ضرباالجل 3ساله
بهصنایعقاتلآب ۴استان

باتصمیمدولتقرارشدمشکلآبشرب،کشاورزیوصنعتی 4استانحل
شود؛دربارهاینطرحبانمایندگاناصفهانو ۳استاندیگرگفتوگوکردیم

4

چهارشنبه
 | 10آذر |1400

 25.ربیع الثانی . 1443اول دسامبر 2021
 .سال هفتاد و سوم  .شماره 20815
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها

 40صفحه

۱2 .صفحهسراسری ۴ +صفح ه زندگیسالم
4 +صفحهروزنامهاستانی
 ۲۰ +صفحه ضمیمه آبنبات
 24 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه ۹
M

شهادت«مدرس»
شورشرضاشاه
علیهشرفوشجاعت

اصلیتریندالیلخصومتشاه
با آیتا ...مدرس چه بود؟

هشداردربارهکسریپنهان
 14میلیونلیتریبنزین

غفلت از32هزارمیلیارد
بودجه اشتغال!
قالیباف ضرب االجل 20روزه  ای  برای  2وزیر به منظور اختصاص
اعتبارات اشتغال زایی بودجه به استان ها تعیین کرد

10

خطکشیزمینمذاکراتوین
12

فراترازعقلجن!

روشهایعجیبحملموادمخدر
زندگی سالم

بیمارستانامامحسین(ع)
جایسوزنانداختنندارد!
خراسان رضوی

یادداشت روز
محمدصادق مصدق

توافقموقت یادایمهستهای؟
عمده طرفهای مذاکرات دور هفتم برجام به توفیق
این دور از مذاکرات در...
صفحه 2

O

چرااختصاص
بودجهاشتغال
پیگیرینشدهبود؟

روز گذشته مجلس صحنه بحث و بررسی درباره بودجه  32هزار میلیارد تومانی اشتغال زایی در سال
جاری بود .بودجه ای که اختصاص بخش اندکی از آن تا پایان مهر موجب اعتراض قالیباف به تعلل دولت
قبل و حتی به طور ضمنی دولت فعلی در این زمینه شــد و ضرب االجل وی برای پرداخت این بودجه تا
پایان ماه جاری را به دنبال داشت .در این میان وزیر کار هم آمار بحث برانگیزی از اشتغال زایی در سه
ماه اخیر ارائه کرد .محمدباقر قالیباف در جلســه علنی دیروز مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون
ویژه جهش و رونق تولید درخصوص نحوه اجرای بند (الف) تبصره ( )18قانون بودجه سال  1400کل
کشور با انتقاد صریح از تحقق نیافتن اعتبار  32هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در استان که
در تبصره  18قانون بودجه  1400دولت مکلف به ...
صفحه ۱۰

قبضهای نجومی
گاز در راه است

طرح صیانت به مرکز
پژوهشها بازگشت

شرکتگازهشدارداد بهایگازمشترکان
پرمصرفتاچندبرابرافزایشمییابد
بهایگازچگونهمحاسبهخواهدشد؟

طرححمایتازکاربراندرفضایمجازی
بهمرکزپژوهشهابرگشتخوردتاموادآن
براساسنظراتکارشناسان اصالحشود

سرپرست واحد بهینهسازی مصرف گاز شرکت گاز استان گفت :امسال
بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران تعرفه گاز بخش خانگی تغییر کرده
و بهای پرداختی مشــترکانی که مصرف گاز آنها باالســت در مقاطعی
چند برابر افزایش یافته است...
خراسان رضوی

طرح حمایــت از کاربــران در فضای مجازی بــا رای عصر دیــروز اعضای
کمیســیون مشــترک صیانت (حمایت از کاربران در فضــای مجازی)به
مرکــز پژوهشهای مجلس برگشــت خورد تــا مواد آن براســاس نظرات
کارشناسان و صاحبنظران اصالح شود...
صفحه ۲
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واکنش های منفی به هفتمین توپ طالی
مسی و ناکامی لواندوفسکی

حق لوا بود!

صفحه 5

H

K

