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قاضی منصوری سرپرست دادسرای زمین خواری شد

کد خبر: 92012609494

دوشنبه ٢۶ فروردین ١٣٩٢ - ٢١:١۵

مراسم تودیع و معرفی سرپرست دادسرای ناحیه سه تھران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این مراسم که با حضور عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد، مرتضی تورک سرپرست قبلی

دادسرای ناحیه سه تودیع و قاضی منصوری به عنوان سرپرست جدید این دادسرا معرفی شد.

قاضی منصوری پیش از این سرپرست دادسرای فرھنگ و رسانه بود.

انتھای پیام

کد خبرنگار: 71356

برچسب : دادستان تھران

خبرھای مرتبط

• دادستان تھران خبر داد: محکومیت مدعی انرژی درمانی به 33 ماه حبس

• ھشدار معاون دادستان تھران به متولیان حفاظت از اراضی ملی

• کاندیداھا سیاه نمایی نکنند/بازمین خواری برخورد می کنیم/محکومیت مدعی انرژی درمانی به حبس

در زمینه ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.

«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.

ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توھین یا بی احترامی به اشخاص، قومیت ھا، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه ھای دین مبین اسالم باشد معذور
است.

نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می شود.
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» دانشمندان در آستانه تولید نخستین انسان مصنوعی آزمایشگاھی

» انتقال آب خزر تاثیری بر حال دریاچه ارومیه ندارد
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