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آموزش و : حاجي بابايي در ديدار با وزير آموزش ارمنستان
 پرورش نقطه عطف روابط كشورها است

 
وزير آموزش و پرورش در ديدار با وزير آموزش و علوم كشور ارمنستان  - تهران
 آموزش و پرورش همواره به مثابه نقطه عطفي در روابط با كشورهاي: گفت

ايرنا به نقل از مركز اطالع رساني و روابط عمومي به گزارش  .ديگر بوده است
در اين ديدار با اشاره به  "حميدرضا حاجي بابايي"وزارت آموزش و پرورش، 

خطوطي : ارتباط نزديك فرهنگي و تاريخي دو كشور ايران و ارمنستان، افزود
هاي مردم  صله بين دلكه كشورها را از يكديگر جدا كرده است، قادر به ايجاد فا

  .نيست
ريشه و اساس امنيت در هر كشور به نحوه آموزش و پرورش : وي اضافه كرد

كودكان آن سرزمين بستگي دارد و هر چه توليد علم افزايش يابد، ظرفيت امنيت 
  .رود و كشور ايران از اين نظر در جايگاه مطلوبي قرار دارد باالتر مي

هاي كارشناسي مشترك به منظور تبادل  ل گروهوزير آموزش و پرورش از تشكي
كشور ايران : هاي مختلف استقبال كرد و گفت تجربيات دو كشور در زمينه

آموزان كشور ارمنستان براي حضور قوي در المپياد ياري  آمادگي دارد تا به دانش
  .رساند

، وزير آموزش و علوم كشور ارمنستان "آرمن آشوتيان"اين گزارش مي افزايد،
ور ايران، نيز ضمن ابراز خرسندي از سفر سه روزه خود و هيات همراه به كش

هاي علمي و آموزشي جمهوري اسالمي ايران را تحسين  دستاوردها و پيشرفت
آموزان  كرد و از توجه خوب دولت و وزارت آموزش و پرورش ايران به دانش

وزير آموزش و علوم ارمنستان با توجه   .ارمني زبان ايراني تقدير و تشكر كرد
امنه ايران از آزادي موجود در اين ار: به ديدار خود با جامعه ارامنه ايران گفت

  .شود، رضايت دارند ها ارايه مي كشور و خدمات آموزشي كه به آن
هاي تربيت معلم، تبادل  مابين در زمينه هاي مشترك في آشوتيان، خواستار همكاري

وي ضمن دعوت از وزير   .آموز گردشگر و وسايل كمك آموزشي شد دانش
نامه  فر به كشور ارمنستان، به امضاي موافقتآموزش و پرورش كشورمان براي س

وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران با وزارت آموزش و علوم 
آمادگي داريم در اين : كشور ارمنستان در چهار سال گذشته اشاره كرد و گفت

  .نامه جديدي را به امضاء برسانيم سفر موافقت
 

 :احمدي نژاد در ديدار وزير علوم ارمنستان اعالم كرد

آمادگي ايران براي ارايه تجربيات خود در زمينه علوم مختلف به 
 ارمنستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ايران آمادگي دارد تجربيات : رييس جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد - تهران
خود را در زمينه علوم مختلف در اختيار ساير ملت ها از جمله ملت ارمنستان قرار 

  .دهد
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي 

تقويت همكاري هاي علمي بستر : در ديدار وزير علوم ارمنستان تاكيد كردنژاد 
  .مناسبي براي افزايش مناسبات ايران و ارمنستان است

ايران و : وي روابط ايران و ارمنستان را صميمي و دوستانه دانست و گفت
  .ارمنستان و كل كشورهاي منطقه پيوند ناگسستني با يكديگر دارند

احمدي نژاد تقويت همكاري هاي علمي و آموزشي را بستر مناسبي براي گسترش 
ظرفيت هاي فراواني بين ايران و ارمنستان : مناسبات دوجانبه دانست و گفت

يبان در راستاي منافع دو وجود دارد كه بايد همه آنها را به عنوان مكمل و پشت
رييس جمهوري با بيان اينكه پايه پيشرفت يك   .ملت مورد استفاده قرار داد

كشور علم و پژوهش است و علم بايد در خدمت انسانيت قرار بگيرد، اظهار 
علمي كه منجر به برتري جويي و كينه ورزي شود، علم نيست علم بايد به : داشت

القه مند شده و براساس دوستي، صلح و عدالت در انسانها كمك كند كه به هم ع
كنار هم زندگي كنند و در اين مسير ايران و ارمنستان ديدگاه مشتركي دارند كه 
  .مي توانند همكاري هاي خود را هر چه بيشتر افزايش دهند

جمهوري اسالمي ايران عالقه مند است همه ملت ها : احمدي نژاد خاطر نشان كرد
فت زندگي كنند و الزمه اين كار را گسترش فعاليت هاي علمي در رفاه و پيشر

ايران آمادگي دارد تجربيات خود را در زمينه علوم مختلف : وي افزود .مي داند
وزير علوم ارمنستان نيز  .در اختيار ساير ملت ها از جمله ملت ارمنستان قرار دهد

حمدي نژاد سطح در اين ديدار پس از تقديم پيام رييس جمهور كشورش به ا
همكاري هاي : روابط دو كشور را بسيار خوب و رو به گسترش دانست و گفت

ايران و ارمنستان مي تواند در خدمت بهروزي جوامع و ارتقاي سطح زندگي دو 
وي پيشرفت هاي علمي جمهوري اسالمي ايران را حيرت انگيز .ملت قرار بگيرد
علمي و پژوهشي فرصت هاي دو كشور در زمينه آموزشي، : دانست و گفت

علم به خودي خود ارزشي : ي افزودو.زيادي براي همكاري هاي مشترك دارند
ندارد و زماني مفيد است كه در خدمت پيشرفت و سعادت جوامع قرار بگيرد و بر 
اين باور هستيم كه سيستم دانشگاهي نه تنها براي آموختن علم، بلكه آموختن و به 

نساني است و ايران و ارمنستان از ارزشها و سنت هاي بسيار كار بردن ارزش هاي ا
  .مشتركي برخوردار هستند

ايروان از استقبال مسكو براي مشاركت درخط آهن  
 ارمنستان خبر داد-ايران

نخست وزير ارمنستان با اشاره به ديدار و گفت و  "تيگران سركيسيان" -مسكو
 "والديمير پوتين"گو هايش با 

همتاي روس خود در باره طرح 
-احداث خط راه آهن ايران

نخست وزير :  كردارمنستان اعالم
روسيه از مشاركت در اين طرح 

  .استقبال كرد
به گزارش ايرنا از مسكو، 

كيسيان امروز شنبه در جمع سر
خط : خبرنگاران در ايروان گفت

ارمنستان براي ايروان اهميت فراوان دارد و مسير ديگري را براي  - راه آهن ايران
انتقال مواد سوختي و كاالهاي ديگر به اين كشور و بالعكس بوجود خواهد 

 "ر پوتينوالديمي"در ديدار روز گذشته با :نخست وزير ارمنستان افزود  .آورد
در شهر سنت  "اورآسيا"نخست وزير روسيه در حاشيه اجالس جامعه اقتصادي 

ارمنستان و نيز طرح احداث نيروگاه هسته -پترزبورگ ،طرح خط راه آهن ايران
  .اي در ارمنستان را بصورت مشروح مورد مذاكره قرار داد

 اي از قرار شد كه كنسرسيوم خطوط آهن ارمنستان كه شعبه: سركيسيان گفت
شركت دولتي راه آهن روسيه است، چارچوب همكاري روسيه و ارمنستان در 

  ارمنستان را مشخص كند - احداث خط آهن ايران
 كيلومتر طول خواهد داشت و هزينه احداث آن 400اين خط راه آهن : وي گفت

گفتني است در حال حاضر ارمنستان از   .يك ميليارد يورو برآورد شده است
 آهن گرجستان به روسيه ارتباط دارد،اما اين خط آهن به دليل عبور از طريق راه

قلمرو جمهوري خودخوانده آبخازيا از ديدگاه ارمنستان مطمئن نيست و از اين 
  .ارمنستان براي ايروان اهميت فراوان دارد-لحاظ احداث خط آهن ايران

كه در جريان روابط عمومي وزارت حمل و نقل روسيه پيش تر اعالم كرده بود 
نشست كميسيون همكاريهاي اقتصادي روسيه و ارمنستان در ايروان توافق براي 

 "زاروبژاستروي تخنالوگيا"و  "روس ژلدوپرائكت"مشاركت دو شركت روسي 
ارمنستان حاصل شده -وابسته به شركت راه آهن روسيه در احداث خط آهن ايران

  .است
 

 وزير انرژي ارمنستان خواستار توسعه همكاريهاي
 كشورش با ايران شد

وزير انرژي ارمنستان امروز جمعه در ديدار با مهندس  "آرمن موسسيان" - مسكو 
معاون امور برق و انرژي وزارت نيرو جمهوري اسالمي ايران با  "محمد بهزاد"

اشاره به ظرفيت هاي موجود در روابط دوجانبه ،خواستار توسعه همكاريهاي 
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  .انرژي شدكشورش با ايران در عرصه هاي مختلف بويژه در زمينه 
به گزارش ايرنا از مسكو، موسسيان در اين ديدار در ايروان با اشاره به سابقه 
طوالني روابط مسالمت آميز ايران و ارمنستان ، بر لزوم شناسايي عرصه هاي 

در جريان اين ديدار، اسناد دو  .جديد براي همكاري ميان دو كشور تاكيد كرد
 كيلوولت و 400 به ظرفيت طرح مهم احداث خط سوم انتقال برق بين دو كشور

  .احداث سد و نيروگاه برق آبي بر روي رود ارس به امضاي طرفين رسيد
خط سوم انتقال برق فشار قوي بين ايران و ارمنستان قرار است توسط شركت 

و در مدت بيست ماه احداث شود و با احداث آن، ظرفيت انتقال برق  "صانير"
عاون وزير نيرو ايران كه در راس هياتي م .بين دو كشور افزايش خواهد يافت

متشكل از مقامهاي شركت هاي تابعه وزارت نيرو و شركتهاي بخش خصوصي به 
ارمنستان سفر كرده است ، همچنين با چند تن از مسووالن وزارت انرژي ارمنستان 

مقام هاي ايران و ارمنستان در اين گفت و گو ها  .ديدار و تبادل نظر بعمل آورد
ور روابط رو به گسترش ميان دو كشور در عرصه هاي مختلف بويژه در با مر

عرصه انرژي و ابراز رضايت از سطح كنوني روابط دوجانبه ،خواستار تالش هاي 
مشترك براي ارتقاي اين مناسبات و گشوده شدن فصلي نو در همكاري هاي 

   .متقابل دوستانه ميان تهران و ايروان شدند
 

  ارمنستان نيروگاه هسته اي جديد احداث مي كند
 

شوراي ايمني انرژي هسته اي تحت نظارت رياست جمهوري ارمنستان  -مسكو
ساالنه خود تصميم به احداث نيروگاه هسته اي جديد با امروز دوشنبه در نشست 

ظرفيت يكهزار مگاوات در اين كشور گرفته است كه احداث اين نيروگاه از سال 
  ميالدي آينده آغاز خواهد شد

به گزارش ايرنا از مسكو و به نقل از يك گزارش وزارت انرژي و منابع طبيعي 
 ميليون تا 500ارمنستان ، هزينه احداث نيروگاه هسته اي جديد چهار ميليارد و 

پنج ميليارد دالر برآورد شده كه از محل بودجه دولت و جذب مشاركت و 
جديد در محل نيروگاه واحد هسته اي  .سرمايه گذاري خارجي تامين خواهد شد

 كيلومتري پايتخت اين 30واقع در  "متسامور"هسته اي فعلي ارمنستان در منطقه 
رييس  "سرگئي كرينكو" .كشور و بر اساس فناوريهاي روسي احداث مي شود

رييس  "سرژ سركيسيان"بتازگي در ديدار با  "روس اتم"شركت دولتي 
واحد جديد نيروگاه هسته اي در جمهوري ارمنستان عالقه كشورش براي احداث 

  .ارمنستان را مورد تاكيد قرار داده و در اين خصوص با سركيسيان مذاكره كرد
نيروگاه هسته اي فعلي ارمنستان داراي دو واحد اتمي است كه در زمان شوروي 

 1988ساخته شده و فعاليت واحد اول اين نيروگاه پس از زلزله ارمنستان در سال 
 مگاوات مشغول بكار است كه 407كنون واحد دوم آن با توان متوقف شد و ا

  .براساس تصميم دولت در سال آينده بهره برداري از آن متوقف مي شود
  

 اليحه موافقتنامه همكاري بين ايران و ارمنستان تقديم مجلس شد
دولت به منظور استفاده از پتانسيل برقابي رودخانه ارس و با عنايت به - تهران
جويي ناشي از عدم مصرف منابع فسيلي در  هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جنبه

توليد برق نيروگاه هاي برقابي، اليحه موافقتنامه همكاري بين ايران و ارمنستان را 
ي تشريفات قانوني تقديم مجلس تصويب كرد كه از سوي رئيس جمهور براي ط

  .شده است
به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، موضوع اين اليحه، احداث و 

بنا به پيشنهاد برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس است كه  بهره
در مقدمه توجيهي اين   .وزارت نيرو در هيئت وزيران به تصويب رسيده است

اليحه، با تاكيد بر لزوم استفاده از پتانسيل برقابي رودخانه ارس و افزايش ظرفيت 
تبادل برق بين ايران و ارمنستان، پيشنهاد شده است تا با تصويب موافقتنامه 

هاي  برداري از نيروگاه ن درخصوص احداث و بهرههمكاري بين ايران و ارمنستا
جرياني بر روي رودخانه ارس و اجازه مبادله اسناد آن در مجلس، گام مهمي در 

هاي ايران و ارمنستان با  بر اساس اين توافقنامه، دولت. اين مسير برداشته شود
قره هاي  برداري از انرژي برق آبي رودخانه مرزي ارس در محل تمايل به بهره

چيلر و مفري، با توجه به مناسبات حسن همجواري موجود طرفين،به پيروي از 
تمايل متقابل به تحكيم و توسعه بيشتر همكاري اقتصادي و فني و بر اساس اصول 
برابري، عدم مداخله در امور داخلي يكديگر و احترام متقابل به منافع، در زمينه 

اني بر روي رودخانه ارس توافق برداري از نيروگاههاي جري احداث و بهره
همچنين طرفين از طريق سازمان هاي ذيربط در امر احداث و   .كردند
هاي جرياني قره چيلر و مغري بر روي رودخانه ارس  برداري از نيروگاه بهره

طرفين همچنين موافقت كردند تا در چارچوب   .همكاري خواهند كرد

برداري از انرژي برق آبي رودخانه  بهرهالمللي، نسبت به ثبت حق  هاي بين معاهده
المللي و در صورت لزوم دفاع از اين حق  هاي بين ارس براي دو كشور در سازمان
در اين اليحه مقرر شده است طرفين اعتبارات الزم  .اقدامات الزم را بعمل آورند

هاي قره چيلر و مغري و تأسيسات آنها را تأمين  براي طراحي و احداث نيروگاه
هاي احداث نيروگاه واقع در قلمرو خود را  نند به نحوي كه هر طرف هزينهك
  .پرداخت كند) قره چيلر ـ در قلمرو ايران و مغري در قلمرو ارمنستان(

برداري،  بر اساس اين اليحه، هر يك از طرفين بطور مستقل عمليات جاري بهره
دهاي انحرافي و آالت و مخازن آب س تعمير و نگهداري كليه تأسيسات، ماشين

هاي خود را انجام خواهد داد و از هر گونه اقدامي كه به تأسيسات  نيروگاه
  .نيروگاه و طرز كار عادي آن خلل و نقصي وارد كند، خودداري خواهد كرد

در صورتي كه هر يك از طرفين نياز به انجام بازرسي يا تعميرات در تأسيسات 
هاي الزم را در   باشند، طرفين همكاريخود واقع در قلمرو طرف ديگر را داشته

  .عبور و مرور آزادانه نمايندگان خود اعمال خواهند كرد
توانند بر اساس توافق متقابل به منظور انجام تعميرات  بر اين اساس ، طرفين مي

آالت تشريك مساعي كرده  جاري و اساسي تأسيسات سد، تونل، نيروگاه و ماشين
  . خدمات متقابلي را به يكديگر ارائه دهندو بر اساس اين موافقتنامه

هاي ناشي از تفسير يا  در اين اليحه همچنين تصريح شده است كه طرفين، اختالف
از طريق مشورت و مذاكرات ) در صورت بروز(اجراي اين موافقتنامه را 

   .ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد
  

  كنسولگري ارمنستان: معاون وزير امورخارجه 
  در تبريز داير مي شود

معاون كنسولي و امور مجلس وزارت امور خارجه از داير شدن  - تبريز
 .كنسولگري ارمنستان در تبريز در آينده نزديك خبرداد

در جمع فعاالن حوزه قضايي آذربايجان شرقي به به گزارش ايرنا، حسن قشقاوي 
اين : وجود كنسولگري تركيه و جمهوري آذربايجان در تبريز اشاره كرد و گفت

  .قه داراي شرايط حايز اهميتي استاستان در كشور و منط
بين ايران و سه كشور يادشده موافقتنامه هاي معاضدت قضايي : وي اظهارداشت

در خصوص امور قضايي، كيفري و مدني امضا شده و امكان استرداد مجرمين و 
قشقاوي همچنين با اشاره به اينكه نماينده ويژه  .انتقال محكومين فراهم شده است

دگي به امور ايرانيان خارج از كشور در بحث طالق وجود دارد، اي براي رسي
موارد حضانت كودك و انحصار ورثه ايرانيان در اين نمايندگي رسيدگي : گفت

: وي با تقدر از فعاليت قضات دادگستري آذربايجان شرقي گفت .مي شود
  .طوالني بودن روند دادرسي، مشكل عمده ايرانيان خارج از كشور است

وي از قضات خواست راهكارهاي الزم را به منظور اجرايي شدن پيشنهاد داده قشقا
وي با اشاره به اينكه ايرانيان خارج از  .و در پيشبرد اهداف قضايي مشاركت كنند

كشور سرمايه هاي ملي و فرهنگي هستند، توسعه همكاري بيشتر قوه قضاييه در 
 510با اعالم اينكه تاكنون قشقاوي  .خصوص حل مشكالت آنها را خواستار شد

ايراني در بند خارج از كشور با تعامالت صورت گرفته آزاد شده اند، 
  . ايراني زنداني در عراق نيز آزاد شوند210اظهاراميدواري كرد به زودي 

معاون وزير امور خارجه در پاسخ به سوال يكي از قضات استان درباره علت 
واقعيت اين است كه كشورهايي كه : فتانصراف ايران از شوراي حقوق بشر گ

مدعي حقوق بشر هستند خود در افزايش سالح اتمي دخيل هستند و تا زماني كه 
  .حقوق جنگ مشخص نشود حقوق بشر معنايي ندارد

 
 

  اشتراك ماهنامه لويسبرگ 
   تومان 000/3 ماه   6اشتراك 

   تومان 000/6اشتراك يك سال ماه   
  ..................... تلفن..............................نام خانوادگي : ............................. نام 

  ............................................................................................................نشاني 
 به حساب شماره  يا كمكهاي مالي خود رالطفا ً مبلغ اشتراك

 بانك تجارت  مجيديه شعبه سه راه ارامنه ، بنام اديك 140686492
تهران صندوق    بهباغداساريان  واريز و رسيد آن و اين برگ اشتراك را 

  .ارسال نماييد 15875-9488پستي


