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گاهـنامه رویدادهــای فرهنــگی اکــو

ســال دوم ،شــماره  ،7مرداد 1400

جشن «روز دوستی مردم» در ازبکستان

بسیاری از کشورهای جهان در  30جوالی ،روز جهانی دوستی را جشن میگیرند .برگزاری این جشن بر مبنای قطعنامهای است که در  27آوریل  ،2011در
شصت و پنجمین اجالس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،به ابتکار شوکت میرضیایف،
رئیسجمهور ازبکستان ،تعطیالت جدیدی با عنوان «روز دوستی مردم» در این
کشور وضع شده که از  30ژوئیه  ،2021هرساله جشن گرفته میشود.

هدف اصلی جشن «روز دوستی مردم» در ازبکستان ،تقویت و توسعه بیشتر همبستگی و هماهنگی
بین اقوام و دوستی بین مردم و دولت در الیهها و ساختارهای مختلف جامعه بهطورکلی است.
شوکتمیرضیایف،رئیسجمهورازبکستان،هموارهبهمسائلتقویتهماهنگیبیناقوامدرجامعه
توجه زیادی داشته و اقدامات انجامشده در این راستا ،در سالهای اخیر به سطح کیفی جدیدی
رسیده است؛ در حال حاضر ترویج صلح و ثبات میان اقوام مختلف ازبکستان ،مهمترین عامل
برای توسعه پایدار و اجرای موفق تحوالت در زمینههای سیاسی ،اجتماعی-اقتصادی و بشردوستانه
و رشد اقتدار این کشور در عرصه بینالمللی است.

تأکید سرور بختی در دیدار با سید امیر پروینحسینی؛

بنا بر همین گزارش 137 ،مرکز فرهنگی ملی و  35انجمن دوستی در ازبکستان ایجاد شده که
فعالیتهایی را با هدف ایجاد اصول هماهنگی و توسعه فرهنگ روابط بین اقوام انجام میدهند؛
عالوه بر این ،در ژوئن  ،2021با قطعنامه کابینه وزیران جمهوری ازبکستان ،نشان «دوستی مردم»
ایجاد شد .این نشان به کارکنان ادارات دولتی محلی و خارجی ،سازمانهای غیرانتفاعی ،مؤسسات
تجاری ،نمایندگان حوزه اجتماعی و رسانهها که سهم شایستهای در تقویت فضای دوستی و
هماهنگی میان ملت ازبکستان داشتهاند ،اهدا شد.
گفتنیست شرکت ملی تلویزیون و رادیو ازبکستان نیز برنامههای خود را به 12زبان پخش میکند و
بیشاز  20برنامه تلویزیونی و رادیویی نیز به زبان اقوام مختلف ساکن در این کشور پخش میشود.
همچنین روابط گرم و دوستانه بین مردم ازبکستان در معماری ساختمانها و بناهای دیگر تجسم
یافته است .در تاشکند «کاخ دوستی مردم» وجود دارد و یک مجسمه بزرگ هم تحت همین نام در
پایتخت ازبکستان نصب شده است.

سینماگران اکو ریشههای مشترک دارند

سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو،

روز چهارشنبه  ۶مرداد  ۱۴۰۰برابر با  28جوالی
 ،2021با سید امیر پروینحسینی ،مدیرعامل

اتحادیه تولیدکنندگان فیلم و برنامههای
تصویری ایران ،دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو،
سرور بختی طی سخنانی در این دیدار ،با بیان اینکه
ترویج اشتراکات فرهنگی و گسترش مراودات میان
ملتهای ده کشور عضو اکو ،نیازمند استفاده
حداکثری از ظرفیتهای هنری و هنرمندان این حوزه
تمدنی کهن است ،افزود :تولیدات مشترک سینمایی
زمینهساز افزایش دوستی ملتهای اکو خواهد شد.
وی با اشاره به برخی برنامههای در دست اجرای
مؤسسه فرهنگی اکو برای افزایش مراودات میان

برگزاریمجمعبینالمللیرسانههای
منطقهدر ترکمنستان
همایش بینالمللی رسانه «گفتگوی منطقهای رسانهای با مشارکت کارشناسان
سیاسـی و روزنامهنگاران» ،در انسـتیتوی روابط بینالمــلل وزارت امـــور خارجه

ترکمنستان برگزارشد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس،
در این نشست رئیس سازمانهای منطقهای ،ازجمله سازمان همکاری اقتصادی و شورای همکاری

سینماگران کشورهای عضو ،افزود:
سینماگران اکو در هرکجا که باشند،
ریشههایفرهنگیمشترکدارند.
سید امیر پروینحسینی ،تهیهکننده
پرسابقه سینمای ایران نیز با استقبال از
دیدگاههای سرور بختی در استفاده
از ابزار هنر برای گسترش دوستی میان
ملتهای ده کشور عضو اکو ،ضمن
اعالم آمادگی اتحادیه تولیدکنندگان
فیلم و برنامههای تصویری ایران برای
همکاریهای مشترک با مؤسسه
فرهنگی اکو گفت :سینمای ایران آماده
نقشآفرینی برای گسترش دوستی و
افزایش مراودات با ملتهای منطقه
اکو است.

کشورهای ترکزبان ،رسانههای ترکمن و مدیران دانشگاهها گردهم آمدند؛ همچنین نمایندگان مراکز
دیپلماتیک،نمایندگانمحافلدولتیورسانههایبرجستهخارجی،ازجملهشرکتبینالمللیتلویزیون
و رادیو میر ،کانال تلویزیونی (راشا تودی) ،شرکت تلویزیونی و رادیویی کره جنوبی  ،KBSتلویزیون و
رادیوی ملی افغانستان ،تلویزیون ملی و رادیویی ازبکستان ،آژانس مطبوعات و ارتباطات جمعی «تات
مدیا» از جمهوری تاتارستان ،تلویزیون دولتی و رادیوی جمهوری بالروس ،مجله گرجی «News Day
 ،»Georgiaاز طریق ویدئوکنفرانس در این همایش حضور داشتند.
سخنرانان در این نشست درباره اهمیت تماس و ارتباطات حرفهای ،ازنظر تبادل متقابل اطالعات و
پوشش جامع اخبار ،مطالبی را بیان کردند و دستورالعملهایی را برای توسعه و بهبود کیفیت گفتگوی
منطقهای در حوزه رسانه بیان کردند؛ همچنین درمورد روندها و مکانیزمهای جدید برای تبادل جریان
اطالعات بین جوامع رسانهای کشورها بحث کردند.

مهتاب کرامتی در
مصاحبه اختصاصی با
مؤسسه فرهنگی اکو:

ما ملتهای منطقه اکو هزاران
دلیل برای دوستی داریم

متن خبر را در صفحه  2بخوانید

موسیقی مقام آذربایجانی در
فهرست میراث فرهنگی یونسکو
هیچ شکلی از موسیقی بهاندازه سبک مقام ،قلب آذربایجانیها را

به خود جذب نمیکند .این سنت چندصدساله ،برآمده از فرهنگ

عامیانه و تاریخ شفاهی ،از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و آوایی منحصربهفرد

و محزون خلق کرده است.

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمؤسسهفرهنگیاکو،نامیکاصالنوف،خوانندهمقاممیگوید:
«من از  ۵سالگی موسیقی آموختهام .وقتـی مقام میخوانم ،کلمات از درونم ،از قلبم بیرون
میآیند.مقام همیشهبداههاست،ازنتپیروینمیکند؛بنابراین،هرچهظاهرمیشودازدرون
شمامیآید».
تار در کنار کمانچه و دایره ،یکی از سه ساز اصلی در اجرای مقام است .کاسه تار از یک قطعه
چوبساختهمیشود.خودتاریکاثرهنریواقعیاستوجداییناپذیرازفرهنگآذربایجان،
بهطوریکه روی سکهها و اسکناسها به تصویر کشیده شده است.
زاهدولدوف،هنرمندتارسازبااشارهبهاینکهروشساختنتاراکنوننیزمانندنسلهایگذشته
است ،میگوید« :من از نسل سوم سازندگان سازهای موسیقی هستم .من این حرفه را از پدرم
آموختم .کاسه تار از چوب درخت توت ساخته میشود .درختی که در ژانویه یا فوریه بریده
ً
شده باشد ،بهترین چوب است .کار با آن آسانتر است؛ زیرا کامال خشک است و بهراحتی
ترکنمیخورد».
در سال  ،۲۰۰۳یونسکو مقام آذربایجانی را به فهرست میراث فرهنگی ناملموس بشریت
اضافه کرد ،برای اطمینان از اینکه این هنر جذاب و منحصربهفرد ،همچنان الهامبخش
موسیقیدانان و شنوندگان در سراسر جهان باشد.
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مهتاب کرامتی در مصاحبه اختصاصی با مؤسسه فرهنگی اکو:

ما ملتهای منطقه اکو هزاران دلیل برای دوستی داریم

مهتاب کرامتی بازیگر برجسته سینمای ایران و سفیر صلح یونیسف ،در مصاحبهای
اختصاصی با مؤسسه فرهنگی اکو ،ضمن اشاره به توافقات صورتگرفته خود با آقای
سرور بختی ،رئیس این نهاد بینالمللی ،درزمینه برنامهریزی برای انجام همکاریهای
مشترک ،گفت :ما ملتهای منطقه اکو هزاران دلیل برای دوستی داریم و شاید حتی
یک دلیل هم برای دشمنی یا دوری نداشته باشیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،متن کامل این مصاحبه بدینشرح است:
 )1خانم کرامتی با سالم و تشکر از فرصتی که در اختیار مؤسسه فرهنگی اکو قرار دادید،
ً
لطفا برای مخاطبان ما در کشورهای عضو اکو ،از احساس و عالیق خود نسبت به این
حوزه تمدنی بگویید؟
با سالم و درود خدمت شما و با تشکر از فرصتی که مؤسسه فرهنگی اکو ایجاد کرده تا
بتوانم با ملتهای سرزمین عضو اکو سخن بگویم .از نگاه من بهعنوان یک هنرمند ایرانی،
رابطه ما با ملتهای این حوزه تمدنی مشترک ،یک رابطه عمیق و خویشاوندی است.
رابطهای از جنس «فامیلهای گمشده» که روزگاری در کنار هم بودند ،ولی امروز بهواسطه
مرزهای جغرافیایی تا حدود زیادی از هم دورماندهاند .ابعاد مختلف اشتراکات ملتهای
منطقه اکو بهگونهای است که ِردپای آن را در گوشه آیینها ،رسوم و زندگی روزمره مردمان این
سرزمین تاریخی میتوان سراغ گرفت .ملتهای منطقه از کوشآداسی در ترکیه تا دورترین
روستاهای کشور پهناور پاکستان ،درعین تفاوت ،دارای چنان ریشههای مشترک تاریخی
هستند که بهمحض در کنار یکدیگر قرار گرفتن آیینهای مشترک ،نظیر نوروز یا هنرهای
دستی و سنتی آنها ،گویی تابلوی واحدی از یک «فرهنگ» را به نمایش میگذراند .این

تسلیت سرور بختی درپی درگذشت «محمدسرور رجایی»

سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو با صدور پیامی درگذشت استاد محمدسرور
رجایی ،شاعر و نویسنده شهیر افغانستان را تسلیت گفت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،در پیام تسلیت سرور بختی آمده
است :با تأثر و تأسف ،مطلع شدیم شمع وجود استاد محمدسرور رجایی ،شاعر،
نویسنده و از چهرههای شناختهشده و پرتالش فرهنگ و ادبیات افغانستان ،ناباورانه
خاموش گردید.
رجایی از چهرههای فعال مهاجران افغانستانی در ایران بود و عمر خویش را صرف اعتالی

نگاهی به موزه فرش باکو،
نخستین موزه فرش دنیا

قالـیبافی در آذربایـجان ،سنتی
دیرینه است .فرشهای بافت این
کشـــور در ســال  ۲۰۱۰بهعنوان
بخشــی از میراث فرهنگی بشری ،در سیاهه یونسکو ثبت شدند .این فرشهای ُپرگره و
ریزبافت،بستهبهنواحیمختلفتولیدشاننقشههایمختلفیدارند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،موزه ملی فرش باکو در  ،۱۹۶۷وقتی
آذربایجان جزو اتحاد جماهیر شوروی بود ساخته شد و نمونههای اعالیی از فرشهای تولید

برگزاری «جشنواره قرن» با حمایت مؤسسه فرهنگی اکو

پنجمین دوره از جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تحت عنوان «جشنواره
قرن» با حمایت مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،بنیاد نیکوکاری جمیلی ،این جشنواره را با
همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران ،پردیس علوم دانشگاه تهران ،معاونت علمی و فناوری
ریاست¬جمهوری ،ستاد خیرین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و دانشگاههای (تهران،
شریف،شهیدبهشتی،امیرکبیروخوارزمی)وحمایت«مؤسسهفرهنگیاکو»برگزارمیکند.
بنا بر همین گزارش ،هدف از برگزاری این جشنواره ،تبدیل اید ه به کسب¬وکار ،پرورش
استعدادها ،تقویت روحیه نوآفرینی و کارآفرینی و ایجاد انگیزه و امید در جوانان کشور ایران
اعالم شده است.
گفتنیست «جشنواره قرن» ،در پنج حوزه علوم پایه ،شامل :شیمی ،فیزیک ،ریاضی و علوم
کامپیوتر ،علوم زیستی و زمینشناسی و با دو رویکرد ویژه در سال جاری )1 :ویروس کرونا؛
 )2هوش مصنوعی ،در دو بخش
ایدهپردازان و کسبوکارهای نوپا،
نهم آذرماه  1400برگزار خواهد
شد.
ایدهپردازان میتواننــد حداکــثر تا
تاریخ  31شهریور  ،1400ایدههای
خود را در سایت جشنواره به آدرس
 www.ysf-persia.comثبــت
نمایند .برگزیدگان جشنواره ،عالوه
بر دریافــت اعتبار پژوهشـی بنیاد
نیکوکاریجمیلی،تاتحققایدههای
خـــود و تجاریســازی آنها ،از
حمایتهای علمی و کسبوکاری
جشنوارهنیزبرخوردارخواهندشد.
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فرهنگ مشترک از نگاه من ،مهمترین ابزار گسترش دوستی و صلح در این منطقه تاریخی
است که اگر با مسئولیتپذیری جمعی در این زمینه همراه شود ،میتواند به تولد دوباره
تمدنی اصیل و یکپارچه منتهی شود.
 )2به نکته مهمی درزمینه تحقق دوستی و صلح حداکثری در منطقه اکو با استفاده از ابزار
فرهنگ و هنر اشاره کردید؛ بهعنوان یکی از شناختهشدهترین بازیگران سینمای ایران ،نقش
هنرمندان منطقه اکو را در این زمینه چه میدانید؟
ً
من قلبا به تأثیر هنرمندان در گسترش صلح و دوستی معتقدم و فکر میکنم «هنرمندان
منطقه اکو» و بهخصوص سینماگران این ده کشور ،میتوانند نقش بسیار بزرگی را در همدلی
هرچه بیشتر ملتهای این منطقه تاریخی ایفا کنند .نکته مهم برای ما در این زمینه باید کنار
گذاشتن تفاوتهای فرهنگی و جغرافیایی ،جهت رسیدن به یک اشتراک فرهنگی باشد؛
چون اصل اول برای دستیابی به یک دوستی پایدار درمیان ملتهای منطقه اکو ،القای حس
باهم بودن ازسوی هنرمندان کشورهای عضو اکو است تا عالوه بر ایجاد زمینه تولیدات
مشترک فرهنگی و هنری« ،احساس افتخار جمعی» را هم نسبت به هنرمندان یکدیگر
درمیان ملتهای منطقه ایجاد نماید.
 )3امروز اگر خودتان بخواهید مسیری برای گسترش دوستی میان ملتهای ترکیه ،آذربایجان،
ازبکستان ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،افغانستان ،پاکستان و ایران ایجاد
کنید،چهاقدامیانجاممیدهید؟
 زمینه «دوستی» درمیان ملتهای کشورهای عضو اکو بهقدریست که ما فقط باید دستدوستی یکدیگر را دوباره بفشاریم و از انجام اقدامات غیردوستانه بپرهیزیم .من بهعنوان یک
هنرمند ایرانی وظیفه خودم میدانم که هرکجا مرزی میان این ملتها کشیده شده ،بهاتفاق
سایر هنرمندان ،پلی از دوستی برای عبور از این مرزها بسازیم و این مهم ،خیلی از دسترس
ما دور نیست .ما ملتهای منطقه اکو ،هزاران دلیل برای دوستی داریم و شاید حتی یک
دلیل هم برای دشمنی یا دوری نداشته باشیم .نوروز ما یکی است؛ ادبیات ،موسیقی ،فرش
و آواز ما هم همینطور .غذاها و لباس ما مردمان منطقه اکو یک ریشه دارد و اعتقادات ما
هم جملگی از ارزشهای انسانی میگوید .مهمترین معضل امروز ما عدم مراودات کافی
ادبیــات و فـرهنــگ
افغـانســـتان در دوران
مهاجــرت نمـود .او
در کنــار آثاری مـانند
«دشت لیلی تا جـزیره
مجنون»«،مأمــوریت
خـــدا» و «در آغـوش
قلبها»؛ مجله «باغ»
را برای کودکان مهاجر
منتشر میکرد .همچنین او چهار دوره دبیر جشنواره ادبی قند پارسی ،عضو هیئتمدیـره
و معاون خانه ادبیات افغانستان و مدیر دفتر شعر و ادبیات افغانستان در حوزه هنری بود.
این کشور را در خود جای داده است.
ُ
آنار کریماف ،وزیر فرهنگ آذربایجان درباره اهمیت فرش در آذربایجان میگوید« :فرش
آذربایجان نمود فرهنگ و قومیت ماست .میراثیست که در طول سدهها ،نسلبهنسل از
نیاکانمان به ما رسیده است».
ش آذری مشـهور اسـت .شیرین ملیکووا،
تنوع طرحها و نقوش و رنگ و تکنیک بافت فر 
مدیـــر موزه فرش باکو ،درباره نقوش فرشها مـیگـــوید« :از روی نقوش و تزئینات میتوان
ش متعلق به چه دوره تاریخی است» .فرشبافی در این منطقه از جهان ،تاریخی
گفت هر فر 
به درازای عصر برنز دارد؛ اما امروز هفت سبک مختلف فرشبافی در آذربایجان شناخته شده
است که هرکدام سنت و الگوی خاص خود را دارند.
این موزه همچنین چندین کارگاه آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی نیز دارد که در آنها نشستهای
تخصصی و نمایشگاههای بینالمللی برگزار میشود .موزه ملی فرش باکو جذابیت خاصی
برای گردشگران خارجی و بومی دارد.

در دیدار مجازی الویرا عظیماوا و آیمن گیلمور اعالم شد:
تأکید قزاقستان و اتحادیه اروپا بر رعایت حقوق بشر

در دیدار مجازی کمیسر حقوق بشر قزاقستان و نماینده ویژه حقوق بشر اتحادیه
اروپا ،طیف گستردهای از موضوعات همکاریهای دوجانبه درزمینه حقوق بشر
مورد بحث قرار گرفت.
به گــزارش پایـگاه
اطـــال عرســانی
مؤسسهفرهنگیاکو
به نقل از خبــرنگار
خبرگزاری فـــارس
در دوشنــــبه ،در
دیدار مجازی الویرا
عظیـماوا،کمیــسر
حقوقبشرقزاقستان
و آیمـــن گیلمور،
نماینـده ویژه حقوق بشر اتحادیه اروپا ،طیف گستردهای از موضــوعات همکاریهای
دوجانبه درزمینه حقوق بشر را مورد بحث قرار دادند.
طی این دیدار ،عظیماوا بهطور مفصل درمورد اقدامات انجامشده توسط این کمیساریا ،در
راستای حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندی و مسائل موجود در این زمینه که نیازمند
تصمیمگیریها در سطح قانونگذاری است ،اطالع داد .وی همچنین وی یادآور شد که
کشورش درزمینه حقوق بشر با سازمانهای غیردولتی و بینالمللی همکاریهای فعال
انجام میدهد.
در ادامه دو طرف درمورد بسترهای موجود همکاری و تبادل اطالعات درزمینه حقوق بشر،
ازجمله قالبهای گفتگوی «اتحادیه اروپا  -قزاقستان» و «اتحادیه اروپا  -آسیای مرکزی»
تبادلنظرکردند.
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و «بیخبری» از هم است که اگر یک حرکت جمعی مناسب در این زمینه شکل بگیرد،
میتواند فاصله ایجادشده میان قریب پانصد میلیون نفر جمعیت سرزمین اکو را در زمان
کوتاهی ،ترمیم نماید.
 )4بهعنوان تنها سفیر یونیسف در ایران ،آیا برنامه خاصی برای همکاری با مؤسسه
فرهنگی اکو ،بهعنوان یک نهاد بینالمللی اشتراکآفرین درمیان ده کشور عضو دارید؟
با برخی کشورهای عضو اکو درزمینه سینما ارتباطی داشته و دارم ،ولی تصمیم دارم
بهصورت متمرکز در آینده به این موضوع ورود کنم؛ به همین دلیل ،در دیداری که با آقای
پروفسور سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو داشتم ،به توافقاتی درزمینه همکاریهای
مشترک رسیدیم که در چند حوزه درحال برنامهریزی است که بهزودی اخبار آن اعالم
میشود؛ ولی هدف شخصی من سفر به تمام این کشورها و ساختن مستندی درباره زندگی
و زمانه مردمان این سرزمین کهن ،برای به نمایش گذاشتن مجدد «رؤیای گمشده شرقی»
در دل تاریخ است.
 )5بهعنوان آخرین سؤال ،چه پیامی برای ملتهای حوزه تمدنی اکو دارید؟
اول اینکه به تمام آنها درود میفرستم و امیدوارم که بهزودی «فامیلهای گمشده» خود
را در گوشه این کشورهای «همهویت» دیدار کنم.
تبدیل کوتلی ساتیان به یکی از مقاصد گردشگری در پاکستان

دولت درحال بررسی برنامههای جدید برای تبدیل کوتلی ساتیان به یکی از مقاصد
گردشگری در پاکستان است .این امر خود تالشی برای کاهش ازدحام جمعیت در
منطقه گردشگری ماری میباشد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،عضو مجلس فدرال ،آقای صداقت علی
عباسی گفت :بزرگراه گردشگری منتهی به کوتلی ساتیان از توپای پایینی ،ماری تا Chowk
 ،Pindoriاز طریق بستانآباد به خط توسعه پروژههای کوتاهمدت اضافه شده است.
کوتلی ساتیان که بین ماری و کاهوتا قرار گرفته است 65 ،کیلومتر با شهرهای دوقلو فاصله
دارد و نزدیک منطقه راولپندی است .همچنین گفته میشود که خانه درختی جنگلی با
قدمت یک قرن نیز در این منطقه بازسازی میشود تا رنگ و زیبایی بیشتری به آن ببخشد.

نمایش پتانسیلهای گردشگری قرقیزستان در ترکیه

سفیر قرقیزستان در آنکارا ،در شانزدهمین کنفرانس «اکوتوریسم و گردشگری پایدار»
در ترکیه شرکت کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،در راستای ارتقای دیپلماسی اقتصادی ،کوبانیچی بیک آمور علیف،
سفیر قرقیزستان در ترکیه ،در شانزدهمین کنفرانس «اکوتوریسم و گردشگری پایدار» که
توسط انجمن بینالمللی بومگردی و  WorkshopTravelshopدر شهر توکات ترکیه
برگزار شد ،شرکت کرد.
در افتتاحیه این نشست آمور علیف ،ضمن سخنرانی خود ،ویدئوکلیپی درمورد وضعیت و
پتانسیل گردشگری و بومگردی در قرقیزستان ،مصادیقی مانند دوچرخهسواری ،پیادهروی
در کوه و کوهنوردی ،اسکی ،جیلو-جهانگردی و توریست درمانی را به نمایش گذاشت.
وی با توجه به ارزیابی کارشناسان بینالمللی طی سالهای  2020 ،2019و 2021
عنوان کرد که قرقیزستان در رتبه  10کشور اول لیست درزمینه اکوتوریسم قرار دارد.

بزرگداشت آگاه هون ،بازیگر و دوبلور معروف ترکیه

سیویکمین سالگرد درگذشت آ گاه هون ،بازیگر و دوبلور مشهور ترکیه در استانبول
گرامی داشته شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سیویکمین سالگرد درگذشت آگاه
هون ،بازیگر تئاتر و فیلم ،دوبلور ،کارگردان و فیلمنامهنویس معروف ترکیه که صدای آنتونی
کوین در فیلم «محمد رسولالله» را دوبله کرده بود ،گرامی داشته شد.
این هنرمند در سال  1918در استانبول متولد و تحصیالت خود را نیز در این شهر آغاز
کرد؛ سپس در هنرستان دولتی آنکارا در سالهای  1942-1937ادامه داد .هون پس از
فارغالتحصیلی وارد تئاتر دولتی شد و در همـان سال ،با نمایش «جولیوس سزار» بازیگری را
آغاز کرد .وی در نقشها و صحنههای مختلف به هنرمندی پرداخت و با صدای جذاب و آرام
خود،بهعنوانیکهنرمنددوبالژنیزدربسیاریازفیلمهایمعروفظاهرشدکهمعروفترین
آنهافیلم«محمدرسولالله»بود.
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برگزاری مسابقات بینالمللی شنا در تاجیکستان

آشنایی جباراُف با ظرفیتهای گردشگری تاجیکستان

بهمناسبتفرارسیدنسیامینسالگرداستقاللتاجیکستان،مسابقاتشنابرگزارشد.

رئیسجمهور قرقیزستان پساز ورود به دوشنبه ،با همتای تاجیک خود ،در محل
اقامتگاه دولتی «بهار» در حومه پایتخت تاجیکستان دیدار کرد.

بهگزارشپایگاهاطالعرسانی
مؤسسه فرهنگی اکو به نقل
از رادیو تاجیکی صدای
خراسان به نقل از کمیته ملی
المپیک تاجیکستان ،این
مسابقات در سالن ورزشی
شهر دوشنبه برگزار شد .در
این رقابتها ،در کنار شناگران تاجیکی ،ورزشکارانی از روسیه و ازبکستان ،در رشتههای
قورباغه ،کرال پشت و پروانه باهم رقابت کردند .مسئول برگزاری مسابقات هم شیرزاد اینو
گامف ،داور بینالمللی ازبکستانی فدراسیون جهانی شنا بود.
در این مسابقات ورزشکاران روسی ،مقام اول تیمی را کسب کردند .تیم ازبکستان در جایگاه
دوم تیمی قرار گرفت و شناگران تاجیکستانی نیز توانستند جایگاه سوم تیمی مسابقات را از آن
خود کنند .در حاشیه این مسابقات ،مقامات فدراسیون شنای تاجیکستان و ازبکستان هم
توافقنامه همکاری امضا کردند.

آرامگاه «سلطان اویس قرنی» در ازبکستان

زیارتگاه «سلطان اویس قرنی» یکی از جاذبههای گردشگری و زیارتی ازبکستان در
روستای بالیقلی کول ،در ناحیه چارطاق استان نمنگان واقع است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
تاشکند ،زیارتگاه «سلطان اویس قرنی» یکی از جاذبههای گردشگری و زیارتی ازبکستان
در روستای بالیقلی کول ،در ناحیه چارطاق استان نمنگان واقع است .این زیارتگاه در

مجتمع گردشگری و تفریحی «شمامه» ،ابتکار یک بانوی بامیانی

یکی از بانوان مبتکر در شهر بامیان ،پارک تفریحی «شمامه» را که دارای فضای سبز،
رستورانت و مهمانخانه میباشد ،ایجاد کرده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از آی فیلم  ،2بختاور مهدوی،
یکی از بانوان مبتکر در شهر بامیان ،پارک تفریحی «شمامه» را که دارای فضای سبز،
رستورانت و مهمانخانه میباشد ،با هزینه بیش از  ۶میلیون افغانی ایجاد کرده است .بانو
مهدوی در یک مصاحب ه عنوان کرده است« :من نهتنها برای فرزندانم بلکه میخواهم برای
تمام هموطنانم خدمتگزار باشم .امیدوارم که فرزندانم هم در آینده خدمتگزار جامعه
باشند که هم زندگی خود را بسازند و هم برای هموطنان خدمت کنند».

وی که این پارک را با کمک مالی شوهر و برخی دوستانش ایجاد کرده است بیان داشت:
نزدیک به  ۲۰سال طعم تلخ مهاجرت را چشیدم و اکنون میخواهم با کارآفرینی برای خود
و خانوادهام در کشور ،زندگی بهتری فراهم کنم؛ در حال حاضر در این پارک بیش از ده نفر
که نیمی از آنان زنان میباشند ،مصروف به کار هستند.

تأکید قزاقستان و ترکیه بر توسعه همکاریهای هوافضا

قزاقستان و ترکیه بر ضرورت توسعه همکاریها در عرصه هوافضا تأکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
دوشنبه ،مختار تلئوبردی ،وزیر امور خارجه قزاقستان ،با تمل کوتیل ،مدیرکل شرکت هوافضا
و صنایع دفاعی ترکیه ،دیدار و درخصوص همکاریهای دو کشور در این حوزه گفتگو کرد.

ُ
هدف از این دیدار را آشنایی جباراف با طبیعت زیبای این محل و ظرفیتهای گردشگری
تاجیکستان عنوان کرده است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
ُ
در دوشنبه ،سادیر جباراف ،رئیسجمهور قرقیزستان ،بهمنظور انجام سفر رسمی وارد
تاجیکستان شد و مورد استقبال قاهر رسو لزاده ،نخستوزیر این کشور قرار گرفت؛ سپس
وی در محل اقامتگاه دولتی «بهار» که در دره زیبای «ورزاب» در  50کیلومتری شهر دوشنبه
قرار دارد ،با امامعلی رحمان دیدار کرد .بخش مطبوعاتی ریاستجمهوری تاجیکستان،

تمایل ترکمنستان برای الــحاق به مـــراکز اطــــالعاتی سـازمان
همکاریهای کشورهای اسالمی

رئیسجمهور ترکمنستان از آمادگی این کشور برای پیوستن به سیستم مراکز اطالعاتی
سازمان همکاریهای کشورهای اسالمی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
ُ
خبرگزاری فارس ،قربانقلی بردی محمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان ،در دومین اجالس
سران علوم علمی و فناوری ،خواستار ایجاد روابط با سازمان همکاری اسالمی برای توسعه
علوم بنیادی ،جستجوی مشترک برای یافتن راهحلهای علمی مؤثر و تبادل نتایج تحقیقات
مهم در درجه اول درزمینه پزشکی شد.
یافته جدید باستانشناسان ایرانی:

قدمت هلیلرود جیرفت به پارینهسنگی رسید

دستاوردهای نخست بررسی پارینهسنگی «جیرفت» که در راستای تکمیل نقشه
باســتانشنــاسی کشـــور
صورت گرفـت ،نشـــانگر
دوران
وجود استقـــرارهای
ً
پارینهسنگی میانی و احتماال
پارینهسنگی قدیم در حوزه
هلیلرود است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی

فاصله  35کیلومتری از مرکز ناحیه چارطاق قرار دارد که شامل مقبره «سلطان اویس قرنی»،
مسجد و موزه میشود .البته آرامگاههای منسوب به «سلطان اویس قرنی» در بسیاری از
کشورهای جهان ،ازجمله ایران ،ازبکستان ،ترکیه ،سوریه و عراق نیز وجود دارند.
شوکت میرضیایف ،رئیسجمهور ازبکستان ،روز  7ژوئیه سال  2017م .از زیارتگاه «سلطان
اویس قرنی» بازدید و بنا به دستور وی ،در محوطه 6هکتاری این زیارتگاه ،آبادانی و درختکاری
انجام شده است .مقبره «سلطان اویس قرنی» ،بهطور کامل بازسازی شده است.

سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400

انتشار فصلنامه  ECO Heritageبا موضوع دوشنبه

بیستـونهمین شمـــاره فصـــلنامه انگلیــسیزبان مؤســسه فرهنگی اکو ECO
 Heritageمنتشـر شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،این شماره فصلنامه انگلیسیزبان
میراث اکو ،به مناسبت اعالم شهر دوشنبه ،پایتخت تاجیکستان ،بهعنوان پایتخت
گردشگری کشورهای عضو اکو برای سالهای  ،2021-2020به معرفی این شهر
اختصاص یافته است.
در این شماره پیام امامعلی رحمان ،رئیسجمهوری تاجیکستان؛ رستم امامعلی ،شهردار
دوشنبه؛ تاجالدین جورهزاده ،رئیس کمیته رشد سیاحی تاجیکستان؛ سرور بختی ،رئیس
مؤسسه فرهنــگی اکو؛
نظـامالدین زاهـــدی،
سفـــیــرجمهـــوری
تاجیکستان در تهران،
همـــراه با مطــالــبی
پیرامــون جاذبههـــای
گردشـگری ،دیدنیها،
آدابورسـوم ،پارکها،
هتلهــــا،بازارهــــا،
حمــلونقــل،البـسه،
آثارخانهها و ...منتـشر
شده است.
شایـان ذکــر اســـت
سفــارت جمهـــوری
تاجیکستاندرتهرانطی
یادداشترسمی،مراتب
تقدیر و تشکر خویش را
از همکاریهای مجدانه
مؤسسه فرهنگی اکو در
انتشاراینفصلنامهاعالم
نمود.
ضمن این دیدار دو طرف درمورد چشمانداز همکاریهای قزاقستان و شرکت هوافضا و
صنایع دفاعی ترکیه و ازجمله مشارکت این شرکت در پروژههایی نظیر ماشینسازی ،صنعتی
و هوا و فضا و همچنین امکان ایجاد تولیدات مشترک و انتقال فناوریها ،بحث و تبادلنظر
کردند.
شرکت یادشده ترکی از مهمترین شرکتهای هوافضای این کشور بوده و به طراحی و تولید
سیستمهای یکپارچه مشغول است .این شرکت یک سایت تولیدی برای تولیدکنندگان
عمده تجهیزات اصلی بینالمللی است.

وی همچنین بیان کرد که ترکمنستان
آماده اســت تا امکــان ایجــاد و
راهاندازی مراکز رایانهای با کارایی
باال ،جهت ایجاد ساختار مشترک
اقتصاد دیجیتالی ایمن و اطالعات
گسترده با کشورهای عضو سازمان
همکاری اسالمی را بررسی کند.
ُ
بردی محمداف بر لزوم ایجاد و
توسعه قوانین برای موضوعاتی مانند
امنیت آب ،غذا و محیطزیست در
فضای سازمان تأکید کرد.
مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایسنا ،به نقل از روابطعمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و
گردشگری ،سلمان انجمروز ،سرپرست هیئت باستانشناسی در این منطقه ،گفت :پروژه
بررسی پارینهسنگی شهرستان جیرفت ،در راستای طرح مطالعه محوطههای پارینهسنگی
حوزه هلیلرود ،بهمنظور ارزیابی پراکنش گروههای انسانی دوران پلیئستوسن از نواحی
جنوبی خلیجفارس به فالت ایران ،درحال انجام است .وی افزود :این بررسی ،نخستین
ً
مطالعه پارینهسنگی ،بهصورت کامال تخصصی ،برای شناسایی محوطههای پارینهسنگی
در جنوبشرق ایران است که پساز حدود  ۵۰سال از نخستین مطالعات انجامشده در این
ناحیه از ایران ،صورت میگیرد.
بهگفته این باستانشناس ،دستاوردهای نخست این بررسی ،شناسایی فناوریهای لوالوا،
صنایع دووجهیسازی و ساطور ابزاری در محوطههای شناساییشده در ارتفاعات شمالی
ً
و کوهپایههای غربی جیرفت ،نشانگر وجود استقرارهای دوران پارینهسنگی میانی و احتماال
پارینهسنگی قدیم در حوزه هلیلرود است.

ازسوی رایزنی فرهنگی ایران در باکو صورت گرفت:

اهدای کتب مرجع علمی ایران به آکادمی ملی علوم آذربایجان

بیش از  350کتاب مرجع علمی و فرهنگی ایرانی ،با حضور سفیر و رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در باکو ،به انستیتوی شرقشناسی فرهنگستان ملی علوم
جمهوری آذربایجان اهدا شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنگی اکو به نقل از روابطعمومی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی،
سید عباس موسوی ،سفیر جمهوری
اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان،
به همراه قربانعلی پورمرجان ،رایزن
فرهنگی ایران ،با حضور در آکادمی
ملی علوم آذربایجان ،با خانم گوهر بخشعلی اوا ،رئیس انستیتوی شرقشناسی آکادمی
ملی علوم آذربایجان دیدار کردند.
خانم بخشعلی اوا طی سخنانی گفت :آکادمی ملی علوم آذربایجان از سال  1945تأسیس
شده و نقش مهمی در مطالعات شرقشناسی و ایرانشناسی ایفا میکند و در حال حاضر،
دهها استاد و محقق با این انستیتو همکاری دارند .وی ابراز امیدواری کرد که این گنجینه مهم
علمی و فرهنگی بتواند محل رجوع اساتید و مشتاقان به ایرانشناسی و شرقشناسی باشد.
سید عباس موسوی بیان داشت :ما امروز شاهد اهدای بیشاز  350عنوان کتب فرهنگی و
علمی ازسوی رایزنی فرهنگی ایران به این انستیتو هستیم که منجر به گسترش فعالیتهای
بین دو کشور خواهد شد.
پورمرجان ،با تأکید بر ادامه این روابط و ارتباطات ،آمادگی خود را برای ارائه تسهیالت الزم
برای محققان آذربایجانی در سطح دکترا و یا پژوهشهای ایرانشناسی اعالن کرد.

کسب عنوان قهرمانی مسابقات
ژیمناستیک قطر ازسوی فرهاد آریجان

فرهاد آریجان ،ملیپوش کشور در مرحله نهایی رشته میله
پارالل جامجهانی ژیمناستیک قطر ،به مدال طا دست
یافت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از فدراسیون ژیمناستیک ترکیه،
فرهاد آریجان ،ملیپوش کشور در مرحله نهایی رشته میله پارالل جامجهانی ژیمناستیک
قطر ،با کسب  15.566امتیاز ،به مدال طال دست یافته است.
بر اساس این گزارش ،آریجان در مرحله نهایی جامجهانی ژیمناستیک که در دوحه،
پایتخت قطر برگزار میشود ،در جایگاه نخست قرار گرفته است؛ ازسوی دیگر ،احمد اندر،
یکی دیگر از ملیپوشان ترکیه نیز در مرحله نهایی رشته میله پارالل جامجهانی ژیمناستیک
قطر ،با کسب  13.833امتیاز ،در جایگاه هشتم قرار گرفت.

سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400

به میزبانی مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشود:

آموزش آنالین خط تحریری

از گذشتههای دوردست خط زیبا ،نشانه سطح باالی سواد و کوشندگی صاحب
خط بوده است و شخص میتوانسته است با دستخط زیبا و هنری ،عالوه بر
اینکه احساس خود را ب ه طرف مقابل انتقال دهد ،در پذیرش خواسته و یا مفاهیم
مطرحشده ،از موفقیت بیشتری برخوردار باشد.
به همین منظور ،دستخط زیبا ،دارای ارزشی انکارناپذیر دربین افراد جامعه بوده و
میباشد؛ از طرفی تمرین زیاد هرگز به معنای برخوردار شدن از دستخط زیبا نیست،
بلکه آموزش و آشنایی با اصول و روشهای درستنویسی و ترکیب حروف ،باعث زیبایی
خط میشود.
مؤسسه فرهنگی اکو بهمنظور ادای احترام به مسئولیت اجتماعی خویش درقبال مردمان
منطقه اکو ،تصمیم گرفته است میزبان دوستداران خط و خوشنویسی باشد و آموزش خط
تحریری یا آموزش خوشنویسی با خودکار را به دوستداران فرهنگ و هنر تقدیمنماید.
استاد این دوره از آموزشها ،استاد محمدحسین احمدی ،شکستهنویس اهل افغانستان
است و عالقهمندان و هنرجویان جهت دیدن ویدئوی کارگاه میتوانند یکشنبهها ساعت 15
بهوقت تهران ،به آدرس اینستاگرام مؤسسه فرهنگی اکو ( )@ecieco_orgمراجعه نمایند.

عالقه گردشگران به
آبشار پارگاسو در
منطقه شرق ترکیه

آبشار پارگاسو در منطقه
آناتولی شرقی ترکیه این
روزها جلوه زیبایی پیدا کرده و میزبان گردشگران و دوستداران طبیعت است.
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بانوی پاکستانی در لیست  1000نفره مجله فوربز

مجله آمریکایی فوربز ،نام یک بانوی پاکستانی را در لیست کارآفرینانی قرار میدهد
که درحال ارائه تعریف جدیدی از معنای اداره یک تجارت درمیان شرایط عادی جدید
هستند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،ماریام نصرت ،یک بانوی پاکستانی
کارآفرین میباشد که نام او در «لیست  1000نفره فوربز» دیده میشود .معرفی ماریام
در لیست  1000نفره فوربز ،تجربیات وی را دراختیار کارآفرینانی قرار میدهد که درحال
تعریف جدیدی از معنای ایجاد و اداره مشاغل در شرایط عادی جدید هستند.
در بیانیه مجله آمریکایی فوربز آمده است :سفر یک کارآفرین خطی نیست ،بلکه با یک
سری پیچوخم پر شده است .شکست بخشی طبیعی از روند کار است؛ اما آنچه کارآفرینان
را در لیست  1000نفره فوربز متمایز میکند ،مقاومت آنها دربرابر مشکالت است.

پیام تسلیت مؤسسه فرهنگی اکو به مناسبت درگذشت عبیدالله
باُف
رج 

ُ
پیام تسلیت مؤسسه فرهنگی اکو به مناسبت درگذشت عبیدالله رجباف
ُ
مؤسسه فرهنگی اکو با نهایت تأسف و دریغ ،درگذشت عبیدالله رجباف ،هنرپیشه
مردمی تاجیکستان ،کارگردان تئاتر و سینما ،بازیگر سرشناس تاجیک ،دارنده جایزه
دولتی جمهوری تاجیکستان بهنام ابوعبدالله رودکی را بر جامعه هنری تاجیکستان تسلیت
میگوید .این هنرمند باخالق و بااستعداد ،بیشاز پنجاه سال ،با نقشهای جذاب و

اعطای گواهینامه دوره آموزش زبان فارسی به زبانآموزان ترکمنستان

به گزارش پایـگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری آناتولی ،آبشار
«پارگاسور» در شهرستان یایالدره استان بینگول ،واقع در منطقه آناتولی شرقی ترکیه ،با مناظر
زیبا و طبیعی خود ،جذابیت فوقالعادهای یافته است.
آبشار پارگاسور با مرکز شهرستان یایالدره 17 ،کیلومتر و با استان بینگول 70 ،کیلومتر فاصله
دارد .این آبشار که در زمستان بهدلیل شدت سرما یخ بسته بود ،این روزها با گرم شدن هوا،
جاری شده و جلوه زیبایی پیدا کرده است .گردشگران داخلی و خارجی و دوستداران طبیعت
با جاری شدن مجدد آبشار پارگاسو ،به این منطقه آمده و از این آبشار بازدید میکنند.

گواهینامه دوره آموزش زبان فارسی ،ازسوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
در عشقآباد ،به زبانآموزان ترکمنستان اعطا شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از روابطعمومی سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در ترکمنستان ،به مناسبت عید سعید
قربان ،با اعطای گواهینامه پایان دوره آموزش زبان فارسی ،از فارسیآموزان برجسته این نمایندگی
فرهنگی تقدیر کرد.
این مراسم با حضور نوید رسولی ،رایزن فرهنگی ایران؛ حسن صالح مجد ،کارشناس دیپلماسی

«کاخ خدایارخان» یادگار معماری قرن  19در شهر «خوقند»

ششمین گاهنامه ECI News

«کاخ خدایارخان» متعلق به نیمه دوم قرن  19میالدی ،یادگاری معماری در شهر
خوقند ،یکی از مهمترین و زیباترین جاذبههای گردشگری ازبکستان است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
تاشکند« ،کاخ خدایارخان» ،یادگاری معماری در شهر خوقند ،در نیمه دوم قرن نوزدهم
ساخته شده است« .خدایارخان» آخرین خان خوقند ،آن را در فاصله سالهای  1863تا
 1873میالدی ساخته است.
این کاخ بر اساس طرح و به سرپرستی میر عبیدالله معمار و مهندس ،ساخته شده است.
همچنین در ساخت این کاخ هنرمندانی چون مال سویارقل ،صالح خواجه و فاضل خواجه
شرکت کردهاند و کاشیهای کاخ مذکور را هنرمندی بهنام عبدالله ،از منطقه «ریشتان» با
مهارت انجام داده است.
این کاخ در سال  1938م .توسط گروهی از هنرمندان برجسته ،به سرپرستی معمار عابد
ُ
زینالدیناف ،تعمیر شده است .از سال  1925م .از این کاخ بهعنوان موزه سرزمینشناسی
شهر «خوقند» استفاده میشود .هماکنون این کاخ به یکی از مهمترین و زیباترین جاذبههای
گردشگری ازبکستان تبدیل شده است.

ماریام بنیانگذار  GRIDو دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از هردو دانشگاه
 LUMSو دانشگاه جورج واشنگتن در ایاالتمتحده است .وی در حال حاضر در
ویرجینیا اقامت دارد.
جالب در لبان مردم خنده
آورد و برای پیشرفت تئاتر و
سینمای تاجیک ،تالشهای
قابلذکر انجام داد و نامش در
تاریخ هنر ،بیمحابا با حروف
زرین ثبت خواهد شد.
این مصیبـت را بر اهالـی هنر
و خــانواده عـزیزش تسـلیت
میگوییم.
عمومی سفارت ایران در ترکمنستان و اقشار مختلف جامعه ترکمنستان؛ ازجمله فارسیآموزان و
والدین آنها ،برخی شخصیتهای فرهنگی و علمی ترکمنستان و نیز ایرانیان مقیم عشقآباد ،در
سالناجتماعاترایزنیفرهنگیبرگزارشد.
ُ
نوید رسولی ،ضمن تشکر از قربانقلی بردی محمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان بهخاطر فراهم
آوردن زمینه فعالیت رایزنی فرهنگی ایران گفت :رایزنی فرهنگی با برگزاری چنین مراسمی که دربین
مردم دو کشور ایران و ترکمنستان مشترک است ،کمک میکند تا مردم ترکمنستان شناخت بیشتری
از فرهنگ مردم ایران پیدا کنند و شناخت بهتر فرهنگها ،توسعه روابط دو کشور را موجب میشود.
اجرای برنامههای هنری ،خواندن مقاله درباره مشترکات فرهنگی اقوام ترکمن در ایران و
ترکمنستان در عید قــربان ،اعطای گواهینامه و اهــدای جــوایز به فارسیآموزان برگزیده
پایانبخش مراسم یادشده بود.

 Letterمنتشر شد

ششمین شماره گاهنامه رویدادهای فرهنگی
اکو ،خردادماه  1400منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی
اکو ،ششمین شماره گاهنامه رویدادهای فرهنگی
اکو ،تحت عنوان  ECI News Letterبا
شعار «بیخبر از هم نمیمانیم» ،رویدادهای
تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی ،ادبی ،ورزشی و
هنری افغانستان ،آذربایجان ،ایران ،قزاقستان،
قرقیزستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان،
ازبکستان و همچنین اخبار مؤسسه فرهنگی اکو
را در فاصله زمانی خردادماه ( 1400می تا ژوئن
 ،)2021بهصورت متمرکز منتشر نمود.
احیای «بوستان اکو» ،افتتاح بزرگترین مجتمع
توریستی آسیای میانه در قزاقستان ،رزما غفوری
چگونه به جایزه نانسن رسید؟ برنامه «احساس»
پاکستان درمیان چهار طرح برتر حفاظت
اجتماعی جهان ،ترجمه غزلیات کمال خجندی
به آلمانی ،مسئولیت جدید ترکمنستان در «اکو» ،معرفی سینمای آذربایجان در مسکو،
جاذبههای گردشگری «تاشکند» ،حضور وزیر آموزش قرقیزستان در نشست یونسکو،
نایبقهرمانی شناگر ملیپوش ترکیه در پارالمپیک اروپا ،ازجمله مهمترین مطالبی است که
در این شماره گاهنامه خبری فارسی میخوانیم.

تسریع روند مرمت و بهسازی زیارت امام فخر رازی در هرات

رئیس اطالعات و فرهنگ هرات ،بر تسریع روند مرمت و بهسازی زیارت امام
فخرالدین رازی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از آژانس باختر ،عبدالتواب مبارز،
رئیس اطالعات و فرهنگ هرات گفت که این پروژه شامل مرمت ایوان ،خشتفرش صحن،
تزئین آرامگاه با سنگنوشته و احیای دیوار احاطه ساحه زیارت ،با حفظ اصالت معماری و
قدمت تاریخی آن است.
کــار مرمـت و بهسازی زیارت امام
فخــرالدین رازی ســال گذشــته به
همکاری مالی دفتــر تیـکا و نظارت
آمریت حفظ و ترمیم آبدات تاریخی
ریاستاطالعاتوفرهنگهراتآغاز
شده بود .قرار است این زیارت بهزودی
بهرویبازدیدکنندگانگشایشیابد.

4

دیدار فراکسیون مرزنشینان مجلس ایران با سفرای ترکمنستان
و افغانستان

رئیس فراکسیون مرزنشینان با تأکید بر تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای
همسایه و منطقه ،اظهار کرد :ما در فراکسیون مرزنشینان ،با سفرای کشورهای منطقه
مباحثمان را شروع کردیم و سفرای ترکمنستان ،چین و روسیه در اولویت مالقات
بعدیهستند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار شفقنا ،فداحسین
ً
مالکی درخصوص تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه ،گفت :حتما باید
دیپلماسی اقتصادی را با کشورهای همسایه و بعد کشورهای منطقه تقویت کنیم؛ چراکه
شهرهای مرزی ما ظرفیت باالیی برای این امر دارند و با دستگاههای مختلف هم جلساتی
در این خصوص برگزار کردیم.

عالقهمندان میتوانند جهت دریافت فایل الکترونیکی این شماره ،از طریق لینک زیر
دریافتنمایند.
https://www.ecieco.org/Content/media/digitallibrary/2021/7/
book54/54.pdf
مالکی در ادامه اظهار کرد :کشورهای افغانستان و پاکستان هم ازجمله ظرفیتهای مهم
منطقهای در حوزه تبادالت اقتصادی هستند و همچنین اشتراکات فرهنگی زیادی با آنها
داریم؛ لذا این کشورها جزو اولویتهای اصلی ما هستند .ما در فراکسیون مرزنشینان ،با
سفرای کشورهای منطقه مباحثمان را شروع کردیم و تاکنون با سفیر عراق و پاکستان و برخی
دیگر از کشورها جلساتی داشتیم.
مالکی ادامه داد :سفرای ترکمنستان ،چین و روسیه در اولویت مالقات بعدی هستند و در کنار
آن ،نماینده استانهای همسایه
هم در جلسه حضور دارند و
موضوعات ،بحث و بررسی
میشود .فراکسیون مرزنشینان
میتواند مهترین اقدام عملی
و جدی را درجهت شکستن
خودتحریمی در کشور انجام
دهد.
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پیشنهاد نفتچی آذربایجان به فوتبالیست ایرانی

باشگاه نفتچی آذربایجان با ارائه پیشنهادی رسمی ،بهدنبال جذب سنگربان تیم نفت
مسجدسلیماناست.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایلنا ،باشگاه نفتچی باکو ،با
ارسال نامهای به مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان ،خواهان جذب دروازهبان این تیم
شده است.
فرهـــاد کرمانشاهی
مورد توجــه باشــگاه
سرشــناس فوتـــبال
آذربایجـان قرار گرفته
و این باشــگاه تمایل
خـودش را به جــذب
کرمانشـاهی با ارسال
نامهای رسـمی اعالم
کرد.

نشست بینالمللی «آسیای مرکزی و جنوبی :بههمپیوستگی منطقهای ،تهدیدات و
امکانات» در تاریخ  15و  16جوالی ،در شهر تاشکند برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
تاشکند ،در این نشست بینالمللی ،شوکت میرضیایف ،رئیسجمهور ازبکستان سخنرانی
کرد.همچنیناشرفغنی،رئیسجمهورافغانستان؛عمرانخان،نخستوزیرپاکستان،وزرای
امورخارجهونمایندگانبلندرتبهکشورهایآسیایمرکزیوجنوبی،دیگرکشورهایخارجی،
رؤسای سازمانهای معتبر بینالمللی و منطقهای ،نهادهای مالی و شرکتها ،مراکز علمی -
پژوهشی و تحلیلی
شرکتداشتند.
هدف اصــلی این
نشســت ،تحکیم
روابـــط نزدیــک
تاریـخی و دوستی،
اعتمـاد و حســـن
همجواری با کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی برای منافع تمام مردم و کشورهای هردو منطقه
است.

نگاهی به آثار موزههای باستانشناسی استانبول

موزههای باستانشناسی استانبول یک موزاییک فرهنگی دربین معدود موزههای
باستانشناسی در جهان است .بنایی که برای اولینبار به دستور سلطان عبدالعزیز
و با نام موزه همایون ،به مدیریت عثمان حمدیبیگ تأسیس شد ،به یکی از
معتبرترین موزههای باستانشناسی جهان تبدیل شد.

www.ecieco.org

سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400

دیدار رئیسجمهور ترکمنستان با نماینده سازمان ملل در «عشقآباد»

رئیس هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،در یک سفر
کاری به عشقآباد ،با رئیسجمهور و وزیر خارجه ترکمنستان دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،ولکان بوزکر ،رئیس هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل
ُ
متحد ،در یک سفر کاری به عشقآباد ،با قربانقلی بردی محمداف ،رئیسجمهور ترکمنستان
ُ
و رشید مرداف ،وزیر خارجه این کشور دیدار کرد .موضوع اصلی گفتگوی بورکز با مقامات
ترکمنی ،به تعامل در موضوعات بااهمیت منطقهای و جهانی اختصاص داشت.

بازنشر مقاله رئیسجمهور تاجیکستان در ایران

مقاله رئیسجمهور تاجیکستان در ایران بازنشر شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از رادیو تاجیکی صدای خراسان به
نقل از خاور ،مقاله امامعلی رحمان با نام « 20سال همکاری سازمان همکاری شانگهای،
همکاری برای ثبات و شکوفایی» ،به مناسبت فرارسیدن بیستمین سالگرد تأسیس سازمان
همکاری شانگهای بازنشر شد.

به میزبانی مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد:

آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه
«نخ و نگاره»

آیین رونمایی از پوستر نمایشگاه «نخ و
نگاره» 7،تیرماه ،1400به میزبانی مؤسسه
فرهنگی اکو و با حضور رئیس این نهاد
بینالمللی ،رئیس ایکوم در ایران ،رئیس
فرهنگسرای نیاوران و تنیچند از شخصیتهای فرهنگی و هنری کشور برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،سرور بختی ،رئیس این نهاد بینالمللی،
طی سخنانی در این مراسم ،هنر را بهترین گوهر گنجینه هستی خواند و تأکید کرد :مؤسسه
فرهنگی اکو رسالت خویش را در حفظ ،بقا و گسترش هنر میداند و از هر طرح و پیشنهاد
سازنده در این راستا ،حمایت میکند.
در خالل کاوشهای باستانشناسی در بوغازکوی کشف شد .در نهادی که میزبان
داراییهای فرهنگی بینظیری است که آثار خود را در تاریخ جهان بر جای گذاشتهاند،
سنگ قبر اسکندر که تخمین زده میشود متعلق به آبدااللیموس ،پادشاه سیدون باشد،
نگهداری میشود .در مجموعه این موزه ،برجستهکاری اثر فرهنگی دروازه بابل که
شهرتی جهانی دارد نیز به چشم میخورد.

رئیس هفتادوپنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نقش ترکمنستان
بیطرف در توسعه منطقه و تقویت ثبات جهانی که در قالب یک برنامه اجتماعی و اقتصادی
متجلی است ،بسیار قدردانی کرد .در این دیدار موقعیت سازنده ترکمنستان در گفتگوی
منطقهای و مأموریت واسطهای در حلوفصل منازعات مورد توجه قرار گرفت و طرفین
درمورد چشمانداز همکاری در مقابله با تهدیدات و چالشهای مدرن ،ازجمله بیماری
همهگیر ،تغییرات آبوهوا و سایر موارد گفتگو کردند.
در این مقاله تاریخ تشکیل سازمان شانگهای ،جایگاه آن در تحوالت ژئوپلیتیک جهان
و اولویتهای ریاستجمهوری
تاجیکستان در سازمان شانگهای
بررســی شـــده اســت .مقاله
رئیسجمهورتاجیکستان 4،ژوئیه
در روزنامه  Iran newsبه زبان
انگلیسی و در  5ژوئیه در روزنامه
«آسیا» به زبان فارسی چاپ شد.
دکتر سید احمد محیط طباطبایی ،رئیس
کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) ،دیگر
سخنران برنامه ،ضمن قدردانی از توجه
ویژه رئیس مؤسسه فرهنگی اکو به گسترش
اشتراکات فرهنگی و هنری در این حوزه
تمدنی ،تأکید کرد :تنوع فرهنگی باوجود
اشتراکات تاریخی در منطقه اکو ،فرصتی برای
گردهمایی دوباره ملتهای این حوزه تمدنی
است که اگر با عبور از مرزهای رایج همراه
شود ،میتواند نویدبخش آیندهای درخشان از
همگراییهای نوین در این منطقه تاریخی باشد.
مریم نیکجوی ،مدیرعامل هیما؛ دکتر بزرگنیا ،مدیرکل حقوق بشر و پیگیری حقوق
شهروندیوزارتدادگستریوعبدالرضااسالمی،مدیرفرهنگسراینیاوران،ازدیگرسخنرانان
آیینرونماییازپوسترنمایشگاه«نخونگاره»بودندکهبهبررسیابعادمختلفلزومپاسداشت
هویت تاریخی منطقه اکو ،از مسیر افزایش تعامالت هنرمندان این ده کشور پرداختند.

سازمان محیطزیست اعالم کرد:
ممنوعیت ظروف پالستیکی در جمهوری آذربایجان

سازمان محیطزیست آذربایجان اعالم کرد تنها کیسههای پالستیکی با ضخامت
ً
 ۱۵میکرون فعال اجازه مصرف دارند و آنهم در فاز دوم حذف میشود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار سرویس بینالملل
خبرگزاری صداوسیما از باکو ،هدف از وضع این قانون کاهش میزان استفاده از ظروف
پالستیکی یکبارمصرف است .در این صورت ،در مصرف میلیونها محصول پالستیکی
در هرسال صرفهجویی میشود .نقضکنندگان اجرای این بخشنامه ،از هزار تا  ۴هزار
منات ،یعنی حدود  ۱۵تا  ۶۰میلیون تومان جریمه میشوند.

بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمؤسسهفرهنگیاکو،عثمانحمدیبیگکهنقاش،باستانشناسو
بروکراتبودباکشفآثاربیشماریدرجغرافیایآناتولی،درکلکسیونموزه،درمعرضنمایش
گذاشت .این موزه که متشکل از سه بخش اصلی موزه باستانشناسی ،موزه آثار شرق باستان و
موزه عمارت چینی بوده ،در سایه آثار ارزشمند موجود در کلکسیون ،میزبان بازدیدکنندگانی از
چهارگوشهجهاناست.
یکی از آثار درخشانی که در موزههای باستانشناسی استانبول نگهداری میشود ،لوح
پیمان صلح کادش است .این لوح که متن مکتوب پیمان بین رامسس دوم ،فرعون
مصر و هاتوشیلی سوم ،پادشاه هیتی در قرن سیزده قبل از میالد است ،در سال ،1906

برگزاری جشنواره انبه ،شاه میوهها در پاکستان

برگزاری جشنواره انبه
تحصیل رایگان  200دانشجوی قزاق در مجارستان

بیش از  200دانشجوی قزاقستانی در دانشگاههای مهم مجارستان ،بهصورت رایگان
تحصیل خواهند کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
در دوشنبه ،با امضای یک توافقنامه بین وزارت آموزش و علوم قزاقستان و وزارت منابع
انسانی مجارستان ،بیشاز  200دانشجوی قزاقستانی در دانشگاههای مهم مجارستان،
بهصورت رایگان ،تحصیل خواهند کرد.
بهگفته دانیال موکیتانوف ،قائممقام ریاست مرکز برنامههای بینالمللی وزارت آموزش و
علوم قزاقستان ،لیست دانشجویان توسط طرف مجارستانی و بر مبنای سطح انگیزه و
آگاهی آنها از انتخاب رشته تحصیلی ،سطح دانش نظری و موفقیت متقاضیان در حرفه
انتخابیشان و همچنین پساز انجام مصاحبه تأیید شده است .دانشجویان قزاقستانی با
هزینه کشور میزبان در دورههای کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل خواهند
کرد.

تأسیس مؤسسه آموزشی آلمانی -فرانسوی در قرقیزستان

سفرای آلمان و فرانسه در بیشکک ،همزمان با وزیر خارجه قرقیزستان دیدار و درمورد
تأسیس یک مؤسسه آموزشی رایزنی کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،ایورسن ،سفیر آلمان و دالئوس ،سفیر فرانسه در بیشکک ،همزمان با
روسالن قزاقبایف ،وزیر خارجه قرقیزستان دیدار کردند.
در این دیدار سهجانبه ،طرح یک مؤسسه آموزشی آلمانی-فرانسوی مورد بحث و بررسی
قرار گرفت که در آن دورههای زبان آلمانی و فرانسوی آموزش داده میشود .در این گفتگو،
رؤسای نمایندگیهای دیپلماتیک در قرقیزستان ،وظایف و فعالیتهای مؤسسه فرهنگی
فرانسه و آلمان را ب ه طرف قرقیز اطالع دادند .همچنین اشاره شد که در این مؤسسه ،در
مرحله اولیه ،برنامهریزی شده است که دورههای زبان آلمانی و فرانسوی تدریس شود؛
سپس میتوان رویدادهای مختلف فرهنگی را برگزار کرد.
رؤسای نمایندگیهای دیپلماتیک در قرقیزستان خاطرنشان کردند که در منطقه آسیای
مرکزی چنین نهادی فقط در قرقیزستان ایجاد میشود و چهارمین نهاد در جهان خواهد
بود که همکاری موفقیتآمیز طرفهای آلمانی و فرانسوی با قرقیزستان را در حوزه
فرهنگی و بشردوستانه اجرا میکند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،جشنواره انبه معروف به شاه
میوهها ،در پاکستان ،باهدف معرفی محصول مرغوب و توسعه صادرات آن ،با حضور
شرکتهای داخلی و جمعی از دیپلماتهای خارجی ،در شهر اسالمآباد برگزار شد.
مقامات پاکستانی گفتند که مصمم به صادرات  ۱۶۰هزار تن انبه به ارزش  ۵۰۰میلیون
دالر به کشورهای مختلف هستند.

سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400
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دهه از درگذشتش ،مراجعات گستردهای به آنها صورت میگیرد و مرجع تحقیقات بسیاری
در سراسر جهان است .سرور بختی در ادامه افزود :ما همه به عالمه حبیبی افتخار میکنیم و
امروز گردهم آمدهایم تا از شخصیت ،آثار و افکار و خدمات او سخن بگوییم.
عبدالغفور لیوال ،سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در ایران نیز در سخنانی ،ضمن قدردانی
از رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در برگزاری این نشست ،گفت :بسیار خشنودم که امروز از زبان
اندیشمندان بینالمللی و برادران ایرانی ،درباره جایگاه عالمه حبیبی سخن رانده میشود.
وی عالمه حبیبی را «مرد اولینها» دانست و با اشاره به فهرستی از اقدامات تأسیسی و
تحقیقاتی منحصربهفرد ایشان گفت :یکی از اولین رتبههای عالی علمی افغانستان برازنده
عالمه حبیبی شد.
دکتر علی رواقی و دکتر علی میرانصاری ،از دیگر سخنرانان برنامه بودند که به بررسی
ابعاد مختلف نقش و تأثیر این ادیب و پژوهشگر شهیر افغان درزمینه نسخهشناسی و
نسخهپژوهی و تصحیح متون فارسی پرداختند .پروفسور ادموند هرتزیگ ،استاد حبیبالله
رفیع ،دکتر عبدالرئوف رفیقی و فاضل شریفی نیز با ارسال سخنرانیهای ضبطشده به این
مراسم ،از ابعاد مختلف تأثیرات آثار و افکار این ادیب شهیر افغانستان بر ادبیات این کشور
و سایر کشورهای جهان سخن گفتند.
همچنین در حاشیه این مراسم دکتر علیرضا حبیبی ،مدیر رادیو فرهنگ و آرش نورقربانی،
مدیرعامل سامانه بوکبال ،با اهدای هدایا و لوح تقدیر به سفیر افغانستان ،از مقام و جایگاه
صاحبان قلم و اندیشه در این کشور تجلیل کردند.

آیین بزرگداشت ادیب شهیر افغان در مؤسسه فرهنگی اکو:
عالمه حبیبی «مرد اولینها» بود

آیین بزرگداشت عالمه عبدالحی حبیبی ،ادیب ،مصحح ،تاریخنگار و پژوهشگر
شهیر افغان ،شامگاه روز دوشنبه  14تیرماه  ،1400در مؤسسه فرهنگی اکو
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو در این مراسم ،عالوه بر سرور بختی،
رئیس این نهاد بینالمللی و عبدالغفور لیوال ،سفیر جمهوری اسالمی افغانستان در
ایران ،شخصیتهایی نظیر پروفسور ادموند هرتزیگ ،شرقشناس دانشگاه آکسفورد؛
استاد حبیبالله رفیع ،عضو آکادمی علوم افغانستان؛ دکتر عبدالرئوف رفیقی سفیر اقبال
در افغانستان ،ایران ،ترکیه و آسیای میانه؛ دکتر علی رواقی استاد دانشگاه تهران و عضو
فرهنگستان زبان و ادب و فارسی؛ فاضل شریفی معاون شهردار کابل و پژوهشگر آکادمی
علوم افغانستان و دکتر علی میرانصاری ،عضو شورای عالی علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ
اسالمی ،بهصورت حضوری و مجازی به ایراد سخنرانی پرداختند.
بنا بر همین گزارش ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو طی سخنانی در این مراسم گفت :از عالمه
حبیبی آثار ارزشمندی برای مردمان منطقه اکو به یادگار مانده که هنوز هم با گذشت چند

نخستین دختر پیانونواز افغان میخواهد در استیجهای جهان
اجرا کند

برج رادکان ،شاهکار تاریخی
گاهشماری ایران

مرام عبدالله در مصر به جهان آمد و همانجا از 5سالگی به نواختن پیانو آغاز کرد.
یکسال پس از بازگشت از مصر ،وارد انستیتوت ملی موسیقی افغانستان شد.

برج تاریخی رادکان اثر ریاضیدان،
ستارهشــناس و دانشــمند بـزرگ
خراسان ،حکیم خواجهنصیرالدین
توسی است.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،نخستین دختر پیانونواز حرفهای
افغانستان ،تازه از صنف دوازده انستیتوت ملی موسیقی افغانستان فارغ شده است .مرام
عبدالله ،آموزشهای پیانو را تا سطح عالی فراگرفته و امیدوار است که بتواند در بزرگترین
استیجهای موسیقی جهان ،بهترین پارچههای
کالسیک را با معیارهای جهانی اجرا کند.
در پنج سال گذشته ،مرام در انسـتیتوت ملی
موسیقی افغانسـتان درس خـــوانده و در
کنســرتهای ارکـستر زهـره ،در بزرگترین
استیجها ،در ده کشور اروپایی ،آمریکایی و
استرالیایی پیانو نواخته است.

در راه صعود به بلندترین قلههای تاجیکستان اعالم شد:
حمایت سرور بختی از بانوی کوهنورد ایرانی

رونمایی از کتاب «دوست دارم قاری بشوم» در قزاقستان

کتاب «دوست دارم قاری بشوم» ،نوشته مالیکا آیتژان ،اسالمشناس،
امام مسجد بایکن و رئیس مرکز باالپان قاری ،در قزاقستان رونمایی شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از ایسنا به نقل از
روابطعمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ،مراسم رونمایی از کتاب
مالیکا آیتژان ،اسالمشناس ،امام مسجد بایکن و رئیس مرکز باالپان قاری ،با
عنوان «دوست دارم قاری بشوم» ،در قزاقستان برگزار شد.
در این مراسم ،نوربک اسماغانبت ،معاون امور پژوهشهای دینی اداره
دینی مسلمانان قزاقستان؛ تله بی اسپان ،مفتی اعظم شهر آلماتی؛ قایرات

صعود پاکستان در شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی 2021

اکوسیستم استارتاپ پاکستانی ،سال مثبتی را سپری کرده است و بر اساس گزارش
«شاخص جهانی اکوسیستم استارتاپی  ،»2021با جهش هفت مرتبهای ،به جایگاه
 75در سطح جهانی و  2در آسیای جنوبی رسیده است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،بر اساس گزارش شاخص جهانی
اکوسیستم استارتاپی  ،2021الهور با باالترین رتبه در پاکستان و جهش  14مرتبهای ،به
موقعیت 257امدرسطحجهانو 4درآسیایجنوبیدستیافت.دومینشهررتبهبندیشده،
کراچی میباشد که با  7پله سقوط ،به رتبه  286امین جهانی رسیده و در آسیای جنوبی،
در رده  8قرار گرفت .سومین شهر ،اسالمآباد است که با جهش  122مرتبهای ،به رتبه
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دیدار شهردار دوشنبه با رئیس کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا

شهردار دوشنبه با رئیس کنفدراسیون دوچرخهسواری آسیا دیدار کرد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری ایران
پرس ،برج رادکان در قرن هفتم ،سال
 660هـ .ق .همزمان با اتمام ساخت رصدخانه مراغه ساخته شده است .برج تاریخی
رادکان تنها برجی است که توانایی تعیین چهار فصل ،اعتدال بهاری و پاییزی ،سال کبیسه
و آغاز نوروز را دارد .گفته میشود که خواجهنصیرالدین توسی به کمک برج رادکان و برج
اخنگان ( ،)Akhanganفاصله زمین تا ماه را محاسبه کرده است.
ســــرور بخــتی رئیـــس مؤسـسه فرهنـگی اکــو در تاریخ  30خــرداد  ،1400با
خـــانم راشیـن جهانبازی ،کوهنـورد برجسته ایرانی ،در محــل این نهاد بینالمللی
دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،در این دیدار که با حضور آقای روحالله
اکبری ،سرپرست برنامه صعود به قلل پنجگانه پلنگ برفی انجام شد ،خانم راشین جهانبازی
ضمن ارائه گزارشی به رئیس مؤسسه فرهنگی اکو از برنامه صعود خود به قلل کورژنوسکایا
با  ۷۱۰۵متر و قله سامانی با  ۷۴۹۵متر ارتفاع در کشور تاجیکستان ،بیان داشت :بهعنوان
اولینزن ایرانی به مرتفعترین قلههای کشور تاجیکستان میروم تا پیامآور دوستی میان ملتها
باشم .وی همچنین از حمایتهای صورتگرفته توسط باشگاه سپاهان در انجام این صعود
تاریخی قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با انجام موفق این صعود ،پرچم مؤسسه فرهنگی
اکو را نیز در بلندترین قلههای تاجیکستان ،به نشانه دوستی ملتهای منطقه ،به اهتزاز درآورد.
آقای سرور بختی نیز طی سخنانی در این دیدار ،عزم و انگیزه خانم راشین جهانبازی را در
انجام این صعودهای تاریخی ستود و تأکید کرد :مؤسسه فرهنگی اکو حمایت کامل خود
را از این حرکت ورزشی و فرهنگی اعالم داشته و در راه تحقق این اقدام وحدتبخش میان
مردم منطقه ،در کنار خانم جهانبازی خواهد ایستاد.
قورمانبایف ،معــاون دانشــگاه مصری فرهنگ
اسالمی نور مبارک؛ ارسین امره ،امام اعظم مسجد
تله بی منطقه آلماتی؛ اساتید دانشگاه نور مبارک
باورژان علی اولی و قورمان فاضی ،حضور داشتند.
امام اعظم شهر آلماتی در سخنرانی خود ،گفت:
«قرآن» مقدس ،کلمه خداوند است .بیتردید،
حفظ کامل کلمه خداوند آرزوی هر مسلمان
است.
بنابر اعالم این خبر ،در کتاب «دوست دارم قاری
بشوم» اندیشه و نظر  6قاری آمده است و در آن
ویژگیهای «قرآن» کریم از زمان نزول و روشهای
مختلف قرائت ،ارائه شده است.
 437جهانی و پانزدهم در جنوب آسیا رسید که بیشترین افزایش را ازنظر شاخص جهانی
اکوسیستم استارتاپی داشته است .راولپندی در رده چهارم ملی قرار گرفت و با  21پله صعود
به جایگاه  956ام رسید؛ درحالیکه فیصلآباد با رتبه  5در سطح ملی با  38مرتبه صعود،
به  960رسید .جیلوم با
رتبـه  988در جهــان و
مولـتان با رتبه  990در
سطح جهانی ،بهترتیب
ششمین و هفتمین شهر
پاکستان ازنظر شاخص
جهـــانی اکوســـیستم
استارتاپیمیباشند.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از رادیو تاجیکی صدای
خراسان به نقل از خاور ،در مالقات رستم امامعلی با اسامه الشفر ،راههای ترویج ورزش
دوچرخهسواری دربین ساکنان منطقه بحث و بررسی شد.
رستم امامعلی در این دیدار برگزاری مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی آسیا در تاجیکستان
و مسابقه «تور تاجیکستان» را بهطرف مقابل پیشنهاد کرد .همچنین طرفین توافق کردند
که مسابقه بینالمللی «تور تاجیکستان» ،در نیمه دوم سپتامبر سال  ،2021به مناسبت
فرارسیـــدن سیامیــن ســالگرد
استقالل تاجیکستان برگزار گردد.
در ایــن مالقــات توافق شــد که
مسابقات دوچرخهسواری قهرمانی
آسیا نیز در بهــار سـال  2022در
دوشــنبه برگزار شود.

همکاری آموزشی ،محورگفتگوی مقامات قرقیزستان وکره جنوبی

وزیر آموزش و علوم قرقیزستان با سفیر کره جنوبی در بیشکک دیدار و درمورد توسعه
و گسترش همکاریهای آموزشی با یکدیگر گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار دفتر منطقهای
خبرگزاری فارس ،بیک بوالت کوپشف ،وزیر آموزش و علوم قرقیزستان ،با لی وون جه،
سفیر کره جنوبی در بیشکک دیدار کرد .در این دیدار ،ابتدا وزیر علوم ،تصدی پست جدید
را به لی وون جه ،تبریک گفت و بر توسعه روابط دوجانبه درزمینه علوم و آموزش بین دو
کشور تأکید کرد.
سفیـــر کـــره
جنوبی ،ضمن
ابــراز قدردانی
از استقبال گرم،
آمادگــیخـود
را برای توسـعه
همـهجــــانبه
روابط دوسـتانه
بین قرقیزستان و کره جنوبی ابراز داشت .وی همچنین یادآور شد سال آینده  30سال از
برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور میگذرد .در این راستا طرف کرهای قصد دارد،
همکاری در برخی زمینههای آموزشی را در این کشور تقویت کند .وزیر آموزش همچنین
بر لزوم انعقاد یک توافقنامه مطلوب بیندولتی برای تحقق این ایدهها و اهداف تأکید کرد.

بهخاطر قهرمانی در لیگ اروپا
 2021انجام شد:
تبریک اردوغان به تیم ملی والیبال ترکیه

ملیپوشان والیبال ترکیه ،با کسب نتیجه  3بر  1برابر تیم ملی اوکراین ،عنوان قهرمانی
لیگ اروپا  2021را از آن خود کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،تیم ملی ترکیه در این رقابتها که در
بلژیک برگزار شد ،برای دومینبار پیاپی ،بر سکوی قهرمانی ایستاد .داوری این رقابت
حساس را سیمون سانتی از ایتالیا و کریستین پیت ولف از سوئیس برعهده داشتند.
رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ،قهرمانی
تیم ملی والیبال کشور در رقابتهای قهرمانی لیگ اروپا  2021را تبریک گفت .اردوغان
در پیام خود نوشت :به تیم ملی والیبال مردان کشورمان که برای دومینبار پیاپی در مسابقات
لیگ قهرمانی اروپا به قهرمانی دست یافته و باعث غرور و افتخار ما شدند ،صمیمانه تبریک
میگویم.
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میزبانی ترکمنستان از نشست کمیسیون منطقهای حقوق بشر

عشقآباد میزبان جلسه کمیسیون منطقهای درمورد اجرای تعهدات بینالمللی ترکمنستان
درزمینه حقوق بشر بود .به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار
دفتر منطقهای خبرگزاری فارس ،جلسه کمیسیون منطقهای درمورد اجرای تعهدات بینالمللی
ترکمنستان درزمینه حقوق بشر که به ریاست رشید مردوف ،وزیر خارجه ترکمنستان برگزار شد،
بر اهمیت کار این ساختار که در همکاری نزدیک با مؤسسات تخصصی سازمان ملل و سایر
سازمانهای بینالمللی انجام شده است ،تأکید کرد.
در این جلسه ،نتایج کار کمیسیون برای نیمه اول سال  2021جمعبندی شد و همچنین
شرکتکنندگان در زمینههای اولویت همکاری بین وزارتخانهها ،ادارات و سازمانهای عمومی
ترکمنستان ،با شرکای بینالمللی بحث و تبادلنظر کردند .بهطور خاص ،برنامه اقدام ملی برای
اجرای حقوق کودکان در ترکمنستان ،طی دوره  2022-2018مورد توجه قرار گرفت.

حضور قرقیزستان در کنفرانس وزرای آموزش عالی آسیای مرکزی

نشست وزرای آموزش عالی آسیای مرکزی ،به میزبانی «ترکستان» برگزار شد.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمؤسسهفرهنگیاکوبهنقلازخبرنگاردفترمنطقهایخبرگزاری
فارس ،هیئت قرقیزستان ،به سرپرستی نورالن آموروف ،معاون وزیر آموزش و علوم ،در
کنفرانس وزیران آموزش عالی کشورهای آسیای مرکزی شرکت کرد .این کنفرانس با حضور
رؤسای وزارتخانههای آموزش عالی ،دانشگاهها ،آژانسهای تأیید اعتبار و سازمانهای
دانشجویی قرقیزستان ،قزاقستان ،تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان و همچنین نمایندگان

حضور سرکنسول جمهوری قزاقستان در مراسم اکران مستند
«وت بسی»
ُ

سرکنسول جمهوری قزاقستان در
استان گلستان گفت :روابط ایران و
قزاقستان در سطح باالیی قرار دارد
و ما به دنبال دوستی بیشتر دو ملت
هستیم.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه
فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری تسنیم

آرشیو ملی هنر افتتاح شد

تازهترین جلسه هیئتامنای بنیاد رودکی درحالی برگزار شد که وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،با ابراز خرسندی از افتتاح آرشیو ملی هنر ،به بیان نقطهنظرات خود درباره
فعالیت این مجموعه پرداخت.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از مرکز
روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در جلسه هیئتامنای بنیاد فرهنگی  -هنری رودکی ،با بیان اینکه این بنیاد میتواند بهعنوان
پایگاهی مهم برای اجراهای آنالین در حوزههای مختلف هنری ،ازجمله موسیقی و نمایش
باشد ،گفت :کرونا شرایط خاصی را بر عرصههای مختلف فرهنگی و هنری کشور حاکم
کرده و بنیاد رودکی نیز متأثر از این شرایط شده است.
سید عباس صالحی افزود :توجه به اینکه چگونه تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم ،ضروری
است .در یکسالونیم گذشته اتفاقاتی افتاده که در آینده ثمرات آن مشخص میشود و
اجراهای آنالین بخشی از این اتفاقات است که در بستر فضای مجازی صورت گرفت و این
همکاری ترکیه و افغانستان در هنر سرامیک و سفالسازی

استاد چغتای سونرین ،سرپرست انستیتوت یونس امره (مرکز فرهنگی ترکیه) ،با دکتر
سمیعالله نبیپور ،رئیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل دیدار نمود.
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تاشکـــند ميــــــزبان همایش
«توسعه حقوق اقتصادی زنان
در آسیای مرکزی»

همایش بینالمللی تحت عنوان «توسعه
حقوق اقتصادی و امکانات زنان در
آسیای مرکزی و افغانستان در راه توسعه پایدار» در شهر تاشکند ،پایتخت ازبکستان
برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس
در تاشکند ،این همایش باهدف توسعه حقوق اقتصادی و امکانات زنان در چارچوب
سازمانهای بینالمللی در ترکستان (جمهوری قزاقستان) برگزار شد.
در این کنفرانس اصالحات مداوم درزمینه آموزش عالی ،شناخت متقابل مدارک آموزشی
و مدارج علمی ،همکاری درزمینه اعتباربخشی مستقل برنامههای آموزشی و همکاری
بین جوامع دانشجویی ،مورد بحث قرار گرفت .در جلسه عمومی ،گل میرا ابوالقاسموا،
رئیـسگروه آموزش عالی و متوسطه
حرفــهای وزارت آمـوزشوپرورش و
علــوم جمهــوری قرقیزستان ،درمورد
وضعیت فعلی و سیســتمهای آموزش
عالی حرفهای در جمـهوری قرقیزستان
سخنرانی کرد.
از گرگان ،ایدجان ایداشف ،در مراسم اکران مستند ُ«وت باسی» (بزرگ خاندان) که مربوط
به فرهنگ و رسومات قزاقهای ساکن استان گلستان است ،اظهار داشت :این مستند بسیار
جالب بود و یادآور آن است که بسیاری از آیینها و رسومات خود را فراموش نکنیم .وی با ابراز
خوشحالی از تهیه این فیلم مستند گفت :ارتباط بین ایران و قزاقستان در سطح باالیی است و در
سیسالیکهازاستقاللقزاقستانمیگذرد،تفاهمنامههاوقراردادهایدوجانبهمتعددیبیندو
کشور امضا شده و روابط فرهنگی بسیارخوبی هم بین دو کشور برقرار است.
ُ
سرکنسول جمهوری قزاقستان در استان گلستان با بیان اینکه اکران مستند «وتباسی» در
قزاقستان موردتوجه مردم قرار خواهد گرفت ،افزود :پخش این مستند در قزاقستان برای مردم
ما جالب خواهد بود و با توجه به اینکه در این مستند اغلب به زبان قزاقستانی صحبت
شده ،نیازی به ترجمه نیست و مردم ما ارتباط خوبی با آن برقرار خواهند کرد .وی با توجه
به همزیستی قزاقهای ساکن ایران ،ازجمله گلستان ،در کنار سایر اقوام و مذاهب دیگر،
خاطرنشان کرد :ما بهدنبال دوستی بیشتر ایران و قزاقستان هستیم.

اولین ویدئوی خبری مؤسسه فرهنـگی اکو در تاریـخ  ۱۱مـرداد  ،۱۴۰۰برابر 2
آ گوست  2021منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی
مؤسسه فرهنگی اکو ،محمد
محمــودی،مشـاوررسـانهای
رئیـس این نهــاد بینالـمللی،
با اعـالم ایــن خبر افزود :برای
تحقـق شعـار «بیخبــر از هم

مبارزه با کووید ،19-پیشبرد کارآفرینی زنان از طریق
ارائه آموزش همهجانبه ،توسعه مهارتهای حرفهای
و همچنین شناسایی و توسعه استعداد دختران و زنان
باقریحه برگزار شــده است .در این همایش بینالمللی،
نمایندگان ازبکسـتان ،آســیای مرکـــزی و افغانســتان،
ساختارهای ملی و منطقهای ،سازمانهای بینالمللی،
نماینــدگان بخــش خصـــوصی به مدیــریت زنـان،
سازمانهای پژوهشی و مؤسسات آموزشی ،شرکتهای سرمایهگذاری و سازمانهای
اعتباری شرکت کردند.
در پایان همایش ،بیانیه مشترک درزمینه توسعه پایدار بین زنان کارآفرین آسیای مرکزی و
افغانستان صادر شد .همچنین قراردادهای متقابل بین زنان کارآفرین کشورهای آسیای
مرکزی در زمینههای مختلف همکاریها ،به امضا رسید.
اوقات فراغت مردم در آذربایجان چگونه میگذرد؟

استراحت و گذراندن اوقات فراغت در جمهوری آذربایجان بیشتر بر تجربه
باقیمانده از دوره شوروی سابق مبتنی است؛ ولی تحوالت و شرایط فعلی جهان
و بهخصوص فرآیند جهانیسازی و توسعه اینترنت و گسترش فناوری حتی در
مناطق دوردست ،اثرات قابلتوجهی در تغییر سبک زندگی شهروندان این کشور
داشته است.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،با افزایش درآمدهای نفتی و بهتبع
آن توسعه حوزههای اقتصادی مختلف که موجب ارتقای رفاه حال مردم هم شد ،دولت
جمهوری آذربایجان ،اجرای برنامهها و سرمایهگذاری در راستای مدیریت استراحت و

موضوع فرصتی
را فراهم کرد که
بنیــــاد رودکی،
تجــــــربههای
یکســا لو نیم
گذشتهاش در این
زمینــه را وسعت
و توسعه بدهد.
بههــرحال بنیاد
فرهنگی هنری رودکی میتواند بهعنوان یک پایگاه مهم اکران آنالین برنامههای هنری در
حوزههای مختلف موسیقی و نمایش در فضای مجازی باشد و چشماندازی که در تجربه
اجراهای آنالین در این بازه زمانی داشته ،قابلتوجه است.
در ادامه مهدی افضلی ،مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی ،گزارشی از مجموعه
اقدامات این بنیاد ارائه کرد و سید مجتبی حسینی ،معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز به بخشی از اقدامات فرهنگی و هنری که ازسوی بنیاد فرهنگی  -هنری رودکی
در سال  ۹۹صورت گرفته است ،اشاره کرد.

اوقات فراغت شهروندان را آغاز کرد .بازسازی استراحتگاهها و مراکز تفریحی باقیمانده
از شوروی سابق و نیز ساخت مراکز تفریحی جدید در مناطق مختلف جمهوری
آذربایجان که به رونق گردشگری در این کشور تحرک هم بخشید ،ازجمله اقدامات
انجامگرفته ازسوی دولت در این زمینه میباشد.
دولت جمهوری آذربایجان درخصوص اهمیت توجه به امور جوانان ،ازجمله اشتغال و
مدیریت اوقات فراغت آنها ،در ده سال اخیر چند قانون و مصوبه را تصویب کرد؛ چند
برنامه دولتی پنجساله را به اجرا گذاشت و در ریاستجمهوری این کشور ،صندوق ویژه
برای حمایت از ابتکارات جوانان در حوزههای مختلف علمی ،فرهنگ و هنری تأسیس
شد.
دولت باکو هدف از اجرای برنامه دولتی جوانان طی سالهای  ۲۰۱۷الی  ۲۰۲۱را
حضور فعال جوانان در همه عرصههای جامعه ،حمایت از کشف پتانسیل خالق و
نوآور ،حفاظت از سالمتی نسل جوان ،توجه بیشتر به مسائل آموزشی و اشتغال ،استفاده
ثمربخش از فناوریهای مدرن ،ترویج سبک زندگی سالم ،جلوگیری از اعتیاد به مواد
مخدر و الکل و بزهکاری میان جوانان اعالم کرده است.

بهشکل عالی ،بعد از یک تحقیق همهجانبه بهپیش ببریم.
کسانی که ظروف سفالی را میسازند ،در افغانستان بهنام «کاللیگر» یا سفالگر یاد میشوند.
در شهرستان «استالف» ،در حوالی کابل ،قریهای بهنام «کالالن» وجود دارد که تعدادی از
اهالی این قریه ،هنوز هم به حرفه آباییشان ،یعنی کاللیگری ادامه میدهند.

با موضوع لباسهای سنتی در منطقه اکو:

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،در این دیدار که با حضور بانو اسما
احمدی ،سکرتر انستیتوت یونس امره و استاد علی امید ،رئیس دپارتمنت عکاسی دانشکده
هنرهای زیبا صورت گرفت ،روی همکاریهای هنری در بخش رشد هنر سرامیک و
سفالسازی در افغانستان بحث و تبادلنظر شد.
آقای چغتای ضمن اینکه از کارکردهای دانشکده هنر در رابطه با تولید آثار هنری مختلف
تمجید نمود ،گفت :قرار است ترکیه در بخش هنر سرامیک و سفالسازی با افغانستان ،در
آینده نزدیک همکاری نماید و خوب است که با هماهنگی دانشکده هنر ،این پروژه را بهتر و

انتشار اولین ویدئوی خبری مؤسسه فرهنگی اکو

سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400

نمیمانیم» درمیان کشورهای عضو اکو ،در کنار انتشار منظم گاهنامههای خبری فارسی
و انگلیسی «رویدادهای فرهنگی اکو» ،ویدئوهای خبری نیز هر دو هفته یکبار ،منتشر
خواهد شد.
وی در ادامه افزود :راهبرد رسانهای رئیس مؤسسه فرهنگی اکو ،مینی بر افزایش تعامالت
خــبری میان کشـــورهای عضو ،فرصــت کمنظیری را برای گسترش اطالعرسانی میان
این ده کشور همسایه و «همهویت» مهیا نموده که نیازمند حمایت و توجه جدی است.
شایانذکر است ،اولین ویدئوی خبری مؤسسه فرهنگی اکو ،با اجرای شبنم السادات
اسدی ،در  3دقیقه ،به بیان جدیدترین رویدادهای فرهنگی کشورهای عضو اکو ،با اخباری
از کشورهای افغانستان ،آذربایجان ،ایران ،قزاقستان ،قرقیزستان ،پاکستان ،تاجیکستان،
ترکمنستان ،ترکیه و ازبکستان پرداخته و عالقهمندان برای دریافت آن میتوانند از طریق لینک
روبرو دریافت شود.
https://www.ecieco.org/fa/news/7479

جدیدترین شماره فصلنامه  ECO Heritageمنتشر شد

بیسـتوهفتمین شـماره فصلنامـه انگلیسـیزبان مؤسسـه فرهنگـی اکـو ECO
 Heritageمنتشـر شـد.
به گزارش پایگاه اطـالعرســــانی
مؤسـسه فرهنگی اکو ،در این
شماره از فصلنامه ،بهتفصیل و در
بخشهای مختلف ،به تاریخچه و
ویژگیهای البسه سنتی کشورهای
منطقه اکو ،با تنوع رنگها و
طرحهای چشمنواز پرداخته شده
است.
شــایانذکــر اسـت ویژهنـامــه
فصـلنامه میراث اکو ،با محـوریت
«لباسهای سنتــی این حــــوزه
تمــدنـی کــهن» ،در مردادمـــاه
 1400منتـشر و توزیع گردید و
عالقهمندان به آشنایی با فرهنگ و
تمدن غنی منطقه اکو و کشورهای
آن میتوانند نسخه الکترونیک این
نشریه را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.
https://www.ecieco.org/Content/media/digitallibrary/2021/7/
book55/55.pdf

سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400

دیدار رئیـس مؤسسه فرهنـگی اکو با
«فرشته حسینی»

سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو در تاریخ
 ۲۴تیر  ،۱۴۰۰با خانم فرشته حسینی ،بازیگر
مشهور افغانستانیتبار سینمای ایران ،در محل این
نهاد بینالمللی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو،
سرور بختی در این دیدار ،ضمن ابراز خرسندی از
دیدار فرشته حسینی ،گفت :مؤسسه فرهنگی اکو
خانه تمام هنرمندان کشورهای عضو است .وی با اشاره به شعار رسانهای «بیخبر از هم
نمیمانیم» مؤسسه فرهنگی اکو ،افزود :به یاری تمام هنرمندان کشورهای عضو اکو جهت
تحقق این شعار و پایان بیخبری ملتهای این حوزه تمدنی از یکدیگر نیازمندیم.

دانشگاه عبدالولیخان در فهرست دانشگاههای برتر جوان تایمز

در فهرست دانشگاههای برتر جوان ،ازسوی پایگاه رتبهبندی تایمز در سال ،2021
دانشگاه عبدالولیخان بهعنوان برترین دانشگاه پاکستان معرفی شده است.

www.ecieco.org

ECINews Letter

رئیس مؤسسه فرهنگی اکو همچنین
با بیان تاریخچهای از سابقه سینما در
کشورهای عضو اکو ،خاطرنشان کرد:
باید با برگزاری جشنوارهها ،اکران متقابل
فیلمها ،تولیدات مشترک و افزایش
تعامالت سینماگران کشورهای عضو
اکو با یکدیگر ،زمینه عبور از مرزهای
جغرافیایی و دستیابی به اشتراک
حداکثری هنری را در میان ملتهای
این ده کشور «همهویت» فراهم آوریم.
فرشته حسینی نیز ضمن ابراز خشنودی
از مالقات با آقای سرور بختی ،گفت:
حضور در مؤسسه فرهنگی اکو و آگاهی از اهداف آن برایم بسیار دلگرمکننده بود .وی
همچنین از آمادگی کامل خود برای همکاری با مؤسسه فرهنگی اکو خبر داد و افزود:
امیدوارم بتوانیم با اقدامات مشترک ،تصویر واقعی فرهنگ و تاریخ افغانستان را معرفی کنیم.
پختونخوا ،درحال افزایش است و بهطور مداوم ،درحال پیشرفت است.
دانشگاه عبدالولیخان پاکستان مردان در رتبهبندی دانشگاههای جوان تایمز  2021که
بهتازگی منتشر شده است ،در پاکستان رتبه اول و در جهان  157است .این لیست شامل
بهترین دانشگاههای جهان با  50سال قدمت یا کمتر است .این جدول بر اساس 13
شاخص عملکرد بهعنوان گل سرسبد رتبهبندی دانشگاههای جهان میباشد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،بر اساس رتبهبندی جهانی تایمز در
سال  ،2021دانشگاه عبدالولیخان مردان ( )AWKUMبه برترین دانشگاه پاکستان تبدیل
شده است.
وزیر ارشد خیبر پختونخوا به دانشگاه عبدالولیخان ،بهخاطر کسب جایگاه برتر بهصورت
متوالی ،در هر دو رتبهبندی ملی و بینالمللی ،تبریک گفت .وی در بیانیهای گفت که
سفر بهسمت پیشرفتهای گسترده مدیریتی ،نشان میدهد که چگونه آموزش عالی خیبر

مقامات قزاقستان و تاتارستان درمورد تبادل تجربه و اجرای پروژههای مشترک در
زمینههای صنعت غذای حالل و محصوالت ارگانیک ،بحث و گفتگو کردند.

زباروف ،معاون نخستوزیر و وزیر کشاورزی و مواد غذایی تاتارستان ،موضوع تبادل
تجربه و اجرای پروژههای مشترک در زمینههای صنعت غذایی حالل و محصوالت
ارگانیک ،مورد بحث و بررسی قرار داده شد.
دو طرف ،تولید لبنیات و اجرای پروژههای مشترک فرآوری شیر در قزاقستان و ازجمله
از طریق مراکز همکاری بینالمللی مرزی را یکی از زمینههای عملی همکاریها عنوان
نمودند؛ همچنین ضمن بررسی زمینههای اجرای پروژههای مشترک در حوزه صنعت
غذای حالل و محصوالت ارگانیک ،بر لزوم تهیه استاندارد واحد در این زمینه تأکید
کردند.

نشست ندای جهانی «صلح برای فرهنگ» در باکو

دانشجویان ایرانی سفیران معرفی ابنسینا

نشست فرهنگی و علمی با موضوع ندای جهانی «صلح برای فرهنگ» با حضور و
ُ
سخنرانی آنار کریماف ،وزیر فرهنگ آذربایجان و میگل انجل موراتینوس ،نماینده
عالی اتحاد تمدنها در سازمان ملل در شهر باکو ،برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تأکید بر اهمیت معرفی ابعاد مختلف شخصیتی
بوعلی سینا با استفاده از ظرفیتهای فرهنگ ،هنر و همچنین دانشجویان ایرانی
خارج کشور ،گفت :دانشجویان را باید با این شخصیت بزرگ آشنا کرد و همین
قشر فرهیخته فرهنگی میتوانند سفیران معرفی ابنسینا در خارج از کشور باشند.

همکاری قزاقستان و تاتارستان درباره غذای حالل

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
دوشنبه ،در جریان دیدار غیرت تاریبایف ،معاون وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان با مراد

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از روابطعمومی سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی ،در این نشست که با حضور یکصد نفر از نمایندگان کشورهای خارجی
و شخصیتهای فرهنگی و هنری تشکیلشد ،سخنرانان بر این نکته تأکید داشتند که برای
جامعه جهانی که بهسمت چندفرهنگگرایی در حرکت است و تحمل و بردباری انسانها
دربرابر همدیگر را ترغیب میکنند ،صلح و ترویج آن ،از ضروریات اولیه برای این امر
است.
تالش سخنران بر این بود که تأکید
نمایند تا قبلاز این ،فرهنگ صلح
مورد خواست مردم و سیاستمداران
بوده است ،ولی االن کشورها به این
نتیجه رسیدهاند که خود صلح برای
فرهنگواحیایخردهفرهنگهابسیار
ضروری است .این موضوع یک پروژه
فرهنگی در سطح بینالمللی است
که توسط وزارت فرهنگ آذربایجان
به سازمان ملل ارائه گردیده است و
با تأیید و همکاری آنها ،این پروژه
درحال اجراست.

در تاریخ  26تا  27جوالی برگزار شد:
«دوشنبه» میزبان کنفرانس تغییر اقلیم در آسیای مرکزی

چهارمین کنفرانس آسیای مرکزی درزمینه تغییر اقلیم ،در تاریخ  26تا  27جوالی در
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
دوشنبه ،در این کنفرانس نمایندگان کشورهای قزاقستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان ،ازبکستان
و تاجیکستان شرکت داشتند .شرکتکنندگان این کنفرانس ،نتایج بهدستآمده را بررسی و
درباره تجربیات و آموزههای دریافتشده خود ،حین شکلگیری و اجرای سیاست اقلیمی
در آسیای مرکزی ،تبادلنظر کردند .برای اولینبار در کنفرانس آسیای مرکزی ،درزمینه تغییر
اقلیم ،دورنما و چالشهای همکاری منطقهای در سطح باال که در آن وزرای محیطزیست
کشورهای آسیای مرکزی شرکت میکنند ،بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو به نقل از گروه فرهنگی ایرنا
از مرکز روابطعمومی و اطالعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سید عباس
صالحی در جلسه شورای سیاستگذاری هیئتامنای بنیاد فرهنگی بوعلی سینا ،با
تأکید بر اهمیت معرفی شخصیت بوعلی سینا ،گفت :شخصیت بوعلی سینا باید
با استفاده از ظرفیتهای متنوع فرهنگی و هنری ،ازجمله کتابخوانی دیجیتال،
آموزش نسل جوان برای تصحیح متون این شخصیت ،فضای مجازی و تداوم جوایز
مختلف معرفی شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه ،از دیگر اقدامات مهمی که در معرفی این
شخصیت باید موردتوجه قرار داد ،استفاده از ظرفیت دانشجویان خارجی دانست
و افزود :در این راستا ،فرهنگستان علوم و فرهنگستان پزشکی میتوانند دانشجویان
خارجی را با این شخصیت بزرگ آشنا کنند که درنتیجه ،همین دانشجویان میتوانند
سفیران معرفی ابنسینا در خارج از کشور باشند؛ در این رابطه میتوان کانونهای
ابنسینایی تأسیس کرد تا دانشجویان خارجی در آ ن عضو شوند.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ،در پایان به تفاهمنامه مشترک با ازبکستان اشاره
کرد و گفت :اینکه ازبکستان پیشنهاد همکاری درخصوص بوعلی سینا را در قالب یک
تفاهمنامه مطرح کرده است ،فرصت مناسبی است که بنیاد بیشاز گذشته بتواند به این
شخصیت بپردازد.
در کنفرانس آسیای مرکزی درزمینه تغییر اقلیم ،رؤسای وزارتخانههای محیطزیست
کشورهای آسیای مرکزی ،نمایندگان نهادهای دولتی ،سازمانهای غیردولتی ،مؤسسات
دانشگاهی ،گروههای جوانان برای اقدامات اقلیمی ،سازمانهای بینالمللی و بانکهای
توسعه بینالمللی گردهم آمدند.
کنفرانس آسیای مرکزی درزمینه تغییر اقلیم در سال ،2018در چارچوب «برنامه سازگاری
با تغییر اقلیم و کاهش پیامدهای آن در حوزه دریای آرال» تشکیل شد که ادامه ابتکار
بانکجهــانی
درزمـــــینــه
تبادل دانـــش
و اطالعــات،
درمورد تغــییر
اقلیم در آسیای
مرکزی است.
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ثبت هرات در فهرست
میراثهای فرهنگی جهان

یونسکو طرح افغانستان برای ثبت والیت هرات در فهرست میراثهای فرهنگی جهان
را تأیید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان
طی اطالعیهای اعالم کرد :نورآغا نوری ،رئیس باستانشناسی این وزارتخانه ،در نشستی در
کابل اعالم کرد« :طرحی مبنی بر ثبت شهر هرات در فهرست میراثهای فرهنگی جهان که
به یونسکو ارسال شده بود ،ازسوی این سازمان مورد تأیید قرار گرفته است».
دراینراستا،اجملمیوندی،مسئولبخشفرهنگیبنیادآغاخاننیزدربارهبازسازیمنارپنجم
هرات ،گفت که تا دو سال دیگر کار آن تکمیل میشود.
همچنین محمدطاهر زهیر ،سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ ،ضمن استقبال از تأیید
یونسکو بهمنظور پذیرفته شدن شهر هرات در فهرست میراثهای فرهنگی جهان گفت:
«اسناد الزم در این زمینه آماده و به این سازمان فرستاده میشود .شهر هرات با داشتن
بناهای تاریخی برای دولت افغانستان و جهان مهم است و با درج آن در فهرست میراثهای
فرهنگی جهانی ،توجه جهان درزمینه حفاظت از آن بیشتر میشود».
رایزنی وزرای آموزش روسیه ،قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان

وزرای آموزش کشورهای روسیه ،قرقیزستان ،ازبکستان و تاجیکستان درمورد توسعه
همکاریهای آموزشی ،اجتماعی و کمکهای بشردوستانه تبادلنظر کردند.
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیمؤسـسهفرهنـگی
اکو به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در
بیشکک ،بوالت بیک کوپشف ،وزیر آموزش
و فرهنگ قرقیزستان؛ بهصورت ویدئوکنفرانس
با سرگئی کراوتسوف ،وزیر آموزشوپرورش
فدراسیون روسیه؛ محمدیوسف امامزاد ،وزیر آموزش و علوم تاجیکستان و شیرزاد شرماتوف،
وزیر آموزش ازبکستان ،دیدار و گفتگو کرد.
در این مالقات ویدئویی ،طیف وسیعی از موضوعات آموزشی و علمی و همکاریهای
بشردوستانه و اجتماعی بین کشورها مورد بررسی قرار گرفت.
ً
کوپشف در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که قرقیزستان دائما در تالش برای بهبود و
گسترش همکاری درزمینه آموزش و علم بین کشورهای برادر است .وی آمادگی کشور
خود را برای تعامل و فعالیت در زمینههای اولویتدار ،مانند ارزیابی محتوا و کیفیت
آموزش ،آموزش فرهنگی جوانان ،آموزش مشترک کارکنان آموزشی ،سازماندهی و اجرای
همکاریهای مشترک آموزشی و علمی ،اعالم کرد.

تبدیل کوه ارجیس به پیست دومیدانی
برای ورزشکاران بینالمللی

دوندگان که در پیستهای مختلف واقع در ارتفاع
 2200متری در دامنه کوه ارجیس تا قله پیش
میروند ،در این منطقه ،برای مسابقات بینالمللی
آماده میشوند.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی مؤسسه فرهنگی اکو ،کوه
ارجیس در کایسری که میزبان سازمانهای بینالمللی
ورزشی در بسیاری از شاخهها ،مانند اسکی ،والیبال برفی ،اسنوبورد و دوچرخهسواری
است ،همچنین به یک پیست دومیدانی برای ورزشکاران بینالمللی تبدیل شده است.
دوندگان که در پیستهای مختلف واقع در ارتفاع  2200متری در دامنه کوه ارجیس تا قله
پیش میروند ،در این منطقه ،برای مسابقات بینالمللی آماده میشوند.
کوه ارجیس با گردآوری صدها دونده از کشورهایی مانند ترکیه ،ایاالتمتحده آمریکا،
روسیه ،آفریقای جنوبی ،صربستان ،انگلیس ،دانمارک ،سوئد ،اوکراین و ایران ،با برنامههایی
که در این محیط ترتیب میدهد نیز نام خود را به شهرت میرساند.

گاهــنامه رویدادهای فــرهنگی اکـو
سال دوم ،شماره  ،7مرداد 1400

بیخبــــر از هـــم نمیمـانیــم
زیر نظر :سرور بختی ،رئیس مؤسسه فرهنگی اکو
سردبیر :محمد محمودی
مدیر اجرایی :زهرا اصالنی
همکاران این شماره :شاهمنصور شاهمیرزا ،معصومه نظری ،فاطمه میرباقری،
دکتر نسترن نصرتزادگان ،مهدی عمرانینژاد ،شبنم طریقتی ،احمدرضا نصراللهی،
محمد فرجی ،شهربانو شاهمنصور ،شبنم السادات اسدی
طراحی و اجرا :انتشارات فرهنگ و تمدن
نشانی :تهران ،خیابان موحد دانش (اقدسیه) ،کوچه باقرالنمر ،شماره / 10
کدپستی1957653643:
تلفن00982127673000:
دورنما00982127673456 / 00982126124996 :
info@ecieco.org / www.ecieco.org / @ecieco_org

