
 

  

 1رويه-نامه لويسماه

  1391ماه  ارديبهشت 169ه شمار

 
  :  ارمنستاني جمهورسيير

  داردي راهبردتي اهمرواني اي گرجستان براراني بزرگراه ااحداث
 

  
احداث :  جمهور ارمنستان اعالم كردسي رئ'انيسيسرژ سرك' - مسكو

 دارد و برنامه ي راهبردتي اهمرواني اي تا گرجستان برارانيه از مرز ابزرگرا
 جي خلي بنادر كشورهاني حمل و نقل برهي است كه ارمنستان را به زنجيبزرگ

  . كندي وصل ماهي سيايفارس و در
 ارمنستان ي جمهورسيي ر'رگنوم' ي خبرگاهي به نقل از پارناي گزارش ابه

 ي گسترش همكارتي بر اهمدي با تاك'كاپان'ن شهر  با ساكناداريروز جمعه در د
 ي بزرگراه را گامني و گرجستان، احداث اراني اي اسالمي ارمنستان با جمهوريها

 قفقاز عنوان ي راهبردمنطقه در ي بازرگاني هاي برنامه توسعه همكاريدر راستا
  .كرد

 يم سودمند زي مردم ارمنستان ني ها براي همكارنيا:  خاطرنشان كرديو
 پروژه نيا:  كردديجنوب ارمنستان تأك-  در باره بزرگراه شمالانيسيسرك.باشد

 آن منجر به تحوالت قابل توجه در ي است كه اجراي طرح بزرگ راهبردكي
  .ارمنستان خواهد شد

 و راني هم مرز با اي اتصال مناطق جنوبي جنوب برا- حمل و نقل شمال ريمس
جستان اند، در نظر گرفته شده است و  كشور كه هم مرز با گريمناطق شمال

 اهي سياي فارس و درجي خلي بنادر كشورهاني حمل و نقل برهيارمنستان را به زنج
  . كنديدر گرجستان وصل م

 همچون بانك توسعه ي المللني بي سازمان هاي و برخراني اي اسالميجمهور
  . كرده اندي بزرگراه ابراز عالقمندني نسبت به ساخت اايآس

 به عنوان هي و تركجاني آذربايجه به قطع ارتباط ارمنستان با جمهور توبا
 تواند به ي گرجستان مراني بزرگراه اي خود، اجراي و غربي شرقگانيهمسا

 . رونق دهدروانياقتصاد ا
 

  هي روسيابي ردستگاهي ايزباني مي ارمنستان براياعالم آمادگ
  

 يارمنستان از آمادگ دفاع ريوز:  كامرسانت نوشتي روزنامه روس-  مسكو
 در صورت شكست مذاكرات مسكو ي روسيابي ردستگاهي ايزباني ميكشورش برا
  . خبر داد'قبله' يابي ردستگاهي مدت اجاره ادي تمدنهيبا باكو در زم

 ي كشورش براي با اشاره به آمادگوي نقل از كارمسانت، رنابهي گزارش ابه
:  گفتي روسابي ردستگاهيساخت ا به منظور ازي مورد نني گذاشتن زماريدر اخت

 در آن در ابي ردستگاهي است، استقرار اي ارمنستان كوهستاننكهيبا توجه به ا
 مانند شعاع پوشش يشتري بيها تي تواند مزي مجاني آذرباي با جمهورسهيمقا
  . تر داشته باشدعيوس

  مدت اجارهدي در حال مذاكره با باكو بر سر تمدهي گزارش، روسني اهي پابر
 در خاك 'قبله' سابق موسوم به ي مانده از دوران شوروي به جايابي ردستگاهيا

 ي ماني و چهارم دسامبر امسال پاستي است كه مهلت آن بجاني آذربايجمهور
 ي گزارش داد كه جمهورزي نيالدي كامرسانت اواخر ماه گذشته مروزنامه.ابدي

 به 'قبله' يابي ردستگاهي اي اجاره بهاي برابر40 شي درخواست افزاجانيآذربا
  . دالر در سال را كرده استونيلي م300 زانيم

 2025 شده تا سال ادي ستگاهي مدت اجاره ادي تمدي روس كه براي هامقام
 را ي دالرونيلي م300 ي اجاره بهاي كنند، درخواست باكو براي تالش ميالديم

  . خواندندزيمبالغه آم
 ي هالي مطالعات و تحلتويون انست معا'نيالكساندر كرامچك' حال ني همدر

 'قبله' يابي ردستگاهي اتي دادن به فعالاني اعالم كرد كه پاهي روسياسي و سينظام

 يابي ردستگاهي اراي وارد نخواهد كرد، زهي روسي دفاعي هاي به توانمنديبيآس
 پوشش دادن يي از توانار كشوني در جنوب ا'ريآرماو' در شهر ينوساز روس

  . برخوردار است'قبله' ستگاهيشش امناطق تحت پو
 كه ري شهر آرماو'ورونژ' كالس يابي ردستگاهي ا،ي كارشناسان نظامدهي عقبه

 ي هاستگاهي با اسهي كند، در مقاي مي خود را سپريشيهم اكنون مراحل آزما
 در زمره زي نجاني آذرباي جمهور'قبله' ستگاهي كه ا'اليدار' و 'دنپر' كالسيابيرد

  . باشدي برخوردار ميشتري بنور ماي هاتيقابلآنهاست، از 
 ستگاهي اي اجاره بهاي برابر40 با اشاره به درخواست ي نظاملي مساكارشناسان

  . اقدام سخن گفتندني از احتمال دست داشتن واشنگتن در اهي از روس'قبله' يابيرد
  

  :وزارت خارجه ارمنستان
  ست اريرناپذيي تغراني در مورد مساله اروانيموضع ا

  
 امور خارجه ارمنستان در كنفرانس مشترك ري وز'انيادوارد نالباند' -  تهران

:  اظهار داشترواني در اهي امور خارجه روسري وز' الوروفيسرگئ' با يخبر
  . استراني مساله در ارتباط با ازيارمنستان طرفدار حل و فصل مسالمت آم

 ري وز ،يانووستيز ر به نقل ارناي ايري و تصوي گزارش گروه اخبار صوتبه
 قي از طرراني بارها بر ضرورت حل مساله اروانيا :امورخارجه ارمنستان افزود
  . كرده استدي تاكي المللنيگفتگو و با شركت جامعه ب

 رانيا.  استزيرناپذيي تغرانيموضع ارمنستان در مورد ا:  اظهار داشتيو
 مساله بدون نيت كه ا باشد، و ارمنستان عالقمند به آن اسي ما مهيكشور همسا

 . حل شودي نظاميتوسل به روش ها
  

   شودي و ارمنستان احداث مراني وحش در مرز ااتي حي المللنيپارك ب
  

    
 اتي حي المللني از احداث پارك ب سرپرست سازمان منطقه آزاد ارس- زيتبر

 طي سازمان، محني و ارمنستان با مشاركت ارانيوحش در مرز نوردوز در مرز ا
  . خبر دادي و مشاركت طرف ارمنستيز

 استان ستي زطي و مسووالن سازمان محراني در نشست با مدي نجفصادق 
 يان ها سازمي وحش منطقه با همكاراتي حري ذخاي طرح با هدف معرفنيا: گفت

  . شودي احداث ميمرتبط و مشاركت طرف ارمن
:  نشست گفتني در ازي ني شرقجاني آذرباستي زطي حفاظت از محركليمد

 ني اي مطالعه و بررسي براستي زطي از سازمان منطقه آزاد ارس و محيندگانينما
  . خواهد شديي اجراي طرح به زودني شده اند و انييپارك تع

 يطي محستي زي هالي از پتانسي لزوم بهره مند با اشاره بهيسيي روكيب
 پارك بزرگ در خاك دو نيا:  آن افزودري ذخايفراوان منطقه آزاد ارس و معرف

 ي و معرفي و جانورياهي ارزشمند گري و ارمنستان با هدف حفظ ذخارانيكشور ا
 ي هاي گذاشتن توانمندشي وحش در دو طرف مرز با به نمااتي حيستيتنوع ز
 ي و جانورياهي گيستي تنوع زست،ي زطي در حوزه محي گردشگر،يتسياكوتور
  . شودي مجادي استي زطي تمام امكانات محشيو نما
 چهارگانه ي وحش هااتي از حيكي منطقه حفاظت شده ارسباران را يو

 ري از ذخاانتي حفظ و صي منطقه همواره در راستانيا: كشور عنوان كرد و گفت
  . داشته استييقش به سزا نياهي و گيارزشمند جانور

 و منطقه آزاد ستي زطي نشست كارشناسان سازمان محني اي از برگزارپس
 و ارمنستان در مركز راني پروژه از محل آن در مرز اني اي بررسيارس برا

  . كردنددينوردوز منطقه آزاد ارس بازد
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  : و ارمنستانراني اي اتاق مشترك بازرگانسيير
 حضوردر حوزه ي برايارمنستان فرصت درراني اي آزاد تجارمركز

  اقتصاد است
  

    
 مركز جاديا:  و ارمنستان گفتراني اي اتاق مشترك بازرگانسيي ر- اراك
 ي حضور و عرضه توانمندي برايسب در ارمنستان فرصت مناانيراني ايآزاد تجار

  . و تجارت استي در حوزه اقتصادياستان مركز
 ي با استاندار استان مركزي در نشست'انيلئون آهارون' رنا،ي گزارش ابه

 و دانش ي تجار،ي كشاورز،ي صنعتي قوي هاتي ظرفي داراياستان مركز: افزود
 تواند از يرمنستان م و اراني اني بي فرهنگي است و با توجه به قرابت هايفن
 منطقه و ني ايازهاي از نياري بسني ارمنستان در تامراني اي منطقه آزاد تجارقيطر

  . همجوار عمل كنديكشورها
 به راني مقامات اي رسميبراساس موافقت نامه ها و سفرها:  دادحي توضيو

 قي كشورها از طرني اهي توسعه مناسبات دوسوي برايارمنستان فرصت مناسب
 عضو فعال كي تواند به عنوان ي مي شده كه استان مركزاي مهيه آزاد تجارمنطق
  . عرصه باشدنيدر ا

كشور ارمنستان :  و ارمنستان اظهار كردراني اي اتاق مشترك بازرگانسيير
 دارد و در ي خوبتي و سالم ظرفكي ارگاني هاوهي پرورش دام با شنهيدر زم

 هرگونه مساعدت نهي زم،ين مركز استااي و رانيصورت مشاركت و درخواست ا
 پرورش و ي براه اجاره چراگااي كشور و ني كشتارگاه دام در مرز اجادي ايبرا

  .انتقال دام وجود دارد
 ي ارمنستان بازار خوبژهي بوانهي مياي آسيكشورها:  اظهار كردانيآهارون

 ري و ساي و راهسازي ، ادوات كشاورزميني آلوم،يمي محصوالت پتروشيبرا
 استقرار شعبه ي برالي هستند و تماي موجود در استان مركزي مادر تخصصعياصن
  . ارمنستان وجود داردي در منطقه آزاد تجارعي صناني از ايا

 و ي ، بانكي گمركژهي والتيدولت ارمنستان تسه:  خاطر نشان كرديو
  . كندي فراهم مي و استان مركزيراني گذاران و تجار اهي سرماي برازي نيتجار

كشور ارمنستان سرپل :  نشست گفتني در ازي ني استان مركزاستاندار
 ي كشورهاي نفرونيلي م450 از شي بتي به جمعراني اي تجاري دسترسي برايخوب
 در راني اي در مركز آزاد تجاري گذارهي سرماي است و استان مركزانهي ميايآس

  . داندي مد خوي و تجاري مناسبات اقتصادي برايي طاليارمنستان را فرصت
 واحد 660 با دو هزار و ياستان مركز:  افزود' فردي اكبر شعبانيعل'

 را به راني مادر اعي رتبه چهارم صنعت كشور و رتبه دوم صناي و صنعتيديتول
 ي هاتي و فعالي گذارهي سرماي برايي و توان بااليخود اختصاص داده و آمادگ

 وجود ي استان مركزيديول و تي صنعتي واحدهاي در ارمنستان از سويتجار
 شگاهي در نماي حضور پررنگ استان مركزي سفر در پنيا:  افزوديو.دارد

 متعدد صورت گرفته و ي پروتكل هاي در ارمنستان و امضاراني ايدستاوردها
 خود را با ارمنستان و ي و تجاري مصمم است كه روابط اقتصادياستان مركز

  . گسترش دهدانهي مياي آسيكشورها
 ي تجاري و بخش هاعي حضور صنايي نشست مقرر شد كه نقشه اجراني ادر
 با 91 ني ارمنستان تا آخر فروردي در مركز آزاد تجاري استان مركزيو اقتصاد

  . شودني و معادن و اتاق تعاون اراك تدوعي ، صناي اتاق بازرگانتيمحور
 ي سازميني شازند و آلوميمي پتروشي شركت هاي مطالعات اقتصادانجام
 جادي ايريگي ارمنستان، پي شعبه در مركز آزاد تجارجادي حضور و اياراك برا

 و ي كاوه استان مركزي مشترك با ارمنستان در شهرك صنعتي بانكساتيتاس
 استان ي مادر تخصصعي از صنادي بازديفراهم كردن بستر سفر تجار ارمنستان برا

  . نشست بودني مصوبات اگري از ديمركز

  تفاهمنامه شدن ييبا نها
   كنندي از مراتع ارمنستان استفاده مي شرقجاني آذربادامداران

  
 شدن ييبا نها:  گفتي شرقجاني آذرباي سازمان جهاد كشاورزسيي ر- زيتبر

 از ي شرقجاني كشور و ارمنستان، دامداران آذرباري سازمان عشانيتفاهم نامه ب
  . كرد استفاده خواهندشاني دام هاي چراي كشور برانيمراتع ا
 ي تعاوني استان و اعضاري امور عشاني با مسوولداري در د' اني مسعود محمد'

 در اقتصاد يري عشاداتي تولتي با اشاره به اهمي شرقجاني آذربايري عشايها
  . كشور دارنديي غذاني در تامي نقش مهمريعشا:  افزوديكشاورز
 در يرز محصوالت كشاومي عرضه مستقي بازارچه هاي از راه انداز،يو
 ي درآمد بهره برداران بخش هاشي با هدف حذف واسطه ها و افزاز،يتبر

 بازارچه از ني بعمل آمده، اولي هايبا هماهنگ:  استان خبر داد و گفتيكشاورز
 تمام مناطق در جي آغاز به كار كرده و به تدري بزودي شهرداري نوع با همكارنيا

  .افتي توسعه خواهد زيشش گانه تبر
 330 ي نشست، از بازسازني در ازي ني شرقجاني آذرباريمور عشا اركليمد

 و يبا همكار:  خبر داد و گفتي سال جاري استان طيري عشاي راه هالومتريك
 ي واردات نهاده هاي استان، اقدامات الزم براي سازمان جهاد كشاورزتيحما
 ي در جمهورني زمدي خرني و همچنري احشام عشاي از قزاقستان برايدام

 استان صورت ري مصارف دام عشاي و ذرت برااي كشت جو، سويگرجستان برا
  . استرفتهيپذ

 ي هاي توسعه استفاده از انرژي برايزي محمد حسن آل هاشم، از برنامه رديس
 از تي حماي طرح در راستانيا:  استان خبرداد و افزوديريپاك در مناطق عشا

 اداره كل به صورت نيسط ا توي انرژنهي بهتيري استان و مديعيمنابع طب
  . شودي استان اجرا منيرنشي در مناطق عشايشيآزما

 زي تبري گلليدر فاز دوم ا'ري عشايالقييمجتمع ' ي از راه اندازني همچنيو
 مردم شتري بيي آشناي مجتمع در راستانيا:  خبر داد و گفتندهي سال آلياز اوا
  . شودي احداث ميري عشاي زندگي ها و روشهاوهيبا ش

 ي سازكي و نزدي بازساز،يري در مناطق عشاي آبشخور دام14 احداث ،يو
 مربوط به مناطق ي سه طرح مطالعاتي و اجراري مورد استفاده عشايچشمه ها

 ي طي شرقجاني آذرباري اقدامات اداره كل امور عشاگري استان را از دني نشريعشا
  . برشمرد90سال 

 خانوار و در 297 هزار و 13 القيي استان در فصل ري عشاي خانوارهاتعداد
  . خانوار است97فصل قشالق هشت هزار و 

 ي از شهرستان هاني و خداآفرماقي سراب، هشترود، چاراوانه،ي مبر،ي كلاهر،
  . شودي محسوب مي شرقجاني آذرباني نشريعشا

 ني از مهمتر'يورن' موسوم به چهي و قالي خام ، قالري قرمز ، شگوشت
  .دي آيستان بشمار م ايري عشاداتيتول

  
  : ارمنستانستي زطي محريوز

   را داردي سوخت با استاندارد جهاندي توليي توانارانيا
  

    
 دي توليي توانارانيكشور ا:  كشور ارمنستان گفتستي زطي محري وز-كرج

  . دارد ي المللني بي آن را مطابق با استانداردهازاتيسوخت و تجه
 مركز ني از نخستدي در بازد'انيونيآرام هاروت' رنا،ي گزارش خبرنگار ابه
در :  خودرو در شهر هشتگرد استان البرز، افزوديندگي و آزمون آالقاتيتحق
 كشور درخصوص ني در اي خوباري بسي هاشرفتي شده، پراني كه از اييدهايبازد



 

  

 3رويه-نامه لويسماه

  1391ماه  ارديبهشت 169ه شمار

  . شودي مشاهده مي جهاني موجود و مطابقت آن با استانداردهاي هايتكنولوژ
 ستي زطي سازمان حفاظت محسيي سفر ري را در پراني هدف از سفر به ايو
 به ارمنستان و انجام مذاكرات و انتقال تجارب و توافقات راني اي اسالميجمهور

  .عنوان كرد 
 ي رودخانه مرزي و كنترل آلودگي درخصوص منابع آبيات انجام مطالعيو

 و راني ايستي از موزه تنوع زدي بازدي در پي پارك دوستسيارس، برنامه تاس
 ني و ارمنستان همچنراني اني مابي فسمي جهت چشم انداز اكوتوريزيبرنامه ر

  . برشمردراني اه موارد را از جمله موضوعات سفر خود بني در ااتيتبادل تجرب
 طي ارمنستان، انجام چند توافقنامه با سازمان حفاظت محستي زطي محريوز

 و انتقال تجربه و ي درخصوص همكاري المللني بوني در سطح كنوانسراني استيز
  . سفر خود دانستي را از رهاوردهايدانش فن
 خودرو كشور در يندگي و آزمون آالقاتي مركز تحقني است نخستيگفتن

 سازمان سيي و ري جمهورسيي با حضور معاون رشيدو هفته پاستان البرز حدود 
  . سازمان استاندارد افتتاح شدسيي و رستي زطيحفاظت مح

 چهار وروي تا سطح ي داخليدي تولي خودروهايندگي مركز تست آالني ادر
 سه و وروي ها تا سطح كلتي پنج و موتورسوروي تا سطح ي وارداتيو خودروها
  . شودي چهار انجام مورويتا سطح  يزلي دني سنگيخودروها
 ديي خودرو كشور تنها مركز مورد تايندگي و آزمون آالقاتي تحقمركز

 يندگي كنترل و نظارت بر آالتي است كه مامورستي زطيسازمان حفاظت مح
    2/ك. خودروها را برعهده دارد

    
 دررودخانه ارس قي تحقي وارمنستان براراني مشترك ايگروه كار

  شودي مليتشك
  

    
 و راني استي زطي سازمان حفاظت محسيي صبح امروز رداري در د-  تهران

 ارس ي رودخانه مرزي از آلودگيري جلوگي ارمنستان ، براستي زطي محريوز
 و شي و آزماقي تحقنهي مشترك در زمي كاري كه گروه ها موافقت كردندنيطرف

  . شودلي كنترل منابع آلوده كننده رود ارس تشكي راه هاي بررسزين
 ' داري ، در دستي زطي سازمان حفاظت محي اطالع رسانگاهي گزارش پابه

 آرام ' و ستي زطي سازمان حفاظت محسيي ر' زاده يمحمد جواد محمد
 سازمان سيي رسان،ي ارمنستان در پارك پردستي زطي محري وز' انيوتيهاروت

 و راني ااني سالگرد آغاز روابط منيستمي بكي ضمن تبرستي زطيحفاظت مح
 ي براي خوبنهي ، وجود عالئق مشترك و اراده رهبران دو كشور را زمارمنستان

  . كردفيگسترش روابط توص
شناسان دو طرف  نقشه توسط كارهي مالقات بر تهني جمهور در اسيي رمعاون

:  كرد و افزوددي تاكي در منطقه مشترك مرزي احداث پارك صلح و دوستيبرا
 در ي احداث پارك صلح و دوستي دو كشور برااني منطقه حفاظت شده مكي

  .نظر گرفته شده است
 دي بازدي دو طرف براي با ابراز عالقمندستي زطي سازمان حفاظت محسيير

:  اظهار داشتكي نزدندهي رودخانه ارس در آزين و ياز منطقه پارك صلح و دوست
 ، يي دارواهاني گنهي و تبادل اطالعات در زمقي مختلف تحقي هانهي زمجاديا

 دو طرف در اني ميي و آب و هوايمي اقلقاتي انجام تحقزي و ني و سنتيصنعت
  .پارك مد نظر است

 مختلف يها نهي جمهور در ادامه بر تبادل دانشجو و استاد در زمسيي رمعاون
 ها و امكانات تي اولونيي و تعيمي و اقليطي محستي در حوزه زيقاتي و تحقيعلم

  . كرددي تاكي دانشگاهنهي موجود در زمي هالي استفاده از پتانسيدو طرف برا

 رودخانه ارس به عنوان تي با اشاره به اهمستي زطي سازمان حفاظت محسيير
:  است گفتدي مفاريوزه آن بس حي كشور هاي و پرآب كه براي رود مرزكي

 آلوده به آن توسط كارخانجات و ي پسماند هاهي و تخلي از آلودگيريجلوگ
  . استي ضروري شهريفاضالب ها
 يي هاي ، استخراج معادن ، آلودگيفاضالب شهر:  زاده اظهار داشتيمحمد

  . رود ارس هستندندهي شوند جزو منابع آاليكه از اطراف وارد آب م
 بخش استخراج معادن است كه طرف نيمشكل عمده در ا: اد ادامه ديو
 جمهور سيي انجام داده و طبق توافقنامه در سفر ري مطالعاتنهي زمني در ايارمن
 ي از آلودگيري جلوگي برايي هاستمي امسال ساني مقرر شد تا پارواني به ارانيا

 از ي ناشعاتي از ضانيو ني هاي شود و با استفاده از فناورهيرودخانه ارس تعب
 در عاتي ضاني صورت اني به نحو مطلوب استفاده كنند كه در ازياستخراج ن

  . نخواهند شديندگي باعث آالگري دندهيآ
 يطي محستي فاجعه زني از ايري جلوگي برادندي به توافق رسني طرفنيهمچن
 كنترل منابع ي راه هاي بررسزي و نشي و آزماقي تحقنهي در زمي كاري، گروه ها

  . دهندليوده كننده ارس تشكآل
 سي تاسي شدن نقشه هاي كرد پس از قطعشنهادي زاده پي ادامه محمددر
 كي جادي اي برانيطرف  ، ي در نقطه صفر مرزي طرف در جلسه ايمنطقه ب

  . جهت منطقه مورد نظر به توافق برسندكپارچهي واحد و تيريمد
 ي برايو فن يكي تكني هاي جهت بررسيجلسات تخصص:  كرددي تاكيو
  . شودلي مشخص تشكي زمان بندكي مشترك در ي هانهي كردن زمياتيعمل

 آب وزارت ري ذخاتيري آژانس مدسيي ر' سساني نرس' داري دني ادامه ادر
 آژانس مورد ي از نحوه عملكرد گروه تخصصيگزارش  ارمنستان ،ستي زطيمح

ام شده از مناطق  انجي هاينظر در محدوده مرز مشترك دو كشور و نمونه بردار
 كننده آب لوده منابع آيي شناساي آنها براي بر روشاتيدو طرف و انجام آزما
  .رودخانه ارس ارائه كرد

 دو كشور به ني بيطي محستي زي هاي است، فردا موافقتنامه همكاريگفتن
  .دي خواهد رسني طرفيامضا

    
   شدي شطرنج جام فردوسي المللنيارمنستان قهرمان مسابقات ب

  

    
 در ي شطرنج مردان جام فردوسي المللني بي دوره مسابقه هاني پنجم-مشهد

  .افتي اني پاي شطرنج باز ارمنستان'انيكيآرمان پاش' يمشهد با قهرمان
 در گفت و گو با كشنبهي عصر ين خراسان رضو شطرنج استااتي هسيير

 بهمن ماه در مشهد برگزار شد، 30 تا 21 مسابقات كه از ني اانيدر پا: افزودرنايا
 سوم ياز كشورمان بر سكو'يني درايپور' دوم شد و ي هلند'اكوفيوي تيسرگ'

  . گرفتيجا
ام چهارم  مقزي نهي از روس'هينيالكساندر فوم':  ادامه داد'يمحمد رضا وجدان'

 ايپور' و ' محجوبيمرتض' ، ' جوانبختماين' دوره از رقابتها را كسب كرد و نيا
  . هفتم را كسب كردندي پنجم الي هر سه از كشورمان رتبه ها'يدنيا

 موفق به كسب مقام هشتم شد و ي گرجستان'انيلئون بابوج':  كرداني بيو
 نهم و دهم يجانيزان آذربا شطرنج با'دزهي شادامبريآكاك' و ' افميرسول ابراه'

  .شدند
 با شركت ي جام فردوساني شطرنج آقاي المللني بي دوره مسابقه هانيپنجم

 ازبكستان، جان،ي آذرباران،ي شطرنج از ادهي و في المللني استاد بزرگ، ب144
 بهمن 30 ي ال21 گرجستان، اكران، هند، ارمنستان، تركمنستان و پاكستان ه،يروس

  .د برگزار شد در مشهيماه جار
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  موساد در جمهوري آذربايجان پايگاه دارد
  

 در جمهوري "موساد"يك مزدور 
هاي  آذربايجان از حضور گسترده جاسوس

 در اين كشور و فعاليت آزادانه آنها خبر لييياسرا
، از وجود يكي "هاآرتص"روزنامه عبري  .داد

هاي پيشرفته سرويس جاسوسي رژيم  از پايگاه
ها تن  در خاك جمهوري آذربايجان خبر داد و اعالم كرد، ده) ادموس(صهيونيستي 
  . مشغول فعاليت هستندورهاي موساد در فضايي آرام در اين كش از جاسوس

 تايمز نيز با يكي از مزدوران موساد در جمهوري آذربايجان به نام روزنامه
شت كه اين مزدور موساد عنوان دا. شيمون و ديگر منابع بلندپايه مصاحبه كرد

  .كنند ها تن از مزدوران موساد در آذربايجان با آزادي كامل فعاليت مي ده
ريزي براي  هايي در زمينه برنامه  همچنين در خصوص وجود گزارشوي

جويانه در  حمله به سفارت اسرائيل در جمهوري آذربايجان به عنوان اقدامي انتقام
  . گفتواكنش به ترور عماد مغنيه در چهار سال گذشته سخن

تعداد نيروهاي موساد در جمهوري آذربايجان :  همچنين تاكيد كردشيمون
  .طي سال گذشته افزايش يافته است

 مقام مسئول سابق در وزارت دفاع جمهوري آذربايجان نيز عنوان يك
  .كند دانند كه موساد در جمهوري آذربايجان فعاليت مي همگان مي: داشت

د كه آمريكا دو پايگاه اطالعاتي در شمال  آگاه ديگر نيز اعالم كردنمنابع
  .و جنوب جمهوري آذربايجان به وجود آورده است

  
   به وزارت امور خارجهجاني آذرباي جمهوررياحضار سف  

 به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جاني آذرباي جمهورريسف
، سازمان "موساد" ي سازمان جاسوسيها تي در خصوص فعالرانيدولت ا

  . ابالغ شدي در خاك آن كشور به وي اسالمي جمهورهي علل،يي اسراياسوسج
 به نقل از اداره اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، به رناي گزارش ابه

 به راني ايا  مرتبط با ترور دانشمندان هستهيستهاي از تروريدنبال تردد برخ
 متي عزي كشور برا در آنالتي تسهي از برخي و برخوردارجاني آذربايجمهور

 ريجوانش" ،يستيوني صهمي رژي جاسوسيها  با شبكهي و همكارويبه تل آو
 آن كشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض ري، سف"آخوندوف

  . ابالغ شدي به وراني اي اسالميدولت جمهور
 كل مشترك المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه ري گزارش، مدني اساس ابر
 جاني آذرباي اعتراض، از دولت جمهورادداشتي هي مالقات ضمن ارانيدر ا

 ي اسالمي جمهورهي موساد علي سازمان جاسوسيها تيموكداً خواست كه از فعال
  . شوديري در خاك آن كشور جلوگرانيا

 سفر به باكو موضوع ي در پاسخ عنوان كرد كه طجاني آذرباي جمهورريسف
 اعالم يراني پاسخ را به طرف ا،يريگين پرا با مقامات كشورش مطرح و ضم

  .خواهد كرد
 با جاني آذرباي نسبت به رفتار نامناسب جمهورني مالقات همچنني ادر

 يراني ضد اغاتي در آن كشور، تبلراني اي اسالمي جمهوري نهادهاندگانينما
 - آستارا ري در مسيراني اي باريها وني كامفي توقني و همچنيا روزمره رسانه

 دي مورد تاكردوستانهي اقدامات غلي قبني اي اعتراض شد و توقف فوراَيقوباكو 
  .قرار گرفت

  
   و ارمنستان قابل حل استهي تركيخياختالفات تار: عبداهللا گل 

 اني ميخياختالفات تار:  گفتهي تركي جمهورسيي ر'عبداهللا گل' -  آنكارا
  .ست قابل حل ا،يخي تارشهي و ارمنستان با وجود داشتن رهيترك

 اختالفات در نيا:  افزودي وه،ي تركي به نقل از منابع خبررناي گزارش ابه 
 ي گفت و گو حل مقي از طري دخالت نكنند، براحتگري دي كه كشورهايصورت
 ي مجازات انكاركنندگان نسل كشحهي با اشاره به رد الهي تركي جمهورسيير.شود

 فرانسه ي قانون اساسيرا توسط شو1915 در سال ي عثمانيارامنه توسط ترك ها
 از خدشه وارد شدن به حه،ي الني فرانسه با رد اي قانون اساسيشورا: اظهار داشت 

  . كرديري كشور، جلوگنياعتبار ا
 ارامنه ي مجازات انكار كنندگان نسل كشحهي فرانسه ، الي قانون اساسيشورا

  .كرد شده بود، رد بي كشور تصوني اي و سناندگانيرا كه در مجالس نما
 سال حبس و كي ارامنه به ي انكاركنندگان نسل كشحهي الني ابراساس
  . شدندي محكوم مي نقدمهيپرداخت جر

 

   گفت وگو با ارمنستان اعالم كردي خود را براي آمادگهيترك
 

 كشورش را ي ، آمادگهي امور خارجه تركري وز' احمد داوداوغلو ' - آنكارا
 ي ارامنه توسط تركهاي نسل كشيدرباره ادعا گفت وگو با مقامات ارمنستان يبرا

  . اعالم كرد1915 در سال يعثمان
 با هي تركي دولتونيزي داوداوغلو امروز در گفت وگو با تلورنا،ي گزارش ابه

 با مقامات يخي آماده است در خصوص مسائل تارهي مطلب گفت تركني اانيب
  .ارمنستان گفت وگو كند

 ي راه هاق،ي به حقاافتني دست يشت برا اظهارداهي امور خارجه تركريوز
  . باز باشدديگفت وگو با
 آنان توسط انينيشي هزار نفر از پ500 و ونيلي مكي كنند كه ي ادعا مارامنه

  . كشته شده اند1916 -  1915 ي سال هاني در بي عثمانيتركها
 و باكو بر رواني جنگ اي خود را در پكيپلماتي و ارمنستان روابط دهيترك
  . قطع كردند1993طقه قره باغ در سال سر من

 بر ي مبني قرارداد2009 و ارمنستان در سال هي امورخارجه تركيوزرا
 و ارمنستان به امضا هي مشترك تركخي تاري دو كشور و بررسي مرزهاييبازگشا
 و هي از متحدان تركيكي جاني آذرباي قرارداد با مخالفت جمهورنيا. رساندند

  . كشور روبه رو شدنيا ي داخلياسيمخالفان س
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