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شماره روزنامه ۴۲۸۸
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

12 March 2018 | ۱۴۳۹ ۲۳ جمادی الثانی

! شماره خبر: ۱۰۵۳۹۱۲ " تاریخ چاپ: ۱۳۹۵/۰۳/۶  # شماره روزنامه: ۳۷۷۴ 

∠ خبر روزنامه شماره ۳۷۷۴ 

تسنیم: سهراب سلیمانی که نزدیک به ۱۵ سال بود مدیریت اداره کل زندان های استان تهران را بر عهده داشت، طی حکمی از
این انتظامی  و  امنیتی  معاونت  سرپرست  به عنوان  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس  جهانگیر  اصغر  سوی 

سازمان منصوب شد. مصطفی محبی هم که پیش تر معاون قضایی دادستان تهران بود از سوی جهانگیر به عنوان مدیر جدید
اداره کل زندان های استان تهران منصوب شد. .

تسنیم: سهراب سلیمانی که نزدیک به ۱۵ سال بود مدیریت اداره کل زندان های استان تهران را بر عهده داشت، طی حکمی از
این انتظامی  و  امنیتی  معاونت  سرپرست  به عنوان  تربیتی  و  تامینی  اقدامات  و  زندان ها  سازمان  رئیس  جهانگیر  اصغر  سوی 

سازمان منصوب شد. مصطفی محبی هم که پیش تر معاون قضایی دادستان تهران بود از سوی جهانگیر به عنوان مدیر جدید
اداره کل زندان های استان تهران منصوب شد.

%بزرگنمایی متن خبر
&

مدیر کل زندان های استان تهران تغییر کرد '
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نوروزی) یژه  و نوروزی)های  یژه  و تخفیف  های  بامیلو (با  در  پرفروش  محصول  تخفیف  بامیلو (با  در  پرفروش  محصول   ۱۰۰۱۰۰
بود کرده  بینی  پیش  را  وهابیت  پیدایش  اسالم(ص)  بودپیامبر  کرده  بینی  پیش  را  وهابیت  پیدایش  اسالم(ص)  پیامبر 

لت اوت  مردانه  های  لباس  حراج  در  تخفیف  لت%  اوت  مردانه  های  لباس  حراج  در  تخفیف  تا تا %۸۰۸۰ 

دارد وجود  آمریکا  و  ایران  در  فقط  که  ای  داردپدیده  وجود  آمریکا  و  ایران  در  فقط  که  ای  ایرانپدیده  در  روزه  ایران  در  روزه  تحویل ۱۵۱۵  آمریکا،  آمازون  از  تحویل خرید  آمریکا،  آمازون  از  خرید 
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شوید آشنا  ایران  جاده  ترین  یبا  ز شویدبا  آشنا  ایران  جاده  ترین  یبا  ز با 

وب سراسر  از  پیشنهادی  وبمطالب  سراسر  از  پیشنهادی  پیشنهاد توسطمطالب 

مدیسه اینترنتی  فروشگاه  در  مردانه  لباس  و  کفش  مدلهای  برترین  مدیسهحراج  اینترنتی  فروشگاه  در  مردانه  لباس  و  کفش  مدلهای  برترین  حراج 

بخرید!! بخرید!!%  از %۵۰۵۰  بیشتر  تخفیف  با  رو  دلخواهتون  از کاالی  بیشتر  تخفیف  با  رو  دلخواهتون  کاالی 
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تخفیف تخفیف%  تا %۸۲۸۲  لباس  حراج  شد.  تا اندازی  لباس  حراج  شد.  راه  اندازی  مدیسه  فروشگاه  راهلت  مدیسه  فروشگاه  اوتاوت  لت 

تومان هزار  تومان  هزار  از 5050  کمتر  با  مردانه  نوروزی  پوشاک  از تهیه  کمتر  با  مردانه  نوروزی  پوشاک  تهیه 
ببینید گشت  الی  سایت  از  است؟  چقدر  استانبول  تور  ببینیدقیمت  گشت  الی  سایت  از  است؟  چقدر  استانبول  تور  قیمت 

کنیم!!! انتخاب  چگونه  و  است  کدام  منزل  آالت  شیر  کنیم!!!بهترین  انتخاب  چگونه  و  است  کدام  منزل  آالت  شیر  بهترین 

کند! نمی  رحم  کس  هیچ  جان  به  مرگ  کند!رودخانه  نمی  رحم  کس  هیچ  جان  به  مرگ  رودخانه 
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۴۴۳۸۹۰۲۳
۴۴۳۸۹۰۲۱

مجری تبلیغات در
سایت دنیای اقتصاد

تخفیف تخفیف%  با %8686  آمریکا  آمازون  از  ساعت  این  با خرید  آمریکا  آمازون  از  ساعت  این  خرید 

بیشتر کتاب های این گروه
چاپ اول هستند که در سه

هفته اخیر منتشر شده اند.
برخی هم چاپ مجدد هستند و
در دو ماه اخیر منتشر شده اند.

این کتاب ها همگی جزو
پرفروش های پاییز و زمستان

امسال هستند.

مشاهده کتاب ها و خرید
آنالین

بیشتر کتاب های این گروهنرم نرمک می رسد اینک بهار
چاپ اول هستند که در سه ماه

اخیر منتشر شده اند. برخی هم
چاپ مجدد هستند و در روزهای

اخیر منتشر شده اند. این کتاب
ها همگی جزو پرفروش های

پاییز و زمستان امسال هستند.

مشاهده کتاب ها و خرید
آنالین

بیشتر کتاب های این گروهنرم نرمک می رسد اینک بهار
چاپ اول هستند که در یک

سال اخیر منتشر شده اند. برخی
هم چاپ اول و چاپ مجدد
زمستان هستند. بسیاری از
کتاب های این گروه در حوزه

ادبیات و فلسفه هستند و در

یک سال گذشته همواره

پرفروش بوده اند.
مشاهده کتاب ها و خرید

آنالین

نرم نرمک می رسد اینک بهار

فروش نوروزی انتشارات دنیای اقتصاد
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