انزوایآمریکا درشورایامنیت
برسربرنامهموشکیایران

شنبه  10 .تیر 1396
 6شوال  . 1438اول جوالی 2017
شماره  . 19571سال شصت و نهم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

جلسه پرحاشیه شورای امنیت برای بررسی آخرین وضعیت اجرای قطعنامه  2231و برنامه موشکی کشورمان در حالی «بدون نتیجه خاصی» به
پایان رسید که نماینده آمریکا ادعا کرد ایران قطعنامه  2231را نقض کرده است؛ با این حال کشورهای اروپایی بر پایبندی ایران به برجام تأکید
صفحه 16
کردند ،نماینده روسیه هم نسبت به گزارش جانبدارانه دبیر کل سازمان ملل علیه برنامه موشکی ایران انتقاد و تأکید کرد که. ..
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وضعیتزرددرسیستان
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چه چیزهاییترغیبمان میکندتا نسخه
سریالی«ایستادهدرغبار»راببینیم

قصهماجراجوییهای
«کاکاحمد»
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ریزگردها  904نفررا راهی بیمارستانکرد
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صفحه 2

پیشنهاد سردبیر

موضوع ویژه  /اززندگیپردرد و رنج
نویسندگان بزرگ چه میدانیم؟
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باوجودمصوبه شورای امنیتملی
کشورازتشکیل«سازمان اجرایی
حاشیه شهر» همچنانخبرینیست

حاشیه بیسازمان
رضوی

تنش وزارتعلوم ودانشگاه
آ زادباالگرفت

والیتی :وزارت علومدربرابرقانوناعمال
سلیقهنداشتهباشد
5

زندگی

دخلوخرج /باکمتریندردسراوضاع
اقتصادیخود را بهترکنید

8

مشاهیرعلوم انسانی  /دکترهمایونکاتوزیان؛
روایتگرتاریخازوراینظریهها

10

یادداشت /طرح اشتغالی جدید و باز هم
اشتباهات فاحش

14

گفت وگو /همکالم با سعید راد؛ماجراییکه
ازقهرمان بولینگ «بازیگر» ساخت

رضوی

بازتابجهانیگرمای
بیسابقه 54درجهایاهواز

ویرانگر ازموصل
اخراج شد

15

گزارشمرکزپژوهشهایمجلسدرباره
وضعیت ایمنیخودروهای پرطرفدار

مســجد نورى ،نماد خالفت داعش توســط نيروهــاى عراقی در
روزى آزاد شد (/٢٩ژوئن )2017/كه داعش در چنين روزی در
ســال  ٢٠١٤ابوبكر البغدادى را به عنوان خليفــه خود انتخاب
كرده بود .همزمان با آزادســازی این مســجد« ،حیدرالعبادی»،
نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در سخنانی
با اعالم "پایان دولت باطل داعش"  ،قول پیگرد عناصر این گروه
تروریســتی تا آخریــن نفرشــان را در خــاک عــراق داد« .موصل
قدیم»آخریــن محله از بخش غربی شــهر موصــل و در کل بخش
خیلی کوچکی از این شهراست که تاکنون بیش از  50درصدآن
آزادشده است و به دلیل بافت فشرده مسکونی آن و حضور صدها
نفر از مــردم  ،عملیات بــا ُکندی مواجه اســت .به گفتــه فرمانده
نیروهایمبارزهباتروریسمدرعراق،درجریانعملیاتآزادسازی
مسجد نوری بیش از 600داعشی به هالکت رسیده اند و اکنون
فقط 200تا 300نفرازعناصرداعشدراینمنطقهمتراکمباقی
ماندهاند که اغلب آنها از اتباع خارجی هستند و پیروزی نهایی در
موصل علیه داعش نیز ظــرف چند روز آینده. ..

یادداشت روز

خودروهایچینی
ناایمنترازپراید!
7

گامنخسترفعمشکلدریافت
ورودیفرودگاهمشهدبرداشتهشد

3

سید رضا قزوینی غرابی

جنگبعدیدرعراقبرسرچیست؟
نیروهای مسلح عراق موفق شدند مسجد بزرگ نوری ،جایی که
ســرکرده گروه تروریســتی داعش از آنجا خالفت خــود را اعالن
صفحه 2
کرده بود آزاد کنند .با اینکــه حیدر العبادی. ..

العبادی:بازپسگیریمسجد
نوری بهمعنی پایاندولتباطل
داعش است

عکس :ایرنا

پارکینگ
فرودگاه
10دقیقه
رایگان

رضوی
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