
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مشهد -وزارت امور خارهج رد شمال و شرق كشور  نمايندگي
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 بسمه تعالی 

 

 منطقه ای و فرا منطقه ای گروهیرسانه های انعکاس نتایج اولین همایش اقتصادی خزر در 

در منطقه ملی گردشگری آوازه ترکمنستان با  1398مردادماه  21لغایت  20از تاریخ خزراقتصادی همایش اولین 

اون اول رئیس جمهور اسالمی اسحاق جهانگیری، مع ،حضور قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان

نوروز ممدوف، نخست وزیر جمهوری آذربایجان و عسکر  ،دیمیتری مدودف، نخست وزیر فدراسیون روسیهایران، 

این در همچنین  برگزار گردید.مامین نخست وزیر قزاقستان، به عنوان نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای خزر 

وف نخست وزیر ازبکستان، بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان و رستم مینیخانوف رئیس بداهلل آریپع همایش

 جمهورتاتارستانفدراسیون روسیه نیز حضور داشتند. 

مقامات اقتصادی، تجاری و صنعتی از دیگر کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی  عالوه بر این،

روسا و نمایندگان سازمانهای معتبر پولی،  دن و تجارت کشورمان،از جمله دکتر عالی، معاون وزیر صنعت، مع

مالی، تجاری و بانکهای منطقه ای و بین المللی از جمله چند موسسه وابسته به سازمان ملل متحد، مقامات 

کشورهای مستقل مشترک المنافع، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو، فدراسیون بین 

جمن های حمل و نقل بار، اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای، بانک جهانی، بانک اروپایی المللی ان

بازسازی و توسعه، بانک توسعه آسیا و سایر سازمان های بین المللی و منطقه ای، همچنین اعضای هیئت دولت، 

و تجار و اتاق بازرگانی و صنایع  اتحادیه صنعتگران روسایمدیران ارشد و متخصصان وزارتخانه ها و دپارتمان ها، 

 ترکمنستان در این همایش شرکت داشتند.

برگزاری این همایش اقتصادی در این سطح خبرگزاری دولتی ترکمنستان با درج گزارشی بیان کرده که 

داخلی،  در رسانه های جمعیرا گسترده ای های واکنش، برگزارگردید دریای خزر حوزه اقتصادیبرای اولین در 

 . ه استبه دنبال داشت منطقه ای و فرا منطقه ای

که  و خبرگزاریها اشاره کرده اندمطبوعات  در گزارش هارسانه های گروهی داخلی و خارجی با درج 

ثمربخش و  هایهمکاریتقویت شامل طیف گسترده ای از موضوعات جاری مربوط به  همایشدستور کار این 

به فعالیت اقتصادی و تجاری در این  و کلیه شرکای خارجی عالقمنددریای خزر پنج کشور ساحلی بین  سازنده

 .بوداز جمله ترکمنستان دریا با کشورهای ساحلی 

و  توسط رسانه هاکه این کشوراز سخنان رئیس جمهور رسانه های داخلی ترکمنستان با درج بخشی 

گفت: که آنجا  ستانان رهبر ترکمننوشتند که سخن ،ه استمنتشر شدکشورها بسیاری از پایگاههای خبری در 

، عاری از درگیری، اقتصادی و تجاری توسعه و رونق و خواهیم دریای خزر را به عنوان فضای همکاریمیما "

ت، حمل و نقل، تبادل انرژی و تجاردر راستای توسعه سازمانهای بین المللی و  مکانی برای اتحاد کشورها

را خود آنچشم انداز استراتژیک  دراین راهی است که ما  دیل نماییم وبتی علمی و فنی پتانسیلها استفاده از 

گویای  "شناسیم.کنیم و به رسمیت می می معرفی آینده دریای خزر  برایو به عنوان الگویی کرده ایم تعریف 

 این است که دریای خزر باید دریای صلح ، دوستی و هماهنگی باشد.
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به تحلیل نتیجه این رئیس جمهور ترکمنستان ا درج این بخش از سخنان ب رسانه های جمعی خارجی

 همایش به شرح ذیل  پرداختند: 

انتظار که ی گروهی، همانطور سایر رسانه هابنابه گفته نوشت:  ندنخبرگزاری بی بی سی انگلیس در ل

کنوانسیون تصویب  این بحث، نتیجه بود.این همایش موضوع اصلی  ،بحث پتانسیل انرژی دریای خزر، رفت می

بین کشورهای ساحلی دریای ی را فضای آبکه وددر آکتائو ب 2018آگوست  12وضعیت حقوقی دریای خزر در 

 برای تقویت وبه ایجاد انگیزه  ،استفاده کارآمد از ثروتمندترین ذخایر منابع هیدروکربنی .تقسیم می کندخزر 

 .دکنمی کمک  اقتصاد ملی کشورهای ساحلی و همچنین کشورهای همسایه ت کیفیباال بردن و  ئیپویا و رشد

سخنان رهبر ترکمن که انرژی دریای خزر باید پایه ای برای با نقل این بخش از دیلی صباح خبرگزاری 

 ، نتایج این همایش را مثبت ارزیابی کرد.اقتصاد منطقه باشد ئیپویاو توسعه رشد و 

آذربایجان، ایران، قزاقستان و فدراسیون روسیه شامل  خزرلی دریای ساحرسانه های جمعی کشورهای 

 همایش داشتند.توجه ویژه ای به این 

دیگر ایگاههای اینترنتی ایرنا و بسیاری از پخبر گزاری روزنامه تهران تایمز، خبرگزاری مهر، ایران پرس، 

اقتصادی خزر، اجرای برگزاری اولین همایش مکاری در دریای خزر و اهمیت عظیم هپتانسیل  با اشاره به ایران

را  کشور ساحلی دریای خزر به امضاء رسیده است 5که که در طی سالیان گذشته توسط ی ئعملی توافق نامه ها

 خبر دادند.از نتایج برگزاری این همایش 

مهم جمهوری گروهی ی و سایر رسانه ها Azeri Trend  ،AZERTAC  ،Azernewsخبرگزاریهای

 2100بیش از اقتصادی در این رویداد و نوشتند که  را برجسته کردندهمایش این برگزاری اهمیت  ،آذربایجان

شرکتها و صندوقهای سرمایه  و بین المللی تجاریو پولی، مالی سازمانهای  کشور جهان و 30نفر از بیش از

های مختلف  گوناگون از حوزهای و تأمین کنندگان تجهیزات و نرم افزارهلیدکنندگان گذاری و همچنین تو

 60نجر به امضای بیش از این همایش مدر تجاری جلسات دو جانبه برگزاری  .داشتنداقتصادی استفاده شرکت 

پایه و اساس مذاکرات و همکاری های بیشتر با شرکای  همچنین ترکمنستان در این همایش،د. گردیسند 

را و سرمایه گذاری مشترک  ، صنعتبازرگانی ،تجاریر حوزه دکشورهای مختلف منطقه ای و فرا منطقه ای از 

 پایه گذاری کرده است.

رئیس کشور سخنان این  گروهی یو سایر رسانه هاقزاقستان تایمز ، ، اینترفاکسهای کازین خبرگزاری

بیان شد، مهم ارزیابی کرده و با همایش  یناصلی انشست که در را و نخست وزیر قزاقستان ترکمنستان جمهور 

در نیمه دو کشور دائما در حال افزایش است و ی بین تجارکه روابط  داظهار داشتندرج بخشی از سخنرانی آنها، 

درصد افزایش  2/2قبل مدت مشابه سال نسبت به  میلیون دالر آمریکا بوده است که 68مبلغ  2019اول سال 

 بنابر این برگزاری چنین همایشی گسترش همه جانبه روابط دو کشور را به دنبال خواهد داشت. است.داشته 

تأکید کردند مرزی مناطق دو کشور و همکاری بین قویت طرفین بر اهمیت تهمچنین در این همایش، 

نایع سنگین، صو صنایع برای گسترش همکاری های دو جانبه در حوزه های مهندسی که  عظیمیو پتانسیل 

 مورد تاکید قرار دادند.، انرژی وجود دارد راشیمیایی ،متالورژی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل و 
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و دیگر  TASS  ،RIA-News  ،Vesti ،gazeta.ru  ،MIR - 24رسانه های جمعی روسی مانند 

، خوددیدگاه از ، همایشین برگزاری امطرح شده در هنگام عناوین با درج دستورکار و رسانه های این کشور 

 .کردند آنرا مثبت ارزیابی نتایج

روسیه  به طور گسترده توسط مطبوعات منطقه آستاراخان و تاتارستاناقتصادی  رویدادهمچنین این 

رئیس جمهور منطقه  ،همنطقوسای این دو رنوشتند: این مناطق این مطبوعات شد. بیان برجسته بطور 

همچنین اشتند. برگزاری این همایش دنقش فعالی در ،قه آستاراخانخودمختار تاتارستان و استاندار منط

انی در اهمیت این سخنبا ایراد اصلی این همایش نخست وزیر فدراسیون روسیه در مراسم دیمیتری مدودف 

 برگزار شود. روسیه در آستاراخان 2020در سال اقتصادی خزر همایش اعالم کرد که قرار است دومین همایش، 

ترکمنستان رئیس جمهور اساس سخنان که داشتند اظهارات  خبرگزاریها و مطبوعات روسیه همچنین

نج کشور ساحلی دریای خزر، پترکمنستان قصد دارد تا با و  شدبیان خزر این کشور در دریای مطابق استراتژی 

میسیون اقتصادی اروپا، کموسسات وابسته به سازمان ملل متحد، دیگر کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای و 

سایر کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوس آرام، سازمان تجارت جهانی و همچنین با 

سازمان همکاری اقتصادی اکو، سازمان همکاری شانگهای وغیره مانند منطقه ای اقتصادی سازمانهای 

 بیشتری داشته باشد.های اقتصادی و تجاری همکاری

بلغاری مانند آژانس خبری فوکوس، رادیو ملی بلغارستان، آژانس تلگراف بلغاری و گروهی رسانه های 

توسعه روابط دوجانبه این رسانه ها اظهار داشتند که د. ننشان دادهمایش این برگزاری غیره نیز عالقه زیادی به 

رئیس جمهور  دیداردر ، صنعت و دیگر حوزه ها از جمله در حوزه نفت و گازبطور گسترده دوستانه و سودمند 

همکاریهای نقش مهم کمیسیون همچنین قرار گرفت.و بررسی ا نخست وزیر بلغارستان مورد بحث ترکمنستان ب

برگزار شد، در  هدر آوازحاشیه این همایش در آن  سجال، تجاری و فنی که چهارمین اهمکاری اقتصادی

 ه های مختلف و تقویت ارتباط تجار دو کشور مهم ارزیابی شده است.دو کشور در حوزگسترش همکاری های 

در دریای خزر  هاهمکاریمثبت خبرگزاری چینی نیز به چشم انداز آژانس خبری شین هوا چین و دیگر 

که  داشتنددر ادامه اظهار  هااین خبرگزاری .ارزیابی کردندمهم را در آینده اشاره نموده و برگزاری این همایش 

بین روابط و  استتبدیل شده خارجی ترکمنستان اقتصادی و تجارت کای مهم شربه عنوان یکی از ز، چین امرو

در سیاست خارجی  چین . بنابراین،شده استپایه گذاری بلند مدت  متقابل درکشور براساس سودمندی دو 

 سایر کشورهای منطقه اقیانوس آرام را بهبود می بخشد. ترکمنستان وروابط شرقی خویش، 

خود را ند که ترکمنستان مشارکت منطقه ای ردتصریح کدیگر مطبوعات و خبرگزاریهای خارجی، 

خاطرنشان این خبرگزاریها را بطور چشمگیری گسترش می دهد.خود جغرافیای همکاری کرده است و محدود ن

جهانی، به همکاری با منطقه ای و در روابط اقتصادی تالش برای همگرائی که ترکمنستان با توجه به کردند 

بانک توسعه و مالی و اقتصادی بین المللی از جمله با بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، زمانهای پولی، سا

دگان آنها در که نماین و تجاری مالی پولی، ، بانک توسعه آسیا، بانک توسعه اسالمی و سایر مؤسسات ترمیم اروپا

 بودند، سرعت می بخشد.  اقتصادی خزر شرکت کرده همایشاولین 
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ین موسسات مختلف با آگاهی از امضای توافقنامه ها بحاضر در این همایش، ارشناسان همچنین ک

در راستای اجرای برنامه های توسعه ای این کشور و طرح موضوع  UNDPمتحد از جمله سازمان ملل وابسته به 

برای کشور ترکمنستان در هنگام برگزاری همایش اقتصادی خزر، جهت گیری اجرای عملی این توافقنامه ها 

را گامی مثبت در راستای همگرائی این کشور با اقتصاد منطقه ای و های بین المللی زمانتقویت همکاری با سا

 کردند. زیابی جهانی ار

دریای خزر به با کشورهای ساحلی  خود تاهمکاری ،رکمنستان قصد داردمعتقدند که ت این کارشناسان

در عالوه بر این با دیگر کشورها نیز همکاری خود را در این دریا گسترش دهد. تقویت نماید. صورت پنج جانبه 

ساسی در پیشرفت حل مسائل اصلی خزر داشته در چند سال گذشته نقش ابرنامه ریزی این کشور  ،این راستا

و تامین منافع متقابل حسن نیت  و تجاری بااولین اقتصادی خزر به تقویت روابط اقتصادی ، لذا برگزاری است

 کرد.خواهد کمک شایانی  ،بین کشورهای خزر

 

رایزن اقتصادی سفارت   -تهیه و تنظیم : طاهری   

                                                                                                                                     1398مردادماه
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