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  كنند بزودي موافقتنامه تجارت آزاد امضا مي ارمنستان ايران و
١٣٨٩/٠٦/٢١ 

به تهران، موافقتنامه تجارت  ارمنستان  همزمان با سفر آتي وزير اقتصاد-تهران 
 .رسد آزاد به امضاي وزير بازرگاني كشورمان و مقام ارمني مي

گريگور 'يدار گزارش گروه اقتصادي ايرنا بنقل از وزارت بازرگاني، در دبه 
 وزير بازرگاني با تاكيد بر نهايي 'مهدي غضنفري'با   ارمنستان   سفير'آراكليان

هاي جديد توسعه  ها راه نامه شدن موافقتنامه تجارت آزاد، تصريح كرد تفاهم
  .كنند مناسبات تجاري ميان دو كشور را هموار مي

هاي  همكاري و پيش از برگزاري نهمين اجالس مشترك 88در مرداد ماه سال 
توسط   اقتصادي، پيش نويس جديد سند تجارت آزاد بين ايران وارمنستان

    .كشورمان تهيه و ازطريق مجاري ديپلماتيك به طرف ارمني ارايه شد
وزير بازرگاني با بيان وجود روابط دوستانه، برادرانه، عميق و پايدار ميان ايران 

 از روابط سياسي خوبي در شرايطي كه دو كشور: اظهار داشت  ارمنستان  و
غضنفري افزايش روابط  .برخوردار هستند، تجارت نيز بايد پر رونق شود

هاي خصوصي دو كشور از توانمندي  اقتصادي را مشروط به شناخت بيشتر بخش
هاي دو طرف دانست و از آمادگي جمهوري اسالمي براي دعوت از شركت هاي 

    .ر دادهاي ايران خب ارمني براي حضور در نمايشگاه
امضاي موافقتنامه تعرفه ترجيحي، تبادل هيات هاي تجاري، : وزير بازرگاني افزود

گذاري و برگزاري نمايشگاه دو طرف را در  برگزاري سمينارهاي تجاري، سرمايه
در چهار ماه   ارمنستان  مجموع مبادالت ايران و .كند اهداف تجاري خود ياري مي

 ميليون دالر سهم صادرات 31 از اين ميزان  ميليون دالر بود كه45نخست امسال 
    .دهد ايران و مابقي واردات از اين كشور را به خود اختصاص مي

در تهران نيز رقم كنوني مبادالت دو كشور را نسبت به سطح   ارمنستان  سفير
هاي  گذاران دو كشور در پروژه روابط سياسي ناچيز دانست و حضور سرمايه

    .دام از كشورها خواستار شدصنعتي و غيره را در هر ك
شود قير، روغن سويا، سايرمحصوالت تخت نورد شده از آهن يا  يادآور مي

فوالد، روغن صنعتي، انگور بيدانه، ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي 
گيرد و از سويي  را در بر مي  ارمنستان  شكل مايع شده اقالم عمده صادرات به

مينيم، باطري ها و دام زنده از جمله كاالهاي وارداتي قراضه و ضايعات چدن، آلو
  .از اين كشور است

 

 :احمدي نژاد

 با روند منطقي رو به گسترش است ارمنستان روابط ايران و
با  ارمنستان  رييس جمهوري اسالمي ايران در ديدار وزير امور خارجه- تهران 

وردار هستند، اظهار وي با بيان اينكه دو كشور از روابط عميق و تاريخي برخ
هاي دوجانبه و  هاي توسعه همكاري با نگاه بلند، راه ايران وارمنستان: داشت
 .اي را به خوبي ترسيم كرده و در اين مسير در حال حركت هستند منطقه

 

 
 

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري ، محمود احمدي 
با وي ضمن اشاره به اينكه مناسبات دو  ارمنستان نژاد در ديدار وزير خارجه

جمهوري اسالمي ايران از : وند منطقي رو به گسترش است، گفتكشور با ر

   .كند هاي گوناگون حمايت مي افزايش روزافزون روابط دو كشور در بخش
امروز : وي در ادامه با تأكيد بر لزوم امنيت پايدار در منطقه خاطرنشان كرد

 و توانند مسائل و مشكالت خود را بدون دخالت ديگران حل هاي منطقه مي ملت
هاي منطقه  فصل كنند و اگر بيگانگان دخالتي در اوضاع منطقه نداشته باشند، ملت

بايد همه منطقه : احمدي نژاد تصريح كرد .مشكل غيرقابل حلي با يكديگر ندارند
نيز در اين  ارمنستان  وزير خارجه .در مسير رفاه، پيشرفت و امنيت قرار بگيرد

امروز بين : هوري كشورش اظهار داشتجم ديدار پس از تقديم پيام كتبي رييس
تواند بستر  ارمنستاناعتماد متقابلي به وجود آمده است و اين مهم مي  ايران و

ها  انداز بلندي براي ارتقاء روابط دو كشور در همه زمينه مناسبي براي ترسيم چشم
   .باشد

ميت اه: را راهبردي دانست و گفت  ارمنستان  وي توافقات انجام شده بين ايران و
به   ارمنستان جانبه دو كشور وجود دارد و هاي همه اي در تعميق همكاري ويژه

 .دنبال افزايش روابط خود با ايران است
  

 نصب سنگ بناي يادبود قربانيان نسل كشي ارامنه در بوستون
  

مراسم تبرك و پايه گذاري بناي يادبود قربانيان نسل كشي ارامنه در بوستون به 
 18وز ر ايشان.  برگزار شد- جهانني ارم كليساي كلرهبر -رياست گارگين دوم

  . بودشهريور وارد بوستون شده 
 "بنياد پارك ميراث ارمني"كليه سازمان هاي اين كانون ارمني تحت عنوان 

حدود شش سال فعاليت كرده و با غلبه بر موانع ، سعي بر تحقق احداث بناي 
  . يادبود قربانيان نسل كشي داشته اند

، - شهردار بوستون- ، توماس منينو-  فرماندار ايالت ماساچوست- ال پاتريكدوو
، نمايندگان -  فرماندار سابق و نامزد سابق رياست جمهوري- جرج دوكاكيس

 در اين ارمنيانمتعدد نهادهاي دولتي و سياسي و همچنين حدود دو هزار نفر از 
  .مراسم شركت كرداند

 زودي آغاز خواهد شد ظرف چند سال به فعاليت هاي احداث بناي يادبود كه به
  .پايان خواهد رسيد

 
  ايروان- از روند توسعه روابط تهران ارمنستان رضايت ايران و

 
 منوچهر متكي و ادوارد نعلبنديان وزاري خارجه جمهوري اسالمي ايران - تهران

 طي مذاكراتي در تهران روند توسعه روابط فيمابين و اجراي توافقات  وارمنستان
ا مورد بررسي قرار داده و پيرامون آخرين تحوالت منطقه اي و بين المللي تبادل ر

 .نظر و رايزني كردند
 

 
 

 توافقات به گزارش خبرنگار ايرنا طرفين ضمن ابراز رضايت از پيشرفت اجراي
پيرامون راه هاي تسريع در اجراي توافقات باقيمانده و برداشتن گامهاي جديد 

را دو   ارمنستان  متكي در اين ديدار ايران و  .همكاري گفتگو و تبادل نظر كردند
كشور با ويژگي هاي همسايگي ، دوستي ، همكاري و منافع متقابل با سابقه 

ترش همكاريهاي اقتصادي مناسبات همه تاريخي طوالني روابط برشمرد كه با گس
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وزير امور خارجه كشورمان رفت و آمد مستمر   . ايروان را رقم زدند-جانبه تهران
ميان مقامات و هيات هاي دو كشور در سطوح و موضوعات مختلف را گوياي 

در كنار روابط خوب سياسي دو : وي گفت .جامع االطراف بودن روابط دانست
ه اي در زمينه همكاريهاي زيرساختي درحال انجام دارند كشور گفتگوهاي گسترد

متكي با اشاره به اراده دو كشور براي .و پروژه هاي گوناگوني در دست اجراست
: گره زدن اقتصاد دو كشور به يكديگر در جهت منافع دو ملت و دو كشور افزود

همكاريهاي دو كشور در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي، علمي ، دانشگاهي، 
در   ورزشي ، گردشگري، حمل و نقل و انرژي نشان مي دهد كه ايران وارمنستان

وي ضرورت اجرايي شدن هر چه .حوزه هاي گسترده اي ظرفيت همكاري دارند
سريعتر پروژه ها از جمله در زمينه خط لوله، انتقال برق، نيروگاه ، همكاريهاي 

مايت بيشتر از بخشهاي استاني و همچنين افزايش حجم مبادالت تجاري و لزوم ح
    .خصوصي طرفين را خاطرنشان ساخت

وزير خارجه كشورمان با ابراز خرسندي از پيشرفت توافقات قبلي در نشست سال 
گذشته نهمين اجالس كميسيون مشترك اقتصادي در ايروان بر آمادگي براي 

وي بر ضرورت ادامه جلسات كميته .برگزاري نشست دهم در تهران تاكيد كرد
نيز در اين ديدار با ابراز   ارمنستان وزير امور خارجه.سي مشترك تاكيد كردسيا

خوشحالي از حضور در تهران اين ديدار را فرصتي مغتنم براي تبادل نظر پيرامون 
   .روابط دو جانيه، تحوالت منطقه اي و مسائل بين المللي دانست

اد همكاري دو طرف در نعلبنديان با اشاره به انعقاد توافقات مطلوب و امضاي اسن
زمينه هاي مختلف اين تفاهمات را بستري مناسب براي توسعه بيش از پيش 

وي انجام رفت و آمدهاي متقابل براي . ايروان توصيف كرد-مناسبات تهران 
توسعه و ايجاد تحول در مناسبات دو جانبه و تحقق توافقات را مهم و نقش 

    .راستا قابل توجه خواندكميسيون مشترك اقتصادي كشور را در اين 
آمادگي كشورش را براي اجرايي شدن توافقات راهبردي   ارمنستان  وزير خارجه

به تهران در زمينه هاي انرژي ،  ارمنستان منعقده در سفر گذشته رئيس جمهور
حمل و نقل، احداث نيروگاه برق آبي ، خط برق رساني ، راه آهن ، خط لوله 

    . نفتي مورد تاكيد قرار دادفرآورده هاي نفتي و ترمينال
وي همچنين به سفرهاي متقابل مقامات دو كشور در حوزه همكاريهاي اقتصادي، 

نعلبنديان با تاكيد بر اراده مقامات  .بهداشتي و محيط زيست اشاره كرد
براي تقويت و تحكيم روابط با ايران خواستار افزايش رايزني هاي  ارمنستان عاليه

در اين ديدار پيرامون  .ضوعات مورد عالقه طرفين شددو كشور در كليه مو
آخرين تحوالت در منطقه قفقاز گفتگو و تبادل نظر شد و وزير امور 

  .به تشريح آخرين تحوالت منطقه پرداخت  ارمنستان خارجه
 

ورزش ارامنه مورد بي توجهي و كم لطفي سازمان تربيت بدني 
  قرار گرفته است

١٣٨٩/٠٦/٢٢ 
يات مديره باشگاه فرهنگي ورزشي آرارات باانتقاد از بي توجهي  رييس ه-تهران 

وعده هاي عمل نشده بي شمار است اما :سازمان تربيت بدني به اين باشگاه گفت
 .هنوز به آينده اميدواريم و در انتظار گوشه چشم مسووالن به ورزش ارامنه هستيم

متاسفانه به :  افزود در نشست خبري خود'ادوارد باباخانيانس'به گزارش ايرنا، 
دليل مشكالت مالي و نبود منابع مالي آنطور كه شايسته است نمي توانيم در رشته 
هاي ورزشي كشور فعال باشيم و به همين دليل تيم هاي فوتبال و بسكتبال مردان 

  .آرارات در ليگ هاي كشور جايگاهي ندارند
ها به طور كامل بر عهده باشگاه  با توجه به اينكه تامين تمام هزينه: وي ادامه داد

    .آرارات است، طبيعي است كه نتوانيم از عهده آن بر بيائيم
به گفته وي ،در اين مدت تنها كمكي كه از سازمان ورزش كشور دريافت كرده 

 سال 4ن است كه هر ايم مربوط به حضور تيم ما در رقابت هاي جهاني ارامنه جها
برگزار مي شود و بايد هزينه تمام فعاليت هاي خود  ارمنستان يك بار به ميزباني

رييس هيات مديره باشگاه فرهنگي  .را از منبع مالي ناچيز داخلي تامين كنيم
ها  اين روند مشكالتي را براي گسترش فعاليت: ورزشي آرارات،خاطر نشان كرد

هايي مثل  داده تا جايي كه مجبور شديم در رشتهپيش روي ورزش ارامنه قرار 
فوتبال و بسكتبال كه داراي سابقه و قدمت طوالني هستيم، از ليگ كناره گيري 

  .كرده و تنها نظاره گر وقايع ورزشي در كشور باشيم

  
 

: باباخانيانس به ساير فعاليت هاي ورزش باشگاه آرارات اشاره كرد و گفت
 هاي بين مدارس، المپيك داخلي هاي بين شعب باشگاه هاي ارامنه ايران، بازي بازي

ارامنه، مسابقات فوتبال سالني و بسكتبال به عنوان رويدادهايي كه همه ساله 
   .شود و تمام آنها در تقويم ورزشي باشگاه آرارات گنجانده شده است برگزار مي

در حال حاضر تنها تيم بسكتبال بانوان : رييس هيات مديره باشگاه آرارات گفت
است و در مورد تيم بسكتبال آرارات در سوپر ليگ كشور مشغول به فعاليت 

كنيم چرا كه قدرت  بانوان هم فقط هزينه رفت و آمد آنها را پرداخت مي
پرداخت مالي به بازيكنان خود را نداريم و اگر مي بينيد آنها براي تيم خود از 
    .تمام وجود مايه مي گذارند، به علت عرقي است كه به باشگاه خود دارند

اي مكرر خود از سازمان تربيت بدني براي حضور وي با اشاره به درخواست ه
متاسفانه تاكنون : مسووالن ورزش كشور و بازديد آنها از باشگاه آرارات گفت

چند بار شرايط حضور مسووالن ورزشي را فراهم كرديم كه هر بار اين اتفاق به 
دليل عدم حضور رييس سازمان تربيت بدني به زمان ديگري موكول شد و تاكنون 

 دقيقه به آغاز 30البته يك بار نيز در شرايطي كه تنها  . اتفاق روي نداده استاين
جلسه مانده بود از دفتر رييس سازمان تربيت بدني به ما خبر دادند كه سعيدلو به 
باشگاه نخواهد آمد و دليل آن را نيز مشكالت و ترافيك كاري اعالم كردند اما 

ان تربيت بدني مهم است كه به ورزش نمي دانم آيا براي دوستان ما در سازم
آرارات پرداخت شود يا خير و اگر در اين خصوص نظري دارند به ما هم اعالم 

باباخانياس در پاسخ به سووال  .كنند تا از آنچه بر ما مي گذرد، مطلع شويم
خبرنگار ايرنا درمورد اين كه باچه ميزان بودجه مشكالت آنها حل خواهد شد، 

 ساالنه براي ما در نظر گرفته   ميليون تومان بودجه200ليارد و اگر يك مي: گفت
شود مي توانيم تيم فوتبال بزرگساالن و تيم بسكتبال خود را در رقابت هاي ليگ 
كشور به ميدان بفرستيم و مطمئن باشيد همان آرارات سال هاي گذشته را خواهيد 

ت خوب و مجموعه ديد كه يكي از قطب هاي ورزش كشور بوده است، ما امكانا
بي نظيري را در اختيار داريم اما براي استفاده از اين مجموعه دستمان بسته است و 

 .نياز به همكاري و مساعدت سازمان تربيت بدني داريم

  

  اهللا رضا درگذشت پروفسور عنايت
 

پروفسور عنايت اهللا رضا مدير بخش جغرافيا و عضو شوراي عالي علمي 
 سالگي 90در سن )  تيرماه20(رگ اسالمي روز يكشنبه مركز دائره المعارف بز

  .گذشت
 صبح امروز 9به گزارش مهر، مراسم تشييع پيكر شادروان رضا ساعت 

  .از مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي آغاز شده است)  تير21دوشنبه (
 در تاالر رسول 20 الي 18ساعت )  تير22شنبه  سه(مجلس ختم وي نيز فردا 

المعارف بزرگ اسالمي به نشاني نياوران، كاشانك، اول   دايرهمركز) ص(اكرم
  .شد جاده دارآباد برپا 

اي روحاني در رشت به دنيا   در خانواده1299خرداد سال 18اهللا رضا  عنايت
نام خانوادگي او منسوب به حاجي آقا رضاست كه از مجتهدين عاليقدر . آمد

طه را در شهرهاي رشت و تهران وي تحصيالت ابتدايي و متوس. گيالن بوده است
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 ديبلم متوسطه را در رشته ادبيات از دبيرستان دارالفنون 1316گذراند و در سال 
 1318اخذ كرد و سپس در همان سال در دانشكده افسري ثبت نام كرد و در سال 

 .به جرگه افسران ارتش ايران پيوست
  

 
تش پذيرفته شد و در رضا پس از پايان دانشكده افسري، در نيروي هوايي ار 

در همين دوره بود كه . آنجا دوره خلباني هواپيماهاي جنگي را گذراند
 به 1325ها در سال  هاي سياسي خود را آغاز كرد و به سبب همين فعاليت فعاليت

او در دوره تبعيد، .  سال به طول انجاميد20تبعيدي ناخواسته رفت كه حدود 
فق به اخذ مدرك ليسانس شد و پس از آن نخست در دانشكده حزبي شهر باكو مو

در آزمون دكتراي رشته فلسفه دانشگاه دولتي به راهنمايي پروفسور ماكاولسكي 
 با درجه عالي مدرك - از استادان بزرگ فلسفه در اتحاد جماهير شوروي- 

  .دكتراي خود را گرفت
كه  به ايران بازگشت و در كتابخانه پهلوي 1347دكتر رضا سرانجام در سال 

در آن زمان يكي از مراكز ايران شناسي بود به كار مشغول شد و سپس براي 
پس از پيروزي انقالب . تدريس در مراكز دانشگاهي به همكاري دعوت شد

ها به عنوان مشاور عالي علمي در پژوهشگاه  اسالمي در كنار تدريس در دانشگاه
 بزرگ اسالمي به المعارف  در مركز دائره1365علوم انساني و سپس در سال 

عنوان مدير بخش جغرافيا و عضو شوراي عالي علمي به همكاري پرداخت كه اين 
  .ادامه داشت  زمان فوت همكاري تا

 60المعارف بزرگ اسالمي و بيش از   مقاله در دايره120وي داراي بيش از  
مقاله 10المعارف و همچنين  مقاله در مجالت و نشريات خارج از مركز دائره

    .ه شده در مجالت و نشريات مختلف استترجم
اورارتو، تمدن ايران ساساني : برخي آثار اين استاد فقيد به شرح زير است

نوشته لوكونين، طبقه جديد تحليلي از تحول جامعه كمونيست نوشته ميلوان 
جيالس، اسرار مرگ استالين نوشته آوتور خانوف، به زمامداران شوروي نوشته 

بع كمونيسم روسي و مفهوم آن نوشته نيكالي الكساندرويچ سولژنيتسين، منا
برديايف، نيكتا خروشچف، سالهاي حاكميت به ضميمه متن كامل گزارش 

 .خروشچف در جلسه، سري كنگره بيستم شوروي
  

كه كرملين را لرزاند  گفتگو با استالين نوشته ميلوان جيالس، سيزده روزي 
، خاطرات بوريس باژانف، رئيس دبيرخانه نوشته تيبور مراي) انقالب مجارستان(

دفتر سياسي حزب كمونيست اتحاد شوروي، تاريخ سري جنايتهاي استالين، نوشته 
آرلف، شهرهاي ايران در دوران پارتيان و ساسانيان، نوشته پيگولوسكايا، اعراب 

 ميالدي، نوشته پيگولوسكايا، 6- 4حدود مرزهاي روم شرقي و ايران در سده هاي 
 ايران از  ، كه به ارمني ترجمه شده است)آلبانياي قفقاز( يجان و آران آذربا

دوران باستان تا آغاز عهد مغول، كمونيسم و دموكراسي، ماركسيسم و ماجراي 
بيگانگي انسان، ايران و تركان در روزگار ساسانيان و كمونيسم اروپايي از ديگر 

 .هاي زنده ياد رضا به شمار مي رود ترجمه
 

  حكام سلسله هايي كه بر ايران حكومت كرده اندولين ا
  
 

 نام سلسله اولين حاكم  سال شروع حكومت 

 مادها ديااكو  قبل از ميالد708
 هخامنشيان كوروش  قبل از ميالد550
 اشكانيان اشك  قبل از ميالد250
 ساسانيان اردشير بابكان  ميالدي224

 امويان معاويه  هجري شمسي1
 عباسيان لسفاحا  هجري شمسي92

 طاهريان طاهر  هجري شمسي165
 صفاريان يعقوب ليث  هجري شمسي219
 سامانيان نصر  هجري شمسي238
 آل زيار مرداويج  هجري شمسي276
 آل بويه )حسن(ركن الدوله   هجري شمسي280
 ديالمه كاكويه  هجري شمسي358
 غزنويان سبكتكين  هجري شمسي311
 آل افراسياب بغراخان  هجري شمسي329
 آل مأمون ابوعلي مأمون  هجري شمسي345
 سلجوقيان طغرل  هجري شمسي389
 خوارزمشاهيان قطب الدين محمد  هجري شمسي450
 غوريان محمد بن سوري  هجري شمسي503
 ايلخانيان اوكتاي قاآن  هجري شمسي589
 چوپانيان امير چوپان  هجري شمسي676
 خانيانايل شيخ حسن  هجري شمسي696
 آل اينجو محمود شاه  هجري شمسي689
 مظفريان امير مبارزالدين   هجري شمسي696
 ملكوك كرت امير عزالدين عمر  هجري شمسي612
 سربداران خواجه عبدالرزاق  هجري شمسي698
 قراختائيان يراق حاجب   هجري شمسي579
 اتابكان يزد ركن الدين رسام  هجري شمسي550
 اتابكان لرستان ابوطاهر  هجري شمسي552
 اتابكان فارس مظفرالدين سنقر  هجري شمسي503
 اتابكان شام و ديار بكر عمادالدين زنگي  هجري شمسي441
 اتابكان آذربايجان و عراق اتابك ايلدگز  هجري شمسي491
 تيموريان امير تيمور  هجري شمسي764
 قراقويونلو قرامحمد  هجري شمسي769
 آق قويونلو قراعثمان  هجري شمسي769
 صفويه شاه اسمعيل  هجري شمسي865

 افشاريه نادر  هجري شمسي1108
 زنديه كريم خان  هجري شمسي1123
 قاجاريه آغامحمد خان  هجري شمسي1160
 پهلوي رضا خان  هجري شمسي1304
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