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ذکر روزچهارشنبه
شهرستانها

• شماره •3361چهارشنبه 24آبان•1396
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

برگزیدگان سوگواره اربعین حسینی
معرفی میشوند

صبح پنجشنبه  25آبان ماه  1396همزمان در مراسم اختتامیه نخستین
سوگواره پوستر اربعین حسینی برگزیدگان این سوگواره معرفی میشوند.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان قم ،صبح پنجشنبه  25آبان
ماه  1396همزمان در مراسم اختتامیه نخستین سوگواره پوستر اربعین
حسینی برگزیدگان این سوگواره معرفی میشوند .این مراسم با حضور
مسئوالن سازمانهای برگزار کننده ،داوران ،هنرمندان و عالقمندان به
هنر گرافیک در نگارستان اشراق برگزار خواهدشد.
عالقمندان برای حضور در این مراسم میتوانند  10صبح روز پنجشنبه
 25آبان ماه  1396به نشانی چهار راه شهداء ،خیابان صفائیه ،نگارستان
اشراق مراجعه نمایند .نخستین سوگواره اربعین حسینی به همت حوزه
هنری استان قم ،مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسالمی و ستاد
مرکزی اربعین برگزار میشود.
شایان ذکر است آثار راهیافته به نمایشگاه این سوگواره تا  28آبانماه
 1396در نگارستان اشراق در معرض دید عموم خواهدبود.
همچنین آثار منتخب در نمایشگاه جشنواره عبرات نیز نمایش داد ه
خواهندشد.

مؤسسه معراج بجنورد؛
میزبان دورههای آموزش قرآن
مؤسسه قرآن و عترت معراج دوره آموزش قرآن را برای عالقهمندان
در ترم پائیز و زمستان برگزار میکند.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت معراج بجنورد ،دوره آموزش قرآن را
در پنج سطح با حضور اساتید برجسته برگزار میکند که میتوان به
برخی از آنها اشاره کرد.
آموزش روخوانی قرآن(قرائت سطح  ،)1آموزش روانخوانی و
صحت قرائت نماز(سطح ،)2فصیحخوانی(سطح ،)3تجوید
مقدماتی(سطح  ،)4تجوید تکمیلی سطح  ،5حفظ جزء  30ویژه
خردساالن ،حفظ تخصصی قرآن ،آموزش مداحی ویژه بانوان ،تفسیر
تخصصی قرآن از جمله این دورهها است.
گفتنی است؛ عالقهمندان برای ثبتنام همه روزه میتوانند با شماره
 09902761074تماس و یا به نشانی میدان كارگر ،خیابان
چمران،چمران  ،40نبش كوچه شهید رضا شریفی مراجعه کنند.

 100مرتبه «یا حی یا قیوم»

نتایج پایان دوره طرح استعدادهای برتر قرآنی فارس اعالم شد
سرپرست اداره امور قرآنی تبلیغات
اسالمی فارس از اعالم نتایج پایان
دوره طرح استعدادهای برتر قرآنی
این استان خبر داد و گفت :بیش از
80درصد از شركتكنندگان این
طرح پذیرفته شده و به مرحله بعد
راه پیدا كردند.
سیدحمید موسوی ،سرپرست اداره
امور قرآنی تبلیغات اسالمی فارس،
از اعالم نتایج پایان دوره طرح
استعدادهای برتر قرآنی این استان
خبر داد و گفت :نتایج پایان دوره
 ۴۱نفر از دانشآموزان شرکتکننده
در طرح تخصصی استعدادهای

برتر قرآنی استان فارس اعالم شد
که از این تعداد ۲۱نفر قبول قطعی،
 ۷نفر مردود و  ۱۳نفر نیز بهصورت
مشروط قبول شدند.

وی ،این طرح قرآنی آ ن را گامی مهم
در تربیت نیروهای متخصص قرآنی
در مناطق محروم استان برشمرد و
افزود :افرادی که بهصورت مشروط

قبول شدهاند اجازه شرکت در دوره
جدید را دارند مشروط به اینکه در
یک ماه آینده در آزمونهای مجدد
نمره الزم را کسب كنند.
موسوی با بیان اینكه بیش از
80درصد از شركتكنندگان
این دوره پذیرفته شدهاند ،گفت:
دوره جدید این طرح سه ساله در
اواخر آبانماه سال جاری آغاز
خواهد شد و دانشآموزان طی
۱۲۵ساعت در کارگاه آموزشی
دروس قرائت ،حفظ و مفاهیم قرآنی
و همچنین کالسهای سبک زندگی
شرکت میکنند.

تالوت قرآنآموزان
مؤسسه «منهاج»
در محفل قرآنی عشقآباد

فرمانده پایگاه بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان یزد :

محفل «انس با قرآن»
در یزد برگزار میشود

قرآنآموزان نوجوان مؤسسه قرآنی منهاج در محفل قرآنی عشقآباد به تالوت
قرآن پرداختند.
(ع)
محفل قرآنی با همکاری مدیریت آستان مقدس حسینبن موسیالکاظم
شهر طبس ،نهاد امامت جمعه شهر عشقآباد ،پایگاه مقاومت بسیج شهید
بهشتی و مؤسسه منهاج و با حضور حجتاالسالم تکمیلی امام جمعه،
سپهریان مدیر عامل آستان مقدس حسینبن موسیالکاظم(ع)  ،محمدعلی
شیردل ،بخشدار دستگردان ،علی غالمی رئیس آموزش و پرورش و
دیگر مسئوالن منطقه ،قاریان و حافظان اعزامی از آستان مقدس حضرت
ثامنالحجج علیبن موسیالرضا(ع) و جمعی از قرآنآموزان ،در محل
مسجد صاحبالزمان(عج) بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار شد.
در این محفل معنوی عالوه بر تالوت قاریان و حافظان ممتاز کشوری که
بزاده ،قاری خردسال و علی شمسائی
میهمان محفل بودند ،محمد رج 
قاری نوجوان از مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت منهاج با تالوت زیبای خود
مورد تحسین و تشویق حاضران قرار گرفتند.
همچنین با هماهنگی انجام شده میان امام جمعه عشقآباد ،سپهریان مدیر
عامل آستان مبارک حسینبن موسیالکاظم(ع) و رجب زاده مسئول مؤسسه
فرهنگی قرآن و عترت منهاج مقرر شد که قاریان و حافظان برتر مؤسسه
منهاج به همراهی جمعی از برترینهای قرآنی هر سه ماه یکبار در محافل
انس با قرآن امام زاده حسینبن موسیالکاظم(ع) در طبس شرکت و اجرای
تالوت داشته باشند.

فرمانده پایگاه بسیج شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از برگزاری محفل
انس با قرآن بهمناسبت هفته بسیج در این شرکت خبر داد.
سیدحجتالهرضوینسب،فرماندهپایگاهبسیجشرکتتوزیعنیرویبرقاستان
یزد  23آبان ماه در جمع اعضاء پایگاه بسیج شهید بهشتی ضمن قدردانی
از حضور پر شور کارکنان شرکت در طرح اهداء خون شور حسینی و شعور
مهدوی به تشریح برنامههای هفته بسیج پرداخت و اظهار کرد :محفل انس
با قرآن ،غبارروئی مزار شهدای گمنام ،دیدار با خانواده شهیدان و برپائی
ایستگاه صلواتی از مهم ترین برنامه های هفته بسیج خواهد بود.
وی اضافه کرد :قدردانی از مشترکین کم مصرف ،برپائی میز خدمت با
فضاسازی هفته مبارک بسیج ،برگزاری مسابقات کتابخوانی و ورزشی،
نشست مشترک اعضاء شورای فرهنگی و بسیج با موضوع فضای مجازی،
برپائی حلقه صالحین برادران و خواهران و دیدار با مدیرعامل در برنامه این
هفته گنجانده شده است.
رضوی نسب اعالم کرد :عالقمندان به عضویت در پایگاه بسیج میتوانند در
هفته نخست آذرماه به مسئول بسیج خواهران مراجعه کنند.
وی پرداختن به موضوع خانواده از طریق کانال بسیج را یادآور شد و افزود:
برای بهرهمندی از مطالب حوزه خانواده و کودک کانال تلگرامی به نشانی
ً
@byedcایجاد شده و هدف آن صرفا استحکام کانون خانواده است.
فرمانده پایگاه بسیج شهید بهشتی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد فرهنگ
سازی گسترده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،اشاعه فرهنگ عفاف
و حجاب ،مدیریت مصرف و ترویج سبک زندگی اسالمی را به عنوان
مهمترین رسالت بسیج در حوزه فرهنگی نام برد.

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

آگهى احضار متهم

دادگسترى شهرستان مالرد مطرح شده است ووقت رسیدگى مورخ 1396/10/5ساعت/45

در خصوص اتهام سامان احمدى مجهول المکان داراى پرونده به بایگانى  960528به وقت

احتراما نظر به اینکه متهم به نام رضا افشار در کالسه پرونده  960900در شعبه هشتم دادیارى

10صبح تعیین گردیده است نظر به مجهول المکان بودن مشتکى عنه فوق مراتب احضار نامبرده

رسیدگى  96/10/12ساعت  10/00دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار چاپ و نسخه اى

به اتهام عرضه مواد دخانى بدون پروانه مجهول المکان مى باشد به نامبرده از طریق نشر آگهى

براى شرکت در جلسه رسیدگى براى یک نوبت براى یک نوبت از طریق آین آگهى دعوت گردد.

از آن به شعبه ارسال گردد.

ابالغ مى گردد ظرف  1ماه پس از تاریخ انتشار آگهى در این شعبه حاضر شود و در صورت

رئیس شعبه  101دادگاه کیفرى  2دادگسترى مالرد -حسن امرجى

میر سلیمى – رئیس دادگاه کیفرى شعبه  104دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم مى گردد  .در ضمن در نشر آگهى قید

م/الف 1656 :تاریخ 8 /24 :قیمت 8000 :ت

گردد که متهم مى تواند یک نفر وکیل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.

م/الف1651:

تاریخ8/24 :

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

دادیار شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب مالرد
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

م/الف1652:

تاریخ8/24 :

قیمت10000 :

قیمت10000 :

در خصوص اتهام محمد على پرچگان مجهول المکان داراى پرونده به بایگانى 960428

احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف مهراب کلهرعلیه میالد محمودى به اتهام مشارکت
مقرون به آزار از گوشى موبایل با سالح سرد با چاقو در کالسه پرونده  960993در شعبه

آگهى احضار متهم

 101دادگاه عمومى و جزایی دادگسترى شهرستان مالرد مطرح شده است ووقت رسیدگى

اى از آن به شعبه ارسال گردد.

احتراما نظر به اینکه متهم به نام احسان معصومى در کالسه پرونده  960906در شعبه هشتم

مورخ 1396/10/5ساعت13صبح تعیین گردیده است نظر به مجهول المکان بودن مشتکى

میر سلیمى – رئیس دادگاه کیفرى شعبه  104دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد

دادیارى به اتهام عرضه مواد دخانى بدون پروانه مجهول المکان مى باشد به نامبرده از طریق

عنه فوق مراتب احضار نامبرده براى شرکت در جلسه رسیدگى براى یک نوبت براى یک نوبت

نشر آگهى ابالغ مى گردد ظرف  1ماه پس از تاریخ انتشار آگهى در این شعبه حاضر شود و در

از طریق آین آگهى دعوت گردد.

صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اتخاذ تصمیم مى گردد  .در ضمن در نشر

رئیس شعبه  101دادگاه کیفرى  2دادگسترى مالرد -حسن امرجى

به وقت رسیدگى  96/10/2ساعت  11/00دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار چاپ و نسخه

قیمت 8000 :ت

م/الف 1658 :تاریخ8/24 :

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
در خصوص اتهام عوض خدایی فرزند کلب حسین مجهول المکان داراى پرونده به بایگانى
 951366به وقت رسیدگى  96/10/4ساعت  10/15دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار

آگهى قید گردد که متهم مى تواند یک نفر وکیل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.

م/الف1667:

تاریخ8/24 :

قیمت10000 :

دادیار شعبه هشتم دادسراى عمومى و انقالب مالرد
م/الف1653:

تاریخ8/24 :

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

قیمت10000 :

احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف اداره ثبت احوال مالرد علیه پژمان محمودى به اتهام

چاپ و نسخه اى از آن به شعبه ارسال گردد.
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

جعل و استفاده از سند مجعول در کالسه پرونده  961000در شعبه  103کیفرى شهرستان

احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف نسترن تیمورى علیه مجید تیمورى به اتهام ترک انفاق

مالرد ووقت رسیدگى مورخ 1396/10/13ساعت9صبح تعیین گردیده است نظر به مجهول

در کالسه پرونده  960934در شعبه  101دادگاه عمومى و جزایی دادگسترى شهرستان مالرد

المکان بودن مشتکى عنه فوق مراتب احضار نامبرده براى شرکت در جلسه رسیدگى براى یک

آگهى ابالغ

مطرح شده است ووقت رسیدگى مورخ 1396/10/4ساعت 11 /30صبح تعیین گردیده است

نوبت براى یک نوبت از طریق آین آگهى دعوت گردد.

در خصوص اتهام ایمان جعفرزاده مجهول المکان داراى پرونده به بایگانى  960521به وقت

نظر به مجهول المکان بودن مشتکى عنه فوق مراتب احضار نامبرده براى شرکت در جلسه

معاون قضایی و دادرس شعبه  103دادگاه کیفرى  2مالرد -آرش ناصر پیر سرائى

رسیدگى  96/10/9ساعت  9/00دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار چاپ و نسخه اى از

رسیدگى براى یک نوبت براى یک نوبت از طریق آین آگهى دعوت گردد.

میر سلیمى – رئیس دادگاه کیفرى شعبه  104دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد
م/الف 1660 :تاریخ 8/24 :قیمت 8000 :ت

آن به شعبه ارسال گردد.

رئیس شعبه  101دادگاه کیفرى  2دادگسترى مالرد -حسن امرجى

میر سلیمى – رئیس دادگاه کیفرى شعبه  104دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد
م/الف1663 :

م/الف1655:

تاریخ8/24 :

قیمت10000 :

تاریخ8/24 :

م/الف1657:

تاریخ8/24 :

آگهى احضا ر متهم

قیمت10000 :

باتوجه به پرونده بکالسه فوق شعبه چهارم بازپرسى مالرد آقاى ابوذر چگینى متهم است

قیمت 8000 :ت
آگهى ابالغ وقت رسیدگى

به ارسال یازده کیلو گرم تریاک لذا با توجه به عدم دسترسى به نامبرده و مجهول المکان بودن

آگهى ابالغ

احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف مجید ملک قاسم آبادى علیه اعظم ایران منش و مرجان

وى به مدارک تجویز ماده  174قانون آئین دادرسى کیفرى بدینوسیله به متهم ابالغ میشود (

در خصوص بهمن اژدرى مجهول المکان داراى پرونده به بایگانى  960569به وقت رسیدگى

محبى و حسین عباس زاده به اتهام کالهبردارى از طریق انتقال مال غیر نسبت به یک واحد

با حق داشتن وکیل دادگسترى ) ظرف یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکى از روزنامه

 96/10/5ساعت  12/00دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار چاپ و نسخه اى از آن به

آپارتمان و مغازه و کالهبردارى از طریق انتقال منافع مال غیر در کالسه پرونده 960786

هاى کثیر االنتشار جهت اداى توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شوید در غیر این صورت

شعبه ارسال گردد.

در شعبه  101دادگاه عمومى و جزایی دادگسترى شهرستان مالرد مطرح شده است ووقت

تصمیم مقتضى بصورت غیابى اتخاذ خواهد شد ضمنا در اجراى ماده  190قانون آیین دادرسى

میر سلیمى – رئیس دادگاه کیفرى شعبه  104دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد

رسیدگى مورخ 1396/10/9ساعت10 /45صبح تعیین گردیده است نظر به مجهول المکان

کیفرى مصوب  1392حق داشتن یک نفر وکیل دادگسترى در مرحله تحقیقات مقدماتى به

قیمت 8000 :ت

م/الف 1664 :تاریخ8/24 :

بودن مشتکى عنه فوق مراتب احضار نامبرده براى شرکت در جلسه رسیدگى براى یک نوبت
براى یک نوبت از طریق آین آگهى دعوت گردد.

آگهى ابالغ
در خصوص تیمور رحمتى مجهول المکان داراى پرونده به بایگانى  960517به وقت

رئیس شعبه  101دادگاه کیفرى  2دادگسترى مالرد -حسن امرجى
م/الف1651:

تاریخ8/24 :

رسیدگى  96/10/4ساعت  11/00دریکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار چاپ و نسخه اى از
میر سلیمى – رئیس دادگاه کیفرى شعبه  104دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد
م/الف1668 :

تاریخ8/24 :

قیمت 8000 :ت

احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف قدیر راد علیه جعفر محرمى به اتهام جعل سند و انتقال
مال غیر در کالسه پرونده  960960در شعبه  101دادگاه عمومى و جزایی دادگسترى شهرستان
مالرد مطرح شده است ووقت رسیدگى مورخ 1396/10/3ساعت 12 /15صبح تعیین گردیده

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

است نظر به مجهول المکان بودن مشتکى عنه فوق مراتب احضار نامبرده براى شرکت در جلسه

احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف سودابه بیگى علیه على حسینى به اتهام ضرب و جرح و

رسیدگى براى یک نوبت براى یک نوبت از طریق آین آگهى دعوت گردد.

توهین در کالسه پرونده  960706در شعبه  101دادگاه عمومى و جزایی دادگسترى شهرستان

رئیس شعبه  101دادگاه کیفرى  2دادگسترى مالرد -حسن امرجى

مالرد مطرح شده است ووقت رسیدگى مورخ 1396/10/9ساعت 9 /15صبح تعیین گردیده

م/الف1665:

تاریخ8/24 :

قیمت10000 :

است نظر به مجهول المکان بودن مشتکى عنه فوق مراتب احضار نامبرده براى شرکت در جلسه
رسیدگى براى یک نوبت براى یک نوبت از طریق آین آگهى دعوت گردد.
رئیس شعبه  101دادگاه کیفرى  2دادگسترى مالرد -حسن امرجى
م/الف1651:

تاریخ8/24 :

قیمت10000 :

م/الف1654:

قیمت10000 :

آگهى ابالغ وقت رسیدگى

آن به شعبه ارسال گردد.

نامبرده ابالغ میگردد.
سعید مرادى ـ بازپرس شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب شهرستان مالرد

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
احتراما نظر به اینکه شکایتى از طرف منصوره عزتى علیه سید عبدالکریم یحیوى به اتهام ضرب
و جرح و قدرت نمایی با چاقودر کالسه پرونده  960610در شعبه  101دادگاه عمومى و جزایی

تاریخ8/24:

قیمت 12000:

آگهى احضا ر متهم
باتوجه به شکایت اتاق اصناف شهرستان مالرد در پرونده کالسه 951495شعبه سوم دادیارى
دادسراى عمومى و انقالب مالرد آقاى مهدى الماسى متهم است به فک پلپ غیر قانونى لذا
با توجه به عدم دسترسى به نامبرده و مجهول المکان بودن وى به تجویز ماده  174قانون آئین
دادرسى کیفرى مصوب سال  92بدینوسیله به متهم ابالغ میشود که ظرف مدت یکماه از
تاریخ انتشار این احضاریه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار جهت اداء توضیح در این
شعبه دادسرا حاضر شود در غیر این صورت تصمیم مقتضى بصورت غیابى اتخاذ خواهد شد
ضمنا مطابق ماده  190قانون آیین دادرسى کیفرى شما میتوانید یک نفر وکیل دادگسترى به
همراه داشته باشید.
مرتضى استوار ـ دادیار شعبه ى سوم دادسراى مالرد
م/الف1662:

تاریخ8/24:

قیمت 12000:

تحقق  ۱۰۰درصدی جذب سهمیه
حافظان قرآن شهرستان فردوس
کارشناس امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس گفت:
تعداد سهمیه حفظ قرآن در سال جاری برای شهرستان فردوس ۶۰۰ ،نفر
بوده است که تاکنون  ۶۰۱نفر برای این کالس ها نام نویسی کرده اند.
کارشناس امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس با
تشریح برنامههای فرهنگی هفت ماه اول سال این نهاد گفت :مسابقات
قرآنی همه ساله در رشتههای مختلف در شهرستان برگزار می شود که از هر
رشته سه نفر اول به مسابقات استانی دعوت می شوند.
به گفته محمد محمدی فر ،شهرستان فردوس نسبت به برگزاری مسابقه
مفاهیم قرآنی در دو حوزه امتحانی اقدام کرده و پنج نفر حائز رتبه در
مسابقات قرانی به مرحله استانی اعزام شده اند.وی ادامه داد :تعداد مربیان
طرح حافظان قرآن کریم در شهرستان  32نفر هستند که همه آنها به قم
اعزام و دوره مربیگری را سپری کرده و هم اکنون در شهرستان دارای کالس
حفظ هستند.به گفته وی ،تعداد کالسهای حفظ قرآن کریم در شهرستان
در پنج ماهه اول سال  20کالس بوده است که این اداره با آموزش و پرورش
و دارالقران های سطح شهر و کانونهای فرهنگی تربیتی همکاری دارد.
کارشناس امور فرهنگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان فردوس با
اشاره به اینکه تعداد سهمیه حفظ قرآن در سال  96شهرستان  600نفر
بوده است که تاکنون  601نفر برای این کالسها نامنویسی کردهاند ،اظهار
داشت :همچنین15نفر از مربیان قرآن این شهرستان جهت گذراندن
دوره مربیگری به قم اعزام شدهاند.محمدی فر در ادامه به برنامههای
فرهنگی بقاع متبرکه در طول سال اشاره کرد و گفت :در ایام ماه شعبان
و ماه مبارک رمضان در جهت اجرای نیت واقفین توسط تعدادی از
ّ
مربیان خواهر و برادر صحیحالقرائه 80 ،ختم کالمالله مجید انجام شد.
محمدی فر در ادامه به برگزاری همایش بزرگداشت امامزادگان در محل
امامزادگان فردوس اشاره کرد و گفت :طرح نشاط معنوی همه ساله با
همکاری اداره آموزش و پرورش و دارالقرآنهای سطح شهرستان پیرامون
بقاع متبرکه برگزار می شود که در این طرح اعزام مبلغ به مدت  ۴۰روز
در محل بقعه متبرکه امامزادگان فردوس با تشکیل کالسهای قرآنی و
ایستگاه نقاشی و پاسخگوئی به مسائل شرعی به زائرین و مسافرین خدمت
رسانی می کنند.وی گفت :در ایام عید قربان نیز خرید هفت رأس گوسفند
جهت قربانی نمودن و توزیع آن بین نیازمندان و فقرا و برگزاری عید والیت
علوی و برگزاری کاروان شادی در محل امامزادگان فردوس همراه با
همایش امامزادگان در محل امامزادگان فردوس در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :برگزاری همایش بصیرت عاشورائی در محل
امامزادگان و مساجد و هیئت مذهبی و روستاهای دارای نیات مربوط،
برگزاری مراسم لبیک یا حسین در محل امامزادگان ،مراسم شیرخوارگان
حسینی با همکاری خواهران عترت رزمندگان و بسیج حوزه خواهران در
محل هیات رزمندگان اسالم ،برگزاری مراسم احلی من العسل با همکاری
اداره آموزش و پرورش در محل امامزادگان و اطعام کلیه شرکتکنندگان
در مراسم ،مراسم بصیرت عاشورائی پخش زنده از شبکه خاوران در محل
امامزادگان فردوس با حضور هیئت مذهبی مردم و مسئولین شهرستان،
مراسم رهروان زینبیون با همکاری بسیج خواهران در محل امامزادگان
فردوس با حضور حوزههای علمیه خواهران بسیج خواهران ،برگزاری مراسم
اربعین حسین با حضور هیئت مذهبی و مردم و زائرین در جوار امامزادگان
فردوس و اطعام به کلیه عزاداران از محل عوائد موقوفات مرتبط از جمله
برنامههای اداره اوقاف و امورخیری ه شهرستان فردوس در ایام ماه محرم و
صفر امسال بوده است.

شعبه سوم دادیارى دادسراى عمومى و انقالب مالرد آقاى حسین طللوعى متهم است به فک
پلپ غیر قانونى لذا با توجه به عدم دسترسى به نامبرده و مجهول المکان بودن وى به تجویز
ماده  174قانون آئین دادرسى کیفرى مصوب سال  92بدینوسیله به متهم ابالغ میشود که ظرف
مدت یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشار جهت اداء
توضیح در این شعبه دادسرا حاضر شود در غیر این صورت تصمیم مقتضى بصورت غیابى
اتخاذ خواهد شد ضمنا مطابق ماده  190قانون آیین دادرسى کیفرى شما میتوانید یک نفر وکیل
دادگسترى به همراه داشته باشید.
مرتضى استوار ـ دادیار شعبه ى سوم دادسراى مالرد
م/الف1661 :

قیمت 12000:

تاریخ8/24:

پرونده کالسه9509982662401022:شعبه 102دادگاه کیفرى دو شهرستان مالرد
(102جزایى سابق ) تصمیم نهایی شماره 9609972660901053
شاکى  :شهردارى مالرد با نمایندگى خانم زهره على بابائى فرزند على اصغر به نشانى شهردارى مالرد

متهم :آقاى مهدى صادقى به نشانى مجهول المکان7
اتهام :شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ
راى دادگاه

در خصوص اتهام آقاى مهدى صادقى دایر بر فک غیر قانونى پلمپ موضوع شکایت
شهردارى مالرد با نمایندگى خانم زهره على بابائى با عنایت به شکایت اداره شاکى
و گزارش مرجه انتظامى و تحقیقات به عمل آمده و برسى اخطارهاى شهردارى و
عدم حضور متهم در جلسات دادسرا و دادگاه علیرغم ابالغ و انتشار آگهى و متوارى
بودن متهم و کیفر خواست صادره از دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده
بزه انتسابى به متهم محرز و مسلم است علیهذا مستندا به ماده  543قانون مجازات
اسالمى مصوب  1375و ماده  406قانون آیین دادرسى کیفرى مصوب 1392/12/4
متهم را به تحمل دو سال حبس محکوم مى نماید راى صادره به صورت غیابى بوده
و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهى ازسوى متهم در همین دادگاه مى
باشد.
رئیس شعبه  102کیفرى  2مالرد
سید حسین هاشمى 96/6/8
م/الف 1669 :

تاریخ 8/24:

قیمت 14000:
دادنامه

پرونده کالسه9409982662401910:شعبه 102دادگاه کیفرى دو شهرستان
مالرد (102جزایى سابق ) تصمیم نهایی شماره 9609972660901181
شاکى  :خانم کبرى صفرى خورشید آباد فرزند یادگار به نشانى صفادشت یوسف آباد
قوام پشت مخابرات بنفشه  6پالک 6
متهم :آقاى رضا حاجى زاده به نشانى صفا دشت ىوسف آباد پشت بسیج خ بعثت
بن بست  2پ28
اتهام ها  -1 :تهدید  -2قدرت نمایى با چاقو
راى دادگاه
در خصوص اتهام آقاى رضا حاجى زاده دایر بر تهدید و قدرت نمایى با سالح سرد موضوع
شکایت خانم کبرى صفرى خورشید آباد فرزند یادگار با عنایت به شکایت شاکى و گزارش
مرجع انتظامى و شهود تعرفه شده در دادسرا و کیفر خواست صادره ازدادسرا و عدم حضور
متهم در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ و انتشار آگهى و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه
هاى انتسابى به متهم محرز و مسلم است علیهذا مستندا به ماده  669و  617قانون مجازات
اسالمى مصوب  1375متهم را بابت قدرت نمایى با چاقو به تحمل دو سال حبس و  74ضربه
شالق و بابت تهدید به تحمل دو سال حبس محکوم مى نماید.
و در اجراى ماده  134قانون فوق الذکر مصوب  1392/2/1فقط مجازات اشد قابل اجراست .راى
صادرهبهصورتغیابىبودهومستندابهماده406قانونآییندادرسىکیفرىمصوب1392/12/4
ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهى ازسوى متهم در همین دادگاه مى باشد.
رئیس شعبه  102کیفرى  2مالرد

آگهى احضا ر متهم
باتوجه به شکایت اتاق اصناف شهرستان مالرد در پرونده کالسه9609982662500293

سید حسین هاشمى 96/6/25
م/الف 1670 :

قیمت 16000:

تاریخ 8/24:

