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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«



پیام مدیر مسئول

مؤسسه فرهنگی اکو در دوسال 2018-2016: 

سیاست گذاری نوین، برنامه ریزی جامع و اجرا در راستای تحقق اهداف 

ــوری  ــران، جمه ــه در ته ــی اســت ک ــن الملل ــازمان تخصصــی و بی ــک س ــو  )ECI(، ی ــی اک موسســه فرهنگ
اســالمی 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 
عهــده دار حفــظ و ترویــج میــراث فرهنگــی مشــترک ملــل منطقه بــه منظور تشــویق درک میــان آنها بــه عنوان 
اصلــی تریــن وظیفــه خــود می باشــد. بــه همیــن منظــور، مؤسســه مجموعــه ای متنــوع از رویدادهــای هنــری، 
فرهنگــی، ادبــی، پژوهشــی، علمــی و ورزشــی را ســازماندهی و کتــاب هــا و مجالتــی را بــه زبان هــای 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 ی فرهنگــی اکــو بــر ایــن باوریــم کــه بایــد ظرفیتهــای کــم نظیــر حــوزه تمدنــی اکــو بــه جهانیــان معرفــی شــود.   ظرفیــت هــای 
دیپلماســی عمومــی بســیار وســیع تر 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 مولفه هایــی 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 می تــوان بــه برگــزاری همایــش 
هــا، کارگاههــا، درســگفتارها و نشســتهای تخصصــی متعــدد در حــوزه هــای مختلــف صلــح، زنــان، خانــواده، شــعر و ادبیــات، میــراث فرهنگــی، هنــر 
اســالمی و مــوزه هــا بــه زبــان انگلیســی و فارســی بــا همــکاری دانشــگاهها و مراکــز علمــی و بــا حضــور اســاتید دانشــگاهها و چهــره هــای برتــر 
ــا  ــه زبانهــای انگلیســی و فارســی اشــاره کــرد. هم راســتا ب منطقــه، چــاپ چندیــن عنــوان کتــاب، انتشــار فصلنامــه و ماهنامــه هــای مؤسســه ب
فعالیتهــای پژوهشــی، نمایشــگاههای متعــدد عکــس، نقاشــی، تصویرگــری، هنرهــای تجســمی و صنایــع دســتی، جشــنواره هــای فرهنگی-هنری و 

ادبــی، برنامــه هــای موســیقی، ســینما و تئاتــر  و نیــز تورهــاي تفریحی-گردشــگری 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 
اســالمی، برنامــه ریــزی بــرای اجــرای مســابقات ورزشــی »جــام اکــو«، برگــزاری چهارمیــن اجــالس روســای کتابخانــه هــای ملــی اکــو پــس از هفت 
ســال وقفــه و نامگــذاری ســال 2018 بــه 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 9 ســال وقفــه منتشــر گردیــده اســت، نگاهــی گــذرا بــر فعالیتهــای مؤسســه از مهرمــاه 1395 تــا دی مــاه 
1397 )پایــان ســال 2018 میــالدی( 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 تــالش خواهــد کــرد. 

دکتر محمدمهدی مظاهری
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو

ــک  ــد، ی ــیس ش ــال 1995 تاس ــه در س ــو )ECI( ک ــی اک ــه فرهنگ موسس
ــالمی  ــوری اس ــران، جمه ــه در ته ــت ک ــی اس ــن الملل ــی بی ــازمان تخصص س
ــراث  ــظ می ــی و حف ــی عموم ــاء آگاه ــدف آن، ارتق ــده و ه ــع ش ــران واق ای

ــت. ــو آن اس ــورهای عض ــی کش ــی غن فرهنگ
در چارچــوب اساســنامه ایــن موسســه کــه توســط کشــورهای عضــو تصویــب 
ــترک  ــی مش ــراث فرهنگ ــج می ــظ و تروی ــدی حف ــۀ کلی ــت، وظیف ــده اس ش
ــر عهــده  ــه منظــور ارتقــای درک میــان ملــت هــای منطقــه ب منطقــه اکــو ب

ــرار گرفتــه اســت. ایــن ســازمان ق
ــای  ــوع از رویداده ــه ای متن ــواره مجموع ــه هم ــور،  مؤسس ــن منظ ــرای ای ب
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 
ــتان،  ــالمی افغانس ــوری اس ــی جمه ــور یعن ــامل 10 کش ــه ش ــت ک ــی اس غن
جمهــوری آذربایجــان، جمهــوری اســالمی ایــران، جمهــوری قزاقســتان، 
جمهــوری قرقیزســتان، جمهــوری اســالمی پاکســتان ، جمهوری تاجیکســتان، 

ــه، ترکمنســتان و جمهــوری ازبکســتان مــی شــود. جمهــوری ترکی
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در بخــش هنرهــای تجســمی، مجموعــه 
داده  نمایــش  کمتــر  آثــار  از  نفیــس  ای 
ــوان  ــا عن ــنتی ب ــای س ــاتید هنره ــده اس ش
ــاه 1395 در   ــن م ــی« در  بهم ــر  متعال »هن
ــور  ــا حض ــو   و ب ــک اک ــه  دیپلماتی نگارخان
وزیــر راه و شهرســازی ایران، ســفیر پاکســتان 
در ایــران، دبیــرکل مجمــع جهانــی شــهرهای 
ــران و  اســالمی، ســایر دیپلماتهــای مقیــم ای
و جمعــی از اهالــی هنــر و هنردوســتان . 
ــار  ــگاه، آث ــن نمایش ــت. در ای ــایش یاف گش
هنــری ســنتی ایرانــی شــامل خوشنویســی) 
ــاع  ــث، رق نســتعلیق، شکســته نســتعلیق، ثل
ــی(، نقاشــیخط،  تذهیــب، جلدســازی  و معل
ســنتی و نگارگــری  از آثــار اســاتید برجســته 
فــن همچــون نصــراهلل افجــه ای، غالمحســین 
رســولی،  جلیــل  محمــد  امیرخانــی، 
ــی  ــداهلل کابل ــدی، ی ــاج صم ــد ح عبدالصم
خوانســاری، محمــد باقــر آقامیــری، مجتبــی 
ملــک زاده، حمیــد ملکیــان، حمیــد عجمــی، 
ســلیمان ســعیدآبادی، امیــر طهماســبی، 
مســعود فاضلــی مقــدم و نوشــین نظــری بــه 

ــد. ــش درآم نمای

تجســمی  هنرهــای  آثــار  نمایشــگاه 
)نقاشــی، گرافیــک، عکاســی، خوشنویســی ، 
ــر عاشــورایی«  ــوان »صب ــا عن تصویرگــری( ب
در آبــان مــاه 1396 توســط انجمــن هنرهــای 
تجســمی ایــران و بــا همــکاری موسســه 
ــا،   ــان نم ــه  جه ــو در  نگارخان ــی اک فرهنگ
فرهنگســرای نیــاوران برگــزار شــد. ایــن 
آثــار  از  ای  مجموعــه  شــامل  نمایشــگاه 
هنرهــای تجســمی مربــوط بــه واقعــه کربــال 
ــه  ــگاه جداگان ــب دو نمایش ــه در قال ــود ک ب
شــامل آثــار نقاشــی و تصویرگــری، گرافیــک، 

ــد. ــازماندهی ش ــی س ــی و عکاس نقاش

ــا  ــوری آذربایجــان ب نمایشــگاه عکــس جمه
ــی  ــز یک ــالمی« نی ــتگی اس ــوان »همبس عن
دیگــر از برنامــه هــای بخــش هنرهــای 
تجســمی اکــو بــود که بــا حضور جنــاب آقای  
ــه  ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری ــر ج دکت
ایــران، و همچنیــن ســفیران کشــورهای 
ایرلنــد،  اوکرایــن،  اندونــزی،  ازبکســتان، 
برونئــی،  آلمــان،  آذربایجــان،  جمهــوری 
ــه،  ــتان، ترکی ــتان، تاجیکس ــالروس، پاکس ب
ــی،  ــیه، رومان ــن، روس ــک، چی ــوری چ جمه
ســنگال، فلســطین، فنالنــد، قرقیزســتان، 
ــان  ــی از رایزن ــان و جمع ــی، یون ــره جنوب ک
و  فرهیختــگان  دیپلمــات هــا،  فرهنگــی، 
هنرمنــدان در آبــان مــاه 1396 در نگارخانــه 
دیپلماتیــک اکــو گشــایش یافت و عکســهایی 
از میــراث فرهنگــی، مســابقات ورزشــی، آداب 
و رســوم، صنایــع و جاذبــه هــای گردشــگری 
ــاد  ــن نه ــر ای جمهــوری آذربایجــان را در مق

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــن الملل بی

 همچنیــن، بــه مناســبت بزرگداشــت حکیــم 
ابوالقاســم فردوســی، یــک نمایشــگاه نقاشــی 
از داســتانهای شــاهنامه بــا عنــوان »شــاهنامه 
ــک گرمچــی« در اردیبهشــت  ــت باب ــه روای ب
ــو  ــک اک ــه  دیپلماتی ــاه 1396 در  نگارخان م
ــری از  ــر هن ــه در آن 63 اث ــد ک ــزار ش برگ
بابــک گرمچــی در معــرض دیــد عالقمنــدان 

قــرار گرفــت.
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نمایشــگاهی  عنــوان  کاغــذی«  »یلــدای 
ــدا  ــه مناســبت شــب یل ــه ب ــود ک گروهــی ب
در آذرمــاه 1396  در  نگارخانــه  دیپلماتیــک 
اکــو  و بــا حضــور رئیــس موسســه فرهنگــی 
ــاون  ــران، مع ــتان در ای ــفیر افغانس ــو، س اک
ــور آســیا و   ــران در ام ــور خارجــه ای ــر ام وزی
ــی از کشــورهای عضــو  اقیانوســیه، نمایندگان
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 
ــدای  ــرد. نمایشــگاه یل ــی ک ــری قدردان و هن
ــود کــه  ــد ب ــار 49 هنرمن کاغــذی شــامل آث

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــورد اســتقبال مخاطب م

نمایشــگاه گروهــی  »نکورویــان فرخــار« 
ــکاس  ــر از 16 ع ــش از 60 اث ــکل از بی متش
معاصــر افغــان و عکاســانی از ایــاالت متحــده 
امریــکا، اروپــا، اســترالیا و ایــران بــا موضــوع 
»افغانســتان بــدون جنــگ« بــود کــه در 
آذرمــاه 1396 در  نگارخانــه  دیپلماتیــک 
اکــو برگــزار گردیــد. در ایــن نمایشــگاه، 
تصاویــری از مناظــر طبیعــی بــی نظیــر 
ــان  ــان افغ ــری از زن ــز تصاوی افغانســتان و نی
ــگ و  ــی ، فرهن ــنتی و محل ــهای س در لباس
آداب و رســوم مــردم ایــن کشــور در معــرض 
دیــد عمــوم قــرار گرفــت. هنرمندانــی چــون 
ــی  ــان، بریال ــن محمدی ــی، بهم ــارف کریم ع
ــورگ،  ــک الف ــر ســیرت، اری خوشــحال، بصی
ــین  ــومرز، حس ــت س ــان، گرن ــاد عصی فرش
حســینی، لطیــف عظیمی، مســعود حســینی، 
شــیدا،  علــی  محمــد  کارســتن،  متیــو 
ــب اهلل  ــوری، نجی ــه ن ــی، نجیب مرتضــی هرات
مســافر، تهمینــه منــزوی در ایــن نمایشــگاه 

ــتند.  ــارکت داش مش

ــنواره  ــل جش ــن المل ــری بخــش بی ــار هن آث
هنرهــای تجســمی فجــر در بهمــن مــاه 
اکــو   دیپلماتیــک  نگارخانــه   در     1396
ــه  ــم افتتاحی ــد . در مراس ــش در آم ــه نمای ب
ــمی  ــای تجس ــر کل هنره ــه، مدی ــن برنام ای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، دبیــر 
اجرایــی جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، 
و همچنیــن ســفیران کشــورهای ازبکســتان، 
و  بنــگالدش  افغانســتان،  تاجیکســتان، 
اســلوونی، نماینــدگان نهادهــای دیپلماتیــک 
ــوع  ــتند. در مجم ــور داش ــدان حض و هنرمن
2764 هنرمنــد ایرانــی و خارجــی در زمینــه 
ــوآرت،  ــان،  ویدئ ــی،  چیدم ــی، عکاس نقاش
ــری در وبســایت  ــازی و تصویرگ مجســمه س
ــد  ــرده بودن ــام ک ــت ن ــنواره ثب ــمی جش رس
ــد خارجــی  ــا 168 هنرمن ــان آنه ــه  در می ک
ــتان،  ــه صربس ــان از جمل ــور جه از 53 کش
برزیــل،  افغانســتان،  ترکیــه،  پاکســتان، 
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــن، ای ــیه، اوکرای روس
چیــن، بلژیــک، بنــگالدش، پــرو، عــراق، 
لیتوانــی،  اســتونی،  یونــان،  ســوئیس، 
ــا و  ــان، ایتالی ــپانیا، آلم ــن، اس ــلوونی، ژاپ اس
ــری  ــزرگ هن ــداد ب ــن روی ــتان  در ای ازبکس

ــتند. ــور داش حض

همچنیــن 16 نقاشــی از جــواد علیمحمــدی 
ــگ و  ــا موضــوع جن ــان« و ب ــوان »زم ــا عن ب
ــاه 1396  در  ــن م ــات آن در دی و بهم تلف
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 
ــه  ــد ک ــش در آم ــه نمای ــگ  ب ــات  جن تبع
ــر ضــد  ــح و هن ــه صل ــا هــدف دســتیابی ب ب

ــد.  جنــگ خلــق شــده بودن

جشنواره هنرهای تجسمی فجرنمایشگاه گروهی تصویرگری »یلدای کاغذی«
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 نخســتین نمایشــگاه بیــن المللــی نقاشــی و 
تصویرگــری اکــو  بــا حضــور رئیــس موسســه 
کشــورهای  ســفرای  و  اکــو   فرهنگــی 
و  الجزایــر  و  شــیلی  مکزیــک،  اســپانیا، 
از ســفارت هــای  همچنیــن نمایندگانــی 
ســلوونی، اروگوئــه،  ژاپــن، صربســتان، چیــن 
ــاه 1397 در  ــن م ــتان در فروردی و ترکمنس
ــه دیپلماتیــک اکــو  برگــزار گردیــد.  نگارخان
در ایــن نمایشــگاه کــه با همــکاری دانشــکده 
هنــر دانشــگاه الزهــرا و انجمــن علمــی 
ــران برگــزار  پژوهشــی هنرهــای تجســمی ای
ــدان 11  ــر از هنرمن ــش از 50 اث ــد، بی گردی
ــس  ــد.  رئی ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــور ب کش
موسســه فرهنگــی اکــو  در ســخنرانی خــود 
در مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، نقاشــی 
ــرای  ــزاری ب ــی و اب ــی جهان ــر را زبان و تصوی
ارتبــاط بیــن ملتهاتوصیــف کــرد و هــدف از 
ــه  ــاد زمین ــگاه را ایج ــن نمایش ــزاری ای برگ
ــری و  ــای هن ــاندن غن ــرای شناس ــی ب های
ــل و  ــن المل ــطح بی ــه در س ــی منطق فرهنگ
ــه  ــن س ــت بی ــل مثب ــاد تعام ــن ایج همچنی
ــا  ــه ب ــورهای منطق ــدان کش ــل از هنرمن نس

ــد.  ــت  خوان ــایر مل س

 همچنیــن، مراســم افتتاحیــه رویــداد هنــری 
ــی  ــدف معرف ــا ه ــران«  ب چندمنظــوره »طه
ــه  ــران در زمین ــر ته ــر معاص ــی از هن بخش
ــرش و  هــای هنرهــای تجســمی، طراحــی ف
بافندگــی، مــد و موســیقی ایرانــی در چهــار 
»تیــرگان«،   باســتان«،  »نــوروز  بخــش  
ــاه 1397   ــده« در مردادم ــرگان« و »س »مه
در مقــر مؤسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد 
ــی  ــرش نفیــس دســتباف ایران ــدادی ف و  تع
بــرای نخســتین بــار بــه همــت بنیــاد رســام 
عربــزاده بــه نمایــش درآمــد. بخــش دیگــری 
ــد  ــش م ــه نمای ــری، ب ــداد هن ــن روی از ای
ــاص  ــمی اختص ــار تجس ــی و آث ــاس ایران لب
یافــت کــه بــا اجــرای گــروه موســیقی ســماع 
در محــل ســالن همایــش هــای دیپلماتیــک 

ــان رســید.  ــه پای اکــو ب

همــکاری  بــا  اکــو  فرهنگــی  موسســه 
شــهرداری اصفهــان، نخســتین نمایشــگاه 
ــاه 1397   ــمال را در مهرم ــب ش ــس قط عک
برگــزار نمــود. ایــن نمایشــگاه گزارشــی 
تصویــری از ســفر فائــزه علیخانــی بــه قطــب 
ــار توســط  ــرای اولیــن ب شــمال اســت کــه ب
وی در  نگارخانــه  هنــری کتابخانــه مرکــزی 
ــد. ــش درآم ــه نمای ــان  ب ــهرداری اصفه ش

نمایشــگاه آثــار هنــری نقــاش ایرانــی ســمیرا 
کاظمــی بــا عنــوان » بــرون و قــال « نیــز بــا 
ــران و ســاحل  همــکاری انجمــن دوســتی ای
نگارخانــه   در    1396 اســفند   در  عــاج 

ــد.. ــزار گردی ــو برگ ــک اک دیپلماتی

ــزه  ــی فائ ــگاه نقاش ــن، نمایش ــر ای ــالوه ب ع
افجــه نیــا بــا عنــوان »نگاهــی از درون 
2« در  در مردادمــاه 1397 در  نگارخانــه  

دیپلماتیــک اکــو  برگــزار شــد.

رویداد هنری چندمنظوره »طهران« نمایشگاه بین المللی نقاشی و تصویرگری اکو  
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ــاعر  ــهریار، ش ــتاد ش ــا زادروز  اس ــان ب همزم
مشــهور  پارســی، نشســت هــم اندیشــی 
شــهریورماه  در  پارســی  ادبیــات  و  شــعر 
1396  در موسســه فرهنگــی اکــو  و بــا 
ــب  ــه ای،  ادی ــی قمش ــر اله ــخنرانی دکت س
برجســته ایرانــی،  برگــزار گردیــد. در حاشــیه 
ــد  ــک چن ــاالن کوچ ــروه نق ــداد، گ ــن روی ای
قطعــه از اشــعار اســتاد شــهریار را بــه زبــان 
انگلیســی اجــرا کــرده و گــروه موســیقی 

ــد.  ــده پرداختن ــرای زن ــه اج ــز ب ــل نی مل

ــه شــعر و ادب  ــه در زمین ــه دیگــری ک برنام
ــد،  در موسســه فرهنگــی اکــو  برگــزار گردی
درس گفتــار »تــرازوی بــی طمــع« بــود 
ــود  ــه مناســبت یادب کــه در  مهرمــاه 1396ب
ــن محمــد بلخــی، شــاعر  ــا جــالل الدی موالن
ــد.  ــزار گردی ــزرگ شــرق، برگ و اندیشــمند ب
ــه  ــرج شــهبازی ب ــر ای ــداد، دکت ــن روی در ای
گفتگــو دربــاره موانــع واقــع گرایــی از منظــر 

ــا پرداخــت.   موالن

 همچنیــن موسســه فرهنگــی اکــو  بــا 
همــکاری مجلــه فرهنگــی بخــارا و نشــر 
»شــب  مراســم   شــیراز،  پژوهــش  و 
بــا   1396 مــاه  دی  در  را  تاجیکســتان« 
رونمایــی از کتــاب  »تاجیکســتان، پــاره تــن 
ــدی  ــان و مه ــر احمدی ــته امی ــران« نوش ای

ناصــری برگــزار کــرد. 

ــت  ــم بزرگداش ــعر و ادب مراس ــش ش در بخ
شــاعر  تورســون زاده،   میــرزا  اســتاد 
ــا  ــتان، ب ــی تاجیکس ــان مل ــی و قهرم مردم
ــران  ــور در ته ــن کش ــفارت ای ــکاری س هم
ــام  ــت پی ــا قرائ ــاه 1396  و ب ــرداد م در خ
وزیــر فرهنــگ جمهــوری تاجیکســتان و 
ــو،  ــی اک ــه فرهنگ ــس موسس ــخنرانی رئی س
ســفیر تاجیکســتان در تهــران و مدیــر مرکــز 
آفرینــش هــای ادبــی حــوزه هنــری  برگــزار 
گردیــد. تورســون زاده شــاعری شــهیر و 
ــور  ــن کش ــی ای ــته سیاس ــخصیت برجس ش
اســت کــه امــروزه بــه عنــوان قهرمــان ملــی 
ــر  ــود و تصوی ــی ش ــناخته م ــتان ش تاجیکس
چهــره وی روی اســکناس یــک ســامانی  درج 
ــه  ــز ب ــون زاده نی ــهر تورس ــت. ش ــده اس ش
ــی  ــوزه ادب ــذاری و خانه-م ــار وی نامگ افتخ
ــه افتخــار هفتادمیــن  میــرزا تورســون زاده ب
ســالگرد والدت وی در ســال 1981 تاســیس 

ــد.  گردی

کنگــره یادبــود فردوســی نیــز در اردیبهشــت 
مــاه 1396 در شــهر یــزد و کرمــان بــا 
همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو، کشــورهای 
ــای  ــاد فردوســی) شــاخه ه ــو،  بنی عضــو اک
شــاهنامه  انجمــن  و  کرمــان(  و  طــوس 
ــس  ــام رئی ــت پی ــا قرائ ــزد و ب ــی ی فردوس

ــد.   ــزار ش ــو برگ ــی اک ــه فرهنگ موسس

نشست هم اندیشی شعر و ادبیات فارسی مراسم بزرگداشت استاد میرزا تورسون زاده
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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، 
ــتان،  ــگالدش، تاجیکس ــزی، بن ــر، مال الجزای
از  نمایندگانــی  و  افغانســتان  اروگوئــه، 
ســازمان ملــل و دبیرخانــه اکــو، روز جهانــی 
زبــان مــادری در اســفندماه 1396 در ســالن 
ــزار  ــو  برگ ــک اک ــای دیپلماتی ــش ه همای
ضمــن  مراســم،  ایــن  حاشــیۀ  در  شــد. 
ــگالدش،  ــک و بن ــفیران مکزی ــخنرانی س س
ــان  ــه زب ــن و تاجیکســتان ب ــاعرانی از چی ش
ــه و  ــعرخوانی پرداخت ــه ش ــود ب ــادری خ م
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 
ــد  ــل متح ــازمان مل ــال در س ــه قب ــران ک ای
ــه  ــود، ب ــده ب ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــز ب نی

ــید.  ــان رس پای

ــز  ــی« نی ــظ پژوه ــظ و حاف ــنامه حاف »دانش
 1397 مــاه  اردیبهشــت  در  مراســمی  در 
ــو  ــک اک ــای دیپلماتی ــش ه ــالن همای در س

ــد.  ــی گردی رونمای
رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو، در ســخنرانی 
خــود در ایــن مراســم بــه فرهنــگ و تمــدن 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــو اش ــه اک ــی منطق غن
ــن و  ــینه ای که ــا پیش ــا ب ــو ب ــه اک »منطق
ــتگاه  ــدن، خاس ــگ و تم ــان  از فرهن درخش
برجســته تریــن ســتاره هــای آســمان شــعر 
و ادبیــات در جهــان اســت، کســانی کــه 
از غنــای منطقــه در  آثارشــان تصویــری 
ــظ  ــنامه حاف ــت«.  دانش ــات اس ــوزه ادبی ح
ــد و 2500  ــار جل ــظ پژوهشــی در چه و حاف
ــر  ــر نظ ــل زی ــدود 2000 مدخ ــه و ح صفح
ــتاری  ــر ویراس ــبی و س ــداهلل جاس ــر عب دکت
ــکاری  ــا هم ــاهی، ب ــن خرمش ــر بهاءالدی دکت
دکتــر علــی موســوی گرمــارودی و همراهــی 
بیــش از 150 اندیشــمند، نویســنده و حافــظ 
ــه و  ــدت س ــی در  م ــی و خارج ــژوه داخل پ
نیــم ســال تالیــف شــده و بــه چــاپ رســیده 

اســت. 

سراســر  از  نوجــوان  صدهــا  شــرکت  بــا 
کشــور، »عصــر قصــه و شــعر نوجوانــان«  
بــا  و  اکــو   فرهنگــی  موسســه  توســط 
کــودکان  پژوهشــی  موسســه  همــکاری 
ــالن  ــفندماه 1396  در محــل س ــا در اس دنی
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار 
ــداد،  ــن روی ــزاری ای ــدف از برگ ــد. ه گردی
ــان  ــان نوجوان ــتی می ــگ دوس ــج فرهن تروی
و  معرفــی ظرفیتهــای منطقــه اکــو  در ایــن 

ــود. ــه ب زمین

ــکاری  ــا هم ــظ ب ــتداران حاف ــن دوس انجم
ــعدی را در  ــو، روز س ــی اک ــه فرهنگ موسس
و  علــم  دانشــگاه   در   1397 اردیبهشــت 
فنــاوری مازنــدران برگــزار نمــود. در بخشــی 
ــه  از پیــام رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو  ب
ایــن رویــداد آمــده اســت: »موسســه فرهنگی 
اکــو بــا بهــره گیــری از خــرد جمعــی و 
ــی و  ــی، بوم ــای علم ــت ه ــتفاده از ظرفی اس
منطقــه ای خــود و مشــارکت حداکثــری 
معرفــی  راســتای  در  عضــو،  کشــورهای 
ــی و  هرچــه بهتــر چهــره هــای علمــی و ادب
ترویــج اندیشــه هــای آنهــا کوشــیده  اســت«.  

رونمایی از کتاب »دانشنامه حافظ و حافظ پژوهی«  بزرگداشت روز  جهانی زبان مادری 
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موالنــا«،  و  تبریــزی  شــمس  »دیــدار 
ــر  ــود کــه توســط دکت درســگفتار دیگــری ب
در   1397 خردادمــاه  در  پازوکــی  مجیــد 
ــی  ــزار  و ط ــو برگ ــک اک ــه دیپلماتی کتابخان
ــا تحلیــل و بررســی  آن، اندیشــه هــای موالن
گردیــد. در ایــن رویــداد، دکتــر مجیــد 
پازوکــی در مــورد نخســتین برخــورد رمزآلود 
ــت:   ــرد و گف ــت ک ــمس صحب ــا ش ــا ب موالن
ــر  ــق ب ــری عمی ــمس تاثی ــا ش ــات ب »مالق

اکــو،   فرهنگــی  موسســه  همــکاری  بــا 
هشــتمین کنگــره بیــن المللــی »از طــوس تا 
نیشــابور« به مناســبت بزرگداشــت فردوســی 
ــی، در  ــان فارس ــت زب ــور پاسداش ــه منظ و ب
مجتمــع فرهنگــی و هنــری امــام رضــا)ع( در 
ــدس  ــهد مق ــاه  1397 در مش ــت م اردیبهش
برگــزار گردیــد و طــی آن، شــاعران در ســه 
ســبک کالســیک، »ســفید« و  فولکلــور، 

در حــوزه شــعر و ادب فارســی ،  »ســماع بــا 
خورشــید« درســگفتار دیگــری بــود کــه بــه 
ــا شــهریور 1397  مــدت ده جلســه از تیــر ت
ــزار شــد.  ــو برگ ــک اک ــه دیپلماتی در کتابخان
ــایخی  ــوگل مش ــر س ــات، دکت ــن جلس در ای

اکــو  فرهنگــی  موسســه  همچنیــن،   
عنــوان  بــا  ای  جلســه   5 درســگفتاری 
»هستی شناســی و مبانــی اعتقــادی حافــظ«  
ــان  ــظ پژوه ــدان و حاف ــا حضــور عالقمن را ب
ــگفتارها،  ــن درس ــول ای ــرد. در ط ــزار ک برگ
بررســی  بــه  مشــایخی   ســوگل  دکتــر 
دیربــاز،  از  تصــوف  و  عرفــان  سرچشــمۀ 
و  فلســفی  مفاهیــم  ادبــی،  هــای  آرایــه 
عرفانــی در شــعر حافــظ،  معرفــت شناســی، 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و روش شناس هستی شناس
ــاعر  ــن ش ــادی ای ــی اعتق ــل از مبان ــه اص س

پرداخــت. 

بــا  نیــاوران  شــعر  جشــنواره  چهارمیــن 
در  اکــو  فرهنگــی  موسســه  همــکاری 
بــرای  شــد.  برگــزار   1397 شــهریورماه 
ــعر  ــنواره ش ــی،  جش ــال متوال ــن س چهارمی
ــه  ــاوران در س ــرای نی ــاوران در  فرهنگس نی
ــه« در  ــپید« و »تران ــیک، »س ــش کالس بخ
ــون  ــزار  و همچ ــژه برگ ــات آزاد و وی موضوع
ــدگان در  ــار برن ــای پیشــین، آث جشــنواره ه
ــعر«  ــت ش ــام »پایتخ ــاب بن ــد کت ــک جل ی
منتشــر گردیــد. شــایان ذکــر اســت کــه بــه 
ــو،  ــی اک ــه فرهنگ ــس موسس ــنهاد رئی پیش
پنجمیــن جشــنواره شــعر نیــاوران در ســطح 
بیــن الملــل و بــا همــکاری کشــورهای عضــو 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــو برگ اک

ــورا  ــه عاش ــگاه واقع ــی جای ــدف بررس ــا ه  ب
بــا  ادبیــات منطقــه اکــو،  مراســمی  در 
ــاه 1397  ــی« در مهرم ــور آزادگ ــوان »ص عن
ــد.  ــزار گردی ــو برگ ــی اک ــه فرهنگ در موسس
ــاتید و  ــور اس ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــران،  ــن حــوزه از افغانســتان، ای ــن ای محققی
پاکســتان و هنــد همچنیــن دانشــجویان 

در مــاه گفتــار »جهان فرهنگــی، ادبیات فارســی 
ــاه  ــه در آبان    م ــتی« ک ــح و دوس ــخنگوی صل س
ــزار  ــو برگ ــک اک ــه دیپلماتی 1397 در کتابخان
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 

گفتارهــای  مــاه  از   نشســت  ششــمین 
موسســه فرهنگــی اکــو در آذرمــاه 1397 
ــزار شــد.  ــو برگ ــک اک ــه دیپلماتی در کتابخان
ــت انســانی  ــوان »حقیق ــا عن ــن نشســت ب ای
از دیــدگاه حکمــای شرق«توســط دکتــر 
برجســته،  فیلســوف   اعوانــی،  غالمرضــا 
اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر،  از »چهــره هــای 

چهارمین جشنواره شعر نیاوراندرسگفتار »شمس تبریزی و موالنا«

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، 
ــان شــهیر آن دوره و بررســی  شــناخت عارف
ــزی،  ــار شــاگردان شــمس تبری ــی و آث زندگ
از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن 

درســگفتاربود. 

اشــعار خــود را ارائــه کردنــد. رئیــس موسســه 
ــه  ــام خــود ب فرهنگــی اکــو در بخشــی از پی
ــی  ــی را یک ــاهنامه فردوس ــره، ش ــن کنگ ای
ــی، تاریخــی و  ــون ادب ــن مت از برجســته تری
فرهنگــی منطقــه اکــو دانســت کــه در ایجــاد 
ــورهای  ــران و کش ــان ای ــی می ــد فرهنگ پیون
ــگاه بســیار  ــش و جای ــزی از نق ــیای مرک آس

ــت. ــوردار اس ــری برخ مؤث

نمادهــا،  پیرامــون  را  جامعــی  ســخنرانی 
ــوان شــمس  ــه دی ــم چندگان ــی و مفاهی معان
ــی  ــت ذهن ــک حال ــزل را ی ــودو غ ــه نم ارائ
ــی  ــای آن م ــرای درک معن ــه ب ــت ک دانس

ــرد.  ــذت ب ــه آن ل ــدا از مطالع ــت ابت بایس

ــران در ایــن برنامــه اجــرا  خارجــی مقیــم ای
ــعرخوانی   ــه ش ــی ب ــجویان خارج ــد، دانش ش
ــه ســخنرانی هایــی  ــه ارائ و اســاتید حــوزه ب
ــم  ــن مراس ــد.   ای ــه پرداختن ــن زمین در ای
بــا اهــدای هدایایــی بــه مهمانــان بــه پایــان 

ــید.  رس

ــگاه  ــد از: جای ــارت بودن نشســت تخصصــی  عب
ادبیــات بــه عنــوان زبــان همدلــی، نقــش ادبیات 
ــی  ــا، چگونگ ــان ملته در ایجــاد روح آشــتی می
تاثیــر ادبیــات در ترویــج صلح و انســان دوســتی، 
نقــش شــاهکارهای ادبــی در برقــراری روح 
ــه  ــه ب دوســتی و آشــتی میــان ملتهــا و از جمل

شــمار مــی آیــد.

ــران« و یکــی از اعضــای شــورای  ــدگار ای مان
سیاســتگذاری علــم و فرهنــگ موسســه 
فرهنگــی اکــو برگــزارو طــی آن موضوعاتــی 
ــی  ــت واقع ــناخت هوی ــون روش ش ــم چ مه
انســان از طریــق حــواس، تجربــات، منطــق، 
ــان و غیــره  بررســی  حکمــت، فلســفه،  عرف

ــد.   گردی
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ــا  ــار موســیقی موسســه فرهنگــی اکــو ب اخب
ــتانی  ــعر زمس ــب ش ــومین ش ــری از س خب
ــه در  ــود ک ــی ش ــاز م ــه« آغ ــش در چل »آت
بهمــن مــاه 1395 در موسســه فرهنگــی 
ــه  ــداد، ک ــن روی ــد. در ای ــزار گردی ــو  برگ اک
توســط موسســه فرهنگــی اکــو  بــا همــکاری 
افغانســتان  اســالمی  جمهــوری  ســفارت 
ــه  ــس مؤسس ــد ، رئی ــزار ش ــران برگ در ته
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، 
بــه  پاکســتان  و  افغانســتان  از  شــاعرانی 

ــد.  ــعرخوانی پرداختن ش

موالنــا،  هفتــه  مناســبت  بــه  همچنیــن 
ــوی«  ــی مول ــن بیات ــیقی »آیی ــرای موس اج
ــگری  ــگ و گردش ــارکت وزارت فرهن ــا مش ب
ترکیــه و موسســه فرهنگــی یونــس امــره در 
تهــران در آذرمــاه 1395  در ســالن همایــش 

ــد.  ــزار گردی ــو   برگ ــک اک ــای دیپلماتی ه

در راســتای پاسداشــت فرهنــگ و هنــر غنــی 
ــزاری  ــق برگ ــو از طری ــو اک ــورهای عض کش
جشــنواره هــای فرهنگــی و هنــری، دهمیــن 
ــی و نخســتین جشــنواره بیــن  جشــنواره مل
بــا  ایــران«  نواحــی  »موســیقی  المللــی 
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو و انجمــن 
موســیقی ایــران در تیرمــاه 1396 در کرمــان، 

ــد. ــزار  گردی ــران برگ ای

و  اکــو  فرهنگــی  موسســه  بــا همــکاری 
موسســه توســعه هنرهــای تجســمی معاصــر، 
گــروه موســیقی ملــی »ســاری آقــا« از 
قزاقســتان، قطعاتــی  از موســیقی اصیــل 
مناطــق مختلــف قزاقســتان را در آذرمــاه 
1396 در  فرهنگســرای نیــاوران و بــا حضــور 
ــرا  ــیقی اج ــدان  و پژوهشــگران موس عالقمن
نمــود. گــروه »ســاری آقــا« در ســال 1998 
ــت  ــدف پاسداش ــا ه ــود را ب ــای خ فعالیته
ــاز  ــتان آغ ــی قزاقس ــیقی مل ــج موس و تروی

ــود.  نم

حمایــت  بــا  و  دعــوت  بــه   ، همچنیــن 
ــی  ــز فرهنگ ــو  و مرک ــی اک ــه فرهنگ موسس
ــنتی  ــیقی س ــرت موس ــره، کنس ــس ام یون
ترکــی بــا حضــور دیپلمــات هــا، هنرمنــدان و 
جمعــی از فرهیختــگان در دی مــاه 1396 در  
فرهنگســرای نیــاوران بــه روی صحنــه رفــت. 

و  ســی  پژوهشــی  بخــش  بــا  همــکاری 
ــیقی  ــی موس ــن الملل ــنواره بی ــومین جش س
فجــر از جملــه دیگــر فعالیتهــای موســیقیایی 
ــاه   ــه در دیم ــود ک ــو ب مؤسســه فرهنگــی اک
1396 ،  در ســالن همایــش هــای دیپلماتیک 
اکــو  برگــزار گردیــد. در ایــن چارچــوب، دو 
ــه  ــی ارائ ــخنرانی تخصص ــار س کارگاه و چه
ــان،   ــگرانی از آلم ــا پژوهش ــه در آنه ــد ک ش
ــران حضــور داشــتند.  ــش، لهســتان و ای اتری
اولیــن کارگاه بــا تمرکــز بــر مفهــوم شــنوایی 
تعاریــف  دوم،  کارگاه  در  و  شــد   برگــزار 
و  الکتروآکوســتیک  موســیقی  ســاختار  و 
پیشــینه تاریخــی آن  در ایــران و نیــز کارکرد 

ــد. ــیقی  بررســی گردی ــوع موس ــن ن ای

اجرای موسیقی سنتی قزاق »ساری آقا« سومین شب شعر زمستانی »آتش در چله«
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ــای  ــه کارگاهه ــه از مجموع ــتین جلس  نخس
ــا  ــدار« ب ــعه پای ــیقی و توس ــی »موس آموزش
همــکاری موسســه فرهنگــی اکــو و دبیرخانــه 
ــا حضــور رئیــس  ــران،  ب موســیقی شــرق ای
ــوری  ــفیر جمه ــو و س ــی اک ــه فرهنگ موسس
ســالن  در  ایــران  در  پاکســتان  اســالمی 
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد. 
ــرد گردشــگری  ــا رویک ــه ب ــن کارگاه ک در ای
ــن  ــروژه بی ــن پ ــات ای ــد، جزیی ــزار ش برگ
المللــی ارائــه گردیــد.  همچنیــن گــروه 
موســیقی »جــاده ابریشــم« از افغانســتان 
بــه اجــرای موســیقی پرداخــت کــه از ســوی 
ــتقبال  ــورد اس ــیار م ــدگان بس ــرکت کنن ش
ــرار گرفــت. ایــن مجموعــه از کارگاه هــای  ق
آموزشــی موســیقی در کشــورهای عضــو 
اکــو تصمیــم دارد بــا رویکــرد موســیقی 
بــه توســعه گردشــگری هنــری در همــه 

ــد.  ــک کن ــو کم ــو اک ــورهای عض کش

ــی  ــه فرهنگ ــت موسس ــا حمای ــن ب همچنی
ملــل«   »نــوای  موســیقی  گــروه  اکــو، 
از  از آهنــگ هــای شــرقی  مجموعــه ای 
افغانســتان، آذربایجــان، ترکیــه و ایــران را در  

فرهنگســرای نیــاوران اجــرا نمــود.  

کارگاه »موسیقی و توسعه پایدار«

»جریــان عشــق« ، عنــوان یکــی دیگــر 
از فعالیــت هــای موسســه فرهنگــی اکــو 
ــاه  ــه در مردادم ــود ک ــوزه موســیقی ب در  ح
هــای  هــای  همایــش  ســالن  در    1397
دیپلماتیــک  ایــن موسســه برگــزار شــد.
ــا شــب پزشــک  ایــن برنامــه کــه مصــادف ب
ــت وادی  ــن وادی از هف ــود، دومی ــران ب ته
درمانگــری موســیقیایی بــود کــه نگاهــی بــه 
ــا در  ــات عطــار نیشــابوری و نقــش آنه نظری

ــی داشــت. موســیقی درمان
گفتنــی اســت دیگــر شــب هــای هفــت 
ــاوران  ــرای نی ــیقیایی از فرهنگس وادی موس
آغــاز شــد و پــس  از مؤسســه فرهنگــی اکــو 
ــل عباســی  ــل شــیراز، هت ــار وکی ــه آب انب ب
اصفهــان و تــاالر وحــدت تهــران رســید 
و در نهایــت در  شــهریور 1396 در هتــل 

ــت. ــه یاف ــران خاتم ــاالس ته ــپیناس پ اس
عنــوان  بــا  کــه  تهــران  پزشــک  شــب 
»جریــان عشــق« در مؤسســه فرهنگــی اکــو 
ــا  طــب، شــعر،  برگــزار شــد شــبی همــراه ب
و موســیقی بــود کــه موجبــات مســرتی 
بدیــع و بــی تکــرار بــرای جمعــی از پزشــکان 
ــی  ــی فراهــم آورد کــه میزبان برجســته تهران
شایســته ایــن نهــاد بیــن المللــی را در طــول 
ــد. ــرار  دادن اجــرای برنامــه مــورد تجلیــل ق

ــو  ــیقی اک ــهریورماه 1397، شــب موس در ش
ــا  عنــوان »نــوای شــرقی« در محــل ســالن  ب
ــو  ــک اک ــه دیپلماتی ــا و نگارخان ــش ه همای
برگــزار شــد. در ایــن برنامــه، جمعــی از 
ــتفاده  ــا اس ــتان ب ــران و افغانس ــدگان ای نوازن
از ســازهای مشــترک منطقــه اکــو، بــه 
ــراه   ــه هم ــیقی  ب ــی از موس ــرای قطعات اج
نمایشــی از داســتانهای فولکوریــک خراســان 
پرداختنــد.  شــبهای موســیقی اکــو بــا هــدف 
ترویــج دوســتی بیــن کشــورهای منطقــه اکو 
ــن حــوزه  ــه اجــرای موســیقی مشــترک ای ب
ــود را در  ــای خ ــه و فعالیته ــی پرداخت تمدن
قالــب کتابــی  مســتند بــا عنــوان »موســیقی 
اکــو « در دســترس عالقــه منــدان قــرار 

ــد داد. خواه

بررسی نظریات عطار در حوزه موسیقی
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ــا  ــن ب ــران و چی ــیقی ای ــب موس ــن ش اولی
عنــوان »پــژواک هــزاره« در شــهریورماه 
بانــوان  از  گروهــی  نوازندگــی  بــا   1397
هنرمنــد چینــی بــا ســازهای کالســیک 
ــزار  ــو برگ ــی اک ــه فرهنگ ــی در مؤسس ایران
شــد. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور رئیــس 
ــن در  ــفیر چی ــو و س ــی اک ــه فرهنگ مؤسس
ــر گــروه ســنتور  ــد، مدی ــران برگــزار گردی ای
ــزار  ــت ه ــی از حرک ــی گزارش ــوازان چین ن
ــه  ــران ارائ ــن و ای ــنتور از چی ــاز س ــاله س س
کــرد و بازگشــت مجــدد ایــن ســاز تاریخــی 
ــی  ــی گرام ــدان چین ــتان هنرمن ــه دس را ب

ــت. داش
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.
ــز طــی ســخنانی  ــران نی ــن در ای ســفیر چی
ــی از  ــن قدردان ــم ضم ــن مراس ــاه در ای کوت
ــگاه  ــو، از ن ــی اک ــه فرهنگ ــی مؤسس میزبان
ــترش  ــه در گس ــن مؤسس ــس ای ــع رئی جام
برنامــه هــای مشــترک فرهنگــی حــوزه 
تمدنــی چیــن و موسســه فرهنگــی اکــو 

ــرد. ــتقبال ک اس

ــو،  ــی اک ــس مؤسســه فرهنگ ــا حضــور رئی ب
پاکســتان  اســالمی  جمهــوری  ســفرای 
از  جمعــی  و  ایــران  در  ترکمنســتان  و 
دیپلماتهــای خارجــی مقیــم در ایــران و 
ــح و  ــم »آوای صل ــی، مراس ــان داخل میهمان
ــه  ــهریورماه 1397 در موسس ــودک« در ش ک
فرهنگــی اکــو برگــزار شــد. بخــش ویــژه ایــن 
برنامــه، ســخنرانی لوریــس چکنواریــان بــود 
ــح  ــه صل ــون قطع ــی را پیرام ــه توضیحات ک
ــان از  ــود. در پای ــراد نم ــل ای ــیقی مل از موس
ــر،  ــن امضــاء تمب ــی و ضم ــح رونمائ تمبرصل

ــد. ــه ش ــادگاری گرفت ــس ی عک

پژواک هزاره : شب موسیقی ایران و چین 

ــان  ــو میزب ــی اک ــه فرهنگ ــن مؤسس همچنی
توســط گــروه  قوالــی  اجــرای موســیقی 
ــاز  ــد ای ــتانی، فری ــهور پاکس ــیقی مش موس
ابومحمــد، بــود کــه در آذرمــاه 1397 در 
ســالن همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو 
برگــزار گردیــد.  در ایــن رویــداد کــه از 
ســوی مخاطبــان مــورد اســتقبال قــرار 
ــس  ــران، رئی ــفیر پاکســتان در ای ــت، س گرف
موسســه فرهنگــی اکــو، دبیــرکل اکــو و 
شــماری از دیپلماتهــای مقیــم تهــران  از 
ــه ســفیران کشــورهای بلژیــک، ســوئد،  جمل
ــه  ــتند. افتتاحی ــور داش ــره حض ــد و غی هلن
رئیــس  ســخنرانی  شــامل  رویــداد  ایــن 
موسســه فرهنگــی اکــو و ســفیر پاکســتان در 

ــود.  ــی ب ــیقی قوال ــه موس زمین
ــی  ــنتی و عرفان ــیقی س ــی موس ــی نوع قوال
ــق،  ــد عش ــی مانن ــه موضوعات ــه ب ــت ک اس
ــس  ــزت نف ــد، ع ــتایش خداون ــت، س حکم
ــوع  ــن ن ــه دارد. ای ــی توج ــت درون و حقیق
موســیقی در شــبه قــاره هنــد و منطقــه اکــو 
ــش  ــه بی ــی آن ب ــابقه تاریخ رواج دارد و س
از 700 ســال مــی رســد. زبانهــای مــورد 
اســتفاده در اشــعار قوالــی معمــوال اردو، 

ــت.  ــی اس ــی و فارس پنجاب

اجرای موسیقی قوالی 
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ــپانیا و  ــک و اس ــفارت مکزی ــکاری س ــا هم ب
ــک  ــزارش ی ــاب »گ ــا انتشــار کت ــان ب همزم
اســپانیا«،  در  دیــدار، ســینمای مکزیــک 
هفتــه فیلــم مکزیــک در قالــب نمایــش پنــج 
ــینمای  ــی س ــینمایی از دوران طالی ــم س فیل
مکزیــک بــا ســخنرانی رئیــس موسســه 
ــن کشــور و ســفیر  ــو، ســفیر ای فرهنگــی اک
بــا حضــور ســفرا،  و  تهــران  اســپانیا در 
ــدان  ــی از هنرمن ــی و جمع ــان فرهنگ رایزن
و فرهیختــگان در موسســه فرهنگــی اکــو 

ــد. ــزار ش برگ
همچنیــن، ســفیر مکزیــک از رئیس موسســه 
ــاعدت  ــت و مس ــرای حمای ــو  ب ــی اک فرهنگ
در برگــزاری هفتــه فیلــم مکزیــک قدردانــی 
کــرد. ایــن رویــداد در اردیبهشــت مــاه 
1397 در مرکــز همایــش هــای دیپلماتیــک 

ــزار شــد. ــو برگ موسســه فرهنگــی اک

ــاد  ــا همــکاری بنی ــو ب مؤسســه فرهنگــی اک
و  فرهنــگ  کل  اداره  و  فارابــی  ســینمایی 
ارشــاد اســتان خراســان رضــوی، دفتــر 
ــو   ــینمایی اک ــترک س ــای مش ــکاری ه هم
ــاه 1397  ــرداد م ــا« را در م ــوان »اف ــا عن ب
تاســیس نمــود. در پــی امضــای تفاهــم نامــه 
ســه جانبــه میــان ســه نهــاد مذکــور، شــهر 
ــون  ــوان کان ــه عن ــما ب ــهد رس ــدس مش مق
فعالیتهــای ســینمایی کشــورهای عضــو اکــو 
ــه  ــوان دبیرخان ــه عن ــر ب ــن دفت ــی و ای معرف
دائمــی همکاریهــای مشــترک در حــوزه 

ــد. ــاب گردی ــینما انتخ س
ــر،  ــن دفت ــت ای ــای فعالی ــه محوره از جمل
ــا کشــورهای  ــم هــای مشــترک ب ــد فیل تولی
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 
ــه  ــدات ســینمایی و مبادل ــرای عرضــه تولی ب
ــن  ــات هــای کارشــناس ســینمایی در بی هی

ــرد.  ــاره ک ــو اش ــو اک ــورهای عض کش

ــری  ــمپاتیک«، اث ــش »پاراس ــن نمای همچنی
مولتــی مدیــا بــود کــه در قالــب پرفورمنــس 
آرت، در مــرداد 1397 توســط گــروه هنــری 
ــک  ــهای دیپلماتی ــالن همایش ــس در س آژاک
اکــو  بــه روی صحنــه رفــت. در خالصــه ایــن 
ــت  ــی، مرگی س ــت: زندگ ــده اس ــش آم نمای

ــد. ...  ــق می افت ــه تعوی ــر لحظــه ب ــه ه ک
اجــرای  نخســتین   کــه  اســت  گفتنــی 
پرفورمنــس  قالــب  در  »پاراســمپاتیک« 
ــر  ــر معاص ــداد هن ــده روی ــاح کنن آرت، افتت
»کانســپت« در تئاتــر شــهرزاد بــود کــه 
مــورد اســتقبال گــرم مخاطبــان قــرار گرفت.

عــالوه بــر ایــن، موسســه فرهنگــی اکــو 
ــران،  ــک در ای ــفارت مکزی ــکاری س ــا هم ب
آییــن بزرگداشــت روز مــردگان ایــن کشــور 
نامهــای  بــه  نمایــش  دو  اجــرای  بــا  را 
ــم  ــدر به ــازه ام« و »آنق ــار شــمع و جن »چه
ــم«   ــتم او را ببین ــه نتوانس ــود ک ــک ب نزدی
ــو در  ــک اک ــهای دیپلماتی ــالن همایش در س
آذرمــاه 1396 برگــزار کــرد. در افتتاحیــه 
ــا و  ــور دیپلماته ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ای
شــخصیتهای فرهنگــی و هنــری برگــزار 
ــس  ــران از رئی ــک در ای ــفیر مکزی ــد،  س ش
ــه  ــرای همــکاری ب موسســه فرهنگــی اکــو ب
عمــل آمــده جهــت اجــرای برنامــه قدردانــی 
ــداد،  ــن روی ــری از ای ــش دیگ ــرد. در بخ ک
نمایشــگاه عکســهای برگزیــده شــورای ملــی 
فرهنــگ و هنــر مکزیــک بــا موضــوع آداب و 
رســوم کشــور مکزیــک در »روز مــردگان« در 

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــد عم ــرض دی مع

تاسیس دفتر همکاری های سینمایی اکو )افا(هفته فیلم مکزیک و اسپانیا
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بــه منظــور تحقــق اهــداف  منــدرج در 
اساســنامه موسســه فرهنگــی اکــو مبنــی بــر 
ــه ای در  ــای منطق ــکاری ه ــترش هم »گس
ــابقات  ــتین دوره از مس ــوزه ورزش«، نخس ح
»جــام دیپلمــات هــا« در بهمــن مــاه 1396 
در موسســه فرهنگــی اکــو برگــزار شــد. ایــن 
ــا همــکاری موسســه فرهنگــی  ــا ب ــت ه رقاب
اکــو،  فدراســیون بولینــگ و بیلیــارد ایــران، 
و  ورزش  وزارت  المپیــک،  ملــی  کمیتــه 
جوانــان و وزارت امــور خارجــه جمهــوری 
ایــن  در  شــد.  برگــزار  ایــران  اســالمی 
مســابقات، دیپلماتهایــی از ســفارتخانه هــای 
ــتان،  ــان، تاجیکس ــتان، آلم ــان،  بلغارس یون
ــه  ــدت س ــه م ــد ب ــتان و هن ــر، ارمنس مص
ــت  ــه رقاب ــو ب ــی اک ــه فرهنگ روز در موسس
ــد. نخســتین دوره مســابقات رشــته  پرداختن
هــا«  دیپلمــات  »جــام  بیلیــاردی  هــای 
ــی  ــا قهرمان ــد و  ب ــزار ش ــار روز برگ در چه
ــت.  ــان پذیرف ــا پای ــور بریتانی ــده کش نماین

 در نشســت ســه جانبــه میــان رئیــس 
ــه  ــرکل کمیت ــو، دبی ــی اک ــه فرهنگ مؤسس
فدراســیون  رئیــس  و  المپیــک  ملــی 
ســوارکاری کــه در خــرداد مــاه 1396 در 
محــل ایــن نهــاد بیــن المللــی برگــزار شــد، 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــد ت ــق کردن ــن تواف طرفی
مشــترکی در جهــت برگــزاری مســابقات 
ســوارکاری میــان کشــورهای عضــو اکــو 

ــردد. ــام گ انج

محمدرضــا ســاکت، سرپرســت دبیرکلــی 
اســالمی  جمهــوری  فوتبــال  فدراســیون 
ایــران بــا حضــور در موسســه فرهنگــی 
اکــو، ضمــن دیــدار و گفتگــو بــا رئیــس ایــن 
موسســه ، از امکانــات و بخــش هــای مختلــف 
ــت  ــا فعالی ــرد و ب ــد ک ــه بازدی ــن موسس ای
هــای فرهنگــی و ورزشــی صــورت گرفتــه در 
ایــن نهــاد بیــن المللــی آشــنا شــد. در ایــن 
ــه  ــل موسس ــای متقاب ــکاری ه ــت، هم نشس
فرهنگــی اکــو و فدراســیون فوتبــال ایــران و 
ــوزه  ــن ح ــس در ای ــگاه عک ــزاری نمایش برگ

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس م

برگــزاری مســابقاتی در رشــته هــای مختلــف  
ورزشــی تحــت عنــوان »جــام اکــو« از جملــه 
توافقــات مهمــی بــود کــه در دیــدار دبیــرکل  
ــه  ــس مؤسس ــک و رئی ــی المپی ــه مل کمیت
فرهنگــی اکــو در خــرداد مــاه 1397 در 
محــل ایــن نهــاد بیــن المللــی مــورد توافــق 
قــرار گرفــت و مقــرر شــد فعالیت هــای 
ورزشــی مشــترک در رشــته های ســوارکاری، 
چــوگان، فوتســال در قالــب برگــزاری »جــام 
ــترش  ــت گس ــده و در جه ــی ش ــو« بررس اک
بــا  ورزشــی  مشــترک  هــای  همــکاری 
ــره و  ــو مذاک ــارکت کشــورهای عضــو اک مش

ــردد. ــزی گ ــه ری برنام

دیگــر برنامــه برگــزار شــده توســط موسســه 
ــابقات  ــوزه ورزش، مس ــو در ح ــی اک فرهنگ
ــه  ــود ک ــو« ب ــام اک ــز »ج ــس روی می تنی
در  شــهریور مــاه 1396 میــان کارکنــان 
ــو در  ــای کشــورهای عضــو اک ــفارتخانه ه س
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 
ــد. در  هــای دوم و ســوم را از آن خــود کردن
ــه  ــت ک ــن رقاب ــدگان ای ــر از برن ــن تقدی آیی
بــا حضــور ســفرا و رایزنــان فرهنگــی برگــزار 
شــد، رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو و ســفیر 
ــای  ــدال ه ــام و م ــران، ج ــتان در ته افغانس
قهرمانــی را بــه آورنــدگان مقــام اهــداء 

ــد. کردن

حمایت از مسابقات بین المللی سوارکاریبرگزاری مسابقات »جام دیپلمات ها«
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بــا مشــارکت مؤسســه فرهنگــی اکو، مدرســه 
ــگاه  ــی دانش ــس فاراب ــر و پردی ــالمی هن اس
تهــران، دومیــن دوره بیــن المللــی » حکمــت 
ــرداد و شــهریور 1396  ــر اســالمی« در م هن
بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان و هنرمنــدان 
غیــر ایرانــی در شــهرهای تهــران، قــم، 

ــد. ــزد برگــزار گردی کاشــان، اصفهــان و ی
در ایــن دوره ده روزه، 12 نفــر از کشــورهای 
آلمــان، روســیه، امریــکا، هنــد، ترکیــه و 
ــوه هــای  ــی نظــری و جل ــا مبان انگلســتان، ب
مختلــف هنــر اســالمی یعنــی موســیقی،  
ــی،  ــینما، خوشنویس ــات، س ــری، ادبی نگارگ

ــتند. ــنا گش ــاری آش ــفه و  معم فلس
عــالوه بــر ایــن، اطالعاتــی در خصــوص 
اندیشــه هــای مختلــف تفکــر اســالمی و 
معنویــت اســالمی توســط اســاتید طــراز 
اول دانشــگاه هــای ایــران بــرای شــرکت 
ــن  ــد.  ای ــه ش ــن دوره ارائ ــدگان در ای کنن
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 
ــز  ــی و مراک ــی و عموم ــای خصوص ــوزه ه م
مهــم مذهبــی، تاریخــی، فرهنگــی و برخــی 
ــد.  ــار مهــم هنــر اســالمی بازدیــد کردن از آث
ــدگان  ــن دوره، شــرکت کنن ــن در ای همچنی
ــی و  ــخ قرآن ــن نس ــادر تری ــی از  ن ــا برخ ب
خوشنویســی در جهــان  و نیــز تاریــخ پیــش 
از اســالم ایــران و تأثیــر آن بــر هنــر ایرانــی 
آشــنا شــدند. در پایــان ایــن دوره آموزشــی، 
ــرکت در  ــی ش ــدگان گواه ــرکت کنن ــه ش ب

ــد. ــا گردی دوره اعط

اولیــن کارگاه آموزشــی بیــن المللــی بررســی 
ــط  ــی در محی ــر فرهنــگ مل ــل »تاثی و تحلی
ســازمانی« بــا تاکیــد بــر مــدل شــش بعــدی 
هافشــتد در مردادمــاه 1396 در موسســه 
فرهنگــی اکــو برگــزار شــد. ایــن کارگاه 
آموزشــی در 4 نشســت چهــار ســاعته توســط 
دکتــر رامیــن اعتضــاد مظفــر برگــزار شــد و 
فرصتــی برای شــرکت کننــدگان فراهــم آورد 
تــا بــا تاثیــر فرهنــگ ملــی بــر محیــط هــای 
ــا آن  ــط ب ــی مرتب ــرد عمل ــازمانی و کارب س
ــار  ــه چه ــن، ارائ ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــنا ش آش
ــدگان از  ــی توســط شــرکت کنن ــروژه عمل پ
جملــه فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در ایــن 

ــود.  کارگاه ب

ــان  ــه زب ــی ب ــی »طراح ــت تخصص در نشس
1396در  مــاه  آبــان  در  کــه  فارســی« 
کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد، 
برقــراری  در   بیننــدگان  ناتوانــی  دالیــل 
ــل  ــری ؛ دالی ــار هن ــی آث ــا برخ ــاط ب ارتب
ــدان در  ــار هنرمن ــر و تحــول ســبک آث تغیی
دوره هــای مختلــف؛ ضــرورت توجــه بــه 
ــی  ــر فارس ــم و نث ــون نظ ــای مت ــاخص ه ش

ــت. ــرار گرف ــث ق ــورد بح ــره م و غی

ای  منطقــه  آموزشــی  کارگاه  نخســتین 
پیشــگیرانه«  و حفاظــت  مــوزه  »محیــط 
فرهنگــی  میــراث  پژوهشــگاه  توســط 
ــکاری  ــا هم ــران و ب ــالمی ای ــوری اس جمه
موسســه فرهنگــی اکــو، کمیتــه ملــی مــوزه 
ــه،  ــی مطالع ــز بین الملل ــران و مرک ــای ای ه
ــا  ــار تاریخــی فرهنگــی ب حفــظ و مرمــت آث
ــوزه داری کشــورهای  حضــور کارشناســان م
عضــو اکــو در دی 1395 در مــوزه ملــی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ای

کارگاه »تاثیر فرهنگ ملی بر محیط سازمانی«دوره بین المللی » حکمت هنر اسالمی«
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ــرای  ــب ب ــی مناس ــاد فرصت ــدف ایج ــا ه ب
ــی  ــای علم ــه ه ــتراک گذاشــتن یافت ــه اش ب
ــان  ــف زب ــه هــای مختل متخصصــان در زمین
شناســی، ادبیــات و ترجمــه مرتبــط بــا 
زبــان هــا و گویــش هــای مختلــف، »دومیــن 
ــا،  ــان ه ــی بررســی زب ــن الملل ــس بی کنفران
ــا همــکاری  ــان شناســی« ب گویــش هــا و زب
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز و بــا حمایــت 
موسســه فرهنگــی اکــو در بهمــن مــاه 1396 
توســط موسســه پژوهشــگران اندیشــمند در 

شــهر اهــواز برگــزار شــد.
ــا رویکــرد محــدود نبــودن  ایــن کنفرانــس ب
زبــان شناســی در یــک حــوزه خــاص و 
ــی  ــان شناس ــه زب ــوع در مطالع ــت تن تقوی
توســط دانــش رشــته هــای مختلــف از یــک 
ــادل  ــرای تب ــرم ب ــک پلتف ــاد ی ــو و ایج س
ــوزه  ــاتید ح ــان و اس ــان محقق ــا می ــده ه ای
جــاری  موضوعــات  بــه  مختلــف،  هــای 
ــد  ــف مانن ــای مختل ــش ه ــا و گوی ــان ه زب
و  آلمانــی  اســپانیایی،  عربــی،  انگلیســی، 
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، 

ــد. ــه دادن ــی ارائ ــا فارس ــی ی عرب

ــع  ــه منظــور توانمندســازی مناب ــن ب همچنی
ــگ  ــوم فرهن ــی »مفه ــانی، دوره آموزش انس
در   1396 مــاه  شــهریور  در  ســازمانی« 
کتابخانــه دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد 
ــه  ــوط ب ــش علمــی مرب کــه در طــی آن، دان
مفهــوم فرهنــگ ســازمانی، روشــهای تحلیــل 
ــا  ــا ب ــازمان ه ــگ س ــود فرهن ــت موج وضعی
اســتفاده از مــدل هــای علمــی بــه روز، 
تبییــن وضعیــت مطلــوب فرهنــگ ســازمانی 
و ارائــه راهکارهــای عملــی  بــه منظــور عبــور 
ــت  ــه وضعی ــت موجــود و حصــول ب از وضعی
ــط  ــات توس ــازمانها و موسس ــوب در س مطل
دکتــر رامیــن اعتضــاد مظفــر مــورد بحــث و 

ــت. ــرار گرف ــی ق بررس

همچنیــن در راســتای ترویــج همکاری هــای 
ــو، درس  ــو اک ــورهای عض ــان کش ــی می علم
ــا  ــوآوری« ب ــی و ن ــی علم ــار »دیپلماس گفت
ســخنرانی دکتــر علی اکبــر موســوی موحدی، 
اســتاد دانشــگاه تهــران و دبیــر کل دبیرخانــه 
پیشــبرد علــم و فنــاوری در جهــان اســالم در  
ــش  ــالن همای ــاه 1397، در س اردیبهشــت م
ــزار شــد و طــی  ــو برگ هــای دیپلماتیــک اک
ــرورت  ــر ض ــدی ب ــوی موح ــر موس آن، دکت
فعالیــت هــای فرهنگــی و علمــی بیــن 
نقــش دیپلماســی علمــی در  کشــورها و 

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــن الملل ــط بی توســعه رواب

در دو نشســت مجــزای هــم اندیشــی، تعــداد 
دانشــگاه  روانشناســی  اســاتید  از  نفــر   9
اشــراق افغانســتان و نیــز 15 نفــر از اســاتید 
انصــاری،  عبــداهلل  خواجــه  دانشــگاههای 
دانشــگاه جامــع, دانشــگاه اشــراق و موسســه 
ــا  تحصیــالت عالــی آســیا، ضمــن آشــنایی ب
ــه  ــات موسس ــف و امکان ــای مختل ــش ه بخ
فرهنگــی اکــو در زمینــه تبــادالت و همکاری 
هــای علمــی، پژوهشــی و فرهنگــی، بــا 
مدیــران ایــن موسســه بــه گفتگــو نشســتند.

ــی  ــی بین الملل ــن کارگاه آموزش ــی دومی ط
در  کــه  ســازمانی«  فرهنــگ  »تحلیــل 
کتابخانــه  1397در  مــاه  اردیبهشــت 
دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد، بــه کارگیــری 
رویکــرد ابعــادی بــه منظــور تحلیــل  فرهنگ 
ســازمانی بــر اســاس نظریــه »ابعــاد فرهنــگ 
ــن  ــر رامی ــط دکت ــتد« توس ــازمانی هافش س
اعتضــاد مظفــر مــورد بررســی قــرار گرفــت.

درسگفتار »دیپلماسی علمی و نوآوری «»بررسی زبان ها، گویش ها و زبان شناسی«
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نخســتین همایــش و کارگاه تخصصــی تعیین 
ــری  ــت اشــیاء تاریخــی، فرهنگــی و هن اصال
بــا همــکاری پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت 
ــگری،  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می پژوهش
مؤسســه فرهنگــی اکــو و مــوزه ملــی ایــران 
در بهمن مــاه 1396 در پژوهشــگاه میــراث 
فرهنگــی و گردشــگری برگــزار شــد. در 
از  کارشناســانی  کارگاه،  و  همایــش  ایــن 
اتریــش، آلمــان و متخصصــان علــوم طبیعــی، 
باستان شناســی، تاریــخ، مــوزه داری و مرمــت 
ــای  ــتند. روش ه ــور داش ــز حض ــران نی از ای
علمــی و آزمایشــگاهی تعییــن اصالــت و 
ــن  ــگاهی  تعیی ــی و آزمایش ــای علم روش ه
اصالــت نســخ خطــی، نقاشــی، ســفال و 
ــه ســرفصل های مــورد بحــث  کاشــی، ازجمل

ــود. ــه روزه ب ــن کارگاه  س در ای

نخســتین کارگاه آموزشــی »از ایــده تــا اجرا« 
ــم در اســفندماه ســال 1396 در موسســه  ه
ــه 80  فرهنگــی اکــو برگــزار شــد و قریــب ب
نفــر از عالقه منــدان هنــر نقاشــی بــرای 
اولیــن بــار موفــق شــدند از نزدیــک بــا کلیــه 
ــوع  ــا موض ــری ب ــار هن ــرای آث ــل اج مراح
»پرتــره و طبیعــت« آشــنا شــده و همزمــان 
ســؤاالت خــود را بــا دکتــر گــودرزی، اســتاد 
ــور در  ــی کش ــوت نقاش ــته و پیشکس برجس

ــد. ــان بگذارن می

بــه همــت مدرســه اســالمی هنــر و بــا 
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو، نخســتین 
دوره بیــن المللــی »نقــوش هندســی ایرانــی-
اســالمی« در شــهرهای قــم و اصفهــان برگزار 
در  کــه  روزه  شــش  دوره  ایــن  در  شــد. 
ــاتید و  ــد، اس ــزار گردی ــاه 1397 برگ مردادم
ــورهای  ــاری از کش ــر و معم ــجویان هن دانش
ترکیــه، ســنگاپور و آلمــان شــرکت داشــتند.  
کننــدگان  دوره، شــرکت  ایــن  طــول  در 
از حــرم حضــرت معصومــه )س( بازدیــد 
ــورد  ــه ای در م ــر کوش ــید امی ــتاد س و اس
ــخنرانی  ــن س ــرای حاضری ــوش ب ــفه نق فلس
کردنــد. ســپس کارگاه آموزشــی طراحــی 
ــدگان  ــرکت کنن ــرای ش ــی ب ــوش هندس نق
برگــزار گردیــد. عــالوه بــر ایــن، هنرجویــان 
از مســجد اعظــم بازدیــد و ســپس در محــل 
ــی  ــر، در کارگاه آموزش ــالمی هن ــه اس مدرس
ــد کــه  ســاخت کاشــی معــرق شــرکت کردن
یکــی از جــذاب تریــن بخــش های ایــن دوره 
ــن،  ــود. همچنی ــدگان ب ــرکت کنن ــرای ش ب
شــرکت کننــدگان در اصفهــان از کاخ عالــي 
قاپــو، کاخ چهــل ســتون، مســجد امــام، 
ــع  ــجد جام ــف اهلل و مس ــیخ لط ــجد ش مس
اصفهــان بازدیــد کردنــد و روش رســم نقــوش 
هندســی ایــن بناهــای تاریخــی را در کارگاه 
ــی  ــه تاریخ ــه در خان ــد ک ــی آموختن آموزش
ــمین  ــس از شش ــد. پ ــزار ش ــتی برگ دهدش
ــوش هندســی،  ــن کارگاه طراحــی نق و آخری
مراســم اختتامیــه برگــزار و گواهــی شــرکت 

ــد. ــدا ش ــدگان اه ــرکت کنن ــه ش ب

دوره بین المللی »نقوش هندسی ایرانی- اسالمی«»تعیین اصالت اشیاء تاریخی، فرهنگی و هنری«
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دومیــن کنگــره بیــن المللــی »نقــش زن در 
ســالمت خانــواده و جامعــه« توســط دانشــگاه 
الزهــرا )س( و بــا همــکاری موسســه فرهنگی 
اکــو، اتحادیــه دانشــگاه هــای قفقــاز و برخــی 
ــران  ــی ای ــی و علم ــر فرهنگ ــای برت از نهاده
در فروردیــن 1396 برگــزار شــد. موضوعــات 
اصلــی ایــن کنگــره کــه در مرکز همایشــهای 
ــزار شــد،  ــرا برگ ــی دانشــگاه الزه ــن الملل بی

عبــارت بودنــد از: 

الــف( زن و ســالمت معنــوی: زن و معنویــت، 
ــر  ــالمی، زن و تدبی ــی اس ــبک زندگ زن و س
منــزل، زن و بنیــان خانــواده، زن و عــزت 

ــلمانانه. مس

ب( زن و ســالمت اجتماعــی: زن و ســاده 
زیســتی، زن و رســانه، زن و الگــوی ایرانــی- 
و  تعلیــم  نظــام  و  زن  اشــتغال،  اســالمی 
ــام  ــازی، زن و نظ ــای مج ــت، زن و فض تربی

حقوقــی، زن و اقتصــاد مقاومتــی.

ــاروری،  ــمانی: زن و ب ــالمت جس ج( زن و س
و  زن  اســالمی،  طــب  و  زن  ورزش،  و  زن 
پیشــگیری از بیمــاری هــا، زن و تغذیــه، 
ــی  ــاص، زن و جراح ــای خ ــاری ه زن و بیم

زیبایــی، زن، ســالمت و فنــاوری

همایش »نقش زن در سالمت خانواده و جامعه«

ــی  ــی »مبان ــن الملل ــش بی ــتین همای نخس
نظــری هنرهــای تجســمی ایــران بــا رویکــرد 
محیــط زیســت« در اســفندماه 1396 توســط 
انجمــن هنرهــای تجســمی ایــران و بــا 
ــو، دانشــگاه  همــکاری موسســه فرهنگــی اک
ــدران و دانشــگاه  ــرا )س(، دانشــگاه مازن الزه

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــتان و بلوچس سیس
ایــن همایــش بــا هــدف برقــراري ارتباطــات 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــکار ب ــادل اف ــي و تب علم
پلــی میــان هنــر و محیــط زیســت و ترویــج 
مباحــث ضــروري مربــوط بــه حفــظ محیــط 
ــدار، در  ــه توســعه پای ــل ب زیســت جهــت نی
مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی دانشــگاه 
الزهــرا )س(، در دو بخــش مقــاالت و بخــش 
عملــی )عکاســی. پوســتر. هنرهــای محیطی( 

برگــزار گردیــد. 
ــر دریافتــی  در بخــش عملــی تعــداد 581 اث
ارزیابــی و تعــداد 83 اثــر شــامل 45 عکــس، 
ــر انتزاعــی فردی/گروهــی  34 پوســتر و 5 اث

بعنــوان آثــار برتــر معرفــی گردیدنــد. 
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه هنــر عــالوه 
ــی  ــناختی و فرهنگ ــی ش ــراث زیبای ــر می ب
مــی توانــد بــه عنــوان وســیله ای بــرای 
افزایــش آگاهــی در مــورد حفاظــت از منابــع 
ــن همایــش  طبیعــی عمــل کنــد، تمرکــز ای
بــر ارتقــای مباحــث ضــروري حفــظ محیــط 
زیســت جهــت نیــل بــه توســعه پایــدار بــود. 

همایش »مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران«
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نخســتین کنفرانــس بیــن المللــی »فرهنــگ، 
نیــز  تربیــت«  و  روانــی  آسیب شناســی 
ــا  یکــی دیگــر از همایشــهای برگــزار شــده ب
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو بــود کــه به 
همــت دانشــگاه الزهــرا )س(  و بــا همــکاری 
 )ISC( پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســالم
ــور، در  ــر کش ــگاههای برت ــی از دانش و جمع
اردیبهشــت مــاه 1396 حــول محورهــای 
فرهنــگ و اختــالالت روانشــناختی، فرهنــگ 
ــواده و  ــگ، خان ــان، فرهن ــگیری و درم پیش

ــزار شــد. ــران برگ ــت در ته ــم و تربی تعلی

کارگاه آموزشــی بررســی نســخ خطــی حافــظ 
ــادق زاده  ــی ص ــر عل ــخنرانی دکت ــا س ــز ب نی
ــالن  ــاه 1397 در س ــن م ــان در  فروردی وایق
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد 
و  موضوعاتــی همچــون کلیاتــی در بــاب 
ــی از  ــخ خط ــی نس ــخه شناس ــث نس مباح
ــی  ــخ خط ــی نس ــروز، پراکندگ ــا ام ــاز ت آغ
حافــظ در ایــران و خــارج از ایــران و ویژگــی 
ــد،  ــط، جل ــل خ ــی از قبی ــخ خط ــای نس ه

ــد. ــی ش ــی بررس ــب و صحاف تذهی

و  بین المللــی  همایــش  نخســتین 
»ارزیابــی  ملــی  همایــش  دوازدهمیــن 
نیــز  دانشــگاهی«  نظام هــای  در  کیفیــت 
بــا  و  )س(  الزهــرا  دانشــگاه  همــت  بــه 
همــکاری مؤسســه فرهنگــی اکــو، وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، معاونــت علمــی 
ســازمان  جمهــوری،  ریاســت  فنــاوری  و 
ــگاه اســتنادی  ســنجش آمــوزش کشــور، پای
علــوم جهــان اســالم )ISC( و جمعــی از 
دانشــگاه های برتــر کشــور در اردیبهشــت 
همایش هــای  مرکــز  در   1397 مــاه 
بین المللــی دانشــگاه الزهــرا )س( برگــزار 
ــا ســخنرانی اســاتیدی  شــد. ایــن همایــش ب
ــو  ــن، عض ــائیل مارتی ــر میش ــون دکت همچ
موسســه بیــن المللــی برنامــه ریزی آموزشــی 
در پاریــس؛ پروفســور جمــال عابــدی، اســتاد 
پروفســور  دیویــس؛  کالیفرنیــا،  دانشــگاه 
ــت  ــبکه کیفی ــس ش ــگ، رئی جیانکســین ژان
ــر  ــیه و دکت ــیا و اقیانوس ــی آس ــوزش عال آم
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 
میــراث  ظرفیت هــای شــاهرود، همایــش 
ــع  ــان )واق ــطام و خرق ــاهرود، بس ــی ش جهان
در اســتان ســمنان، ایــران( بــا همــکاری 
ــی  ــیون مل ــو، کمیس ــی اک ــه فرهنگ مؤسس
یونســکو در تهــران و انجمــن دوســتداران 
حافــظ در خردادمــاه 1397، در شــاهرود 

ــد. ــزار گردی برگ

 »ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی«کنفرانس»فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت«
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ــق اول و  ــای موف ــش ه ــال  همای ــه دنب   ب
دوم »باســتان شناســی و حفاظــت در امتــداد 
جــاده ابریشــم« کــه بــه ترتیــب در ســالهای 
ــورث وســت و  1393 و 1395 در دانشــگاه ن
نانجینــگ چیــن برگــزار شــد، ســومین دوره 
ایــن همایــش بــرای نخســتین بــار در ایــران 

ــان مــاه 1397 برگــزار گردیــد.  در آب
توســط  ای  رشــته  همایــش چنــد  ایــن 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــگاه می پژوهش
ایــران و بــا همــکاری موسســه فرهنگــی 
اکــو، دانشــگاه نانجینــگ و دانشــگاه هنرهــای 
در  یــام  کاروانســرای  در  ویــن  کاربــردی 
تبریــز )پایتخــت گردشــگری کشــورهای 
اســالمی در ســال 2018( برگــزار شــد و 
متخصصــان حــوزه هــای مختلــف از سراســر 
ــتان  ــت، باس ــای حفاظ ــه ه ــان در زمین جه
ــر  ــز ب ــا تمرک ــر را ب ــخ هن ــی و تاری شناس
محوطه هایــی کــه در امتــداد جــاده ابریشــم 
ــش،  ــن همای ــم آورد. در ای ــرد ه ــتند گ هس
شــرکت کننــدگان مقاالتــی را در موضوعــات 

ــد:  ــه نمودن ــل ارائ ذی

باستان شناسی: 
1( مهاجــرت و تعامــل مــردم باســتان در 

ــم؛  ــاده ابریش ــداد ج امت
2( تجــارت کاال ) ســفال ، فلــز، ، پارچــه، 

جواهــرات و غیــره(؛
ــان  ــر، زب ــن، هن ــی )دی ــادالت فرهنگ 3( تب

ــره(؛  ــن آوری و غی ــا، ف ه

»باستان شناسی و حفاظت در امتداد جاده ابریشم«

ــه  ــکاری موسس ــا هم ــی ب ــاد ایرانشناس بنی
»خلیــج  ملــی  همایــش  اکــو،  فرهنگــی 
فــارس بــرای ملتهــای خلیــج  فــارس« را در 

آذرمــاه 1397 در تهــران برگــزار کــرد. 
در ایــن  همایــش، کــه بــا ســخنرانی رئیــس 
بنیــاد ایــران شناســی و رئیــس موسســه 
فرهنگــی اکــو افتتــاح شــد، ابعــاد تاریخــی، 
ــادی و  ــی، اقتص ــی، حقوق ــی، سیاس فرهنگ
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 
ــه  ــر س ــران ب ــی ای ــت تاریخ ــد حاکمی مانن
جزیــره و ضــرورت گســترش دیپلماســی 
عمومــی، ســه جزیــره و سیاســت هــای بیــن 
ــه  ــت منطق ــارس، امنی ــج ف ــی در خلی الملل
ــارس و  ــج ف ــارس، ژئوپلیتیــک خلی ــج ف خلی
ــی  ــده و ...، را بررس ــاد ش ــای ایج ــش ه چال

ــد.   کردن
برگزیــده همایــش در فصلنامــه  مقــاالت 
ــارس« و »کتــاب ســال  »مطالعــات خلیــج ف

ــد.  ــد ش ــر خواه ــارس«  منتش ــج ف خلی

در  »موفقیــت  کارگاه   ،1397 آذرمــاه  در 
رفتــاری  تشــریفات  و  کالمــی  ارتباطــات 
ــن،  ــف لنگ ــر رال ــی« توســط دکت ــن الملل بی
اســتاد دانشــگاه و مشــاور امــور بیــن الملــل 
ــک  ــه دیپلماتی ــان در کتابخان ــن آلم در برلی
ــد. در  ــزار گردی ــو برگ ــی اک ــه فرهنگ موسس
ــای  ــه ه ــوان توصی ــا عن ــه ب ــن کارگاه ک ای
ــه  ــدان موسس ــد کارمن ــزار ش ــتادان برگ اس
ــظ و  ــی حاف ــو، انســتیتو فرهنگ ــی اک فرهنگ
ــدا  ــدگان ص ــدگان و گوین ــه کنن ــه، تهی گوت
ــتند.  ــور داش ــین حض ــیما و دیگرمدرس و س
کارگاه  ایــن  در  بحــث  مــورد  موضوعــات 
ــگان  ــاي فرهیخت ــتفاده از پنده ــون اس پیرام
فرهنگــی و هنــری هــر کشــور در ارتباطــات 
ــات  ــی و ارتباط ــن الملل ــی بی ــح کالم صحی

ــود.  ــی ب فرهنگ

ــه  ــان« ب ــج »زب ــظ و تروی ــور حف ــه منظ ب
ــوری  ــمندترین و مح ــی از ارزش ــوان یک عن
تریــن عنصــر میــراث فرهنگــی و تنهــا رســانه 
بــرای برقــراری ارتبــاط و انتقــال ســنت هــای 
ــه  ــده، موسس ــای آین ــل ه ــه نس ــی ب فرهنگ
فرهنگــی اکــو درســگفتاری را بــا عنــوان 
ــی« در  ــن الملل ــل بی ــزار و تعام ــان، اب »زب
ــی  ــر عل ــود. دکت ــزار نم ــاه 1397 برگ مهرم
ــگاه،   ــتاد دانش ــناس و اس ــان ش ــی، زب افخم
ــی و  ــان فارس ــعه زب ــتره توس ــون گس پیرام
ــو  ــه گفتگ ــو ب ــه اک ــتفاده از آن در منطق اس

ــت.  پرداخ

»خلیج فارس برای ملت های خلیج فارس«

و  گیاهــان  انتقــال  و  نقــل   )4
خانگــی؛  حیوانــات 

5( پراکنش معماری خشتی ؛
ــت  ــی   و زیس ــای اقلیم 6( الگوه
عوامــل  بــه عنــوان  محیطــی  
ــاده  ــات  ج ــذار در حی ــم اثرگ مه

ــم؛  ابریش
عرصه هــای  بــرداری  نقشــه   )7
مرتبــط بــا جــاده ابریشــم توســط 
 ،GIS( فــن آوری هــای مــدرن

ــره(. ــزری، و غی ــکن لی اس
 

و  مراقبــت  حفاظــت، 
 : ی ر ا نگهــد

)ســازه  ســاختمانی  بقایــای   )1
ــتی  ــاری خش ــنگی، معم ــای س ه

و غیــره(؛ 
2( تزئینــات معمــاری )نقاشــی 
دیــواری، موزاییــک، و غیــره(؛ 

ــی  ــر آل ــی و غی ــات آل 3( مصنوع
)کاغــذ، پارچــه، ســرامیک، فلــز، شیشــه 
ــارت و  ــه )نظ ــت محوط ــره(؛ 4( مدیری و غی
مراقبــت از محوطه هــای حفــاری شــده، و 

ــره(؛  غی
هــای  )روش  حفاظــت  و  مــواد  علــم   )5

غیــره(؛  و  تحلیلــی، 
6( آموزش در زمینه حفاظت.
موضوعات ویژه در تبریز: 

1( مبانــی نظــری مرتبــط بــا جــاده ابریشــم؛ 

2( میــراث فرهنگــی ناملمــوس در مســیر 
جــاده ابریشــم؛ 

3( گفتمان پیرامون حفاظت و توسعه؛ 
4( شــهرها روســتاها و قبایــل واقــع در مســیر 

ــم.  جاده ابریش
ایــن همایــش بــا بازدیــد از مــوزه و محوطــه 

هــای تاریخــی تبریــز بــه پایــان رســید.
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در حــوزه انتشــارات و نشــریات نیــز مؤسســه 
ــور در  ــا حض ــد ب ــق ش ــو موف ــی اک فرهنگ
تهــران،  کتــاب  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
عالقه منــدان را بــا کتــب و نشــریات منتشــر 

ــد. ــنا نمای ــو آش ــده اک ش

کتب
عــالوه بــر ایــن، موسســه فرهنگــی اکــو کتب 
ــان«،  ــت پرنی ــک بی ــون »ی ــددی همچ متع
تاجیــک  دانشــمندان  مقــاالت  مجموعــه 
ــردآوری  ــی، گ ــار رودک ــوال و آث ــاره اح درب
میــرزا،  شــاه  منصــور  شــاه  برگــردان  و 
ــو  ــازمان اک ــی؛ »س ــرا اصالن ــتاری زه ویراس
ــر  ــت فرهنگــی کشــورهای عضــو«، اث و امنی
ــتاری  ــری، ویراس ــدی مظاه ــر محمدمه دکت
»بازگشــت  خواجــه  اصالنــی؛  زهــرا 
ذوالفقــاروف،  تیمــور  اثــر   نصیرالدیــن« 
نویســنده شــهیر تاجیــک، ترجمــه شــاه 
منصــور شــاه میــرزا؛ »همگرایــی منطقــه ای 

ــکاری  ــی )هم ــترکات فرهنگ ــتر مش ــر بس ب
کتابخانــه هــای ملــی کشــورهای عضــو 
ــان  ــی صــادق زاده وایق ــر عل ــر دکت ــو(، اث اک
و همــکاران، ویراســتاری زهــرا اصالنــی را بــه 

ــود. ــه نم ــاب عرض ــازار کت ب
و  کتــاب  »هفتــه  بــا  هم زمــان  همچنیــن 
ــذاری ســال  ــه مناســبت نامگ ــی« و ب کتاب خوان
2018 بــه عنــوان »ســال فرهنــگ کتــاب و 
کتاب خوانــی در منطقــه اکــو«، مؤسســه فرهنگی 
ــاب را طــی 4  ــد و بررســی کت ــو جلســات نق اک
جلســه برگزار کــرد. کتاب هــای نیروانــه، اندرومدا، 
دایــرة المعــارف بــازی هــای دیکتــه نویســی و ماه 

ــه  ســیزدهم در آذرمــاه 1397، در محــل کتابخان
دیپلماتیــک اکــو رونمایــی و ارزیابــی شــدند.

ــی از  ــا حضــور جمع ــه ب ــن جلســات ک طــی ای
دوســتداران کتــاب و بــا ســخنرانی نویســندگان، 
منتقــدان و صاحب نظران برجســته و بــا همکاری 
ــزار  ــر برگ ــان ناش ــری زن ــی هن ــن فرهنگ انجم
شــد، جایــگاه نویســنده کتــاب، اهمیــت  موضوع 
ــردازش  ــت پ ــا، کیفی ــن فصله ــاط بی ــر، ارتب اث
متــن، روشــهای اســتنادی، رویکردها، ســوگیری، 
جامعیــت، اعتبــار و برخــی عوامــل دیگــر مــورد 

تحلیــل و تفســیر قــرار گرفــت. 

نمایشگاه های کتاب

همچنیــن حضــور در بیســت و ســومین 
نمایشــگاه مطبوعــات کــه بــا شــرکت بیــش 
از 940 رســانه در 600 غرفــه در مصلــی 
ــای  ــه فعالیته ــد، از جمل ــزار ش ــران برگ ته
موسســه فرهنگــی اکــو در ایــن زمینــه بــود 

کــه بــه نمایندگــی از کشــورهای عضــو اکــو 
ــا عرضــه مجموعــه نشــریات خــود حضــور  ب

ــت. ــگاه داش ــن نمایش ــی در  ای فعال
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در  اکــو  فرهنگــی  موسســه  همچنیــن 
انعــکاس  در   خویــش  رســالت  راســتای 
و  فرهنگــی، هنــری  علمــی،  رویدادهــای 
هــدف  بــا  و  اکــو  اقتصــادی کشــورهای 
رایــج  زبــان هــای  پاسداشــت  و  تکریــم 
ــد  ــد دور جدی ــق ش ــه موف ــن منطق ــل ای مل
ECO Herit�  از فصلنامــه انگلیســی زبــان

)بــه   »ECO Times« ماهنامه هــای و   age
ــان  ــه زب ــی(، »ECO Times« )ب ــان فارس زب
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 
 ECO Heritage خــود، ازجملــه فصلنامــه
»اکــو  ماهنامــه   ،ECO Times ماهنامــه   ،
نــوروز« و ماهنامــه ECO Новости شــماره 

کنــد. اخــذ   ISSN بین المللــی

  ISSN 2008�5451 شــماره  بــه   ECO Times
و  هنــری  فرهنگــی،  ماهنامــه  عنــوان 
گردشــگری موسســه فرهنگــی اکــو بــه زبــان 
انگلیســی مــی باشــد کــه پــس از شــش 
ــا  ــت. از آنج ــده اس ــر ش ــه منتش ــال وقف س
ــوان  ــه عن ــدار ب ــگری پای ــعه گردش ــه توس ک
ــراث  ــظ می ــرای حف ــروری ب ــر ض ــک عنص ی
فرهنگــی نیــز محســوب مــی شــود، موسســه 
ــد  ــا دور جدی ــد ت ــر آن ش ــو ب ــی اک فرهنگ
ــز  ــرد تمرک ــا رویک ــه ECO Times را ب مجل
بیشــتر بــر ترویــج گردشــگری در کشــورهای 
 ECO Times ــه ــد. مجل ــر نمای ــو منتش عض

ISSN 2008- ــه شــماره ECO Heritage  ب
546X عنــوان فصلنامــه انگلیســی زبــان، 
ــو  ــی اک ــه فرهنگ ــری موسس ــی - هن فرهنگ
اســت کــه بــا همــکاری مراکــز هنــری، 
فرهنگــی و دانشــگاهی کشــورهای عضــو بــه 
صــورت موضوعــی منتشــر می شــود. شــماره 
ــی  ــه موضوعات ــه ب ــن مجل ــین ای ــای پیش ه
همچــون ورزش هــای ســنتی، هنرهــای 

نشریات

ECO Times     ماهنامه  موسســه فرهنگی اکــوECO Heritage  فصلنامه مؤسســه فرهنگی اکو
ــراث،  ــگری می ــد گردش ــی مانن ــه موضوعات ب
ــگری  ــذا، گردش ــگری غ ــردی، گردش ــوم گ ب
ــره در  ــی و غی ــگری فرهنگ ــی، گردش ورزش
ــا  ــه ب ــن مجل ــردازد. ای ــی پ ــو م ــه اک منطق
ــترده  ــی گس ــن الملل ــه ای و بی ــع منطق توزی
خــود، پیــام فرهنــگ غنــی منطقــه را بــه نهاد 
ــه  ــه وزارتخان ــم از جمل ــط مه ــای ذی رب ه
هــای دولتــی، مقامــات دیپلماتیــک، دانشــگاه 
هــا، مراکــز علمــی، مــوزه هــا و کتابخانــه های 
کشــورهای عضــو اکــو و ســایر ســازمان هــای 
ــد.  ــی نمای ــل م ــط منتق ــی مرتب ــن الملل بی

نمایشــی، موســیقی، نقاشــی، معمــاری، شــعر 
و ادبیــات، تاریــخ و تمــدن و غیــره در منطقــه 
ــن  ــی ای ــای آت ــماره ه ــه و ش ــو پرداخت اک
ــه  ــه کتابخان ــی از جمل ــه موضوعات ــریه ب نش
ــوروز در  ــی و ن ــای مل ــوزه ه ــی، م ــای مل ه
ــه  ــت. فصلنام ــد پرداخ ــو خواه ــه اک منطق
ECO Heritage بــا توزیــع منطقــه ای و 
بیــن المللــی گســترده خــود، پیــام فرهنــگ 

کلیــدی  مقامــات  بــه  را  منطقــه  غنــی 
ــای  ــه ه ــه وزارتخان ــری از جمل ــم گی تصمی
دولتــی، مقامــات دیپلماتیــک، دانشــگاه هــا، 
ــای  ــه ه ــا و کتابخان ــوزه ه ــز علمــی، م مراک
کشــورهای عضــو اکــو و دیگــر ســازمان هــای 
ــد. ــی نمای ــل م ــی منتق ــن الملل ــه بی مربوط



ی فرهنگی  
برنامه ها

گی
هن
ی فر

ه ها
رنام

ب
بهمن 1397

13
97

ن 
هم

ب
44

  45

ایــن مراســم بــا همــکاری موسســه فرهنگــی 
اکــو و بــا حضــور رئیــس ایــن ســازمان 
دفتــر  نماینــده  و  مدیــر  المللــی،  بیــن 
ــی  ــورای عال ــس ش ــکو، ریی ــه ای یونس منطق
ــه  ــل خان ــران، مدیرعام ــدان ای ــه هنرمن خان
ســفرای  از  جمعــی  و  ایــران  هنرمنــدان 
کشــورهای مختلــف در شــهریورماه 1396 
در خانــه هنرمنــدان ایــران برگــزار شــد. 
ــروه  ــط گ ــیقی توس ــه موس ــرای دو قطع اج
اینتر-ارکســتر تهــران و گــروه  موســیقی 
موســیقی »بنفــش« بــه همــراه اجــرای 
ــن  ــدد ای ــای متع ــه ه ــر بخشــی از برنام تئات
رویــداد و حاصــل چندیــن مــاه تــالش و 
ــری  ــف هن ــروه هــای مختل ــزی گ ــه ری برنام
ــان مراســم، شــرکت  ــود. در پای و فرهنگــی ب
ــرای صلــح«  کننــدگان از نمایشــگاه »هنــر ب

ــد. ــدن کردن دی

طــی مراســم ســالروز تاســیس موسســه 
فرهنگــی اکــو که در اســفندماه 1396 در مقر 
ایــن ســازمان بیــن المللــی برگــزار گردیــد، از 
لبــاس صلــح اکــو بــا عنــوان »ســیندخت« - 
بــه عنــوان نخســتین زن ســفیر صلــح کــه در 
ــده  ــاد ش ــی از او ی ــم فردوس ــاهنامه حکی ش
ــو  ــح اک ــاس صل ــد.  لب ــی ش ــت - رونمای اس
ــوزن دوزی  ــت از س ــترکی اس ــول مش محص
ــان  ــط زن ــه آن توس ــه پارچ ــان ک ــان افغ زن
ــی و  ــت. نقاش ــده اس ــه ش ــتانی دوخت پاکس
رنــگ ایــن لبــاس توســط زنــان تاجیکســتان 
انجــام گرفتــه و طــرح و دوخــت آن نیــز 
هنــر زنــان ایرانــی اســت. همچنیــن در ایــن 
ــا  مراســم، رئیــس موسســه فرهنگــی اکــو، ب
همراهــی ســایر دیپلماتهــا و عالقمنــدان 
فرهنــگ و هنــر، از تمبــر مؤسســه فرهنگــی 
ــن  ــی کــرد. گفتنــی اســت در ای اکــو رونمای
مراســم دبیــر کل ســازمان همکاری هــای 
اقتصــادی، رییــس مرکــز اطالعــات ســازمان 
ــد،  ــفرای فنالن ــران، س ــد در ته ــل متح مل

مراسم بزرگداشت روز جهانی صلح  

ــعه  ــت از توس ــور حمای ــه منظ ــن ب همچنی
ــو در  ــو اک ــورهای عض ــی کش ــط فرهنگ رواب
مجلــس شــورای اســالمی، مؤسســه فرهنگــی 
اکــو در اقدامــی کــم نظیــر »فراکســیون 
ــران  ــس شــورای اســالمی ای ــو« را در مجل اک
تشــکیل داد. ایــن فراکســیون طــی مراســمی 
در خردادمــاه 1397 بــا حضــور جمعــی از 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، اعضای 
هیئت رئیســه و رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکو 
در مقــر دائمــی اکــو اعــالم موجودیــت کــرد.  
در همیــن راســتا، رئیــس مؤسســه فرهنگــی 
اکــو بــا آقــای دکتــر علــی الریجانــی، رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی جمهــوری اســالمی 
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 
ــت  ــی و حمای ــو قدردان مؤسســه فرهنگــی اک
خــود را از پیشــبرد برنامــه هــای رییــس ایــن 

ــرد. ــی اعــالم ک ــن الملل ســازمان بی

تشکیل»فراکسیون اکو« 

آذربایجــان و مکزیــک و شــخصیت هــای 
برجســته فرهنگــی و هنــری کشــور، یادمــان 
رونمایــی از تمبــر موسســه فرهنگــی اکــو را 

ــد.  امضــا کردن
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بــا ســخنرانی رئیــس مؤسســه فرهنگــی 
ــاد ایران شناســی  ــاون پژوهشــی بنی ــو، مع اک
ــات  ــی و اطالع ــش، ارزیاب ــور پای ــس ام و رئی
نخســتین  بودجــه،  و  برنامــه  ســازمان 
آینــده  شــهر  بین المللــی  ســمپوزیوم 
)اینترپــرت(، در خردادمــاه 1397 در مقــر 

ــد.   ــزار ش ــو برگ ــی اک ــه فرهنگ مؤسس
رئیــس مؤسســه فرهنگــی اکــو بــا اشــاره بــه 
ــا  ایجــاد تعامــالت بیــن المللــی ایــن نهــاد ب
ــه  ــون اتحادی ــی همچ ــای جهان ــه ه اتحادی
ــار داشــت: »اساســنامه  ــا و آســه آن اظه اروپ
مؤسســه ظرفیــت کــم نظیــری را در زمینــه 
ترویــج اشــتراکات فرهنگــی بــه عنــوان 
پیــش نیــاز انجــام هــر اقــدام دیگــری فراهــم 

ســاخته اســت«.

همچنیــن بــه منظــور بررســی تاثیــر هنــر بــر 
صلــح و نقــش رشــته هــای مختلــف هنــر در 
ایجــاد دوســتی و صلــح میــان فرهنــگ هــا و 
ــله  ــه از سلس ــن جلس ــی، اولی ــط فرهنگ رواب
نشســتهایی بــا عنــوان »منظومــه ی فرهنــگ 
صلــح« بــا همــکاری موسســه فرهنگــی اکو و 
همزمــان بــا روز جهانــی خدمــات عمومــی در 
ــازمان  ــات س ــز اطالع ــاه 1397 در مرک تیرم

ملــل متحــد برگــزار گردیــد. 

در نشســت خبــری رئیــس مؤسســه فرهنگی 
اکــو کــه در مردادمــاه 1397 بــا نماینــدگان 
رســانه هــای خارجــی مســتقر در ایــران 
ــی  ــه توضیحات ــس مؤسس ــد، رئی ــزار ش برگ
پیرامــون فعالیتهــای ایــن ســازمان بیــن 
المللــی ارائــه و تشــکیل اتحادیــه هــای 
از  ایــن دوره  اول در  اولویــت  را  مشــترک 
ــمرد.  ــو برش ــی اک ــه فرهنگ ــت مؤسس ریاس
ــه  ــه مؤسس ــت ک ــار داش ــه اظه وی در ادام
بــرای  شــرایط  ســازی  آمــاده  حــال  در 
ــو،  ــال اک ــران دیجیت ــه ناش ــیس اتحادی تاس
ــو  ــه رادی ــو و اتحادی ــگاران اک ــه خبرن اتحادی

ــد.  ــی باش ــو م ــای اک و تلویزیونه

سلسله نشست های »منظومه ی فرهنگ صلح« سمپوزیوم بین المللی شهر آینده

همچنیــن معــاون اداری و مالــی وزارت امــور 
ــا  ــز ب ــران نی ــالمی ای ــوری اس ــه جمه خارج
ــی  ــه فرهنگ ــل مؤسس ــکار عم ــکر از ابت تش
اکــو در برگــزاری نشســت بیــن المللــی 
ــن  ــدوارم چنی ــت: »امی ــده گف شــهرهای آین
اقداماتــی بتوانــد امکانــی بــرای شــکل گیــری 
دیپلماســی انســجام منطقــه ای باشــد کــه در 
ــه از  ــن بخــش از خاورمیان ــروز ای ــرایط ام ش
ــت«.  ــوردار اس ــادی برخ ــیار زی ــت بس اهمی
الزم بــه ذکــر اســت کــه ســفیران کشــورهای 
ــس  آذربایجــان، پاکســتان، تاجیکســتان، تون
ــی  ــن الملل ــداد بی ــن روی ــطین در ای و فلس

ــد. شــرکت کردن
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در ایــن رویــداد کــه در ســالن همایــش هــای 
دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد، رئیــس دفتــر 
ــو و  ــر کل اک ــران، دبی ــل در ته ــازمان مل س
ســفرای افغانســتان، ســوئد، بلژیــک، اکــوادور، 
ــا و  ــی از دیپلماته ــر، اســترالیا، و جمع الجزای
ــتان،  ــیلی، قزاقس ــورهای ش ــدگان کش نماین
نــروژ، بلغارســتان، هلنــد، دانمــارک، فنالنــد، 
پاکســتان، تاجیکســتان، ارمنســتان، تایلنــد و 

غیــره حضــور داشــتند. 
ــن مراســم، رئیــس مرکــز اطالعــات  طــی ای
ســازمان ملــل در ایــران، پیــام دبیــرکل 
ــبت روز  ــه مناس ــد را ب ــل متح ــازمان مل س

ــود.  ــت نم ــح قرائ ــی صل جهان
در قســمت دیگــری از برنامــه، مدیــر کل 
ــور  ــی وزارت ام ــن الملل ــت بی ــح و امنی صل
خارجــه جمهــوری اســالمی ایــران، در رابطــه 
بــا مســائل مربــوط بــه صلــح ســخنرانی کــرد. 
در حاشــیه ایــن برنامــه، مهمانان از نمایشــگاه 
ــران و  ــت 60 ســاله همــکاری ای عکــس روای
ســازمان ملــل، در  نگارخانــه  دیپلماتیــک اکو 
بازدیــد کردنــد. اجــرای برنامــه موســیقی نیــز 

پایــان بخــش ایــن رویــداد بــود. 

ــادی،  ــوران میره ــور گرامیداشــت ت ــه منظ ب
ــران،  ــودک ای ــاب ک ــواری کت ــذار ش بنیانگ
ســالن  در  مــاه 1397  آبــان  صلــح  آوای 
همایــش هــای دیپلماتیــک اکــو برگــزار شــد. 
ــدان و  ــگان، هنرمن ــداد  فرهیخت ــن روی در ای
ــور  ــات حض ــگ و ادبی ــه فرهن ــدان ب عالقمن
ــی  ــه ســخنرانی های ــانیدند. ارائ ــم رس ــه ه ب
در مــورد زندگــی و  آثــار تــوران میرهــادی، 
نمایــش یــک ویدئــو کلیــپ، اجــرای نمایــش 
ــرای  ــان ، اج ــه دو زب ــیندخت« ب ــر »س تئات

نخســتین تیــزر دو زبانــه ) فارســی- انگلیســی( 
ــاه 1397 در  ــو در آذرم ــی اک ــه فرهنگ موسس
حاشــیه نشســت ســفرای عضــو موسســه 
ــد.  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــو ب ــی اک فرهنگ
ــی  ــی اجمال ــه ای، نگاه ــزر 150 ثانی ــن تی ای
بــه آثــار تاریخــی، جاذبــه هــای  گردشــگری،  
ــذا،  ــعر، غ ــیقی، ش ــی، موس ــای بوم ــن ه آیی

ــو،  ــی اک ــس موسســه فرهنگ ــا حضــور رئی ب
ــای  ــماری از دیپلماته ــتان و ش ــفیر پاکس س
ــی،  ــهیر ایران ــدان ش ــران و هنرمن ــم ته مقی
مراســم گرامیداشــت رســوم شــب یلــدا 
ــا افتتــاح جشــنواره»آوای صلــح«  همزمــان ب
در آذرمــاه 1397 در موسســه فرهنگــی اکــو، 
برگــزار شــد. ایــن رویــداد شــامل برنامــه های 
ــرکل  ــام دبی ــت پی ــه قرائ ــی از جمل متنوع
تئاتــر،  اجــرای  متحــد،  ملــل  ســازمان 
ــذا و  ــی غ ــه جهان ــده برنام ــخنرانی نماین س
ســفیر پاکســتان در ایــران بــود و در حاشــیه 
آن، تعــدادی از آثــار هنرمنــدان ایرانــی و 
خارجــی جهــت کمــک بــه درمــان کــودکان 
ــروش  ــه ف ــادر  ب ــه بیمــاری هــای ن مبتــال ب

ــید.  رس

ــدف  ــا ه ــو ب ــرش اک ــگاه ف ــتین نمایش نخس
گســترش صلــح و دوســتی، در آذرمــاه 1397 
ــد.   ــزار گردی ــو برگ ــی اک ــه فرهنگ در موسس
در افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه، شــماری از 
نمایــش  بــه  ایرانــی   نفیــس  فرشــهای 
ــوی  ــادی از س ــتقبال زی ــا اس ــده و  ب درآم

عالقمنــدان مواجــه گردیــد. 
رئیــس  نیــز  مراســم  ایــن  حاشــیه  در 
فراکســیون فــرش مجلــس ایــران، از رویکــرد 
چنــد جانبــه موسســه فرهنگــی اکــو در 
اســتفاده  از جنبــه هــای مختلــف دیپلماســی 

ــود. ــی نم ــی قدردان عموم

مراسم گرامیداشت رسوم شب یلدا گرامیداشت روز جهانی صلح 

ورزش، دیــن و ســبک زندگــی ده کشــور اکــو         
ــدازد.  ــی ان م

هــدف از تهیــه ایــن تیــزر،  اســتفاده از ، هنــر 
ــری  ــه تصوی ــرای ارائ ــانه ای ب ــوان رس ــه عن ب
ــی کشــورهای  برجســته از مشــترکات فرهنگ
عضــو، بــرای کاهــش اختالفــات و بــا اســتفاده 
از شــعار »تفــاوت اختــالف نیســت« می باشــد. 

از  پوســتر  امضــای  مراســم  و  موســیقی 
ــد.  ــه بودن ــر برنام ــهای دیگ بخش

»آوای صلــح«، مجموعــه  برنامــه ایســت کــه 
ــه منظــور شــناخت بهتــر شــخصیت هــای  ب
ــه  ــی منطق ــری، فرهنگــی، ورزشــی و ادب هن
اکــو و در نتیجــه تقویــت روابــط بیــن الملــل 
توســط گــروه ســفیران صلــح و دوســتی 
برنامــه ریــزی شــده  و بــا همــکاری موسســه 
ــه  ــل ب ــازمان مل ــر س ــو و دفت ــی اک فرهنگ
صــورت ماهانــه در تهــران برگــزار مــی شــود. 
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مؤسســه  رئیــس  گردشــگری،  حــوزه  در 
بــه  پیامــی  ارســال  بــا  اکــو  فرهنگــی 
غــذای  بین المللــی  جشــنواره  چهارمیــن 
ــت  ــه در اردیبهش ــم ک ــاده ابریش ــو - ج اک
مــاه 1397 بــا حضــور تعــدادی از ســفرا 
و دیپلمات هــای کشــورهای عضــو اکــو و 
جمعــی از مقامــات ایرانــی در زنجــان، برگــزار 
شــد، از ایــن اقــدام فرهنگــی اعــالم حمایــت 

ــرد.   ک
چهارمیــن جشــنواره بین المللــی غــذای اکــو 
- جــاده ابریشــم بــا هــدف معرفــی فرهنــگ 
ایــران،  ماننــد  کشــورهایی  از  آشــپزی 
افغانســتان،  ســوریه،  عــراق،  بلغارســتان، 
ــتان،  ــان، تاجیکس ــطین، لبن ــتان، فلس پاکس
ــوری  ــپانیا و جمه ــن، اس ــن، چی ــه، یم ترکی
جــذب  بــا  و  شــد  برگــزار  آذربایجــان 
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 
ــه اشــتراک گذاشــته  ــا بازدیــد کننــدگان ب ب
ــد  و غذاهــای محلــی خــود را در معــرض دی
ــی  ــنواره بین الملل ــد. جش ــرار دهن ــوم ق عم
غــذای اکــو - جــاده ابریشــم از ســال 1394 
بــه صــورت ســاالنه در شــهر زنجــان برگــزار 
ــن گنبــد  ــه قدیمــی تری مــی شــود کــه خان
ــد ســلطانیه«  ــی »گنب ــان یعن دوپوســته جه

اســت.

مؤسســه  رئیــس  نماینــده  آنکــه  ضمــن 
فرهنگــی اکــو بــا حضــور در چهارمیــن 
همایــش گردشــگری اســتان هــای قــم، 
خردادمــاه  در  کــه  اصفهــان   و  مرکــزی 
ــور  ــا حض ــم و ب ــیان ق ــل پارس 1397 در هت
ــدار و شــهردار کاشــان،  ــم، فرمان ــتاندار ق اس
ــی و  ــای صنف ــس و نهاده ــدگان مجل نماین
ــوزه  ــدرکاران ح ــت ان ــیعی از دس ــع وس جم
گردشــگری برگــزار شــد، آمادگــی ایــن نهــاد 
ــرای گســترش گردشــگری  بیــن المللــی را ب
اســالمی اعــالم نمــود. وی ضمــن اشــاره 
بــه تشــکیل فراکســیون اکــو در مجلــس 
شــورای اســالمی ایــران و دیــدار اخیــر دکتــر 
ــو،  ــی اک ــه فرهنگ ــس مؤسس ــری، رئی مظاه
ــس  ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان ــر عل ــا دکت ب
شــورای اســالمی، بــه منظــور تقویــت و 
توســعه اشــتراکات فرهنگــی میان کشــورهای 
عضــو اکــو، محمــد محمــودی اظهــار داشــت: 
ــکاری  ــاده هم ــو آم ــی اک ــه فرهنگ »مؤسس
درجهــت گســترش توریســم اســالمی در 
ــد«. ــی باش ــو م ــو اک ــورهای عض ــان کش می

ــو در  ــور گردشــگری مؤسســه فرهنگــی اک ت
قالــب گروهــی 70 نفــره از اعضــای نمایندگی 
هــای سیاســی و ســازمان هــای بیــن المللــی 
مســتقر در تهــران در مهرمــاه 1397 برگــزار 
گردیــد. طــی ایــن ســفر یــک روزه، دیپلمــات 
ــم  ــده در مراس ــرکت کنن ــفیران ش ــا و س ه
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 
ــنا  ــه آش ــیقی منطق ــتی و موس ــع دس صنای
ــس  ــام رئی ــت پی ــا قرائ ــفر ب ــن س ــدند. ای ش
مؤسســه فرهنگــی اکــو و رونمایــی از کیــک 
آوای صلــح روســتا بــا شــعار »دوســتی بــرای 
همــه« توســط ســفرا و خانــواده هــای آنــان 

بــه پایــان رســید.

همچنیــن مؤسســه فرهنگــی اکــو در مراســم 
روز جهانــی گردشــگری کــه در مهرمــاه 
1396 در ســالن اجــالس ســران کشــورهای 
و  یافــت  برگــزار شــد، حضــور  اســالمی 
ضمــن میزبانــی از 50 تــن از ســفرا، مقامــات 
دیپلماتیــک و فعــاالن حــوزه گردشــگری 
بخــش خصوصــی، بــه معرفــی فرصــت هــای 
گردشــگری موجــود در کشــورهای عضــو 

ــت.  ــو پرداخ اک

همایش گردشگری استان های قم، مرکزی و اصفهانچهارمین جشنواره بین المللی غذای اکو - جاده ابریشم 
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در بخــش بانــوان، مراســم پاسداشــت روز 
ــیس  ــالروز تاس ــا س ــان ب ــی زن همزم جهان
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 
ــرکل  ــرش، دبی ــو گوت ــام آنتونی ــران، پی در ته
ســازمان ملــل متحــد، بــه مناســبت روز 

ــرد. ــت ک ــی زن را قرائ جهان

در  اکــو  فرهنگــی  مؤسســه  همچنیــن 
ــه  ــرد ک ــرکت ک ــل ش ــذای مل ــنواره غ جش
انجمــن همســران دیپلمــات  بــه همــت 
ــارکت  ــا مش ــه و ب ــور خارج ــای وزارت ام ه
ــران  ــم ته ــی مقی ــفرای خارج ــران س همس
در مهرمــاه 1396 برگــزار شــد. ایــن رویــداد 
ــت از  ــرای حمای ــل از آن ب ــد حاص ــه عوای ک
ــه ســوختگی صــرف شــد،  ــال ب بیمــاران مبت
بــا اســتقبال بســیار خــوب مخاطبیــن مواجــه 
ــا حضــور  ــو ب ــی اک ــد. موسســه فرهنگ گردی
در ایــن رویــداد انســان دوســتانه، مــورد 
ــه آن  ــت و غرف ــرار گرف ــان ق ــه مخاطب توج
ــد.  ــاب ش ــده انتخ ــه برگزی ــوان غرف ــه عن ب

در  اکــو  فرهنگــی  مؤسســه  عــالوه  بــه 
ــوان  ــن بان ــۀ انجم ــۀ خیری ــتمین بازارچ هش
شــرکت  خارجــه  وزارت  دیپلمات هــای 
1396در  در  بهمن مــاه  در  کــه  کــرد 
بین المللــی  و  سیاســی  مطالعــات  دفتــر 
ــی  ــد. گفتن ــزار ش ــه برگ ــور خارج وزارت ام
ــه،  ــام المنفع ــداد ع ــن روی ــه در ای ــت ک اس
ــه  ــی غرف ــا برپای ــو ب ــی اک ــۀ فرهنگ مؤسس
ــود  ــی خ ــوالت فرهنگ ــۀ محص ــه عرض ای ب
پرداخــت و بازدیدکننــدگان از ایــن بازارچــه 
بــا فعالیــت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی 

ــرد.  ــنا ک ــه آش مؤسس

ــت  ــکاری و حمای ــا هم ــر، ب ــی دیگ در اقدام
موسســه فرهنگــی اکــو، نشســت هــم اندیشــی 
ــتانداری  ــوان اس ــور بان ــات و ام ــوان دیپلم بان
قزویــن در اســفندماه 1396 برگــزار 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 
ــه  ــن ب ــوان ســایر نهادهــای اســتان قزوی از بان
گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد.  در حاشــیه 
ایــن نشســت، بانــوان دیپلمــات ضمــن بازدیــد 
از اماکــن تاریخــی اســتان قزویــن، از چهارمین 
نمایشــگاه توانمندی هــای زنــان اســتان قزویــن 
ــا  ــوان توانمنــد ب ــا هــدف حمایــت از بان کــه ب
ــواده،  ــادکامی خان ــان، ش ــادابی زن ــعار »ش ش
ــود،  ــزاری ب ــال برگ ــی« در ح ــاط اجتماع نش

ــد.  ــدن کردن دی

ــران  ــک روزه همس ــفر ی ــه در س ــن آنک ضم
ــه همــت مؤسســه  ــه ب ــان ک ــه کاش ــفرا ب س
ــراث  ــازمان می ــکاری س ــو و هم ــی اک فرهنگ
ــه  ــب ب ــد، قری ــزار ش ــان برگ ــی کاش فرهنگ
30 نفــر از همســران ســفرای کشــورهای 
عضــو اکــو و دیگــر نمایندگی هــای سیاســی 
ــران  ــی مقیــم ای و ســازمان هــای بیــن الملل
در اردیبهشــت مــاه 1397، ضمــن بازدیــد از 
ــه تاریخــی نیاســر و کاشــان، از نزدیــک  ابنی
بــا مراســم تاریخــی آئینــی گالب گیــری 

ــنا شــدند.  آش
ــوان  ــازی بان ــور آشناس ــه منظ ــن ب همچنی
ــران،  ــا ســنت هــای فرهنگــی ای دیپلمــات ب
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 
ــنواره  ــرای جش ــژه ب ــه وی ــت و ب ــیلک اس س
گالبگیــری آن کــه هــر ســاله در اردیبهشــت 
مــاه برگــزار می شــود، شــناخته شــده اســت.

مراسم تاریخی آئینی گالب گیری مراسم پاسداشت روز جهانی زن
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دیدارها

جناب آقای دکتر جواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران

جناب آقای دکتر عباس عراقچی
معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران

جناب آقای دکتر عباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران

در راســتای معرفــی میــراث فرهنگــی غنــی 
ــازی  ــت س ــو و ظرفی ــه اک ــورهای منطق کش
بــرای موسســه فرهنگــی اکــو در ســطح 
بیــن المللــی، دیدارهــای موثــری بــا روســای 
ــم در  ــی مقی ــای سیاس ــی ه ــایر نمایندگ س
ایــران صــورت گرفتــه اســت کــه از آن میــان 
ــورهای  ــفرای کش ــا س ــدار ب ــه دی ــوان ب میت
اکــوادور، الجزایــر، ســوئد، بلژیــک، اســترالیا، 

شــیلی، برزیــل، گرجســتان، لبنــان، برونئــی، 
ــپانیا،  ــن، اس ــی، چی ــره جنوب ــوری ک جمه
مکزیــک، رومانــی، عمــان، ســوئد، لهســتان، 
اندونــزی،  جنوبــی،  آفریقــای  بولیــوی، 
واتیــکان، هنــد، تایلنــد، فلســطین، ســنگاپور، 
اتریــش، کنیــا، اســلوونی، مالزی، مجارســتان 
و ... اشــاره کــرد. در همیــن راســتا ارتباطــات 
ــن  ــازمانهای بی ــای س ــا روس ــز ب ــی نی خوب

خانم استر کوئیش الروش
مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

جناب آقای گری لوئیس
هماهنگ کننده سازمان ملل در ایران

جناب آقای دکتر غالمرضا انصاری
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران
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جناب آقای بغداد امری اف
سفیر جمهوری قزاقستان در ایران

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

جناب آقای نصیر احمد نور
سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در ایران

جناب آقای آوازبک عبدالرزاق اف
سفیر جمهوری قرقیزستان در ایران

جناب آقای بنیاد حسین اف
سفیر جمهوری آذربایجان در ایران

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

دیدارها

المللــی مقیــم در کشــور از جملــه یونســکو، 
ــه ای آیسســکو   ــر منطق ــل، دفت ــازمان مل س
ــده  ــرار ش ــه آن برق ــازمان آس ــای س واعض
ــکاری  ــه هم ــم نام ــاس تفاه ــر اس ــت. ب اس
ــه  ــل و دبیرخان ــازمان مل ــان س ــود می موج
قطعنامــه  راســتای  در  همچنیــن  و  اکــو 
شــصت و پنجمیــن نشســت مجمــع عمومــی 
ــای  ــکاری ه ــوع هم ــا موض ــل ب ــازمان مل س
اکــو،  ســازمان  و  متحــد  ملــل  ســازمان 

ــه ای یونســکو  ــده منطق ــا نماین ــی ب مذاکرات
در ایــران و نماینــده هماهنــگ کننــده مقیــم 
ســازمان ملــل در ایــران بــرای همــکاری های 
ــر  ــت ناظ ــای عضوی ــه اعط ــترک از جمل مش
بــه موسســه فرهنگــی اکــو در یونســکو 
فرهنگــی  مشــترکات  ثبــت  همچنیــن  و 
میــراث  فهرســت  کشــورهای منطقــه در 
ــوان "  ــا عن ــزد یونســکو ب ــان ن فرهنگــی جه
ــام  ــو"  انج ــورهای اک ــترک کش ــراث مش می
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جناب آقای احمد قربان اف
سفیر ترکمنستان در ایران

جناب آقای نعمت اهلل امامزاده
سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران

دیدارها

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

تاجیکســتان،  جمهــوری  توریســم  رشــد 
ــوری  ــه جمه ــور خارج ــر ام ــام وزی ــم مق قائ
تاجیکســتان، رئیــس دانشــکده آموزش هــای 
حرفــه ای پســت اکــو، رییــس کتابخانــه ملــی 
ــی جمهــوری  ــه مل ــه و رییــس کتابخان ترکی
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــام ش ــان انج آذربایج
ــن  ــا برتری ــی ب ــی دیدارهای ــوزه داخل در ح
مقامــات کشــوری انجــام گردیــده اســت کــه 
ــر  ــا وزی ــدار ب ــه دی ــوان ب ــه میت از آن جمل

چپ: رئیس مؤسسه آموزشی اکو، ترکیه
راست: رئیس بنیاد علمی اکو، پاکستان

جناب آقای بهادر عبداهلل اف
سفیر جمهوری ازبکستان در ایران

جناب آقای رضا هاکان تکین
سفیر جمهوری ترکیه در ایران

سرکار خانم رفعت مسعود
سفیر جمهوری اسالمی پاکستان در ایران
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جناب آقای آلفونسو زگبه
سفیر مکزیک در ایران

دیدارها

ــران؛  ــالمی ای ــه جمهــوری اس ــور خارج ام
ــاون  ــالمی، مع ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــه،  ــور خارج ــکا وزارت ام ــا و آمری ــور اروپ ام
ــی وزارت  ــی و بین الملل ــور حقوق ــاون ام مع
ــیه  ــیا و اقیانوس ــاون آس ــه، مع ــور خارج ام
وزارت امــور خارجــه،  معــاون دیپلماســی 
اقتصــادی وزارت امــور خارجــه، معــاون اداری 
و مالــی وزارت امــور خارجــه، معــاون کل 
ــس  ــس مجل ــوری، رئی ــت جمه ــاد ریاس نه

ــور  ــس جمه ــاون ریی ــالمی، مع ــورای اس ش
و رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی، معــاون 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، معــاون 
ــگ  ــع وزارت فرهن ــت و مناب ــعه، مدیری توس
ــهر  ــورای ش ــس ش ــالمی، رئی ــاد اس و ارش
تهــران، دبیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو 
در تهــران، رئیــس ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملــی ایــران، رئیــس کمیتــه محیــط زیســت 
شــورای اســالمی شــهر تهــران، رئیــس 

جناب آقای اشتفان شولتز
سفیر اتریش در ایران

جناب آقای ادواردو لوپز
سفیر اسپانیا در ایران

سرکار خانم ورونیک پتی
سفیر بلژیک در ایران

جناب آقای پانگ سن
سفیر چین در ایران

جناب آقای صالح الزواوی
سفیر فلسطین در ایران و شیخ السفرا 
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جناب آقای دکتر مرتضی بانک
مشاور رییس جمهور در امور مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

دیدارها

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی، دبیــر کل 
ــیون  ــس فدراس ــک، ریی ــی المپی ــه مل کمیت
ــس  ــران، ریی ــالمی ای ــوری اس ــال جمه فوتب
فدراســیون قایقرانــی ایــران، رئیــس انجمــن 
دوســتی ایــران و تاجیکســتان، مدیــر عامــل 
بنیــاد ســینمایی فارابــی، مدیرعامــل کتابخانه 
ــره  ــات مدی ــک، رئیــس هی ــی مل ــوزه مل و م
ــس  ــش، رئی ــه آزاد کی ــل منطق ــر عام و مدی
مرکــز بیــن المللــی گفتگــوی ادیــان، مدیــر 

ــا، رئیــس موسســه و  عامــل خبرگــزاری ایرن
ــه جــام جــم، رئیــس  ــر مســئول روزنام مدی
ســابق مؤسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه 
ــی،  ــن خمین ــید حس ــه س ــت ال ــران و آی ای
ــام )ره( اشــاره  ــار ام ــر مؤسســه نشــر آث مدی

ــرد.   ک

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

جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان
معاون اقتصادی رییس جمهور ایران

جناب آقای علی اصغر مونسان
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران

جناب آقای مجید تخت روانچی
معاون سیاسی دفتر رییس جمهور ایران

جناب آقای حسن عباس
سفیر لبنان در ایران
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تفاهم نامه ها

یکــی از اولویــت هــای کلیــدی موسســه 
همــکاری  دوره،  ایــن  در  اکــو  فرهنگــی 
هــای دانشــگاهی بــا پیوســت فرهنگــی، 
ــی  ــتا م ــن راس ــت. در ای ــی اس ــری و ادب هن

ــم  ــا مه ــه ب ــم نام ــای تفاه ــه امض ــوان ب ت
تریــن دانشــگاههای حــوزه اکــو اشــاره کــرد 
کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از دبیرخانــه 
ــالم  ــان اس ــاوری در جه ــم و فن ــبرد عل پیش
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تفاهم نامه ها

ــتی،  ــهید بهش ــگاه ش ــران، دانش ــگاه ته دانش
خانــه کتــاب ایــران، دانشــگاه خوارزمــی، 
ــران،  ــیقی ای ــه موس ــی، خان ــاد ایرانشناس بنی
مؤسســه میــراث مکتــوب، پژوهشــکده هنــر، 

انجمــن ناشــران زن ایــران، ســازمان مدیریــت 
ــک،  مؤسســه نشــر  ــی مل ــوزه مل ــی، م صنعت
ــعه  ــات و توس ــز تحقیق ــام )ره(، مرک ــار ام آث
گفتمــان اندونــزی، بنیــاد زبــان فارســی هنــد، 
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تفاهم نامه ها

ــه آزاد  ــازمان منطق ــیما، س ــازمان صداوس س
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــد و اداره کل می ارون
وزارت  کیــش،  آزاد  منطقــه  خوزســتان، 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، جهاد دانشــگاهی، 

تفاهــم نامــه ســه جانبــه میــان اکــو، فارابــی 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش و اداره کل وزارت فرهن
اســتان خراســان رضــوی )افــا(، انجمــن ایرانی 
تاریــخ اســالم و فدراســیون فوتبال اشــاره کرد.  
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تفاهم نامه ها

شــایان ذکــر اســت کــه امضــای ایــن تفاهــم 
ــورس در  ــای 40 ب ــه اعط ــر ب ــا منج ــه ه نام
مقطــع )رشــته مدیریــت بیمــه( و کارشناســی 
ارشــد )در رشــته هــای علــوم محاســبات 
ــه  ــات منطق ــه و مطالع ــزی بیم ــه ری و برنام

ــزی  ــیای مرک ــات آس ــش مطالع ــا گرای ای ب
ــی و 5  ــه طباطبای ــگاه عالم ــاز( از دانش و قفق
بــورس تحصیلــی در مقطــع دکتــری از طــرف 
دانشــگاه تهــران برای دانشــجویان کشــورهای 

ــو شــد.    ــه اک منطق
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در حــوزه برگــزاری اجالســها، مؤسســه فرهنگــی 
ــان 6 نشســت شــورای  اکــو در دو ســال گذشــته میزب
نماینــدگان دائــم مؤسســه فرهنگــی اکــو  و 5  نشســت 
ــه  ــی کلی ــان فرهنگ ــور رایزن ــا حض ــی ب ــه اجرای کمیت
کشــورهای عضــو بــوده اســت. همچنیــن در اجالســهای 
بیــن المللــی مختلفــی حضــور داشــته اســت کــه برخی 
از آنهــا عبارتنــد از بیســت و هفتمیــن اجــالس شــورای 
ــران، 18-15 آذر  ــو )ته ــه ای اک ــزی منطق ــه ری برنام
1395(، بیســت و دومیــن اجــالس وزرای خارجــه 
و ســیزدهمین اجــالس ســران اکــو )اســالم آبــاد، 
ــومین  ــت و س ــفند 1395(، بیس ــتان 10-11 اس پاکس
ــتان  ــنبه، تاجیکس ــو )دوش ــه اک ــت وزرای خارج نشس
ــالس  ــتمین اج ــت و هش ــن 1397( و بیس 28 فروردی
ــی 14  ــو )11 ال ــه ای اک ــزی منطق ــه ری شــورای برنام

ــتان(.  ــامبر 2017، پاکس دس
در ایــن اجالســها عملکــرد موسســه فرهنگــی اکــو در 
دو ســال اخیــر و مدیریــت موثــر آن در برگــزاری طیــف 
ــی  ــن الملل ــی و بی ــای فرهنگ ــت ه ــیعی از فعالی وس
ــی  ــه فرهنگ ــن از موسس ــر گرفت.همچنی ــورد تقدی م

ــترک  ــی مش ــراث ادب ــت می ــت پاسداش ــه جه ــو ب اک
ــورهای  ــی و از کش ــه قدردان ــزرگ منطق ــعرای ب و ش
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 
تــالش هــای ایشــان در ارتقــا فعالیــت هــا و ظرفیــت 

هــای موسســه فرهنگــی اکــو تجلیــل شــد.
ــی  ــه فرهنگ ــس مؤسس ــنهاد رئی ــه پیش ــن ب همچنی
آژانس هــای  روســای  هم اندیشــی  نشســت  اکــو، 
تخصصــی اکــو بــا حضوردبیــر کل اکــو، رئیس موسســه 
ــس  ــو و رئی ــی اک ــاد علم ــس بنی ــو، رئی ــی اک فرهنگ
موسســه آموزشــی اکــو جهــت بحــث و تبــادل نظــر در 
خصــوص راهکارهــای مؤثــر در افزایــش ارتباطــات ســه 
ــام  ــارکت تم ــب مش ــور و جل ــی مذک ــاد بین الملل نه
پروژه هــای  و  برنامه هــا  در  اکــو  کشــورهای عضــو 

ــد.  ــزار ش ــاد برگ ــه نه ــن س مشــترک ای
ــه هــای  برگــزاری چهارمیــن نشســت روســای کتابخان
ملــی کشــورهای اکــو نیــز از اقدامات برجســته مؤسســه 

جلسات

بیست و هفتمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو

بیست و ششمین نشست شورای نمایندگان دائم مؤسسه فرهنگی اکو

نشست رایزنان فرهنگی کشورهای عضو در خصوص میراث فرهنگی مشترکنشست رایزنان فرهنگی کشورهای عضو با موضوع رسانه های دیجیتال مؤسسه فرهنگی اکو
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ایران

نشست فوق العاده شورای نمایندگان دائم مؤسسه فرهنگی اکو

بیست و سومین اجالس وزیران خارجه اکو - دوشنبه، تاجیکستان
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ــت  ــکاری دول ــا هم ــه و ب ــت مؤسس ــه هم ــه ب ــود ک ب
جمهــوری تاجیکســتان در روز دوشــنبه ششــم آذرمــاه 
1396 در کتابخانه ملی تاجیکســتان در شــهر دوشــنبه 
ــا پیــام رئیــس جمهــوری تاجیکســتان برگــزار شــد.  ب
در آییــن گشــایش ایــن نشســت کــه مقامــات فرهنگــی 
و شــخصیت هــای دیپلماتیــک مقیــم تاجیکســتان در 
ــس  ــری، ریی ــدی مظاه ــتند، محمدمه آن حضــور داش
موسســه فرهنگــی اکــو، ضمــن بیــان اهمیــت جایــگاه 
کتــاب و کتابخوانــی، پیشــنهاد کــرد، ســال 2018 
ــی  ــاب و کتابخوان ــگ کت ــال فرهن ــو س ــه اک در منطق
ــس  ــالس رئی ــن اج ــیه ای ــود. در حاش ــذاری ش نامگ
موسســه بــا روســای کتابخانــه هــای ملــی کشــورهای 
منطقــه، وزیــر فرهنــگ، وزیــر علــوم، قائــم مقــام وزیــر 
امــور خارجــه، رییــس آکادمــی علــوم و رییــس کمیتــه 
ــای  ــتان دیداره ــوری تاجیکس ــگری جمه ــد گردش رش
جداگانــه ای داشــت کــه در ایــن دیدارهــا راهکارهــای 
ــورد  ــترک م ــای مش ــکاری ه ــق هم ــترش و تعمی گس

بحــث و بررســی قــرار گرفتنــد.  

نشست شورای نمایندگان دائم   مؤسسه فرهنگی اکو

چهارمین اجالس روسای کتابخانه های ملی اکو  - دوشنبه، تاجیکستان

چهارمین اجالس روسای کتابخانه های ملی اکو - دوشنبه، تاجیکستان

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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