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فاز نخست پاالیشگاه نفت خام فوق
سنگین قشم به بهره برداری رسید

آغاز اجرای توافق راهبردی  ۲۵ساله ایران و چین

وزیر خارجه در سفر به چین و پس از دیدار و گفت وگو با همتای چینی از آغاز توافق  ۲۵ساله خبر داد،این توافق چیست؟
هادی محمدی – همزمان با داغ شدن مذاکرات
برجامی در وین میان ایران و  1+4و سفر قریب
الــوقــوع رئیس جمهور کشورمان بــه روســیــه ،
امیرعبدالهیان وزیر خارجه نیز در سفری دو روزه
و در راس هیئت عالی رتبه سیاسی راهی چین
شد اما نه در پکن بلکه در شهر ووشی در استان
جیانگسو با وانگ یی همتای چینی خود دیدار و
گفت وگو کرد  .به نظر می رسد که باید روزهای
آخر ماه دی را روزهای تقویت شرق گرایی دولت
سیزدهم نامید که با سفر وزیر خارجه به چین آغاز
شده و با سفر رئیسی به روسیه ادامه خواهد یافت.
دیــروز امیرعبداللهیان ،در قامت وزیرخارجه
جدیدترین مقصد سفر کاریاش را برای تحکیم و
توسعهسیاستایراندرشرقآسیابرگزید.اوکهدر
رأس هیئتی سیاسی به دعوت «وانگ یی» همتای
چینی خود به چین سفر کرده ،گفت :در این سفر
توافق کردیم دو طــرف اجرایی شــدن و شروع
عملیاتی شدن توافق همکاریهای راهبردی و
جامع  ۲۵ساله دو کشور را اعالم کنیم.وی افزود:

ما همزمان با گفتوگوها در چین ،مقدماتی را
فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز(دیروز) را روز
شروعاجرایتوافقجامعهمکاریهایراهبردی
دوکشوراعالمکنیم.امیرعبداللهیانبیانکرد:از
جمله موضوعات دیگری که در دستور کار بود این
بود که ما برای عملیاتی کردن قرارداد  ۲۵ساله و
موضوعات مختلف منطقهای و بینالمللی ،حامل
پیام کتبی آقای رئیسی رئیس جمهور به آقای شی
جینپینگرئیسجمهورچینبودیم.وزیرخارجه
چین نیز در دیدار امیرعبداللهیان با اعالم آمادگی
کشورش برای توسعه همکاریها در حوزه تامین
مالی ،انرژی ،بانکی و فرهنگی و ادامه حمایت از
مواضع ایران در مذاکرات وین گفت که آمریکا
باید اشتباه خود در خروج از برجام را جبران کند.
▪همکاری جامع حاوی چه مفاد و
محتوایی است؟

آغاز بحث این توافق نامه به سفر شی جین
پینگ ،رئیسجمهور جمهوری خلق چین،

به ایران در سال  ۱۳۹۴بر میگردد.درنهایت
بعد از مبادله چند متن بین طرفین ،سند برنامه
همکاری جامع ایران و چین هفتم فروردین ماه
در سفر وانگ یی به تهران بین وی و محمدجواد
ظریف وزیر سابق امور خارجه به امضا رسید.
آن گونه که بعد از امضای این سند اعالم شد
سند مذکور در راستای صلح ،ثبات و توسعه
منطقهای و بینالمللی تدوین شده و بنابراین
در مخالفت با هیچ طرف ثالث یا برای مداخله در
امورهیچکشورینیست.اینسندیکنقشهراه
برای همکاریهای جامع دو کشور ایران و چین
بودهوبنابراینحاویهیچقراردادینیست«.تام
اوکانر»ستوننویسنشریه«نیوزویک»بهتازگی
در یادداشتی نوشته که ایران در تالش است با
تمدید توافقی  ۲۰ساله با روسیه و توافق ۲۵

ساله با چین ،ائتالفی جهانی علیه فشارهای
اقتصادی و سیاسی آمریکا ایجاد کند .به گفته
وزیر سابق خارجه ،بر اساس تفسیر حقوقی
دولــت و شــورای عالی امنیت ملی ،این سند
طبق قانون اساسی و به دلیل ایجاد نکردن
هیچگونه تعهدی ،نیازمند تصویب مجلس
شورای اسالمی نیست ولی نسخهای از آن برای
رئیس مجلس ارسال شده است .در عین حال
برخی کارشناسان معتقدند قراردادهایی که
درقالباینبرنامهراهبردیبیندوطرفمنعقد
می شود برای تایید باید به مجلس ارجاع شود.
برخی مفاد این سند عبارت اند از  :سند حاضر
یک برنامه جامع در بازه زمانی بلندمدت (۲۵
ساله) رویکردی مبتنی بر احترام متقابل و منافع
برد -برد در زمینه روابط دو جانبه ،منطقهای و
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بین المللی را مدنظر قرار داده است.
 به رسمیت شناختن اشتراکات فرهنگی،تقویت چندجانبهگرایی ،حمایت از حق
دولتها بــرای بــرخــورداری از حق حاکمیت
برابر و تاکید بر بومی بودن مدل توسعه از جمله
موارد ذکر شده در سند است.
 اشتراک نظر دو کشور در ارتباط با بسیاریاز مسائل منطقهای و بینالمللی به ویژه مبارزه
بــا یــک جانبهگرایی زمینه الزم بــرای بسط
همکار یها در عرصه بینالمللی بین ایران و
چین را فراهم آورده است.
 این سند برنامهای است سیاسی ،راهبردی،اقتصادی و فرهنگی که عرصههای مختلف
همکاری دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار
داده است.

فاز نخست پاالیشگاه نفت خام فوق سنگین قشم
با ظرفیت تبدیل روزانــه  35هزار بشکه نفت خام
سنگینبهفراوردههاینفتیسبکتردرقشمتوسط
رئیس جمهور به بهره بــرداری رسید .پاالیشگاه
نفت خام فوق سنگین قشم روزانه  ۱۶هزار بشکه
قیر و  ۱۹هزار بشکه برش های سبک نفتی تولید
خواهد کرد .این پاالیشگاه  ۸۵۰میلیون دالر در
سال فروش محصول خواهد داشت و محصوالت آن
جنبه صادراتی دارد.فاز نخست این پاالیشگاه در
زمان ساخت برای پنج هزار نفر اشتغال زایی داشته
و هم اکنون  ۳۰۰نفر در آن جا مشغول کار هستند.
احداث این پروژه از سال  ۹۶آغاز شده و ظرف مدت
چهارسالدرزمینیبهمساحت ۴۵هکتارباسرمایه
گذاری  ۲۲۰میلیون یورو به بهره برداری رسیده و
سرمایه گذار این پروژه هلدینگ شرکت گسترش
انرژیپاسارگاداست.خوراکفازدوماینپاالیشگاه
 ۶۰هزار بشکه در روز میعانات گازی است و در فاز
دوم تولید بنزین ،گاز مایع و با کیفیت یورو 5دارد.

