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مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني
تهران و حومه اعالم كرد

رسيدگي به تخلفات از طريق
پيامك

ش��هروندان ميتوانند از طريق پيامك هرگونه تخلف در اتوبوس��راني
را اعالم كنند تا موضوع در كوتاهترين زمان پيگيري ش��ود .به گزارش
خبرنگار همش��هري محله ،مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران
و حومه با بيان اين مطلب گفت« :ش��هروندان در صورت مشاهده هرگونه
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تخلفيميتوانندباارسالپيامكبهشماره 30004165موضوعتخلفرااعالمكنند».
«پيمان سنندجي» افزود« :شهروندان بايد در پيامك خود نوع تخلف و پالك اتوبوس
را عنوان كنند تا نسبت به تشكيل كميته انضباطي و بررسي تخلف اقدام شود ».اهالي
ميتوانند از طريق اين سامانه ،پيامك قدرداني و نظرات خود را نيز مطرح كنند.

تصويرساز جوان هممحلههاي از اثراث مثبت حرفهاش ميگويد

فرهنگسازي با تصوير!
آرزو بیات خردمند

ديپلم گرافيك و دانش آموخته انيميش�ن و تصويرس�ازي اس�ت .جوان هممحلهاي كه در جشنواره
شمس�ه امس�ال توانست در بخش كاريكاتور و تصويرسازي رتبه برتر را كسب كند و كلي معروف شود.
«كيان كياني» كه عالقه خاصي به تصويرسازي دارد معتقد است اين هنر در رسانه همشهري محله كمتر
ديده ميشود ،در حالي كه گاهي اوقات يك تصوير مطالبي را به مخاطب القا ميكند كه شايد چندصفحه
گزارش و مطلب نتواند چنين تأثيرگذاري داش�ته باش�د .خودش ميگويد كار تصويرگري يا تصويرساز،
تجس�م تصويري يك موضوع براي افزايش درك مخاطب اس�ت كه بايد در قالبي زيبا ارائه شود .كيان
متولد  65است و در محله سعادتآباد زندگي ميكند.

آشنايي با جشنواره شمسه
برگزاري جشنواره شمسه را دوستانم اطالع دادند و بعد از مدتي كه روي كارهايم تمركز كردم چند
نمونه را به جشنواره ارائه كردم كه يكي از كارها مورد توجه قرار گرفت و رتبه برتر را در منطقه و سپس
ش��هر تهران به خود اختصاص داد .معتقدم تصويرس��ازي به دليل ظرفيتهايي كه دارد ميتواند جايگاه
مناس��بي براي فرهنگساري همه گروههاي س��ني و بهخصوص كودكان و نوجوانان باشد .اليته تصويرگر
ميتواندضمن ايجاد تصوير و رعايت اصول ،س��ليقه مختلف جامعه را در نظر داش��ته باش��د و سعي كند
پيامهاي��ي را ك��ه ميخواهد انتقال دهد ،از نظر موضوع و محتوا و باارزش و در عين حال با رعايت اصول
زيباييشناسي همراه باشد .فكر ميكنم اگر تصويرساز درك بصري خوبي داشته باشد وكاري را با كيفيت
مناسب و با ديد صحيح اجرا كند باعث ميشود تا ذائقه فرهنگي مردم هم ناخود آگاه باال برود ،ولي
اگر كارهاي بدون كيفيت ارائه شود و بدون پختگي الزم به مردم بدهيم بدون شك درك بصري
آنها به دليل نديدن كار خوب كم خواهد شد .البته اين در تمامي رشتههاي هنري صادق است،
اما در كار تصويرسازي بسيار بارزتر نشان داده ميشود ،چون اگر مردم عادت كنند كه هميشه
كار خوب ببينند كام ً
ال ميتوانند كار بد و حتي متوسط را تشخيص دهند.

نقش شهرداري در احياي فرهنگ
شهرداري در اين سالها كارهاي بسياري براي شهروندان انجام داده است
كه مهمترين آن همين جش��نواره شمس��ه اس��ت كه در رشتههاي مختلف
برگزار ش��د .اما در زمينه فرهنگس��ازي معتقدم با اس��تفاده از تصويرسازي
ميش��ود اين رون��د را دوچندان كرد ،چون تصويرگ��ري ،ارتباط نزديكي با
ادبيات دارد و كاراكترهاي و عناصر محتواي خود را از ادبيات كشور ميگيرد،
بنابراين ،ميتواند در پيش��برد فرهنگ جامعه خود بس��يار تأثيرگذار باشد.
بهعنوان مثال اگر تصويرساز در فضاي كار شهري و بهخصوص امور اجتماعي
آن قرار بگيرد ميتواند درباره موضوعات مختلف غيرمستقيم مسائل مختلف
را به تصوير بكشد تا براي هميشه در اذهان باقي بماند.

مخاطبان فراوان
فكر ميكنم در دنياي امروز كه رس��انههاي تصويري جزيي از زندگي روزمره
همه ما ش��دهاند و انيميشن و تصويرس��ازي جايگاه ويژهاي در بين مخاطبان از
همه گروههاي س��ني دارد و افراد ارتباط بيش��تري برقرار ميكنندبه هرحال در
تصويرس��ازي به دليل اينكه عيناً همان چيزي كه در متن نوش��ته ش��ده تصوير
نميشود و ما آن قسمتهايي را كه نويسنده نديده است به بيننده نشان ميدهيم،
ميتوان گفت تصويرسازي مكمل داستان خواهد بود .مهمتر از همه اينكه شهروندان و
بينندگان تصويرسازي بخش بزرگي از نوع نگاه طراح و قالب تصويرسازي و حتي نمايش
را تعيين ميكنند .يعني طراح با توجه به سن ،جنس،نژاد ،تحصيالت و آگاهيهاي عمومي،
منطقه جغرافيايي ،مذهب و باورهاي مخاطب ،تصويرسازي ميكند تا نهايتاً مخاطب با تصوير
س��اخته ش��ده ،ارتباط بهتري برقرار كند .براي مثال تصويري كه با پيرمرد  70ساله ارتباط
مناسبي برقرار ميكند براي كودك  7ساله قابل فهم نيست.

عالقه به تصويرسازي
مثل همه بچهها از كودكي مانند عاشق ديدن كارتون بودم و به نوعي به كارهاي هنري عالقه داشتم.
از طرفي زمينه عالقه به هنر هم در خانوادهمان وجود داش��ت ،چون پدرم در دوره جوانيش��ان
نقاش��ي ميكردند و شعر ميگفتند ،براي همين كارهايم مورد توجه خانواده قرار گرفت
وبا تش��ويق آنها عالقه من هم به نقاش��ي و عكاسي بيشتر شد .در زمان دانشگاه كار
تصويرس��ازي را بهصورت حرفهاي دنبال كردم و  8س��ال اس��ت در زمينه طراحي
كاراكتر و كاريكاتور بهصورت حرفهاي كار ميكنم همچنين چند سالي است كه در
زمينه ساخت انيميشن و ساخت سريال تيزر تبليغاتي و ساخت فيلم كوتاه و معرفي
كاراكتر براي محصوالت تجارتي فعاليت ميكنم.

چند نكته درباره تصويرسازي
تصويرسازي يا تصويرگري يكي از زيرشاخههاي هنرهاي تجسمي
است كه القاكننده تجسمي يك مفهوم يا روايت با فرم بصري است.
اين مفهوم و روايت ميتواند داس��تان ،ش��عر ،مقالهاي در روزنامه و
كتاب و حتي تبليغات تجاري ،سرگرميها و اشكال و فرمهاي روي
كاالها و لباسها باشد .تصويرگري تفاوتهايي با هنر نقاشي دارد؛ به
اينترتيب كه تصويرگري ،متكي به متن است .در حالي كه نقاشي
لزوما چنين نيست .هرچند نقاشي هم در مواردي براي كاربرد معيني
خلق ميش��ود .در تصويرگري ،معموالً نوعي روايت وجود دارد و در
چند تصوير متعلق به يك متن مش��خص ،نوعي تسلسل ماجرايي
را ميتوان ديد كه نقاش��ي چنين نيس��ت .در واقع ،ميتوان گفت
تصويرگري پيوند بين نقاشي و گرافيك است و سعي در تكثير دارد،
اما نقاشي تك فريمي است .تصويرگري در واقع نقاشي روايي است
ك��ه ميتواند دنبالهدار يا تك فريم باش��د .تفاوت اصلي تصويرگري
با نقاش��ي ،هدفمند بودن آن براي كاربرد مشخص ،در نظر گرفتن
مخاطب و سفارشدهنده و از اين نظر مانند طراحي گرافيك است.
نقاش��يهاي كتابهاي كودك و روي جلد كتابهاي بزرگس��ال و
نقاشيهاي روي پوس��ترهاي تبليغاتي و اقالم تجاري ،داستانهاي
مصور (كميك استريپ) ،و طراحيها و نقاشيهاي داخل مجالت و
روزنامهها از جمله نمونههاي تصويرگري است.

