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  ديدار  سفير جمهوري ارمنستان از انجمن دوستي
  ايران و ارمنستان

 اكتبر انجمن دوستي ايران و ارمنستان پذيزاي سفير جمهوري 10در تاريخ 
در . ارمنستان آقاي گارن نظريان و كاردار سفارت آقاي گريگور آراكليان بود

آقاي لئون ابتداي اين ديدار دبير اجرائي انجمن دكتر مومني و رئيس انجمن 
آهارونيان  ضمن خوشامد گوئي مهمانان را در جريان اهداف و برنامه هاي انجمن 

سفير جمهوري ارمنستان خاطر نشان ساختند كه انجمن ميتواند در به . قرار داد
. اجرا در آمدن قرار دادهائي كه بين دو كشور به امضاء رسيده است  كمك نمايد

. ن شهرهاي برادر بحث و بررسي انجام گرفتشناختن شهرهايي در دو كشور بعنوا
دو طرف به توافق رسيده اند كه هفته دوستي ايران و ارمنستان با اجراي برنامه 

يشنهاد شد كه اين هفته ميتواند در ÷از طرف سفير . هايي در ايران برگزار شود
 - 1برنامه هاي اين هفته ميتوانند بصئرت ذيل باشد . ماه آوريل برگزار شود

 آثار ميتوانند 150كه در اين نمايشگاه بيش از , يل نمايشگاه نقاشان ارمنستان تشك
 دعوت از يك گروه موسيقي كالسيك از ارمنستان و - 2. به نمايش گذاشته شوند

 كاشتن درخت دوستي در دو -3. اجراي برنامه هاي خاص بمناسبت هفته دوستي
صاحبه مطبوعاتي مشترك در  م- 4. كشور متقابل بعنوان نهاد دوستي بين دو ملت

رئيس و دبير انجمن , سفارت جمهوري ارمنستان كه دز آن مقامات مختلف ايراني
  .   و سفير و يا مقامات ديگر ارمنستاني ميتوانند در آن شركت نمايند

در اين ديدار طرفين به ضرورت بازديد استاندارهاي شهرهاي مختلف دو كشور از 
  .ن همكاريهاي مختلف و متقابل تاكيد ورزيدندشهرهاي متقابل و بررسي امكا

تمام طرفين بر ضرورت شناساندن هر چه بيشتر دو ملت از يكديگر بخصوص در 
زمينه هاي الزم موجود ميباشد و از اين , نقاط دور افتاده دو كشور تاكيد داشتند

ئف مسئولين انجمن اشاره نمودند كه اين كار از وظا. زمينه ها بايد استفاده نمود
  . آنان ميباشد

بجزء هفته دوستي اين مسئله نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه هر سال در 
در فصل بهار يا تابستان توسعه گردشگري از , ماه آوريل ميتوان هفته دوستي

  . كشورهاي متقابل و فصل پائيز براي امور تازيخي  استفاده نمود
ير جمهوري ارمنستان از كمكهاي بي بمناسبت بيستمين سالگرد زلزله ارمنستان سف

شائبه ملت و دولت ايران به زلزله زدگان ارمنستان تشكر نمود و  عيد سعيد قربان 
  . را به دولت و تمامي ملت ايران تبريك گفتند

در پايان اين ديدار از طرف انجمن لوحه تقدير و عضويت افتخاري به جناب سفير 
 .اب آقاي گريگور آراكليان اعطاء گرديدآقاي گارن نظريان و كاردار سفارت جن

      
  شبكه ريلي ايران و ارمنستان در خصوص چگونگي اتصال

  تبادل نظر كردند
ارمنستان در ديدار با مديرعامل راه آهن  قائم مقام وزارت حمل و نقل و ارتباطات

شبكه ريلي دو كشور بحث  جمهوري اسالمي ايران در خصوص چگونگي اتصال
   .و تبادل نظر كرد

در اين ديدار "حسن زياري"چهارشنبه گروه اقتصادي ايرنا،   گزارش روزبه
آهن جمهوري اسالمي ايران براي مشاركت در اتصال راه  راه ضمن اعالم آمادگي

اين پروژه از جمله پروژه هاي با اهميت دو  :آهن كشورمان به ارمنستان، گفت
لمللي كشورهاي كريدور هاي بين ا دولت و ملت است زيرا ايجاد ارتباط با

  .كشورمان قرار دارد همسايه از جمله ارمنستان در چارچوب سياست هاي كلي

كيلومتر است كه  540اين پروژه حدود : مديرعامل راه آهن كشورمان افزود
اين قسمت را  كيلومترآن در ارمنستان قرار دارد و اگر دولت ارمنستان480حدود

 يلي براي راه آهن جمهوري اسالمي كيلومتر از خطوط ر60عملياتي كند اتصال 
  .ايران مشكلي نخواهد بود و اين كار در كوتاه ترين زمان انجام خواهد شد

 سال است كه در اجاره راه آهن روسيه قرار 30راه آهن ارمنستان  :وي گفت
همكاري در خصوص اتصال ريلي بين ايران و ارمنستان نيازمند  دارد، بنابر اين

  .بيشتر در كار است سرعتهمكاري روسيه براي 
واگن هاي باري،  راه آهن ايران اين آمادگي را دارد كه در زمينه: زياري افزود

كه در  مسافري چه به صورت خريد و يا اجاره با ارمنستان همكاري داشته باشد
 صورت عملياتي شدن كار، اين همكاري زودتر از اتصال ريلي بين دو كشور انجام

در : م وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارمنستان نيز گفتقائم مقا .خواهدشد
كميسيون هاي مختلف كه بين ايران و ارمنستان انجام شده، دو كشور  جلسات و

 .اند امضاكرده دو سند همكاري
ارمنستان انجام  مطالعات توجيه فني و اقتصادي اين طرح از طرف : بيگلريان افزود

ارايه  ز مطالعات خود به مسئوالن ارمنيشده و طرف ايراني نيز گزارش مفصلي ا
   .كرده است
شود  مطالعات نهايي اين پروژه توسط يك شركت اتريشي انجام مي: وي گفت

  .كه در اواخر ماه آينده به اتمام خواهد رسيد
پروژه جز سه پروژه اولويت دار راه آهن ارمنستان است،  وي با اشاره به اينكه اين

اين پروژه رضايتبخش است و با توجه به سفر  صوصمذاكرات در اين خ: افزود
مذاكره نهايي پيرامون اين پروژه انجام  آينده رئيس جمهور ارمنستان به ايران

 درصد منابع 50: اين طرح، افزود وي در خصوص تامين منابع مالي .خواهد شد
درصد باقيمانده نيز  50مالي از طرف ارمنستان تامين خواهد شد و در خصوص 

راه آهن   درصد آن را ايران در قالب وام بين دولتي براي25ظار مي رود انت
   .ارمنستان تامين اعتبار كند

  :آهن جمهوري اسالمي ايران، گفت بيگلريان در مورد همكاري هاي ديگر با راه
بازسازي آنها پيگيري هاي  راه آهن ارمنستان در مورد واگن هاي باري، مسافري و

  .د داد تا اين كار زودتر عملياتي شودالزم را انجام خواه
 

  جايگاه كتاب و نشر در ميان اقليتها بر رسي شد
 

جايگاه كتاب و نشر در ميان هموطنان ارمني، آشوري، زرتشتي و كليمي همايش 
با حضور دكتر )  آبان 28(ظي سه دهه انقالب اسالمي در سراي دايمي اهل قلم 

فرهنگ و ارشاد و جمعي از مسووالن و اهل محسن برويز، معاون فرهنگي وزير 
  .قلم اقليتهاي مذهبي بر گزار شد

 مجامع، تشكلها و فعاليتهاي ةدر اين همايش محمد رضا وصفي، مدير كل ادار
فراهم شدن زمينة عدالت خواهي وآزادي بيان  پس از بيروزي : فرهنگي گفت

هاي مختلف هان گروانقالب اسالمي سبب شد تعامل، گفتگو و تبادل نظر علمي مي
اگر چه اين نهضت با تاخير آغاز شد : وي افزود . اقليتها و مسلمانان گسترش يابد 

ولي بر قراري ارتباط ميان صاحب نظران و متخصصان اقليتهاي مذهبي با جامعة 
فرهنگي ايران كه توليد كننده بخشي از علم در داخل از كشورند زمينة رفع 

  .مكتوب را فراهم خواهد كردمشكالت نشر و گسترش فرهنگ 
سپس آقايان، فرهاد افراميان،آلبرت كوچويي ،پرويز اهورايي و سپانوس 
اميرخانيان از اقليتهاي مذهبي به بر رسي وضعيت چاپ و نشر در جوامع خود و 

 فعاليتهاي مطبوعاتي طي سه ده انقالب و حجم كتابهاي منتشر شده "مخصوصا
  .بررسي كرده وتوضيحاتي دادند
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در پايان مراسم،دكتر محسن پرويز، معاون فرهنگي وزير فرهنگ وارشاد  
اسالمي، دكتر محمد رضا وصفي، مدير كل ادارة مجامع، تشكلها و فعاليتهاي 
فرهنگي،دكتر اردشير خورشيديان، رييس انجمن موبدان تهران و دكتر رجبي، 

آثار را داشته رييس موسسة اكو از مولفان ومترجمان كة در سال گذشته بيشترين 
آلبرت كوچويي و : اسامي تقدير شدگان به شرح زير است.اند تقدير كردند

هانيبال گيور گيز از جامعة آشوريان پرويز مودب و سپيدة ساكت خو از جامعة 
كليميان دكتر اردشير خورشيديان و پرويز اهورايي از جامعة زرتشتيان آزاد 

 سوكياس هاكوپ گورجيان راد، ماتيان، كارون سركسيان، ليدا بربريانس،
  .آندرانيك خچوميان، واهه آرمن، آندرانيك سيمونيان از جامعة ارمنيان

همايش جايگاه كتاب و نشر در ميان اقليتهاي ديني در هشتمين روز از كتاب 
وتوسط ادارة كل مجامع، تشكلها و فعاليتهاي فزهنگي، براي طرح و بر رسي 

  .زة اقليتهاي مذهبي بر گزار شدمشكالت نشر و وضعيت كتاب در حو
  
 

  ارمنستان ابالغ شد موافقتنامه همكارى حقوقى بين ايران و
در امور مدنى و كيفرى بين  رئيس جمهور قانون موافقتنامه همكارى حقوقى

تصويب و از سوى  ايران و ارمنستان كه در جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى
 مصلحت نظام تشخيص داده شده جهتمجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با 

شنبه ايرنا به نقل ازپايگاه اطالع رسانى دولت  به گزارش روز سه .كرد اجراء ابالغ
موافقتنامه همكارى حقوقى در امور مدنى و  ، بر اساس ماده واحده اين قانون،

مقدمه و سى ماده تصويب و اجازه  كيفرى بين ايران و ارمنستان مشتمل بر يك
   .شود مبادله اسناد آن داده مي

قانون، دو كشور با در نظر گرفتن اهميت گسترش روابط دوستانه  بر اساس اين
ويژه همكارى حقوقى بر پايه  هاى مورد عالقه طرفين به عرصه مابين در تمام في

ه اقدامات الزم اصل عمل متقابل توافق كردند كه هم احترام به حاكميت ملى و
ارائه معاضدت حقوقى به يكديگر در  در امور مدنى و جزايى به منظور

  .آورند عمل چهارچوب اين موافقتنامه مطابق مقررات داخلى به
 هاى حقوقى هاى متعاهد براى انجام معاضدت بر اين اساس، ارتباط بين طرف

در ( ارمنستانتوسط قوه قضاييه ايران از يك طرف و وزارت دادگسترى جمهورى
از طرف ديگر ) در امور كيفري(دادستانى كل جمهورى ارمنستان  و)امور مدنى

  .صورت خواهد گرفت از طريق مجارى ديپلماتيك
 بر اين اساس، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد در اجراء درخواست

كند با اين حال مرجع مذكور  معاضدت حقوقى قوانين كشور خود را اعمال مي
يا قاعده خاصى را كه مرجع درخواست كننده طرف متعاهد  ند آيينتوا مي

  .عدم مغايرت با قوانين دولت متبوع اعمال كند شرط خواستار رعايت آن است، به
توانند به ابالغ اسناد و  طرف هاى متعاهد مي بر اساس اين توافقنامه، هر يك از

ارات آنان توسط و استماع اظه اوراق به اتباع خويش و همچنين اخذ توضيح
به اجبار اقدام  هاى خود بدون توسل هاى ديپلماتيك يا كنسولگري نمايندگي

تشخيص دهد  بر اساس اين قانون، چنانچه طرف متعاهد درخواست شونده .كنند
 كه انجام معاضدت قضايى به حاكميت يا امنيت ملى يا نظم عمومى يا عرف آن

ن نظام حقوقى در آن كشور است زند يا مغاير اصول بنيادي كشور لطمه مي
   .درخواست معاضدت را با ذكر دليل رد كند تواند مي

هاى متعاهد براى تسليم  از طرف بر اين اساس، درصورتى كه طبق مقررات يكى
پيش بينى شده باشد  دادخواست توسط اتباع خارجى تضمين نقدى يا غير نقدى

از  بود و اتباع هر يكاطباع دو طرف متعاهد از تامين فوق معاف خواهند 
هاى متعاهد در دادگاه و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر از لحاظ كمكهاى  طرف

رايگان از همان حقوق و امتيازات طرف متعاهد براي اتباع خود  معاضدتى
   .برخوردار خواهند بود

هاى متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با  بر اين اساس، هريك از طرف
انين و مقررات خود، اتباع هريك از طرف ها را كه مظنون به ارتكاب قو رعايت

طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفرى قرار  جرم در سرزمين
متعاهد مطابق قوانين و مقررات خود بنا به  هاى دهد و هريك از طرف مي

نافع بررسى و كشف اموال و م درخواست طرف متعاهد ديگر تالش خود را براى
ديگر را از  حاصل از جرم در سرزمين خود بكار خواهد گرفت و طرف متعاهد

متعاهد  همچنين هرگاه فردى در قلمرو يك طرف .سازد نتايج تحقيقات آگاه مي
مورد پيگرد كيفرى قرار گيرد بنا به درخواست طرف متعاهد مذكور، اطالعات 

د درخواست كننده قرار به سابقه محكوميت اورا در اختيار طرف متعاه مربوط
اساس اين قانون، طرف هاى متعاهد اختالف هاى ناشى از اجراء و  برخواهد داد

را از طريق مذاكره مستقيم يا مجارى ديپلماتيك حل و فصل  تفسير اين موافقتنامه
  .خواهند كرد

  جوانان جهان شد ارمنستان ميزبان مسابقات بوكس قهرماني
، ارمنستان به عنوان "AIBA" لمللي بوكس آماتوراز سوي فدراسيون بين ا

   .ميزبان مسابقات بوكس قهرماني جوانان جهان انتخاب شد
پس از انصراف مكزيك از ميزباني مسابقه هاي بوكس قهرماني  به گزارش ايرنا،

اين مسابقه ها، . عنوان ميزبان اين رقابتها انتخاب شد جوانان جهان، ارمنستان به
  .ايروان پايتخت ارمنستان برگزار خواهد شد نده در شهرتيرماه سال آي

 برگزار شود كه به 2008قرار بود سال  مسابقه هاي بوكس قهرماني جوانان جهان
  .تعويق افتاد دليل همزماني با بازيهاي المپيك پكن، يك سال به

در  بنابر اعالم فدراسيون بين المللي بوكس آماتور، هر كشور براي حضور
 سهميه خواهد داشت و در پايان مسابقات، 3 قهرماني جوانان جهان تنها مسابقات
اول تا سوم مشترك هر وزن جواز حضور در بازيهاي المپيك جوانان را به  نفرات

 در كشور 2010نخستين دوره بازيهاي المپيك جوانان، سال  .آورد دست خواهند
  .دخواهد ش سنگاپور برگزار

 
  يران و ارمنستان توسعه همكاريهاي كشاورزي و بهداشتي راا

  بررسي كردند
اي جداگانه با ارمنستان در ديداره  سفير ايران در"سيد علي سقائيان" -مسكو

كشاورزي و بهداشت   وزيران"آراماييس گريگوريان" و "آروتيون كوشكيان"
زمينه هاي  جمهوري ارمنستان، راههاي توسعه روابط ميان ايران و ارمنستان در

   .كشاورزي و بهداشت را مورد بحث و مذاكره قرار داد
ير كشاورزي از مسكو، در ديدارروز جمعه ، سقائيان با وز به گزارش ايرنا

زمينه هاي دام، طيور، صدور ماشين آالت  ارمنستان، طرفين همكاري در
  .مورد بررسي قرار دادند كشاورزي، پرورش گياهان و همچنين آبزيان را

باره موضوعات مختلفي  در مالقات سفير ايران با وزير بهداشت ارمنستان نيز در
دارو، احداث  المت، صدورازجمله توانمنديهاي كشورمان در عرصه بهداشت و س

 كارخانه داروسازي و تجهيزات پزشكي ، بررسي نيازهاي دارويي و ساير مسائل
 .مرتبط با عرصه بهداشت و سالمت ميان دو كشور گفت و گو و تبادل نظر شد

 
  مي شود خط لوله نفت بين ايران و ارمنستان احداث

حداث خط لوله نفت بين  وزير انرژي ارمنستان اعالم كرد ، ا"آرمن موسيسيان"
   .ميالدي آغاز مي شود2009 اين كشور و ايران از تابستان سال

خبرگزاري فرانسه از ايروان، وزير انرژي ارمنستان در يك كنفرانس  به گزارش
 كيلومتر احداث مي شود شهر 300خط لوله كه به طول  اين: مطبوعاتي گفت

  . كردمتصل خواهد  در ارمنستان"اراسخ"تبريز را به 
تبريز فرآوري مي  ارمنستان نفت و گازوييل را كه در پااليشگاه: موسيسيان افزود

  .شود از طريق اين خط لوله دريافت خواهد كرد
 240 تا 200لوله كه دو سال بطول خواهد انجاميد بين  هزينه احداث اين خط

بصورت مساوي از سوي دو طرف پرداخت  ميليون دالر برآورد شده است كه
ارمنستان براي متعدد كردن منابع  اين طرح در چارچوب سياستهاي. واهد شدخ

  .تامين انرژي براي اين كشور صورت مي گيرد
 ارمنستان بويژه پس از جنگ بين گرجستان و روسيه براي تامين انرژي با مشكالتي

 ما به منظور دستيابي به امنيت الزم براي: وزير انرژي ارمنستان گفت .مواجه شد
  .امين انرژي كشور تصميم گرفتيم منابع تامين انرژي خود را گسترش دهيمت

 ميالدي يك خط لوله گاز بين دو كشور احداث 2007و ايران در سال  ارمنستان
 20ميليون مترمكعب گاز طي 36توافقهاي انجام شده قرار است  براساس .كردند

 گاز دريافتي از اين طريق ارمنستان بهاي .ارمنستان صادر شود سال از اين طريق به
اين كشور داراي نيروگاه برق اتمي  .ايران پرداخت مي كند را با صدور برق به

 شوروي در اين كشور احداث شده است است كه در زمان اتحاد
 

  صهيونيستها در غزه ارمنستان از كشتارغيرنظاميان توسط
   ابراز نگراني كرد

 "سيد علي سقائيان" ديدار با رييس نهاد رياست جمهوري ارمنستان در
كشتار صدها غيرنظامي مظلوم  سفيرجمهوري اسالمي ايران در ارمنستان از

نوار غزه ابراز  فلسطيني در جريان تهاجمات وحشيانه نيروهاي صهيونيستي به
 همچنين با ملموس "كارن كاراپتيان"از مسكو،  به گزارش ايرنا .نگراني كرد

و فصل اين بحران از طرق سياسي و  ر غزه، براي حلخواندن حوادث دردناك نوا
  .كرد مذاكرات ابراز عالقمندي


