
چن��دی پیش پ��س از آن که دول��ت کلمبیا 
ادع��ا کرد ونزوئال قصد دارد از ایران موش��ک 
خری��داری کند، مادورو رئیس جمهور ونزوئال 

داد.واکنش جالبی از خود نشان 
قطعنامه  اس��اس  ب��ر 

ش��ورای   2231
امنیت سازمان ملل 
متحد،  تحریم های 
تسلیحاتی جمهوری 
اواخر  ایران  اسالمی 

مهر ماه سال 

جاری پایان می یابد و ایران می تواند تسلیحات 
ساخت خود را صادر کند و نیازهای تسلیحاتی 

نیروهای مسلح خود را نیز خریداری نماید.
آمریکایی ها تالش زیادی کردند تا تحریم های 
تسلیحاتی ایران را تمدید کنند و قطعنامه ای 
را نی��ز در همی��ن زمینه به ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل ارائه دادند 
ک��ه تنها یک کش��ور کوچک و 
آمریکا  از قطعنامه  بی خاصیت، 

حمایت کرد.
آمریکا پس از شکس��ت 
امنی��ت  ش��ورای  در 
ب��ه  دارد  قص��د 
تنهایی تحریم های 
ایران  تسلیحاتی 

را اجرا کند.
فعال  در  شکست 
مکانیس��م  کردن 

ماشه نیز ترامپ را متنبه نکرده است. او نگران 
شکس��ت خود در انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا است. 
علی ایح��ال، ایاالت متحده توانایی جلوگیری 
از صادرات تس��لیحات نظامی ای��ران را ندارد 
و همچنی��ن نمی تواند مانع خرید تس��لیحات 
نظامی از سوی ایران شود. جمهوری اسالمی 
ای��ران اگر بخواهد تس��لیحاتی ک��ه نیاز دارد 
 خری��داری کند،  از روس��یه و چی��ن نیازهای 
خ��ود را تأمین خواه��د کرد. این دو کش��ور 
ه��زاران کیلومتر دورتر از آمری��کا و مرزهای 
آبی و خاک��ی ایاالت متحده ق��رار دارند و از 
نظر جغرافیایی، آمریکا توانایی ایجاد مانع در 
مسیر صادرات تس��لیحات نظامی به ایران را 

ندارد.
ع��الوه ب��ر آن،  دو کش��ور روس��یه و چی��ن،  
کش��ورهای قدرتمند دنیا محسوب می شوند 
که آمریکا در مس��ئله تحریم های تسلیحاتی 
ای��ران،  خود را ب��ه طور مس��تقیم مقابل این 
دو کش��ور ق��رار نخواهد داد و البته مس��کو و 
پکن نیز زیر بار فش��ارها و تهدیدات واشنگتن 

نخواهند رفت.
مقامات روس��یه و چین باره��ا تأکید کرده و 
هش��دار داده ان��د ک��ه اقدامات آمری��کا علیه 
ایران، عواق��ب ب��دی ب��رای جامع��ه جهانی و 

آمریکا خواهد داشت.
رأی منفی این دو کش��ور در ش��ورای امنیت 
سازمان ملل به قطعنامه آمریکا،  نشان داد که 
روسیه و چین، هیچگاه به خواسته غیرقانونی 

آمری��کا تمکی��ن نخواهن��د کرد. ام��ا خرید 
تس��لیحات از روس��یه و چین از س��وی ایران 
یک وجه ماجرا است و وجه دیگر آن صادرات 
محصوالت دفاعی و نظامی ساخت ایران است 
که آمریکایی ها بر س��ر آن نیز مناقش��ه ایجاد 
کرده اند. نگرانی آمریکا از این اس��ت که ایران 
با لغ��و تحریم ه��ای تس��لیحاتی،  می تواند به 
کشورهای دوس��ت و همسو، تسلیحات صادر 
کند و این امر توازن ق��وا را در بخش هایی از 

دنیا به هم می ریزد. 
عالوه ب��ر آن منبع درآمدی ب��رای جمهوری 
اس��المی خواه��د ش��د. ای��ران اکن��ون، هم 
پیش��نهادهایی برای فروش تس��لیحات خود 
داش��ته و ه��م پیش��نهادهایی ب��ه برخی از 
کش��ورها برای صادرات تس��لیحات خود داده 
اس��ت که با استقبال روبرو شده است. ونزوئال 
کشوری اس��ت که با جمهوری اسالمی ایران 
روابط عمیقی دارد و این روابط از زمان حضور 
چاوز رئیس جمهور فقید این کشور برقرار شد 
و گس��ترش یاف��ت. آمریکایی ها تالش زیادی 
کردند ت��ا دولت مردمی ونزوئال را س��رنگون 
کنند،  هم چاوز و هم مادورو چندین کودتای 
آمریکای��ی را ن��اکام گذاش��تند. تحریم های 
اقتصادی آمریکا علیه ونزوئال ش��رایط سختی 
را برای این کش��ور ثروتمند ایجاد کرده است. 
فروش نفت و بنزین ایران به ونزوئال در شرایطی 
ک��ه آمریکایی ها تهدیدات زی��ادی را متوجه 
نفتکش های ایران کردند،  نشان داد که ایاالت 
متحده توان واکنش را از دس��ت داده اس��ت. 
نفتکش های ایران بدون دردسر راهی ونزوئال 
شدند،  بنزین خود را تخلیه کردند و بازگشتند 
و پس از آن افتتاح نخس��تین فروشگاه ایرانی 
در کاراکاس پایتخت ونزوئال، ضربه ای دیگر بر 
هیمنه پوشالی آمریکا بود که توانست بخشی 
از نیازه��ای مردم تحت تحریم این کش��ور را 

تأمی��ن کند. اکنون نیز جرقه خرید موش��ک 
از ای��ران از س��وی رئیس جمه��ور کلمبیا در 
ذهن نیکالس مادورو رئی��س جمهور ونزوئال 
زده شده اس��ت. پس از آن که »ایوان دوکه« 
رئیس  جمهور کلمبی��ا، 3۰ مرداد ماه مدعی 
ش��ده بود دولت نیکالس مادورو می خواهد از 
جمهوری اسالمی ایران موشک بخرد، مادورو 
در واکن��ش به این س��خنان گفت؛ایده خوبی 
است. وی گفت: ایده )خرید موشک از ایران( 

به ذهن من نرسیده بود.
 رئیس جمه��ور ونزوئ��ال در جریان نشس��ت 
کابین��ه دولت، که به  صورت تلویزیونی پخش 
شد، این واکنش را مطرح کرد. مادورو خطاب 
ب��ه »والدیمی��ر پادرینو« وزیر دف��اع ونزوئال 
گف��ت: »پادرینو، ببین چه ایده خوبی اس��ت! 
صحبتی با ایرانی ها داشته باشیم تا ببینیم چه 
موش��ک های کوتاه  برد، میان  برد و دور بردی 
دارند، به  خصوص که روابط خیلی خوبی بین 

ما هست.«
اکن��ون یک مش��تری قاب��ل اطمین��ان برای 
موشک های س��اخت ایران پیدا شده که قصد 
دارد آنها را خریداری کند، موشک هایی که با 
خرید آنها از س��وی ونزوئال قرار است در قاره 
آمری��کا و در نزدیکی ایاالت متحده مس��تقر 
ش��ود. قطعاً موش��ک ها و تس��لیحات ساخت 
ایران مش��تریان دیگری نیز دارد که می توان 
کش��ورهای دوس��ت در منطق��ه را ن��ام برد،  
همچون س��وریه، عراق،  لبن��ان، قطر و برخی 
دیگر از کش��ورها که می توانند این تسلیحات 
را با قیمت بسیار کمتر از تسلیحات آمریکایی 

و اروپایی از ایران خریداری کنند.
آمریکا نگران اس��ت چرا که بازار تس��لیحات 
خ��ود را در منطقه اگر از دس��ت ندهد، اما از 
رونق خواهد افتاد. به پایان تحریم تسلیحاتی 

ایران زمان زیادی باقی نمانده است.
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موشک »شهید حاج قاسم« با برد 14۰۰ کیلومتر را می توان 
دوربردترین موش��ک بالس��تیک تاکتیکی جهان برش��مرد، 
رک��وردی که پیش از این نیز با س��اخت موش��ک دزفول در 

اختیار جمهوری اسالمی ایران قرار داشت.
به مناس��بت روز صنعت دفاع��ی، وزارت دفاع و پش��تیبانی 
نیروهای مس��لح از چند دس��تاورد دفاع��ی رونمایی کرد که 
یکی از مهم ترین این دستاوردها، موشک بالستیک تاکتیکی 
»شهید حاج قاسم« با نام و یاد سردار دلها شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه بود.
موش��ک شهید حاج قاس��م با وزن بیش از 7 تن و طول 11 
متر، وزن سرجنگی 5۰۰ کیلوگرم دارای برد عملیاتی 14۰۰ 
کیلومتر و دقت نقطه زنی در حداکثر برد اس��ت. این موشک 
با س��رعت ورود به ج��و معادل 12 برابر س��رعت صوت قادر 
است از هرگونه سامانه دفاع موشکی عبور کرده و با توجه به 
دقت بس��یار باال و سرجنگی پرقدرت خود، هدف را نابود می 
کند. از دیگر ویژگی های موش��ک قاسم به دلیل برخورداری 
از موتور س��وخت جامد ترکیب��ی و قابلیت های تاکتیکی آن، 
سرعت عملیات آماده سازی و روانه سازنی آن بسیار کم بوده 
و فقط در مدت چند دقیقه قابل شلیک خواهد بود. همچنین 
از نظر تاکتیک پذیری و پلتفرم هیچ سامانه بالستیک مشابه با 
سامانه موشک شهید حاج قاسم در جهان وجود ندارد چراکه 
موشک های با این برد همگی عمود پرتاب بوده و وزن بیشتری 
دارند. اولین نکته ای که در بررسی موشک قاسم با آن مواجه 
می ش��ویم، اختالف قطر بدنه )موتور( با س��رجنگی است که 
بدنه از قطر بیشتری به نسبت سرجنگی برخوردار است. برابر 
اندازه گیری هایی که به صورت تقریبی صورت گرفته اس��ت، 
قسمت بدنه موشک قاس��م قطری حدودا 88 سانتی متری و 
سرجنگی آن نیز قطری حدودا 68 سانتی متری دارد. مقایسه 

قطر 88 س��انتی متری موتور س��وخت جامد موشک قاسم با 
قطر 125 سانتی متری موشک سجیل و قطر 68 سانتی متری 
موشک ذوالفقار نشان می دهد که نوع جدیدی از پیشرانه های 
س��وخت جامد برای بالس��تیک های ایرانی توس��عه یافته که 
نخستین بار در این موش��ک مورد استفاده قرار گرفته است. 
به نظر می رس��د که می توان استفاده از این پیشران سوخت 
جامد جدید را در تولیدات آینده موش��کی ایران و همچنین 
اس��تفاده در ماهواره برهای س��وخت جامد آینده وزارت دفاع 

مانند ذوالجناح، محتمل دانست.
اما در مهم ترین بخش موش��ک یعنی س��رجنگی، با مقایسه 
تصاویر به نظر می رس��د که موشک قاسم از همان سرجنگی 
موش��ک ذوالفقار اس��تفاده می کند که بنابر اعالم مسئولین، 
سرجنگی موش��ک قاسم 5۰۰ کیلوگرم وزن دارد. استفاده از 
بالک در قسمت سرجنگی و همچنین استفاده از یک تراستر 
)پیش��ران( در این قس��مت باعث می شود سرجنگی تا لحظه 
آخر هدایت ش��ود که باعث دقت افزایی موش��ک خواهد شد. 
از دیگر مش��خصه های ظاهری موشک قاسم که با دیدن آن 
به چشم می خورد، افزایش تعداد بالک های پایدارساز انتهای 
موشک اس��ت؛ پیش از این معموال در موشک های بالستیک 
ایران چه از نوع س��وخت مایع و چه جامد، معموال از 4 بالک 
پایدارساز در انتهای موشک استفاده می شد. به عنوان مثال در 
موشک هایی مانند خانواده فاتح، ذوالفقار و دزفول در قسمت 
انتهای موشک، 4 بالک پایدارساز وجود داشت و همچنین 4 

بالک کوچک دیگر نیز کمی جلوتر از آنها قرار داشت.
اما در موشک قاسم تعداد بالک های پایدارساز به 8 بالک و به 
صورت زوجی افزایش یافته است.علت افزایش تعداد بالک های 
پایدارس��از در این موش��ک، اختالف وزن سرجنگی و موتور 
موشک است؛ در حقیقت به دلیل کمتر بودن وزن سرجنگی 

نسبت به موتور، مرکز ثقل از سرجنگی دورتر است به همین 
دلیل در زمان پرواز موش��ک نیازمند پایدارس��ازی بیشتری 
خواهد بود. یکی دیگر از ویژگی های بارز موشک قاسم سرعت 
آن هنگام ورود به جو است که به گفته مسئولین برابر با 12 
ماخ یا 12 برابر سرعت صوت است. یکی از سرمایه گذاری های 
جدی آمریکایی ها طی سال های گذشته، توسعه سامانه های 
موشکی ضد بالستیک بوده که از جمله اهداف عمده این کار، 
مقابله با موشک های بالستیک ایران است و تعداد زیادی از این 
سامانه ها را نیز در منطقه غرب آسیا مستقر کرده اند. پروفایل 
پرواز موشک های بالستیک شامل سه مرحله اوجگیری اولیه 
 )Midphase(پرواز ثانویه یا مرحله میانی ،)Boost Phase(
  )Terminal Phase(و فاز نهایی یا شیرجه به سمت هدف
اس��ت  ک��ه در س��امانه های پدافندی معم��وال رهگیری این 
موش��ک ها در فاز میانی و یا نهایی پرواز موشک رخ می دهد؛ 
در حقیقت سرعت بسیار باالی موشک قاسم در هنگام ورود 
به ج��و که محل احتمالی درگیری آن با سیس��تم های دفاع 
موش��کی خواهد بود، باعث می شود که به راحتی از سد آنها 

عبور کرده و به هدف برخورد کند.
 چراتوسعهموش�کهایبالستيکتاكتيکیدردستور

كاراست؟
تمرکز دش��منان انقالب بر تضعیف توان موش��کی جمهوری 
اس��المی ایران و اعمال روش های مختلف توس��ط آنها برای 

بی اثر و ی��ا حتی کم اثر 
این  ک��ردن 

توان، ایران 
را در ط��ی 

ی  ل ها س��ا
گذشته به پیش��تاز کشورهای جهان 

در س��اخت موش��ک های بالس��تیک تاکتیکی تبدیل کرده 
اس��ت چراکه تنوع و تکثر این نوع از موشک ها در کشورمان 
حاکی از یک س��رمایه گذاری جدی و موثر بر روی توس��عه 
این گونه از موش��ک های بالستیک اس��ت. تحرك سکوهای 
پرتاب موش��ک های س��وخت جامد یکی از راهکارهایی است 
که برای حفاظت از دارایی های ارزش��مند موشکی کشورمان 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛  پر واضح است که موشک های 
س��وخت مایع نیازمند مدت زمان چندین ساعته برای تزریق 
سوخت و سایر فرآیندهای قبل از شلیک است؛ این در حالی 
است که موشک های سوخت جامد به چنین زمانی نیاز دارند 
و به دلیل قرار گرفتن سوخت در موشک، همواره آماده شلیک 
خواهند بود. این ویژگی باعث می شود تا موشک های سوخت 
جام��د را بتوان از النچره��ای متحرك با قابلی��ت جابجایی 
س��ریع و اختفای مناسب به منظور در امان ماندن از حمالت 
پیش دس��تانه دشمن، ش��لیک کرد. این ویژگی ممتاز سبب 
ش��د تا در سال های گذش��ته تمرکز بسیار جدی و ویژه ای بر 
توسعه موش��ک های کالس فاتح بعنوان یک موشک سوخت 
جامد تاکتیکی ش��ود و مدل های مختلف��ی از آن از برد 2۰۰ 
کیلومت��ری در نمونه اولیه تا ب��رد 5۰۰ کیلومتری در نمونه 
فات��ح-313، فات��ح مبین و رعد-5۰۰ بعن��وان آخرین نمونه 

رونمایی شده، تولید شود.
 ركوردشکنیموشکیايرانبرایدومينبار

اما توسعه و افزایش برد این موشک ها به همینجا ختم نشد و 
در ادامه توسعه این خانواده، موشک هایی مانند ذوالفقار با برد 

و دزفول  با ب��رد 1۰۰۰ کیلومتر البته با 7۰۰ کیلومت��ر 
با ابعادی کمی بزرگتر  تولید ش��دند؛ همزم��ان 

توسعه موشک های سوخت جامد، ساخت النچرهای متحرك 
برای حمل و ش��لیک این موشک ها نیز از جمله مسائل مورد 
توجه بود که توانس��تند النچرهای مختلفی را برای شلیک به 
صورت تک فروندی و یا چند فروندی موشک های این کالس 
طراحی کنند. جمهوری اس��المی ای��ران که تا پیش از این با 
ساخت موش��ک دزفول، عنوان س��ازنده و کاربر دوربردترین 
موشک بالستیک تاکتیکی دنیا را کسب کرده بود، با ساخت 
موشک ش��هید حاج  قاس��م با برد 14۰۰ کیلومتر، اختالف 
برد در این حوزه را بیش��تر از گذشته کرد. پر واضح است که 
ساخت یک موشک بالستیک تاکتیکی در ابعاد موشک قاسم 
با برد 14۰۰ کیلومتر نه تنها یک ش��اهکار فنی و مهندس��ی، 
بلک��ه یک برگ برن��ده عملیاتی نیز خواهد ب��ود؛ چراکه اگر 
پیش تر در طرح ریزی های عملیاتی موشکی برای اهداف دور 
دست، بر روی موشک های سوخت مایع حساب باز می شد که 
عملیاتی ش��دن آنها چندین ساعت زمان بر بود، از این به بعد 
این کار بر عهده موش��ک های سوخت جامد تاکتیکی خواهد 
بود که قابلیت جابجایی، اختفا و همچنین ش��لیک سریع را 
خواهند داش��ت و م��دت زمان این کار را از چند س��اعت در 
موش��ک های س��وخت مایع، به چند دقیقه در موش��ک های 
س��وخت جامد می رساند. از س��وی دیگر با توسعه یک مدل 
جدید از پیشران های سوخت جامد در کشور و تولد یک نسل 
دیگر از موش��ک های س��وخت جامد ایرانی، همانگونه که در 
خانواده فاتح و ذوالفقار ش��اهد چن��د محصول با ویژگی های 
مختلف بودیم، به نظر می رسد طیف گسترده و تنوع بیشتری 
از موشک های سوخت جامد در کالس موشک »حاج قاسم« 

فارس نیز توسعه خواهد یافت.

امامسجاد)ع(: هشدار که منفورترین مردم نزد خداوند کسی است که سیره 
امامی را برگزیند ولی از کارهای او پیروی نکند .

اميرنصيرزاده:
همکارینهاجاوپدافندسدی

خللناپذيردرآسمانكشورايجاد
كردهاست

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پیامی با گرامیداشت 
روز پدافند هوایی تأکید کرد: در هم تنیدگی نیروی 
هوایی و پدافند موجب شکل گیری سدی خلل ناپذیر 

در آسمان کشور شده است.
امیر عزیز نصی��رزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در 
پیامی روز پدافن��د هوایی را به امیر علیرضا صباحی 
فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش تبریک گفت. 

متن این پیام به شرح زیر است:
برادر ارجمند امیر سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد 
فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران سالم علیکم با صلوات بر محمد و آل 
محمد )ص( تاریخ پر افتخار و غرور انگیز ایستادگی 
جوانمردانه فرزندان رشید ملت در برابر یورش دشمن 
بعثی به خ��اك مقدس ایران، مش��حون از خاطرات 
برادری ه��ا و همدلی هایی اس��ت که نمون��ه بارز آن 
در ه��م تنیدگی نیروی هوای��ی و پدافند غیرتمند و 
شکل گیری سدی خلل ناپذیر در آسمان این سرزمین 
اس��ت. نیروی پدافند هوایی قاب غیرت مردانی است 
که از اقصی نقاط این جغرافیای جوانمردی، کوله بار 
جوانی خویش را به قصد رسیدن به قاف خوش نامی 

بستند و سیمرغ وار، بر اریکه آبرومندی تکیه زدند.
در س��الروز تشکیل پدافند هوایی با تدبیر فرماندهی 
معظم کل قوا )مدظله العالی(، ضمن نکوداش��ت یاد 
و خاط��ره ش��هیدان واالمقام نی��روی پدافند هوایی 
و گرامیداش��ت حماس��ه آفرینی های پیشکس��وتان 
شریفتان در سال های دفاع مقدس و پس از آن، برای 
آن برادر ارجمند و همکاران سلحش��ور آن جناب در 
ظ��ل ممدود حضرت ولی عصر ارواحنا فداه و هدایت 
داهیانه فرماندهی معظم کل قوا )مدظله العالی( عزت 

روزافزون مسئلت می نمایم.

خبر

     آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي 

روابط عمومى شرکت گاز استان زنجان

ول
ت ا
نوب

شرکت گاز استان زنجان در نظر دارد پروژه  خرید لوله هاى فوالدى  12 اینچ  شماره تقاضاى 9930059  را با شرایط ذیل از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید :
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
الف ) شرح مختصر کار : 

-  مدت انجام کار سه ماه شمسی می باشد.
ب ) پروژه فاقد پیش پرداخت میباشد.

ج ) شرایط متقاضی: 
 .  ep  تولیدکنندگان و تامین کنندگان لوله هاى فوالدى عضو سامانه -

- درصورت حضور شرکتهایى با هیئت مدیره مشترك , پیشنهاد هر دو شرکت رد خواهد شد.
- ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه طبق آخرین تغییرات و نمونه فرم پیوست به مبلغ 4,082,450,000 ریال ( به حروف چهار میلیارد و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال) شامل یکی ازانواع ذیل:

- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیربانکی که داراي مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند.
-  واریز وجه نقد (واریز به حساب شماره IR260100004101103730230598 بانک مرکزى بنام شرکت گاز زنجان).

– ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوي بیمه مرکزي ایران.
-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت).

-وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
-ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق هاي ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.

- تبصره : طبق نامه شماره 51103/97  مورخ 97/2/10« قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شود.»
ه ) محل زمان و مهلت تکمیل و تحویل مدارك :

    از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس  WWW.setadiran.ir ( بخش مناقصه) نسبت به اعالم آمادگی ، دریافت و تکمیل اسناد مناقصه طبق زمانبندي 
زیر اقدام فرمایند.

- مهلت دریافت اسناد ارزیابى فنى و اسناد مناقصه : 99/06/12 لغایت 99/06/15
- مهلت عودت  اسناد ارزیابى فنى و اسناد مناقصه : تا ساعت 8/30 صبح روز  یکشنبه مورخ 99/06/30

- زمان بازگشایی مرحله اول پاکات مناقصه : یکشنبه مورخ 99/06/30
- هزینه دریافت اسناد مناقصه به مبلغ :  500,000  ریال (به حروف : پانصد هزار ریال)

و )مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن33146225-024 واحد تنظیم پیمانشرکت گاز استان زنجان  تماس حاصل فرمایند.
       ** هزینه درج آگهى ( هر دو نوبت ) به عهده برنده مناقصه مى باشد .

        تذکر : پیمانکاران مى بایست جهت عودت اسناد مناقصه ( شامل پاکات الف ، ب و ج )  عالوه بر بارگذارى کلیه اسناد و مدارك به صورت مهر و امضاء شده و ارسا ل از طریق سامانه ستاد ، به صورت فیزیکى نیز از طریق تحویل 
پاکات به واحد حراست در مهلت معین اقدام نمایند .

بدیهی است تکمیل و ارائه مدارك مناقصه هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد نمود .
** توضیح : این آگهى در شبکه اطالع رسانى نفت و انرژى (( شانا )) به آدرس , www. shana .ir سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد ) به آدرس

 WWW.setadiran.ir  و پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس http: iets . mporg .ir درج گردیده است.

شماره مجوز وزارت نفت :1399.2825   ( سهامی خاص )

تعدادواحدشرح و مشخصات کاالردیف

1 PIPE,  API-5L-GRB ,  Thk.0.375 S.M MT84

2PIPE, API-5L-  GRB , Thk. 0.250, ERW MT10000

3PIPE, API-5L-  GRB ,DEGREE 2 MT500
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آگهى شرکت فوالد مبارکه 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

 www.msc.ir   
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  www.msc.ir 

 

فروش موشک های ایران به ونزوئال

ایده خوبی که در ذهن مادورو جرقه زد

»قاسم« دوربردترین موشک بالستیک تاکتیکی جهان

 جدیدترین دستاورد موشکی ایران را بیشتر بشناسید


