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رقابت هاي دانش آموزي مناطق تهران
به ميزباني تيم منتخب دانش آموزان ارامنه تهران

این جمع بیست نفره از اعضاء انجمن حافظ 
که متشکل از دانشجویان رشته های ایران شناسی، 
روابط بین  الملل، حقوق بشر و ویراستاری و دارای 
سطوح مختلف سنی هستند، زبان فارسی را به 
عنوان زبان سوم در رشته تحصیلی خود و به صورت 
این دوره کوتاه مدت  و در  برگزیده اند  اختیاری 
آموزش زبان فارسی به فراگیری مکالمه و واژگان 

ارتباطات بین الملل و روابط عمومی می پردازند.
فرهنگی  رایزنی  هماهنگی  با  سعدی  بنیاد 
میزبان  ارمنستان،  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
انجمن دوستداران زبان و ادبیات فارسی به نام 

انجمن حافظ شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد سعدی، برگزاری 
دوره های کوتاه مدت آموزش زبان فارسی یکی 
از کارویژه های بنیاد سعدی در طول سال برای 
متقاضیان عالقه مند در کشورهای مختلف جهان 
است، در این دوره جمعی بیست نفره از اعضای 
انجمن حافظ، به منظور شناخت فرهنگ، تمدن 
و زبان فارسی، میهمان بنیاد سعدی شده اند 
تا با ارتقای آموخته های خود از زبان فارسی و 
بازدیدهای فرهنگی و گردشگری به تعامل خود 

با ایران، عمق و شتاب بیشتری دهند.
و  آموزش  معاون  صحرایی،  رضامراد  دکتر 
پژوهش بنیاد سعدی در دیدار آغازین با اعضای 
حضور  از  خرسندی  ابراز  ضمن  حافظ،  انجمن 
انجمنی  تشکیل  گفت:  ارمنی،  آموزان  فارسی 
همچون انجمن حافظ به عنوان یک جامعه کوچک 
که در آن همه اعضا به فارسی سخن می گویند یکی 
از بهترین انواع آموزش است و درکنار آن حضور 
شما در ایران، طبیعی ترین شکل آموزش زبان است 
که موجب خواهد شد با زبان فارسی و فرهنگ و 
آداب کشور ما بدون واسطه و مستقیم، آشنا شوید.

وی به محدودیت زمانی حضور فارسی آموزان 
ارمنی در تهران اشاره کرد و افزود: در مدت چهار 
روزی که میهمان ما در بنیاد سعدی هستید، هر 
روز از صبح تا ظهر کالس آموزشی خواهید داشت 
که به دلیل همین محدودیت زمانی، این کالس ها 
به صورت بحث آزاد و با توجه به موضوعات دلخواه 
و پرسش های شما پیش خواهد رفت؛ بنابراین در 
این چند روز، به راحتی سوال ها و مشکالت خود در 
زبان فارسی را با استادان مطرح کنید تا در کالس 

بررسی و برطرف شود.
آموزان  فارسی  عالقه  به  اشاره  با  صحرایی 
ارمنی به سینمای ایران و فراگیری زبان فارسی 
با مشاهده برنامه های تلویزیونی ایران، ادامه داد: 
در این کالس ها فیلم های کوتاه ایرانی برای شما 

نمایش داده می شود.
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی خاطرنشان 
کرد: سینمای ایران دارای جایگاه خوبی در جهان 
است و جشنواره بین المللی فجر که هرساله در ایران 

بنياد سعدی ميزبان انجمن دوستداران زبان و
ادبيات فارسی ارمنستان در ایران

برگزار می شود، از اهمیت باالیی در جهان برخوردار 
است. افراد زیادی به فیلم های ایرانی عالقمند هستند 
و فارسی آموزان غیرایرانی نیز برای یادگیری بهتر 
زبان فارسی به دیدن فیلم های ایرانی روی می آورند.

در ادامه این دیدار، ژرژ آبراهیمیان، عضو هیات 
موسس انجمن حافظ و سرپرست گروه اعزامی 
به ایران، درباره تاسیس انجمن حافظ در کشور 
ارمنستان گفت: در انجمن حافظ که از نیمه سال 
گذشته آغاز به کار کرده است و محدودیت سنی 
برای عضویت ندارد، افرادی عضو می شوند که مایل 
هستند با ایران در ارتباط باشند و زبان فارسی را 

فرا گیرند.
وی افزود: در این انجمن که هفته ای یک بار و با 
حضور اعضا در مسجد کبود ایروان تشکیل می شود، 
فیلم های سینمایی و کوتاه ایرانی و گزارش های 
خبری صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران برای 
فارسی  زبان  به  اعضا  و  حاضرین پخش می شود 

درباره آن با یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنند.
برنامه های  دیگر  از  داد:  ادامه  آبراهیمیان 
انجمن حافظ در ارمنستان، برگزاری کالس های 
خوشنویسی و اردوهای تفریحی است. همچنین 
نیز  می کنند  سفر  ارمنستان  به  که  ایرانیانی  از 
برای حضور در جلسه ی انجمن دعوت می کنیم تا 
از ایران و فرهنگ آن برای اعضا سخن بگویند و 
حتی چندی پیش از یک خانم خانه دار ایرانی که 
به کشور ما آمده بود دعوت کردیم تا از سفره آرایی 
ایرانیان در ماه مبارک رمضان و غذاهای ویژه این 

ماه برای ما صحبت کند.
وی درباره سفر برخی اعضای انجمن به ایران، 
گفت: این اولین سفر به ایران است که انجمن 
حافظ برای اعضای خود تدارک دیده است و قصد 
داریم این سفرها را ادامه دهیم تا شناخت اعضای 

انجمن نسبت به ایران بیشتر شود.
وی افزود: تصور برخی از اعضای انجمن نسبت 
به تهران کامال متفاوت با قبل شده است؛ آنها فکر 
بی  منطقه ای  و  بیابان  تهران یک  می کردند که 

امکانات است اما پس از ورود به تهران و بازدید از 
منطقه تجریش و دربند و دیدن فضاهای سبز تهران 
و تمیزی این شهر، نظر آنها کامال تغییر کرده است.

آبراهیمیان ادامه داد: قرار است با این گروه، از 
محله ها ی ارمنی نشین تهران و اصفهان نیز بازدید 
کنیم تا اعضا با وضعیت زندگی مناسب آنان نیز 
آشنا شوند و بدانند که حقوق ارمنی ها در ایران 
رعایت می شود و آنان از امکانات رفاهی خوبی در 

ایران برخوردار هستند.
عضو هیات موسس انجمن حافظ خاطرنشان 
کرد: پس از اقامت چهار روزه در تهران، یک سفر 

پنج روزه نیز به اصفهان خواهیم داشت.
بنابر این گزارش، در ابتدای این دیدار، فارسی 
آموزان ارمنی و عضو انجمن حافظ با زبان فارسی 
به معرفی خود پرداختند و از رشته تحصیلی و 
میزان فراگیری زبان فارسی و شغل و حرفه ی خود 
سخن گفتند. آنان همچنین از ارتباط دیرینه ی 
ایران و ارمنستان و عالقه ی مردم ارمنستان به 
از راه های موثر در  ایران صحبت کردند و یکی 
آموختن زبان فارسی را مشاهده فیلم های ایرانی 

و برنامه های تلویزیون ایران، دانستند.
این جمع بیست نفره از اعضاء انجمن حافظ 
که متشکل از دانشجویان رشته های ایران شناسی، 
روابط بین الملل، حقوق بشر و ویراستاری و دارای 
سطوح مختلف سنی هستند، زبان فارسی را به 
عنوان زبان سوم در رشته تحصیلی خود و به صورت 
این دوره کوتاه مدت  و در  برگزیده اند  اختیاری 
آموزش زبان فارسی به فراگیری مکالمه و واژگان 

ارتباطات بین الملل و روابط عمومی می پردازند.
گفتنی است، این انجمن در سال 1394 با 
پیام رئیس بنیاد سعدی و با حضور سفیر جمهوری 
انجمن  مدیرعامل  ارمنستان،  در  ایران  اسالمی 
دوستی ایران و ارمنستان و جمعی از دانشجویان 
و عالقه مندان به زبان و ادبیات فارسی در سالروز 
بزرگداشت حافظ، با بیش از 150 عضو در ایروان، 

راه اندازی شد.

آموزان  دانش  بسکتبال  آلیک-رقابت هاي 
به  وابسته  آموزشي  شوراي  همت  به  تهراني 
خلیفه گري ارامنه تهران در انجمن فرهنگي-

ورزشي ارامنه سیپان برگزار شد.
که  ها  رقابت  این  برگزاري  روز  سه  طي 
منتخب مناطق آموزش و پرورش تهران و دو 
تهران در  ارامنه  از دانش آموزان منتخب  تیم 
دو مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم به رقابت 
پرداختند، با قهرماني و نائب قهرماني تیم هاي 

دانش آموزان ارمني به پایان رسید.
در مقطع متوسطه دوم تیم منتخب دانش 
آموزان ارمني، طي رقابتي تنگاتنگ و با نتیجه   
در برابر منتخب منطقه 13 به پیروزي رسید و 

بر سکوي نخست ایستاد.
اما در رده متوسطه اول،  این تیم منتخب 
منطقه بود که در برابر منتخب ارامنه نمایش 

قدرت داد و جام قهرماني را باالي سر برد.
طي برگزاري دیدارهاي نهایي سالن نورایر 
روزهاي  از  دیگر  یکي  سیپان  باشگاه  السائیان 
مملو از جمعیت خود را پشت سر گذاشت. طي 
خلیفه  شوراي  آموزشي  هیئت  پایاني  مراسم 
گري ارامنه تهران از دیگر شرکت کنندگان این 

رقابت ها نیز تقدیر به عمل آورد.

کنندگان  برگزار  از  یکي  نظریان  لودویک 
این رقابت ها با اظهار اینکه رویدادهایي از این 
دست موجب باال رفتن روحیه رقابتي به موازات 
شناخت و صمیمیت دانش آموزان با یکدیگر مي شد 
و گفت: در نظر داریم تا این رقابت ها تنها براي 
رشته بسکتبال نباشد و در آینده نزدیک شاهد 
برگزاري این مسابقات در رشته هاي فوتبال و یا 

حتي والیبال نیز باشیم.
در  ارمني  نامي  ورزشکاران  حضور  از  وي 
کنار هیئت برگزار کننده تشکر کرده و افزود: 
براي برگزاري رویدادهاي ورزشي از این دست 
از  یکي  که  است  مالي  هاي  حمایت  نیازمند 

نیز  ارمني که در سطح ملي  نامي  ورزشکاران 
محبوبیت خاصي دارد آمادگي خود را در این 

زمینه اعالم کرده است.
هاي  رقابت  که  کند  مي  نشان  خاطر 
تاریخ 30  از  تهران  آموزشي  مناطق  بسکتبال 
انجمن  در  روز  مدت سه  به  مرداد  اول  تا  تیر 

فرهنگي-ورزشي ارامنه سیپان برگزار شد.
الزم به ذکر است که آقاي بابان، مدیر کل 
تربیت بدني آموزش و پرورش تهران نیز در مراسم 
آغازین این رقابت ها حضور داشت و در پایان این 
مسابقات تعداد 6 توپ بسکتبال به هیئت آموزشي 

شوراي خلیفه گري ارامنه اهدا کرد.

)ادامه سفیر ارمنستان...(

سرمایه گذاران ارمنی خارج از این کشور نیز آمادگی دارند در بازار ایران حضور پیدا کنند.
به گفته وی همکاری با بنگاه های اقتصادی ایران در دستور کار سفارت ارمنستان در تهران قرار 
دارد و بسته های سرمایه گذاری در ایران تهیه می شود و در اختیار سرمایه گذاران ارمنی قرار می گیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  نیز  در این نشست گفت: دو کشور از ظرفیت های 
اقتصادی و صنعتی مناسبی برخوردارند و شناسایی راه های همکاری، می تواند در توسعه مناسبات 

اقتصادی نقش داشته باشد.
مسعود خوانساری حضور ارمنستان در اتحادیه اوراسیا را یادآور شد و افزود: همکاری های اقتصادی 

دو کشور باید به گونه ای پیش رود که به حضور مشترک در بازار سوم توجه کنند.
رییس اتاق تهران اضافه کرد: توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور به سیاستگذاری های هدفمند 
مانند تقویت اتاق مشترک بازرگانی نیاز دارد و برگزاری نمایشگاه های مشترک و نیز اعزام و پذیرش 

هیات های تجاری میان دو طرف را باید توسعه داد.
** آمادگی تهران- ایروان برای افزایش حجم مبادالت 400میلیون دالری 

به گزارش ایرنا، لئون آهارونیان رئیس ایرانی اتاق مشترک ایران و ارمنستان، در گفت وگو با ایرنا 
حجم مبادالت تجاری تهران- ایروان را در سال 1393 را نزدیک 400میلیون دالر ذکر کرد و گفت: می توان 

با برنامه ریزی الزم سطح همکاری های دو کشور را افزایش داد.

وی قیر نفت، روغن صنعتی، روغن سویا و اکسیدها را از اقالم صادراتی ایران به ارمنستان بیان کرد 
و گفت: گوسفند زنده، قراضه و ضایعات آلومینیم و قراضه و ضایعات چدن، بیشترین کاالهای وارداتی 

ایران از این کشور است.
آبان ماه پارسال یک گروه 65 نفره تجاری به ریاست وزیر اقتصاد ارمنستان برای توسعه همکاری های 

تجاری و اقتصادی به تهران سفر کرد و در اتاق ایران نیز به رایزنی با همتایان خود پرداخت.
به گفته آهارونیان، ارمنستان در سازمان جهانی تجارت )WTO( عضو است و با الحاق جمهوری 

اسالمی ایران به این سازمان، مبادالت تجاری دو کشور شکل مناسب تری پیدا خواهد کرد.

)ادامه دیدار حجت االسالم...(

خود به بازار این کشورها بدون پرداخت هرگونه عوارض گمرکی باشد«. »معتقدم دو کشور می توانند 
در زمینه منابع طبیعی هم همکاری کنند چرا که ارمنستان هم مثل ایران از منابع غنی زیرزمینی 
برخوردار است و با توجه به حضور روسیه ، چین و کانادا دراین حوزه جای ایران برای فعالیت در 

این بخش خالیست«.

صادرات گاز ایران به ارمنستان ٣ برابر می شود

وزیر نفت از افزایش صادرات گاز ایران به ارمنستان از یک میلیون متر مکعب به سه و نیم میلیون 
مترمکعب از اواخر سال ٢01٨ خبر داد و اعالم کرد: »نسبت تهاتر برق تهران و ایروان افزایش یافته 
است«. زنگنه تصریح کرد: »گسترش روابط با همسایگان در زمینه انرژی بویژه صادرات گاز جز 
برنامه های ایران است؛ البته ارمنستان مصرف کننده بزرگی نیست اما می تواند مسیر مهمی برای 
صادرات گاز ایران باز کند که در این باره با هم توافق داشتیم«. »آنها تقاضای افزایش گاز از ایران را 
برای آینده مطرح کردند که از اواخر سال ٢01٨، میزان دریافت گاز از یک میلیون مترمکعب کنونی 

به سه و نیم میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد«.
عزیزاهلل رمضانی نیز با اشاره به قرارداد تهاتر برق و گاز با ارمنستان اظهار کرد: براساس این 
قرارداد، حجم ارسال گاز که هم اکنون روزانه یک میلیون مترمکعب است به یک تا 1,5 میلیارد 

مترمکعب در سال افزایش یابد.

)ادامه همکاری های اقتصادی ایران و...(

 سنتور نواز ایرانی در ارمنستان
قابليت هایش را به نمایش گذاشت

و  منتقد  آهنگساز،  نوازنده،  سرایی  ویا 
موسیقی کالسیک  در حوزه  موسیقی  پژوهشگر 
ایرانی موفق به اتمام دوره رهبری ارکستر از اپرای 

ملی ارمنستان شد.
 گزارش خبرگزاری مهر، این نوازنده سنتور  پیش 
تر از این عهده دار رهبری ارکستر موج نو در تجربه 

همکاری با علی قمصری و محمد معتمدی بود.
اپرای  بار به دعوت مدیر هنری   سرایی این 
ایروان ارمنستان با توجه به رزومه و سوابق هنری 
)در  رهبری  ماهه  دو  دوره  گذراندن  برای  خود 
ماه های میالدی ژوئن و ژوئیه( در حوزه رهبری 

ارکستر سمفونیک عازم ارمنستان شده بود .
این دوره رهبری زیر نظر هاروتیون آرزومانیان، 
ارکستر  رهبر  و  ایروان  ملی  اپرای  ماندگار   رهبر 
از  متعددی  آثار  بر  تمرکز  با  ایروان،  سمفونیک 
آهنگسازان دوره  باروک تا رومانتیسیسم  برگزار شد 
که در پایان، سرایی موفق به اخذ مدرک رهبری از 
اپرای ملی ایروان شد. سرایی  در حاشیه این کالس ها به 
رهبری ارکستر زهی در اجرای یک کنسرت در اپرای 
ایروان نیز  پرداخت. این آهنگساز در هفته های آینده 
نیز برای گذراندن دوره رهبری دیگری عازم روسیه 
خواهد شد و پس از بازگشت اجراهای مختلفی را در 
ژانر موسیقی ارکسترال ایرانی رهبری خواهد کرد.

حجت االسالم تسخیری به ریاست مرکز گفتگوی ادیان را به ایشان تبریک گفت.
حجت االسالم تسخیری نیز ضمن تشکر از تبریکات صمیمانه خلیفه ارامنه تاکید کرد: 
»اینجانب سه روز است که فعالیت خود را به عنوان ریاست مرکز آغاز کرده ام و در نخستین 
اقدام به دیدار اسقف اعظم سیبوه سرکیسیان به عنوان یک دوست قدیمی و گرانقدر شتافتم«.

جاثلیقی  مرکز  میان  گفتگوی  پیرامون  نظر  تبادل  به  همچنین  دیدار  این  در  طرفین 
حوزه ارامنه سیلیسی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی که قرار است با موضوع »ادیان 

و خشونت« در دسامبر آینده در تهران برگزار شود، پرداختند.
در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید، با توجه به چالش های خطرناکی 
که ادیان با آن مواجه هستند، لزوم همکاری و فعالیت مشترک ادیان مورد تاکید قرار گرفت.


