خبرنگار  :مدتي پيش سفير ايران در هند مبحث امتداد خط لوله گاز ايران از هند به چين را مطرح کرد ،در اين باره دولت ايران چه
واکنشي نسبت آن دارد؟
سفير  :اساسا ٌ طرح کلي خط لوله گاز ايران براي کشور همسايه "پاکستان" و در ادامه آن به مقصد هند در نظر گرفته شده و
طرحهاي مطالعاتي آن تدوين گرديده است .البته بحث امتداد اين خط لوله به ويژه به کشور دوست چين مبحثي جالب توجه و جديد مي
باشد و نظر به اينکه اين موضوع به تازگي طرح شده نيازمند بررسي هاي خاص خود از جمله مطالعات فني و تخصصي بخشهاي
مربوطه مي باشد .زيرا اين پروژه ،مورد سوال يعني خط لوله ايران – پاکستان = هند -چين ،بسيار کالن و گستره مي باشد که اعالم
نظر نسبت به آن ،بررسي هاي بسيار گوناگوني را مي طلبد.
خبرنگار  :تحوالت جديد همکاريهاي نفتي ايران و چين چگونه است؟ دولت ايران چه واکنشي دارد؟ چه طرحهاي مشخصي براي
آينده در دستور کار است؟
سفير  :در راستاي همکاريهاي نفتي ،دو کشور دستاوردهاي مثبتي را در طول يکسال اخير داشته اند بطوريکه پروژه هاي بسياري
 ،سانيوپک و ديگر شرکتهاي مشابه در ايران انجام و يا در حال انجام مي باشدCNPC .از سوي شرکتهاي نفتي
اين همکاري بويژه در بخشهاي اکتشاف ،لرزه نگاري ،حفاري کامال ٌ چشمگير و رو به گسترش است .براي مثال در ماههاي اخير
شرکت سانيوپک يکي از باکيفيت ترين مناطق نفتي ايران را در زواره کاشان با موقعيت کامل به بهره برداري رساند.
هم اکنون ،در بسياري از مناطق نفتي ايران شرکتهاي چيني در اکتشاف و حفاري و سرويسهاي جانبي پائيني دستي نفت فعال
هستند.
تجهيزات مورد نياز ايران در اين بخشها نيز تا حد چشمگيري از توليدات چين (تا حد  ) %30تامين مي گردد که اين امر ظرف  3الي
 4سال اخير صورت گرفت.
و عامل در يک منطقه غني نفتي (يادآوران) براي توسعه اين ميدان نفتي Operatorبراي اولين بار شرکت سانيوپک بعنوان شرکت
تعيين گرديد که پيش بيني مي شود طرف چيني تا  160هزار بشکه در روز از آن استخراج کند .همچنين طبق توافق ديگري چين از
وارد خواهد کردLNG .ايران ساالنه  10ميليون تن
مباحث سرمايه گذاري مشترک در بخشهاي زيربنايي صنعت نفت ايران از سوي چين مورد توافق قرار گرفته ،بطوريکه طبق يک
موافقتنامه طرف چيني در ايجاد يک پااليشگاه ميعانات گازي تا سطح  1/5ميليارد دالر سرمايه گذاري خواهد نمود .اين مبحث در
بخشهاي پتروشيمي نيز در حال پيگيري است.
بطور کلي اين نوع روابط ناشي از دوستي عميق دو کشور و ديدگاه رهبران دو کشور به گسترش روابط است .ايران بعنوان تامين
کننده عمده انرژي براي چين ،تالش نموده نقش موثري را در تامين امنيت انرژي اين کشور رو به توسعه به بهترين نحو بعمل آورد
و در واقع دو کشور با هم پوشاني اقتصادي که مکمل يکديگر در بسياري از بخشها مي باشند ،آينده اي روشن براي توسعه اين روابط
را ترسيم نموده اند .در همين راستا سفر وزير نفت ايران در آبان  1383صورت گرفت و سير تحوالت مثبتي شامل مباحث فوق
الذکر گرديد.
پيش بيني مي شود در سال جاري ميالدي رئيس کميسيون توسعه و اصالحات در راس يک هيئت عاليرتبه از دستگاههاي مسئول و
شرکتهاي بزرگ نفتي نيز به ايران سفر نمايد ،که اين خود زمينه گشايش ابعاد جديد همکاري در اين بخش را فراهم خواهد آورد.
بنابراين به نظر مي رسد فصل طاليي همکاري هاي بلند مدت ايران و چين در زمينه انرژي آغاز شده و تهران – پکن در برنامه اي
همه جانبه و متنوع که دربرگيرنده منافع دو ملت باشد پايه هاي همکاري بلندمدت و قابل اتکاء را بنا کرده اند .اين همکاري عليه هيچ
طرف ثالثي نيست و تضمين کننده منافع بخشهاي اقتصادي و خصوصي دو طرف است.

