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رفع تخلف های گسترده در حریم جنوبی شهر
خالصه ای از آنچه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه در راستای صیانت از شهر و حقوق عامه با اخذ 
مجوزهای قانونی و برابر دستور مقام قضایی در رفع تصرف های غیرقانونی در جنوب غرب تهران 

صورت گرفته، به شرح زیر است:
50هزارمترمربع دیوارکشی در منطقه 19 رفع تصرف شد.

90باب واحد تجاری و سوله غیرمجاز در شــهرک های محله شهید کاظمی ناحیه3 منطقه 3 رفع 
خالف شد.

75هزارمترمربع زمین های متصرف شده مشتمل بر اراضی واقع در طرح فضای سبز رفع تصرف شد.
40قطعه چهاردیواری، 20قطعه سوله، 20باب مغازه و واحد تجاری در محدوده خیابان شقایق تا 

بزرگراه آزادگان و حدفاصل بزرگراه شهید کاظمی تا خیابان سهیل جنوبی رفع خالف شد.
70قطعه از اراضی تفکیک شده به همراه تعداد 9سوله در محدوده تقی آباد منطقه 18 به حالت اولیه 

و به کاربری کشاورزی بازگشت.
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گزارشهاوشکایتهایمردمیو

گزارش
رصدهــایصورتگرفتهتوســط
شــهرداریبهصورتگســتردهاز
زمینخواریوتصرفــاتغیرقانونــیزمینهای
جنوبشهربهویژهدرمناطق18و19حکایتداشته
است؛موضوعیکهباعثشــدتاغالمعباسترکی،
معاونحقــوقعامهوپیشــگیریازوقــوعجرم
دادستانیکلکشوربازدیدسرزدهایازاینمحدوده
انجامدهدوتأکیدکندکهشهرداریمکلفاستبا
همــکاریمراجــعقضایــیوانتظامــیودیگر
دستگاههایمسئولنسبتبهرفعتجاوزوتخریب

ساختوسازهایغیرقانونیوناایمناقدامکند.
بهگزارشهمشــهری،اینموضوعطــیروزهای
اخیربهشکلویژهدردســتورکارشهرداریتهران
قرارگرفتهتــاطی2روزگذشــتهبــاهمکاریو
همراهیمراجعقضاییوانتظامیهزارانمترمربع
وچندینهکتــارازاینزمینهایتصرفشــده،
درمناطق18و19آزادسازیشــود؛طرحیکهتا

پاکسازیکاملهمچنانهمادامهخواهدداشت.

اقدام در محله شهید کاظمی
یکیازنقاطیکهدرروزهایسهشنبهوچهارشنبه
شاهدعملیاتتخریبورفعتصرفهایغیرقانونی

بوده،ناحیه3منطقه19تهراناست.
تورجفرهادی،شهردارمنطقه19دراینرابطهگفت:
»بامدادروزسهشنبهبرابرهماهنگیهایانجامشده
حقوقیواخذرأیقضاییدرراستایاجرایمصوبه
شورایتامیناستانتهران،باحضورعواملانتظامی
یگانحفاظتشــهرداریتهران،عواملشهرداری
منطقه،همکارانشهربانومعبرباندرشهرکهای

محلهشهیدکاظمیناحیه3نسبتبهرفعخالفاز
امالکغیرمجازساختهشــدهدرحریمشهراقدام
شــد.مدیریتشــهریعزمخودرابرایمقابلهبا
ساختوسازهایغیرمجازجزمکردهورفعخالف
بادستورمقاماتقضایینشانمیدهدکهشهرداری
دراینتصمیمجدیاست.تخریبساختمانهای
غیرمجاز،مطالبهشهرونداناستواگراینخواسته
وجودنداشتهباشد،شــهرداریتهراندراینحوزه

موفقنخواهدبود.«

رفع خالف از 750هزار مترمربع دیگر 
فرهادیهمچنینبااشــارهبهآغازمرحلهســوم
عملیاتمیدانیمقابلهبــازمینخواریگفت:»در
شامگاهروزسهشــنبه750هزارمترمربعدیگراز
زمینهایمتصرفشدهغیرقانونیطییکعملیات
گستردهآزادســازیورفعتصرفشد.«بهگفتهاو،
زمینهایبــازوفضاهایبیدفاعشــهریزیادی
درمنطقه19وجودداردکهاغلباوقافیهســتند

وعدهایســوداگرازفرصــتاســتفادهواقدامبه
ساختوســازکردهاندکهباپیگیریهایقضاییاز

ادامهساختوسازهاآنهاجلوگیریمیشود.

شناسایی 500 مورد تخلف در منطقه 19
اینموارددرحالیمطرحمیشودکهرئیسسازمان
بازرسیشهرداریتهرانازشناســایی500مورد
جدیدتغییرکاربری،زمینخواریوساختغیرمجاز
درمنطقه19خبردادهاست.داوودگودرزیدلیل
اینجنسازتخلفــاتراوجودبرخیبیتدبیریها
وعدمرفعریشهایمسائلدرسنواتگذشتهعنوان
کردوگفت:»برخــیازاراضیقولنامــهایوفاقد
سندوبرخینیزاوقافیهســتند.اکنونتخریباز
مجموعههاییکهبراراضیمردمدیوارکشیکرده
بودند،شروعشدهوتالشبرایناستکهدرخصوص
محلهاییکهمسکونیهستندازطریقتشریفات
کمیسیونماده100موضوعرادنبالکنیم.«اینطور
کهگودرزیاعالمکردهتاکنونچندنفرازپرسنل

شــهرداریمنطقه19عزلوباآنهابرخوردشدهو
پروندهآنهارابههیأتتخلفاتارسالکردهاند.

آزاد سازی  اراضی تقی آباد
درراســتایطرحصیانتازحقوقعامهشهروندان
ومقابلهباانجامساختوسازهایبیرویهدراراضی
کشــاورزی،50هــزارمترمربعازایــناراضیدر
جنوبغربپایتختکهطیروزهایاخیرتوســط
افرادفرصتطلبتبدیلبهفضایکارگاهیشدهبود،
نیزبهکاربریاولیهبازگشت.اراضیتقیآبادبیشاز
4دههقبلتبدیلبهمحلفعالیتافرادفرصتطلب
وسوءاستفادهکنندهازبیتالمالدرزمینهتفکیک
پسماندهایغیرمجازشدهبودکهدرچندینمرحله،
وضعیتاراضیبهکاربریاصلیخویشبازگردانده
شدتاقانونوعدالتبرایهمگانبهیکشکلمعنا

پیداکند.
محمدجوادخسروی،شــهردارمنطقه18دراین
خصوصبرمماشاتنکردنمدیریتشهریبااحدی
برایاجرایقانونتأکیدکردوگفت:»بخشــیاز
اراضیموسومبهتقیآبادکهدرسنواتگذشتهبه
محلتفکیکغیرمجازپسماندهایشهریتبدیل
شــده،درجریاناغتشاشــاتاخیرتوسطبرخی
افرادســودجووزمینخواربــرایفضایکارگاهی
وفعالیتهــایصنعتیمورداســتفادهقرارگرفته
واراضیاینمحدودهازشــهررابهتصرفخویش
درآوردهبودند.درپیگشتزنیهایمستمرورصد
هواییاراضیموســومبهتقیآبادباکــوادکوپتر،
وضعیتموجوداحصاواقداماتپیشگیرانهوصدور
اخطاریهبرایافرادمذکورآغازشدکهاینامربالطبع

باراهاندازینزاعودرگیریفیزیکیهمراهبود.«

تیشه قانون بر تصرف های غیرقانونی
باآغازطرحبرخوردجدیباساختوسازهایغیرمجازوزمینخوارانتهران

تاکنونچندینهکتاراززمینهایتصرفشدهدرمناطق18و19آزادسازیشدهاست

نخستینشهردختنوآورتهران،آذرماهافتتاحمیشود
خالقیت نوآورانه در شهر دخترانه

بازدیدمیدانیسخنگویشورایشهرتهرانازمناطقباعنوان
چهارشنبههایفرهنگیدیروزدرمنطقه2رقمخوردوافتتاحو
بازشدندرهاینخستینشــهردختنوآورپایتختمهمترین
موضوعمطرحشــدهدراینبازدیدبود؛فضاییکهماهآیندهبا
حضورشــهردارتهرانروبانآن-کهمتعلقبــهدختران13تا
20سالهاســت-درمحلهســتارخانقیچیخواهدشد.دیروز
بازدیدازاینشــهردختبههمراهکارشناسفرهنگیومشاور
سخنگویشورایشــهرتهرانفراهمشــد.اینفضایجالب
700متریدرادوارگذشــتهقراربودمزونبرندعفافوحجاب
شهرداریتهرانباشــد؛امابنابهدالیلیاینامرمحققنشدو
سالهابالاستفادهرهاشدهبودکهدرایندوره،مدیریتشهری

اقدامبهراهاندازیشهردختنوآوردرآنکردهاست.
احسانرضاییخواه،مدیرعاملشتابدهندهودانشبنیانروشا
)رویشوشکوفاییاستعداد(کهمسئولیتتجهیزوبهرهبرداریاز
اینشهردخترابهعهدهدارد،طراحیپیشبینیشدهرااینگونه
تشریحکرد:»کافه،فضایتولیدمحتوا)نوجوانانکاربسازند(،
فضایگفتوگو،فضایکاراشــتراکی،فضایانتظارواتاقهای
جلســاتوکارهایتخصصیو...بخشهایپیشبینیشدهدر
اینشهرهستند.چیدمانوطراحیفضاومتریالو...بهگونهای
انجاممیشودتامطلوببانوانباشدوعالوهبرفعالیتدرحوزه
استارتآپی،حتماًبرگزاریرویدادهاییباحضوراعضایهیأت

علمیوکارآفرینانموفقو...راهمدردستورکارداریم.«
بهگزارشهمشهری،بازدیدچهارشــنبههایفرهنگیدیروز،
ســاعت7و30دقیقهصبحباحضوردرمقبرهشــهدایگمنام
بوســتانپروازوقرائتفاتحهشــروعشدوســپسبامراسم
کلنگزنیاحداثحســینیهدرچندمتریمقبرهشــهداادامه
یافت.علیرضانادعلی،سخنگویشورایشهرتهراندرزیارت
مزارشهداتأکیدکردکهبایدسادگیمزارشهدایگمنامحفظ
شــودتاوقتیمردمبهاینفضاهامراجعهمیکنندحسوحال

خوببهآنهامنتقلشود.

اوپال پارک با چشم انداز جاده چالوس
درهفرحزادسالهادرتصرفافرادآسیبدیده)معتادانمتجاهر(
بودوباعزمشــهرداری،نیرویانتظامیودســتگاهقضا،طرح

جمعآوریمعتادانمتجاهروپاکســازیایندرهانجامشد.در
بازدیددیروزازایندرههرچندهنوزآثاریازســاکنانقبلیو
تخریبهایفضایسبزو...دیدهمیشد،اماصدایجریانآب
رودخانه،آوازپرندگانووزشباددرالبهالیشاخوبرگدرختان،
حکایتاززندهبودناینمحدودهوسیعداشت.درطولمسیر،
نیروهایشهرداریمشغولجمعآوریزبالههاومناسبسازی
بستررودخانهبرایتسهیلعبورومروربودند.مهدیصالحی،
شــهردارمنطقه2همبااشــارهبهاقداماتانجامشدهگفتکه
پسازآزادسازیمسیررودخانهبانصب30برجنوریوحضور
گشتهایمســتمرنیروهایانتظامی،امنیتبهدرهبرگشته
وقراراستمســیرپیادهراهباجاذبههایطبیعیوگردشگری

ایجادشود.
نادعلیهمبرحفظوصیانتازفضایطبیعیدرهفرحزادتأکید
کردوگفت:»امروزوضعیتدرهفرحزادبههمتمدیریتشهری
وهمراهیسایردستگاههاازجملهنیرویانتظامی،بسیارمتفاوت
شدهاستوبااقداماتپیشبینیشدهتوسطشهرداریمنطقه
تبدیلآنبهاوپالپارکسببافزایشفضاهایتفرجگاهیتهران
میشودکهشــهروندانمیتواننددرآنشــاهدمنظرهایزیبا

همچونجادهچالوسباشند.«

احداث سوله ورزشی برای اهالی پونک
درمنطقه2تهرانپارکهایبزرگیچوننهجالبالغهوجوددارد
کهجزوبوستانهایفرامنطقهایمحسوبمیشوند.بههمین
دلیلساکنانخواستارایجادفضاهایمحلیمانندتوسعهسرای
محلهواحداثسولهورزشیوبوســتانبانوانو...هستند.این
موارددربازدیدازپروژهسولهورزشیسرایمحلهپونک،مطرح
شد؛ســولهایکهبهگفتهشــهردارمنطقه،4مترارتفاعداردو
تاکنونکهدرمرحلهفونداسیونوشمعگذاریقرارداردحدود
یکمیلیاردهزینهشدهوبرایاتمامآنتاپایانسالبه3ونیم

میلیاردتوماناعتبارنیازاست.
نادعلیهــمضمنتشــکرازرویکردمحلهمحوریشــهردار
منطقهگفت:»نبایدانتفاعمردمازظرفیتهایمحالتنادیده
گرفتهشود؛بنابراینبهنظرمیرسدشهروندانباکمبودسرای
فرهنگیوورزشیمواجههستندوازاینروتالشمیکنیمبرای
اتمامسولهورزشیوتوسعهسرایمحلهپونک،اعتباراتخوبی
پیشبینیکنیم.همچنینموضوعایجادبوســتانبانوانرابا
هماهنگیمدیرکلادارهاموربانوانشهرداریتهرانپیگیری

خواهیمکرد.«

زینب زینال زادهگزارش2
روزنامهنگار

اکران طرح های دانش آموزی در شهر
فردا13آبان،روزدانشآموزاستوازاینروسازمانزیباسازی
شــهرتهرانبااکرانهایفرهنگیمتفاوتچهرهشهرراتغییر
دادهاســت.بهگفتهرضاصیــادی،مدیرعاملاینســازمان،
اکرانهابا2رویکردالگوپذیریازاســطورههایمعاصرکشور
درحوزههایعلمی،هنری،ورزشیودفاعمقدسوهمچنین
تأکیدبرآیندهســازیدانشآموزانطراحیواجراشدهاست.
درآستانهیوماهلل13آبان،تصاویرکودکیچهرههایشاخصبا
عبارت»منهمروزیدانشآموزبودم«وتصویرسازیگرافیکی
چهرهنوجوانانهمباعبارت»ایرانآیندهاتبامن«زینتبخش

بیلبوردهایشهریتهرانشدهاند.
بهگزارشهمشهری،عالوهبرسازمانزیباسازی،مدیریتشهری
بههمتمناطقوسایربخشهایزیرمجموعهازجملهشرکت
متروبرنامههاییرابرایاجرایبهترمراسمراهپیمایی13آبان
پیشبینیکردهاســت.باتوجهبهبرگزاریمراسمراهپیمایی
فردادرخیابانطالقانی-مفتحومسیردانشگاهتهران،تقاطع
خیابانقدس،شهرداریمنطقه6میزباناصلیاینمراسماست
وبهگفتهشهردارمنطقه،آمادهسازیوتمهیداتترافیکیبرای
مبادیورودیوخروجیمنتهیبهمحورطالقانیومسیرهای
جایگزینانجامشدهاست.رضامحمدیبابیاناینکهتبلیغات
محیطیدرطولمسیرراهپیمایی،فضاســازیوآمادهسازی
فضایداخلیالنهجاسوســی،نصبالمانهایترافیکی،رفع
آلودگیبصریو...صورتگرفته،بهبرخیازبرنامههااشــارهو
عنوانکرد:»درطولمســیرراهپیماییغرفههاییباموضوع
خوشنویسیشعارهایمرتبط،ثبتحضورباکشیدننقاشی،
ورزشوسالمت،روباتیکدانشآموزی،عفافوحجابکودک،

اجرایتئاترو...برپاخواهدشد.«

پردیس فرهنگی دارالشهدای تهران
درراستایگرامیداشــتروزدانشآموز،پردیسفرهنگیدر
مسیرراهپیمایی)محدودهخیابانطالقانی(توسطشهرداری
منطقه17برپامیشــود.آنطورکهعلیمحمدمتولیان،معاون
اموراجتماعیوفرهنگیشهردارمنطقهعنوانکرده:»دراین
پردیسفرهنگیازساعت7تا12برنامههایمتنوعماننداجرای
ورکشاپنقاشی،بازنماییوقایعوجنایاتاستکبارجهانیدر
ایرانباحضورهنرمندان،ایجادنگاهگذرباهدفبازنماییتصاویر
وجنایاتغربیهادرقالبعکسواینفوگرافی،برپایینمایشگاه
عکس،توزیعمحصوالتفرهنگی،ارائــهخدماتتخصصیبا
مشارکتادارههایورزش،بانوان،شــهروندی،سالمت،رفاه
اجتماعی،کارآفرینی،شعارنویســیو...اجرامیشــودوبرای

پذیراییازشهروندانموکبهاییهمپیشبینیکردهایم.«

افزایش سرویس دهی مترو 
سرپرستشرکتبهرهبرداریمترویتهرانهمازافزایشساعت
سرویسدهیدرخطوطمتروخبردادهوگفتهکهفرداتاپایان
مراسمباحداکثرظرفیتآمادهارائهخدماتبهشرکتکنندگان
درراهپیماییهســتیم.حامدعباســینامیبهکاهشزمان
حرکتقطارهاهماشــارهوعنوانکرد:»ایستگاهطالقانیدر
خطیکمترویتهرانبهعنوانایستگاهمجاوردرمسیرمراسم
راهپیماییقرارداردوبرایتســهیلترددشرکتکنندگاندر
ایناجتماعمردمی،سرفاصلهحرکتقطارهادراینخطاز7
به5دقیقهوحرکتقطارهادرخط3متروهماز10به7دقیقه
کاهشمییابــدودرصورتنیازهمآمادگــیاعزامقطارهای
فوقالعادهراداریم.«بهگفتهاو،مسیرراهپیماییتادانشگاهتهران
محلبرگزارینمازجمعهادامهداردونمازگزارانمیتوانندپس
ازپایانمراسمازایستگاهانقالبدرخط4برایسفربهمقاصد

خوداستفادهکنند.

حامد عباسی نامی
سرپرست شرکت بهره برداری مترو 

تهران و حومه
می تــوان تمــام قطارهــای موجــود را وارد 
خطــوط کــرد امــا هفتــه بعــد هیــچ قطار 
دپویی وجــود نخواهد داشــت چــرا که از 
ظرفیــت قطارهــای دپــو اســتفاده شــده 
است. کاهش سرفاصله زمانی نیازمند 
تأمین قطعات یدکی به صورت مســتمر 
است و از طرف دیگر باید سهم تعمیرات 

دوره ای و اورهال تأمین شوند. 

سید احمد علوی 
رئیس کمیته گردشگری شورای 

اسالمی شهر تهران
تقســیم شــدن اماکــن گردشــگری بیــن 
سازمان فرهنگی و هنری، شهرداری های 
مناطــق و معاونــت منابــع انســانی و 
اجتماعــی  معاونــت  و  برنامه ریــزی 
شــهرداری پیچیدگی هایــی را به وجــود 
آورده است. ۹سینمای باغ کتاب نیز در 
حال تعیین تکلیف و واگذاری به سازمان 

فرهنگی و هنری شهرداری است. 

سید محمد آقامیری
رئیس کمیته عمران شورای اسالمی 

شهر تهران
جلســات کمیتــه علمــی فرونشســت ها 
از هفته آینده در شــورای عالی استان ها 
نماینده هــای  مــا  می شــود.  برگــزار 
۲۲ســازمان و وزارتخانــه را بــرای حضــور 
در جلســات فراخواندیــم کــه تا کنــون 
۱۲ســازمان نماینده هــای خــود را معرفی 

کرده اند. 

ســازمان فرهنگــی- هنــری شــهرداری 
تهــران جشــنواره »ایــران آینــده« را 
به مــدت ۹روز بــا برنامه هــای متنــوع در 
باغ کتاب تهــران برگزار می کنــد. در این 
جشنواره برنامه های متنوعی در راستای 
عالیق نوجوانــان از ۱۱ تا ۲۰ آبــان هر روز 
از ســاعت ۱۵ تا ۲۲ اجرا می شــود و گروه 
ســنی ۹ تــا ۱۸ ســال، مخاطبــان اصلــی 

جشنواره هستند. 

9
روز

سخنگوی سازمان آتش نشــانی گفت: 
در ۵ماه گذشــته از ۳۳ هزار ســاختمان 
ناایمــن بازدیــد شــد کــه ۱۲۹مــورد آنهــا 
وضعیت بسیار پرخطری داشتند. جالل 
ملکی افزود: تا حاال ۱۰ساختمان بسیار 
خطرنــاک کار ایمن ســازی  خــود را آغــاز 
کرده انــد و اگرچــه ســرعت ایــن فراینــد 
پایین است اما به هر حال در این مسیر 
قرار دارند. مراکز آموزشی و خوابگاه های 
دولتی هم هر سال از سوی آتش نشانی 
بازدیــد می شــدند امــا در ۲ســال و نیــم 

گذشته  بازدید متوقف شده بود.

 ۱۰
ساختمان

شهردار منطقه ۱۲ از اجرای طرح ضربتی 
الیروبــی بیــش از ۶۰هــزار مترمربــع از 
نهرهای روباز و روبســته ایــن منطقه در 
آســتانه فصــل بارندگــی خبــر داد. امیر 
یزدی گفــت: با توجــه به قــرار گرفتن در 
آســتانه فصل بارش، نواحی شش گانه 
آمادگــی  در  هم اکنــون  منطقــه ۱۲ 
به ســرمی برند. هنــگام بارندگــی هــم با 
توجــه بــه اعــالم ســازمان هواشناســی، 
همه عوامل در حوزه خدمات شهری به 

حالت آماده باش درمی  آیند.

6۰۰۰۰
مترمربع

چیتگر میزبان دوباره کاکایی ها
باســردشــدنهوا،پیشقراوالنپرندگانمهاجر

سیبریبهدریاچهشهدایخلیجفارسرسیدهاند.
مانندسالهایگذشتههمزمانباشروعفصلپاییز
وسردشدنهوا،پرندگانروسیهبهمنظورگذراندن
فصلســرمابهمناطقمعتدلوگرمسیریکوچو
دراینمیان،تاالبهاوآبگیرهــایایرانرابهعنوان
زیستگاهموقتانتخابمیکنند.بهگزارشهمشهری،
مدیرعاملشرکتنوسازیوعمرانچیتگرگفت:پهنه
آبیمجموعهفرهنگی،گردشگریدریاچهشهدای
خلیجفارسباوســعت130هکتاردرشــمالغرب
کالنشهرتهرانودرمجاورتبوستانجنگلیچیتگر
ازسالهایگذشتهمیزبانگونههایمختلفپرندگان
مهاجریاستکههمهسالهازاروپایشرقیوشمال
سیبریبهایرانمیآیندوقصدمهاجرتبهعرضهای
جنوبیرادارند.محســنصالحیبابیاناینکههفته
دومآبانماهامسالنخســتینگروهازکاکاییهای
مهاجر،دردریاچهشهدایخلیجفارساتراقکردند،
توضیحداد:اوجحضورپرندههادراواخرزمستاناست
وگردشگرانمیتوانندتااواسطاســفندماه،برای
تماشایپرندگانمراجعهکنند.دراینبینریختن
موادغذاییعالوهبرآلودگیزیســتمحیطیباعث
ازبینرفتنآبزیانمیشودوبرایسالمتآنهامفید
نیست،همچنینکیفیتآبدریاچهراتحتالشعاع
قرارمیدهدوامکانرشــدجلبکرافراهممیکند.
مدیرعاملشرکتنوسازیوعمرانچیتگرادامهداد:
انتظارمیرودمطابقســالهایگذشتهفالمینگو،
کاکایی،کشیم،باکالن،بوتیمار،پیپت،اردک،خوتکا،

چیتگرو...دریاچهرابرایاستراحتانتخابکنند.

نقلقولخبر

عددخبر

عکسخبر

خبر

روزدانشآموز

 حلقه اتحاد دانش آموزی در برج میالد 
صبح روز چهارشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، حلقه اتحاد 
 دانش آموزان دبستانی ۲مدرسه از منطقه ۲ تهران

دور برج میالد تهران تشکیل شد.

 گرامیداشت شهدای شاهچراغ 
در یادواره شهدای گمنام شمیران

سیزدهمینیادوارهشهدایگمناموشهدایشهرکدانشگاه

یادواره
وگلهایمنطقهیکشــهرتهرانوهمچنینگرامیداشت
شهدایشاهچراغشیرازدرمسجدفاطمهالزهرا)س(برگزار
شد.بههمینمناســبتدیروزاهالیزیادیازشمیرانبهبزرگراهارتشآمده

بودندتادراینیادوارهشرکتکنند.
بهگزارشهمشهری،دراینمراسمامیرسرتیپامیرحاتمی،مشاورفرماندهی
کلنیروهایمسلحدرامورارتشدرســخنانیگفت:»دشمنقصدداشتاز
حادثهتلخحرمشاهچراغوشهدایمظلومسوءاستفادهکندکهپشیمانشد.«
اوباذکرمواردیازجنگتحمیلیافزود:»صدامباکمتراز350هواپیماوارد
جنگباایرانشــدهبودمابیــشاز600هواپیمایاوراســاقطکردیمامابا
950هواپیمابهکویتحملهکرد.چهکسیاینهارابرایاوتامینکرد؟آلمانها
تامینکنندهاصلیبمبشیمیاییبرایصدامبودندکهبیشاز100هزارنفراز
مردمعراقومردمایرانورزمندگانماراشهیدومجروحکردند.آمریکاییها
خیلیسعیکردندژستبیطرفیراحفظکنندامادرآخرجنگبامادرگیر
شدندوهمنیرویدریاییارتشوهمنیرویدریاییسپاهدراینجنگشهید

دادندوآخرهمهواپیمایمسافربریماراسرنگونکردند.«
اوافزود:»بعضیهــاازآنهاگفتندایــرانحداقل500هزارجــوانداردکه
شهادتطلبهستند.بعضیدیگرازآنهاگفتند3میلیونجوانداردکهآماده
شهادتهستند.تا20میلیونهمخودشانگفتندامابازهماشتباهکردندملت
ایرانبالتردیددرمقابلیکمتجاوزخارجیهمهآمادهشهادتهستندوملتی

کهشهادتدارداسارتندارد.«
حاتمیبااشارهبهوقایعســالهایاخیرگفت:»رفتندجنایتکارترینآدمها
راازاطرافدنیاجمعوداعشراایجادکردندوآنبالراســرسوریهآوردند.
منآنوقتبهســوریهرفتهبــودم.زمانیفقطتاشــعاع2کیلومتریکاخ
ریاستجمهوریوبعضینقاطنظامیدیگرآزادباقیماندهبودوداعشبقیه

اینکشورراتصرفکردهبود.«

فیلم گزارش را  
با اسکن این کد 

ببینید.


