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سفر مقام خزانه داری آمریکا به خاورمیانه 
با موضوع ایران

یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا قرار است در سفری به منطقه درباره 
ایران و دور زدن تحریم های آمریکا علیه روسیه رایزنی کند.

به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری رویترز، برایان نلســون معاون وزارت 
خزانه داری آمریکا در امور تروریســم و اطالعات مالی قرار است هفته جاری به 

منطقه خاورمیانه و ترکیه سفر کند.
سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا با اعالم این خبر گفت که برایان نلسون در 
جریان این سفر به امارات متحده عربی، عمان و ترکیه خواهد رفت تا درباره کارساز 
بودن تحریم های واشنگتن علیه روسیه و تالش برخی شرکت ها و موسسات مالی 
در این کشورها برای دور زدن تحریم های روسیه هشدار دهد. به گفته سخنگوی 
وزارت خزانه داری آمریکا، نلســون همچنین قرار اســت در این سفر که از امروز 
)یک شــنبه( آغاز می شود درباره آنچه فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه 

عنوان شده است و خطرات فعالیت های اقتصادی غیرقانونی بحث و رایزنی کند.

ویژه

توسعه اتحاد راهبردی ایران و سوریه
یک مقام ســوری در اظهاراتی به روابط تهران و دمشــق و اهداف سفر اخیر 
وزیر دفاع این کشور به تهران و دیدار با مقامات ایرانی پرداخت. به گزارش ایسنا، 
مهند الحاج علی، عضو پارلمان ســوریه در گفت وگو با پایگاه خبری العهد گفت 
که روابط ایران و ســوریه تاریخی و راهبردی است و اکنون در سایه همبستگی 
دو کشور برای عبور از چالش ها عمیق تر نیز شده است. وی تاکید کرد که  بزرگ 
ترین چالشــی که تهران و دمشــق با آن رو به رو هستند چالش نظامی است. 
بنابراین از ســال ۲۰۱۱ معاهده دفاعی مشــترک میان دو کشور فعال شد و در 
جنگ تروریســت ها علیه ملت سوریه ایران با ســالح و تجهیزات در کنار ارتش 

سوریه ایستاد.
عضو پارلمان ســوریه خاطرنشــان کرد: بعد از پیروزی های ارتش ســوریه و 
همپیمانان آن علیه طرح های آمریکایی روابط تهران ودمشــق مسیر دیگری را 
پیمود و اکنون ایران در گســترش ارتش سوریه و ترمیم توانایی های آن که در 
نتیجه جنگ های ظالمانه از دست رفت، مشارکت دارد. ایران سامانه های موشکی، 
موشک های زمین به زمین و سامانه های پدافند هوایی به ارتش سوریه می دهد و 
همین امر باعث خشم یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد شده است که پیش از 
این در اظهاراتی تاکید کرد ارتش سوریه تنها ارتشی است که مرزهای مستقیم 
با رژیم صهیونیســتی دارد و از امکاناتی همچون تیپ های زرهی، موشــک ها و 
نیروهای ویژه برخوردار اســت و این ارتش تهدیدی مستقیم برای امنیت رژیم 
صهیونیســتی است. وی در ادامه اظهارات خود با اشاره به تهدیدات مداوم رژیم 
صهیونیستی مبنی بر هدف قرار دادن تاسیسات هسته ای ایران و همچنین هدف 
قرار دادن ســوریه گفت: ســفر محمود علی عباس، وزیر دفاع سوریه به تهران و 
دیدار با سرلشــکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در این زمان به 
منظور هماهنگی برای مقابله با هرگونه حمله احتمالی صهیونیســت ها علیه دو 
کشــور یا یکی از آن ها است. از دیگر اهداف این سفر ایجاد سناریوهای مشترک 
برای پاسخ به هرگونه تجاوز و انجام مقدمات الزم برای دادن سامانه های پدافند 

هوایی جدید ایران به ارتش سوریه برای دفاع از تاسیسات مهم است.
این مقام ســوری گفت که تهران و دمشــق عالوه بر جبهه مقاومت، جبهه 
مشــترک دیگری نیز دارند که اکنون درحال ورود به مراحل جدیدی از نبرد با 
رژیم صهیونیستی اســت. وی در مورد مشورت و همکاری های تهران و دمشق 
گفت که مشورت های ایران و سوریه در تمامی زمینه ها از جمله پرونده مذاکرات 
ســوریه و ترکیه درحال انجام اســت و بی شک ایران نقش مهم و اساسی در باز 

کردن یخ روابط سوریه و ترکیه دارد.

استقبال نماینده ایران 
از تالش برای کاهش مشکالت افغانستان

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانســتان و سرپرســت جدید سفارت 
کشــورمان در کابل تاکید کرد: از همکاری ســازمان ملــل به منظور کاهش 
مشکالت مردم افغانستان استقبال می کنیم. به گزارش ایسنا،» حسن کاظمی 
قمی« در توییتی نوشــت:« از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای 
نقش مثبت به منظور کاهش آالم و رنج مردم افغانســتان استقبال می کنیم. 
در نتیجه رایزنی ها و به منظور اجرایی شدن این همکاری ها، خواستار تشکیل 
کمیته های تخصصی مشترک با نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران شدم.

انتقاد ایران از وضع حقوق بشر بومیان کانادا
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران انتشار گزارش های 
جدید از کشــف تعدادی دیگــر از گورهای دســته جمعی مربوط به کودکان 
بومیان کانادا را نمونه ای از یک »تراژدی بزرگ انســانی« دانست که توصیفی 
به جز »نسل کشــی« بــرای آن نمی توان یافت. به گزارش ایســنا و به نقل از 
وزارت امور خارجه، جمهوری اسالمی ایران اطالع رسانی قطره چکانی از کشف 
این گورهای دسته جمعی را نشان از عمق فاجعه بشری و یادآور جنایت هایی 
ارزیابی کرد که در زمان حاکمیت ظالمانه و نژادپرســتانه سفیدپوستان تحت 
سیطره انگلیســی ها بر این کشور رخ داده اســت. او تاکید کرد: این جنایات 
بزرگ و دهشــتناک در کشوری به وقوع پیوسته است که دولت آن همواره با 
نمایش های فریبکارانه و ریاکارانه ســعی می کند تصویر خود را جزو مدعیان 
دفاع از حقوق بشــر به نمایش بگذارد و نســبت به اتفاقات ســایر کشورها از 

جایگاه یک کشور مدعی و مداخله جو، طلبکارانه اظهار نظر کند.

استراتژیک

دیپلماسی

محمــد بــن عبدالرحمــن آل ثانــی ظهر 
دیروز)یکشنبه( در سفر به تهران با »حسین امیر 
عبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران دیــدار و رایزنی کرد . مدتی اســت که 
طرف غربی برجام مدام تاکید می کند که دیگر 
روی توافق هســته ای متمرکز نیستند اما نوع 
سیگنال های مخابره شده از واشنگتن و بروکسل 
نشان می دهد که آنها نیم نگاهی به احیای برجام 
دارند. حاال وزیر خارجه قطر با تاکید بر کاهش 
ســطح تنش بین ایران و آمریــکا به تهران آمد 
تا در نهایت طرفین تایید کنند که پیام هایی از 

طریق واشنگتن به دست تهران رسیده است.
تایید دریافت پیام برجامی

»حســین امیرعبدالهیان« بعــد از ظهر روز 
یکشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر 
خارجه قطر بــا بیان اینکه بــار دیگر در اینجا 
برگزاری موفق جام جهانی فوتبال را به مسئوالن 
قطر تبریک می گوییم، گفت: بار دیگر از میزبانی 
خوب قطر از تیم ملی ایران نیز قدردانی می کنیم.

وزیر خارجــه جمهوری اســالمی ایران در 
بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه 
از دیدگاه قطر برای ترویج گفت وگوهای منطقه 
ای استقبال می کنیم و این دیدگاه می تواند نقش 
بسیار موثری در سرعت بخشیدن به رفع برخی 
از ســوءتفاهم ها، مشکالت و تنش ها در منطقه 
داشته باشــد، گفت: ایران همواره از گفت وگوی 
منطقه ای استقبال کرده و ما مذاکره و مسئولیت 
پذیــری را مقدمات ضــروری برای رســیدن 
بــه همکاری های قــوی و پایــدار بین یکایک 
کشــورهای منطقه می دانیــم و از این موضوع 

استقبال می کنیم.
وی همچنین در ادامه با تشکر از تالش های 
قطر برای اینکه مذاکرات لغو تحریم ها به نتیجه 
برســد تصریح کرد: قطر تا کنون برای بازگشت 
طرف های برجامی به این توافق و حصول توافق 
نهایی تالش های زیادی کرده اســت و امروز نیز 
پیام هایی را از طرف های مقابل این مذاکرات از 

طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم.
وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های 
خود به موضوع اوکراین نیز اشــاره کرد و افزود: 
در دیدار با وزیر خارجه قطر در خصوص بحران 
اوکراین و مسائل مرتبط با آن ایده هایی را مطرح 
کردند. همانطور که پیش از این گفته شده دور 
اول گفت وگوها بین ایران و اوکراین در خصوص 
برخی از مســائل ادعایی در کشور عمان برگزار 
شــده و ما در پاســخ به تالش هــا و ابتکارات 
قطــر از هر گونــه اقدامی برای برگــزاری دور 
دوم گفت وگوها بین تهران و کی یف اســتقبال 

می کنیم.
این دیپلمات عالی رتبه جمهوری اســالمی 

ایران بــا بیان اینکه موضع ایــران در خصوص 
بحران اوکراین کامال روشــن است تصریح کرد: 
روابط دیرینه بین تهران و مســکو در چارچوب 
منافــع متقابل جریــان دارد و نبایــد هر گونه 
مناســبات سازنده ما با مسکو به عنوان تقابل با 

طرف مقابل تفسیر و تعبیر شود.
وی همچنین گفت: مناسبات ایران و اوکراین 
نیز در جریان است و این مناسبات نیز نباید به 
مفهوم دشمنی با طرف مقابل بحران و یا مسائل 
مرتبط با آن گذاشته شود. ما در موضوع اوکراین 
بر حل این موضوع از طریق گفت وگو و مذاکرات 

سیاسی تاکید داریم.
وزیر خارجــه جمهوری اســالمی ایران در 
ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران در پاســخ 
به ســوالی در مورد نگاه ایران به گفت وگوهای 
منطقــه ای تصریح کرد: توجه به همســایگان 
و گســترش همکاری ها با آنــان از اولویت های 
دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران 
در دولت سیزدهم اســت. ما با همسایگان مان 
ارتباط و تعامل داریم و با چالشی مواجه نیستیم. 
در ارتباط با تعامل با کشــورهای حاشیه خلیج 
فارس نیز با پیشرفت های خوبی روبرو بوده ایم. 
در همین چارچوب شــاهد ارتقاء سطح روابط 
ایران با دو کشور کویت و امارات بودیم. چنان که 
سفرای این دو کشــور در تهران مستقر شدند. 

تا کنــون از طریق عــراق گفت وگوها و تبادل 
پیام هایــی بین تهران و ریــاض صورت گرفته 
است. چند دور مذاکره بین دو کشور انجام شده 
است و قرار است دور جدید گفت وگوها بین دو 
کشــور به شکلی که توافق می شــود ادامه پیدا 
کند. امیر عبدالهیان همچنین افزود: بین ایران 
و بحرین نیز از طریق واســطه ای تبادل پیام در 

جریان است.
وی در بخش دیگــری از صحبت های خود 
در پاسخ به پرســش مطرح شده، تصریح کرد: 
معتقدیم در شــرایطی قرار داریم که از مرحله 
گفت وگوهــا می توانیم به خوبــی عبور کنیم و 
بایــد وارد مرحله بعدی که همکاری های پایدار 
است شویم. وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
همچنین در ادامه گفت وگوی خود با خبرنگاران 
در پاســخ به ســوالی در ارتباط با تروریســم 
اقتصادی اعمال شده علیه ایران از سوی آمریکا 
و تاثیــر تعامل با همســایگان در خنثی کردن 
این موضوع، گفت: متاسفانه پیگیری تروریسم 
اقتصادی علیه کشورهای مستقل در دستور کار 
آمریکاســت. ایران از روش های مختلفی برای 
بی اثر کردن تحریم ها اســتفاده کرده و به این 
کار ادامه می دهــد و ما به همکاری های خود با 
دوستان مان در منطقه برای مقابله با این اقدامات 
غیر ســازنده که در واقع نقض سیســتماتیک 

حقوق بشر است ادامه می دهیم.
پیام هایی از سوی طرف های متعدد

در مورد موضوعات مختلف
شــیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر 
امور خارجه قطر در نشست مطبوعاتی مشترک 
با وزیر خارجه ایران با ابراز خرسندی از حضور در 
تهران و انجام گفت وگو و رایزنی با مقامات ایران، 
گفــت: در دیدار امروز با آقــای امیر عبدالهیان 
بر اهمیت گســترش همکاری هــای تجاری و 
اقتصادی دو کشور تاکید کردیم، فرصت خوبی 
بود که در ارتباط بــا گفت وگوهای منطقه ای و 

تحوالت بین المللی رایزنی و گفت وگو کنیم.
ایــن دیپلمات عالی رتبه قطــری ادامه داد: 
دوحه در ارتباط با موضوع توافق هســته ای نیز 
همه طرف ها را تشویق می کند که به این توافق 

بازگردند.
وزیــر خارجه قطر با بیــان اینکه همچنین 
امروز در مورد افزایش امنیت منطقه ای و کاهش 
تنش ها در منطقه نیز گفت وگو و رایزنی کردیم، 
گفت: قطر بر عــدم دخالت کشــورها در امور 
داخلی یکدیگر و حسن همجواری تاکید می کند.
وی با اشــاره به تالش قطر بــرای تعامل با 
کشورهای همسایه و منطقه گفت: همچنین در 
این دیدار فرصت داشــتیم که در مورد تحوالت 
اوکرایــن نیز رایزنی و گفت وگو کنیم. برای رفع 

برخی ســوءتفاهم های اخیر در خصوص مسئله 
اوکراین طرفین را تشویق و دعوت به مذاکره و 
گفت وگو می کنیم تا سوءتفاهم ها برداشته شود.

وی همچنیــن با بیان اینکــه موضع ما در 
ارتباط با مسئله اوکراین روشن و مشخص است، 
افزود: ما همــه را به رعایت قوانین بین المللی و 
پایبندی به منشور سازمان ملل دعوت می کنیم.
وزیــر خارجه قطر همچنین بــا بیان اینکه 
در دیدار امروز در ارتباط با تحوالت افغانســتان 
نیز گفت وگو و رایزنی کردیم، افزود: دولت قطر 
تنش  اخیــری که دولت جدید اســرائیل علیه 
فلســطینی ها بکار برده است را محکوم می کند 
و آنها را دعوت می کنیم که از اقدامات یکجانبه 
دســت بردارند و تنش ها را کمتــر کنند. چرا 
که ممکن است تشــدید این تنش ها منجر به 
وضعیت خطرناکی در منطقه شــود و باید روند 

سیاسی و تاسیس دولت مورد تاکید قرار گیرد.
وزیــر خارجه قطر همچنین با بیان اینکه ما 
توهین به قرآن و سوزاندن قرآن کریم در برخی 
از کشــورهای اروپایی را نیز محکوم می کنیم، 
گفت: اینگونــه اقدامات باعث نفــرت پراکنی 
می شود و اختالفات بین ادیان مختلف را افزایش 

می دهد.
ایــن دیپلمات عالی رتبــه قطری همچنین 
در پاســخ به سوال یک خبرنگار ایرانی در مورد 
سفر چند هفته پیش رئیس بانک مرکزی ایران 
به قطر و نتایج این ســفر، گفت: ایران کشــور 
همســایه ماســت. چالش هایی درباره سیستم 
بانکی در ایران وجود دارد. ما امیدواریم که توافق 
هسته ای صورت بگیرد و تحریم ها برداشته شود. 
سفر اخیر رئیس بانک مرکزی ایران به قطر نیز 
برای گفت وگو درباره ســاز و کارهای مناسب با 
توجه به شــرایط کنونی بود و تالش ها در این 
راستا که همکاری های دو کشور در این ارتباط 
افزایش پیدا کند. وزیــر خارجه قطر همچنین 
در پاســخ به این ســوال که پیام از ســوی چه 
کشــورهایی امروز به ایران منتقل کرده ایم و آیا 
پیامی از طرف آمریکا در جریان ســفر امروز به 
مقامات تهران منتقل کرده ایم؟ اظهار کرد: این 
پیام ها از ســوی طرف های متعدد و مختلف در 
مورد موضوعات مختلف بود. از دیدگاه ما اکنون 
فرصت مناسبی است که مشکالت در خصوص 
توافق هسته ای حل و فصل شود و شرایطی برای 
بازگشت طرفین به این توافق ایجاد شود. در کنار 
اینکه حرف ها و نگرانی های همه طرف ها نیز در 
نظر گرفته شــود. وزیر خارجه قطــر ادامه داد: 
آمریکایی ها نیز یک سری پیام به ما داده اند تا آن 
را بــه ایران منتقل کنیم. در خصوص موضوعی 
که مرتبط و در رابطه با توافق اســت و شاید به 

صورت مستقیم با این موضوع مرتبط نباشد.

وزیرخارجه قطر ناگهان به ایران آمد

پیام آمریکا از کانال دوحه برای تهران
وزرای خارجه ایران و قطر در موضوعات مختلف رایزنی کردند

تخلیه سفارت آذربایجان در تهران

خبرگــزاری رویترز ظهر دیــروز خبرداد که 
کارکنان ســفارت جمهوری آذربایجان امروز از 

ایران خارج می شــوند. به گــزارش ایرنا، بامداد 
یکشنه نیز خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان 

با انتشــار فیلمی مدعی آماده شــدن کارکنان 
سفارت این کشور در تهران برای ترک این محل 

شده بود.
ایــن ادعای رویترز در حالی مطرح شــد که 
آیت اهلل رئیسی رئیس جمهوری ایران دیشب در 
گفــت و گو با همتــای آذربایجانی خود با بیان 
اینکه روابط دوســتانه و برادرانه دو ملت ایران 
و جمهــوری آذربایجان بــر پیوندهای فرهنگی 
و تاریخی ناگسســتنی بنیان نهاده شده، افزود: 
تهران و باکو اجازه نمی دهند روابط دو کشــور 
تحت تاثیر القائات بدخواهان دو ملت قرار گیرد.
در جریان این تماس تلفنی، مراتب تســلیت 

دولــت و ملت ایــران نیز بابت حادثه ســفارت 
آذربایجان در تهران به الهام علی اف ابالغ شد.

رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه ماموریت 
دســتگاه های ذی ربط برای پیگیــری ابعاد این 
واقعه، با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی 

کرد. 
علی اف نیــز در این گفت وگــوی تلفنی با 
تشکر از ابراز همدردی و تسلیت آیت اهلل رئیسی 
به دولت و مردم کشورش تصریح کرد: این یک 
جنایت غیرمنتظره بود ولی همکاری دو کشــور 
در این زمینه باید چنان باشد که کسی به بهانه 
چنین حوادثی فرصت اخالل در روابط دوستانه 

دو کشور را پیدا نکند. 
ساعت هشــت صبح روز جمعه هفتم بهمن 
ماه راننده یک دســتگاه خودرو با توقف مقابل 
ســفارت جمهوری آذربایجــان در تهران و پس 
از به کار گیری ســالح موفق بــه ورود به داخل 
ساختمان سفارت شــد و یک فرد از جمهوری 

آذربایجان کشته و ۲ نفر را مجروح کرد.
بررسی ها نشان می دهد که عامل این حادثه 
انگیزه شخصی از این حمله داشته و بنا بر اعالم 
مرکز رسانه قوه قضائیه، این متهم فروردین ماه 
امســال شکایت  مفقودی همســرش را که اهل 

باکو بوده، در ارومیه ثبت کرده است.

وزیر خارجه عراق در اظهاراتی بر لزوم کاهش تنش ها 
تاکید کرد و گفت که تنش هــای میان ایران و آمریکا بر 

کشورش تاثیر می گذارد.
به گزارش ایسنا، فواد حســین، وزیر خارجه عراق در 
گفت وگو با شبکه العربیه تاکید کرد که اروپایی ها نسبت 

به ایران سختگیرتر شده اند.
وی در بخشی از گفت وگوی خود گفت که خاک عراق 
نباید ســکویی برای هرگونه حمله به کشــورهای منطقه 

باشد.

حسین با اشــاره به اینکه سفر السودانی، نخست وزیر 
عراق به واشــنگتن درحال حاضر مطرح نیست، گفت که 
تنش هــا میان ایران و آمریکا بر عراق تاثیر می گذارد و ما 

به کاهش این تنش ها نیاز داریم.
وزیر خارجه عراق با اشاره به بحران آب و لزوم حل آن 
با همسایگان مدعی شد که ایران مسیر و مجرای آب هایی 

که به عراق می آید را تحریف کرده است.
وی در ادامــه گفت که عراق به کشــورهای منطقه و 

خلیج )فارس( نیاز دارد و در یک جزیره جدا نیست.

وزیر مشــاور امارات در امور خارجــه به حمله ناموفق 
بــه یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع در اســتان 
اصفهان که شــب گذشته اتفاق افتاد، واکنش نشان داد و 

گفت که این اتفاقات به سود منطقه نیست.
به گزارش ایسنا، انور قرقاش، وزیر مشاور دولت امارات 
در امور خارجه در صفحه توییتر خود نوشت که تنش های 
خطرناک منطقه که اخیرا شاهد آن در چند نقطه هستیم 
از جمله انفجاری که در اصفهان اتفاق افتاد به سود منطقه 

و آینده آن نیست.

وی نوشــت: علیرغم اینکه مشــکالت منطقه پیچیده 
اســت اما هیچ جایگزینی برای گفت وگــو و راه حل های 

سیاسی برای دور شدن از تنش ها نیست.
قرقاش تاکید کرد که رســیدن به راه حل های سیاسی 
می توانــد تنش هــای منطقه را کاهش و ثبــات و امنیت 
منطقه را حفظ کند. براســاس این گزارش، شب گذشته 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح از حمله ناموفق 
بــه یکی از مجتمع های کارگاهی وزارت دفاع در اســتان 

اصفهان خبر داد.

هشدار امارات درباره افزایش تقابل با تهراننگرانی وزیرخارجه عراق درباره تبعات تنش ایران و آمریکا

 

آگهی فراخوان عمومی شناســایی و جذب سرمایه گذار 
حقیقی / حقوقی به منظور توسعه طراحی و احداث مجموعه 
زمین های تنیس در پارک هرمز شهر قشم به روش BOT وفق 

شرح تفصیلی ذیل:
ســازمان منطقه آزاد قشــم در نظر دارد توسعه طراحی و اجرای 
 محموعه زمین های تنیس واقع در پارک ســاحلی هرمز شهر قشم 
)به مساحت حدودی 6000 متر مربع( را به روش BOT به شرکت 

حقوقی یا شخص حقیقی دارای صالحیت واگذار نماید:

تعهدات سرمایه گذار:
۱- توسعه و تکمیل طراحی مجموعه زمین های تنیس و مشاعات 
و ملزومات مورد نیاز آن و اخذ تایید معاونت فنی و زیربنایی سازمان 

منطقه آزاد
۲- احداث کامل مجموعه ورزشــی مطابق طرح تایید شده توسط 

سازمان منطقه آزاد
3- راه اندازی حرفه ای مجموعه ورزشی

4- تحویل )Transfer( زمین آماده شــده، لوازم و… به سازمان 
 )Operation( منطقه آزاد پس از سپری شدن دوره زمانی بهره برداری
از تاریخ درج این فراخوان به مــدت 10 روز )1401/11/08 لغایت 
1401/11/17( تمامی ســرمایه گذاران واجد شرایط می توانند تمایل 
خــود را از طریق نامه رســمی به همراه مدارک ذیــل به دبیرخانه 
کمیسیون معامالت این سازمان واقع در مدیریت حقوقی و قراردادها 
به ادرس جزیره قشم، اسکله بندر بهمن ساختمان مدیریت حقوقی و 
قراردادها، دبیرخانه کمیسیون معامالت، کد پستی 795۱6۱748 و 

تلفن 35۲5۲۱5۰ - ۰76  ارسال نمایند.
مدارک مورد نیاز:

الف( سوابق حرفه ای مرتبط و ارائه تاییدیه از فدراسیون تنیس 

ب( آخرین گردش مالی تایید شده و تمکن مالی توسط معاونت 
اقتصادی سازمان 

ج( درخواســت رسمی شــرکت با امضای صاحبان امضا مجاز یا 
درخواست رسمی توسط شخص حقیقی

د( اساســنامه، آخرین آگهی تغییرات شرکت، کپی شناسنامه و 
کارت ملی صاحبان امضا برای شرکت یا کپی شناسنامه و کارت ملی 

برای اشخاص حقیقی
محل تسلیم پیشنهادها:

جزیره قشــم، اســکله بندربهمن، ســاختمان اداره کل حقوقی، 
دبیرخانه کمیسیون معامالت 

- به پیشــنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در این فراخوان 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- این فراخوان به منزلــه واگذاری موضوع فراخوان نخواهد بود و 
صرفا جهت شناسایی سرمایه گذار است فلذا با توجه به سیاست های 
سازمان منطقه آزاد قشم پس از طی فرآیند قانونی واگذار می گردد.

1401/124 م الف
دبیرخانه کمیسیون معامالت

)آگهی فراخوان عمومي جذب سرمایه گذار-  نوبت دوم(
کمیسیون معامالت کمیسیون معامالت


