
فرزانه قبادي|  ديروز همه آمده بودند، همه آنهايي 
كه عصر يكش��نبه مبهوت ماندند و دوشنبه را تلخ و 
سياه سپري كردند. ديروز همه آمده بودند، هنرمندان و دانشجويان 
و مردم و مردم و مردم. مردمي كه امروز هر كدام يك خبرنگار بودند، 
تصاوير، ويديوها و نوشته هاي آن چند ميليون نفري كه در محدوده 
ميدان انقالب ت��ا خيابان حافظ حضور داش��تند، روايتگر تك تك 
اتفاقاتي بود كه در اين محدوده در حال وقوع بود. تا جايي كه اينترنت 
گوشي هاي همراه اجازه مي داد، گوشي ها تصاوير و ويديوها را براي 
آنها كه امكان شركت در مراسم را نداشتند، مخابره مي كردند. مريم 
تصويري از خودش روي پل كالج در اينستاگرام منتشر كرده و نوشته: 
»درحال توييت كردن از باالي پل كالج«  تمام تصاوير و خبرهايي كه 
در توييتر منتشر مي شد، بالفاصله راهي تلگرام مي شد و بعضي هم 
سر از تايم الين اينستاگرام در مي آورد. پالكاردها، شعارها، نگاه ها و 
بغض ها و اشك ها، سوژه هايي بود كه از دوربين گوشي هاي هوشمند 
شهروند خبرنگاران دنياي مجازي پنهان نمانده بود. كاربران توييتر 
چند روزي اس��ت با هشتگ # هاشمي- رفس��نجاني اخبار مربوط 
به ارتحال آيت اهلل را پوش��ش مي دهند و اظهارنظرها و تحليل هاي 
مختلفي در اين شبكه توسط كاربران منتشر مي شود، صبح ديروز اما 
حال و هواي توييت ها خبري بود، اما عصر توييت ها پر از خاطره بود، 
خاطرات يك وداع، خاطرات روزي كه بعد از چند سال باز هم مردم 
را كن��ار هم قرار داد. اما در اين بين به تعبير ماريا در توييتر: »اونايي 
ك��ه اومده بودن به بقيه كمك مي كردن، آروم بودن، كس��ي رو هل 
نمي دادن«از سلفي هاي بي امان كه بگذريم، بعضي از كاربران تصاوير 
خوبي از حاشيه اين مراسم منتشر كردند، محسن در اينستاگرام زير 
تصوير انبوه جمعيت نوشته بود : »خدا رحمتت كند آيت اهلل، امروز 

مردم بدرقه تاريخي برايت داشتند، نگران مردم نباش، مردم راه رو 
پيدا كردن، امروز مردم نش��ون دادن، هيچ جاي نگراني براي آينده 
نيست، آسوده و آرام به س��وي نفس مطمئنه رهسپار شو« وحيده 
تصويري از لحظات وداع مردم با آيت اهلل را در حساب اينستاگرامش 
پست كرد و نوشت: »ما مي گوييم؛ جز خوبي از تو نديديم« اما بخش 
زيادي از توييت هايي كه از س��اعت 9 صبح ديروز توس��ط كاربران 
پست مي ش��د و حتي مضمون آن به دل خيابان انقالب و زير گوش 
رييس صدا و سيما هم كشيده شد، مربوط بود به عملكرد صدا و سيما 
در چند س��ال اخير و روزهاي پس از رحلت آيت اهلل هاشمي، امين 
در توييتر نوشته بود: »ايراد صداوس��يما اين است كه در زماني كه 
اينترنت به بخش جدايي ناپذير زندگي مردم تبديل شده، همچنان 
به فكر سانس��ور اس��ت.«در ميان انبوه جمعيت مي شد چهره هاي 
آش��نايي را ديد، تصاويري از باران كوثري، پ��گاه آهنگراني، بهزاد 
نبوي، مصطفي تاجزاده و... توسط دوربين هاي مردم شكار شد، اما 
ش��هيندخت موالوردي با انتشار تصويري در كنار وزير بهداشت در 
حساب توييترش نوشت: »وداع با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني، او كه 
با مردم ماند و با مردم رفت« كاربري به نام تارسفيد هم خاطره اي را 
در توييتر از محمود واعظي، وزير ارتباطات منتشر كرد كه مورد توجه 
كاربران قرار گرفت: »واعظي، وزير ارتباطات رو ديديم، بهش گفتيم 
سرعت اينترنت كمه، نشنيد. همسرش صداش كرد گفت اينها ميگن 
س��رعت اينترنت كمه، گفت زيادش مي كنيم.« ديروز برگ مهمي 
از تاريخ معاصر ايران ورق خورد؛ برگي كه پر بود از حضور مردم، هر 
چند حاش��يه ها ساخته شدند تا همه چيز را تحت تاثير قرار دهند و 
صداي بلندگوها تمام تالش شان را كردند، اما تاريخ، روايت وداع با 

مردي را ثبت كرد كه »مردم« او  را بدرقه كردند. 

برگ مهمي از تاريخ معاصر  ورق خورد
كاربران توييتر چند روزي است با هشتگ # هاشمي- رفسنجاني اخبار مربوط به ارتحال آيت اهلل را پوشش مي دهند و اظهارنظرها و تحليل هاي مختلفي در اين شبكه توسط كاربران منتشر مي شود، صبح ديروز اما 
حال و هواي توييت ها خبري بود، اما عصر توييت ها پر از خاطره بود، خاطرات يك وداع، خاطرات روزي كه بعد از چند سال باز هم مردم را كنار هم قرار داد. ديروز برگ مهمي از تاريخ معاصر ايران ورق خورد؛ برگي كه 
پر بود از حضور مردم، هر چند حاشيه ها ساخته شدند تا همه چيز را تحت تاثير قرار دهند و صداي بلندگوها تمام تالش شان را كردند، اما تاريخ، روايت وداع با مردي را ثبت كرد كه »مردم« او  را بدرقه كردند. 
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ديروز همه بودند

اينجا، وداع مجازي

شبكه مجازي

آگهي مناقصه عمومي خريد، تهيه و تامين كيف هاي بهداشتي 
 به همراه اقالم مورد نياز بهداشتي  

)مرحله دوم( 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان 

شبكه بهداشت و درمان قروه در نظر دارد خريد، تهيه و تامين كيف هاي بهداشتي به همراه اقالم مورد نياز بيماران بستري 
به تفكيك بخش هاي بيمارس�تاني جهت بيمارستان شهيد دكتر بهش�تي  قروه را از طريق مناقصه عمومي به شركت هاي 
صالحيت دار، واجد شرايط و داراي مجوز )تامين وسايل و تجهيزات پزشكي، تامين البسه بيمارستاني و درماني و شركت هاي 
توليد، تهيه و توزيع وسايل بهداشتي- آرايشي- تبليغاتي مرتبط با موضوع مناقصه( به مدت 6 ماه از مورخ 95/11/30 لغايت 

96/5/31 واگذار نمايد. 
مدت زمان تحويل اسناد مناقصه به شركت هاي داوطلب: 

از تاريخ نشر آگهي: 95/10/22 لغايت 95/10/27 
محل تحويل اسناد و شرايط مناقصه به شركت هاي داوطلب: 

استان كردستان- شهرستان قروه- ميدان بسيج- خ 17 شهريور- شبكه بهداشت و درمان قروه 
مهلت ارسال پيشنهادات )پاكات الف، ب، ج( لغايت 95/11/7

آدرس ارسال مدارك و پيشنهادات )پاكات: الف، ب، ج( 
استان كردستان، شهرستان قروه- ميدان بسيج- خيابان 17 شهريور- دفتر حراست شبكه و درمان قروه، ارسال از طريق 

پست سفارشي  
نوع و مبلغ سپرده شركت در مناقصه

شركت كنندگان بايستي جهت شركت در مناقصه مبلغ پانزده ميليون ريال )15000000( به صورت اصل فيش واريزي به شماره 
حساب 74380904 بانك رفاه شعبه شريعتي قروه كد 825 و يا ضمانت نامه بانكي معتبر قابل وصول )با اعتبار حداقل 3 ماه 

از تاريخ درج آگهي در وجه شبكه بهداشت و درمان قروه( ارائه و به همراه ساير مدارك ارسال نمايند. 
تاريخ بازگشايي پاكات و پيشنهادات: 

مورخ 95/11/11  روز دوشنبه راس ساعت 10 صبح در دفتر مديريت شبكه بهداشت و درمان قروه مي باشد. 
در ضمن متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي                   7- 08735220156 تماس حاصل و يا 
به سايت ملي اطالع رساني استعالم ها به آدرس )http://iets.mporg.ir( و يا به آدرس وب سايت دانشگاه علوم پزشكي 

و خدمات بهداشتي درماني كردستان )http://webda.muk.ac.ir( مراجعه فرمايند. 

ش�ركت صنايع چوب و كاغذ ايران )چوكا( در نظر دارد تعداد 6 دستگاه خودرو اسقاطي و ضايعات چوبي 
موجود در محل كارخانه شامل )ضايعات پوست چوب پوسيده )قابل مصرف در كمپوست(، كمپوست سرند 
شده )خاك پوسيده سرند شده(، ضايعات پوست چوب تازه، ضايعات خاك اره قابل مصرف، ضايعات خاك 
اره پوسيده، ضايعات تخته حاصل از پالت، ضايعات پالت )پشت ال( و ضايعات پالت )برش آخر تخته( را از 

طريق مزايده عمومي به فروش رساند. 
كليه متقاضيان مي توانند از تاريخ 95/10/22 لغايت 95/11/02 جهت رؤيت اقالم، دريافت و تحويل اسناد 
و مدارك مزايده به نشاني: كيلومتر 35 جاده انزلي به تالش مجتمع چوكا- واحد دبيرخانه مراجعه و براي 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 44609032- 013 امور حقوقي و قراردادها تماس حاصل نمايند. 

صنايع  چوب و كاغذ ايران )چوكا(

حقوقیموسسه 

www.shamimedalat51@gmail.com

آگهي مزايده عمومي شماره 95/3

موج جمعيت بيرون دانشگاه تهران/ خبرگزاري ايلنا

عكاس هاي خبري حضوري فعال در مراسم داشتند/ خبرگزاري ايرنا

كاربران اينستاگرام تصاويري از حضورشان را ثبت كردند 

برخي هم حرف دل شان را در دست گرفته بودند/ خبرگزاري فارس تصوير هاي متفاوت مردم از مراسم 

حضور بازيگران و چهره هاي فرهنگي در مراسم تشييع/ جماران

داخل حرم امام خميني پر بود از اشك و عكس/ خبرگزاري مهر

تيترهاي مربوط به درگذشت آيت اهلل هاشمي در دستان بدرقه كنندگانش/ خبرگزاري ايلنا

ساكنان خيابان انقالب از پنجره ها شاهد تشييع رييس جمهور سابق بودند/ خبرگزاري مهر

از كليه شركتهای واجد شرايط كه آمادگی وتوانايی انجام موضوع مناقصه / مناقصات مذكور را دارند دعوت می شود اسناد استعالم ارزيابی كيفی مناقصه گران )دفترچه 
شماره دو ومعيارهای ارزيابی كيفی ( بانضمام ساير اسناد مناقصه )متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومی وخصوصی وشرايط شركت در مناقصه ، فرم تقاضا 
PMR  وفرم معيارهای ارزيابی فنی ( موجود در شبكه اطالع رسانی اين شركت به نشانی http://www.abadan_ref.ir  را دريافت ، پس از مطالعه وتكميل به همراه 

كليه مدارك مورد نياز ، اسناد مناقصه مربوط ، وفق برنامه زمان بندی فوق به كميسيون مناقصات شركت پااليش نفت آبادان تحويل نمايد . 
-  محل تشكيل جلسات وبازگشايی پاكات : آبادان – ساختمان دفتر مركزی )جنرال آفيس ( – طبقه دوم – سالن جلسات كميسيون مناقصات 

- تكميل كليه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزيابی كيفی مناقصه گران به صورت دقيق وخوانا وارسال تمامی مدارك ومستندات سوابق كاری ومالی و... مربوطه 
به صورت كپی برابر اصل )مصدق شده ( كه به امضای صاحبان امضا مجاز رسيده وممهور به مهر شركت متقاضی باشد در پاكت سربسته الزامی است . در صورت عدم 

تكميل وارسال اسناد استعالم ارزيابی كيفی وساير مدارك فوق االشاره صالحيت شركت كنندگان قابل بررسی نخواهد بود . 
- نحوه ارزيابی كيفی ومعيارهای مورد نظر به شرح مندرج در فرمهای مربوطه پيوست اسناد استعالم ارزيابی كيفی مناقصه گران فوق الذكر می باشد . 

- ارائه مدارك وسوابق مزبور هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد وساير اسناد ومدارك در صورت عدم تاييد در هركدام از مراحل مناقصه بصورت 
سربسته عودت می گردد .

- پس از ارزيابی كيفی ومش�خص شدن ليست كوتاه مناقصه / مناقصات مذكور به شركتهای تاييد شده در خصوص ارسال پاكات الف ب ج تا موعد مقرر در آگهی 
واسناد مناقصه اطالع رسانی خواهد شد 

- آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه / مناقصات از سامانه اينترنتی پااليشگاه 15 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 
- آخرين مهلت تحويل دفترچه تكميل شده شماره 2 بانضمام اسناد مصدق شده كپی برابر اصل مورد نياز 15 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه 

- پيشنهاد فنی ميبايست  مطابق فرم تقاضا )PMR ( وبراساس فرم معيارهای ارزيابی فنی تهيه وارسال گردد 
-  نرخ پيشنهاد دهندگان بايستی مقطوع بوده وشامل كليه هزينه های مربوطه از جمله ماليات برارزش افزوده )بطور مجزا در پيشنهاد مالی درج گردد ( وهزينه حمل 
باشد همچنين در برگه پيشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ )سه ماه( محل تحويل كاال )پااليشگاه آبادان ( ومدت زمان تحويل كاال )با استناد به اسناد مناقصه ( درج گردد 
- تاريخ بازگشايی پاكات مالی متعاقبا در جلسه بازگشايی پاكات فنی اعالم خواهد شد وشركتهايی كه پيشنهادفنی آنها حائز حداقل امتياز فنی گردد می توانند 72 

ساعت قبل از بازگشايی پاكات مالی نسبت به ارسال نرخ اصالحی اقدام نمايند ضمن اينكه مراتب تاييد / عدم تاييد از طريق نمابر اطالع رسانی خواهد شد 
   http://www.abadan-ref.ir و همچنين  پايگاه اطالع رسانی اين شركت به نشانی www.shana.ir ضمنا آگهی اين شركت در شبكه اطالع رسانی شانا به نشانی - -
WWW.TENDER.BAZRESI.IR    و سامانه كشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرائی IETS.MPORG.IR ونيز پايگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی 

درج و قابل مشاهده می باشد 

 فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه گران 
) عمومی دو مرحله ای(
95/L/60 : شماره آگهی مناقصات

شماره مجوز : 95-4359

نوبت دوم

روابط عمومی – شركت پااليش نفت آبادان 

شركت ملي پااليش و  پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
شركت پااليش نفت آبادان سهامی عام

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد كاالی موضوع مناقصات جدول زير را با مشخصات و شرايط كلی مشروحه از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان 
و تأمين كنندگان معتبر خريداری نمايد.

مبلغ ضمانتنامه تعداد اقالمشرح کاالشماره مناقصهردیف
به ریال

حداقل امتیاز 
ارزیابی کیفی

ساعات بازگشایی 
پاکات فنی

 تاریخ گشایش پاکات )الف وب( 
شرکت های تأیید شده در ارزیابی کیفی

140-90-9342400699/p0812290/000/0006516/4596/1/23تلمبه روانکار مولدهای 11و

240-90-9341800048/p0611/000/000/0006016/0096/1/27جرثقیل 300 تن

340-90-9443500311/p075250/000/0006016/4596/1/27کولرهای اسپیلت

440-90-9542400828/S043250/000/0006517/1596/1/20بازوی بارگیری

501-90-9431111/P06VOLTH SERVO MOTOR1200/000/0006518/1596/1/23

648-90-9511453/P09776/400/2806017/4596/1/20سنسور

701-90-9542001/F1125/000/0006016/3096/1/27ماده شیمیایی آنتی استاتیک

 دانشگاه علوم پزشكي
 و خدمات بهداشتي درماني كردستان

عكس: اينستاگرام ساتيار امامي


