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موضوع ویژه / از زندگی پردرد و رنج 
نویسندگان بزرگ چه می دانیم؟

دخل وخرج / با کم ترین دردسر اوضاع 
اقتصادی خود را بهتر کنید

انسانی / دکتر همایون کاتوزیان؛  مشاهیر علوم 
روایتگر تاریخ از ورای نظریه ها

یادداشت / طرح اشتغالی جدید و باز هم 
اشتباهات فاحش

گفت وگو/ همکالم با سعید راد؛ ماجرایی که 
از قهرمان بولینگ »بازیگر« ساخت

پیشنهاد سردبیر

چه چیزهایی ترغیب مان می کند تا نسخه
 سریالی »ایستاده در غبار« را ببینیم

 قصه ماجراجویی های
 »کاک احمد«

جنگ بعدی در عراق بر سر چیست؟

یادداشت روز

سید رضا قزوینی غرابی

ویرانگر از موصل 
اخراج شد

وضعیت زرد در سیستان
ریزگردها 904 نفر را راهی بیمارستان کرد
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   صفحه 2

 مســجد نورى، نماد خالفت داعش توســط نيروهــاى عراقی در 
روزى آزاد شد )2٩/ژوئن/2017( كه داعش در چنين روزى در 
ســال 201٤ ابوبكر البغدادى را به عنوان خليفــه خود انتخاب 
كرده بود. همزمان با آزادســازى این مســجد ، »حيدرالعبادى«، 
نخست وزیر و فرمانده کل نيروهاى مسلح این کشور در سخنانی 
با اعالم "پایان دولت باطل داعش" ، قول پيگرد 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 
خيلی کوچکی از این شهر است که تاکنون بيش از 50 درصدآن 
آزادشده است و به دليل بافت فشرده مسکونی آن و حضور صدها 
نفر از مــردم ، عمليات بــا ُکندى مواجه اســت. به گفتــه فرمانده 
نيروهاى مبارزه با تروریسم در عراق،درجریان عمليات آزادسازى 
مسجد نورى بيش از600 داعشی به هالکت رسيده اند و اکنون 
فقط 200 تا 300 نفر از عناصر داعش دراین منطقه متراکم باقی 
مانده اند که اغلب آنها از اتباع خارجی هستند و پيروزى نهایی در 

... موصل عليه داعش نيز ظــرف چند روز آینده

العبادى : بازپس گيرى مسجد 
نورى به معنی پایان دولت باطل 

داعش است
عکس: ایرنا

 گام نخست رفع مشکل دریافت
 ورودی فرودگاه مشهد برداشته شد

پارکینگ
فرودگاه
   10 دقیقه
رایگان

 تنش وزارت علوم و دانشگاه 
آزادباال گرفت

والیتی: وزارت علوم در برابرقانون اعمال 
سليقه نداشته باشد
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 بازتاب جهانی گرمای
 بی سابقه 54 درجه ای اهواز

15

 گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره
وضعیت ایمنی خودروهای پرطرفدار

 خودروهای چینی
ناایمن تر از پراید!
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 با وجود مصوبه شورای امنیت ملی 
کشور از تشکیل »سازمان اجرایی 

حاشیه شهر« همچنان خبری نیست

حاشیه بی سازمان
رضوی

. 24 صفحه
به انضمام 8 صفحه روزنامه استانی
. 64  صفحه نیازمندی ها برای مشهد
. چاپ همزمان در مشهد و تهران

تکشماره 8000  ریال در مشهد
 . تکشماره 6000  ریال در شهرستان ها

  جلسه پرحاشيه شوراى امنيت براى بررسی آخرین وضعيت اجراى قطعنامه 2231 و برنامه موشکی کشورمان در حالی »بدون نتيجه خاصی« به 
پایان رسيد که نماینده آمریکا ادعا کرد ایران قطعنامه 2231 را نقض کرده است؛ با این حال کشورهاى اروپایی بر پایبندى ایران به برجام تأکيد 

...   صفحه 16کردند، نماینده روسيه هم نسبت به گزارش جانبدارانه دبير کل سازمان ملل عليه برنامه موشکی ایران انتقاد و تأکيد کرد که 

 نيروهاى مسلح عراق موفق شدند مسجد بزرگ نورى، جایی که 
ســرکرده گروه تروریســتی داعش از آنجا خالفت خــود را اعالن 

...   صفحه 2کرده بود آزاد کنند. با اینکــه حيدر العبادى 

زندگی

رضوی
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شنبه . 10 تیر 1396
6 شوال 1438 . اول جوالی 2017
شماره 19571 . سال شصت و نهم

 رضوی

انزوای آمریکا در شورای امنیت
بر سر برنامه موشکی ایران


