مژده ای دلکه مسیحا نفسی می آید

سالروزمیالد حضرت
عیسی بنمریم(ع)مبارک باد
10

تخلفات اپراتورها سرانجام
صدای وزیررا همدرآورد!

دو شنبه 4 .دی 1396
 6ربیع الثانی  25 . 1439دسامبر 2017
شماره  . 19715سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها

گرانفروشیاپراتورها،سرعتغیرواقعیاینترنتوفروشاطالعاتکاربران

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

با گذشت کمتر از یک ماه از ابالغ تعرفه های جدید اینترنت ثابت ،نرخ های ارائه شده تاکنون موج گسترده ای از اعتراضات مردمی را به دنبال
داشته است و کاربران به هر وسیله ای از طرح موضوع در فضای مجازی و صفحه شخصی وزیر گرفته تا تماس با رسانه ها  ،نارضایتی خود را در
این باره اعالم کرده اند  .این در حالی است که طی این مدت تنها واکنش وزیر ارتباطات دفاع تمام قد از نرخ های جدید بوده . ..صفحه 12
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جهش52درصدیمعامالت
مسکندرتهران
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وزارتراهو شهرسازیباانتشارگزارشیاعالمکرد:

توضیحات اژهای درباره
شنود،رسیدگی به اظهارات
احمدینژاد ونازنین زاغری
16

محسنهاشمی:گاهیعیالم
میگویدخوب استکه
رئیسجمهورشوی
4

ترکهمدانی:مرتضویگفت
خسته بودم رقمچک بابک
زنجانی را اشتباه نوشتم!
16

یادداشت روز

سمت وسوی قیمت و تولید
دربخش مسکن
به جز ســرمایه گذاری ،دیگر شــاخص های اقتصــادی در بخش
مسکن ،به وضوح ،از زمستان سال گذشــته یا ابتدای سال ،96
تغییر مســیر داده اند و پایان پنج ســال رکود در . ..صفحه ۲

پاسخ دخل وخرج به6پرسش اساسی
دربارههزینههایپزشکیبازنشستگان

چندوچون بیمه تکمیلی
بازنشستگان
8

واردات۲۰هزارتنتخممرغ
برایتنظیم بازار
14

صفحه 14

پویشجهانی برای
آزادی«شیردختر»
16ساله فلسطینی

استارت «دورهمی»
با شوخیهای سیاسی

بادستگیری13متهم در7استانلو رفت

ماجرای هک سیستم بانکی
برای انتقال هزاران میلیارد
13

بررسیمشاهدهنورها وصداهایعجیب
درآسمانکشورطی 2ماه اخیر

3

وزیر آموزشرژیم صهیونیستی:
عهدالتمیمیبایدبقیهسالهای
عمرش را در زندان بگذراند

مدیریشبکه هایاجتماعیراداغکرد

6

فعاالن در سراسر جهان پویشــی را برای جمعآوری یک میلیون
امضای الکترونیکی به منظور درخواســت از اســرائیل برای آزاد
کردن یک دختر شــجاع فلســطینی ،به راه انداختهاند .سازمان
جهانی" "avaazاعالم کرد کســانی که این درخواســت را امضا
میکننــد از سراســر جهــان و خواهــان آزادی عهــد التمیمــی،
دختر 16ساله فلسطینی هستند.عهد در  ۳۰مارس  ۲۰۰۱در
روستای "النبی صالح" فلســطین در خانوادهای که در مبارزه با
اشــغالگران اســرائیلی شــهره اســت ،به دنیا آمد ،پدرش عضو
جنبش فتح اســت و بارها به دلیــل مقابله با رژیم صهیونیســتی
بازداشــت شــده اســت.تصاویر شــجاعت عهد بارها در مبارزه با
سربازان اسرائیلی و تظاهرات علیه آن ها ثبت شده است.آخرین
تصاویر از شجاعت عهد هفته گذشته ثبت شد،هنگامی که او در
اعتراض به ورود نظامیان صهیونیست به خانه آن ها در مقابل دو
نظامی میایستد و به صورت یک سرباز اسرائیلی سیلی میزند.
عهد ســاعاتی پس از این اقدام دســتگیر شد. ..

جواد غیاثی
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عهد التمیمی دختر  16ساله فلسطینی که تصاویر زیادی از وی در حال مبارزه با صهیونیست ها در سنین مختلف منتشر شده است

نورهای
عجیب،
شایعات
غریب

صفحه 2
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