
 
  ب و فرهنگ آخر ماهاد

  ديدار و گفتگو با اهل قلم
  مين سالهفت

  
ــایش  در ميانـــه ــال همـ ــه ِی هفتمـــين سـ ــاِی ماهانـ ِی  هـ

ــدار« ــا اهــل قلــم  دی ــه وســيله  »وگفتگــو ب ــون ب ــا کن ِی  ، کــه ت

شــد، دو   برگــزار مــی»ونســن«شــهر انتشــارات خــاوران در 

  . رخ داده استها  در رابطه با این برنامهدگرگونی 

ه، انتشارات خـاوران از ونسـن بـه پـاریس آمـده             ک  اول این 

بنابراین تـا پایـان ژوئـن       . است و دیگر سالنی از آن خود ندارد       

ــدار«هــاِی   برنامــه٢٠٠۴ ــا اهــل قلــم  دی در ســالن » وگفتگــو ب

  .در پاریس چهاردهم برگزار خواهد شد» فياپ«

انجمـن فرهنگـی    «ها از ایـن پـس بـه           دوم برگزاری برنامه  

این انجمن براِی گسترش    . شود  واگذار می » وگو  دیدار و گفت  

فرهنگــی در ميــان دوســتداران زبــان فارســی و   هــاِی  تــالش

ِی  چنـين بـرای ایجـاد رابطـه     فرهنگ ایرانی در فرانسه، و هـم     

  .ِی فرانسه تشکيل شده است فرهنگی با جامعه

هـای   اميدواریم این دو دگرگـونی بتوانـد در خـدمت تـالش          

ارسـی و فرهنـگ ایرانـی قـرار         ِی دوستداران زبـان ف      فرهنگی

  .گيرد
  

  مدير انتشارات خاوران
  بهمن امينی 



 
 

  
  مين فصل ادب و فرهنگ آخر ماههفت

  ديدار و گفتگو با اهل قلم
٢٠٠۴ – ٢٠٠٣  

  
  )اتریش( حميد صدر

  ٢٠٠٣ اآتبر ٢۶يكشنبه 
  
  )فرانسه( آربی ُاوانسان

  ٢٠٠٣ نوامبر ٣٠يكشنبه 
  
  )هلند( قادر عبداهللا

  ٢٠٠۴ ژانویه ١١ شنبهیک
  

  سيما اورسينی، فاطمه باقری حجازی، 
  )فرانسه(  و نسيم وهابیسرور آسمايیفرنگيس حبيبی، 

  ٢٠٠۴ فوریه ٢٩يكشنبه 
  

  )فرانسه( شاهرخ مسکوب
  ٢٠٠۴ مارس ٢٧شنبه 

  
  )سوئد و فرانسه( سودابه اردالن و فریبا ثابت

  ٢٠٠۴ آوريل ٢۴شنبه 
  

  )آلمان( آرامش دوستدار
  ٢٠٠۴ مه ٢٩شنبه 

  
  )انگلستان(ماشاء اهللا آجودانی 

 ٢٠٠۴ ژوئن ٢۶شنبه 
  

 . د خاوران برگزار شیدر سالن آتابفروشها تا ماه ژانویه  این برنامه
 .شود از ماه فوریه تا ماه ژوئن در سالن فياپ برگزار می
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