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  مرور اخبار
   ارمنستان-خط لوله گاز ايران

: صنايع در حال توسعه ارمنستان به گاز زياد نياز خواهد داشت
  .واردات گاز از ايران به حل اين مسأله كمك خواهد كرد

اند و   ارمنستان زياد صحبت كرده-در مورد خط لوله گاز ايران
يونيك با شركت آقاي آندرانيك ديروز در س. شود امروز آن واقعيت مي

ماركاريان نخست وزير ارمنستان مراسم آغاز احداث خط لوله گاز صورت 
: همزمان با آغاز اين طرح يك رويداد مهم ديگر نيز ثبت شد. گرفت

هيئت ايراني به . ” ارمنستان-ايران“اندازي دومين خط انتقال برق  راه
نيز وارد سيونيك شده سرپرستي آقاي حبيب اهللا بيطرف وزير انرژي 

  . است
آقاي آندرانيك ماركاريان طي سخنراني در مراسم گفته است كه 
احداث خط لوله گاز امكان ايجاد اشتغال جديد در استان سيونيك خواهد 

وي همچنين . ”باشد كه پشتيباني ارمنستان و قره باغ كوهستاني مي“داد 
ان نه تنها اهميت خط لوله گاز براي ارمنستان و اير“تأكيد كرد كه 

  . ”اقتصادي دارد، بلكه پايه تغييرات مشخصي هم در منطقه خواهد بود
مرز با  كار احداث اولين بخش خط لوله گاز از شهر مغري هم مقاطعه

. باشد مي” صانير“ كيلومتر شركت ايراني 41ايران تا شهر كاجاران با طول 
. أمين مالي خواهد شدتا مرز ارمنستان خط لوله گاز از سوي طرف ايراني ت

هزينه دومين .  ميليون دالر خواهد بود30هزينه كارها در خاك ايران 
.  ميليون دالر خواهد بود90مرحله امور ساختماني در خاك ارمنستان 

طول .  ميليون دالر خواهد بود120بدين ترتيب قيمت كلي طرح حدود 
اك ارمنستان  كيلومتر آن در خ41باشد،   كيلومتر مي141خط لوله گاز 

قيمت گاز ارسال شونده از .  كيلومتر در خاك ايران خواهد بود100و
  .  متر مكعب1000 دالر براي 84: طريق اين مسير نيز هماهنگ شده ايت

در ”  ارمنستان-ايران“قرارداد اصلي پيرامون احداث خط لوله گاز 
 ماه مي سال جاري طي سفر رسمي آقاي محمد خاتمي رئيس جمهور ايران

 بايد 2007 ژانويه سال 1خط لوله گاز تا . به ارمنستان امضا شده بود
 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به 36 سال 20ايران طي . تحويل شود

  . ارمنستان ارسال خواهد كرد و در مقابل برق دريافت خواهد كرد
 ميليارد متر مكعب و از 1,9 از طريق گرجستان 2007در سال 

در آن . ر مكعب گاز طبيعي وارد ارمنستان خواهد شد ميليارد مت1ايران 
زمان حجم كلي گاز سه برابر بيشتر از توانايي مصرف كنوني كشورمان 

شود،  اگر رشد پتانسيل صنعتي ارمنستان كه اخيراً مشاهده مي. خواهد بود
  . را در نظر بگيريم، در آن زمان واقعاً به گاز زيادي نياز خواهيم داشت

  آغاز عمليات 
در   ارمنستان-آغاز عمليات احداث خط لوله گاز ايران

هاي جنوبي ارمنستان از ديرباز انتظار  نزديكي شهر آگاراك دروازه
همزمان با كف زدنهاي ميهمانان . رفت و از برخي لحاظ تاريخي بود مي

 700گر جوشكار عمليات جوشكاري دو لوله با قطر بلندپايه و حضار كار
  .ميليمتري را آغاز نمود

بدور از هرگونه اغراقي مي توان چنين اذعان داشت زيرا 
طبق توافقات بدست آمده به موجب مذاكراتي كه بيش از ده سال بطول 

 نوامبر در واقع عمليات ساختماني خط لوله گاز 30انجاميد، در تاريخ 
و اما پس از چند ساعتي خط دوم هوايي انتقال . ن آغاز شدارمنستا-ايران

برداري  مورد بهره” شينوهاير-آگاراك“ايران -برق فشار قوي ارمنستان
مراسم تشريفاتي بمناسبت اين رويداد مهم در سطح مقامات .قرار گرفت

بلندپايه برگزار شد؛ آقايان آندرانيك ماركاريان نخست وزير ارمنستان، 
طرف وزراي نيروي كشورمان و ايران،  اهللا بي ان و حبيبآرمن موسيسي

ايران، -آرتاشس تومانيان رئيس كميسيون همكاريهاي اقتصادي ارمنستان
عليرضا حقيقيان سفير جمهوري اسالمي ايران در جمهوري ارمنستان در 

آرمن موسيسيان وزير انرژي ارمنستان طي . اين مراسم حضور داشتند
تر ارائه نمود مبني بر  وز را احتماالً بسيار دقيقاظهارات خود مناسبت ر

گذاري يك پروژه عظيم، برنامه عظيمي در عرصه  همزمان با پايه“: اينكه
  .”رسانيم انرژي را نيز به پايان مي

و اما نخست وزير آندرانيك ماركاريان اين رويداد را با 
ر خاطر همه ما  نوامبر د30همواره تاريخ “: جانبه ارزيابي نمود اشاراتي همه

عمليات ساختماني اين خط لوله گاز نه تنها . و در تاريخ ما باقي خواهد ماند
داراي اهميت اقتصادي براي كشور ما است، نه تنها مسايل امنيتي را در 

كند، بلكه پايه و اساسي براي برخي تغييرات در  عرصه انرژي حل مي
و . ت كشورمان استاين امر همچنين مسأله امني. شود منطقه محسوب مي

امان ايران قادريم اين كار احداث خط لوله  اكنون به واسطه كشور همسايه
 13گاز را كه به موجب تالشهاي بسيار و مذاكرات سياسي و اقتصادي طي 

  .سال گذشته به ثمر رسيده، به مرحله اجرا درآوريم
هنگامي كه روبرت كوچاريان به ايران سفر كرد و اما در 

قاي خاتمي رئيس جمهوري اسالمي ايران به كشور ما سفر سال جاري آ
يعني حكم . كرد، نقطه پايان ماراتن مربوط به خط لوله گاز گذاشته شد

اي و مذاكراتي كه  سياسي اتخاذ شد و اين پايه و اساس اقتصادي، برنامه
طي سالهاي گذشته ايجاد كرده بوديم به واسطه قراردادهاي منعقد شده و 

  .”ز شكل نهايي به خود گرفترويداد امرو
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نخست وزير در ضمن اظهار داشت كه يقين دارد همكاريهاي 
 تأكيداتي 2005-2006ايران در عرصه انرژي طي سالهاي -ارمنستان

جديد يافته و نمايندگان كشورهاي ما در مغري اقدام به بررسي مسايل 
هند آغاز عمليات ساختماني دو نيروگاه آبي برق بر روي رود ارس خوا

ايران كه روز -عالوه بر خط دوم انتقال برق فشار قوي ارمنستان. نمود
گذشته افتتاح شد، احداث سومين زيرساختار محوري از اين نوع پيش بيني 

طرف به مذاكرات  بي.موسيسيان و ح.شود كه امروز در ايروان آقايان آ مي
اهد شد، خود پيرامون آن ادامه داده و طي يادداشت تفاهمي كه امضاء خو

هاي ديگري نيز وجود  برنامه. توافقات خود را به ثبت خواهند رساند
  .دارند، اما نخست وزير فعالً تمايل نداشت به جزئيات آنها بپردازد

ماركاريان ارمنستان به واسطه ايران داراي .بنا به ارزيابي آ
اين مالحظات نخست وزير نيز به همان . دوست و همكاري واقعي است

برداري آن در  هم بود كه به واسطه احداث خط لوله گاز و بهرهميزان م
 استان سيونيك از لحاظ اقتصادي تا حدي تقويت خواهد شد، 2007سال 

تر باشد  و هر قدر قوي. پشتيباني هم ارمنستان هم آرتساخ است“اين خطه 
  .”به همان ميزان هم ارمنستان هم آرتساخ قوي خواهند بود

نيك ماركاريان حين مصاحبه كوتاه با و اما كمي بعد آندرا
خبرنگاران يك بار ديگر بر اهميت اقتصادي، انرژي و سياسي خط لوله 
گازي كه در دست احداث است تأكيد ورزيده و يادآور وضعيتي شد كه 

گرجستان و در پي آن بسته - چند ماه قبل به دليل وخامت روابط روسيه
ين روندهايي باز هم در قفقاز اگر چن“. شدن گذرگاه مرزي ايجاد شده بود

جنوبي جريان يابند و اين بار در رابطه با خط لوله گاز، طبيعتاً در چنين 
ارمنستان در حكم تضميني براي توسعه و -وضعيتي خط لوله گاز ايران
  .”امنيت كشورمان خواهد بود

موسيسيان وزير انرژي ضمن اشاره به خط لوله گازي كه .آ
اين امر اهميت استثنايي “: اً اظهار داشتدر دست احداث است خصوص

اين يك . براي ارتقاء سطح امنيت و استقالل عرصه انرژي ارمنستان دارد
برنامه جامع است كه هم واردات گاز از ايران به ارمنستان و هم در مقابل 

خط لوله گاز در خاك ايران به طول (شود  ارسال برق به ايران را شامل مي
 كيلومتر خواهد بود كه ارمنستان 40خاك ما به طول  كيلومتر و در 100

 ميليون دالري اختصاصي از سوي طرف ايراني براي 30در قبال اعتبار 
برق به ميزان آن مبلغ خواهد نمود، پيمانكار ” فروش“احداث آن اقدام به 

  ).توضيحات خبرنگار-ايراني است” صانير“عمليات ساختماني شركت 
 مورد 2007 ژانويه 1ه گاز از پيش بيني مي شود خط لول

برداري قرار گيرد در اوايل خط لوله مزبور اين امكان را فراهم  بهره
 ميليارد مترمكعب گاز وارد ارمنستان و معادل 1,1خواهد آورد تا ساالنه 

طبق برنامه از (واردات گاز طي چند سال . آن برق به ايران ارسال شود
اين برنامه با . ترمكعب خواهد رسيد ميليارد م2,3به ساالنه ) 2019سال 

توجه به اهميت استثنايي آن همواره تحت نظارت هر روز آقايان روبرت 
كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان و سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري 

  .”اسالمي ايران بوده است

موسيسيان حين گفتگو با خبرنگاران همچنين اظهار داشت .آ
 كشور پيشنهادهاي 5 سازمان از 7 با كه در حال حاضر حين مذاكرات

 كيلومتر 197مختلفي در رابطه با احداث خط لوله ديگري به طول حدود 
بمنظور (آرارات مطرح شده است - جرموك-سيسيان-در مسير كاجاران

  ).ارمنستان با ظرفيت قيد شده در طرح-برداري از خط لوله گاز ايران بهره
ايران كه روز -نخط دوم انتقال برق فشار قوي ارمنستا

 كيلوولت و 220با ظرفيت (برداري رسيد  گذشته در شينوهاير به بهره
از لحاظ تأمين مالي پروژه )  مگاوات200همچنين با امكان جريان متقابل 

 8,4. يابد نهايت اهميت مي برق بي-اصلي خط لوله گاز و اجراي طرح گاز
 اختصاص داده و ميليون دالر الزم براي احداث آن را نيز طرف ايراني

  .ارمنستان اين وام را با برق بازپرداخت خواهد نمود
  11/09/83هايوتس آشخار 

 

 ايراني در زمينه انرژي -همكاري ارمني
  فعاليت آتي همكاري را تشويق خواهد نمود

  
آقاي روبرت كوچاريان رئيس جمهور ارمنستان هيئتي به سرپرستي 

يطرف وزير انرژي جمهوري اسالمي ايران را بحضور آقاي حبيب اهللا ب
سفر هيئت به ارمنستان مربوط به آغاز احداث بخش ارمني . پذيرفته است

برداري دومين خط انتقال برق   ارمنستان، آغاز بهره-خط لوله گاز ايران
 شينوهاير و انعقاد قرارداد پيرامون سومين خط انتقال - فشار قوي آگاراك

  .باشد برق مي
گفته رئيس جمهور، آغاز احداث خط لوله گاز و احداث خط ب

 ايراني را نشان -انتقال برق فشار قوي آغاز بزرگ روابط تجاري ارمني
. دهد دهد و پايه جدي براي بررسي ديگر طرحهاي دورنمايي را مي مي

ما صادقانه به تحكيم حداكثر روابط “: رئيس جمهور خاطرنشان كرد
 -زندگي نشان داده است كه همكاري ارمني. دوجانبه عالقمند هستيم

ايراني در زمينه انرژي مانند قطار فعاليت مناسبات ما را به دنبال خود 
ما آماده هستيم هر كار ممكن را براي ادمه آهنگ كنوني . كشد مي

  . ”همكاري را انجام بدهيم
 ماه آينده احداث بخش 2,5رئيس هيئت ايراني اطالع داد كه طي 

 لوله گاز شروع خواهد شد و ايران قصد دارد از طريق احداث ايراني خط
سومين خط انتقال برق فشار قوي حجم جريانات متقابل برق با ارمنستان را 

همكاري شروع شده با ارمنستان در زمينه .  مگاوات برساند1000تا 
نيروگاههاي آبي، انرژي آلترناتيو نيز در مركز توجه طرف ايراني 

 مين بلوك -5 در زمينه دريافت انرژي بادي نسبت به بويژه: باشد مي
  .نيروگاه حرارتي هرازدان عالقمندي وجود دارد

طي بررسي طرفين مسائل مربوط به احداث تونل كاجاران، 
واردات سوخت از ايران به ارمنستان، امكانات بكارگيري تجهيزات توليد 

  . اند  نمودهايران براي احداث نيروگاهها در ارمنستان را نيز مطرح
  

  13/09/83رسپوبليكا آرمنيا 


