گزارشها ازتوافقترامپ
وپوتیندرباره سوریه

یکشنبه  18 .تیر 1396
 14شوال  9 . 1438جوالی 2017
شماره  . 19578سال شصت و نهم
تکشماره 8000ریال در مشهد
 .تکشماره 6 000ریال در شهرستانها

الوروف :آتشبسدرجنوب غربیسوریه ازامروزاجرا خواهد شد

 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
56 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

به دنبال دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با والدیمیر پوتین همتای روسی اش در حاشیه اجالس «جی  » 20در هامبورگ ،سرگئی
الوروف،وزیر خارجه روسیه از توافق رؤسای جمهور این کشور و آمریکا بر سر شروع آتش بس در جنوب غربی سوریه از امروز خبر داد .دولت اردن
صفحه ۳
با تایید این توافق گفته است که در برقراری آتش بس همکاری خواهد کرد.واشنگتن نیز تاکیدکرده است که توافق جدید. ..
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محاکمهمجددشرکای
بابک زنجانی
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پرونده فساد بزرگ نفتی با حضوردوباره متهمان ردیف 2و 3دردادگاه بازگشاییشد:

همزمان با ادامهگمانه زنیدربارهکابینه

جهانگیری:مدیرانیکه
تواناییکارندارند
کنارهگیریکنند

سامانه انتشار ودسترسی
آزاد به اطالعات رونماییشد
12

ایرانجزو5کشوردارایبیشترین
«آبیاریمزارع با فاضالب»
5

پروندهایدربارهد رآمدزایی عجیب
چهرههایبیهنراماشاخص اینستاگرام

تبلیغ درپیج شاخهای
اینستاگرام چنده؟
زندگی

یادداشت روز

آتشبسیابدهبستاندرسوریه؛

بایدمنتظرماند

در جریان اجالس گروه  20در هامبورگ آلمان ،رؤسای جمهور
آمریکا و روسیه درباره آتش بس در ترسیم خطوط مناطق کاهش
صفحه 2
نزاع در جنوب غربی سوریه به توافق رسیدند. ..

قاضیحیدریمعاوندادستانمشهد
تشریحکرد

جزئیاتجدیدازدستگیری
اعضایداعش
16

مابه التفاوت افزایش «حقوق»
فروردینمستمری بگیران
 30تیرپرداخت میشود
5

صفحه 15

رضوی

درگفت وگو باخراسان

ابتکار :برای«ایلیسو»
با ترکیه مذاکره میکنیم

حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید و سیاست های دولت جدید
آمریکا علی رغم جلب توجه رسانه های خبری دنیا به خود باعث
تقویت روند انزوای بین المللی آمریکا شــده اســت ،واقعیتی که
پیشازاینتوسطساموئلهانتینگتوناندیشمندواستراتژیست
آمریکایی پیش بینی شده بود.هانتینگتون ،بیش از یک دهه قبل
درمقالهای،وضعیتپیشرویکشورآمریکاراتشریحوپیشبینی
کرد ،اما شاید خود او هم فکر نمیکرد که وضعیت امروز آمریکا ،با
سرعت فزایندهتری به سمت «تنهایی» در جهان جدید برود .او در
مقاله خود تحت عنوان «ابرقدرت تنها»می نویسد ":فرض بر این
که جهان تک قطبی باشد،ایاالت متحده هم به طور روز افزونی در
جهانتنهاسترهبرانآمریکاپیدرپیادعامیکنندکهازجانب
"جامعه بین الملل"ســخن می گویند ،ولی اینها چه کســی را در
ذهــن دارند؟چیــن ؟روســیه ؟ هند؟پاکســتان؟ایران؟جهان
عرب؟مجمــع ملــت هــای آســیای جنــوب شــرقی (آســه
آن)؟آفریقا؟آمریــکای التین؟فرانســه؟آیا. ..

5

بازگشت
بحرانبه
سیستان
گرد وغبارهمچنانجوالن میدهد

9

ٰ نیویورکتایمز:
اجالسگروه 20ثابتکردکه
آمریکا درجهان منزویاست

10تنمرغ آلوده به سالمونال
معدوم شد

دامپزشکی 60:تنمرغ برگشتیبرایتولید
کنسرو ،سوسیسوکالباسفروختهمیشود

عصرانزوای
آمریکایی

سید رضا قزوینی غرابی
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عکس :دیلی میل

صفحه 15

CMYK

