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 خبر روزنامه شماره ۲۱۷۸ 

رو�داد - با حکم آ�ت الله آملی الر�جانی صورت گرفت:

سرانجام �س از مدت ها رییس قوه قضائیه طی حکمی سخنگوی این قوه را برگز�د و غالمحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور به عنوان

سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد.

بزرگنمایی متن خبر

انتصاب محسنی اژه ای به عنوان سخنگوی قوه قضائیه 
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سرانجام �س از مدت ها رییس قوه قضائیه طی حکمی سخنگوی این قوه را برگز�د و غالمحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور به عنوان

سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد. به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه، آ�ت الله صادق آملی الر�جانی رییس قوه قضائیه در حالی غالمحسین

محسنی اژه ای را به عنوان سخنگوی این قوه منصوب کرد که نزد�ک به ۳۹۵ روز این قوه بدون سخنگو به کار خود ادامه داده و بعد از علیرضا

جمشیدی قوه قضائیه سخنگویی به خود ند�ده بود.

گفتنی است غالمحسین محسنی اژه ای مسوول دادسرای امور اقتصادی تهران در سال های ۶۹-۶۸ بود و همچنین به مدت دو سال دادستان

ویژه روحانیت تهران بود و از سال ۷۷ تا ۸۴ دادستان کل ویژه روحانیت کشور بود، ضمن ا�نکه مسوولیت مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به

جرائم کارکنان دولت را نیز بر عهده داشت. اژه ای در همین حال در شعب دادسرا و دادگاه بدوی و دادگاه تجد�د نظر استان تهران و

دیوان عالی کشور و هیات نظارت بر مطبوعات حضور و فعالیت داشت.

اژه ای که در دولت نهم سمت وزیر اطالعات را بر عهده داشت، در فاصله ۸ روز تا �ا�ان دوره نهم ر�است جمهوری از سمت وزارت کنار رفت

و �س از چندی در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۸۸ از طرف صادق الر�جانی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.
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مطالب پیشنهادی

حراج یلدایی بامیلو با
تخفیف های استثنائی

شروع شد!!!

حراج یلدایی بامیلو با
تخفیف های استثنائی

شروع شد!!!

حراج انواع لباس پا�زه
زنانه با یه عالمه تخفیف !!

تا ۸۵% تخفیف ویژه یلدا
برای انواع کاپشن و

سویشرت

تخفیف های ویژه یلدای
شگفت انگیز در دیجی کاال:

%۸۵ تا

شرایط خرید بیمه شخص
ثالث خودرو از دم قسط

شد مهیا

کانادا؛ شاید بهترین جا برایویزای توریستی استرالیا
زندگی (ویدئو)

پیشنهاد توسطمطالب پیشنهادی از سراسر وب

حراج یلدایی بامیلو با تخفیف های استثنائی شروع شد!!!حراج یلدایی بامیلو با تخفیف های استثنائی شروع شد!!!

تا ۸۰% تخفیف در حراج لباس های مردانه اوت لتحراج انواع لباس �اییزه زنانه با �ه عالمه تخفیف !!
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تخفیف ویژه شب یلدا: انواع کیف و کوله تا ۸۵% تخفیف
رزرو بلیط هواپیمای تهران مشهد با �شتیبانی �ک تیم 150 نفری

جد�دترین گوشی ها با تضمین بهترین قیمت فقط در زنبیل�ایین ترین قیمت هتل های استانبول را ا�نجا مشاهده کنید
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مشاهده و خرید آنالین

مولف این کتاب که از مدیران
سابق بانک مرکزی ایران است،
وضع اقتصادی و پولی ایران را از

دهه پنجاه و افزایش ناگهانی
درآمدهای نفتی آغاز می کند، با

طرح های دولتی سازی اوایل
انقالب ادامه  می دهد و با
تحوالت دوران جنگ به پایان
می رساند. در فصول مربوط به
مقاطع سه گانه جنگ (ابتدای

جنگ، دوره بهبودی نسبی
اقتصادی، دوره فرسایش
اقتا)فااز

شاهد جنگ و اقتصاد

مشاهده و خرید آنالین

دکتر مسعود نیلی در این کتاب
با تحلیل شاخص های عمده
اقتصاد کالن ایران، جهت گیری

های این اقتصاد را نشان می
دهد

...اقتصاد ایران به کدام سو می ر

مشاهده و خرید آنالین

این کتاب که جلد اول از
مجموعه «نقد سرمایه داری از
درون» است، شکل گیری فساد در
جوامعی را بررسی کرده که تصور
می شود با الگوی اقتصاد آزاد یا
به اصطالح به شیوه سرمایه داری
اداره می شوند، حال آنکه در اصل
بنیادشان بر اقتصاد برنامه ای و
مداخله سازمان یافته دولت ها و

کنار زدن بازار است.

پاشنه آشیل سرمایه داری

مش

وز
منفجر
شهرها و

این
و
درباره
انواده و
ر کرده
بدیل

پیشنهاد کتاب روز
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