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جستجو... پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ مصادف با 2 رمضان 1439

درخواست خسارت و شکا�ت از آمر�کا در دادگاه های
بین المللی حق ایران است

 مجلس  قضایی  و  حقوقی  کميسيون رئيس

 قرارداد  یک  برجام  آنجایی که  از گفت:

 کرده  نقض  را  آن  آمریکا  و  بوده بين المللی

 عليه  می تواند  جهت  دو  از  ایران است٬

آ

آقای ترامپ! شما غلط می کنید/بدون تضمین قطعی سه
کشور ارو�ایی نمی توان برجام را ادامه داد

 حضرت آیت هللا  سبحان  کانون  گزارش  به  

 صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر خامنه ای

 به مناسبت هفته معلم در  (چهارشنبه) امروز

 دیدار  در  و  یافتند  حضور  فرهنگيان دانشگاه

گ
تماس با مادرباره ماپيوندهامساجد کوهدشتکوهدشت شناسیصفحه اصلی

آخرین اخبار

تصاویر گردهایی مدیران و رابطين
کانون های فرهنگی هنری

مساجدکوهدشت در اردیبهشت ۹۷

اهم فعاليت های موکب زائران
حسينی شهرستان کوهدشت در دو

سال اخير

تصاویر دیدار مسئولين کوهدشت با
خانواده شهيدان سرتيب نيا

همایش طالیه داران تبليغ شهرستان
کوهدشت

تصاویر مراسم تجليل از خادمان موکب
زائران حسينی(ع) شورای هيئات

مذهبی کوهدشت

تصاویر برگزاری جلسه شورای فرهنگ
عمومی کوهدشت

آمریکا با خروج از برجام در دنيا منزوی
شد

جشن تکليف دانش آموزان پسر
مدرسه شهيد مطهری کوهدشت برگزار

شد+تصاویر

تغيير سيستم کشت به روش
حفاظتی مهم ترین اقدام طرح «ایکاردا»/
سال آینده تمرکز بيشتری به توليدات دیم

خواهيم داشت

برگزاری آئين غبارروبی مسجد حضرت
صاحب الزمان (عج) کوهدشت +تصاویر

جلسه بررسی مشکالت بخش
کوهنانی برگزار شد+تصاویر

درخواست خسارت و شکایت از آمریکا
در دادگاه های بين المللی حق ایران است

۶۰ كيلوگرم هروئين در كوهدشت
کشف و ضبط شد

تصاویر راهپيمایی نمازگزاران نماز
جمعه کوهدشت در واکنش به خروج

آمریکا از برجام

تصاویر نماز جمعه ۲۱ اردیبهشت ۹۷
کوهدشت

تحریم ترامپی و تبعيض و اختالس
داخلی و …!

آقای ترامپ! شما غلط می کنيد/بدون
تضمين قطعی سه کشور اروپایی

نمی توان برجام را ادامه داد

نمایشگاه کتاب در کوهدشت افتتاح
شد

بارش باران تردد به دهستان
کوهدشت شمالی را مختل کرد/احداث
پل کوره دشت نيازمند ۷۰۰ ميليون تومان

اعتبار

آئين افتتاح مدرسه خير ساز منطقه
هميان کوهدشت برگزار شد+عکس

تاریخ انتشار:۰۳ آذر ۱۳۹۵  ۶:۲۳ ب.ظکد خبر:38616 | بازدید: 1193
چاپ مطلب پرينت خبر: 

انتصاب �ک کوهدشتی به عنوان قائم مقام دادگستری کل استان خراسان رضوی+عکس

به گزارش «کانون سبحان»؛ طی حکمی از سوی آیت هللا آملی الریجانی رئيس قوه قضائيه حاج مجتبی ملکی
دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه بعنوان قائم مقام رئيس کل دادگستری استان خراسان رضوی منصوب شد
 آقای ملکی از  جانشين ملکی شد.  انقالب کرمانشاه  عمومی و  آقای نعمت صادقی بعنوان دادستان جدید و

نيروهای توانمند٬ قانونمدار٬ دلسوز و مردمدار […]

 قضائيه حاج مجتبی  طی حکمی از سوی آیت هللا آملی الریجانی رئيس قوه  گزارش «کانون سبحان»؛ به
 رضوی  خراسان  دادگستری استان  رئيس کل  مقام  قائم  بعنوان  انقالب کرمانشاه  عمومی و ملکی دادستان

منصوب شد و آقای نعمت صادقی بعنوان دادستان جدید عمومی و انقالب کرمانشاه جانشين ملکی شد.

آقای ملکی از نيروهای توانمند٬ قانونمدار٬ دلسوز و مردمدار دستگاه قضایی استان کرمانشاه بود که قریب ۹
سال مسووليت دادستانی کرمانشاه را برعهده داشت .

گفتنی است آقای صادقی دادستان جدید کرمانشاه که اهل اسالم آبادغرب نيز می باشد از قضات برجسته
دادگاه تجدید نظر کرمانشاه می باشد

اخبار کانون مساجد لرستاننماز جمعهچند رسانه ایویژه نامهورزشیعلمی و پزشکیفرهنگی و هنریبین المللسیاسیلرستانصفحه اصلی
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درباره ماتماس با ماخانه

طراحي: ديــــزاين

تصاویر گردهایی مدیران و رابطین کانون

های فرهنگی هنری مساجدکوهدشت ...

اهم فعالیت های موکب زائران حسینی

شهرستان کوهدشت در دو سال اخیر...

تصاویر د�دار مسئولین کوهدشت با خانواده

شهیدان سرتیب نیا...

هما�ش طال�ه داران تبلیغ شهرستان

کوهدشت...

تصاویر مراسم تجلیل از خادمان موکب

زائران حسینی(ع) شورای هیئات مذه...

تصاویر برگزاری جلسه شورای فرهنگ

عمومی کوهدشت...

آمر�کا با خروج از برجام در دنیا منزوی

شد...

جشن تکلیف دانش آموزان �سر مدرسه

شهید مطهری کوهدشت برگزار

شد+تصاوی...

تغییر سیستم کشت به روش حفاظتی

مهم ترین اقدام طرح �ا�کاردا�/ سال آ...

برگزاری آئین غبارروبی مسجد حضرت

صاحب الزمان (عج) کوهدشت +تصاویر...

جلسه بررسی مشکالت بخش کوهنانی برگزار

شد+تصاویر...

درخواست خسارت و شکا�ت از آمر�کا در

دادگاه های بین المللی حق ایران...

ديدگاه ها (۳ ديدگاه)

شما هم مي توانيد ديدگاه خود را ثبت كنيد
 کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است 

 آدرس پست الکترونيکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

وبسایت / وبالگپست الکترونيکینام و نام خانوادگی

متن د�﮵د�اه *

ثبت ديدگاه

 

آخرين مطالب اين موضوع

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به "کانون فرهنگی و هنری سبحان مسجد جامع کوهدشت"می باشد.

 
آذر ۴, ۱۳۹۵ در ۱:۰۸ ق.ظیونس برومند

 در  که  طوری  همون  ایشا�  رو٬  بجا  و  بحق  انتصاب  این  عزیزم  عموی  به  ميگم تبریک
 همچون  باشن و  سربلند  این پست جدیدشونم موفق و  تو  بودن مسئوليت قبلی سربلند

گذشته مایه مباهات و افتخار شهر کوهدشت باشن.

پاسخ

 
آذر ۵, ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۷ ق.ظابوذر مردانی

همشهری عزیز بنده هم تبریک عرض ميکنم باعث افتخاره

پاسخ

 
آذر ۵, ۱۳۹۵ در ۱۲:۲۹ ق.ظابوذر مردانی

بنده هم تبریک عرض ميکنم باعث افتخاره

پاسخ
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