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نگاه می دارد.
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جمهورى اسالمى ایران 
وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان
 شهرستان رودان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودان در نظر دارد اجاره اراضى کشاورزى خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( setadiran.ir ) و با شماره مزایده 5098004475000002 به صورت الکترونیکى واگذار نماید.
انتشار در سایت 98/5/26 مهلت دریافت اسناد 98/06/05 ساعت 8 الى 14 تاریخ بازدید 98/05/27 تا تاریخ 98/06/02 ساعت 8 الى 12  زمان 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد 98/05/27 الى 98/06/05 ساعت 9 الى 14 زمان بازگشایى 98/06/06 ساعت 10/00 زمان اعالم به برنده 98/06/06 

ساعت 10/30 
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى

ضمنًا رعایت موارد زیر الزامى است:
1- برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه 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 پیشنهادات قیمت و  اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از 

این طریق امکان پذیر مى باشد.
2- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.

3- 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 سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

داوطلبان واجد شرایط داراى شناسه ملى اشخاص حقوقى ایرانى در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مى توانند از زمان درج اولین نوبت آگهى 
نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگى به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقع در بلوار 
22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه (در ساعات ادارى شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ) اقدام و دفترچه استعالم  
ارزیابى کیفى را نیز  از  سایت پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارك مورد نیاز  
را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمى پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهى به، دبیرخانه شرکت گاز 
استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهى است توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فـــنـى و بازرگانى مى باشد .(نوع 
تضمین شرکت در مناقصه : یکى از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتى مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه) متقاضیان مى بایست 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به 

ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانى مناقصات اقدام نمایند

موضوع : خرید دیزل ژنراتور برق اضطرارى با قدرت موتور 300کیلو وات  

کد فراخوان1398,3096شماره مجوز98/5/27تاریخ چاپ نوبت اول90مدت زمان اجرا(روز)

175/000/0003/211/805مبلغ تضمین(ریال)98/5/28تاریخ چاپ نوبت دومدو تعداد مرحله

 

كنجکاوی من را به پاوه كش��اند. می خواستم خودم 
وقاي��ع را از نزديك ببينم، زيرا آن زمان اخبار ضد و 
نقيضی به گوش��مان می رسيد و من نمی توانستم بر 
اين اس��اس گزارش بنويسم. از سوی ديگر خبرنگار 

گوش و چشم كسانی است كه در صحنه نيستند.
دكتر چمران برای پيدا كردن جواب سواالتم، من را 
به سراغ اصغر وصالی فرستاد. وقتی به ديدن وصالی 
رفتم، برخورد جدی با من كرد و گفت »همون بهتر 
كه ش��ما برويد و وقتی وضع شهر ها آرام شد بياييد؛ 
هر وقت هرجا امن و امان می ش��ود، سر و كله شما 
پيدا می ش��ود. به تهران برو و هرچه دوس��ت داری 
بنويس.« اين برخورد وصالی باعث ش��د مصاحبه ای 
انجام نش��ود. من به محوطه پ��ادگان رفتم. در آنجا 
همس��ر دكتر چم��ران را ديدم كه از من پرس��يد، 

مصاحبه كردی؟ گفتم نه نبودند.« 
روز بعد به س��راغ دكتر چمران رفتم تا س��واالتم را 
از وی بپرس��م. او پرس��يد كه ديروز با اصغر وصالی 
صحب��ت ك��ردی؟ گفتم »ن��ه. نبودن��د.« در حين 
صحبت بودي��م كه ناگهان اصغر وصال��ی وارد اتاق 
شد. من حسابی ترسيده بودم كه نکند دروغم فاش 
ش��ود. دكتر چمران از وصالی پرسيد كه ديروز كجا 
بودی؟ او هم گفت كه در پادگان بوده و جايی نرفته 
اس��ت. خدا رو ش��کر كه دكتر چمران ديگر پی اين 
را نگرفت كه وصالی كجا بوده اس��ت. دكتر چمران 
خط��اب به وصالی گفت »اصغر اي��ن خانم خبرنگار 
را ب��ا خودت به منطقه ببر ت��ا وضعيت را از نزديك 

ببيند.«
رفتار تند اصغر وصالی در ابتدای آشنايی باعث شد 
كه من تصميم بگيرم در منطقه بمانم. در اين مدت 

مظلومي��ت نيرو های اصغر وصال��ی كه معروف 
به دس��تمال س��رخ ها بودن��د، ديدم. ب��ه  نظرم 
مظلومي��ت آن ها هرگز فراموش نمی ش��ود. يك 
ماه بعد از حضور در كردس��تان، وصالی روبرويم 
ايستاد و بعد از كمی مکث گفت »با من زندگی 

می كنی؟« كمی از او فرصت خواستم.
در روز خواستگاری با هم صحبت كرديم كه هر 
دو طرف كارمان را ادامه دهيم. هر دو ش��رايط 
يکديگ��ر را پذيرفتيم و وصلت ص��ورت گرفت. 
زندگی مش��ترك ما از بهمن 58 آغاز شد. اصغر 
خيلی زياد به مرد ايده آل من نزديك بود. برخی 
بع��د از ازدواج ق��ول و قرارهايش��ان را فراموش 
می كنند، اما اصغر پای حرف هايمان ماند. زندگی 
ما كوتاه، اما شيرين بود.د يکی از مشخصه هايی 
كه در مورد وصالی می توانم بگويم اين است كه 
او به خودی خود فردی جدی نبود. اين جديت 
را در ش��رايط مکان، زمان و موقعيتی كه در آن 
قرار می گرفت، پيدا كرده بود. پشت چهره جدی 
اصغ��ر وصالی، فردی مهرب��ان و نگران وضعيت 
كش��ور و نيروهايش بود. بار ها پيش می آمد كه 
برای نيرو های وصالی مش��کل پيش می آمد، او 

سعی می كرد كه شوخی اش را حل كند.
اصغر خودمحور نبود

اصغر وصالی ش��رايط را می س��نجيد كه االن با 
اين وضعي��ت بايد چطور رفتار كند. مش��خصه 
دوم اصغر با توجه به جديتی كه داشت، انعطاف 
پذي��ری ب��ود. او خود مح��ور نبود. هر ش��ب با 
نيروهايش جلس��ه داشت و كار های روزانه  اشان 
را بررسی می كردند. هر كس هم انتقادی داشت 

می گفت. موفقيت هايش��ان را در جلس��ه مطرح 
می كردن��د ت��ا از آن ب��رای عمليات های بعدی 
استفاده كنند. نظرات نيرو ها برای اصغر وصالی 
بسيار اهميت داش��ت. به همين خاطر هميشه 
نظرخواه��ی می كرد. در سيس��تم نظامی خيلی 
كمتر ديده شده است كه فرمانده از نيروهايش 
نظر بخواهد، اما اصغر اين خصوصيت را داشت.

مش��خصه ديگر اصغ��ر وصالی اين ب��ود كه در 
عمليات ها پيش��تاز بود. او در س��تاد فرماندهی 
نمی نشس��ت تا به باقی دس��تور بده��د كه چه 
كار هاي��ی انجام دهند. همچني��ن هيچ كس را 
مجب��ور نمی كرد كه در عمليات حضور داش��ته 
باش��د. ابتدا در اول صف به راه می افتاد، سپس 
نيرو ها پش��ت س��رش می رفتند. تا مسافت ها به 
پشت س��رش نگاه نمی كرد كه چه كسانی با او 
همراه ش��ده اند. وقتی به مقصد نزديك می شد، 
ب��ه نيروهايش ن��گاه می كرد تا براس��اس تعداد 
نيرو ه��ا برنامه ريزی كند. اگر در دل ش��ب برای 
شناسايی می خواس��ت برود و نيروهايش خواب 
بودند، دلش نمی آمد آن ها را بيدار كند، خودش 

می رفت.
وصالی هیچ کس را مجبور نکرد

در پاوه بجنگد
ش��ب عمليات پ��اوه احتمال می رف��ت كه پاوه 
س��قوط كند، اصغر يك تع��داد لباس كردی به 
پاس��گاه آورد. خطاب ب��ه نيروهايش گفت »هر 
كس��ی كه می خواه��د می تواند لب��اس كردی 
بپوش��د و برود.« يکی از نيرو ها از دانش��جويان 
فيزيك دانش��گاه تهران بود. اصغر اصرار كرد كه 

او ب��رود و می گفت »در آينده ما به افراد متخصصی 
همچ��ون تو نياز داريم.« آن دانش��جو قبول نکرد و 
در عمليات ش��ركت كرد و به ش��هادت رسيد. تمام 
نيرو ه��ای وصالی كن��ارش ماندند و اكثرش��ان هم 
شهيد شدند. حدود 20 نفر از نيرو های سپاه و باقی 
از م��ردم كرد بودند. از اين جمع حدود هش��ت نفر 
زنده ماندند. شب عمليات پاوه همچون شب عاشورا 
ش��ده بود. بعد از ازدواج، من و اصغر بس��يار به مزار 
ش��هدا می رفتيم و او برايم از رشادت نيروهايش در 

عمليات می گفت.
وصالی اهل پش�ت می�ز نشس�تن  و عافیت طلبی 

نبود
اصغر از جمله كسانی نبود كه واليت پذيری را شعار 
دهد بلکه در عمل بود. اصغر وصالی اهل پشت ميز 
نشستن و عافيت طلبی نبود. او می توانست در تهران 
بماند و در امنيت باش��د، اما وقتی شرايط كردستان 
را ش��نيد، به كردس��تان رفت. او و گروهش دومين 
گروهی بودند كه وارد كردس��تان شدند. زمانی هم 
كه جنگ ش��روع شد، بنا بر نياز و شرايط در منطقه 
ماند. جنگ در مناطق عملياتی كردس��تان، بس��يار 
دش��وار بود. در آن ش��رايط هم راضی نش��د كه از 
كردستان به مناطق عملياتی جنوب برود تا كمی از 

مسئوليت هايی كه بر دوش داشت، كاسته شود.
اصغر خصوصیات شهدا را داشت

اگر در قالب شعار نباش��د، اصغر خيلی شبيه شهدا 
بود. تم��ام ويژگی های يك ش��هيد را اصغر وصالی 
داش��ت. هر زمان كه به ياد اصغر می افتم، فداكاری، 

ايثار، توانمندی و شجاعت به خاطرم می آيد.
دفاعپرس

خ های پاوه  فرمانده دستمال  سر
اینگونه بود

شهید اصغر وصالی از زبان همسر
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همسرشهیداصغروصالیرابهمناسبتسالگردآزادسازیپاوهبخوانید.
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روزنامه                                                   تلفنی آگهی می پذیرد 


