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افق

دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه شنبه، 

29 تیرماه از آرامستان ارامنه تهران بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران، آرداشس تومانیان در دیدار با 
مسعود خوانساری ،رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

سفیر ارمنستان:
آماده سرمایه گذاری در صنعت طال و جواهر ایران هستیم

بانک  کرد:  اعالم  تهران  در  ارمنستان  سفیر 
مرکزی ارمنستان پیشنهادهایی برای همکاری های 
پولی و بانکی میان دو کشور در دست دارد که            

می تواند ارایه دهد.
برای  دو کشور  میان  تفاهمنامه  امضای  وی 
برگزاری نمایشگاه اختصاصی ارمنستان در تهران 
تفاهمنامه،  این  اساس  بر  و گفت:  یادآور شد  را 
در  تهران  صنعت  نمایشگاه  برگزاری  با  همزمان 
مهرماه امسال، نمایشگاه اختصاصی ارمنستان نیز 

در محل دایمی نمایشگاه ها برپا می شود.
یکصد  به  نزدیک  است  قرار  گفت:  تومانیان 
نمایشگاه  ارمنستان در  اقتصادی  و  بنگاه صنعتی 
اختصاصی تهران توانمندی های خود را معرفی کنند.

وی اضافه کرد: اکنون 15 درصد اینترنت ایران 
از طریق ارمنستان تامین می شود و شرکت های 
ارمنستانی طرف همکاری با ایران به دنبال افزایش 

بازار خود در جمهوری اسالمی هستند.
دوم  نیمه  گفت:  تهران  در  ارمنستان  سفیر 
سال مدیران شرکت بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه 
کشور ما برای مذاکره و سرمایه گذاری به ایران 

می آیند.
تومانیان افزود: ارمنستان برای سرمایه گذاری 
و  است  آماده  نیز  ایران  طیور  و  دام  صنعت  در 

خلیفه  سرکیسیان  سیبوه  اعظم  اسقف 
با  تیرماه    30 روز چهارشنبه  تهران  ارامنه 
حجت االسالم و المسلمین مهدی تسخیری 
سازمان  ادیان  گفتگوی  مرکز  رئیس جدید 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی در محل خلیفه گری 
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دیدار حجت االسالم مهدی تسخیری
با اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان

افزود: سرمایه گذاری در زمینه  تهران  و کشاورزی 
صنایع فناوری اطالعات در ایران از دیگر محورهای 
است. ارمنی  بازرگانان  و  صنعتگران  عالقه  مورد 

بازدید رئیس سازمان انرژی اتمی 
ایران از آرامستان ارامنه تهران

در این دیدار مهدی صبوری معاون و خانم 
این مرکز، حجت  از کارشناسان  رشیدبیگی 

االسالم تسخیری را همراهی می کردند.
خلیفه ارامنه تهران در ابتدای این دیدار 
انتصاب  مهمانان،  به  خوشآمدگویی  ضمن 

محمدرضا نعمت زاده »توسعه تجارت و سرمایه گذاری مشترک تامین 
کننده منافع دو کشورخواهد بود و ما باتوجه به فضای جدید بین المللی 

خواستارتوسعه همکاری ها در تمام زمینه ها با ارمنستان هستیم«.
لئون یولیان وزیر انرژی  و منابع طبیعی ارمنستان:  »ما به عنوان 
عضوی از اوراسیا و کشوری که با ایران مرز خشکی دارد می تواند فرصت 
خوبی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی برای صادرات محصوالت 

همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان
گسترش می یابد

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای :
از واشنگتن دو پیام متفاوت می آید

از دید ما از واشنگتن دو پیام 
می آید؛ یکی از وزارت خارجه آمریکا 
که می گوید در انجام کارهای بانکی 
و مالی با ایران هیچ مشکلی وجود 
اوفک  سوی  از  دوم  پیام  و  ندارد 

می آید که ناقض پیام اول است.
از  بعد  که  جلساتی  تمام  در 
اجرایی شدن برجام با آمریکایی ها در 
سطح وزیر و معاونان داشتیم بر این نکته تاکید کردیم، پیامی که از سوی 

آنها می آید نه تنها  یک پیام نیست بلکه این پیام مثبت هم نیست.
مجید تخت روانچی  در پاسخ به این پرسش که اما آن طور 
که انتظار داشتیم گشایشی در رفع و لغو تحریم ها مشاهده نشده 
است،گفت: برای همین است که می گوییم تحریم ها روی کاغذ 
برداشته شده است. یعنی توازن روی کاغذ وجود دارد اما در عمل 

با اجرایی شدن برجام با مشکالتی رو به رو شدیم.

آلیک-در ساعات اولیه بامداد روز سه شنبه 5 مرداد در تبادل 
آتش بین گروگانگیران و نیروی پلیس ، دو تن از گروگانگیران از 
ناحیه پا مورد هدف قرار گرفتند و به بیمارستان پلیس منتقل شدند.
 گزارش ها از سنگین بودن جراحت این دو نفر خبر می دهند. 
پس از این تبادل آتش دو تن دیگر از مهاجمین خود را 

تسلیم نیروهای پلیس کردند.
یادآور می شود که گروگانگیران تمامی گروگان ها را که دو 
مقام ارشد پلیس ارمنستان نیز در بین آنها بودند  اوایل هفته 

جاری آزاد کردند ولی خود به اشغال مقر پلیس ادامه دادند.
طبق گزارش های دریافتی  در ساعات اولیه صبح روز  چهارشنبه، 
نیروهای پلیس ارمنستان بیش از سی نفر را که در  تجمع خیابان 
»خورناتسی«  ایروان در نزدیکی  مقر اشغال شده پلیس حضور داشتند 

بازداشت کردند.
این در حالیست که ساعاتی  پیش از این  درگیری  هزاران نفر در 

خیابان های ایروان به راهپیمایی پرداختند.
 در پایان این راهپیمایی معترضان با تجمع در خیابان »خور ناتسی«  
مخالفت خود را با برخورد پلیس با گروه اشغال کننده مقر پلیس اعالم 

کردند.
برگزارکنندگان آن در  این تجمع در شرایطی که اختالف میان 
خصوص نحوه ادامه اعتراضات به اوج خود رسیده بود، در نهایت پایان 
یافت و برگزارکنندگان از مردم خواستند تا عصر روز چهارشنبه نیز در 

راهپیمایی و تجمع شرکت کنند.

گروگانگیری در ارمنستان

 رهایی تمامی گروگان ها دو روز قبل از آغاز درگیری
دو مجروح در پی  تبادل آتش میان پلیس و مهاجمین مسلح

عکس:واهرام باغداساریان فوتو لور- 
یکی از تجمع کنندگان  با طرح لبخند  طرفین را به حفظ آرامش فرا می خواند.

با  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  دکتر 
امناء آرامستان های  همراهی جانس عابدیان رئیس هیئت 
ارامنه تهران و همچنین مسئولین آرامستان بر مزار شهدای 
داوتیان  لون  دکتر  تحمیلی،  جنگ  سال  هشت  ارمنی 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  تهران  ارامنه  سابق  نماینده 
فقید  استاد  ایران،  رباتیک  علم  پدر  لوکاس  کارو  دکتر 
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و چهره 
ماندگار علمی کشور در سال 85، حضور یافت و با اهدای 

گل، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت.

معاون  کمالوندی  بهروز  همراهی  با  که  بازدید  این  در 
امور بین الملل، حقوقی مجلس و سخنگو و همچنین دکتر 
اطالع  و  عمومی  دیپلماسی  مدیرکل  قائمی  خادم  حمید 
رسانی سازمان انرژی اتمی صورت گرفت، دکتر صالحی از 

نزدیک با فعالیت های عمرانی در این آرامستان آشنا شد.
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