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حســین شیخ االســالم مشــاور وزیر امورخارجــه: در تمــام عملیات های 
تروریســتی کــه در این چند ســال اخیــر صــورت گرفته اســت هیچ 
ایرانــی ای حضور نداشــته و یــا آن را اداره نکرده اســت و ریشــه تمام 
ترورها بــه وهابی ها و تکفیری های ســاخته دســت انگلیــس بازمی گردد.

ترامپ! آمریکای بدون روتوش
زوال اقتدار غرب با آمدن رئیس جمهور جدید آمریکا

حســن عابدینی کارشــناس مســائل بین الملل: دونالد ترامپ فردی است از 
جامعــه آمریکا بدون روتــوش، بنابراین اگر بخواهید جامعــه آمریکا را بدون 
بزک ببینید همین اســت که اکنون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است.

 گروه گزارش

جدو    ل

مدعیان حقوق بشــر و آزادی و در راس آن 
دولت ایاالت متحــده آمریکا از جامعه جهانی و 
ارتباطات وسیع دم می زنند چرا که می خواهند 
ادعای خود را محقق کنند آن هم در حالی که با 
دیوار کشیدن های نژاد پرستانه و منع رفت و آمدها 
یا سکوت در برابر جنایات تکفیری ها در سوریه 
رسوایی خود را می نوازند و از  و عراق تنها کوس 

جامعه جهانی دور می شوند.
چند قرن است که جهان درگیر قوانین و فرمان های 
آتشــی است که از سوی استکبار جهانی و در راس آن 
شیطان بزرگ صادر می شود، تمامی این فرمان ها یا به 
قیمت خون مردم بوده و یا ســلب آسایش از آنهاست، 
بنابرایــن می توان نتیجه گرفت ایــن تصمیمات روند 
زوال ابرقدرت ها را به صورت تدریجی رقم می زند.  روبه 
اما در این میان دیپلماســی کشور ما باید آنچنان 
عزت مند و مقتدر باشــد که دشمن قسم خورده نتواند 
بــه دنبال امتیازگیری از ما باشــد و با توجه به جامعه 
جهانی امروزی، به رئیس جمهــوری نیاز داریم که در 
عین شجاعت و اقتدار، بتواند در برابر زیاده خواهی های 

برخی مستکبران بایستد.
شیطان بزرگ خون آشام تر از قبل

رئیس جمهور ایاالت متحده، دوران حکمرانی خود 
بر این کشــور را به شــکلی رادیکال آغاز کرده است و 
این موضــوع از همان روز تحلیف وی و با ســخنرانی 
جنجالی اش مشخص بود. کاندیدایی که همگان امید به 
آن داشتند تا بعد از ورود به کاخ سفید، کمی از مواضع 
تنــد و نامتعارف خود کوتاه بیاید و حتی خودش اعالم 
کرد که بدنبال جنگ افروزی در جهان نیست و می خواهد 

به فکر رفع مشکالت داخلی آمریکا باشد.
با این حال دستور وی برای ممنوعیت مسافرت به 
ایاالت متحده برای هفت کشور از جمله ایران اکنون به 
ترند جهانی در شبکه های اجتماعی تبدیل شده است. 

ترامپ یعنی حقیقت جامعه امروز آمریکا 
حسن عابدینی کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو 
با گزارشــگر روزنامه کیهان می گوید: »به نظر می رسد 
دونالد ترامپ فردی است از جامعه آمریکا بدون روتوش، 
بنابراین اگر بخواهید جامعه آمریکا را بدون بزک ببینید 
همین اســت که اکنون به عنوان رئیس جمهور انتخاب 

شده است.«
وی ادامه می دهد: »رئیس جمهور آمریکا یک دالل، 
میلیاردر نژادپرست است که صحبت های تحقیرآمیزی 
درباره زنان داشته است، البته آن چیزی که دیگر رؤسای 
جمهور آمریکا بیان می کردند در ظاهر با ترامپ تفاوت 

داشت اما در باطن همین بود.«
این کارشناس مسائل بین الملل می افزاید: »ترامپ 
تفکــر آمریکایی خود را برتر از دیگــران می داند و به 
همین دلیل امروز این هــا در قالب فرمان های اجرایی 
رئیس جمهورشان نمود پیدا می کند، ترامپ در جریان 
تبلیغات انتخاباتی خود موضوع اسالم هراسی را برجسته 
کرد و علی رغم اینکه در محافل آمریکایی تالش می شود 
میان تفکر ترامپ و ســایر سیاســتمداران آمریکایی 
مرزی مشــخص ایجاد شــود اما در عمل تفاوتی میان 

آنان نیست.«
عابدینی تصریح می کند: »ترامپ تجربه سیاســی 
ندارد و در این حوزه مانند جیوه بی قرار اســت، در یک 
مقطع وابسته به حزب دموکرات و در یک مقطع وابسته 
به جمهوری خواهان اســت و اکنون می بینیم که هیچ 
کدام از آنها را قبول ندارد، به این دلیل که او دموکرات ها 
و اوباما را فاسد می داند و از طرفی هم جمهوری خواهان 
دو جنگ را بر جامعه آمریکا تحمیل کردند که مالیات 
دهنــدگان آمریکایی هزینه 6 تریلیــون دالری آن را 

پرداخت کردند.«
فرو ریختن سیاست دیوار کشی در جهان

عابدینی با اشاره به ساخت دیوار مرزی میان ایاالت 
متحده آمریکا و مکزیک می گویــد: »امروز در دنیایی 
زندگی می کنیم که مرزها در حال برداشته شدن است 
اما می بینیم که رئیس جمهور آمریکا در تالش است تا 
دیواری میان مکزیک و ایاالت متحده بکشد، در دنیا تنها 
جایی که این مدل را اجرا کرده است رژیم صهیونیستی 
است که می خواهد یک دیوار جداسازی نژادی ایجاد کند 

که به نوعی طراحی آپارتاید است.«
این کارشناس مســائل بین الملل تاکید می کند: 
»مواردی که اشــاره شــد سال هاست که در الیه های 
درونی سیاستمداران آمریکایی وجود داشته است اما 
امروز به صورت علنی و بدون بزک خودش را نشــان 

می دهد.«

رونمایی از چهره واقعی استکبار
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اولین اقدام 
با صدور حکم ویژه ای طرح ســاخت دیوار مرزی میان 
کشورش و مکزیک و تعیین مقررات تازه برای جلوگیری 

از ورود برخی از مهاجران را امضا کرد. 
ساخت دیوار بین آمریکا و مکزیک برای جلوگیری 
از ورود مهاجران یکی از وعده های اصلی ترامپ در پیش 

از برگزاری انتخابات و تبلغیات انتخاباتی بوده است. 
برخی از کارشناسان مسایل سیاسی بر این باورند 
که امضاء این طرح نوعی رونمایی از چهره نژادپرستانه 
دولت آمریکا است که در زیر شعارهای دروغین و فریبنده 
حقوق بشــر پنهان شده اســت. از طرفی هم سکوت 
کشورهای غربی و آمریکا در برابر جنایات تکفیری ها در 
عراق و ســوریه و خصوصا سکوت سنگین آنان پس از 
عملیات انتحاری تکفیری ها در کفریا و فوعه که منجر 
به کشــته شــدن تعداد زیادی از کودکان و زنان شد، 
چهره واقعی اســتکبار جهانی را برای جامعه جهانی به 

نمایش گذاشت. 
آیا نهاد تروریستی ایرانی در آمریکا وجود دارد؟

در حالــی دونالــد ترامپ نــام ایــران را در میان 
کشــورهایی دیگر به عنوان تهدیدهای تروریستی قرار 
داده که یک پرســش اساسی در این میان وجود دارد و 
آن اینکه بنا بر چه مبنایی دونالد ترامپ ایران و ایرانیان 

را جزو تهدیدات تروریستی برای آمریکا می داند؟
 نگاهی دقیق به فهرســت تروریست ها و نهادهای 
تروریستی در ایاالت متحده، پاسخ این پرسش را می دهد.

 پاسخ این پرسش را می توان از اطالعات مندرج در 
وب سایت وزارت خارجه آمریکا به دست آورد.

 این وب سایت اقدام به گردآوری اطالعات مربوط 
به نهادهای تروریستی و تروریست های مشخص و وارد 
شده به لیست سیاه آمریکا کرده است و نگاهی به این 
فهرستـ  که تحت فرمان اجرایی 13224 ایاالت متحده 
آوری شدهـ  مشخص می کند که اصال ایرانیان در  جمع 

لیست سیاه آمریکا به عنوان تروریسم وجود ندارند!
فهرست مندرج در وب سایت وزارت خارجه آمریکا 
که اداره ضد تروریســم این وزارتخانه تهیه کرده است، 
البته گروه هایی همچون حزب اهلل لبنان و یا حماس را 

نیز جزو گروه های تروریستی طبقه بندی کرده است. 
با وجود این، نگاهی به این فهرست، نشان می دهد، 
هیچ نهاد و فرد ایرانی در لیســت ســیاه تروریستی در 
ایاالت متحده وجود ندارد. این فهرست از سال 2001 
مرتب به روز رسانی شده و آخرین اطالعات آن مربوط 

به 10 ژانویه 2017 است. 
االســالم مشــاور وزیر امورخارجه  حســین شیخ  
کشورمان در گفتگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: 
»در تمام عملیات های تروریستی که در این چند سال 
اخیر صورت گرفته است هیچ ایرانی ای حضور نداشته و 
یا آن را اداره نکرده است و ریشه تمام ترورها به وهابی ها 

و تکفیری های ساخته دست انگلیس باز می گردد.«
وی ادامه می دهــد: »افتخار می کنیم که تکفیری 
وهابــی در کشــورمان نداریــم و در هیــچ عملیات 
تروریستی ای نام ایرانی وجود ندارد، بنابراین این اقدام 
ترامپ اقدام سیاسی است که نشان می دهد آنها با انقالب 

اسالمی ایران خصومت دارند.«
مشاور وزیرامورخارجه کشورمان خاطرنشان می کند: 
»هنگامی که تمدن لیبرال دموکراسی غرب که سمبل 
آن می شــود ایاالت متحده آمریکا، آخر آن نیز از نظر 
سیاسی می شــود اینکه یا باید کلینتون انتخاب شود 

270 میلیون اسلحه در دست شهروندان آمریکایی
امروز آمریکا به عنوان بزرگ ترین کشور با باالترین 
میزان بدهی های خارجی و بدهکارترین کشــور جهان 
مطرح است و نیاز است که به لحاظ مشکالت اقتصادی، 
ترامــپ اولویت اصلی خود را در نظر بگیرد و اگر نگران 
تهدیدات امنیتی جامعه آمریکاســت، بهتر اســت این 
موضوع اساســی را مدنظر داشته باشد که فعال تهدید 
اصلی در جامعه آمریکا وجود 270 میلیون اســلحه در 
دست شهروندان آمریکایی است که این بدان معناست 
که از هر 10 آمریکایی 9 نفر دارای ســالح هســتند و 
طبق آمار هر روز 32 نفر با شلیک گلوله کشته می شوند.

یک کارشناس مسایل سیاسی در این باره می گوید: 
»این مهم ترین تهدید امنیتی برای شهروندان آمریکایی 
اســت که باید ترامپ در این زمینه دستوراتی را برای 
ممنوعیت فروش سالح در آمریکا صادر کند که البته این 
هم قطعا صورت نمی پذیرد، چرا که سودهای سرسام آور 
کارخانه های اســلحه ســازی در آمریکا مطرح است و 
احتمــال زیاد رئیس جمهور آمریــکا به این موضوعات 

ورود پیدا نخواهد کرد.«
وی ادامه می دهد: »در اظهارات انتخاباتی و تبلیغاتی 
ترامپ پیش از انتخابات، اعتراف به این واقعیت مطرح 
بود که آمریکا مبدع داعش اســت و ترامپ، کلینتون را 
محکوم می کرد که در زمان وی داعش شــکل گرفته و 
حتی اوباما را حامی داعش می خواند.  در حال حاضر این 
سؤال مطرح است و این تضاد جلوه می کند که چگونه 
اســت جمهوری اسالمی در خط مقدم کمک به جبهه 
مقاومت و علیه تروریست های تکفیری فعال است، نماد 
کشوری حامی تروریسم در این فرمان )براساس ارجاعات 
متن فرمان( تلقی شــده و به نوعی به عنوان کشوری با 
تهدید فوق العاده و جزو هفت کشــور مطرح در فرمان 
مذکور قلمداد می شود؟! و اینجاست که دولت جمهوری 
اسالمی باید مقتدرانه و شجاعانه در برابر چنین تصمیمی 

بایستد و از حق و حقوق ملت دفاع کند.«

یــا ترامپ! و این اقدام رئیس جمهور منتخب آمریکا دو 
فاکتور اســالم و ایران را مورد هدف قرار داده است، و 
همین دو فاکتور تمدن غرب را بسیار به چالش کشیده 

است.«
ایرانی هایی که در آمریکا هستند باعث فخر و مباهات 
این کشورند، شهروندان ایرانی که در آمریکا حضور دارند 
از متوسط جامعه آمریکا باالتر هستند و کسی که ضرر 

می کند، خود آمریکایی ها خواهند بود.
چرا نام عربستان در لیست نیست؟

 عربستان سعودی خود موتور محرک تروریست ها 
در حوادث 11 ســپتامبر بوده است و اینک حامی تمام 
عیار تروریســت های تکفیری در عراق و سوریه است، 
حال چرا رئیس جمهور آمریکا در دســتور اجرایی خود 
شهروندان این کشور را از ورود به آمریکا منع نکرده و با 

قانون اخیر خود مانع از ورود شهروندان ایرانی و عراقی 
و تعدادی دیگر از کشورها شده است؟!

حســن هانی زاده کارشــناس سیاست خارجی در 
گفتگو با روزنامه کیهان می گوید: »فرمان دونالد ترامپ 
برای اتباع هفت کشــور اســالمی از جمله ایران نشات 
گرفته از خوی نژاد پرستانه رئیس جمهور آمریکا است و 

باید رئیس جمهور ما مقتدرانه به او پاسخ بدهد.«
وی ادامــه می دهــد: »با توجه بــه اینکه پیروزی 
ترامپ در انتخابات ریاســت جمهوری برآیند یک تفکر 
نژادپرستانه اســت لذا این کشور اکنون در تقابل یک 
چالش بزرگی اســت که به آمریکا آســیب جدی وارد 

خواهد ساخت.«
این کارشــناس سیاســت خارجی تصریح می کند: 
»شــاکله جامعه آمریکا بر اساس مهاجرت شکل گرفته 
اســت، بنابراین جامعه ای شکننده است که هر حرکت 
نژاد پرستانه منجر به ایجاد ناخرسندی خواهد شد، از سوی 
دیگر ترامپ گفته بود که با گروهک های تروریستی مبارزه 
خواهد کرد اما با این فرمان نشان داد توجهی به آن ندارد.«

هانی زاده تاکید می کند: »عربستان سعودی که به 
عنوان کانون خیزش تروریست هاست و از عوامل حادثه 
11 ســپتامبر نیز بوده، در لیست نیست و از این قانون 
مستثنی شده است، بنابراین ترامپ نشان داد که فرمانش 
تنها جنبه سیاسی دارد و هر کشوری که با سیاست های 

آمریکا مخالفت کند در این لیست قرار می گیرد.«
وی خاطرنشــان می کند: »اگر ترامپ در مبارزه با 
تروریســت جدی بود قطعا ابتدا اتباع عربستان را در 
لیســت منع ورود به خاک آمریکا قرار می داد، چرا که 
این کشــور عامل تشکیل گروهک های تروریستی در 
منطقه اســت و می بینیم که برخی شهروندان آمریکا 
نغمه هــای جدایی طلبی از آمریکا را ســر می دهند و 
کالیفرنیا اکنون با جمع آوری طوماری در تالش است 
تا استقالل به دست آورد که این مقدمه فروپاشی ایاالت 

متحده خواهد بود.«

تهدید اصلی در جامعه آمریکا 
وجود 270 میلیون اسلحه در 
دست شــهروندان آمریکایی 
اســت که این بدان معناست 
کــه از هــر 10 آمریکایی 9 
و  هستند  ســالح  دارای  نفر 
طبق آمار هــر روز 32 نفر با 
شلیک گلوله کشته می شوند.

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت الکترونیک برفر در تاریخ ۱۳۹5/۶/۲۳ 
به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱7۰۱۳5 

ثبــت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. - موضوع شــرکت: 
انجــام کلیه امور فنی، مهندســی، تولیدی، صنعتی و بازرگانی، اعم از »تحقیقات، طراحی، ســاخت و تولید، راه اندازی خط 
تولید، احداث کارخانه، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری و خدمات پشتیبانی« در زمینه: »کلیه 
دستگاهها و تجهیزات الکترونیکی، مخابراتی، کنترلی، برق قدرت، مهندسی پزشکی، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، مکانیک، 
رباتیک و مکاترونیک، ماشــین آالت و تجهیزات صنعتی، مهندســی مواد، نرم افزار و ســخت افزار رایانه و دستگاههای جانبی 
مربوط به آن، تجارت الکترونیک و تکنولوژی اطالعات )آی تی(«. همچنین بازرســی کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره 
کیفی اســتاندارد، داللی و حق العمل کاری و اخذ نمایندگی از شــرکت های داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به داخل و 
خارج کشور، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، صادرات و واردات، خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کاالهای 
مجاز بازرگانی، بازگشــایی ال سی برای شرکت نزد بانکهای معتبر داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقــی داخلی و بین المللی، اخذ وام و اعتبــارات از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، ترخیص 
کاال از گمــرکات داخلی، شــرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتــی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی و به 
طور کلی هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شــرکت باشــد. )در صورت ضرورت قانونی، انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح(. - مدت شــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز اصلی شــرکت: تهران شمس آباد 
باالتر از میدان ملت خیابان غفاری پالک 3 کد پستی 1673935743- سرمایه شرکت: مبلغ 3/000/000/000 ریال منقسم 
به 100 ســهم 30/000/000 ریالی که تعداد 100 ســهم با نام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ 1/050/000/000ریال 
توســط موسســین طی گواهی بانکی شماره 95/813/374 مورخه 95/6/8 نزد بانک ســامان شعبه دولت پرداخت گردیده 
اســت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. - اولین مدیران شــرکت: خلیل ابراهیمی شنگل آباد به شماره ملی 
0450313697 به ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره- مهری آسایش دوســت نوبر به شماره ملی 1375574231 به 
ســمت نایب رئیس هیئت مدیره- مریم فرمهینی فراهانی به شــماره ملی 0083036768 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به امضای آقای خلیل 
ابراهیمی شــنگل آ باد همراه با مهر شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای خلیل ابراهیمی شــنگل آباد همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. - اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه- بازرس اصلی و علی البدل: سلمان باستانی به شماره ملی 
0073290841 به عنوان بازرس اصلی- لیال کرمانیان مجرد به شماره ملی 0073863777 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. )ثبت موضوع 

فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.( 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ثبــت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطــالع عموم آگهی می گردد. موضوع 
شــرکت: انجام کلیه امور بازرگانی، خریــد، فروش، توزیع و حق العملکاری کاالهــا، واردات و صادرات کلیه کاالها 
و ترخیص کاالهای مجاز از تمام گمرکات کشــور، شــرکت در مناقصات و مزایده هــای دولتی و خصوصی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تســهیالت ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و 
خارجی جهت شــرکت، اخذ نمایندگی و اعطاء به شرکت های داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد 
شــعبه در داخل و خارج کشور، بازگشایی و اخذ اعتبارات و ال سی برای شرکت، برپایی و شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاهها و سمینارهای دولتی و خصوصی )مربوط به موضوع فعالیت شرکت(، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیر شــبکه ای، مشاوره بازرگانی به شرکت های تجاری و 
صنعتــی اعم از دولتی و خصوصی »کلیه موارد مذکور در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم« مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان فرجام بین خیابان سراج و شهید عبادی 
شماره 319 کد پســتی 1684964913 سرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 1000 سهم 1000 
ریالی که تعداد 1000 ســهم با نام می باشــد که مبلغ 1/000/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی شماره 
1875/95 مورخ 95/6/11 نزد بانک انصار شــعبه چهار راه رشید پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای 
مدت دو ســال به شرح ذیل تعیین شــدند: 1- آقای سید علیرضا شریفی اصل شماره ملی 0065829492 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 2- آقای ســید باقر شــریفی اصل شماره ملی 1729515150 بسمت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3- خانم ســعیده شریفی اصل شــماره ملی 0057972400 بسمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره و آقای سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و سایر نامه های اداری با امضاء: آقای سید علیرضا شریفی اصل بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای 

سید باقر شریفی اصل بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آسیه 
اکبری حلم به شــماره ملی 1360642803 به عنوان بازرس اصلی. ســید ایمان موسی کاظمی محمدی به شماره 
ملی 1757469151 به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیراالنتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد موضوع 

فعالیت ثبت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

تأسیس شرکت سهامی خاص شریف گستر نفیس شهر 
در تاریخ 1395/6/20 به شماره ثبت 498182

 به شناسه ملی 14006164060

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

شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهســازی ســاختمانها، زیرساختهای تاسیســات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و 
محوطه سازی فرودگاه کرمان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شرکت های پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شــرکت های متقاضی باید حداقل دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( در پایه 3 ابنیه و 5 تاسیســات و تجهیزات و 3 راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور باشند.
شرح مختصری از موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی ساختمان ها، زیرساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه کرمان )شامل 
عملیات تخریب - عملیات خاکی با دست و ماشین - کارهای فوالدی با میلگرد - بتن درجا - بتن پیش ساخته - زیراساس، اساس و باالست - آسفالت - کارهای 

سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغ های فضای آزاد - کابل های فشار ضعیف - وسایل شبکه و بهسازی ساختمان  ها و ابنیه ها و...(
برآورد اولیه مجموعا حدود 80/000/000/000 )هشتاد میلیارد( ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 96 می باشد.

مدت اجرای پروژه 21 ماه و مدت دوره تضمین برابر مدت پیمان می باشد.
میزان ســپرده شــرکت در مناقصه 2/800/000/000 )دو میلیارد و هشتصد میلیون( ریال می باشد )تا 40 میلیارد ریال 5٪ و مابقی 2٪( که به صورت واریز نقدی یا 

ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره حساب بانک ملی خزانه بانک مرکزی 2176843806000 به نام سپرده فرودگاه کرمان مورد پذیرش خواهد بود.
محل تحویل اســناد مناقصه: اداره کل فرودگاه های اســتان کرمان به نشانی: کرمان انتهای بلوار جمهوری اسالمی، ساختمان اداری فرودگاه کرمان، طبقه همکف، 

دبیرخانه ساختمان اداری - تلفن 0343۲1۲0117 
آخرین مهلت تســلیم اسناد مناقصه )چهار پاکت همزمان(: تا ســاعت 15 روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1396 و زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی ساعت 

10 صبح 20 اردیبهشت ماه 1396 خواهد بود.
پاکتهای )ج( شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی )65 امتیاز( را کسب نمایند گشوده خواهد شد.

هزینه درج آگهی ها برعهده برنده مناقصه می باشد.
از شــرکتهای واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مناقصه به پایگاه های ملی اطالع رسانی مناقصات و پرتال شرکت 
فرودگاه های کشور به آدرس http://iets.mporg.ir و http:/www.airport.ir یا http://kerman.airport.ir و یا بطور حضوری به آدرس 

فرودگاه کرمان - اداره کل فرودگاه های استان کرمان، ساختمان اداری فرودگاه طبقه همکف واحد ساختمان - تلفن 0343۲11617۲ تماس حاصل نمایند.

آگهی فراخوان پیمانکاران

1
نام سازمان مناقصه گزار:  شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران - معاونت عملیات فرودگاهی )مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی( 

- اداره کل فرودگاه های استان کرمان

2

برآورد و شرح مختصر موضوع مناقصه: عملیات اجرایی مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساخت های تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و 
اساس،  محوطه سازی فرودگاه کرمان )شامل عملیات تخریب - عملیات خاکی با دست و ماشین - کارهای فوالدی با میلگرد - بتن درجا - بتن پیش ساخته - زیر
اساس و باالست - آسفالت - کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی شامل چراغهای فضای آزاد - کابل های فشار ضعیف - وسایل شبکه و 

بهسازی ساختمان ها و ابنیه ها و ...( به مبلغ تقریبی هشتاد میلیارد ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 96.

مهلت خرید اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: از تاریخ انتشار اولین آگهی مناقصه لغایت 396/2/4

4
محل خرید حضوری اسناد: فرودگاه کرمان - اداره کل فرودگاه های استان کرمان، ساختمان اداری - طبقه همکف واحد ساختمان - تلفن 03432116172 

یا مراجعه به سایت های
 http://kerman.airport.ir یا http://www.airport.ir  و http://iets.mporg.ir

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مبلغ 500/000 )پانصد هزار( ریال به شماره حساب 2176843804004 نزد بانک ملی به نام درآمد فرودگاه کرمان5

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 15:00 روز سه شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 61396

محل تحویل اسناد: فرودگاه کرمان - اداره کل فرودگاه های استان کرمان، ساختمان اداری فرودگاه طبقه همکف دبیرخانه اداره کل - تلفن 703432120117

8
میزان سپرده شرکت در مناقصه: دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به شماره حساب 2176843806000 

نزد بانک ملی ایران به نام سپرده فرودگاه کرمان.

میزان تضمین انجام تعهدات: طبق ضوابط و مقررات به میزان 5٪ مبلغ قرارداد بر اساس مصوبه 123402/ت50659-ه  مورخ 994/9/22

10
ساعت و روز و محل قرائت پیشنهادها و بازگشایی: زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی ساعت 10 صبح 20 اردیبهشت ماه 1396 خواهد بود... الزم 

به توضیح است که تنها پاکات)ج( شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی )65 امتیاز( را کسب نمایند گشوده خواهد شد. 

تاریخ بازدید پروژه ها: در مورخ 1196/2/10

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه های استان کرمان

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
معاونت عملیات فرودگاهی - مدیریت نگهداری ابنیه و سطوح پروازی

اداره کل فرودگاه های استان کرمان


