ﺑﺎزﺳﺎزی راه اﺑرﯾﺷم  ،اﯾﺟﺎد ﭘل ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت آﺳﯾﺎ
ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﺧﺑرﮔزاری ﺷﯾن ھوا در ﺑﯾﺟﯾﻧﮓ اﺧﯾرا ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﺑﺎ ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد ﺳﻔﯾر
اﯾران در ﭼﯾن اﻧﺟﺎم داد  .ﺳﻔﯾر اﯾران درﭼﯾن در اﯾن ﮔﻔت و ﮔو ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﭼﯾن و
اﯾران دو ﮐﺷور ﻣﮭم ﺷرق و ﻏرب آﺳﯾﺎ ھﺳﺗﻧد و در ﮔذﺷﺗﮫ  ،راه اﺑرﯾﺷم دو ﮐﺷور را ﺑﮫ ھم
ﭘﯾوﻧد داده اﺳت  .در اوﺿﺎع ﺟدﯾد ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ  ،دو ﮐﺷور ﺑﺎﯾد راه اﺑرﯾﺷم ﺟدﯾد را ﺳﺎﺧﺗﮫ و
ﭘل ﺻﻠﺢ و اﻣﻧﯾت ﺑرای آﺳﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد.
ﻓرﯾدون وردی ﻧژاد دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ ﭼﯾن اﺳت  .وی ﺑﯾش از ده ﺳﺎل رﯾﺎﺳت ﺧﺑرﮔزاری
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران را ﺑر ﻋﮭده داﺷﺗﮫ و ﺑﺎرھﺎ از ﭼﯾن دﯾدار ﮐرده اﺳت  .ﺳﺎل 2001
ﻣﯾﻼدی  ،وی ﺑﻌﻧوان ﺳﻔﯾر اﯾران در ﭼﯾن ﻣﻧﺻوب ﺷد و اﮐﻧون ﻧﯾز دوره وی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯾده اﺳت .
وردی ﻧژاد ﮔﻔت  :اﯾران و ﭼﯾن دو ﮐﺷور ﻣﺗﻣدن دارای ﺗﺎرﯾﺦ دﯾرﯾﻧﮫ اﻧد  ،دو ﮐﺷور در
ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺳﺎﺋل ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫ ای دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ دارﻧد  .ﺑوﯾژه در ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺗﯾﻼﺟوﯾﯽ  ،ﺗرورﯾﺳم و اﻓراط ﮔراﯾﯽ ؛ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن  ،دو ﮐﺷور ﺑﮫ ﺣﻔظ و
ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرھﻧﮓ ﺧود اھﻣﯾت ﻣﯽ دھﻧد و ﺑر اﺣﺗرام ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﻣذھﺑﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .
وی ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری دو ﮐﺷور در زﻣﯾﻧﮫ اﻗﺗﺻﺎدی اﺑراز ﺧرﺳﻧدی ﮐرده و ﮔﻔت
ﮐﮫ ھﻣﮑﺎری دو ﮐﺷور ﻧﯾروی ﺑﺎﻟﻘوه ﻋظﯾﻣﯽ دارد  .وی ﺑﮫ وﯾژه ﺑﮫ ھﻣﮑﺎری دو ﮐﺷور در
زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژی اﺷﺎره ﮐرد و ﮔﻔت :ھﻣﻛﺎرﯾﮭﺎي اﯾران و ﭼﯾن در زﻣﯾﻧﮫ اﻧرژي ﻋﻠﯾﮫ ھﯾﭻ طرف
ﺛﺎﻟﺛﻲ ﻧﯾﺳت و ﺗﺿﻣﯾﻧﻛﻧﻧده ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺑﺧﺷﮭﺎي اﻗﺗﺻﺎدي و ﺧﺻوﺻﻲ ﺗﮭران و ﺑﯾﺟﯾﻧﮓ اﺳت .
وي ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ اﺣداث ﺧط ﻟوﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز اﯾران ﺑﮭﭘﺎﻛﺳﺗﺎن وھﻧدو اﻣﺗداد آن ﺑﮭﭼﯾن ،ﮔﻔت:
ﺑﺣث اﻣﺗداد اﯾن ﺧط ﻟوﻟﮫ ﺑﮫ ﭼﯾن ﻣﺑﺣﺛﻲ ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ و ﺟدﯾد ﻣﻲ ﺑﺎﺷد و اﯾن طرح ﻛﮫ ﺗﺎزه
ﻣطرح ﺷده ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑررﺳﯾﮭﺎي ﺧﺎص از ﺟﻣﻠﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓﻧﻲ و ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑﺧﺷﮭﺎي ﻣرﺑوطﮫ
اﺳت .وردی ﻧژاد ﮔﻔت :ﺧط ﻟوﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺎز اﯾران ﺑﮫ ﭘﺎﻛﺳﺗﺎن و ھﻧد ﺑﺳﯾﺎر ﻛﻼﻧو ﮔﺳﺗرده

ﻣﯾﺑﺎﺷد و اﻋﻼم ﻧظر ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺑررﺳﯾﮭﺎي ﮔوﻧﺎﮔوﻧﻲ را ﻣﯾطﻠﺑد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ وي ،اﯾران ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺗﺎﻣﯾﻧﻛﻧﻧده ﻋﻣده اﻧرژي ﭼﯾن  ،ﺗﻼش ﻛرده ﻧﻘش ﻣوﺛري در
ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت اﻧرژي اﯾن ﻛﺷور رو ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو اﯾﻔﺎ ﻛﻧد و دوﻛﺷور ﺑﺎ ھﻣﭘوﺷﺎﻧﻲ
اﻗﺗﺻﺎدي ﻛﮫ ﻣﻛﻣل ﯾﻛدﯾﮕر در ﺑﺳﯾﺎري از ﺑﺧﺷﮭﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد آﯾﻧدھﺎي روﺷن ﺑراي ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن
رواﺑط ﺗرﺳﯾم ﻛرده اﻧد .
ﺳﻔﯾراﯾران در ﭼﯾن اﻋﻼم ﻛرد ﻛﮫ طرﺣﮭﺎي ﺑﺳﯾﺎري ھم اﻛﻧون از ﺳوي ﺷرﻛﺗﮭﺎي ﻧﻔﺗﻲ
"ﺳﯾﻧوﭘك"  " ،ﺳﺎﯾﻧوﭘك" و دﯾﮕر ﺷرﻛﺗﮭﺎي ﻣﺷﺎﺑﮫ در اﯾران اﻧﺟﺎم ﺷده ﯾﺎ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم اﺳت.
وي ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﮭﮭﻣﻛﺎري اﯾران و ﭼﯾن در ﺑﺧﺷﮭﺎي اﻛﺗﺷﺎف ،ﻟرزھﻧﮕﺎري و ﺣﻔﺎري ﮔﻔت
درﻣﺎھﮭﺎي اﺧﯾر ﺷرﻛت "ﺳﺎﯾﻧوﭘك" ﯾﻛﻲ از ﺑﺎ ﻛﯾﻔﯾﺗﺗرﯾن ﻣﻧﺎطق ﻧﻔﺗﻲ اﯾران را در زواره
ﻛﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﻣوﻗﻌﯾت ﻛﺎﻣل ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداري رﺳﺎﻧد .وي ﮔﻔت ﻛﮫ ﺣدود ﺗﺟﮭﯾزات ٣٠درﺻد از
ﺻﻧﻌت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﯾران در ﺑﺧﺷﮭﺎي اﻛﺗﺷﺎف و ﺣﻔﺎري و ﺳروﯾﺳﮭﺎي ﺟﺎﻧﺑﻲ ﭘﺎﯾﯾن دﺳﺗﻲ
.ﮔرﻓت ﻧﻔت ﻧﯾز از ﺗوﻟﯾدات ﭼﯾن ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﺷود ﻛﮫ اﯾن اﻣر طﻲ ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎل اﺧﯾر ﺻورت
وردي ﻧژاد ،ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻛرد ﺑراي ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺷرﻛت ﭼﯾﻧﻲ "ﺳﺎﯾﻧوﭘك"ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﺎﻣل در
ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﻔﺗﻲ "ﯾﺎدآوران" ﺑراي ﺗوﺳﻌﮫ اﯾن ﻣﯾدان ﻧﻔﺗﻲ ﺗﻌﯾﯾن ﺷد و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﻲ ﻣﯾﺷود طرف
ﭼﯾﻧﻲ ﺗﺎ ١۶٠ .ھزار ﺑﺷﻛﮫ در روز از آن اﺳﺗﺧراج ﻛﻧد
وي ﮔﻔت ﺑر اﺳﺎس ﺗواﻓق دﯾﮕر  ،ﭼﯾن ﺳﺎﻻﻧﮫ از اﯾران ١٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﮔﺎز طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎﯾﻊ

)

ﺟﻲ ( وارد ﺧواھد ﻛرد .ﺳﻔﯾر اﯾران ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﮐﮫ اﯾران و ﭼﯾن ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ در اﻣور ال ان
ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت دو ﮐﺷور و ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﺻﻠﺢ و ﺛﺑﺎت ﺟﮭﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺷﺎرﮐت
ﺗﺎ ﻧﻘش دو ﮐﺷور در اﻣور ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﻣﺗر ﺷود  .وی در آﺧر ﮔﻔت ﮐﮫ اﯾران در ﮐﻧﻧد
 .ﺗﺎﯾوان ھﻣواره ﺑر ﺳﯾﺎﺳت ﯾﮏ ﭼﯾن ﭘﺎﯾﺑﻧد اﺳت ﻣﺳﺋﻠﮫ

