
 

 

 1-نامه لويسماه

 1385 ماهآذر 127 شماره

  مرور اخبار
  

 ين مالي باكو تأم-س را در قارصيباكو و آنكارا بخش تفل
  خواهند نمود

 وزارت ياست و اقتصاد حمل و تقليس بخش سين محمدوف رئيسدرالد
ه به گرجستان وام بدون يجان و تركيجان اطالع داد كه آذربايحمل و نقل آذربا

خط  يجاد راهروي بخش گرجستان در طرح ايت مالي تأميدرصد درازمدت را برا
.  باكو را به گرجستان اختصاص خواهد داد-سي تفل- آخالكاالك- قارصيآهن

 حمل و نقل سه كشور در ين مالقات وزرايم در آخرين تصميا«: محمدوف گفت
شنهاد اختصاص وام بدون درصد ي پيطرف گرج. هفته گذشته اتخاذ شده است

. »رفتنديد را پذشنهاين پيه ايجان و تركيدرازمدت به خود را كرده است و آذربا
  .  تواند در مورد حجم وام صحبت كندي خاطرنشان كرد كه هنوز نميو

 - ين راهكار طرح حمل و نقلي در مالقات آخري طرف گرجيبگفته و
 ترسد يگرجستان م. رفته استي را پذي شركت تركيه شده از سوي تهياقتصاد

 -لكاالك آخا- قارصي خط آهني حمل و نقلي راهرويكه بعد از راه انداز
اه كاهش خواهد ي سياي دري و پوتير بنادر باتوميان بار در مسي باكو جر-سيتفل
ر يرا در مسي اساس هستند زيها بين نگراني كنند كه اياما كارشناسان فكر م. افتي

طرح .  منتقل خواهند شدي خشك و نه نفت و محصوالت نفتيد اصوالً بارهايجد
 باكو احداث -سي تفل- آخالكاالك-ارص قي خط آهني حمل و نقليجاد راهرويا

 68 كند، ي مينيش بيز پيلومتر را ني ك98 آخالكاالك با طول -خط آهن قارص
در . د باشديلومتر در خاك گرجستان باي ك30ه و يلومتر آن در خاك تركيك

  .  باشدي مشخص الزم ميز بازسازيس ني تفل-بخش آخالكاالك
  3/06/85ا  يكا آرمنيرسپوبل

  
  » هاي روس گازآرد«پايان امور ساختماني 

  ارمنستان-در مرحله اول خط لوله گاز ايران
 شده بر اساس ينيش بي پيتهايفعال»  روس گازآرديها«شركت 

 2,7ارمنستان به ارزش -راني خط لوله گاز اي امور ساختمانيمانكاريقرارداد پ
  . ان رسانده استيرا به پا» اروندان «يرانيون دالر، منعقده با شركت ايليم

س خدمات يان رئي از شوشان سرداريافتيبنا به اطالعات در
 ي بخشي بر رويات خاكبردارين قرارداد عملي آن شركت، بر اساس ايمطبوعات
، ينيرزمي زين شمار راه هايلومتر صورت گرفته است، و در اي ك22,5به طول 

  .ند خط لوله احداث شده اي شده براينيش بي پيسكوها و خندقها
. لومتر استي ك42 تا كاجاران ير خط لوله از مغريطول كل مس

 را طرف ي اعم از قرار دادن لوله ها و مونتاژ ساختماني اقدامات ساختمانيباق
ن بخش از ي ا2006 شود در اواخر سال ي مينيش بيپ.  انجام خواهد داديرانيا

  . ان برسدي به پايامور ساختمان
   02/06/85 وتس آشخاريها

  
  مسأله قره باغ مسأله سياسي و ژئوپلتيك مي باشد

  
 ي كه مسأله قره باغ وجودداشته است طرف ارمنيدر طول مدت

 ي ميجان طي كه با آذربايغاتيهمواره اظهار نظر نموده است كه در جنگ تبل
نگونه هشدارها ينكه ايز مثل اياكنون ن. مي شويگردد ما با شكست مواجه م

م و يان برداشته اين مانع را از مين به نظر برسد كه ما ايد چنيشا. متوقف شده اند
د كامالً ين تأكيالبته ا. ميجان را با شكست مواجه ساخته اي آذربايغاتيف تبليدر ط

ن موارد در قلمرو ارمنستان و قره يد اصالح نمود كه همه اي باشد فقط بايح ميصح
 و يهنيات مير نشريگي كه پي همه آن افرادين گفته برايا. باغ رخ داده است

نجا اغلب يدر ا. دي باشند اغراق شده به نظر نخواهد رسيمطبوعات حكومت گرا م
ن آن به خواننده ي شوند كه مبتكري پخش ميي شوند و برنامه هاي ظاهر ميمطالب
 باشد و موضع طرف ي مي كند كه قره باغ قلمرو ارمني ثابت ميننده ارمنيو ب
د شبكه ي كنيا تصور مي باشد ، آي عادالنه م در خصوص مسأله قره باغيارمن
 كند كه موضع ما ارامنه در خصوص ي را قانع ميننده ارمني بي ارمنيونيزيتلو

ره ي كرده اند و غيشه ارامنه زندگي باشد و در قره باغ هميمسأله قره باغ عادالنه م
نكه در كشور ما در يرا مثل اي باشد زي مير عادي غي كميرين موضع گيو  ا

 يدين تردي گذشته چني سالهايدر هر حال ط.   ندارنديدين مسأله ترديخصوص ا
 قره باغ يايان و حكومت مافياست روبرت كوچاري ريوجود نداشه است و اگر ط

 يگريه ديفرض.  كندين مسأله فرق ميجاد شده است اي در ارمنستان اين مشكليچن
 يونيزي تلوي و شركتهان مطالب جهت انتشار در مطبوعاتيز وجود دارد كه اين

نجا مسأله آن يدر ا.   شونديز منتشر ميه شده اند و ضمناً در ارمنستان نيخارج ته
 يز مي تمسخر آمي مطرح شده است به لحاظ طرز فكر غربياست كه استداللها

. دي دانشمندان به سمع رسيراً از سوي اخيزين استداالل تمسخر آميچن.  باشند
گراناكرت را ي آقدام شهر تي در حواليدانشمندان ارمن كه ي آن گزارشيبطور كل

 يگران مدز احداث شده است را كشف كرده اند تنها به لحاظ علميكه توسط ت
داد مهم يك روي توانست به يو در واقع آن م.  ز و جالب توجه بوديجنجال برانگ

  كه دانشمندان اعالم كردند كهي درلحظه ايول. ل گرددي تبدي علم– ياجتماع
ن ي باشد ايد درك كند كه قره باغ قلمرو ارامنه ميا باين اكتشاف دنيبعد از ا

 يدتي عق– ي به مفاد مليپوتز علمي به خود گرفت و آن از هيگريداد جنبه ديرو
 از افراد مسأله در آن است تا به ياري در ارمنستان به نظر بسيبطور كل. ل شديتبد
ا يد در دنيشا. ا قره باغ ارامنه بوده انديشده  آزاد ين  اراضيا بفهمانند كه ساكنيدن
 يهي تواند توجيت آن نمي در نهايول.  كنندين را درك مي از افراد اياريبس

 تواند ي كه قرارداد سور امروز نميجهت حل و فصل مسأله قره باغ باشد همانطور
غ ت مشكل آن است كه مسأله قره بايدر نها.   به همراه داشته باشدياسيعواقب س

 و ياسيك مسأله سي باشد بلكه آن ي نميخي تاريا علمي و يخيك مسأله تاري
ت  ين وضعين در ايبنابرا.  حل شوديد برحسب نظام جاري باشد و بايك ميتيژئوپل

نصورت ما استپاناكرت ير اي باشد در غين ميمسأله ما داشتن موضع همخوان با قوان
م ي كنيكه خود را قانع مي مادمو.  م نموديگراناكرت خواهيرا دچار سرنوشت ت

  .  گرددي مين روند طيك جهان ايپلماتيقره باغ مال مااست در مراكز د
    01/06/85كاكان ژاماناكيها

  
  آذربايجان با ورود خارجيها به قره باغ مخالف است 

ي چاپ باكو  اطالع م» اِخو«نفو با استناد به روزنامه ي آرم ايخبرگزار
 و مطبوعات وزارت ياست اطالع رسانيس اداره سيئ زاده ريقدهد كه طاهر ت

د يجان تهديجان اعالم كرده است كه وزارت امور خارجه آذربايامور خارجه آذربا
 كنند، اجازه ورود به ي كه به قره باغ سفر مي كند كه به شهروندان خارجيم

  . جان را نخواهد دادي آذربايخاك جمهور
  
 كند، ي سفر ميقره باغ كوهستان كه به يهر كس«:  زاده اعالم كرديقت

 بدون يجانيجان خارج از كنترل دولت آذربايد بداند كه سفر به منطقه آذربايبا
 رد ي، حتيار جدي تواند موجب عواقب بسي ميجانياجازه مربوطه طرف آذربا

 خواهد ينده شود و به احتمال قويجان در آيدرخواست اجازه ورود به آذربا
ن سالگرد استقالل ي م-15 مربوط به مراسم يجاني طرف آذرباينگران. »شد

 سپتامبر در استپاناكرت 2خ يدر تار.  باشدي مي قره باغ كوهستانيجمهور
 ي مراسم مختلف، كنسرتها با شركت هنرمندان از ارمنستان و كشورهايبرگزار
  .  شده استيزي برنامه ريخارج

    2/06/85 ي گولوس آرمن
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  افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي
  

 ارمنستان يالص داخلدات ناخيه، حجم تولي اولياتيبنا به اطالعات عمل
ون يلي م907ارد و يلي م92ون و يلي تر1 معادل 2006ه سال يژوئ-هي ژانويدر ماهها

شتر يب% 11,5زان ي در سال گذشته به ميدرام بوده كه نسبت به همان مقطع زمان
  . بوده است% 16,9زان رشد معادل يسه با ماه ژوئن ميه در مقاياست و در ماه ژوئ

زان يه در كشور ميژوئ-هي ژانوي در ماههاير ملبه گزارش خدمات آما
م يرمستقي غياتهاي بدون ماليدات صنعتيون درام توليلي م379,1ارد و يلي م355
 در سال گذشته به يسه با همان مقطع زمانين شاخص در مقايا. د شده استيتول
دات ي، بدون توليدات صنعتي توليافته است، اما حجم كليكاهش % 1زان يم

ون درام يلي م482,3ارد و يلي م353افته و معادل يش يافزا% 2,2زان يه مالماس، ب
زان يع برق، گاز، آب به ميد و توزي، بدون توليدات صنعتيحجم تول. بوده است

 ياتهايبدون مال(ون درام يلي م853,3ارد و يلي م29افته و معادل يكاهش % 0,6
د ي هم تولي در سال جار2005سه با هفت ماه اول يدر مقا. بوده است) ميرمستقيغ

  . افته اندي كاهش يدات ناخالص كشاورزيبرق هم تول
 به يزان رشد در عرصه ساختمانين مياد شده باالتري يدر مقطع زمان

 انجام يون درام امور ساختمانيلي م302,1ارد و يلي م240معادل . ده استيثبت رس
ش يافزا% 42,8زان ي در سال گذشته به ميسه با همان مقطع زمانيگرفته كه در مقا

 قرار گرفته اند ي كه مورد بهره برداري مسكوني ساختمانهايسطح كل. افته استي
 يسه با ماههاين شاخص در مقايرشد ا.  مترمربع بوده است188070معادل 

  . است% 49,2 معادل 2005ه يژوئ-هيژانو
   31/05/85 وتس آشخاريها

  
  نيروگاه خورشيدي

» اسفر تكنوپاركيو«ن يان تاپان متخصصي نويرش خبرگزاربنابر گزا
 را ين المللين بي از لحاظ موازخورشيدي يروگاههاين ني از ثمربخشتريكيروان يا
كل بسته كار يروگاه با سين.  كنديكار م» اسفريو«جاد كرده است، نمونه آن در يا
 ثمربخش ي دارايمه هاديل كننده نيب حركت آفتاب،  تبديستم تعقي كند، سيم

  . باال دارد
رون، به وزارت يا» اسفر تكنوپاركيو«ر كل يان مديبگفته آرام وارتان

 يو انرژي منابع آلترناتيرعادي ارمنستان طرح استفاده مطالعات غي جمهوريانرژ
در .  باشدين طرح مي از جهات ايكي ي آفتابيروگاههايجاد نيا. شنهاد شده استيپ
  .  شوديز مطالعه مي رعد و برق نيرژامكانات استفاده ان» اسفريو«

 خورشيدي يروگاههايد ني توان توليان در ارمنستان ميوارتان. بگفته آ
ژه از معدن يبو: ن همه مواد خام الزم وجود دارندي ايبرا.  كرديرا سازمانده

 استخراج كرد و بر يستاليوم تككريسيلي تن س1000 توان ساالنه تا يت ميشيگن
 تا ي با قدرت كلخورشيدي يروگاههايد ني توان توليخود من اساس به نوبه يا

  .  مگاوات در سال را سازمان داد100
   31/05/85 ي گولوس آرمن

  

مرزي  موزشي دسته كنترلسفارت آمريكا به مركز آ
   هديه داده استكامپيوتر

 ي دسته كنترل مرزي آموزشكا در ارمنستان به مركزيسفارت آمر
 يوترها و مبلمان دفتريروان كامپي ارمنستان واقع در اي جمهوري مرزبانيروهاين

ن ي در مورد انتقال ايادداشت رسمي. ه داده استي هزار دالر هد25 يبه مبلغ كل
ك يپ روميكا در ارمنستان و سرتير آمري جون اوانس سفياموال از سو

.  ارمنستان امضا شده استي جمهوريت مليات امنر خدميان معاون مديونيهاروت
 ينيش بيه پين هدي سند جون اوانس خاطرنشان كرد كه با ايبعد از مراسم امضا

 خود به ارمنستان كمك يم مرزهايما در امر تحك« مرزبانان ي بازآموزيشده برا

ا ري كند زي خود با ارمنستان افتخار ميكا به همكارير، آمريبگفته سف. »مي كنيم
  . »ي هستي است، تو هم قوي همكار تو قويوقت«

   1/06/85  ايكا آرمنيرسپوبل
 

ساختمان سابق سفارت آمريكا به انجمن انجيي 
  ارمني آمريكا داده شد

 به 18ان يابان مارشال باغراميكا به آدرس خيساختمان سابق سفارت آمر
 يليده انجمن انجنيان نمايرنه لئون. كا فروخته شده استي آمري ارمنيليانجمن انج

 خود يالتي و تشكي ادارينجا دفتر انجمن با بخشهاي اطالع داده است كه در ايارمن
 و ي، اجتماعي، فرهنگي آموزشي برنامه هاين اجرايهمچن. واقع خواهد شد

ر نخوهد ييشكل ساختمان تغ.  شودي مينيش بينجا پيز در همي نيحيت مسيترب
ن ي به اي داخليشير آراي بعد از اتمام تعميعني  بعد از چند ماهيليانجمن انج. افتي

 600ون يلي م2ده باز به مبلغ يق مزايساختمان از طر. ساختمان منتقل خواهد شد
  . هزار دالر فروخته شده است

  1/06/85  ايكا آرمنيرسپوبل
  

  پيرامون انجمن خيريه بانوان ارمني در تهران
  

 از ي با تالش عده ا1905 تهران در سال يه بانوان ارمنيريانجمن خ
  . سا نموده بودنديس شده كه خود را وقف ملت و كليبانوان تأس

، ي با روح و نفس ارمنيت كودكان ارمنيه تربيرياد خيهدف از بن
 ي از مستمندان، برگزاريت مالي به زنان و دختران جوان، حماياطيآموزش هنر خ
  .  اعضاء انجمن بودي بلوغ و رشد ذهني برايجلسات سخنران

 عضو است كه با 125 يه دارايرين انجمن خيادر حال حاضر 
 ي، كمك به فقرا و گروه ادبي گلدوزيت مجدانه خود در امور بخشهايفعال

  . شركت دارند
. ن انجمن استيت ايز تحت حماي سالمندان نيدو دستگاه خانه ها

 بانوان است و مورد ياست كه تنها برا» كيريسوسه ما«مورد اول خانه سالمندان 
گان هم مردان هم يسالمندان گئورك مقدس است كه در آنجا بطور رادوم خانه 

 سالمندان ي و داروهاينات پزشكياز معايدر صورت ن. ده انديبانوان سكونت گز
 ينه هاي همه هزيدر صورت فوت افراد تحت سرپرست.  كننديز تقبل ميرا ن

ن دو يفاتر اعملكرد د. دي نماين انجمن تقبل ميز ايمربوطه و سنگ قبر آنها را ن
 تهران به آنها يشهردار. ر دولت قرار گرفته استيخانه سالمندان مورد تقد

  . ده استي ورزيرنامه اعطاء كرده و نسبت به آنها مساعدت ماليتقد
 110 به ي مخصوصي تهران با كارتهايه بانوان ارمنيريانجمن خ

در . دهد ي اختصاص مي مالي برند كمكهاي بسر ميط سختيخانواده كه در شرا
 ي شاگردان تحت سرپرستي و متوسطه دارايين انجمن در مدارس ابتدايضمن ا

 ي كه نمرات عاليان سال اولي دانشجويز براي نياست، و در مؤسسات آموزش عال
  .  كندي منظور ميلي تحصينه هاي كنند كمك هزيكسب م

 كه در سال ي به بازماندگان قتل عام ارامنه، هموطنانيبانوان ارمن
ز ي و الرس نيومري به ارمنستان مهاجرت كرده اند و زلزله زدگان گ1946

  .ده انديمساعدت ورز
جات ينيريت اعضاء، فروش شين انجمن از حق عضويمنابع درآمد ا

 اهداء يري گئورك مقدس هم مبالغ چشمگيسايكل.  شودين ميها تأميو گلدوز
 ي خانه هايتهايبه فعال قابل مالحظه خود يايها با هدايرانيز اي نيگاه.  كنديم

ه خانه ي كرده و امور تغذيسين از ماهها قبل نام نويريخ.  كننديسالمندان كمك م
 است كه ي شماره حساب بانكين انجمن دارايا.  كنندي سالمندان را تقبل ميها

  . ابدي ي سالمندان اختصاص ميدرآمد آن به خانه ها
سه انجام ي رئأتي هيك را اعضاء انجمن به سرپرستين خدمت نيا

  .  دهنديم
   01/06/85 وتس آشخاريها


