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شماره 11124

حدود هشت سال قبل، شبکه فاکس نیوز 
آمریکا سریالی را به نمایش درآورد که در آن 
مذاکرات هسته ای غرب و کشوری خیالی با نام 
جمهوری اسالمی کامستان به تصویر کشیده 
شد. این مذاکرات در نهایت به توافقی شبیه 
به برجام منتهی شــد. نکته جالب این است 
که حتی نام رئیس جمهور کشور خیالی طرف 
مذاکره غرب »حسن« خوانده می شد، درحالی 
که زمان پخش این ســریال سه سال قبل از 
رسیدن روحانی به مقام ریاست جمهوری و 

پنج سال قبل از برجام بود. 
این تنها یک نمونه از ده ها ســریال تلویزیونی 
ساخته شده توسط موسسات و شرکت های تولید 
فیلم و ســریال درغرب است که فراتر از سرگرمی 
محض، به روایت و ترســیم شاخص های راهبردی 
دولت ها یا مسائل اساســی ملت ها می پردازند. به 
طوری که به جز نمونه ای که مثال زدیم، هر سال در 
آمریکا سریال هایی درباره مقابله نیروهای امنیتی و 
نظامی آن کشور با تروریست های خیالی در داخل و 
خارج از آن کشور پخش می شود. در بین سریال های 
شبکه های تلویزیونی غرب که تماشای آنها بین مردم 
ما نیز رایج است، نمی توان حتی یک نمونه را یافت 
که از اولویت های استراتژیک آن جامعه فارغ باشند. 
حداقل کاربرد این آثار تلویزیونی، ترویج نوع خاصی 
از جهان بینی و سبک زندگی است. حتی سریال های 
شرقی و آســیایی نیز چنین رویکردی دارند. مثل 
بســیاری از سریال های تاریخی تولید شده توسط 
کره جنوبی که طی سال های اخیر در تلویزیون خود 
ما نیز به نمایش درآمدند. این ســریال ها در بستر 
داســتان هایی افسانه ای به بازسازی تاریخ و هویت 

کشور خود می پردازند. 
در ایــران نیز ســریال های تلویزیونی باالترین 
میزان مصرف فرهنگی را به خود اختصاص داده اند. 
کمتر خانواده ای در کشور ما یافت می شود که این 
گونه برنامه ها را دنبال نکند، اما جای ســؤال است 
که با توجه به میزان باالی عالقه مردم به سریال ها، 
از این قالب های پرجاذبه و محبوب تا چه حد برای 
عملی ســاختن اهداف فرهنگی استفاده می شود؟ 
نسبت سریال های تلویزیونی ما با مسائل روز جامعه 
یا موضوعات راهبردی کشورمان چگونه است؟ آیا 
آن چنانکه در سایر کشورهای جهان مرسوم است، 
رسانه ملی ما هم از مجموعه های نمایشی خود برای 
مقاصد ملی استفاده می کند؟ چگونه می توان میان 
ساختار قوی، جذابیت و برخورداری از محتوایی به 
روز و مســئله محور، تعادل برقرار کرد؟ در تولید 
مجموعه هــای تلویزیونی باید چــه روش هایی را 
در پیش گرفت تا هم در جذب و راضی ســاختن 
مخاطب به موفقیت رســید و هم به جریان سازی 

مثبت فرهنگی و اجتماعی پرداخت؟
در این گزارش به جســت وجوی پاســخ این 
پرسش ها و یافتن راه حل هایی برای ارتقای کیفیت 
و محتوای سریال های تلویزیونی می پردازیم. با ما 

همراه باشید. 
اختالل در ساختار سریال سازی

با مروری بر سریال هایی که طی یک سال اخیر 

از ســیما پخش شدند و دسته بندی آنها بر اساس 
مضامینــی که در این آثار بازنمایی شــد، می توان 
دریافت که اغلب این سریال ها دارای محتوایی خنثی 
هســتند و تعداد آثاری که به مسائل مهم و اصلی 
کشور پرداخته باشد »تقریبا هیچ« است. درحالی 
که بهار ســال 96 با بزنگاه مهم انتخابات ریاســت 
جمهوری مواجه بودیم اما هیچ سریالی درباره این 
موضوع پخش نشد. بزرگ ترین موفقیت ملی ما در 
ســال 96 شکست حاکمیت داعش بر منطقه بود. 
آن هم در شرایطی که در همین سال شاهد حمله 
تروریســتی چند تن از نیروهای داعش در تهران 
بودیم، اما ســریالی که به ایــن موضوعات بپردازد 
پخش نشــد. فقط در نوروز سال 97 قسمت های 
آخر »پایتخت5« به مسئله حضور داعش در سوریه 

توجه کرد. 
یک کارشــناس فرهنگی علت این مســئله را 
اختالل در ساختار تولید سریال در سیما می داند. 
محمد حســین نیرومند، هنرمند گرافیست، 
مدرس دانشــگاه های هنری و مدیرعامل پیشین 
انجمن ســینمای انقالب و دفاع مقدس در گفت 
وگو با گزارشگر کیهان نظرش را درباره سریال های 
ســیما این گونه می گوید: »تلویزیون یک مشکل 
بسیار اساسی و قدیمی در حوزه سریال سازی دارد 
که حل نشده است و بعید است که با وضعیت موجود 

و بخش هایی که در تولید سریال ها دخیل هستند 
این مشــکل اساسی حل بشــود. ساختار تصویب 
سریال ها در تلویزیون اشتباه است. جای سؤال است 
که کدام یک از ســریال هایی که طی مدت اخیر از 
سیما پخش شدند، براساس نیازها و ضرورت زمان 
ساخته شده اند؟ مثال سریال »آنام« که کار بسیار 
خوش ساختی هم هست، واقعا چه مشکل مهمی را 
از جامعه امروز ما که هزاران موضوع بر زمین مانده 
دارد را حــل می کند؟ چالش ما با آمریکا که امروز 
هم خیلی مطرح اســت، در کدام سریال به تصویر 
کشیده شده است؟ تلویزیون دچار این تصور است 
که باید در اخبار با آمریکا رو در رو شود، این درحالی 
اســت که باید بخشی از این رویارویی در سریال ها 
اتفاق بیفتد. ما حدود پنج هزار شهید مدافع حرم 
داریم، اما هیچ سریالی درباره مدافعان حرم تولید 
نشده است. فقط سریال »آرام می گیریم« که سال 
95 پخش شد، به این موضوع پرداخت که آن هم 
به خاطر خواست کارگردان متعهد این سریال اتفاق 
افتاد، وگرنــه در فیلمنامه اصلی، چنین موضوعی 

می گیرد، بحث دیگری است. 
 نسبت مدیران کهنه با افت سریال ها

رامین سفری، کارشناس رسانه نیز در گفت وگو 
با گزارشگر کیهان می گوید: »پایین آمدن تدریجی 
کیفیت سریال های تلویزیونی، یک سیر تدریجی را 
طی کرده اســت تا جایی که تماشای سریال های 
قدیمی، اغلب لذت بخش تر از ســریال های جدید 
به نظر می رســد، اما نسبت آشــکاری میان اُفت 
کیفی ســریال های تلویزیونی در سال های اخیر، 
با حضور مدیران کهنه کار و خســته در مدیریت 
شبکه های تلویزیونی و مراکز تصمیم گیری سیما 

دیده می شود.« 
 این فعال رسانه ای تأکید می کند: »حاال و با این 
تفاسیر باید گفت که رسانه ملی در دوران جنگ نرم 
و زمانه ای که فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای 
به عنوان اصلی ترین و خطرناک ترین رقیب رسانه 
ملی به شمار می روند؛ با انتخاب مدیران جوان و با 
انگیزه می توان این وضعیت را بهبود بخشید. در قدم 
دوم نیز باید پرهیز از تولید سریال های بی خاصیت 

به موضوعات استراتژیک بپردازند کم دیده می شود. 
نکته مهم این اســت که چنین موضوعاتی باید در 
ساختاری قوی و جذاب به تصویر کشیده شوند تا 

دچار شعارزدگی نشوند.«
این مستندساز، عدم توجه به قهرمانان ملی را 
از دیگر ضعف های ســیما در عرصه سریال سازی 
می دانــد و می گوید: »باید داشــته های فرهنگی 
خودمان را در سریال ها مطرح کنیم. بخش مهمی 
از داشته های ملی و فرهنگی ما، قهرمانان هستند. 
ما هم در تاریخ گذشــته و معاصر کشــورمان، هم 
در ادبیــات و هم در جامعــه امروزمان قهرمانانی 
داریم کــه می توانند الگــو باشــند. پرداختن به 
قهرمانــان، هم جاذبه آفرین اســت و هم می تواند 
برای جوانان الگوســاز باشد، هم اعتماد به نفس و 
غرور ملی را تقویت می کند و هم نشان می دهد که 
 می توان از مشــکالت و بحران ها با موفقیت عبور 

کرد.«
دیندار همچنین فقدان سریال های خوب برای 
کودکان و نوجوانان را دیگر آسیب های عرصه سریال 
ســازی ســیما معرفی می کند و توضیح می دهد: 
»دهه های 60 و 70 ســریال های کودک و نوجوان 
بســیار خوبی داشتیم، اما ســال هاست که دیگر 
چنین آثاری تولید نمی شــود. در صورتی که این 
نوع سریال ها، نسل آینده را از نظر فرهنگی تقویت 
می کند. متأسفانه بیشتر خوراک فکری و فرهنگی 
بچه های ایرانی را محصوالت خارجی تأمین می کند. 
باید شــرایطی را فراهم کرد تا بچه ها از محصوالت 

ایرانی استفاده کنند.«
تأثیر سریال ها در روستاها

یکی از موضوعاتی که در بررســی برنامه های 
تلویزیــون کمتر به آن توجه می شــود، نظر مردم 
ساکن در روســتاها و شهرهای کوچک است. این 
درحالی اســت که اکثریت مخاطب ســیما را این 

مردم تشکیل می دهند.
احمد صداقت، مدیرمســئول و سردبیر سایت 
خبری شهرستان شادمهر )از توابع استان خراسان 
رضوی( و عضو سابق شورای این شهرستان که هم 
اکنون آموزگار دبستان است در گفت وگو با گزارشگر 
کیهان می گوید: »سریال های تلویزیونی در روستاها 
و شهرستان ها بینندگان بسیار زیادی دارد، به همین 
دلیل هم این برنامه ها تأثیر زیادی بر این مردم و به 
ویژه کودکان و نوجوانان می گذارند. به طور مثال، 
تکیه کالم هایی که در سریال ها استفاده می شود، 
خیلی سریع بین دانش آموزان شیوع پیدا می کند و 

بر گفتار آنها تأثیر منفی می گذارد.«
وی در انتقــاد از نحــوه نمایش داســتان های 
عاشــقانه در سریال ها هم بیان می کند: »نمی توان 
منکر طرح ماجراهای عاشــقانه در ســریال های 
تلویزیونی شد، اما در بسیاری از سریال ها می بینیم 
که برای جذابیت داستان، عشق را پیش پا افتاده و 
ســطحی نشان می دهند و افراد خیلی مفت به هم 
دل می دهند. این مسئله بر فرآیند آشنایی منطقی 
و درست جوانان برای ازدواج، تأثیر منفی می گذارد. 
همچنین گاهی رفتــار و گفتار بانوان در برخی از 

سریال ها با شأن آنها فاصله دارد.« 

و تولید مجموعه های تلویزیونی با محتوای به روز 
و با تعداد قسمت های باال در اولویت کار خود قرار 

گیرد.«
عدم توجه به قهرمانان ملی

اما کارشــناس دیگــری، درباره ســیر تولید 
ســریال های ســیما نظر متفاوتــی دارد و معتقد 
اســت، طی یک سال اخیر حرکت رو به رشدی در 

مجموعه های نمایشی محسوس است. 
محمد دیندار، مستندســاز و کارشناس رسانه 
در گفت وگو با گزارشــگر کیهان می گوید: »بهبود 
وضعیت ســریال های تلویزیونی در یک سال اخیر 
نسبت به قبل نشان می دهد که مدیران صداوسیما 
هم دریافته اند که اگر قصد راضی ساختن و آشتی 
بیش از پیش مردم با رســانه ملی را دارند باید به 

برنامه های نمایشی بیشتر اهمیت بدهند.«
وی نبود ســریال های اســتراتژیک را یکی از 
ضعف های اساســی رســانه ملی می دانــد و ادامه 
می دهد: »قسمت های آخر ســریال »پایتخت5« 
نشــان داد که اگر مضامین مهم و استراتژیک، در 
قالبی جــذاب و مطابق با ذائقــه مخاطب عام به 
نمایش در بیاید، هم مخاطب بیشــتری مجذوب 
این گونه آثار می شود و هم می توان از این طریق، 
مفاهیــم و مضامین مدنظر را بهتر به مردم منتقل 
کرد. اما متأســفانه از این گونه آثار یعنی آثاری که 

نبود. در»پایتخت5« که سریال خوبی هم بود و به 
سوریه می پرداخت، باز هم مدافعان حرم را ندیدیم، 
فقط داعش را می دیدیم. نکته مهم این اســت که 
سیما نباید »پایتخت5« را به حساب خود بگذارد، 
چون این ســریال خارج از سیستم تولید تلویزیون 
ساخته شده است. یکی از ایرادهایی که وجود دارد 
و خطایی که تلویزیون را تهدید می کند این است 
که تلویزیون مســیر خود را خنثی طی کند و یک 
سری از نهادها ســریال های موضوعی و انقالبی را 
تولیــد کنند. همچنان که تولید و ســرمایه گذاری 
 تولید ســریال پایتخت5 توسط نهاد دیگری انجام 

شد.«
وی ادامه می دهد:» این مشــکل از آنجا ناشی 
می شــود که بخش طــرح و برنامه در تلویزیون ما 
منفعل اســت. عده ای در این بخش نشســته اند و 
منتظرند تا تهیه کننده، کارگردان یا فیلمنامه نویسی، 
طرحی را بیاورد تا بررســی و تصویب کنند و بعد 
تولید شــود. اینکه در همــان مرحله تولید، چقدر 
مداخالت شــخصی و مداخالت اقتصادی صورت 

آرش فهیم

جای خالی موضوعات استراتژیک 
                در سریال های تلویزیونی

صفحه 5
چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

۲۹ شعبان ۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۰۷

 یک مدرس دانشگاه و مدیرعامل پیشین انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس: ما حدود پنج 
هزار شهید مدافع حرم داریم، اما هیچ سریالی درباره مدافعان حرم تولید نشده است. فقط سریال 

»آرام می گیریم« که سال 95 پخش شد، به این موضوع پرداخت که آن هم به خاطر خواست 
کارگردان متعهد این سریال اتفاق افتاد، وگرنه در فیلمنامه اصلی، چنین موضوعی نبود.

یک کارشناس رسانه: رسانه ملی در دوران جنگ نرم و زمانه ای که فضای مجازی و شبکه های 
ماهواره ای به عنوان اصلی ترین و خطرناک ترین رقیب رسانه ملی به شمار می روند؛ با انتخاب 

مدیران جوان و با انگیزه می توان این وضعیت را بهبود بخشید.

یک مستندساز: دهه های 60 و 70 سریال های کودک و نوجوان بسیار خوبی داشتیم، اما سال هاست که دیگر چنین 
آثاری تولید نمی شود. در صورتی که این نوع سریال ها، نسل آینده را از نظر فرهنگی تقویت می کند. 

❖متأسفانه بیشتر خوراک فکری و فرهنگی بچه های ایرانی را محصوالت خارجی تأمین می کند.

❖ ❖ ❖

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

مورخ 1395/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه و 

حســاب سود و زیان سال مالی 94 به تصویب رسید. آقایان 

بهــروز جراحی به شــماره ملــی 6599785204 و محمد 

فرورتیش به شــماره ملی 1062595386 و بهزاد جراحی به 

شــماره ملی 0034920307 به سمت اعضای هیئت مدیره 

بــرای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. آقــای علی زارع به 

شــماره ملی 2571527721 به سمت بازرس اصلی و آقای 

محمدناصر زراعتی به شماره ملی 1816913685 به سمت 

بازرس علی  البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتل ترونیکس سهامی خاص 
به شماره ثبت 30352 و شناسه ملی 10100758053 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

 بــه موجب نامه شــماره 

 1 3 9 6 / 2 0 / 1 5 4 9 4 5

بــه  و   96/12/6 مورخــه 

موجب صورتجلسه  مجمع 

مورخه  فوق العاده  عمومی 

1396/9/13 مرکــز اصلی 

روشــن  ایــران  شــرکت 

شماره  به  خاص  ســهامی 

ثبت 338 و شناســه ملی 

10100767893 به استان 

تهران- شهریار- شهرستان 

مالرد- بخش صفادشــت- 

سکینه-  بی بی   دهســتان 

روستای کوشکک- خیابان 

شــهید داســتانی شرقی- 

بن بســت بعثت- پالک 2- 

کدپســتی  همکف-  طبقه 

انتقــال   3164175711

یافت و تحت شماره 6600 

در این اداره به ثبت رسیده 

است.

 حجت اله قلی تبار 

سرپرست اداره ثبت 

شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری 

شهرستان های 

استان تهران  

سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور 

آگهی انتقالی 
شرکت 

ایران روشن
 سهامی خاص

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران 

مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شهریار

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مــورخ 1396/05/12 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ولی اله 
حلیمی زنجانی اصل به کد ملی 4280379181 به ســمت 
رئیــس هیئت مدیره - داریوش حلیمــی زنجانی اصل به کد 
ملــی 0054082031 به ســمت مدیرعامــل و نایب رئیس 
هیئت مدیــره -  راضیــه حلیمی زنجانی اصل بــه کد ملی 
0065560434 به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت اعم از چک، سفته و غیره 
به امضای مشــترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه 
با مهر شــرکت دارای اعتبار می باشــد. ســیدمهرداد علوی 
 نســب به کد ملی 0072830921 به سمت بازرس اصلی و 
سیدسینا علوی نســب به کد ملی 0067279570 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
ترازنامه و حســاب سود و زیان ســال مالی منتهی به سال 
1395 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیراالنتشار کیهان 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دام روستا 
گلشن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳44۱۶ 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۶4۲۱ 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/9/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - عزیزاله دباغی 
به شماره ملی 3960369247 به سمت رئیس هیئت مدیره، 
هانیه دباغی به شــماره ملی 0065952642 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و هادی محمدی بیدهندی به شــماره 
ملی 0058262776 به ســمت مدیرعامــل و عضو هیئت 
مدیره، داود پاکزاد به شــماره ملی 0059767634، محسن 
گرجی به شــماره ملــی 4219786678، صابر تاجیک به 
شــماره ملی 0421064218 و احمد حبیبی به شماره ملی 
0056068441 به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 
و اداری بــا امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 

آگهی تغییرات شرکت حدید سازه 
پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱55 

و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۰4۳۲

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت

شــرکت نفت و گاز پتروسینا آریا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، 
 انجام رنگ آمیزی سطوح بتنی مورد نیاز خود را برای کارگاه  فازهای 22، 23 و 24 پارس 

جنوبی به یک شرکت پیمانکاری ذیصالح واگذار نماید.
1- شرح مختصر خدمات:

انجام رنگ آمیزی سطوح بتنی سطح سایت در کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی
2- محل و مدت انجام خدمات:

مدت انجام قرارداد پنج ماه و محل انجام خدمات در شهرســتان عسلویه- شهر کنگان- 
کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی.

3- مدارک ارزیابی پیمانکاران متقاضی:
* سوابق اجرایی در قراردادهای سیویل و رنگ آمیزی )حداقل دو مورد(، مشابه با موضوع 
مناقصه به میزان حداقل ده میلیارد ریال به همراه ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی.
* اشتغال به انجام کار موضوع مناقصه در پروژه های مشابه و رضایت کارفرمایان قبلی.
* داشتن گواهی تایید صالحیت پیمانکاران خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت 

کار و امور اجتماعی.
* صورت مالی دو سال گذشته و تراز مالی به تاریخ روز و مفاصا حساب مالیاتی سال 1394 و 1395.

* توانایــی ارائــه ضمانت نامه بانکی و یا ســپرده نقدی به مبلغ پانصــد میلیون ریال 
معادل)50/000/000 تومان( )در صورت کسب امتیاز فنی الزم، نیاز می باشد(.

متقاضیانی که شرایط فوق و آمادگی انجام خدمات را دارند باید حداکثر تا هفت روز پس 
از انتشــار این آگهی، مدارک فوق الذکر)بند 3( را جهت ارزیابی کیفی به نشانی: تهران، 
شهرک غرب- خیابان دادمان- خیابان شفق- کوچه آفتاب- پالک 2 طبقه ششم، امور 
حقوقی و قراردادهای شــرکت نفت و گاز پتروســینا آریا ارســال نمایند. سایر اطالعات 
مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است. )که به پیمانکارانی که در ارزیابی 

فنی امتیاز الزم را کسب نمایند فروخته خواهد شد(
متقاضیان در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند با شماره تلفن 22634804-10- )021(- 

داخلی 2635 یا 2640 تماس حاصل نمایند.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

پروژه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲4 پارس جنوبی
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت رنگ آمیزی سطوح بتنی

PSA-SP-TND-C-97-233 :مناقصه شماره

شــرکت نفت و گاز پتروسینا آریا در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای، 
تامین ماشــین آالت ســنگین مورد نیاز خود را برای کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس 

جنوبی به یک شرکت پیمانکاری ذیصالح واگذار نماید.
1- شــرح مختصر خدمات: تامین ماشین آالت ســنگین جهت عملیات در سطح 

سایت در کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی
2- محل و مدت انجام خدمات: مدت انجام قرارداد شش ماه و محل انجام خدمات 

در شهرستان عسلویه- شهر کنگان- کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی.
3- مدارک ارزیابی پیمانکاران متقاضی: 

* ســوابق اجرایی در قراردادهای ترابری ســنگین )حداقل دو مورد(، مشابه با موضوع 
مناقصه به میزان حداقل ده میلیارد ریال به همراه ارائه رضایتنامه از کارفرمایان قبلی.

* اشتغال به انجام کار موضوع مناقصه در پروژه های مشابه و رضایت کارفرمایان قبلی.
* داشتن گواهی تأیید صالحیت پیمانکاران خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت 

کار و امور اجتماعی.

* صورت مالی دو ســال گذشــته و تراز مالی به تاریخ روز و مفاصا حساب مالیاتی سال 
1394 و 1395.

* توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به مبلــغ یک  میلیارد ریال معادل 
)100/000/000 تومان( )در صورت کسب امتیاز فنی الزم، نیاز می باشد.(

متقاضیانی که شرایط فوق و آمادگی انجام خدمات را دارند باید حداکثر تا هفت روز پس 
از انتشــار این آگهی، مدارک فوق الذکر )بند 3( را جهت ارزیابی کیفی به نشانی: تهران، 
شهرک غرب- خیابان دادمان- خیابان شفق- کوچه آفتاب- پالک 2 طبقه ششم، امور 
حقوقی و قراردادهای شــرکت نفت و گاز پتروسینا آریا ارســال نمایند. سایر اطالعات 
مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است. )که به پیمانکارانی که در ارزیابی 

فنی امتیاز الزم را کسب نمایند فروخته خواهد شد.(
متقاضیان در صورت داشتن هرگونه ســؤال می توانندبا شماره تلفن 22634804-10- 

)021( داخلی 2635 یا 2640 تماس حاصل نمایند.
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

پروژه فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲4 پارس جنوبی
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت تامین ماشین  آالت سنگین

PSA-SP-TND-D-97-235 :مناقصه شماره

پروژه  فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲4 پارس جنوبی
آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح تقویتی، تخریب و بازسازی پارت های کانال و پیوینگ

PSA-SP-TND-C-97-234 :مناقصه شماره
شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا درنظر دارد ازطریق مناقصه عمومی دو مرحله ای، اجرای 
طرح تقویتی، تخریب و بازســازی پارت های کانال و پیوینگ موردنیاز خود را برای کارگاه 

فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی به یک شرکت پیمانکاری ذیصالح واگذار نماید. 
1- شرح مختصر خدمات: اجرای طرح تقویتی، تخریب و بازسازی پارت های کانال و 

پیوینگ سطح سایت در کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی
2- محل و مدت انجام خدمات:

 مدت انجام قرارداد پنج ماه و محل انجام خدمات در شهرســتان عسلویه - شهر کنگان-
کارگاه فازهای 22، 23 و 24 پارس جنوبی.

3- مدارک ارزیابی پیمانکاران متقاضی:
* ســوابق اجرایی در قراردادهای ســیویل و عمرانی )حداقل دو مورد(، مشابه با موضوع 

مناقصه به میزان حداقل ده میلیارد ریال به همراه ارائه رضایتنامه از کارفرمایان قبلی.
* اشتغال به انجام کار موضوع مناقصه در پروژه های مشابه و رضایت کارفرمایان قبلی.

* داشــتن گواهی تایید صالحیت پیمانکاران خدماتی مرتبط با موضوع مناقصه از وزارت 

کار و امور اجتماعی.
* صورت مالی دو سال گذشته و تراز مالی به تاریخ روز و مفاصا حساب مالیاتی سال 1394 و 1395.

* توانایــی  ارائــه ضمانتنامه بانکی و یا ســپرده نقدی به مبلغ یک میلیــارد ریال معادل 
)100/000/000 تومان( )درصورت کسب امتیاز فنی الزم، نیاز می باشد(.

متقاضیانی که شرایط فوق و آمادگی انجام خدمات را دارند باید حداکثر تا هفت روز پس از 
انتشار این آگهی، مدارک فوق الذکر )بند 3( را جهت ارزیابی کیفی به نشانی: تهران، شهرک 
غرب - خیابان دادمان - خیابان شفق - کوچه آفتاب - پالک 2 طبقه ششم، امور حقوقی و 
قراردادهای شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا ارسال نمایند. سایر اطالعات مربوط به مناقصه 
در اســناد مناقصه درج گردیده اســت. )که به پیمانکارانی که در ارزیابی فنی امتیاز الزم را 

کسب نمایند فروخته خواهد شد.(
متقاضیان درصورت داشــتن هرگونه سئوال می توانند با شــماره تلفن 22634804-10 - )021( 

داخلی 2635 یا 2640 تماس حاصل نمایند. 
هزینه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

جدو    ل
بدون نقطه کور


