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   سال روابط دوستانه ايران و ارمنستان15
 15عنوان ان و ارمنستان در نشستي در فرهنگسراي هنر، باانجمن دوستي اير

هاي برجسته در اين  از سه تن از شخصيت،سال روابط دوستانه ايران و ارمنستان
در اين نشست ابتدا آقاي محمد فرهاد كليني ـ سفير سابق . حوزه قدرداني كرد

ليان ـ سفيرمختار جمهوري جمهوري اسالمي ايران در ايروان، آقاي گريگور آراك
ايراد سخنراني به ارمنستان در تهران و دكتر امليا نرسيسيان استاد دانشگاه تهران 

دهاي زيربط را ارائه اپرداختند و هركدام نقطه نظرات خويش و گزارشي از نه
در ادامه ايشان توسط آقايان مهندس لئون آهارونيان ـ رئيس انجمن . نمودند

،  ، كارن نظريان ـ سفير جمهوري ارمنستان در تهران ـ نستان ـدوستي ايران و رام
مهندس ابوطالبي ـ رايزن فرهنگي سابق جمهوري اسالمي ايران در ايروان ـ و 
مهندس وارطان وارطانيان ـ نماينده سابق مجلس ـ مورد تقدير و سپاسگزاري قرار 

ش را دربارة روابط در پايان نيز هر كدام از اين افراد نظرات شخصي خوي. گرفتند
انجمن دوستي ايران ارمنستان در . ابراز داشتندو چشم انداز آن ايران و ارمنستان 

 و از كنداي مشابه با اين نشست را برگزار برنامههر چند وقت يك بار نظر دارد 
زحمتكشان و نقش آفرينان به نوعي قدرداني نمايد و همچنين به مسائل راهبردي 

  .بپردازددر روابط دوجانبه 
 هحامد كاظم زاد تهيه شده توسط                  

 
   در مدار زمين قرار گرفتماهواره اميد 

 

   
 2به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، ماهواره ملي اميد بوسيله ماهواره بر سفير 

كه به صورت كامالً بومي در كشور طراحي و ساخته شده است، درمدارزمين قرار 
  .گرفت

د از نوع ماهواره سبك است، اين ماهواره با هدف برقراري ماهواره ملي امي
 ارتباطات متقابل ماهواره و ايستگاه زميني، تعيين مشخصات مداري و تله متري

 24مشخصات زيرسامانه ها، در مدار زمين قرار داده شده است، ماهواره اميد هر 
 ايستگاههاي  بار به دور زمين مي چرخد و در هر دور، دو بار به وسيله15ساعت 

 .زميني دورسنجي و بردسنجي كنترل و هدايت مي شود
ماهواره ملي اميد با دو باند فركانسي و هشت آنتن، اطالعاتي را به زمين 

 نيز به عنوان پرتابگري 2ماهواره بر سفير  . ارسال و از زمين دريافت مي كند
 جو پرتاب و در دقيق و هدايت پذير ، قادر است ماهواره هاي سبك را تا ماوراء

كليه قطعات و اجزاء اين ماهواره و ماهواره بر از . مدار پيش بيني شده قرار دهد 
جمله موتور ماهواره بر كه از تكنولوژي بسيار بااليي برخوردار است، بدست 

ياد   .متخصصان افتخارآفرين صنايع هوافضاي كشور طراحي و توليد شده است
من ماه سال گذشته با حضور رياست محترم آور مي شود ماهواره اميد در به

 در خرداد ماه سال جاري با 1جمهوري اسالمي ايران رونمايي و ماهواره بر سفير 
 .حضور رياست جمهوري بصورت ازمايشي با موفقيت پرتاب شد

 
تحوالت سه دهه ايران نقش مهم اين كشور : نخست وزير ارمنستان

 در جهان را نشان مي دهد
نخست وزير ارمنستان در مراسم گراميداشت سي  "تيگران سركيسيان" -مسكو

: امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران در ايروان پايتخت ارمنستان گفت
  .تحوالت سي سال اخير ايران نقش مهم اين كشور در جهان را نشان مي دهد

به گزارش ايرنا از مسكو، در اين مراسم كه با حضور شماري از مقامهاي عاليرتبه 
ارمنستان ازجمله وزيران امور خارجه، حمل و نقل و مخابرات، آموزش و علوم و 
موقعيت هاي اضطراري و سفير ايران در ارمنستان و شماري از سفراي كشورهاي 

 از استقالل ارمنستان رابطه پس: مختلف برگزار شد نخست وزير ارمنستان گفت

  .خوب و حسن همجواري ويژه ميان دو كشور ايجاد شده و در حال توسعه است
سركيسيان با اشاره به طرحهاي اقتصادي اجرا شده و يا در حال برنامه ريزي ميان 
دو كشور ابراز اميدواري كرد با تعميق روابط در اين خصوص، ازتمامي ظرفيت 

نخست وزير ارمنستان در ادامه  .ري مناسب انجام گيردهاي موجود بهره بردا
  .سخنان خود سياست متوازن ايران در منطقه را مهم ارزيابي كرد

سفير ايران در ارمنستان نيز طي سخناني با تشريح روند  "سيد علي سقائيان"
انقالب اسالمي بدون : پيروزي انقالب اسالمي و تبريك آن به ملتهاي جهان گفت

ديه بزرگي از جانب خداوند به بشريت بوده است و برقراري اتصال ترديد ه
وي ضمن اشاره به دشمني و تحريمهاي  .مجدد انسان با ارزشهاي الهي است

قدرتهاي زورگو جهاني و با بيان عزم و ايستادگي دولت و ملت ايران در برابر اين 
آمد و به فضا فرستاده از دل انواع توطئه ها ماهواره اميد بيرون : توطئه ها افزود

شد و فناوري علمي غني سازي اورانيوم نيز كه در انحصار چند دولت قدرتمند 
سفير ايران حسن همجواري و تعامالت مثبت با همسايگان را از  .بود، بدست آمد

جمهوري اسالمي ايران : اصول سياست خارجي كشورمان عنوان نمود و افزود
ين و حمايتهاي هميشگي از دولت و ملت ارمنستان براي ارتقاء سطح مناسبات فيماب

عزم و اراده خود را براي تعميق هرچه بيشتر مناسبات در كليه ابعاد اقتصادي و 
سياسي و فرهنگي به منصه ظهور رسانده كه اين مناسبات به تقويت همگرايي هاي 

  .منطقه اي نيز مي انجامد
 : رييس كانون نويسندگان ارمنستان

 شاعران ايران منبع الهام ، انديشه و نبوغ هستند
در مراسم گراميداشت رييس كانون نويسندگان ارمنستان  "لئون آنانيان" -مسكو

سي امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در ايروان با اشاره به اينكه ايران از 
ميراث فرهنگي و ادبي بزرگ و غني برخوردار است گفت ، شاعران در ايران 

  .منبع الهام ، انديشه و نبوغ هستند
در مراسم شب شعر و نمايش آثار  "لئون آنانيان"به گزارش ايرنا از مسكو، 

رودكي تا قيصر امين پور كه با همكاري كتابخانه ارمنستان در كانون نويسندگان 
اين كشور و با شركت نويسندگان، اساتيد و دانشجويان ارمني برگزار شد با 

 نويسندگان در ايران شاعران و: تبريك سالگرد پيروزي انقالب اسالمي گفت
افكار ارزشمندي دارند كه جهان پس از گذشت قرنها به ارزش آنها پي برده و آنها 

كارشناس ارشد انستيتو  "آرمانوش كوزمويان"پروفسور  " .را قدر مي نهد
رودكي بين نسل : شرقشناسي آكادمي علوم ارمنستان در ادامه اين مراسم گفت

اين . در ميان شاعران موج مي زندهاي شعرا پيوند ايجاد كرده و فكر و انديشه او 
شاعر بزرگ گرچه نگران و غمگين از شرايط زمانه بود اما ديگران را شاد مي 

  .كرد
 نمايش سه دهه نقاشي معاصر ايران در ارمنستان 

به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ،نمايشگاه نقاشي از آثار 
  .هنرمندان معاصر كشورمان در كشور ارمنستان برپا شد

نا از روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا به گزارش روز يكشنبه اير
وابسته به فرهنگستان هنر، اين نمايشگاه كه در آستانه سي امين سالگرد انقالب 

 سال نقاشي معاصر ايران برپا شده است ، 30اسالمي و با هدف ارائه دورنمايي از 
  . بهمن در ارمنستان گشايش يافت12همزمان با اولين روز دهه فجر 

مايشگاه آثاري از سه نسل هنرمندان ايراني كه چشم اندازي از گرايش ها در اين ن
  .و جريان هاي متنوع و متفاوت هنر نقاشان ايراني است ، به نمايش درآمده است

در مراسم گشايش اين نمايشگاه عالوه بر سفير جمهوري اسالمي ايران در 
هاي لبنان، مصر، ارمنستان ، وزير فرهنگ ارمنستان، نمايندگان سياسي كشور

گرجستان و بالروس به همراه مسوول سازمان ملل در ارمنستان و شمار زيادي از 
  .هنرمندان دو كشور حضور داشتند

 
  ميليون دالر وام به ارمنستان اعطا مي كند500روسيه 

معاون نخست وزير و وزير دارايي روسيه روز  "آلكسي كودرين" -مسكو 
. ميليون دالر وام به ارمنستان پرداخت مي كند500روسيه : پنجشنبه گفت

اين مبلغ براي مقابله با پيامدهاي بحران : به گزارش ايرنا از مسكو ، كودرين گفت
بحران مالي جهاني كه در اوايل پاييز  .مالي جهاني در ارمنستان مصرف خواهد شد

گذشته از آمريكا ناشي شد ، بر اقتصاد بسياري از كشورها از جمله ارمنستان 
 2008 اين كشور منطقه قفقاز در سال تاثيرات منفي گذاشته و رشد اقتصادي در

  .نسبت به يك سال قبل با كاهش شديدي همراه بوده است
وزير دارايي روسيه همچنين آمادگي كشورش براي پرداخت وام به كشورهاي 
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روسيه : را مورد تاكيد قرار داده و گفت "همسود"مشترك المنافع عضو جامعه 
 .دي كندام دو ميليارد دالر وام اعطا مبه كشورهاي بالروس و قرقيزستان نيز هر ك

 
خواننده فرانسوي كه ماه گذشته به وي تابعيت  "شارل آزناوور"

 ارمنستان داده شد با سفيري اين كشور در سوييس موافقت كرد
 

خبرگزاري فرانسه جمعه به نقل از تلويزيون ارمنستان از ايروان گزارش داد كه 
افتخار بزرگي است : معروف است گفت "سيناتراي فرانسه"اين خواننده كه به 

  .كه ارمنستان به من پيشنهاد كرد كه سفير اين كشور در سوييس شوم
تم اما بعد فكر كردم در ابتدا در مورد پذيرش اين مسئوليت ترديد داش: وي افزود

بنابر اين اين پيشنهاد . آنچه براي ارمنستان مهم است بايد براي همه ما نيز مهم باشد
از پدر  "شاهنور آزناووريان" ساله با نام 84اين خواننده  .را با خرسندي پذيرفتم

 هزار ارمني 400و مادري ارمني در پاريس بدنيا آمد و از چهره هاي سرشناس 
هزار تن در آن 25ارمنستان كه 1988پس از زلزله سال  .وب مي شودفرانسه محس

بنيادي را براي كمك به زلزله زدگان برپا و كنسرت  "آزناوور"كشته شدند 
ضمنا نماينده دائم ارمنستان در  "آزناوور" .هايي را نيز در اين ارتباط اجرا كرد

 و مصنف بيش از يك او يكي از خوانندگان مشهور فرانسه.سازمان يونسكو است
  .ميليون صفحه از آثار وي به فروش رفته است100هزار آهنگ است و 

 .شهروندي ارمنستان داده شد) ديماه (به وي در ماه دسامبر 
 تركيه و ارمنستان

 در آستانه برقراري روابط سياسي هستند
وزير امور خارجه ارمنستان، روز چهارشنبه  "ادوارد نعلبنديان" - تهران 

اعالم كرد كه كشورش و تركيه در آستانه برقراري روابط ديپلماتيك با يكديگر 
  .و بازگشايي مرزهاي خود هستند

در يك كنفرانس  "نعلبنديان"به گزارش خبرگزاري فرانسه از ايروان، 
وزير امور خارجه تركيه معتقدم  "علي باباجان"من هم مانند : مطبوعاتي، گفت

  .كه ما در آستانه برقراري روابط ديپلماتيك و بازگشايي مرزها هستيم
يه نيز مانند ما مي توانيم گام جديدي به جلو برداريم، چنانچه ترك: وي افزود

  .ارمنستان بپذيرد بدون پيش شرط مي تواند براي برقراري روابط اقدام كند
نعلبنديان همچنين تصريح كرد كه ايروان از تالش براي شناسايي بين المللي قتل 

ايروان تاكيد دارد كه بر اثر قتل عام و تبعيد  .عام ارامنه صرف نظر نخواهد كرد
 ميليون 1/5در دوران امپراتوري عثماني، بيش از 1917تا 1915ارامنه بين سالهاي 

تن از ارامنه كشته شده اند و اين در حالي است كه تركيه تعداد قربانيان اين واقعه 
 . هزار تن مي داند500 تا 300را بين 

تركيه همچنين عبارت قتل عام در اين خصوص را رد مي كند و اين در حالي 
لمان اروپا اين واقعه را به عنوان قتل عام ارامنه به است كه فرانسه، كانادا و پار

ميالدي 1991تركيه از زمان اعالم استقالل ارمنستان در سال  .رسميت شناخته اند
  .تا كنون، از برقراري روابط ديپلماتيك با ايروان سر باز زده است

عنوان تركيه رويدادي را كه براثر آن تعداد زيادي از ارامنه كشته شده اند، به 
يك قتل عام به رسميت نمي شناسد در حالي كه ارمنستان آن را يك قتل عام مي 

ميالدي، مرزهاي خود با ارمنستان را در حمايت از 1993تركيه از سال  .داند
آذربايجان در آن زمان با ارمنستان بر سر . جمهوري آذربايجان مسدود كرد

رييس  "عبداهللا گل"دار دي .حاكميت بر منطقه قره باغ در حال جنگ بود
جمهوري تركيه از ايروان كه ششم سپتامبر گذشته صورت گرفت، به سكوت 
ديپلماتيك بين دو كشور پايان داد و دو كشور نسبت به برقراري روابط سياسي 

  .ابراز تمايل كردند
 ارمنستان از روند گسترش روابط با ايران

  ابراز رضايت كرد
وزارت امور خارجه ارمنستان در بيانيه اي با اشاره به روابط حسنه و  -مسكو

تهران در سال  - ديرينه ارمنستان با جمهوري اسالمي ايران، از توسعه روابط ايروان
  . ابراز رضايت كرد2008

ر اين بيانيه كه به سياست خارجي ارمنستان در سال به گزارش ايرنا از مسكو،د
آن را روز پنجشنبه منتشر  "پان آرمنين" اختصاص دارد وخبرگزاري ارمني2008

روابط ديرينه و دوستانه ارمنستان با جمهوري اسالمي ايران در : كرد، آمده است
ارد ادو"در اين بيانيه با اشاره به سفر  .سال گذشته با موفقيت گسترش يافت

دبير شوراي امنيت ملي  "آرتور باغداساريان"وزير امور خارجه و  "نعلبنديان
: ارمنستان به ايران و ديدار آنها با مقامهاي ايراني در پاييز سال گذشته، آمده است

وزارت امور خارجه ارمنستان  .اين ديدارها به توسعه روابط دوجانبه كمك كرد

 در روابط بازرگاني و اقتصادي جمهوري با اشاره به پيشرفت هاي بدست آمده
در هشتمين : ، خاطرنشان كرده است2008اسالمي ايران و ارمنستان در سال 

 دسامبر در تهران برگزار 15نشست كميسيون دولتي ايران و ارمنستان كه روز 
گرديد، موضوعات احداث فاز سوم انتقال خطوط برق ميان دو كشور، ساخت 

ي رودخانه ارس، احداث پااليشگاه و مخاذن نگهداري نيروگاه برق آبي بر رو
  . نفت در ارمنستان و احداث خط آهن در اين كشور مورد بررسي قرار گرفت

در اين نشست تفاهم نامه همكاريهاي ارمنستان و ايران در زمينه هاي مختلف 
ازجمله انرژي، حمل و نقل، مخابرات، كشاورزي، بهداشت، آموزشي، فرهنگي و 

در بيانيه وزارت امور خارجه ارمنستان همچنين به پايان  . هاي ديگر امضا شدزمينه
ارمنستان در خاك ارمنستان اشاره  -عمليات احداث فاز دوم خط لوله گاز ايران 

ارمنستان همچنين از ايران بخاطر كمك به انتقال كاالهاي ضروري اين  .شده است
ه كه خطوط مواصالتي ارمنستان به كشور از خاك خود در تابستان و پاييز گذشت

روسيه از طريق گرجستان بدليل وقوع مناقشه اوستياي جنوبي مسدود شده بود، 
  .قدرداني كرده است

 

 نخستين بانوي استاد فيزيك ايران 
 
 بعد از بنيانگذاري نخستين رصدخانه و نخستين بانوي استاد فيزيك ايران

تلسكوپ خورشيدي تاريخ نجوم ايران، فارغ التحصيلي از دانشگاه سوربن پاريس 
 سال تدريس در دانشگاه هم اكنون با خيالي آسوده و خاطراتي خوش بر 30و 

دانشجويان موفق روي تخت آسايشگاه سالمندان، تنها افتخار خود را تربيت 
 . ميداند) استادان امروز(

وي در .  در خانواده ارمني در تهران متولد شد1299آلينوش طريان در سال 
 با درجه ليسانس فيزيك از دانشكده علوم دانشگاه تهران فارغ 1326خرداد سال 

التحصيل و در مهرماه همان سال به سمت كارمند آزمايشگاه فيزيك دانشكده 
م شد و يكسال بعد به عنوان متصدي عمليات آزمايشگاهي در علوم استخدا

  . دانشكده علوم منصوب شد
براي ) دكتر حسابي( پس از تالش بينتيجه براي متقاعد كردن استادش  

كمك به اعزام وي به خارج از كشور، با هزينه شخصي خود به بخش فيزيك 
  . اتمسفر دانشگاه پاريس رفت

 1956 سال ا از دانشگاه علوم پاريس دردانشنامه دكتراي دولتي ر  
دريافت كرد و به دليل خدمت به كشورش پيشنهاد كرسي )  شمسي1335(ميالدي

استادي دانشگاه سوربن را رد كرد و به ايران بازگشت و با سمت دانشيار فيزيك 
  . رشته ترموديناميك در گروه فيزيك مشغول به كار شد

بي بورس مطالعه رصدخانه فيزيك  دولت فدرال آلمان غر1338در سال   
خورشيدي را در اختيار دانشگاه تهران قرار داد و وي براي اين بورس انتخاب شد 

 ماه به آلمان رفت و بعد از انجام مطالعات به 4 به مدت 1340و از فروردين سال 
  . ايران بازگشت

 بدين استادي ارتقا پيدا كرد و  به مقام1343 خرداد 9 سال بعد در تاريخ 3  
  . ترتيب او اولين فيزيكدان زن است كه در ايران به مقام استادي رسيد

 عضو كميته ژئو فيزيك دانشگاه تهران انتخاب 45 آبان سال 29در تاريخ   
 به رياست گروه تحقيقات فيزيك خورشيدي موسسه  رسما 48َشد و در سال 

شيدي كه ژئوفيزيك دانشگاه تهران منصوب شد و در رصدخانه فيزيك خور
  . خود وي در بنيانگذاري آن نقش عمدهاي داشت، فعاليت خود را آغاز كرد

ها را تدريس  وي كه اولين كسي بود كه در ايران درس فيزيك ستاره  
 .د تقاضاي بازنشستگي داد و به افتخار بازنشستگي نائل ش58كرد، در سال 

 


