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ﯾﺎدداﺷﺖ

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از تشکیل کمیتهاي براي حل مشکل مردم محلي معدن تاش خبر داد

ﺧﺒﺮ

بازگشت قیمت خودرو
به قیمت واقعی

مالک معدن پرمناقشه شناسایي شد

درخواست براي رفع آلودگي ارس

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺮارﺧﺴﺮوﺷﺎﻫﻰ

ﻋﮑﺲ :ﻣﻬﺮ

 یکــی از کاالهایی کــه گرانی آن بهشــدت در
جامعه احســاس شــده و بر اکثر کاالهای دیگر اثر
مستقیم و یا غیرمستقیم و روانی میگذارد ،خودرو
اســت .اگر بخواهیم در این زمینــه اثرگذارترینها
را نام ببریــم ،باید بگوییم ارز خارجــی ،طال ،خانه
مسکونی ،خودرو و محصوالت فوالدی که خودرو
یکی از مؤثرترینها در بین عامه مردم اســت .حال
با کنتــرل این مؤلفه مهم میتــوان قدم بزرگی در
راســتای آرامش ذهنی جامعه برداشــت و آن را
ســرلوحه حلوفصل گرانی دیگر مؤلفههای مهم
اقتصادی قــرار داد .در اینجا میتــوان این راهکار
ســاده و البته بســیار مؤثر را در راستای خدمت به
مردم ارائه کــرد که البته موجــب تقویت اعتبار و
محبوبیت دولت هم خواهد شد.
راهــکار :واردات اتومبیلهــای هیبریــدی بــا
حداکثر سه ســال کارکرد و حداکثر قیمت  ۳۰هزار
دالر )صفر کیلومتر ممنــوع( .با واردات این نوع از
اتومبیلها چون در خــارج از ایران حدود  ۴۰تا ۵۰
درصد قیمتشان افت میکند بنابراین ارز خارجشده
از کشــور به حــدود نصف کاهــش خواهد یافت.
البتــه باید این واردات از نــوع برندهای موجود در
کشــور باشــد مانند :کیا ،هیوندا ،تویوتــا و ...که از
کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند و لوازم یدکی
آنها بهوفور در داخل کشــور موجود اســت و الزم
به توضیح نیســت که حتی کیفیــت این خودروها
با دو یا ســه ســال کارکرد از کیفیت اکثر قریب به
اتفاق خودروهای تولید داخل باالتر است .البته این
واردات نباید انحصاری باشد.
به ازای هــر خــودروی هیبریدی کــه تعرفه
واردات آن پنجدرصــد بود ،باید تعدادی خودروی
فرســوده درحــال حرکت اســقاط و از رده خارج
شــود .بدیهی اســت تعداد خودروهای اسقاطی
باید بهگونهای باشد که ارز حاصل از صرفهجویی
در ســوخت آنهــا ارز موردنیاز بــرای واردات یک
دستگاه اتومبیل هیبریدی را تأمین کند .با این شیوه
جایگزینی عمال هیچ ارز اضافهای از کشور خارج
نخواهد شــد و مصرف بنزین کاهش محسوســی
خواهد داشــت .با این روش قدمی هم در راستای
خودکفایی بنزین برداشته شده و نیاز ما به واردات
بنزین کمتر خواهد شد.
مصرفکننــده این اتومبیل وارداتی که میتواند
واردکننده آن نیز باشــد ،اجازه فروش و واگذاری یا
صلح اتومبیل فوق را در دفترخانه رسمی بهصورت
قطعــی یا وکالتی یــا به صورت قرارداد دســتی یا
انتقال در شــمارهگذاری حداقل به مدت یک ســال
نخواهد داشــت .بدین شــکل از هجــوم تقاضای
کاذب و ورود داللهای فرصتطلب به این عرصه
جلوگیری میشود و هر خانواده ایرانی اجازه خرید
یک دستگاه از این اتومبیلها را خواهد داشت
همچنین چون امــکان ایجاد بازار ســیاه برای
گواهیهــای اســقاط خودروی فرســوده اســت،
خریدوفــروش ایــن گواهیها باید در یک ســامانه
متمرکز زیــر نظر یک نهاد رســمی و دولتی انجام
پذیرد و برای تشویق مالکان خودروهای فرسوده به
اسقاط ،دولت میتواند برای این مالکان در ثبتنام
و تحویل یک خودروی داخلی به صورت اقساطی
نســبت به دیگران اولویت قائل شــود که البته این
خودروهــا هم باید به مدت یک ســال در مالکیت
آنها باقی بماند تا فقــط مصرفکنندههای واقعی
نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.
بخشی از مزایای این طرح:
یــک :ارزانشــدن بســیار محســوس خودروهای
وارداتی
دو :راهاندازی مجدد اسقاط خودروهای فرسوده
ســه :کمک به مشــکالت ناشــی از آلودگی هوا و
مسائل زیستمحیطی
چهار :کمک به ســالمتی مــردم و صرفهجویی در
هزینههــای درمانی بیماریهای ناشــی از آلودگی
هوا برای مردم ،دولت و بیمههای درمانی
پنج :کمترشــدن هزینههــای ناشــی از تصادفات
رانندگی که بهواسطه فرسودهبودن خودروها اتفاق
میافتد و هرســاله بار سنگینی را از جهت مادی و
روحی و روانی بر دوش ملت و دولت میگذارد.
توضیح:
بدیهی اســت ارزانشــدن خــودروی خارجی
اگرچــه ممکن اســت به مــذاق بعضیها خوش
نیایــد و از ســودهای چند صدمیلیونــی آنها برای
هــر خودرو بکاهد ،ولی در وضعیت کنونی کشــور
که در حال جنــگ اقتصادی هســتیم ،تأثیر روانی
بســیار مثبتی در اجتماع داشــته و امید و انرژی را
بــه جامعه و دولت تزریق کــرده و موجب تقویت
روحیه ملی خواهد شد و بهطور قطع در کمترشدن
فشارها برای گرانکردن خودروی داخلی هم بسیار
مؤثر خواهد بود.
در خاتمــه تکــرار میکنم با ایــن راهکار فقط
یک جابهجایــی در تخصیصدادن ارز و جابهجایی
هزینههــا اتفاق میافتد و ما فقط مقدار ارزی را که
بــرای واردات بنزین یا عدم صــادرات اضافه تولید
بنزین در آینده هزینه میکنیم ،به واردات خودروی
هیبریدی کارکرده اختصاص میدهیم و از این همه
آثار مثبت آن بهرهمند خواهیم شد.

لیال مرگن :مردم شاهرود و روستاي تاش که در مجاورت
معدن شاهوار قرار دارند ،از بهکارنگرفتن نیروهاي بومي
در معدن تاش گلهمند هستند .آنها نگران بهرهبرداري از
این معدن هســتند؛ زیرا معتقدند که سرچشمههاي آب
شــهر شاهرود به دلیل برداشــت معدن بوکسیت تاش،
دچار آلودگي خواهد شــد .آنهــا اگرچه اطالع دقیقي از
مالك اصلي معدن تــاش ندارند؛ اما طوماري اعتراضي
هم براي مســئوالن تنظیم کردهاند تا به وضعیت معدن
تاش رسیدگي شود .در منطقه شایع شده است که معدن
متعلق به بخش دولتي نیست .اسفند سال گذشته وقتي
خبرنگار »شرق« از مهدي کرباسیان ،مدیرعامل ایمیدرو،
درباره اســتفادهنکردن از نیروهاي بومي در معدن تاش
ســؤال کرد ،او پاســخ داد که سیاســت اصلي ایمیدرو
اســتفاده از نیروهاي بومي اســت و احســاس ميکنیم
که بخــش خصوصي هم آدمهاي عاقلي هســتند و از
نیروي بومي براي بهرهبرداري از معادن خود اســتفاده
ميکننــد .کرباســیان در آن مصاحبه تلویحــا مالکیت
معدن تاش را متعلق به بخــش خصوصي اعالم کرد؛
اما جعفر سرقیني ،معاون امور معادن و صنایع معدني
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،در گفتوگو با »شــرق«
ایمیدرو را مالك اصلي معدن تاش معرفي کرد .به گفته
او قرار است مســائل مردم محلي در کمیتهاي متشکل
از نمایندگان وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ایمیدرو و
منابع طبیعي بررســي شود .مشروح گفتوگو با معاون
وزیر صمت ،درباره شــرایط بخش معدنــي ایران را در
ادامه ميخوانیم:
 بهرهبرداري از معدن شــاهوار با اعتراض مردم
محلي روبهرو است .مالك معدن شاهوار کیست؟
این معدن متعلق به آلومیناي ایران است و آلومیناي
ایران هم متعلق به ایمیدرو اســت .مــردم اعتراضاتي
داشتند .قرار اســت یك تیم کارشناسي مجرب از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،ســازمان توســعه و نوسازي
معادن و صنایع معدني )ایمیدرو( و کارشناســان منابع
طبیعي این مسئله را بررسي کنند.
 به مردم محلي اعالم شــده است که این معدن
دست بخش خصوصي اســت و متعلق به ایمیدرو
نیست .مدیرعامل ایمیدرو هم تلویحا اعالم کرده بود
که این معدن متعلق به ایمیدرو نیست.
معدن با واسطه متعلق به ایمیدرو است .بهرهبردار
شــرکت آلومیناي ایران اســت و صددرصد ســهام این
شرکت هم متعلق به ایمیدرو است.
 جمله »معدن تاش با واســطه متعلق به ایمیدرو
است« را تشریح ميکنید؟ آن واسطه کیست؟
سهامدار شرکت آلومینا ایمیدرو است و پروانه هم به
اسم ایمیدرو است.
 بخش خصوصي فعال در معادن زغالســنگ
اعالم کرده اســت که  ۲۰درصد تولید داخل این
مــاده معدني را صادر ميکند .بــا توجه به اینکه
تولید تکافوي نیازهاي داخلي را ندارد ،چطور این
هدف را محقق ميکنید؟
صــادرات محصــوالت معدنــي بهویــژه در بخش
زغالســنگ حرارتي ،در دســتور کار اســت .زغالسنگ
اشتغال زیادي بهویژه در مناطق دورافتاده ایجاد ميکند.
عمده معادن زغالســنگ ما در مناطق دورافتاده است.
ما صادرات زغالسنگ حرارتي را تشویق ميکنیم؛ البته
در کنار این مسئله به اولویت تأمین نیاز داخل هم توجه
ميکنیم .با توجه به اینکه شــرکت ذوبآهن براي تولید
فوالد نیاز به استفاده از زغالسنگ دارد .اولویت ما تأمین
نیاز داخل اســت؛ اما صادرات را هم تشویق ميکنیم .در
چهار تا پنج ماه گذشــته ،صادرات زغالسنگ راه افتاده
است و با سرعت کمي پیش ميرود .امیدواریم در بخش
زغالسنگ حرارتي بتوانیم صادرات خود را رشد دهیم.

 عمده ذخایر زغالسنگ کجا واقع شده است؟
ذخایر زغالســنگ ما در سراســر کشــور پراکندگي
دارد؛ ولــي عمده معادن زغالســنگ حرارتي و کك در
طبس واقع شده اســت .درعینحال در کرمان ،شاهرود،
استانهاي مازندران و گلستان ذخایر خوبي از زغالسنگ
بهویژه زغالسنگ کك داریم.
 معادن زغالســنگ از نظر ایمني دچار مشــکل
هستند و ایمیدرو در راستاي مسئولیت اجتماعياش
اعالم کرد که براي اصالح شــرایط این معادن وارد
عمل خواهد شــد .حادثه اخیر معدن زمستانیورت
نشان ميدهد ایمني ضعیف معادن زغالسنگ است.
براي بهبود شــرایط این معادن وزارت صنعت چه
اقدامي انجام خواهد داد؟
بخشي از اقدامات وزارتخانه از طریق ایمیدرو پیگیري
ميشود .با کمك این مجموعه امکانات مربوط به ایمني
معادن زغالســنگ را خریداري و در اختیار معدنکاران
قرار دادیم .امسال هم این برنامه ادامه دارد .چهار پایگاه
امداد و نجات و آمــوزش نکات ایمني را در چهار نقطه
ایران که مناطق زغالخیز کشــور شــامل طبس ،کرمان،
شاهرود و مازندران برپا خواهیم کرد.
 بــراي اکتشــاف و اســتخراج جدیــد در ذخایر
زغالسنگ برنامه دارید؟
بله ،بیشــترین توســعههاي ما در معادن منطقه
طبس اتفاق خواهد افتاد زیرا پتانســیل باالیي دارد.
این به آن معنا نیســت که سایر مناطق را از نظر دور
خواهیم داشت .بقیه مناطق هم برنامههاي خود را
خواهند داشــت .مثل منطقه کرمان که توسعههاي
ما در این استان پیگیري ميشود .ولي توسعه اصلي
معادن زغالسنگ در طبس خواهد بود.
 در ارتباط با پروانه بهرهبرداري معادن طبق قانون
محدودیتي در ارتباط با تعــداد پروانه وجود ندارد؟
یك نفــر ميتواند تعداد زیادي پروانــه بهرهبرداري
داشته باشد .طبق قانون داشــتن تعداد زیاد پروانه
تخلف نیست؟
تنهــا محدودیتي کــه در قانون وجــود دارد ،درباره
تعداد پروانههاي اکتشــاف اســت .افــراد حقیقي فقط
ميتوانند یك پروانه اکتشــاف داشــته باشند .اشخاص
حقوقي هم ميتوانند بیش از یك پروانه اکتشاف داشته
باشــند .متناســب با ظرفیتها و توانایيهاي اشخاص
حقوقي پروانه صادر ميشــود .البتــه در این بخش هم
محدودیت داریم و اینگونه نیســت که پروانه اکتشــاف
در حقوقيهــا هم بــدون قاعده باشــد بلکــه اگر یك
شرکت کامل امتیاز آورده باشــد ،حداکثر  ۱۰تا  ۱۲پروانه
اکتشاف ميتواند داشته باشــد .اما قانونگذار در پروانه
بهرهبــرداري محدودیتي را لحاظ نکرده اســت ،به این
دلیل که ســرمایهگذاري محدود نشود .اگر کسي بیش از
یك معدن دارد از او تشکر ميکنیم اما اگر فردي معادن

ﻧﮑﺘﻪ

ﺗﮑﺬﯾﺐ ﺣﺪﺳﯿﺎت اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو
هجمــه اخیــر ورای تخلــف انجامشــده درباره
ثبت ســفارش نامتعــارف تعدادی خــودرو ،موجب
بهرهبــرداری برخی منفعتطلبان شــده اســت که
بــا ابزارهــای موجود ســعی در دســتکاری افکار
عمومــی داشــته و تــالش دارند در جایــگاه مدعی
بنشــینند؛ درحالیکــه خود بــا افزونطلبی ســرنخ
اصلی این خطــای محرز هســتند .همانگونه که از
فحوای گفتوگو پیداست» :حدس میزنیم« و »فکر
میکنیم« مبنای استدالالت فرد مصاحبهشونده است
که در بیان سفســطهگونه خــود ،ترکیبی از اطالعات
غلط و نادرست را به خواننده ارائه میدهد .مشارالیه
مدعی شــده است از ارتشــا در حداقل دو هزار مورد
مطلع بوده اســت که بر این مبنا ،در شــکواییهای از
ایشان دراینباره توضیح خواسته خواهد شد .ادعای
ارائهندادن آمار دقیق از سوی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت کذب محض اســت؛ کمااینکــه به صورت
رسمی و غیررسمی _ در قالب گفتوگو با رسانهها_
بارها این تخلف مورد بحث واقع شــده است .ضمن
اینکــه این ســازمان از همان ابتدا مبــادرت به اعالم
آمارهای موجود و رســمی واردات خودرو به مراجع
رســمی آمــاری و اطالعــات این تخلف بــه مراجع
رسمی قضائی کرده است .درباره »ممنوعیت یکباره
ثبت ســفارش واردات خودرو« ،پیــش از این انجمن
موصوف شــکایتی در این خصوص در دادگاه داشته
است که با رد شکایت در دادگاه ،دعوای ایشان مردود
اعالم شده است .ضمنا دراینخصوص سازمان تحت
عنوان »شــکایت واهی« حق خود را جهت شکایت
علیه ایشان و انجمن محفوظ میداند .اگر این انجمن

خواهان دریافــت رانت اطالعاتی بــوده که پیش از
اقدام به توقف ســامانه مطلع باشــد و منافع خود را
تأمیــن کند ،راه بــه خطا برده اســت .روابطعمومی
سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر از همه مطلعان
خواهشمند است به دور از اغراض سیاسی و مطامع
اقتصادی ،اطالعات خود را به مراجع ذیربط ارســال
کرده و مبارزه با فساد را بهعنوان یک مطالبه عمومی
دنبال کنند .معهذا در این تقریر بایســتی بیانات مقام
معظــم رهبری  -بهویــژه در خطبه نمــاز عید فطر
امســال -مورد تمســک قرارگیرد؛ آنجا که فرمودند:
»در فضای عمومی و فضای مجازی متأسفانه توهین
و اهانت به یکدیگر از ســوی جمعی رایج شده است
که اینها گناه کبیره اســت ... .جنگ روانی دشــمن را
برخی مطبوعات و روزنامهها در داخل تکرار نکنند«.
همچنین روابطعمومی سازمان توسعه تجارت ایران
با تأکید بر اهمیت رســانهها در تنویــر افکار عمومی
و نیل جامعه به توســعه و ســالمت بر لزوم تمسک
به اخالق رســانهای و رعایت اصــول روزنامهنگاری
تحقیقی تأکید دارد؛ کمااینکه روزنامه وزین سازندگی
پیــش از درج چنیــن گفتوگویــی ،بایســتی برخود
مفروض میداشــت که از کموکیــف صحت چنین
ادعای مخدوشی مطمئن شده و از افشاندن بذر نفاق
و بدبینی با توجه به کارکرد مؤثر رسانهای پرهیز کند.
معهذا ،تکرار اظهارات واهی و فاقد سند از جانب
انجمــن موصوف که بــا بهخطرافتــادن منافع کالن
وکوتاهمدت خود بــه تکاپو افتاده اســت ،از مجاری
حقوقی و ذیربط در حال پیگیری است که به محض
صدور حکم به اطالع عموم خواهد رسید.

متعددي دارد و کار نميکند ،ما برخورد ميکنیم .اگر شما
یا هر شخص دیگري بگوید آقاي فالن  ۱۰معدن دارد که
هشــت معدن آن غیرفعال اســت و فقط دو معدن کار
ميکند ،پس از بررســيهاي الزم در صورت صحت این
گفته ،هشت معدن دیگر را از آن فرد پس ميگیریم.
 گفته ميشــود آقایي به نام ز ۳۲ ،پروانه معدن
دارد و همه ایــن معادن فعال نیســت؟ این اقدام
غیرقانوني نیست؟
او  ۳۲پروانــه نــدارد .اینها ممکن اســت در مراحل
اخذ موافقتهاي منابع طبیعي و محیط زیســت باشــد
اما مطمئن باشــید که هیچ بهرهبرداري نميتواند معادن
را معطل بگذارد .مگر اینکه عذر مناســبي مثل ممانعت
محیط زیست و منابع طبیعي داشته باشد .اگر این اشکاالت
رفعشدني نباشد ،باید پروانه را باطل کنیم و قانون ميگوید
که هرکس پروانهاش فعال نباشد ،باطل است.
 در مورد معادن شــن و ماســه این موضوع
مطرح اســت کــه معادني که ذخایــر آن خیلي
اقتصــادي نیســت پروانه بهرهبرداريشــان در
بازار دست به دســت ميچرخد تا قیمت پروانه
بهرهبرداري باال برود .این خالف قانون نیســت؟
این بورسبازيها را تأیید ميکنید؟
بــراي جابهجایــي پروانــه بهرهبرداريهــا هیــچ
محدودیتــي در قانون نداریم .پروانه اکتشــاف فقط یك
بــار قابلیت واگذاري دارد .بیش از یك بار جابهجایي این
پروانهها ممکن نیســت اما پروانه بهرهبرداري ميتواند
چندین بار جابهجا شود .محدودیتي در قانون نداریم اما
این مشروط به آن اســت که معادن فعال باشند .پروانه
یك معدن خوابیــده و غیرفعال را نميتوان دســت به

دست کرد زیرا در انتها این پروانه ابطال ميشود.
 شــنیده شــده که پروانه بهرهبــرداري معادن
غیرفعال دائما دست به دست ميشود .این تجارت
غیرقانوني نیست؟
کســي که پروانه را ميخرد ،کاغذ باطله ميخرد.
اگــر پول زیــاد دارد و کاغذ باطله ميخرد ،مســئله
دیگري است.
 چرا خریدار چنین پروانهاي ،کاغذ باطله خریداري
کرده است؟
به خاطر اینکه معدني که فعال نیســت ،مهلت
دارد .اگــر در آن مهلت معدن فعال نشــود ،پروانه
باطل خواهد شد.
 مهلت استخراج معادن پس از عملیات اکتشاف
چقدر است؟
مهلت بستگي به نوع معدن دارد .در معادن مختلف
که ظرفیتهاي مختلفي دارند ،مهلتها متفاوت است.
در مورد معادن شــن و ماسه ،اگر بعد از یك سال فعال
نشود و دالیل موجه براي این مسئله وجود داشته باشد،
پروانه یك ســال دیگــر هم تمدید ميشــود .بعد از این
مهلت اگر معدن فعال نشــد ،پروانه را به شــورايعالي
معادن براي فســخ قرارداد ميبریم .براي بقیه معادن،
سه ســال تعطیلي هم امکانپذیر اســت به شرط آنکه
دلیل تعطیلي موجه باشد .نه اینکه من دلم ميخواهد
معدن را تعطیل کنم .دلیل موجه براي تعطیلي معدن
مثل نبود بازار یا وجود معارض است در غیر این صورت،
مجوز معدن باطل ميشود.
 روســتاییان مجاور معدن طالي اندیرگان کندي
در آذربایجان شــرقي به عدم رعایت استانداردها و
وجــود باطلههاي این معدن اعتــراض دارند .براي
استانداردشدن این معدن چه برنامهاي دارید؟
همه معادن موظف هســتند که استاندارد را رعایت
کنند اما در طال با حساســیت بیشتر این مسائل پیگیري
ميشود ،زیرا در معادن طال از سیانور استفاده ميکنند.
هر معدني که اســتانداردهاي اجبــاري مربوط به مهار
ســیانور را جدي نگیرد ،توســط محیط زیســت تعطیل
ميشود .خود ما هم چنین معادني را تعطیل ميکنیم.
مطمئن باشــید اگر چنین گزارشي صحت داشته باشد،
ابتــدا از معدن نمونه ميگیریم و بعــد اقدامات الزم را
انجام ميدهیم .مطمئن باشــید اگر معدني آلودهکننده
باشــد ،فقط ما مدعي نیســتیم بلکه محیط زیست هم
مدعي اســت .مــالك آلودهبودن ،صحبتهــاي مردم
نیست؛ باید آزمایشــگاه و چاههایي که زده ميشود این
مسئله را تأیید کند.

 شرق :رودخانه ارس بهعنوان یکي از رودخانههاي
مهم مــرزي ایران ،یکــي از موضوعــات گفتوگوي
اردکانیــان با رئیسجمهور ارمنســتان بــود .چندي
اســت که آلودگيهاي ایجادشده توسط ارمنستان در
رودخانه ارس ،براي ایران مسئلهساز شده است و وزیر
نیرو در سفري که بهعنوان فرستاده ویژه رئیسجمهور
به ارمنستان داشــت ،از طرف مقابل خواست تا حل
مشــکل آلودگي این رودخانه مشــترك را در دســتور
کار خود قرار دهد .روز دوشــنبه رضا اردکانیان ،وزیر
نیــرو ،بهعنــوان فرســتاده ویــژه رئیسجمهوري به
ارمنســتان ســفر کرد .در این ســفر ،او در مالقاتي که
با رئیسجمهور ارمنســتان داشــت ،به نمایندگي از
طرف دولت ایــران بر اهمیت فعالکردن مناطق آزاد
ارس بــا مغری ،تحکیــم همکاریهای انــرژی میان
دو کشــور ،اجرای خط ســوم انتقال برق ،فعالکردن
کریدور شــمال -جنوب و رفع آلودگی رود ارس تأکید
کرد .آرمن سرکیســیان ،رئیسجمهور ارمنســتان ،نیز
حمایت خود را از ارتقای ســطح روابط اقتصادی دو
کشور با اجرای پروژههای جاری بین ایران و ارمنستان
اعالم کرد .او با اشــاره به عالقهمنــدی دولت جدید
ارمنستان به مسائل زیستمحیطی ،ابراز امیدواری کرد
که موضوع آلودگی رود ارس برای همیشــه برطرف
شود .وزیر نیرو همچنین دیدار دیگري با همتاي ارمني
خود ،یعني آرتــور گریگوریان ،وزیر انرژي ارمنســتان
داشــت .در این دیدار با اشــاره به تعامالت اقتصادی
بین دو کشــور ،بر اهمیت بررسی پروژههای نیمهتمام
بین ایران و ارمنستان ،از جمله نیروگاه برقابی مغری،
خط ســوم انتقال برق ،همکاری انرژی و رفع آلودگی
رود ارس تأکیــد شــد .کلنگ افتتاح ســاخت نیروگاه
مغــري در دولت احمدينژاد و در زمان وزارت مجید
نامجو با حضور رئیسجمهور ارمنســتان ،در آستانه
انتخابات ریاستجمهوري این کشور به زمین زده شد،
اما اجراي این پروژه به دالیل نامعلوم که بخشــي از
آن مسائل مالي است ،به تعویق افتاده .یکي دیگر از
پروژههاي مشــترك ایران و ارمنستان خط سوم انتقال
برق ارمنســتان اســت که مجري این پروژه شــرکت
صانیر است .در دیدار شامگاه دوشنبه اردکانیان با وزیر
انرژي ارمنســتان بر اجرای بهموقع خط ســوم انتقال
برق در ارمنستان بهعنوان بخشی از کریدور همکاری
چندجانبه انرژی بین ایران ،ارمنســتان ،گرجســتان و
روسیه مهم ارزیابی شد و وزیر نیرو خواستار همکاری
و تالش بیشتر شــرکت صانیر و شرکت برق ارمنستان
براي تسریع در اجرای این پروژه شد.

