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 ارمنستان م فوتبال نساجي قائمشهر بازيكن تيم مليتي
  درا به خدمت مي گير 

تيم فوتبال نساجي :  مسوول روابط عمومي باشگاه نساجي قائمشهر گفت -ساري 
 .را به خدمت خواهد گرفت   ارمنستان  قائمشهر بازيكن تيم ملي

 

 
 
 آرا هاكوپيان ':  روز شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت 'سعيد كاظمي'
و آقاي گلي در ليگ اين كشور به   ارمنستان   كه سابقه عضويت در تيم ملي'

همراه تيم آرارات را در كارنامه ورزشي خود دارد ، از امروز در تمرينات تيم 
نساجي شركت خواهد كرد و در صورت تاييد كادر فني ، به عنوان اولين بازيكن 

مصدوم : وي بيان داشت  .خارجي فصل ، به تيم فوتبال نساجي خواهد پيوست 
ي در ديدارهاي اخير و مشكل گلزني تيم ، مهمترين عامل شدن مهاجمان نساج

مسوول روابط عمومي باشگاه  .اضافه شدن يك مهاجم به جمع بازيكنان تيم بود 
نساجي قائمشهر به ديدار آينده نساجي در ليگ دسته اول فوتبال كشور اشاره كرد 

مينيوم پس از شكست ناباورانه روز پنجشنبه در قائمشهر مقابل آلو: و گفت 
هرمزگان ، تمرينات آماده سازي تيم با قدرت بيشتر پيگيري مي شود و اميدواريم 
با تالش بازيكنان و كادر فني ، در ديدار خارج از خانه مقابل تربيت يزد به 

تيم فوتبال نساجي قائمشهر در پايان هفته هشتم ليگ دسته اول   .پيروزي برسيم 
  .د قرار دارنهم جدول رده بندي گروه دوم امتياز در رده 10فوتبال كشور با 

  
  :ارمنستان ست وزيرنخ

و گرجستان را   ارمنستان   جنوب رفت وآمد بين-بزرگراه شمال 
  دتسهيل مي كن

را   ارمنستان   جنوب كه- احداث بزرگراه شمال : گفت  ارمنستان   نخست وزير
به بندر باتومي گرجستان متصل مي كند در تسهيل رفت و آمد اتباع دو كشور در 

 .اين مسير بسيار تاثيرگذار خواهد بود
 

 
 

 گرجستان روز پنجشنبه با چاپ اين مطلب 'دي مسنجر'روزنامه انگليسي زبان
 با اشاره به مزيت هاي احداث اين بزرگراه يادآور ' تيگران سركيسيان'نوشت،

كه   ارمنستان راه اندازي اين بزرگراه اين امكان را فراهم مي كند كه اتباع: شد
به   ارمنستان قصد سفر به بندر باتومي گرجستان را دارند با فاصله زماني كمتري از

و  ارمنستان  احداث اين بزرگراه بين: وي تصريح كرد   .اين بندر سفر كنند
گرجستان ورود گردشگران ارمني به سواحل درياي سياه را، بيش از پيش تسهيل 

 كيلومتري به 556به نوشته اين روزنامه، پس از اينكه اين پروژه    .خواهد كرد

بهره برداري برسد، زيرساخت هاي مواصالتي بين سه كشور منطقه، از مرزهاي 
   .به گرجستان ادامه خواهد يافت  ارمنستان  ايران آغاز و پس از گذر از

يون دالر  ميل500بانك آسيايي توسعه، اعتباري معادل : اين روزنامه مي افزايد
نيز بايد  ارمنستان تسهيالت براي احداث اين بزرگراه اختصاص داده است و دولت

و بانك توسعه آسيا  ارمنستان .به همين ميزان اعتبار به اين پروژه اختصاص دهد
 موافقت نامه اي را در خصوص تامين اعتبار احداث 88اواخر سال 

در   ارمنستان  عاقب آن وزير راهبه گرجستان امضا كردند و مت  ارمنستان  بزرگراه
 ميليون دالر به 500ديدار با سفير ايران در ايروان گفته بود، بانك توسعه آسيا 

گفتني است با بهره برداري از اين    .پروژه مذكور وام اختصاص خواهد داد
فراهم مي  ارمنستان پروژه امكان دسترسي آسان ايران به گرجستان از طريق خاك

   .شود
 ميليون دالر هزينه 962به گرجستان   ارمنستان اث پروژه بزرگراهبراي احد       

 كيلومتري 700پيش بيني شده است و با راه اندازي اين بزرگراه مسير 
  .د ياب كيلومتر كاهش مي500و گرجستان به حدود   ارمنستان  بين

   
   ارمنستان توسعه روابط بين خوي و وايوتس تزور

  تمورد تاكيد قرار گرف
 ضرورت توسعه روابط تجاري، كشاورزي و فرهنگي در - خوي، اروميه 

نشست مشترك فرماندار شهرستان خوي و استاندار وايوتس تزور 
 .مورد تاكيد قرار گرفت  ارمنستان  كشور
 

 
 

به گزارش ايرنا، فرماندار خوي در اين نشست كه عصر روز چهارشنبه با 
حضور جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي دو طرف در محل فرمانداري خوي 
    .ترتيب يافت، اين نشست ها را در گسترش روابط موثر ارزيابي كرد

 جمهوري اسالمي ايران مصمم است روابط اقتصادي،:  گفت'غالمحسين عماري'
فرهنگي و دوستي خود با ملت هاي همسايه را تحكيم بخشد و اميدواريم براي 

وي با اشاره به مشتركات فرهنگي بين   .حسن همجواري گام هاي بيشتري برداريم
براي توسعه روابط در همه بخش ها بايد روابط : ملت هاي دو طرف، گفت

ر ديدار د: وي يادآور شد .فرهنگي دو طرف بيش از پيش گسترش يابد
در سال گذشته در بخش هاي ورزشي، گردشگري و دامپروري  ارمنستان  هيات

توافق هاي خوبي انجام شد و در طول سال، سفر هيات هاي ورزشي بين دو طرف 
وي خواستار توسعه روابط در  .انجام و گام هاي موثري در اين بخش برداشته شد

استاندار وايوتس   .نيز شدبخش كشاورزي، صنايع تبديلي كشاورزي و اقتصادي 
هم اين نشست با قدرداني از مسئوالن جمهوري اسالمي ايران در   ارمنستان تزور

ايجاد روابط مسالمت آميز بين اقوام و اديان مختلف، آن را نماد وحدت و يكدلي 
 همچنين در اين 'سرگي باكراتيان' .اقوام در توسعه همه جانبه يك كشور دانست

تفاده از دانش فني استان آذربايجان غربي در بخش كشاورزي، نشست خواستار اس
  .شد  ارمنستان دامداري و بخش صنعت استان وايوتس تزور

زمينه هاي مشتركي در بخش كشاورزي بين دو طرف وجود دارد : وي اظهار كرد
   .و ما مي توانيم در اين زمينه و مخصوصا صنايع تبديلي همكاري كنيم

 به خوي از چند واحد توليدي اين شهرستان بازديد كردند اين هيات در سفر خود
  .و در اين بازديدها زمينه هاي گسترش روابط اقتصادي بين دو طرف بررسي شد
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  تبه شبكه رومينگ اعتباري همراه اول پيوس  ارمنستان آرمن تل
  

، سومين اپراتور ارمنستان   با انعقاد قرارداد بين همراه اول و آرمن تل-تهران 
 .ارمني نيز به شبكه رومينگ اعتباري همراه اول پيوست

به گزارش روز چهارشنبه شركت ارتباطات سيار ايران، با قرارداد منعقد شده 
، مشتركان اعتباري هر دو ارمنستان  )Armen Tel(ميان همراه اول و آرمن تل 

    .اپراتور مي توانند از مزاياي يك ارتباط بين المللي استفاده كنند
، عراق، تركيه،  اپراتور از كشورهاي عربستان29بر اساس اين گزارش پس از 

اندونزي، سوريه، پاكستان ، امارات متحده عربي، كويت، گامبيا، افغانستان، 
» آرمن تل«، تاجيكستان، اسلووني، بلژيك، قطر و روسيه، ارمنستان آذربايجان،

سي امين اپراتور خارجي است كه همراه اول جهت برقراري سرويس رومينگ 
    .مكاري منعقد مي كندسيم كارت هاي اعتباري با آن قرارداد ه

همراه اول توصيه كرده است، با توجه به اينكه شارژينگ سيم كارت هاي اعتباري 
مشتركان به منظور مديريت بهتر هزينه هاي  بصورت آنالين انجام مي شود، 

    .رومينگ بين الملل، در سفرهاي خارجي از اين سيم كارت ها استفاده كنند
 كشور قرارداد رومينگ بين الملل 110راتور در  اپ267همراه اول هم اكنون با 

  .دارد كه همگي بطور مستقيم و بدون واسطه منعقد شده اند

 
  توسعه همكاري هاي علمي  ارمنستان مقام دانشگاهي

  دبا ايران را خواستار ش
، ارمنستان  رييس دانشگاه بين المللي الزاريان' هاروطونيان آناهيد' خانم - مسكو 

 .توسعه همكاري هاي علمي دانشگاهي كشورش با ايران را خواستار شد
 

 
 

به گزارش ايرنا به نقل از گزارش روز سه شنبه سفارت ايران در ايروان، 
هاروطونيان در آيين اهداي دكتراي افتخاري دانشگاه بين المللي الزاريان به  

، رايزن فرهنگي كشورمان در ايروان، زمينه هاي توسعه و 'محمدرضا شكيبا'
    .چشمگير خواند دانشگاهي ميان دو كشور همسايه را -تعميق روابط علمي 

وي با بيان اينكه در سال هاي اخيرروند رو به رشدي در مناسبات ايران 
در عرصه هاي مختلف به ويژه فرهنگي به چشم مي خورد، ابراز   ارمنستان  و

اميدواري كرد كه با تالش شخصيت هاي علمي و دانشگاهي سير توسعه روابط دو 
خانم هاروطونيان همچنين از  .كشور در اين حوزه سرعت بيشتري به خود گيرد

همكاري و پشتيباني هاي سفارت جمهوري اسالمي ايران و رايزني فرهنگي 
كشورمان در ايروان در راستاي گسترش روابط علمي ميان ايروان و تهران در سال 

نيز با   ارمنستان ، سفير ايران در'سيد علي سقائيان' .هاي گذشته قدرداني كرد
و قدرداني از  ارمنستان  هنگ مشترك ملت هاي ايروان واشاره به تاريخ و فر

تالش هاي صورت گرفته در خصوص گسترش زبان فارسي از سوي مسووالن 
مقام هاي دو كشور بايد همواره پاسدار اين سابقه : ارمني در اين كشور گفت

تاريخي درخشان باشند كه توانسته است به عنوان بسترساز تحقق صلح و آرامش 
ملت و دولت ايران همچون گذشته در : وي افزود.دوجانبه عمل كنددر روابط 

  .خواهند بود ارمنستان كنار ملت و دولت

  :معاون امور هنري وزير ارشاد 
  در ايران ارمنستان حضور فرهيختگان و بزرگان تئاتر
  ت مايه مباهات اس

 معاون امور هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ديدار با -تهران 
، حضور ارمنستان  نمايندگان كانون نويسندگان و نمايشنامه نويسان ايران و

 .در ايران را مايه مباهات دانست ارمنستانفرهيختگان و بزرگان تئاتر
 

 
 

 با اشاره به سابقه قدمت 'حميد شاه آبادي' خبرنگار فرهنگي ايرنا، به گزارش 
با توجه به اين پيشينه فرهنگي، احساس : طوالني تمدن ميان دو كشور گفت

آنقدر زمينه مشترك فرهنگي بين دو كشور . جدايي بين دو كشور نمي كنيم
را جزو ملت   ارمنستان  ملتو   ارمنستان  وجود دارد كه ملت خود را جزو ملت

با اين :  ساله ارتباط دو كشور اشاره كرد و افزود20وي به قدمت  .خود مي دانيم
پيشينه ارتباط، به امروز نگاه مي كنيم و تالش داريم كه تعامالت بين دو ملت در 
تمام زمينه ها بويژه زمينه هاي فرهنگي فراهم شود و تمام تالش در زمينه تقويت 

عرصه همكاري : دامه دادمعاون امور هنري وزير ارشاد ا .اين زمينه ها است
هنرمندان دو كشور به تئاتر محدود نمي شود و اكنون در حوزه موسيقي اركستر 

   . ساله همچنان از نوازندگان ارمني بهره مي برد70سمفونيك با قدمت 
شاه آبادي پايه گذاري ارتباط هنري توسط كانون نمايشنامه نويسان خانه تئاتر و 

نمايشنامه هاي : ا اقدامي نيكو دانست و افزودر ارمنستان كانون نويسندگان
موجود دو كشور بستر مناسبي براي شناخت مردم از سبك زندگي در دو كشور 

همچنين با نوع، سبك و گونه هاي مختلف نمايشنامه هاي نويسندگان ارمني . است
اميدوارم اين هنرمندان بتواند نمايشنامه . آشنا شده و از آنها استقبال مي كنيم

ارامنه ايراني زندگي خوب و : وي افزود .ايشان را نيز در ايران به صحنه ببرنده
بي شك مردم ايران نيز نه تنها در تهران . هماهنگي كامل با فضاي كشور دارند

بلكه در شهرهايي مانند اصفهان و اردبيل كه زمينه تفاهمات بيشتري است از اين 
رمني مي توانند در اين شهرها اجرا آثار استقبال مي كنند و آثار هنرمندان ا

   .شوند
معاون امور هنري وزير ارشاد حضور هنرمندان ارمني در جشنواره بين        

اين حضور مورد استقبال هموطنان بويژه : المللي ايران را مغتنم دانست و افزود
هموطنان ارمني قرار گرفته است و متقابالً اين آمادگي را داريم كه در جشنواره 

اميدوارم حضور شما در ايران بتواند .  المللي شما حضور داشته باشيمهاي بين
 نمايشنامه را به 12وي تصميم به انتشار  .مقدمه اي براي گسترش اين حضور باشد
با نوشتن تفاهمنامه اي مشترك، ما نيز : دو زبان تصميمي نيكو دانست و افزود

رت سنواتي اين آثار چاپ حمايت خواهيم كرد تا به شكل رويه اي ثابت و به صو
  .و انتشار يابد

شاه آبادي با اشاره به سفر اخير خود به يكي از شهرهاي مرزي   
در اين سفر با استقبال گرم معاون وزير و استاندار شما رو : گفت  ارمنستان  كشور

با نصب يك سنگ يادمان بنا . به رو شديم كه از اين استقبال تشكر مي كنيم
تمين سال ارتباط دو كشور ارتباطات مرزي بيشتري داشته باشم داشتيم در آغاز بيس

   .و بطور قطع هنرمندان شما مي توانند تاثير شگرفي در اين تامالت داشته باشند
 رييس انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر نيز در اين ديدار 'محمد امير ياراحمدي'
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ي ارمنستان ضور هنرمندانبا ارائه گزارشي از برنامه هاي برگزار شده در مدت ح
دو سال پيش تفاهمنامه اي ميان كانون نمايشنامه نويسان خانه تئاتر و كانون : گفت

منعقد شد كه اين تفاهمنامه زمينه آشنايي   ارمنستان نويسندگان و نمايشنامه نويسان
وي با اشاره به سفر سال .بيشتر بين هنرمندان دو كشور را فراهم كرده است

در مدت حضور نمايشنامه : گفت ارمنستان مايشنامه نويس ايراني به ن10گذشته 
چند نشست تخصصي وشش برنامه نمايشنامه خواني   ارمنستاننويسان ايراني در

 اثر ايراني به دو زبان در اين كشور چاپ شد و در خالل صحبت ها به 12. داشتيم
حنه نرود ما به نتيجه اين نتيجه رسيديم كه تا يك نمايشنامه از اين آثار به روي ص

  .مطلوب نخواهيم رسيد
با توجه به اشتراكات : رييس كانون نمايشنامه نويسان خانه تئاتر گفت 

موجود بين هنرمندان دو كشور و نقش هنرمندان ارمني در هنرهاي معاصر، 
اميدواريم اين تعامالت به نتيجه مطلوب برسد و معاونت امور هنري با بذل توجه 

وي با اشاره به حضور دكتر شيراوند به عنوان  .ن تعامالت حمايت كندبتواند از اي
وي چون در گذشته در معاونت امور : گفت ارمنستان رايزن فرهنگي ايران در

هنري پست مدير كلي داشته، به عنوان نماينده تام االختيار اين معاونت در خدمت 
    .و كشور را تسهيل كنندشما هنرمندان ارمني خواهد بود تا بتوانند روابط بين د

به ارائه نظرات خود   ارمنستان  در ادامه اين ديدار تعدادي از هنرمندان       
پرداختند و در پايان هدايايي به رسم يادبود از طرف معاون امور هنري به آنان 

اين ديدار در سالن اجتماعات دفتر معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و  .اهدا شد
  .دارشاد اسالمي برگزار ش

  
  :كارشناس ارمني

  ت طرح حمله اسراييل به ايران فقط يك نمايش اس
، احتمال تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به ارمنستان  رييس انستيتو قفقاز- مسكو 

حمله اسراييل به اهداف هسته اي ايران : ايران را يك نمايش خواند و اعالم كرد
 .امكان ناپذير است

 

 
 

آلكساندر '، 'رگنوم'به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري اينترنتي روسي زبان 
ه اي  در يك كنفرانس خبري گفت كه احتمال حمله به اهداف هست'اسكندريان

    .ايران از سوي رژيم اسرائيل، نمايشي است كه امكان وقوع آن غير محتمل است
بمباران ايران در آينده را جدي نمي گيرم و معتقدم كه اين : وي اظهار داشت

كارشناس سياسي ارمني با يادآوري   .مساله ساز و كاري براي تهديد مي باشد
: اينكه رژيم صهيونيستي پيشتر به مركز هسته اي عراق حمله كرده است،گفت

وضعيت ايران با عراق تفاوت اساسي دارد و بر خالف عراق، مراكز هسته اي 
    .ايران در تمامي قلمرو اين كشور، بويژه در مناطق كوهستاني پراكنده هستند

 دوم ايران و عراق در توانمندي دفاعي عظيم ايران تفاوت: اسكندريان گفت
نهفته است كه عراق در دوره رژيم صدام از آن برخوردار نبود و عالوه بر اين 
اسراييل مي داند حمله به ايران عواقب خطرناكي براي تل آويو به همراه خواهد 

داشته داشت و به همين خاطر به اقدامي كه نابودي سيستم امنيت منطقه را درپي 
  .دباشد، دست نمي زن

  براي اتصال خط آهن خود به ايران ارمنستان
  ت به دنبال تامين منابع مالي اس

براي  ارمنستان:در مطلبي نوشت گرجستان 'دي مسنجر'روزنامه انگليسي زبان 
اتصال خط آهن اين كشور به شبكه راه آهن ايران به دنبال تامين منابع مالي از 

 .كشورهاي خارجي است
 

 
 

: تصريح كرده است ارمنستان  به نوشته اين روزنامه، وزير حمل ونقل وارتباطات
ايروان براي تامين منابع مالي اتصال اين خط آهن با مقامات ايران، چين و سرمايه 

هزينه هاي انجام اين پروژه .گذاران خارجي بخش خصوصي در حال مذاكره است
 ميليون دالر بر آورد شده 500بيش از دو ميليارد و   ارمنستان استراتژيك براي

به نوشته اين روزنامه چاپ تفليس ، با انجام مطالعات امكان سنجي نخستين   .است
ه آهن ايران در دست اقدام قرار به شبكه را  ارمنستان گام براي اتصال خط آهن

 رييس 'سرژ سركيسيان': روزنامه دي مسنجر تصريح كرده است .گرفته است
در جريان ديدار اخير خود از مسكو دراين زمينه با رييس جمهور   ارمنستان  جمهور

  .روسيه ديدار و گفتگو كرده است
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Â³Ù³ñ ö³ÝáëÛ³Ý 

Ð³Û»ñ»Ý-å³ñëÏ»ñ»Ý ³é³Í³ÝÇ 
 

فارسي-زبانزدهاي ارمني  

   تاليف  تامار پانوسيان
31- Ð³íÇ ¹ÇÙ³óÁ Ïáñ»Ï ó³Ý»É£ 

 .ميش را به گرگ سپردن

32- ¸³ñÙ³ÝÁ ùáÝÁ ãÇ, ¹³ñÙ³Ý³ÝáóÁ Ñá ùáÝÝ ¿£  
 . اگر كاه از تو نيست كاهدان از توست

33- Ê»ÉáùÇÝ Ù»Ï, ³ÝË»ÉùÇÝ Ñ³½³ñ áõ Ù»Ï£ 
      ¶ÇïáõÝÇÝ Ù»Ï, ³Ý·»ïÇÝ Ñ³½³ñ£ 

  .عاقالن را اشاره اي
 )از اين به نصيحت نگويد كَست(اگر عاقلي يك اشارت بس است  

34- Þ³ï ëÇñáõÝ ¿ñ, ¿Ý ¿É ïí»ó Í³ÕÇÏ Ñ³Ý»ó£ 
 .مبارك خوشگل بود آبله هم درآورد

35- ²ãù³Í³ÏÇ ³ãùÁ Ù»Ý³Ï ÑáÕáí ÏÁ Ïßï³Ý³£ 
      ²·³ÑÇ ³ãùÁ ÙÇ μáõé ÑáÕÁ ÏÁ Ïßï³óÝÇ£  

 . گورچشم تنگ دنيادار را يا قناعت پر كند يا خاك

 

 
 

 


