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به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاري آنا، حسین رحیمی که در دهه 80 با درجه سرهنگی،  جانشین فرمانده انتظامی

فرمانده عنوان  به  دومی  سرتیپ  درجه  با  تیرماه 88  در  رحیمی  شد.  منتقل  ناجا  عملیات  معاونت  به  مدتی  بود،  مرکزي  استان 

انتظامی استان لرستان منصوب شد. وي که 391 روز فرمانده انتظامی لرستان بود، در شهریورماه 89 جاي خود را به سرهنگ

علیزاده داد و با انتقال به تهران،  به عنوان رئیس پلیس راهور تهران منصوب شد.

سردار حسین رحیمی،  حدود 4 سال،  رئیس پلیس راهور تهران بود و به قول خودش در فروردین ماه 93، «دیگر در شهر تهران

دقیقه از 6  بیش  به  دقیقه  از 13  بیش  از  نیز  تصادفات  صحنه  در  پلیس  حضور  و  نیست  خبري  کننده  کالفه  ترافیک  از  اکنون 

کاهش یافت.»
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رئیس پلیس جدید تهران را بشناسیم

سردار سرتیپ دوم حسین رحیمی که از خردادماه 93 به عنوان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان منصوب شده بود، 

بر اساس اعالم سخنگوي ناجا، به عنوان رئیس پلیس جدید پایتخت،  جایگزین سردار حسین ساجدي نیا منصوب شد.
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سردار رحیمی در خصوص عملکرد 4 ساله خود در راهور تهران گفته بود: «3 سال رتبه نخست به پلیس راهنمایی و رانندگی

تهران اختصاص داده شد، البته با اقتدار می توان گفت تنها استانی که ترافیک و تخلفات را از طریق دوربین هاي الکترونیکی

کنترل و مدیریت می کرد و تخلفات را ثبت می کرد، استان تهران بوده است.»

سردار حسین رحیمی، خردادماه 1393 به عنوان فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان منصوب شد و در این مدت، توانست با

گروهک هاي مختلف تروریستی در این استان درگیر و عالوه بر کشفیات گسترده موادمخدر، از ورود بسیاري از اشرار به کشور

جلوگیري کند.

حاال پس از حدود سه سال فعالیت در سمت فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، حسین رحیمی، مجدد به تهران منتقل شده

تا به عنوان رئیس پلیس پایتخت، جایگزین حسین ساجدي نیا باشد.


