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 عجايب وغرايب

  ...كدام را بايد باور كرد؟
 هم)دسيز( 

  مده استآخربخنديد وشد ازقھقھه سست       زين عجايب که ھمه برسرما 

  حقوقدان -اميرفيض

   :رضا قاليباف)  اعالم کرد ئيس حراست کل شھرداری تھران (حميدر

دقيقه بامداد دوشنبه دوم بھمن باشکستن يکی ازشيشه ھای بخش  ٣۵دو موتورسوارناشناس ساعت 
رون تش زا بدآی مشتعل حاوی مواد ش ١٢اداری طبقه ھم کف ساختمان اصلی شھرداری منطقه 

تش نشانی خاموش آط مرکز تش سوزی توسآ ؛قای قاليبافآبنابرگزارش  ؛رده اندساختمان پرتاب ک
ھمان مقام اضافه کرد که موضوع  ؛سيبی نديده استآخساراتی به ساختمان وارد ولی کسی  گرديد و

   .ازسوی مقامات امنيتی درجريان رسيدگی است

  :اکنون به گزارش رئيس پليس تھران توجه کنيد

د وگفت ھيچ حمله ای به رئيس پليس تھران بزرگ  خبرحمله شبانه به شھرداری تھران را تکذيب کر
  .ن نشدهآساختمان مرکزی شھرداری تھران وساختمان ھای جانبی 

***  

 ک)-ح -(برای ثبت در تاريخ به اينجا آورده شده است نگاھی به گزارش ھا:

دقيقه بامداد دوشنبه دوم  ٣۵حميدرضا قاليباف، گفت: دو راکب موتورسوار ناشناس، ساعت آفتاب: 
 ١٢ھای بخش اداری طبقه ھمکف ساختمان اصلی شھرداری منطقه شيشه بھمن با شکستن يکی از

  .زا را به درون ساختمان پرتاب کرده اندشی مشتعل حاوی مواد آتش

-------   

الف: به گزارش باشگاه خبرنگاران نيمه شب گذشته تعدادی افراد ناشناس با بمب ھای آتش زا به 
(تنھا ھمين  .و ساختمان شھرداری را به آتش کشيدندساختمان اصلی شھرداری تھران حمله ور شدند 

  را نوشته).

-------  

مشاور شھردار و رئيس حراست کل شھرداری تھران با تاييد خبر آتش سوزی در ساختمان مھر: 
 .تھران اعالم کرد اين حادثه مصدومی نداشته است ١٢شھرداری منطقه 
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دقيقه  ٣۵گفت: دو راکب موتور سوار ناشناس، ساعت  ، حميدرضا قاليبافخبرگزاری مھربه گزارش 
بامداد دوشنبه دوم بھمن با شکستن يکی از شيشه ھای بخش اداری طبقه ھمکف ساختمان اصلی 

 .شی مشتعل حاوی مواد آتش زا را به درون ساختمان پرتاب کرده اند ١٢شھرداری منطقه 

رييس حراست کل شھرداری تھران افزود: اين آتش سوزی در کمترين زمان ممکن توسط عوامل آتش 
نشانی اطفا شد و خوشبختانه با وجود وارد شدن خسارت به طبقه ھمکف ساختمان شھرداری منطقه 

 .اين حادثه مصدومی نداشته است ١٢

ظامی در حال پيگيری است و پس از وی در پايان تاکيد کرد: موضوع از سوی مقام ھای امنيتی و انت
  .بررسی ھا، نتايج به اطالع شھروندان خواھد رسيد

--------   

ايسنا: پليس پايتخت در خصوص خبر منتشر شده پيرامون آتش سوزی در شھرداری تھران توضيحاتی 
 .را ارائه کرد

يک بامداد دو مرکز اطالع رسانی پليس پايتخت دراين باره به ايسنا اعالم کرد: مقارن ساعت 
اقدام به شکستن شيشه   شھر تھران، ١٢موتورسوار در يکی از کوچه ھای فرعی محدوده منطقه 

تھران کرده و سپس يک بسته آتش زا را به داخل  ١٢يکی از اتاق ھای ھمکف شھرداری منطقه 
 .ده انداين بسته را خاموش کر ١٢اتاق مذکور پرتاب کرده اند که سريعا ماموران شھرداری منطقه 

در بررسی ھای انجام شده از سوی پليس پايتخت، مشخص شد که اين اقدام ھيچگونه خسارت در پی 
نداشته و در حال حاضر پرونده از سوی ماموران فرماندھی انتظامی تھران بزرگ در حال رسيدگی 

 .است

بر آتش بنابراين گزارش، در سايت شھرنوشت نيز رئيس حراست کل شھرداری تھران با تاييد خ
 .تھران اعالم کرد که اين حادثه مصدومی نداشته است ١٢سوزی در ساختمان شھرداری منطقه 

دقيقه بامداد دوشنبه دوم بھمن  ٣٥حميدرضا قاليباف، گفت: دو راکب موتور سوار ناشناس، ساعت 
شی  ١٢با شکستن يکی از شيشه ھای بخش اداری طبقه ھمکف ساختمان اصلی شھرداری منطقه 

 .ل حاوی مواد آتش زا را به درون ساختمان پرتاب کرده اندمشتع

قاليباف افزود: در کمترين زمان ممکن اين آتش سوزی توسط عوامل آتش نشانی اطفا شده با اين 
وارد شده اما خوشبختانه اين حادثه  ١٢وجود خساراتی به طبقه ھمکف ساختمان شھرداری منطقه 

   .مصدومی نداشته است

 


