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پیش بینی افزایش زائران
راهیان نور به  6میلیون نفر

خبرگزاریمیزان«-سردارفضلی»فرماندهقرارگاهراهیاننورسپاهوبسیجبابیاناینکه«سالگذشتهمیزبان5میلیوننفرزائردریادمانهایهشت
سالدفاعمقدسدرجنوب،غربوشمالغربکشوربودیم»گفت«:پیشبینیمیکنیمدرسالآتیتعدادزائرانبه 6میلیوننفرافزایشپیدا
کند».پیشتراعالمشدهبودکه دریکدههگذشتهزائرانمناطقعملیاتیراهیاننوراز 400هزارنفردرسالبهبیشاز 5میلیوننفررسیدهاست.

سفری به سرزمین تفتیده و سوزان اما مقاوم خوزستان

یادمان شهدای رمضان ،مقاومت در«آب تیمور » و آرزویی که صدام به گور برد
هادی محمدی – همواره برای نگارنده به عنوان
یک خبرنگار سیاسی این س��وال مطرح بود که
واقعا وقتی سرداران و رزمندگان جبهه دیپلماسی
ما سخن از اق��ت��دار و مقاومت مقابل قدرتهای
جهانی می گویند و ریشه این پایداری را به  8سال
دف��اع مقدس گره زده و خود را وام��دار ایثار و از
خودگذشتگی آن مردان بی ادعا می دانند ،یعنی
چه ؟ مگر ما چه کردیم که این چنین قدرت های
بزرگ مجبور به قبول حقوق ما شدند و از حرف
ظالمانه و ناحق خود بازگشتند؟ چگونه شد که
امروز دیگر کسی جرات تهدید یک ایرانی را ندارد
وناچار به اقرار قدرت ایران در منطقه و تحوالت
بین المللی می شود؟ سفر  4روزه من به سرزمین
نور و بزرگ خوزستان مقاوم و دلیر و بازدید از جای
پای مردان مردی که روزگاری صحراهای خشک
و تفتیده اش را در نوردیدند و مقاومت کردند تا به
دنیاکهآنروزباهمهتوانپشتسرقدرتیهمچون
صدام جانی و رژیم بعث ایستاده بود بفهمانند که
ایرانی مسلمان از حقش و از خاکش ذره ای عدول
نمیکند.ایرانیمسلمانبهتبعیتازدینوقرآنش
و در خط امامش نه سلطه می کند و نه سلطه می
پذیرد ،بهانه ای شد برای یافتن پاسخ آن پرسش.
گ��زارش زی��ر توصیفی بسیار کوچک و خالصه
وار از آن سرزمین پر نور و خاطره است  .سفری
که با همراهی و دعوت ب��رادران عزیز ارتشی در
نیروی زمینی ارت��ش جمهوری اسالمی ای��ران
پ��ای��ه گ����ذاری ش��د و ط��ی آن گ���روه کوچکی از
خبرنگاران رسانه ها ی مختلف میهمان لشکر
زرهی  92خوزستان شدند .در این میان تالش
جناب س��روان خطیر مدیر اخبار رواب��ط عمومی
نزاجا و سرهنگ جودکی از مقامات لشکر  92که
مرحله به مرحله و منطقه به منطقه با توضیحاتشان
روشنگر راه بودند را نباید فراموش کرد.
▪ ▪ورود به جنوب با مهمان نوازی خوزستانی ها

سه شنبه شب هفته گذشته با پرواز تهران  -اهواز
پا به سرزمین خوزستان گذاشتیم و از همان
ابتدا گرمی مهمان نوازی عزیزان جنوبی ما را در
برگرفت  .صبح چهارشنبه بازدید ما آغاز شد و
ابتدا در نشستی صمیمانه با امیر سرتیپ دوم علی
ظریفییگانه،فرماندهقرارگاهمنطق هجنوبغربو
ارشد ارتش در جنوب غرب کشور و امرای حاضر در
منطقه گفت وگویی صمیمانه داشتیم .
▪ ▪حضور در اتاق مدیریت جنگ در اهواز

امیر سرتیپ ظریفی یگانه در این دی��دار با بیان

 41کیلومتری جنوب غربی اه��واز و در حاشیه
دشت جفیر قرار دارد .وظیفه پادگان حمید حفظ
مرزهای جنوبی از منطقه سوسنگرد تا حدود
خرمشهر است و در زم��ان جنگ این پادگان به
اشغال درآمد  .جالب است بدانید نیروهای عراقی
زمانی که در عملیات بیت المقدس مجبور به
فرار از این منطقه شدند ناجوانمردانه عملیات
زمین سوخته را اجرا کرده و ساختمانهای  5طبقه
پادگان را با مواد منفجره تخریب کردند که آثار آن
برای بازدید هنوز پابرجاست  .در کنار این پادگان
ایستگاه راه آهن پادگان حمید قرار دارد که آنجا
نیز آثار انهدام چندین واگن حاوی مهمات در زمان
دفاع مقدس برای دیدن آن چه بر این سرزمین
رفته ،به همان شکل حفظ شده است.

اینکه جنگ هشت س��ال��ه یکی از بزرگترین
رویدادهای تاریخ انقالب اسالمی است به روزهای
آغازین جنگ و نقش لشکر  92زرهی اشاره کرد .
از جمله نکات جالب این دیدار که امیر ظریفی هم
به آن اشاره داشت حضور گروه در اتاقی بود که در
روزهای ابتدایی جنگ محل حضور رهبر معظم
انقالب اسالمی که آن زمان نماینده حضرت امام
در شورای عالی دفاع بودند به شمار می رفت و آیت
ا ...خامنه ای آن زمان از این اتاق که ما اکنون در
آن نشست برگزار کرده بودیم به همراه فرماندهان
لشکر 92نزاجا جنگ را هدایت می کردند .
▪ ▪مقبره 5شهید سید

پس از این گپ و گفت صمیمانه و کوتاه به سمت
نقطه صفر مرزی در منطقه کوشک رفتیم  .در راه
به بقعه سبز رنگی در کنار جاده اهواز خرمشهر
برخورد کردیم که کنجکاوی گروه را برانگیخت .
سرهنگ جودکی از مقامات لشکر  92که مرحله
به مرحله و منطقه به منطقه با توضیحاتش روشنگر
راه بود در کنار این بقعه که محل حضور مسافران
دیار نور شده توضیح داد که این مقبره متعلق به
 5شهید است که همگی سید بودند .اینها و پدر و
مادرشان از معاودین عراقی هستند  .در مرداد67
گلوله توپی به درون یک کامیون پر از نیرو برخورد
می کند که از آن میان 5نفر شهید می شوند و هر5
نفر نیز سید بودند و همگی از یک خانواده .
▪ ▪کوشک؛ یکی از آلوده ترین مناطق حاوی مین
و موانع خورشیدی

اندکیبعدبهسمتمنطقهصفرمرزیزاویهکوشک
رهسپارشدیم.کوشکازقدیمیادآورفداکاریهای
مردانی بود که در شرایط سخت با امکانات اولیه
طی س��اله��ای جنگ تحمیلی جانانه از خاک
میهن دفاع کردند و هنوز هم این جهاد و فداکاری
ادامه دارد .چرا که این منطقه از آلودهترین مناطق
عملیاتی مین ،موانع خورشیدی و گلولههای
عمل نکرده است .اما مردان بزرگ نیروی زمینی
جان خود را در طبق اخالص قرار داده و نه تنها
به پاکسازی و مینروبی مشغول شدهاند بلکه
با حضور خود در مرز جنوب غرب کشور امنیت
منطقه را برای انجام کلیه فعالیتهای مهندسی
شرکت نفت و کشاورزی فراهم کرده ،به طوری که
دکلهای نفتی شبانهروز مشغولند و روشنایی آنها
زینتبخش شبهای تاریک خوزستان عزیز است
و حوزه نفتی ی��ادآوران به زودی افتتاح میشود.
میادین مین و منطقه کوشک آن چنان نکات

▪ ▪پادگان دژ؛ مظهر مقاومت ایران

جذابی دارد که ان شاء ا ...گزارش جداگانه ای از
آن و گفت و گوها با افراد حاضر درمیدان را در آینده
منتشر خواهیم کرد.
▪ ▪ماجرای غم انگیز شهدای رمضان

غ��روب چهارشنبه و در راه بازگشت به اه��واز به
سمت یادمان شهدای عملیات رمضان رفتیم.
پادگانی که حال و هوای جبههها در آن ملموس
بود .عملیات رمضان یک عملیات مشترک بین
ارت��ش ،سپاه و نیروهای مردمی باهدف تنبیه
صدام و به فرموده امام خمینی (ره) سیلی نواختن
بر گوش صدام بود که با همت رزمندگان و اتحاد و
انسجام فرماندهان خداوند برکت داد و علی رغم
خطرها و موانع گوناگون  ،چنان سیلی محکمی
به صدام و حامیانش زده شد که خود آنها نیز این
شکست را باور نداشتند 12 .شهید گمنام در این
منطقه هستند که نظامیان رژیم بعث عراق وقتی
اجساد پاک این شهیدان را پیدا میکنند با تانک از
روی بدن آنها عبور کرده و استخوانهای آنها را
خرد میکنند .بعدها که با تفحص ،پیکرشان پیدا
شد ،هنگام تجسس وقتی شرایط بدن های مطهر
این شهدا مشخص می شود ،برایشان یادمانی به
نام شهدای رمضان میسازند و همینجا تبدیل
به مقبره آن ها می شود .یادمان شهدای رمضان را
با نوای ملکوتی اذان مغرب ترک می کنیم و برروح

پاک شهدای این منطقه درود می فرستیم.
▪ ▪بازدید از طرح اورهال  2فروند بالگرد

انتهایشباعالممیشودکهامیرسرتیپاحمدرضا
پوردستانفرماندهنیرویزمینیارتشفردابهمسجد
سلیمان می آید تا برخی طرح های نزاجا را در این
منطقه رونمایی و بازدید کند .بنابراین شبانه راهی
مسجد سلیمان شدیم تا مهمان پایگاه هوانیروز در
اینشهرباشیم.صبحروزپنجشنبهدرهواییبهاری
و دل انگیز در شهری زیبا و سر سبز به نام مسجد
سلیمان که آن هم خاطرات زیادی از بمباران های
پر تعداد دشمن بعثی دارد بیدار شدیم و به پایگاه
هوانیروز که به نام شهید آسیایی مزین است رفتیم.
درآنجاباحضورفرماندهنیرویزمینیوفرماندهان
هوانیروز ارتش و مقامات محلی از دو فروند بالگرد
تاکتیکی ( )214و شناسایی ( )206که بازسازی
شده و به پرواز در آمدند رونمایی شد .در ادامه نیز با
امیرسرتیپپوردستانبهکارخانهتعمیراتوساخت
تانک شهید فرخ نیا در مسجد سلیمان رفتیم  .آنجا
نیزبرایاولینباریکتانکتی 72روسیرااورهال
کردهبودندکهباحضورفرماندهنزاجارونماییشد.
▪ ▪صدام و آرزویی که با او به گور رفت

روز سوم سفر را با دیدن از منطقه آب تیمور آغاز
کردیم  .اینجا هنوز هم بوی شهادت را اگر چشم

دلت را بازکنی استشمام خواهی کرد .روزگاری
صدام که با کمک های غرب و شرق مغرور شده
بود می گفت 3روزه اهواز را خواهیم گرفت .صدام
حتی مصاحبه خود در بغداد را نیمه کاره رها کرد و
گفت باقی سواالت بماند برای پس فردا در اهواز!
اما منطقه آب تیمور درس عبرتی برای آن ها شد
که به جای سه روز 34روز در دروازه های خرمشهر
ماندند و پس از  2ماه حداکثر تا منطقه دب حردان
و آب تیمور که حدود 20کیلومتر تا اهواز فاصله
دارد پیش رفتند و او که روزگ��اری خود را سردار
قادسیه می نامید آرزوی فتح ایران که خیر حتی
آرزوی دیدن خیابانهای اهواز را نیز به گور برد و
خود به گورستان تاریخ پیوست .پس از عملیات
بیتالمقدسوآزادیاینمناطق،پاسگاهابتیمور
بهعنواندژبانیارتشونیروهایمسلحعملکرده
و عمال از این منطقه ورود غیر نظامی ممنوع بود و
همه رزمندگان اعم از بسیج ،سپاه ،ارتش و جهاد از
این گذرگاه به سمت خرمشهر ،کوشک ،طالئیه و
جزایر مجنون میرفتند و برمیگشتند.
▪ ▪پادگانحمیدوماجرایواگنهایحاویمهمات

در ادامه جاده پر خاطره و تاریخی اهواز خرمشهر
به پادگان حمید رسیدیم که بارها نامش در میان
کاروانهای راهیان ن��ور به گ��وش می رس��د  .این
پادگان متعلق به نیروی زمینی ارتش است و در

خرمشهر همواره یکی از نقاط عطف جنگ ما به
شمارمیرودودفاعمقدسبانامخرمشهرپیوندی
عمیق و ناگسستنی دارد .وقتی وارد خرمشهر می
شوی حس و حالت تغییر پیدا می کند و مدام به
دنبال یادگاری از جنگ هستی اما فراموش نمی
کنیم که این شهر همه اش یادگاری جنگ و یک
موزه بزرگ است زیرا بیش از  18ماه را در اسارت
بعثیانگذراندهاست.درخرمشهرمیهمانبرادران
عزیز ارتش در پادگان مقاوم و معروف دژ می شویم
 .پادگان حماسه ،ایثار و از خودگذشتگی .در
گوشه و کنار این پادگان اللههایی پرپر شدند تا
نام این پادگان برای همیشه سبز و جاویدان باقی
بماند .دژهایی که تا ابد نماد مقاومت ،پایداری و
شجاعت نیروهایش باقی خواهند ماند .این دژها
زبان گویای مظلومیت و غربت افسران و سربازان
این پادگانند که جانانه از مرزهای میهن خود تا
آخرین قطره خون دفاع کردند .پادگان دژ ،یادآور
اولین گلولههایی است که به سمت ایران شلیک
شد ،ی��ادآور شهید استوار خسروی که میگفت:
«من زنده باشم و تو به خاکم تجاوز کنی؟» و یا یادآور
سخن شهید ستوان امیری که در آخرین ساعات
زندگی اش گفت« :ای��ران کشوری فراخ و بزرگ
است ولی جایی برای عقبنشینی امیری وجود
ن��دارد» .پادگان دژ بر مبنای یک گ��ردان ،به نام
گردان  151پیاده دژ بنا نهاده شد که این گردان
متشکل از  4گروهان رزمی ،یک گروهان ارکان
و حدود  1500نفر پرسنل در مبنای اولیه بود.
از نکات جالب این پادگان یکی سنگری است که
صدام در هنگام اشغال خرمشهر در آن جا حضور
یافت و دیگری بخشهایی از پادگان که سریال

کیمیا در آن ها فیلمبرداری شده است .پس از پادگان
دژ به شلمچه در نقطه صفر مرزی با عراق عزیمت کردیم
 .جایی که به گفته پیشکسوتان جبهه و جهاد هر سانتی
مترش بوی خون و گوشت جوانان از جان گذشته از این
مرز و بوم رامی دهد که در عملیاتهای مختلف و به ویژه
عملیاتکربالیپنجدراینمنطقهبهسویحقشتافتند
و جاودانه شدند.
روز آخر سفر ما با دیدار از منطقه سوسنگرد و بستان
آغاز شد .محور عملیاتی سوسنگرد -بستان یکی از
اصلیترین معابری است که دشمنان قسمخورده این
نظام ،صدام این نوکر سرسپرده خود را تحریک کردند
تادچارهوسفتح 3روزهخوزستانشود.آنهااماقدرت
اعتقادی و مذهبی مردم ای��ران را در نقشههای خود
محاسبه نکرده بودند.
دشمن با راهاندازی یگانهای زرهی و مکانیزه از تنگه
چزابهدر 30شهریورسال 59بهدنبالتصرفشهرهای
مرزی و در نهایت تصرف اهواز بود .اما در  57روز اولیه
جنگ با درایت آیت ا ...خامنهای که در آن روزها نماینده
حضرت امام در شورای عالی دفاع بودند با بهکارگیری
یگانهای لشکر  91زرهی و دالورم��ردان جنگهای
چریکی و نامنظم شهید چمران و حماسهسازیهای
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از تصرف سوسنگرد و
قسمت عظیمی از خاکی که دشمن اشغال کرده بود
با ایثارگری تمام به عقب ران��ده شدند .همین اقدام
سبب شد تا در  8آذر سال  60در عملیات غرورآفرین
طریقالقدس با هماهنگی سپاه پ��اس��داران و ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،بستان و تمام دهستانهای
جنوب و محور سوسنگرد بستان از لوث وجود بعثیها
پاکسازی شود و این شهر عزیز پس از  15ماه اشغال به
پیکر میهن جمهوری اسالمی ایران بازگشت.
▪ ▪دهالویه؛ حس و حالی عارفانه

بعدازسوسنگردبهسمتدهالویهرهسپارشدیم،آنجاکه
محلعروجدالورمردیاستازتبارحسینیان،سرداری
ب��زرگ و عارفی اندیشمند همچون شهید مصطفی
چمران که در عشق و ارادت به امام خمینی(ره) و نظام
سوختوبهآرزویشرسید30.خرداد 1360خبرتلخی
ملت ایران را عزادار ساخت و آن شهادت بزرگمردی بود
که علی رغم داشتن عنوان وزیر دفاع در تهران نماند
و همچون چریکی سراز پانشناخته در خط اول جبهه
حضور یافت و آخ��ر ک��ار با دستی پر و سر و محاسنی
خضاب شده به خون خویش به دیدار یارش شتافت .
محل شهادت دکتر مصطفی چمران امروز مامنی برای
عاشقان اخالص و گذشت و بی ادعایی و بزرگی است .
▪ ▪دفاع از چزابه و وظیفه سنگین ما

آخرین قسمت بازدیدهای چهار روزه ما منطقه چزابه
است  .اما چزابه حال و هوای دیگری داشت  .نمی
دانستم علت این حال چیست تا زمانی که سرهنگ
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ( 94-29*94-28نوبت اول)
جودکی پرده از این موقعیت ویژه برداشت  .زمانی که
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ( 94-29*94-28نوبت اول)
دالورمردان کشورمان بستان را آزاد کردند و بعثیان را
کارفرما :شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی
مناقصهارزیابی کیفی پیمانکاران»
«فراخوان
شرکت آب و فاضالب نیشابور در نظر دارد  ،پروژه مشروحه ذیل رااز طریق برگزاری
کارفرما :شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان شمالی
تا مرز چزابه عقب راندند شخص صدام تصمیم گرفت
آب و فاضالب نیشابور در نظر دارد  ،پروژه مشروحه ذیل رااز طریق برگزاری مناقصه
عمومی یک مرحله ای به شرکت های دارای صالحیت شرکت
واگذارنماید.
تضمین
مبلغ
تا با تمام قوای خود دوباره این منطقه را اشغال کند و
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این ارزش ها از اوجب واجبات است که ان شاءا ...در
است.
مختار
قانون
مواد
طبق
پیشنهادها
همه
یا
یک
قبول
یا
رد
در
آبفار
شرکت
ضروری:
توضیحات
1262
داخلی
058-32236701
تماس:
تلفن
شماره
*
مختار است.
قانون
مواد
باشیم.
موفق
طبقراه
* شماره تلفن تماس 058-32236701 :داخلی  1262توضیحات ضروری :شرکت آبفار در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادها این
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
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«فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران»

شرکت آب و فاضالب نیشابور
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