
 

 

 1-نامه لويسماه

1386 دي ماه139 شماره

 دولت با گشايش سركنسولگري ارمنستان در تبريز موافقت كرد
 

  86/10/24 تهران، ايرنا 
 در شهر تبريز، ارمنستان سركنسولگري دولت جمهوري هيات وزيران با گشايش

 .موافقت كرد
پيشنهاد  وزيران بنا به به گزارش  ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، هيات

در شهر  ارمنستان گشايش سركنسولگري دولت جمهوريوزارت امور خارجه با 
 .كرد تبريز با رعايت عمل متقابل موافقت

  
  سومين جشنواره بين المللي معلولين 

 سومين جشنواره بين المللي 1386 آذر ماه 22سازمان  بهزيستي كشور از تاريخ 
 برنامه اي تئاتر معلولين كشور ارمنستان. تئاتر  معلولين را در تهران برگزار نمود

را در مجموعه فرهنگي ورزشي ارامنه رافي در تهران برگزار نمود،  از اين 
فرصت استفاده نموده و گفتگوِيي را با مترجم روابط بين المللي  سازمان بهزيستي 
كشور آقاي محسن حائرِي فرد انجام داده ايم كه خالصه آن به صورت ذيل ارائه 

  . مي گردد 
اين . مان بهزيستي برگزار كننده اين جشنواره مي باشد معاونت توانبخشي ساز

هدف . سومين جشنواره تئاتر معلولين است كه به صورت بين المللي اجرا مي شود
اين جشنواره . آن مشاركت و نشان دادن توانايي هاي معلولين در عرصه هنر است

 كه همه تاثير خيلي خوبي داشته و با آمدن كشورهاي خارجي و نمايش تئاتر آنها
آنها هم معلول هستند يك شور و حالي در عرصه هنر معلولين كشور و نمايش 
توانايي هاي معلولين داخلي داشته است ما در اين جشنواره از استانهاي مختلف 
گروههاي هنري متعددي داشتيم كه همه گونه معلول از قبيل ذهني ،حركتي ، 

نستان هم با گروه خيلي خوبشان شور و نابيناها و ناشنواها در آنها بودند كشور ارم
  .حال خاصي به اين جشنواره بخشيد

دراين جشنواره پنج كشور خارجي سوئد، اوگاندا ، ارمنستان ، عراق و لهستان 
شركت كردند تمامي هزينه هاي اين عزيزان از جمله بليط رفت و برگشت 

ه در كشور هواپيما ، اقامت در هتل و اياب و ذهاب داخلي و هزينه ويزا ك
  .خودشان پرداخت كرده اند به عهده سازمان بهزيستي كشور بوده است

ما در روابط بين المللي شاهد اين گونه فعاليت ها در سطح جهان هستيم كه اغلب 
سازمان هاي غير دولتي اين فعاليت ها را انجام مي دهند اما جمهوري اسالمي ايران 

ا تحت پوشش  حمايت دولتي قرار تنها كشوري است كه چنين فعاليت هايي ر
اين بسيار جالب است كه معلولين با داشتن اعتقادات ديني مختلف در .  داده است

اين معلولين . كنار يكديگر در كشور ما جمهوري اسالمي ايران گرد هم مي آيند
با مهمان نوازي هاي ايراني ها روبرو شده و با تاثير بسيار خوبي به كشورشان 

  .ر آينده نيز چنين جشنواره هايي برگزار خواهد شد د. بازگشتند
نظر قديمي نسبت به ارائه خدمات به معلولين نظريه جداسازي بوده و جامعه 
معلولين را از خود جدا مي كرد ولي با نگرش نوين اين نظريه مورد قبول نيست، 
معلولين هم عضوي از اعضاي جامعه هستند و هيچ كس دوست ندارد عضوي از 

عه يا خانواده را از خود جدا سازد ولي اين موضوع احتياج به خدمات ويژه جام
داشته كه به عهده دولت مي باشد و سازمان بهزيستي سعي مي كند در ارائه 

  .خدمات و حمايت از معلولين كوشا باشد
  

   ميليون متر مكعب گاز از ايران400قابليت دريافت  
 كه نگام ديدار با خبرنگاران اعالم كرد ه- وزير انرژي ارمنستان-آرمن موسسيان

 ارمنستان ساالنه -در صورت لزوم ارمنستان مي تواند از طريق خط لوله گاز ايران
  .  ميليون متر مكعب گاز دريافت نمايد400

 200 يراسخ به طول -بگفته وي فعاليتهاي خاكبرداري خط لوله جديد كاجاران
 آماده 2008ن يافته و خط لوله اواخر سال  كيلومتري پايا180كيلومتر در نقطه 

آرمن موسسيان همچنين خاطرنشان ساخته است از آنجاييكه هزينه . خواهد بود
تقبل شده است، جهت جبران » گازپروم«هاي احداث خط لوله توسط شركت 

هاي «در » گازپروم«بدهي با هيئت دولت ارمنستان در خصوص افزايش سهام 
 .مل آمده استهماهنگي بع» روس گازارد

 
  فوكسمن بر عليه برسميت شناختن قتل عام

عبداله گل رئيس جمهوري تركيه در آمريكا با آبراهام فوكسمن 
اتحاد بر عليه ( » Anti- Defamation League« رئيس سازمان يهودي 

آبراهام فوكسمن رئيس جمهور تركيه را . مالقات نموده است  )  ADL» تهمت 
 .د داد ادامه خواه106ارزات خويش را بر عليه قطعنامه مطمئن ساخته است كه مب

كمك هاي خويش را در قبال پيشنهادي كه تركيه براي شكل   ADLرئيس 
گيري كميسيون مشترك تاريخ شناسان و باستان شناسان ارائه نموده است، را ابراز 

بايد در چارچوب اين  » ان ارمنيدعاهايا« نموده  خاطرنشان ساخته است كه 
  . »نبايد نسبت به گذشته ديد سياسي داشت « سيون تحت بررسي قرار گيرد و كمي

 
  توافق آلمان و آمريكا براي شناسايي استقالل كوزوو

اياالت متحده آمريكا و آلمان موافقت كرده اند استقالل منطقه صربي 
كشورهاي اروپايي را به اتخاذ و قول  داده اند تمامي كوزوو را برسميت بشناسند 
  .چنين تصميمي ترغيب نمايند

، در اين خصوص ديپلماتي كه به  روزنامه نيويورك تايمز برنا ب
به  .اعالم كرده است چنين مذاكرات پيرامون وضعيت كوزوو نزديك است، 

 – و آنگال مركل – رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا –گفته او، جورج بوش 
  . توافق كرده اند استقالل كوزوو را برسميت بشناسند–لمان صدراعظم آ

  
   ارمنستان مصاحبه مطبوعاتي وزير انرژي

آرمن موسيسيان وزير انرژي ارمنستان در روز شنبه طي مصاحبه 
 سال آينده ارمنستان مي تواند به 2-5مطبوعاتي اعالم كرده است كه طي 

ين شرايط كارهاي مطالعه ذخاير در بهتر" :بگفته وي. استخراج اورانيوم بپردازد
صنعتي اورانيوم مشتركاً با متخصصين روسيه در ارمنستان طي يك سال تمام 
خواهد شد و بعد از يك سال ديگر مي توانيم به استخراج آن بپردازيم و در 

وزير فكر مي كند كه . "بدترين شرايط براي اين كار پنج سال الزم خواهد بود
 در ارمنستان چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي انجام غني سازي اورانيوم

  .  زيرا در كشور امكانات صنعتي بزرگ وجود ندارنديستنصالح 
در احداث » گازپروم« كه سرمايه گذاريهاي هار نمودظاآقاي موسيسيان 

 در راستاي افزايش سهم در سرمايه 2008 ارمنستان در سال -خط لوله گاز ايران
بين طرفين . د شدانحام خواه» هاي روس گازآرد«اص پايه اي شركت سهامي خ

وزير . رددگتوافقي وجود دارد كه اين هزينه ها از طريق انتفال سهام جبران 
در سرمايه پايه اي شركت سهامي خاص » گازپروم«گفت كه ميزان افزايش سهم 

وي اضافه . به حجم سرمايه گذاريها بستگي خواهد داشت» هاي روس گازآرد«
امروز در بورس مالي » هاي روس گازآرد«رد كه سهام شركت سهامي خاص ك

  . دد و حتي در ميان شركتهاي بين المللي اعتبار باال دارارمنستان قيمت دار
 - توجيه فني2008وزير همچنين اطالع داد كه در ماه فوريه سال 

ين منظور بد. اقتصادي احداث پااليشگاه نفت در خاك ارمنستان آماده خواهد بود
 ايراني ايجاد شده است كه امكانات فني و اقتصادي - روسي-گروه كاري ارمني

 به  رووزير گفت كه مطالعات گروه كاري ديگر. اجراي طرح را بررسي مي كند
وي اضافه كرد كه چند سناريوي .  و بزودي جمع بندي خواهند شداستاتمام 

  . احداث پااليشگاه نفت بررسي مي شود
يسيان با اشاره به زمينه انرژي اتمي بعيد ندانست كه نيروگاه آقاي موس

 و نمايندگان رددگاتمي جديد در ارمنستان از سوي اتحاديه بين المللي احداث 
بگفته وي تجربه جهاني وجود دارد كه مي . شركت نمايند آن ردچند كشور 

ي پنج سال اخير وي خاطرنشان كرد كه ط. تواند در ارمنستان نيز بكار گرفته شود
برخورد جامعه بين المللي به احداث نيروگاه اتمي جديد در كشور به طرف مثبت 

امروز جامعه بين المللي براي احداث نيروگاه «: وزير گفت. عوض شده است
وي اضافه كرد كه روسيه مي . »اتمي جديد به ارمنستان كمك پيشنهاد مي كند
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كه مطمئن و خوب هستند، اروپا مي توانست رياكتورهاي اتمي را ارسال كند 
 برقي را ارسال يكتوماتتوانست تجهيزات برقي و فني و آمريكا دستگاههاي ا

 اقتصادي احداث نيروگاه اتمي جديد در ماه - كه توجيه فنيافزودي و. ندك
حي و انتخاب ا آماده خواهد شد و بعد از اين كارهاي طر2008سپتامبر سال 

وي اضافه كرد كه امروز بسياري نسبت به .  خواهد شدپيمانكار اصلي شروع
ارمنستان مي «احداث نيروگاه اتمي جديد در كشور عالقمندي نشان مي دهند و 

آقاي موسيسيان خاطرنشان كرد كه امتياز . »انتخاب كند  رانانآ بهترين تواند
 آن است كه در كشور متخصصين خوب در زمينه انرژي اتمي وجود ربارمنستان 

  . هاي همسايه نيستنددارند كه در كشور
 GS و Mitsui&Coوزير انرژي اطالع داد كه اتحاديه شركتهاي 

Engineering&construction corporation به كارهاي 
بگفته .  نيروگاه حرارتي ايروان پرداخته استردنك درنيزهساختماني مربوط به م

 ،اصليوزير اضافه كرد كه پيمانكار . وي اين كارها طي دو سال تمام خواهند شد
 مگاوات را احداث 245جديد با قدرت در نيروگاه حرارتي ايروان توربين گازي 

 برابر هزينه سوخت براي توليد برق را كاهش 2,5خواهد كرد كه به ميزان 
  . خواهد داد
  

  مصر   از فراعنه  يكي  در مقبره هزار ساله  سه هاي   ميوه كشف
   با قدمت از ميوه  سبد پر  كرد هشت اعالم كشور مصر   آثار باستاني عالي  شوراي
 .   است  شده مصر كشف   از فراعنه  يكي  توتانخامون    در مقبره  هزار سال  از سه بيش

   هشت اين  كرد  اعالم اي   شورا در بيانيه  اين   از قاهره  فرانسه  خبرگزاري  گزارش به
 . اند   حفظ شده  خوبي  به  كه است   بوده هايي سبد پر از ميوه

  بوده  ها هدايايي  ميوه اين:   گفت باره  در اين  شناسان  از باستان  االصفار يكي علي
 . اند   شده  هديه  وي  در مقبره  دفن  براي  توتانخامون  مرگ  مناسبت  به اند كه

  از  پيش1325  تا1334  ن ميا  خود بود كه  از سلسله  فرعون  آخرين توتانخامون

  .  سپرد  جان  جواني  كرد و در سنين  بر مصر حكومت ميالد مسيح

 .كرد   كشف1922   را در سال  وي  مقبره  انگليسي  شناس هاوارد كارتر باستان
  

 معرفي عجايب جديد جهان
هاي جهاني  جديد جهان پس از انجام يكي از بزرگترين نظر سنجي هفت عجايب
 .ندمعرفي شد

 ميليون نفر از سراسر جهان با استفاده از 100به گزارش يورو نيوز، حدود 
   سايت تاريخي21تلفن به انتخاب هفت بناي اعجوبه جهان از ميان  اينترنت و
  .پرداختند

 .معرفي نهايي اين هفت عجايب در مراسمي در پرتغال انجام شد

ن، معبد پترا در اردن، ديوار چي:بر همين اساس هفت عجايب جديد عبارتند از
مسيح در برزيل، سايت باستاني ماچو پيچو در پرو، هرم چيچن ايتسا در  مجسمه

  .هند رم و تاج محل در مكزيك، كليسئوم

يك تعداد ديگر از   و ، يك سري از عجايب حذف در اين ميان و با شگفتي تمام
هرام ثالثه مصر نيز در دور جديد گزينش عجايب هفتگانه انتخاب نشدند، ا ها آن

عجايب هفتگانه حذف شد كه به گمان كارشناسان اين بزرگترين  نيز از فهرست
  .عجايب هفتگانه بود شگفتي در اين دور گزينش

 

 تن در امثال و حكم
در فرهنگ معين تن را به بدن، جسم و ذات مشخص معني كرده است اما اين واژه 

شوندها مثل پشوتن، تهمتن، كاربرد به همراه پسوندها مثل تن پوش، تن آسا، و پي
و در معاني بسيار متعددي به كار رفته است مثل تن . بسياري در زبان فارسي دارد

نگاهي داريم به ضرب . دردادن به معني پذيرفتن وتن زدن به معني امتناع كردن 
  المثلها و حكم فارسي درباره تن 

  تن آدمي شريف است به جان آدميت
  ست نشان آدميتنه همين لباس زيبا

  سعدي 
  .زيبايي و امتياز انسان به انسانيت اوست

  تن آسان زيد هركه زرخوار كرد
  هركه به مال و منال كمتر توجه كند آسايش بيشتر خواهد داشت

  تن آسان شود هركه رنج آورد
  ز رنج تنش بار گنج آورد

  فردوسي
 از اين رنج خواهد رسيد و) آسودگي= تن آسان (آن كه رنج مي كشد به آسايش 

  .نظير از تو حركت از خدا بركت. به گنج واقعي دست مي يابد
  تن آسان نگردد سر انجمن
  همه بيم جان باشد و رنج تن

  فردوسي
  مسئول و بزرگ انجمن آسايش نخواهد ديد ومدام در هراس و رنج به سرمي برد

  تن آساني آرد بدن را گزند
  .تنبلي و آسايش به بدن زيان مي رساند

  ن جا گرايد كجا دل گرايدتن آ
  .انسان بدان سو تمايل پيدا مي كند كه دلش آن جا باشد

  تن از فاقه چون ناشكيبا شود
  خورش گر سبوس است حلوا شود

  ناصر خسرو
  .در ناچاري انسان به حداقل قانع مي گردد

  تن از گنج دينار مفكن به رنج
  زنيكي و نام نكوسا زگنج

  اسدي
  آزارمده از خوبي و نكونامي براي خود گنجي تهيه كن به خاطر پول بدن خود را 

  تن به جان زنده است و جان زنده به علم
  .دانش روان را توانگر مي سازد، آن كسي كه داناتر است تواناتر است

  تن به جاه و به مال چست شود
  دين به علم و عمل درست شود

  اوحدي
  .مل كمال پيدا مي كندجاه و مال انسان را شادي بخش است و دين با علم و ع

  تن به دانش سرشته بايد كرد
  دل به دانش فرشته بايد كرد

  اوحدي
  .تن و جان را بايد با علم مأنوس كرد

  تن به دود چراغ و بيخوابي
  ننهادي هنر كجايابي

  اوحدي
. دانش پژوهان شبانگاه در پناه چراغهاي پيه سوز به مطالعه مشغول بودند

راغ خورده اند و اگر بيخوابي نكشي و دود چراغ دانشمندان در اصطالح دود چ
  .نخوري به هنري دست نخواهي يافت

  تن بده قلب را كه در گيتي
  زر همه روي گشت و سيم ارزير

  مسعود سعد
  …دگرگوني را در طبيعت قبول كن كه طالروي خواهد شد و نقره قلع

  تن بكاه اي خواجه در تيمار جان
  تا به كي جان كاهي از تيمارتن

  اآنيق
براي پرورش روح بدن را به سختي عادت ده نه آن كه براي پرورش بدن به جان 

  .خود آسيب برساني


