
 سمیرامیس محمدی

سپید: شهرام مکری، کارگردان فیلم »ماهی 
و گربه«مشکل اصلی جشنواره های سینمایی 
در ایران را فیلم های مختلفی دانست که در 

همه جشنواره ها تکرار می شوند.
او ادامه داد:» در همه جای دنیا جشنواره های 
برگزار  مختلف  شکل های  به  موضوعی 
می شوند و برعکس اینکه همه می گویند در 
ایران تعداد جشنواره ها زیاد است، این طور 
تعداد  دیگر  کشورهای  نسبت  به  و  نیست 

جشنواره های ما کم است.«
در شهرهای  اسپانیا  در  مثاًل  گفت:»  مکری 
مختلف آن در سال بیش از 150 عنوان جشنواره 
برگزار می شود بنابراین به نسبت کشورهای 
دیگر در ایران تعداد جشنواره هایمان کم است 
اما مشکل این است که جشنواره ها در ایران 
کمتر شکل بین المللی می گیرند به همین دلیل 
هم فیلم ها در جشنواره های مختلف داخلی 

تکرار می شوند.«
کارگردان »ماهی و گربه« با اشاره به جشنواره 
جشنواره  کرد:»این  بیان  سالمت  فیلم 
برای  می تواند  که  است  طوری  موضوعش 
کل جامعه مفید باشد و شامل طیف گسترده ای 
و  زندگی  روح  روان،  سالمت  که  می شود 
جسمانی را زیرپوشش می گیرد به همین دلیل 

هم جذاب است.«
اعتبارش  ادامه داد: »هر جشنواره ای  مکری 
را از هیئت انتخاب، داوری و مخاطبانش به 
دست می آورد و جشنواره فیلم سالمت سال 
گذشته از گروه ستادی خوبی برخوردار بود و 
امسال بهتر است تا مسیرش در جهت جذب 

مخاطب باشد.«
برگزاری جشنواره دعوت  »نفس  افزود:  او 
مردم به محیط های جمعی مانند سینما برای 
بهتر کردن اوقات فراغت آن ها است. بنابراین 
جشنواره فیلم سالمت که مسیرش به سمت 
بهبود سالمت است  فرصت دارد تا چند برابر 
روی سالمت جسم و روح تأثیرگذار باشد.«
همچنین مجید برزگر کارگردان فیلم »پرویز« 
نیز معتقد است که جشنواره فیلم سالمت باید 
از تولید فیلم های سفارشی و رسمی فاصله 
بگیرد و فیلم هایی از واقعیت های جامعه تولید 

و آن ها را با صراحت نمایش دهد.
او درباره جشنواره فیلم سالمت گفت: »اگر 
این جشنواره بتواند از فیلم های سفارشی فاصله 
بگیرد و موضوعاتی مانند سالمت روان، میزان 
خشونت و عصبیت جامعه، ایدز، آلودگی های 
آلودگی هایی  العالج  بیماری های  به  منجر 
فیلم هایش  برای  پارازیت ها و... را  هم چین 
در نظر بگیرد و با صراحت درباره آن ها فیلم 

بسازد می تواند هدف خود را باالتر ببرد.«

او ادامه داد: »در غیر این صورت جشنواره ای 
مانند جشنواره دیگری می شود که حتی به 
دومین یا سومین دوره خود هم نمی رسند. 
جشنواره فیلم سالمت باید فیلم هایی تولید 
کند که هشدار جدی برای مخاطب تلقی شود 

تا به هدف اصلی خود برسد.«
برزگر خاطرنشان کرد: »این جشنواره برای 
در  بلندتری  قدم های  باید  خود  موفقیت 
بردارد  موضوعاتی  طرح  و  تولید  سفارش 
که تابو شده اند و آن ها را با صراحت برای 
مخاطب و عالقه مندان جشنواره نمایش دهند.«
فیلم  »جشنواره  داد:  پیشنهاد  کارگردان  این 
سالمت مجموعه ای از فیلم های منتخب خود را 
در سراسر کشور طی فراخوان عمومی نمایش 
دهد تا موضوعاتش همه مردم را درگیر خود 
کند.« اوادامه داد: »با این رویکرد جشنواره 
فیلم سالمت می تواند موفق باشد و جامعه را 
در این حوزه به سمت صحیحی سوق دهد.«
کارگردان »فصل باران های موسمی« درباره 
ضرورت برگزاری جشنواره سالمت نیز گفت: 
بی هدف  جشنواره های  که  است  »درست 
فیلم در ایران زیاد است که تعدادی از آن ها 
برگزاری شان به دوره دوم هم نمی رسد، اما 
حفظ  با  که  دارد  وجود  هم  جشنواره هایی 
تداوم توانسته اند به هدف اصلی شان برسند. 
مانند جشنواره سینما حقیقت که توانسته در 

حوزه بین الملل و منطقه خود را ثبت کند.«
برزگر ادامه داد: »هر امکانی که به دیده شدن 
فیلم و گسترش آن کمک کند خوب است 
و هرچقدر تعداد جشنواره ها بیشتر باشد و 
سالن های بیشتری به نمایش فیلم ها اختصاص 
یابد ، امتیاز محسوب می شود زیرا از طریق 
فیلم می توان مواردی را به مخاطب منتقل کرد.«
او یادآور شد: »در جشنواره فیلم سالمت باید 
فیلم هایی با مضمون سالمت به معنای عام 
تولید کرد تا از این طریق توجه مردم به آن 
جلب شود. همچنین نشریات و میزگردهایی 
که برای این نوع جشنواره ها هم زمان و به 
اذهان  توجه  می تواند  می شود  برگزار  بهانه 
عمومی را جلب کند و این نکته قطعًا برای 

برگزارکنندگان جشنواره مهم خواهد بود.ـ
برزگر گفت:» در شرایطی که کشور درگیر 
و  اجتماعی  سیاسی،  ازنظر  جدی  مسائل 
اقتصادی است، سینما می تواند کارکرد فرهنگی 
خود را داشته باشد و شاید اُمید و انگیزه به 

جمعی بازگردانده شود.«
او ادامه داد:» نمایش و بررسی فیلم ها نه تنها بد 
نیست بلکه با سیاست گذاری صحیح مدیران 
باشد،  داشته  بهتری  افق  می تواند  جشنواره 
جشنواره فیلم سالمت در سال گذشته موفق 
این  هم  دوره جدید  در  و حتمًا  کرد  عمل 

اتفاق خواهد افتاد.«
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همايون شجريان:  حال پدرم 
روبه بهبود است

نشست  در  شجریان  تسنیم:همایون 
خداوندان  تصویری  آلبوم  از  رونمایی 
اسرار از حال و احوال پدرش محمدرضا 
شجریان  خبرهای خوبی داشت.همایون 
شجریان گفت:» در حال حاضر حال پدر 
نسبت به گذشته بهتر است. 15 جلسه 
رادیوتراپی سنگین را پشت سر گذاشته و 
این مسئله آسیب های عصبی به پدر وارد 
کرده است. سرطان هم در کمین است، البته 
پزشکان سرطان را کنترل کرده اند. باید به 
ایده آل سالمتی ایشان برسیم تا به مرحله 
یعنی همان شیمی درمانی  بعدِی درمان 
برسیم.«همچنین در این نشست همایون 
به صحبت های اخیر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم اشاره کرد. چند روز پیش وزیر 
ارشاد در نشست خبری گفته بود که دولت 
با مجوز دادن به آلبوم محمدرضا شجریان 
رویه خود را درباره ایشان اثبات کرده است.

همایون شجریان دراین باره گفت: »آلبوم 
»طریق عشق« چندی پیش مجوز گرفت و 
منتشر شد. هم اکنون هم اثر دیگری از آثار 
پدر مجوز گرفته که در حال آماده کردن 
این اثر برای انتشار هستیم. پدرم در حال 
حاضر امکان بازگشت به صحنه را ندارد 
اما امیدوارم مسیر سالمتش به خوبی طی 

شود و به زودی به صحنه هم بازگردد.«

فوتبالیست های بازنشسته 
حواس پرت می شوند!

روی  جهان:تحقیقات  ورزش 
فوتبالیست های قدیمی نشان داده است 
که آثار آسیب دیدگی مغزی حتی بعد از 
سال ها بازنشستگی نیز در آن ها مشاهده 
می شود. این آسیب دیدگی می تواند دلیل 
اختالل حواس و آلزایمر در این ورزشکاران 
باشد.در مطالعات انجام شده توسط محققان 
انجمنDrake، 14 فوتبالیست بازنشسته 
بررسی ها  گرفتند.این  قرار  موردبررسی 
به سر  داده است که آسیب هایی  نشان 
ورزشکاران واردشده است که اثر آن بر 
روی سر آن ها باقی می ماند.این آسیب ها 
باعث تحلیل رفتن کارایی مغزی می شود. 
این افراد احتمال ابتال به آلزایمر دارند.

مدیر این تحقیقات می گوید هد زدن در 
فوتبال باعث می شوند که آسیب مغزی در 
فوتبالیست ها ایجاد شود. یک فوتبالیست 
به صورت میانگین هزار بار به توپ هد 

می زند.  

استقبال از جشنواره فرهنگی 
وزارت بهداشت

ایرنا : مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنواره 
فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی اول اسفندماه به پایان رسید .در این 
جشنواره، 41 هزار و 400 اثر در سامانه 
جشنواره این رویداد فرهنگی ثبت شد. 
با توجه به فراخوان هشتمین جشنواره، 
در این دوره دانشجویان سراسر کشور 
با موضوع سالمت و همچنین کارکنان، 
می توانستند  پزشکی  جامعه  و  اساتید 
در این جشنواره شرکت کنند.7 هزار و 
898 دانشجوی علوم پزشکی، 277 نفر 
از  نفر   122 علوم،  وزارت  دانشجویان 
دانشگاه آزاد اسالمی، 155 نفر از اساتید 
و 2558 نفر از کارکنان دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور موفق به ثبت اثر 
در بزرگ ترین رویداد فرهنگی مؤسسات 
آموزش عالی کشور شدند. همچنین در 
میان آثار رسیده در بخش هنرهای تجسمی 
رشته عکس با ثبت بیش از 19 هزار اثر 
رکورددار بوده و در بخش ادبی نیز شعر 
کالسیک با ثبت بیش از 2600 اثر پیشتاز 
این بخش بوده است. در بخش تئاتر نیز 
بیش از 150 اثر با موضوع آزاد و سالمت 
در این دوره از جشنواره حضور دارند. در 
بخش فیلم نیز، فیلم کوتاه با 350 اثر رسیده 
بیشترین سهم آثار این بخش را به خود 
اختصاص داده است. در بخش موسیقی 
نیز خوانندگی پاپ با 100 اثر به ثبت رسید.

مرحله اولیه انتخاب آثار جشنواره هشتم از 
هفته اول اسفندماه آغاز و تا 20 اسفندماه ادامه 
دارد. هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پنج 
بخش تئاتر،  فیلم، ادبی،  هنرهای تجسمی 
و موسیقی 25 فروردین تا اول اردیبهشت 

سال 96 در تهران برگزار می شود.

خبر
کارگردانان شناخته شده از جشنواره سالمت گفتند  

این جشنواره به بهبود 
سالمت کشور کمک می کند 

 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

 لیونل مسی سفیر درمان هپاتیت در مصر 
ایسنا:ستاره فوتبال آرژانتین در دیدار روز سه شنبه خود از مصر، به ترویج راه های درمان 
بیماری هپاتیت C در کشورهای شمال آفریقا پرداخت.هپاتیت C یک بیماری خونی به شمار 
می رود که در مصر بسیار شایع است.مسی در صفحه فیس بوک خود نوشت: »درمان بیماری 
هپاتیت C جان افراد را نجات می دهد. بگذارید که به لیست های انتظار پایان بدهیم.«مسی 
قراردادی را امضا کرده است که طبق آن، او سفیر درمان این بیماری می شود. طبق این برنامه 
بیماران هپاتیت C در سراسر دنیا سریعًا تحت درمان قرار می گیرند و به دلیل هزینه های 
گزاف، درمان آن ها به تعویق نمی افتد. بیماران می توانند در زمان درمان خود از مصر دیدن 
کنند و زیبایی های تاریخی این کشور را ببینند و در هتل پنج ستاره اقامت داشته باشند.130 

تا 150 میلیون نفر در دنیا مبتال به 
هپاتیت C هستند. این بیماری ممکن 
یا ورم کبد منجر  به سرطان  است 
شود. هپاتیت C در طول سال منجر 
به مرگ 500 هزار نفر می شود.قرار 
بود مسی در ماه دسامبر از مصر دیدن 
کند اما به دلیل بمب گذاری در مصر 

این دیدار به تعویق افتاد.

اشکان دژاگه و يک ماه استراحت مطلق  
 ورزش جهان:اشکان دژاگه که بازیکن تیم ملی فوتبال که با هزار امید و 
آرزو به لیگ بوندسلیگا و  به تیم وولفسبورگ آلمان پیوسته  بود به دلیل 
مصدومیت تا یک ماه نمی تواند بازی کند.دژاگه اخیراً از العربی دوباره 
به بوندسلیگای آلمان و تیم سابقش یعنی وولفسبورگ برگشته است. 
پیش ازاین گفته می شد بنا به دالیلی که مربوط به انتقال این بازیکن از 
العربی به وولفسبورگ می شود او تا پایان فصل نمی تواند برای تیمش 
به میدان برود اما حاال که این مشکل حل شده دردسر بزرگی دیگری 
برای او به وجود آمده است.با اعالم اسکای اسپورت،اشکان دژاگه به 

دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ به 
مدت یک ماه از میادین دور خواهد بود! 
این در حالی است که او برای بازی کردن 
دوم  و  بیست  هفته  در  وردبرمن  مقابل 
بوندسلیگا خود را آماده می کرد.دژاگه که 
از مهره های مهم تیم ملی ایران محسوب 
وولفسبورگ  پزشکان  نظر  زیر  می شود 

مداوایش را ادامه می دهد .

میدانسه چهار دو

سپید:پس از اتفاق تلخ حادثه پالسکو، برخی 
از هنرمندان ازجمله رضا کیانیان  و مهناز 
افشاربا اشاره به اینکه اعضای شورای اسالمی 
شهر باید افرادی متخصص و کارآمد در حوزه 
مدیریت شهری باشند، حضور ورزشکاران 
که فاقد تخصص در حوزه شهری هستند را 
در شورای شهر موردانتقاد قراردادند. عباس 
جدیدی، عضو شورای اسالمی شهر تهران 
هم دریکی از نشست های شورا که هم زمان 
با ایام وقوع حادثه پالسکو بود، نسبت به 
انتقاد برخی هنرمندان در خصوص اعضای 
ورزشکار شورا، موضعی تند اتخاذ کرد و برای 
نخستین بار عبارت »شاخ بز« را وارد عرصه 
رسانه ای کرد. این موضع عضو ورزشکار 
شورای شهر تهران به سرعت در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی با واکنش های شدید از 
سوی کاربران و نیز هنرمندانی از قبیل مهناز 
افشار، محسن تنابنده و... همراه شد و مدت ها 
در صدر اخبار فضای مجازی قرار داشت.

اما حاال موضع او تغییر کرده است.عباس 
جدیدی در جلسه روز سه شنبه شورا با اشاره 
به بازتاب وسیع اظهارنظرش در خصوص 
هنرمندان گفت »بسیاری از هنرمندان نور 
چشم ما هستند.« جدیدی در سیصد و سی و 
دومین جلسه علنی شورای شهر تهران ضمن 
دلجویی از هنرمندان گفت:» ما هنرمندان را 
دوست داریم و از آن ها نیز حمایت می کنیم 
ما  نور چشم  از هنرمندان عزیز  و بعضی 
هستند؛ من بعد از اینکه فیلم آژانس شیشه ای 
را دیدم، خاطرخواه بعضی از هنرمندان آن 
فیلم شدم و دوستشان دارم. «او بابیان اینکه 
نباید در فضای جامعه شایعه پراکنی شود، 
گفت: »این قدر در فضای جامعه شایعه پراکنی 
می کنند که باعث می شود فالن هنرمند یا فالن 
موسیقیدان اظهارنظرهایی در مورد اعضای 
ورزشکار شورای شهر و لزوم نبودن آن ها 
در شورا داشته باشند و اعضای ورزشکار 
شورای شهر نیز تحت تأثیر این حرف ها 

قرار می گیرند. هنرمندان عزیز کشورمان با 
حداقل امکاناتی که دارند، کارهای بزرگی 
انجام می دهند و آثار خوبی را از خود به جای 
می گذارند. معتقدم که باید از این هنرمندان 

حمایت کرد و ما نیز از این عزیزان حمایت 
عزیزان  این  که  معتقدم  من  البته  می کنیم. 
)هنرمندان( شوخی کردند و ما نیز با آن ها 

شوخی کردیم و دوستشان داریم. «

عباس جديدی از هنرمندان دلجويی کرد
گزارش

حرکت دسته جمعی بازیکنان نفت مسجدسلیمان برای اعتراض به وضعیت هوای 
خوزستان .

               خبر
  

  در حاشیه دومین روز برگزاری رزمایش پیامبر اعظم )ص(11، بیمارستان سیار 
120 تختخوابی سردار سرلشکر پاسدار شهید نورعلی شوشتری به منظور خدمت 
به مردم از سوی مرکز بهداری شمال شرق نیروی زمینی سپاه در بخش کاریز 

منطقه عمومی تایباد بر پا شد.
                ایرنا

افتتاح بیمارستان صحرایی سپاه در شهرستان سرباز.
               تسنیم

  

جشنواره بین المللی مد و لباس فجر با احترام به مقام آتش نشان های قهرمان افتتاح شد.

               باشگاه خبرنگاران جوان

  

امینی آتش نشان  به دیدار همسر علی  تلویزیون  بازیگر سینما   نفیسه روشن 
جان باخته در حادثه ساختمان پالسکو رفت.

                باشگاه خبرنگاران

آلودگی ناشی از کارخانه سیمان دورود باعث بروز مشکالتی برای مردم این 
شهر شده است.

                باشگاه خبرنگاران جوان


