رویکردجوانگرایی
درانتصابات رهبری
گزارشی از روند منصوبین رهبرانقالب درسال97که متولد دهه  50هستند

4

سه شنبه  13 .شهریور 1397
 23ذی الحجه 4 . 1439سپتامبر 2018
شماره  . 19906سال هفتادم
تکشماره  10000ریال در مشهد
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 20 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
 40 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

صفحه 4
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وزارت نفت با تغییرچند باره نرخ پایه برخی محصوالت پاالیشی در بورس رقم زد:

دفاع رساله دکترای حسین فریدون
پس از حاشیه های فراوان برگزارنشد

فضای امنیتی یک دفاع
حاشیه ساز!
پیشنهاد سردبیر

خبر ویژه /ضرب االجل جدید دولت
به مسئوالن درباره اعالم حقوق و مزایا

4

گزارش  /عربستان قطررا جزیره میکند؟

۳

نکته  /آقای وزیر! آبخیزداری را
در اولویت قرار دهید

5

تحلیل /نگاهیبه فیلم «شعله ور»که روایتیاز
سفربهالیههایتاریکشخصیتآدمهاست
پرونده روز  /به بهانه روز مردم شناسی؛
ذره بین روی زندگیآدم ها

زندگی

زندگی

یادداشت روز

محمد حقگو

کلیدحمایتدولتازاقشارضعیف
کجاست؟
گزارش های رســمی بیانگر جهش بی سابقه قیمت ها نسبت به
سال قبل است .به عنوان مثال ،مرکز آمار ایران . ..صفحه ۲

رانت نفتی با  3تصمیم
متناقضدر 8روز

گفت وگوی اختصاصی خراسان
با استاد عزت ا ...فوالدوند

اجماع فراکسیونی برسرطرح
سامانه نمایش عمومی آرا با 190امضا

قطارشفافیت ،باقید 2فوریت
به بهارستان رسید
16

نمایندگانعراقی سوگندخوردند
اما«فراکسیون بزرگ»معرفی نشد

عراق ،همچنان بینخست وزیر
3

چالش پوشک

سخنگوی وزارت بهداشت :مشکل پوشک
درتامین برخی مواد اولیه است
5

صفحه 14

رازجسد سوخته درحمام فاش شد

جنایت هولناک«دم اسبی»
با دسیسه شیطانی
13

درستون بازتاب بخوانید

تفرج درباغ «ترجمه»

گوش بریدهکودککار و موجتغییر
فامیل ژنهای خوب!

اگرقرارباشددربارهمترجمانآثارفلسفیبهزبانفارسیصحبت
بهترین
کنیم ،بدون تردید ،اســتاد عزتا ...فوالدونــد در ردیف
ِ
آنهاقراردارد.مترجمیتواناکهدرآستانه 83سالگینیز،دست
از کار نمیکشــد و همچنــان در تالش بــرای ارائــه بهترینها به
عالقهمندان آثار فلسفی است .اســتاد در سال  ،1314در شهر
هنرپرور اصفهان بــه دنیا آمد؛ پس از طــی تحصیالت مقدماتی،
ابتدا به انگلیس ،ســپس به فرانســه و از آن جا به آمریکا رفت و در
رشته فلسفه ،از دانشــگاه کلمبیا ،مدرک دکترا گرفت .او پس از
بازگشــت به ایــران ،در کنار مشــاغلی که در. ..

2

تالطم
بازارها

سکه ازمرز4/5میلیونتومان عبورکرد

12

ن ترها این
نصیحت من به جوا 
استکهباید برای داشتن یک
ترجمه موفق 3،عامل مهم و
اساسی را مد نظرقراردهند
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