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حجت االسالم عاملی دبیر جدید شورای عالی
انقالب فرهنگی میشود

...

یادداشت روز
سیداحمدموسوی مبلغ
رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان

مذاکره با طالبان به کدام سو می رود؟
حضور هیئت طالبان در تهران و مذاکرات رسمی این گروه با مقامات
جمهوری اسالمی ایران که به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،به
درخواست و با اطالع محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صورت
گرفته ،پس از اظهارات هفته گذشته آقای شمخانی در این خصوص ،خبر
مهمی بود که در صدر گزارش های خبری قرار گرفت.این مذاکرات در
حالی صورت می گیرد که مذاکرات آمریکا و طالبان وارد فازهای جدیدی
شده است .هرچند که دو طرف ،جزئیات زیادی را از محتوای مذاکرات
منتشر نکرده اند اما به نظر می رسد که بر سر دو مسئله اصلی «خروج
نیروهای آمریکایی از افغانستان» در برابر «به رسمیت شناختن طالبان
به عنوان قدرت حاکمه افغانستان» ،توافق های اجمالی صورت گرفته
است.این سخن بدین معناست که آمریکا ،با پشت پا زدن به تمام ادعاهای
خود در مبارزه با تروریسم و ریشه کن کردن القاعده و طالبان ،بنا دارد تا با
فروپاشاندن تمام ساختارهای کنونی ،افغانستان را به طالبان تسلیم کند.
با این وصف ،صدور دستور خروج حدود هفت هزار نفر از نیروهای نظامی
آمریکا از افغانستان توسط ترامپ ،چندان هم غافلگیر کننده نیست و می
تواند به عنوان سند اثبات صداقت آمریکا در مذاکره با طالبان به مقامات
این گروه تلقی شود .طالبان نیز با تکیه بر همین توافقات احتمالی و با
اعتماد به نفس کامل ،اعالم کرده اند که اساسا حکومت افغانستان را
به عنوان حکومت قانونی کشور به رسمیت نمی شناسند تا بخواهند با
نمایندگان این حکومت ،مذاکره ای داشته باشند.این وضعیت موجب
شده است محمد اشرف غنی که خطر سقوط حکومتش را در یک قدمی
خود می بیند ،از هر ابزاری برای فرار از دامی که آمریکا برایش پهن کرده
استفاده کند.
هفته گذشته ،رئیس جمهور افغانستان ،اسدا ...خالد و امرا ...صالح را به
عنوان وزیران جدید دفاع و داخله (کشور) معرفی کرد .این دو نفر ،در طول
سال های حکومت اشرف غنی از سرسخت ترین منتقدان او و از مخالفان
مهم سیاسی اش به شمار می آمدند.
صالح و خالد ،چهره های شناخته شده ای در طالب ستیزی هستند و
عمده ترین دلیل کنار گذاشته شدن آن ها از قدرت در سال های پیشین
نیز قاطعیت آن ها در مبارزه با طالبان بود .اینک که خطر مشترک طالبان،
حکومت افغانستان و این چهره های سیاسی و نظامی را تهدید می کند ،آن
ها نیز ترجیح می دهند که در کنار اشرف غنی بایستند.
اما اقدامات اخیر محمد اشرف غنی ،قطعا خوشایند آمریکا نیست و
در شرایطی که مشخص شده آمریکا به دنبال مسلط کــردن طالبان
بر افغانستان در برابر تامین منافع خود است و دولت افغانستان نیز
مخالف وضعیت موجود ،نمی توان از کنار خبر مهم عدم تامین هزینه
های انتخابات ریاست جمهوری توسط جامعه جهانی که قرار بود حمل
(فروردین ماه) سال آینده برگزار شود ،به سادگی گذشت .آن چه برای
آمریکا حائز اهمیت است ،کنترل چین ،ایران و روسیه از طریق افغانستان و
نیزتسلطبرمنابعمالیگستردهمعدنیدراینکشوراستوچنینخواسته
ای ،در قالب یک حکومت مستبد و خشن اما هم سو با آمریکا ،بیشتر قابل
تامین است.هر چند تحقق این مسئله یعنی همراهی تمام و کمال طالبان
با آمریکا در حکومت آینده افغانستان محل تامل و تردیداست اما تحرکات
طالبان در ورود به مذاکره با دیگر طرف های منطقه ای و بین المللی تا
حدی این مسئله را جدی تر می کند.
آمریکا از تعامل با حکومت عربستان به این نتیجه رسیده که طرف های
معامله اش هرچه مستبدتر باشند ،بیشتر قابل مدیریت اند به همین
دلیل ،پــروژه تحویل افغانستان به طالبان را با هدف ایجاد حکومتی

همچون حکومت عربستان در افغانستان با سرعت بسیار باال کلید زده
است .بنابراین حذف تمامی موانعی که به نحوی می توانسته برای طالبان
مشکل ساز تلقی شود ،در طول دو سال گذشته به شدت مورد تعقیب
آمریکا بوده است.
پرونده سازی برای ژنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور ،تالش برای
عزل عطا محمد نور از مقام والیت بلخ ،ترور ژنرال رازق فرمانده پلیس
قندهار ،دستگیری نظام الدین قیصاری و فرمانده علی پور از معروف ترین
چهره های مردمی مقاومت در برابر حمالت طالبان و حتی کشته شدن
کسانی همچون مولوی منان که از مخالفان سرسخت مذاکره طالبان با
آمریکا شمرده می شد ،همگی اقداماتی بود که توسط آمریکا به حکومت
اشرف غنی دیکته و اجرا شد تا زمینه گسترش حضور نظامی طالبان در
بیش از نیمی از خاک افغانستان فراهم شود.
با این که طالبان ،هم اکنون نیمی از خاک افغانستان را در کنترل دارند
اما این سخن به معنای محبوبیت آن ها در میان مردم نیست بلکه توسعه
جفرافیای تحت سلطه طالبان ،بیش از آن که مرهون فداکاری نیروهای
نظامی طالبان یا همکاری مردم با آن ها باشد ،نتیجه سهل انگاری های
عامدانه مقامات امنیتی افغانستان بوده که دست برقضا ،بدون اجازه
نیروهای آمریکایی ،اختیار شلیک حتی یک گلوله را ندارند.
بنابراین آغاز مذاکره آمریکا با طالبان اساسا به دلیل قدرت غیر قابل مهار
طالبان نبوده بلکه این مذاکرات ،بخشی از یک پروژه برای راه اندازی یک
بازی جدید با سرنوشت مردم افغانستان است.
با این وصف ،اشرف غنی پس از حصول اطمینان از پشت کردن آمریکا به
خود ،تازه به یاد نقش کشورهای منطقه در تامین ثبات و صلح در افغانستان
افتاده است .او پس از این که به صورتی تحقیرآمیز توسط آمریکا و طالبان
از مذاکرات صلح کنار گذاشته شد ،در قدم اول به سراغ کسانی رفت که تا
این لحظه ،از دشمنان سیاسی او به حساب می آمدند اما در طالب ستیزی،
شهرت دارند.
او در قدم دوم ،به سراغ کشورهای همسایه رفته تا انحصار مذاکرات صلح
از آمریکا سلب شود و مذاکرات جمهوری اسالمی ایران با طالبان ،از این
حیث که نقش آمریکا را به عنوان قدرت بالمنازع در افغانستان دچار
چالش می کند ،حائز اهمیت است.
طالبان در سال های اخیر کوشش کرده اند که چهره ای جدید از خود
در سطح بین المللی به نمایش بگذارند و سخنگوی طالبان نیز به تازگی
تاکید کرده که روش حکومت داری طالبان با آن چه در دهه نود ،دنیا
شاهد آن بوده متفاوت خواهد بود .بنابراین تصور می شود که طالبان نیز
شرایط حساس منطقه را درک کرده و با توجه به ضرورت های مختلف،
به تهران رفته اند.البته طی ماه های اخیر مذاکره با طالبان گستره ای
از کشورهای اروپایی تا روسیه و چین را هم در بر گرفته و بدیهی است هر
کدام از این کشورها همچون ایران نمی توانند در خصوص آن چه درکنار
مرزها و منطقه آن ها در حال وقوع است ،به ویژه قدرت گرفتن داعش در
افغانستان ،بی تفاوت باشند.همان طور که وزارت خارجه ایران نیز تصریح
کرده است ،گفت وگوها با طالبان با اطالع دولت افغانستان بوده و ما برای
تسهیل گفت وگوها بین این دولت و گروه های افغان تالش می کنیم .ما به
دنبالاینهستیمکهشاهدیکافغانستانباثباتترباشیم.ماتنهاکشوری
نیستیم که با طالبان صحبت کرده ایم ،بسیاری از کشورهای اروپایی و
منطقه با طالبان گفت وگو می کنند.
بنابراین سفر مقامات طالبان به تهران (که هنوز ترکیب آن نیز اعالم
نشده) ،در کنار این که به دولت افغانستان کمک می کند به عنوان دولت
قانونی ،در مذاکرات احتمالی صلح نقش ایفا کند ،حاوی یک پیام مهم
دیگر از سوی طالبان برای آمریکا نیز هست و آن این که طالبان نیز اعتماد
کافی و کامل به آمریکا ندارند و ترجیح می دهند که اگر قرار است در منطقه
به قدرت برسند ،در یک تعامل منطقه ای وارد این فرایند شوند.
طالبان به خوبی می دانند که آمریکا ،تنها بازیگر میدان افغانستان نیست و
حضور آن ها در قدرت ،بیش از آن که نیازمند توافق با آمریکا باشد ،نیازمند
تعامل با کشورهای منطقه است .طالبان با درک این مطلب مهم ،به تهران
سفر کردند و به نظر می رسد تهران نیز باید راه های تعامل با طالبان را با
شناخت دقیقی که از پیشینه سوال برانگیز این گروه و همچنین دسیسه
های آمریکا در منطقه دارد ،بررسی کند.

رئیس پلیس پایتخت خبرداد :

دستگیری اخاللگر بزرگ بازار کاغذ

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری اعضا و
سرکرده باند بزرگ واردات کاغذ با ارز دولتی
خبر داد .به گــزارش ایسنا ،ســردار حسین
رحیمیدراینبارهگفت:ازمدتیقبلهمکاران
من از فعالیت افرادی که اقدام به ایجاد اخالل
در بازار کاغذ و احتکار آن کرده بودند ،باخبر
شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار

خود قــرار دادنــد .وی با بیان این که پیگیری
این مسئله از طریق منابع اطالعاتی در دستور
کــار قــرار گرفت ،اظهار کــرد :پس از تکمیل
مستندات برای دریافت مجوز از مقام قضایی
اقدام شد و مأموران پلیس پایتخت گروهی ۱۶
نفره که حدود  ۳۰هزار تن کاغذ را با ارز دولتی
وارد کشور و آن را احتکار کرده بودند ،دستگیر

وزیر بهداشت درباره استعفای خود توضیح داد

شب گذشته ویدئویی منتشر شد که در آن
وزیربهداشت علت استعفای خود را توضیح می
دهد .باشگاه خبرنگاران نوشته که این اظهارات
در آخرین جلسه معاونان وزارت بهداشت بیان
شده است.
قاضی زاده هاشمی در این ویدئو که زمان آن
مشخص نیست ،خطاب به مسئوالن سازمان
برنامه و بودجه گفت :شما پاداش بازنشستگان
آموزش و پرورش و وزارت علوم را دادید اما چرا
پاداش بازنشستگان وزارت بهداشت را ندادید؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران ،دکتر سیدحسن

قاضی زاده هاشمی درایــن ویدئو با بیان این
که تاخیر در پرداخت پــاداش بازنشستگان
وزارت بهداشت تصمیمم را برای قطع همکاری
جدی کــرد ،افــزود :چقدر به دنبال پرداخت
پاداش بازنشستگان بودیم اما نتوانستیم آن را
بپردازیم.
وی با اشاره به سفر خود به گچساران و گالیه
یکی از بازنشستگان وزارت بهداشت به دلیل
تاخیر در پرداخت پاداش بازنشستگی گفت:
یکی از بازنشستگان وزارت بهداشت در
گچساران گفت ،من دخترم را شوهر دادم و به
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کردند .رحیمی با بیان این که در میان این افراد
سرکرده اصلی باند نیز حضور داشت ،افزود:
این افراد بخشی از این کاغذها را با قیمت آزاد به
فروش رسانده بودند و همچنین بخشی دیگر از
ارز دولتی را که برای واردات کاغذ دریافت کرده
بودند ،صرف امور دیگر کرده یا با قیمت ارز آزاد
در بازار به فروش رسانده بودند .رحیمی ارزش
اولیه این پرونده را حدود هزار و  ۷۰۰میلیارد
تومان بــرآورد کرد و گفت تحقیقات ما در این
خصوص ادامه دارد.
دنبال تهیه جهیزیه بودم اما نتوانستم جهیزیه
آمــاده کنم و یکی از دوستان قول مساعد داد
که مشکل اش حل شود .هاشمی افــزود :این
بازنشسته گفت کــه حتی اگــر االن پــاداش
بازنشستگی ام را بدهید ،باز هم نمی توانم
جهیزیه ای که سال قبل می توانستم تهیه کنم،
امسال آماده کنم چرا که ارزش پول کم شده
است .وزیربهداشت ادامه داد :چطور ممکن
است در خانوادهای یکی بازنشسته آموزش و
پرورش و یکی بازنشسته وزارت بهداشت باشد،
یکی از آن ها پاداش بازنشستگی خود را بگیرد
و دیگری از سال  ۹۴پاداش بازنشستگی خود
را نگرفته باشد.

ایسنا -حجت االسالم سید سعید رضا عاملی در جلسه دیشب شورای عالی انقالب فرهنگی به ریاست حجت االسالم حسن روحانی به اتفاق آرا به
عنوان دبیر جدید این شورا انتخاب شد و پس از تایید عضویت اش در شورای عالی انقالب فرهنگی توسط مقام معظم رهبری ،به عنوان دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی کار خود را آغاز خواهد کرد .پیش از این ،محمدرضا مخبردزفولی دبیری شورای عالی انقالب فرهنگی را بر عهده داشت.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• هــر چند وزارت بــهــداشــت در دوره اول
کارهای مفید انجام داد اما باال بردن دستمزد
متخصصان و توقعات مردم در بعضی امور به
حــدی رســانــده شد که قــوی ترین اقتصادها
ازپرداخت آن عاجزند.
•• چرا هرچیزی را که می خواهند گران کنند
یااین که گران کردند می گویند به خاطر قاچاق
اســـت؟! نمونه اش همین گوشت کیلویی
72هزار تومان که می گویند به خاطر قاچاق
گران شده است.
•• مسئوالنی که فقط به فکر هم صنفی های
خود هستند و از هزینه های سرسام آور درمانی
از جمله هزینه های دندان پزشکی بی خبرند
همان بهتر که استعفا کنند.
•• جناب مدعی العموم چــرا تکلیف پرونده
پردیسبان رو مشخص نمی کنید؟ پنج ساله
پول ما رو گرفته و ریالی رو هنوز پس نگرفته ایم.
آیا اشخاصی که میلیاردها تومان پول مردم رو
گرفتندوپسندادندنبایدعلنیمحاکمهشوند؟
•• چطورمی شودکه فیلم قالده های طالکه از
سال88به بعدچندین مرتبه از رسانه پخش
شده هیچ مشکلی نداشته ولی امسال پخش آن
دارای مشکل است؟!
•• مــن  49سالمه .دوتــا فــرزنــد بــزرگ دارم.
بیمه نیستم مستأجرم و بــرجــی  600تا
800هزارتومان حقوقمه .تو را به خدا به فکر
ماباشید .ما چه کارکنیم؟
•• واقعا اگر دولت مایل است قیمت زمین وخانه
پایین بیاید باید شرکت عمران گلبهار راوادار
کند قیمت مزایده زمین هارامناسب اعالم
کند وبه شرط ساخت زمین تحویل دهند .اگر
بخواهد مانند تابستان قیمت باال برود یعنی
خودش باعث گرانیه.
•• نقشی که برخی مسئوالن ما در وخامت
وضعیت اقتصادی کشور دارند آمریکا نداشته

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

و نخواهد داشت!
•• درباره چک های برگشتی که بانک مرکزی
گفته 40درصد افت داشته نه عزیز این به خاطر
سامانه جدید بانک مرکزی نیست به خاطر اینه
که از برج دو به خاطر نوسانات بازار دالر همه
اجناس نقدی بوده کسی چکی نمی داده!
••  9ماه است کارت ملی ام نیامده است .از تاریخ
 97.1.22ثبت نام کرده ام .هر چه مراجعه می
کنم می گویند صبر کن می آید.
•• از کانال چهار چند بار برنامه اتاق شیشه ای
را که در حضور مشاور زوج ها مشکالت خودرا
بازگومیکننددیدم.بسیارعالیوآموزندهاست
برای جوانان که سریع جدا نشوند و با گفت و گو
مشکالت را حل کنند.
•• از گرون شدن خودرو ها همه از جمله دولت،
وزارت صنعت ،بیمه ها ،خصوصا خودرو سازها
و  ...نفع می برند به جز مردم مصرف کننده!
•• از شما مسئوالن روزنامه می خواهیم فونت
قسمت باز تاب را درشت تر چاپ کنید خیلی
ریز چاپ شده و با عینک هم خواندنش سخته !
در ضمن اندازه روزنامه عالیه بهتر ازقبل می شه
ورق زد و خواند.
•• آقــای وزیــر بهداشت انباری که بهش موش
بزنه هرچی تــوش گندم بریزی بــاز آخرسال
کم میاری .نصف زمانی که صرف تهیه بودجه
بیشتر می کردید اگر وقت تان را صرف خرید
یک تله موش خوب می کردید االن با پول هایی
که ازطرح هاتون اضافه مونده بود پروژه های
تحقیقاتی قوی را شروع می کردید!
•• چرا بعضی ها این قدر حسودند؟ محمدرضا
گلزار چقدر دستمزد می گیره را ول کنید برید
ببینید بازیکنان فوتبال چقدر می گیرند که
توانسته اند خانه میلیاردی بخرند .یا فالن
شخصی که کاالی قاچاق وارد می کند چقدر
درآمد دارد؟

نمابر05137009129 :

•• لطفاازرئیس دولت تدبیرووزیران ومسئوالن
بپرسید در روزوهــفــتــه ومـــاه چقدرگوشت
قرمزومرغ وماهی استفاده می کنند؟ ما که
دستمانبهاینچیزهانمیرسد!کاشکلیدی
در کارنبود!
•• از عزیزان روزنامه خراسان درخواست دارم
پیگیریکنندکههمراهاولبههنگامشارژاعتبار،
 9درصد مالیات کم می کند .سپس به هنگام
خریدبستهاینترنتیمجدد9درصدمالیاترابه
اضافه مبلغ بسته اینترنتی از موجودی شارژ کم
می کند! کم کردن مجدد مالیات از موجودی
حسابیکهیکبارازآنمالیاتکمشدهچهتوجیه
شرعیوقانونیدارد؟
•• چرا در الیحه بودجه ۹۸همانند بودجه،۹۷
حقوق دو میلیون و  ۳۰۰تومان از پرداخت
مالیات معاف شدند؟ حتی اگــر ســال آینده
حقوق کارگران یک درصد افزایش یابد ،همه
این کارگران باید مالیات بدهند! این جوری از
کارگر حمایت می کنید؟!
•• اگر یک دهم پولی که صرف درمان بیماران
می شود و به جیب پزشکان واریز می شود صرف
پیشگیری شــود با کمترین بودجه می توان
وزارتخانه بهداشت را اداره کرد .اصال شاید
استعفای وزیر بهداشت فتح بابی برای اداره
بهتر آن باشد.
•• شرکت ایـــران خ ــودروخ ــرداد مــاه ماشین
ثبت نام کــرده با موعد تحویل مهرماه ولی با
گــران شــدن ماشین بــرای تحویل ماشین ها
اقدامی نمی کند .فقط تعداد اندکی که از
سودمشارکت وجریمه تاخیرانصراف دادند
ماشین تحویل گرفته انــد .به نظرمردم کدام
مرجع قانونی جرئت برخوردبااین شرکت
رادارد؟ به نظرمی رسداگربرای مدتی محدود
واردات خودروآزادشوداین شرکت وامثالهم
کارخودرا درست انجام خواهندداد.

تولیتآستانقدسدرگفتوگوباشهردارمشهدازپیادهسازیالگویسرخسدرمشهدخبرداد

دستور تولیت برای حل مشکالت اراضی موقوفه مشهد

شهردارمشهد :با طرح آستان قدس مشکل حدود 800هزار نفر در مشهد حل خواهد شد
با دستور مهم تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر پیگیری مشکالت اراضی
موقوفهوتشکیلهیئتهایحلاختالفدراینزمینه،مشکلبسیاریازمردم
مشهدکهبهگفتهشهردارجمعیتیحدود ۸۰۰هزارنفرراشاملمیشود،حل
خواهد شد.این ماحصل گفتوگوی روز گذشته حجتاالسالم و المسلمین
"سیدابراهیم رئیسی" تولیت آستان قدس رضــوی و "محمدرضا کالیی"
شهردار مشهد است که صبح دیروز در حاشیه کلنگزنی «شهر علم و نوآوری
عالم آل محمد(ص)» در مشهد صورت گرفت.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شهرداری مشهد مقدس ،حجت االسالم والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی»
دراینگفتوگویصمیمانه،بااشارهبهاینکهبهدنبالرفعاختالفاتبامردم
و دستگاه هایی که زمین های آستان قدس را در اختیار دارند هستیم ،از این
دستورخودبهدستگاههایزیرمجموعهآستانقدسخبردادوافزود:درهمین
زمینهاعالمکردهایمکهاختالفاتمردمدراراضیموقوفهباآستانقدسرضوی
رادرشهرهایاصفهان،قزوینوتمامیمناطقازجملهمشهدباالگویسرخس
برطرفمیکنیمویاضافهکرد:معتقدیممیشودبامدیریت،اختالفاتموجود
دراینزمینهرارفعکردبهگونهایکههمحقوقموقوفهرعایتشودوهممردمبه
حقشانبرسند.رئیسیبابیاناینکهدرشهرمشهدنیزبناداریمایناختالفات
راباهمهمردمودستگاههاحلکنیماظهارکرد:بنابراین،موضوعرابههمکاران
گفته ایم و هیئت های حل اختالف را در همین راستا درآستان قدس رضوی
تشکیلدادهایمتادوطرفنظراتشانرادراینهیئتهااعالمکنندودرادامه
بتوانیماختالفاترابهنوعیبامدیریتحلکنیم.
▪مردم در وضعیت اقتصادی مناسبی نیستند که حق موقوفه را یک جا
پرداختکنند

حجت االسالم والمسلمین رئیسی ،تصریح کرد :در جایگاه تولیت آستان
قدس مسائلی را که به تولیت در امور موقوفه مربوط است نمی توان تغییر
داد و هر فردی هم جای من باشد باید مسائل مربوط به تولیت را انجام دهد،
اما در نوع مدیریت آن تفاوت وجود دارد .تولیت آستان قدس رضوی ادامه
داد :بر همین اساس معتقدیم با مدیریت می توان اختالفات را حل کرد .به
عنوان مثال اگر فردی توانایی ندارد حق موقوفه را پرداخت کند می توانیم
آن را به گونه ای با قسط بندی برای افراد قابل پرداخت کنیم ،زیرا مردم
در وضعیت اقتصادی نیستند که بتوانند به صورت یک جا حق موقوفه را
پرداخت کنند .وی با اشاره به این که باید باالخره اختالفات مان را با مردم
به گونه ای برای همیشه حل کنیم ،افزود :این موضوع از طریق هیئت های
حل اختالف قابل بررسی و حل است.

▪شهرداریآمادههرگونههمکاریاست

همچنین محمد رضا کالیی شهردار مشهد در این گفت وگوی صمیمانه با
استقبال از برگزاری جلسات مشترک با هیئت حل اختالف آستان قدس
رضوی گفت :معتقدیم الگوی اجرا شده در سرخس در رفع اختالفات اراضی
موقوفه آستان قدس مناسب ترین الگو برای رفع اختالفات دراین زمینه است
بنابراینپیشنهادمانیزهمیناستکهالگویسرخسرادرمشهدنیزاجرایی
کنید .وی افزود :بر اساس آمار اعالم شده از سوی آستان قدس با اجرای این
طرح خوشبختانه مسائل و اختالفات موجود  800-700هزار نفر در مشهد
حلخواهدشدوشهرداریمشهدنیزدراینزمینهآمادههمکاریخواهدبود.
▪الگویسرخسچیست؟

سالگذشتهبودکهمعاونامالکواراضیآستانقدسرضویطرحمساعدت
ویژه این آستان را برای حل مشکل مردم سرخس تشریح کرد .بر این اساس با
دستور تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر بهره مندی محرومان از موقوفات،
 50هــزار نفر از مــردم  54روستای شهرستان سرخس از طرح مساعدت
ویژه آستان قدس رضوی برخوردار شدند تا بر حسب آن برای منازل خود
اعتبارنامهرسمیدریافتکنند.براساسطرحمساعدتآستانقدسرضوی،
مردم روستاهای سرخس این امکان را پیدا کردند که بدون پرداخت حق
تقدیمیوتنهاباپرداختاجارهبهاطیدورههای 10سالهبرایمنازلروستایی
خود،اجارهخطرسمیآستانقدسرضوی(اعتبارنامه)رادریافتكنند.

