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منتظربودجهننشینید

احداث 7بوستان جدید
ویژه بانوان در مشهد تا پایان سال
معــاون محیط زیســت و خدمات شــهری شــهرداری
مشهد ،از احداث ۷بوستان جدید بانوان طی امسال
خبر داد .بــه گــزارش روابط عمومــی معاونت محیط
زیســت و خدمات شهری شــهرداری مشــهد ،نجفی
اظهارکرد:هماکنون ۱۲بوستانیافضایاختصاصی
ویــژه بانــوان در مناطــق مختلــف شــهر مشــهد برای
خدمترسانیبهبانوانمشهدیدرحالارائهخدمات
هســتند .وی ادامه داد :با توجه بــه ضرورت تخصیص
فضاهایاختصاصیبیشتربهبانوانازابتدایامسال
نیز بــا برنامه ریزی هــای مختلف ،احداث ۷بوســتان
جدید یا فضای اختصاصی ویژه بانوان در دســتور کار
قرار گرفته اســت و پیش بینی می شود تا پایان امسال
دراختیاربانوانگرانقدرقرارگیرد.

سارا بهرامی و ترالن پروانه
با «علف زار» در مشهد

اکران مردمی فیلم «علفزار» با حضور سارا بهرامی،
تــرالن پروانه و ســتایش رجایی نیا در ســه ســینمای
مشهد برگزار میشود .اکران مردمی فیلم سینمایی
علفزار به کارگردانی کاظم دانشی و تهیهکنندگی
بهــرام رادان ،ســاعت  ۱۶:۳۰امــروز دوشــنبه ۶
تیرمــاه در پردیس ســینمایی هویــزه مشــهد برگزار
میشــود ،همچنین اکران مردمی این فیلم ســاعت
 18در پردیس سینمایی پارک بازار و ساعت  20نیز
درپردیسسینماییویالژتوریستبرگزارخواهدشد.
این فیلم در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور
داشــت و هم اکنون نیــز از جمله فیلمهــای پرفروش
سینماهای سراسر کشور است.
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احیایکوهستانپارکدرفازمذاکرهومزایده

محمدحساممسلمی/باالخرهچراغشادی
در کوهســتان پارک روشــن خواهد شد؟ این
ســوالی اســت که یک دهه برای مردم مشهد
مطرح اســت و جای خالی این مکان تفریحی
نوستالژیک مشهدی ها مدت هاست که حس
می شود .سوالی که البته این روزها روزنه های
امیدی برای پاسخ مثبت به آن شنیده می شود
و آن طور که سخنگوی شورای شهر مشهد به
«خراسان رضوی» گفته ،توافقات و مذاکرات
شــفاهی برای واگذاری کوهســتان پارک به
شــهرداری و احیــای این پارک خاطــره انگیز
انجام شــده اســت .یک دهه اســت مشــهدی
ها فقط با حســرت از کنار آن رد می شوند و از
یک فضای دوست داشــتنی و نوستالژی تنها
خاطراتی در ذهن ها باقی مانده ،سال هاست
مهرتعطیلیبرپیشانیکوهستانپارکشادی
خــورده و معلوم نیســت تا چــه زمانــی قفل بر
دروازههایآنسایهبیندازد،کوهستانپارکی
که دیگر از آن هیاهــو و فریادهای شــادمانه و
هیجان های دوســت داشتنی و شــادی های
کــودکان و حتی بــزرگ ســاالن در آن خبری
نیســت و تبدیل به گورســتانی از وسایل بازی
شده که روزگاری هزینه های زیادی برای آن
صرف شده بود.
•یک دهه وعده های توخالی

شهرداری و بانک دی بر سر کوهستان پارک
بارها جدال کرده اند اما همچنان این موضوع
محل مناقشه است .روزنامه خراسان از همان
ابتدای تعطیلی در گزارش های متعددی به
عنوان مطالبه جدی شــهروندان مشــهدی،
موضوع را پیگیری کرد .سال  91آغاز حذف
تدریجی کوهســتان پارک بــا ورود اداره کل
استاندارد به ایمنی دستگاه ها بود که اولین
زمزمه های تعطیلی آن را به صــدا درآورد ،از
زمان تعطیلی این مجموعــه ،نگرانی درباره
تغییر کاربری آن همواره وجود داشــته است
که البته مسئوالن شهری بر حفظ و حراست از
کاربری آن تاکید داشته اند ،پیگیری ها برای
بازگشــایی و احیای مجدد ایــن مجموعه نیز
تاکنون بارها انجام شــده اما این پیگیری ها
همچنان بی نتیجه مانــده و چیزی جز خروار
خروار خاک بر پیکــره مجموعه خاطره انگیز
مشــهدی ها نمانده بود .ششم شهریور سال
 97تقی زاده خامسی شــهردار وقت مشهد
از موافقــت ضمنــی بانــک دی در خصــوص

ماجرا هستند ،ضمن این که به لحاظ حقوقی
و ایــن که ایــن ملــک موقوفــه بــوده ،مباحث
جدیدی مطرح می شود که شاید فرایند این
مجموعه یک بازنگری کلی و بررســی مجدد
شــود ،حتی واگذاری منابع طبیعی به بانک
دی نیز زیر ســوال برود و یک ســری اتفاقات
حقوقی شکل بگیرد.
•قطعا کوهستان پارک برای مردم مشهد
باقی خواهد ماند

عکس :دهقانی

ترســول /گردهمایی نمایندگان ایثارگران دستگاه
های اجرایی خراســان رضــوی با هدف رســیدگی به
مشکالتایثارگرانوتکریمخانوادههایآنهابرگزار
شــد که در این گردهمایی مســائل و دغدغــه هایی از
جملهتبدیلوضعیتنشدنفرزندانشهدا،نبودپست
هایخالیدرسازمانها،بیتوجهیبهترویجفرهنگ
ایثار و شهادت در ادارات و رضایت نداشتن ایثارگران
از تســهیالت مورد مطالبه قــرار گرفت و مشــاور وزیر
اقتصاد در امور ایثارگران نیز در پاسخ به این مطالبات
گفت :نمایندگان ننشــینند تا پول ،بودجه و امکانات
بیایدوبعدمشکالتراحلکنند ،شمابایدبهدلمسئله
بروید .به گزارش «خراســان رضوی» ،حجت االسالم
ثقفی اظهار کرد :در شــبکه اقتصادی کشــور بیش از
 80هزار خانوادهشهیدوایثارگر مشغولکارهستند،
فرزندان شهدای ســازمان را معرفی و تصاویر شهدا را
در سازمان نصب کنید ،نشســتی به صورت مستمر با
فرزندان شهدا و ایثارگران برگزار کنید و اجازه بدهید
طرح ها و پیشــنهادهای خود را مطرح کننــد .امرا...
شمقدری،مشاوراستانداردرامورایثارگراننیزدراین
گردهمایی گفت «:می دانید که بزرگ ترین مجموعه
های اقتصادی در اختیار بنیاد شهید و شرکت شاهد
بود ،مدیرانش هــم همان هایی بودند که از ســال76
و سال 92مدیریت کشــور را به عهده گرفتند و همین
االنهماکثرمجموعههادردستهمینهاست.آیااز
ایثارگرانبچههاینخبهایپیدانمیشوندکهمدیریت
این ها را به عهده بگیرند؟ حداقل  40شــرکت بزرگ
اقتصــادی و صدها مجموعــه تجاری در اختیــار بنیاد
است .یک دوره برخی از این مدیران در همین استان
استاندار هم شدند ،ســفرهای خارجی رفتند ،حقوق
هیئت مدیره و پاداش آخر سال و مسئولیت بیمه دی و
خیلیدیگرازمسئولیتهاراگرفتند.آقایقاضیزاده!
دوستعزیزمنبهاینهاتوجهکن».رضارحیمینسب
،مدیر کل امور مجلس و لوایح و دبیر شورای مشاوران
وزرا در امور ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز
دربخشدیگریازاینهمایشافزود:حدود 5میلیون
ایثارگر به همراه خانواده های شــان در دستگاه های
دولتی داریــم ،اگر هر ســازمان مشــکالت ایثارگران
خودش را حل کند ،دیگر چیزی به عنوان بنیاد شهید
الزم نداریم ،به شــرطی که من و شــما موی دماغ وزیر
و مدیرکل ،اســتاندار و فالن و فالن بشویم و ماموریت
بنیادراانجامبدهیم.
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ا ز میان خبر ها

واگذاری مالکیت کوهستان پارک شادی به
شهرداری خبر داده و گفته بود که کوهستان
پــارک متعلق به بانــک دی اســت و به همین
دلیل نامهای به مدیرعامــل و اعضای هیئت
مدیره بانــک نوشــته و آمادگی خــود را برای
خرید ایــن مجموعه اعالم کرده اســت که آن
ها نیــز موافقت ضمنی خــود را اعــام کرده
انــد اما بعــد از ایــن وعــده ،حضور تقــی زاده
خامسی در کسوت شهردار پایان یافت و کار
به دوران محمدرضــا کالیی شــهردار جوان
مشــهد واگذار شــد ،او نیز  19آذر ســال 97
در اولین جلسه حضورش در شورای شهر به
موضوع کوهســتان پارک شادی اشاره کرده
و گفتــه بود کوهســتان پارک شــادی یکی از
نیازهای شــهر اســت و کار ما هم ،بــاز کردن
همین قفلهاست تا خاطرات مردم در مکان
هایی که در آن خاطره داشــته اند ،برایشــان
زنده شــود .وی همچنین گفته بود که اجازه
نمیدهد کاربــری به جز شــهربازی و فضای
سبز در کوهســتان پارک شــادی اجرا شود.
روزنامه خراســان در آخرین گزارشی که آذر
سال گذشته با عنوان «شادی مردم زیر چرخ
اختــاف «دی» و شــهرداری» منتشــر کرد،
پیگیری درباره سرنوشت کوهستان پارک را
رها نکرد ،در همان زمان سخنگوی شورا در
گفت و گو با «خراسان رضوی» اعالم کرده بود
که «اختالفات حقوقی بین بانک دی ،شرکت
ســرمایه گذاری شــاهد و شــهرداری مشهد
وجود دارد و بر اســاس اطالعی که به ما داده
اند این ملک از شرکت شاهد به دلیل بدهی
های این شرکت به بانک دی واگذار شده هر

چند سند مالکیت به نام شرکت شاهد است
اما شهرداری مشهد نیز ادعاهایی درخصوص
مالکیت ایــن مجموعه و موقوفــه دارد که این
اختالفات هنوز پا برجاست».
•دیدار با معاون اول رئیس جمهور و انجام
توافقات اولیه

حاال حاجــی بگلــو ســخنگوی شــورا درباره
سرنوشــت این مکان تفریحی و نوســتالژیک
مشهد به «خراســان رضوی» می گوید :برای
کوهســتان پارک شادی یک ســری توافقات
شــفاهی با بنیاد شــهید و بانــک دی صورت
گرفته اســت ،به همراه شــهردار در دیداری
که با معــاون اول رئیس جمهور داشــتیم ،در
این خصوص یک ســری مذاکرات و توافقات
اولیــه شــفاهی انجــام شــده اســت .وی می
افزاید :بر اســاس همیــن توافقات شــفاهی
قرار شــده کــه کوهســتان پــارک شــادی به
شــهرداری مشــهد واگذار شــود تــا کارهای
بعدی در خصوص بازگشایی ها صورت گیرد،
همچنین جلســاتی با نماینــدگان بانک دی
برگزار شده اما مشــکلی که وجود دارد بحث
های حقوقی پرونده است .سخنگوی شورای
شــهر مشــهد با بیان این که ملک کوهستان
پارک شــادی وقفی اســت ،تصریح می کند:
فرایند واگذاری به بانک دی به لحاظ حقوقی
دارای شــبهاتی اســت ،االن در حــال جمــع
بندی این موضوع هســتیم که چه کاری باید
انجام دهیم ،تا زمانی هم که مشکل حقوقی
حل نشود نمی توان کاری برای آن انجام داد،
مجموعــه حقوقی شــهرداری نیــز پیگیر این

حاجی بگلو در پاسخ به این سوال که آیا امکان
تغییر کاربری کوهســتان پارک شادی وجود
دارد؟ مــی گویــد :قطعا مجموعه کوهســتان
پارک برای مردم مشــهد باقی خواهــد ماند،
تالش مدیریت شهری هم همین است که این
مجموعــه را هر چه زودتــر در اختیــار بگیرد تا
شهروندان از آن استفاده کنند .بنا بر این است
که کوهســتان پــارک همچنان مثل گذشــته
باقی بماند و برای عموم قابل استفاده باشد.
• 16هکتار از کوهستان پارک محل
معارض است

از ســوی دیگــر  ،قیطاســی مدیرعامــل بانک
دی نیز در گفتوگــو با «خراســان آنالین» در
خصوص آخریــن وضعیت کوهســتان پارک
شادی مشــهد اظهار کرد :کوهســتان پارک،
بیشاز ۶۰هکتاراستکهدرحدود ۱۶هکتار
آنمحلمعارضاست،ازبابتتملکومالکیت
معارضی وجود دارد .وی افزود :در این ســه،
چهار ماه جلســاتی بــا مجموعه هــای اطراف
کوهستانپارک،مقاماتاستانی،بهخصوص
شــهرداری و آســتان قدس بــه ریاســت بنیاد
شهید داشــتیم تا این معارض برطرف شود و
با تشخیص هیئت مدیره بانک دی ،بعد از رفع
معارض و مالکیــت  ۱۰۰درصدی بانک ،این
مجموعه به مزایده گذاشته و واگذار می شود.
همچنیــن بــرای اطــاع از جزئیــات توافــق
احتمالی و نظر بانک دی دربــاره این موضوع
طی چند روز با قیطاسی مدیر عامل بانک دی
تماس گرفتیم که وی پاسخ گوی تماس های
خبرنگار ما نبود.

امروز؛ مراسم خاک سپاری پیکر
استاد مهدوی دامغانی درحرم رضوی
مراســم تشــییع و خاک ســپاری پیکر اســتاد احمد
مهدوی دامغانــی عصر امروز در حــرم مطهر رضوی
برگزار می شــود .بنــا بــر اعــام اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان ،این مراسم ساعت  17امروز
در بست شهید نواب صفوی حرم مطهر رضوی برگزار
خواهد شد .حسین زاده ،مدیر کل ارشاد استان در
پیامی در ایــن زمینه گفت « :مشــهد مقدس پذیرای
پیکر یکــی از فرزنــدان برومنــد و دانشــمند خود در
جوار مرقد نورانی امام مهربانی ها  ،حضرت علی بن
موســی الرضا (ع) خواهد بود .استاد احمد مهدوی
دامغانــی  ،پس از ســال هــا دوری از وطــن  ،مهمان
سرزمین مقدس و پر افتخاری خواهد بود که در طول
ســال های دراز  ،لحظه ای از یاد و نام پــر افتخارش
فارغ نشــد و ســر بر آســتان پر مهــر امــام و مقتدایی
خواهد گذاشــت کــه روزی را بــدون عــرض درود و
ارادت به سوی آن حرم شریف آغاز ننمود .شخصیت
ارجمنــد و خردمندی که بــه گواهی آثار گــران قدر
و شــهادت بســیاری از بزرگان  ،عشــق بــی منتها به
فرهنگ و ادب و مرام و منــش ایران و ایرانی و ارادت
خالصانه به دین و مذهب و خاندان پاک پیامبر (ص)
را به صورت توامان در دل داشت .ادیب و پژوهشگر
برجسته و نامداری که با تحصیل در باالترین سطوح
حوزه و دانشــگاه و تدریــس در بزرگ تریــن مراکز و
محافل علمی و دانشــگاهی داخل و خارج از کشــور
و نیز احاطه و تســلط بر زبان و ادب فارسی و عربی و
انگلیسی  ،جامع علوم و معارف دینی و ادبی و پیوند
دهنده این دو حوزه علمی و معرفتی بود».

حذفالیتاز ۳۸خیابانومعبر
درمشهد
روابط عمومی شــهرداری /با دســتور شــهردار
مشهد طرح حذف الیت از خیابانهای غیرضروری
آغاز و در نخســتین مرحله پس از کار کارشناسی،
اجرای این طــرح در  ۳۸خیابان و معبر در مشــهد
متوقف شد.

منتظرهوایباالی 40درجهباشید
طبق پیش بینــی های هواشناســی دمــای هوای
مشهد طی روزهای آینده به باالی 40درجه خواهد
رســید و روزهای به شــدت گرمی پیش روســت .با
توجه به بررســی نقشــهها و الگوهای هواشناسی
ماندگاری هوای گرم تا آخر هفته در اســتان ادامه
خواهد داشت و بر همین اساس دمای شهر مشهد
طبق پیش بینی ها در روزهای دوشنبه ،سه شنبه
و چهارشنبه به  40و باالی  40درجه سانتی گراد
خواهد رسید.

