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سياسی

اژه ای دادستان کل کشور جای خود را به ابراهیم رییسی داد

۲۹/مرداد/۱۳۹۳

با حکم رییس قوه قضاییه جمهوری اس�می، غ�محسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، به سمت معاون اول

قوه قضاییه و ابراهیم رییسی معاون اول این قوه به سمت دادستان کل کشور منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه ۲۹ مرداد طی احکام جداگانه ای از سوی صادق آملی �ریجانی، غ�محسین

محسنی اژه ای به سمت معاون اول قوه قضاییه، ابراهیم رییسی به سمت دادستان کل کشور و حسین کریمی به

سمت رییس دیوان عالی کشور منصوب شدند.

خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، ۲۷ مرداد با اع�م انتصاب آقای اژه ای به سمت معاون اول قوه

قضائیه خبر داده بود که محمدجعفر منتظری رییس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین وی در سمت دادستانی

کل کشور می شود.

این خبر اما از خبرگزاری میزان حذف شد و این خبرگزاری در توضیحی نوشت که خبرش بر اساس اط�عات تایید

نشده انتشار یافته بود.

ساعاتی پس از انتشار این خبر غ�محسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: �ممکن است در روزهای

آینده بعضی سیاست های جدید و تغییرات مدیریتی در قوه قضاییه داشته باشیم که ان شاالله بعدا راجع به آن

صحبت خواهیم کرد�.

غ�محسین محسنی اژه ای در دوره اول پنج ساله ریاست صادق آملی �ریجانی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه

قضائیه بود. وی در دولت اول محمود احمدی نژاد، وزیر اط�عات بود اما در سال ۱۳۸۸ پس از اعتراض به اجرا

پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۳:۴۴
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نشدن دستور رهبر جمهوری اس�می درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهور، از

وزارت اط�عات برکنار شد.

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اس�می، روز ۲۳ مرداد، صادق آملی �ریجانی را برای یک دوره پنج ساله دیگر به

ریاست قوه قضائیه ایران منصوب کرد.

سیدابراهیم رییسی که به سمت دادستانی کل کشور منصوب شده است دردوره ریاست محمود هاشمی

شاهرودی و دوره اول ریاست صادق آملی �ریجانی، معاون اول قوه قضائیه بود.

وی در ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ از سوی رهبر جمهوری اس�می با حفظ سمت به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب

شد.

حسین کریمی که جایگزین احمد محسنی گرکانی، در سمت رییس دیوان عالی کشور شده است پیش از این

معاون قضایی قوه قضائیه بود.


