
 

 

 بسمه تعالی        
 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 
  

توافق  یبرا نهیزم رانیا یقانون یهاخواسته رشیبا پذ کایآمر میدواریخارجه: ام ریوز

  را فراهم آورد ییمتن نها رامونیپ

امور خارجه کشورمان  ریوز ؛ 1401 مرداد 20در 

 کایبه آمر هاییاروپا قیخود را از طر امیگفت: ما پ

با نگاه  ییکایطرف آمر میدواریام م؛یامنتقل کرده

 نهیزم رانیا یبرحق و قانون یهاخواسته رشیو پذ انهیو عملگرا نانهیواقع ب

 .را فراهم آورد ییمتن نها رامونیتوافق پ یبرا

با مولود  یتلفن یامور خارجه کشورمان در گفتگو ریوز انیعبدالله ریام نیحس

 یمحرم و عاشورا امیا تیضمن تسل ه،یخارجه ترک ریچاووش اوغلو وز

به غزه، ترور فرماندهان مقاومت و  یستیونیصه میرژ انهیحمله وحش ،ینیحس

بخصوص کشتار کودکان  نیدفاع فلسط یاز مردم ب یجمع ندنبه شهادت رسا

 .را به شدت محکوم کرد گناهیب



 

 

ضمن  ،یمکالمه تلفن نیدر ا هیامور خارجه ترک ریچاووش اوغلو وز مولود 

بودن کشتار  یانسان ریو غ هیقابل توج ریبر غ ،ینیحس یعاشورا داشتیگرام

 .کرد دیها تاک ستیونیکودکان توسط صه ژهیو بو انینظام ریغ

 یایدر جغراف رییتغ چگونهیه رانیارمنستان: ا رینخست وز یدر تماس تلفن یسیئر 

  ردیپذیمنطقه را نم یاسیس

 یسیرئ میابراه دیس اهللتیآ؛ 1401 مرداد 20در 

نخست  «انینیپاش کولین» یدر پاسخ به تماس تلفن

کرد و بر ضرورت  فیتوص قیو عم یخیارمنستان، روابط دو کشور را تار ریوز

 روانای –تهران  داریپا یاقتصاد یهایسطح همکار شیافزا یبرا یزیربرنامه

 .کرد دیتاک

گذشته در قفقاز، اظهار  یروزها یهایریجمهور با اشاره به درگ سیرئ 

بس به مفاد آن و حل و سه جانبه آتش هیانیامضاکنندگان ب یبندیداشت: پا

راه  نیبهتر ک،یپلماتید یگفتگو و راهکارها قیاز طر ماندهیفصل مسائل باق

 .در منطقه قفقاز است تیآرامش و امن جادیا یبرا

با  ریاخ داریرهبرمعظم انقالب در د یراهبرد اناتیبا اشاره به ب یسیرئ 

نسبت  رانیا یاسالم یجمهور تیبر حساس یمبن هیو ترک هیجمهور روس یروسا

آنها،  رییتغ یخود در منطقه قفقاز و مقابله با هرگونه تالش برا یبه مرزها



 

 

و  ردیپذیمنطقه را نم یاسیس یایدر جغراف رییتغ چگونهیه رانیکرد: ا حیتصر

صلح و ثبات در منطقه  یبرقرار یخود را برا یهاتیدارد تمام ظرف یآمادگ

 .ردیقفقاز و رشد و توسعه آن بکار گ

 کایدر روابط با آمر بازگشتیبه نقطه ب دنینسبت به رس هیوزارت خارجه روس هشدار 

 ریمد ،«فیالکساندر دارچ» ؛ 1401 مرداد 22در 

 دیتاک هیوزارت خارجه روس یشمال یکایبخش آمر

 بازگشتیکرد که مسکو به واشنگتن نسبت به نقطه ب

 .که منجر به قطع روابط دو جانبه خواهد شد، هشدار داده است

 کیپلماتیبر احتمال کاهش سطح روابط د یمبن یدر پاسخ به پرسش دارچف

 یتیوضع نیوارد بحث احتماالت در چن خواهمیمسکو و واشنگتن گفت: نم

به  هایبه سرعت در حال تحول است. همان طور که غرب زیشوم که همه چ

مطلق کار  یرا نقض کرده و تابوها یالمللنیب نیقوان کایآمر یرهبر

 .اندکرده بیرا تخر کیپلماتید

 یمعرف یبرا کایمورد بحث کنگره آمر یبه ابتکار قانون نهیزم نیدر ا یو

 .اشاره کرد سمیترور یبه عنوان کشور حام هیروس

 

 



 

 

 یبرا یریگسخت جهی: نتجانیآذربا یجمعه مراغه خطاب به دولتمردان جمهور ماما

جز  یزیچ دانیساالرشه یعزادار یهانییآ یبرگزار

  ستیخفت ن

 امام یپورمحمد یمحمدتق ؛ 1401 مرداد 22در 

نماز جمعه مراغه اظهار  یهادر خطبهجمعه مراغه 

جبهه مقاومت در غزه  یدر برابر حمالت موشک هاستیونیشدن صه میکرد: تسل

 .است لیشکست اسرائ یهانشانه

 گریفرار از شکست بار د یبه غزه برا ریدر حمله اخ هاستیونیافزود: صه یو

 .اندکشورها از جمله مصر شده یدست به دامن برخ

 یپ یهاروزه حزب اهلل  گفت: شکست ۱۶و  ۳۳با اشاره به جنگ  یپورمحمد

مقابل جبهه مقاومت نشان از ضعف و شکننده بودن  هاستیونیصه یدر پ

 .آنهاست

 یاز سو رانیا یاسالم یجمهور دیجمعه مراغه با اشاره به تهد بیخط

به  یاسالم رانیبدانند ا هاستیونیمتذکر شد: الزم است صه هاستیونیصه

 .آنها  جواب کوبنده دارد یپوشال حاتیتسل

که  دهیرس ییبجا یو نظام یاز نظر دفاع رانیداشت: ا انیب یپورمحمد

 .کند ریگنیزمان زم نیتررا در کوتاه هاستیونیصه تواندیم



 

 

 جانیآذربا یدولت جمهور یریگمراغه در ادامه با اشاره به سخت جمعهامام

کشور افزود: در  نیدر ا دانیساالر شه یعزادار یهانییآ یبرگزار یبرا

جز  یزیاند اما چبپا خواسته انیعیش هیعل یاریبس یهاحکومت خیطول تار

 .آنها نشده است  بیو خفت نص یخوار

توسط  نیالچ دوریکر نیگزیساخت جاده جا انیپا

  جانیآذربا یجمهور

ساخت  جانیآذربا یجمهور ؛ 1401 مرداد 23در 

 انیبه پا نیرا با دور زدن شهر الچ یدیبزرگراه جد

 .رساند

باغ و قره یراه که در قلمرو منطقه اقتصاد ییربنایمهم ز یهااز پروژه یکی

 نیبدون ورود به شهر الچ دیزور اجرا شده، احداث بزرگراه جدشرق زنگه

 جانیبزرگراه آذربا یوساز توسط اداره دولتاست. در حال حاضر کار ساخت

 .شده است لیتکم

در  نیبدون ورود به شهر الچ دیبه ذکر است که ساخت بزرگراه جد الزم

آن  لومتریک 10است که  لومتریک 32آغاز شد. طول کل جاده  2021 یجوال

 .در خاک ارمنستان واقع شده است

 



 

 

ارمنستان  یزور برازنگه دوری: افتتاح کریارمن کارشناس

  بار خواهد شدفاجعه

کارشناس  «انیوارطان وسکان»؛ 1401 مرداد 23در 

 یشناسرانیدپارتمان ا سیارمنستان و رئ یاسیس

 ریمس رانیبا عبور از ا جانیآذربا یاعالم کرد: اگر جمهور روانیدانشگاه ا

 دوریکر»به نام  ینخجوان دارد، صحبت در مورد مکان یبرا ینیگزیجا

 .است یمعنیب« زورزنگه

 ،یشورو ریاتحاد جماه یگفت: بالفاصله پس از فروپاش انیوسکان وارطان

 .متحد شدند رانیا قیو نخجوان از طر جانیآذربا یجمهور

 تیاز خاک ارمنستان خارج از کنترل حاکم یدوریکر توانینم ،یگفته و به

 .وجود داشته باشد روانیا

به صراحت اعالم کرد که  دیکرد: با دیارمنستان تأک یاسیکارشناس س نیا

را  یدوریکر چیخاک ارمنستان ه قیاز طر جانیآذربا یو جمهور هیترک

ارمنستان خواهد  یبرا یبارامر عواقب فاجعه نیا راینخواهند کرد، ز افتیدر

 .داشت



 

 

ها تُرک یاز سو ترشیتوران پ دوریخاطرنشان کرد که افتتاح کر نیهمچن یو

و  رانیواژه در ارمنستان، ا نیا تیشده بود، اما با توجه به حساس شنهادیپ

 .اندداده ریینام آن را تغ ه،یروس

 شد؛ انیب یونیزیتلو ینطق در

  صبر ما را امتحان نکنند های: ارمنستانافیعل الهام

 ،«افیالهام عل» ؛ 1401 مرداد 23در 

 یدر نطق جانیآذربا یجمهور جمهورسیرئ

حق باکو  نیکرد که ا دیتأک گریبار د یونیزیتلو

مسلح  یروهایباغ انجام دهد، مشابه آنچه ندر قره ینظام اتیاست که عمل

انداز و نارنجک پخانهماه آگوست با استفاده از پهپاد، تو لیکشور در اوا نیا

 .انجام دادند «نیالچ»در گذرگاه 

باغ اعالم کردند که در حمله سوم آگوست ارمنستان در منطقه قره مقامات

 ۱۹کشته و  یارمنستان ینظام ۲منطقه  نیبه ا جانیآذربا یجمهور یروهاین

جهان  یآن سازمان ملل و کشورها جهیشدند که در نت یزخم گرید ینظام

 .منطقه شدند نیخواستار کاهش تنش در ا

شدن کشته یحمله را در تالف نیشدند که ا یمدع جانیآذربا یجمهور مقامات

 .اندانجام داده «یارمنستان یروهاین» توسط  یجانیآذربا ینظام کی



 

 

که در  ییهایشد: ارمنستان یدر ادامه اظهارات خود مدع افیعل الهام

درک  دیبردارند. آنها با یدرست یهاگام دیبا کنندیم یباغ زندگمنطقه قره

دارد. ما در  یجانیآنها به جامعه آذربا وستنیبه پ یآنها بستگ ندهیکنند که آ

باغ قره ،یخیو تار یاداقتص ،یکیتینظر ژئوپل. از نقطهمیکنیم یزندگ تیواقع

 میمق یهایاست.چون ارمنستان جانیآذربا یاز جمهور یریناپذییبخش جدا

نخواهند داشت، مانند همه شهروندان  یاستقالل ای تیموقع ت،یمز چیباغ هقره

خواهند کرد. حقوق آنها همانند حقوق شهروندان  یزندگ یجانیآذربا

 .محافظت خواهد شد یجانیآذربا

 از ارامنه قره باغ کایکنگره آمر ندهینما دفاع

 کا،یکنگره آمر ندهینما ؛ 1401 مرداد  23 در

را به تجاوز به ارامنه  جانیآذربا یجمهور

کشور را  نیا یباغ متهم و اقدامات نظامقره

 .محکوم کرد

 اتیعمل ،یاهیانیبا صدور ب کایکنگره آمر ندگانیعضو مجلس نما سانچز ندایل

 .باغ را محکوم کرددر قره یارمن یروهاین هیعل جانیآذربا

بس خود نوشت: من از اخبار مربوط به نقض آتش ترییدر صفحه تو سانچز ندایل

( یبه مردم آرتساخ)قره باغ کوهستان اساسیو حمله ب جانیتوسط آذربا



 

 

 شیو به پو کنمیرا محکوم م جانیتجاوز آذربا دا  ینگران هستم. من شد اریبس

 .وندمیپیمنطقه م نیادر  هایریدرگ یدر توقف فور یالمللنیجامعه ب

 به اعالم باکو؛ بنا

 نشاند نیپهپاد ارمنستان را به زم کی جانیآذربا یجمهور

 جانیزارت دفاع آذرباو ؛ 1401 مرداد 13در 

وابسته  انیپهپاد متعلق به شبه نظام کیاعالم کرد 

 .نشانده است نیبه ارمنستان را به زم

در شهر  یارمن انیپهپاد شبه نظام کیگزارش داد که  جانیدفاع آذربا وزارت

 .نشانده شده است نیشده و به زم یریرهگ جانیآذربا یشوشا جمهور

 یشبه نظام یروهایپهپاد ن نیا جان،یآذربا یبه اعالم وزارت دفاع جمهور بنا

 یروهاین یها گانیاوت بر فراز مواضع  ۱۳در تالش بود تا در روز  یارمن

 .انجام دهد ییمنطقه شوشا پرواز شناسا یدر حوال جانیمسلح آدربا

در  نیبدون سرنش یمایهواپ نیافزود: ا جانیآذربا یدفاع جمهور وزارت

 .به موقع رصد شد جانیآذربا یجمهور ینظام یها گانی یاریهوش جهینت

 

 



 

 

 در مرز با ارمنستان جانیآذربا یمواضع ارتش جمهور بارانگلوله

 یوزارت دفاع جمهور ؛ 1401 مرداد 23 در

 یروهایاعالم کرد که ن یاهیانیدر ب جانیآذربا

بار به  8ساعت گذشته،  24 یمسلح ارمنستان ط

 .اندکرده یراندازیاقدام با ت جانیآذربا یسمت مواضع ارتش جمهور

در  جانیوزارتخانه اعالم کرد که مواضع آذربا نیا ک،یگزارش اسپوتن به

هفت بار از سمت ارمنستان هدف گلوله  نیمناطق کلبجر، جدابک، توفوز و الچ

 .قرار گرفتند یانفراد

رخ داد که در آن  زین یگریافزود: حادثه د جانیآذربا یدفاع جمهور وزارت

کلبجر را مستقر در منطقه  جانیمواضع ارتش آذربا یمسلح ارمن یهاگروه

 نیاکرد که  دیتأک جانیآذربا یدفاع جمهور وزارت.بمباران کردند

در صفوف ارتش  یزاتیو تجه یو مال یاز نظر انسان یتلفات چیه هایراندازیت

 .نگذاشته است یبرجا جانیآذربا

 یبرا رانیدر ا جانیآذربا یجمهور انینظام حضور

 شرکت در مسابقات ارتش

از  کشنبهیروز  ینابع خبرم ؛ 1401 مرداد 24 در

 یارتش جمهور انیاز نظام یورود شمار



 

 

 رانیدر ا«  ۲۰۲۲ارتش سال  یالمللنیمسابقات ب»شرکت در  یبرا جانیآذربا

 .خبر دادند

 جان،یآذربا یبه نقل از وزارت دفاع جمهور« ترند» یگزارش خبرگزار به

 راندازیتک ت»شرکت در مسابقه  یبرا جانیآذربا یارتش جمهور انینظام

 زدیدر شهر « ۲۰۲۲ارتش  یالمللنیب یهایباز»که در چارچوب  «یمرز

 .کردندسفر  رانیبه ا شود،یبرگزار م

شرکت کننده در مسابقه با منطقه  یهامیت ندگانیگزارش، نما نیاساس ا بر

مسابقه  طیو شرا هایژگیارائه و و یپرسنل نظام یبرا یمنیا نیآشنا شده، قوان

 .داده شد حیتوض

و  هیازبکستان، روس ران،یا ن،یبالروس، چ جان،یآذربا یجمهور یهامیت

 .حضور دارند یمرز راندازیدر مسابقه تک ت مبابوهیز

 ۶۰کشته و  ۲به  روانیا دیانفجار در مرکز خر تلفات

 دیمجروح رس

در  کشنبهیروز  ینفجارهاا ؛ 1401 مرداد 24 در

 2ارمنستان با  تختیپا روانیدر ا یدیمرکز خر

 .مصدوم همراه بود 60کشته و 



 

 

سورمالو آتش گرفت که  دیدر مرکز خر یآتش باز لیگذشته انبار وسا روز

   .منطقه بود نیدر ا دیشد یآن انفجارها جهینت

 .گزارش شده است میحادثه وخ نیمجروحان ا حال

ارمنستان به  گرید یکه از شهرها ییبا حضور گروهها قیحر یاتفا اتیعمل

 .منطقه اعزام شده بودند تا شب گذشته ادامه داشته است

 اتیآوار گرفتار هستند که عمل ریکشور در ز نیاز شهروندان ا یتعداد هنوز

 .نجات آنها ادامه دارد

 !درسان یها سود م یبه مردم خود ضرر و به ارمن جانیعباد اوغلو: دولت آذربا بادق 

 سیباد عباد اوغلو، رئق ؛ 1401 مرداد 24 در

گفت:  جانیو رفاه آذربا یجنبش دموکراس

 یاول سال جار مهیکه در ن یتعداد گردشگران

 نیخاطرنشان کرد: ا یاست. و دهیهزار نفر رس 600به ارمنستان آمده اند به 

مدت رشد  نیبر است. در ااز دو برا شیرقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ب

درصد بوده  26.9درصد و رشد بخش خدمات  11.8در ارمنستان  یاقتصاد

 نییرا در اقتصاد ارمنستان تع ییباال یرشد اقتصاد نیچن یاست. اما چه عوامل

 کند؟ یم



 

 

مبارزه با فساد و  ،یاقتصاد یآزادساز جهیعباد اوغلو معتقد است، در نت قباد

 نیکسب و کار مطلوب شده و همچن یدر ارمنستان، فضا ییاصالحات قضا

 نیاست. در ع افتهی شیافزا هیها و نقل و انتقاالت از روس یگذار هیحجم سرما

و  ابستاندر فصل ت جانیآذربا ینیزم یحال، دو عامل بسته شدن مرزها

درآمد بخش  شیقره باغ، منجر به افزا یاشغال ینهایسرزم یآزادساز

به  بیترت نیاست. بد دهیارمنستان گرد یدولت یهانهیخدمات و کاهش هز

ارمنستان  ریگردشگران از مس جان،یآذربا ینیزم یبسته شدن مرزها لیدل

 .کنند یعبور م

 م،یکن یضرر م جانیثبات مقامات آذربا یب استیبه طور خالصه، ما از س 

 .برند یها سود م یها و گرج یارمن

 جانیآذربا یبرق جمهور یهاحضور در پروژه یبرا هاستیونیصه تالش

 میرژ ریورج دِک، سفج؛ 1401 مرداد 25در 

 یهاگفت که شرکت جان،یدر آذربا یستیونیصه

 روین دیتول یهادارند تا در پروژه لیتما یلیاسرائ

 .حضور داشته باشند جانیدر آذربا ریدپذیتجد یهایاز انرژ

حضور در  یبرا یشتریب ستیونیصه یهاشرکت قیگفت: ما در حال تشو یو

و  یدیبه خصوص خورش ریدپذیاز منابع تجد روین دیتول یهاپروژه یاجرا



 

 

کشورها  گریدر برابر د ینسب یایکه در آنها از مزا میهست یدر مناطق یباد

 .میبرخوردار

 یکرد که من معتقدم وزارت انرژ دیدر باکو  تاک یستیونیصه میرژ ریسف

از منابع  یانرژ دیتول یهاپروژه یاز جمله اجرا هانهیگز یبرخ جانیآذربا

در دستورکار قرار خواهد داد و ما به طور  یباغ به زودرا در قره ریدپذیتجد

مشارکت کنند  اهپروژه نیخواست در ا میخواه یلیاسرائ یهاقطع از شرکت

دو کشور در  زیآمتیموفق یدر همکار یگریاقدام پل د نیکه ا میدواریو ام

 .باشد یحوزه انرژ

 در روابط ما و ارمنستان رخ نداده است یتحول مثبت چیه:اف یعل

در  «اف یالهام عل» ؛ 1401 مرداد 25 در

عنوان کرد که ا ز زمان وقوع جنگ  یاظهارات

روزه بر سر منطقه قره باغ، که در سال  ۴۴

در روابط  یملموس جیرخ داد، تاکنون نتا ۲۰۲۰

 .صورت نگرفته است روانیباکو و ا

 یادامه داد که اگرچه در شش ماهه نخست سال جار جانیجمهور آذربا سیرئ

برداشته  یخاص یهاو ارمنستان گام جانیابط آذربارو یسازیبا هدف عاد

 .حاصل نشده است یملموس جیحال متاسفانه هنوز نتا نیشد، با ا



 

 

دو  انیم یهنیسال و هشت ماه از جنگ م کیاف، با وجود گذشت  یگفته عل به

که متعهد به انجام آن بوده، عمل  یکشور، متأسفانه ارمنستان هنوز به تعهدات

 .نکرده است

تحول  کیبه عنوان  یمرز یهانشست کار گروه نیاف در ادامه از اول یعل

 یها تنها به لطف اقدامات جمهورکارگروه نیا لیو گفت تشک ادکردیمثبت 

 .شد سریم جانیآذربا

 یاز سو نیالچ یهاباکو؛ آتش زدن جنگل یادعا

 ارمنستان

است که  یند روزچ؛ 1401 مرداد 13در 

در خاک  یبر خرابکار یمبن ییهالمیو ف ریتصاو

با  جانیآذربا یجمهور یهاو رسانه شودیمشاهده م جانیآذربا یجمهور

 .حادثه آن را به ارمنستان نسبت دادند نیپوشش ا

به دست  یریروز دوشنبه گزارش کرد که تصاو« 24-جانیآذربا» یخبرگزار

 هایارمنستان یشده از سو جادیا یعمد یآمده  که نشان دهنده آتش سوز

 .است «نیالچ» یهادر جنگل

 یالملل نیب نیبه قوان  هایارمنستان یتیاهمیاقدام را ب نیا یمنبع خبر نیا

 .اندادعا نشسان نداده نیبه ا یواکنش یارمنستان یهاخواند. تاکنون رسانه



 

 

سو  نیباغ به ااست که از جنگ قره جانیآذربا یاز جمهور یبخش ن،یالچ

بس در نوامبر قرار داشت و پس از توافق آتش یارمنستان یروهایتحت کنترل ن

 .شهر را دوباره به دست گرفت نیکنترل ا جانیآذربا یارتش جمهور ۲۰۲۰

با  جانیآذربا یمرز جمهور یبازرس ستینقاط ا یایاح 

 رانیا

 یمقام ارشد مرزبان کی ؛ 1401 مرداد 13در 

 یدر مرزها یبازرس ستینقاط ا تیروز سه شنبه از فعال جانیآذربا یجمهور

 .خبر داد رانیا

 یمرزبان سیمعاون رئ «افلیعباس خل»، «ترند» یگزارش خبرگزار به 

در مرز  یبازرس ستیا ۱۴ تیفعال»گفت:  ینشست  مطبوعات کیدر  جانیآذربا

 « .شد ایاح رانیو ا جانیآذربا یجمهور

با ارمنستان  یدر مرز دولت زین جانیآذربا ینقطه رزم ۱۱۰ اف،لیگفته خل به 

در حال حاضر خدمات در آنجا ادامه دارد. کار »داد:  حیتوض یفعال است.و

 « .انجام شده و ادامه دارد هانیمناطق از م یپاکساز یبرا

را  رانیخود با ا ینیبود که مرز زم اعالم کرده جانیآذربا یجمهور شتریپ 

در مرز جلفا  جانیآذربا یجمهور یمرزبان یراستا از سو نیبسته که در هم



 

 

 وعیاز ش یریجلوگ یو برا  ییستاد کرونا ماتیآن تصم لیاعالم شده  و دل

 .کرونا گرفته شده است

 تیتقو سازنهیشمال به جنوب زم دوریکر یاندازمجلس: راه یهامرکز پژوهش سیرئ

 است هیو روس رانیمناسبات ا

 یهامرکز پژوهش سیرئ ؛ 1401 مرداد 13در 

شمال به  دوریکر یاندازراه یاسالم یمجلس شورا

 .دانست هیو روس رانیمناسبات ا تیتقو سازنهیجنوب را زم

 یهابا حضور در مرکز پژوهش روزیدر تهران د هیروس ریسف انیلوان جاگار

 .و گفتگو کرد داریمرکز د نیا سییر یبا بابک نگاهدار یاسالم یمجلس شورا

 یپارلمان نقش مراکز پژوهش تیبا اشاره به اهم دارید نیدر ا ینگاهدار بابک

 یاسالم یجمهور یراهبرد یهایبا وجود همکارگفت:  ،یدر امر قانونگذار

 توانندیم زیدو کشور ن یمطالعات پارلمان ینهادها ه،یو روس رانیا

 نیمابیف ابطتعامالت به توسعه رو نیداشته باشند که ا یارزشمند یهایهمکار

 .کمک خواهد کرد زین

دارد تا نقش  یآمادگ یاسالم یمجلس شورا یهاافزود: مرکز پژوهش یو

فکر  یهااتاق یدو کشور با همکار یقاتیتحق یخود را به منظور توسعه همکار

 .کند فایا هیروس



 

 

 :عامل منطقه آزاد ارس ریمد

 شیافزا یبرا یراهبرد یهابرنامه نیتدو /شودیم شتریارس و نخجوان ب ارتباطات

 تجارت و جذب گردشگر

روز سه شنبه،  ،یانیک دیجم ؛ 1401 مرداد 26در 

 یبا سرکنسول جمهور داریمردادماه در د 25

 شیافزا نکهیا انیدر نخجوان با ب رانیا یاسالم

 نیارس در دستور کار ا یالمللنیتعامالت ب

صادرات ارس به  زانیو م یسازمان است، اظهار داشت: تبادالت تجار

دستگاه  تیبا حما نیگردد و ا یفعل زانیاز م شیب دیحوزه قفقاز با یکشورها

 دوریکر اءیاح ژهیوموجود به یهاتیاز ظرف یو استفاده حداکثر یپلماسید

 .شودیشمال به جنوب ممکن م

مناطق آزاد کشور  انیدر م یاژهیو گاهیافزود: منطقه آزاد ارس از جا یو

از  شتری. صادرات منطقه بباشدیآن مثبت م یبرخوردار است و تراز تجار

 .میکن تیتقو دیروند را با نیواردات است و ا

 رانیا یهاپلماتینقش د یفایسازمان منطقه آزاد ارس خواهان ا رعاملیمد

شمال به  دوریکر یایاح یبرا جانیآذربا یارمنستان و جمهور یدر کشورها

کرد: دستور  دیشمالغرب شد و تاک یتیجلفا به ثقل ترانز لیجنوب و تبد



 

 

 هبرنامه توسع یاحکام دائم ۶۵ماده  یاجرا یبرا یجمهور محترماستیر

 دیرا رفع خواهد کرد. گمرک با یمرز یهایاز ناهماهنگ یاریکشور بس

 لیو تجارت تسه تیهماهنگ با سازمان منطقه آزاد ارس عمل کند تا ترانز

 .شود

 نیدر ا زیدر نخجوان ن رانیا یاسالم یسرکنسول جمهور ،ینیداحمدحسیس

 سمیشمال به جنوب، تور دوریکر اءیمباحث اح رامونیوگو پضمن گفت دارید

خودمختار  یدر جذب اتباع جمهور رانیا یهاتیاز ظرف یکیسالمت را 

و  یدر حوزه گردشگر شتریب غاتینخجوان برشمرد و خاطرنشان کرد: تبل

انجام  یبرا یدر حوزه درمان ژهیدر ارس به و دیجد یهاتیظرف جادیا

سفرها  شیدر افزا تواندیم هیاول ناتیمعاو  هاصیو تشخ ییسرپا یهایجراح

 .موثر واقع شود

 کندیسفر م نیبه اوکرا اردوغان

سفر  نیاوکرا ویروزه پنجشنبه به شهر لو کیانجام سفر  یبرا هیجمهور ترک سیرئ

  .کندیم

 سیاردوغان، رئ بیرجب ط ؛ 1401 مرداد 26در 

 یهمتا ،یزلنسک ریبه دعوت ولودم هیجمهور ترک

 .شودیم ویآگوست عازم شهر لو 18خود روز پنجشنبه  ینیاوکرا



 

 

 

سفر به  نیاردوغان در ا ،«هیترک یجمهور استیمرکز ارتباطات ر»گزارش  به

در سطح مشارکت  فییک-روابط آنکارا رامونیهمه جانبه پ یزنیبحث و را

 .خواهد پرداخت یراهبرد

 یسه جانبه با حضور روسا یسفر قرار است نشست نیا انیدر جر نیچنهم

کل سازمان ملل متحد برگزار  ریگوترش، دب ویبا آنتون نیو اوکرا هیجمهور ترک

 .شود

 قیاز طر هیو روس نیدادن جنگ اوکرا انیپا یبرا کیپلماتید یهاراه یبررس

 یجهان یبه بازارها نیصادرات غالت اوکرا یشده برا جادیا زمیمکان شیافزا

 خواهد بود. دارید نیا یاز جمله محورها

 


