ایست مجلس
بهپهنای سود اپراتورها

6

بامصوبهجنجالیمجلس،افزایشقیمتاینترنتدرسالآیندهممنوعشد
واکنشدولتیهابهاینمصوبهچهبودونمایندگانمجلسچهگفتند؟

چهارشنبه
 |6اسفند |1399

 12 .رجب  24 . 1442فوریه 2021
 .سال هفتاد و دوم  .شماره 20607
 .تکشماره  40000ریال درمشهد
 .تکشماره  25000ریال درشهرستان ها
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صفحه ۵

کرونای انگلیسی
به مشهد رسید
M

کمدینمحبوب درنقش
هوادارجنبشمشروطه!

رامینناصرنصیرازبازیدرسریال
تاریخی«جشنسربرون»میگوید

وعدههایقشنگامابیپشتوانه
نامزدهایفدراسیون!
خراسان ورزشی

معاون دانشگاه علوم پزشکی از مثبت بودن تست یک بیمار
مبتال به کرونای جهش یافته در مشهد خبرداد

توضیحاتمعاوناستاندار
درباره ناآرامی های سراوان

ماجرایطرح«رزاق»چیست؟
۲و۴

مصوباتمهممالیاتیمجلس
10

هرسال 4هزارهکتارازاراضی
کشاورزی«باغویال» میشود
خراسان رضوی

یادداشت روز
کورش شجاعی

هدیه آفرینش

خداوندعلیاعلیدرچنینروزیبرترینومبارکترین
مولودرابعدازوجودمقدس ...
صفحه 2

O

افزایشآمارموارد
مثبتکرونادرمشهد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت :دوشنبه گذشته یک بیمار مبتال به کرونای جهش
یافته انگلیسی در یکی از مراکز درمانی مشهد شناسایی و بستری و تســت کرونای انگلیسی وی نیز
مثبت شد .دکتر قلیان در گفت و گو با «خراسان رضوی» افزود :این بیمارکه 70سال دارد در مشهد
شناسایی و بستری شــد و هم اکنون نیز حال عمومی وی خوب گزارش شــده است .وی تصریح کرد:
پس از شناسایی این بیمار خانواده و افرادی که با این فرد در ارتباط بودند قرنطینه شدند و تست های
الزم از آن ها گرفته شد و هم اکنون نیز در قرنطینه حضور دارند ،طی چهار روز آینده برای دومین بار از
این افراد تست کرونا گرفته می شود تا از سرایت یافتن یا نیافتن ویروس کرونای انگلیسی به این افراد
اطمینان حاصل کنیم .معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد...
خراسان رضوی

انتقام هولناک
رقیب عشقی!

تست شخصیتشناسی
کفبینی مدرن

ماجرایدسیسهکثیفیکهزندگی
یکخانوادهرانابودکردبعد از 20سال
فاششد

چرانبایدآزمونهاییراکهادعای
شخصیتشناسیباویژگیهایظاهریو
عالیقدارند،جدیبگیریم؟

دسیسه کثیفی که با پیگیری پرونده مزاحمت تلفنی برای دختری جوان
در کالنتری طبرسی شمالی مشهد فاش شد ،به ماجرای انتقام هولناک
یک رقیب عشــقی در خواســتگاری  20ســال قبل گره خورد! به گزارش
اختصاصی خراسان ،چند روز قبل دختر...
صفحه ۹

چنــدروز پیــش در یکــی از خبرگزاریهای مشــهور ،مطلبی دیــدم با تیتر
«واکاوی شخصیت از روی شکل دندانها» که توضیح داده بود اگر دندان
مثلثی دارید ،نشــانه فــان ویژگیهــای خلقی و شــخصیتی اســت و اگر
دندانهایتان گرد است ،خبر از بهمان ...
زندگی سالم
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بازخوانی نامههای پدرانه امیرمؤمنان
درگفتوگو با دکتر مهدی مجتهدی

(ع)

بلندای عظمت «پدری» درخانوادهوجامعهبشری
صفحه 7
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