
 پیگیری جام جهانی 
توسط سفیر ایران در دوحه 

سفیر ایران در قطر از رایزنی های خود برای گرفتن 
حق پخش مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر 

از صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران خبر داد.
حمیدرضــا دهقانــی در ایــن ارتبــاط در صفحه 
اینستاگرام خود نوشــت: »در مالقاتی که با آقای 
 beIN" یوســف العبیدلــی مدیر اجرایی شــبکه
Sports"داشــتم در خصوص پخــش تلویزیونی 
مسابقات جام جهانی برای صداوسیمای کشورمان 
گفت وگو کردم.شبکه بین اسپرت که در سال ۲۰۱۲ 
تأسیس شده است پوشش دهنده رقابت های جام 
جهانی ۲۰۲۲ است و به زودی مالقات دیگری بین 
دو طرف داریم و توافق حق پخش مســابقات امضا 

خواهد شد.«  ایسنا

توافقات فرهنگی ایران و روسیه 
ایران و روســیه دیروز تفاهم نامه گســترش روابط 

سینمایی امضاء کردند.
این تفاهم نامه گســترش روابط ســینمایی میان 
وزارت فرهنگ ایران و روســیه بــه امضای محمد 
خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
رئیس سازمان سینمایی کشور و آال یورونا مانیلووا 
معاون وزیر فرهنگ فدراســیون روســیه رســید.

مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در فدراسیون روسیه با اعالم این خبر 
گفت: با هماهنگی های صورت گرفته از ســوی این 
رایزنی در دیدار امروز سه شــنبه ۲۵ مرداد معاونان 
وزرای فرهنگ دو کشــور تفاهم نامه توسعه روابط 
ســینمایی، تولید مشــترک و اکران آثار سینمایی 
امضا شــد.احمدوند افــزود: به دعــوت آال یورونا 
مانیلووا معاون وزیر فرهنگ فدراســیون روســیه، 
هیأتی از سازمان ســینمایی کشورمان در سفری 
ســه روزه به مسکو درباره گســترش تعامالت دو 
کشــور در حوزه فیلم و ســینما با نهادهای دولتی 
و بخش خصوصی روســیه مذاکره می کنند.رایزن 
فرهنگی ســفارت ایران در فدراســیون روسیه با 
اشــاره به اینکــه یکی از اهداف این ســفر گفتگو 
دربــاره توانمندی های دو طــرف در حوزه تولید و 
پخش آثار سینمایی و گسترش ظرفیت های اکران 
و ایجاد بازار تجاری برای سینمای ایران در روسیه 
است، گفت: دو کشــور عالقمند به تولید مشترک 
آثار ســینمایی و همچنین توزیــع فیلم در چرخه 
اکران یا شبکه های تلویزیونی و پلتفرم های آنالین 
هستند و امیدواریم در این سفر طرفین به توافقاتی 

در این باره دست یابند.  ایرنا

واکنش مضحک انگلیس  
سخنگوی بوریس جانسون کوشید نویسنده کتاب 

آیات شیطانی را بیگناه جلوه دهد.
ســخنگوی بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، 
روز دوشــنبه، پــس از آنکــه وزارت خارجه ایران 
اظهار داشــت نویســنده کتــاب آیات شــیطانی 
مقصــر حمله به خودش بوده اســت، در اظهاراتی 
عجیب گفت: »مضحک« اســت که بگوییم سلمان 
رشدی، رمان نویس، مسئول حمله به خودش بوده 
است.«این سخنگو در گفت وگو با خبرنگاران مدعی 
شد: »واضح است که این مضحک است که بگوییم 
سلمان رشــدی به هر نحوی مســئول این حمله 
شنیع به خودش بوده است. ... این فقط یک حمله 
به او نبود، حمله به حــق آزادی بیان بود و دولت 
انگلســتان هم در کنار او و هم خانواده اش ایستاده 
اســت، اما ما به همان اندازه در دفاع از آزادی بیان 
در سراســر جهان ایستاده ایم.« این در حالی است 
که مقامات آمریکایی و انگلیســی در روزهای اخیر 
کوشــیده اند تا ایران را مسئول حمله به نویسنده 

رمان موهن آیات شیطانی جلوه دهند.  العالم

 حاجی ایرانی همچنان
 در زندان عربستان سعودی  

یکــی از حجاج کشــورمان در روز عیــد غدیر به 
دلیل انداختن عکسی از حاج قاسم با کعبه توسط 

نیروهای سعودی بازداشت و زندانی شد.
یکــی از حجاج کشــورمان در روز عیــد قربان به 
بهانه انداختن عکســی از حاج قاسم با کعبه توسط 
نیروهای امنیتی سعودی دستگیر شده و همچنان 
با گذشــت ۳۰ روز در زندان اســت و تالش برای 
رهایی این جوان کشورمان ادامه دارد. امسال چند 
حاجــی ایرانی به دالیل مختلف توســط نیروهای 
سعودی بازداشــت و زندانی شدند که یکی از این 
حجاج بدون دلیل معقول در جوار خانه خدا توسط 
نیروهای امنیتی عربســتان ۶ روز در زندان بود و با 
تالش نیروهای کنســولی و ســازمان حج و زیارت 
آزاد شد.خلیل دردمند از ُدرچه اصفهان که همراه 
با مادرش به حج تمتع ۱۴۰۱ مشرف شده بود، پس 
از انجام مناسک حج تمتع در روز عید غدیر توسط 
نیروهای امنیتی عربستان سعودی در مسجدالحرام 
دستگیر و به زندانی که چند ایرانی در آنجا بودند، 
منتقل شــد، اما پس از ۲ روز او توســط نیروهای 
ســعودی فرا خوانده و به زندانی دیگر انتقال یافت. 
گفته می شود که برای دردمند پرونده تشکیل شده 
و اتهام او »تصویربرداری« اســت. بر اساس قوانین 
عربستان، تصویربرداری در جوار کعبه ممنوع است. 
در حالی که بسیاری از زائران کشورهای دیگر اقدام 
به عکس انداختن کرده و حتی نیروهای ســعودی 
هم از زائران در ایام حج تمتع عکس می انداختند و 
کسی مانع این اقدام نشد. اما با توجه به حساسیت 
ســعودی ها نسبت به شــیعیان و به ویژه ایرانیان، 
برخی از زائران به دلیل عکس انداختن بازداشــت 

شده اند.  فارس

اخبــــار گزارش

جمهوری اســالمی ایران با برخی پیشــنهادات بر اساس 
خطوط قرمز اعالمی در حالی واکنشی سازنده به طرح های 
اخیر مطرح شده در مذاکرات وین داشته است که جهانیان 
اذعان دارند اکنون توپ در زمین آمریکاست که رویکردی 
منطقی به آن داشــته باشــد یا به سیاســت های سوخته 

گذشته ادامه دهد. 
پــس از مدت ها گمانه زنــی و البته جنــگ روانی غرب، 
جمهوری اسالمی بر اساس توافقت صورت گرفته در وین، 
پس از بررســی های کارشناسانه دیدگاه خود را نسبت به 
آنچه در وین گذشــته به بورل مســئول هماهنگ کننده 
مذاکــرات ارائه کــرد. رویکردی ســازنده و مثبت چنانکه 
نماینده روســیه در مذاکرات رفع تحریم ها در وین، پاسخ 
ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را سازنده دانست و گفت که 

توپ اکنون در زمین آمریکاست.
 »میخائیــل اولیانوف« نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی در وین و مذاکرات رفع تحریم ها، پاســخ ایران 
به  اروپایی ها درباره پیشــنهاد بازگشت به توافق هسته ای 
را سازنده توصیف کرد.به نوشــته اسپوتنیک، او گفت که 
توپ اکنون در زمین دولت آمریکاســت و ایران پیشــنهاد 
کرده اســت کــه در جریــان اصالح پیش نویــس احیای 
توافق هســته ای، تضمین های مربوط بــه حفظ توافق در 
آینده تقویت شــود.نماینده دولت روسیه در مذاکرات رفع 
تحریم هــا در ادامه گفت که دیدار قریب الوقوع در ســطح 
وزرای خارجه در خصوص توافق هســته ای بعید نیســت.
منابــع خبری از جمله شــبکه الجزیره دیــروز به نقل از 
یک منبــع ایرانی گزارش دادند که تهران پاســخ خود را 
به اروپایی ها درباره پیشــنهاد بازگشت به توافق هسته ای 
ارسال کرده است.الجزیره به نقل از این منبع ایرانی نوشت 
که حل و فصل مســائل باقیمانده بــرای طرف های غربی 
دشوار نیست. وی همچنین به الجزیره گفته است: »فاصله 
زیادی با توافق احتمالی برای بازگشــت به توافق هسته ای 
نداریم. نمی توانم بگویم که توافقی خواهد بود، ولی ما بیش 

از قبل به توافق نزدیک هستیم.«
خبرگزاری رویترز نیز با تایید ارســال پاسخ ایران گزارش 
داد، اتحادیــه اروپا جزئیاتی درباره محتوای پاســخ ایران 
ارائه نکرده اســت. اما خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال 
می گویــد که ایــران در نامه خود ایده هایــی درباره اینکه 
چگونه می توان نگرانیهایش را برطرف کرد ارائه کرده است.

در جلســه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی که دوشنبه 

۲۴ مردادماه برگزار شــد، علی باقــری کنی مذاکره کننده 
ارشــد کشــورمان در گفتگوهای رفــع تحریم ها گزارش 
مبســوطی از رونــد بررســی ایده هــای هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپایی به اعضای جلســه ارائه کرد.جوزف بورل 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی در مذاکرات رفع تحریم ها 
نیمه شــب دوشنبه اعالم کرد که پاســخ مکتوب ایران را 
در مورد متــن پیش نویس برجام دریافت کرده اســت.از 
طرف دیگر ند پرایس ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 
گفت: ما پاســخ خود را به پیشنهاد اروپا به صورت شفاف 
ارائــه خواهیم داد و به محض اعــالم تعهد ایران به توافق 
بازخواهیم گشــت او افزود آنچه در پرونده هسته ای ایران 
قابل مذاکره اســت تکمیل شــده و ما موضــع خود را که 
به اروپایی ها تحویل داده ایم فاش نمی کنیم.در طول هفته 
جاری مجموعه اخباری کــه از منابع داخلی و خارجی در 
قالب گزارش های رسمی یا تحلیل های سیاسی و رسانه ای 
منتشــر شده حاکی از پیشرفت نســبی در مذاکرات است 
اگرچه تا زمان مشخص شدن دیدگاه های ایران که به طور 
قطع با ایده های هماهنگ کننــده اتحادیه اروپایی تطبیق 
صددرصد ندارد نمی توان در مورد فرجام گفتگوها اظهارنظر 

قطعی کرد لیکن خارج شدن مذاکرات از رکود قبلی حتما 
باید به عنوان رویکردی ســازنده مورد توجــه قرار بگیرد. 
گزارش های رسیده حاکی است که در ایده های طرح شده 
از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان به برخی 
دغدغه های ایران که ذیل ســه محــور اصلی در مذاکرات 
دنبال شده ، پاســخ شفافی داده نشده و نظرات اعالم شده 
به اتحادیه اروپایی از سوی ایران نیز ناظر بر ضرورت تامین 
مطالبات قانونی کشورمان است.وزیر امور خارجه کشورمان 
در ایــن خصوص در گفتگو با خبرنــگاران اعالم کرد؛ اگر 
نظرات ما در مورد این ســه موضوع که منطقی نیز هست 

محقق شود، آمادگی داریم وارد مرحله توافق شویم.
اظهــارات جوزف بورل هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی نیز 
پس از دریافت نظرات ایران تاییدکننده وجود اختالف نظر 
میان ایده های ارائه شــده و دیدگاه های جمهوری اسالمی 
ایران اســت او در این باره اظهار داشت: خوشبختانه پاسخ 
ایران را هم بررســی کردیم ولی نمی توانم به جزییات آن 
اشــاره کنم.بــورل افزود: آمریکا هم بــه صورت خصوصی 
نظرش را اعــالم کرده، ما همچنان تالش خواهیم کرد که 

نظرات را به هم نزدیک کنیم.

هرچند طی روزهای اخیر و به ویژه پس از ارســال نظرات 
ایران به اتحادیــه اروپایی گمانه زنی ها و اظهارات متعددی 
در مورد ماهیت پاسخ ایران و دیدگاه های ایاالت متحده در 
این خصوص طرح شده اما تا زمان اظهارنظر رسمی از سوی 
طرف های حاضر در مذاکرات هیچ یک از اخبار وتحلیل های 
منتشــر شــده نمی تواند بازتاب دهنده واقعیت های جاری 
در خصوص فرجام مذاکرات رفع تحریم ها باشــد.آنچه در 
مورد موضع ایران می توان با قطعیت از آن سخن گفت روز 
گذشته در اظهارات صریح حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه بر آن تاکید شد: نمی توانیم از خط قرمز خود عبور 
کنیم و نمی توانیم توافقــی را امضا کنیم که بعد از مدتی 
مثال ۴۰ روز پس از توافق روی زمین هیچ اتفاقی رخ ندهد. 
ما به دنبال توافقی هســتیم که مردم اثر آن را در زندگی 
خود ببینند.در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش کرد 
اتحادیه اروپا در حال بررســی پاســخ ایران به ازسرگیری 
توافق هسته ای است.روزنامه ایندیپندنت با نقل قول از یک 
مقام غربی مدعی شد که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا برای 
احیای توافق هسته ای را به صورت مشروط پذیرفته است.

یک دیپلمات غربی به نقل از هیات مذاکره کننده فرانسوی به 
ایندیپدنت فارسی گفته است، ایران متن پیشنهادی اتحادیه 
اروپا در مورد احیای توافق هســته ای را به صورت مشروط 
می پذیرد. به این معنی که سیاست گام به گام لغو تحریم ها 
را در قبال بازگشت به تعهدات برجامی پیش خواهد گرفت.
نشــریه پولیتیکو با اســتناد به اظهارات یــک مقام غربی، 
ادعاهایی را درباره پاسخ ایران نسبت به پیشنهادات اتحادیه 

اروپا برای احیای توافق هسته ای مطرح کرد.
نشــریه پولیتیکو درباره پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا 
برای احیای توافق هســته ای، در گزارشی نوشت: طبق گفته 
یک مقام ارشد غربی، پاســخ ایران، شامگاه دوشنبه به وقت 
ایران توســط اتحادیه اروپا دریافت شده است و بیشتر روی 
مسائل باقی مانده مرتبط با تحریم ها و تضمین ها بر سر تعامالت 
اقتصادی متمرکز است. در ادامه این گزارش طبق گفته این 
مقام غربی ادعا شــده اســت که پاســخ ایران خواسته های 
بیشــتری در زمینه تحقیقات آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درباره منشا ذرات مواد هسته ای که پیش تر کشف شده توسط 
بازرسان آژانس طی سال های گذشته در محل های مختلف، 
مطرح نمی کند. تهران با این تحقیقات مخالفت کرده و اصرار 
دارد توافق هسته ای تنها در صورتی می تواند احیا شود که این 

تحقیق توسط آژانس، برای همیشه مختومه اعالم شود.
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رئیـس  معـاون  بـا  کشـورمان  خارجـه  وزارت  اقتصـادی  دیپلماسـی  معـاون 
 کابینـه وزرا و وزیـر امـور خارجـه ترکمنسـتان برکاهـش تعرفه هـای گمرکـی 

توافق کردند.
»مهـدی صفـری«، معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امور خارجه، در سـفر به 
ترکمنسـتان بـرای پیگیری توافق های صورت گرفته در سـفر اخیـر رئیس جمهور 
ایـن کشـور بـه ایران کـه در خرداد مـاه ۱۴۰۱ انجـام گرفت، با »رشـید مردف«، 
معـاون رئیـس کابینـه وزرا و وزیـر امور خارجه ترکمنسـتان دیـدار و گفتگو کرد.
اقتصـادی  ظرفیت هـای  و  توانمندی هـا  بیـان  دیـدار، ضمـن  ایـن  در  صفـری 
جمهـوری اسـالمی ایـران، بـر لزوم گسـترش هر چـه بیشـتر روابط اقتصـادی و 
تجـاری دو کشـور تأکید کرد و خاطرنشـان سـاخت ایران برای تأمین دسترسـی 
جمهـوری ترکمنسـتان به آب هـای آزاد و بنادر جنوبی ایـران همچون بندرعباس 

و بنـدر چابهار آمادگـی دارد.
معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امـور خارجـه بـه عالقه منـدی ایـران بـه 
افزایـش ترانزیـت کاال از طریـق ترکمنسـتان اشـاره نمـود.وی همچنیـن افـزود 
امـکان گسـترش همکاری هـای دو کشـور در زمینـه نفـت و گاز، از جملـه در 
ترانزیـت حامل هـای انـرژی ترکمنسـتان بـه کشـور های همسـایه از خـاک ایران 

وجـود دارد.
لـزوم توافـق دو کشـور در کاهـش تعرفه های گمرکـی، بازگشـایی بازارچه مرزی 
باجگیـران، فعالسـازی مـرز مشـترک پرسه سـو و افزایـش همـکاری اسـتان های 
مـرزی دو کشـور از دیگـر موضوعاتـی بـود کـه صفـری مـورد تأکیـد قـرار داد.
در ایـن دیـدار، معـاون رئیـس کابینـه وزرا و وزیـر امـور خارجه ترکمنسـتان نیز 
ضمـن اسـتقبال از پیشـنهاد های معـاون وزیـر امـور خارجـه جمهوری اسـالمی 
ایـران، بـر لـزوم تالش بـرای گسـترش همکاری های اقتصـادی و تجـاری بین دو 

کشـور تأکیـد کرد.
مهـدی صفـری، همچنیـن در سـفر بـه ترکمنسـتان بـرای بررسـی ظرفیت های 
گسـترش همکاری هـای دوجانبه، با شـاخیم عبدالرحمانوف معـاون رئیس کابینه 

وزرا ترکمنسـتان در امـور نفـت و گاز دیـدار و گفتگـو کرد.
در ایـن دیـدار، صفـری بـر آمادگـی جمهـوری اسـالمی ایـران بـرای افزایـش 
همکاری هـای دو کشـور در بخـش نفـت و گاز تأکیـد و بـا اشـاره بـه تجربـه 
موفـق ترانزیـت گاز از ترکمنسـتان بـه جمهـوری آذربایجـان از خـاک ایـران، 
 اعـالم کـرد، ایـران بـرای ترانزیـت گاز ایـن کشـور بـه دیگـر همسـایگان نیـز 

آمادگی دارد.
معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزارت امور خارجه همچنین ضمـن بیان ظرفیت ها 
و توانمندی هـای اقتصـادی جمهوری اسـالمی ایـران، بر امکان صـادرات خدمات 
امـکان  نیـز  و  ترکمنسـتان  بـه  ایـران  کاال هـای سـاخت  و  مهندسـی  و  فنـی 
فراهم سـازی دسترسـی این کشـور به آب های آزاد و بنادر جنوبـی ایران همچون 
بندرعبـاس و بنـدر چابهـار تأکیـد کرد.صفری افزود کـه برگزاری نمایشـگاه های 
تجـاری می توانـد زمینـه را بـرای معرفـی هرچه بهتـر توانمندی هـای اقتصادی و 

شـناخت فرصت هـای تجـاری بین ایـران و ترکمنسـتان فراهم سـازد.
ایـن دیـدار، آقـای »شـاخیم عبدالرحمانـوف« معـاون رئیـس کابینـه وزرا  در 
ترکمنسـتان در امـور نفـت و گاز نیـز ضمـن اسـتقبال از پیشـنهاد های معـاون 
وزیـر امـور خارجـه، بـر لـزوم بهره گیری هر چـه بیشـتر از فرصت هـای همکاری 
و تجـارت بیـن دو کشـور تأکیـد کـرد. الزم بـه ذکـر اسـت در دوران دولـت 
سـیزدهم روابـط ایـران و ترکمنسـتان در ابعـاد مختلـف جهشـی قابـل توجـه 
 داشـته که ترانزیت گاز ترکمنسـتان به ایـران و جمهوری اذربایجـان از نمودهای

آن است.  صدا و سیما

توافق ایران و ترکمنستان برای کاهش تعرفه های گمرکی

واکنش ها به رویکرد سازنده ایران به طرح روی میز وین 

توپ توافق در زمین آمریکاست

دبیرکل ســازمان همکاری های اقتصادی اکو بر نقش بنادر جمهوری اســالمی 
ایران، پاکستان و ترکیه برای کشورهای محصور در خشکی آسیای مرکزی تاکید 
کرد و گفت این ســه کشــور از اهمیت راهبردی برای آسیای میانه برخوردار و 

مزیت های بی بدیلی را برای این منطقه به همراه دارند.
خسرو ناظری در کنفرانس دو روزه بین المللی وزرای حمل و نقل کشورهای در 
حال توســعه محصور در خشکی که در شهر آوازه ترکمنستان در حال برگزاری 
است، تصریح کرد: برای به حداکثر رساندن اتصال، پروژه ای به نام "دروازه اکو" 
به تازگی راه اندازی شــده است تا امکان ایجاد مناطق اکو در کشورهای عضو را 
برای تســهیل بیشــتر حمل و نقل و کاهش هزینه های انجام تجارت در منطقه 

بررسی کند.
وی گفت: ما خوشــحالیم که تعهد خود را بــرای اطمینان از ادغام نزدیک همه 
کشــورهای عضو، به ویژه کشورهای محصور در خشکی، از طریق بهبود اتصال از 
طریق ایجاد یک شــبکه حمل و نقل منطقه ای پیشرفته در راستای چشم انداز 

۲۰۲۵ اکو و برنامه توسعه پایدار سازمان ملل، تکرار می کنیم.  
رئیــس اکو در پیام تصویری خود در این کنفرانس تاکید کرد که این ســازمان 
برای دســتیابی به هدفی مترقی، رویکردی کل نگر شــامل تدوین سیاســت و 
چارچوب قانونی، اجرای رویه ها و کنوانسیون های استاندارد بین المللی، توسعه 
زیرساخت ها، ظرفیت سازی فنی و مکانیسم هماهنگی و همکاری با شرکای بین 

المللی و بانک های مربوطه را در پیش گرفته است.
وی گفت: اکو همیشــه رویکرد کریدور را در اولویت قرار داده است و در توسعه 
زیرســاخت ها، اتصــال بین منطقه ای و بین المللــی در  اصل یک راهنما بوده 
اســت.ناظری گفت: دبیرخانه اکو با درک جدیت بحــران کووید-۱۹، ابتکارات 
متعددی را بــرای کاهش اثرات منفی این بیماری همه گیر و کاهش خطرات تا 
حد ممکن انجام داده اســت.دبیرکل اکو تاکید کرد: سازمان همکاری اقتصادی 
اکو به عنوان یک ســازمان توســعه بین دولتی منطقه ای با ۳۰ سال تجربه در 

تعامالت منطقه ای به ویژه با کشــورهای عضو محصور در خشــکی، تمام ارزش 
ها، اهداف و اولویت های مشــترک پیش بینی شده در سازمان های بین المللی 
و برنامه اقدام وین را به اشــتراک می گذارد. خسرو ناظری  اطمینان داد که اکو 
به مشارکت در هرگونه ابتکار، طرح و فعالیت منطقه ای و بین المللی برای توسعه 
تجارت و حمل ونقل ادامه خواهد داد و به شــرکای بین المللی عالقه مند خواهد 
 پیوســت تا در بهبود ارتباط بین کشورهای عضو خود و جهان مشارکت بیشتری 

داشته باشد.
 سید محسن اسپری معاون دبیرکل سازمان همکاری های اقتصادی اکو  نیز  با 
بیان اهمیت این مجمع، به نقش کریدورهای حمل و نقل و ترانزیتی که شــبکه 
های حمل و نقل کشــورهای مختلــف را در یکپارچگی منطقه ای و بین المللی 
متحد می کند، تقویت ثبات و همکاری های متقابل سودمند اشاره کرد. در این 
راســتا وی بر لزوم تجمیع تالش های مشترک در زمینه ایجاد تعامل سازنده در 
این بخش به عنوان یکی از عوامل مهم پیشــرفت اقتصادی و توسعه پایدار تاکید 
کرد.در  این مجمع که به ابتکار ترکمنســتان و تحت نظارت سازمان ملل متحد 

برگزار شد، 
هیئت هایی از حدود ۴۰ کشــور و بیش از ۳۰ سازمان بین المللی حضور دارند. 
روســای آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان های معتبر بین المللی، منطقه 
ای و زیرمنطقه ای و ساختارهای مالی، نمایندگان بخش خصوصی، انجمن های 
غیردولتی و دانشــگاهیان هم در این کنفرانس که امروز ســه شنبه به کار خود 

پایان خواهد داد، حضور دارند.
اهداف اصلی این کنفرانس که در قالب ترکیبی برگزار می شــود، تجزیه و تحلیل 
پیشــرفت کشــورهای در حال توسعه محصور در خشــکی )LLDCs( در زمینه 
حمل ونقل پایدار و اهداف توســعه توســعه پایدار، برای تعیین تأثیر همه گیری 
ویروس کرونا و ســایر موارد در این زمینه اســت. چالش ها. موضوعات کلیدی 
شــامل نقش کلیدی حمل و نقل در بهبود پس از کووید-۱۹ و کاهش تغییرات 
آب و هوا و سازگاری از محورهای این کنفرانس است. به اشتراک گذاری دانش، 
تجربــه و راه حل های نوآورانه بــرای تامین مالی زیرســاخت ها در دوره پس 
از همــه گیــری، اطمینان از پایداری و ثبات آن، شناســایی توصیه ها و فرصت 
هــا برای بهبود نگهداری زیرســاخت های حمل و نقل در کشــورهای محصور 
در خشــکی آسیای میانه  گســترش حمایت های بین المللی در این زمینه  از 
اهداف این کنفرانس اعالم شــد.ایده برگزاری مجمع کنونی در کشورمان توسط 
 ترکمنستان مطرح و در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۲۰۲۱ 

گنجانده شد.
سردار بردی محمداف رئیس جمهوری ترکمنستان در این همایش گفت: تجزیه 
و تحلیل فرآیندهای مدرن و روندهای غالب در اقتصاد جهانی به طور قانع کننده 
ای نشــان می دهد که توسعه حمل و نقل و ارتباطات به طور فزاینده ای مهم و 

تعیین کننده می شود.
وی تصریــح کرد: بهینه ســازی ارتباطات حمل و نقل و حمل و نقل، ســاخت 
زیرســاخت های مدرن برای تحویل مواد خام و محصوالت نهایی در حال تبدیل 
شدن به یک عامل کلیدی یکپارچه، به ویژه برای کشورهایی است که دسترسی 
مستقیم به پایانه های دریایی ندارند.بردی محمداف  افزود: ترکمنستان متقاعد 
شــده اســت که معماری حمل و نقل قرن بیســت و یکم معماری یکپارچگی 
 اســت که فضاها، مناطــق، صنعتی، منابع و پتانســیل های انســانی را به هم 

متصل می کند  ایرنا

در همایش »کشورهای محصور در خشکی« عنوان شد؛

دبیرکل اکو بر نقش راهبردی بنادر ایران 
برای آسیای میانه تاکید کرد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول

هیئت مدیره شرکت تعاونی نانوایان گنبد کاووس

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی نانوایان گنبد به شماره ثبت 
16۷۸ و شناسه ملی 14000153136 در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1401/6/31 
در محل سالن اجتماعات این تعاونی به آدرس: این تعاونی به آدرس: گنبد کاووس ، شهر 
گنبد کاووس،  محله وحدت معبر ماقبل آخر ، کوچه ۲0 معبر آخر ، خیابان وحدت پالک 
30۷ ساختمان تعاونی طبقه دوم کد پستی 49۷1۷1۸6۸۷  تشکیل می گردد.  لذا از کلیه 
اعضاء محترم تعاونی دعوت به عمل می آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در 

این جلسه حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه:

1- انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل 
۲-انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی برای سال 1401 

الزم به یادآوری است که: اعضای تعاونی می توانند نماینده تام االختیار )از میان اعضای 
تعاونی یا خارج از آنان( را با تایید هیات مدیره برای حضور در مجمع و اعمال را تعیین 
نمایند . تعداد آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد 
بود و حضور توام عضو و نماینده تام االختیار وی در مجموع ممنوع است . عضو و نماینده 
وی می بایست در تاریخ 1401/6/30 لغایت همان روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 13 ظهر 
تواما به آدرس فوق محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سالیانه جهت تایید نمایندگی 
کارت   ، معتبر  مدارک  داشتن  در دست  با  فوق العاده  در مجمع  برگه حضور  اخذ  و  خود 

عضویت یا برگه سهام حضور به هم رسانند.
* به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضا و نمایندگان 

آن جهت حضور در محل الزامی است .
مدارک  باشند  می  بازرسی  و  مدیره  هیئت  سمت  کاندیداتوری  متقاضی  که  افرادی   *
از تاریخ 1401/5/۲۷  لغایت 1401/6/3 به دفتر شرکت واقع در شهر گنبد کاووس،  زیر 
محله وحدت معبر ماقبل آخر،  کوچه ۲0 معبر آخر ، خیابان وحدت پالک 305 ساختمان 
الزم:  نمایند.)مدارک  تحویل  و  مراجعه    49۷1۷1۸6۸6 پستی  کد  اول  طبقه  تعاونی 
کپی شناسنامه،  کپی کارت ملی،  کپی پایان خدمت ، گواهی عدم سوء پیشینه ، فرم 
 ، برگشتی  چک  عدم  گواهی  تحصیلی،   گواهی  کپی    ، کاندیداتوری  سمت  درخواست 

گواهی عضویت در تعاونی(.
* به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضا و نمایندگان 

آن جهت حضور در محل الزامی است 
*این جلسه با حضور نصف بعالوه یک نفر از اعضا و نمایندگی آنان رسمیت خواهد یافت .


