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گاهـنامه رویدادهــای فرهنــگی اکــو

ســال دوم ،شــماره  ،6خـــرداد 1400

مصاحبه اختصاصی سایت مؤسسه
فرهنگی اکو با مربی فوتبال افغانستان؛

رزما غفوری چگونه
به جایزه نانسن رسید؟
متن خبر را در صفحه 2

  

بخوانید

با حضور رئیس مؤسسه فرهنگی اکو؛

جایزه «موزه سال اروپا» برای
دو موزه در ترکیه

موزه تروا و موزه مدرن اودونپازاری ،شایسته دریافت جایزه ویژه
موزه سال اروپا شناخته شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه
با انتشار پیامی در توئیتر اعالم کرد« ،جوایز موزه سال اروپا» که یکی از طوالنیترین و
معتبرترین جوایز در بخش موزه به شمار رفته و تحت حمایت شورای اروپا و توسط صندوق
موزههای اروپا برگزار میشود ،به صاحبانش رسید.
در این مسابقه که سال گذشته بهعلت شیوع ویروس جدید کرونا برگزار نشد ،اسامی
موزههایی که در سال  2020و  2021شایسته دریافت جایزه شناختهاند ،بهطور آنالین از
یوتیوب اعالم شد .در این چارچوب ،موزه تروا برای سال  2020و موزه مدرن اودونپازاری
در اسکی شهیر نیز برای سال « 2021جوایز موزه سال اروپا» را دریافت کردند.

«بوستان اکو» احیا شد  
آیین احیای بوستان اکو با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه
جمهوری اسالمی ایران ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و سفرای کشورهای
عضو ،در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد برگزار و تفاهمنامه
همکاری مشترک امضا شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سرور بختی رئیس این نهاد
بینالمللی ،طی سخنانی در این مراسم تأکید کرد :بسیار خرسندم که بوستان اکو،
این نماد مشترک کشورهای منطقه یا به عبارتی نماد همبستگی و اشتراک که بیش
از یک دهه پیش ،با اندیشه و خردی نیک پایهگذاری شد را بار دیگر زنده و پویا

کنیم و آن را محملی برای رسیدن به اعتالی همبستگی منطقهای قرار دهیم.
سید محمدحسین حجازی ،مدیرعامل شرکت نوسازی عباسآباد نیز در این مراسم
گفت :مجموعه اراضی عباسآباد ،با همت و تخصص مهندسان و هنرمندان ایرانی،
سازههای فنی و عمرانی منحصربهفردی را ایجاد کرده است و بهتازگی بهدنبال
همکاریهای بینالمللی است.
رسول مهاجر ،معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در مراسم احیای
بوستان اکو گفت :با احیای بوستان اکو ،نمادهای فرهنگی کشورهای عضو و
منطقه اکو در این منطقه احداث و نصب میشود و در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار میگیرد.

افتتــاح بزرگتر یــن مجتمع توریســتی آســیای میانه در قزاقســتان
بزرگترین مجتمع تور یستی آسیای میانه در ترکستان قزاقستان افتتاح شد.
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از  ،24/kzدر مراسم افتتاح این مجتمع ،نخستوزیر
قزاقستان شرکت داشت .این مجتمع در وسعت  20هکتار در منطقه سیاحی حضرت سلطان قرار
دارد و از رسته تاجران و هنرمندان جاده ابریشم ،آمفیتئاتر جهت برگزاری مسابقه اسبدوانی،
بازار شرقی ،هتل و رستورانها ...فراهم شده است .در اطراف آن کانالی قرار دارد که جهت
برگزاری برنامههای تئاتری پیشبینی شده است .این مجتمع پس از آرامگاه خواجه احمد یسوی
مهمترین موضع زائران در قزاقستان محسوب میگردد.

آخر یــن اخبــار فرهنگــی ،هنــر ی و ور زشــی کشــورهای عضــو اکو در :
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مسئولیت جدید ترکمنستان در «اکو»
ترکمنستان متعهد به تقویت سیستم مالی منطقهای برای تسهیل همکاری
اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو» شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،پنجمین نشست وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو اکو به
ریاست ترکمنستان برگزار شد.
ُ
محمد گلدی سرداراف ،وزیر اقتصاد و دارایی ترکمنستان در سخنرانی خود بهصورت
ویدئوکنفرانس ،از روشهای ساده تعامل اقتصادی و تجارت بین کشورهای عضو اکو
جهت تسریع بهبود بیماری همهگیر ویروس کرونا سخن گفت .این جلسه با شرکت
هیئتهای ترکمنستان ،ترکیه ،آذربایجان ،ایران ،تاجیکستان ،افغانستان و همچنین
بانک توسعه تجارت اکو و دبیرخانه سازمان مذکور برگزار شد.

هفـــته
فیلم قرقیزستان
در بــالروس

  
هفته فیلمهای قرقیزستان در بالروس برگزار شد.
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از  ،kabar.kgدر سینمای «بالروس»
شهر مینسک ،مراسم افتتاح هفته سینمای قرقیزستان ،با شرکت نمایندگان سفارت
قرقیزستان در بیشکک ،وزارتخانهها ،دانشجویان و اهالی هنر افتتاح شد.
در این مراسم تأکید شد هفته ُمذکور به مناسبت سیسالگی استقالل قرقیزستان و
هشتادسالگی باالت بیک شمشیاف ،کارگردان معروف سینمای قرقیز برگزار میگردد.
هفته سینمای قرقیزستان با همکاری سفارت قرقیزستان در مینسک و وزارتخانههای
فرهنگ دو کشور برگزار گردید.

سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400

برنامه «احساس» پاکستان در
میان چهار طرح برتر حفاظت
اجتماعی جهان

بانک جهانی گزارشی درمورد «پاسخهای
مرتبط با محافظت اجتماعی جهانی
دربرابر  »19-Covidمنتشر کرد که در آن ،برنامه اضطراری کمک نقدی پاکستان
با نام «احساس» ،در میان چهار طرح برتر مبتکرانه حفاظت اجتماعی جهان قرار
گرفت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،بانک جهانی برنامه اضطراری
کمک نقدی پاکستان با نام «احساس» را ازنظر تعداد افراد تحت پوشش درمیان
چهار برنامه محافظت اجتماعی برتر در سطح جهان ،بهرسمیت شناخته است .دکتر
ً
سانیا نیشتر ،بانوی موفق پاکستانی و نامزد دبیرکل سازمان جهانی بهداشت ،شخاصا
مسئولیت نظارت بر این طرح را برعهده داشت.

در آیین رونمایی و معرفی سه اثر تازهمنتشره در حوزه زبان و ادبیات پاکستان بررسی شد؛
جایگاه ادبیات ملی پاکستان در میراث فرهنگی اکو
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ترجمه غزلیات کمال خجندی به آلمانی

کتاب «دفتر عشق» ،دربرگیرنده منتخب غزلیات
کمال خجندی ،از عارفان و شاعران پارسیگوی به
زبان آلمانی منتشر شد.
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مصاحبه اختصاصی سایت مؤسسه فرهنگی اکو با مربی فوتبال افغانستان؛
رزما غفوری چگونه به جایزه نانسن رسید؟

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو
به نقل از ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،به مناسبت هفتصدمین سالگرد تولد کمال خجندی،
منتخب غزلیات این شاعر پارسیزبان به نام «دفتر عشق» ،به زبان آلمانی منتشر شد.
این کتاب دربرگیرنده  ۵۰غزل از غزلیات این شاعر است که توسط الکساندر هایزر به
آلمانی ترجمه شده است.
در معرفی کتاب «دفتر عشق» عنوان شده است :در این مجموعه بیش از  ۲۰مقاله
جمعآوری شده است که موضوع اصلی آنها عالقه و توجه نویسندگان غربی به ادبیات
فارسی ـ تاجیکی و تحقیقاتشان در این زمینه است.
به همت مؤسسه فرهنگی اکو ،سه کتاب تازهمنتشره در حوزه زبان و ادبیات
پاکستان ،در تاریخ  27اردیبهشت (ثور) ،برابر با  17می ،با حضور نماینده سفارت
پاکستان ،نویسندگان ،پژوهشگران و اساتید دانشگاهی ،رونمایی و معرفی شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،در افتتاح این نشست مجازی،
آقای سرور بختی ،رئیس این نهاد بینالمللی ،با بیان اینکه منطقه اکو ،یک منطقه
ممتاز فرهنگی و علمی است و بستری شایسته و مناسب برای تعامل و گفتگوهای
میانفرهنگی بهشمار میآید ،تأکید کرد :جوامع اکو در همه اعصار ،توجه ویژهای
به مقوله کتاب داشتهاند و مطالعه ،خواندن و دانستن ،همواره در نزد آنان امری
تعالیبخش بهشمار آمده است و نویسندگان ،شاعران و هنرمندان ،با آفرینشهای
خود در عرصههای علمی ،ادبی و هنری ،نقش بسیارمهمی در ثبت و نگهداری میراث
فرهنگی کشورها برعهده داشتهاند.
در ادامه این نشست آقای مبشر علی زیدی ،نویسنده از پاکستان؛ دکتر علی بیات،
دانشیار گروه زبان و ادبیات اردوی دانشگاه تهران؛ دکتر علی داوودی ،مدیر دفتر شعر
حوزه هنری؛ خانم دکتر وفا یزدانمنش ،دانشیار گروه زبان و ادبیات اردوی دانشگاه
تهران و خانم عنبرین اشرف ،دانشجوی دکتری زبان فارسی دانشگاه شهید بهشتی
از پاکستان ،به معرفی و ارزیابی کتابهای «درخت کلمات (مجموعه داستانهای
مینیمال)»« ،دستور کامل و آموزش زبان اردو برای فارسیزبانان» و «پیرهن گم
کردهام» پرداختند.

رامسر مقصد گردشگری سالمت در ایران

ُرزما غفوری ،مربی فوتبال افغانستانی و برنده جایزه نانسن سازمان ملل ،در
مصاحبهای اختصاصی با سایت مؤسسه فرهنگی اکو به سؤاالت مختلفی پیرامون
ابعاد مختلف زندگی خود پاسخ داد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،رزما غفوری در این مصاحبه
مجازی ضمن بیان انگیزه خود برای آموزش مهارتهای ورزشی به دختران و پسران
مهاجر افغان در ایران ،ایجاد امید در جامعه مهاجر افغانستانی ساکن شیراز را
مهمترین هدف خود در مربیگری فوتبال برشمرد .او دریافت جایزه جهانی نانسن را
بهپاس خدمات خالقانه و داوطلبانهاش به جامعه مهاجر افغانستانی در شیراز دانست و
تأکید کرد :افتخارآفرینیهای خود را با تمام دختران و زنان سرزمین اکو شریک است.

ساخت مدارس در قرقیزستان با همکاری روسیه

بیش از پنجاه نوع گیاه دارویی در رامسر رویش مییابد که این ظرفیت اقتصادی،
فرصت طالیی برای رونق گردشگری سالمت است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری صداوسیمای
مرکز مازندران ،مدیر جهاد کشاورزی رامسر گفت :سطح رویش گیاه گلگاوزبان در
زمینههای کشاورزی این شهرستان حدود  ۱۴۰هکتار است و پیشبینی میشود با
ُ
ُ
تالش  ۷۴۰بهرهبردار ،امسال حدود  ۴۰تن محصول خشک برداشت شود .فرزاد
نواییان با بیان اینکه برداشت گل و گیاهان دارویی گلگاوزبان در روستای جنت رودبار
رامسر از خرداد امسال آغاز شد و تا تیرماه ادامه دارد ،گفت :این گیاه دارویی در
روستای جنت رودبار رامسر به علت سازگاری آبوهوا و خاک منطقه ،هنگام چیدن،
حدود دو سانت درازا داشته و پس از چیده شدن در زیرشیروانی ،الیهای پهنشده و با

گرمای غیرمستقیم نور خورشید خشک و پسازآن در کیسههای پارچهای بزرگ قرار
گرفته و تا زمان فروش در انباری تاریک نگهداری میشود.

گرامیداشت  110سالگی استاد ترسونزاده در تاجیکستان

دو بانوی کوهنورد افغان بر بام بلندترین قله بامیان

وزرای آموزش و علوم قرقیزستان و روسیه درمورد ساخت مدارس بهطور
مشترک گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
در بیشکک ،در یک کنفرانس ویدیویی ،بوالت بیک کوپشف ،وزیر آموزش و علوم
قرقیزستان با سرگئی کراوتسوف ،وزیر آموزشوپرورش فدراسیون روسیه دیدار کرد.
در این جلسه درمورد طیف گستردهای از موضوعات تبادلنظر کامل صورت گرفت.
طرفین درمورد ساخت مدارس و مراکز آموزشی مشترک قرقیزستان و روسیه و ایجاد
واحد تعطیالت تابستانی برای کودکان بااستعداد در مرکز بینالمللی کودکان «آرتق»
گفتگو کردند.

دو بانوی کوهنورد افغان بر بام بلندترین قله بامیان
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از آژانس باختر ،تمنا جهان
و نازیمه خیرزاد نخستین بانوانی هستند که بلندترین قلعه کوه بابا  -شاه فوالدی  -با
ارتفاع  ۵هزار و  ۱۴۰متر را در تاریخ  ۲۴حمل ،در بامیان فتح کردند .این بانوان
کوهنورد از یک سال بدینسو ،با تیم کوهنوردی «پیک» تمریناتشان را آغاز کردند.
در خبرنامه آمده است که این تیم کوهنوردی ،در سالهای گذشته نیز بهمنظور فتح
قله شاهفوالدی بامیان ،دوبار صعود ناموفق داشتند؛ اما اینبار ،این بانوان کوهنورد ،با
شش نفر از مردان کوهنورد از والیتهای غزنی ،بدخشان ،کابل و بامیان ،به رهبری
سید علیشاه فرهنگ ،مسئول تخنیکی و محمدحسین یاسا ،بنیانگذار این تیم ،قلعه
شاهفوالدی را فتح کردند.
در آثارخانه ملی تاجیکستان ،به مناسبت  110سالگی استاد میرزا ترسونزاده ،شاعر
و قهرمان تاجیکستان ،کنفرانس علمی برگزار گردید.
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری خاور ،در این کنفرانس بیش از صد
اثر از عکس و نشان و کتاب و جوایز استاد ترسو نزاده در معرض دید گذاشته شدند .در
کنفرانس ویراج سینگخ ،سفیر هندوستان در تاجیکستان ،دانشمندان و محققان راجع به
آثار استاد میرزا ترسو نزاده و نقش ایشان در پیوند معنوی ملتها سخنرانی کردند.
گفتنیست میرزا ترسو نزاده ( )1977-1911نهتنها بهعنوان شاعر و نویسنده ،بلکه
در زمان اتحاد شوروی بهعنوان شخصیت سیاسی ،در تحکیم دوستی مردمان آسیا و
آفریقا خدمات زیادی انجام داده است .وی بارها به هندوستان سفر داشت و درباره این
کشور اشعار و منظومههای زیادی تألیف نموده است.

«دوشنبه» میزبان روزهای سینمای ازبکستان

به میزبانی تاجیکستان ،روزهای سینمای ازبکستان در شهر دوشنبه برپا میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
در دوشنبه ،روزهای  28آوریل تا اول ماه می سال جاری ،به میزبانی تاجیکستان،
روزهای سینمای ازبکستان در شهر دوشنبه برپا میشود.
هدف از برگزاری روزهای سینمای ازبک در شهر دوشنبه ،توسعه همکاری دو کشور
دوست و همسایه تاجیکستان و ازبکستان ،درزمینه فیلمبرداری اعالم شده است .طی
این روزها نمایش تعدادی از فیلمهای هنری و مستند سینماگران ازبکستان در معرض دید
تماشاگران گذاشته میشود .مؤسسه دولتی «تاجیک فیلم» ابراز اطمینان کرد که برگزاری
رویداد مذکور به توسعه همکاری سودمند میان فیلمسازان تاجیک و ازبک کمک و
دوستی و حسن همجواری مردم برادر تاجیکستان و ازبکستان را پایدار میکند.
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در دیدار وزیر امور خارجه ترکمنستان با سفیر تاجیکستان بررسی شد؛
چشمانداز همکاریهای دوجانبه فرهنگی عشقآباد و دوشنبه

وزیر امور خارجه ترکمنستان با سفیر تاجیکستان در عشقآباد دیدار و درمورد
چشمانداز توسعه همکاریهای دوجانبه گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
فزاده،
خبرگزاری فارس ،رشید مردوف ،وزیر امور خارجه ترکمنستان با فرخ شری 
سفیر تاجیکستان در عشقآباد دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین چشمانداز توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینههای سیاسی،
تجاری ،اقتصادی ،فرهنگی و بشردوستانه را مورد بررسی قرار دادند.

خدمت شاهنامه از نگاه مدیر کتابخانه گاندی تاجیکستان

جاذبههای گردشگری شهر «تاشکند» پایتخت «ازبکستان»

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از آیفیلم  ،2ازبکستان
شامل شهرهای باستانی و تاریخی زیادی است که سمرقند ،بخارا ،تاشکند و خوارزم
از مهمترین و قدیمیترین شهرهای این سرزمین هستند .هریک از این شهرها برای
خود داستانها و افسانههای زیادی دارند .عمارتها ،مکتبهای قدیمی ،بناهایی با
کاشیکاریهای بینظیر ،هریک راوی قصههای کهن این مرزوبوم هستند .پایتخت
جمهوری ازبکستان« ،تاشکند» ،یکی از شهرهای بزرگ آسیای میانه محسوب میشود
و همچنین یکی از شهرهای کهن دنیاست .محققان قدمت این شهر را  ۲۲۰۰سال
برآورد کردهاند .این شهر که شهری مدرن بهحساب میآید ،دارای واحدهای صنعتی
مدرن و بیش از  ۵۰۰کمپانی تولیدی مختلف است که بیوقفه در این شهر مصروف
فعالیت هستند و این موضوع باعث شد که این شهر خیلی زود رشد کند و به یک شهر
توسعهیافته و پیشرفته در سطح بینالمللی است تبدیل شود.

جایزه جشنواره «انیمافست» زاگرب به محبوبه کالیی

هیئتداوران سیویکمین دوره جشنواره بینالمللی انیمافست زاگرب ،جایزه
بهترین فیلم تولید اول خود را به خانم محبوبه کالیی ،بهخاطر انیمیشن «دیوار
چهارم» اهدا کرد.

حضور وزیر آموزش قرقیزستان در نشست یونسکو

نخستوزیر عمرانخان میگوید پاکستان بیشاز آنچه در اختیار دارد ،برای
مبارزه با تغییرات آبوهوایی انجام داده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
مؤسسه فرهنگی اکو ،بر اساس
اعالم نخستوزیر عمرانخان،
پاکستان از طرف خود سهم باالیی
در مبارزه با تغییرات آبوهوایی
داشته است؛ زیرا دولت بودجه
 14500میلیون روپیه را در این
زمینه اختصاص داده که در نوع خود
یک رکورد است.
نخستوزیر همچنین در توییتر خود
گرافیکی منتشر کرد که نشاندهنده
تعهد دولت تحریک انصاف
پاکستان برای حفاظت از محیطزیست ،بهمنظور نجات نسلهای آینده است.

مدیرکتابخانهعلمیمرکزیایندیراگاندیدرآ کادمیملیعلومجمهوریتاجیکستان
گفت :هیچیک از آثار فرهنگی و تاریخی ،خدمتی همانند شاهنامه فردوسی را در
حفظ و گسترش زبان فارسی انجام نداده است.

کشف گورهای متعلق به قرن سیزدهم در کوشآداسی

گورها و استخوانهای انسان مربوط به قرن سیزدهم در منطقه کوشآداسی آیدین
پیدا شد.

بهخاطر انیمیشن «دیوار چهارم» اهدا شد؛

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایسنا ،در مراسم اختتامیه
این جشنواره که در زاگرب برگزار شد ،این جایزه موسوم به «زالتکو گرگیچ (Zlatko
 »)Grgić Awardبه فیلمساز جوان ایران تعلق گرفت.
در بیانیه هیئتداوران جشنواره انیمافست آمده است که فیلم ایرانی دیوار چهارم،
ساخته خانم محبوبه کالیی ،بهخاطر تکنیک تجربی ارزندهاش که بیننده را به درون

سهم پاکستان در مقابله با تغییرات آبوهوایی

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از رادیو تاجیکی صدای
یزاده در همایش مجازی زبان و ادبیات
خراسان به نقل از ایرنا ،شادیمحمد صوف 
فارسی افزود :شاهنامه نهتنها دانشنامه فرهنگ و تمدن ایرانی است ،بلکه سرچشمه
معتبر روزگاران کهن تمام اقوام شرق است.
وی ادامه داد :شاهنامه فردوسی با زبان فارسی هممعناست و این حقیقت تاریخی که
در شصتهزار بیت بیزوال ،حتی هزار واژه عربی به کار نرفته است ،دلیلی بر وجود
این گنجینه غنی در زبان فارسی است .بهگفته مدیر کتابخانه علمی مرکزی ایندیرا
گاندی آ کادمی ملی علوم جمهوری تاجیکستان ،قسمت زیادی از واژگان شاهنامه در
گویش فارسی تاجیکی حفظ شده است و مردم آن را با همان معنی معروف تاجیکی
میشناسند و میفهمند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سرور بختی رئیس مؤسسه فرهنگی
اکو طی سخنانی در آئین ملی روز فرهنگ پهلوانی که روز هشتم خردادماه  ۱۴۰۰با
حضور مسئوالن عالیرتبه فرهنگی و ورزشی جمهوری اسالمی ایران در زورخانه سپهبد
شهید پهلوان قاسم سلیمانی برگزار شد ،تأکید کرد :ما ملتهای سرزمین اکو ،فامیلهایی
ً
گمشده از یکدیگریم که یقینا روزی دوباره به هم بازخواهیم گشت ،ولی چه خوب که
عمر این جداییها را کوتاه کنیم و از آیین دیرین پهلوانی پلی بهسوی هم بسازیم.

جاذبههای گردشگری «تاشکند»
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ذهن قهرمان داستان برده و بر پویایی خانواده و اصالح سیاستهای اجتماعی تأکید
دارد ،بهعنوان بهترین فیلم تولید اول در بخش موسوم به زالتکو گرگیچ انتخاب
شده است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،حفاریها در ویرانههای
کادیقلعهسی که نام آن در دوران باستان «آنایا» بود ،در منطقه کوشآداسی ،تحت
رهبری موزه باستانشناسی آیدین ادامه دارد.
در این کاوشها مقبرههای هزارساله و استخوانهای انسان و همچنین قطعات آجر
و کاشی با قدمت  8قرن کشف شده است .در آخرین کاوشها 5 ،قبر دیگر در
کادیقلعهسی ،جایی که تاکنون  400قبر پیدا شده است ،کشف شد .مشخص شد که
 3قبر متعلق به انسان بزرگسال و  2قبر متعلق به کودک بوده است.

با نمایش فیلم «دشتی» ،ساخته شامل علییف
صورتگرفت؛
معرفی سینمای آذربایجان در مسکو

وزیر آموزش و علوم قرقیزستان ،در نشست آنالین با موضوعیت «یک سال با
کووید؛ اولویت ارتقای سطح آموزش برای جلوگیری از فاجعه در نسل امروز»،
آخرین وضعیت آموزشی این کشور را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو و به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،الماسبیک بیشن علیوف ،وزیر آموزش و علوم قرقیزستان ،در
این نشست شرکت کرد .این کنفرانس آنالین توسط یونسکو برگزار شد و وزرای
آموزشوپرورش از  114کشور جهان در آن حضور داشتند .هدف از این جلسه تبادل
تجربه عملی مبتنی بر دانش و پشتیبانی ،تعامل و همکاری چندجانبه مؤثر در شرایط
بیسابقه و بهبود روند سازمانهای آموزشی است.

مؤسسه «ویچیر» (شام) باهدف معرفی تاریخ و
فرهنگ و هنر مردمان شرق تأسیس شده است.
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از day.
 ،azاین مؤسسه در چندین برنامه آثاری را از
کارگردانهای معروف آسیا ،قفقاز و آفریقا در
تاالرهای شهر مسکو به نمایش گذاشته است.
هفته گذشته در کتابخانه نیکرسوف پایتخت روسیه ،نمایش فیلم «دشتی» ،ساخته
شامل علییف ،کارگردان آذربایجانی برگزار گردید.
به گفته آلیس اورچوک ،یکی از مسئوالن این طرح ،نمایش فیلم مذکور سینمای جهان
ترک را در پیشروی تماشاگران باز نمود .سینمای آذربایجان با سنتهای غنیاش پربار
است و این شکوفایی از سالهای هفتاد قرن گذشته شروع شده بود.

سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سرور بختی طی سخنانی در این
نشست مجازی با تأکید بر اینکه خوشبختانه یکی از فعالترین نهادهای فرهنگی در
کشورهای عضو اکو ،کتابخانههای ملی هستند ،تأکید کرد :مؤسسه فرهنگی اکو از
ابتکارات این نشست بهمنظور ارتقای هرچه بیشتر همکاری میان کتابخانههای ملی
کشورهای عضو استقبال نموده و امیدوار است که برگزاری این نشست بتواند زمینههای
گوناگون در حوزههای مختلف فرهنگی و طرحهای مشترک تحقیقاتی را فراهم نماید.
اشرف بروجردی ،رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز طی سخنانی بر استفاده
از ظرفیتهای فرهنگی کشورهای عضو اکو تأکید کرد و گفت :برپایی نشست رؤسای
کتابخانههای ملی کشورهای عضو اکو ،اقدامی ارزشمند در جهت ایجاد همگرایی،
قرابت ،گسترش اشتراکات فرهنگی و پیوند عمیق میان مردم در منطقه اکو است.
علی اوداباش ،رئیس کتابخانه ملی ترکیه؛ فیض جمه خان ،رئیس کتابخانه ملی
تاجیکستان؛ اوسپانوا بختی جمال کایبربکونا ،رئیس کتابخانه ملی جمهوری قزاقستان؛
سوتان سوتکوفسکی ،سرپرست دفتر منطقهای یونسکو در تهران؛ راجا جاوید اقبال،
ُ
معاون کتابخانه ملی پاکستان؛ کریم طاهراف ،رئیس کتابخانه ملی آذربایجان؛ خانم
نورجان رحیم وا ایمان کولووا ،رئیس کتابخانه ملی قرقیزستان؛ خانم امیده عالم جان
وا تیشه بایووا ،رئیس کتابخانه ملی ازبکستان ،از دیگر سخنرانان در این اجالس بودند
که ضمن تشریح آخرین وضعیت کتابخانههای ملی کشورهای متبوع خویش ،از تداوم
همکاریهای کتابخانهای میان کشورهای عضو اکو حمایت کردند.
در پایان این نشست ،بیانیه پایانی این اجالس و دستورالعمل برای برگزاری ششمین
نشست قرائت شد.

با سخنرانی سرور بختی برگزار شد؛
پنجمین نشست رؤسای کتابخانههای ملی کشورهای اکو

پنجمین نشست رؤسای کتابخانههای ملی کشورهای عضو اکو در تاریخ 25
خرداد ،به میزبانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با سخنرانی سرور بختی،
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و رؤسای کتابخانههای ملی کشورهای عضو؛ اشرف
بروجردی ،رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ کریستین مکنزی ،رئیس
«ایفال» و سوتان سوتکوفسکی ،سرپرست دفتر منطقهای یونسکو برگزار شد.

رونمایی از کتاب «آداب و سنن عید نوروز» در نخجوان

کتاب «آداب و سنن عید نوروز در ایران» به زبان آذری ،در جمهوری نخجوان
رونمایی شد.

آذربایجان ،افغانستان ،تاجیکستان ،ترکیه ،ترکمنستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان،
پاکستان ،عراق ،مصر و جمهوری خودمختار نخجوان ،همراه تصاویر جذاب از این عید
باشکوه نوروز در این اثر فرهنگی گردآوری و به زبان آذری ترجمه شده است.

سرکنسولایراندر«آ کتائو»
قزاقستان در یک نشست
مجازی – علمی ،پیشنهاد
ایجاد یک پارک مشترک
علم و فناوری بین ایران و
قزاقستان را مطرح کرد.

«گورکن» نامزد بهترین فیلم جشنواره
«کوئینز ورلد»

فیلم سینمایی «گورکن» در ادامه حضور جهانی خود،
نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم در یازدهمین جشنواره
فیلم کوئینز ورلد آمریکا شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو و به نقل از روابط عمومی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،این کتاب که بههمت کنسولگری جمهوری اسالمی ایران
در نخجوان ترجمه و چاپ شده است ،به فلسفه وجودی ،منشأ عید نوروز و آداب و
سنن اقوام مختلف ایرانی و معرفی آداب عید نوروز ،سفره هفتسین و دیدوبازدید،
خانهتکانی ،زیارت اهل قبور ،سیزدهبدر و ...اشاره میکند.
ابوالفضل ربیعی ،وابسته فرهنگی ایران در نخجوان گفت :در این کتاب همچنین،
بررسی جشن نوروز در سایر کشورهای منطقه و جهان ،ازجمله کشورهای جمهوری

تأسیس پارک مشترک علم و فناوری بین ایران و قزاقستان
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل
از ایلنا ،فیلم سینمایی «گورکن» ،به کارگردانی کاظم مالیی و تهیهکنندگی سینا سعیدیان ،در
جدیدترین حضور بینالمللی خود ،نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم سینمایی در یازدهمین
جشنواره فیلم کوئینز ورلد آمریکا شد .این فیلم تابهحال در  ۲۸جشنواره بینالمللی رقابت
کرده و  ۱۳جایزه جهانی بهدست آورده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
دوشنبه ،در دانشگاه «یسه نوف» قزاقستان یک نشست مجازی تحت عنوان «چشمانداز
همکاریهای فرامرزی دپارتمانهای مجمع مردم قزاقستان :وضعیت فعلی و روندهای
توسعه» برگزار شد .در این نشست که از سوی «انجمن دپارتمانهای مجمع مردم قزاقستان»،
دانشگاه ملی اوراسیایی ،دانشگاه شانیراک ،دانشگاه صنعتی کاسپین یسه نوف و با مشارکت
نمایندگان نهادهای دولتی ،دیپلماتها ،کارشناسان خارجی ،اعضای دپارتمانهای مجمع
مردم قزاقستان ،اساتید دانشگاههای قزاقستان و پژوهشگران جوان دایر شد ،حبیبالله
ملکوتیفر ،سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در آکتائو شرکت و سخنرانی کرد.
ملکوتیفر در این نشست با اشاره به اهمیت روزافزون علم و فناوری در جهان امروز بهعنوان
موتور محرک تمدن جهانی ،بر لزوم توجه هرچه بیشتر به دیپلماسی علم و فناوری تأکید کرد.
در نشست بینالمللی «همکاری در توسعه سبز
و اهداف جهانی »)P4G( 2030-سخنرانی و
از کاهش مقدار جریان رودخانههای فرامرزی و
تنوع زیستی در منطقه ناشی از تغییرات اقلیمی
ابراز نگرانی کرد .رفع پیامدهای تغییرات اقلیمی،
بازسازی «سبز» و همچنین دستیابی به اهداف
توسعه پایدار سازمان ملل متحد و اجرای مقررات
توافقنامه اقلیمی پاریس ،در دستور کار این نشست
ویدئویی دوروزه قرار گرفته است.

سخنرانیرئیسجمهورازبکستاندرنشستبینالمللی
«همکاری در توسعه سبز و اهداف جهانی»2030-

رئیسجمهور ازبکستان در نشست بینالمللی «همکاری در توسعه
سبز و اهداف جهانی »)P4G( 2030-سخنرانی و از کاهش مقدار جریان
رودخانههای فرامرزی ابراز نگرانی کرد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار
خبرگزاری فارس در تاشکند ،شوکت میرضیایف ،رئیسجمهور ازبکستان،

در دیدار امامالدین ستارف و گلناره کالرا صمد بررسی شد؛
برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و ورزشی قرقیزستان و
تاجیکستان

ســفیران تاجیکســتان و قرقیزستان
در روســیه بــا یکدیگــر دیــدار و
تقویــت همــکاری بین دو کشــور
را بررســی کردنــد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنگی اکو و به نقل از خبرنگار
ُ
خبرگزاری فارس در دوشنبه ،امامالدین ستاراف و گلناره کالرا صمد ،سفرای تاجیکستان و
قرقیزستان در روسیه ،با یکدیگر مالقات کردند.
در جریان این دیدار طرفین درمورد وضعیت فعلی و توسعه روابط دوستانه سنتی دو کشور
گفتگو کردند .طرفین برای تقویت تعامل مهاجران تاجیکی و قرقیزی از طریق برگزاری
رویدادهای مشترک فرهنگی و ورزشی و همچنین سازماندهی سمینارهای عملی و
میزگردهایی درمورد موضوعات مهم دستور کار ،بهطور مشترک ابراز عالقهمندی کردند.

در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ترکمنستان برگزار شد؛
پاکستان میزبان روز جهانی محیطزیست 2021

پاکستان با همکاری برنامه محیطزیست سازمان ملل ( )UNEPمیزبان مراسم روز
جهانی محیطزیست  2021گردید.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،نخستوزیر عمرانخان ،ریاست
کنفرانس جهانی محیطزیست را در اسالمآباد برعهده داشت .وی در سخنرانی مراسم
افتتاحیه مجلسی دهه سازمان ملل درمورد ترمیم اکوسیستم بهمناسبت روز جهانی
محیطزیست اظهار داشت که زمان آن فرارسیده است که گرد هم آییم و محیطزیست
را برای نسلهای آینده نجات دهیم.
ً
این اولینبار در تاریخ است که پاکستان رسما میزبان روز جهانی محیطزیست میشود.
در این جلسه به مناسبت روز
جهانی محیطزیست ،سخنرانانی
ازجمله بوریــــــس جانــسون
نخســـتوزیر انگلیـــس؛ Xi
 ،Jinpingرئیسجمهور چین؛
آنتونیو گوترش ،دبیرکل سازمان
ملل متحد حضور دارند.

عبدالخالق نبوی ،محقق و
عینیپژوه اعالم کرد؛
کشـــف جدیدتریـــن
اشـــعار پـــدر ادبیات
معاصـــر تاجیـــک

بر اثر کاوش و تحقیقها در
میان دستنوشتههای استاد
صدرالدین عینی ،بنیانگذار
ادبیات نوین تاجیک ،سی شعر تازه کشف شد.
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری خاور ،عبدالخالق نبوی ،محقق و
عینیپژوه تاجیک با اعالم این خبر افزود :جهت تهیه کلیات آثار استاد عینی به بایگانی
ایشان مراجعه نمودیم و از وسط دفترها و دستنوشتهها ،سی شعر تازه از صدرالدین
عینی بهدست آمد که تاکنون منتشر نشده و ازنظر محققان به دور بود .گفتنیست استاد
صدرالدین عینی ( )1954-1878بنیانگذار ادبیات نوین تاجیک و قهرمان تاجیکستان
میباشد و آثار فراوانی در نظم و نثر از خود باقی گذاشته است.

بزرگداشت «مختومقلی فراغی» در عشقآباد

وبینار آنالین با موضوع «میراث خالق مختومقلی فراغی و ارزشهای جهانی
انسانی» در دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو در ترکمنستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری
فارس در عشقآباد ،در این گردهمایی دانشمندان و صاحبنظران ادبی خارجی و ترکمن و
نمایندگان دفاتر منطقهای یونسکو ،در بستر مجازی انستیتوی روابط بینالملل وزارت امور
خارجه ترکمنستان گرد هم آمدند .ابتدا جامومورات قربانگلدیف ،رئیس مدرسه عالی
دیپلماتیک سخنرانی افتتاحیهای را
برای شرکتکنندگان برگزار کرد .وی
اهمیت میراث ادبی مختومقلی را
بهعنوان بنیادی فرهنگی برای همکاری
بینالمللی توصیف کرد؛ سپس هریک
از سخنرانان ،درخصوص جنبههای
مختلف خالقیت «مختومقلی»،
بهروزرسانی میراث وی و روابط ادبی به
ایرادسخن پرداختند.
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طی مراسمی در تاالر وحدت
تهران انجام شد؛

سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400

انتشار کتاب «اینکرلیک» به زبان قزاقی

اهدای اولین نشان نوروز
به «سرور بختی»

بهمناسبت سالروز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی،
وبیناری با حضور فارسیآموزان و دوستداران زبان و ادب فارسی جمهوری
آذربایجان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ
و ارتباطات اسالمی ،قربانعلی پورمرجان ،رایزن فرهنگی ایران در باکو ،مسعود حسنی ،از
بنیاد سعدی و خانم علیزاده ،استاد دانشگاه باکو و مدرس کالسهای فارسی رایزنی فرهنگی
ایران ،درمورد زبان فارسی و مقام فردوسی در حفظ جایگاه زبان فارسی سخنرانی کردند.
در ادامه  ،سخاوت و میکائیل و خانمها زینب ،مریم ،آنا ،آفاق ،گونل ،زلیخا و فرنگیس،
به قرائت اشعاری از فردوسی ،خیام و سعدی پرداختند.

در قالب امضای تفاهمنامه صورت گرفت؛
آغاز همکاریهای مؤسسه فرهنگی اکو و انستیتوت مطالعات
استراتژیکافغانستان

تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه فرهنگی اکو و انستیتوت مطالعات استراتژیک
افغانستان به امضا رسید.

بهبود صنعت گردشگری کشمیر پس از کرونا

اولین نشان نوروز توسط بنیاد رودکی و بنیاد توسعه فناوریهای فرهنگی ،طی
مراسمی در تاریخ  21اسفندماه  1399در تاالر وحدت تهران به سرور بختی ،رئیس
مؤسسه فرهنگی اکو اعطا شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،در این مراسم همچنین نشان
نوروز به آقایان علیاصغر شعردوست ،پژوهشگر ادبی و زبانشناس؛ شفیق شرق،
وابسته سفارت افغانستان؛ نماینده سفارت ژاپن؛ امجد المظفر،رایزن فرهنگی و علمی
سفارت عراق در تهران؛ خان میریام گتس ،ایرانشناس و مستشرق از فرانسه و رافائل
مارائلو ،شرقشناس از ایتالیا اهدا شد.
شایانذکر است نشان نوروز که با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،پژوهشگران و نمایندگان برخی کشورهای همسایه رونمایی و اهدا شد؛
به افرادی اهدا میشود که در شناساندن فرهنگ نوروز در سطح کشورهای مختلف
فعالیت میکنند و قرار است هرساله این نشان به فعاالن این عرصه اهدا شود.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
بیشکک ،کتاب «اینکرلیک» چهارده داستان از ده نویسنده ادبیات معاصر ایران را دربر
َ
میگیرد که در  184صفحه بهدست مخاطبان قزاق رسید .عنوان کتاب «اینکرلیک» که
به زبان فارسی دارای معانی «عالقه»« ،اشتیاق» و «رغبت» میباشد ،بهعنوان عالقه و
اشتیاق ویژه مترجم قزاق نسبت به ادبیات فارسی انتخاب شد.
شایانذکر است که آثار نویسندگان معاصر ایران ،اولینبار از طریق زبان اصل ،فارسی،
به زبان قزاقی ،به کوشش خانم آیناش قاسم ترجمه و چاپ شده بودند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،روز چهارشنبه  12خردادماه،
مصادف با دوم جون  ،2021تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه فرهنگی اکو و انستیتوت
مطالعات استراتژیک افغانستان به امضا رسید .در برنامه امضای این یادداشت تفاهم
که بهصورت مجازی برگزار شد ،طرفین آغاز رسمی همکاریها را به فال نیک گرفته
و بر تداوم برگزاری برنامههای مشترک ،باهدف نزدیک ساختن ملتهای منطقه اکو از
طریق فرهنگ تأکید نمودند.
سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در برنامه امضای تفاهمنامه ،گفت :افغانستان
عضو اصلی این مؤسسه است که اشتراکات فرهنگی زیادی با دیگر کشورهای منطقه
دارد و به دلیل تنوع قومی در این کشور تعمیق روابط با نهادهای مختلف افغانستان ،به
معنی گسترش روابط با دیگر کشورهای عضو اکو است.
دکتر داوود مرادیان ،رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان نیزضمن ابراز خرسندی
از توسعه همکاریها بین دو نهاد ،همکاری در راستای فرهنگ را همکاری میان ملتهای
منطقه دانست و افزود اینگونه همکاریها ،بر ثبات منطقهای و صلح پایدار میانجامد.

تأسیس وزارت گردشگری
و ورزش در ازبکستان

نخستین مدال جهانی برای وزنهبرداری بانوان ایران

یکتا جمالی ،وزنهبردار ایرانی ،با مهار وزنه  ۹۲کیلوگرم ،موفق شد مدال برنز دسته ۸۷
کیلوگرم زنان در مسابقات قهرمانی جوانان جهان را برای ایران بهدست آورد.

با بهبود نسبی اوضاع در کشمیر ،پس از خیز چندباره کرونا ،مشاغل حوزه گردشگری
جانی دوباره گرفتهاند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،سایه شوم کرونا بر کشمیر طی دو سال گذشته ،تأثیرات مخرب و سوء
بر اقتصاد این منطقه ،بهویژه گردشگری ،بهعنوان منبع اصلی اقتصاد وارد کرده است.
اما پس از محدودیتهای شدید و کنترل پاندمی ،اکنون امید بر قلب ساکنان کشمیر
تابیده شده است .صنعت گردشگری کشمیر بار دیگر جانی تازه گرفته است.

عضویـت «رخشـانهتنهـا» در هیئـت اجرایـی فدراسـیون جهانـی
بدمینتون

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو و به نقل از رادیو تاجیکی صدای
خراسان به نقل از ایرنا ،مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان جهان در دو بخش زنان
و مردان در تاشکند ازبکستان برگزار میشود .یکتا جمالی در دسته  ۸۷کیلوگرم زنان،
نخست موفق به مهار وزنه  ۸۵شد و در ادامه توانست وزنه  ۹۰کیلوگرمی را باالی

بازســــازی مقبـــــــره
سلطان حسـین بایقرا
توسـط ترکمنسـتان

محمدطاهر زهیر ،سرپرست
وزارت اطالعات و فرهنگ،
در نشستی با سفیر ترکمنستان در کابل ،درباره بازسازی مقبره سلطان حسین بایقرا
و ساخت موزیم دوره تیموریان ،بحث کرد.

شگفتانگیزترین سازههای آبی جهان باستان در ترکیه

برگاما یکی از مراکز فرهنگی و هنری برجسته جهان باستان ،با پادشاهی کوچک ،اما
مهم آناتولی غربی ،با سازههای آبی «سلطنتی» است.

نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی
بدمینتون شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از رادیو تاجیکی صدای
خراسان به نقل از کمیته ملی المپیک تاجیکستان ،رخشانه نارزولوا بهمدت چهار سال
در این سمت فعالیت خواهد کرد.
ُ
کبیرجان جورهاف ،رئیس فدراسیون بدمینتون تاجیکستان گفت :باعث افتخار است
که نماینده فدراسیون بدمینتون تاجیکستان با کسب  182رأی از بین چندین نامزد،
عضو هیئت اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون شد .او افزود :رخشانه تنها عضو هیئت
اجرایی فدراسیون جهانی بدمینتون از آسیای مرکزی و دومین عضو این فدراسیون از
اتحاد جماهیر شوروی سابق است.

کتاب «اینکرلیک» که شامل مجموعه داستانهای نویسندگان ادبیات معاصر ایران
است در انتشارات «اصیل کتاب» قزاقستان ،به زبان قزاقی چاپ شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،بسیاری از شهرهای جغرافیای
آناتولی با خدایان اسطورهای و سازههایی که برای آنها ساخته شده ،شهرت دارند؛
اما پرگامون یا برگاما در میان آنها خودنمایی میکند .برگاما با سازههای اختصاص
دادهشده به زئوس ،پادشاه خدایان،
هرا همسر زئوس ،دیمتر الهه باروری،
آسکلپیوس خدای سالمتی و خدایان
مصر بسیار متفاوت است .پرگامون
یعنی برگاما ،پایتخت پادشاهی برگاما،
از دوره باستان تا به امروز میزبان
تمدنهای بسیاری بوده است.
برگاما شهری است که مانند رم ،استانبول و قدس شرقی ،شگفتانگیزترین سازههای آبی
جهان باستان در آن واقع شده است .متأسفانه ،تنها ویرانههای این بناهای تاریخی تا به
امروز باقی ماندهاند .اولین حفاریهای باستانشناسی در برگاما در دهه  1870آغاز شده
و بدینوسیله امروزه بخش اعظم این شهر باستانی شناخته شده است.

بر اساس فرمان رئیسجمهور
ازبکستان ،وزارت گردشگری و ورزش در این کشور ایجاد شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
تاشکند ،بر اساس فرمان شوکت میرضیایف ،رئیسجمهور ازبکستان ،وزارت گردشگری
و ورزش در این کشور ایجاد شد.
این وزارت برپایه وزارت تربیتبدنی و ورزش و کمیته دولتی توسعه گردشگری ایجاد
ُ
شده است .ازاینپس عزیز عبدالحکیماف که رئیس کمیته گردشگری را برعهده داشت،
بهعنوان وزیر گردشگری و ورزش شناخته میشود .شایانذکر است ،میرضیایف در ماه
فوریه سال جاری میالدی ،برنامه ادغام کمیته گردشگری و وزارت ورزش را اعالم کرده
ُ
بود .در آن زمان ریاست وزارت تربیتبدنی و ورزش برعهده عبدالحکیماف گذاشته شد.

سر ببرد .جمالی در ادامه با بلند کردن وزنه  ۹۲کیلوگرمی به مدال برنز جهان رسید.
وی با مهار  ۲۰۸کیلوگرم به مدال
برنز مجموع و دوضرب دست یافت.
یکتا جمالی نخستین دختر وزنهبردار
ایرانی است که در مسابقات قهرمانی
جهان در رده جوانان به مدال دست
مییابد .ورزشکاران ازبکستان و
آمریکا در این دسته به مدال طال و
نقره رسیدند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو و به نقل از خبرنگار آژانس باختر،
در این نشست درحالیکه مهندس عبداالحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی،
محمد فهیم رحیمی ،رئیس موزیم ملی و عبدالمقیم افغان ،رئیس پالیسی و پالن وزارت
اطالعات و فرهنگ نیز حضور داشتند ،درباره بازسازی و مرمت مقبره سلطان حسین
بایقرا ،با حفظ اصالت معماری دوره تیموریان ،بحث صورت گرفت.
در این نشست سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ درزمینه ساخت موزیم دوره
تیموریان در شهر کهنه هرات ،پیوست با قلعه اختیارالدین ،خواهان همکاری
ترکمنستان شد .سفیر ترکمنستان نیز عالقهمندی کشورش را در راستای بازسازی و
مرمت مقبره سلطان حسین بایقرا ابراز و تأکید کرد که در هماهنگی با وزارت اطالعات
و فرهنگ کار این پروژه را پیش خواهند برد.

انتشار کتاب «قرقیزستان در آیینه فرهنگ»

مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،کتاب
«قرقیزستان در آیینه فرهنگ» را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،کتاب «قرقیزستان در آیینه فرهنگ» ،به همت رایزنی فرهنگی جمهوری
اسالمی ایران در قرقیزستان و ازسوی مرکز مطالعات راهبردی روابط فرهنگی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
در  188صفحه ،با قطع رقعی
چاپ شده است .این کتاب به
بررسی فرهنگ در قرقیزستان و
عوامل شکلگیری آن پرداخته
و به جزییات و نمادهای اصلی
فرهنگ قرقیزی اشاره دارد و
مراسمها ،آیینها و آدابورسوم
این کشور را نمایان میسازد.

سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400
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به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سرور بختی ،رئیس این نهاد
بینالمللی ،طی سخنانی در آغاز این نشست ،ضمن خوشامدگویی به سخنرانان و
مخاطبان بیان داشت :عطار در فضای عالمی معنوی شعر سروده است که این فضا

متعلق به سنت عرفان است و این سنت،
حکمت و عالم خاص خود را دارد .ورود به
عالم معنوی عارفی چون عطار ،بدون درک
این حکمت و دانایی دشوار است .ازآنجاکه
جهان اندیشه و عرفان عطار ،جهانی معنوی و
دارای روح است ،باید بوی معنویت عطار به
مشام جانمان خورده باشد تا آن را بشناسیم و
محرم سخنان نغز او شویم.
در ادامه این نشست دکتر اصغر دادبه ،استاد
دانشگاه و چهره ماندگار ادبیات عرفانی؛
دکتر شریفمراد اسرافیلنیا ،استاد دانشگاه
ملی تاجیکستان؛ دکتر سیده شکوفه اکبرزاده ،نویسنده و پژوهشگر ادبی از افغانستان
و دکتر فاطمه فیاض ،استاد دانشگاه الهور پاکستان به ایراد سخن پیرامون زندگی و آثار
و جایگاه او در ادبیات کشورهای عضو پرداختند.

ازسوی کتابخانه ملی ایران انجام شد؛

«سلطانعلی مشهدی» هنرمند مشترک ازبکستان و ایران

در نشست بینالمللی «عطار در افق شعر و ادب اکو»
مطرح شد؛
ضرورت توجه به آموزههای عطار در جهان
امروز

به میزبانی و همت مؤسسه فرهنگی اکو ،نشست مجازی
 بینالمللی «عطار در افق شعر و ادب اکو» در تاریخدوشنبه  30فروردین  ،1400با حضور پژوهشگران و
اساتید دانشگاهی برگزار شد.

اهدای  ۲۳هزار جلد کتاب به آکادمی علوم افغانستان

  
 23هزار جلد کتاب در حوزههای مختلف ،بههمت اداره کل فراهمآوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به آ کادمی علوم افغانستان اهدا شد.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان گفت« :سلطانعلی مشهدی» یکی از
خوشنویساندورهتیموریاستکهخیابانمجاورسفارتایراندرتاشکندبهناماوست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری
فارس در تاشکند ،حمید نیرآبادی ،سفیر جمهوری اسالمی ایران در ازبکستان گفت:
سلطانعلی مشهدی ،یکی از خوشنویسان دوره تیموری است که خیابان مجاور
سفارت ایران در تاشکند به نام اوست.
نیرآبادی افزود :خوشنویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی و توازن دقیق حرف و
واژه و نسبت آن با دیگر حروف و واژگان ،در زمره هنرهای زیباست که عمری دراز
دارد .خوشنویسی در تمام فرهنگها به چشم میخورد ،لیکن این هنر چشمنواز در
مشرقزمین و میان فارسیزبانان اهمیت بسیار دارد.

نخستین ترجمه قرآن کریم به زبان ترکی قدیم (دوره قرهخانیان) در
شهر ترکستان قزاقستان بازچاپ شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایکنا به نقل
از خبرگزاری آناتولی ،شهر ترکستان در جنوب قزاقستان که در قدیم با نام
شهر «یسی» شناخته میشد ،شاهد بازنشر نخستین ترجمه «قرآن» کریم
به زبان ترکی قدیم (دوره قرهخانیان) بوده است .این نسخه از «قرآن» به
«نسخه استانبول» معروف است و اصل آن در موزه هنرهای ترکی و اسالمی استانبول

دختر پاکستانی  16ساله نویسنده هشت کتاب بینالمللی

نگهداری میشود .در کنفرانسی که ازسوی
آ کادمی بینالمللی ترکیه (مرکز تحقیقات
علمی مستقر در نورسلطان پایتخت
قزاقستان) و با همکاری دانشگاه احمد
یسوی ،دانشگاه بینالمللی در ترکستان
قزاقستان برگزار شد ،از این اثر رونمایی
شد؛ این کنفرانس با شعار «ترکستان،
ُ
پایتخت معنوی جهان ترک» و همزمان با
احیای نقش مهم تاریخی این شهر ،بهعنوان
یک مرکز فرهنگی و اخالقی برای کشورهای ترکزبان ،بهویژه پس از اعالم استقالل
قزاقستان از اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر  ۱۹۹۱برگزار شد.

در دیدار محمدجواد ظریف
با سادیر جباراف مطرح شد؛

همکاریهایفرهنگی
فعالترین زمینه همکاری
ایران و قرقیزستان

رئیسجمهور قرقیزستان در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ،ضمن
استقبال از افزایش همکاریهای دوجانبه گفت :درهای این کشور همواره بر روی
سرمایهگذاران ایرانی باز است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو و به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران که در سفر دورهای به آسیای
مرکزی به بیشکک سفر کرده با سادیر جباراف ،رئیسجمهور قرقیزستان دیدار کرد.
در این دیدار مقامات ارشد دو کشور درمورد گسترش همکاریهای سیاسی ،تجاری،
اقتصادی ،فرهنگی ،بشردوستانه و سرمایهگذاری گفتگو کردند.

مریم عارف ،دختر پاکستانی  16ساله و بهعنوان از یکی از جوانترین نویسندگان
پاکستان است که دارای هشت کتاب و دو پادکست با مخاطبان بینالمللی در این
سن است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،مریم عارف در آگوست  2004در
کراچی پاکستان متولد شد .او نوشتن را از  10سالگی شروع کرد .در سن  12سالگی
شعرهایی برای طلوع فجر نوشت .وی نوشتن اولین کتاب خود را از 14سالگی آغاز
کرد .سال بعد او  7کتاب نوشت .او همچنین دارای  3کتاب رنگآمیزی است .این
امر سبب شده است تا این دختر پاکستانی ،به یک نویسنده معتبری از Goodreads
تبدیل شود.

ازدواج دختــر پاکســتانی و پســر
آذر بایجانــی؛
نماد برادری دو کشور

یک پسر آذربایجانی با نام  Elvin Ismailovفارغالتحصیل دپارتمان مهندسی
ً
نفت  BHOSبا دانشجوی سال سوم همان بخش با نام معصومه ریزجی که اصالتا
پاکستانی میباشد ،ازدواج کرده است.
در بسیاری از جوامع ،پیمان ازدواج بین دو نفر ،دربند مرزهای سیاسی ،فرهنگی و
نژادی گرفتار است .بسیاری از خانوادههای سنتی از جوانان انتظار دارند که دربرابر
ملتهای بیگانه مقاومت کنند .درمقابل ،نظر دیگری نیز هست که میگوید در عصری
که بهواسطه فناوری ،دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده ،دیگر تفاوت مرزی و نژادی
وجود ندارد؛ اما دربرابر این دو دیدگاه ،دیدگاه وسطی هم وجود دارد و آنهم ازدواج میان
دو کشور است که باوجود داشتن مرزها و فاصلههای هزاران کیلومتری ،شباهتهای
فرهنگی و مذهبی فراوانی دارند؛ بهنحویکه این کشورها خود را برادر میدانند.
داستان ازدواج دختر پاکستانی و پسر آذربایجانی یک نمونه شگفتانگیز از برادری
بین آذربایجان و پاکستان است که با حمایت فعاالن اجتماعی و حتی دولتمردان دو
کشور روبهرو شده است.

پیام سرور بختی به افتتاحیه رویداد
بینالمللیIrancraftweek؛
رستگاری انسانها در تجانس فرهنگی است

افتتاحیه رویداد بینالمللی  Irancraftweekروز پنجشنبه  ۲۰خرداد ۱۴۰۰
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو سرور بختی در پیام خود به
افتتاحیه این رویداد بینالمللی تأکید کرد :اگر هدف هنر ،رستگاری انسانها باشد؛
تفاخر فرهنگی جای خود را به تجانس فرهنگی میدهد و بهجای تقویت مرزها و
دوری ملتها ،بیمرزی فرهنگی را به تمام ملل دنیا هدیه میکند .تجانس فرهنگی
ما را بهسوی اشتراکات یکدیگر فرامیخواند و تفاخر فرهنگی ملتها را به سمت
برتریجوییها و گسترش اختالفات رهنمون میسازد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از روابط عمومی سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران ،پیرو هماهنگیهای انجامشده بین ایران و افغانستان ،تعداد
 23هزار جلد کتاب در حوزههای موضوعی مختلف به زبان فارسی ازجمله ،ادبیات،
علوم سیاسی ،اجتماعی ،جامعهشناسی و آموزشی ،توسط اداره کل فراهمآوری
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به کتابخانه آ کادمی علوم افغانستان اهدا شد.

بازنشر نخستین ترجمه قرآن به ترکی قدیم در قزاقستان
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در نشستی دوجانبه بررسی شد؛
فرصتهای همکاری علمی دانشگاه بجنورد و مؤسسه زبانهای
خارجی ترکمنستان

نشست دوجانبه دانشگاه بجنورد با مؤسسه ملی زبانهای خارجی دولت محمد
آزادی ترکمنستان ،باهدف بررسی فرصتهای همکاری علمی طرفین بهصورت
مجازی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری
دانشجو ،در این نشست احمد محقر ،رئیس دانشگاه بجنورد و مارال قلیوا ،رئیس مؤسسه

با پیروزی استقالل بر الهالل رقم خورد؛
بزرگترین شب فوتبال تاجیکستان
در آسیا

تیم استقالل تاجیکستان با بازگشتی فوقالعاده و باورنکردنی ،تکگل گومیس را با
چهار گل پاسخ داد تا شگفتی لیگ قهرمانان  2021در ریاض رقم بخورد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از «ورزش سه» ،استقالل
تاجیکستان که برای اولینبار به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافته ،پساز
شکست در بازی رفت مقابل الهالل ،بردی بزرگ را خلق کرد که میتوان آن را
مهمترین پیروزی تاریخ این باشگاه نیز قلمداد کرد.

گوبکلیتپه ترکیه ،نقطه صفر تاریخ

طی  4ماه اول سال جاری حدود  100هزار نفر از گوبکلیتپه ،قدیمیترین مکان
عبادی در استان شانلیاورفای ترکیه بازدید کردهاند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،طی  4ماه اول سال جاری حدود
 100هزار نفر از گوبکلیتپه قدیمیترین مکان عبادی در استان شانلیاورفای ترکیه که در
فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارد ،بازدید کردهاند .گوبکلیتپه که بهعنوان نقطه
صفر تاریخ ارزیابی میشود ،توجه
توریستهای داخلی و خــارجی را
جلب میکند .توریستها در خالل
رفتن و بازگشت از گوبکلیتپه ،در
مســافتی بهاندازه  3کیلـــومتر و
در معیت چشمانداز زیبای طبیعت
راهپیمایی میکنند.
ملی زبانهای خارجی آزادی ترکمنستان و جمعی از پژوهشگران زبانهای فارسی و روسی
حضورداشتند.
محقر در این نشست ضمن معرفی استان خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد ،بهعنوان
اصــلیترین نهاد متــولی آموزش
عالـــی در این اســتان ،به بیان
ظرفیتهای موجود برای شروع
همکاریها پرداخت؛ سپس مارال
قلیوا ،رئیس این مؤسسه علمی
ترکمنستانی گفت :زبان و ادبیات
پارسی با  ۶۲دانشــجو در کــنار
سایر زبانهای دنیا در آن مؤسسه
تدریس میشود.
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دوچرخهسواری رئیسجمهور ترکمنستان

رئیسجمهور ترکمنستان ،پیشاپیش اعضای کابینه ،رؤسای مجلس ،مقامهای
نظامی ،رؤسای ادارات دولتی و خبرنگاران رسانهها ،در خیابانهای عشقآباد،
دوچرخهسواری کرد.
تلــویزیون دولتی ترکمنــستان ،تصــاویری از حضــور رئیسجمهــور این کشور در
دوچرخهسواری دستهجمعی ،به مناسبت روز جهانی بهداشت منتشر کرد .به گزارش
فرارو ،در این تصاویر ،قربانقلی بردیمحمدوف ،رئیسجمهور ترکمنستان ،پیشاپیش
اعضای کابینه ،رؤسای مجلس،
مقامهای نظامی ،رؤسای ادارات
دولتی و خبرنگاران رسانهها ،در
خیابانهای عشقآباد ،پایتخت،
دوچرخهسواری میکند .صدها
تن نیز در اطــراف خیــابانها
درحال ورزش صبحگاهی دیده
میشوند و برای رهبر کشورشان
دست زدند.
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فوت خواننده آذربایجانی
براثر کرونا

سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400

بزرگداشت استاد میرزا ترسونزاده در مؤسسه فرهنگی اکو؛
شاعری تاجیک که متعلق به همه جهان بود

بالاوغالن اشرفاف ،یکی
از خوانندگان مطرح و باسابقه
آذربایجانی ،در هفتادسالگی
براثر ابتال به کرونا ازدنیا رفت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از هنر آنالین ،آیهان ،خواننده
موسیقی آذری ،با اعالم خبر درگذشت بالاوغالن اشرفاف ،یکی از خوانندههای
مطرح و باسابقه آذربایجانی در سن هفتادسالگی گفت :بالاوغالن اشرفاف بیماری
زمینهای دیابت داشت و دو سه هفته با بیماری کرونا درگیر بود ،ولی متأسفانه نتوانست
این بیماری را شکست بدهد و از دنیا رفت.
ُ
او با اشاره به اینکه اشرفاف آهنگهای خاصی داشت ،ادامه داد :آهنگ «اوچان
قوشالر» او بین ترکها و آذربایجانیهای ایران آهنگ بسیار معروفی بود و هوادارانش
این قطعه را خیلی دوست داشتند.

مرمت نسخ خطی
قزاقستان با همکاری ایران

وبینار بینالمللی «سراینده صلح و دوستی» ،به مناسبت  110سالگی استاد میرزا
ترسونزاده با همکاری مؤسسه فرهنگی اکو و سفارت جمهوری تاجیکستان در
تهران ،در تاریخ  30اردیبهشت  1400برابر با  20می  2021برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی
اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
در تاشکند ،قاهر رسو لزاده ،نخستوزیر
تاجیکستان که برای حضور در نشست دورهای
کمیسیون مشترک بیندولتی وارد تاشکند شد،
با شوکت میرضیایف ،رئیسجمهور ازبکستان
دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار گسترش بیشازپیش همکاریهای همهجانبه ،تحکیم روابط دوستی ،حسن
همجواری و شراکت راهبردی ازبکستان و تاجیکستان بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایرنا ،در راستای مالقاتی
که میان محسن فغانی ،سرکنسول ایران در آلماتی پایتخت قزاقستان با لیال ابوبکروا،
رئیس مرکز علوم این کشور صورت گرفت ،دو طرف به توافقهایی درزمینه توسعه
همکاریهای مشترک علمی و فرهنگی دست یافتند .کتابخانه بزرگ مرکز علوم
قزاقستان با بیش از  ۶میلیون نسخه کتاب ،یکی از بزرگترین مخازن کتاب در این
کشور محسوب میشود .بهگفته ابوبکروا ،بیشاز  ۱۰۰هزار کتاب خطی وجود دارد
که درمیان آنها حدود  ۳۰هزار نسخه به زبانهای شرقی ،ازجمله فارسی ،عربی،
چینی و ترکی موجود است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سرور بختی طی سخنانی در این
وبینار ،ضمن ارائه تاریخچهای از ابعاد مختلف زندگی این شخصیت برجسته ادبی
منطقه اکو تأکید کرد :استاد ترسونزاده شاعری تاجیک بود که متعلق به همه جهان بود
و پیامش به کشور خودش محدود نمیشد.
نظامالدین زاهدی ،سفیر تاجیکستان در جمهوری اسالمی ایران؛ غالمعلی حداد عادل
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ صادق عصیان استاد دانشگاه بلخ از افغانستان؛
دکتر فلیحه کاظمی ،رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بانوان الهور پاکستان؛
دکتر اصلالدین قمرزاده ،استاد دانشگاه دولتی سمرقند؛ دکتر ابهی کوموسینگ ،استاد
دانشگاه راهلخند هندوستان؛ دکتر احمد شمیم قریشی از هندوستان؛ دکتر ابراهیم
خدایار ،استاد دانشگاه تربیت مدرس؛ کمال نصرالله ،شاعر مردمی تاجیکستان؛
جعفر امینی ،استاد دانشگاه تعلیم و تربیه شهید ربانی از افغانستان؛ مؤمن قناعت،
شاعر خلقی تاجیکستان و فریدون فرهادزاده ،محقق ازبکستانی ،به بیان دیدگاههای
خود درباره ابعاد مختلف شخصیتی ،ادبی و تاریخی استاد ترسو نزاده پرداختند و از
مؤسسه فرهنگی اکو بهخاطر نکوداشت مفاخر و ادیبان منطقه اکو قدردانی کردند.

در دیدار تاالنت مامیتوف با لوئیز چمبرلین بررسی شد:

«دوشنبه»میزبانسومینهمایشزنانسازمانهمکاریشانگهای

کسب قهرمانی جهان ازسوی تیم ملی پارا دوومیدانی زنان ترکیه

در دیدار قاهر رسولزاده با شوکت میرضیایف مورد تأکید قرار گرفت؛
تحکیم روابط دوستی تاجیکستان و ازبکستان

نخستوزیر تاجیکستان که برای حضور در نشست دورهای کمیسیون مشترک
بیندولتی وارد تاشکند شد ،با رئیسجمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

گسترش همکاری پارلمان قرقیزستان با سازمان ملل

رئیس مجلس قرقیزستان با نماینده دائم سازمان ملل در این کشور دیدار و بر
توسعه روابط و همکار یهای پارلمانی تأکید کرد.

مرکز علوم قزاقستان خواستار کمک
ایران برای مرمت نسخ خطی خود
شد.

سومین دور همایش زنان سازمان همکاری شانگهای ،به میزبانی تاجیکستان در
شهر دوشنبه ،پایتخت این کشور برگزار میشود.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
در بیشکک ،تاالنت مامیتوف ،رئیس پارلمان قرقیزستان با لوئیز چمبرلین ،نماینده دائم
برنامه توسعه سازمان ملل متحد ،دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار طرفین به نتایج مثبت همکاری بین قرقیزستان و برنامه توسعه سازمان ملل
در پروژههای «دموکراسی پارلمانی قوی و فراگیر» و اقدامات مشترک انجامشده در
چارچوب اجرای استراتژی توسعه پارلمان ،باهدف بهبود فعالیتهای آن اشاره کردند.
همچنین در طول جلسه ،توجه ویژه به اقدامات پیشرو درزمینه هماهنگی ،در راستای
قانون اساسی جدید قرقیزستان صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری
فارس در دوشنبه ،سومین دور همایش زنان سازمان همکاری شانگهای به میزبانی
تاجیکستان در شهر دوشنبه برپا میشود .همایش مذکور روز  10ژوئن ( 20خرداد)
در محل کتابخانه ملی تاجیکستان واقع در شهر دوشنبه برگزار میشود .در این همایش
رؤسا و نمایندگان وزارت و نهادهای مربوطه ،مقامات استان بدخشان ،سغد ،ختالن،
نواحی تابع مرکز و شهر دوشنبه شرکت میکنند.

راهاندازی باشگاه کتاب در مرزهای پاکستان و افغانستان

سرور بختی در دیدار با جهانگیر کوثری مطرح کرد؛

مجموعه «آرشیو شهروندان پاکستان» باشگاه کتاب را در مرزهای پاکستان و
افغانستان راهاندازی کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار مهر ،رایزنی فرهنگی
ایران در اسالمآباد ،از راهاندازی باشگاه کتاب در مرزهای پاکستان و افغانستان ازسوی
مجموعه «آرشیو شهروندان پاکستان» خبر داد« .باشگاه کتاب در مرزها» برنامه  ۲۰ماهه
این باشگاه کتاب مجازی است و دانشآموزان دوره متوسط و همچنین دانشجویان دوره
عالی را از  ۱۲شهر پاکستان به  ۱۲شهر افغانستان متصل میکند.
هدف اصلی از راهاندازی
برنامـــه «باشگاه کتاب در
مرزها» ،افزایش ارتباطات
بین جوانان افغان و پاکستان،
تمرکز بر موضوعات فرهنگی
و اجتمــاعی و افزایــــش
صالحیـتهای فرهـــــنگی
نوجوانان هردو کشور است.

ضرورت افزایش مراودات سینمایی کشورهای عضو اکو

سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی
اکو در دیدار با جهانگیر کوثری،
تهیــهکننده باسابقه سینمای ایران،
خواستار افزایش مراودات سینمایی
میان کشورهای عضو اکو شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنگی اکو ،سرور بختی در این
دیدار با اشاره به نقش سینما و تئاتر
در گسترش اشتراکات فرهنگی میان ملتهای حوزه تمدنی اکو ،از آمادگی این نهاد
بینالمللی برای نقشآفرینی هرچه بیشتر در برپایی جشنوارهها و ساخت تولیدات مشترک
سینمایی و نمایشی خبر داد.
جهانگیر کوثری نیز در این دیدار ضمن استقبال از دیدگاههای آقای سرور بختی مبنی بر
ضرورت افزایش مراودات سینمایی کشورهای عضو اکو ،پیشنهاد برگزاری هفتههای فیلم
کارگردانان زن سینمای ایران و سایر کشورهای عضو اکو را بهصورت متقابل مطرح کرد.

تیم ملی پارا دوومیدانی زنان ترکیه برای نخستینبار در تاریخ این ورزش ،قهرمان
جهان شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از فدراسیون ورزشکاران
خاص ترکیه ،تیم ملی پارا دوومیدانی زنان کشور برای نخستینبار در تاریخ این ورزش،
قهرمان جهان شد.
ملیپوشان ترکیه در این مسابقات که در بیدگوشچ ،پایتخت لهستان برگزار شد،
درمجموع  5مدال طال 4 ،نقره و  6برنز کسب کردند .این ورزشکاران همچنین مدال
طال در ماده چهار در چهارصد متر را برای ترکیه به ارمغان آوردند .ازسوی دیگر ،ادا
یلدریم  17ساله با کسب مدال طال در رشته پرتاب نیزه ،عنوان جوانترین ورزشکار
این دور مسابقات را از آن خود کرد.

برگزاری جشنواره توت در پروان

جشنواره فرهنگی توت در پروان برگزار
شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنگی اکو به نقل از آژانس باختر ،این
جشنواره ادبی ـ فرهنگی را شاروالی چاریکار و آمریت فرهنگ و گردشگری ریاست
اطالعات و فرهنگ ،در روستای حاجیکوه در مربوطات مرکز پروان برگزار کردند که
در آن رئیسان دفتر مقام والیت ،اطالعات و فرهنگ ،شاروالی چاریکار ،شماری از
فرهنگیان ،شاعران و نویسندگان پروان اشتراک کرده بودند.
محمدرستم رست مزاده ،رئیس اطالعات و فرهنگ پروان طی صحبتی ،جشنواره توت
پروان را بهانهای برای هماهنگی و انسجام شاعران و نویسندگان و سمتدهی افکار و
احساسات آنان در راستای پاسداری از ارزشهای اصیل فرهنگی ،اجتماعی و اخالقی
جامعه دانست .خواجه روحالله صدیقی ،شاروال چاریکار و عبدالغفار روفی ،آمر
فرهنگ و گردشگری ریاست اطالعات و فرهنگ ،پیرامون اهمیت برگزاری این همایش
و تداوم آن صحبت کردند و از تالشهایشان در امر حفاظت و حراست از ارزشهای
فرهنگی این سرزمین اطمینان دادند.

سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400

دروبیناربینالمللیبهمیزبانیمؤسسهفرهنگیاکوباهمکاریبنیادسعدیمطرحشد؛
گسترش زبان فارسی در جوامع بینالمللی ،زمینهساز گسترش
مناسبات فرهنگی در حوزه تمدنی اکو
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در این نشست سفرای کشورهای افغانستان و تاجیکستان و سخنرانانی از آذربایجان،
قزاقستان ،تاجیکستان ،پاکستان ،افغانستان و ازبکستان به ارائه اطالعاتی درباره
مطالعات تازه پژوهشگران پیرامون آثار فارسی ،بهویژه شاهنامه فردوسی در آن کشورها
پرداختند.

همزمان با روز ملی پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت حکیم
ابوالقاسم فردوسی ،نشست مجازی  -بینالمللی «پاسداشت زبان و ادبیات
فارسی در منطقه اکو» به میزبانی و همت مؤسسه فرهنگی اکو با همکاری
بنیاد سعدی ،در تاریخ شنبه  25اردیبهشت (ثور) ،برابر با  15می ،با حضور
پژوهشگران ،اساتید و رؤسای دانشگاهی کشورهای عضو اکو برگزار شد.

حضور  ۲۰دانشجوی ایرانی در دانشگاه معماری باکو

ترجمه دیوان مختومقلی فراغی به زبان فارسی

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو و به نقل از ایرنا ،گروه مترجمان
اشعار مختومقلی فراغی در اطالعیهای اعالم کرد ،پس از برگزاری  ۹۵جلسه مستمر،
دیوان مختومقلی فراغی در چهار جلد ترجمه شد .مشهدقلی قزل ،موسی جرجانی،
حاجی محمد قرنجیک ،خالمحمد پقه و عاشرمحمد رئوفی در مدت هشت سال،
چهارصد عنوان شعر مختومقلی را در چهار جلد و هر جلد صد شعر ترجمه کردند .برای
نخستینبار است که دیوان مختومقلی به زبان فارسی ترجمه شده است.

تاکایف نشان «دوستیک» به نخستوزیر ازبکستان اعطا کرد

گلچهره محمدآوا ،رئیس دانشگاه معماری جمهوری آذربایجان گفت که در حال
حاضر  ۲۰دانشجوی ایرانی در مقاطع مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل
هستند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایرنا ،محمدآوا در دیدار
قربانعلی پورمرجان ،رایزن فرهنگی سفارت ایران در باکو گفت که در حال حاضر این
دانشگاه بیش از  ۹۰۰۰دانشجو دارد که در قالب  ۷دانشکده آموزش میبینند که ۵۰۰
نفر از آنها را دانشجویان خارجی از کشورهای مختلف تشکیل میدهند و از این تعداد
 ۲۰نفر دانشجو از جمهوری اسالمی ایران هستند.
در خاتمه این دیدار پیشنهاد شد ،اگر هرکدام از دانشگاههای هنری ایرانی آمادگی
داشته باشند ،میتوانند یک نمایشگاه هنری مشترک در این دانشگاه برگزار کنند و
کارهای هنری و نتایج کاری دانشجویان دو دانشگاه ،بهعنوان یک نمایشگاه مشترک،
در معرض دید عالقهمندان قرار گیرد.

انتشار ترجمه جدید رباعیات خیام در
فرانسه

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی
اکو به نقل از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل
از آمازون ،بهتازگی ترجمهای جدید از رباعیات
حکیم عمر خیام با ترجمه پاتریک رومو به زبان
فرانسه و ازسوی انتشارات کوالس در  96صفحه در این کشور منتشر شده است.
پاتریک رومو ،نویسنده و مترجم متولد الجزایر است که تاکنون برنده جوایز متعددی،
بهخصوص برای ترجمههای شعری از سراسر جهان شده است .او درباره خیام و ترجمه
این کتاب نوشته است «حکیم عمر خیام ،شاعر ایرانی قرن دوازدهم از مشهورترین
دانشمندان زمان خود بود .اشعار این شخصیت علمی و ادبی که زندگیاش را هالهای
از ابهام فراگرفته دعوتیست مدام به خوشباشی و لذت بردن از لحظه حال و این
ترجمه جدید دعوتی است برای کشف جدید رباعیات خیام».

با عنوان «پرتو درخشان بر آ گاهی» انجام شد؛
با برگردان فرخنده شاهمنصور
منتشرشد؛
اشــعار اســتاد باقــی
رحیــمزاده بــا عنــوان
«بقــای مهــر»

کتاب اشعار استاد باقی رحیمزاده با نام «بقای مهر» در انتشارات آرون تهران منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو این مجموعه با پیشگفتار و ابتکار
سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو و برگردان فرخنده شاهمنصور ،ادبپژوه جوان
تاجیک ،با شمارگان  500نسخه و با خط فارسی منتشر گردید و در آن اشعار استاد در
 200صفحه گلچین شدهاند.
سرور بختی در دیباچه کتاب که «صاحبدل همداستان ما» نام دارد ،جهت آشنایی
خوانندگان با زندگی و فعالیت شاعر خلقی تاجیکستان نگاشته است« :ادبیات معاصر
تاجیکستان چهرههای نکونام ،مشهور و پرآوازهای دارد که ضرور دانستیم خوانندگان
فارسیزبان با اندیشه ،افکار و آثار آنها آشنا شوند و کسب فیض کنند .یکی از چنین
ادیبان خوشقریحه بدون شک ،استاد باقی رحیمزاده است».

تجلیل جهانی از  1050سالگی
ابوریحان بیرونی

نخستوزیر ازبکستان و رئیسجمهور قزاقستان در چارچوب یک دیدار در شهر
آستانه ،گسترش همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند.

بهتازگی ترجمهای جدید از رباعیات حکیم عمر
خیام ازسوی پاتریک رومو ،مترجم و نویسنده
الجزایری به زبان فرانسه منتشر شده است.

پنج نفر از فعاالن ادبی و مترجمان زبان ترکمنی گلستان ،پس از هشت سا ل تالش،
دیوان مختومقلی فراغی ،شاعر مشهور ترکمن را به زبان فارسی ترجمه کردند.

رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ازبکستان
اعالم کرد؛

 1050سالگی ابوریحان بیرونی ،دانشمند و فیلسوف بزرگ مشرقزمین ،سالهای
2023-2022باشرکتکمیسیونعلمیآموزشیمللمتحد،یونسکوبرگزارمیگردد.
ُ
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از  ، kultura.uzبهگفته عزیز عبدالحکیماف ،رئیس
کمیسیون ملی یونسکو در ازبکستان ،این تصمیم در نشست 211شورای اجرایی این سازمان
اتخاذ شده است .گفتنیست طرح مذکور با ابتکار ازبکستان و حمایت تاجیکستان ،ایران
و ترکیه کارکرد شده است و این طرح جهت تأیید نهایی در نشست  41کنفرانس یونسکو در
پاریس که در ماه نوامبر سال جاری برگزار میگردد ،ارائه خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو در افتتاح این نشست ،سرور بختی،
رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ،زبان فارسی را مهمترین عامل بهبود فهم متقابل ،همدلی
و همگرایی ملل اکو برشمرد و خاطرنشان کرد :زبان فارسی باعث شکلگیری هویت
جمعی مبتنی بر فرهنگ در روابط میان کشورهای منطقه شده است.
دکتر غالمعلی حداد عادل ،رئیس بنیاد سعدی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز در
ادامه بیان داشت :شاهنامه ،حماسه همه ملتهای منطقه است و امروز گرامی داشتن
این میراث فرهنگی مشترک و بهکارگیری آن برای انواع همکاریها و تحکیم تفاهم و
صلح میان مردم منطقه ،وظیفه ماست.

گلچهره محمدآوا خبر داد؛
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انتشار کتاب ادیب و دیپلمات قزاق در ایران

کتاب «پرتو درخشان بر آ گاهی» ،نوشته دائوربیک دویسیبای ،ادیب و دیپلمات
قزاق ،در انتشارات ایران کهن شهر
تهران ،با زبان قزاقی و با شمارگان
 100نسخه منتشر شد.
به گزارش مؤسسه فرهنگی اکو ،این
کتاب فراگیر ترجمهها از اشعار شعرای
فارسیزبان با زبان قزاقی و شماری
از مقاالت نویسنده قزاق میباشد که
برای بار نخست با زبان قزاقی منتشر
میشوند .ادیب قزاق اشعاری را از
استاد رودکی ،سعدی ،خیام ،موالنا،
حافظ و پروین اعتصامی با زبان قزاقی
ترجمه نموده است .الزم به ذکر است
در سالهای گذشته نیز اشعار سخنوران
فارسیزبان از روسی به قزاقی ترجمه و چاپ شدهاند ،ولی مترجم قزاق ،اینبار اشعار
را از زبان اصلی به زبان مادریاش ترجمه نموده است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنــگی اکــو به نقــل از خــبرنگار
خبرگزاری فارس در تاشکند ،عبدالله
ُ
عارفاف ،نخــستوزیر ازبکســتان
و قاسم ژامرت تاکایف ،رئیسجمهور
قزاقستان ،در چارچوب دیدار در شهر
آستانه ،گسترش همکاریهای دوجانبه را بررسی کردند.
رئیسجمهور قزاقستان در این دیدار گفت :همکاریهای دوجانبه بین دو کشور بر
اساس توافقات بهدستآمده در چارچوب گفتگو با شوکت میرضیایف ،بیشازپیش
گسترش مییابد.
ُ
عارفاف ،نخستوزیر ازبکستان نیز گفت :درنتیجه روابط قابلاعتماد بین رؤسای
جمهور دو کشور ،همکاریهای ازبکستان و قزاقستان بیشازپیش گسترش پیدا کرده
است .با توجه به وظیفهای که برای افزایش مبادالت بازرگانی تا  10میلیارد دالر در
دستور کار قرار دادید ،مقامات دو کشور مصمم برای اجرای آن هستند.

طراحـی اتومبیـل الکتریکـی
ورزشـی توسـط دانشـجویان
دانشـگاه  NEDپاکسـتان

دومین اتومبیل ورزشی الکتریکی
فرمول پاکستان ،توسط دانشجویان دانشگاه  NEDپاکستان ،با هزینه  3.5میلیون
روپیه ساخته میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،با توجه به جزئیات ،این ماشین میتواند
حداکثر سرعت  120کیلومتر در ساعت را کسب کند؛ درحالیکه سرعت متوسط آن حدود
 60تا  70کیلومتر در ساعت است.
دانشگاه مهندسی و تکنولوژی ) NED (NEDUETدرمیان  200دانشگاه برتر دنیا
قرار دارد و بهعنوان یکی از بهترین دانشگاهها در پاکستان شناخته میشود .بهعالوه ،این
دانشگاه ازنظر تحقیقات درزمینه مصرف منابع برای استفاده پایدار از منابع ،مشارکت در
ایجاد محیط آموزشی فراگیر با ارائه آموزشهای مادامالعمر و تحقیق ،آموزشوپرورش،
اقدامات الزم برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تالش برای همکاری با سایر کشورهای
جهان شناختهشده است.

گاهــنامه رویدادهای فــرهنگی اکـو
سال دوم ،شماره  ،6خرداد 1400
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