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آیتاهلل علمالهدی:

 ۹دی حلقه وصل امت با امامت بود
2

محالتمشهدبانسخه
دفاترتسهیلگرینونوارمیشوند؟

بازآفرینیبافتهای

فرسوده در انتظار

سند و اعتبار!

ویژهخراسانشمالی،رضویوجنوبی

1

12

8

9 -6

0

M

d

M

مجتمع فراوری گیاهان دارویی

سیدحمید هاشمی

همکاری آستان قدس برای راهاندازی
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شهر مشهد در میزان سکونتگاههای غیررسمی
پــس از تــه ـران رتــبــه دوم را دارد کــه البته این
سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای فرسوده
بیشتر در حاشیه شهر قــرار دارن ــد .بــر اســاس
آم ــار رســمــی س ــال  95ح ــدود 922ه ـ ــزار نفر در
سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد
مشهد ساکن بودهاند ،اکنون این تعداد به حدود
یکمیلیون و 250هزار نفر افزایش پیدا کرده است
که از جمعیت چند استان بیشتر است؛ از طرفی
5هزار هکتار بافت ناکارآمد در شهر مشهد وجود
دارد که اصالح آن کاری سخت،
زمــانــبــر و نیازمند منابع زیــاد
ای
اســت .در همین راستا و بر
دراستان
ساماندهی و بازآفرینی فضاهای
ناکارآمد شهر مشهد...
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متوسط آب ذخیره سدهای

مشهد  ۲۵درصد است
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دروازه قلعه اشکانیان

در ویرانشهر فاروج
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 ۵۰درصد از شبکه انتقال آب
در مرز فرسودگی
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تحقیقات برای روشن شدن ابعاد ماجرا ادامه دارد

 130شاکی در پرونده باند کالهبرداری «سرباز»
باند 11نفرهای با نام «سرباز» که اقدام به اجاره
ام ــاک شـهــرونــدان در نقاط مختلف شهر
مشهد و گلبهار میکردند و در ادامه امالک
اجارهای را به رهن واگذار میکردند ،در حالی
متالشی شد که متهمان پرونده با این روش

بیش از  6میلیارد تــومــان درآم ــد نامشروع
کسب کــرد ه بودند.با گــزارش مأموران پلیس
از اقــدا مهــای باند حــرف ـهای کــاهـبــرداری در
حوزه امالک به دستگاه قضایی ،پروندهای در
یکی از شعبههای بازپرسی دادسرای ناحیه2

مشهد بــاز و مــوضــوع توسط قاضی شعبه
مورد بررسی دقیق قرار گرفت .تحقیقات اولیه
بازپرس پرونده در دادس ـرای ناحیه 2مشهد
از گستردگی جرایم در حوزه خرید و فروش
مال غیر توسط سرکردههای این باند حکایت

داشت .مقام قضایی ضمن صدور دستورات
ویژه برای شناسایی و دستگیری سرشاخههای
اصلی ماجرا همزمان تمامی روشها و ابعاد
کــاهـبــرداری اعضای باند «ســربــاز» را مورد
بررسی و تحقیق قرار داد...
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درشهر

