
ریاست جمهوری ارمنستان: 
مذاکرات صلح قرا باغ باید بر 

سه محور عدم استفاده از زور و یا 
تهدید به زور،شناسایی تمامیت ارضی 
کشورها و برابری ملت ها و حق تعیین 

سرنوشت ملی استوار باشند

ســرژ سرکیســیان رئیــس جمهــوری ارمنســتان 
ــزاری روســی  ــؤال گزارشــگر خبرگ ــه س در پاســخ ب
مذاکــرات  آینــده  بــاره  در  ســیوودنیا"  "روســیا 
ــتفاده از  ــدم اس ــور ع ــه مح ــر س ــاغ ب ــرا ب ــح ق صل
زور و یــا تهدیــد بــه اســتفاده از زور، شناســایی 
تمامیــت ارضــی کشــورها و حــق تعییــن سرنوشــت 
ــیلیوف  ــری گیس ــت. دیمیت ــرده اس ــد ک ــی تأکی مل
رئیــس خبرگــزاری روســی "روســیا ســیوودنیا" 
ایــن مصاحبــه را بــرای شــبکه جهانــی "اســپوتنیک 
آرمنیــا" انجــام داده و نظــرات رهبــر ارمنســتان را در 
ــاره همــکاری نظامــی میــان ارمنســتان و روســیه،  ب
مســائل قفقــاز جنوبــی و حــل مســالمت آمیــز 

ــده اســت. ــا ش ــاغ جوی ــرا ب ــران ق بح
ــه پیشــنهاد  ــا اشــاره ب ــور ب ــای رئیــس جمه آق
رهبــری روســیه بــرای تشــکیل فرماندهــی مشــترک 
ــرده  ــتقبال ک ــور از آن اس ــلح دو کش ــای مس نیروه
ــان  ــم پیم ــور ه ــه دو کش ــت ک ــته اس ــام داش و اع
ــی  ــت جمع ــان امنی ــو پیم ــوده، عض ــتراتژیک ب اس
مــی باشــند و ایــن پیشــنهاد نیــز گام جدیــدی بــرای 
ــد.  ــی باش ــتراتژیک م ــی و اس ــط دفاع ــق رواب تعمی
ارمنســتان و روســیه از بــدو فروپاشــی شــوروی 
و تشــکیل حکومــت هــای مســتقل بــا یکدیگــر 
همــکاری نظامــی داشــته انــد و ایــروان اکنــون 
منتظــر دریافــت جزئیــات پیشــنهاد جدیــد روســیه 
ــت  ــامل دریاف ــد ش ــرح جدی ــن ط ــد. ای ــی باش م
ــز  ــر نی ــوژی برت ــی و تکنول ــدرن نظام ــزات م تجهی
ــیده  ــپس پرس ــگار روس س ــد. خبرن ــد گردی خواه
اســت کــه آیــا ممکــن اســت روســیه در ارمنســتان 

ــد؟ ــیس کن ــز تأس ــی نی ــگاه دوم نظام پای
ــه  ــت ک ــته اس ــام داش ــوری اع ــس جمه رئی
ــه  ــیه در منطق ــی روس ــگاه نظام ــر وی پای ــه نظ ب
ــته و در  ــترش داش ــت و گس ــکان تقوی ــری ام گیوم
کشــور کوچکــی هماننــد ارمنســتان، تجهیــز کامــل 
ــی  ــد کاف ــی توان ــی، م ــگاه نظام ــک پای ــن ی همی
باشــد. ســپس گزارشــگر خبرگــزاری روســی در بــاره 
دریافــت موشــک هــای مــدرن "اســکندر" از روســیه 
و امــکان مســابقه تســلیحاتی در منطقــه ســؤال 
ــی کــه در حــال حاضــر  نمــوده اســت. موشــک های
فقــط در زرادخانــه روســیه و ارمنســتان موجــود مــی 
ــی را  ــای دریافت ــک ه ــن موش ــتان ای ــد. ارمنس باش
ــالگرد جشــن  ــن س ــی بیســت و پنجمی در رژه نظام

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــور ب ــتقال کش اس
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امــور  وزارت  ســخنگوی  قاســمی  بهــرام 
روز  خبــری   نشســت  در  کشــورمان  خارجــه 
ــه  ــه ب ــوع ک ــن موض ــا ای ــه ب ــنبه در رابط دوش
تازگــی مجلــس آمریــکا طــرح ممنوعیــت فــروش 
ــب  ــه تصوی ــران را ب ــه ای هواپیمــای مســافربری ب
ــر  ــران در براب ــش ای ــر و واکن ــت، نظ ــانده اس رس
ایــن اقــدام مجلــس آمریــکا کــه در دســت 
ــت:  ــز هســت، چیســت ، گف ــان نی جمهوری خواه
ــه  ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــته ش ــال گذش ــک س در ی

سخنگوی وزارت امور خارجه:
اگر روند تصویب طرح ممنوعیت فروش هواپیما مغایر با برجام باشد به شکل مقتضی برخورد می کنیم

ــره  ــدگان و کنگ ــس نماین ــادی در مجل ــح زی لوای
ــچ  ــه هی ــب شــده ک ــن کشــور مطــرح و تصوی ای

ــدارد. ــی ن ــت اجرای ــدام قابلی ک
وی  افــزود: بــه تازگــی نیــز بحــث ممنوعیــت 
فــروش هواپیمــا بــه ایــران در کنگــره ایــن کشــور 
ــه  ــز ب ــنا نی ــد در س ــت و بای ــده اس ــب ش تصوی
تأییــد برســد و ســپس رئیــس جمهــور آن را امضــا 

ــر اســت. ــی زمان ب ــن اقدام ــد و ای کن
)ادامه در صفحه 4(

ــه  ــتان ب ــران و ارمنس ــرکات ای ــای گم روس
منظــور تســهیل و آســان ســازی  روابــط تجــاری 
و  گردشــگری یادداشــت تفاهــم همــکاری هــای 

ــد . ــی امضــا کردن گمرک
گمــرک  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــفر  ــان س ــم  در جری ــت تفاه ــن یادداش ایران،ای
مســعود کرباســیان رییــس کل گمــرک ایــران بــه 
ارمنســتان در ایــروان  امضــا شــد.بنابراین گــزارش 
، در مذاکــرات هیــات ایرانــی بــه ریاســت مســعود 
ــور  ــا حض ــه ب ــرک ک ــس کل گم ــیان رئی کرباس
ســیدکاظم ســجادی ســفیر ایــران در ایــروان 
و هیــات ارمنســتان بــه سرپرســتی وارطــان 
ــی  ــای دولت ــه درآمده ــس کمیت ــان رئی هارطونی
ایــن کشــور برگــزار شــد، دامنــه همــکاری هــای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــوزه م ــن ح ــه در ای دو جانب
گرفــت و  یادداشــت تفاهــم همــکاری در زمینــه 
ــی  ــای دولت ــه درآمده ــن کمیت ــی بی ــور گمرک ام
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــتان و گم ارمنس

ــد. ــا ش امض
برپایــه ایــن یادداشــت، قــرار اســت بــا برنامــه 
ریــزی دو کشــور، تبــادل اطاعــات در پایانــه های 
ــس  ــورت گیرد.ریی ــوردوز ص ــری و ن ــی مق گمرک
ــام  ــتان  اع ــی ارمنس ــای دولت ــه درآمده کمیت
کــرد کــه اجرایــی شــدن هــر بنــد از تفاهــم امضــا 
ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــود در م ــی ش ــبب م ــده س ش
اصــل یــک پنجــره واحــد بــرای اجــرا دســت پیــدا 
کنیم.همچنیــن تشــریفات گمرکــی بــرای دســت 
انــدرکاران فعالیــت هــای اقتصــادی و گردشــگران 
ــه  ــد ک ــد ش ــهیل خواه ــل تس ــورت متقاب ــه ص ب
ــردد خــودرو و مجــوز رفــت و آمــد آزاد  امــکان ت
ــن و حــق خــاک از  ــه وجــه تضمی ــاز ب ــدون نی ب
ــی  ــط گمرک ــه اســت.اطاع رســانی ضواب آن جمل
هــر دو کشــور در ســایت هــای رســمی بــا هــدف 
ایجــاد شــرایط بهتــر بــرای توســعه همــکاری های 
ــدرکاران  ــش شــناخت دســت ان اقتصــادی و افزای

ایــن حــوزه نیــز پیــش بینــی شــده اســت.
ــط  ــعه رواب ــدف توس ــا ه ــر ب ــوی دیگ از س
کاهــش مشــکات، شــهروندان  و  گردشــگری 
ــورد  ــن گمرکــی در م ــران و ارمنســتان از قوانی ای
اجنــاس و مبالــغ همــراه هنــگام ورود بــه کشــور 
مقابــل آگاه خواهنــد شــد و در پایانــه هــای 
ــو  ــورت تابل ــه ص ــز ب ــوردوز نی ــری و ن ــرزی مق م

ــود. ــی ش ــانی م ــاع رس اط
هیــات ایرانــی همچنیــن در جریــان ایــن 
مذاکــرات بــا توجــه بــه دورنمــای ایجــاد منطقــه 
چارچــوب  در  ارمنســتان  در  اقتصــادی  آزاد 
عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــه اقتصــادی 
اوراســیا، اعــام آمادگــی کــرد تجربــه خــود را در 

ــد. ــرار ده ــروان ق ــار ای ــه در اختی ــن زمین ای
در  نیــز  گمــرک  کل  رییــس  کرباســیان 
ــای  ــت همــکاری ه ــرد: تقوی ــد ک ــاره تاکی ــن ب ای
ــط تجــاری و اقتصــادی  ــر توســعه رواب گمرکــی ب

ــتقیم دارد. ــر مس اث
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ــت اهلل  ــا آی ــاه، ب ــنبه اول آذرم ــران روز دوش ــه ته ــه ارامن ــیان خلیف ــیبوه سرکیس ــم س ــقف اعظ اس
ــدار و  ــامی دی ــب اس ــب مذاه ــع تقری ــین مجم ــس پیش ــاب و رئی ــر انق ــی رهب ــاور عال ــخیری مش تس

ــرد. ــو ک گفتگ
ــه اســقف اعظــم ســیبوه سرکیســیان از  ــدار ضمــن خوشــامدگویی ب آیــت اهلل تســخیری در ایــن دی
تــاش هــای وی در جهــت ارائــه چهــره واقعــی ایــران در مجامــع بیــن المللــی تقدیــر و تشــکر کــرد. 

خلیفــه ارامنــه تهــران نیــز بــه نوبــه خــود از تــاش هــا و اقدامــات آیــت اهلل تســخیری در راســتای 
گفتگــوی میــان مذاهــب اســامی و ادیــان مختلــف قدردانــی کــرد.

اســقف اعظــم ســیبوه سرکیســیان و آیــت اهلل تســخیری در ایــن دیــدار یــک ســاعته ضمــن تبــادل 
نظــر پیرامــون تحــوالت دردنــاک در منطقــه و بــا اشــاره بــه نقــش مثبــت جمهــوری اســامی ایــران در 
جهــت ایجــاد صلــح در منطقــه و بــر روابــط دوســتانه میــان جمهــوری اســامی ایــران و حــوزه روحانــی 

ارامنه سیلیسی تأکید کردند.            
روابط عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران

خلیفه ارامنه تهران با 
آیت اهلل تسخیری دیدار کرد
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فردا، انتخابات شانزدهمین دوره مجمع 
نمایندگان شورای خلیفه گری ارامنه 

گرمابخش سرمای پاییزی
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دوره  اجتماعی-شــانزدهمین  آلیک،ســرویس 
انتخابــات نماینــدگان شــورای خلیفــه گــری تهران و 
شــمال ایــران بــا حضــور82 کاندیــدای غیــر روحانــی  
از تهــران و شــهرهای  گــرگان – ســاری- رشــت، و 
انزلــی- قزویــن، )هــر گــروه یــک نماینــده(  فــردا در 
ــی  ــزار م ــهرها برگ ــن ش ــی نشــین  ای ــق ارمن مناط
شــود.از ایــن بیــن29  نفــر از داوطلبیــن نمایندگی را 

کاندیداهــای زن تشــکیل مــی دهنــد.
ــب  ــا کس ــدا ب ــداد 42 کاندی ــق تع ــن طری از ای

اکثریــت  آرای حــوزه هــای تابعــه بــه شــورای 
ایــن  کنــار  یافــت.در  خواهنــد  راه  نماینــدگان  
ــه  ــز ک ــی  نی ــی ارمن ــداد 7 روحان ــدگان، تع نماین
اعتبارنامــه خــود را از دســت  خلیفــه ارامنــه دریافــت 
ــد.  ــد ش ــه خواهن ــع اضاف ــن جم ــا ای ــد  ب ــی کنن م
 بنــا بــر اعــام شــورای مرکــزی برگــزاری ایــن 
ــات 16 دوره  ــای رای انتخاب ــدوق ه ــات،  صن انتخاب
شــورای نماینــدگان  در مناطــق ارمنــی نشــین   
ارامنــه(  متــری  )ده  نارمک،مجیدیه،حشــمتیه 

،جمهــوری ،و مرکــزی تهــران در کلیســاها و بعضــی 
از  مــدارس ارامنــه و همچنیــن در درمانــگاه خیریــه 

ــود. ــد ب ــر خواهن ــیان  دای آودیس
ارامنــه  گــری  خلیفــه  نماینــدگان  شــورای 
و  ،اجرایــی  نظارتــی  مرجــع  و  نهــاد  باالتریــن 
ــت  ــه فعالی ــر کلی ــه ب ــت ک ــان اس ــذار ارمنی قانونگ
ــوان  ــه عن ــته و ب ــه نظــارت داش ــه ارامن ــای جامع ه
ای  ویــژه  جایــگاه  از  مــردم  مســتقیم  منتخــب 

برخــوردار اســت.  شــورای نماینــدگان خلیفــه گــری بــرای چهــار  ســال انتخــاب 
مــی شــود و  ایــن انتخابــات بــا همراهــی و نظــارت  مســتقیم  نهادهــای دولتــی  

ــود.   ــی ش ــزار م ــط برگ ذیرب
  وارطــان وارتانیــان ، نماینــده پیشــین ارامنــه تهــران و شــمال در 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــک  ب ــگار آلی ــا خبرن ــی ب ــامی در گفتگوی ــورای اس ــس ش مجل
اهمیــت میــزان مشــارکت  در مقبولیــت قوانیــن  تاییــن شــده، از ســوی 
ــه  ــت ک ــد داش ــد تاکی ــوع بای ــن موض ــر ای ــواره ب ــط، گفت:هم ــای ذیرب نهاده
ــی اســت کــه از  میــزان مشــارکت بیانگــر  اســتقبال  از برنامــه هــا و راهکارهای
ســوی  نماینــدگان بــه صــورت قانــون تدویــن و بــه مراجــع مربوطــه ارائــه مــی 
ــتوانه                                                                                                                   ــخیص  پش ــت  و تش ــرای مقبولی ــت ب ــی اس ــود عامل ــن خ ــه ای ــود  ک ش

مردمــی آن.
ــرای تعویــض شناســنامه  ــه ب ــرادی ک ــی  اف ــر اعــام نهادهــای نظارت ــا ب بن
اقــدام نمــوده ولــی تاکنــون  موفــق بــه دریافــت آن نشــده انــد  نیــز  مــی تواننــد 
بــا ارائــه اصــل رســید ثبــت احــوال و همــراه داشــتن مــدارک شناســایی )کارت 

ملــی(  در  حــوزه هــای اخــذ رای حضــور یابنــد.
  خاطرنشــان مــی کنــد کــه حداقــل  ســن رای دهنــدگان 16 ســال تاییــن 

شــده است.

)ادامه در همین صفحه(

فردا...

تیگران داودیان 
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