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اجالس مشترك  ارتقاي روابط كنسولي ايران و ارمنستان در
 شود بررسي مي

اسالمي ايران و جمهوري ارمنستان  هاي ارتقاي روابط كنسولي ميان جمهوري راه
   .در اجالس مشترك بررسي مي شود

نشست مشترك كنسولي جمهوري اسالمي ايران و  به گزارش ايرنا، ششمين
  .كل كنسولي دو طرف آغاز شد رياست مديرانارمنستان امروز در تهران به 

هاي  فيمابين بررسي و راه در دو روز كاري سوم و چهارم آذرماه جاري، مسايل
  .گيرد مي ارتقاي روابط كنسولي ميان دو كشور مورد تبادل نظر قرار

 گزارش اداره كل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه حاكي است، در
وعات مختلفي نظير گذرنامه و رواديد، امور دستور كار دو طرف موض

  .هاي تشريفاتي گنجانده شده است اجتماعي و حقوقي و بحث دانشجويي، مسايل
رواديدي و كاهش تعرفه رواديد جهت تردد اتباع  بحث افزايش تسهيالت بيشتر

هاي  ها در زمينه دانشگاهي، افزايش همكاري دو كشور، ارتقاي روابط اقتصادي و
هاي پليس دو كشور، توسعه  همكاري تبادل محكومين، مبارزه با قاچاق،حقوقي، 
هاي مرزي براي  از استان ويژه در روابط بازرگاني و حمايت هاي مرزي به همكاري

  .گرفت گسترش روابط، در نخستين روز نشست جلسه مورد تبادل نظر قرار
 هيات سيدحسين ميرفخار مدير كل كنسولي وزارت امور خارجه كه رياست

هاي گذشته كه  را برعهده دارد، ضمن مثبت ارزيابي كردن نتايج اجالس ايراني
در گسترش روابط كنسولي و كاهش مشكالت داشته است،  سهم بسيار موثري

بيني  شايان توجه دراين اجالس ابراز خوش نسبت به حصول توافقات و تفاهمات
  .نمود

  .امضاي طرفين برسدتفاهم به  قرار است در پايان اجالس يادداشت
هاي  كنار برنامه  مدير كل كنسولي وزارت خارجه ارمنستان در"سيرانيان"

ديدار و  ها اجالس با تعدادي از مقامات در وزارت خارجه و ساير وزارتخانه
  .وگو خواهد داشت گفت

 
 شد صادرات گاز ايران به ارمنستان از سر گرفته

صادرات گاز به : ايران گفت گاز مدير منطقه هشت عمليات انتقال - تبريز
   .ارمنستان از سر گرفته شد

ديني در گفت و گو با خبرنگاران  اهللا به گزارش روز يكشنبه ايرنا، ولي
اعالم آمادگي ارمنستان،  به دنبال رفع مشكالت فني و تاسيساتي و: اظهارداشت

رات و پايانه صاد چهار: وي افزود. صادرات گاز به اين كشور ازسر گرفته شد
از  واردات گاز كشور كه زير پوشش اين منطقه است، فعال بوده و هيچ مشكلي
  .بابت صادرات گاز به كشورهاي طرف قرارداد وجود ندارد

 ميليون مترمكعب 59 ساعت گذشته، 24گاز منطقه در  سهم انتقال: ديني گفت
  .استمترمكعب به بخش صادرات اختصاص يافته   ميليون25بوده از اين ميزان 

روز گذشته يك  در شبانه : ايران اضافه كرد مدير منطقه هشت عمليات انتقال گاز
گيري و صادرات گاز نوردوز در  اندازه ميليون مترمكعب گاز از طريق ايستگاه

با توجه به شرايط آب : ديني گفت  .نقطه صفر مرزي به ارمنستان صادر شده است
كشور افزايش يافته كه  ف گاز درو هوايي خاص شمال غرب كشور، ميزان مصر

خصوص در  جويي هموطنان به اميدواريم با رعايت اصالح الگوي مصرف و صرفه
  .بخش خانگي، زمستان امسال را با عدم افت فشار گاز سپري كنيم

هاي مديريت انتقال  عمليات انتقال گاز ايران يكي از زير مجموعه منطقه هشت
 براي انتقال گاز به چهار استان گيالن، 1369در سال  گاز كشور مي باشد كه

هاي زنجان و  هايي از استان آذربايجان غربي و بخش اردبيل، آذربايجان شرقي،
مصارف خانگي و صدور گاز به خارج از  كردستان به منظور تامين گاز صنايع،

برداري  تقويت فشار در حال بهره  تاسيسات9اين منطقه داراي   .كشور ايجاد شد
مرند، هشترود، تكاب و  اسيسات چلوند، اردبيل، سراب، تبريز، مرگنلر،شامل ت
منطقه شامل شش  برداري و تعميرات خطوط لوله اين مراكز بهره .لو است ايده

) احداث در دست(الدين، اروميه، بوكان و ميانه  ضياء يارد اردبيل، تبريز، قره
  .است

صادراتي به  فيت و ميزان گازگيري گاز بازرگان براي سنجش كي تاسيسات اندازه
به  گيري گاز جلفا نيز براي صادرات گاز كشور تركيه همچنين، تاسيسات اندازه

گيري  تاسيسات اندازه  .برداري است جمهوري خودمختار نخجوان در حال بهره
آستارا هم براي واردات گاز از جمهوري آذربايجان فعال بوده و خط انتقال  گاز

 توسط رييس جمهوري افتتاح 1385تان نيز در اسفند ماه سال ارمنس گاز ايران به
گيري گاز نوردوز به  گاز از طريق تاسيسات اندازه كه در حال حاضر صادرات

ترتيب قرارداد تهاتري گاز و برق ايران و  جمهوري ارمنستان انجام و به اين
  .شود ارمنستان اجرا مي

 
  روابط امضا كردند يتركيه و ارمنستان توافقنامه هاي عادي ساز 

امضاي توافقنامه هاي عادي سازي  شنبه شب با"ارمنستان" و "تركيه"-تهران 
قرن خصومت ،  روابط و گشودن مرزهاي مشترك به روي يكديگر، پس از يك

   .گام نخست را براي آشتي دوباره برداشتند
اوود احمد د" و "ادوارد نعلبنديان" به گزارش خبرگزاري فرانسه از زوريخ ،

  .توافقنامه ها را امضا كردند  وزيران خارجه ارمنستان و تركيه ، اين"اوغلو
و ارمنستان تحت ) ناتو) روابط بين تركيه عضو سازمان پيمان آتالنتيك شمالي

حاكميت  حمايت روسيه ، پس از جنگ جهاني اول و كشتار ارامنه در زمان
درگيري   كه پس از"نو قره باغنوگور"مناقشه بر سر منطقه  .عثماني ها ، قطع شد

و جنگ ، از جهوري آذربايجان جدا شد، از ديگر موانع بر سر آشتي مجدد 
 در حمايت از جمهوري 1992تركيه در سال . و تركيه محسوب مي شود ارمنستان

دو كشور با ميانجي گري  . خود را با ارمنستان بست آذربايجان ، مرز مشترك
مذاكره براي عادي سازي رابطه را آغاز كرده   ،سوئيس از بيش از يك سال پيش

  . داخلي مواجه است بودند كه همچنان با مخالفت شديد منتقدان
به   از اعضاي برجسته حزب مخالف ارمنستان موسوم"استفان صفريان"
 ، از اين پروتكل ها به عنوان حامل دوره اي از مخاطرات عظيم و "هريتيج"

از اعضاي حزب Onur Oymen " اويمناونور" .بزرگ ياد كرد ترديد
امضاي اين توافقنامه ها را براي آينده كشورش بسيار  جمهوري خلق تركيه نيز

اجرا شدن اين توافقنامه ها مستلزم تصويب آنها  نگران كننده و خطرناك خواند
 مدير كل امور اروپا و "فيل گوردون" .از سوي پارلمان هاي دو كشور است

توافقنامه ها به عنوان اقدامي  جه آمريكا ، از امضاي ايناوراسياي وزارت خار
آمريكا كه براي شركت در   وزير خارجه"هيالري كلينتون" .تاريخي ياد كرد

از ترك سوئيس ،  مراسم امضاي اين توافقنامه ها به زوريخ سفر كرده بود، قبل
مخالفت  بر دشواري هاي پيش روي دو كشور براي پيشبرد اين توافقنامه ها كه با

  .بسيار شديد مخالفان در دو كشور مواجه است ، صحه گذاشت
 از امضاي اين توافقنامه ها "باراك اوباما"آمريكايي گفت كه  يك مقام ارشد

 .و آنها را به عنوان يك گام بزرگ رو به جلو مي داند بسيار هيجان زده شده است
براي ارمنستان محصور در دو كشور ، اين امكان را  به گفته ناظران ، آشتي رسمي

  .را تقويت كند خشكي فراهم مي آورد تا اقتصاد خود
وزراي   مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه به همراه"خاوير سوالنا"

 خارجه روسيه و فرانسه براي شركت در مراسم امضاي اين توافقنامه ها به زوريخ
 ير مهمي بر روابط تركيه وسفر كرده بود، تاكيد كرد كه امضاي اين معاهدات تاث

 اتحاديه اروپا ضمن استقبال از اين اقدام ، گفت .ارمنستان با اتحاديه اروپا دارد
  .كه امضاي اين توافقنامه ها ، تنش ها در قفقار جنوبي را كاهش خواهد داد

 
  تركيه استقبال كرد ايران از عادي سازي روابط ميان ارمنستان و 

ارمنستان، با استقبال از امضاي توافقنامه  مي ايران در سفير جمهوري اسال-مسكو
هر گونه اختالف نظر و مناقشه  حل: عادي سازي روابط ارمنستان و تركيه گفت

كشورها سودمند خواهد  در منطقه، صلح برقرار خواهد كرد و اين امر براي همه
   .بود

روز چهارشنبه در گفت و گو با  "سقائيان سيد علي"به گزارش ايرنا از مسكو، 
سرژ "اقدام خردمندانه  ايران از:  ارمنستان گفت"آرمن پرس"خبرگزاري 
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  .مي كند  رييس جمهوري ارمنستان در عادي سازي روابط استقبال"سركيسيان
 رييس جمهوري ارمنستان علي رغم فشارهاي گوناگون با شجاعت: سقائيان افزود

گفته سفير جمهوري اسالمي ايران، كشورهاي مهم به  .اين ابتكار را بعمل آورد
ازجمله ايران، روسيه و همچنين تركيه بايد كمك كنند تا توافقات بعمل  منطقه

 .شروط به همان شكلي كه امضا شده است به مرحله اجرا در آيد آمده بدون ارائه
مسائل موجود در منطقه با تالش هاي كشورهاي : ارمنستان گفت سفير ايران در

  .خارج از منطقه و بيگانه قابل حل هستند نطقه و نه توصيه كشورهايم
شاهد ثبات بيشتر منطقه باشيم كه به نفع  اميدواريم در آينده نزديك: وي افزود

اسالمي ايران دورنماي همكاري  سفير جمهوري .ملت هاي ساكن آن خواهد بود
ايران : انست و افزودد در منطقه را با نقش آفريني ايران، روسيه و تركيه روشن

آذربايجان و  در حال حاضر با تمام كشورهاي منطقه ازجمله ارمنستان، روسيه،
اثبات  همان طور كه در گذشته: سقائيان گفت .تركيه روابط بسيار عالي دارد

 كرده ايم، هم اكنون نيز آماده ايم براي برقراري صلح و ثبات منطقه ابتكار بعمل
  .آوريم

 
 مخالفيم با تحريم ايران بشدت: نستان نخست وزير ارم

  نخست وزير" تيگران سركيسيان" -مسكو
كشورش با تحريم : ارمنستان اعالم كرد 

 .جمهوري اسالمي ايران بشدت مخالف است
  

 به گزارش ايرنا از مسكو ، سركيسيان روز
چهارشنبه در يك كنفرانس خبري در ايروان 

 برتحريم ايران : پايتخت ارمنستان گفت 
  .ارمنستان تاثير خواهد گذاشت

در ايران اقليت : نخست وزير ارمنستان گفت 
نفري ارامنه سكونت دارد كه   هزار300

همواره با آنها رفتار خوب شده است و در 
ارمنستان براي - وي با اشاره به اهميت طرح خط آهن ايران  .برند رفاه بسر مي

تان از نظر ژئوپليتيكي باعث خط آهن ايران و ارمنس : كشورش و منطقه گفت
 كيلومتر طول 400 ارمنستان بيش از -آهن ايران  خط .تحول در منطقه مي شود

  .ماه پيش آغاز شده است خواهد داشت و اجراي اين طرح از چند
دالر ارزيابي مي شود و  هزينه اين طرح يك ميليارد: نخست وزير ارمنستان افزود 

تركيه را كاهش  را متنوع ساخته و وابستگي بهاجراي آن از يك سو امكانات ما 
مي  خواهد داد و از سوي ديگر رفتار تركيه و گرجستان را قابل پيش بيني تر

 تنها ارتباط ريلي ارمنستان با خارج در حال حاضر از طريق گرجستان به .كند
  .روسيه انجام مي گيرد

 
 راكتور ديگر موافقت پارلمان ارمنستان با ساخت يك

ساخت يك راكتور هسته اي ديگر براي نيروگاه  با پارلمان ارمنستان -  تهران
زلزله خيز ساخته شده است،   سال پيش در منطقه اي30متزاموركه بيش از 

   .موافقت كرد
با هزينه چهار تا پنج ميليارد دالر تا   مگاواتي1200ساخت اين راكتور هسته اي 

  .د به پايان خواهد رسي2017سال 
خبرگزاري فرانسه از ايروان، ارمن موسسيان وزير انرژي اين كشور ،  به گزارش

كرد كه ساخت اين راكتور هسته اي به كشورش اجازه خواهد  در پارلمان تاكيد
  .افزايش درآمد ارزي، بيشتر كند داد تا صادرات برق را براي

منستان تنها كشوري هستند و ار وي افزود كه همسايگان با كمبود انرژي رو به رو
  .آن را صادر كند است كه مي تواند با توليد برق ضمن رفع نيازهايش مازاد

مورد نياز   درصد از برق40 كيلومتري ايروان حدود 30نيروگاه متزامور در 
  .ارمنستان را تامين مي كند

 هزار 25در منطقه اسپيتاك كه  1988 فعاليت اين نيروگاه بدنبال زمين لرزه سال
دليل كمبود برق در ارمنستان   به1995شته برجا گذاشت، متوقف شد اما از سال ك

  .از سر گرفته شد
درخواست از ارمنستان براي تعطيل كردن اين   ضمن2004اتحاديه اروپا در سال 

عنوان غرامت به اين كشور كمك  نيروگاه حاضر شد مبلغ يكصد ميليون يورو به
  .كند

 شد در ارمنستان، سومتيم كشتي آزاد مازندران 
 در "استفان سركيسيان"جام  در پايان مسابقه هاي بين المللي كشتي آزاد

هاي ارمنستان و  ارمنستان، تيم منتخب كشتي آزاد استان مازندران پس از تيم
   .گرجستان به مقام سوم رسيد

ه عمومي فدراسيون كشتي، اين مسابقه ها كه ب به گزارش ايرنا و به نقل از روابط
با / يكشنبه/جريان داشت، امشب  ارمنستان"وانازور"مدت دو روز در شهر 
تيم هاي گرجستان و منتخب   . امتياز خاتمه يافت60قهرماني تيم ارمنستان با 

 امتياز در 50 و 54ترتيب با  استان مازندران نماينده ايران در اين مسابقه ها به
اوكراين و روسيه نيز به  م هايهمچنين تي  .مكان هاي دوم و سوم قرار گرفتند

تيم منتخب كشتي   . امتياز، حايز رتبه هاي چهارم و پنجم شدند41 و 44ترتيب با 
به وسيله   مدال برنز3آزاد استان مازندران در اين مسابقه ها موفق به كسب 

 به ترتيب در وزن هاي "كميل قاسمي" و "جعفر شمس ناتري"، "عباس دباغي"
عباس "  روز يكشنبه در آخرين روز اين رقابت ها،  .گرم شد كيلو120و  96 ،60

بندي، در دو وقت متوالي و   كيلوگرم موفق شد در ديدار رده60وزن   در"دباغي
بر صفر، حريف ارمنستاني خود را شكست دهد و صاحب  4 بر صفر و3با نتايج 

 در ديدار "جعفر شمس ناتري"كيلوگرم نيز  96در وزن   .مدال برنز شود
 بر صفر، 3 بر صفر و 2نتايج  بندي موفق شد در دو وقت پي در پي و با رده

  .حريف اوكرايني خود را شكست داده و صاحب مدال برنز شود
مروجان " در عين شايستگي مقابل "سعيد توكل" كيلوگرم نيز 74در وزن 
  .ارمنستان با ناداوري در دو وقت شكست خورد و پنجم شد  از"زادويان
 را نيز به "فيال"حدي بود كه حتي اعتراض نماينده   در اين كشتي بهناداوري

  .همراه داشت
   : كيلوگرم به شرح زير است96 و 74، 60وزن هاي  بندي نهايي رده
 
  :كيلوگرم 60

   وارترس مارگاريان از ارمنستان-  2خاويلوف از اوكراين  يوگني --1
  ./مشتركا/رمنستانو هايك اكشاتيان از ا عباس دباغي از ايران --3

  :كيلوگرم 74
   گال ساگيراشويلي از گرجستان- 2اوكراين  گيا زخاالدزه از - 1
  مروجان زادويان از ارمنستان سورن ماركوسيان از ارمنستان و - 3
  ./مشتركا/

  :كيلوگرم 96
   ادگار ينوكيان از ارمنستان-  2شويلي از اوكراين  بلدو گواشلي - 1
   ./مشتركا/داچي كراشويلي از گرجستان ز ايران وجعفر شمس ناتري ا - 3
 

  گذاري ايران به ارمنستان سفر هيئت تجاري و سرمايه
  

يك هيئت : مدير عامل انجمن دوستي ايران و ارمنستان گفت: خبرگزاري فارس
 آبان 9گذاري با هماهنگي انجمن دوستي ايران و ارمنستان شنبه  تجاري و سرمايه

  .كردبه اين كشور سفر 
ير قاسم مومني مدير عامل انجمن دوستي ايران و ارمنستان در گفتگو با خبرنگار م

سياست خارجي خبرگزاري فارس با بيان اينكه يك هيئت تجاري و سرمايه 
، اظهار ودمنگذاري با هماهنگي انجمن دوستي ايران و ارمنستان به اين كشور سفر 

  . بودك هفته  آبان صورت گرفت و مدت آن ي9اين سفر شنبه : داشت
هاي  وزير انرژي و رئيس هماهنگي همكاري» موسسيان«ديدار با : وي افزود

رئيس كميسيون سرمايه گذاري »هاراتوريان«اقتصادي ايران و ارمنستان، 
 . بودهاي سفر اين هيئت ارمنستان و ديگر مسئوالن اقتصادي ارمنستان از برنامه


