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معاون رئیس جمهور
در مشهد:

مدیرکل راه و شهرسازی استان
خبر داد:

سند تحول دولت به زودی
رونمایی می شود

ثبت نام 117هزار نفر
در طرح نهضت ملی مسکن

دانشگاهعلومپزشکی
اعالمکرد:
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بستری ۷۰درصد
بیمارانبدحالکرونایی
استان در مشهد
صفحه۱

بازگشت ۱۴زندانی
به آغوش خانواده
در قوچان
صفحه۲

سفیراتریشدرایران:

چهارشنبه  10آذر 2۵ / 1400ربیع الثانی 1443
 4صفحه/شماره  / 484۵قیمت 600 :تومان

گردشگری خراسان
رضوی نقطه آغاز
تعامالت ایرانواتریش

هشدار شرکت گاز استان به پرمصرف ها

قبضهاینجومیگازدر راهاست

صفحه۲

اهدای  23سری
جهیزیه به زوج های
نیازمند در بخش
نصرآباد
صفحه۲

صفحه۳

بازپرسشعبهاولدادسرای
عمومیوانقالبتربتجام
خبرداد:

دستگیریمتهمان
قتل جوان23ساله در
تربتجام
صفحه۳

رئیسمرکزفوریتهای
پزشکیدانشگاهعلوم
پزشکیمشهدمطرحکرد:

چالش زمان استاندارد
برای رسیدن به
صحنهتصادف
صفحه۳

صفحه۳

دانشگاهعلومپزشکیاعالمکرد:

بستری ۷۰درصد بیماران
بدحال کرونایی استان
در مشهد
مدیر روابط عمومی علوم پزشکی مشهد
گفــت ۷۰ :درصــد بیمــاران بدحــال
کرونایی اســتان در بخشهــای مراقبت
ویــژه بیمارســتانهای مشــهد بســتری
هستند .پهلواندرگفتوگوباایرناافزود:
 ۱۴۳بیماربدحالکروناییدربخشهای
مراقبتهای ویژه مراکز درمانی اســتان
بســتری هســتند که  ۱۰۸نفــر آن ها در
بیمارســتان های زیر پوشــش دانشــگاه
علوم پزشــکی مشــهد تحت معالجه قرار
دارند .این دانشــگاه عالوه بر مشهد۱۵،
شهرستان دیگر را زیر پوشــش دارد .وی
افزود ۵۳۷:بیمارکروناییدربیمارستان
های استان بستری هستند که این تعداد
کمترینمیزانبستریدر ۱۰روزگذشته
بوده اســت و هــم اکنــون تعداد بســتری
شــدگان روزانه مبتال به کرونا در اســتان
خراسانرضویبه ۱۸۷نفررسیدهاست.

رونماییاز
قدیمیتریناسناد
وآثارشهیدمدرس

وداعباپیکر
شهیدمدافعحرم
تازهتفحصشده
مراســم وداع با پیکر مطهر شهید مدافع
حرم تازه تفحص شــده در مشهد برگزار
شد.مراسموداعباپیکرشهیدمحمدرضا
بیات پس از اســتقبال در معراج شهدای
مشهد در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
همچنین روابــط عمومی بنیاد شــهید و
امورایثارگراناستاناعالمکردکهشهید
محمدرضا بیات اهل استان همدان بوده
است.
معاونرئیسجمهوردرمشهد:

سند تحول دولت به زودی رونمایی می شود
معــاون امــور مجلــس رئیس جمهــور گفت :ســند
تحول دولت به صورت موضوعی و نه وزارتخانهای،
با کمک اندیشــکدهها و افراد صاحــب نظر تدوین
شــده و مورد جــرح و تعدیل قــرار گرفته اســت و به
زودی رونمایی خواهد شــد .ســیدمحمد حسینی
در نشست سراسری مســئوالن کانون های بسیج
استاداندانشگاهفنیوحرفهایکشورکهدرمشهد
برگزارشد ،افزود:سندتحولدولتبایدبهگفتمان
تبدیل شود و مورد مطالبه قرار گیرد .وی ادامه داد:
برخی روش های مدیریتی را باید برای بهبود وضع
موجود تغییر دهیم تا وضع نامناسب کنونی اصالح
شود و تغییر یابد .معاون رئیس جمهور گفت :االن
وقتتنظیمبودجهاستودرچنینزمانیشناسایی
اولویت های دولت مهم است ،موضوع مهم در این
میانتدوینوتصویببودجهبدونکسریاستزیرا
اگر بودجه از ابتدا با کســری بسته شود ،مشکالت
متعــددی همچون خلــق پول به واســطه کســری
بودجه ایجاد خواهد شد .وی همچنین به آمادگی
دولت برای ارائه گزارش فعالیت های خود به مردم
اشاره و بیان کرد :نقدهایی در این باره وجود دارد
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سیر تا پیاز
مشکالتساخت
مسکندولتی
در سرخس

عکس :آستان نیوز

کاهش 33درصدی
حوادث ناشی از کار
در استان

با حضور مسئوالن استانی
وشهرستان کاشمر انجام شد

اما برخی میخواهند انتظــارات مردم را باال ببرند
کهاقدامصحیحینیست.حسینیافزود:بحثآب
کمشکلچندینسالهاستکهمربوطبهامسالو
ی 
پارسال نیست ،برخی در این زمینه کم کاری و تعلل
کردند ،بعد انتظار دارند دولــت کنونی در اقدامی
ســریع مشــکل را حل کنــد .وی ادامــه داد :دولت
در راســتای رفع مشــکل آب اســتانهای مختلف
«شــورای آب» را راهاندازی کرده اســت ،در حالی
که بســیاری از همین شــوراها پیش از این تعطیل
بود ولی اکنون با همین برنامههــا اجرای کارهای
کشــور در حال پیشروی اســت .وی گفت :در چند
ســال اخیر به دلیل این که دســتگاه های دولتی و
اجرایی وظایف خود را انجام نمیدادند کار بر دوش
سپاه ،بسیج ،ارتش و ستاد فرمان اجرایی امام (ره)
افتاده بود اما اکنون همه این نهادها و دولت درکنار

یکدیگر قــرار گرفتهانــد .معاون رئیــس جمهور به
دستاوردهای علمی متعدد ایران در برخی حوزهها
همچون علم نانو اشــاره و بیان کرد :برخی افراد با
وجود چنین پیشــرفت هایی روحیهای در مغایرت
با دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران داشتند،
به عنوان مثال در دورانی که کشــور با صدها فوتی
کرونا مواجه بــود این افراد ضعف و کــم کاری خود
را در مقابلــه با ویــروس کرونا بــه اف.ای.تی.اف و
رفع مشکالت این حوزه را به روابط بینالملل گره
یزدند.
م 

آستانقدس :زمین 100
هکتاری درمحدودهسرخس
قرارداردکهآمادگیداریم15
هکتار آنرا برایساختمسکن
صفحه۴
اختصاصدهیم

