
آزاد کشورمان تصمیم  ملی کشتی  تیم  فنی  کادر 
دارد ترکیبی از ملی پوشان رده امید و جوانان را 
به جام جهانی آمریکا اعزام کند و مطمئنا برخی 
المللی  بین  رویداد  این  در  عنواندار  نفرات  از 

حضور ندارند.
آزاد طی روزهای  رقابت های جام جهانی کشتی 
می شود  برگزار  آمریکا  میزبانی  به  آذر   ۲۰ و   ۱۹
و این در حالیست که هنوز اما و اگرهای فراوانی 
در خصوص اعزام تیم ایران به این پیکارها وجود 
دارد. دلیل اصلی این مساله نیز اخبار ضد و نقیض 
ویزا  بر عدم صدور  مبنی  میزبان  از سوی کشور 
اعزام  که  است  ایران  تیم  اعضای  تمامی  برای 
ابهام  از  هاله ای  در  فعاًل  را  کشورمان  آزادکاران 

قرار داده است.
در  کرده  اعالم  کشتی  فدراسیون  حال  هر  به 
جهانی  جام  راهی  آزاد  کشتی  ملی  تیم  صورتی 
این کشور  به  آمریکا خواهد شد که ویزای سفر 
در  و  شود  صادر  ملی  تیم  اعضای  تمامی  برای 
واقعًا عدم صدور ویزا برای یک نفر هم به منزله 

لغو اعزام تلقی می شود.

اما در صورت صدور ویزا و قطعی شدن حضور 
آزادکاران به جام جهانی، کادر فنی تیم ملی کشتی 
در نظر دارد ترکیب تیم اعزامی را با نفرات زیر 

۲۳ سال خود ارنج کند.
البته با توجه به برگزاری جام جهانی به صورت 
تیم به تیم و همچنین تمایل کادر فنی برای میدان 
نفرات  کرد،  بینی  پیش  می توان  جوانان  به  دادن 
امیرحسین  و  یزدانی  حسن  همچون  عنوانداری 
از سوی  نباشند.  آمریکا  لیست مسافران  زارع در 
علی  همچون  آزادکارانی  اعزام  می توان  دیگر 
یزدانی،  امیرمحمد  نخودی،  محمد  سوادکوهی، 
امیررضا  و  آذرپیرا  امیرعلی  فیروزپور،  برادران 

معصومی را قطعی دانست.
در صورت  است  ممکن  فنی  کادر  می شود  گفته 
نیاز از آزادکاران باتجربه ای مثل کامران قاسمپور، 
تیم  ترکیب  در  هم  گلیج  مجتبی  و  اطری  رضا 

اعزامی به جام جهانی استفاده کند.
هنوز  آزاد  کشتی  ملی  تیم  فنی  کادر  حال  هر  به 
ترکیب اصلی برای حضور در جام جهانی را اعالم 
نکرده و همه چیز فعاًل به صدور ویزا برای تمامی 
به  سفر  برای  کشتی  فدراسیون  نظر  مورد  نفرات 

آمریکا بستگی دارد.

 فصل جدید لیگ برتر وزنه برداری از ۲۳ آبان 
آغاز می شود و هفت تیم با یکدیگر به رقابت می 
پردازند. قوانین لیگ نسبت به سال های گذشته 
تغییراتی داشته است. مسابقات در ۱۰ وزن برگزار 
می شود که هر تیم با هشت وزنه بردار شرکت 
می کند و در هر وزن نیز یک نماینده از هر تیم 

می تواند وزنه بزند.
همچنین هر تیم باید پنج وزنه بردار رده بزرگسال 
و سه وزنه بردار رده جوانان داشته باشد و هر تیم 
می تواند تنها پنج وزنه بردار ملی پوش بزرگسال را 
در اختیار بگیرد. هر ورزشکاری که از سال ۱۴۰۰ 
تا پایان قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ بحرین در مسابقه برون 
مرزی شرکت کرده باشد، ملی پوش محسوب می 
شود. در لیگ امسال، تیم های ذوب آهن اصفهان، 
ملی حفاری، مناطق نفت خیز جنوب، سایپا، نیروی 

زمینی ارتش، عقاب نیروی هوایی و رعد پدافند 
با هم رقابت می کنند. مرحله اول ۲۳ تا ۲5 آبان 
برگزار می شود. مرحله دوم لیگ در دی و هفته 

سوم در بهمن برگزار خواهد شد.
رسول  پوشان،  ملی  میان  از  آهن   ذوب  تیم 
معتمدی، علیرضا معینی، علیرضا یوسفی، مهدی 
در  را  قشقایی  حافظ  و  چترایی  مسعود  کرمی، 
به  توجه  با  معینی  و  یوسفی  دارد.  خود  ترکیب 
اینکه در رده سنی جوانان قرار دارند، جزو سهمیه 

جوانان محسوب می شوند.
داودی،  علی  با  ملی پوشان  میان  از  حفاری  ملی 
جوادی  مصطفی  سلطانی،  حسین  دهدار،  رضا 
نیز  است.تیم سایپا  بسته  قرارداد  بیرالوند  رضا  و 
نفراتی چون کیانوش رستمی، آیت شریفی، پیمان 

جان و مجید عسگری را در اختیار دارد.

بازگشت نظم و انضباط تیمی به اردوی تیم ملی با 
حضور دوباره کی روش سبب شده تیم ملی تیم تر 
آماده حضور در  بدون حواشی و دو دستگی،  و 

جام جهانی شود.
مرحله پنجم اردوی تیم ملی فوتبال برای حضور 
امروز  از  حالی  در  قطر   ۲۰۲۲ جام جهانی  در 
)شنبه( در کمپ تیم های ملی آغاز شد که حضور 
دوباره کارلوس کی روش در ایران سبب شده حال 
و هوای متفاوتی را در اردوها و تمرینات تیم ملی 

شاهد باشیم.
 مقایسه حال و هوای تمرین تیم ملی در ۴ مرحله 
گذشته با کی روش با روزهایی که دراگان اسکوچیچ 
روی نیمکت ایران می نشست، نشان از بازگشت نظم 
و انضباط به اردوی تیم ملی به گفته ملی پوشان دارد، 
مسئله ای که در زمان سرمربی کروات مورد غفلت 

قرار گرفته بود و شاهد حواشی زیادی بودیم.
برنامه های  از  یکی  با  نورافکن  امید  صحبت های 

بر  حاکم  وضعیت  گویای  خوبی  به  تلویزیونی 
کی روش  بازگشت  با  ملی  تیم  اردوی  و  تمرین 
است. نورافکن گفت که از لحاظ تیمی همه چیز 
بهتر است، بازیکنان بیشتر به وظایف خودشان عمل 
می کنند، یک دلی و نظم و انضباط خیلی بیشتر شده 
است. هر بازیکنی روی کار خودش تمرکز کرده و 

این در نهایت به تیم ملی کمک می کند.
کی روش،  و  اسکوچیچ  فنی  توانایی های  از  فارغ 
در  فوتبال  ملی  تیم  مفقوده  انضباط حلقه  و  نظم 
در  دستگی  دو  که  معضلی  بود،  گذشته  دوره 
تیم ملی را رقم زد و باعث شد هر بازیکن ساز 
خودش را بزند. اجباری نبودن صبحانه و مشخص 
در  بازیکنان  و خواب  نهار  و  شام  ساعت  نبودن 
زمان اسکوچیچ، تنها نمونه هایی از زیرپاگذاشتن 
انضباط تیمی در آن زمان بود که سبب شده بود 
بی نظمی در اردوها حرف اول را بزند. حتی کار 
یک  انتشار  با  بازیکنان  که  رفت  پیش  جایی  تا 

شدند  وقت  سرمربی  برکناری  خواهان  استوری 
ابایی  کنند،  مصاحبه  اسکوچیچ  علیه  اینکه  از  و 

نداشته باشند.
شرایط  کی روش،  بازگشت  با  گذشته  ماه   ۲ در 
آشکاری  تفاوت  آن  از  قبل  به  نسبت  ملی  تیم 
داشته است، تفاوتی که به خوبی در صحبت های 
ملی  تیم  بر  که  شرایطی  درباره  نورافکن  دیشب 
جدا  کی روش  کاریزمای  بود.  عیان  است،  حاکم 
دوره  حواشی  تا  شده  باعث  فنی  ظرفیت های  از 

گذشته تیم ملی مجالی برای تکرار نداشته باشد.
از موفقیت یک  فاکتور  تنها یک  انضباط  اگر چه 
با توجه به بازگشت  اما  تیم در جام جهانی است 
حضور  با  ملی  تیم  اردوی  به  مهم  فاکتور  این 
نتایج  کی روش، می توان نگاهی امیدوارانه تری به 
که  خصوص  به  داشت،  جام جهانی  در  ملی  تیم 
جدیت  ملی،  تیم  اردوی  گرفتن  نظم  بر  عالوه 
سرمربی پرتغالی که حضور پرجنب و جوشی در 
تمرینات دارد، یکی دیگر از فاکتورهایی است که 

در زمان اسکوچیچ کمتر شاهد آن بودیم.
دوباره  حضور  با  ملی  تیم  تمرینات  تماشای 
نکته  که  او  مصمم  چهره  و  جدیت  و  کی روش 
تا  می کند  بازیکنان گوشزد  به  را شخصا  نکته  به 
تاکتیک های او به درستی اجرا شود، نشان می دهد 
انتقادهایی  تمام  با  بازگشت کی روش  با  تیم ملی 
که برخی منتقدان به رفتار و تاکتیک های کی روش 
که  دوره ای  از  کامل تر  و  تیم تر  می کنند،  وارد 
داشت،  عهده  بر  را  ملی  تیم  هدایت  اسکوچیچ 

آماده حضور در جام جهانی می شود.
تنهایی  به  مربی  یک  کاریزمای  و  نظم  چه  اگر 
نمی تواند به موفقیت در جام جهانی ختم شود اما 
قطعا یک تیم بی نظم با بازیکنانی که سرمربی را 
قبول ندارد، شانس کمتری برای کسب نتایج قابل 

قبول خواهد داشت.

روزنامه سراسری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: میرایوب پیرایش قهوه چی

نشانی دفتر تبریز: خیابان امام خمینی)ره( - کالنترکوچه - کوچه ششم 
 پالک 61  - طبقه اول

تلفن: 33352774 )041( و 33352779 )041(  تلفکس: 33352751 )041(
amine.mardom@yahoo.com :آدرس پست الکترونیکی

نشانی دفتر تهران: 
خیابان کارگر - نرسیده به چهارراه لشکر 

روبروی ساختمان پست - پالک 851  طبقه سوم - واحد6      
 تلفن:66494318 )021( و 66494391 )021( 

 لیتوگرافی: واژه 
چاپ زیتون

www.aminnews.ir amine.mardom@yahoo.com @aminnewspaperمرامنامه  اخالقی روزنامه نگاران روزنامه امین در سایت روزنامه 

دوشنبه 16 آبان 1401/  12 ربیع الثانی 1444 هـ . ق /  November  7  2022 / شماره 6406 / سال بیست و پنجم

روز
ی ام

ریخ
ی تا

دها
خدا

ر
 تولد "ماري  کوري" کاشف رادیوم و پلوتونیوم در لهستان )1867م( )ر.ک: 4 ژوئیه(

آغاز انقالب بلشویك  ها در روسیه و روز انقالب )1917م(

 نیو ریپابلیك هفته نامه ای آمریکایی برای اولین بار منتشر شد.)1914م(
افتتاح موزه هنر مدرن در نیویورک شد.)1929م(

چاپ اولین روزنامه در لندن)1665م(

ذکر روز دوشنبه

اگر کسی با خواندن صیغه، نذر کرده است که عزاداران را اطعام کند، با توجه به 
شرایط فعلی شیوع بیماری چه تکلیفی بر عهده دارد؟

تا زمانی که عمل به نذر با رعایت مقررات و توصیه های بهداشتی، ممکن باشد، نمی توان 
آن را ترک کرده و یا تغییر داد ولی اگر صیغه نذر را نخوانده باشد، تکلیفی ندارد. ری
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
الِعلُم َیهدي إلَی الَحقِّ .

دانش، به حق رهنمون می شود.

یا قاضی الحاجات
 ای برآورنده حاجت ها

تفاوت دوره کی روش و اسکوچیچ؛
 تیم تر از قبل پیش به سوی جام جهانی

صد زن موفق دنیا  »مری ادواردز والکر«
بگذار نسل ها بدانند که زنان 

یونیفورم پوش ضامن آزادی آنهاهستند.
 روزی روزگاری دختری بود به نام مری که هر 
چکمه،  پوشید:  می  داشت  دوست  که  را  لباسی 

بلوز، شلوار، کراوات.
نبود.  لباس ها معمول   در زمان او پوشیدن این 
بند  با  از پشت  که  تنگ  هایی  لباس  باید  ها  زن 
زیر  از  که  چین  پر  های  دامن  و  شد،  می  بسته 
آن زیردامنی هایی فلزی که چین ها را باال نگه              
این  با  نفس کشیدن  پوشیدند.  را می  می داشت 
لباس ها سخت بود چه برسد که بخواهند با آن 

لباس ها آزادانه حرکت کنند.
مادر  و  پدر  مری،  دوستان  والدین  برعکس  اما   
مری معتقد بودند که دختران آزادند تا هر جور که 

دلشان بخواهد می توانند لباس بپوشند. 
 پدر مری یک پزشک خود آموخته روستایی بود. 
او عقیده داشت اگر فرزندانش بلوز و شلوارهای 
راحتی بپوشند. به خصوص در گرما و رطوبت، 

سالم تر و شادتر خواهند بود.
 مری از داشتن چنین والدینی خوشحال بود. به 

هر حال او دوست داشت لباس پسرانه بپوشد.

تشویق              را  برادرش  و  خواهران  و  او  مری،  پدر 
می کرد تا درس بخوانند.

مدرسه  به  پس  شود.  دکتر  خواست  می  مری   
پزشکی رفت و به عنوان یکی از اولین زن های 
شد.  التحصیل  فارغ  پزشکی  مدرک  با  آمریکا 
کرد.  ازدواج  پزشکش  از همکاران  یکی  با  مری 
و در مراسم عروسی کت و شلوار پوشید. چون 
دوست                        عروسی  لباس  از  بیشتر  را  لباس  این  او 

می داشت.
 زمانی که در آمریکا جنگ داخلی روی داد او به 

کمک نیروهای نظامی شتافت.
 چندین بار مری را به خاطر پوشیدن لباس مردانه 
دستگیرشد اما برای مری این فقط به منزله یک 
لباس بود و او حق خود می دانست که هر چه 

دوست دارد بپوشد.
 در طول جنگ داخلی آمریکا، مری جان بسیاری 
پایان جنگ  از  بعد  انسان ها را نجات داد. و  از 
از طرف کنگره ایاالت متحده به او مدال افتخار 

تقدیم کردند. 
که                   کراواتی  کنار  را  مدالش  عمر  آخر  تا  او   

می زد از یقه کتش آویزان می کرد.

ملی پوشان وزنه برداری در کدام تیمها وزنه می زنند؟

در صورت صدور ویزا؛
آزادکاران جوان در اولویت اعزام به جام جهانی آمریکا

بیرانوند: 
در جام جهانی

 تاریخ ساز می شویم
دروازه بان تیم ملی فوتبال گفت: کار ما در جام 
تاریخ ساز  بتوانیم  امیدوارم  است.  دشوار  جهانی 
شویم و در کنار زحمات کادرفنی و این تمرینات 

از گروه خود صعود کنیم.
در  ملی  تیم  اردوی  حاشیه  در  بیرانوند  علیرضا 
به جام جهانی  اظهار داشت:  فوتبال،  ملی  مرکز 
سرگذاشتن  پشت  حال  در  و  می شویم  نزدیک 
تمرینات خود هستیم. البته لژیونرها نیستند. این 
هفته دوم است که مرتب داریم تمرین می کنیم. 
شرایط خوبی است و تمرینات مناسبی را انجام 
می دهیم. امیدوارم در این هفته بازی دوستانه را 
به خوبی پشت سر بگذاریم و بتوانیم برای جام 

جهانی آماده شویم.
کنار  در  و  است  خوب  شرایطم  افزود:  وی 
سر  پشت  را  مناسبی  تمرینات  بازیکنان  تمامی 
آماده  خوب  بازی های  برای  همه  می گذاریم. 
را  ما  رقبای  کنیم.  خوشحال  را  مردم  تا  هستیم 
کار  و  هستند  سختی  تیم های  آن ها  می شناسید. 
ما در جام جهانی دشوار است. امیدوارم بتوانیم 
تاریخ ساز شویم و در کنار زحمات کادر فنی و 

این تمرینات از گروه خود صعود کنیم.
جام  در  کرد:  عنوان  فوتبال  ملی  تیم  دروازه بان 
جهانی قبلی خیلی شانس داشتیم و می توانستیم 
از گروه خود صعود کنیم اما متاسفانه نشد. همان 
بازیکنان  از  خوبی  شناخت  و  هست  هم  کادر 
دارند. هر چند زمان کمی بود. بازیکنان می دانند 
چه  بازی ها  در  ما  از  کی روش  کارلوس  که 

می خواهد تا همان تکنیک را پیاده کنیم.
با بازی های خوبی که روبروی  وی اضافه کرد: 
زیادی  شانس  دادیم،  انجام  اروگوئه  و  سنگال 

داریم. امیدوارم با دعای مردم صعود کنیم.

ترکیب تیم بوکس جوانان در 
مسابقات جهانی مشخص شد

این  ترکیب  ایران  جوانان  بوکس  تیم  کادرفنی 
جهان  قهرمانی  مسابقات  در  شرکت  برای  تیم 

را اعالم کرد.
به گزارش فدراسیون بوکس، مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان ۲۰۲۲ از ۲۴ آبان تا پنجم آذر به 
میزبانی اسپانیا و در شهر آلیکانته برگزار می شود.
با اعالم کادرفنی، ترکیب تیم بوکس ایران برای 

حضور در این رقابت ها مشخص شده است.
بیاتی  نیما  کیلوگرم(،   ۴۸ )وزن  ریگی  مرتضی 
)وزن 5۴ کیلوگرم(، علی اصغر افشاری )وزن 5۷ 
کیلوگرم(، محمد پارسی )وزن ۶۳.5 کیلوگرم( و 
آرین ساعدپناه )وزن ۹۲ کیلوگرم( بوکسورهای 

جوان اعزامی به این دوره از مسابقات هستند.
به  مهدی پور  رضا  برعهده  نفرات  این  هدایت 
عنوان  به  سپهوندی  مرتضی  و  سرمربی  عنوان 

مربی است.

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذیل اقدام نماید بدینوسیله از 
کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ساعت ۱۴الی  ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶اسناد ارزیابی را از سامانه            

WWW.SETADIRAN.IR دریافت نمایندو تا تاریخ    ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱۶ اسنادفوق را از طریق سامانه ارسال نمایند. 
 بدیهی است شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت 
کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق دعوت بعمل خواهد آوردتاارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده درسایت هیچگونه 
حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . خواهشمند است آدرس ، کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد .درصورت عدم پاسخگویی یا خرابی 

فکس مسئولیت آن برعهده  مناقصه گر می باشد.
آدرس امور کاال : ساری – بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره ۲ طبقه همکف ۳۳۴۹۲۳5۷-۳۳۲۰۴۰۹۱ -۰۱۱

آدرس کمیته فنی – بازرگانی : ساری – بلوارطالقانی شرکت گاز استان مازندران ۰۱۱-۳۳۲۰۲۴۰۸
*عنوان و مشخصات کلی پروژه ها: 

۱-محل تامین اعتبار : سایر منابع بند ق –گازرسانی به شهرها
۲-مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد .

۳-نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت 5۰۶5۹ هـ   مورخ 
۱۳۹۴/۹/۲۲ و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به شماره حساب  بانک مرکزی IR۷۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۲۶۰۷۳۷5۸۸۳((واریز گردد .

۴-زمان مهلت دریافت اسناد : از دوشنبه  ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ الی چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ساعت ۱۴:۳۰)ضمنًااصل تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کاردراین مهلت ثبت اتوماسیون اداری 
وتحویل دبیرخانه رمزمحرمانه گردد(

5- زمان عودت  پیشنهادمالی :شنبه  ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ساعت ۱۴:۳۰
۶-زمان گشایش پیشنهادات :یک شنبه  ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ )ساعت ۹صبح(

۷-ضمنا: هرگونه تغییر در زمان های یاد شده ازطریق سامانه اعالم می گردد.
۸- شرایط متقاضی : -- مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق ) رتبه، کد پستی، شناسه ملی، کد اقتصادی، دامنه کاری، تطابق امضاء، ضمانتنامه بانکی، صورت مالی حسابرسی 
شده منتهی به ۹۹/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۰ با توجه به الزام ارائه صورتهای مالی و حسابرسی شده بارعایت ماده ۴آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی ، تعهدنامه 
رعایت مبارزه با پولشویی، اساسنامه، آخرین تغییرات اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی، فرم خود اظهاری، مهر و امضاء پکیج پیمان، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء، 

مشخصات اعضاء هیات مدیره و سهام داران باالی ۱۰% ، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان و تکمیل فرم پولشویی ارسالی  ، گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده ،
- قرار داشتن در لیست کوتاه وزارت نفت) وندرولیست (و عضو سامانه ستاد و همچنین در خصوص تولید کنندگان شیرهای فوالدی  و تامین کنندگان  

- ارزیابی مشتریان قبلی و  گواهی حسن شهرت صادره توسط آنان
- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر) ارائه رزمه کاری مرتبط(

- تضمین کیفیت خدمات پس از فروش محصوالت)وارانتی( 
- نظام کیفیت و نحوه تضمین محصوالت ) گارانتی (

http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -
- »حداقل نصاب پیشنهاد دهنده دراین مرحله از مناقصه فرآخوان عمومی حداقل سه مناقصه گر می باشد« .
www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس

و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir مراجعه نمایید .

 *آگهی فراخوان ارزیابی کیفی* مناقصه عمومی ) یك مرحله ای(
مناقصه شماره 79272
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حداقل امتیاز کیفیمبلغ برآورد بریال مبلغ تضمینشماره فراخوان سامانه ستاد تعداد موضوع  مناقصه خرید ردیف

۱
شیر فوالدی توپی "۱۲ کالس ۳۰۰
Ball valev 12" , CLS 300 ,B.W

MATCHING PIPE

LINE PIPE.API-5L-GRB.12".THK 0.250

IGS-M-PL-002-3(1(

5۰

۲۰۰۱۰۹۱5۷۸۰۰۰۱۹۹۷.۹5۰.۰۰۰.۰۰۰۱5۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۶۰

۲
شیر فوالدی توپی "۱۶ کالس ۳۰۰
 Ball valev 16" , CLS 300 ,B.W

MATCHING PHPE

LINE PIPE.API-5L-X42 .16".THK 0.281

IGS-M-PL-002-3(1(

۱۴


