
گزارش

 موکب المجاهدین برای اربعین
تشکیل می شود

مســئول کمیته مراســم ســتاد فرهنگی اربعین 
حســینی گفت: حشد الشــعبی درخواست داشته 
از تجربــه هیأت رزمندگان اســام برای راه اندازی 
موکب المجاهدین اســتفاده کنند که بناســت در 

اربعین مشارکت داشته باشد.
به گزارش مهر، نشســت خبری ســردار علی اکبر 
مداحی مســئول کمیته مراســم ســتاد فرهنگی 
اربعیــن حســینی و مدیر ســتاد مرکــزی هیأت 
رزمندگان اســامی، پیش از ظهر امروز شنبه ۱۲ 
شــهریورماه در سالن اجتماعات باشگاه خبرنگاران 

جوان، با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
علی اکبر مداحی مســئول کمیته مراســم ســتاد 
فرهنگی اربعین حســینی و مدیر ســتاد مرکزی 
هیأت رزمندگان اسام گفت: این کمیته مأموریت 
دارد تا تعدادی از ســخنرانان و مداحان برجسته را 
به نجف، کربا، سامرا و کاظمین و همچنین مسیر 
پیاده روی در موکب هایی که امکان برگزاری مراسم 
دارند، مجلس عزاداری برپا کنند و ما امسال در این 
۴ شهر مراسم خواهیم داشت. در عراق و مرز ایران 
حدود ٣ هزار موکب داریم که عمدتاً برای اســکان 
و پذیرایی هســتند و مراسم هم برگزار می کنند و 
تعدادی نیز صرفاً برای مراسم هستند. این موکب ها 
برپا شده و بر اساس ظرفیت انتخاب می شوند. اگر 
هر موکبی درخواســت دهد امکان برگزاری مراسم 

است.
وی افزود: از ۱٠ تــا ۲٠ صفر مصادف با ۱۵ و ۲۶ 
شــهریور مراسم در ســه نوبت صبح، ظهر و شب 
مراســم خواهیم داشت و امســال ۴٠ مداح و ٣٠ 
سخنران برجسته در عراق حضور پیدا خواهند کرد.

مســئول کمیته مراســم ســتاد فرهنگی اربعین 
حسینی با اشــاره به موکب های رسانه ای در عراق 
گفــت: موکب رســانه ای ما در نجف در مســجد 
آیــت اهلل حکیم و حرم صافی صفا در انتهای صحن 
حضــرت زهــرا )س( خواهد بــود. برنامه های این 
موکب از رســانه ملی به صورت زنــده یا تولیدی 

پخش خواهد شد.
وی با اشاره به موکب های رسانه ای برگزاری مراسم 
در مسیر نجف به کربا گفت: در عمود ۲٨۵ موکب 
امام رضا )ع( با ســخنرانی حجت االسام پناهیان 
و مرثیه خوانی ســیدرضا نریمانی مراســم خواهیم 
داشت. همچنین در کربا دو موکب رسانه ای داریم 
اول موکب احبــاب الرضا )ع( در صحن عقیله بنی 
هاشم که ستاد مرکزی کمیته مراسم هم آنجاست 
و دیگری موکــب محبان علی ابن ابیطالب در باب 
القبله حرم امام حســین )ع( جنب کنســولگری 
قدیم ایران در عراق خواهد بود. سایر موکب ها هم 
برنامه خواهند داشــت اما از این موکب ها بناست 
برنامه های رســانه ای داشته باشیم و از رسانه ملی 
برنامه پخش شود و البته در کاظمین هنوز موکبی 
برای برگزاری مراسم مراجعه نکرده است اما حتماً 
مراســم خواهیم داشت. در ســامرا هم در موکب 
سازمان اوقاف و امور خیریه مراسم خواهیم داشت.

ســردار مداحی گفت: حجج اســام پناهیان، سید 
مهــدی میرباقــری، ناصر رفیعــی، عابدینی، حاج 
علی اکبری، میرهاشم حسینی، ابوالحسن مهدوی، 
حاجت مراد حاجتی، محمد برادران، ســید حسین 
آقامیــری، کرمی، ابوالقاســمی، موســوی مطلق، 
حســین کاردان، علی ســعیدیان، واضحی، جواد 
محمدزمانــی، علی ثمری، بی آزارتهرانی، حســین 
زاده و.... از ســخنرانانی که هســتند که در مراسم 
حضور خواهند داشــت. همچنین صادق آهنگران، 
مرتضی طاهری، کامی زنجانی، حســین ســازور، 
نریمان پناهــی، محمود کریمــی، میثم مطیعی، 
محمدرضــا طاهــری، مهــدی رســولی، عباس 
حیدرزاده، ســید محمود علوی، مجتبی رمضانی، 
رضا نبوی، حمیــد رمضانپور، علــی مهدوی نژاد، 
محمدجواد احمدی، مهدی مختاری، امیر نعیمی، 
عباس طهماســب پور، روح اهلل رحیمیان، سیدعلی 
موسوی، مرتضی خلیلی، حسین موحدی نیا، مهدی 
قربانعلــی، ســیدمهدی میرداماد، محمدحســین 
پویانفر، امیر عباسی، ابوذر روحی، مهدی سروری، 
احمد نیکبختیان، حسن شالبافان، حسین طاهری، 
سیدرضا نریمانی، امین شادکام، امین قدیم، مهدی 
سلحشور، یزدان ناصری، مهدی ذاکری و... از جمله 
مداحان حاضر اســت. وی ادامه داد: مراسم دعای 
ندبه و کمیل هفته آینده با سخنرانی حجت االسام 
پناهیان و ســیدرضا نریمانی در مســجد آیت اهلل 
حکیم خواهد بود. مراســم زیارت اربعین از ســه 
شبکه پخش زنده می شــود. محمدرضا طاهری و 
حســین طاهری از صحن عقیله بنی هاشم )س(، 
محمود کریمی در موکب محبان علی ابن ابیطالب 

)ع( و سومین مراسم از موکب بوتراب خواهد بود.
مســئول کمیته مراســم ســتاد فرهنگی اربعین 
حســینی در پاســخ بــه خبرنگار مهــر گفت: دو 
موکب عرب زبــان در کربا خواهیم داشــت و در 
موکب صحــن عقیله و موکب محبان حضرت زهرا 
)س( مجلس روضه عربی به ســبک خودشان که 
جلوی موکب مجلس می گیرند، برگزار خواهد شد. 
همچنین حشــد الشعبی درخواست داشته است تا 
از تجربــه هیأت رزمندگان اســام برای راه اندازی 
موکب المجاهدین اســتفاده کنند که اولین جلسه 
هماهنگی برگزار شــده اســت و بناست در اربعین 
مشــارکت داشته باشند. ســردار مداحی در پایان 
گفت: امســال هیأت رزمندگان اسام ۲٠٠ موکب 
در مرز ایران و همچنین داخل عراق خواهد داشت 
که بنــا داریم تا بعد از اربعین هم خدمت رســانی 
داشته باشیم. همچنین زائران برای پیگیری اخبار 
این مراســم می تواننــد به فضای مجــازی هیأت 
رزمندگان اسام و صفحه کمیته مراسم اربعین در 

اینستاگرام مراجعه کنند.

اخبــــار

خیلی ها می گویند اگر امروز بحرین بخشــی از ایران بود، ایران شــرایط سیاسی 
متفاوت تری داشت و می توانست بر سر عربستان سوار باشد.

به گزارش تســنیم، مستند ســینمایی »داســتان یک جدایی« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی احمد شــفیعی روایتی از جریان جدایی بحرین از ایران است. این 
مســتند با محوریت جدایی بحرین به عنوان اســتان چهاردهم از خاک ایران در 

زمان پهلوی دوم تولید شده است.
ســاخت این مســتند نزدیک به ۱٠ ســال زمان برده و از این جهت دارای کار 
پژوهشی گســترده و قابل اعتنایی است. اســتفاده از تصاویر آرشیوی مرتبط و 
گفت و گو با شخصیت های درجه یک مرتبط با پرونده بحرین از نقاط قوت مستند 

»داستان یک جدایی« محسوب می شود.
بحرین طبق شــواهد تاریخی بســیار، جزء امپراطوری ایــران بود و جمعیت آن 
را اقوام ایرانی تشــکیل می دادنــد، اما در دوره افول قاجاریــه، بریتانیا از ضعف 
دولت مرکزی اســتفاده می کند و به موجب قراردادهایی که در سال های ۱٨۲٠، 
۱٨۶۱، ۱٨٨٠ و ۱٨9۲ با بحرین منعقد می شــود به تدریج بر نفوذ خود افزود و 
بعد مدعی می شود که به واســطه قرارداد ۱٨۲٠ بریتانیا شیخ بحرین را مستقل 
می شــناخته است و شــیخ بحرین به ناچار به این قرارداد می پیوندد. دولت ایران 
نسبت به این موضوع اعتراض می کند و حتی این اعتراض در سازمان ملل مطرح 
می شود اما نتیجه ای ندارد. مستند »داستان یک جدایی« این جریان را در قالب 
پرونده ای تصویری روایت می کند. مســتند با نمایش تصاویری آرشــیوی با بیان 
عرصه امپراطوری بریتانیا بعد از افول قدرت انگلســتان شروع می شود و در ادامه 
به موضوع مستقل شدن هندوستان، ایران و کانال سوئز در مصر اشاره دارد و این 

سه حادثه را منجر به تغییر وضعیت انگلستان معرفی می کند.
تأکیــد بر اهمیت جغرافیایی بحرین و معرفی آن به عنوان مرکز مهم تجاری بین 
دنیای شــرق و غرب از نکات کلیدی محتوای این مستند است و به این موضوع 
اشــاره دارد که در آن زمان گفته می شد تســلط بر خلیج فارس بدون تسلط بر 

بحرین غیرممکن است درنتیجه بحرین از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود.
در بخش های زیادی از »داســتان یک جدایی« از آرشیو صدای آنتونی پارسونز 
نماینده سیاســی بریتانیا در بحرین اســتفاده شده اســت که تأییدی بر اعتبار 

محتوای این اثر است.
مطبوعــات موضوع دیگری اســت که در بخش هایی از این اثــر به نقش آن در 
اثرگذاری بر افکار عمومی اشــاره می شــود و به روزنامــه اطاعات به عنوان یک 
رســانه مؤثر می پردازد که در بحث جدایی بحرین از ایران مأموریت داشته است 
و آن سال ها موضوع بحرین را به طور ویژه در رأس کار خود قرار می دهد، درواقع 
در ماجرای بحرین عباس مســعودی مدیر روزنامــه اطاعات در نقش توجیه گر 

فعالیت داشته است.
یکی دیگــر از موضوعات قابل توجه در صحبت های افراد حاضر در این مســتند 

بررسی وضعیت کنونی بحرین و نسبتی است که امروز با ایران دارد، سختی هایی 
که برای شیعیان بحرین وجود دارد، وضعیت سیاسی بحرین و احضار سفیر ایران 
و قرار گرفتن کنار عربســتان از جمله مواردی اســت که مطرح می شود. به گفته 
برخی افراد حاضر در این اثر اگر امروز بحرین بخشــی از ایران بود، ایران شرایط 

سیاسی متفاوت تری داشت و می توانست بر سر عربستان سوار باشد.
در مســتند »داستان یک جدایی« آخرین مصاحبه های مرتبط با اردشیر زاهدی 
وزیــر امور خارجه ایران در دوره پهلوی و فریدون زندفر رئیس ســابق اداره نهم 
سیاسی و ســفیر ایران در عراق را در زمان حیات شان می بینیم. اردشیر زاهدی 
به عنــوان یکی از حاضران در زمان جدایی بحرین این اتفاق را خاف آنچه وعده 
داده شــده بود، می داند. همچنین مجید تفرشی متخصص اسناد ایران در آرشیو 
ملی بریتانیا، رضا قاسمی سفیر سابق ایران در کویت، پیروز مجتهدزاده پروفسور 
جغرافیای سیاسی و پژوهشگر حوزه جزایر، ابراهیم تیموری سفیر سابق ایران در 
امارات، هوشنگ طالع نماینده مجلس شورای ملی و عضو حزب پان ایرانیست در 
زمان جدایی بحرین، ریچارد اسکافلید استاد جغرافیای سیاسی و متخصص امور 
خلیج فارس، ســر جیمز گرگ دیپلمات بریتانیایی خاورمیانه در دهه ۴٠ و ســر 
ریچارد دالتون سفیر سابق بریتانیا در ایران از چهره های مطرحی هستند که این 

مستند سراغ آنها رفته است.
مصاحبه های خارجی این مستند را محمد شکیبانیا و آرشیو تصاویر توسط علی 
شــعبانی تهیه شده اســت که هر دو در حوزه مستندســازی چهره های موفقی 

هستند و همین موضوع بر قوت این مجموعه افزوده است.
احمــد شــفیعی )کارگــردان و تهیه کننده(، مصطفی شــوقی و ابــوذر کریمی 
)نویسنده(، محمد ثقفی )تدوینگر(، هادی بهروز )تصویربردار( و تورج مهرزادیان 

)نریتور( از دیگر عوامل مستند »داستان یک جدایی« هستند.
مســتند سینمایی »داستان یک جدایی« محصول سازمان هنری رسانه ای اوج و 

تولیدشده در خانه مستند است.
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جست وجوی البه الی اسناد برای نمایش یک حسرت تاریخی 

داستان یک جدایی

آژانس عکس ایران ۴٠ عکس برگزیده از دفاتر انجمن ســینمای جوانان ایران را 
در چهار مرز مشترک ایران و عراق به نمایش می گذارد.

به گزارش روابط  عمومی انجمن ســینمای جوانان ایــران، آژانس عکس ایران به 
مناســبت فرارســیدن اربعین و همراه با راه پیمایی زائران کربا، اقدام برگزاری 

نمایشگاه عکس در مرز های ایران و عراق می کند.
آژانس عکس ایران به عنوان متولی بخش عکس انجمن ســینمای جوانان ایران، 
طبــق فراخوانی که به دفاتر انجمن ارســال کرده بود از تاریخ شــنبه ٨ مرداد 
همزمــان با آغاز ماه محرم تا چهارشــنبه 9 شــهریور ۱۴٠۱ اقــدام به دریافت 
عکس هــای منتخــب دفاتر انجمن ســینمای جوانان ایران بــا موضوع محرم و 
راهپیمایــی اربعین کرده بود تا عکس هــای برگزیده را در مرز های ایران و عراق 

برای زائران کربا به نمایش بگذارد.
طبق آمار اعام شــده، تعــداد ۵۱٠ قطعه عکس از ۱٣٣ عــکاس و از ۵٨ دفتر 
انجمن ســینمای جوانان ایران برای حضور در نمایشگاه ارسال شده بود؛ موضوع 

این آثار، محرم، سوگواری برای امام حسین )ع( و راه پیمایی اربعین است.

میکائیل دیانی معاون ارتباطات و بازرگانی انجمن سینمای جوانان ایران، مسعود 
مدرســی مدیر روابط عمومی انجمن ســینمای جوانان ایران، احمد کاوند مدیر 
آژانس عکس ایران و محســن آقالر مدیر انجمن ســینمای جوانان ایران استان 
قزوین، به عنوان شــورای انتخاب نمایشــگاه عکس اربعین از میان ۵۱٠ عکس 
برگزیده ارســالی توســط دفاتر، ۴٠ عکس را برای نمایش در چهار مرز مشترک 

ایران و عراق انتخاب می کنند.
نمایشــگاه عکــس اربعیــن بــا نمایــش ۴٠ عکس از تاریخ ســه شــنبه ۱۵ 
شــهریور تــا شــنبه ۲۶ شــهریور ۱۴٠۱ بــه مــدت یــازده روز در مرزهای 
 مهــران، خســروی، چذابــه و شــلمچه بــرای زائــران کربــا بــه نمایــش 

گذاشته می شود.

انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می کند؛ 

 نمایشگاه عکس اربعین 
در مرزهای ایران و عراق

»نزدیک به ۱٣ ســال اســت کــه ســاختار تله تئاتر از 
تلویزیون حذف شــده اســت. تلویزیون نیز نســبت به 
شــرایط موجود آگاه نیســت و دنبال نجات نمی گردد. 
می توان گفت بازگشــت تله تئاتر مخاطبان ریخته شده 

تلویزیون را باز می گرداند.«
محمــد رحمانیان، کارگــردان که تجربه ســاخت تله 
تئاترهایی چون »بازرس« نوشــته نیکا گوگول )ســال 
٨۱(، »ناهار« نوشــته سامرســت مــوام )۷٨(، »همه 
پسران من« آرتور میلر )۱٣۷۷( و »خانه های اجاره ای« 
نوشــته برنارد شــاو )۱٣۷۵( را برای تلویزیون دارد، در 
گفت وگویی با ایســنا با انتقاد از حذف ساختار تله تئاتر 
در تلویزیون، بیان کرد: تاش هایی که به شــکل فردی 
توســط یک تهیه کننده و بدون انسجام در جهت تولید 

تله تئاتر انجام می شود، اسمش کار نیست.
او یادآور شد: ســاخت تله تئاتر از سال ٨٨ حذف شد و 
گروه های فیلم و سریال که مسئول تهیه و تولید تله تئاتر 
بودند اعام کردند که از نظر اقتصادی و تعداد مخاطب 
دچار مشکاتی هستند؛ در صورتی که این افراد تفاوتی 
بین بیننده و مخاطب را درک نمی کردند. به تدریج نیز 
با توجه به فضای صدا و سیما تعدادی از تهیه کننده هایی 
که در این حوزه مشــغول به کار بودند، کنار گذاشــته 
شــدند. دوستان تازه ای که آمدند هم رغبتی به تله تئاتر 
نداشــتند. همه این موارد دست به دست هم داد تا این 

ساختار از تلویزیون حذف شود.
رحمانیان در ارتباط با آســیبی که حذف شدن تله تئاتر 
بــه تلویزیون وارد می کند، تصریح کــرد: تلویزیون دائما 
در حال آســیب زدن به خودش اســت. سال هاست که 
با حذف هنرمندان کاربلــد و برنامه های پرمخاطب مثل 
»نود«، بیشــتر از هر کسی به خودش آسیب می زند و به 
نظر می رسد برای مدیران فعلی تلویزیون که از سال ٨٨ 
به بعد در این ســاختار مشغول فعالیت هستند، موضوع 
مهمی نیســت.او ادامه داد: ریزش مخاطبان، اقبال مردم 
به شبکه های خارجی و شبکه های نمایش خانگی گویی 
برای تلویزیون اهمیتی ندارد و بیشــتر به فکر یک دست 
کردن مواضع و دیدگاه ها هســتند. همین امر باعث شده 
تکثرآرایی کــه تا حدی هم وجود داشــت، از بین برود. 
برنامه نویسی ها نیز از لحاظ کمی و کیفی نزول کرده  است.

تلویزیــون به تازگی از راه اندازی مرکــزی جدید به نام 
»ســیمرغ« خبر داده که قرار اســت توان تولیدی این 
رســانه در ژانرهای مغفول مانده نمایشی و غیرنمایشی 
را باال ببرد؛ یکی از این ســاختارهای فراموش شده تله 

تئاتر است.
رحمانیــان در ایــن زمینه ضمن ابراز امیــدواری برای 
ســاخت دوبــاره تله تئاترها، گفت: امیدوارم دوســتانی 
که در تلویزیون هســتند به خودشان بیایند و با جذب 
تهیه کنندگان و کارگردان هایی نظیر حســن فتحی که 
این کار را بلدند و بازیگرانی که توانایی احیای تله تئاتر را 

دارند، این ساختار را به قاب تلویزیون برگردانند.
کارگــردان مجموعه های تلویزیونی »در گوش ســالمم 
زمزمه کــن« و »نیمکت« در ادامه گفت وگو با ایســنا 
به افرادی که در محل زندگی شــان به سالن های تئاتر 
دسترسی ندارند اشــاره کرد و گفت: این افراد از طریق 
دیدن تله تئاتر به رشته های تحصیلی مرتبط مثل تئاتر، 
بازیگــری، نویســندگی و نمایشنامه نویســی عاقه مند 
می شــدند؛ بنابراین می توان گفت این اتفاق )حذف تله 

تئاتر( در جریان آموزشی ما تاثیر منفی گذاشته است.
محمد رحمانیان بازگشت این ساختار به تلویزیون را راه 
نجاتی برای این رسانه دانســت و تاکید کرد: تلویزیون 
نسبت به شــرایط موجود آگاه نیست و دنبال راه نجات 
نمی گــردد. بازگشــت تله تئاتر مخاطبان ریخته شــده 

تلویزیون را باز می گرداند.
او با اشــاره به بازیگــران مطرحی کــه در حال حاضر 
مشــغول به کار هستند و اتفاقا از طریق تله تئاتر معرفی 
شده اند، گفت: با نگاه کردن به سابقه بسیاری از بازیگران 
می توان متوجه این موضوع شــد. بسیاری از هنرمندان 
درجه یک کمدی از این طریق معرفی شده اند. هنرمند 
بزرگــی چون اکبر عبدی در ســریال »مثــل آباد« که 
ســاختار تله تئاترگونه داشــت، به جریــان هنری ایران 
معرفی شد و مورد اقبال کارگردانانی چون علی حاتمی 
و ناصــر تقوایی قرار گرفــت. او در آخر بــار دیگر ابراز 
امیدواری کرد و گفت: امیدوارم شرایط به گونه ای فراهم 
شــود که هنرمندان به خصوص هنرمندان جوان که در 
زمینه تئاتــر و تله تئاتر حرفی برای گفتن دارند، بتوانند 

کارهایشان را در تلویزیون ارائه کنند.

محمد رحمانیان:

تلویزیون دائما در حال آسیب زدن به خودش است
در حالی که رئیس پیشــین موزه هنرهای معاصر تهران 
درباره برنامه های مدون این موزه ســخن گفته بود، االن 
موزه هنرهای معاصــر تهران برنامه های مقطعی را برگزار 

می کند.
موزه هنرهای معاصر تهران بعد از بازگشایی مجدد )پس 
از مرمت( در بهمن ماه ۱٣99، برنامه ها و فعالیت هایش 
را در چند حوزه از ســر گرفت که در گفتگویی با رئیس 
وقت موزه هنرهای معاصر توضیحات کاملی در این مورد 

ارائه شد که می توانید مشروح آن را اینجا بخوانید.
بر این اســاس، مــوزه هنرهــای معاصر تهــران پس از 
بازگشایی مجدد در بخش نمایشگاهی )دو رویکرد مبتنی 
بر نمایشــگاه از آثار گنجینه و نمایشــگاه های مبتنی بر 
آرشیوهای پژوهشــی(، برنامه های سینمایی، برنامه های 
معماری و برنامه هــای »نیو مدیا« فعالیت های خود را در 
ســال ۱۴٠٠ آغاز کرد اما پس از اینکه برای موزه حواشی 
پیش آمــد و رئیس مــوزه تغییر کــرد، برنامه های این 
بزرگترین و مهمترین مرکز هنرهای تجســمی کشور نیز 
دستخوش تغییر شد و حتی برنامه هایی مثل نمایش فیلم 
در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اصًا محقق نشد!

عبدالرضــا ســهرابی مدیرکل مرکز هنرهای تجســمی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی دربــاره برنامه ها و 
برنامه نمایشــگاه های موزه هنرهــای معاصر تهران بعد 
از انتصاب عباد رضا اســامی به عنوان ریاست این موزه، 
به مهر گفت: بــا توجه به تعامل مرکز بــا موزه، اطاع 
دارم برنامه های بســیار خوب و مدونی در موزه هنرهای 
معاصر تهران در حال طراحی است که به زودی رسانه ای 
خواهد شد. در حال حاضر نیز نمایشگاه »مینیمالیسم و 
کانسپچوال آرت« که تقریباً دو ماه از افتتاحش می گذرد 
و تا اول مهرماه نیز ادامه خواهد داشت، بسیار فاخر است 

و برای اولین بار چنین نمایشگاهی را شاهدیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه های نمایشگاهی 
موزه هنرهای معاصر تهران همچون گذشــته که ساالنه 
برنامه ریزی شــده اســت، خواهد بود یا خیر، بیان کرد: 
به جهت تعدد فعالیت ها و پیشــنهاداتی که وجود دارد، 
برنامه هــا را در حد و انــدازه موزه هنرهــای معاصر و 

مقطعی در نظر می گیریم.
ســهرابی همچنین درباره برگزاری جشــنواره هنرهای 
تجســمی فجر در موزه هنرهای معاصر تهران نیز گفت: 
فصل دوم نمایشگاه »آینه در آینه« که سال گذشته در 
جریان »تجســمی فجر« در موزه برگزار شد، با تغییری 
در موضــوع آن، در مــوزه هنرهای معاصــر تهران و با 

نمایش آثاری مرتبط برگزار خواهد شد.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با بیان اینکه از بابت 
حشرات دیده شده در برخی آثار گنجینه موزه هنرهای 
معاصر تهــران جای نگرانی وجود ندارد، اظهار کرد: این 
موضوع مسأله ای پیچیده نیست و رفع خواهد شد و شما 
و جامعه هنری نباید نگران چنین اتفاقی باشند، چراکه 
این موضوع دغدغــه جدی رئیس مــوزه، بنده و آقای 
ساالری اســت. همچنین، پس از مرحله اول سم پاشی، 

مراحل بعدی سم پاشی نیز صورت گرفت.
مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی در پایان در پاسخ به اینکه آیا این نوع سم پاشی 
کارساز خواهد بود یا خیر، گفت: این سم پاشی، سم پاشی 
عادی نیســت و چون با پیشینه و مطالعه صورت گرفته 
و توســط کارشناسان و متخصصان پیشنهاد شده است، 

جای نگرانی وجود ندارد.
رئیــس جدید موزه هنرهای معاصر تهــران بنا به اعام 
روابط عمومی این موزه، قرار بود روز ســوم مردادماه به 
همراه خبرنگاران رســانه ها از نمایشگاه »مینیمالیسم و 
کانســپچوال آرت« بازدید کند و خبرنگاران نیز پس از 
مدتی که وی به عنوان ریاســت موزه منصوب شــده، با 
آن ها گپ و گفتی داشته باشد که البته به دلیل بیماری 

وی، محقق نشد.
هرچنــد دیدار خبرنــگاران داخلی که همیشــه پیگیر 
وضعیت و شــرایط موزه هنرهای معاصر هستند، محقق 
نشــد اما روز اول شهریورماه از سوی روابط عمومی این 
مرکز خبر رســید که رئیس مــوزه روز ٣۱ مردادماه با 
خبرنگاران رسانه های خارجی دیداری داشته است و وی 
همچنین در ســخنانی حضور و همراهی رسانه ها را یک 

ضرورت قلمداد کرده است!

برنامه های مدون موزه هنرهای معاصر تهران چه شد؟

نگران حشرات نباشید

کاروان های خاص بانوان برای راهپیمایی اربعین ایجاد شده است
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: حضور زنان در اربعین دارای تاثیر معنوی خوبی در ســطح خانواده و 

جامعه است.
انســیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده  رئیس جمهور، در مصاحبه با رادیو »اربعین« با بیان اینکه امســال مانند 
ســال های گذشــته بخشــی از کنندگان در راهپیمایی اربعین حســینی، زنان هســتند و برخی از  از افراد نیز  به 
صــورت خانوادگــی در این راهپیمایی حضور پیدا می کنند، افزود: در اســتان های مختلــف کاروان های خاص بانوان 
 برای شــرکت در راهپیمایی اربعین حســینی ایجاد شــده است و بســیاری از امور در این کاروان ها توسط خود زنان

انجام می شود. 
وی  همچنین به حضور دانشجویان دختر در راهپیمایی اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: با توجه به حضور شهروندان 
و زنان از کشــورهای مختلف در ایــن راهپیمایی، این موضوع باعث ایجاد ارتباط  بین بانوان شــرکت کننده در این 
راهپیمایی از کشــورهای شــرکت کننده می شود. معاون جمهور همچنین در ادامه با بیان این که این راهپیمایی یک 
حرکت جهانی اســت، تاکید کرد: حضور بانوان در راهپیمایی اربعین حســینی از نظر معنوی دارای تاثیرات خوبی در 

خانواده و جامعه است.

»بدون قرار قبلی« بهترین فیلم جشنواره مسکو
جایزه بزرگ بهترین فیلم، بازیگر زن و فیلم کوتاه جشنواره بین المللی فیلم مسکو به سینمای ایران رسید.

چهل و چهارمین جشنواره فیلم مسکو در کشور روسیه به کار خود پایان داد و فیلم »بدون قرار قبلی« ساخته بهروز 
شعیبی جایزه بزرگ بهترین فیلم )سنت جورج طایی( را به خود اختصاص داد و پگاه آهنگرانی نیز برای بازی در این 
فیلم جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره را دریافت کرد. همچنین فیلم »نســیم« ساخته حمیدرضا قاسمی هم جایزه 
بهترین فیلم کوتاه جشــنواره مسکو )سنت جورج نقره ای( را به خود اختصاص داد. امسال رسول صدرعاملی سینماگر 
ایرانی یکی از داوران جشــنواره فیلم مسکو بود و فیلم های »بدون قرار قبلی« ساخته بهروز شعیبی در بخش مسابقه 
اصلی و فیلم »هجده هزار پا« ســاخته مهدی شــاه محمدی در بخش مسابقه مســتند جشنواره مسکو با دیگر آثار به 
رقابت پرداختند. همچنین بخش ویژه ای هم با نام »نقش های پارســی« به ســینمای ایران اختصاص داده شده بود و 
فیلم های »مســیر معکوس« ساخته ابوالفضل جلیلی، »پسران دریا« ساخته حسین قاسمی جامی و افشین هاشمی و 
»بچه گرگ های دره سیب« ساخته فریدون نجفی - هر سه از تولیدات بنیاد فارابی - و فیلم های کوتاه »فشن« ساخته 
فردین انصاری، »دوآل پا« ســاخته محمد رضا مرادی، »دکل« ســاخته بابک مصطفوی و »جان داد« ساخته سهیا 

پورمحمدی از تولیدات انجمن سینمای جوانان در این بخش ویژه نمایش داده شدند.


