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  ارمنستان
  قهرمان مسابقات بين المللي شطرنج جام فردوسي شد  

 پنجمين دوره مسابقه هاي بين المللي شطرنج مردان جام فردوسي در مشهد -مشهد
 .ارمنستاني پايان يافت  شطرنج باز'آرمان پاشيكيان'با قهرماني 

 

 
 

در پايان :رييس هيات شطرنج استان خراسان رضوي در گفت و گو با ايرنا افزود
 'فسرگي تيوياكو' بهمن ماه در مشهد برگزار شد، 30 تا 21اين مسابقات كه از 

   .از كشورمان بر سكوي سوم جاي گرفت'پوريا دريني'هلندي دوم شد و 
 از روسيه نيز مقام چهارم اين 'الكساندر فومينيه':  ادامه داد'محمد رضا وجداني'

پوريا ' و 'مرتضي محجوب' ، 'نيما جوانبخت'دوره از رقابتها را كسب كرد و 
    . را كسب كردند هر سه از كشورمان رتبه هاي پنجم الي هفتم'ايدني

رسول ' گرجستاني موفق به كسب مقام هشتم شد و 'لئون بابوجيان': وي بيان كرد
    . شطرنج بازان آذربايجاني نهم و دهم شدند'آكاكي شادامبريدزه' و 'ابراهيم اف

 144پنجمين دوره مسابقه هاي بين المللي شطرنج آقايان جام فردوسي با شركت 
فيده شطرنج از ايران، آذربايجان، ازبكستان، روسيه، استاد بزرگ، بين المللي و 

 بهمن ماه 30 الي 21ارمنستان، تركمنستان و پاكستان  گرجستان، اكران، هند،
  .جاري در مشهد برگزار شد

 
  ارمنستان ورزشكاران

  مدال هاي طال و نقره پرش سه گام را كسب كردند
ره ماده پرش سه گام ارمنستان، مدال هاي طال و نق  ورزشكاران زن-تهران 

بيستمين دوره مسابقات بين المللي دووميداني داخل سالن گراميداشت دهه فجر در 
 .شهر مشهد را از آن خود كردند

 

  
ساتانيك ' و 'هاكانيسل باهالگيان'به گزارش خبرنگار اعزامي ايرنا به مشهد، 

 51 متر و 12سانتي متر و 55 متر و 12 به ترتيب با پرش هايي به طول 'هاوهانيان
 از تيم استان 'هكنسمانه كو' .سانتيمتر، مدال هاي طال و نقره را به گردن آويختند

    . سانتيمتر به مقام سوم دست يافت81 متر و 11گلستان نيز با ثبت ركورد 
بيستمين دوره مسابقات بين المللي دووميداني داخل سالن گراميداشت دهه فجر از 

در اين مسابقه ها، شش تيم خارجي از  .روز شنبه در شهر مشهد آغاز شده است
 عراق، لبنان، افغانستان و سوريه و هشت تيم ارمنستان،  كشورهاي تركمنستان،

 با خاتمه رقابت  )يكشنبه( امشب  اين مسابقات،.كشورمان شركت كرده اند  داخلي
  .هاي مردان به پايان مي رسد

 

  دعوت شد  ارمنستان بازيكن نفت آبادان به تيم ملي
فت آبادان اي به باشگاه صنعت ن با ارسال نامه ارمنستان   فدراسيون فوتبال-آبادان 

 . براي تيم ملي اين كشور شد'والري الكسانيان'خواستار به خدمت گرفتن 
  به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رساني باشگاه صنعت نفت آبادان، الكسانيان

  

    
بازيكن ارمني اين تيم براي حضور در تيم ملي كشورش از سوي فدراسيون فوتبال 

الكسانيان مدافع نفت آبادان در تركيب تيم ملي كشورش  .اين كشور دعوت شد
هايي كه در   اسفند ماه سال جاري در بازي11نبه از دوشنبه اول اسنفد ماه تا پنج ش

هاي ملي صربستان و كانادا انجام خواهد شد به ميدان  كشور قبرس مقابل تيم
 .خواهد رفت

 
  اجراي دونوازي قانون و پيانو در تاالر رودكي

 نوازنده ساز قانون به همراه نوازنده برجسته 'صدا سديفي' -تهران 
 .در تاالر رودكي به صحنه رفت 'نسو آرتور آوا'  ارمنستان  پيانو

 

  
رنا ، كنسرت دونوازي ساز قانون و پيانو به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگي اي

درحالي شب گذشته در تاالر رودكي برگزار شد كه با استقابل مخاطبان موسيقي 
 بخش اول كنسرت آغاز شد، گردش 'toccata'با اجراي قطعه .همراه بود

و بسيار شبيه فضاهاي ) كوچك(ملودي هاي قطعه بر روي فواصل گام مينور
ملوديك گذار از سوي ) تغيير(ن قطعه با مدالسيون هاي اي   .موسيقي ايراني بود

پيانو و قانون همراه بود و فواصل تعديل شده اين موسيقي فضاي بسيار آرامي را 
    .براي شنونده ايجاد مي كرد كه از لحاظ صدادهي بسيار به هارپ نزديك بود

 فوق  نوازنده برجسته قانون تحصيالت آكادميك خود را در مقطع' صدا سديفي'
سپري كرده كه همين امر موجب شده   ارمنستان  ليسانس در كنسرواتوار كميتاس

    .به موسيقي سنتي اين كشور و الحان اجرايي اشراف كامل داشته باشد
 قطعه دوم بخش اول بود ، پيانو در اين avedission ساخته 2كنسرتو شماره 

فا مي كرد ، خط قطعه همچون اغلب فرمهاي كنسرتو نقش همراهي كننده را اي
كه با  ارمنستان  ملوديك اين قطعه برداشتي بود از فراز و فرودهاي موسيقي سنتي

 اغلب فضاهاي معرفي 'agntart 'در قطعه  .تمپو و ضرب آهنگ باال همراه بود
كه در موسيقي غرب ) تغيير فضا (شده در گام مينور بود كه با مدالسيون هايي 

دا مي كرد ، ملوديها با در نظر گرفتن نواسها و مرسوم است به ماژور انتقال پي
   .مهارت تمام از سوي نوازندگان اجرا مي شد كه با استقبال مخاطبان همراه بود

'continuous movement ' با اجراي پاساژ پيانو شروع شد ، آرپژهاي 
مختلف با مهارت كامل از سوي نوازنده قانون اجرا مي شد و وظيفه پيانو بستر 

 كه يكي از 16/6ملوديك براي ايجاد مدالسيون بود ، اين قطعه در ميزان سازي 
بعد از تنفس ، صدا سديفي    .اجرا شد  دورهاي مرسوم در موسيقي سنتيارمنستان

 بخش دوم 'dagh ashnan'تنها در صحنه حضور پيدا كرد و با اجراي قطعه 
هاي اجرا شده كنسرت آغاز شد ، اين قطعه فضاي موسيقي آوازي داشت و ملودي

    .در فضاي گام هاي ماژور و مينور در چرخش بودند
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'shoorj bar' و با ريتم دو ضربي ) دونوازي ( اثر بعدي بود كه در فرم دوئت
اجرا شد در اين قطعه تم اصلي در اكتاو هاي زير بم به صورت دگرگون شده 

ه اين مهم در اجرا مي شد و پيانو بسيار عالي نقش همراهي كننده را ايفا كرد ك
 فضاي سنتي 'conserto expromt' . مشهود بود 8/6رساندن تمپو قطعه به 

تري نسبت به ديگر قطعات داشت كه شبيه به دستگاه همايون موسيقي سنتي ايران 
 بود 4/2بود ، صدا سديفي با مدالسيون به فواصل چهار گاه قطعه را كه در ميزان 

تي بود متفاوت از موسيقي مدرن كه با  برداش' garoona 'قطعه    .اجرا كرد
آكوردهاي غير متعارف پيانو همراه بود و به خوبي هرچه تمام تر اجرا شد كه 

    .رعايت نواسيك ملوديها نقش به سزايي در باال بودن كيفت اجرايي قطعه داشت 
 آخرين قطعه اجرا شده در اين 'hovanessin ' ساخته 1كنسرت شماره 

ه در فواصل ماژور آغاز و با مدالسيون هاي متنوع ادامه پيدا كنسرت بود، اين قطع
   .كرد

تنكيك باالي نوازندگي قانون در اين اثر مشهود بود و پيانو همچون قطعات ديگر 
را ايفا كرد كه نشان مي داد ) همراهي كننده ( به معناي كامل نقش آكم پيمنت 

    .ندگي برخوردار بودنوازنده پيانو از تكنيك اجرايي و تجربه باالي نواز
كنسرت با استقبال گسترده مخاطبان در سالن همراه بود و تشويق بي وقفه 

اين كنسرت دونوازي نشان داد كه  .تماشاگران اين موضوع را تصديق مي كرد
آموزش آكادميك كه در مكاتب موسيقي غرب مورد توجه است تا چه اندازه 

  .نوازندگان موثر باشد مي توانند در باالبردن قابليتهاي اجرايي 
 

  قرارداد همكاري امضا كردند  ارمنستان  آژانس هاي ادبي ايران و
 به عنوان پايتخت 'ايروان' همزمان با آغاز برنامه هاي فرهنگي شهر -تهران 

قرارداد   ارمنستان  ، آژانس هاي ادبي ايران و2012فرهنگي جهان در سال 
 .همكاري امضا كردند

 

  
و  ارمنستان  به گزارش خبرنگار فرهنگي ايرنا از آژانس ادبي حوا، آژانس ادبي

ايران، طي قراردادي توافق كردند كپي رايت كتاب هاي آژانس ادبي حوا از 
با انتخاب ايروان به عنوان پايتخت  .برگزيده دو كشور را معرفي و بازاريابي كنند

در ايران مي كوشد انتشار كتاب  ارمنستان  سفارت2012فرهنگي جهان در سال 
ايراني ناشران و نويسندگان  .هاي ايراني و ارمني را در دو كشور تسريع كند

و همچنين معرفي آثار خود در آن   ارمنستان  جهت اطالع از فهرست آثار برگزيده
  .كشور مي توانند به آژانس ادبي حوا مراجعه كنند

           
  خواستار حل و فصل مساله ارمنستان

   هسته اي ايران از راههاي ديپلماتيك شد
ساله هسته اي ايران از خواستار حل و فصل م  ارمنستان  وزير امور خارجه- مسكو 

 .راه هاي ديپلماتيك و مذاكره شد
 

  
 'ادوارد نعلبنديان'ارمنستان،  'نيوز آرمنيا'ه نقل از خبرگزاري به گزارش ايرنا ب

به مواضع خود براي حل و فصل  ارمنستان:در جمع خبرنگاران در ايروان گفت
ايروان همواره از : وي افزود . مسالمت آميز مسايل هسته اي ايران پايبند است

حمايت كرده حل مساله ايران و برنامه هسته اي اين كشور از طريق مذاكره 
   .است

محمود 'اين موضع كشور خود را در جريان ديدار : نعلبنيديان خاطرنشان كرد
    . رييس جمهوري ايران از ايروان در ماه دسامبر گذشته اعالم كرديم'احمدي نژاد

روز   ارمنستان  رييسان جمهوري ايران و'سرژ سركيسيان' و 'محمود احمدي نژاد'
سران دو كشور در آن ديدار . ايروان ديدار كردند ماه دسامبر سال گذشته در23

بر اهميت تحقق حق همه كشورهاي جهان براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته 
در آن ديدار از حق   ارمنستان   رييس جمهوري'سرژ سركيسيان' .اي تاكيد كردند

  .جمهوري اسالمي ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حمايت كرد
 
 

  :در ايران  ارمنستان سفير
  

  ايران مي تواند در جايگاه باالتري 
  قرار گيرد  ارمنستان  در روابط دوجانبه با

  
جمهوري اسالمي ايران به عنوان كشور : در ايران گفت  ارمنستان  سفير-تهران 

مي تواند جايگاه باالتري را در روابط دوجانبه با اين كشور داشته   همسايهارمنستان
 .باشد

 

  
 در حاشيه نشست بررسي راهكارهاي حضور در 'گريكور آراكليان'

امكانات زيادي براي توسعه : در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود ارمنستان  بازار
وي با بيان اينكه پايه و اساسي   .وجود دارد ارمنستان روابط بازرگاني بين ايران و

خوب براي روابط بين دو كشور ايجاد شده است، اظهار اميدواري 
    .باشددر آينده نزديك شاهد افزايش حجم مبادالت با ايران   ارمنستان  كرد

 ميليون دالر 320را در سال گذشته   ارمنستان  آراكليان سهم ايران در تجارت با
 40رقم ياد شده در مقايسه با زمان مشابه آن در سال هاي قبل : ذكر كرد و افزود

كشور ايران در : در ايران خاطرنشان كرد  ارمنستان  سفير  .درصد افزايش دارد
   .رتبه چهارم نزديك مي شودبه   ارمنستان  زمان حاضر در تجارت با

چنانچه جمهوري اسالمي ايران به عضويت سازمان جهاني تجارت : وي ادامه داد
)wto (مي توانند در عرصه هاي بيشتري با   ارمنستان درآيد، دو كشور ايران و

  .يكديگر همكاري داشته باشند
  

  :نامجو در گفت و گو با ايرنا خبر داد
  

  اجراي دو پروژه در بخش برق
   ميليون دالر571با اعتبار   ارمنستان   در

  
خط سوم : گفت  ارمنستان  رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و-تهران 

 آبي به حدود يك -به ايران و افزايش توان نيروگاه برق  انتقال برق ازارمنستان
 ميليون دالر توسط يك 571 گيگاوات ساعت در سال با اعتبار 700هزار و 

 خصوصي ايران، دو پروژه مهم حوزه انرژي ميان تهران و كنسرسيوم بخش
 .ايروان است

را برعهده   ارمنستان   كه رياست كميسيون مشترك اقتصادي ايران و'مجيد نامجو'
دارد، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، به سفر روز جمعه رييس جمهوري و هيات 

از ديرباز رابطه بسيار  ارمنستان ايران و: اشاره كرد و گفت ارمنستان  عالي رتبه به
    .خوبي با يكديگر داشتند كه اين روابط همچنان با سرعت در حال گسترش است
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در جريان سفر  ارمنستان وي به نشست هاي برگزار شده مقامات ارشد ايران و
نخستين موضوعي كه : رييس جمهوري به ايروان اشاره كرد و گفت

   .و كشور قرار گرفت، بحث انرژي بودمبناي توسعه مناسبات د  درارمنستان
: از سوي ايران اشاره كرد و گفت  ارمنستان وي به ايجاد يك خط انتقال گاز به

جمهوري اسالمي ايران در قبال هر يك مترمكعب گاز صادراتي، معادل آن 
براي توسعه اين مناسبت : نامجو افزود .كيلووات ساعت برق را دريافت مي كند

وط انتقال برق ديگري نيز ساخته و توسعه داده شد بطوري در حوزه انرژي، خط
 ميليون دالر در حال اجرا 108كه هم اكنون نيز خط سوم آن با اعتباري بيش از 

   .است
سال گذشته در سفر به اين كشور كلنگ اجراي اين خط انتقال : وي يادآورشد

هايي  توافقزده شد اما با اين حال به دليل برخي مشكالت، در سفر روز جمعه 
براي فعالتر شدن از جمله دادن تضمينهاي الزم از سوي طرف ارمني به جهت 

  .فاينانس اين پروژه براي بانكهاي ايراني فراهم شد
  

   
  

وزير نيرو با يادآوري اينكه اين پروژه از سوي شركت خصوصي ايراني انجام مي 
همچنين پروژه بسيار خوب و تاثيرگذار براي دو كشور در زمينه : شود، افزود

هاي  يروگاهاجراي دو بند سد روي رودخانه ارس و سپس انتقال آن به درون ن'
 700با اجراي اين پروژه، حدود يك هزار و : وي افزود  '. آبي است- برق 

از اين رو در سفر روز . گيگاوات ساعت در سال انرژي برق توليد خواهد شد
 ماهه آن از سوي مقامات دو كشور 6جمعه، تفاهم نامه اي براي تمديد اعتبار 
با اجراي اين پروژه، : رو گفتوزير ني .امضا شد تا بتوان آن را اجرايي كرد

 سال ايران برق توليدي آن را از سرمايه گذار ايراني به منظور تعهد 15حدود 
نامجو اعتبار مورد نياز براي اين پروژه را  .اقتصادي طرح خريداري خواهد كرد

 ميليون دالر بيان كرد كه قرار است توسط يك كنسرسيوم ايراني به نام 463
   . اجرايي شود'مغري'
  

   درصدي براي آزادسازي تجارت ميان دو كشور4تعرفه 
همچنين به تاكيدات رييس   ارمنستان  رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و

جمهوري اسالمي ايران براي تسهيل تجارت ميان دو كشور بويژه تجارت آزاد 
 دو كشور توافق كردند كه با تهيه: ميان تهران و ايروان نيز اشاره كرد و گفت

 درصدي را براي واردات و صادارت كاال ميان دو 4يك فهرست از كاالها، تعرفه 
  .كشور اعمال شود

مقرر شد گروه هاي كاري اقتصادي دو طرف با جلسه : نامجو دراين رابطه افزود 
با توجه به اينكه : وي خاطرنشان كرد .مشترك، اين فهرست كااليي را تهيه كنند

ور بر عهده من است، اين موضوع را همراه با رياست كميسيون مشترك دو كش
كنم تا مبادالت تجاري هم سرعت  وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري مي

وي همچنين از ديگر موارد مهمي كه روساي جمهوري ايران  .بيشتري بگيرد
بر آن تاكيد كردند را توسعه بخش راه آهن و ديگري ايجاد خط لوله   ارمنستان  و

 .هاي نفتي ميان دو كشور برشمرد انتقال فراورده
 

  

  وزير امور خارجه در گفت و گو با ايرنا
  

  به يك ميليارد دالر ارتقا ارمنستان  سطح مبادالت تجاري ايران و
  تهران و ايروان در انديشه موافقتنامه تجارت آزاد/  مي يابد

  

محمود 'ه جمهوري اسالمي ايران گفت كه با تاكيد  وزير امور خارج- تهران  
ارمنستان، سطح مبادالت تجاري دوجانبه    رييس جمهوري در سفر به'احمدي نژاد

 .به يك ميليارد دالر در سال ارتقا مي يابد
 
 روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار سياسي ايرنا با بيان 'اكبر صالحي علي'

مورد رضايت مقامات دو  ارمنستان  ي ايران واينكه حجم مبادالت تجاري كنون
هاي دو كشور، امكان افزايش مبادالت  با توجه به ظرفيت: كشور نيست، افزود

   .تجاري دوجانبه به سطح يك ميليارد دالر در سال وجود دارد
روابط سياسي :  توصيف كرد و گفت'بسيار ويژه' ايروان را -وي روابط تهران

وزير امور خارجه خاطرنشان  .رين شرايط قرار دارددر بهت  ارمنستان ايران و
ي مهم براي ايران است و رابطه دو كشور بعد از استقالل  ا همسايه ارمنستان  :كرد

   .تر و عميق تر شده است اين كشور گسترده
   

  رهاورد سفر ايروان
  

وزير امور خارجه در تشريح نتايج سفر يكروزه رييس جمهوري و هيات عالي رتبه 
اندازي  راه' سند مهم از جمله در زمينه 6در اين سفر : ه به ايروان گفتهمرا

و   ارمنستان  هاي نفتي به نيروگاه برقابي با تامين مالي از طرف ايران، انتقال فراوده
 به امضاي مقامات دو كشور 'به ايران  ارمنستان  احداث خط سوم انتقال برق از

   .رسيد
وگو ميان روساي جمهوري ايران  هاي مورد گفت صالحي از ديگر موضوع

مسايل گمركي و اقداماتي در جهت ارايه تسهيالت گمركي ميان 'را   ارمنستان  و
هايي ميان دو كشور به  نامه پيش از اين، موافقت:  بيان كرد و گفت'دو كشور

هاي مهمي در جهت تسريع در افزايش  امضا رسيده بود اما در اين سفر موافقتنامه
   .اقتصادي دو طرف به امضا رسيدروابط تجاري و 

  
  تهران و ايروان در انديشه موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد

   
براي سرعت بخشيدن به  ارمنستان وزير امور خارجه درباره تالش مقامات ايران و

مقرر :  ميان دو كشور گفت'تجارت آزاد'مناسبات تجاري و اقتصادي از طريق 
 كه از كاالها براي مبادله تهيه شود تا با كمترين شد در اين زمينه فهرست مشتركي

همچنين مقرر شد تا : وي افزود .، ميان دو كشور مبادله شوند ميزان تعرفه
تسهيالتي براي تجار دو كشور فراهم شود تا نقل و انتقال كاال با سرعت بيشتري 

يار  ايروان را بس–صالحي، آينده روابط تجاري و اقتصادي تهران    .انجام شود
روشن دانست و اظهار اميدواري كرد كه از اين پس شاهد گسترده شدن هرچه 

محمود احمدي نژاد، رييس  .بيشتر روابط تجاري و اقتصادي ميان دو كشور باشيم
سفر كرد   ارمنستان  جمهوري اسالمي ايران روز جمعه در راس هياتي عالي رتبه به

سعه مناسبات دوجانبه و مسايل و در ديدار با مقامات ارشد ايروان، درباره تو
علي اكبر صالحي، وزير امور خارجه، . منطقه اي و بين المللي گفت وگو كرد

    .احمدي نژاد را در اين سفر يكروزه همراهي مي كرد
در تهران هفته گذشته در گفت وگو با ايرنا   ارمنستان   سفير'گريگور آراكيليان'

در سال گذشته : بر داد و گفت درصدي مبادالت تجاري دوجانبه خ40از رشد 
 ميليون دالر افزايش پيدا كرده 300 ميليون دالر به 270حجم مبادالت تجاري از 

است ولي با توجه به ظرفيت هاي دو كشور، اين رقم مي تواند بسيار بيش از اين 
   .باشد
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  :تاكيد كرد ارمنستان  رييس جمهوري در ديدار نخست وزير
  

  ايروان در تمام سطوح- تهران ايجاد تحول در همكاري هاي
  

ارمنستان، روابط   نخست وزير رييس جمهوري اسالمي ايران در ديدار -تهران   
 ايروان را پايدار و سازنده دانست و با اشاره به عزم دولت و ملت دو - تهران 

كشور بر گسترش روابط دوستانه و احترام آميز، بر اهتمام ويژه به منظور ايجاد 
 .تحول و ارتقا همكاري ها در تمامي سطوح تاكيد كرد

گاه اطالع رساني رياست جمهوري، دكتر به گزارش روز جمعه ايرنا به نقل از پاي
در ديدار نخست وزير با   ارمنستان  در ادامه سفر خود به'محمود احمدي نژاد'

اشاره به لزوم برداشتن گام هاي جديد در مسير شناسايي و فعال كردن ظرفيت 
دو كشور اشتراكات فراواني دارند كه مي :  ايروان، گفت–هاي همكاري تهران 

    . بسط روزافزون مناسبات و همكاري هاي همه جانبه قرار گيردتواند پشتوانه
مي توان با برداشتن گام هاي جديدي در : رييس جمهوري اسالمي ايران گفت

    .مسير ارتقا سطح مراودات دوجانبه، روابط اقتصادي رابه ميزان مطلوب رساند
 به جايگاه و نيز در اين ديدار با اشاره  ارمنستان   نخست وزير'تيگ ران سركسيان'

ارمنستاناهميت بااليي براي تحكيم روابط   :نقش ممتاز ايران در منطقه، اظهار داشت
خود با جمهوري اسالمي ايران قائل بوده و مصمم است از تمام ظرفيت ها و 
پتانسيل هاي موجود در جهت تقويت مناسبات دوجانبه، منطقه اي و بين المللي 

  .استفاده كند
 تسريع در اجراي توافقات دو جانبه و توسعه همكاري ها در وي همچنين خواستار

بخش هاي مختلف از جمله ساخت و بهره برداري از سد و نيروگاه، تكميل خطوط 
انتقال فرآورده هاي نفتي، توسعه خطوط انتقال برق و احداث و اتصال خطوط 

 .شد ارمنستان راه آهن ايران و
 

  اروپا مهلك استتحريم نفتي ايران براي : كارشناس روس
  

 و سردبير 'صداي روسيه' رييس سابق راديو دولتي 'آرمن اوهانسيان' -مسكو 
تحريم نفتي ايران از سوي اتحاديه اروپا براي : ، گفت'حيات بين المللي'نشريه 

كشورهاي اروپايي مهلك است و باعث تضعيف بيشتر اقتصاد قاره سبز خواهد 
 .شد
 

  
به گزارش ايرنا، اوهانسيان در برنامه سياسي كانال تلويزيوني سراسري 

روپا با تحريم ايران دچار اشتباه بزرگي شده اتحاديه ا:  روسيه افزود'وي.تي.ان'
وي اظهار  .است كه عواقب آن براي كشورهاي اروپايي سنگين خواهد بود

تحريم نفتي ايران در مجموع باعث افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني : داشت
    .مي شود و اين امر اقتصاد بيمار اروپا را با مشكالت حادتري مواجه مي كند

اين مساله به ويژه براي كشورهايي مانند يونان و اسپانيا كه دچار : كردوي اضافه 
بحران اقتصادي هستند، مشكل آفرين مي باشد و باعث تشديد اعتراضات در اين 

آمريكا :  ادامه داد'صداي روسيه'رييس سابق راديو دولتي    .كشورها خواهد شد
 افزايش صادرات نفت وعده داده است تا كمبود نفتي كشورهاي اروپايي را با

كشورهاي عربي همچون ليبي جبران كند، اما تحقق اين راهكار به اين سادگي ها 
    .ممكن نيست و بالطبع با مشكالت پيش بيني نشده فراواني برخورد مي كند

وي در قسمت ديگري از سخنان خود به نگراني شديد چين از سياست هاي آمريكا 
چين با هرگونه تحريم اقتصادي جمهوري اسالمي : عليه ايران اشاره كرد و افزود

پس : كارشناس ارشد روس خاطرنشان كرد .به ويژه بكار گيري زور مخالف است
از آنكه آمريكا در سال گذشته منطقه خاور دور و اقيانوس آرام را حوزه منافع 
راهبردي اولويت دار خود اعالم كرد، نگراني چين از مداخله واشنگتن در امور 

در اين راستا چين مخالف : وي گفت .ي كشورهاي مستقل افزايش يافته استداخل
    .تقويت حضور و موقعيت آمريكا در منطقه درياي خزر مي باشد
: وي همچنين اين ادعا را كه ايران تهديدي براي روسيه است، رد كرد و افزود

ر  سال پيش با روسيه جنگ داشته است و در حال حاض200ايران فقط در حدود 
رييس سابق راديوي دولتي روسيه   .دو كشور روابط خوب و دوستانه دارند

ايران هيچگاه به كشوري حمله : همچنين با اشاره به صلح دوستي ايران اضافه كرد
نكرده است و سياست هاي اين كشور بر تحكيم پايه هاي صلح و دوستي در عرصه 

  .بين المللي استوار شده است
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36- Ամեն կլոր խնձոր չի: 
 .هر گردي گردو نيست

 37- Աղբը քանի իրար տաս հոտը կելնի: 
 .هرچه به همش زني گندش زياده شود

38- Կոտրած բանը չի շինվի: 
       Կտրած հացը չի կպչի: 

 .آب رفته به جوي نمي آيد باز
 
 39- Սիրե ինձ, սիրեմ քեզ: 

 كه يكسر مهرباني دردسر بي         چه خوش بي مهرباني هر دوسر بي

 )بابا طاهر عريان(
 

 40- ¶իժ կովի պես կովկիթը լի կաթ կը տա, քացով 

կը տա շուռ կը տա: 

 .است) ده(گاو نه من شير

 

  


