
تالش ارمنستان برای شکستن 
محاصره ترکیه و جمهوری 

آذربایجان به کمک گاز ایران

پایــگاه خبــری »یرگیــر« ارمنســتان در مقاله ای 
ــرای شکســتن  تحــت عنــوان » تــاش ارمنســتان ب
محاصــره ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان بــه کمــک 
ــن  ــای ســفر ای ــزه ه ــداف و انگی ــه اه ــران« ب گاز ای
هیئــت پرداختــه اســت. هایــک هاراطونیــان معــاون 
وزیــر انــرژی ارمنســتان کــه سرپرســتی ایــن هیئــت 
ــرکت  ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــده دارد رئی ــر عه را ب
ــش  ــاه پی ــه دو م ــد ک ــی باش ــس« م »انرگاایمپک
ــران  ــادرات گاز از ای ــدف واردات و ص ــا ه ــا ب صرف
ــن موضــوع  ــه ای ــا توجــه ب تاســیس شــده اســت. ب
ــا  ــت ب ــن هیئ ــفر ای ــرد س ــان ک ــوان اذع ــی ت م
ــه جهــت واردات و صــادرات  ــاد توافقنام ــدف انعق ه
ــان  ــس تومانی ــرد. آرتاش ــی گی ــام م ــران انج گاز ای
ســفیر جمهــوری ارمنســتان در ایــران حــدود یــک 
ــان  ــه ای می ــاد توافقنام ــر از انعق ــش خب ــه پی هفت
ــازه  ــتان اج ــه ارمنس ــه ب ــتان داد ک ــران و ارمنس ای
ــژه  ــث و بوی ــور ثال ــه کش ــران را ب ــد گاز ای ــی ده م
ــه  ــن زمین ــق در ای ــد. تواف ــادر نمای ــتان ص گرجس
ــابق  ــر س ــان وزی ــون یولی ــفر ل ــی س ــتر در ط پیش
ــران حاصــل شــده اســت.  ــه ای ــرژی ارمنســتان ب ان
بیــژن نامــدار زنگنــه وزیــر نفــت ایــران در آن زمــان 
ــه گرجســتان  ــداوری کــرد صــادرات گاز ب ــراز امی اب
ــال 2017  ــارس س ــاه م ــا م ــتان ت ــیر ارمنس از مس
ــی  ــود. م ــاز ش ــی آغ ــورت آزمایش ــه ص ــادی ب می
تــوان تصــور کــرد هیئــت ارمنــی بــا هــدف تحقــق 
ــد  ــران خواه ــازم ته ــرح ع ــن ط ــه ای ــیدن ب بخش
ــران توســط ارمنســتان و  شــد.««البته واردات گاز ای
صــادر نمــودن آن بــه گرجســتان پیشــتر آغــاز شــده 
اســت. براســاس گــزارش کمیتــه درآمدهــای دولتــی 
ــاه پیــش  ــک م جمهــوری ارمنســتان کــه حــدود ی
ــال  ــه نخســت س ــد، در شــش ماه ــه ش ــن ارائ از ای
جــاری )2016( ارمنســتان 24.7 میلیــون متــر 
مکعــب گاز بــه گرجســتان صــادر کــرده و از محــل 
ــت. از  ــرده اس ــب ک ــد کس ــون دالر درآم آن 6 میلی
آنجائیکــه ارمنســتان تولیــد کننــده گاز نیســت مــی 
تــوان چنیــن تصــور کــرد کــه ارمنســتان گاز ایــران 
را بــه گرجســتان ترانزیــت کــرده اســت.«از آنجائیکه 
شــرکت »انرگاایمپکــس« در اگوســت ســال جــاری 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــت م ــده اس ــیس ش تاس
ترازیــت گاز ایــران بــه گرجســتان پیــش از آن انجــام 
گرفتــه اســت. حجــم انــدک گاز فروختــه شــده بــه 
گرجســتان مــی توانــد مویــد ایــن موضــوع باشــد که 
طرفیــن در شــش ماهــه نخســت ســال جاری مســیر 
ــه  ــا توج ــون ب ــرده و اکن ــش ک ــتان را آزمای ارمنس
ــه نتایــج مثبــت آن در صــدد رســمیت بخشــیدن  ب
بــه ایــن همــکاری هســتند.پایگاه خبــری »یرگیــر« 
ــه اهمیــت اقتصــادی و  ــا اشــاره ب ــه خــود ب در مقال
سیاســی امضــای احتمالــی توافقنامــه همــکاری 
ــه،  ــرای منطق ــه گاز ب ــتان در زمین ــران و ارمنس ای
نخســت  وهلــه  در  توافقنامــه  افزاید:«ایــن  مــی 
درآمدزایــی در پــی خواهــد داشــت کــه بــا توجــه بــه 
ــت  ــادی از اهمی ــی و اقتص ــج اجتماع ــت بغرن وضعی
ویــژه برخــوردار اســت. دوم آن کــه  از طریــق ایــن 
ــه و  ــوی ترکی ــتان از س ــره ارمنس ــکاری محاص هم
جمهــوری آذربایجــان شکســته شــده و بــر اهمیــت 
ــزوده خواهــد شــد.  نقــش منطقــه ای ارمنســتان اف
ایــن همــکاری همچنیــن موجــب تحکیــم هــر چــه 
بیشــتر روابــط بــا ایــران و گرجســتان خواهــد شــد. 
بــا درنظــر گرفتــن طــرح اتصــال شــبکه هــای بــرق 
ایــران، ارمنســتان، گرجســتان و روســیه مــی تــوان 
اذعــان کــرد کــه بــا شــکل گرفتــن کریــدور انــرژی 
ایــران، ارمنســتان، روســیه و گرجســتان، نقــش 
ــه ای  ــن منطق ــای جایگزی ــرح ه ــتان در ط ارمنس
پــر رنــگ تــر مــی شود.«نویســنده مقالــه همچنیــن 
ــر  ــی میل ــاری آلکس ــه ج ــفر هفت ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــتان  ــه ارمنس ــروم« ب ــره »گازپ ــت مدی ــس هیئ رئی
ــران و  ــه گاز ای ــه خــط لول ــی نویســد:«از آنجائیک م
ــرار دارد  ــروم« ق ــت »گازپ ــت مالکی ــتان تح ارمنس
مــی تــوان گفــت بررســی امــکان مشــارکت روســیه 
در ترانزیــت گاز ایــران از مســیر ارمنســتان از اهــداف 

ــوده اســت.« ــروان ب ــه ای ــر ب ســفر آلکســی میل
ــیه  ــق روس ــوع، تواف ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــیر  ــتان از مس ــه گرجس ــران ب ــت گاز ای ــا ترانزی ب
ــا  ــه ب ــود ک ــب آن ش ــد موج ــی توان ــتان م ارمنس
ــروم« ارمنســتان در  ــی محــوری »گازپ ــش آفرین نق
آینــده نزدیــک تبدیــل بــه کشــور ترانزیــت کننــده 

ــود. ــی ش ــای اروپای ــه بازاره ــران ب گاز ای
بخش فارسی رادیوی عمومی ارمنستان 
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افق

روحانی بزودی به ارمنستان سفر خواهد کرد 

برپایــی  دربــاره    درهاکوپیــان  گارنیــک 
: ســال   ۳۸ از  پــس  آثــارش  نمایشــگاه 

ــته  ــن در گذش ــبک م ــار مش ــمه آث سرچش
قطعــات  بــه  مــن  دارد.  ریشــه  کودکــی ام  و 
قــاب دوزی مــادرم کــه روی میــز انداختــه بــود، 
خیلــی توجــه کــردم و بعــد بــه ایــن فکــر کــردم 
ــات  ــدازم و از جه ــم بین ــات را روی ه ــه قطع ک

ــم. ــی بچرخان مختلف
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط 
ــن  ــد، ای ــن هنرمن ــار  ای ــگاه آث ــی نمایش عموم
ــان  ــر« میزب ــاه مه ــا« و »م ــری »آری ــا گال روزه
اســت.  درهاکوپیــان  گارنیــک  نقاشــی های 
طوالنــی،  غیبتــی  از  پــس  کــه  هنرمنــدی 
ــس  ــت. او در پ ــده اس ــش درآم ــارش به نمای آث
ایــن ســال ها بــه جســت وجو در تکنیک هــا و 

اســت. به نمایــش درآورده  را  و حاصــل کارش  پرداختــه  آن هــا  و گســترش  بســط  و  فرم هــای جهــان ذهنــی اش 

الهام گارنیک درهاکوپیان
  از قالب دوزی های مادر

)صفحه 2(

آلیک-رســانه هــای ارمنســتان بــا انتشــار 
گــزارش هایــی دربــاره ســفر قریــب الوقــوع رییــس 
جمهــوری ایــران بــه آن کشــور، بــا هــدف تقویــت 
ــور را  ــط دو کش ــترش رواب ــه، گس ــط دوجانب رواب

ــد. ــرار داده ان ــی ق ــورد ارزیاب م
ــه  ــا اشــاره ب ــاو« ب ــا ن  ســایت خبــزی  “آرمنی
ــه ارمنســتان  ــی ب ــزودی حســن روحان ــه ب ــن ک ای
ســفر خواهــد کــرد مــی نویســد:این موضــوع 
ــوری  ــس جمه ــه ریی ــد ک ــام ش ــس از آن اع پ
ــا  ادروارد نعلبندیــان  وزیــر امــور خارجــه  ایــران ب
ارمنســتان در تاریــخ 5 ژوئــن دیــدار داشــت. ایــن 
ــه ارمنســتان ازتصــدی  ــی ب نخســتین ســفر روحان
مقــام  رییــس  جمهــوری در ســال 201۳ میــادی 

خواهــد بــود. 
ایــن ســایت بــا اشــاره بــه ایــن کــه دو کشــور 
بــا موافقــت بــر ســر لغــو روادیــد درصــدد گســترش 
روابــط تجــاری دوجانبــه پــس از توافــق هســته ای 
ایــران و لغــو تحریــم هــا هســتند     مــی افزایــد: 
لغــو روادیــد ســبب تقویــت رفــت و آمــد بازرگانــان 

و جهانگــردان دو کشــور شــده اســت. 
وزیــر امــور خارجــه ارمنســتان در دیــدار اخیــر 
ــر امــور خارجــه و رییــس جمهــوری  ــا وزی خــود ب
ــک  ــود ی ــورت وج ــه در ص ــرد ک ــد ک ــران تاکی ای
ــائل  ــن مس ــده تری ــخص پیچی ــی مش اراده سیاس
نیــز مــی تواننــد از طریــق مذاکــره و تــاش هــای 

دیپلماتیــک حــل شــوند. 

به منظور شرکت در همایش کلینیکال اونکولوژی 
در تهران

سفر هیاتی از پزشکان و متخصصین مرکز 
سرطانشناسی ارمنستان به ایران

روز شــنبه، 22 آبــان، گروهــي از پزشــکان مرکــز سرطانشناســي ایــروان کــه به 
دعــوت شــرکت "واران پرتــو  درمــان" بــراي شــرکت در ســمپوزیوم سرطانشناســي 
ــده و از  ــک" آم ــه "آلی ــه روزنام ــر تحریری ــه دفت ــد ب ــرده بودن ــفر ک ــران س ــه ای ب

نزدیــک در جریــان فعالیــت هــاي ایــن روزنامــه ۸5 ســاله قــرار گرفتنــد.
ــا" و عضــو ارشــد "واران  ــر محمــد شــهرامي،رییس شــرکت "واران آرمنی دکت
ــورد  ــرد در م ــي ک ــي م ــکان را همراه ــروه از پزش ــن گ ــه ای ــو درمان"ایران، ک پرت
ــق و  ــت: طــي تواف ــک گف ــگار آلی ــه خبرن ــروه ارمنســتاني ب ــن ســفر گ ــداف ای اه
ســند همــکاري کــه شــرکت "واران پرتــو درمــان" ایــران  بــا مرکــز سرطانشناســي 
ــال  ــراي انتق ــان"  ب ــو درم ــرکت "واران پرت ــده ش ــا ش ــروان امض ــان" ای "فانارجی
ــرده و در  ــي ک ــام آمادگ ــه ارمنســتان اع ــدرن ب ــي م ــو درمان ــاي پرت ــتگاه ه دس
ــتاني و  ــن ارمنس ــوزش  متخصصی ــکان آم ــارت  و ام ــت مه ــتا در جه ــن راس همی
ــا  دســت آوردهــاي نویــن پزشــکي تعــدادي از پزشــکان ارمنســتاني را  آشــنایی ب
طــي دوره هــاي کوتــاه مــدت بــه ســمپوزیوم هــا و دوره هــاي آموزشــي در ایــران 
یــا کشــورهاي اروپایــي خواهــد فرســتاد تــا از ایــن طریــق  آمادگــي الزم را بــراي 

ــد. ــن کســب نماین ــزات نوی ــري تجهی کارب
کلینیــکال  همایــش  اصلــی  هــدف  اینکــه   بــه  اشــاره  بــا  وي 
تشــخیص  روش هــای  بــا  آشــنایی  و  شناســایی   ، اونکولــوژی 
بــا  پیشــگیری  اســتراتژی های  یافتــن  و  ســرطان  هنــگام   زود 
ــن ســمپوزیوم   ــزود: در ای ــود اف چشــم انداز داشــتن جامعــه ای عــاری از ســرطان ب
ــور  ــم پروفس ــی، خان ــور امام ــون پرفس ــمنداني چ ــور دانش ــطه حض ــه واس ــه ب ک
ــه از  ــی ک ــمندان نام ــور دانش ــطه حض ــه واس ــد  ب ــزار ش ــران برگ ــراری و دیگ اس
سراســر دنیــا بــه ایــران ســفر کــرده بودنــد از اعتبــار و ســطح علمــی  بســیار باالیــي 
ــراي کســب  ــي ب ــیار خوب ــتاني فرصــت بس ــروه ارمنس ــرای  گ ــود و ب ــوردار ب برخ
تجربــه و شــناخت نســبت بــه پیشــرفت هــاي حاصــل شــده در دنیــاي خــارج از 

ارمنســتان محیــا شــد.
ــووال  ــه س ــخ ب ــان در پاس ــه الزاری ــر آرمنی ــان،و  دکت ــس کارامی ــر نرس دکت
ــتان  ــي ارمنس ــرطان درمان ــات س ــت و امکان ــوص وضعی ــک در خص ــگار آلی خبرن
خاطــر نشــان کردنــد کــه دانــش درمــان ایــن بیمــاري در ارمنســتان بــه ۳-2 دهــه 
قبــل بــاز مــي گــردد و از آن زمــان تــا امــروز هیــچ فعالیتــي بــراي بهبــود امکانــات 

ــود. ــا ارتقــا دانــش متخصصیــن امــر صــورت نگرفتــه ب و ی
دکتــر الزاریــان افــزود: بــا ایجــاد ارتبــاط میــان متخصصیــن دو کشــور امــکان 
بهــره منــدي از دانــش نویــن و همچنیــن کاربــري تکنولــوژي نویــن بــراي پزشــکان 
ــرطاني  ــاران س ــان بیم ــه درم ــر ب ــن ام ــا ای ــه ب ــود ک ــي ش ــم م ــتاني فراه ارمنس

ارمنســتان کمــک شــایاني خواهــد شــد.

ــع  ــه در مجم ــک کمیت ــنا، ی ــزارش ایس ــه گ ب
ــه ای را  ــس قطعنام ــل پیش نوی ــازمان مل ــی س عموم

بهرام قاسمی :

قطعنامه حقوق بشری علیه ایران دارای اغراض خاص سیاسی است
ــه  در محکومیــت وضعیــت حقــوق بشــر کشــورمان ب

ــاند. ــب رس تصوی
بهــرام قاســمی در واکنــش بــه تصویــب قطعنامــه 
ــوم  ــه س ــورمان در کمیت ــه کش ــری علی ــوق بش حق
گفــت:  متحــد  ملــل  ســازمان  عمومــی  مجمــع 
جمهــوری اســامی ایــران قطعنامــه وضعیــت حقــوق 
ــاس  ــن اج ــاد و یکمی ــه در هفت ــران ک ــر در ای بش
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد توســط کانــادا 
ــت را  ــده اس ــه ش ــور تهی ــان آن کش ــایر هم بانی و س
ــن  ــفانه ای ــد. متاس ــول می دان ــل قب ــردود و غیرقاب م

واقعیت هــای  داشــتن  نظــر  در  بــدون  قطعنامــه 
جمهــوری اســامی ایــران، صرفــا مبتنــی بــر نگرشــی 
ــا اهــداف خــاص  ــه و تنهــا ب گزینشــی، مقابلــه جویان

ــت. ــده اس ــب ش ــن و تصوی ــی تدوی سیاس
ــی و  ــت مل ــک عضــو کمیســیون امنی ــن ی همچنی

سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی هــدف از 
تصویــب قطعنامــه ضدایرانــی در کمیتــه حقــوق بشــر 
ــرار  ــل را تحت الشــعاع ق مجمــع عمومــی ســازمان مل
دادن مــوارد نقــض واقعــی حقــوق بشــر در کشــورهای 

دیگــر دنیــا عنــوان کــرد.


	_GoBack

