سخنگویکمیسیونحقوقیمجلسدرپیاجرایقانونجدیدخبرداد

آغاز بررسی مجدد15هزار پرونده
برایتوقف اعدام محکومان مواد مخدر

سه  شنبه 26 .دی 1396
 28ربیع الثانی  16 . 1439ژانویه 2018
شماره  . 19734سال شصت و نهم
تکشماره  10000ریال در مشهد
تکشماره برای مشترکین  8000ریال
 .تکشماره  6000ریال در شهرستان ها
 24 .صفحه
بهانضمام8صفحه روزنامه استانی
64 .صفحهنیازمندیهابرایمشهد
 .چاپهمزماندرمشهدوتهران

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اعالم بررسی دوباره  ۱۵هزار پرونده برای توقف حکم اعدام گفت :تعیین حکم جدید بعد از توقف حکم
اعدام به تشخیص و رای قاضی بستگی دارد .حسن نوروزی درباره متوقف شدن حکم اعدام که مهرماه در مجلس شورای اسالمی به تصویب
رسید ،به ایلنا گفت :مجازات افرادی که در زندان هستند و قبل از ابالغ این قانون محکوم به اعدام شده بودند با اجرای این قانون . ..صفحه 5
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موجشایعهپسازفاجعه
رمزگشاییازابهامها درباره ابعادحادثه تلخ «سانچی»

هشدارروسیه به اروپادرباره
سازشاحتمالی باآمریکاعلیه برجام
الوروف :اظهارات اروپا درباره سازش با
آمریکابرسربرجامپیامدهاییمنفیدارد

معاون وزیر راه :اینادعا راکه تعللچینیهابرای سوختن بارنفتکشعمدیبود قبول ندارم

پیشنهاد سردبیر

فهرست غولهای بدهکار
به سهامعدالت

پرداختبقیهسودسهامعدالتمعطلواریز
سود ازسوی شرکتهای بزرگ به سبد سهام
14

وام 15میلیونیازدواج
به چهکسانیتعلق میگیرد؟
5

بازارداغائتالفهایشکننده

حکیم به ائتالف العبادی پیوست
الحشدالشعبی سازجداییکوککرد

با صاحب نظران /سندرز :بیاییدقدرت را
ازمیلیاردرها پس بگیریم

3

گزارش18 /پله سقوطکسب وکارخراسان
رضوی براساس دومینگزارش اتاق ایران

7

تحلیل 5 /عاملکه دراتفاقات اخیر
کشورتاثیرگذار بود

9

گزارش  /چرا محمدرضا پهلوی از ایران
گریخت؟  /فرار بزرگ درساعت13

10

موضوع ویژه /واکاوی روان شناسانه بدبخت
شدنستاره سابقآرسنالکه بعدازطالق،
خیابانخواب شد

صفحه 13
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زندگی

به بهانه برگزاری نمازطلب باران
دربیرجند و زابل

بازیتکراریترامپدرشام
بهدنبالظهورداعشودرگیرشدنسوریهدریکجنگتمامعیار
داخلی ،این کشــور به صحنه ای برای حضــور نیروهای نظامی
خارجی از یک ســو و جوالن گروه هــای متعدد . ..صفحه ۲

دفتررئیسجمهور:

ضرورت احیاییک
آموزه دینیمهجور

انتساب جمله «امام زمان
هم قابلنقداست» به رئیس
جمهور،کذب محض است

سه روز،روزهگرفته اند،توبهکردهاند واگر حقیبرگردنشان بوده
ادا کرده اند و حاال دسته دســته با پای برهنه و لباس هاى ساده،
همراه كودكان ،پيرمردان و حتى حيوانات بــ ه صحرا آمده اند تا
ت خــدا قــرار گيرنــد و نمــاز طلــب بــاران بخوانند.
شــامل رحم 
یکــی از دســتورات دینــی ایــن اســت که هنــگام خشکســالی و
قحطی مردم نماز استســقاء (طلب بــاران) بخواننــد و دعا کنند
تا خداونــد بــا بــاران رحمتــش خشکســالی را خاتمه دهــد ،در
طــول تاریخ هــم بارها مــردم همــراه بــزرگان دینی بــا برگزاری
نماز طلب بــاران از حضــرت حق طلب باران داشــته انــد .آموزه
ای که ایــن روزهــا مهجور واقع شــده اســت. ..

یکیازدستورات دینیایناست
کههنگام خشکسالی وقحطی
مردم نمازاستسقاء (طلبباران)
بخوانند و دعاکنند

(عج)

4

کمیسیونتلفیقبودجهمجلسمصوبکرد

حذف
بودجه
کمک
بهنهادهای
خاصفرهنگی

زندگی

یادداشت روز

دکتر علیرضارضاخواه

3

عکس :ایرنا

صفحه 2
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