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شمــاره 5827

موفقیت مستند ایرانی در یونان
فرهنگ و هنر

مســتند «آشــو» ســاخته جعفــر نجفــی موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه
بیستوسومین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کودک و نوجوان المپیای یونان شد.
به گزارش ایســنا ،بیستوســومین جشــنواره فیلم کــودک و نوجوان المپیا در کشــور
یونان از ۲۸نوامبر تا ۴دسامبر ( ۸الی  ۱۵آذرماه) بهصورت آنالین برگزار شد.

نگاهی به اثرات فرهنگی آ ثار پویانمایی خارجی بر کودکان و نوجوانان

جوالن قهرمانان پوشالی
بعد از مدتهــا همگی خانــه عمو جمع شــدهایم.
زهرا ضامنی
خانه شــلوغ است .خانمها نشســتهاند به صحبت و
پژوهشگر مرکز رشد
گل میگوینــد و حتما گل هــم میشــنوند .دخترها در
دانشگاه
آشــپزخانه مشــغول آمادهکــردن شــام و آقایــان هــم
امام صادق(ع)
گوشهای از خانه مشغولند به تحلیل اوضاع جامعه.
بچهها اما سرشان گرم بازی اســت .الله عروسکش را روی پاهایش خوابانده
و برایش الالیی میخواند .حسین که تازه پنجساله شده سعی میکند خود را
در بازی برادر و پســرعمویش جا دهد .اما ماهان و امیر چهار ســال از حسین
بزرگتر و نســبت به او بیتفاوتاند .نگاهشــان میکنم ،فکرم درگیر حســین
است .یک آن صدای ماهان بلند میشــود« :رابل ،رابل» خیال میکنم بچهها
انیمیشن سگهای نگهبان را تماشــا میکنند .اما تلویزیون روی شبکه خبر
اســت .ســر برمیگردانم طرف ماهان و امیــر .غرق بــازی هســتند .میگویند و
میخندنــد .امیــر دســت ماهــان را میکشــد و میگویــد« :بیــا اینجا مارشــال»
متعجب میشوم اما تا آخر شب اوضاع همین اســت .ماهان و امیر شدهاند
دو ســگ ،دو شــخصیت یک اثر پویانمایــی ،رابل و مارشــال .حتــی امیر موقع
شام با لحنی تند به مادرش گفت« :من امیر نیستم .به من بگو رابل ».همان
موقع از نگاه مادرهایشــان متوجه شــدم آنها هم دل پری از این نــوع رفتارها
دارنــد ،انــگار اصــرار ایــن دو پســر بــرای پررنگکــردن شــخصیت دو ســگ
انیمیشــنی در خانــه هم ســابقه داشتهاســت .راســتش تــا آخــر مهمانی یک
عالمــت ســؤال در ذهنــم بــزرگ و بزرگتــر میشــد .چــرا امیــر و ماهــان در دو
شــخصیت پویانمایــی غــرق شــدهاند؟ در ایــن هویــت تــازه چــه جذابیتــی
دیدهاند؟ اصــا تا این حد غرقشــدن در یک اثــر پویانمایی و شــخصیتهای
آن برای بچهها مفید است یا مخرب؟

دنیاپرستی به جای تفکر توحیدی

میدانیــم فیلمهــا و آ ثــار پویانما یــی میتواننــد بــر روح و روان کــودکان و
نوجوا نــان اثرا تــی مفیــد یــا مخــرب بگذار نــد .جذابیتهــای کارتو نــی،
درهمآمیختــن لحظــات واقعی زندگی بــا خیال و عالــم مجاز کودکان را بیشــتر
از نوجوانــان تحتتأثیر قرار میدهد .بیشــک این اثرات روی کودکان بیشــتر

از نوجوانان اســت؛ زیــرا آنهــا در مرحلــه یادگیــری اصــول زندگــی و هنجارهای
آن هســتند .امــا بهطــور یقیــن روح نوجوانــان نیــز بــا ایــن جذابیتهــا گــره
میخورد .راســتش را بخواهید دنیای پویانمایی هم دنیایی بیسروته است.
شــرکتهای انیمیشنســازی با تکنیکهایی ب ـهروز همراه منبــع خوب مالی
همه دستبهدســت هم دادهانــد تا مســؤولیت والدیــن را بیشــتر کنند .اگر
مــادر و پــدر حواسشــان باشــد بچههایشــان با کــدام شــخصیت انیمیشــنی
رابطه بیشــتری برقــرار میکنند یا تکی ـهکالم کدام شــخصیت ِو ِرد زبــان بچهها
میشود  ،شاید بتوانند فرزند خود را در مقابل هجمه دشمن بیمه کنند.
حتمــا شــما هــم نامهــای بنتــن ،مــرد عنکبوتــی یــا بتمــن را شــنیدهاید.
شــخصیتهای آ ثــار پویانمایــی کــه بهتنهایــی قهرمــان قصــه خود هســتند.
کاراکترهایــی کــه میــزان چشــمگیری از خشــونت را بــه روان مخاطــب تزریــق
میکنند .این نوع از آثار پویانمایی بهعلت هیجان زیادشــان بیشــتر در میان
پسرها طرفدار دارد .انگار هر پسربچهای در دورهای از زندگیاش دوست دارد
شــبیه مرد عنکبوتی از دیوار بــاال برود .در مــرد عنکبوتی مخاطب بــا قهرمانی
خارقالعــاده طرف اســت .قهرمانی کــه میتواند بهســادگی از ســاختمانهای
مرتفع پایین بپرد بدون آنکه کوچکترین آسیبی ببیند و میتواند بهتنهایی
شــهر را از بالهای مختلف نجات دهــد .قهرمانی کــه در موفقیتهایش رنگی
از توحید و اعتقاد به نیــروی الیزال الهی را نمیبینیم .این همان اومانیســمی
اســت کــه از الب ـهالی مکتبهای غربــی بــا هــزار ترفنــد تصویرســازی ،تخیل و
هیجان به دل کودکان ما مینشــیند و چه بخواهیم و چه نخواهیم برایشــان
هویت و بــاوری تازه میســازد .یکی از مفاهیمی که سالهاســت شــرکتهای
انیمیشنســازی تأکیــد ز یــادی روی آن دارنــد اومانیســم یــا همــان اصالــت
انســان اســت .اگــر بخواهیــم اومانیســم را در یــک کلمــه خالصــه کنیــم ،واژه
انسانگرایی جایگزینی مناسب برای اومانیسم است .در این مکتب انسان
در جایگاه خداونــدی قرارگرفته و با تکیــه بر عقل برای خــود و جامعه تصمیم
میگیرد .تولیدکننــدگان آثار پویانمایی ســعی دارند با پــرورش قهرمانهایی
اینچنیــن ،خصوصیــات دنیاپرســتانه و مادی شــخصیت اصلــی را جایگزین
تفکر توحیدی کنند .اگر این مفهوم در ذهن کودکان ما نهادینه شــود ،اگر در
ضمیر ناخودآگاه فرزند ما جا خوش کند ،او از خــدا چه تصویری در ذهن خود

آشــو ماه گذشــته نیــز جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره بینالمللــی فیلــم «ام ییــن» در
کشــور فرانســه را دریافــت کــرد .از دیگــر جوایــز بینالمللــی ایــن فیلــم در ســالجاری
م یتــوان بــه دریافــت جایــزه بهتریــن مســتند کــودک و نوجــوان از جشــنواره مســتند
آمســتردام (ایدفا) و دیپلم افتخــار از جشــنواره بینالمللی الیپزیگ آلمان و جشــنواره

میســازد؟ یا یک نکتــه مهمتر! فرزنــد مــا از این خــدای دروغین چــه توقعاتی
دارد؟ خیــال کنیــد کودکــی از همــان ابتــدای راه بــا چنیــن مفهــوم و موضوعی
بهصــورت غیرمســتقیم آشــنا شــود .قهرمانهــای زندگ ـیاش قهرمانهایی
هســتند که در زندگیشــان هیــچ ردپایــی از توحیــد پیدا نمیشــود .کــودک با
همین تفکر رشد میکند .خدای دروغین ساختهشده در ذهن او چه خدایی
اســت؟ خدایی کــه کارهایــش مطابق خواســته و ســلیقه افــراد اســت .گمان
میکنم نیــاز به گفتن نیســت .عکسالعمل چنیــن فــردی را در برابر کمترین
نامالیمات زندگی حتما شما هم میتوانید تصور کنید.
نمیدانــم میــان قهرمانهــای خانم نــام شــخصیتهایی ماننــد مر یــدا در اثر
پویانمایــی دلیر ،راپانــزل در گیســوکمند یا نام الســا در فروزن را شــنیدهاید یا
خیــر .از بین ایــن قهرمانــان برویم ســراغ مریدا .شــخصیت اصلی انیمیشــنی
که جایــزه گلدنگلــوب را نیز دریافــت کرده اســت .او شاهزادهایاســت که به
تیرکمــان عالقــه دارد ،مادر مر یــدا میخواهــد دختــرش ازدواج کند ،امــا مریدا
کــه قصــد دارد آزاد باشــد و مســیر زندگــی خــودش را خــودش تعیین کنــد ،از
قصــر بیــرون میزند .شــما فکر میکنیــد ایــن قهرمان چــه تأثیــری میتواند بر
روح یــک دختــر نوجــوان بگــذارد؟ بــه نظــر میآیــد آزادی و اصالــت لذت
دو مفهوم مهــم در ایــن کار پویانمایی هســتند .عــدهای در این
دنیــا معتقدنــد تنهــا نکتــه مهــم و خــوب ایــن زندگــی لــذت
اســت .هیچچیزی در این عالــم نمیتوانــد جایگزین لذت
شــود ،پــس بایــد کاری کــرد تــا در ایــن فرصــت محــدود
عمر بــه هــر شــیوهای که شــده بــه نهایــت لذت رســید.
ا یــن کار پویانما یــی بهراحتــی فمینیســم را تبلیــغ و
ترویج میکند .شــخصیتی کــه ازدواج را ســلب آزادی
زنــان میدانــد چقــدر میتوانــد بــرای دختــران مــا
کــه خــود در آینــده قصــد تشــکیل خانــواده را
دارنــد قهرمــان باشــد .مگــر نــه اینکــه ازدواج
و خانــواده در فرهنــگ مــا دو عنصــر بــاارزش
تلقــی میشــوند؟ حــاال ا گــر دختــری مر یــدا را
الگوی خود قــرار دهد چقدر توانایی و انگیزه ســاختن
زندگی مشــترک و تشــکیل خانــواده را دارد؟ آیــا دختری که
مر یــدا را قهرمان میدانــد ویژگیهای خانــواده از نظر اســام روزب ـهروز برایش
کمرنگتر نمیشود؟
والتدیزنــی یکــی از شــرکتهای انیمیشنســازی بــزرگ اســت .شــرکتی کــه
بســیاری از محصوالت را تولید میکند یا انتشــار آن را بر عهــده دارد .تولیداتی
ماننــد تاموجــری و پینوکیــو ،مــوالن ،مجموعــه داســتانهای اســباببازیها
و آ ثــار پویانمایــی کــه چنــد خــط قبــل از آنهــا نــام بردیــم ،گیســوکمند ،دلیــر و

در دوشنبههای نقد کتاب سوره

نگاهی به فیلم کالسیک
جانی گیتار

خوبی فیلمهای وسترن
محمد
ا یــن ا ســت کــه از ا ســاس
محمودی بختیاری
درگیــر مفهــوم نیســتند.
زند گــی مثــل خــون در
فرهنگ و هنر
رگهایشــان جــاری اســت.
تفنگ هســت و شــلیک .زخم هســت و خون .مرگ
هســت و زند گــی .مــرد هســت و زن .کشــتن و
بهدس ـتآوردن ،زندهمانــدن هســت و ادامــه راه.
مفاهیــم در زندگــی واقعــی راهــی ندارنــد .آنقــدر در
زندگی کنــش و واکنــش و حسهای متضــاد وجود
دارد ،آنقــدر آدمهای اصیل زندگــی را عمل میکنند
که وقت «تعریفش» را ندارند .وســترنها درســت از
وسط زندگی گذر کردهاند و سرشار از طبیعت بدوی
غیرتقلیــدی آننــد .ریــو بــراوو ،جویندگان ،چه کســی
لیبرتــی واالنــس را کشــت و  ...از نمونههــای دقیــق
ایــن ژانــر اســت .جانــی گیتــار نیــکالس ری ،امــا یک
فیلــم متو ســط ا ســت .فیلــم شــروع خو بــی دارد:
تصویــر بــاز میشــود و شــخصیت محــوری در بــدو
ورود بــا نما یــی ال نــگ در تصو یــر د یــده میشــود.
کارگردان محیط آرام را همزمان با ورود کاراکتر اصلی
با منفجر شدن دو بمب پرصدا به چالش میکشد.
انگار که شــخصیت قصد برهمزدن محیط را داشته
باشد .دوربین شــخصیت و محیط را دنبال میکند.
صدای مکــرر شــلیک شــنیده میشــود ،امــا تصویر
باید از زاویه کسی دیده شود .شخصیت محوری در
زاویهای هایانگل و مدیومالنگشات قرار گرفته و
مخا طــب صحن ـه لخــت شــدن دلیجــان و کشــته
شــدن آدمــی را همــراه بــا موســیقی پرتنــش از زاوی ه
دید او میبیند .موســیقی در تشدید کردن صحنه و
محیــط به تصویــر کمک کــرده اســت .کاراکتــر اصلی
همچنــان و لــی آرام بــه دنبــال تصو یــر کشــیده
میشــود .کارگــردان شــخصیت محــوری را از وســط
تصویر میگذراند تا مخاطــب باری را در عمق میدان
و نمایــی النــگ و در پس صحن ـهای تارماننــد ببیند.
نمــای بعــدی از همان نقط ـه دید ،امــا دوربیــن انگار
جلوتــر میآیــد تا بــه صحنــه نزدیکتــر شــود .دکوپاژ
صحنه با تصویــری خاکآلــود و صدای ســوتمانند
باد و نمای ســاختمان ،لوکیشــن اصلی درام را لرزان

فروزن .گاهی حواسمان نیست چنین شرکتهایی برای فرزندان ما قهرمان
میســازند .قهرمانانــی کــه مقابــل بد یهــا و ســیاهیهای شــهر مقاومــت
میکنند .شــاید با یک نگاه ســاده و ســطحی کارشــان درســت به نظــر بیاید و
مخاطب در صف طرفــداران آنهــا قرار بگیــرد .اما وقتــی کمی در رفتــار و تفکر
این قهرمانان دقــت کنیم ،درمییابیم بهتر اســت برای آنهــا از لفظ قهرمانان
پوشــالی اســتفاده کنیــم .شــخصیتهایی کــه اصــل خانــواده را هــدف قــرار
گرفتهاند آیا میتوانند قهرمان فرزندان ما باشند؟!

«تحوالت تصویری هنر ایران»

وسترنهایی که درست از وسط زندگی گذر میکنند

میســازد .شــخصیت محــوری وارد بــار میشــود.
محیط ساکن و ســاکت اســت .از پی.او.وی کارکنان
بیکار بار غریبه – شــخصیت محوری -را میبینیم و
از پــی.او.وی او ،کارکنان و محیط خالی از مشــتری را.
نگا ههــا بــه غریبــه ســنگین و مشــکوک ا ســت.
کارگــردان در ایــن قســمت کارکنان بــار را که بیشــتر
خاصیت آکساسوار دارند از بیسخنی درمیآورد .به
ترتیــب هــر ســه و پشــت ســرهم و بــا نخــوت بــا
شــخصیت محــوری دیالــوگ میکننــد .او خــود را
معر فــی میکنــد و علــت آمد نــش را مشــخص:
اســمش جانی گیتار اســت و قــرار مالقات بــا رئیس
(ویانا) را دارد .تمام نماها در این قسمت  -تا قبل از
آمدن رئیس -مدیوم کلوز اســت و کاتها از پی.او.
وی شــخص صحبتکننــده بــه شــنونده م ـیرود و
برمیگــردد .در ایــن لحظــه ویانــا  -رئیــس -خــودی
نشــان میدهد :از نمایــی لوانــگل مدیومکلــوز او را
میبینیــم کــه بــه صــورت هایانــگل و مدیومالنــگ
جا نــی گیتــار را تما شــا میکنــد  -و نــه میبینــد.
میزانســن صحنه و جایگاه دوربیــن و اندازه قابش،
لحن صدا ،نحوه ایســتادن و میمیک صــورت ویانا،
برتری و غلب ـه او را بر جانــی گیتار میرســاند .از آمدن
ویانا در تصویــر ،کارگــردان جانــی گیتار را به حاشــیه
رانده است و محور قصه را حول او شکل میدهد تا
بتوا نــد شــخصیت متقا بــل او را وارد قصــه کنــد و
کمکــم درام وارد فاز ماجرایی خود شــود .فضــا آرام و
هرکس ســرش دوباره به کار خودش گرم میشــود.
شــخصیت محــوری بــا یــک کنــش تصو یــری و
ســینمایی (جمــع کــردن لیوانی کــه در حــال افتادن
ا ســت) بــه مر کــز صحنــه کشــیده میشــود .بــا
شوخطبعی و نواختن گیتار حس آشوب را میزداید
و در عینحال ما میفهمیم که او شخصیتیبیپروا
و متهور دارد .نماهای توشــات از ویانــا و جانی گیتار
آنهــا را کنــار هــم و در برابــر نماهــای مدیومشــات
جمعیــت و کلــوزآپ بچهرقاصــه قرار میدهــد .جانی
گیتار در کالم خــودش را بیباک معرفی کرده اســت.
ســکانس بعدی :در زدوخوردی کــه با بــارت (یکی از
اعضــای گــروه بچهرقا صــه) دارد ،او را شکســت
میدهــد تا کنشــگری شــخصیتش مکمــل دیالوگ

بینالمللی سواستاپل اشــاره کرد که شــانزدهمین دوره آن شــهریور در کشور روسیه
برگزار شــد.این فیلــم همچنین بــه عنــوان بهترین مســتند کوتاه بیستوششــمین
دوره جشــنواره «دال لســینیال»ی ایتالیا ،ششــمین دوره جشــنواره فیلمهای مســتند
«داکیومنتا»ی مکزیک و سیوچهارمین جشنواره فیلم فرایبورگ انتخاب شده است.

معاونت پژوهشــی با همکاری دانشکده هنر دانشگاه سوره ،نهمین جلســه نقد کتاب سوره را
روز دوشنبه  24آذرماه به صورت آنالین برگزار میکند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه سوره ،به همت معاونت پژوهشی این دانشگاه و با همکاری
دانشــکده هنــر ســوره ،نهمین جلســه نقــد کتــاب ،دوشــنبه  24آذرمــاه به صــورت آنالیــن برگزار

شــود .همزمــان بــا مبــارزه بیــرون ،دعــوای دیگــری
(کالمــی) نیــز در درون بار بیــن ویانــا و بچهرقاصه در
حــال ر خدادن ا ســت .نمــای داخلــی و بیرو نــی در
تدوین همزمان صحنه و کاتهای و رفتوبرگشت
بین این دعواهــا (دو صحنــه در بیــرون و دو صحنه
در داخــل) ،نمــای توشــات صحن ـه قبلــی را معنــی
میکنــد :جا نــی گیتــار حســاب بــارت را میر ســد و
بچهرقاصــه ،ویانــا را به جانــی گیتــار میبازد .تــا اینجا
مــکان از عهــده قصــه برآمــده و کارگــردان بــا عوض
کــردن جــای دوربی ـن و اســتفاده از قاببندیهــای
متنــوع و میزانســن ،بــک مــکان ثابــت را از حالــت
تئاتر یــکال درآورده اســت و تبدیــل بــه لوکیشــنی
سینمایی کرده است .قصه نیز با جمع کردن آدمها
در ا یــن مــکان و شــخصیتپرداز ی آد مها یــش،
توانســته اســت فیلم را ســرپا نگه دارد ،اما در بعد از
آن کمی گیج میزند .اساس در همگسیختگی فیلم
هم در فیلمنامه نهفته اســت .فیلمنامه نمیتواند
خرد هقصهها یــی کــه شــروع میکنــد را بــه پا یــان
برســاند .خردهها قصههــا در هم تنیده نمیشــوند.
هرکدام رها ،جدا جدا و بیانتها ول میشــوند .قصه
اصلی را نمیتوانند تعمیق کنند و تنش و جنگ آخر
را باورپذیر .هرکدام بهصورت قطعاتی غیرمتصل به
خرد هقصــه بعــدی الصــاق میشــود ،بیآ نکــه
تمهیدی سینمایی و روایی منطقی داشته باشند و
از پی هم آمده و در تکمیل هم باشــند .آمدن جانی
گیتــار و رابط ـهاش بــا ویانــا و رابط ـه ویانــا بــا بچــه،
ســاد هانگارانه بر گــزار شــده ا ســت .صحنههــای
«عاشــقانه» بــا موســیقی لحظ ـهاش ،از دل آدمهــا و

قص ـه فیلم بیــرون نمیآیــد و کامــا نامربوط اســت.
عناصــر دراماتیــک قصــه کــه آدمهــا را به هــم وصل
کند ،غایب اســت .اصال معلوم نیست چگونه و چرا
جانیلوگان به جانی گیتار شــیفت کرده اســت .اصال
برای چه گیتــار و نه چیــز دیگر .کارکردش چیســت؟
ســطح بحــران بعد از آشــتی بیــن ویانــا و جانــی گیتار
گذرا و مجمل است و برگشــتش .فیداوت میشود
و دوبــاره بیمقدمــه فیدایــن .آن طرف هــم ،تبدیل
نشــدن دیالوگهایــی کــه آب از لبولوچــه آویــزان
میکند به سینما ،ضربه اساسی به فیلم زده است.
چینــش فکرشــده – و نــه حسشــده -درام و نــگاه
کارگردان به آدمهای قصهاش درســت است ،اما در
پرداخت کمیتش میلنگد .ایده چخوفی (استفاده
کردن شــیئی که در اول داســتان به آن اشــاره شــده
اســت ).چاقــوی بــارت و تورکــی و لوســتر بــار هــم
دراماتیــک نیســتند و سردســتی برگــزار شــدهاند.
ســاختار و ســاختمان درام بایــد طــوری رســم شــده
باشــد کــه مخاطــب بپذیــرد« :ایــن اســت و جــز این
نیســت» و احتماالت دیگری بر آن مترتب نشود .با
همه کم و کاستیهایی که در فیلمنامه وجود دارد،
پایــان آن ،فیلــم را نجات میدهــد :دوئل ویانــا و اما،
ایندفعــه کنشــمندتر و ســینمایی .پــژواک
صداهایشــان در دل کــوه ،ا نــگار تمــام از تمــام
رقابتهای پیشــین برمیخیزد .تصویــر در دو طرف
مســاوی اســت .هــر دو در قابــی مدیومکلــوز ،پــر از
خشــم و اضطــراب ،منتظــر ایســتادن رو ب ـهروی
همدیگر هســتند .حرف آخر را مک آلــورز میزند« :از
اول هم جنگ بین اونها بود».

میشود.
در این برنامه ،کتــاب « تحوالت تصویری هنر ایران بررســی انتقادی» اثر ســیامک دل زنده با حضــور امیر نصری و
میزبانی مهران هوشیار از ساعت  18:00تا  20:00به بوته نقد گذاشته خواهد شد.
این کتاب در یک مقدمه ،ســه فصل اصلی و سه پیوست ،کوشــش میکند با جســتجوی چارچوبی نظری ،تاریخ
هنــر ایــران را از دوره قاجــار تــا پایــان دوره پهلوی بــا تکیه بــر مفاهیم خــاص خــود روایت کنــد .فصــل اول با طرح
دوقطبــی تخت/صندلی نظام نمادین نقاشــیهای ســلطنتی قاجار مســیر تحول آنهــا از عصر فتحعلیشــاهی به
عصر ناصری را بررســی میکند .فصل دوم به تأثیر اورینتالیسم و نظم نمایشگاهی در ایجاد و تثبیت برخی باورها
نســبت به هنر ایران میپــردازد .فصل ســوم تحوالت هنــر نوگرای ایــران را از شــکلگیری انجمــن خروسجنگی
تا گشــایش موزه هنرهای معاصــر تهران در طول ســه دهه به بحث میگذارد .پیوســتهای کتــاب مکمل برخی
ســرفصلهای متن اصلی هســتند و به معضل تعریف مدرنیســم ،رابطه فرمالیســم با تئوســوفی ،و جایگاه نقد
پسااستعماری میپردازند.
دانشــگاه ســوره با هدف آشــنا ســازی دانشــجویان و عالقمندان به آثار علمی در حوزه هنر و در راستای رساالت
آموزشی و پژوهشی خود این سلسله برنامه را تدارک دیده اســت .به همین منظور عموم عالقمندان به صورت
آزاد می توانند روز دوشنبه  24آذر ساعت  18:00با مراجعه به ســایت دانشگاه سوره به آدرس www.soore.ac.ir
بــا انتخــاب اعــان افقــی ایــن نشســت بــه شــکل مســتقیم وارد صفحــه برگــزاری شــده یــا از طریــق ایــن لینــک
 https://sibad.soore.ac.ir/Classrooms/ShowWebinar/bookreviewوارد برنامه شوند.

در جلسهای در قلب طهران تصمیمگیری شد
رفع خطر اضطراری و صدور مجوزهای تعمیرات فوریتی در محالت کمبرخوردار منطقه 12
در جلســهای با حضور محمد ســاالری و عبدالرضا گلپایگانی در مورد رفع خطــر اضطراری و صدور
مجوزهای تعمیرات فوریتی در محالت کمبرخوردار منطقه  12تصمیمگیری شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه  ،12ایــن جلســه بــه دعــوت علیمحمــد ســعادتی،
شــهردار منطقــه و بــا حضــور محمــد ســاالری ،رئیــس کمیســیون معمــاری و شهر ســازی شــورای ا ســامی
شــهر تهــران ،عبدالرضــا گلپایگانــی ،معــاون معمــاری و شهرســازی شــهرداری تهــران ،مهــدی کرمــی ،مدیــرکل
حراســت شــهرداری تهــران ،کاوه حاجیعلیاکبــری ،مدیرعامــل ســازمان نوســازی شــهر تهــران ،حامــد ســلیمی،
مدیرکل تدویــن ضوابــط ،نظارت و صــدور پروانــه شــهرداری تهــران در ســاختمان ناحیــه  4شــهرداری منطقه 12
برگزار شد.
در این جلســه نخســت ســعادتی ضمــن قدردانــی از تصویــب یــک فوریت طــرح پیشــنهادی رئیس کمیســیون
شهرســازی و معماری شورای شــهر تهران در مورد الزام شــهرداری تهران در تهیه طرح تفصیلی ویژه برای منطقه
 12در هفته گذشــته گفــت :در محلــه هرندی بــا بناهــای ناایمــن کوچکاندازه و بــا بافت قطعــات ریزدانــه روبهرو
هســتیم که با روشهای معمول اعطــای مجوز نمیتوان برای آنها گرهگشــایی کــرد .این موضوع یکــی از مواردی
است که ضرورت تهیه طرح تفصیلی ویژه برای منطقه  12را نشان میدهد.
وی افــزود :از آنجا کــه در فصل بــارش ،هر لحظــه بیم آن میرود که ســقف ایــن خانهها ریــزش کنــد ،بهطور جدی
نیازمند تعمیرات و بازسازی هســتند .اکنون خواسته ساکنان این ساختمانها این اســت که خانههایشان را با
همان متراژی که دارد ،با مصالح جدید و ســازه مقاوم بازســازی کنند؛ چراکه این خانه کوچک ،شــاید همه دارایی
یک خانوار به شمار برود و در حفظ این سرپناه ،نه متراژ و نه طبقه مازادی میخواهند.
ســعادتی با ابــراز عالقهمنــدی بــرای فراهمشــدن شــرایط قانونــی بــرای جلوگیــری از سوءاســتفادههای احتمالی
در ایــن حــوزه بیــان کــرد :در حــال حاضــر ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره) ،کمیتــه امــداد ،قرارگاههــای
محرومیتزدایــی و خیریــن و مالکیــن بــرای حــل ایــن مشــکل دستبهدســت هــم دادهانــد و درخواســت
مــن ایــن اســت کــه مســیری بــرای صــدور پروانــه بــرای تخریــب و نوســازی اضطــراری بــا توجــه بــه حساســیت
ایــن بناهــا و میــزان آســیبی کــه بــه آنهــا وارد شــده ،ایجــاد شــود تــا بــا ســرعت و امکانــات قانونــی جدید ایــن امر
صورت پذیرد.

