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پنج�ره- عربها به چای می گوین�د- یکی از هفت 
خواهران نفتی 9-لقب ابوالمعالی عبداهلل محمدبن 
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شیعیان شده است. 

شماره 9827 جدو    ل

گزارش روز

n لیا کریمی 

 یک�ی بود یک�ی نبود غی�ر از خدای 
مهربون هیچ کس نبود.

 ب�اال رفتی�م دوغ بود پایی�ن اومدیم 
ماست بود قصه ی ما راست بود. 

قصه ی ما به س�ر رس�ید،کاغه به 
خونه ش نرسید! 

همیشه مامانم که برام قصه می گفت 
آخر داستان می خواستم بدونم که باالخره 
کاغ�ه به خونه ش می رس�ه یا ن�ه ؟! اما 
هیچ وقت از دل داس�تان هایی که مادرم 
می گفت نفهمیدم کاغ قصه به خونه ش 

رسید یا نه!
 القصه داس��تان ادبیات کودک و نوجوان  
از زبان ش��فاهی از دل الالیی ها و داستان های 
ش��فاهی ش��روع ش��د تا به امروز ک��ه ادبیات 

نوشتاری کودکان به وجود آمده است. 
کودک دی��روز در قالب کودک امروز هیچ 
عرض اندامی نمی توانس��ت بکن��د بلکه رفته 
رفته با عوض ش��دن نوع نگاه مخاطب نسبت 
ب��ه کودک و دوران کودک��ی؛ ادبیات کودک و 
نوجوان به صورت ابزار قدرتمندی پا به عرصه 
وجود گذاش��ت و کودک بزرگسال دیروز را به 

کودکی خود نزدیک کرد .  
ادبیات شفاهی پیش از این دوران  رنگ و 
بویی خاص داش��ت و از دل نسل های مختلف 
ش��نیده و سینه به س��ینه منتقل می شد . اما 
ادبیات نوشتاری آمد تا ادبیات کودک و نوجوان  
نیازهای این قش��ر را بر اساس نیازهای دوران 

کودکی هویت جدیدی ببخشد . 
“سؤال” نیاز مخاطب امروز 

راه��ی که در این س��ال ها  نویس��ندگان 

 . . . کالغه به خونه ش نرسید!
*  کارشناس ارشد ادبیات کودک 

و نوجوان: بیشتر نویسندگان 
بدون شناخت کامل و دقیق از 

مخاطب، پا را به این عرصه می نهند 
و به ارائه   آثاری می پردازند که 
مخاطب نمی تواند با آن ها به 

خوبی ارتباط برقرار کند. نخستین 
و مهم ترین ضعف  بارز ادبیات 

کودک و نوجوان، عدم شناخت 
مخاطب است.

*  مزینانی شاعر و نویسنده  کودک و نوجوان:به نظر من ادبیات 
کودک نتوانسته سیر و سرعت تحوالت عصری و نسلی را در آثار 

خودش بتاباند.

* سید علی کاشفی خوانساری، 
نویسنده کتاب کودک و نوجوان: 

بسیاری از کتاب های کودک و 
نوجوان با حال و هوای نویسندگان و 
مترجمان و ناشران و سیاست گذاران 
فرهنگی  تهیه می شوند و با سالیق 

کودکان و نوجوانان فاصله دارد .

ادبیات ک��ودک و نوجوان پیموده اند نه هموار 
بوده و نه آس��ان؛ هدف از این گزارش شناخت 
مخاطب امروز و نیازهای مخاطب ادبیات کودک 
و نوجوان اس��ت وامید اس��ت بتوان با پیگیري 
این آسیب شناسی ها راهی  نو به سوی ادبیات 

کودک و نوجوان بگشاییم.
 بگذاری��د این گونه ش��روع کنیم. ادبیات 
کودک و نوجوان به چه ادبیاتی می گویند ؟ آیا 
ک��ودک امروز نیازمند ادبیات کودک و نوجوان 
با نگاهی تازه اس��ت؟ آیا نسل کودکان امروز با 
دی��روز فرق دارد؟ نگاه نوس��تالژیک به ادبیات  
ک��ودک و نوجوان هنوز همانند قبل تاثیر گذار 
است؟ به راستی نیاز مخاطب ادبیات کودک و 

نوجوان چیست؟ 
به وضوح روش��ن اس��ت که هنر و به طور 
اخص آن ادبیات تاثیر بسزایی بر مخاطب جامعه 
دارد. ب��ه خصوص اگر در زمینه ادبیات کودک 
و نوجوان فعالیت بهتر و ریش��ه ای تری داشته 
باشیم و کودکان جامعه امروز را کودکان تکامل 

یافته فردا بدانیم . 
یک نویسنده کودک و نوجوان در اولین قدم 
برای نوشتن داستان سوژه ای انتخاب می کند.

آیا س��وژه ای که نویسنده  انتخاب کرده است 
به نیازهای این گروه س��نی پاس��خ می دهد یا 
اینکه فقط نویسنده محترم قصد دارد درونیات 
وباورهای فکری خود را به نگارش در آورد و یا  
نیازه��ای نوجوان و یا کودک را در نظر بگیرد؟ 
پس اولین قدم در نگارش، داس��تان سوژه یابی 
نیست بلکه نیازسنجی اولین قدم برای خلق آثار 
کودکان و نوجوانان است و باید در مرحله بعدی 
سوژه داستان را انتخاب و به نگارش در آورد . 

حد فاصل سلیقه مخاطب و نویسنده 
س��ید علی کاشفی خوانس��اری، نویسنده 
کت��اب کودک و نوجوان مهم ترین نیاز ادبیات 
ک��ودک ونوجوان را ش��ناخت دقیق مخاطب و 
نیازها  و سالیق او می داند و می گوید : “بسیاری 
از کتاب های کودک و نوجوان امروز بدون توجه 
به سالیق مخاطب و نیاز آنان منتشر می شوند 
و بیشتر با حال و هوای نویسندگان و مترجمان 
و ناش��ران و سیاس��ت گذاران فرهنگی  چنین 
کتاب هایی تهیه می ش��وند وخیلی وقت ها با 

سالیق کودکان و نوجوانان فاصله دارد .”
کاشفی خوانساری ادامه می دهد : امروز هر 
کتابی قبل از اینکه بخواهد انتشار عمومی پیدا 
کند  به صورت آزمایشی منتشر می شود و در 
اختیار گروه های نمونه  مثل مهد کودک ها و 
مدرس��ه ها و کتابخانه ها قرار داده  می شود و 
بازخورد آن از کودکان ونوجوانان  گرفته می شود 
و بعد تصمیم به انتشار عمومی آن می گیرند. “

چگونه مخاطب شناسی کنیم؟ 
از نگاه کارشناسان، ادبیات کودک و نوجوان 
نهال نو پایی است که باید مورد توجه قرار گیرد 
و پتانس��یل ه��ای بالقوه آن ب��ه بالفعل تبدیل 

نشده است.
 مرجان کامیاب کارش��ناس ارشد ادبیات 
کودک و نوجوان از تفاوت بین امکانات و نیازهای 
کودکان و نوجوانان چنین می گوید : “ این گونه  
ادب��ی – ادبیات کودک و نوج��وان -  به دلیل 
مخاطب خاص خود اس��ت که از سایر گونه ها 
متمایز ش��ده اس��ت و به دلی��ل اهمیت دوران 
کودکی و حساس��یت ویژه   این دوران، ادبیات 
کودک و نوجوان نیز اهمیت واالیی یافته است.”

نخستین گام ؛ مخاطب شناسی 
کامیاب بر همین اس��اس مخاطب شناسی 
در ادبیات کودک  و نوجوان را نخستین مرحله   
ش��روع نویس��ندگی برای این گروه می داند و 
می گوید: “ توجه به ویژگی ها و عالیق این گروه 
ضرورتی انکارناپذیراست. زیرا اثری برای این  که 
مورد توجه مخاطب قرار بگیرد و از س��وی قشر 
تعیین  شده   خود استقبال شود، باید هماهنگ با 
روحیات و عقاید آن ها نوشته شود. سطح نگرش 
نویس��نده و محدوده ذهن او نسبت به کودکان 
جهان، ژرف��ای یک موضوع را در هر اثر هنری 
نشان می دهد. بنابراین یک نویسنده  خوب باید 
به س��لیقه و نظر مخاطب خود احترام بگذارد. 
به همین دلیل، به گمان برخی، در واقع ش��اعر 

کودک زندانی مخاطب خود است. 
وی عنوان می کند که مخاطب، در آفرینش 

اثر حضوری مداخله گر دارد و آزادی ش��اعر را 
هنگام آفرینش س��لب می کند.  اصوال در کار 
کردن برای کودکان و نوجوانان، شناخت ذهن 
و روان آن ه��ا و ح��وزه   زندگ��ی و دنیای ویژه   
کودک و نوجوان، یک اصل اساس��ی است و در 
هر کاری توانمندی، تجربه زندگی و ویژگی های 

ذهنی- روانی آن ها را باید در نظر گرفت. 
 این کارشناس ادبیات کودک و نوجوان از 
اهمی��ت واالی این گونه ادبی و اهمیت فراوان 
مخاطب شناس��ی آن بحث به میان می آورد و 
می گوید : “ بیشتر نویسندگان این حوزه بدون 
شناخت کامل و دقیق از مخاطب آثار خود، پا را 
به این عرصه می نهند و به ارائه   آثاری می پردازند 
ک��ه مخاطب نمی تواند با آن ها به خوبی ارتباط 
برقرار کند. بنابراین نخستین و مهم ترین ضعف  
بارز ادبی��ات کودک و نوجوان، عدم ش��ناخت 

مخاطب است. “
  کودک دیروز یا کودک امروز 

انسیه موسویان  شاعر کودک و نوجوان نیز 
تفاوت های زیادی برای کودکان و نوجوانان نسل 
امروز به  لحاظ فرهنگی ، اجتماعی ، عاطفی و...  
نس��بت به نسل گذشته  قائل است و می افزاید : 
“ پیشرفت تکنولوژی ، ورود شبکه های اجتماعی 
مجازی و گسترش اینترنت و رایانه سبب شده 
اس��ت این نس��ل حرکت پرش��تابی در تمامی 

عرصه ها داش��ته باشد و همین امر باعث ایجاد 
فاصله  زیادی میان این نس��ل با نس��ل دیروز 

شده است.”
 این کارشناس ادبیات کودک و نوجوان  در 
ادامه می گوید : “ اگر شاعران و نویسندگانی که 
امروز در این عرصه فعالند، نتوانند پابه پای این 
نسل حرکت کنند، نیازهای آنها را بشناسند و 
آثار خود را متناس��ب با این نیازها تولید و ارائه 
کنند قطعاً روز به روز فاصله ش��ان با کودک و 
نوجوان امروزی بیشتر خواهد شد.البته منظور 
از این بحث  صرفاً اس��تفاده از واژه هایی چون 
ایمیل ، چت، آی دی و ... در آثار نیس��ت؛ بلکه 
منظور شناخت واقعی مخاطب و نزدیک شدن 
به دنیای اوس��ت. منظور تولید و انتشار آثاری 
است که کودک و نوجوان امروز بتواند همچون 
آینه ای تصویر خود و دنیای خود را در آن ببیند.”

جای خالی آثاری دیگر ...
موس��ویان از گونه های ادبی دیگر در این 
حوزه بحث به میان می آورد و می گوید : “ جای 
خالی برخی از گونه های ادبی در ادبیات کودک 
و نوجوان  به ویژه در حوزه ی ش��عر مثل طنز 
، ترانه و ...  احس��اس می ش��ود. دنیای کودک 
و نوج��وان امروز ، دنیایی وس��یع و سرش��ار از 
رنگ  است. تنوع طلبی و نوجویی در نهاد همه  
کودکان و نوجوانان به ودیعه گذاشته شده است. 
درک این نوجویی و نوگرایی و همگام ش��دن با 
نیازهای فطری کودکان و نوجوانان ،از س��وی 
نویس��ندگان و ش��اعران این حوزه ، نیاز امروز 

ادبیات کودک و نوجوان است.” 
سعیده موسوی زاده شاعر کودک و نوجوان 
جدی ترین و مهم ترین نیاز امروز ادبیات کودک 
و نوجوان را نقد و کارشناس��ی آثار و چگونگی 
و چرایی ش��ان قبل و بعد از تولید  می داند و 
می گوید : “ اگر سکان هدایت این گونه از ادبیات 
به دس��ت استخوان خرد کرده های این عرصه 
بیفتد، اگر هر کتاب نازلی مجوز نش��ر نگیرد و 
ناشران با وسواس و دقت بیشتری به انتخاب آثار 
دست بزنند، آن گاه کودکان که بسیار هم آسیب 
پذیرند و قدرت تشخیص و تمیز چندانی ندارند، 
از هجوم کلمات ناپخته در امان خواهند ماند. نیم 
نگاهی به انبوه کتاب های این حوزه در نمایشگاه 
کتاب تهران که هر س��ال برگزار می شود ما را 
به نتیجه گیری نسبتا دردناکی خواهد رساند.”

 به تماشای ذهن کودکان و نوجوانان 
بنشینیم 

این ش��اعر، ک��ودکان را در برابر انبوهی از 
تولی��دات کارتونی و س��رگرمی کامال بی دفاع  

می دان��د وادام��ه می ده��د: “  تولیداتی که در 
دس��ترس کودکان امروز ما هس��ت بیشترشان 
با فرهنگ و اندیش��ه ی ما بی ربطند، در حالی 
که والدین ش��ان  س��پر انداخته اند. باید شیوه 
نگاهم��ان را در ش��عر و قصه کودک تازه کنیم 
و پاس��خگوی نیازها و تمایالت و س��لیقه های 

کودکان امروز باشیم. 
ش��اعر مجموعه ش��عر ک��ودک »هی برف 
برف،ه��ی برف« م��ی افزاید : “ بای��د به دنبال 
جذابیت های جدید و نوآوری و ایجاد خالقیت و 
سهیم کردن کودکان در تولید ادبیات ویژه آن ها 
باشیم. باید به دنیای کودکانه و ساختار شکن و 

فانتزی شان نزدیک تر شویم و به گونه ی آن ها 
بیندیشیم و به تماشای پیرامون مان بنشینیم.”

بازخورد و برخورد دیالکتیکی
 بین مخاطب و نویسنده 

دنی��ای کودکی و نوجوان��ی، دنیایی پر از 
ش��ور و هیجان و تحرک است که همچنان در 
پیله ای در هم تنیده ش��ده اس��ت . دنیایی که 
فقط نویس��ندگان کودک و نوجوان می توانند 
این پیله را به پروانه ای قشنگ در دنیای کودکانه 

به پرواز در آورند.
 هزار توی ذهن  کودک و نوجوان در پس 
س��ال های متم��ادی با قلم توانمند نویس��نده 
کودک اس��ت که  به بالندگی می رس��د.حال 
اگر نویس��نده بخواهد از بزرگسالی خود پلی به 

کودکی بزند چه تدبیری باید بیندیشد ؟ 
ب��ه گفته محمدکاظ��م مزینانی ش��اعر و 
نویس��نده  کودک و نوجوان نیازهایی هست که  
شرایط زمانه و جبر زمان بر جریان ادبی تحمیل 
می کند و باید دید این جریان ادبی به روز است 

و یا اتفاقات بیرونی را درک می کند ! 
 او م��ی گوید : “ این طور نمی توان گفت 
نیازها چیست و سیاست گذاری کنیم  و از امروز 

به این نیازها پاسخ داد .”
وی ادام��ه م��ی ده��د: “ در حقیقت یک 
بازخ��ورد  و ی��ا یک برخ��ورد دیالکتیکی  بین 
جامعه و نویس��ندگان است و حاال نویسندگان 
هر چقدر جامعه را بیش��تر درک کنند نیازها را 

بیشتر تشخیص می دهند و به آنها می پردازند.” 
 کمیت ادبیات کودک و نوجوان
 از دهه 70 به بعد لنگ می زند 

شاعر مجموعه شعر »سوسک ها تنهایند« 
در ادامه می گوید : “ بعد از انقالب تحوالت 
اجتماعی خیلی س��ریع اتفاق افتاد و عمیق 
بود. ولی با این ح��ال جریان ادبیات کودک 
خودش را توانست با تحوالت آن زمان همراه 
و هماهنگ کند و با نیازهای زمانه شکل بگیرد 
و پاسخ دهد و در واقع زمان جنگ و انقالب  

بود که ادبیات کودک، هم متولد ش��د و هم 
به بلوغ رسید. حاال در ادامه آن زمان از دهه 
70 به بعد ادبیات کودک نتوانس��ته همراه و 
ه��م پای جامعه با مخاط��ب کودک  جامعه 

خود به پیش رود . 
مزینانی  یکی از دالیل هم پا نبودن ادبیات 
ک��ودک و نوجوان با مخاطب خود را باال رفتن 
سن مولفین  و نویسندگان آثار کودک و نوجوان 
می دان��د و عن��وان می کند: “من در س��ن 25 
س��الگی برای کودکان شعر می گفتم  و فاصله 
چندانی با نوجوانی و کودکی نداشتم . کودکی ای 
که در دسترس بود و می شد به راحتی توصیفش 
ک��رد. حال افرادی که آفرینش گری ادبی دارند 
می توانند دنیای کودکان امروزی را با توجه به 
اقتضائات  نسلی و عصری درک کنند و مطابق 

با آنها اثر تولید کنند.”
وی ادامه می دهد:”سوال این است چرا افراد 
جدید و نویس��ندگان با سن کم در این عرصه 
ظهور نکرده ان��د؟ این بر می گردد به نیازها و 
ضرورت ها.به نظر من ادبیات کودک نتوانسته 
سیر و سرعت تحوالت عصری و نسلی را در آثار 

خودش بتاباند. “ 
به نظر مي رس��د آنچه نیازمند باز بینی در 
ادبیات کودک و نوجوان  اس��ت  تغییر ذهنیت 
و نگرش ما نسبت به  دوران کودکی و نوجوانی 
امروز اس��ت؛ در ش��ماره بعدی به این موضوع 

می پردازیم . 

صفحه  5
دو شنبه 15 مهر 1392 
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ضرورت بررسی نیازهای امروز ادبیات کودک و نوجوان        بخش نخست

طبق صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی بط��ور فوق العاده 
مورخ 91/11/15 ش��رکت مزبور که در تاریخ 92/3/8 واصل
 گردی��د اعض��اء هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت 2 س��ال ب��ه
ب��ه نوبخ��ت  ش��اهرخ  گردیدن��د:  انتخ��اب  ذی��ل  ق��رار 
 ش م 3250322083 به نمایندگی از ش��رکت س��ازه های 
خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود عبداله زاده به 
ش م  0055101445 به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان 
کوثر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وفرامرز کریم پور به 
ک م 0050923978 بس��مت عضو هیئت مدیره و مسعود 
حیدری ب��ه ش م 0072649445 خ��ارج از اعضای هیئت 
مدیره بس��مت مدیرعام��ل. حق امضاء کلیه اوراق و اس��ناد 
به��ادار و تعهدآور از جمله چک، س��فته، برات و قراردادها و 
عقود اس��المی با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت مهندسی 
تولیدی نیرو خودرو آسیا سهامی خاص 

ثبت شده به شماره 269916 
و شناسه ملی 10103098695

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تصمیمات شرکت صنایع سفال فتح 
سهامی خاص به شماره ثبت 212470 

و شناسه ملی10102538996
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ92/2/15 زهره فارغ 
دارای ک.م 0055898645 خ��ارج از اعضاء هیئت مدیره 
برای بقیه مدت تص��دی هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و 
اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها به 
امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور 
به مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت و اوراق عادی و مراس��الت به امضاء مدیرعامل یا 
هر یک از اعضاء هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت 

معتبر است.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1392/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

ناص��ر باباخان��ی تیموری ک��د مل��ی 0038590573 و 
معزالدی��ن باباخانی تیموری کد مل��ی 0060339691 و 
معین الدی��ن باباخانی تیموری ک��د ملی 0070980233 
مانی باباخانی تیموری کد ملی 0068301812 به سمت 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

مس��عود اس��کندری کد ملی 2658860498 به س��مت 
بازرس اصلی و س��ولماز محمد هاش��می تهرانی کد ملی 
0453508510 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیراالنتش��ار کیهان جهت درج آگهی ش��رکت 

تعیین گردید.
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی تغییرات شرکت ساختمان 
ایران ستون خاص سهامی خاص

 به شماره ثبت 9982 
و شناسه ملی 10100409130

صورتجلس��ه  طب��ق 
مجم��ع عمومی عادی 
بط��ور فوق العاده مورخ 
92/2/22 شرکت مزبور 
ک��ه در تاریخ 92/3/4 
واص��ل گردی��د اعضاء 
برای  مدی��ره  هیئ��ت 
بقیه مدت تصدی بقرار 
گردیدند.  انتخاب  ذیل 
ره��ام جوانبخ��ت ب��ه 
 0064589110 ش.م 
به جای محم��د جواد 
ش.م  ب��ه  نقش��ینه 
 1 3 7 6 9 8 1 6 0 2
هیئت  رئیس  بس��مت 
محمدحسین  و  مدیره 
ش.م  ب��ه  ش��یرکوبی 
 0 0 5 3 2 1 6 8 0 6
نای��ب رئیس  بس��مت 
و  مدی��ره  هیئ��ت 
به  اصحاب��ی  محم��ود 
 2949559050 ش.م 
بس��مت مدیرعام��ل و 
خ��ارج از اعضاء تعیین 
گردیدن��د. امضاء کلیه 
اوراق و اس��ناد به��ادار 
باامض��اء  قرارداده��ا  و 
محمدج��واد  منف��رد 
نقش��ینه همراه با مهر 

شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات 
شرکت فرانور 

افشان سهامی 
خاص به شماره 
ثبت 127534 
و شناسه ملی 
10100043989

اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غیرتجاری

سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور

دو مرحله ای )نوبت اول(

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز مارون در نظر دارد کاالی مش�روحه ذیل را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نماید. لذا از 
تولیدکنندگان، ش��رکتها و فروش��ندگانی که دارای توانایی و تجربه الزم در این زمینه باش��ند دعوت بعمل می آید که مدارک الزم برابر تاریخهای 

تعیین شده به آدرس اهواز منطقه برومی کیلومتر 15 جاده اهواز/ سربندر بعد از سه راهی صنایع فوالد ارسال نمایند.
بدیهی است ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد نمود.

92/7/303 به اداره کاال ش��امل ارائه تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه-  1
ارائه تصویر اساسنامه و رزومه شرکت، سوابق و عملکرد- لیست تأیید معامالت انجام شده با شرکتهای معتبر مخصوصا شرکتهای تابعه وزارت نفت

2- برآورد اولیه سفارش به مبلغ )2/000/000/000 ریال( )دو میلیارد ریال( تمام می باشد.
3- سپرده شرکت در مناقصه به میزان 100/000/000 ریال )یکصد میلیون ریال( تمام می باشد.

4- ارائه مدارک و اسناد مناقصه به متقاضیان تأیید صالحیت شده تا تاریخ 92/8/11
5- تحویل پاکات )خ- مالی- ب- فنی- الف سپرده شرکت در مناقصه شامل ضمانتنامه بانکی یا چک تضمینی بانک در وجه شرکت بهره برداری 

نفت و گاز مارون( تا تاریخ 92/8/28 به کمیسیون مناقصات ساختمان ستادی- راهرو مدیریت ارائه گردد.
6- بازگشایی پاکات مالی متعاقبا اعالم خواهد شد.

7- هزینه آگهی درج در روزنامه های کثیراالنتشار از برنده مناقصه کسر خواهد شد.
8- به پیشنهادهای مخدوش و فاقد سپرده شرکت در مناقصه- بدون امضاء و مهر شرکت و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان 

واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9- تاریخ انتشار آگهی نوبتهای اول و دوم در پایگاه های خبری )بند 10(

10- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است یا به سایت این شرکت به آدرس www.nisoc.ir مراجعه شود.
 در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره تلفن 88247-41-0611 و شماره فاکس 4434067 اداره کاال تماس حاصل نمایید.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون )سهامی خاص(

آگهی شناسایی تأمین کنندگان و سازندگان
شماره مناقصه عمومی 28/م خ/92

شماره درخواست: 48-9200074

روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
www.nisoc.ir
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شنبه ها بصورت سراسري

 منتشر مي گردد 


