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 خبر روزنامه شماره ۱۰۸۴ 

سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی خراسان رضوی به سمت رییس پلیس �ا�تخت منصوب شد.

بزرگنمایی متن خبر

سردار رادان فرمانده جد�د پلیس �ا�تخت 
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سردار احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی خراسان رضوی به سمت رییس پلیس �ا�تخت منصوب شد. به گزارش پلیس، چندی پیش به دنبال

انعکاس خبر استعفای سردار مرتضی طالیی از سمت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی در �اسخ

به پرسش خبرنگاران در این باره عنوان کرد: �هر وقت مقرر شد شخصی به عنوان جا�گزین رییس پلیس �ا�تخت معرفی شود، آنوقت

استعفای سردار طالیی را تایید می کنم�.

وی در �اسخ به این پرسش که آ�ا رییس پلیس �ا�تخت به دلیل نامزدی در انتخابات شورای شهر تهران، استعفای خود را تسلیم فرماندهی

ناجا کرده است؟ تصریح کرد: سردار طالیی از حدود �ک سال پیش، درخواست استعفا از منصب فعلی و انتقال به بخش د�گری از نیروی

انتظامی را مطرح کرده بود و این مساله هیچ ارتباطی به نامزد شدن وی در انتخابات شورای شهر تهران ندارد. سردار احمدی مقدم، فعالیت

در فرماندهی انتظامی تهران بزرگ را سنگین و فرسا�نده دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: سردار طالیی از حدود �ک سال پیش اصرار

دارد، به دلیل سختی کار در تهران بزرگ به بخش د�گری از نیروی انتظامی منتقل شود، اما �کی از مشکالت تصمیم گیری در این زمینه این

است که با�د ابتدا برای این سمت جا�گز�نی شا�سته مشخص شود، چراکه �ا�تخت به شخصی نیاز دارد که بتواند از �اسخگویی به این

منصب و مشکالت موجود بر آ�د و در این میان سردار طالیی به دلیل شا�ستگی هایی که دارد از عهده مشکالت تهران بر می آ�د.

در پی موافقت فرماندهی سپاه با بازنشستگی سردار طالیی که از سپاه �اسداران در نیروی انتظامی مامور به خدمت بود، فرمانده نیروی

انتظامی، انتخاب فرمانده انتظامی جد�د تهران بزرگ را در دستور کار قرار داد و سرانجام �س از بررسی  سوابق، سردار احمد رضا رادان،

فرمانده انتظامی سابق خراسان رضوی را طی حکمی به این سمت منصوب کرد.
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سردار رادان متولد سال ۱۳۴۲ در اصفهان و دارای دو فرزند دختر و �سر است و سابقه حضور طوالنی در جبهه های دفاع مقدس در رده های

فرماندهی را دارد و به درجه جانبازی نیز رسیده است.

وی پیش از این فرماندهی انتظامی استان های سیستان و بلوچستان و خراسان را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

به نوشته پلیس، سردار رادان در ارز�ابی فرماندهان انتظامی استان ها در سال ۸۴، رتبه اول را کسب کرده است. در خصوص ویژگی های بارز

سردار طالیی هم به نیکی می توان به مردمی و �اسخگو بودن وی اشاره کرد.

وی که در طول شش سال فرماندهی پلیس تهران ارتباط موثری با رسانه ها داشت، همواره بر این اعتقاد بود که خبرنگاران عناصری ثابت و

قوام بخش در چرخه حساس تحوالت اجتماعی هستند.
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میخوای از حراج PS۴ زودتر از بقیه باخبر بشی؟

قیمت هتل  در استانبول چقدر است؟ از سا�ت الی گشت ببینید

ایران چه سهمی از درآمد صنعت تور�سم در جهان دارد؟تخفیف های باورنکردنی کفش های نا�کی در د�جی کاال

207 ایرانی چه فرقی با فرانسوی دارد + تست شتاب

ده چیز عجیبی که در پرواز ممنوع است
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