
 

  

 1يهرو-نامه لويسماه

1391ماه  آذر173ه شمار  

 راني با اهاي توسعه همكاري ارمنستان براي جمهورسيير
  كرديعالقه مند ابراز

 ديمجˈ با داري ارمنستان در دي جمهورسيير ˈانيسيسرژ سركˈ -  مسكو  
 كشورش با يهاي توسعه همكاري براراني اي اسالمي جمهورروي نريوز ˈنامجو

  . كردي ابراز عالقه مندرانيا
 ارمنستان، ي جمهوراستي ري به نقل از دفتر مطبوعاترناي گزارش ابه

 ي دولتونيسي كميراني اسيي نامجو ردي با مجداريروز جمعه در د ˈانيسيسركˈ
 در ي نقش بزرگونيسي كمني دارم انانياطم:  و ارمنستان گفتراني ايهايهمكار

 ي و فرهنگيد اقتصا،ياسي مختلف سي دو كشور در عرصه هاي هايتوسعه همكار
  . كندي ميباز

 و توسعه راني خود اهي روابط با همساقيارمنستان به توسعه و تعم:  گفتيو
 امر به رشد مبادالت ني دو كشور عالقه مند است و ااني سودمند ميهايهمكار
  . كنديه كمك م دوجانبيبازرگان
 و راني از روند توسعه روابط اي ارمنستان با ابراز خرسندي جمهورسيير

 احداث يروابط دو كشور در حال گسترش است و به زود: ارمنستان گفت
 يهاي از همكاريگريدر رودخانه ارس به عنوان نمونه د ˈيمغرˈ ي برق آبروگاهين

  . آغاز خواهد شدراني اي اسالمي ارمنستان و جمهوريسودمند جمهور
 ونيسي كميراني اسيي و رراني اي اسالمي جمهورروي نريوز ˈ نامجوديمجˈ
 ينشست ها:  گفتداري دني در ازي و ارمنستان نراني اي هاي همكاريدولت
 برگزار و در تي و ارمنستان همواره با موفقراني اي هاي همكاري دولتونيسيكم

  .ده است دو طرف به دست آماني مي مهميآن توافق ها
 و ارمنستان از راني ايهاي همكاري دولتونيسي كمسييبه عنوان ر:  افزوديو

 ي روساداري داني به دست آمده در جري تحقق توافق هاي براي كوششچيه
  . نخواهم كردغي دو كشور دوست دريجمهور

 ي در عرصه انرژهاي بر توسعه همكارداري دني در اي و ارمنيراني اي هاطرف
  . كردندديتاك

 است و دو افتهي توسعه و گسترش ري اخي و ارمنستان در سالهاراني اروابط
 گريكدي با ي و فرهنگي انرژ،ي و بازرگاني اقتصاد،ياسي سيكشور در عرصه ها

 . كنندي ميهمكار

 ي دفاع راهبردي و بازسازهيروس
  

 يروي نشي رزماي در برگزارهي روسدي اقدام جد-  خبرري و تفسقي تحقگروه
 كشور، ني اي در مناطق جنوب400- اسي و استقرار موشك هايبرد راهياتم

  . مسكو در مقابل واشنگتن داردي دفاع راهبردباتي ترتينشان از بازساز
 هي است كه از ژانوي و استقرار آن در اروپا موضوعي سپر دفاع موشكطرح

 و ناتو مطرح بوده هي روسكا،ي آمراني ميتاكنون به طور جد) 1385يد (2006
 ه،ي و روسكاي آمريعني ي دولت ها در دو طرف اصلريي با تغي كه حتيطرح. تاس

  . مانده استي باقي راهبرديهنوز به عنوان مساله ا
 قرار يي و اجراياتي عملتي در وضعي ناتو در حالي سپر دفاع موشكطرح

 بن بست در مذاكرات جادي اهي و روسكاي مقامات آمرن،ي از اشيگرفته است كه پ

 از ي از آغاز طرح سپر دفاع موشكهيروس. رق مختلف اعالم كرده بودندرا به ط
 مخالفت خود را لف، مختي تا به امروز به روش ها2006 هي در ژانوكاي آمريسو
 پس اجالس هيروس.  اعالم كرده استشي مرزهايكي سامانه در نزدني اجاديبا ا
و مسووالن ) 1390ري تيسوچ( ناتوي، در مذاكرات متعدد با مقام ها2010سبونيل

)  مردادستمي ب- پنجم مرداد و اجالس سنت پترزبورگ -  كايدر آمر ( ييكايآمر
 يتري دمتيدر نها.  اعالم كردكاي آمرانه طرفكي يمخالفت خود را با اجرا

 واشنگتن را -  بن بست در مذاكرات مسكوهي وقت روسي جمهورسيي رفيمدود
  . كرددييتا

 ي توازن راهبردياي احي خود را براينظام تحركات هي روس،يي فضاني چندر
 بخش جدا از -  نگراديني رادار كالنه،ي زمنيدر ا.  آغاز كردييكايبا طرف آمر
 با حضور -  لهستان و بالروسني و بكي بالتياي در كرانه درهي روسيخاك اصل

 ي كه به زودرد اعالم كهي شد و روسيراه انداز1390 ي در هشتم دفيمدود
 بالروس، ارمنستان، قزاقستان و ي مشترك به همراه كشورهايياسامانه دفاع هو

  . خواهد شدجادي ازستانيقرق
 خود ي توان دفاع راهبردي بازسازي اقدام برانيدتري در جدهي روسنيهمچن
 يتريدمˈ رابطه نيدر ا.  خبر دادي راهبردي اتميروي نشي رزماياز برگزار
 شي رزماي مهر از برگزار29 روز شنبه هي روسي جمهورسيي ريسخنگو ˈپسكوف
 ي بار در دو دهه پس از فروپاشني اولي كشور براني اي راهبردي اتميرويتوسط ن

 ي اتميرويپسكوف به خبرنگاران گفت؛ ن.  سابق خبر دادي شورورياتحاد جماه
 و فرمانده كل ي جمهورسيي رني پوتريمي والدي تحت فرماندههي روسيراهبرد

 ش،ي رزمانيدر چارچوب ا.  برگزار كرده استشي رزماهي مسلح روسيروهاين
 و چند فروند موشك شيما آزهي روسي راهبردي اتميروي نتيريسامانه مد

 . پرتاب شدزي نيكيبالست
 

 ياسطوره فوتبال ارمنستان با ورزش قهرمان
  كندي مي خداحافظ

 

  
 

 و اسطوره ي مدافع افسانه اي خداحافظي فوتبال ارمنستان برامي ت–اصفهان
  . كندي برگزار مي دوستانه خارجداريخود د
 سيسرگˈ:  ارمنستان روز پنجشنبه نوشتي ، خبرگزاررناي گزارش ابه
 يتواني لمي كه با تدوستانهداري كشور دردني فوتبال امي تيمدافع افسانه ا ˈانيهوسپ

  . كندي مي خداحافظي قهرمانياي و دنيبرگزار خواهد شد از فوتبال مل
 ي نوامبر در ورزشگاه مل14 دوستانه روز داري دني ا،ي خبرگزارني نوشته ابه

 ني اي خداحافظي بازي فوتبال ارمنستان براوني شود و فدراسيارمنستان برگزار م
  . را در نظر گرفته استي اژهي وي برنامه هاكنيباز

 خود دارد و قرار است در ي را در كارنامه ورزشي ملداري د131 انيهوسپ
 ي در حضور هزاران هوادار خود از ورزش قهرمانيتواني دوستانه با لداريد

 . كنديخداحافظ
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  ي و ارمنستان در بخش كشاورزراني ايهمكار
  ابدي ي توسعه م

    
 يبا امضا:  گفتي شرقجانيربا آذي سازمان جهادكشاورزسيي ر- زيتبر

 ر،ي استان و استان آرماوني اني كنترل خسارات تگرگ بيها  دستگاهديقرارداد خر
  .ابدي ي توسعه مي و ارمنستان در بخش كشاورزراني ايهمكار

 سيي راني با پروفسور آرام وارطانداري روز دوشنبه در داني محمدمسعود
 همراه با اشاره به استفاده ئتيمنستان و ه ارري باروا از استان آرماويمركز نوآور
 جهي دستگاه ها نتنيا:  افزود،ي غربجاني ضد تگرگ در استان آذرباياز دستگاه ها

  . دارندع از خسارات تگرگ در مزاريري در جلوگيمطلوب
 بر اثر بارش تگرگ به باغات و الي راردهايلي ساالنه منكهي با اشاره به ايو

 سامانه و نيدر صورت نصب ا:  شود، اظهاركردي ممزارع استان خسارت وارد
 از بارش تگرگ به ي خسارات ناشزاني سامانه ها مني پوشش اري سطح زشيافزا

  .ديحداقل خواهد رس
 ي محصوالت كشاورزي براي ارمنستان بازار مناسبنكهي ااني با بانيمحمد

و  دي همكاري برايادي مشترك زي هاتيظرف:  است افزودي شرقجانيآذربا
  .طرف وجود دارد

 و منابع ي مختلف كشاورزي در حوزه هاي كارشناسي هائتي تبادل هيو
 از چراگاه ها و مراتع ارمنستان را از جمله موارد يري بهره گني و همچنيعيطب

 دستگاه ديخر:  ها عنوان كرد و گفتي توسعه همكاري در راستايمورد بررس
  . در دستور كار است باران زا و مولد باران از ارمنستان هميها

با استفاده از :  ارمنستان هم گفتري باروا از استان آرماوي مركز نوآورسيير
 ي ميري نو از وارد آمدن خسارت تگرگ به باغات و مزارع جلوگي هايفناور
  .شود

 ي دستگاه هانكهي اانيبا ب) Aram Vardanyan(اني آرام وارطانپروفسور
 تگرگ زا ي ابرهانيادر هستند خطرناك تر شده در ارمنستان قديضد تگرگ تول

 500 حدود ي توانند ابرها را در شعاعي دستگاه ها منيا: را پراكنده كنند افزود
  . قرار دهندريمتر تحت تاث

 هكتار از كصدي از شي دستگاه ها قادر است بنيهر كدام از ا:  گفتيو
  . پوشش قرار دهدري اطراف خود را زياراض
 ي دستگاه ها با استفاده از گاز بوتان و پروپان كار مني اهنكي با اشاره به ايو

 قي برد دارند و قادر هستند از طرلومتري ك12 ها ستمي سنيا: كنند، ادامه داد
 يري تگرگ زا ، از بارش تگرگ جلوگي به داخل توده ابرهاي امواج صوتكيشل

  . به باران كنندليو آن را تبد
 دستگاه ها به صورت كنترل از راه دور نيا نكهي ااني با باني وارطانپروفسور

 كوتاه آنها را امي توان با استفاده از تلفن همراه و ارسال پي مي كنند و حتيكار م
 تگرگ زا را بصورت خودكار ي ها قادرند ابرهاستمي سنيا: فعال كرد، افزود

رتفاع  ابرها در اي بر روري تأثي براياف كي امواج ضربه ادي كرده و با تولييشناسا
 كي به عنوان تحرني از بارش تگرگ و همچنيري با هدف جلوگلومتر،ي ك10

 شده ديامواج تول:  خاطرنشان كرديو. از موارد عمل كنندياريبارش باران در بس
  . خطر استي از جمله پرندگان بستي زطي محي دستگاه ها برانيتوسط ا

  :كارشناس روس
   گرفتار شده استهيغرب در بحران سور

  

    
:  گفتهي روسكي مطالعات ژئوپلتي آكادمسيير ˈواشفي اديلئونˈ - تهران

  . روبه رو شده استياسي سي تنگناكي با هيغرب در برخورد با بحران سور
مداخله  ˈومي الايروسˈ يونيزيدر گفت وگو با شبكه تلو ي ورنا،ي گزارش ابه
 در ياحتمال مداخله نظام  : دانست و اظهار داشتفي را ضعهي در سورينظام
  . كندي درصد تجاوز نم30 از هيسور
 در باره حمله ي روس در پاسخ به پرسشياسي سلگري كارشناس و تحلنيا
 هي ارتش تركنكهيبا ا:  آن گفتيامدهاي و پهيبه سور ˈناتوˈ اي و هي تركياحتمال

 ي محدود مرزاتي آنچه عملي براي را از پارلمان به منظور آمادگيز مجوراياخ
 الملل ني بني با قواند در تضاياتي عملني چني كرده است، ولافتي شده درفيتوص

  . رودي تجاوز به شمار مي باشد و نوعيم
 جادي راستا با مشكل اني در اهيترك:  گفتزي ني حمله اني چنامدي در باره پيو
 و عراق هي ارمنستان، سوره،ي روسران،ي ايعني مخالف خود ي از كشورهايحلقه ا

  . كشورها احاطه شده استني اي از سوهي است كه تركي در حالنيروبه رو و ا
 تحت نظارت و هي در خاك تركي سورني هسته معارضيري شكل گيو
 جادي مزدور و اي و حضور گروه هاكاي امور خارجه آمرري معاون وزيرهبر
 و هي نظام سوري سرنگوني توطئه براي را در راستاهي آنها در تركيوگاه هاارد
  . دانستكاي هوادار غرب و آمري كار آوردن گروه هايرو

 مخالف ي حال خاطرنشان كرد كه كشورهاني كارشناس روس در عنيا
  . كنندي چهار مرحله را طدي هدف باني به ادني رسي براهيسور

 مودهي چهارمرحله تاكنون سه مرحله را پني خاطرنشان كرد كه آنها از ايو
 و ي سورزمخالفاني و تجهياسي اركان سجادي ايعني مرحله اول گري دانياند و به ب

 اعتراضات اني در جريزي خونريعني ها، مرحله دوم ابانيكشاندن آنان به خ
 آغاز يعنيرحله سوم  و كشتن مردم و متهم ساختن نظام حاكم و مزيمسالمت آم

  . استافتهي را تحقق يستي تروراتي مسلحانه و عملي هاييارويرو
 يعني طرح ني مرحله چهارم اي غرب در اجرايول:  اظهار داشتواشفيا

 شاهد يبي عراق و ل،يوگسالوي آنچه در ري نظهي نظام در سوريمرحله سرنگون
  . با شكست مواجه شده استم،يبود

 رود و با ي به شمار مهي ملت و دولت سوري برايروزي پكي نيا:  افزوديو
  . كشورها حاصل شده است گري دي و برخراني ان،ي چه،يكمك روس

 در هي كه غرب در بحران سورمي هستنيما در حال حاضر شاهد ا:  گفتيو
  . نداردي گرفتار شده است كه برنده و بازنده ادي شديي تنگناكي

 را ييشنهادهاي پدي باهي و دولتمردان سورهي روسيطي شرانيدر چن:  افزوديو
  . كنندهي برون رفت از بحران موجود ارايبرا

 است كه ني انهي زمني مسئله در انيمهمتر:  كارشناس روس اظهار داشتنيا
  . خود را حفظ كرده استي ملتي همچنان استقالل و حاكمهيملت سور


