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  سمه تعالي با

  
 خزركشورهاي ساحلي شروع مرحله جديد توسعه اقتصادي : برگزاري اولين همايش اقتصادي خزر

  مقدمه :
ات به نقطه شروع گرايشفعاليتهاي اقتصادي و تجاري منطقه خزر برگزاري اولين همايش اقتصادي خزر، باعث شد تا 

محرك فرايندهاي جدي  به اقتصاد جهاني تبديل شده وبراي همگرائي با اي جديد در سياست اقتصادي منطقه 
اولويت هاي مشاركت سودمند شود. در اين همايش، براي رشد و توسعه در كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي تبديل 

، فني و مهندسي صنعت ، ، حمل و نقل و ارتباطات، انرژييتجاردر حوزه هاي حوزه هاي مختلف اقتصادي از جمله 
  . رفتع مورد بحث و بررسي قرار گموضوو خدمات 

  نقش برگزاري اين همايش در توسعه اقتصادي منطقه :
در اين راستا، اهميت استراتژيك درياي خزر و اين منطقه در فرآيندهاي ژئوپليتيكي منطقه اي، بين منطقه اي و 

ضرورت فعال سازي ترانزيت و توليد انرژي نقش آن به عنوان يك قطب مهم حمل و نقل و باعث شد كه جهاني، 
اين راه حل نيازمند رويكرد جامع، تفكر و هماهنگ، تأييد .مشخص نمايدبلند مدت در را اقتصادي همكاري هاي 

همايش مورد توجه قرار گرفت. مباحثات  اينجزئيات از مواضع و نظرات در مورد آينده منطقه خزر است كه در 
 ،كردن آنها در مقياس گسترده و روز افزون اتيبا درك عميق و عملي كه حاصل گرديدانجام شده وتوافقاتي كه 

تبديل مهم اقتصادي ميتواند نه تنها براي پنج كشور حوضه درياي خزر، بلكه براي منطقه و جهان به يك رويداد 
  شود.

امالً دور هستند، اما همسايه كه بسياري از كشورهاي با كشورهاي درياي خزر از نظر جغرافيايي كدارد اين واقعيت 
در اين همايش نشان دادند فعال خود  اين دريا محسوب مي شوند و با اين مكان منافع اقتصادي دارند، لذا با حضور

بايد  كه درياي خزر منطقه اي داراي پتانسيل زياد و داراي اهميت ژئوپليتيكي و اقتصادي است. بنابر اين در حقيقت
خزر از نظر اقتصادي، تجاري، حمل و نقل داراي مهم و استراتژيك است. همچنين داراي منطقه  اذعان نمود كه

دسترسي آسان به مي باشد كه منابع هيدروكربن عظيم آن در مقياس جهاني بوده و داراي و قابليت هاي ترانزيتي 
براي كشورهاي را ي تواند مزاياي بزرگي درياي خزر منرژي ارا تسهيل مي كند. اهميت منابع و تجاري بازارهاي مهم 

  ونه تنها اهميت قاره اي بلكه جهاني نيز اين منطقه نيز مورد توجه قرار گرفت.  منطقه و فرامنطقه اي به ارمغان آورد
هيچ درياي ديگري شباهتي از اين لحاظ با كه است ئييك اكوسيستم منحصر به فرد درياداراي اين دريا همچنين 

برخوردار است در اين راستا، ديپلماسي زيست محيطي اهميت جهاني از مباحث اكولوژيكي اين دريا  ندارد. موضوع
  به يك جزء الينفك سياست بين المللي در اين دريا مي باشد.

فعال سازي همكاري  ،قابليت هاي موجودكرد كه نتيجه گيري همايش مي توان اين  هايموضوعات اصلي بحثاز 
و مستقيماً با آينده كشورهاي منطقه ارتباط  امكان پذير مي سازد راه ساحلي درياي خزر اقتصادي كشورهاي حوز

براي وجود عيني  هاي . همچنين ارزيابيدارد و فرصتي براي بسياري از كشورها براي حضور تجاري در منطقه است
  قرار گرفت. توجه مورد كشور  5گان پتانسيل سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف در منطقه نيز با حضور نمايند
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مرحله جديد توسعه اقتصادي و  ،به آغازهمايش اينرئيس جمهور تركمنستان در سخنراني خود در در اين باره، 
همايش اقتصادي خزر، برگزاري تجاري منطقه خزر توجه ويژه اي كرد. وي خاطرنشان كرد: با ارائه پيشنهاد در مورد 

همكاري مشترك دولتها،  شگستربا همكاري كشورهاي منطقه، براي كار مشترك را ما به طور كلي شرايطي 
قالب جديد مشاركت بين المللي پژوهشي در  -و مراكز علمياقتصادي ، پولي، مالي و تجاري بين المللي سازمانهاي 

  تعيين شده دست يافتيم.با اهداف جهت رسيدن براساس ارزشهاي مشترك 
سندي ، به كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر  ءامضا باو  قعاً مسيري طوالني داشتيمما وا"وي در ادامه گفت 

در آكتائو در سال گذشته كشور توسط روساي جمهور پنج در آينده براي مشاركت  اندازكه چشم دست پيدا كرديم 
رده اي را ايجاد و به توافق مهمي دست يافتيم كه اينك با برگزاري اين همايش اساس همكاري گست گشوده شد

هستند، ه در همه زمينه ها سال 25برنامه همكاري  تدوين يكدر مورد  "توافق"پنج كشور به دنبال فرمول و  كرديم
در حوزه و  پروژه هاي جديد مشترك شداجراي كنوانسيون در سال گذشته سرآغاز كه امضاء اين لذا ميتوان گفت 

عامل به عنوان مهمترين  گانرشد اقتصادهاي همه كشورهاي ساحلي و همساي رايانرژي مي تواند انگيزه جدي ب
  باشد.

كه زمينه مذاكره دائمي براي كشورهاي حوزه حوضه خزر و شركاي آنها  گفتمي توان بنابراين با اين توضيحات 
  . اين همايش مهيا گرديدمنطقه در  منطقه و خارج ازدر 

  به شرح ذيل برشمرد :ميتوان نتايج اين همايش را درهر حال 
اهميت كنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر كه توسط روساي جمهوري آذربايجان، ايران، قزاقستان، روسيه  -

در آكتائو، قزاقستان به امضا رسيد، به  2018آگوست  12و تركمنستان به دنبال پنجمين اجالس سران خزر در 
بين كشورهاي خزر را در حوزه هاي مختلف به يك سطح كيفي وضوح بيان گرديد و شرايط براي گسترش همكاري 

 جديد ارتقاء داد.

همراه با توافقات در زمينه هاي بزرگپروژهجهت اجراي جذب سرمايه براي توسعه همكاري بين كشورهاي منطقه  -
 منطقه در  بر تقويت ظرفيتهاي همكاري در حوزه جذب سرمايه و تسهيل فرآيندهاي تجاريتاكيد كشورها  و تجاري

  ؛خزر 
همايش اقتصادي خزر يك نشست مهم براي باال بردن سطح همكاري كشورهاي همسايه خزري بود و به ابزاري  -

و مقامات كشورهاي خزر در  خوبي براي توسعه اقتصادي كشورهاي واقع در اين منطقه و خارج از منطقه تبديل شد
و غيره را يكي از  ت، تجارونقلاين نشست همچنين جذب سرمايه براي اين منطقه در زمينه انرژي، صنعت، حمل

  اقدامات الزم براي توسعه اقتصادي معرفي كردند.
تعامالت تجاري، به توافقاتي در زمينه همايش مقامات روسيه، ايران، قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در اين  -

  دست يافتند.و ترانزيت ونقلاقتصادي و حمل
همگرايي خزر در اقتصاد «و مند به برقراري روابط اقتصادي شدند.بخش خصوصي، جامعه علمي و غيره عالقه -

  . برداشته شدر اين زمينه همي دهاي مقرار گرفت و گام تاكيددر اين همايش مورد » جهاني
اي، اجتماعي، اقتصادي، دفاع از محيط زيست، علم، فن آوري، تبادل تعامالت منطقهطرفين به لزوم توسعه  -

تا روابط با سازمان  تا روابط با سازمان ملل متحد نداطالعات اقتصادي اشاره كردند.كشورهاي خزري نيز تالش كرد
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اقتصادي، مالي، پولي و تجاري المللي مؤسسه بينزمانها و ساساير و  ملل متحده و سازمانها و موسسات وابسته به آن
  تقويت شود. 

بر برگزاري همايش اقتصادي خزر به طور دائم تأكيد كردند و اين كشور ساحلي درياي خزر  5مقامات رسمي  -
كه دومين همايش گرديد قرر در اين راستا بنابه پيشنهاد نخست وزير روسيه، ميكي از مهمترين نكات اين جلسه بود.

  .در منطقه آستاراخان روسيه برگزار گردد. 2020ل اقتصادي خزر در سا
مقامات كشورهاي خزر در اين نشست همچنين جذب سرمايه براي اين منطقه در زمينه انرژي، صنعت،  -

  و غيره را يكي از اقدامات الزم براي توسعه اقتصادي معرفي كردند.  تونقل، تجارحمل
اجتماعي، اقتصادي، دفاع از محيط زيست، علم، فن آوري، تبادل اي، طرفين به لزوم توسعه تعامالت منطقه -

المللي اطالعات اقتصادي اشاره كردند.كشورهاي خزري نيز تالش خواهند كرد ختارهاي مختلف اين مؤسسه بين
 تقويت شود.

روابط تجاري و اقتصادي بين كشورهاي اين گسترش موضوع  درياي خزر،كشورهاي اقتصاد در نشست وزراي = 
  در اين خصوص تاكيد شد. همچنين حوزه و توافقنامه بين دولت هاي ساحلي درياي خزر 

  
ضرورت گسترش پتانسيل در حوزه تجارت و سرمايه گذاري و تسهيل رويه هاي تجارت در منطقه خزر مورد توجه 

  قرار گرفت.
درباره همكاري در حوزه حمل و نقل كه در نشست وزراي حمل و نقل اين كشورها به رياست تركمنستان مطرح  -

  ادامه حمايت جهت بهبود و توسعه همكاري كشورهاي ساحلي تاكيد شد.  برگرديد، 
همچنين اعالم شد كه كشورهاي منطقه خزر و كليه طرفهاي ذينفع از جمله بخش خصوصي، انجمن ها و   -

محافل علمي قصد دارند از گفتگوي فعال و سازنده در زمينه توسعه روشهاي پيشرفته و اقدامات الزم براي توسعه 
ذكر شد كه اهداف و اقدامات ويژه اي براي بهبود جذابيت اقتصادهاي عالوه بر اين تماسهاي اقتصادي حمايت كنند. 

ي از اصلي ترين شرط همگرائي هرچه بيشتر اين كشورهاي خزر كه توسط رئيس جمهور تركمنستان به عنوان يك
 منطقه با اقتصاد جهاني بيان شد، با فضاي اقتصادي بين المللي تطبيق داد شده است. 

طرفين همچنين توافق كرده اند كه جذب سرمايه گذاري ها را ترغيب كنند و نوآوريهاي در حوزه انرژي، صنعت،  -
صادي كشورهاي خزر را تحرك ببخشند. اقداماتي براي تقويت بيشتر حمل و نقل، تجارت و ساير حوزه هاي اقت

همكاريهاي منطقه اي در حوزه هايي مانند توسعه اجتماعي و اقتصادي، حفاظت از طبيعت، علم و نوآوري، تبادل 
  اطالعات اقتصادي در چشم انداز آينده به آن توجه شده است. 

طور منظم در كشورهاي ساحلي خزر يكي از نتايج اصلي اين تصميم براي برگزاري همايش اقتصادي خزر به  -
همايش بود كه در بيانيه به عنوان نتايج اولين همايش اقتصادي درج گرديده است و قرار است دومين همايش 

  در آستاراخان روسيه برگزار گردد.  2020اقتصادي در سال 
  مالحظات :

رگزاري اين همايش مثبت بود و آنرا آغاز مرحله نويني در در مجموع ارزيابي نمايندگان مطبوعات جهاني از ب
  توسعه كشورهاي ساحلي درياي خزر ميدانند.



4 
 

اهميت ايده برگزاري همايش اقتصادي خزر كه به عنوان سكوي ارتقاء جهت دستيابي به همكاري بين كشورهاي 
منطقه اي، مورد اشاره قرار گرفت. منطقه خزر به سطح جديد و همچنين ابزاري براي رشد اقتصادي در منطقه و فرا

رود تا نقش درياي خزر در روندهاي جهاني و توسعه سرمايه گذاري، استخراج اين همايش ميبنابه نظر كارشناسان، 
ونقلي، تجاري، كشاورزي و گردشگري را در چشم انداز آينده در كانون توجه نفت، گاز، توليد برق، مشاركت حمل

  شركت كنندگان راهكاري عملي براي توسعه اقتصادي منطقه حاصل شود.قرار گيرد و با همفكري 
منابع فراوان و وضعيت ژئوپليتيكي منطقه و ذخاير هيدروكربن درياي خزر منجر به تنوع بخشيدن به صنعت و 
 توسعه منطقه خواهد شد و اين به نوبه خود، به مزاياي اجتماعي مانند ايجاد فرصت هاي جديد سرمايه گذاري در
ساخت زيرساخت هاي اجتماعي گرديده و در نهايت كيفيت و سطح زندگي ساكنين منطقه بهبود بخشده و در 
چشم انداز آينده، مي تواند شرايط اقتصادي كل منطقه را به طور كامل تغيير دهد و جايگاهش در بازار جهاني موثر 

  و مفيد واقع شود.
كاري در درياي خزر است و پيش بيني هايي براي شكل بخش حمل و نقل يكي ديگر از جهات بسيار مهم هم

گيري سيستم چندوجهي مسيرهاي تجاري توسط كشورهاي منطقه انجام شده است. در اين راستا ضرورت هماهنگي 
فعاليت هاي مشترك در زمينه راه اندازي، مديريت و بهره برداري از كريدورهاي ترانزيت و حمل و نقل و ارتباط با 

يا و اروپا بدون شك با دسترس بودن زيرساختهاي مدرن مطابق با استانداردهاي بين المللي فعال بوده بازارهاي آس
   و بسياري از معيارها و الزامات ديگر رعايت گرديده است.

رايزن اقتصادي سفارت  –تهيه  و تنظيم : طاهري   
شهريورماه                                                           
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