
اکرم احمدی

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی به زودی 
تأسیس می شود تا قربانیان این حوادث شوم 
جایی برای رهایی از انزوا و بازگشت به روزهای 
خوش زندگی پیدا کنند.  حاال انجمن حمایت 
از قربانیان اسیدپاشی در حال ثبت و راه اندازی 
است.  این انجمن با پیشنهاد و تأمین سرمایه اولیه 
از طرف رضا درمیشیان کارگردان فیلم النتوری 
و با حضور گروهی از جراحان پالستیک و 
قربانیان اسیدپاشی و فعاالن اجتماعی به زودی 
اعضای  از  یکی  می شود.عطایی  راه اندازی 
مؤسس و روابط عمومی این انجمن  که خودش 
هم یکی از قربانیان اسیدپاشی است ،دراین باره 
به سپید می گوید:»هدف ما جمع آوری قربانیان 
اسیدپاشی و متمرکز کردن آن ها در انجمن 
است.قربانیان اسیدپاشی بعدازاین اتفاق افسرده 
می شوند وزندگی اشان در انزوا و گوشه نشینی 
می گذرد.هدف انجمن این است که با ارائه 
مشاوره رایگان قدمی در بهبودی این افراد بردارد.« 
به گفته عطایی این انجمن هنوز در پله اول قرار 
دارد اما با برنامه هایی که دارد می تواند به بهبود 
زندگی قربانیان اسیدپاشی کمک زیادی بکند.

عطایی می گوید:»ما تازه در قدم اول هستیم و 
کارهای ثبت و راه اندازی را انجام می دهیم.اما 
برنامه های زیادی داریم که امیدواریم به خوبی 
انجام شود.قرار است در این انجمن خدمات 
درمانی  و جراحی صد در صد رایگان باشد.«این 

انجمن با سرمایه اولیه سه روز فروش فیلم 
نمایشگاه عکسی که رضا  البته  النتوری  و 
درمیشیان کارگردان فیلم النتوری که داستانی 
با همین موضوع اسیدپاشی دارد،برگزار کرد قرار 
است فعالیتش را شروع کند اما برای ادامه راه و البته 
ارائه خدمات به کمک مردم احتیاج دارد.عطایی 
دراین باره می گوید:»انجمن حمایت از قربانیان 
اسیدپاشی یک خیریه مردمی است به همین دلیل 
شماره حسابی اعالم کرده ایم تا مردم خیر ایران 
که همیشه ا زکارهای خیر حمایت می کنند این 
خیریه را تنها نگذارند.تاکنون پزشکان زیادی 

اعالم آمادگی کرده اند.چند مشاور هم اعالم 
کرده اند به صورت رایگان به قربانیان اسیدپاشی 
مشاوره می دهند.چند هنرمند هم که نخواستند 
نامشان فاش شود برای کمک نقدی اعالم آمادگی 
کرده اند.«عطایی درباره چگونگی عضویت در 
این انجمن می گوید:»قربانیان اسیدپاشی می توانند 
به این شماره ۰۹۳۰۴۶۹۰۸۳۳زنگ بزنند یا به 
 Victimsofacid@Gmail.com این سایت با آدرس
بروند و ثبت نام کنند.از طرف انجمن با این 
عزیزان تماس گرفته می شود و در اولین همایشی 
که برگزار می کنیم از آن ها دعوت می شود تا 

همدیگر را بشناسیم و انشاهلل که اتفاق های خوبی 
بیفتد.« سید کمال فروتن فوق تخصص جراحی 
پالستیک و عضو هیئت مؤسس این انجمن هم 
درباره لزوم راه اندازی انجمن حمایت از قربانیان 
اسید پاشی به ایسنا می گوید:» لزوم حمایت 
از قربانیان اسیدپاشی همیشه احساس می شد 
تا اینکه به پیشنهاد سازندگان فیلم النتوری 
تصمیم به ثبت و راه اندازی انجمن حمایت 
از قربانیان اسیدپاشی گرفتیم. با شکل گیری 
این انجمن که قادر است قربانیان، جراحان 
برجسته سوختگی و پالستیک و خیران را 
گرد هم آورد، افرادی که در این زمینه دچار 
مشکل می شوند، می توانند دوباره به زندگی 
امیدوار شوند؛ چون سوختگی با اسید تا پایان 
عمر فرد را درگیر ضایعه می کند و بهبودی در 
کار نیست بنابراین حمایت از قربانیان مهم ترین 
کمکی است که جامعه می تواند به این افراد 
بکند. به همین دلیل درهای این انجمن به روی 
همه خیرین، پزشکان، قربانیان اسیدپاشی و... باز 
است و همه خیران می توانند برای حمایت از 
قربانیان اسیدپاشی و عضویت در این انجمن 
با شماره و ایمیل و  تماس حاصل کنند.«نوید 
محمد زاده بازیگر فیلم النتوری هم اولین کسی 
بود که به خبر تأسیس این انجمن واکنش نشان 
داد.او با انتشار خبر تأسیس انجمن حمایت از 
قربانیان اسیدپاشی در صفحه اینستاگرامش ابراز 
امیدواری کرد که این انجمن بتواند گوشه ای از 

دردهای این قربانیان را دوا کند.
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 ديدار راديويی ها 
با توران مهرزاد و ژاله علو 

 مهر:گروهی از کارکنان روابط عمومی رادیو طی دیدارهایی با توران 
مهرزاد و ژاله علو جویای حال این دو پیشکسوت عرصه رادیو شدند.

علی اکبر خدابخش مدیر روابط عمومی رادیو و جمعی از کارکنان این 
مجموعه پس از دستور نسرین آبروانی معاون صدای رسانه ملی مبنی 

بر احوالپرسی، پیگیری و رسیدگی به امور سالمتی توران مهرزاد و 
ژاله علو، از هنرمندان پیشکسوت عرصه بازیگری دیدار کردند.این 
مسئوالن رادیویی طی چندین دیدار با فاطمه بزرگمهری راد )توران 
مهرزاد( نسبت به انتقال اوبه مراکز درمانی و بیمارستان برای پیگیری 
روند درمانش و رفع کسالت این پیشکسوت رادیو اقدام کردند و 
همچنان نیز به طور مستمر پیگیر روند درمانی او هستند.همچنین در 
مالقات با ژاله علو دیگر هنرمند پیشکسوت عرصه بازیگری، جویای 
احوال این بازیگر پیشکسوت شدند و پیام نسرین آبرویانی معاون صدا 

را به او نیز ابالغ کردند.

  بزرگداشت کیارستمی در جشنواره 
جهانی فیلم فجر  

سپید: دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر با اعالم 
خبر بزرگداشت زنده یاد کیارستمی در افتتاحیه چهاردهمین 
جشن تصویر سال از بزرگداشت این فیلمساز در جشنواره جهانی 
فیلم فجر نیز خبر داد. سیف اهلل صمدیان دبیر جشن تصویر سال 
و جشنواره فیلم تصویر در نشست خبری چهاردهمین دوره 
این رویداد بابیان اینکه امسال جشنواره فیلم تصویر و جشن 
تصویر سال با بزرگداشت عباس کیارستمی برگزار خواهد 
شد از برپایی بزرگداشت بین المللی برای عباس کیارستمی 
در سی و پنجمین جشنواره جهانی فیلم فجر خبر داد. او 
گفت: »اینکه چرا در جشنواره ملی فیلم فجر بزرگداشتی 
برای عباس کیارستمی گرفته نشد من به جای دبیر جشنواره 
از همین جا خبر می دهم که قرار شد بزرگداشتی جهانی برای 
 عباس کیارستمی گرفته شود و به همین منظور آقای رضا 
میر کریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر بنده را مأمور 
کردند تا در سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر بزرگداشتی 

سه روزه برای عباس کیارستمی برگزار شود.« رضا میر کریمی 
 دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر بنده را مأمور کردند تا در 
سی و پنجمین جشنواره جهانی فجر بزرگداشتی سه روزه برای 
عباس کیارستمی برگزار شود صمدیان ادامه داد: »در این سه 
روز میزگردهایی برگزار خواهد شد و کسانی که با کیارستمی 
کارکردند یا از او خاطره دارند حضور می یابند و از او می گویند. 
نمایشگاه اصلی جشن تصویر سال به یاد عباس کیارستمی 
نیز که به همراه آثاری از خود این فیلمساز و عکاس است 
اول تا هشتم اردیبهشت ماه و هم زمان با جشنواره جهانی فیلم 
فجر برپا می شود.« دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم 
تصویر بابیان اینکه در سیزده دوره برگزاری این رویداد عباس 
کیارستمی همواره همراه آن ها بوده است، گفت: »چه وقتی که 
کیارستمی عکس هایش را که هزاران دالر ارزش داشت بدون 
منتی کنار یک عکاس تازه کار به نمایش می گذاشت، چه وقتی 
پوسترهایی برای این رویداد طراحی می کرد و چه وقتی آن کار 
ارزشمند »هفت چنار« را برای چهارمین دوره جشن تصویر 
سال آماده و به این رویداد هدیه کرد و ما نیز آن را به خانه 
هنرمندان هدیه دادیم و چه وقتی که هنوز گروه سینمایی »هنر 
و تجربه« راه نیفتاده بود و او فیلم هایی مثل »شیرین« را ساخته 
بود و جایی در اکران معمولی سینما نداشت و در جشن تصویر 

سال به نمایش درآورد و.... کیارستمی همیشه همراه ما بود و 
در شب چهارده جشن تصویر سال ماه شب چهارده هنر ایران 
را ازدست داده ایم. سال ها بود می خواستیم بزرگداشتی برای 
او بگیریم اما این بزرگداشت مصادف شد با سالی که او در 
میان ما نیست.« مدیر بخش نمایش ها و مراسم ویژه جشنواره 
جهانی فیلم فجر اظهار کرد:» امسال در افتتاحیه این رویداد 
صحبت های دوستان او را درباره اش خواهیم شنید. همچنین 
فیلم »۷۶ دقیقه و 15 ثانیه« را که به سفارش عاطفی پسرش 
ساختم نشان خواهیم داد و فکر می کنم عباس کیارستمی در دو 

سالن شهناز و ناصری در افتتاحیه این رویداد با ما خواهد بود.«

چهره

هنرهفتم

نمايش »فروشنده« در 
میدان معروف شهر لندن 

در شب اسکار

ساخته  »فروشنده«  فیلم  گاردین: 
برگزاری  اصغر فرهادی در شب 
عمومی  به صورت  اسکار  مراسم 
و رایگان اولین نمایش خود را در 
محوطه باز میدان »ترافالگار« لندن 
تجربه می کند. در شب برگزاری 
دوره جوایز  هفتادونهمین  مراسم 
 2۶ تاریخ  در  آمریکا  سینمایی 
فوریه، میدان معروف و توریستی 
به  اعتراض  در  لندن  »ترافلگار« 
ترامپ«  »دونالد  مهاجرتی  قانون 
میزبان بزرگ ترین و اولین نمایش 
ساخته  »فروشنده«  فیلم  عمومی 
اصغر فرهادی با حضور 1۰ هزار 
تماشاچی خواهد شد. صادق خان، 
شهردار لندن به همراه چهره های 
همچون  بریتانیا  سینمای  مطرح 
نخل  برنده  کارگردان  مایکلی، 
این  نیز قرار است در  طالی کن 
نمایش روباز و رایگان در قلب لندن 
برای حدود 1۰ هزار نفر تماشاچِی 
این فیلم سخنرانی می کنند. شهردار 
بازیگر  کول،  لیلی  کنار  در  لندن 
انگلیسی، کیت ویلسن تهیه کننده 
برنامه  کارگردان،  دون  ومارک 
نمایش فیلم »فروشنده« را در میدان 
کرده اند.  سازماندهی  »ترافلگار« 
پیش ازاین فیلمسازان و بازیگرانی 
چون ریدلی اسکات، کایرا نایتلی، 
کوین مک دونالد، جویل کریستی، 
تری گیلیام با ارسال نامه ای به دوک 
وست مینیستر، خواستار مجوز برای 
نمایش فیلم »فروشنده« در مقابل 
سفارت آمریکا در لندن در شب 
برگزاری مراسم اسکار شده بودند 
تا از این طریق اعتراض خود را 
ترامپ«  »دونالد  اجرایی  به فرمان 
اتباع  سفر  از  ممانعت  بر  مبنی 
)ایران،  جهان  مسلمان  کشور   ۷
سومالی،  لیبی،  سودان،  عراق، 
نشان  آمریکا  به  یمن(  سوریه، 
دراین باره  فرهادی  اصغر  دهند. 
»فروشنده«  فیلم  »نمایش  گفت: 
دارای  لندن  »ترافلگار«  میدان  در 
فوق العاده ای  نمادین  ارزش 
است. جمع شدن مخاطبان برای 
تماشای فیلم در میدان معروف لندن 
نمادی از اتحاد در برابر تفکیک و 
جداسازی مردم است. از شهردار 
لندن و جامعه سینمایی برای این 
ابتکار سخاوتمندانه صمیمانه تشکر 
می کنم.« مایکلی، کارگردان مطرح 
انگلیسی نیز گفت: »فرهادی را از 
سال 2۰12 که در کنار یکدیگر از 
اعضای هیئت داوران در جشنواره 
برلین بودیم می شناسم. او یکی از 
بزرگ ترین فیلمسازان جهان است. 
برای برخی از ما که درباره زندگی 
واقعی، افراد واقعی و مسائل واقعی 
فیلم می سازیم فرهادی یک استاد و 
یک منبع الهام حقیقی است. ما باید 
اتحاد خود را از اصغر فرهادی و 
اصول او در مقابله با تفرقه افکنی 
و نفرت نشان دهیم. نمایش فیلم 
 2۶(  ۴:۳۰ ساعت  »فروشنده« 
فوریه( در میدان »ترافلگار« لندن 
 Curzon« آغاز می شود و کمپانی
Artificial Eye« نیز این فیلم را 
در همان روز در سراسر انگلیس 
گذاشت.فیلم  خواهد  نمایش  به 
نامزد  پنج  از  یکی  »فروشنده« 
نهایی شاخه بهترین فیلم خارجی 
جوایز اسکار است. اصغر فرهادی 
کارگردان این فیلم پس از قانون 
علیه  ترامپ«  »دونالد  مهاجرتی 
مراسم  در  کرد  اعالم  مسلمانان 

اسکار حضور نخواهد یافت.

خبر

ابوالفضل آرمیده نفر سوم کشتی نوجوانان آسیا بعد 
از مرخص شدن از بیمارستان حاال می خواهد به 
تشک کشتی بازگردد.تورج محمدی رئیس کمیته  
پزشکی فدراسیون کشتی با تائید این خبر درباره 
شرایط جسمانی ابوالفضل آرمیده، می گوید: »اگر 
روند بهبودی او به خوبی پیش برود، ظرف پنج ماه 
آینده می تواند وارد صحنه رقابت ها شود. او پس 
از سپری کردن بیماری سخت خونی که مدت  
زیادی در بیمارستان امام خمینی )ره( بستری 
بود از بیمارستان مرخص شد و با هماهنگی 
فدراسیون کشتی و به درخواست دکتر شاهی، 
پزشک معالجش به همراه خانواده  راهی مشهد 
مقدس شد و امروز به لطف خدا شرایط جسمانی 
و روحی بسیار باالیی دارد«او در پاسخ به این 
پرسش که آرمیده چه زمانی می تواند به صحنه 
کشتی بازگردد؟ می گوید:» باانگیزه خوبی که 
این کشتی گیر دارد و با حمایت های درمانی 
تیم پزشکی بیمارستان امام خمینی، و با تالش 

فدراسیون کشتی سعی ما این است که این 
کشتی گیر هر چه  سریع تر با طی روند درمانی 
بتواند به صحنه رقابت ها بازگردد. البته بعد از 
بازگشت از مشهد این کشتی گیر به چند چکاپ 
کوچک  نیاز دارد که از سال جدید با انجام این 
چکاپ ها، شرایطش را برای حضور در رقابت ها 
بررسی می کنیم«ملک محمدی می گوید:»طبق 
آخرین آزمایشی که از این کشتی گیر در بیمارستان 
امام خمینی )ره( گرفته شده است، تمام سلول های 
بدی که در بدن این ورزشکار وجود داشت، از 
مغز استخوانش خارج شده و شرایط او رو به 
بهبودی است. به همین دلیل برای این که بتواند 
تحمل حضور در رقابت ها را داشته باشد، بعد 
از بهبودی کامل و برای ارتقای قوای جسمانی 
این ورزشکار، یکسری داروهای تقویتی که 
فاقد مواد ممنوعه هستند و به تازگی از آمریکا 
تهیه شده با هماهنگی دکتر شاهی به این ورزشکار 
تزریق خواهد شد تا بتواند روند درمانی خود 

را سریع تر طی کند. البته بنا به پیش بینی ما 
این کشتی گیر می تواند ظرف پنج ماه آینده 
درصحنه مسابقات حضورداشته باشد.«رئیس 
کمیته  پزشکی فدراسیون کشتی ضمن تشکر 
از حمایت های وزیر بهداشت، وزیر ورزش  و 
جوانان و فدراسیون پزشکی ورزشی، می گوید :» 

تا به امروز تمام هزینه های این کشتی گیر توسط 
وزارت بهداشت تأمین شده است و بقیه هزینه ها 
هم تا زمانی که این کشتی گیر بتواند درصحنه 
رقابت های حضور پیدا کند، توسط فدراسیون 
پزشکی ـ ورزشی و فدراسیون کشتی تأمین 

می شود.«

بعدازچندماه مبارزه با بیماری سخت خونی

ابوالفضل به تشک کشتی برمی گردد
رخصت

انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی با حمایت النتوری ها به زودی تأسیس می شود

از انزوا تا امید

 صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی ابن سینای بزرگ
 مدیرمسوول و سر دبیر : امیرعباس فتاح زاده

 »خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی 
از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«

روزنامه سپید نشریه ای با زمینه پزشکی است که فقط برای اعضای جامعه پزشکی منتشر می شود و 
به نشانی ایشان ارسال می گردد. این روزنامه توزیع عمومی ندارد و در روزنامه فروشی ها عرضه نمی شود.

 دبیر تحریریه: امیر صدری
 چاپ: شرکت هم میهن فارس

 روابط عمومی: 26107976 
 امور مشترکان: 26151485

 نشانی: پاسداران، کوهستان ششم، پالک 9
 سازمان آگهی ها: 24581112 

 آیین نامه اخالق حرفه ای: 
 http://sepidonline.ir/d/akhlagh.html

اجسام خارج شده از بدن بیماران در مراکز درمانی مشهد
                باشگاه خبرنگاران جوان

  

جریان آب زاینده رود در اصفهان تا پایان هفته جاری قطع و این رودخانه بار 
دیگر خشک می شود.

                اصفهان نیوز

کاوه رضایی بازیکن جوان استقالل به کمپین مبارزه با سرطان پیوست.
               ورزش جهان 

هریسون فورد بازیگر نامدار سینمای هالیوود یک بار دیگر در یک سانحه 
هوایی درگیر شد و این بار نامش با یک احتمال تصادف با ظرفیت باال گره 

خورد.
                مهر

عصر سه شنبه ۲۶ بهمن ماه جمعی از مردم اهواز در پی بحران اخیر ریز گردها، 
قطعی متناوب آب و برق و انتقال آب کارون برای دومین روز متوالی مقابل 

درب استانداری تجمع کرده اند.
                ایسنا

  

 مراسم اختتامیه اولین جایزه نشان ایثار و رسانه صبح سه شنبه با حضور 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در تاالر وحدت برگزار شد.

                مهر


