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به سبک کارتون های روسی قدیمی
میشل آزاناویسوس انیمیشن می سازد

همدلی|  میشل آزاناویسوس کارگردان برنده اسکار با 
یک انیمیشن سینمایی بازمی گردد. به نقل از خبرگزاری 
فرانسه، میشل آزاناویســوس اولین انیمیشن خود را با 
عنوان »گران بهاترین محموله« با اقتباس از یک کتاب 
پرفــروش از ژان کلود گورمبرگ نمایشــنامه نویس و 
نویسنده مشهور کتاب کودکان، خلق می کند. داستان 
این انیمیشن در قالب یک افسانه کالسیک و به صورت 
دوبعدی تصویر می شود. موضوع این انیمیشن در جنگ 
جهانی دوم می گذرد و داســتان یک هیزم شکن فقیر و 
همســرش را روایت می کند کــه در اعماق جنگلی در 
لهستان زندگی می کنند و فرزندی هم ندارند. آن ها یک 
روز که در جنگل به دنبال غذا بودند بسته ای روی زمین 
می بینند که به نظرشان می رسد باید از قطار باری افتاده 
باشد اما داخل بسته یک دختربچه است که پدرش وی 
را از قطار بیرون پرت کرده است چون همسر وی که یک 
دوقلو دارد شیر کافی برای دادن به فرزندانش را نداشته 
و درحالی که فرار می کردند تا اسیر نشوند یکی از دوقلوها 
را از قطار به بیرون پرت کرده اند. همسر هیزم شکن این 
محموله گران بها را نگه مــی دارد و می خواهد برخالف 
میل شــوهرش او را بزرگ کند. آزاناویســوس بیش از 
سه ســال پیش این پروژه را دســت گرفت اما پاندمی 
کرونا مانع جلو رفتن پروژه شد و وی در این میان فیلم 
»کات نهایی« را با بازی همسرش برنیس بژو ساخت که 
به عنوان افتتاحیه کن امسال انتخاب شد. این کارگردان 
۵۵ســاله که خانواده خودش از دست نازی ها در طول 
جنگ جهانی فرار کردند گفت ابتدا میلی به ســاخت 
این داســتان نداشت اما خواندن کتاب که نویسنده اش 
از دوستان قدیمی خانوادگی آن هاست وی را ترغیب به 
این کار کرد. او گفته است که می خواهد این انیمیشن را 
با ظاهری کالسیک و به سبک نقاشی های روسی اوایل 
قرن بیستم بسازد. آزاناویسوس برنده اسکار بهترین فیلم 
و کارگردانی برای »هنرمند« می گوید ساخت این فیلم 
سیاه وسفید صامت به وی کمک کرده و او ازآن پس برای 
همه فیلم هایش استوری برد می سازد تا روند داستانی 
را به خوبی دنبال کند. موســیقی این انیمیشن توسط 
آلکساندر دسپالت آهنگســاز فرانسوی برنده دو جایزه 
اسکار برای موســیقی فیلم های »شکل آب« و »هتل 
بزرگ بوداپســت« ساخته می شــود و ژرار دوپاردیو و 
دومینیک بالن قرار است صداپیشگان اصلی آن باشند. 
ژان لویی ترنتینان هم برای روایت کلی داستان انتخاب 
شده بود که متأسفانه درگذشت. تولید این انیمیشن از 
اکتبر امسال شروع می شود تا اکران آن به سال ۲۰۲۴ 
برســد. این فیلم محصول مشترکی از فرانسه و بلژیک 
خواهد بود و کمپانی برادران داردن از تولیدکنندگان آن 

است.

تغییر معاون مستند مرکز گسترش سینمای 
مستند، تجربی و پویانمایی

 بدرلو جایگزین شکیبانیا شد
همدلی| مراســم معارفه عبدالحســین بدرلو معاون 
مستند جدید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی 
و پویانمایی برگزار شــد. به نقل از روابط عمومی مرکز 
گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مراسم 
معارفه عبدالحســین بدرلو معاون مستند جدید مرکز 
گسترش سینمای مســتند، تجربی و پویانمایی امروز 
دوشنبه ۱۰مرداد با حضور محمد حمیدی مقدم مدیر 
عامل، ســید ســلیم غفوری عضو هیات امنا، محسن 
یزدی مدیر شــبکه مستند، یاســر فریادرس قائم مقام 
شبکه مستند، ســیدعلیرضا حسینی، سعید رشتیان، 
رضا خوشــدل راد، عصمت شــاکری از تهیه کنندگان 
سینمای مستند، معاونان و مدیران بخش های مختلف 
مرکز و … برگزار شــد. در حکم محمد حمیدی مقدم 
خطاب به عبدالحســین بدرلو آمده اســت: »فرهیخته 
گرامی  جناب آقای عبدالحســین بدرلو، با احترام، نظر 
به ســوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه سینمای 
مستند، به موجب این حکم به سمت معاون مستند مرکز 
گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی منصوب 
می شوید. اهتمام به ارکان راهبردی سازمان سینمایی 
»قانون گرایــی، استانداردســازی و عدالــت محوری«، 
بهره گیری از شــوراهای خالق در تعامل با جریان روز 
ســینما، همکاری با جامعه صنــوف، توجه به تولیدات 
مشــترک، حضور مؤثر در بازارهای بین المللی، ارتقای 
کیفیت آثار مســتند با تمرکز بر تولیدات ملی و رشد و 
اعتالی آن در پرتو گفتمان انقالب اسالمی، از مهم ترین 
رویکردهای سازمان سینمایی در دوره ی پیش رو است. 
امیدوارم با استعانت از خداوند متعال و همراهی مدیران 
و همکاران این مرکــز، در انجام وظایف محوله موفق و 

مؤید باشید.
 محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل«

حامد شکیبانیا تهیه کننده و معاون سابق مستند مرکز 
در آغاز این جلسه گفت: من روحیه کارمندی در مرکز 
ندیدم، خوشبختانه اینجا از معدود مؤسساتی است که 
همکارانش شبانه روزی برای حل مشکالت پیش قدم و 
همراه هستند. از آقای حمیدی مقدم و همه دوستان و 
همکارانم که فرصت این تجربه را به من دادند متشکرم 
و امیدوارم درهای مرکز گسترش مثل همیشه به روی 
همه مستندسازان باز باشد. محمد حمیدی مقدم مدیر 
عامل مرکز هم در سخنانی کوتاه بیان کرد: یک سال و 
نیم در کنار حامد شــکیبانیا بودم و این از خوش اقبالی 

من و مرکز بود. 

با حکم مدیرعامل بنیاد رودکی
نصیر حیدریان رهبر دائم ارکستر 

سمفونیک تهران شد

همدلی|  با حکم مشاور وزیر و مدیرعامل بنیاد رودکی 
و با پیشــنهاد اعضای شــورای هنری ارکستر، نصیر 
حیدریان برای یک دوره یک ســاله به عنوان رهبر دائم 
ارکستر سمفونیک تهران انتخاب شد. به نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی، نصیر حیدریان 
آهنگساز و رهبر ارکســتر طی حکمی از سوی مجید 
زین العابدیــن مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی 
به عنوان رهبر دائم ارکســتر سمفونیک تهران معرفی 
شد. مجید زین العابدین در حکم خود خطاب به نصیر 
حیدریان بر برنامه ریزی، آماده سازی و رهبری اجراها، 
ضبط و تمرینات ارکســتر در چهارچــوب برنامه های 
مصوب و معرفی و پیشــنهاد رهبــران مهمان تأکید 
کرده اســت. تالش در جهت ارتقــای دانش و مهارت 
فنی نوازندگان به وسیله تعیین رپرتوارهای مناسب از 
دیگر نکاتی است که مدیرعامل بنیاد رودکی در حکم 
خود به آن اشاره کرد. نصیر حیدریان در سال های اخیر 
چندیــن نوبت به عنوان رهبر مهمان، رهبری اجراهای 
ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران را به عهده 

داشته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
به دنبال تحول جدی 
در حوزه تئاتر هستیم

همدلی| وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اظهار کرد با 
حمایت از اســتعدادهای جوان و اســتفاده از ظرفیت 
عظیم آنــان برای تقویت بخش تولیــد محتوا، تغییر 
ریل گذاری تئاتر کشور تسهیل می شود. به نقل از مرکز 
روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســالمی در نخستین جلسه شــورای سیاست گذاری 
چهل و یکمین دوره جشــنواره تئاتــر فجر به اهتمام 
جدی وزارت فرهنگ در دولت مردمی مبنی بر اعتالی 
حوزه تئاتر اشاره کرد و افزود: بنای وزارت فرهنگ ایجاد 
تحولی جدی در حوزه تئاتر کشور است که در راستای 
دستیابی به این تحول باید عالوه بر توجه جدی به مقوله 
زیرساخت ها می بایست اقدامات و فعالیت های مناسبی 
نیز تدارک دیده شود. او با اشاره به بازدیدهای اخیر خود 
از مجموعه تئاتر شهر و تاالر سنگلج در راستای اهمیت 
به مقوله زیرســاخت های حوزه تئاتر گفت: بازسازی و 
نگهداری مجموعه های باســابقه و احــداث تاالرهای 
فرهنگی و هنری پیشرفته در شهرهای مختلف کشور 
از رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ به شــمار می رود. 
رییس شــورای هنر کشــور با تأکید بر تقویت بخش 
»تولید محتوا« در حوزه تئاتر یادآور شد: تحول اساسی 
که در این حوزه به دنبال آن هســتیم مستلزم توجه 
ویژه  بر تقویت بخش »تولید محتوا« است که با حمایت 
از استعدادهای جوان و استفاده از ظرفیت عظیم آنان 
برای تقویت بخش تولید محتوا، تغییر ریل گذاری تئاتر 
کشور تسهیل می شود. اسماعیلی با بیان اینکه حضور 
دو تن از نمایندگان مجلس در شورای سیاست گذاری 
جشــنواره تئاتر فجر می تواند منشأ اتفاقات مثمر ثمر 
برای تقویت حوزه تئاتر کشــور باشــد گفت: جلسات 
شورای سیاست گذاری تئاتر فجر نه تنها جنبه فرمایشی 
ندارد بلکه با برپایی جلسات منظم به دنبال تقویت نقش 
نظارتی و تحولی این شورا هستیم. در نخستین جلسه 
شورای سیاست گذاری چهل و یکمین دوره جشنواره 
تئاتر فجر که با حضور محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
فرهنگ و محمود ســاالری معاون هنری برگزار شد، 
احکام اعضای این شــورا از ســوی وزیر فرهنگ اهدا 
شــد. بر همین اساس غالمرضا منتظری و بیژن نوباوه 
از نمایندگان مجلس شورای اســالمی، ایرج راد، مینا 
باقری، کاظم نظری، حســین مسافرآستانه، تاجبخش 
فناییان، کــوروش زارعی و علی منتظــری از اعضای 
شورای سیاست گذاری چهل و یکمین دوره جشنواره 

تئاتر فجر به شمار می روند.

در سینماتک خانه هنرمندان اکران می شود
»یک چیز واقعی« درباره مریل استریپ 

و مبارزه با مرگ
برنامه ســینماتک خانه   پانصدوپانزدهمین  همدلی| 
هنرمندان ایران به نمایش »یک چیز واقعی« ســاخته 
کارل فرانکلین اختصاص دارد. به نقل از روابط عمومی 
خانه هنرمندان ایران، ششمین جلسه مرور فیلم های 
مریل استریپ بازیگر برجسته آمریکایی در سینماتک 
خانه هنرمندان ایران که روز چهارشــنبه ۱۲ مرداد از 
ســاعت ۱۷:۳۰ در سالن استاد ناصری برگزار می شود، 
به نمایش فیلم »یک چیز واقعی« به کارگردانی کارل 
فرانکلین محصول ســال ۱۹۹۸ اختصاص دارد. پس 
از نمایش فیلم، نشســت نقد و بررسی با حضور جابر 
قاسمعلی برگزار می شــود. این فیلم روایت گر داستان 
زنی در حدود ۲۰ ســالگی اســت که مجبور می شود 
زندگی خود را متوقف بکند تا مراقب مادرش باشد که 
دچار بیماری سرطان است. فیلم نامه »یک چیز واقعی« 
توســط کارن کرونر از رمان آنا کویندلن اقتباس شده 
که داستان آن بر اساس مبارزه خود کویندلن با مرگ 
مادرش از ســرطان اســت. فیلم »یک چیز واقعی« به 
کارگردانی کارل فرانکلین چهارشنبه ۱۲مرداد ساعت 
۱۷:۳۰ در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش 

درمی آید.

رویداددریچه

همدلی|  رئیس ســازمان سینمایی کشور 
اظهار امیدواری کرد، به زودی با همفکری و 
تعامل وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس 
رسانه ملی و ســایر مراجع ذیصالح تکلیف 
پلتفرم ها روشــن شــود. به نقــل از روابط 
عمومی سازمان سینمایی و سمعی بصری، 
محمد خزاعی رئیس ســازمان ســینمایی 
کشــور به همراه قادر آشــنا معاون توسعه 
فناوری و مطالعات سازمان، یزدان عشیری 
مشاور رئیس سازمان و مدیر روابط عمومی 
و کامران ملکی مشــاور امور اصناف رئیس 
سازمان ســینمایی، روز گذشــته یکشنبه 
۹مردادماه، با حضــور در دفاتر پلتفرم های 
فیلیمــو، نمــاوا و فیلم نــت از بخش های 

مختلف این سامانه ها بازدید کرد.
در این بازدید با محمدجواد شکوری مقدم 
مقدم  و محمدمهدی شــکوری  مدیرعامل 
مدیر آپارات و فیلیمو، محمدحسن شانه ساز 
زاده مدیرعامــل و مهــدی یزدانــی مدیر 
نماوا، علی ســرتیپی مدیر سامانه فیلم نت 
و محمدرضــا صابــری ســخنگوی انجمن 
سینماداران، پیرامون مشکالت، چالش ها و 
انتظارات این حــوزه بحث و گفت وگوهایی 

صورت گرفت.
تأکیــد بــر اهمیــت پلتفرم هــا و میزان 
تأثیرگذاری آن بر موضوع اشــتغال، رونق 
تولید آثار تصویری و صنعت سریال سازی، 
امنیت سرمایه گذاری و کارکرد تفریحی _ 
سرگرمی این آثار برای خانواده ها و جامعه و 
اشتغال بیش از هزار نفر به صورت مستقیم 
و حدود ۷هزار نفر به صورت غیرمســتقیم 
و در قالــب پروژه ها، تأثیــر این صنعت در 
کاهــش مخاطــب برنامه های ماهــواره ای 
و لــزوم اعتماد بــه این ســامانه ها به مثابه 
کمپانی هــای تولیدی، ازجملــه محورهای 
مطرح شــده از ســوی مدیران پلتفرم ها در 
بازدید رئیس سازمان ســینمایی کشور از 
این ســامانه ها بوده است. همچنین مدیران 
پلتفرم ها، از رئیس سازمان سینمایی برای 
اعتمــاد بــه پلتفرم ها در صنعــت تصویر، 
درخواســت کردند وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نســبت به صدور مجوز محصوالت 
ویدئویی به منظور هم افزایی به این ظرفیت 

مساعدت و حمایت کند.
در این بازدیــد، مدیــران پلتفرم ها تأکید 
کردنــد در شــرایط امروز، اقتصاد ســینما 
با پلتفرم هــا گره خورده و بایــد ابهامات و 
بالتکلیفی های این حوزه حل وفصل شود تا 
رونق و امنیت مضاعفی در این عرصه ایجاد 

شود.

بیش از همیشــه به ایجــاد نهضت تولید و 
محتوا نیاز داریم

در ادامــه ایــن دیدارها، رئیس ســازمان 
ســینمایی کشــور، با اشــاره بــه اهمیت 
پلتفرم هــا در دنیای معاصــر و نیاز جامعه 
به آن، بر لزوم همگرایی و اســتفاده از همه 
ظرفیت هــای صنعت تصویــر تأکید کرد و 
افزود: فعالیت شبکه های نمایش خانگی به 
افزایش ظرفیت اشــتغال و فضای فرهنگی 
کشور کمک می کند. وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در راستای توسعه و ایجاد بازارهای 
جدید نیز اقداماتی انجام داده اســت اما در 
حال حاضر بیش از همیشه به ایجاد نهضت 

تولید و محتوا نیاز داریم. 
جامعه ایــران دارای بخش گســترده ای از 
نیروهای انســانی در زمینه صنعت تصویر 
فعاالن  دانشــگاه ها،  فارغ التحصیالن  است. 
تجربی حوزه سینما، هنرجویان آموزشگاه ها 
و مراکز ســینمای جــوان و عالقه مندان به 
این حوزه ازجمله ظرفیت بالقوه ما است که 
قطعاً با تقویت فرآیندهای محتوایی شــاهد 
تحوالت چشــمگیر در این زمینه خواهیم 

بود.
خزاعی ادامــه داد: ظرفیــت پلتفرم ها در 
ایجاد نشــاط و سرگرمی، اشــتغال و رونق 
کســب وکار فعاالن سینمایی کاماًل ملموس 

اســت. پلتفرم ها یکی از اجزای مهم صنعت 
تصویر به شــمار می آیند و قطعاً باید توجه 
جدی ای به این صنعــت داخلی و تولیدات 
ملی و بومــی آن صورت گیــرد. البته، در 
خصوص محتــوای محصوالت آن دغدغه ها 
و مالحظاتــی وجود دارد کــه باید مرتفع 
شود چراکه این حساســیت ها و دغدغه ها 
اهمیــت و کارکردهای مهــم این بخش را 

نشان می دهد.
رئیس سازمان سینمایی کشور عنوان کرد: 
در حال حاضر در کشــورهای همســایه از 
محصوالت نمایش خانگــی و وی او دی ها 
اقتصاد محکمی شکل گرفته و بخش بزرگی 
از کشــورهای منطقه، بــازار مصرف آن ها 
محسوب می شوند. ما نیز، با توجه به نیروی 
انســانی کیفی و خالق و ظرفیت توســعه 
صنعت تصویر و سریال سازی خود می توانیم 
در ایــن رقابت منطقه ای، حضور جدی تری 

داشته باشیم.
خزاعــی، ضرورت و اهمیت توجه به جایگاه 
»وی او دی«هــا و تأثیرات آن ها در جامعه 
امروز را محســوس دانست و افزود: با رشد 
تکنولوژی های نوین اساســاً ســبد مصرف 
خانوار دستخوش تغییرات قرار گرفته است. 
حتی در گزارشی که اشــاره کردید وی او 
دی ها باعــث کاهش گرایــش مخاطب به 

ماهواره ها شده اند و ما به درستی می توانیم 
از این ظرفیت با محتوا ســازی درســت و 
هدفمند، ضمن حفظ وجوه ســرگرم کننده 
و تفریحــی، بــه کارکردهــای فرهنگی و 

اجتماعی آن نیز فکر کنیم.
او اســتفاده از پلتفرم ها را ضــرورت رونق 
سینما و صنعت تصویر خواند و ادامه داد: در 
دوران کرونا این صنعت در خأل ســالن های 
سینمایی تا حدی پاســخگوی نیاز جامعه 
بوده است. جهان امروز با ظهور فناوری های 
نویــن در صنعــت تصویر و گســترش آن 
در جامعــه، با انبوهــی از تولیدات و محتوا 
مواجه است درحالی که امکان محدودسازی 
نیز وجــود ندارد. الزم اســت بــا رویکرد 
تنظیم گــری و نظارتی بــه ارتقای کیفیت 

محتوا فکر کنیم.
خزاعی افزود: در صورت اهمیت پیدا کردن 
پلتفرم ها و امکان دسترســی راحت تر مردم 
به فیلم ها و سریال ها و تولیدات ایرانی، عماًل 
رغبت مردم از دیدن فیلم های خارجی و یا 

رفتن به سراغ ماهواره ها کمتر خواهد شد.
او در پایان اظهار امیدواری کرد، به زودی با 
جلسات همفکری و تعامل دکتر اسماعیلی 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی و دکتر 
جبلی رئیس رســانه ملی و ســایر مراجع 

ذیصالح تکلیف پلتفرم ها روشن شود.

رئیس سازمان سینمایی در دیدار از سه پلتفرم به آنان امید داد

تکلیفپلتفرمهاروشنمیشود؟

همدلــی|  محســن چاوشــی هم زمــان 
با فرارســیدن ســالروز تولدش با انتشــار 
نوشته ای در فضای مجازی از مردمی که با 
او در آزادی زندانیــان و تأمین کمک هزینه 
برای نیازمنــدان همراهی کرده و می کنند، 
قدردانــی کرد. محســن چاوشــی ازجمله 
خوانندگان خبرســاز کشــورمان است که 
باوجود عدم برگزاری کنســرت و کمترین 
حضور در مجامع فرهنگــی هنری همواره 
در ســیبل حاشــیه ها و خبرها قرار دارد و 
همواره خالق غافلگیری هایی اســت که او را 
تا مدت تبدیل به یکی از چهره های خبرساز 

موسیقی می کند.
این خواننده طی سال های اخیر با پرهیز از 
شوآف های تبلیغاتی و ایجاد هیجانات کاذب 
برای طرفداران تین ایجری جامعه مخاطبان 
موسیقی پاپ به منظور کسب درآمد بیشتر، 
ترجیح داده اســت تا بــا همراهی و معرفی 
تعــدادی از افراد صاحب نــام در حوزه های 
مختلــف، دســت به کارهای خیرخواهانه و 
خداپســندانه ای بزنــد که به شــدت هم با 
اســتقبال مردم مواجه شــده است. اقدامی 
که همان گونه که قباًل هم به آن اشاره شده 
بود، طی ســال های اخیر منجر به راه اندازی 
کمپینی برای کمک به نیازمندان شده است.

چاوشــی در ایــن کمپین هــا کــه عمده 
فعالیت آن هــا در کانال ها و فضای مجازی 
صورت گرفته و گفته می شــود برخی افراد 
مشــهور و صاحب نفوذ نیز با آن در ارتباط 
هستند، با انتشــار فراخوانی با اشاره به فرد 
نیازمند و شــرح حال کوتــاه زندگی اش که 
توســط او و افراد دیگر شناسایی شده اند، از 
طرفداران و اعضای این کمپین می خواست 
تا بــا تأمین مبلغ موردنیــاز در زمینه هایی 
چون کمک هزینه درمــان، آزادی زندانیان 
غیربزهکار و تأمین دیه برای نجات از اعدام 
بــا او همراهی کنند که همه این فراخوان ها 
در نهایت هم با همین یک جمله چاوشــی 

تمام می شد: »مبلغ موردنیاز تأمین شد.«
به گفتــه دســت اندرکاران ســتاد مردمی 

رســیدگی به امور دیه بــا کمک مخاطبان 
صفحه اینستاگرام محســن چاوشی در دو 
ســال اخیر تعداد ۸۵۱زندانــی غیربزهکار 
تحت حمایت ستاد دیه کشور با رقم اهدایی 
۷میلیارد و ۴۵۰میلیون تومانی عالقه مندان 
و دنبال کننــدگان صفحــه اجتماعــی این 

خواننده از بند حبس رهایی یافته اند.
 هدیه تولد؛ آزادی ۴۳زندانی

ایــن در حالــی اســت که در روز هشــتم 
مردادماه مصادف با زادروز تولد این هنرمند 
به مانند ســال های قبل، وی هدیه ســالروز 
میالد خــود را در قالــب طرحی در جهت 
آزادی ۴۳زندانی خرمشهری مطرح کرد که 
با این فراخوان اعالم شده هواداران چاوشی 
در مــدت کوتاهی با واریــز مبلغی معادل 
۲۰۰میلیون تومان به حســاب ستاد مردمی 
دیه اســتان خوزســتان، زمینه آزادی همه 
محبوســان معرفی شــده را فراهم کردند تا 
به این مناسبت بسیاری از مردان عائله مند 
و سرپرســتان خانواده در زادگاه محســن 
چاوشــی از بند رهایی یافته و در قالب یک 
هدیه تولد تقدمی به این ســتاد مردمی به 

آغوش گرم جامعه بازگردند.
علــی شــمس مدیرعامــل ســتاد مردمی 
رســیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 

نیازمنــد طــی روزهــای گذشــته درباره 
فعالیت های محسن چاوشــی توضیح داده 
اســت: با کمک ۷میلیــارد و ۴۵۰میلیون 
تومانی محسن چاوشی، طی دو سال گذشته 
زمینــه آزادی ۸۵۱نفــر از زندانیان تحت 

حمایت ستاد مردمی دیه فراهم شده است.
او در این زمینه توضیــح داد: امروز نه فقط 
عیار و اعتبار تیتراژهای آثار فاخر نمایشــی 
و نه فقــط تالش گران عرصه موســیقی به 
وجود شخصیت هایی چون محسن چاوشی 
مفتخرند که امروز ما در حوزه حل آسیب های 
اجتماعی نیــز به خود می بالیم که از نعمت 
همیــاری و همراهی ایشــان برخورداریم. 
ایشــان که با ۴/۵میلیــون دنبال کننده در 
اینستاگرام و چند صد هزار دنبال کننده در 
توییتر، نه برای کســب نام و نان بیشتر که 
برای رفع مشکالت هم وطنانش تالش کرده 
و افزون بر رهایی دادن جوانان بسیاری را از 
پای چوبه دار و تأمین دارو و اسباب درمان 
خیلی از بیماران خاص، در وادی استخالص 
زندانیــان غیربزهکار هم بــدون بوق و کرنا 
اقدامات ماندگاری را رقم زده اســت؛ آقای 

هنرمند، عمرتان بلند و عزت تان روزافزون.
 گزارش چاوشی؛ ۲۹۰۶مورد آزادی و 

تأمین کمک هزینه

محســن چاوشــی هــم به تازگی بــا ابراز 
خرسندی از انجام این حرکت خیرخواهانه 
از طرفدارانش تشکر کرده و با انتشار متنی 
کوتــاه در صفحات مجازی خــود، این گونه 
درباره فعالیت های خیرخواهانه خود گزارش 
داده اســت: »صحبت از مردمان اســت که 
بلندطبعی شــان در هنــگام فعالیت هــای 
به  غرورآفریــن  نوع دوســتانه، صحنــه ای 
نمایــش می گذارد. مردمانی که دســت در 
دســت مشــکالت، زندگی شــان را سپری 
زنجیره ای  یاری شــان  دســت  می کننــد، 
ناگسســتنی به وجود آورده است. به همین 
منظور الزم اســت به اطالع شــما هم دالن 
و مخاطبان محســن چاوشــی برسانیم که 
مجمــوع کمک های مردمی دریافت شــده 
تاکنون، منجر به آزادی ۱۵۵۶زندانی جرائم 
غیرعمــد، تأمین هزینه درمان ۱۲۵۰بیمار، 
تأمین دیــه ۷۵زندانی محکــوم به اعدام و 
تأمین کمک هزینه ۲۵مســکن شده است. 
همچنین به آگاهی تان می رسانیم که آزادی 
۸۵۱زندانــی جرائم غیر عمــد با همکاری 
ســتاد دیه کشور و آزادی ۷۰۵زندانی دیگر 
بــا همراهی انجمن حمایــت زندانیان بوده 
اســت. آنچه این اعداد را ارزشمند می کند، 
حضور تحسین برانگیز مردم است؛ نور امید 

در دل هایتان جاری.«
بــه نقل از مهــر، به هر ترتیــب آنچه طی 
ســال های اخیر از ســوی محسن چاوشی 
صورت گرفته، امری قابل احترام و قدردانی 
اســت و باید آرزومند تعمیم یافتن چنین 
رویکردهایی در میان هنرمندان ســلبریتی 
و پول ســاز کشورمان در بخش های مختلف 
باشــیم کــه می توانند با گســترش چنین 
حرکت های خیرخواهانه و خداپســندانه ای 
شــرایط مطلوب تــری را در جهت کاهش 
ناهنجاری هــا و ترغیب مردم بــرای انجام 
فراهم کنند. شرایطی  کارهای خیرخواهانه 
که متأسفانه در این سال ها آن چنان که باید 
موردتوجه چهره های خبرساز عرصه فرهنگ 

و هنر نیست.

چهره ای با کارکردی بیش از یک سازمان خیریه

محسن چاوشی هم سلبریتی است؟


