
 

 

 1رويه-نامه لويسماه

  1387  ماه تير  144 شماره

  مراسم تاسيس انجمن دوستي ايران و ارمنستان
 و در سالن باشگاه ورزشي فرهنگي ارامنه آرارات 1387 تير ماه 24در تاريخ 

مراسم تاسيس انجمن دوستي ايران و ارمنستان كه تقريبا از يكسال پيش فعاليت 
 در اين مراسم از تمام انجمن هاي . برگزار گرديد بودهاي خود را آغاز نموده

گي ورزشي ارامنه، شخصيت هاي شناخته شده جامعه ارامنه ايران از ارگانهاي فرهن
مختلف دولتي از قبيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، وزارت امور خارجه، 
سفيران پيشين ايران در ارمنستان ، خليفه گري ارامنه تهران،  اصفهان و تبريز و 

  .آمده بودشخصيت هاي شناخته شده در سطح  ايران دعوت بعمل 
درابتداي برنامه گروه كر دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به 
رهبري آقاي رازميك اوهانيان سرود ملي جمهوري اسالمي ايران و جمهوري 

به حضار گرامي » پريزاد«ارمنستان به اجرا درآورده و سپس مجري برنامه خانم 
 كر دو سرود ارمني از سپس گروه. خوشامد گفته و دكلمه سالم را سرودند

كوميتاس و يك سرود فارسي اجرا نمودند الزم به يادآوري است جالب توجه 
است كه اعضاي گروه دفتر موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي از تعدادي 

  .ارامنه و مسلمانان تهران تشكيل شده است
ن به رئيس هئيت مديره انجمن دوستي ايران و ارمنستان آقاي لئون آهارونيا

سخنراني پرداخته و اهداف انجمن را براي حضار محترم توضيح داده و به روابط 
  .ديرينه دوكشور ايران و ارمنستان اشاره نمودند

ايشان به .سخنران بعدي آخرين سفير ايران در ارمنستان آقاي حقيقيان بوده 
 و به چشم انداز درخشان.  تاريخي دو كشور اشاره نمودند- مشتركات فرهنگي

پس از دكلمه و اجراي سرود به وسيله . روابط آينده دوكشور اشاره نمودند 
گروه كر سفير جمهوري ارمنستان و ايران آقاي كارن نظريان به سخنراني 
پرداخته و پس از اشاره به روابط بسيار خوب ايران و ارمنستان و توسعه اين 

دانسته و آمادگي روابط تاسيس انجمن دوستي ايران و ارمنستان را به موقع 
سفارت جمهوري ارمنستان در ايران را براي هرگونه كمك و همكاري را اعالم 

  .نمودند
رئيس شوراي خليفه گري ارامنه تهران خانم آيدا آوانسيان به عنوان سخنران 

به . بعدي توجه حضار را بيشتر به گسترش روابط آينده دو كشور جلب نمودند
ارامنه اصفهان و جنوب درمجلس شوراي اسالمي عنوان آخرين سخنران نماينده 

آقاي روبرت بگلريان حضور يافته و به ضرورت تشكيل انجمن دوستي ايران و 
  . ارمنستان اشاره نمودند

در انتهاي برنامه انجمن پذيرايي مختصري را براي  مهمانان گرامي تهيه ديده 
 . بود

  آشنايي با انجمن دوستي ايران و ارمنستان
، )NGO(ستي ايران و ارمنستان يك سازمان مردم نهاد غير دولتيانجمن دو

غير سياسي،غير انتفاعي،و عام المنفعه و متكي بر مشاركت اعضا مي باشد كه 
اهداف اصلي آن تحكيم و گسترش روابط دوستانه و برادري بين مردم دوكشور و 

لمي، پِشبرد اهداف مشترك دو كشور در زمينه هاي فرهنگي، ادبي، هنري، ع
  .فني، اقتصادي، بازرگاني، اجتماعي و ارتباطات است

 در اداره ثبت شركت ها و 1386انجمن دوستي ايران و ارمنستان در مهر ماه 
موضوع فعاليت انجمن، توسعه و . موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است

گسترش روابط دو جانبه ايران و ارمنستان در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي، 
  .اطي، اجتماعي و علمي مي باشدارتب

اركان اصلي انجمن عبارتنداز هئيت موسس، مجمع عمومي، هئيت مديره، 
  :بازرسان و كميته ها
  هئيت موسس

امور و اقدامات تاسيس انجمن، از تهيه و تنظيم اساسنامه تا ثبت انجمن را بر 
رات مجمع عهده دارد و تا زمان برگزاري اولين مجمع عمومي كليه وظايف و اختيا

و هئيت مديره را انجام مي دهد و به محض انتخاب هئيت مديره و بازرسان 
دراولين مجمع عمومي، اختيارات وظايف مذكور به مجري مربوط در اساسنامه 

  .انتقال مي يابد
  مجمع عمومي

مجمع عمومي عادي انجمن، سالي يك بار تشكيل مي شود و وظيفه انتخاب 
سئولين كميته ها، تصويب گزارش عملكرد هئيت هئيت مديره و بازرسان و م

مديره و بازرسان، تعيين خط مشي كلي و تصويب بودجه ساالنه و ترازنامه را به 
  .عهده دارد

  هئيت مديره
ركن اجراي انجمن مي باشد كه در مجمع عمومي با راي كتبي و براي مدت 

  .دوسال انتخاب مي گردد
  بازرسان

 عادي و با راي كتبي براي مدت يك سال بازرسان انجمن در مجمع عمومي
  .انتخاب مي گردند

  :استانجمن دوستي ايران و ارمنستان داراي پنج كميته 
  :اهم وظايف كميته فرهنگي، هنري، ادبي و گردشگري

فراهم كردن زمينه مبادله هئيت هاي فرهنگي و هنري و برنامه  •
  .هاي راديويي، تلوزيوني، فيلم و موسيقي

 معرفي دانشمندان، شعرا و نويسندگان و اعطاء برگزاري جلسات •
  .جوايز ويژه به برجستگان دو كشور

ترجمه و چاپ آثار و مقاالت دانشمندان نويسندگان و هنرمندان  •
  .و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ارمني

  .هماهنگي ، راه اندازي و توسعه گروه هاي گردشگري •
  :شياهم وظايف كميته علمي، فني، آموزشي و پژوه

تالش درجهت برقراري مبادله هئيت هايي از دانشمندان، اساتيد،  •
دانش آموختگان و دانشجويان و شناسايي و معرفي شخصيت هاي 

  .و موسسات علمي پژوهشي دو كشور
ترجمه و تاليف كتب علمي، آموزشي و پژوهشي در راستاي  •

  .گسترش روابط علمي دو كشور
يت هاي علمي و پژوهشي  و تبادل متقابل اطالعات مربوط به فعال •

  .تالش درجهت ل مشكالت علمي و پژوهشي
هماهنگي و فعاليت درجهت ايجاد زمينه اعطاي بورس تحصيلي به  •

  .دانشجويان دوكشور و برگزاري دوره هاي كار آموزي
اهم وظايف كميته اجتماعي، ارتباطات، رسانه ها و سازمان هاي 

  :غير دولتي
ظور اطالع رساني درباره تحوالت و ايجاد زمينه رسانه اي به من •

  .رويدادهاي دو كشور
انتشار اخبار و گزارش هاي مختلف براي شناخت و معرفي دو  •

  .كشور
دو ) NGO(ايجاد ارتباط متقابل ميان سازان هاي غير دولتي   •

  .كشور
فعاليت در عرصه فناوري اطالعات و ايجاد وب سايت انجمن در  •

ت علمي، فرهنگي، هنري، راستاي معرفي ظرفيت ها و امكانا
  .آموزشي، اقتصادي و تجاري دو كشور

  :اهم وظايف كميته اقتصادي، بازرگاني و صنعتي
برگزاري گردهمايي و نمايشگاه هاي توسعه روابط تجاري و  •

  .صنعتي بين دو كشور
فراهم نمودن اطالعات مورد نياز بازرگانان، صاحبان صنايع و اتاق  •

  .هاي بازرگاني دو كشور
 و فعاليت درجهت توسعه مطلوب و متوازن روابط اقتصادي تالش •

  .دو كشور
  :اهم وظايف كميته ورزشي و جوانان

فراهم نمودن شرايط مبادله تيم هاي ورزشي و ايجاد تسهيالت  •
برگزاري دوره هاي آموزشي، ورزشي و تبادل دانش فني مربيان 

  .و ايجاد هماهنگي بين فدراسيون هاي ورزشي دو كشور
  .ي مسابقات ورزشي گوناگون در دو كشوربرگزار •

 
  1976پروفسور ريكتر برنده جايزه نوبل فيزيك در سال 

  در تهران
  

 15:45سخنراني پروفسور برتون ريكتر براي عموم ذانشجويان در ساعت 
خرداد ماه در سالن جابر بن حيان دانشكده شيمي دانشگاه صنعتي  6روز دوشنبه 

  . به پايان رسيد17شريف برگزار شد و در ساعت 
پس از انجام مقدمات مراسم،دكتر رضايي به همراه دكتر سهراب پور و 

در ادامه . همكاري آقايان كامياب و مژدهي مدال دانشگاه به پروفسور اهدا گشت
پروفسور در مورد كارعلمي خود و فيزيك ذرات پر انرژي و شتاب دهنده هاي 

  .زيراتمي توضيحاتي ارايه نمودندالكترون و پوزيترون و ذرات 
ايشان در دوره دكتري روي اين مسئله كار مي كردندو جايزه نوبل را در 
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  . دريافت نمودند1976سال 
ايشان بعد از سخنراني در دانشگاه صنعتي شريف براي بازديد از كارگاه هاي 
له آموزشي در زمينه ي اثرات گازهاي گلخانه اي و گرم شدن كره ي زمين و زلز

  .شناسي تهران را به مقصد شيراز ترك كردند و پس از آن به امريكا بازگشتند
 

 نوع جديدي از مواد پر كننده استخوان ساخته شد
  1387 مرداد 7دوشنبه 

  
نوع جديدي از مواد پركننده استخوان با ويژگي تحريك استخوان سازي در 

  .شددانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي امير كبير ساخته 
دكتر سيد محمود ربيعي پژوهشگر طرح با اشاره به مشكالت دريافت پيوند 
استخوان از ديگر افراد يا خود بيمار گفت، استفاده از مواد پركننده مصنوعي 
  .قابل قبول نيز به دليل هزينه باالي آن گسترش نيافته است
ف وي افزود، هدف از اين طرح عالوه بر ساخت پر كننده اي مطلوب ، حذ

مشكل زيست تخريب پذير نبودن تركيبات متداول و همچنين استخوان سازي و 
  .تحريك به ساخت سلولها ي استخواني بوده است

ربيعي ماده جديد را تركيب دي كلسيم فسفات و هيدروكسي آپاتيت در فوم 
پليمري ذكر كرد و گفت، اين ماده پس از آزمايشهاي سلولي در مدل حيواني 

د و نشان داد كه در گروه استفاده كننده از تركيب جديد خرگوش آزمايش ش
ماه كاهش 3 ماه به حدود 6زمان ترميم بافت آسيب ديده استخوان از بيش از 

  .يافت
در مرحله بعد قرار است با كسب مجوز هاي الزم مراحل آزمونهاي : وي افزود

ي توان در بر اساس اين گزارش، از اين ماده م.انساني اين محصول هم انجام شود
  .پر كردن آسيب استخوانهاي مختلف بدن در ابعاد چند ميلي متر استفاده كرد

اين تحقيق در رساله دكتراي مهندسي پزشكي در دانشگاه صنعتي امير كبير انجام 
  .شده است

بر پايه گزارشي ديگر، توليد بافت مثانه انسان به وسيله مهندسي بافت در جهت 
ي ادراري توسط پژوهشگران مركز تحقيقات پيوند و ترميم ضايعات دستگاه مجار

  .ترميم اعضاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز صورت گرفت
به گزارش ايسنا، دكتر عليرضا امين شريفي، طراح ايده توليد بافت مثانه انسان به 
وسيله مهندسي بافت و يكي از پژوهشگران اين طرح، در اين خصوص اظهار 

در حال حاضر در عصري هستيم كه توليد سلول و بافت، با توجه به اينكه : داشت
پيچيده ترين توليد دنياست و سرمايه گذاري زيادي روي آن انجام مي شود، 
توليد بافت مثانه انسان به وسيله مهندسي بافت عالوه بر كم كردن مشكالت 
  .بيماران بر ارتقاي جايگاه علمي كشور در دنيا نيز تأثيرگذار است

اين بافت برخالف كليه جايگزين :  به ضرورت توليد بافت مثانه گفتوي با اشاره
ندارد و در حال حاضر براي بازسازي مثانه از بافت روده استفاده مي شود كه 
  .مشكالت و عوارض كوتاه مدت و درازمدت زيادي را به بيمار تحميل مي كند

 درمان اين گونه تحقيقات مي تواند افقهاي جديدي را در: وي تصريح كرد
  .ضايعات مثانه ايجاد كند

مهدخت حسين عقدايي، عضو هيأت علمي مركز تحقيقات پيوند و ترميم اعضا و 
بدين منظور، : ديگر محقق اين طرح هم در خصوص چگونگي انجام طرح گفت

قسمتي از بافت پوششي مثانه برداشته شده، اين سلولها در مركز تحقيقات پيوند و 
 شود و در محيط آزمايشگاه كشت داده مي شود، كه ما ترميم اعضا جداسازي مي

  .عالوه بر اين سلولها، سلولهاي ماهيچه صاف را نيز جدا و كشت كرديم
 

  :اوباما در ديدار با اولمرت
  خواستار گفتگوي مستقيم با تهران هستم

  1387 مرداد 7دوشنبه  
يكش با اسراييل باراك اوباما در سفر به اراضي اشغالي، با تاكيد بر روابط نزد

درباره برنامه هسته اي ايران ابراز نگراني كرد، گرچه او در عين حال در ديدار با 
  .اولمرت تاكيد كرده است كه خواهان گفتگوي مستقيم با تهران است

به گزارش ايسنا، باراك اوباما، كانديداي دموكرات انتخابات رياست جمهوري 
ايراني ها بايد متوجه : كرده است گفتآمريكا كه به سرزمين هاي اشغالي سفر 

باشند كه چه دولت بوش باشد، يا اوباما اين مساله باعث نگراني بسياري در 
  .آمريكاست

ايران هسته اي تهديدي جدي خواهد بود و بايد از دستيابي ايران به : وي ادامه داد
  .سالح هسته اي جلوگيري شود

جان مك كين، رقيب جمهوريخواه براساس نظرسنجيها بيشتر اتباع اسراييل از 
اوباما پيشتر و زماني كه خواستار شد بيت المقدس به  .اوباما حمايت مي كنند

عنوان پايتخت تقسيم نشده اسرائيل باقي بماند، باعث خشم فلسطينيها شد كه 
قسمت شرقي اشغال شده اين شهر را به عنوان پايتخت كشور فلسطين در آينده در 

اما مدتي بعد حرفش را پس گرفت و گفت كه درباره اوضاع اوب. نظر مي گيرند
  .بيت المقدس بايد در گفتگو ميان دو طرف تصميم گيري شود
  .اوباما در سفر اخير از اظهارنظر ملموس درباره مسايل سياسي خودداري كرد

اوباما برخالف مك كين كه اوايل سال به اراضي اشغالي سفر كرده بود، براي 
د عباس، رييس تشكيالت خودگردان فلسطين و ديدار از كرانه مالقات با محمو

به گفته يكي از مشاوران اوباما، وي وعده داده است كه   .باختري زمان گذاشت
در صورت پيروزي در انتخابات براي كمك به توافق صلح اسراييل و فلسطين 

از براساس گزارش روزنامه هاآرتص، يكي  .حتي يك دقيقه را هدر نخواهد كرد
موضوعات مطرح در مالقات اوباما و اولمرت تمايل اين كانديداي دموكرات 

اوباما ظاهرا به اولمرت گفته است كه به   .براي گفتگوي مستقيم با تهران بود
  .مالقات با ايرانيها براي طرح ضرب االجلهاي روشن تمايل دارد

ايران از اولويت اوباما افزود كه در صورت پيروزي در انتخابات مساله هسته اي 
هاي وي خواهد بود؛ اما به عنوان بخشي از تالش ديپلماتيك براي پايان دادن به 

  .برنامه هسته اي تهران، ايرانيها بايد فرصتي براي تغيير داشته باشند
  

 اهتزاز پرچم ايران در قطب شمال
  1387 مرداد 7دوشنبه 

ن سفر كرده به قطب براي نخستين بار پرچم مقدس ايران توسط گروه ايرانيا
به گزارش ايلنا كشتي يخ شكن اتمي . شمال، در قطب شمال به اهتزاز درآمد

 كيلومتر در ساعت طي 35توانست با ثبت بهترين ركورد خود با سرعت متوسط 
 درجه شمالي برسد و مسافران كشتي با به صدا درآمدن 90شش روز به مدار 

  .ه قطب شمال را جشن گرفتندناقوس كشتي، زير پرچم كشورهايشان ورود ب
  .همچنين اعضاي اين گروه توانستند يك دور كامل كره زمين را پياده روي كنند

گروه ايرانيان نيز پرچم ايران را درآن نقطه از زمين به اهتزاز درآورده و با 
در اين . پاشيدن مشتي از خاك مقدس ايران زمين، نماز شكر به جاي آوردند

افران ازجمله ايراني ها توانستند درآبهاي يخ زده قطب شنا مراسم، تعدادي از مس
  .كنند

 مرداد از نمايي نزديكتر شاهد 11 كشور حضور دارند و روز 22در اين مراسم 
 .خورشيدگرفتگي خواهند شد

 
نگراني جنبش مردمي نسبت به وضعيت ايجاد شده در 

  جاواخاك
جاد شده در جاواخك يت اي خود را نسبت به وضعي نگرانيمركز جنبش مردم

 ي كه باعث كشته شدن دو نفر شده نگرانييك هاي و شلاهر انفجا. كنديابراز م
  .  بوجود آورده استيقي عميها
ده ين منطقه كه به صورت نادي ارمنستان در مورد اياست مقامات جمهوريس

 با ي همكارين مسئله طي حل ايگرفتن مستمر مسائل موجود در جاواخك و ناتوان
  .  قابل تامل است خورد يمقامات گرجستان به چشم م

 جاواخك به منظور تحقق اهداف يدر عوض مقامات ارمنستان همواره از اهال
 آنها را يرقانوني ارمنستان به صورت غي انتخاباتيخود استفاده كرده و در روندها

  . ز شامل نموده اندين
به ن تحوالت، مقامات ي مشخص نسبت به ايري ابراز موضع گيز به جايامروزه ن

 ي تفاوتي و بي اساس محدود و در كانون هموطنان ما دلسردي بيه هايانيدور بص
  . آورنديبوجود م

ق ي، مسائل تعمك با گرجستان ي استراتژي بعنوان طرفدار همكاريجنبش مردم
، ارتقأ ي اجتماعيافتن سازمان هاي در جاواخك، سر و سامان ي دمكراسيروندها

 را مهم ي و زباني و حقوق فرهنگي ارمني اهاليسطح حقوق بشر، خودگردان
  . دانسته است

 به انجام اقدامات الزم و بايدا مقامات گرجستان ت موجود يبه منظور بهبود وضع
 جاواخك يت اهاليثي و حي اساسي هاي تا حقوق و آزادمبادرت ورزندمتناسب 

  .خدشه دار نشود
  يمركز جنبش مردم

  


