مؤسسه فرهنگی اکو در دو سال:

1395-1397

ISSN 2008-5508

550009

772008

9

مؤسسه فرهنگی اکو در دو سال:

1395-1397

ISSN 2008-5508

550009

772008

9

سردبیر:
دکتر مرتضی موسویان

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو
در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های خارجی تاکید کرد:

« لزوم بهره گیری از ظرفیت های کم نظیر منطقه اکو
در راستای تحکیم صلح جهانی»

هیئت تحریریه:
دکتر غالمرضا اعوانی
دکتر علی افخمی
دکتر زهرا اسماعیلی تبار
دکتر شهال سالم نوری
پروفسور دکتر محمد سفیر
دکتر امان اهلل فصیحی
دکتر خدیجه مرادی
هیئت مشاورین:
پروفسور دکتر شفقت جهان
دکتر مجتبی مشیری
سید محمد محیط طباطبایی
پروفسور دکتر محمدسلیم مظهر
مدیر اجرایی:
پریسا فیروزکوهی
مدیر داخلی:
محمد محمودی
مترجمین:
مهدی عمرانی نژاد
معصومه نظری
صفحه بندی و گرافیک:
احمدرضا نصراللهی
تهــران ،خیابــان موحــد دانــش (اقدســیه)،
کوچــه نــاز ،شــماره 10
کد پستی1957653643 :
تلفن 009821 27673000 :

دورنما009821 26124996 :
دورنما009821 27673456 :
info@ecieco.org
www.ecieco.org

هنرهای تجسمی

نمایشگاه هنر متعالی
نمایشگاه عکس آذربایجان و افغانستان
نمایشگاه یلدای کاغذی
جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر
نمایشگاه بین المللی نقاشی و تصویرگری اکو
شعر و ادب

6

همایش تعیین اصالت اشیای هنری ،تاریخی
دوره آموزشی نقوش هندسی ایرانی -اسالمی
همایش نقش زن در سالمت خانواده و جامعه
همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی

12

18

شب شعر زمستانی
اجرای موسیقی سنتی قزاق و ترکی
جشنواره بین المللی موسیقی فجر
شب موسیقی ایران و چین
شب موسیقی اکو
هنرهای نمایشی

مسابقات بیلیارد جام دیپلماتها
مسابقات تنیس روی میز جام اکو
مسابقات بین المللی اسب سواری
مسابقات اسب سواری جام اکو
مسابقات فوتسال و چوگان

برنامه های فرهنگی

44

برگزاری مراسم روز جهانی صلح
تشکیل فراکسیون اکو
رونمایی از لباس صلح اکو
سمپوزیم بین المللی شهرهای آینده در اکو
مجموعه همایشهای منظومه فرهنگ صلح

24

برگزاری هفته فیلم مکزیک
افتتاح دفتر سینمایی اکو
اجرای تئاتری از مکزیک
اجرای تئاتر پاراسمپاتیک
ورزش

انتشارات

40

نمایشگاههای کتاب
کتابها
نشریات

بزرگداشت میراز تورسون زاده
نشست هم اندیشی شعر و ادبیات فارسی
شب تاجیکستان
بزرگداشت روز بین المللی زبان مادری
موسیقی

برنامه های علمی

28

26

گردشگری

چهارمین جشنواره غذای راه ابریشم -اکو
مراسم روز جهانی گردشگری
سمینار ترویج گردشگری
افتتاح مزرعه صلح اکو
گشت و گذار دیپلماتیک
بانوان

بزرگداشت روز جهانی زن
نشست بانوان دیپلمات
جشنواره غذای ملل
هشتمین بازار خیریه انجمن بانوان دیپلمات

50

52

پیام مدیر مسئول

مؤسسه فرهنگی اکو در دوسال :2018-2016
سیاست گذاری نوین ،برنامه ریزی جامع و اجرا در راستای تحقق اهداف

موسســه فرهنگــی اكــو ( )ECIكــه در ســال  1995تاســیس شــد ،یــک
ســازمان تخصصــی بیــن المللــی اســت كــه در تهــران ،جمهــوری اســامی
ایــران واقــع شــده و هــدف آن ،ارتقــاء آگاهــی عمومــی و حفــظ میــراث
فرهنگــی غنــی كشــورهای عضــو آن اســت.
در چارچــوب اساســنامه ایــن موسســه کــه توســط کشــورهای عضــو تصویــب
شــده اســت ،وظیفــۀ کلیــدی حفــظ و ترویــج میــراث فرهنگــی مشــترک
منطقــه اکــو بــه منظــور ارتقــای درک میــان ملــت هــای منطقــه بــر عهــده
ایــن ســازمان قــرار گرفتــه اســت.
بــرای ایــن منظــور ،مؤسســه همــواره مجموعــه ای متنــوع از رویدادهــای
هنــری ،فرهنگــی ،ادبــی ،تحقیقاتــی ،علمــی و ورزشــی را ســازماندهی کــرده
و کتــاب هــا و مجالتــی را بــه زبــان انگلیســی ،فارســی ،روســی و اردو منتشــر
کــرده اســت تــا بــه تقویــت همــکاری میــان کشــورهای عضــو و حفــظ میــراث
فرهنگــی مشــترک ایــن کشــورها کمــک نمایــد.
منطقــه اکــو قلمرویــی وســیع بــا تاریــخ چنــد هــزار ســاله از فرهنــگ و تمــدن
غنــی اســت کــه شــامل  10کشــور یعنــی جمهــوری اســامی افغانســتان،
جمهــوری آذربایجــان ،جمهــوری اســامی ایــران ،جمهــوری قزاقســتان،
جمهــوری قرقیزســتان ،جمهــوری اســامی پاکســتان  ،جمهوری تاجیکســتان،
جمهــوری ترکیــه ،ترکمنســتان و جمهــوری ازبکســتان مــی شــود.

موسســه فرهنگــی اکــو ( ،)ECIیــک ســازمان تخصصــی و بیــن المللــی اســت کــه در تهــران ،جمهــوری
اســامی ایــران واقــع شــده و هــدف آن ارتقــاء آگاهــی عمومــی و حفــظ میــراث فرهنگــی غنــی کشــورهای عضو
اســت .در چارچــوب منشــور مؤسســه کــه بــه تصویــب کشــورهای عضــو رســیده اســت ،مؤسســه فرهنگــی اکــو
عهــدهدار حفــظ و ترویــج میــراث فرهنگــی مشــترک ملــل منطقه بــه منظور تشــویق درک میــان آنها بــه عنوان
اصلــی تریــن وظیفــه خــود میباشــد .بــه همیــن منظــور ،مؤسســه مجموعـهای متنــوع از رویدادهــای هنــری،
فرهنگــی ،ادبــی ،پژوهشــی ،علمــی و ورزشــی را ســازماندهی و کتــاب هــا و مجالتــی را بــه زبانهــای انگلیســی،
فارســی ،روســی و اردو منتشــر کــرده اســت تــا در راســتای تقویــت همــکاری و حفــظ میــراث فرهنگی مشــترک
کشــورهای عضــو گامــی ســودمند بــردارد.
مــا در موسســه ى فرهنگــى اكــو بــر ايــن باوريــم کــه بایــد ظرفیتهــای کــم نظیــر حــوزه تمدنــی اکــو بــه جهانیــان معرفــی شــود .ظرفیــت هــای
دیپلماســی عمومــی بســیار وســیعتر و تاثیرگذارتــر از دیگــر عرصــه هــای دیپلماســی اســت و لــذا بایــد از ایــن ظرفیــت هــا باالخــص در حــوزه
تمدنــی اکــو در جهــت صلــح جهانــی بهــره گیــری شــود از ایــن رو مــا نیــز بــر ایــن مهــم همــواره تاکیــد داشــته ایــم.
دیپلماســی عمومــی مولفههایــی چــون رســانه ،دانشــگاه ،ورزش ،فرهنــگ ،هنــر ،گردشــگری ،مــوزه هــا و کتابخانــه هــا را در برمــی گیــرد .در همیــن
راســتا ،علیرغــم چالشــهای متعــدد پیــش روی مؤسســه ،برنامــه هــای بســیار متنوعــی در طــی دو ســال گذشــته اجــرا شــده اســت .در ایــن دوره
مدیریــت ،پژوهــش محــوری از محورهــای اصلــی مدیریــت موسســه فرهنگــی اکــو بــوده اســت و بــه عنــوان نمونــه میتــوان بــه برگــزاری همایــش
هــا ،کارگاههــا ،درســگفتارها و نشســتهای تخصصــی متعــدد در حــوزه هــای مختلــف صلــح ،زنــان ،خانــواده ،شــعر و ادبیــات ،میــراث فرهنگــی ،هنــر
اســامی و مــوزه هــا بــه زبــان انگلیســی و فارســی بــا همــکاری دانشــگاهها و مراکــز علمــی و بــا حضــور اســاتید دانشــگاهها و چهــره هــای برتــر
منطقــه ،چــاپ چندیــن عنــوان کتــاب ،انتشــار فصلنامــه و ماهنامــه هــای مؤسســه بــه زبانهــای انگلیســی و فارســی اشــاره کــرد .همراســتا بــا
فعالیتهــای پژوهشــی ،نمایشــگاههای متعــدد عکــس ،نقاشــی ،تصویرگــری ،هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی ،جشــنواره هــاى فرهنگى-هنرى و
ادبــی ،برنامــه هــای موســیقی ،ســینما و تئاتــر و نیــز تورهــاي تفريحى-گردشــگرى برگــزار شــده اســت.
از اقدامــات نویــن ایــن دوره میتــوان بــه تشــکیل اتحادیــه هــای مشــترک منطقــه ای از جملــه اتحادیــه ناشــران دیجیتــال اکــو ،اتحادیــه خبرنــگاران
اکــو و اتحادیــه رادیــو و تلویزیونهــای اکــو ،تاســیس نخســتین ســازمان ســینمایی اکو ،تشــکیل فراکســیون گفتمــان فرهنگــی اکو در مجلس شــورای
اســامی ،برنامــه ریــزی بــرای اجــرای مســابقات ورزشــی «جــام اکــو» ،برگــزاری چهارمیــن اجــاس روســای کتابخانــه هــای ملــی اکــو پــس از هفت
ســال وقفــه و نامگــذاری ســال  2018بــه عنــوان ســال فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در منطقــه اکــو اشــاره نمــود .همچنیــن در ایــن دوره در ادامــه
رونــد توســعه ظرفیــت هــای موسســه فرهنگــی اکــو در ســطح بیــن الملــل ،بــرای نخســتین بــار مذاکراتــی بــا ســفرای کشــورهای مختلــف از آســیا،
اروپــا و آمریــکای التیــن و نیــز بــا روســای ســازمان هــای بیــن المللــی انجــام شــده اســت.
ایــن شــماره از "اکونــوروز" کــه پــس از  9ســال وقفــه منتشــر گردیــده اســت ،نگاهــی گــذرا بــر فعالیتهــای مؤسســه از مهرمــاه  1395تــا دی مــاه
( 1397پایــان ســال  ۲۰۱۸میــادی) و نشــان دهنــده تالشــهای ســازمان در راســتای تحقــق اهــداف منــدرج در اساســنامه مــی باشــد .موقــع را
مغتنــم شــمرده و از تمــام افــراد و ســازمانهای ملــی و منطقــه ای و ســفارتهای کشــورهای عضــو و بــه ویــژه کارکنــان ،مدیــران و مشــاوران مؤسســه
فرهنگــی اکــو کــه در برنامــه ریــزی و اجــرای برنامــه هــای مختلــف همــکاری داشــته انــد تشــکر مــی کنــم .بدیهــی اســت کــه فعالیتهــای مؤسســه
فرهنگــی اکــو بــر اســاس خــرد جمعــی همــه کشــورهای عضــو اکــو و بــا همــکاری آنهــا ادامــه یافتــه و ایــن ســازمان در جهــت ارتقــای جایــگاه خود
در عرصــه ملــی ،منطقــه ای و بیــن المللــی همچنــان تــاش خواهــد کــرد.
دکتر محمدمهدی مظاهری
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو

در بخــش هنرهــای تجســمی ،مجموعــه
ای نفیــس از آثــار کمتــر نمایــش داده
شــده اســاتید هنرهــای ســنتی بــا عنــوان
«هنــر متعالــی» در بهمــن مــاه  1395در
نگارخانــه دیپلماتیــک اکــو و بــا حضــور
وزیــر راه و شهرســازی ایران ،ســفیر پاکســتان
در ایــران ،دبیــرکل مجمــع جهانــی شــهرهای
اســامی ،ســایر دیپلماتهــای مقیــم ایــران و
و جمعــی از اهالــی هنــر و هنردوســتان .
گشــایش یافــت .در ایــن نمایشــگاه ،آثــار
هنــری ســنتی ایرانــی شــامل خوشنویســی(
نســتعلیق ،شکســته نســتعلیق ،ثلــث ،رقــاع
و معلــی) ،نقاشــیخط ،تذهیــب ،جلدســازی
ســنتی و نگارگــری از آثــار اســاتید برجســته
فــن همچــون نصــراهلل افجــه ای ،غالمحســین
امیرخانــی ،محمــد جلیــل رســولی،
عبدالصمــد حــاج صمــدی ،یــداهلل کابلــی
خوانســاری ،محمــد باقــر آقامیــری ،مجتبــی
ملــک زاده ،حمیــد ملکیــان ،حمیــد عجمــی،
ســلیمان ســعیدآبادی ،امیــر طهماســبی،
مســعود فاضلــی مقــدم و نوشــین نظــری بــه
نمایــش درآمــد.

نمایشــگاه عکــس جمهــوری آذربایجــان بــا
عنــوان «همبســتگی اســامی» نیــز یکــی
دیگــر از برنامــه هــای بخــش هنرهــای
تجســمی اکــو بــود که بــا حضور جنــاب آقای
دکتــر جــواد ظریــف ،وزیــر امــور خارجــه
ایــران ،و همچنیــن ســفیران کشــورهای
ازبکســتان ،اندونــزی ،اوکرایــن ،ایرلنــد،
جمهــوری آذربایجــان ،آلمــان ،برونئــی،
بــاروس ،پاکســتان ،تاجیکســتان ،ترکیــه،
جمهــوری چــک ،چیــن ،روســیه ،رومانــی،
ســنگال ،فلســطین ،فنالنــد ،قرقیزســتان،
کــره جنوبــی ،یونــان و جمعــی از رایزنــان
فرهنگــی ،دیپلمــات هــا ،فرهیختــگان و
هنرمنــدان در آبــان مــاه  1396در نگارخانــه
دیپلماتیــک اکــو گشــایش یافت و عکســهایی
از میــراث فرهنگــی ،مســابقات ورزشــی ،آداب
و رســوم ،صنایــع و جاذبــه هــای گردشــگری
جمهــوری آذربایجــان را در مقــر ایــن نهــاد
بیــن المللــی بــه نمایــش گذاشــت.

همچنیــن ،بــه مناســبت بزرگداشــت حکیــم
ابوالقاســم فردوســی ،یــک نمایشــگاه نقاشــی
از داســتانهای شــاهنامه بــا عنــوان «شــاهنامه
بــه روایــت بابــک گرمچــی» در اردیبهشــت
مــاه  1396در نگارخانــه دیپلماتیــک اكــو
برگــزار شــد كــه در آن  63اثــر هنــری از
بابــک گرمچــی در معــرض دیــد عالقمنــدان
قــرار گرفــت.

نمایشــگاه آثــار هنرهــای تجســمی
(نقاشــی ،گرافیــک ،عکاســی ،خوشنویســی ،
تصویرگــری) بــا عنــوان «صبــر عاشــورایی»
در آبــان مــاه  1396توســط انجمــن هنرهــای
تجســمی ایــران و بــا همــکاری موسســه
فرهنگــی اکــو در نگارخانــه جهــان نمــا،
فرهنگســرای نیــاوران برگــزار شــد .ایــن
نمایشــگاه شــامل مجموعــه ای از آثــار
هنرهــای تجســمی مربــوط بــه واقعــه کربــا
بــود کــه در قالــب دو نمایشــگاه جداگانــه
شــامل آثــار نقاشــی و تصویرگــری ،گرافیــک،
نقاشــی و عکاســی ســازماندهی شــد.

بهمن  1397هنرهایتجسمی
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نمایشگاه آثار هنرهای سنتی ایرانی «هنر متعالی»

نمایشگاه عکس جمهوری آذربایجان
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«یلــدای کاغــذی» عنــوان نمایشــگاهی
گروهــی بــود كــه بــه مناســبت شــب یلــدا
در آذرمــاه  1396در نگارخانــه دیپلماتیــک
اكــو و بــا حضــور رئیــس موسســه فرهنگــی
اکــو ،ســفیر افغانســتان در ایــران ،معــاون
وزیــر امــور خارجــه ایــران در امــور آســیا و
اقیانوســیه ،نمایندگانــی از کشــورهای عضــو
اکــو و گروهــی از فرهیختگان و هنردوســتان
برگــزار شــد .در ابتــدای مراســم ،نصیــر
احمــد نــور ،ســفیر افغانســتان در تهــران ،در
ســخنان خــود از رئیــس موسســه فرهنگــی
اکــو جهــت برگــزاری ایــن رویــداد فرهنگــی
و هنــری قدردانــی کــرد .نمایشــگاه یلــدای
کاغــذی شــامل آثــار  49هنرمنــد بــود کــه
مــورد اســتقبال مخاطبــان قــرار گرفــت.

آثــار هنــری بخــش بیــن الملــل جشــنواره
هنرهــای تجســمی فجــر در بهمــن مــاه
 1396در نگارخانــه دیپلماتیــک اکــو
بــه نمایــش در آمــد  .در مراســم افتتاحیــه
ایــن برنامــه ،مدیــر کل هنرهــای تجســمی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،دبیــر
اجرایــی جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر،
و همچنیــن ســفیران کشــورهای ازبکســتان،
تاجیکســتان ،افغانســتان ،بنــگالدش و
اســلوونی ،نماینــدگان نهادهــای دیپلماتیــک
و هنرمنــدان حضــور داشــتند .در مجمــوع
 2764هنرمنــد ایرانــی و خارجــی در زمینــه
نقاشــی ،عکاســی ،چیدمــان ،ویدئــوآرت،
مجســمه ســازی و تصویرگــری در وبســایت
رســمی جشــنواره ثبــت نــام کــرده بودنــد
کــه در میــان آنهــا  168هنرمنــد خارجــی
از  53کشــور جهــان از جملــه صربســتان،
پاکســتان ،ترکیــه ،افغانســتان ،برزیــل،
روســیه ،اوکرایــن ،ایــاالت متحــده آمریــکا،
چیــن ،بلژیــک ،بنــگالدش ،پــرو ،عــراق،
ســوئیس ،یونــان ،اســتونی ،لیتوانــی،
اســلوونی ،ژاپــن ،اســپانیا ،آلمــان ،ایتالیــا و
ازبکســتان در ایــن رویــداد بــزرگ هنــری
حضــور داشــتند.

همچنیــن  16نقاشــی از جــواد علیمحمــدی
بــا عنــوان «زمــان» و بــا موضــوع جنــگ و
تلفــات آن در دی و بهمــن مــاه  1396در
نگارخانــه دیپلماتیــک اکــو و بــا حضــور
رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو ،رئیــس دفتــر
یونســکو در تهــران و تعــدادی از هنرمنــدان،
دیپلمــات هــا و فرهیختــگان گشــایش یافــت.
در ایــن نمایشــگاه نقاشــی هایــی بــا موضــوع
تبعــات جنــگ بــه نمایــش در آمــد کــه
بــا هــدف دســتیابی بــه صلــح و هنــر ضــد
جنــگ خلــق شــده بودنــد.

9

نمایشــگاه گروهــی «نکورویــان فرخــار»
متشــکل از بیــش از  60اثــر از  16عــکاس
معاصــر افغــان و عکاســانی از ایــاالت متحــده
امریــکا ،اروپــا ،اســترالیا و ایــران بــا موضــوع
«افغانســتان بــدون جنــگ» بــود کــه در
آذرمــاه  1396در نگارخانــه دیپلماتیــک
اکــو برگــزار گردیــد .در ایــن نمایشــگاه،
تصاویــری از مناظــر طبیعــی بــی نظیــر
افغانســتان و نیــز تصاویــری از زنــان افغــان
در لباســهای ســنتی و محلــی  ،فرهنــگ و
آداب و رســوم مــردم ایــن کشــور در معــرض
دیــد عمــوم قــرار گرفــت .هنرمندانــی چــون
عــارف کریمــی ،بهمــن محمدیــان ،بریالــی
خوشــحال ،بصیــر ســیرت ،اریــک الفــورگ،
فرشــاد عصیــان ،گرنــت ســومرز ،حســین
حســینی ،لطیــف عظیمی ،مســعود حســینی،
متیــو کارســتن ،محمــد علــی شــیدا،
مرتضــی هراتــی ،نجیبــه نــوری ،نجیــب اهلل
مســافر ،تهمینــه منــزوی در ایــن نمایشــگاه
مشــارکت داشــتند.
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نمایشگاه گروهی تصویرگری «یلدای کاغذی»

جشنواره هنرهای تجسمی فجر

نمایشگاه بین المللی نقاشی و تصویرگری اکو

رویداد هنری چندمنظوره «طهران»

نخســتین نمایشــگاه بیــن المللــی نقاشــی و
تصویرگــری اکــو بــا حضــور رئیــس موسســه
فرهنگــی اکــو و ســفرای کشــورهای
اســپانیا ،مکزیــک ،شــیلی و الجزایــر و
همچنیــن نمایندگانــی از ســفارت هــای
ســلوونی ،اروگوئــه ،ژاپــن ،صربســتان ،چیــن
و ترکمنســتان در فروردیــن مــاه  1397در
نگارخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار گردیــد.
در ایــن نمایشــگاه کــه با همــکاری دانشــکده
هنــر دانشــگاه الزهــرا و انجمــن علمــی
پژوهشــی هنرهــای تجســمی ایــران برگــزار
گردیــد ،بیــش از  50اثــر از هنرمنــدان 11
کشــور بــه نمایــش گذاشــته شــد .رئیــس
موسســه فرهنگــی اکــو در ســخنرانی خــود
در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه ،نقاشــی
و تصویــر را زبانــی جهانــی و ابــزاری بــرای
ارتبــاط بیــن ملتهاتوصیــف کــرد و هــدف از
برگــزاری ایــن نمایشــگاه را ایجــاد زمینــه
هایــی بــرای شناســاندن غنــای هنــری و
فرهنگــی منطقــه در ســطح بیــن الملــل و
همچنیــن ایجــاد تعامــل مثبــت بیــن ســه
نســل از هنرمنــدان کشــورهای منطقــه بــا
ســایر ملــت خوانــد.

همچنیــن ،مراســم افتتاحیــه رویــداد هنــری
چندمنظــوره «طهــران» بــا هــدف معرفــی
بخشــی از هنــر معاصــر تهــران در زمینــه
هــای هنرهــای تجســمی ،طراحــی فــرش و
بافندگــی ،مــد و موســیقی ایرانــی در چهــار
بخــش «نــوروز باســتان»« ،تیــرگان»،
«مهــرگان» و «ســده» در مردادمــاه 1397
در مقــر مؤسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد
و تعــدادی فــرش نفیــس دســتباف ایرانــی
بــرای نخســتین بــار بــه همــت بنیــاد رســام
عربــزاده بــه نمایــش درآمــد .بخــش دیگــری
از ایــن رویــداد هنــری ،بــه نمایــش مــد
لبــاس ایرانــی و آثــار تجســمی اختصــاص
یافــت کــه بــا اجــرای گــروه موســیقی ســماع
در محــل ســالن همایــش هــای دیپلماتیــک
اکــو بــه پایــان رســید.

عــاوه بــر ایــن ،نمایشــگاه نقاشــی فائــزه
افجــه نیــا بــا عنــوان «نگاهــی از درون
 »2در در مردادمــاه  1397در نگارخانــه
دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد.
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نمایشــگاه آثــار هنــری نقــاش ایرانــی ســمیرا
کاظمــی بــا عنــوان « بــرون و قــال » نیــز بــا
همــكاری انجمــن دوســتی ایــران و ســاحل
عــاج در اســفند  1396در نگارخانــه
دیپلماتیــک اكــو برگــزار گردیــد..

موسســه فرهنگــی اکــو بــا همــکاری
شــهرداری اصفهــان ،نخســتین نمایشــگاه
عکــس قطــب شــمال را در مهرمــاه 1397
برگــزار نمــود .ایــن نمایشــگاه گزارشــی
تصویــری از ســفر فائــزه علیخانــی بــه قطــب
شــمال اســت کــه بــرای اولیــن بــار توســط
وی در نگارخانــه هنــری کتابخانــه مرکــزی
شــهرداری اصفهــان بــه نمایــش درآمــد.
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در بخــش شــعر و ادب مراســم بزرگداشــت
اســتاد میــرزا تورســونزاده ،شــاعر
مردمــی و قهرمــان ملــی تاجیکســتان ،بــا
همــکاری ســفارت ایــن کشــور در تهــران
در خــرداد مــاه  1396و بــا قرائــت پیــام
وزیــر فرهنــگ جمهــوری تاجیکســتان و
ســخنرانی رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو،
ســفیر تاجیکســتان در تهــران و مدیــر مرکــز
آفرینــش هــای ادبــی حــوزه هنــری برگــزار
گردیــد .تورســون زاده شــاعری شــهیر و
شــخصیت برجســته سیاســی ایــن کشــور
اســت کــه امــروزه بــه عنــوان قهرمــان ملــی
تاجیکســتان شــناخته مــی شــود و تصویــر
چهــره وی روی اســکناس یــک ســامانی درج
شــده اســت .شــهر تورســون زاده نیــز بــه
افتخــار وی نامگــذاری و خانه-مــوزه ادبــی
میــرزا تورســون زاده بــه افتخــار هفتادمیــن
ســالگرد والدت وی در ســال  1981تاســیس
گردیــد.

همزمــان بــا زادروز اســتاد شــهریار ،شــاعر
مشــهور پارســی ،نشســت هــم اندیشــی
شــعر و ادبیــات پارســی در شــهریورماه
 1396در موسســه فرهنگــی اکــو و بــا
ســخنرانی دکتــر الهــی قمشــه ای ،ادیــب
برجســته ایرانــی ،برگــزار گردیــد .در حاشــیه
ایــن رویــداد ،گــروه نقــاالن کوچــک چنــد
قطعــه از اشــعار اســتاد شــهریار را بــه زبــان
انگلیســی اجــرا کــرده و گــروه موســیقی
ملــل نیــز بــه اجــرای زنــده پرداختنــد.

کنگــره یادبــود فردوســی نیــز در اردیبهشــت
مــاه  1396در شــهر یــزد و کرمــان بــا
همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو ،کشــورهای
عضــو اکــو ،بنیــاد فردوســی( شــاخه هــای
طــوس و کرمــان) و انجمــن شــاهنامه
فردوســی یــزد و بــا قرائــت پیــام رئیــس
موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد.

برنامــه دیگــری کــه در زمینــه شــعر و ادب
در موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار گردیــد،
درس گفتــار «تــرازوی بــی طمــع» بــود
کــه در مهرمــاه 1396بــه مناســبت یادبــود
موالنــا جــال الدیــن محمــد بلخــی ،شــاعر
و اندیشــمند بــزرگ شــرق ،برگــزار گردیــد.
در ایــن رویــداد ،دکتــر ایــرج شــهبازی بــه
گفتگــو دربــاره موانــع واقــع گرایــی از منظــر
موالنــا پرداخــت.

همچنیــن موسســه فرهنگــی اکــو بــا
همــکاری مجلــه فرهنگــی بخــارا و نشــر
و پژوهــش شــیراز ،مراســم «شــب
تاجیکســتان» را در دی مــاه  1396بــا
رونمایــی از کتــاب «تاجیکســتان ،پــاره تــن
ایــران» نوشــته امیــر احمدیــان و مهــدی
ناصــری برگــزار کــرد.

بهمن  1397شعر و ادب
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بــا حضــور مدیــر دفتــر منطقــه ای یونســکو
در ایــران و تعــدادی از ســفیران و دیپلمــات
هــای کشــورهای اســترالیا ،اتریش ،لهســتان،
مکزیــک ،آفریقــای جنوبــی ،کوبا ،ارمنســتان،
کنیــا ،کرواســی ،پاکســتان ،چیــن ،ســنگال،
الجزایــر ،مالــزی ،بنــگالدش ،تاجیکســتان،
اروگوئــه ،افغانســتان و نمایندگانــی از
ســازمان ملــل و دبیرخانــه اکــو ،روز جهانــی
زبــان مــادری در اســفندماه  1396در ســالن
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار
شــد .در حاشــیة ایــن مراســم ،ضمــن
ســخنرانی ســفیران مكزیــک و بنــگالدش،
شــاعرانی از چیــن و تاجیکســتان بــه زبــان
مــادری خــود بــه شــعرخوانی پرداختــه و
یــک گــروه موســیقی افغــان نیــز قطعــه ای
بــا عنــوان «ســرزمین مــادری» اجــرا کردنــد.
ایــن رویــداد بــا بازدیــد از نمایشــگاه عکــس
هــای اماکــن تاریخــی و مناظــر طبیعــی
ایــران کــه قبــا در ســازمان ملــل متحــد
نیــز بــه نمایــش گذاشــته شــده بــود ،بــه
پایــان رســید.

«دانشــنامه حافــظ و حافــظ پژوهــی» نیــز
در مراســمی در اردیبهشــت مــاه 1397
در ســالن همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو
رونمایــی گردیــد.
رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو ،در ســخنرانی
خــود در ایــن مراســم بــه فرهنــگ و تمــدن
غنــی منطقــه اکــو اشــاره کــرد و گفــت:
«منطقــه اکــو بــا بــا پیشــینه ای کهــن و
درخشــان از فرهنــگ و تمــدن ،خاســتگاه
برجســته تریــن ســتاره هــای آســمان شــعر
و ادبیــات در جهــان اســت ،کســانی کــه
آثارشــان تصویــری از غنــای منطقــه در
حــوزه ادبیــات اســت» .دانشــنامه حافــظ
و حافــظ پژوهشــی در چهــار جلــد و 2500
صفحــه و حــدود  2000مدخــل زیــر نظــر
دکتــر عبــداهلل جاســبی و ســر ویراســتاری
دکتــر بهاءالدیــن خرمشــاهی ،بــا همــکاری
دکتــر علــی موســوی گرمــارودی و همراهــی
بیــش از  150اندیشــمند ،نویســنده و حافــظ
پــژوه داخلــی و خارجــی در مــدت ســه و
نیــم ســال تالیــف شــده و بــه چــاپ رســیده
اســت.

بــا شــرکت صدهــا نوجــوان از سراســر
کشــور« ،عصــر قصــه و شــعر نوجوانــان»
توســط موسســه فرهنگــی اکــو و بــا
همــکاری موسســه پژوهشــی کــودکان
دنیــا در اســفندماه  1396در محــل ســالن
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار
گردیــد .هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد،
ترویــج فرهنــگ دوســتی میــان نوجوانــان
و معرفــی ظرفیتهــای منطقــه اکــو در ایــن
زمینــه بــود.

انجمــن دوســتداران حافــظ بــا همــکاری
موسســه فرهنگــی اکــو ،روز ســعدی را در
اردیبهشــت  1397در دانشــگاه علــم و
فنــاوری مازنــدران برگــزار نمــود .در بخشــی
از پیــام رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو بــه
ایــن رویــداد آمــده اســت« :موسســه فرهنگی
اکــو بــا بهــره گیــری از خــرد جمعــی و
اســتفاده از ظرفیــت هــای علمــی ،بومــی و
منطقــه ای خــود و مشــارکت حداکثــری
کشــورهای عضــو ،در راســتای معرفــی
هرچــه بهتــر چهــره هــای علمــی و ادبــی و
ترویــج اندیشــه هــای آنهــا کوشــیده اســت».

بهمن  1397شعر و ادب
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بــا همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو،
هشــتمین کنگــره بیــن المللــی «از طــوس تا
نیشــابور» به مناســبت بزرگداشــت فردوســی
و بــه منظــور پاسداشــت زبــان فارســی ،در
مجتمــع فرهنگــی و هنــری امــام رضــا(ع) در
اردیبهشــت مــاه  1397در مشــهد مقــدس
برگــزار گردیــد و طــی آن ،شــاعران در ســه
ســبک کالســیک« ،ســفید» و فولکلــور،

اشــعار خــود را ارائــه کردنــد .رئیــس موسســه
فرهنگــی اکــو در بخشــی از پیــام خــود بــه
ایــن کنگــره ،شــاهنامه فردوســی را یکــی
از برجســته تریــن متــون ادبــی ،تاریخــی و
فرهنگــی منطقــه اکــو دانســت کــه در ایجــاد
پیونــد فرهنگــی میــان ایــران و کشــورهای
آســیای مرکــزی از نقــش و جایــگاه بســیار
مؤثــری برخــوردار اســت.

در حــوزه شــعر و ادب فارســی « ،ســماع بــا
خورشــید» درســگفتار دیگــری بــود کــه بــه
مــدت ده جلســه از تیــر تــا شــهریور 1397
در کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد.
در ایــن جلســات ،دکتــر ســوگل مشــایخی

ســخنرانی جامعــی را پیرامــون نمادهــا،
معانــی و مفاهیــم چندگانــه دیــوان شــمس
ارائــه نمــودو غــزل را یــک حالــت ذهنــی
دانســت کــه بــرای درک معنــای آن مــی
بایســت ابتــدا از مطالعــه آن لــذت بــرد.

بــا هــدف بررســی جایــگاه واقعــه عاشــورا
در ادبیــات منطقــه اکــو ،مراســمی بــا
عنــوان «صــور آزادگــی» در مهرمــاه 1397
در موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار گردیــد.
در ایــن مراســم کــه بــا حضــور اســاتید و
محققیــن ایــن حــوزه از افغانســتان ،ایــران،
پاکســتان و هنــد همچنیــن دانشــجویان

خارجــی مقیــم ایــران در ایــن برنامــه اجــرا
شــد ،دانشــجویان خارجــی بــه شــعرخوانی
و اســاتید حــوزه بــه ارائــه ســخنرانی هایــی
در ایــن زمینــه پرداختنــد .ایــن مراســم
بــا اهــدای هدایایــی بــه مهمانــان بــه پایــان
رســید.

در مــاه گفتــار «جهان فرهنگــی ،ادبیات فارســی
ســخنگوی صلــح و دوســتی» کــه در آبانمــاه
 1397در کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار
گردید ،دکتر حســینعلی قبادی ،اســتاد دانشــگاه
و عضــو شــورای علم و فرهنگ موسســه فرهنگی
اکــو ،به بررســی مفاهیم آشــتی جویانــه در متون
ادبــی فارســی پرداخت .برخــی از محورهــای این

نشســت تخصصــی عبــارت بودنــد از :جایــگاه
ادبیــات بــه عنــوان زبــان همدلــی ،نقــش ادبیات
در ایجــاد روح آشــتی میــان ملتهــا ،چگونگــی
تاثیــر ادبیــات در ترویــج صلح و انســان دوســتی،
نقــش شــاهکارهای ادبــی در برقــراری روح
دوســتی و آشــتی میــان ملتهــا و از جملــه بــه
شــمار مــی آیــد.

ششــمین نشســت از مــاه گفتارهــای
موسســه فرهنگــی اکــو در آذرمــاه 1397
در کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد.
ایــن نشســت بــا عنــوان «حقیقــت انســانی
از دیــدگاه حکمــای شرق»توســط دکتــر
غالمرضــا اعوانــی ،فیلســوف برجســته،
اســتاد دانشــگاه ،پژوهشــگر ،از «چهــره هــای

مانــدگار ایــران» و یکــی از اعضــای شــورای
سیاســتگذاری علــم و فرهنــگ موسســه
فرهنگــی اکــو برگــزارو طــی آن موضوعاتــی
مهــم چــون روش شــناخت هویــت واقعــی
انســان از طریــق حــواس ،تجربــات ،منطــق،
حکمــت ،فلســفه ،عرفــان و غیــره بررســی
گردیــد.

همچنیــن ،موسســه فرهنگــی اکــو
درســگفتاری  5جلســه ای بــا عنــوان
«هستیشناســی و مبانــی اعتقــادی حافــظ»
را بــا حضــور عالقمنــدان و حافــظ پژوهــان
برگــزار کــرد .در طــول ایــن درســگفتارها،
دکتــر ســوگل مشــایخی بــه بررســی
سرچشــمۀ عرفــان و تصــوف از دیربــاز،
آرایــه هــای ادبــی ،مفاهیــم فلســفی و
عرفانــی در شــعر حافــظ ،معرفــت شناســی،
هستیشناســی و روششناســی بــه عنــوان
ســه اصــل از مبانــی اعتقــادی ایــن شــاعر
پرداخــت.

17

«دیــدار شــمس تبریــزی و موالنــا»،
درســگفتار دیگــری بــود کــه توســط دکتــر
مجیــد پازوکــی در خردادمــاه  1397در
کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار و طــی
آن ،اندیشــه هــای موالنــا تحلیــل و بررســی
گردیــد .در ایــن رویــداد ،دکتــر مجیــد
پازوکــی در مــورد نخســتین برخــورد رمزآلود
موالنــا بــا شــمس صحبــت کــرد و گفــت:
«مالقــات بــا شــمس تاثیــری عمیــق بــر

موالنــا داشــت و زندگــی وی را برای همیشــه
تغییــر داد .ایــن دیــدار وی را بــه عرصــه بــه
ســوی عرفــان و تعالــی روح رهنمــون کــرد».
 .وضعیــت اجتماعــی و فرهنگــی آذربایجــان،
شــناخت عارفــان شــهیر آن دوره و بررســی
زندگــی و آثــار شــاگردان شــمس تبریــزی،
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن
درســگفتاربود.

چهارمیــن جشــنواره شــعر نیــاوران بــا
همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو در
شــهریورماه  1397برگــزار شــد .بــرای
چهارمیــن ســال متوالــی ،جشــنواره شــعر
نیــاوران در فرهنگســرای نیــاوران در ســه
بخــش کالســیک« ،ســپید» و «ترانــه» در
موضوعــات آزاد و ویــژه برگــزار و همچــون
جشــنواره هــای پیشــین ،آثــار برنــدگان در
یــک جلــد کتــاب بنــام «پایتخــت شــعر»
منتشــر گردیــد .شــایان ذکــر اســت کــه بــه
پیشــنهاد رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو،
پنجمیــن جشــنواره شــعر نیــاوران در ســطح
بیــن الملــل و بــا همــکاری کشــورهای عضــو
اکــو برگــزار خواهــد شــد.

بهمن  1397شعر و ادب

بهمن  1397شعر و ادب
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درسگفتار «شمس تبریزی و موالنا»

چهارمین جشنواره شعر نیاوران

سومین شب شعر زمستانی «آتش در چله»

اجرای موسیقی سنتی قزاق «ساری آقا»

اخبــار موســیقی موسســه فرهنگــی اکــو بــا
خبــری از ســومین شــب شــعر زمســتانی
«آتــش در چلــه» آغــاز مــی شــود کــه در
بهمــن مــاه  1395در موسســه فرهنگــی
اکــو برگــزار گردیــد .در ایــن رویــداد ،کــه
توســط موسســه فرهنگــی اکــو بــا همــکاری
ســفارت جمهــوری اســامی افغانســتان
در تهــران برگــزار شــد  ،رئیــس مؤسســه
فرهنگــی اکــو ،ســفیر آذربایجــان در تهــران و
نمایندگانــی از نهادهــای دیپلماتیــک مســتقر
در تهــران از جملــه افغانســتان ،تاجیکســتان
و ازبکســتان حضــور داشــتند و طــی آن،
شــاعرانی از افغانســتان و پاکســتان بــه
شــعرخوانی پرداختنــد.

بــا همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو و
موسســه توســعه هنرهــای تجســمی معاصــر،
گــروه موســیقی ملــی «ســاری آقــا» از
قزاقســتان ،قطعاتــی از موســیقی اصیــل
مناطــق مختلــف قزاقســتان را در آذرمــاه
 1396در فرهنگســرای نیــاوران و بــا حضــور
عالقمنــدان و پژوهشــگران موســیقی اجــرا
نمــود .گــروه «ســاری آقــا» در ســال 1998
فعالیتهــای خــود را بــا هــدف پاسداشــت
و ترویــج موســیقی ملــی قزاقســتان آغــاز
نمــود.

همچنیــن  ،بــه دعــوت و بــا حمایــت
موسســه فرهنگــی اکــو و مرکــز فرهنگــی
یونــس امــره ،کنســرت موســیقی ســنتی
ترکــی بــا حضــور دیپلمــات هــا ،هنرمنــدان و
جمعــی از فرهیختــگان در دی مــاه  1396در
فرهنگســرای نیــاوران بــه روی صحنــه رفــت.
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در راســتای پاسداشــت فرهنــگ و هنــر غنــی
کشــورهای عضــو اکــو از طریــق برگــزاری
جشــنواره هــای فرهنگــی و هنــری ،دهمیــن
جشــنواره ملــی و نخســتین جشــنواره بیــن
المللــی «موســیقی نواحــی ایــران» بــا
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو و انجمــن
موســیقی ایــران در تیرمــاه  1396در کرمــان،
ایــران برگــزارگردیــد.

همــکاری بــا بخــش پژوهشــی ســی و
ســومین جشــنواره بیــن المللــی موســیقی
فجــر از جملــه دیگــر فعالیتهــای موســیقیایی
مؤسســه فرهنگــی اکــو بــود کــه در دیمــاه
 ، 1396در ســالن همایــش هــای دیپلماتیک
اکــو برگــزار گردیــد .در ایــن چارچــوب ،دو
کارگاه و چهــار ســخنرانی تخصصــی ارائــه
شــد کــه در آنهــا پژوهشــگرانی از آلمــان،
اتریــش ،لهســتان و ایــران حضــور داشــتند.
اولیــن کارگاه بــا تمرکــز بــر مفهــوم شــنوایی
برگــزار شــد و در کارگاه دوم ،تعاریــف
و ســاختار موســیقی الکتروآکوســتیک و
پیشــینه تاریخــی آن در ایــران و نیــز کارکرد
ایــن نــوع موســیقی بررســی گردیــد.

بهمن  1397موسیقی
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همچنیــن بــه مناســبت هفتــه موالنــا،
اجــرای موســیقی «آییــن بیاتــی مولــوی»
بــا مشــارکت وزارت فرهنــگ و گردشــگری
ترکیــه و موسســه فرهنگــی یونــس امــره در
تهــران در آذرمــاه  1395در ســالن همایــش
هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار گردیــد.

همچنیــن بــا حمایــت موسســه فرهنگــی
اکــو ،گــروه موســیقی «نــوای ملــل»
مجموعــه ای از آهنــگ هــای شــرقی از
افغانســتان ،آذربایجــان ،ترکیــه و ایــران را در
فرهنگســرای نیــاوران اجــرا نمــود.

در شــهریورماه  ،1397شــب موســیقی اکــو
ب ـا عنــوان «نــوای شــرقی» در محــل ســالن
همایــش هــا و نگارخانــه دیپلماتیــک اکــو
برگــزار شــد .در ایــن برنامــه ،جمعــی از
نوازنــدگان ایــران و افغانســتان بــا اســتفاده
از ســازهای مشــترک منطقــه اکــو ،بــه
اجــرای قطعاتــی از موســیقی بــه همــراه
نمایشــی از داســتانهای فولکوریــک خراســان
پرداختنــد .شــبهای موســیقی اکــو بــا هــدف
ترویــج دوســتی بیــن کشــورهای منطقــه اکو
بــه اجــرای موســیقی مشــترک ایــن حــوزه
تمدنــی پرداختــه و فعالیتهــای خــود را در
قالــب کتابــی مســتند بــا عنــوان «موســیقی
اکــو » در دســترس عالقــه منــدان قــرار
خواهــد داد.
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نخســتین جلســه از مجموعــه کارگاههــای
آموزشــی «موســیقی و توســعه پایــدار» بــا
همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو و دبیرخانــه
موســیقی شــرق ایــران ،بــا حضــور رئیــس
موسســه فرهنگــی اکــو و ســفیر جمهــوری
اســامی پاکســتان در ایــران در ســالن
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد.
در ایــن کارگاه کــه بــا رویکــرد گردشــگری
برگــزار شــد ،جزییــات ایــن پــروژه بیــن
المللــی ارائــه گردیــد .همچنیــن گــروه
موســیقی «جــاده ابریشــم» از افغانســتان
بــه اجــرای موســیقی پرداخــت کــه از ســوی
شــرکت کننــدگان بســیار مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت .ایــن مجموعــه از کارگاه هــای
آموزشــی موســیقی در کشــورهای عضــو
اکــو تصمیــم دارد بــا رویکــرد موســیقی
بــه توســعه گردشــگری هنــری در همــه
کشــورهای عضــو اکــو کمــک کنــد.

«جریــان عشــق»  ،عنــوان یکــی دیگــر
از فعالیــت هــای موسســه فرهنگــی اکــو
در حــوزه موســیقی بــود کــه در مردادمــاه
 1397در ســالن همایــش هــای هــای
دیپلماتیــک ایــن موسســه برگــزار شــد.
ایــن برنامــه کــه مصــادف بــا شــب پزشــک
تهــران بــود ،دومیــن وادی از هفــت وادی
درمانگــری موســیقیایی بــود کــه نگاهــی بــه
نظریــات عطــار نیشــابوری و نقــش آنهــا در
موســیقی درمانــی داشــت.
گفتنــی اســت دیگــر شــب هــای هفــت
وادی موســیقیایی از فرهنگســرای نیــاوران
آغــاز شــد و پــس از مؤسســه فرهنگــی اکــو
بــه آب انبــار وکیــل شــیراز ،هتــل عباســی
اصفهــان و تــاالر وحــدت تهــران رســید
و در نهایــت در شــهریور  1396در هتــل
اســپیناس پــاالس تهــران خاتمــه یافــت.
شــب پزشــک تهــران کــه بــا عنــوان
«جریــان عشــق» در مؤسســه فرهنگــی اکــو
برگــزار شــد شــبی همــراه بــا طــب ،شــعر،
و موســیقی بــود کــه موجبــات مســرتی
بدیــع و بــی تکــرار بــرای جمعــی از پزشــکان
برجســته تهرانــی فراهــم آورد کــه میزبانــی
شایســته ایــن نهــاد بیــن المللــی را در طــول
اجــرای برنامــه مــورد تجلیــل قــرار دادنــد.
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کارگاه «موسیقی و توسعه پایدار»

بررسی نظریات عطار در حوزه موسیقی

اولیــن شــب موســیقی ایــران و چیــن بــا
عنــوان «پــژواک هــزاره» در شــهریورماه
 1397بــا نوازندگــی گروهــی از بانــوان
هنرمنــد چینــی بــا ســازهای کالســیک
ایرانــی در مؤسســه فرهنگــی اکــو برگــزار
شــد .در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس
مؤسســه فرهنگــی اکــو و ســفیر چیــن در
ایــران برگــزار گردیــد ،مدیــر گــروه ســنتور
نــوازان چینــی گزارشــی از حرکــت هــزار
ســاله ســاز ســنتور از چیــن و ایــران ارائــه
کــرد و بازگشــت مجــدد ایــن ســاز تاریخــی
را بــه دســتان هنرمنــدان چینــی گرامــی
داشــت.
رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــودر ســخنرانی
خــود ابعــاد شــناخت هنــری و اهمیــت آن در
نظــام آفرینــش را بــر شــمرده و از موســیقی
بــه عنــوان «زبانــی جهانــی» یــاد کــرد.
ســفیر چیــن در ایــران نیــز طــی ســخنانی
کوتــاه در ایــن مراســم ضمــن قدردانــی از
میزبانــی مؤسســه فرهنگــی اکــو ،از نــگاه
جامــع رئیــس ایــن مؤسســه در گســترش
برنامــه هــای مشــترک فرهنگــی حــوزه
تمدنــی چیــن و موسســه فرهنگــی اکــو
اســتقبال کــرد.

همچنیــن مؤسســه فرهنگــی اکــو میزبــان
اجــرای موســیقی قوالــی توســط گــروه
موســیقی مشــهور پاکســتانی ،فریــد ایــاز
ابومحمــد ،بــود کــه در آذرمــاه  1397در
ســالن همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو
برگــزار گردیــد .در ایــن رویــداد کــه از
ســوی مخاطبــان مــورد اســتقبال قــرار
گرفــت ،ســفیر پاکســتان در ایــران ،رئیــس
موسســه فرهنگــی اکــو ،دبیــرکل اکــو و
شــماری از دیپلماتهــای مقیــم تهــران از
جملــه ســفیران کشــورهای بلژیــک ،ســوئد،
هلنــد و غیــره حضــور داشــتند .افتتاحیــه
ایــن رویــداد شــامل ســخنرانی رئیــس
موسســه فرهنگــی اکــو و ســفیر پاکســتان در
زمینــه موســیقی قوالــی بــود.
قوالــی نوعــی موســیقی ســنتی و عرفانــی
اســت کــه بــه موضوعاتــی ماننــد عشــق،
حکمــت ،ســتایش خداونــد ،عــزت نفــس
و حقیقــت درونــی توجــه دارد .ایــن نــوع
موســیقی در شــبه قــاره هنــد و منطقــه اکــو
رواج دارد و ســابقه تاریخــی آن بــه بیــش
از  700ســال مــی رســد .زبانهــای مــورد
اســتفاده در اشــعار قوالــی معمــوال اردو،
پنجابــی و فارســی اســت.

بــا حضــور رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــو،
ســفرای جمهــوری اســامی پاکســتان
و ترکمنســتان در ایــران و جمعــی از
دیپلماتهــای خارجــی مقیــم در ایــران و
میهمانــان داخلــی ،مراســم «آوای صلــح و
کــودک» در شــهریورماه  1397در موسســه
فرهنگــی اکــو برگــزار شــد .بخــش ویــژه ایــن
برنامــه ،ســخنرانی لوریــس چکنواریــان بــود
کــه توضیحاتــی را پیرامــون قطعــه صلــح
از موســیقی ملــل ایــراد نمــود .در پایــان از
تمبرصلــح رونمائــی و ضمــن امضــاء تمبــر،
عکــس یــادگاری گرفتــه شــد.
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بــا همــکاری ســفارت مکزیــک و اســپانیا و
همزمــان بــا انتشــار کتــاب «گــزارش یــک
دیــدار ،ســینمای مکزیــک در اســپانیا»،
هفتــه فیلــم مکزیــک در قالــب نمایــش پنــج
فیلــم ســینمایی از دوران طالیــی ســینمای
مکزیــک بــا ســخنرانی رئیــس موسســه
فرهنگــی اکــو ،ســفیر ایــن کشــور و ســفیر
اســپانیا در تهــران و بــا حضــور ســفرا،
رایزنــان فرهنگــی و جمعــی از هنرمنــدان
و فرهیختــگان در موسســه فرهنگــی اکــو
برگــزار شــد.
همچنیــن ،ســفیر مکزیــک از رئیس موسســه
فرهنگــی اکــو بــرای حمایــت و مســاعدت
در برگــزاری هفتــه فیلــم مکزیــک قدردانــی
کــرد .ایــن رویــداد در اردیبهشــت مــاه
 ۱۳۹۷در مرکــز همایــش هــای دیپلماتیــک
موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد.

مؤسســه فرهنگــی اکــو بــا همــکاری بنیــاد
ســینمایی فارابــی و اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســتان خراســان رضــوی ،دفتــر
همــکاری هــای مشــترک ســینمایی اکــو
بــا عنــوان «افــا» را در مــرداد مــاه 1397
تاســیس نمــود .در پــی امضــای تفاهــم نامــه
ســه جانبــه میــان ســه نهــاد مذکــور ،شــهر
مقــدس مشــهد رســما بــه عنــوان کانــون
فعالیتهــای ســینمایی کشــورهای عضــو اکــو
معرفــی و ایــن دفتــر بــه عنــوان دبیرخانــه
دائمــی همکاریهــای مشــترک در حــوزه
ســینما انتخــاب گردیــد.
از جملــه محورهــای فعالیــت ایــن دفتــر،
تولیــد فیلــم هــای مشــترک بــا کشــورهای
همســایه همچــون ترکمنســتان ،افغانســتان
و تاجیکســتان اســت .از دیگــر مفــاد تفاهــم
نامــه مذکــور مــی تــوان بــه تاســیس
صنــدوق حمایــت از تولیــدات ســینمایی،
ایجــاد فرصــت هــا و تســهیالت مناســب
بــرای عرضــه تولیــدات ســینمایی و مبادلــه
هیــات هــای کارشــناس ســینمایی در بیــن
کشــورهای عضــو اکــو اشــاره کــرد.

همچنیــن نمایــش «پاراســمپاتیک» ،اثــری
مولتــی مدیــا بــود کــه در قالــب پرفورمنــس
آرت ،در مــرداد  1397توســط گــروه هنــری
آژاکــس در ســالن همایشــهای دیپلماتیــک
اکــو بــه روی صحنــه رفــت .در خالصــه ایــن
نمایــش آمــده اســت :زندگــی ،مرگیســت
کــه هــر لحظــه بــه تعویــق میافتــد... .
گفتنــی اســت کــه نخســتین اجــرای
«پاراســمپاتیک» در قالــب پرفورمنــس
آرت ،افتتــاح کننــده رویــداد هنــر معاصــر
«کانســپت» در تئاتــر شــهرزاد بــود کــه
مــورد اســتقبال گــرم مخاطبــان قــرار گرفت.
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عــاوه بــر ایــن ،موسســه فرهنگــی اکــو
بــا همــکاری ســفارت مکزیــک در ایــران،
آییــن بزرگداشــت روز مــردگان ایــن کشــور
را بــا اجــرای دو نمایــش بــه نامهــای
«چهــار شــمع و جنــازه ام» و «آنقــدر بهــم
نزدیــک بــود کــه نتوانســتم او را ببینــم»
در ســالن همایشــهای دیپلماتیــک اکــو در
آذرمــاه  1396برگــزار کــرد .در افتتاحیــه
ایــن مراســم کــه بــا حضــور دیپلماتهــا و
شــخصیتهای فرهنگــی و هنــری برگــزار
شــد ،ســفیر مکزیــک در ایــران از رئیــس
موسســه فرهنگــی اکــو بــرای همــکاری بــه
عمــل آمــده جهــت اجــرای برنامــه قدردانــی
کــرد .در بخــش دیگــری از ایــن رویــداد،
نمایشــگاه عکســهای برگزیــده شــورای ملــی
فرهنــگ و هنــر مکزیــک بــا موضــوع آداب و
رســوم کشــور مکزیــک در «روز مــردگان» در
معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفــت.
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هفته فیلم مکزیک و اسپانیا

تاسیس دفتر همکاری های سینمایی اکو (افا)

بــه منظــور تحقــق اهــداف منــدرج در
اساســنامه موسســه فرهنگــی اکــو مبنــی بــر
«گســترش همــکاری هــای منطقــه ای در
حــوزه ورزش» ،نخســتین دوره از مســابقات
«جــام دیپلمــات هــا» در بهمــن مــاه 1396
در موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد .ایــن
رقابــت هــا بــا همــکاری موسســه فرهنگــی
اکــو ،فدراســیون بولینــگ و بیلیــارد ایــران،
کمیتــه ملــی المپیــک ،وزارت ورزش و
جوانــان و وزارت امــور خارجــه جمهــوری
اســامی ایــران برگــزار شــد .در ایــن
مســابقات ،دیپلماتهایــی از ســفارتخانه هــای
یونــان ،بلغارســتان ،آلمــان ،تاجیکســتان،
مصــر ،ارمنســتان و هنــد بــه مــدت ســه
روز در موسســه فرهنگــی اکــو بــه رقابــت
پرداختنــد .نخســتین دوره مســابقات رشــته
هــای بیلیــاردی «جــام دیپلمــات هــا»
در چهــار روز برگــزار شــد و بــا قهرمانــی
نماینــده کشــور بریتانیــا پایــان پذیرفــت.

در نشســت ســه جانبــه میــان رئیــس
مؤسســه فرهنگــی اکــو ،دبیــرکل کمیتــه
ملــی المپیــک و رئیــس فدراســیون
ســوارکاری کــه در خــرداد مــاه  1396در
محــل ایــن نهــاد بیــن المللــی برگــزار شــد،
طرفیــن توافــق کردنــد تــا برنامــه ریــزی
مشــترکی در جهــت برگــزاری مســابقات
ســوارکاری میــان کشــورهای عضــو اکــو
انجــام گــردد.

برگــزاری مســابقاتی در رشــته هــای مختلــف
ورزشــی تحــت عنــوان «جــام اکــو» از جملــه
توافقــات مهمــی بــود کــه در دیــدار دبیــرکل
کمیتــه ملــی المپیــک و رئیــس مؤسســه
فرهنگــی اکــو در خــرداد مــاه  ۱۳۹۷در
محــل ایــن نهــاد بیــن المللــی مــورد توافــق
قــرار گرفــت و مقــرر شــد فعالیتهــای
ورزشــی مشــترک در رشــته های ســوارکاری،
چــوگان ،فوتســال در قالــب برگــزاری «جــام
اکــو» بررســی شــده و در جهــت گســترش
همــکاری هــای مشــترک ورزشــی بــا
مشــارکت کشــورهای عضــو اکــو مذاکــره و
برنامــه ریــزی گــردد.
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دیگــر برنامــه برگــزار شــده توســط موسســه
فرهنگــی اکــو در حــوزه ورزش ،مســابقات
تنیــس روى میــز «جــام اکــو» بــود کــه
در شــهریور مــاه  1396میــان کارکنــان
ســفارتخانه هــای کشــورهای عضــو اکــو در
مجموعــه فرهنگــی ورزشــی شــهید چمــران
تهــران برگــزار گردیــد و آخیــو دولــت اوف از
تاجیکســتان مقــام اول و ســید نــادر پژوهــش
و ابراهیــم حجــازی از کشــور افغانســتان مقام
هــای دوم و ســوم را از آن خــود کردنــد .در
آییــن تقدیــر از برنــدگان ایــن رقابــت کــه
بــا حضــور ســفرا و رایزنــان فرهنگــی برگــزار
شــد ،رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو و ســفیر
افغانســتان در تهــران ،جــام و مــدال هــای
قهرمانــی را بــه آورنــدگان مقــام اهــداء
کردنــد.

محمدرضــا ســاکت ،سرپرســت دبیرکلــی
فدراســیون فوتبــال جمهــوری اســامی
ایــران بــا حضــور در موسســه فرهنگــی
اکــو ،ضمــن دیــدار و گفتگــو بــا رئیــس ایــن
موسســه  ،از امکانــات و بخــش هــای مختلــف
ایــن موسســه بازدیــد کــرد و بــا فعالیــت
هــای فرهنگــی و ورزشــی صــورت گرفتــه در
ایــن نهــاد بیــن المللــی آشــنا شــد .در ایــن
نشســت ،همــکاری هــای متقابــل موسســه
فرهنگــی اکــو و فدراســیون فوتبــال ایــران و
برگــزاری نمایشــگاه عکــس در ایــن حــوزه
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

بهمن  1397ورزش

بهمن  1397ورزش

26

برگزاری مسابقات «جام دیپلمات ها»

حمایت از مسابقات بین المللی سوارکاری

بــا مشــارکت مؤسســه فرهنگــی اکو ،مدرســه
اســامی هنــر و پردیــس فارابــی دانشــگاه
تهــران ،دومیــن دوره بیــن المللــی « حکمــت
هنــر اســامی» در مــرداد و شــهریور 1396
بــا حضــور اســاتید ،دانشــجویان و هنرمنــدان
غیــر ایرانــی در شــهرهای تهــران ،قــم،
کاشــان ،اصفهــان و یــزد برگــزار گردیــد.
در ایــن دوره ده روزه 12 ،نفــر از کشــورهای
آلمــان ،روســیه ،امریــکا ،هنــد ،ترکیــه و
انگلســتان ،بــا مبانــی نظــری و جلــوه هــای
مختلــف هنــر اســامی یعنــی موســیقی،
نگارگــری ،ادبیــات ،ســینما ،خوشنویســی،
فلســفه و معمــاری آشــنا گشــتند.
عــاوه بــر ایــن ،اطالعاتــی در خصــوص
اندیشــه هــای مختلــف تفکــر اســامی و
معنویــت اســامی توســط اســاتید طــراز
اول دانشــگاه هــای ایــران بــرای شــرکت
کننــدگان در ایــن دوره ارائــه شــد .ایــن
اســاتید برجســته و پیشــرو در حــوزه نظــری
رشــته هــای خــود در فعالیــت هــای عملــی
ایــن دوره نیــز شــرکت کننــدگان را همراهــی
کردنــد .در ایــن دوره تعاملــی ،هنرجویــان از
مــوزه هــای خصوصــی و عمومــی و مراکــز
مهــم مذهبــی ،تاریخــی ،فرهنگــی و برخــی
از آثــار مهــم هنــر اســامی بازدیــد کردنــد.
همچنیــن در ایــن دوره ،شــرکت کننــدگان
بــا برخــی از نــادر تریــن نســخ قرآنــی و
خوشنویســی در جهــان و نیــز تاریــخ پیــش
از اســام ایــران و تأثیــر آن بــر هنــر ایرانــی
آشــنا شــدند .در پایــان ایــن دوره آموزشــی،
بــه شــرکت کننــدگان گواهــی شــرکت در
دوره اعطــا گردیــد.

اولیــن کارگاه آموزشــی بیــن المللــی بررســی
و تحلیــل «تاثیــر فرهنــگ ملــی در محیــط
ســازمانی» بــا تاکیــد بــر مــدل شــش بعــدی
هافشــتد در مردادمــاه  1396در موسســه
فرهنگــی اكــو برگــزار شــد .ایــن کارگاه
آموزشــی در  4نشســت چهــار ســاعته توســط
دکتــر رامیــن اعتضــاد مظفــر برگــزار شــد و
فرصتــی برای شــرکت کننــدگان فراهــم آورد
تــا بــا تاثیــر فرهنــگ ملــی بــر محیــط هــای
ســازمانی و کاربــرد عملــی مرتبــط بــا آن
آشــنا شــوند .عــاوه بــر ایــن ،ارائــه چهــار
پــروژه عملــی توســط شــرکت کننــدگان از
جملــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ایــن
کارگاه بــود.

در نشســت تخصصــی «طراحــی بــه زبــان
فارســی» کــه در آبــان مــاه 1396در
کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد،
دالیــل ناتوانــی بیننــدگان در برقــراری
ارتبــاط بــا برخــی آثــار هنــری ؛ دالیــل
تغییــر و تحــول ســبک آثــار هنرمنــدان در
دوره هــای مختلــف؛ ضــرورت توجــه بــه
شــاخص هــای متــون نظــم و نثــر فارســی
و غیــره مــورد بحــث قــرار گرفــت.
نخســتین کارگاه آموزشــی منطقــه ای
«محیــط مــوزه و حفاظــت پیشــگیرانه»
توســط پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی
جمهــوری اســامی ایــران و بــا همــکاری
موسســه فرهنگــی اکــو ،کمیتــه ملــی مــوزه
هــای ایــران و مرکــز بینالمللــی مطالعــه،
حفــظ و مرمــت آثــار تاریخــی فرهنگــی بــا
حضــور کارشناســان مــوزه داری کشــورهای
عضــو اکــو در دی  1395در مــوزه ملــی
ایــران برگــزار شــد.
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دوره بین المللی « حکمت هنر اسالمی»

کارگاه «تاثیر فرهنگ ملی بر محیط سازمانی»

29

بــا هــدف ایجــاد فرصتــی مناســب بــرای
بــه اشــتراک گذاشــتن یافتــه هــای علمــی
متخصصــان در زمینــه هــای مختلــف زبــان
شناســی ،ادبیــات و ترجمــه مرتبــط بــا
زبــان هــا و گویــش هــای مختلــف« ،دومیــن
کنفرانــس بیــن المللــی بررســی زبــان هــا،
گویــش هــا و زبــان شناســی» بــا همــکاری
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و بــا حمایــت
موسســه فرهنگــی اکــو در بهمــن مــاه ۱۳۹۶
توســط موسســه پژوهشــگران اندیشــمند در
شــهر اهــواز برگــزار شــد.
ایــن کنفرانــس بــا رویکــرد محــدود نبــودن
زبــان شناســی در یــک حــوزه خــاص و
تقویــت تنــوع در مطالعــه زبــان شناســی
توســط دانــش رشــته هــای مختلــف از یــک
ســو و ایجــاد یــک پلتفــرم بــرای تبــادل
ایــده هــا میــان محققــان و اســاتید حــوزه
هــای مختلــف ،بــه موضوعــات جــاری
زبــان هــا و گویــش هــای مختلــف ماننــد
انگلیســی ،عربــی ،اســپانیایی ،آلمانــی و
ترکــی اختصــاص داشــت .در ایــن کنفرانــس،
اســاتید و پژوهشــگران ،حاصــل پژوهــش
هــای خــود را در مــورد مســائل جــاری
مربــوط بــه زبــان شناســی ،زبــان هــا و
گویــش هــای مختلــف بــه زبــان انگلیســی،
عربــی یــا فارســی ارائــه دادنــد.

همچنیــن در راســتای ترویــج همکاریهــای
علمــی میــان کشــورهای عضــو اکــو ،درس
گفتــار «دیپلماســی علمــی و نــوآوری» بــا
ســخنرانی دکتــر علیاکبــر موســویموحدی،
اســتاد دانشــگاه تهــران و دبیــر کل دبیرخانــه
پیشــبرد علــم و فنــاوری در جهــان اســام در
اردیبهشــت مــاه  ،1397در ســالن همایــش
هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد و طــی
آن ،دکتــر موســوی موحــدی بــر ضــرورت
فعالیــت هــای فرهنگــی و علمــی بیــن
کشــورها و نقــش دیپلماســی علمــی در
توســعه روابــط بیــن المللــی تأکیــد کــرد.

طــی دومیــن کارگاه آموزشــی بینالمللــی
«تحلیــل فرهنــگ ســازمانی» کــه در
اردیبهشــت مــاه 1397در کتابخانــه
دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد ،بــه کارگیــری
رویکــرد ابعــادی بــه منظــور تحلیــل فرهنگ
ســازمانی بــر اســاس نظریــه «ابعــاد فرهنــگ
ســازمانی هافشــتد» توســط دکتــر رامیــن
اعتضــاد مظفــر مــورد بررســی قــرار گرفــت.
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همچنیــن بــه منظــور توانمندســازی منابــع
انســانی ،دوره آموزشــی «مفهــوم فرهنــگ
ســازمانی» در شــهریور مــاه  1396در
کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد
کــه در طــی آن ،دانــش علمــی مربــوط بــه
مفهــوم فرهنــگ ســازمانی ،روشــهای تحلیــل
وضعیــت موجــود فرهنــگ ســازمان هــا بــا
اســتفاده از مــدل هــای علمــی بــه روز،
تبییــن وضعیــت مطلــوب فرهنــگ ســازمانی
و ارائــه راهکارهــای عملــی بــه منظــور عبــور
از وضعیــت موجــود و حصــول بــه وضعیــت
مطلــوب در ســازمانها و موسســات توســط
دکتــر رامیــن اعتضــاد مظفــر مــورد بحــث و
بررســی قــرار گرفــت.

در دو نشســت مجــزای هــم اندیشــی ،تعــداد
 9نفــر از اســاتید روانشناســی دانشــگاه
اشــراق افغانســتان و نیــز  15نفــر از اســاتید
دانشــگاههای خواجــه عبــداهلل انصــاری،
دانشــگاه جامــع ,دانشــگاه اشــراق و موسســه
تحصیــات عالــی آســیا ،ضمــن آشــنایی بــا
بخــش هــای مختلــف و امکانــات موسســه
فرهنگــی اکــو در زمینــه تبــادالت و همکاری
هــای علمــی ،پژوهشــی و فرهنگــی ،بــا
مدیــران ایــن موسســه بــه گفتگــو نشســتند.
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«بررسی زبان ها ،گویش ها و زبان شناسی»

درسگفتار «دیپلماسی علمی و نوآوری »

«تعیین اصالت اشیاء تاریخی ،فرهنگی و هنری»

33

نخســتین کارگاه آموزشــی «از ایــده تــا اجرا»
هــم در اســفندماه ســال  1396در موسســه
فرهنگــی اکــو برگــزار شــد و قریــب بــه 80
نفــر از عالقهمنــدان هنــر نقاشــی بــرای
اولیــن بــار موفــق شــدند از نزدیــک بــا کلیــه
مراحــل اجــرای آثــار هنــری بــا موضــوع
«پرتــره و طبیعــت» آشــنا شــده و همزمــان
ســؤاالت خــود را بــا دکتــر گــودرزی ،اســتاد
برجســته و پیشکســوت نقاشــی کشــور در
میــان بگذارنــد.

بــه همــت مدرســه اســامی هنــر و بــا
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو ،نخســتین
دوره بیــن المللــی «نقــوش هندســی ایرانــی-
اســامی» در شــهرهای قــم و اصفهــان برگزار
شــد .در ایــن دوره شــش روزه کــه در
مردادمــاه  1397برگــزار گردیــد ،اســاتید و
دانشــجویان هنــر و معمــاری از کشــورهای
ترکیــه ،ســنگاپور و آلمــان شــرکت داشــتند.
در طــول ایــن دوره ،شــرکت کننــدگان
از حــرم حضــرت معصومــه (س) بازدیــد
و اســتاد ســید امیــر کوشــه ای در مــورد
فلســفه نقــوش بــرای حاضریــن ســخنرانی
کردنــد .ســپس کارگاه آموزشــی طراحــی
نقــوش هندســی بــرای شــرکت کننــدگان
برگــزار گردیــد .عــاوه بــر ایــن ،هنرجویــان
از مســجد اعظــم بازدیــد و ســپس در محــل
مدرســه اســامی هنــر ،در کارگاه آموزشــی
ســاخت کاشــی معــرق شــرکت کردنــد کــه
یکــی از جــذاب تریــن بخــش های ایــن دوره
بــرای شــرکت کننــدگان بــود .همچنیــن،
شــرکت کننــدگان در اصفهــان از کاخ عالــي
قاپــو ،کاخ چهــل ســتون ،مســجد امــام،
مســجد شــیخ لطــف اهلل و مســجد جامــع
اصفهــان بازدیــد کردنــد و روش رســم نقــوش
هندســی ایــن بناهــای تاریخــی را در کارگاه
آموزشــی آموختنــد کــه در خانــه تاریخــی
دهدشــتی برگــزار شــد .پــس از ششــمین
و آخریــن کارگاه طراحــی نقــوش هندســی،
مراســم اختتامیــه برگــزار و گواهــی شــرکت
بــه شــرکت کننــدگان اهــدا شــد.
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نخســتین همایــش و کارگاه تخصصــی تعیین
اصالــت اشــیاء تاریخــی ،فرهنگــی و هنــری
بــا همــکاری پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری،
مؤسســه فرهنگــی اکــو و مــوزه ملــی ایــران
در بهمنمــاه  1396در پژوهشــگاه میــراث
فرهنگــی و گردشــگری برگــزار شــد .در
ایــن همایــش و کارگاه ،کارشناســانی از
اتریــش ،آلمــان و متخصصــان علــوم طبیعــی،
باستانشناســی ،تاریــخ ،مــوزهداری و مرمــت
از ایــران نیــز حضــور داشــتند .روشهــای
علمــی و آزمایشــگاهی تعییــن اصالــت و
روشهــای علمــی و آزمایشــگاهی تعییــن
اصالــت نســخ خطــی ،نقاشــی ،ســفال و
کاشــی ،ازجملــه ســرفصلهای مــورد بحــث
در ایــن کارگاه ســه روزه بــود.

دوره بین المللی «نقوش هندسی ایرانی-اسالمی»

همایش «نقش زن در سالمت خانواده و جامعه»

همایش «مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران»

دومیــن کنگــره بیــن المللــی «نقــش زن در
ســامت خانــواده و جامعــه» توســط دانشــگاه
الزهــرا (س) و بــا همــکاری موسســه فرهنگی
اكــو ،اتحادیــه دانشــگاه هــای قفقــاز و برخــی
از نهادهــای برتــر فرهنگــی و علمــی ایــران
در فروردیــن  1396برگــزار شــد .موضوعــات
اصلــی ایــن کنگــره کــه در مرکز همایشــهای
بیــن المللــی دانشــگاه الزهــرا برگــزار شــد،
عبــارت بودنــد از:

نخســتین همایــش بیــن المللــی «مبانــی
نظــری هنرهــای تجســمی ایــران بــا رویکــرد
محیــط زیســت» در اســفندماه  ۱۳۹۶توســط
انجمــن هنرهــای تجســمی ایــران و بــا
همــکاری موسســه فرهنگــی اكــو ،دانشــگاه
الزهــرا (س) ،دانشــگاه مازنــدران و دانشــگاه
سیســتان و بلوچســتان برگــزار شــد.
ایــن همایــش بــا هــدف برقــراري ارتباطــات
علمــي و تبــادل افــکار بــه منظــور ایجــاد
پلــی میــان هنــر و محيــط زيســت و ترویــج
مباحــث ضــروري مربــوط بــه حفــظ محيــط
زيســت جهــت نيــل بــه توســعه پايــدار ،در
مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی دانشــگاه
الزهــرا (س) ،در دو بخــش مقــاالت و بخــش
عملــی (عکاســی .پوســتر .هنرهــای محیطی)
برگــزار گردیــد.
در بخــش عملــی تعــداد  581اثــر دریافتــی
ارزیابــی و تعــداد  83اثــر شــامل  45عکــس،
 34پوســتر و  5اثــر انتزاعــی فردی/گروهــی
بعنــوان آثــار برتــر معرفــی گردیدنــد.
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه هنــر عــاوه
بــر میــراث زیبایــی شــناختی و فرهنگــی
مــی توانــد بــه عنــوان وســیله ای بــرای
افزایــش آگاهــی در مــورد حفاظــت از منابــع
طبیعــی عمــل کنــد ،تمرکــز ایــن همایــش
بــر ارتقــای مباحــث ضــروري حفــظ محيــط
زيســت جهــت نيــل بــه توســعه پايــدار بــود.

الــف) زن و ســامت معنــوی :زن و معنویــت،
زن و ســبک زندگــی اســامی ،زن و تدبیــر
منــزل ،زن و بنیــان خانــواده ،زن و عــزت
مســلمانانه.
ب) زن و ســامت اجتماعــی :زن و ســاده
زیســتی ،زن و رســانه ،زن و الگــوی ایرانــی-
اســامی اشــتغال ،زن و نظــام تعلیــم و
تربیــت ،زن و فضــای مجــازی ،زن و نظــام
حقوقــی ،زن و اقتصــاد مقاومتــی.
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ج) زن و ســامت جســمانی :زن و بــاروری،
زن و ورزش ،زن و طــب اســامی ،زن و
پیشــگیری از بیمــاری هــا ،زن و تغذیــه،
زن و بیمــاری هــای خــاص ،زن و جراحــی
زیبایــی ،زن ،ســامت و فنــاوری
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کنفرانس«فرهنگ ،آسیبشناسی روانی و تربیت»

نخســتین همایــش بینالمللــی و
دوازدهمیــن همایــش ملــی «ارزیابــی
کیفیــت در نظامهــای دانشــگاهی» نیــز
بــه همــت دانشــگاه الزهــرا (س) و بــا
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو ،وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،معاونــت علمــی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری ،ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور ،پایــگاه اســتنادی
علــوم جهــان اســام ( )ISCو جمعــی از
دانشــگاههای برتــر کشــور در اردیبهشــت
مــاه  1397در مرکــز همایشهــای
بینالمللــی دانشــگاه الزهــرا (س) برگــزار
شــد .ایــن همایــش بــا ســخنرانی اســاتیدی
همچــون دکتــر میشــائیل مارتیــن ،عضــو
موسســه بیــن المللــی برنامــه ریزی آموزشــی
در پاریــس؛ پروفســور جمــال عابــدی ،اســتاد
دانشــگاه کالیفرنیــا ،دیویــس؛ پروفســور
جیانکســین ژانــگ ،رئیــس شــبکه کیفیــت
آمــوزش عالــی آســیا و اقیانوســیه و دکتــر
مالــوری شــواب ،مدیــر بخــش توســعه حرفــه
ای اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه ژنــو
ســوئیس برگــزار گردیــد.

بــا هــدف معرفــی ،شناســایی و ثبــت مفاخر و
آثــار فرهنگــی ،تاریخــی ،گردشــگری و دیگــر
ظرفیتهــای شــاهرود ،همایــش میــراث
جهانــی شــاهرود ،بســطام و خرقــان (واقــع
در اســتان ســمنان ،ایــران) بــا همــکاری
مؤسســه فرهنگــی اکــو ،کمیســیون ملــی
یونســکو در تهــران و انجمــن دوســتداران
حافــظ در خردادمــاه  ،1397در شــاهرود
برگــزار گردیــد.
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کارگاه آموزشــی بررســی نســخ خطــی حافــظ
نیــز بــا ســخنرانی دکتــر علــی صــادقزاده
وایقــان در فروردیــن مــاه  1397در ســالن
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد
و موضوعاتــی همچــون کلیاتــی در بــاب
مباحــث نســخه شناســی نســخ خطــی از
آغــاز تــا امــروز ،پراکندگــی نســخ خطــی
حافــظ در ایــران و خــارج از ایــران و ویژگــی
هــای نســخ خطــی از قبیــل خــط ،جلــد،
تذهیــب و صحافــی بررســی شــد.
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نخســتین کنفرانــس بیــن المللــی «فرهنــگ،
آسیبشناســی روانــی و تربیــت» نیــز
یکــی دیگــر از همایشــهای برگــزار شــده بــا
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو بــود کــه به
همــت دانشــگاه الزهــرا (س) و بــا همــکاری
پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ()ISC
و جمعــی از دانشــگاههای برتــر کشــور ،در
اردیبهشــت مــاه  1396حــول محورهــای
فرهنــگ و اختــاالت روانشــناختی ،فرهنــگ
پیشــگیری و درمــان ،فرهنــگ ،خانــواده و
تعلیــم و تربیــت در تهــران برگــزار شــد.

«ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی»

«باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم»
بــه دنبــال همایــش هــای موفــق اول و
دوم «باســتان شناســی و حفاظــت در امتــداد
جــاده ابریشــم» کــه بــه ترتیــب در ســالهای
 ۱۳۹۳و  1395در دانشــگاه نــورث وســت و
نانجینــگ چیــن برگــزار شــد ،ســومین دوره
ایــن همایــش بــرای نخســتین بــار در ایــران
در آبــان مــاه  1397برگــزار گردیــد.
ایــن همایــش چنــد رشــته ای توســط
پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و گردشــگری
ایــران و بــا همــکاری موسســه فرهنگــی
اکــو ،دانشــگاه نانجینــگ و دانشــگاه هنرهــای
کاربــردی ویــن در کاروانســرای یــام در
تبریــز (پایتخــت گردشــگری کشــورهای
اســامی در ســال  )2018برگــزار شــد و
متخصصــان حــوزه هــای مختلــف از سراســر
جهــان در زمینــه هــای حفاظــت ،باســتان
شناســی و تاریــخ هنــر را بــا تمرکــز بــر
محوطههایــی کــه در امتــداد جــاده ابریشــم
هســتند گــرد هــم آورد .در ایــن همایــش،
شــرکت کننــدگان مقاالتــی را در موضوعــات
ذیــل ارائــه نمودنــد:

حفاظــت ،مراقبــت
نگهــد ا ر ی :
 )1بقایــای ســاختمانی (ســازه
هــای ســنگی ،معمــاری خشــتی
و غیــره)؛
 )2تزئینــات معمــاری (نقاشــی
دیــواری ،موزاییــک ،و غیــره)؛
 )3مصنوعــات آلــی و غیــر آلــی
(کاغــذ ،پارچــه ،ســرامیک ،فلــز ،شیشــه
و غیــره)؛  )4مدیریــت محوطــه (نظــارت و
مراقبــت از محوطههــای حفــاری شــده ،و
غیــره)؛
 )5علــم مــواد و حفاظــت (روش هــای
تحلیلــی ،و غیــره)؛
 )6آموزش در زمینه حفاظت.
موضوعات ویژه در تبریز:
 )1مبانــی نظــری مرتبــط بــا جــاده ابریشــم؛

 )2میــراث فرهنگــی ناملمــوس در مســیر
جــاده ابریشــم؛
 )3گفتمان پیرامون حفاظت و توسعه؛
 )4شــهرها روســتاها و قبایــل واقــع در مســیر
جاده ابریشــم.
ایــن همایــش بــا بازدیــد از مــوزه و محوطــه
هــای تاریخــی تبریــز بــه پایــان رســید.

در آذرمــاه  ،1397کارگاه «موفقیــت در
ارتباطــات کالمــی و تشــریفات رفتــاری
بیــن المللــی» توســط دکتــر رالــف لنگــن،
اســتاد دانشــگاه و مشــاور امــور بیــن الملــل
در برلیــن آلمــان در کتابخانــه دیپلماتیــک
موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار گردیــد .در
ايــن كارگاه كــه بــا عنــوان توصيــه هــاى
اســتادان برگــزار شــد كارمنــدان موسســه
فرهنگــى اكــو ،انســتيتو فرهنگــى حافــظ و
گوتــه ،تهيــه كننــدگان و گوينــدگان صــدا
و ســيما و دیگرمدرســين حضــور داشــتند.
موضوعــات مــورد بحــث در ایــن كارگاه
پيرامــون اســتفاده از پندهــاي فرهيختــگان
فرهنگــى و هنــرى هــر كشــور در ارتباطــات
صحيــح كالمــى بيــن المللــى و ارتباطــات
فرهنگــى بــود.
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بــه منظــور حفــظ و ترویــج «زبــان» بــه
عنــوان یکــی از ارزشــمندترین و محــوری
تریــن عنصــر میــراث فرهنگــی و تنهــا رســانه
بــرای برقــراری ارتبــاط و انتقــال ســنت هــای
فرهنگــی بــه نســل هــای آینــده ،موسســه
فرهنگــی اکــو درســگفتاری را بــا عنــوان
«زبــان ،ابــزار و تعامــل بیــن المللــی» در
مهرمــاه  1397برگــزار نمــود .دکتــر علــی
افخمــی ،زبــان شــناس و اســتاد دانشــگاه،
پیرامــون گســتره توســعه زبــان فارســی و
اســتفاده از آن در منطقــه اکــو بــه گفتگــو
پرداخــت.

و

بنیــاد ایرانشناســی بــا همــکاری موسســه
فرهنگــی اکــو ،همایــش ملــی «خلیــج
فــارس بــرای ملتهــای خلیــج فــارس» را در
آذرمــاه  1397در تهــران برگــزار کــرد.
در ایــن همایــش ،کــه بــا ســخنرانی رئیــس
بنیــاد ایــران شناســی و رئیــس موسســه
فرهنگــی اکــو افتتــاح شــد ،ابعــاد تاریخــی،
فرهنگــی ،سیاســی ،حقوقــی ،اقتصــادی و
گردشــگری خلیــح فــارس مــورد بحــث قــرار
گرفــت و بــر نیــاز کشــورهای خلیــج فــارس
بــه اســتفاده از موقعیــت ژئوپلیتیــک منطقــه
تاکیــد شــد.
ســخنرانان اصلــی همایــش  ،موضوعاتــی
ماننــد حاکمیــت تاریخــی ایــران بــر ســه
جزیــره و ضــرورت گســترش دیپلماســی
عمومــی ،ســه جزیــره و سیاســت هــای بیــن
المللــی در خلیــج فــارس ،امنیــت منطقــه
خلیــج فــارس ،ژئوپلیتیــک خلیــج فــارس و
چالــش هــای ایجــاد شــده و  ،...را بررســی
کردنــد.
مقــاالت برگزیــده همایــش در فصلنامــه
«مطالعــات خلیــج فــارس» و «کتــاب ســال
خلیــج فــارس» منتشــر خواهــد شــد.

بهمن  1397برنامههایعلمی

بهمن  1397برنامههایعلمی

38

باستان شناسی:
 )1مهاجــرت و تعامــل مــردم باســتان در
امتــداد جــاده ابریشــم؛
 )2تجــارت کاال ( ســفال  ،فلــز ، ،پارچــه،
جواهــرات و غیــره)؛
 )3تبــادالت فرهنگــی (دیــن ،هنــر ،زبــان
هــا ،فــن آوری و غیــره)؛

 )4نقــل و انتقــال گیاهــان و
حیوانــات خانگــی؛
 )5پراکنش معماری خشتی ؛
 )6الگوهــای اقلیمــی و زیســت
محیطــی بــه عنــوان عوامــل
مهــم اثرگــذار در حیــات جــاده
ابریشــم؛
 )7نقشــه بــرداری عرصههــای
مرتبــط بــا جــاده ابریشــم توســط
فــن آوری هــای مــدرن (،GIS
اســکن لیــزری ،و غیــره).

«خلیج فارس برای ملت های خلیج فارس»

نمایشگاه های کتاب
کتب

بهمن  1397انتشارات

بهمن  1397انتشارات
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در حــوزه انتشــارات و نشــریات نیــز مؤسســه
فرهنگــی اکــو موفــق شــد بــا حضــور در
نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران،
عالقهمنــدان را بــا کتــب و نشــریات منتشــر
شــده اکــو آشــنا نمایــد.

همچنیــن حضــور در بیســت و ســومین
نمایشــگاه مطبوعــات کــه بــا شــرکت بیــش
از  ۹۴۰رســانه در  ۶۰۰غرفــه در مصلــی
تهــران برگــزار شــد ،از جملــه فعالیتهــای
موسســه فرهنگــی اکــو در ایــن زمینــه بــود

کــه بــه نمایندگــی از کشــورهای عضــو اکــو
بــا عرضــه مجموعــه نشــریات خــود حضــور
فعالــی در ایــن نمایشــگاه داشــت.

عــاوه بــر ایــن ،موسســه فرهنگــی اکــو کتب
متعــددی همچــون «یــک بیــت پرنیــان»،
مجموعــه مقــاالت دانشــمندان تاجیــک
دربــاره احــوال و آثــار رودکــی ،گــردآوری
و برگــردان شــاه منصــور شــاه میــرزا،
ویراســتاری زهــرا اصالنــی؛ «ســازمان اکــو
و امنیــت فرهنگــی کشــورهای عضــو» ،اثــر
دکتــر محمدمهــدی مظاهــری ،ویراســتاری
زهــرا اصالنــی؛ «بازگشــت خواجــه
نصیرالدیــن» اثــر تیمــور ذوالفقــاروف،
نویســنده شــهیر تاجیــک ،ترجمــه شــاه
منصــور شــاه میــرزا؛ «همگرایــی منطقــه ای

بــر بســتر مشــترکات فرهنگــی (همــکاری
کتابخانــه هــای ملــی کشــورهای عضــو
اکــو) ،اثــر دکتــر علــی صــادق زاده وایقــان
و همــکاران ،ویراســتاری زهــرا اصالنــی را بــه
بــازار کتــاب عرضــه نمــود.
همچنیــن همزمــان بــا «هفتــه کتــاب و
کتابخوانــی» و بــه مناســبت نامگــذاری ســال
 2018بــه عنــوان «ســال فرهنــگ کتــاب و
کتابخوانــی در منطقــه اکــو» ،مؤسســه فرهنگی
اکــو جلســات نقــد و بررســی کتــاب را طــی 4
جلســه برگزار کــرد .کتاب هــای نیروانــه ،اندرومدا،
دایــرة المعــارف بــازی هــای دیکتــه نویســی و ماه

ســیزدهم در آذرمــاه  ،1397در محــل کتابخانــه
دیپلماتیــک اکــو رونمایــی و ارزیابــی شــدند.
طــی ایــن جلســات کــه بــا حضــور جمعــی از
دوســتداران کتــاب و بــا ســخنرانی نویســندگان،
منتقـدان و صاحبنظران برجســته و بــا همکاری
انجمــن فرهنگــی هنــری زنــان ناشــر برگــزار
شــد ،جایــگاه نویســنده کتــاب ،اهمیــت موضوع
اثــر ،ارتبــاط بیــن فصلهــا ،کیفیــت پــردازش
متــن ،روشــهای اســتنادی ،رویکردها ،ســوگیری،
جامعیــت ،اعتبــار و برخــی عوامــل دیگــر مــورد
تحلیــل و تفســیر قـرار گرفــت.
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نشریات
همچنیــن موسســه فرهنگــی اکــو در
راســتای رســالت خویــش در انعــکاس
رویدادهــای علمــی ،فرهنگــی ،هنــری و
اقتصــادی کشــورهای اکــو و بــا هــدف
تکریــم و پاسداشــت زبــان هــای رایــج
ملــل ایــن منطقــه موفــق شــد دور جدیــد
از فصلنامـ�ه انگلیسـ�ی زبـ�ا ن �ECO Herit
 ageو ماهنامههــای «( »ECO Timesبــه
زبــان فارســی)( »ECO Times« ،بــه زبــان
انگلیســی)(»ECO Новости« ،بــه زبــان
روســی)« ،اکــو اردو» (بــه زبــان اردو) و «اکــو
درگــی» (بــه زبــان ترکــی) را در دســت
انتشــار قــرار داده و بــرای چهــار نشــریه
خــود ،ازجملــه فصلنامــه ECO Heritage
 ،ماهنامــه  ،ECO Timesماهنامــه «اکــو
نــوروز» و ماهنامــه  ECO Новостиشــماره
بینالمللــی  ISSNاخــذ کنــد.

ماهنامه موسســه فرهنگی اکــو ECO Times

فصلنامه مؤسســه فرهنگی اکو ECO Heritage

بــه موضوعاتــی ماننــد گردشــگری میــراث،
بــوم گــردی ،گردشــگری غــذا ،گردشــگری
ورزشــی ،گردشــگری فرهنگــی و غیــره در
منطقــه اکــو مــی پــردازد .ایــن مجلــه بــا
توزیــع منطقــه ای و بیــن المللــی گســترده
خــود ،پیــام فرهنــگ غنــی منطقــه را بــه نهاد
هــای ذی ربــط مهــم از جملــه وزارتخانــه
هــای دولتــی ،مقامــات دیپلماتیــک ،دانشــگاه
هــا ،مراکــز علمــی ،مــوزه هــا و کتابخانــه های
کشــورهای عضــو اکــو و ســایر ســازمان هــای
بیــن المللــی مرتبــط منتقــل مــی نمایــد.

نمایشــی ،موســیقی ،نقاشــی ،معمــاری ،شــعر
و ادبیــات ،تاریــخ و تمــدن و غیــره در منطقــه
اکــو پرداختــه و شــماره هــای آتــی ایــن
نشــریه بــه موضوعاتــی از جملــه کتابخانــه
هــای ملــی ،مــوزه هــای ملــی و نــوروز در
منطقــه اکــو خواهــد پرداخــت .فصلنامــه
 ECO Heritageبــا توزیــع منطقــه ای و
بیــن المللــی گســترده خــود ،پیــام فرهنــگ

 ECO Timesبــه شــماره
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تشکیل«فراکسیون اکو»

آذربایجــان و مکزیــک و شــخصیت هــای
برجســته فرهنگــی و هنــری کشــور ،یادمــان
رونمایــی از تمبــر موسســه فرهنگــی اکــو را
امضــا کردنــد.
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طــی مراســم ســالروز تاســیس موسســه
فرهنگــی اکــو که در اســفندماه  1396در مقر
ایــن ســازمان بیــن المللــی برگــزار گردیــد ،از
لبــاس صلــح اکــو بــا عنــوان «ســیندخت» -
بــه عنــوان نخســتین زن ســفیر صلــح کــه در
شــاهنامه حکیــم فردوســی از او یــاد شــده
اســت  -رونمایــی شــد .لبــاس صلــح اکــو
محصــول مشــترکی اســت از ســوزن دوزی
زنــان افغــان کــه پارچــه آن توســط زنــان
پاکســتانی دوختــه شــده اســت .نقاشــی و
رنــگ ایــن لبــاس توســط زنــان تاجیکســتان
انجــام گرفتــه و طــرح و دوخــت آن نیــز
هنــر زنــان ایرانــی اســت .همچنیــن در ایــن
مراســم ،رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو ،بــا
همراهــی ســایر دیپلماتهــا و عالقمنــدان
فرهنــگ و هنــر ،از تمبــر مؤسســه فرهنگــی
اکــو رونمایــی کــرد .گفتنــی اســت در ایــن
مراســم دبیــر کل ســازمان همکاریهــای
اقتصــادی ،رییــس مرکــز اطالعــات ســازمان
ملــل متحــد در تهــران ،ســفرای فنالنــد،

همچنیــن بــه منظــور حمایــت از توســعه
روابــط فرهنگــی کشــورهای عضــو اکــو در
مجلــس شــورای اســامی ،مؤسســه فرهنگــی
اکــو در اقدامــی کــم نظیــر «فراکســیون
اکــو» را در مجلــس شــورای اســامی ایــران
تشــکیل داد .ایــن فراکســیون طــی مراســمی
در خردادمــاه  1397بــا حضــور جمعــی از
نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ،اعضای
هیئترئیســه و رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکو
در مقــر دائمــی اکــو اعــام موجودیــت کــرد.
در همیــن راســتا ،رئیــس مؤسســه فرهنگــی
اکــو بــا آقــای دکتــر علــی الریجانــی ،رئیــس
مجلــس شــورای اســامی جمهــوری اســامی
ایــران ،در محــل ایــن مجلــس دیــدار و گفتگو
کــرد .در جلســه ای کــه در حاشــیه نشســت
هیئــت مدیــره فراکســیون اکــو برگــزار شــد،
رئیــس مجلــس ایــران از ابتــکار رئیــس
مؤسســه فرهنگــی اكــو قدردانــی و حمایــت
خــود را از پیشــبرد برنامــه هــای رییــس ایــن
ســازمان بیــن المللــی اعــام كــرد.
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ایــن مراســم بــا همــکاری موسســه فرهنگــی
اکــو و بــا حضــور رئیــس ایــن ســازمان
بیــن المللــی ،مدیــر و نماینــده دفتــر
منطقــهای یونســکو ،رییــس شــورای عالــی
خانــه هنرمنــدان ایــران ،مدیرعامــل خانــه
هنرمنــدان ایــران و جمعــی از ســفرای
کشــورهای مختلــف در شــهریورماه 1396
در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار شــد.
اجــرای دو قطعــه موســیقی توســط گــروه
موســیقی اینتر-ارکســتر تهــران و گــروه
موســیقی «بنفــش» بــه همــراه اجــرای
تئاتــر بخشــی از برنامــه هــای متعــدد ایــن
رویــداد و حاصــل چندیــن مــاه تــاش و
برنامــه ریــزی گــروه هــای مختلــف هنــری
و فرهنگــی بــود .در پایــان مراســم ،شــرکت
کننــدگان از نمایشــگاه «هنــر بــرای صلــح»
دیــدن کردنــد.

سمپوزیوم بین المللی شهر آینده

سلسله نشست های «منظومه ی فرهنگ صلح»
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بــا ســخنرانی رئیــس مؤسســه فرهنگــی
اکــو ،معــاون پژوهشــی بنیــاد ایرانشناســی
و رئیــس امــور پایــش ،ارزیابــی و اطالعــات
ســازمان برنامــه و بودجــه ،نخســتین
ســمپوزیوم بینالمللــی شــهر آینــده
(اینترپــرت) ،در خردادمــاه  1397در مقــر
مؤسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد.
رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــو بــا اشــاره بــه
ایجــاد تعامــات بیــن المللــی ایــن نهــاد بــا
اتحادیــه هــای جهانــی همچــون اتحادیــه
اروپــا و آس ـهآن اظهــار داشــت« :اساســنامه
مؤسســه ظرفیــت کــم نظیــری را در زمینــه
ترویــج اشــتراکات فرهنگــی بــه عنــوان
پیــش نیــاز انجــام هــر اقــدام دیگــری فراهــم
ســاخته اســت».

همچنیــن معــاون اداری و مالــی وزارت امــور
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــا
تشــکر از ابتــکار عمــل مؤسســه فرهنگــی
اکــو در برگــزاری نشســت بیــن المللــی
شــهرهای آینــده گفــت« :امیــدوارم چنیــن
اقداماتــی بتوانــد امکانــی بــرای شــکل گیــری
دیپلماســی انســجام منطقــه ای باشــد کــه در
شــرایط امــروز ایــن بخــش از خاورمیانــه از
اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت».
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســفیران کشــورهای
آذربایجــان ،پاکســتان ،تاجیکســتان ،تونــس
و فلســطین در ایــن رویــداد بیــن المللــی
شــرکت کردنــد.

در نشســت خبــری رئیــس مؤسســه فرهنگی
اکــو کــه در مردادمــاه  1397بــا نماینــدگان
رســانه هــای خارجــی مســتقر در ایــران
برگــزار شــد ،رئیــس مؤسســه توضیحاتــی
پیرامــون فعالیتهــای ایــن ســازمان بیــن
المللــی ارائــه و تشــکیل اتحادیــه هــای
مشــترک را اولویــت اول در ایــن دوره از
ریاســت مؤسســه فرهنگــی اکــو برشــمرد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت کــه مؤسســه
در حــال آمــاده ســازی شــرایط بــرای
تاســیس اتحادیــه ناشــران دیجیتــال اکــو،
اتحادیــه خبرنــگاران اکــو و اتحادیــه رادیــو
و تلویزیونهــای اکــو مــی باشــد.
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همچنیــن بــه منظــور بررســی تاثیــر هنــر بــر
صلــح و نقــش رشــته هــای مختلــف هنــر در
ایجــاد دوســتی و صلــح میــان فرهنــگ هــا و
روابــط فرهنگــی ،اولیــن جلســه از سلســله
نشســتهایی بــا عنــوان «منظومــه ی فرهنــگ
صلــح» بــا همــکاری موسســه فرهنگــی اكو و
همزمــان بــا روز جهانــی خدمــات عمومــی در
تیرمــاه  1397در مرکــز اطالعــات ســازمان
ملــل متحــد برگــزار گردیــد.

گرامیداشت روز جهانی صلح

مراسم گرامیداشت رسوم شب یلدا

در ایــن رویــداد کــه در ســالن همایــش هــای
دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد ،رئیــس دفتــر
ســازمان ملــل در تهــران ،دبیــر کل اکــو و
ســفرای افغانســتان ،ســوئد ،بلژیــک ،اکــوادور،
الجزایــر ،اســترالیا ،و جمعــی از دیپلماتهــا و
نماینــدگان کشــورهای شــیلی ،قزاقســتان،
نــروژ ،بلغارســتان ،هلنــد ،دانمــارک ،فنالنــد،
پاکســتان ،تاجیکســتان ،ارمنســتان ،تایلنــد و
غیــره حضــور داشــتند.
طــی ایــن مراســم ،رئیــس مرکــز اطالعــات
ســازمان ملــل در ایــران ،پیــام دبیــرکل
ســازمان ملــل متحــد را بــه مناســبت روز
جهانــی صلــح قرائــت نمــود.
در قســمت دیگــری از برنامــه ،مدیــر کل
صلــح و امنیــت بیــن المللــی وزارت امــور
خارجــه جمهــوری اســامی ایــران ،در رابطــه
بــا مســائل مربــوط بــه صلــح ســخنرانی کــرد.
در حاشــیه ایــن برنامــه ،مهمانان از نمایشــگاه
عکــس روایــت  60ســاله همــکاری ایــران و
ســازمان ملــل ،در نگارخانــه دیپلماتیــک اکو
بازدیــد کردنــد .اجــرای برنامــه موســیقی نیــز
پایــان بخــش ایــن رویــداد بــود.

بــا حضــور رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو،
ســفیر پاکســتان و شــماری از دیپلماتهــای
مقیــم تهــران و هنرمنــدان شــهیر ایرانــی،
مراســم گرامیداشــت رســوم شــب یلــدا
همزمــان بــا افتتــاح جشــنواره«آوای صلــح»
در آذرمــاه  1397در موسســه فرهنگــی اکــو،
برگــزار شــد .ایــن رویــداد شــامل برنامــه های
متنوعــی از جملــه قرائــت پیــام دبیــرکل
ســازمان ملــل متحــد ،اجــرای تئاتــر،
ســخنرانی نماینــده برنامــه جهانــی غــذا و
ســفیر پاکســتان در ایــران بــود و در حاشــیه
آن ،تعــدادی از آثــار هنرمنــدان ایرانــی و
خارجــی جهــت کمــک بــه درمــان کــودکان
مبتــا بــه بیمــاری هــای نــادر بــه فــروش
رســید.
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بــه منظــور گرامیداشــت تــوران میرهــادی،
بنیانگــذار شــواری کتــاب کــودک ایــران،
آوای صلــح آبــان مــاه  1397در ســالن
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد فرهیختــگان ،هنرمنــدان و
عالقمنــدان بــه فرهنــگ و ادبیــات حضــور
بــه هــم رســانیدند .ارائــه ســخنرانی هایــی
در مــورد زندگــی و آثــار تــوران میرهــادی،
نمایــش یــک ویدئــو کلیــپ ،اجــرای نمایــش
تئاتــر «ســیندخت» بــه دو زبــان  ،اجــرای

موســیقی و مراســم امضــای پوســتر از
بخشــهای دیگــر برنامــه بودنــد.
«آوای صلــح» ،مجموعــه برنامــه ایســت کــه
بــه منظــور شــناخت بهتــر شــخصیت هــای
هنــری ،فرهنگــی ،ورزشــی و ادبــی منطقــه
اکــو و در نتیجــه تقویــت روابــط بیــن الملــل
توســط گــروه ســفیران صلــح و دوســتی
برنامــه ریــزی شــده و بــا همــکاری موسســه
فرهنگــی اکــو و دفتــر ســازمان ملــل بــه
صــورت ماهانــه در تهــران برگــزار مــی شــود.

نخســتین نمایشــگاه فــرش اکــو بــا هــدف
گســترش صلــح و دوســتی ،در آذرمــاه 1397
در موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار گردیــد.
در افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه ،شــماری از
فرشــهای نفیــس ایرانــی بــه نمایــش
درآمــده و بــا اســتقبال زیــادی از ســوی
عالقمنــدان مواجــه گردیــد.
در حاشــیه ایــن مراســم نیــز رئیــس
فراکســیون فــرش مجلــس ایــران ،از رویکــرد
چنــد جانبــه موسســه فرهنگــی اکــو در
اســتفاده از جنبــه هــای مختلــف دیپلماســی
عمومــی قدردانــی نمــود.
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نخســتین تیــزر دو زبانــه ( فارســی -انگلیســی)
موسســه فرهنگــی اکــو در آذرمــاه  1397در
حاشــیه نشســت ســفرای عضــو موسســه
فرهنگــی اکــو بــه نمایــش گذاشــته شــد.
ایــن تیــزر  150ثانیــه ای ،نگاهــی اجمالــی
بــه آثــار تاریخــی ،جاذبــه هــای گردشــگری،
آییــن هــای بومــی ،موســیقی ،شــعر ،غــذا،

ورزش ،دیــن و ســبک زندگــی ده کشــور اکــو
مــی انــدازد.
هــدف از تهیــه ایــن تیــزر ،اســتفاده از  ،هنــر
بــه عنــوان رســانه ای بــرای ارائــه تصویــری
برجســته از مشــترکات فرهنگــی کشــورهای
عضــو ،بــرای کاهــش اختالفــات و بــا اســتفاده
از شــعار «تفــاوت اختــاف نیســت» می باشــد.

در حــوزه گردشــگری ،رئیــس مؤسســه
فرهنگــی اکــو بــا ارســال پیامــی بــه
چهارمیــن جشــنواره بینالمللــی غــذای
اکــو  -جــاده ابریشــم کــه در اردیبهشــت
مــاه  1397بــا حضــور تعــدادی از ســفرا
و دیپلماتهــای کشــورهای عضــو اکــو و
جمعــی از مقامــات ایرانــی در زنجــان ،برگــزار
شــد ،از ایــن اقــدام فرهنگــی اعــام حمایــت
کــرد.
چهارمیــن جشــنواره بینالمللــی غــذای اکــو
 جــاده ابریشــم بــا هــدف معرفــی فرهنــگآشــپزی از کشــورهایی ماننــد ایــران،
بلغارســتان ،عــراق ،ســوریه ،افغانســتان،
پاکســتان ،فلســطین ،لبنــان ،تاجیکســتان،
ترکیــه ،یمــن ،چیــن ،اســپانیا و جمهــوری
آذربایجــان برگــزار شــد و بــا جــذب
طرفــداران غــذا ،بازدیدکننــدگان محلــی،
ملــی و بیــن المللــی ،فرصتــی مغتنــم بــرای
کشــورهای در مســیر جــاده ابریشــم و ملــل
عضــو اکــو ،بــه ویــژه ســفارتخانه هــای اکو در
تهــران فراهــم آورد تــا فرهنــگ آشــپزی خود
بــا بازدیــد کننــدگان بــه اشــتراک گذاشــته
و غذاهــای محلــی خــود را در معــرض دیــد
عمــوم قــرار دهنــد .جشــنواره بینالمللــی
غــذای اکــو  -جــاده ابریشــم از ســال 1394
بــه صــورت ســاالنه در شــهر زنجــان برگــزار
مــی شــود کــه خانــه قدیمــی تریــن گنبــد
دوپوســته جهــان یعنــی «گنبــد ســلطانیه»
اســت.

ضمــن آنکــه نماینــده رئیــس مؤسســه
فرهنگــی اکــو بــا حضــور در چهارمیــن
همایــش گردشــگری اســتان هــای قــم،
مرکــزی و اصفهــان کــه در خردادمــاه
 1397در هتــل پارســیان قــم و بــا حضــور
اســتاندار قــم ،فرمانــدار و شــهردار کاشــان،
نماینــدگان مجلــس و نهادهــای صنفــی و
جمــع وســیعی از دســت انــدرکاران حــوزه
گردشــگری برگــزار شــد ،آمادگــی ایــن نهــاد
بیــن المللــی را بــرای گســترش گردشــگری
اســامی اعــام نمــود .وی ضمــن اشــاره
بــه تشــکیل فراکســیون اکــو در مجلــس
شــورای اســامی ایــران و دیــدار اخیــر دکتــر
مظاهــری ،رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــو،
بــا دکتــر علــی الریجانــی ،رئیــس مجلــس
شــورای اســامی ،بــه منظــور تقویــت و
توســعه اشــتراکات فرهنگــی میان کشــورهای
عضــو اکــو ،محمــد محمــودی اظهــار داشــت:
«مؤسســه فرهنگــی اکــو آمــاده همــکاری
درجهــت گســترش توریســم اســامی در
میــان کشــورهای عضــو اکــو مــی باشــد».
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همچنیــن مؤسســه فرهنگــی اکــو در مراســم
روز جهانــی گردشــگری کــه در مهرمــاه
 1396در ســالن اجــاس ســران کشــورهای
اســامی برگــزار شــد ،حضــور یافــت و
ضمــن میزبانــی از  50تــن از ســفرا ،مقامــات
دیپلماتیــک و فعــاالن حــوزه گردشــگری
بخــش خصوصــی ،بــه معرفــی فرصــت هــای
گردشــگری موجــود در کشــورهای عضــو
اکــو پرداخــت.

تــور گردشــگری مؤسســه فرهنگــی اکــو در
قالــب گروهــی  70نفــره از اعضــای نمایندگی
هــای سیاســی و ســازمان هــای بیــن المللــی
مســتقر در تهــران در مهرمــاه  1397برگــزار
گردیــد .طــی ایــن ســفر یــک روزه ،دیپلمــات
هــا و ســفیران شــرکت کننــده در مراســم
افتتاحیــه مزرعــه صلــح اکــو و کاشــت پیــاز
زعفــران شــرکت کــرده و پرچــم کشــورهای
خــود را در کنــار ایــن بذرهــا نصــب کردنــد.
همچنیــن آنــان از چادرهــای ســنتی ترکمنها
در کوهســتانهای اطــراف بازدیــد کــرده و بــا
صنایــع دســتی و موســیقی منطقــه آشــنا
شــدند .ایــن ســفر بــا قرائــت پیــام رئیــس
مؤسســه فرهنگــی اکــو و رونمایــی از كيــك
آواى صلــح روســتا بــا شــعار «دوســتى بــراى
همــه» توســط ســفرا و خانــواده هــای آنــان
بــه پایــان رســید.
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چهارمینجشنوارهبینالمللیغذایاکو-جادهابریشم

همایش گردشگری استان های قم ،مرکزی و اصفهان

مراسم پاسداشت روز جهانی زن

مراسم تاریخی آئینی گالبگیری

در بخــش بانــوان ،مراســم پاسداشــت روز
جهانــی زن همزمــان بــا ســالروز تاســیس
موسســه فرهنگــی اکــو در اســفند مــاه 1396
در محــل ســالن همایشــهای دیپلماتیــک اکــو
برگــزار گردیــد و خانــم دکتــر ماریا دوتســنکو،
رییــس مرکــز اطالعــات ســازمان ملــل متحــد
در تهــران ،پیــام آنتونیــو گوتــرش ،دبیــرکل
ســازمان ملــل متحــد ،بــه مناســبت روز
جهانــی زن را قرائــت کــرد.

ضمــن آنکــه در ســفر یــک روزه همســران
ســفرا بــه کاشــان کــه بــه همــت مؤسســه
فرهنگــی اکــو و همــکاری ســازمان میــراث
فرهنگــی کاشــان برگــزار شــد ،قریــب بــه
 30نفــر از همســران ســفرای کشــورهای
عضــو اکــو و دیگــر نمایندگیهــای سیاســی
و ســازمان هــای بیــن المللــی مقیــم ایــران
در اردیبهشــت مــاه  ،1397ضمــن بازدیــد از
ابنیــه تاریخــی نیاســر و کاشــان ،از نزدیــک
بــا مراســم تاریخــی آئینــی گالبگیــری
آشــنا شــدند.
همچنیــن بــه منظــور آشناســازی بانــوان
دیپلمــات بــا ســنت هــای فرهنگــی ایــران،
آداب و رســوم کاشــان و مناطــق اطــراف آن،
شــرکت کننــدگان از بــازار صنایــع دســتی ،
غذاهــا و لبــاس هــای محلــی بازدیــد نمودند.
کاشــان بــه عنــوان یکــی از شــهرهای اســتان
اصفهــان دارای آثــار تاریخی متعدد برجســته
ملــی و بیــن المللــی همچــون زیگــورات تپــه
ســیلک اســت و بــه ویــژه بــرای جشــنواره
گالبگیــری آن کــه هــر ســاله در اردیبهشــت
مــاه برگــزار می شــود ،شــناخته شــده اســت.

53

همچنیــن مؤسســه فرهنگــی اکــو در
جشــنواره غــذای ملــل شــرکت کــرد کــه
بــه همــت انجمــن همســران دیپلمــات
هــای وزارت امــور خارجــه و بــا مشــارکت
همســران ســفرای خارجــی مقیــم تهــران
در مهرمــاه  1396برگــزار شــد .ایــن رویــداد
کــه عوایــد حاصــل از آن بــرای حمایــت از
بیمــاران مبتــا بــه ســوختگی صــرف شــد،
بــا اســتقبال بســیار خــوب مخاطبیــن مواجــه
گردیــد .موسســه فرهنگــی اکــو بــا حضــور
در ایــن رویــداد انســان دوســتانه ،مــورد
توجــه مخاطبــان قــرار گرفــت و غرفــه آن
بــه عنــوان غرفــه برگزیــده انتخــاب شــد.

بــه عــاوه مؤسســه فرهنگــی اکــو در
هشــتمین بازارچــۀ خیریــۀ انجمــن بانــوان
دیپلماتهــای وزارت خارجــه شــرکت
کــرد کــه در بهمنمــاه در 1396در
دفتــر مطالعــات سیاســی و بینالمللــی
وزارت امــور خارجــه برگــزار شــد .گفتنــی
اســت کــه در ایــن رویــداد عــام المنفعــه،
مؤسســۀ فرهنگــی اکــو بــا برپایــی غرفــه
ای بــه عرضــۀ محصــوالت فرهنگــی خــود
پرداخــت و بازدیدکننــدگان از ایــن بازارچــه
بــا فعالیــت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی
مؤسســه آشــنا کــرد.
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در اقدامــی دیگــر ،بــا همــکاری و حمایــت
موسســه فرهنگــی اکــو ،نشســت هــم اندیشــی
بانــوان دیپلمــات و امــور بانــوان اســتانداری
قزویــن در اســفندماه  1396برگــزار شــد و
بانــوان ســفرای کشــورهای مجارســتان ،فنالند،
اتریــش ،رومانــی ،ژاپــن ،الجزایــر ،ترکیــه،
تاجیکســتان ،قزاقســتان ،افغانســتان ،ســازمان
همــکاری هــای اقتصــادی اکــو ،انجمــن بانــوان
دیپلمــات و امــور بانــوان اســتانداری و جمعــی
از بانــوان ســایر نهادهــای اســتان قزویــن بــه
گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد .در حاشــیه
ایــن نشســت ،بانــوان دیپلمــات ضمــن بازدیــد
از اماکــن تاریخــی اســتان قزویــن ،از چهارمین
نمایشــگاه توانمندیهــای زنــان اســتان قزویــن
کــه بــا هــدف حمایــت از بانــوان توانمنــد بــا
شــعار «شــادابی زنــان ،شــادکامی خانــواده،
نشــاط اجتماعــی» در حــال برگــزاری بــود،
دیــدن کردنــد.

دیدارها

جناب آقای دکتر جواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران

جناب آقای دکتر عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران

در راســتای معرفــی میــراث فرهنگــی غنــی
کشــورهای منطقــه اکــو و ظرفیــت ســازی
بــرای موسســه فرهنگــی اکــو در ســطح
بیــن المللــی ،دیدارهــای موثــری بــا روســای
ســایر نمایندگــی هــای سیاســی مقیــم در
ایــران صــورت گرفتــه اســت کــه از آن میــان
میتــوان بــه دیــدار بــا ســفرای کشــورهای
اکــوادور ،الجزایــر ،ســوئد ،بلژیــک ،اســترالیا،

شــیلی ،برزیــل ،گرجســتان ،لبنــان ،برونئــی،
جمهــوری کــره جنوبــی ،چیــن ،اســپانیا،
مکزیــک ،رومانــی ،عمــان ،ســوئد ،لهســتان،
بولیــوی ،آفریقــای جنوبــی ،اندونــزی،
واتیــکان ،هنــد ،تایلنــد ،فلســطین ،ســنگاپور،
اتریــش ،کنیــا ،اســلوونی ،مالزی ،مجارســتان
و  ...اشــاره کــرد .در همیــن راســتا ارتباطــات
خوبــی نیــز بــا روســای ســازمانهای بیــن

جناب آقای دکتر عباس عراقچی
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران
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جناب آقای دکتر غالمرضا انصاری
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران
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خانم استر کوئیش الروش
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

جناب آقای گری لوئیس
هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران

دیدارها

جناب آقای دکتر هادی سلیمان پور
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

جناب آقای خلیل ابراهیم آکچه
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

المللــی مقیــم در کشــور از جملــه یونســکو،
ســازمان ملــل ،دفتــر منطقــه ای آیسســکو
واعضــای ســازمان آســه آن برقــرار شــده
اســت .بــر اســاس تفاهــم نامــه همــکاری
موجــود میــان ســازمان ملــل و دبیرخانــه
اکــو و همچنیــن در راســتای قطعنامــه
شــصت و پنجمیــن نشســت مجمــع عمومــی
ســازمان ملــل بــا موضــوع همــکاری هــای
ســازمان ملــل متحــد و ســازمان اکــو،

مذاکراتــی بــا نماینــده منطقــه ای یونســکو
در ایــران و نماینــده هماهنــگ کننــده مقیــم
ســازمان ملــل در ایــران بــرای همــکاری های
مشــترک از جملــه اعطــای عضویــت ناظــر
بــه موسســه فرهنگــی اکــو در یونســکو
و همچنیــن ثبــت مشــترکات فرهنگــی
کشــورهای منطقــه در فهرســت میــراث
فرهنگــی جهــان نــزد یونســکو بــا عنــوان "
میــراث مشــترک کشــورهای اکــو" انجــام

جناب آقای بنیاد حسین اف
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران
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جناب آقای نصیر احمد نور
سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در ایران
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جناب آقای آوازبک عبدالرزاق اف
سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران

جناب آقای بغداد امری اف
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران

دیدارها

جناب آقای نعمت اهلل امامزاده
سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران

سرکار خانم رفعت مسعود
سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در ایران

شــده اســت .در حــوزه اکــو نیــز دیدارهایــی
بــا دبیــر کل اکــو ،ســفرای کشــورهای عضــو
از جملــه افغانســتان ،آذربایجــان ،قزاقســتان،
قرقیزســتان ،پاکســتان ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان ،ترکیــه ،ترکمنســتان و
ازبکســتان ،رئیــس موسســه آموزشــی اکــو،
رئیــس بنیــاد علمــی اکــو ،وزیــر علــوم
جمهــوری تاجیکســتان ،وزیــر فرهنــگ
جمهــوری تاجیکســتان ،رییــس کمیتــه

رشــد توریســم جمهــوری تاجیکســتان،
قائــم مقــام وزیــر امــور خارجــه جمهــوری
تاجیکســتان ،رئیــس دانشــکده آموزشهــای
حرفـهای پســت اکــو ،رییــس کتابخانــه ملــی
ترکیــه و رییــس کتابخانــه ملــی جمهــوری
آذربایجــان انجــام شــده اســت .همچنیــن
در حــوزه داخلــی دیدارهایــی بــا برتریــن
مقامــات کشــوری انجــام گردیــده اســت کــه
از آن جملــه میتــوان بــه دیــدار بــا وزیــر

بهمن  1397دیدارها

جناب آقای احمد قربان اف
سفیر ترکمنستان در ایران

جناب آقای رضا هاکان تکین
سفیر جمهوری ترکیه در ایران
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چپ :رئیس مؤسسه آموزشی اکو ،ترکیه
راست :رئیس بنیاد علمی اکو ،پاکستان

جناب آقای بهادر عبداهلل اف
سفیر جمهوری ازبکستان در ایران

دیدارها

جناب آقای اشتفان شولتز
سفیر اتریش در ایران

جناب آقای صالح الزواوی
سفیر فلسطین در ایران و شیخ السفرا

امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران؛
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،معــاون
امــور اروپــا و آمریــکا وزارت امــور خارجــه،
معــاون امــور حقوقــی و بینالمللــی وزارت
امــور خارجــه ،معــاون آســیا و اقیانوســیه
وزارت امــور خارجــه ،معــاون دیپلماســی
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه ،معــاون اداری
و مالــی وزارت امــور خارجــه ،معــاون کل
نهــاد ریاســت جمهــوری ،رئیــس مجلــس

شــورای اســامی ،معــاون رییــس جمهــور
و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی ،معــاون
وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،معــاون
توســعه ،مدیریــت و منابــع وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی ،رئیــس شــورای شــهر
تهــران ،دبیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو
در تهــران ،رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه
ملــی ایــران ،رئیــس کمیتــه محیــط زیســت
شــورای اســامی شــهر تهــران ،رئیــس
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جناب آقای آلفونسو زگبه
سفیر مکزیک در ایران

جناب آقای پانگ سن
سفیر چین در ایران
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جناب آقای ادواردو لوپز
سفیر اسپانیا در ایران

سرکار خانم ورونیک پتی
سفیر بلژیک در ایران

دیدارها

جناب آقای پنگیران عبدالصمد بن پنگیران متاسان
سفیر برونئی دارالسالم در ایران

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،دبیــر کل
کمیتــه ملــی المپیــک ،رییــس فدراســیون
فوتبــال جمهــوری اســامی ایــران ،رییــس
فدراســیون قایقرانــی ایــران ،رئیــس انجمــن
دوســتی ایــران و تاجیکســتان ،مدیــر عامــل
بنیــاد ســینمایی فارابــی ،مدیرعامــل کتابخانه
و مــوزه ملــی ملــک ،رئیــس هیــات مدیــره
و مدیــر عامــل منطقــه آزاد کیــش ،رئیــس
مرکــز بیــن المللــی گفتگــوی ادیــان ،مدیــر

عامــل خبرگــزاری ایرنــا ،رئیــس موسســه و
مدیــر مســئول روزنامــه جــام جــم ،رئیــس
ســابق مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه
ایــران و آیــت الــه ســید حســن خمینــی،
مدیــر مؤسســه نشــر آثــار امــام (ره) اشــاره
کــرد.

جناب آقای مجید تخت روانچی
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ایران
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جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رییس جمهور ایران

جناب آقای حسن عباس
سفیر لبنان در ایران
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جناب آقای علی اصغر مونسان
رئیس سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ایران

جناب آقای دکتر مرتضی بانک
مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویژه اقتصادی

تفاهم نامه ها

یکــی از اولویــت هــای کلیــدی موسســه
فرهنگــی اکــو در ایــن دوره ،همــکاری
هــای دانشــگاهی بــا پیوســت فرهنگــی،
هنــری و ادبــی اســت .در ایــن راســتا مــی

تــوان بــه امضــای تفاهــم نامــه بــا مهــم
تریــن دانشــگاههای حــوزه اکــو اشــاره کــرد
کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از دبیرخانــه
پیشــبرد علــم و فنــاوری در جهــان اســام
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تفاهم نامه ها

دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه شــهید بهشــتی،
خانــه کتــاب ایــران ،دانشــگاه خوارزمــی،
بنیــاد ایرانشناســی ،خانــه موســیقی ایــران،
مؤسســه میــراث مکتــوب ،پژوهشــکده هنــر،

انجمــن ناشــران زن ایــران ،ســازمان مدیریــت
صنعتــی ،مــوزه ملــی ملــک ،مؤسســه نشــر
آثــار امــام (ره) ،مرکــز تحقیقــات و توســعه
گفتمــان اندونــزی ،بنیــاد زبــان فارســی هنــد،
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تفاهم نامه ها

ســازمان صداوســیما ،ســازمان منطقــه آزاد
ارونــد و اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان
خوزســتان ،منطقــه آزاد کیــش ،وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،جهاد دانشــگاهی،

تفاهــم نامــه ســه جانبــه میــان اکــو ،فارابــی
و اداره کل وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان خراســان رضــوی (افــا) ،انجمــن ایرانی
تاریــخ اســام و فدراســیون فوتبال اشــاره کرد.
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شــایان ذکــر اســت کــه امضــای ایــن تفاهــم
نامــه هــا منجــر بــه اعطــای  40بــورس در
مقطــع (رشــته مدیریــت بیمــه) و کارشناســی
ارشــد (در رشــته هــای علــوم محاســبات
و برنامــه ریــزی بیمــه و مطالعــات منطقــه

ای بــا گرایــش مطالعــات آســیای مرکــزی
و قفقــاز) از دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و 5
بــورس تحصیلــی در مقطــع دکتــری از طــرف
دانشــگاه تهــران برای دانشــجویان کشــورهای
منطقــه اکــو شــد.
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بیست و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو

اکــو بــه جهــت پاسداشــت میــراث ادبــی مشــترک
و شــعرای بــزرگ منطقــه قدردانــی و از کشــورهای
منطقــه درخواســت شــد از ابتــکارات مؤسســه در زمینه
ارتقــای میــراث فرهنگــی منطقــه اکــو حمایــت نمایند.
همچنیــن در ایــن نشســتها از محمدمهــدی مظاهــری،
ریاســت موسســه فرهنگــی اکــو بــه خاطــر نقــش وی و
تــاش هــای ایشــان در ارتقــا فعالیــت هــا و ظرفیــت
هــای موسســه فرهنگــی اکــو تجلیــل شــد.
همچنیــن بــه پیشــنهاد رئیــس مؤسســه فرهنگــی
اکــو ،نشســت هماندیشــی روســای آژانسهــای
تخصصــی اکــو بــا حضوردبیــر کل اکــو ،رئیس موسســه
فرهنگــی اکــو ،رئیــس بنیــاد علمــی اکــو و رئیــس
موسســه آموزشــی اکــو جهــت بحــث و تبــادل نظــر در
خصــوص راهکارهــای مؤثــر در افزایــش ارتباطــات ســه
نهــاد بینالمللــی مذکــور و جلــب مشــارکت تمــام
کشــورهای عضــو اکــو در برنامههــا و پروژههــای
مشــترک ایــن ســه نهــاد برگــزار شــد.
برگــزاری چهارمیــن نشســت روســای کتابخانــه هــای
ملــی کشــورهای اکــو نیــز از اقدامات برجســته مؤسســه

نشست فوق العاده شورای نمایندگان دائم مؤسسه فرهنگی اکو
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در حــوزه برگــزاری اجالســها ،مؤسســه فرهنگــی
اکــو در دو ســال گذشــته میزبــان  6نشســت شــورای
نماینــدگان دائــم مؤسســه فرهنگــی اکــو و  5نشســت
کمیتــه اجرایــی بــا حضــور رایزنــان فرهنگــی کلیــه
کشــورهای عضــو بــوده اســت .همچنیــن در اجالســهای
بیــن المللــی مختلفــی حضــور داشــته اســت کــه برخی
از آنهــا عبارتنــد از بیســت و هفتمیــن اجــاس شــورای
برنامــه ریــزی منطقــه ای اکــو (تهــران 15-18 ،آذر
 ،)1395بیســت و دومیــن اجــاس وزرای خارجــه
و ســیزدهمین اجــاس ســران اکــو (اســام آبــاد،
پاکســتان  11-10اســفند  ،)1395بیســت و ســومین
نشســت وزرای خارجــه اکــو (دوشــنبه ،تاجیکســتان
 28فروردیــن  )1397و بیســت و هشــتمین اجــاس
شــورای برنامــه ریــزی منطقــه ای اکــو ( 11الــی 14
دســامبر  ،2017پاکســتان).
در ایــن اجالســها عملکــرد موسســه فرهنگــی اکــو در
دو ســال اخیــر و مدیریــت موثــر آن در برگــزاری طیــف
وســیعی از فعالیــت هــای فرهنگــی و بیــن المللــی
مــورد تقدیــر گرفت.همچنیــن از موسســه فرهنگــی
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بــود کــه بــه همــت مؤسســه و بــا همــکاری دولــت
جمهــوری تاجیکســتان در روز دوشــنبه ششــم آذرمــاه
 1396در کتابخانه ملی تاجیکســتان در شــهر دوشــنبه
بــا پیــام رئیــس جمهــوری تاجیکســتان برگــزار شــد.
در آییــن گشــایش ایــن نشســت کــه مقامــات فرهنگــی
و شــخصیت هــای دیپلماتیــک مقیــم تاجیکســتان در
آن حضــور داشــتند ،محمدمهــدی مظاهــری ،رییــس
موسســه فرهنگــی اکــو ،ضمــن بیــان اهمیــت جایــگاه
کتــاب و کتابخوانــی ،پیشــنهاد کــرد ،ســال 2018
در منطقــه اکــو ســال فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی
نامگــذاری شــود .در حاشــیه ایــن اجــاس رئیــس
موسســه بــا روســای کتابخانــه هــای ملــی کشــورهای
منطقــه ،وزیــر فرهنــگ ،وزیــر علــوم ،قائــم مقــام وزیــر
امــور خارجــه ،رییــس آکادمــی علــوم و رییــس کمیتــه
رشــد گردشــگری جمهــوری تاجیکســتان دیدارهــای
جداگانــه ای داشــت کــه در ایــن دیدارهــا راهکارهــای
گســترش و تعمیــق همــکاری هــای مشــترک مــورد
بحــث و بررســی قــرار گرفتنــد.
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در حاشیه تشکیل «فراکسیون اکو»
در مجلس شورای اسالمی ایران اعالم شد:

«حمایت مجلس شورای اسالمی ایران

از برنامه های مؤسسه فرهنگی اکو»
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