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RSS نسخه موبایل اوقات شرعی آب و ھوا آرشیو جستجو پیوندھا تماس با ما

یژه نامهوعده هاورزشیمجلسعکساقتصادیاجتماعیصفحه نخست العربیخبرنامهنگاه شمابا بینندگانو

به روز شده در: ١۵ فروردين ١٣٩٣ - ١۶:٢۴ساخت مرتفع ترین پارک آبی جھان به ارتفاع 250 متر در پدیده کیش      

تعداد بازدید: ٨٨٢اجتماعی » داخلی

February 2010 ٠٨27 اسفند ١٣٨٨ - ٢١:۵٠تاریخ انتشار:کد خبر: ٨٧٨٠٩ -

بازگشت به ابتدای صفحه
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ارسال

انتصاب 2 سرپرست جديد دادسراهای تهران

تھران طي حكمي از سوي "عباس جعفري 16 دادسراي عمومي و انقالب  نواحي 3 و  سرپرستان جديد 

دولت آبادي" دادستان تھران تعیین شدند.

تھران در احكام دادستان  تھران،  پايگاه اطالع رساني دادسراي عمومي و انقالب  به گزارش شنبه شب 

جداگانه اي مرتضي تورك را به عنوان سرپرست ناحیه 3 و محمد علي خبیري را به عنوان سرپرست ناحیه

16 بعثت منصوب كرد.

مرتضي تورك معاونت دادگاه ھاي عمومي اھواز و خبیري سرپرستي ناحیه 3 دادسراي تھران را در كارنامه

قضايي خود دارد.

(يكشنبه) و سه شنبه ترتیب فردا  به  تورك  مرتضي  مراسم معارفه محمدعلي خبیري و  اين گزاش افزود: 

ھفته جاري با حضور مقامات قضايي و انتظامي تھران برگزار خواھد شد.

پربحث ترین عناوینپربازدید ھا

آخرین اخبار

پاسخ رییسی به قطعنامه اروپایی

ثبت 180 میلیون ترددخودرویی در نوروز

ترافیک نیمه سنگین در ھشت محور کشور

افراد سحرخیز الغرتر ھستند

تحویل چھار مرزبان ایرانی به ھمراه پیکر شھید

دانایی فر به ایران

بر ترین عکسھای خبری در سومین ماه ٢٠١۴

واکنش وزارت خارجه به قطعنامه پارلمان اروپا

آزادسازی نرخ بلیت ھواپیما در نیمه اول امسال

فیلم: انفجار خودروی اسپرت جھت تخلیه روانی!

سکوت صداوسیما درباره آزادی مرزبانان

اولین اقدام اورژانسی در مواجھه با سوختگی

تسلیت خطیب جمعه تھران برای اتحادیه اروپا

گابریل گارسیا مارکز بستری شد

آخرین تصویر از ١-۵ مرزبان آزاد شده ایرانی

توصیه رھبر انقالب به مداح مشھور

احمدی نژاد وارد اھواز شد

تصویر استثنایی ناسا از دشت کویر ایران

از بغض «بھبود فریبا» تا حمله با داس، چماق و اسلحه

به «صمد کیانی»

بنزین با لیتری ١٠٠٠ تومان تک نرخی می شود

مأموریت ھواپیمای رادارگریز جدید آمریکا چیست؟ +

عکس

اشتون پشت گوشش را ببیند که باز به ایران بیاید

دوران پیری بازیگر نقش لین چان

مرزبان ایرانی فردا اعدام نمی شود

انتقاد اعلمی از پیامک نوروزی روحانی

ضربه فني راننده فراري توسط دو خواھر!

محور ھراز قفل شد!

جنجال رونمایی پیراھن  آمریکا در جام جھانی

پوتین رسما ھمسرش را طالق داد

دستگیری ورزشکار ایرانی در تایلند

پدر الریجانی ھا در ھمه پرسی ١٢ فروردین
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RSS خبرنامه |  آب و ھوا |  آرشیو |  جستجو |  پیوندھا |  تماس با ما |  صفحه نخست | 

ویژه نامه وعده ھا |  ورزشی |  مجلس |  عکس |  اقتصادی |  اجتماعی | 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تابناک می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بالمانع است.
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