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با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد
رونمایی از پوستر 

هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر

شرق: پوستر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر با حضور فرمانده کل سپاه رونمایی 
شــد. مراســم رونمایی از پوستر هشــتمین جشــنواره رســانه ای با حضور سردار 
حسین سالمی، فرمانده کل ســپاه، سردار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج 
مســتضعفین، حجت االســالم عبداهللا حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه 
پاسداران و جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه لشکری و مدیران رسانه رونمایی شد. 
عباس محمدیان، مســئول سازمان بسیج رسانه در حاشــیه این مراسم اظهار کرد: 
مقام معظم رهبری در فرمایشــات اخیرشــان مأموریت های مهمی را برای رسانه 
تعریف کرده ا ند. او ادامه داد: رســانه ها بر اســاس این وظیفه دارنــد تا در گام دوم 
انقالب وظیفه اصلی خود یعنی آگاه ســازی جامعه برای حرکت به سمت تعالی 
را به بهترین شــکل ایفا کنند. محمدیان تصریح کرد: هشــتمین دوره از جشــنواره 
رســانه ای ابوذر بر این مبنا با نگاهی نو و جهت دهی هدفمندتر برگزار می شود و به 
صورت عملی ارتقای تولیدات رسانه ای در سراسر کشور را هدف قرار داده است. او 
با اشــاره به لزوم امیدبخشی به جامعه خاطرنشان کرد: رسانه ها ظرفیت باالیی در 
بیان رخدادهای امیدبخش و پیشرفت های کشور دارند و اگر این ظرفیت به صورت 
حداکثری بالفعل شــود، شاهد خنثی شــدن اقدامات ضدایرانی رسانه های معاند 
خواهیم بود. مســئول ســازمان بسیج رســانه گفت: ارتقای کمی و کیفی رسانه ها 
به افزایش مرجعیت خبری آنها کمک شــایانی می کند کــه این امر یکی از اهداف 
جشــنواره ابوذر است. او اظهار کرد: جشــنواره ابوذر با ایجاد فضای رقابتی به دور 
از هیجانات کاذب موجود و سیاســی کاری های مرسوم توان تعالی بخشی تولیدات 
رسانه ای را دارد و این امر یکی از مزیت های نسبی این جشنواره محسوب می شود. 
محمدیان با بیان اینکه جشــنواره ابوذر امروز به بلوغ رســیده اســت، تصریح کرد: 
بی شک ظرفیت های باالی این جشــنواره آن را به بزرگ ترین و فراگیرترین جشنواره 
رسانه ای کشور تبدیل کرده است. او بیان کرد: هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در 
قالب های گزارش خبری، گزارش تحقیقی و تحلیلی، مصاحبه، یادداشت، سرمقاله، 
تیتر، اینفوگرافی، موشــن گرافی، عکس، کلیپ گزارش ویدیوئی، مســتند ویدیوئی و 
پادکست برگزار می شــود. مسئول سازمان بسیج رسانه خاطرنشان کرد: محورهای 
هشــتمین دوره از این جشــنواره نیز «تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین»، «جهاد 
تبیین»، «پیوند رسانه و صنعت»، «مقابله با آسیب های اجتماعی»، «دستاوردهای 
انقالب اسالمی»، «بیانیه گام دوم انقالب»، «امید و نشاط آفرینی»، «خانواده، جامعه 

و فرزند آوری» و «سبک زندگی ایرانی و اسالمی» است.

 کارشناس آسیای مرکزی در وزارت خارجه
سمیه مختاری

کشــور قزاقستان بزرگ ترین کشور محصور در خشکی اســت که از شرق با چین و از 
غرب با روســیه همسایه اســت و از طریق دریای خزر همسایه آبی ما به حساب می آید. 
ایــن کشــور دارای منابع گازی، نفتی و منابع معدنی غنی اســت؛ به طوری که به جدول 
مندلیف معروف اســت. دومین تولیدکننده اورانیوم و در مســیر کریدور شرق به غرب و 
پروژه یک جاده و یک کمربند چین قرار دارد. ۱۱ کریدور بین المللی از این کشور می گذرد. 
سیاست خارجی قزاقستان چندجانبه است؛ یعنی هم با روسیه و چین روابط نزدیک دارد 
و هم آمریکا و اروپا، به  طور کلی در سیاست خارجی خود به دنبال کسب سرمایه گذاری 
خارجی است و از همه کشورها درخواست می کند که در این کشور از منابع معدنی گرفته 
تا ساخت مدارس و دانشگاه و شهرسازی و... سرمایه گذاری کنند. همین چند فاکتور کافی 
اســت که قزاقستان برای ما اهمیت داشته باشــد. در سطح عمومی معموال نگاه مردم 
به کشورهای آســیای مرکزی نگاه خالی از اهمیت است؛ اما دقیقا در همین کشورهای 
به ظاهر بی اهمیت، کشــورهای آمریکا، چین، اروپا و روسیه به شدت در حال رقابت برای 
تأمین منافع سیاســی و اقتصادی و امنیتی خود هستند. از لحاظ اقتصادی، خوب است 
که بدانیم دقیقا در منطقه تمدنی ایران که جزء کشــورهای همســایه ما نیز به حســاب 
می آید و دارای اشــتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی هســتیم، آمریکا تاکنون ۵۵ میلیارد 
دالر در این کشــور ســرمایه گذاری کرده؛ به خصوص در گاز و نفت و منابع معدنی، اروپا 

۱۶۰ میلیارد دالر و چین حدود ۲۰ میلیارد دالر. در ســفر اخیر رئیس جمهوری قزاقستان 
بــه ترکیه، اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، حجم تجاری دو کشــور را پنج میلیارد دالر و 
میزان ســرمایه گذاری را بیش از چهار میلیارد دالر اعالم کرد. این به آن معناست که این 
کشــور، به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و داشــتن منابع فراوان، کشوری مهم و ثروتمند 
برای کشــورهای بزرگ و سرمایه دار به حســاب می آید. البته درست است که قزاقستان 
از نظر منابع طبیعی کشــور ثروتمندی است و ۳۷۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی جذب کرده اســت و با این وســعت و ثروت تنها ۱۹ میلیون جمعیت دارد؛ اما 
به این معنا نیست که ســطح رفاه مردم قزاقستان باالست. در اوایل ژانویه امسال مردم 
قزاقستان به دلیل باال رفتن قیمت گاز مایع (CNG) به خیابان ها ریختند و اعتراضات پس 
از چند روز به خشــونت های بی سابقه ای تبدیل شد، به حدی که قاسم ژومارت توکایف، 
رئیس جمهوری قزاقستان، درخواســت کمک از سازمان امنیت جمعی را کرد و روسیه 
به ســرعت نیروهای خودش را وارد قزاقستان کرد. از آن زمان رئیس جمهوری قزاقستان 
ضمن اعتراف به بی عدالتی، فســاد، نبود تناســب درآمدها، دستور اصالحات وسیعی را 
صادر کرد و در بسیاری از سخنرانی های خود وعده باال رفتن درآمدها، کاهش بی عدالتی، 
اصــالح قانون اساســی و مبارزه با فســاد اداری و مالی را داد و در این راســتا اقداماتی 
را هم به انجام رســاند. با توجه به این رویدادها اهمیت جذب ســرمایه گذاری خارجی 
و تالش برای رشــد اقتصادی به اندازه ای شــده است که رئیس جمهوری و وزیر خارجه 
این کشور در ســفرهای دوجانبه و چندجانبه خود شخصا با رؤسا و مدیران شرکت های 
بزرگ در پای میز مذاکرات می نشیند و پیشنهادها و سیاست های تشویقی خود را به آنها 
ارائه می دهد. نمونه آن را در سفر رئیس جمهوری قزاقستان به ترکیه و وزیر خارجه این 
کشــور به سوئیس، بلژیک و آمریکا شاهد هســتیم. البته با توجه به ناآرامی های ژانویه 
و ناتوانی دولت این کشــور در تأمین امنیت این کشــور، موضوع امنیت برای قزاقستان از 

اهمیت بیشــتری نسبت به گذشته برخوردار اســت. باوجود این روابط ایران و قزاقستان 
بیشتر از نوع اقتصادی و تجاری است و قزاقستان هیچ گاه تمایلی به همکاری های امنیتی 
و نظامی با ایران از خود نشــان نداده اســت. به  طور کلی قزاقستان با توجه به سیاست 
چندجانبه خود از هرگونه سیاستی که باعث حساسیت آمریکا، روسیه و اروپا شود، پرهیز 
می کند و درنهایت ســعی می کند نقش خود را در قالب میانجیگری حفظ کند. اهداف 
سفر رئیس جمهوری قزاقستان به جمهوری اسالمی ایران در ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ را می توان 

به شرح ذیل بیان کرد:
۱- حفظ روابط دوستانه با جمهوری اسالمی ایران

۲- ادامه سیاست خارجی مبتنی بر جذب سرمایه  گذاری و تسهیل تجارت خارجی، در 
سال ۲۰۲۱ حجم تجاری دو کشور به ۴۴۰ میلیون دالر رسید که نسبت به سال ۲۰۲۰، ۸۵ 
درصد و سال ۲۰۱۹، ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنین در چهار ماه اول سال ۲۰۲۲، 
شــاهد ۴۵ درصد رشد حجم تجاری هســتیم؛ بنابراین تسهیل زمینه های تجارت امکان 
رشد روابط تجاری را فراهم خواهد کرد. در زمینه اکتشاف و بهره برداری و فراورده سازی 

معادن، آب رسانی و آبیاری، امکان سرمایه گذاری ایران در قزاقستان وجود دارد.
۳- جنگ اوکراین و تحریم های روســیه، اقتصاد قزاقستان را به شدت تحت تأثیر قرار 
داده اســت؛ روسیه با ۲۴ میلیارد دالر حجم تجاری با قزاقستان، اولین شریک تجاری این 

کشور به حساب می آید.
۴- تالش بــرای پیداکردن راه های جایگزین ترانزیت کاال از مســیر روســیه، افزایش 
بهره برداری از بنادر شمالی و بنادر جنوبی ایران می تواند مسیرهای ترانزیت قزاقستان را 
متنوع کند که البته بستگی به میزان و امکانات بنادر کشورمان و نوع کاالهای قزاقستان 

دارد.
دستاوردهای سفر به تهران

- لغــو روادید ۱۴ روزه از ســوی قزاقســتان، موضــوع ویزا یکی از موانــع تجاری دو 
کشــور اســت که همواره مورد اعتراض تجار ایرانی بود. در صورت عملی شــدن وعده 
رئیس جمهوری قزاقســتان ســود متقابلی نصیب دو کشــور خواهد شد. همان طور که 
مردم ما نسبت به قزاقستان آگاهی کمی دارند، مردم قزاقستان نیز نسبت به ایران بیگانه 
هستند. لغو روادید به شناخت دو کشور از یکدیگر، تسهیل تجارت، گسترش گردشگری، 

سرمایه گذاری و تبادالت فرهنگی تأثیر خوبی خواهد گذاشت.
- امضای ۱۰ ســند دولتی در زمینه ترانزیت، راه آهن، تجارت، کشــاورزی، بیشــتر این 
اســناد با انگیزه و تالش بسیار برای استفاده از پتانســیل های تجاری و اقتصادی تهیه و 
امضا شــده است. پیش از سفر رئیس جمهوری قزاقستان به ایران یک هیئت بلندپایه از 
طرف رئیس جمهور این کشور برای توافقات عملی وارد تهران شد و زمینه های همکاری، 

مجددا بررسی شد.
- بهره برداری اولین قطار کانتینری از قزاقســتان به ترکیه که در مراسم دیدار رؤسای 
جمهور ایران و قزاقســتان در تهران افتتاح شــد. این مسیر از قزاقســتان شروع شد و با 
گذشــت از ترکمنستان وارد مرز اینچه برون شد و سپس از تهران به سمت ترکیه حرکت 

کرد. این مسیر ۱۲ روز را طی می کند. گام بعدی افزودن چین به این کریدور خواهد بود.
- ادامه حمایت ها از یکدیگر در ســازمان های بین المللی و منطقه ای مانند اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری شانگهای، اکو، سیکا و خزر
بــه نظر می رســد در حال حاضر طرف قزاقــی انگیزه خوبی برای گســترش تجاری 
به خصوص در زمینه اســتفاده از امکانات ترانزیتی ایران دارند؛ به خصوص آنکه قبل از 
ســفر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران، وزیر خارجه این کشور از واشنگتن دیدار کرده 
بود و آنتونی بلینکن به او اطمینان داد که تحریم های روسیه بر تجارت قزاقستان تأثیری 
نخواهد گذاشت؛ بنابراین این احتمال درمورد ایران هم ممکن است وجود داشته باشد؛ 
بنابراین تجار باید عزم خود را به کار بگیرند و از این فرصت برای گســترش روابط تجاری 
استفاده کنند. با توجه به شرایط منطقه ای و بین المللی در نتیجه جنگ روسیه و اوکراین، 

زمان، فاکتور بسیار مهمی برای عملی کردن توافقات است.

اهداف و دستاوردهای سفر رئیس جمهوری قزاقستان به تهران
جنگ روسیه و اوکراین، فاکتور مهم توافقات


