
ب��االی گود نشس��ته اند و فری��اد می زنند لنگش کن! ای��ن رفتار طریق 
کس��انی است که از مشکالت گریبان گیر پایین  دستی ها خبر ندارند یا 
نمی خواهند آن ها بدانند زیرا راهکارهای ارتباطی خود را از طریق ایجاد 
شبکه های مخابراتی و اجتماعی یعنی پیامک تلفنی و کامنت اینترنتی 
بسته اند تا رو در روی معضالتی که نادانسته ایجاد می کنند قرار نگیرند! 
وقتی بودجه برای تأمین کاس��تی ها و یا قطعات یدکی به  منظور تعمیر 
و راه اندازی سیس��تم های خنک  کننده وس��ایط نقلیه عمومی ش��هر از 
جمله اتوبوس های واحد نیس��ت بهتر اس��ت شخص مقام مسئول پشت 
تریبون ه��ای فراوانی که در اختی��ار دارد آمده و رو در روی آحاد جامعه 
کمبوده��ا را اعالم نماید و اج��ازه ندهد مس��افران از رانندگان گله مند 

باشند! 
این مس��ئله کوچکترین موضوعی اس��ت که می توان در این رابطه ابراز 
داش��ت تا مخاطبان با عنوان با بهداش��ت جامعه اینگونه معامله نکنید، 
بیش��تر آشنا ش��وند و البته برای گس��تردگی آن می توان از هر دستگاه 
و ارگان��ی ی��ک نمونه را مثال زد که ب��رای درج آن مثنوی هفتاد من را 
می طلب��د و این مح��دوده گنجایش درج همه آن ها را نخواهد داش��ت! 
امروز آحاد جامعه به  خوبی آگاه اند که دولت با مشکالت عدیده ای دست 
 و پنجه نرم می کندن و نیازمند مدارا و کمک از هر س��و می باش��ند که 
همچون گذش��ته و قطعاً در آینده محکم به  پای اس��تواری نظام و همه 
عوامل دخیل در آن ایستاده اند و آنچه را دارند در طبق اخالص خواهند 
گذاش��ت اما به ش��رطی که بعضی از مدیران و مسئوالن مردم را غریبه 
فرض نکنند و س��عی بر آن نداش��ته باشند تا بودن توجه به منافع عامه 
تنها به فکر حفظ موقعیت شخصی و روی پا نگهداشتن ارگانی باشند که 

زیر سیطره آن ها قرار دارد! 
برای رسیدن به ایده آل همزیستی مسالمت آمیز توأم با حفظ حقوق آحاد 
یک جامعه راهی به  جز احقاق حق از کسانی نیست که با لطایف الحیل به 

حقوق دیگران تجاوز کرده و همچنان می کنند! 
دور زدن های رانت گونه از همان زمان شروع شد که دولت و نظام درگیر 
مسئله مهم و حیاتی دفاع مقدس و جنگ نابرابر با هفتادو دو ملت بودند 

تا فرصت طلبان داخل��ی و خارجی رخصت یابند که به هرگونه تعدی و 
تج��اوز به حقوق دیگران راه پیدا کنن��د در حالی  که فرزندان این ملت 
در جبهه ه��ای حق علیه باطل مش��غول دف��اع از آرمان ها و ارزش هایی 
بودند که حاصل خون ش��هدا از خرداد 42 تا بهمن 57 بود. امروز یکی 
از ضرورت های قابل  توجه و تأمل در دامنه رفع معضالت موجود مسئله 
دارو و درمان اس��ت که نیازمند پزش��ک متعهد، کادر درمانی مجرب و 

وجود دارو و درمان های قابل  قبول است. 
معاونت غذا و داروی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی اگر چه 
اسمی دهان  پر کن و پر طمطراق دارد اما در عمل طی همه این سال ها 
نتوانس��ته آنگونه که در ش��أن جامعه جمهوری اسالمی است پا به  پای 
رزمندگان، بس��یجیان و دیگر تالشگران داخلی گام برداشته و به تأمین 

نیازهای جامعه در حد عرف بپردازد! 
چالش ایجاد ش��ده طی چند ماه گذش��ته در دامنه دارو یکی از همین 
وظایف معاونت فوق الذکر بوده و به  رغم گام های قابل  توجهی که توسط 
س��ازمان برنامه  و بودجه در این  باره برداشته اما همچنان بایکوت مانده 
اس��ت و هیچگونه نظم و نسخی در آن مش��اهده نمی شود! تا جایی که 
بخش توزیع مویرگی زیرمجموعه آن که داروخانه ها هستند، نتوانسته اند 
مسیر مستقیم و آینده روشنی را برای عمر و سرمایه خود ترسیم نمایند 
درحالی که کسبی طیب و حالل و مملو از خدمات صادقانه دارند زیرا بر 
س��ر دوراهی مانده اند که تابع بخشنامه ها و آگهی های پی درپی معاونت 
غذا و دارو باش��ند یا از خود و س��رمایه و اعتباری که کسب نموده اند در 
مقاب��ل دور زدن های پش��ت پرده بعضی از ش��رکت های دارویی که ارز 
42۰۰ تومانی می گیرند تا مواد اولیه وارد نمایند اما از کش��ورهای ثالث 
داروهای فاقد وجاهت وارد می کنند، محافظت نمایند؟! زیرا درحالی که 
متول��ی این بخش آئین نامه چهار ماده ای را همراه با ش��ماره تلفن های 
خود پشت شیشه داروخانه ها برای نیازمندان مبنی بر اینکه قیمت روی 
جعبه های دارویی و بهداش��تی ارزش واقعی ندارن��د زیرا همه آن ها در 
س��ایت FDA.GOV.IR ثبت  شده اس��ت درحالی که بعضی از همین 
ش��رکت ها قیمت داروها و محصوالت طبی و بهداشتی خود را به صورت 
روزانه افزایش می دهند و داروخانه داران نیز س��پر بالی آن ها و معاونت 
غ��ذا و دارو در برابر بیماران و نیازمندان ش��ده اند! اما گروهی پا را فراتر 
گذاش��ته و با سوءاس��تفاده از بند یک این اطالعیه بعضی شامپوی های 
خاص بهداشتی ازجمله زینک دو درصد را که تاریخ تولید آن فروردین 
97 است و قیمت درج شده روی آن 429۰ تومان می باشد که آن زمان 
هن��وز ارز خارجی پرواز نکرده بود خودس��رانه به ده هزار تومان افزایش 
می دهند و یا کپس��ول ملین ROLACX را طی یا بازده زمانی 9 ماهه 
از 25۰۰ تومان به مرز ده هزار تومان می رسانند! تا زیر چتر محافظ بند 

یک اطالعیه معاونت غذا و دارو در بازار آشفته شلتاق کنند!
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  سه شنبه  8 مرداد1398  شماره 5083 

امامعلی)علیهالسالم(:
نیازهای مردم به شما، نعمتی از سوی خداوند بر شماست، پس 

آنها را غنیمت شمارید. غررالحکم:ج۲

وزاذان ظهر:13:11 اذان مغرب: 2۰:29 اذان صبح فردا: ۴:32  طلوع آفتاب فردا: 6:11 حدیث ر

اوقات شرعی به افق تهران
پیش بینی آب وهوا

کرمانیاسوج اصفهانقم مشهد تهران 
°39°37°۴2°39°37°38 °29°23°25°2۰°19°2۰

شت ا د د یا

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهردارى کرج در نظر دارد با توجه به مجوزهاى ماخوذه مناقصه ذیل را به اشخاص حقیقى و حقوقى واگذار نماید ، 
لذا متقاضیان مى توانند ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ 1398/5/9 جهت دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات خود با در نظر گرفتن شرایط عمومى ، 
خصوصى پیمان و شرایط ذیل به واحد امور قراردادها واقع در کرج ، میدان استاندارد ، بعد از موسسه استاندارد ، ساختمان مرکزى مراجعه و و یا با شماره تلفن 

32800843- 026 تماس حاصل نمایند.
- محل تحویل اسناد: دبیرخانه سازمان

- ضمانتنامه حین انجام کار: 10 درصد مبلغ کل قرارداد
- آخرین مهلت قبول پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ 1398/05/20
- هزینه کارشناسى و نشر آگهى ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

توضیحات- نحوه پرداختمبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ اعتبار (ریال)موضوع

خرید قطعات یدکى اتوبوس بنز 
457- آکیا- شهاب و غیره 

به صورت نقدى15/000/000/000750/000/000

شرکت راه اهن جمهورى اسالمى ایران 
اداره کل راه اهن کرمان

اداره کل راه آهن کرمان در نظر دارد: اجاره بهره بردارى  از غرفه عرضه مواد غذایى ایستگاه راه آهن کرمان به صورت 
اجاره را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت(setadiran.ir) و با شماره  مزایده 2م-57-98 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
1.زمان انتشار در سایت: 98/5/9 به صورت الکترونیکى برگزارمى نماید.

2. مهلت دریافت اسناد مزایده: سه شنبه 98/5/15 ساعت 14:00
3. تاریخ بازدید: 98/5/15

4.آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: شنبه 98/5/26 ساعت 14:00
5. زمان بازگشایى : یکشنبه 98/5/27 ساعت 10:00

6. مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه مى باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه قابل 
تمدید مى باشد.

7.بهره بردار باید داراى پروانه کسب از اتحادیه مربوطه باشد. در صورتیکه شرکت کننده در مزایده داراى جواز کسب 
مربوطه نباشد با تکمیل فرم تعهدنامه محضرى ضمیمه متعهد مى گردد تا سه ماه از زمان برندگى نسبت به ارایه جواز 

کسب معتبر براى مکان مورد نظر در اسناد مزایده اقدام نماید.
8. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

1-9: برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده( در صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)،ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. ضمنا مى بایست 
اصل اسناد بارگزارى شده به صورت مهر شده به نشانى : کرمان جاده تهران- اداره کل راه آهن کرمان –اداره منابع 

انسانى  و رفاه تحویل نموده و رسید دریافت نمایند.
مزایده،قابل  سامانه  عمومى  اعالن  برد  در  اجاره  نحوه  و  مشخصات،شرایط  شامل  اجاره  موارد  اطالعات  کلیه   :9-2

مشاهده،بررسى و انتخاب مى باشد. 
3-9: عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن)با شماره هاى 

ذیل تماس حاصل نمایند.مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه:021-41934
اطالعات  تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/مزایده گر موجود 

است.
هزینه چاپ و نشر آگهى بعهده برنده مزایده مى باشد. 465م-الف

شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد براساس قانون برگزارى مناقصات پروژه زیر را طبق 
مشخصات فنى و برآورد پیوست با شرایط عمومى و خصوصى از طریق مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکار واجد صالحیت 
که داراى کارت رتبه بندى معتبر در رشته ابنیه پایه 5 یا باالترکه در سامانه ساجار ثبت گردیده و داراى گواهى صالحیت ایمنى 

کار(HSE) از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعى مى باشد واگذارنماید.
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
ستاد به آدرسwww.setadiran.ir انجام مى شود، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى،مى توانند براى ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه فوق اقدام نمایند. 
تماس:  شماره  بویراحمد-  شهرستان  پرورش  و  آموزش  اداره  جنب  ارم  مترى   45 بلوار  یاسوج-  کارفرما:  شرکت  آدرس 

33343507-074 -شناسه ملى: 10861970210 -کـد اقتصادى: 411133595155 -شماره ثبت:502-کد پستـى
75917-57878 

1) مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 10 صبح، مورخ 98/5/5 تا ساعت 14 مورخ 98/5/9      
2) آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهادها: ساعت  14 مورخ 98/5/19   

3) زمان بازگشایى پاکتها: ساعت8 صبح، مورخ  98/5/20   
4) مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسى از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد.

5) بازگشایى پاکتهاى مناقصه با هر تعداد شرکت کننده صورت مى گیرد.
6) هزینه درج آگهى و اصالحات احتمالى و همچنین هزینه ى انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه مى باشد.

7) به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، فاقد ضمانتنامه، ضمانتنامه هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، 
چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8) سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکى طبق آخرین نمونه فرمت بانک مرکزى قابل 

تایید مى باشد.
9) پیمانکارانى که سابقأ از طریق مناقصه عمومى با این شرکت عقد قرارداد نموده اند و پروژه مورد قرارداد تاکنون تحویل موقت 
نشده و یا درخواست تحویل موقت نموده اند ولى مورد تأیید معاونت مهندسى این شرکت قرار نگرفته و یا به هر دلیلى تاکنون 

صورتجلسه تحویل موقت تنظیم نگردیده، نمى توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
تلفن  شماره  با  پروژه  ویزیت  سایت  جهت   1398/5/19 تاریخ  تا  حداکثر  مى بایست  مناقصه  در  کنندگان  شرکت  کلیه   (10
(09177414451) آقاى مهندس پاراد تماس حاصل نمایند و پس از بازدید از محل پروژه، فرم تأیید شده از طرف شرکت کارفرما 

را دریافت و در پاکت ب قرار دهند.
متن این آگهى در سایت شرکت آب و فاضالب به آدرس www.abfa-kb-ir  و سایت ملى مناقصات  به آدرس

www.jets.mporg.ir   و سایت سازمان بازرسى به آدرس tender.bazresi.ir درج گردیده است. جهت دریافت اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 33343507-074 تماس حاصل فرمائید.

 ،021-88969737 نامه:  ثبت  دفتر   ،021-27313131 تماس  مرکز  سامانه:  در  عضویت  جهت  ستاد  سامانه  اطالعات   (12
021-85193768

شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد (سهامى خاص)

موضوع ردیف
مناقصه

شهرستان 
محل اجرا

محل تامین 
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با بهداشت جامعه اینگونه معامله نشود!

حسن روانشید
روزنامهنگارپیشکسوت
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محسنوزوايیرادرزيرمیخوانید:

 عراق��ی ها بع��د از تصرف قصر ش��یرین، عب��ور از مرز و 
رسیدن به قصر ش��یرین و محاصره کامل آنجا و آمدن به 
س��رپل ذهاب در تالش بودند ش��هر گیالن غرب را اشغال 
کنند لذا محس��ن وزوایی بعد از این که چنین اخباری را 
دریافت کرد رفت به س��راغ یاری مردم گیالن غرب. روزها 
و هفت��ه ها جنگید. ده ها بار ارتش عراق پاتک کرد و می 
خواس��ت گیالن غرب را اشغال کند، ایشان در جنگ گریز 
و دائم هر روز در نبرد بودند و اجازه نداد ارتش عراق وارد 
ش��هر گیالن غرب ش��ود و ارتش ع��راق را در دروازه های 
گیالن غرب زمین گیر کرد و بعد از حدود بیس��ت و پنج 
روز در الك پدافن��د رفت. از آنجا بود که محس��ن وزوایی 

چهره شناخته شده و درخشان محور گیالن غرب شد.
محسنوزوايیچهرهدرخشانمحورگیالنغرببود

در ط��ول مدتی ک��ه آنجا بود در طول ش��بانه روز نه تنها 
دنبال این بود که مانع شود تا ارتش عراق وارد شهر گیالن 
غرب شود، دائم در همان لحظاتی که فرماندهان عراق در 
سرشان می پروراندند که بیایند شهر را اشغال کنند طرح 
عملیات��ی می ریخت که مجددا حمل��ه بکند و عراق را تا 
پش��ت مرزها بیرون کند و عقب براند. بالفاصله بعد از این 
که احس��اس کرد نیروهای عراق��ی در الك پدافند رفتند، 
شناس��ایی را شروع کرد. یعنی محس��ن وزوایی و محمود 
ش��هبازی اگر بگوییم از مردم بوم��ی منطقه گیالن غرب 
ارتفاعات برآفتاب و تنگه کورك و بازی دراز را بیش��تر می 
ش��ناختند گزاف نگفتیم. از اینجا بود ک��ه طرح عملیاتی 
ارتفاع��ات ب��ازی دراز، تنگه کورك، ارتفاع��ات برآفتاب و 
ارتفاعات ش��یاکوه طراحی ش��د. واقعا کار تصرف آنجا کار 

یگان های زبده و تکاور قوی ارتش ها هم نیست.
محس��ن وزوایی ضمن اینکه خودش در بخش فرماندهی 

مسئولیت داشت، برای شناسایی هم اقدام می کرد. یعنی 
محس��ن وزوایی هم شناس��ایی می کرد، هم طراحی می 
کرد، هم عملیات را مدیریت می کرد و هم به دنبال جمع 
آوری نی��رو بود. اگر به کس��انی که می خواهند محس��ن 
وزوای��ی را بشناس��ند بگوی��م در تیغ ه��ای برآفتاب یک 
روز صبح تا عصر ماندن و زیر دید دش��من بودن معنیش 
را نم��ی دانم چطور بی��ان کنم؛ یعنی ه��ر دقیقه آن کار 
سخت است، یک روز بمانی شب بمانی روز بعد هم بمانی! 
محمود ش��هبازی می گفت بعد از دو س��ه روز می گفتیم 
محس��ن نه آب داریم نه غذا. می گفت بگذارید دو ساعت 
دیگ��ر نگاه کنیم ببینیم امروز چه ترددی در منطقه انجام 
می شود. محسن وزوایی به خوبی تمام تردد فرماندهان و 
جابه جایی یگان های کوچک عراق را شناسایی کرده بود 
یعنی می دانس��ت چه س��اعتی این ها می آیند. در جلسه 
ای که من یادم اس��ت در پادگان ابوذر س��رپل ذهاب بود 
محسن با اطمینان می گفت ما تعویض یگان های عراق و 

ساعتش را دقیق داریم.
وقتی دوس��تان ارتش��ی ما بحث می کردند که طرح هنوز 
کامل نیس��ت می گفت من به تنهای��ی آمادگی دارم این 
عملیات را انجام ده��م و تضمین موفقیت می کنم. یعنی 
آن موقع هیچ کس جرات نمی کرد یک عملیات کوچکی 
را تضمی��ن بکند. عراقی ها بعدها آمدند و مواضعش��ان را 
محکم زدند. واقعا در روزها و ماه ها و س��ال اول آنقدر بی 
تجربه بودند که اصال رسم و آداب جنگیدن را بلد نبودند. 
ی��ک واحد عمده را روز کام��ال جمع می کردند و به عقب 
می بردند و ش��ب می آوردند جلو، آن هم شب بعد از یک 
س��اعت تاریکی. محس��ن می گفت ما قبل از اینکه این ها 
بیاورند باید برویم در مواضع و وقتی این ها دارند می آیند 

سمت مواضع، آن ها را در حرکت بزنیم. هم می زنیم هم 
اسیر می کنیم و هم بدون درگیری و بدون این که تلفات 
دهی��م، مواضع اولی را تصرف می کنی��م و این اتفاق هم 
افتاد. با تالش و کوشش و سهم زیادی که محسن وزوایی 
داش��ت عملیات انجام ش��د و عملیات موفقی بود. حضور 
او دو اثر داش��ت یکی روحیه داد ب��ه همه فرماندهانی که 
در ش��ک و تردید بودند دوم خبر پی��روزی عملیات بازی 
دراز بود. به آرش��یو آن روز وقتی نگاه کنید می بینید که 
عملیاتی بود که در کل کش��ور اثر گذاش��ت. اما محس��ن 
راضی نبود. همه راضی بودند اال محسن وزوایی. می گفت 
ای��ن عملیات باید کامل به همه اهدافش دس��ت پیدا می 
کرد. حاال امکانات نبود، مهمات نبود، پشتیبانی نبود، بچه 
ها می گفتند محس��ن اشکمان درآمد اما او می گفت االن 
دشمن ضربه خورده و روحیه بچه ها باالست باید عملیات 
را ش��روع کنیم. کار شروع ش��د. تقریبا عملیات می رفت 
که عملی بش��ود، مواجه شدیم با ش��هادت شهید رجایی 
و ش��هید باهنر. یعنی هشتم ش��هریور انفجار دفتر نخست 
وزیری بود و یازده شهریور یعنی سه روز بعد عملیات بازی 
دراز دو انجام ش��د. امروز که دانش نظامی ما بیشتر شده 
می بینم که آن موقع محس��ن چقدر قشنگ تشخیص می 
داد؛ محس��نی که دانشجو بود، محس��نی که دوره نظامی 
طی نکرده بود، محسنی که اصال در بحث شغل فرماندهی 
نظامی هنوز الفبای آن را هم بلد نشده بود اما چقدر خوب 

تشخیص می داد، چقدر خوب فهمیده بود.
محس��ن وزوایی در دو عملیات بزرگ بازی دراز یک و دو 
سهم باالیی دارد و همین تجربه آنجا حاج احمد متوسلیان 
را هدای��ت می کند که باید از محس��ن در تش��کیل تیپ 

محمد رسول اهلل)ص( کمک بگیرد.
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