرمايه گذاري كه وارد شهر مي ش��ود بايد حتماً منافع 
تعريف شده خودش را در امنيت كامل ببيند تا سفير و 

مبلغي بشود براي جذب ساير سرمايه گذاري ها. 
هم اكنون بيش از يك دهه است كه شهر مشهد در حوزه 
سرمايه پذيري كامالً مسلط شده و تمام مسائل حقوقي در 
آن رعايت مي شود و بحمداهلل در اين موضوع مسئله اي 
وجود ن��دارد.  اما آن چي��زي ك��ه در سرمايه گذاري ها 
بسيارمهم است اين است كه اقتضائات عمومي جامعه در 
آن در نظر گرفته شود و عمالً بازي يك بازي برد برد باشد. 

بحث كارخانه نوآوري هاي مشهد چيست؟
 يكي از مزيت هاي نسبي شهر مشهد نيروي جوان و خالق 
آن است كه مي تواند در مديريت شهري كمك حال بوده با 
راه اندازي كسب و كارهاي جديد، مشكالت و معضالتي كه 
با آن دست به گريبان هستيم را حل كند.  كارخانه نوآوري 
نيز به منظور استفاده از صاحبان انديشه و خرد و ايده هاي 
خالق ايجاد شده و در مرحله اول يك مركز نوآوري بود و 
سعي شد استارت آپ ها را حول آن متمركز كنيم. در مرحله 
بعدي با توافقي كه با معاون محترم علمي رئيس جمهور 
انجام شد، تصميم بر آن شد كه آن را يك مرحله ارتقا داده و 
كارخانه نوآوري ايجاد كنيم. بنابر اين يكي از مراكز صنعتي 
شهر مشهد يعني كارخانه كوكاكوال را به اين كار اختصاص 

داديم كه نزديك دانشگاه فردوسي مشهد است.

»مش�هد مقدس« ش�هري كه هميش�ه برس�ر زبان ها بوده و تمام مسائلش 
زي�ر ذره بين ق�رار دارد. اين ش�هر به س�بب وجود ب�ارگاه ملكوت�ي حضور 
حضرت ام�ام رضا)ع( س�االنه پذيراي ح�دود 10 براب�ر جمعيت خ�ود، زائر 
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ميلي�ون نف�ري يك�ي از پيچيده تري�ن كاره�ا ب�ه ش�مار مي آيد ك�ه حاال 
بر عه�ده محمدرضا كالي�ي جوان ترين ش�هردار اي�ران قرار گرفته اس�ت. 
به همي�ن بهان�ه در گفت وگويي با ايش�ان ب�ه بررس�ي نيازه�ا و برنامه هاي 
مدي�ران ش�هري ب�راي هداي�ت و پيش�برد اه�داف مش�هد پرداختي�م:

روستاها به عنوان 
محمدرضا سوري 

   گزارش 2
مهم ترين توليد 
كننده محصوالت 
باغي و كش�اورزي و دام و طي�ور همواره نقش 
مهم�ي را در رابطه با تأمي�ن نيازهاي ضروري 
غذايي كش�ور داش�تند.  با اين حال برخي از 
مش�كالت ريز ودرش�ت كه موجب مهاجرت 
روستاييان از روستاها شد، دولت را برآن داشت 
تا براي جلوگيري از خالي شدن اين مكان های 
مهم اقتص�ادي در زمينه رونق كس�ب وكار و 
 ايجاد مش�اغل خانگ�ي گام ه�اي مختلفي را 
همچ�ون،  اس�تان هايي  روس�تاهاي  در 
خراسان جنوبي، سمنان، سيستان و بلوچستان، 
كرمان بردارد موضوعي كه موجب شد تا معاون 
ام�ور س�رمايه گذاري، فرهنگ�ي و اجتماعي 
معاونت توس�عه روس�تايي و مناط�ق محروم 
رياست جمهوري اعالم كند: »به منظور رونق 
اشتغال، 13 هزار و 3۸0 ميليارد تومان اعتبار 
برای سال جاری به روستاها تخصيص داده شده 
است.« موضوعي كه مي تواند عالوه بر شكوفايي 
كس�ب وكار در روس�تاها و جلوگي�ري از 
مهاجرت ها، موجب افزايش توليدات و بي نيازي 
ب�ه بس�ياري از محص�والت واردات�ي ش�ود. 

از آنجا كه خودكفايي در زمينه توليدات كشاورزي 
دام وطي��ور براي رسيدن ب��ه خودكفايي يكي از 
مهم ترين برنامه ها در جهاد كش��اورزي بوده لذا 
اين مهم موجب ش��د تا در۴۰ سال گذشته، كل 
توليدات بخش كشاورزي از ۲۶ ميليون تن به 

حدود ۱۲۲ ميليون تن افزايش يابد. 
همچني��ن سرانه توليد محصوالت باغي با ۲۹۰ 
درصد افزايش از ۱۰۲ كيل��و به ۲۹۶ كيلو، سرانه 
محصوالت زراعي ب��ا ۸۶ درصد افزايش از ۵۵۷ 
كيلو به ۱۰۳۵ كيل��و، سرانه محصوالت آبزي با 

۱۳۰۰ درصد افزايش از ي��ك كيلو به ۱۴ كيلو و 
سرانه محصوالت دام و طيور با ۹۴ درصد افزايش 

از ۹۵ كيلو به ۱۸۴ كيلوگرم رسيده است. 
در اين ميان استان هايي همچون: خراسان جنوبي، 
سمنان، سيستان وبلوچستان و كرمان توانسته در 

اين زمينه گام هاي خوبي را بردارند. 
 سرمايه گذاري براي رونق كشاورزي 

ويژگي خوب استان هاي مختلف كشور در زمينه 
توليدات كشاورزي و باغي موجب ش��ده تا ايران 
همواره در زمينه تنوع��ي از توليدات حرف هاي 
خوبي براي گفتن داشته باشد با اين حال برخي 
از مشكالت همچ��ون باالرفتن هزين��ه توليد و 
مشكالت ديگر موجب ش��ده تا ادام��ه كار براي 
روستاييان در روستاها ممكن نباشد موضوعي كه 
با توجه به تحريم ها و نياز به رسيدن به خودكفايي 
در زمينه توليدات كشاورزي ودام طيور دولت را بر 
آن داشت تا براي حمايت از روستاييان تسهيالت 

مورد نياز آنها را در اختيارش��ان قرار دهد، كه در 
اين ميان مي توان ب��ه اختصاص بيش از ۱۳ هزار 
ميليارد تومان ب��راي رونق اش��تغال روستاييان 
در كشور خبر داد.  معاون ام��ور سرمايه گذاري، 
فرهنگي و اجتماعي معاون��ت توسعه روستايي 
و مناطق محروم رياست جمه��وري با تأييد اين 
موضوع مي گويد: »در راستاي اشتغال روستايي 
اقدامات ارزش��مندي در راست��اي ايجاد توسعه 
متوازن صورت گرفته به ط��وري كه براي اجراي 
اين طرح ۱/۵ ميليارد دالر معادل ريالي ۱۸ هزار 
ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي افزايش 
توليد، بهره وري و جلوگيري از مهاجرت ها در نظر 
گرفته شده است، كه از اين ميزان ۹ هزار و ۶۲۰ 
ميليارد تومان مربوط به ساير دستگاه ها و مابقي 

مربوط به دستگاه هاي حمايتي بود.«
اي��ن در حالي اس��ت كه ب��راي رونق اش��تغال 
روستايي��ان در مناطق مختلف كش��ور بيش از 

۴۵۰ هزار طرح اشتغالزايي در سامانه كارا ثبت نام 
و از اين تعداد ۱۰۲ هزار طرح ب��ا اعتبار ۹ هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان در بانك هاي عامل تصويب 

شده است. 
به گفته مديران وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
نرخ بيك��اري روستاييان در س��ال ۹۶ رقم ۸/۹ 
درصد بود كه در س��ال ۹۷ به ۷/۹ درصد كاهش 
يافت و همچني��ن از سوي ديگر سهم اش��تغال 
روستاييان در سال ۹۷ نس��بت به س��ال ۹۶ به 

ميزان ۲۵ درصد رشد داشته است. 
منوچهر رزم جو با تأكيد بر اينك��ه ساالنه بايد ۵ 
هزار روستا در راستاي شكوفايي برنامه اقتصادي 
شناسايي شود مي افزايد: »سهميه براي استان ها 
نيز مشخص شده و نياز است در مجموع براساس 
برنامه پنج ساله ش��شم اقتصادي ۲۵ هزار روستا 

شناسايي شوند.«
معاون امور سرمايه گذاري، فرهنگي و اجتماعي 
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست 
جمهوري با بيان اينكه از ۱۰۲ هزار طرح مصوب 
ش��ده تاكنون به ۹۷ هزار طرح توس��ط بانك ها 
تس��هيالت پرداخت ش��ده است، ادامه مي دهد: 
»۲۶ درصد اعتبارات مربوط به اشتغال روستايي 
و عشايري توسط نهاد هاي حمايتي و ۷۴ درصد 
توسط ساي��ر دستگاه ه��ا جذب ش��ده است كه 
پيش بيني مي ش��ود با جذب مجموع اين اعتبار 
براي ۲۰۰ هزار نفر از روستاييان كشور اشتغالزايي 

شود.«
به گفته وي اين سرمايه گذاري ها حتي در برخي 
از استان ها از ميزان مص��وب نيز فراتر رفته است 
در حالي كه در بخش ه��اي اقتصادي، كشاورزي 
و منابع طبيعي بايد ۴۵ درص��د اعتبارات به اين 
بخش ها اختص��اص پيدا مي كرد، ام��ا در استان 
مركزي ۵۶/۵ درصد به اين ام��ر اختصاص پيدا 

كرده است. 

13 هزار ميليارد تومان اعتبار ملي، ضامن شكوفايي رونق اشتغال در روستاها
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اتصالمتنوحاشيه،مشهدرابهشهربيحاشيهتبديلميكند
گفت وگوي »جوان« با محمدرضا كاليي شهردار مشهد 

88498441سرويس  شهرستان

ايجاد1200طرحاشتغالزاييدرايالم
ازسویبنيادبركت

ايالم از جمله اس�تان هاي محروم كش�ور به ش�مار مي آيد كه 
به ش�دت نيازمن�د س�رمايه گذاري در زمينه ه�اي مختلف و 
به خص�وص ح�وزه كار و اش�تغال اس�ت. ب�ر همي�ن اس�اس 
حاال بني�اد بركِت س�تاد اجرايي فرم�ان حضرت ام�ام)ره( با 
راه ان�دازي 1200 ط�رح اش�تغالزايي، ش�اغل ك�ردن نزديك 
ب�ه 3400 ايالم�ي را در برنام�ه قرار داده اس�ت ك�ه مي تواند 
گام بزرگ�ي در كاه�ش آم�ار بي�كاري اي�ن منطق�ه باش�د. 

راه اندازي كارگاه هاي كوچك و زودبازده و همچنين طرح هايي كه 
به اشتغال منتهي مي شوند يكي از بهترين روش ها براي كاهش آمار 
بيكاري به ش��مار مي آيند موضوعي كه امروز در دستور كار ستاد 

اجرايي فرمان امام )ره( قرار گرفته و بنياد بركت مجري آن است. 
برهمين اس��اس بنياد برك��ت ايج��اد ۱۲۰۰ طرح اش��تغالزايي 
اجتماع محور را در شش شهر استان ايالم شامل چرداول، دره شهر، 
آبدانان، مه��ران، سيروان و اي��الم هدف گذاري ك��رده است كه با 
راه اندازي و آغاز به فعاليت اين تعداد طرح اش��تغالزايي، نزديك به 

۳۴۰۰ فرصت شغلي امسال ايجاد خواهد شد.
اين بنياد ب��راي ايجاد و راه اندازي اين تعداد طرح اش��تغالزايي كه 
در قالب طرح اجتماع محور »سح��اب« )سرمايه گذاري حمايتي 
اشتغالزايي بركت( راه اندازي مي شود، بيش از يك هزار و ۸۰ ميليارد 

ريال اعتبار در نظر گرفته است. 
با نگاهي به اقدامات انجام ش��ده مشخص مي شود كه ۱۲۰۰ طرح 
اشتغالزايي مذكور، در ۲۸ رسته  شغلي شامل دام سبك، قالي بافي، 
صنايع دستي، محصوالت گلخانه اي، پ��رورش ماهي رودخانه اي و 
سردابي، خياطي، توليد پوشاك، مشاغل خدماتي و... ايجاد و عملياتي 
مي ش��ود. همچنين مشاغل جديدي همچون پرورش بوقلمون نيز 
پيش بيني شده است تا با توجه به ظرفيت هاي موجود، عالوه بر تأمين 

نيازهاي استان، به ساير مناطق كشور نيز صادر شود. 
فرآوري محصوالت كشاورزي و باغي از ديگر طرح هاي در نظر گرفته 
شده براي سال ۹۸ است.  بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام)ره( در سال گذشته نيز با انتخاب سه شهر آبدانان، چرداول و 
دره شهر، ايجاد ۲۰۰ طرح اشتغالزايي را در قالب طرح اجتماع محور 
»سحاب« در هر يك از اين شهرها هدف گذاري كرده بود كه تمام 

اين طرح ها محقق شده و به بهره برداري رسيده است.
اين بنياد همچنين در قالب طرح آسمان )آيين نامه  سرمايه گذاري 
مردمي و اشتغال نيروي انساني( و به منظور توانمندسازي جوامع 
محلي و بومي، اقدام به ايجاد ۳۸ گروه و ۱۶ صندوق در چرداول و 
۳۶ گروه و ۳۶ صندوق در آبدانان ك��رده است. اعضاي اين گروه ها 
مي توانند با معرفي بنياد بركت به مي��زان دو برابر سپرده خود در 
صن��دوق، از اعتبارات و وام ه��اي بانكي براي ايجاد كس��ب وكار و 

فرصت هاي شغلي استفاده كنند.
طرح هاي اش��تغالزايي بنياد بركت در استان ايالم در سال ۹۷، در 
۱۴رسته  ش��غلي ايجاد و راه اندازي ش��ده است كه در سال جاري 
به ۲۸ رسته افزايش پيدا خواهد ك��رد.  گفتني است، بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( اجراي يك هزار و ۲۰۷ طرح 
را با اعتباري بال��غ بر يك هزار و ۵۵۷ ميلي��ارد ريال در حوزه هاي 
توانمندسازي اقتصادي و اش��تغالزايي، امور زيربنايي و عمراني، 
فرهنگي و خدمات بيمه اي در مناطق محروم و كم برخوردار استان 

ايالم به پايان رسانده يا در دست اقدام دارد. 

صدورمجوزجذبگردشگرسالمت
براي12بيمارستانمشهد

مدير گردش�گري س�المت دانشگاه     خراسان رضوي
علوم پزشكي مش�هد از صدورمجوز 
جذب گردش�گر س�المت براي 12بيمارس�تان اين ش�هر و آغاز 

خدمت رساني در اين زمينه خبرداد. 
مدير گردش��گري سالمت دانش��گاه علوم پزشكي مش��هد گفت: 12 
بيمارستان در مشهد مجوز جذب گردشگر سالمت را دريافت كرده و 

اكنون ارائه خدمت مي كنند. 
دكتر اس��ماعيل خيامي افزود: بيمارس��تان هايي كه تمايل به جذب 
گردشگر داش��ته باش��ند بايد بخش بين المللي بيمارس��تان را ايجاد 
كنند و از ميان كل بيمارستان ها 12 بيمارستان مجوز الزم را دريافت 
كرده اند و بيمارس��تان هاي قائم )عج(، امام رض��ا)ع(، طالقاني، اكبر، 
مهر، پاستور، سينا، آريا، رضوي، جواداالئمه )ع(، صاحب الزمان )عج(، 
بيمارستان هايي هستند كه مجوز جذب گردشگر سالمت دارند و اكنون 

خدمات ارائه مي كنند. 
وي ادامه داد: در س��ال 97 از 5۶ مليت دانش��گاه علوم پزشكي مشهد 
پذيرش بيمار داشت كه بيشترين بيمار توريسم سالمت از كشورهاي 

افغانستان، عراق و تركمنستان پذيرش شدند. 
مدير گردشگري س��المت دانشگاه علوم پزشكي مش��هد گفت: سال 
گذشته عالوه بر بيمارستان ها، در مراكز جراحي محدود ۶ هزار و 59۸ 

نفر گردشگر سالمت خدمات دريافت كردند. 
وي افزود: تعداد زي��ادي از بيم��اران خارجي از مراكز س��رپايي مثل 
آزمايشگاه، راديولوژي، توان بخشي، مطب ها خدمات دريافت كردند 
كه در مجموع در اين مراكز به 150 هزار نفر گردشگر خارجي در مشهد 

خدمات درماني ارائه شده است. 
خيامي ادامه داد: از اواخر س��ال گذش��ته به جز بيمارستان ها، مراكز 
جراحي مح��دود نيز مكلف ش��دند كه باي��د مجوز جذب گردش��گر 
سالمت داشته باشند و در اين راستا دو مركز جراحي محدود حضرت 
معصومه )س( و گوهر سان اين مجوز را دريافت كردند و چند مركز ديگر 

نيز در حال دريافت مجوز هستند. 

كلنگزنيشهركنساجياصفهان
باحضوررئيسجمهور

   اصفهان نماين�ده م�ردم شاهين ش�هر در 
مجل�س از كلنگ زن�ي ش�هرك 
نس�اجي اصفهان در س�فر آينده رئيس جمهور، به اين استان 

خبرداد. 
حس��ينعلي حاجي دليگاني با بيان اينكه از مسير صنعت نساجي 
مي توان اقتصاد مقاومتي را آغاز كرد، افزود: اين صنعت از گذشته 
در اصفهان فعال بوده و در خودكفاي��ي و خوداتكايي حرف اول را 

مي زند. 
وي به وجود برخي واحدها و كارگاه هاي كوچك در صنعت نساجي 
استان اش��اره كرد و بيان كرد: از مدتي پيش جرقه احداث شهرك 
نساجي در اصفهان زده شد و قرار است به عنوان شهرك تخصصي 
پوش��اك در محلي كه دسترسي به آن راحت اس��ت، كلنگ زني و 
احداث شود و زنجيره پوشاك و نساجي با فناوري روز تكميل شود. 
نماينده مردم شاهين ش��هر در مجلس افزود: زمين اين شهرك در 
محور آزادگان در محدوده پااليشگاه اصفهان جانمايي شده و قرار 

است به صورت رايگان در اختيار صنف نساجي استان قرار گيرد. 
به گفته حاجي دليگاني، دست اندركاران اين شهرك، مردم و بخش 
خصوصي هس��تند و ارتباطي با دولت نخواهد داش��ت و قرار است 
شهرك در مسير ايستگاه مترو و اتوبوسراني جانمايي شود و پيشنهاد 
داده ايم شهرك نساجي اصفهان در سفر رئيس جمهور به استان كه به 
زودي انجام مي شود، كلنگ زني شود و استانداري نيز اين را پذيرفته 
است. حق اصفهان است كه با سابقه درخشان خود در صنعت نساجي 

و پوشاك جايگاه خود را دوباره در دست گيرد. 
وي با اشاره به اينكه با احداث اين شهرك ۱۲۰ هزار شغل به صورت 
مستقيم ايجاد خواهد ش��د، تصريح كرد: براساس برآوردها ساالنه 
۵ ميليارد دالر از محل اين شهرك توليد پوشاك خواهيم داشت و 

چشم انداز خوبي در بازار منطقه براي آن پيش بيني مي شود.

محمدرضا هاديلو
   گفت وگو

سجاد مرسلي


