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| شواليه آواز ايران كه قصد دارد كنسرتى را به نفع سيل زدگان برگزار كند، درباره اين اجرا توضيحاتى داد. او همچنين از آرزوى خود براى سال جديد 
و فعاليت هاى حال حاضرش سخن گفت. شهرام ناظرى درباره كنسرتى كه مى خواهد دهم ارديبهشت ماه براى سيل زدگان برگزار كند مى گويد: من همراه با 

دانشگاه صنعتى شريف پيش قدم شدم با همكارى كانون موسيقى اين دانشگاه كنسرتى را به نفع مردم سيل زده لرستان؛ خوزستان و گلستان برگزار كنم. 

در ایرانیزه کردن نمادها و نشانه های گرافیکی 
به بن بست خورده ایم

رئیس سومین سمپوزیوم ملی روز جهانی گرافیک:

اشكال گرافيكى به عموم جامعه منتقل كند، به سراغ 
منصور مهرنگار رفتيم تا از كم و كيف برگزارى سومين 
سمپوزيوم ملى روز جهانى گرافيك كه قرار است 12 
ارديبهشــت در موزه امام على برگزار شود و انتخاب 
موضوعاتى مانند آسيب هاى اجتماعى شامل خشونت، 
طالق، كودكان كار، زنان سرپرســت خانوار گفتگو 

كنيم. در ادامه مشروح اين گفتگو را مى خوانيد.
 نخستین ســمپوزیوم ملی روز جهانی 
گرافیک با محوریت  گرامیداشت بزرگان این 
عرصه و بیان موضوعــات کلی حوزه گرافیک 
برگزار شد. دومین سمپوزیوم نیز به موضوعاتی 
مانند حوزه کمبود آب و آلودگی هوا اختصاص 
پیدا کرد در این میان شاهد  برقراری ارتباط 
بین شاخص های هنری و موضوعات اجتماعی 
بودیم. از برگزاری سومین سمپوزیوم ملی روز 
جهانــی گرافیک و اهدافی کــه مدنظر دارد 
برایمان بگویید. چه نتایجی از برگزاری دو دور 

از سمپوزیوم گرافیک حاصل شده است؟
ســعى ما بر آن اســت تا از طريق نمادهاى هنرى 
برخى از چالش هــاى اجتماعى را بــه مرحله ظهور 
بگذاريم از اين رو دانشگاه علوم پزشكى ايران از آنچه 
كه در دومين ســمپوزيم ملى گرافيك ايران  توليد 
شده بود، حمايت كرد. از آنجا كه اين سمپوزيوم در 
دو بخش پوســتر و مقاالت پژوهشى برگزار مى شود، 
محورهاى پژوهشى را  مطرح كرديم چراكه پژوهش 
در حوزه گرافيك مورد توجه قرار نگرفته بود. سومين 
ســمپوزيوم با  محوريت چالش هاى اجتماعى مانند 
زنان بى سرپرســت كودكان كار و خشــونت برگزار 
مى شود. در بخش مقاالت نيز نقش هنر گرافيك در 
اطالع رسانى، آگاهى، بهبود شرايط زيستى اجتماعى 

در بحران هاى اجتماعى مدنظر قرار گرفته است.
از آنجا كه در عرصه گرافيك بحث هاى پژوهشــى 
جامع و كامل نداريم، سعى ما بر آن بود تا با رويكرد 
پژوهــش محورانه به ســمپوزيوم ملــى روز جهانى 
گرافيــك بپردازيــم. حتى مى تــوان گفت مقاالت 
منتخب دومين دور از ســمپوزيوم گرافيك توســط 
دانشگاه علوم پزشــكى ايران مورد توجه قرار گرفت 

و خريدارى شد.
هنــر گرافيــك كاربردى تريــن، تاثيرگذارترين، 
رســاترين و قابل لمس ترين رشته هنرهاى تجسمى 
در عرصه اجتماع اســت و طبيعتاً مى تواند به مسائل 
جامعه بيش از ســاير بخش هاى هنرهاى تجســمى 
بپردازد. بنابراين بررسى چالش هاى اجتماعى براى ما 
اهميت دارد و معتقد هستيم با استفاده از ابزار رسانه 
و تصوير مى تواند اثرگذارى بيشترى بر عموم جامعه 
داشته باشد. از طريق هنر و گرافيك مى توان در عين 
طرح موضوعات اجتماعى، درصدد پيشگيرى و حتى 

درمان آسيب هاى اجتماعى برآمد.
از آنجا كه دانشگاه هاى نسل سوم تعاملى هستند 
درصدد برقرارى ارتباط بين هنر از ســاير رشــته ها 
برآمده اند روى اين اصل در سمپوزيوم ملى روز جهانى 
گرافيك ارتباط رشته هاى مختلف به خصوص حوزه 
پزشكى را با هنر گرافيك در نظر گرفتيم با وجود آنكه 
اين نگاه جديد است اما با توجه به توليدات سال هاى 
گذشته توجه جامعه پزشكى به تاثير هنر گرافيك در 
پرداختن به موضوعات اجتماعى و پزشكى جلب شده.
در عيــن حال نبايــد فراموش كرد كه تــا قبل از 
برگزارى ســمپوزيوم ملى روز جهانى گرافيك توجه 
ويژه اى به بخش پژوهشى اين حوزه نمى شد چراكه 
اين حوزه يك رشته عملى اســت و انجام بحث هاى 

پژوهش محورى در عرصه گرافيك مطرح نبود.
در اين ميان باورى در ميان دانشــجويان گرافيك 
به وجود آمده كه مى توانند هنــر خود را علمى تر به 
مظهر ظهور بگذارند چنانكه آثار از قالب صرفاً زيبايى 

شناسانه بودن، واقع گرايانه تر شد.
 با توجه بــه آنكه نگاهــی کاربردی و 
پژوهشی به حوزه گرافیک دارید و موضوعات 

اجتماعی مانند آلودگی هوا، خشونت و... را مد 
نظر قرار داده اید، نگاه جامعــه هنری به این 

موضوعات چگونه بود؟
باتوجه به آنكه موضوعات متنــوع و در عين حال 
اجتماعى است از اين رو در ابتداى امر با نگاهى واقع 
گرايانه روبه رو بوديــم و به طور مثال طبيعت به طور 
كامل اجرا شده بود. همچنين در برخى از آثار با نگاه 
جشنواره اى هنرمند روبه رو بوديم و بخش ديگر هم 
نگاه مينيمال بود. در اين آثار، شــاهد حذف عناصر 
اضافه و نزديك شدن به جان مايه اثر بوديم. ما نيز به 

دنبال نگاه مينيمال هستيم.
 با چه هدفی موضوعات اجتماعی مانند 
خشونت، کودکان کار، زنان بی سرپرست و ... به 
عنوان محوریت ســومین سمپوزیوم ملی روز 

جهانی گرافیک انتخاب کردید؟
از آنجايى كه رييس مؤسســه آموزش عالى ناصر 
خســرو يكى از اعضاى هيات علمى دانشــگاه علوم 
پزشــكى اســت از اين رو به موضوعــات اينچنينى 
عالقمند است و از آنجايى كه سعى ما بر آن است تا با 
نگاهى همسو با موضوعات روز جامعه به هنر گرافيك 
بنگريم، موضوعات روز جامعه كه همان كودكان كار، 
زنان بى سرپست و ... است را مد نظر قرار داديم. ضمن 
آنكه جامعه آمارى كه در اين حوزه ارائه مى شود، عدد 
بااليى را نشــان مى دهد و گرافيك به عنوان هنرى 
كاربــردى كه با جامعه در ارتباط اســت مى تواند در 
آگاهى رسانى و اطالع رسانى اين مهم نقش بسزايى 

داشته باشد.
 جایگاه نمادشناسی و نشانه شناسی در 
آثاری که در سمپوزیم ملی گرافیک ایران به 

نمایش گذاشته می شد، چگونه است؟
نمادها به صورت غيرمســتقيم به موضوعات اشاره 
دارند. نمادها در هنــر ايرانى – اســالمى به عنوان 
شاخص و عنصرى اســت كه رويكردى مينيماليست 
دارد. نمادها ســاده و صريح هســتند. در اين ميان 
شاهد شكل گيرى برخى تصاوير پيكتوگرام هستيم كه 
هويتى يكپارچه در تمام دنيا دارند. براى مثال تصاوير 
يكسانى براى معرفى توالت زنانه و مردانه وجود دارد. 
در اين ميان براى بيان موضوعاتى مانند خشــونت و 
كودكان كار درصدد طراحى تصاويرى خاص هستيم. 
بايد سه گانه مدنظر گرافيك را كه شامل پيام(طرح 
گرافيكى)، گيرنــده پيام (مخاطــب) و دهنده پيام 
(هنرمند گرافيست) اســت را مورد توجه قرار دهيم. 
زبان گرافيك يك زبان بين المللى است و مى توان با 
نگاه به موضوعات اجتماعى، نمادهايى در اين حوزه 
خلق كرد و با زبان تصويــر آن را بيان و حتا در صدد 

پيشگيرى از وقوع آن برآمد.
 با توجه به غنای هنر ایرانی و جایگاه ویژه 
نمادشناسی و پرداختن هنر ایران باستان به این 
عرصه، آیا تاکنون نمادها و نشانه های ایرانی 
برای بیان موضوعات روز دنیا طراحی کرده ایم؟

خير. تاكنون هيچيك از موضوعات روز را نتوانستيم 
ايرانيزه كنيم. در بسيارى از مواقع در ايرانيزه كردن 
اين موضوعات به بن بســت خورده ايــم. گاهى وارد 
كردن اين موضوعات در نگاره هاى ايرانى با چالش روبه 
رو مى شود. نياز است تا با نگاه به هنر ايرانى، نمادهاى 
امــروزى را طراحى كنيــم. اگر بحث آســيب هاى 
اجتماعى امروز مطرح مى شود مى توان با استفاده از 
نمادهايى كه راه هاى پيشــگرى آن را نشان مى دهد 

درصدد بيان آن برآمد. 

| ســومين ســمپوزيوم ملــى روز جهانى 
گرافيك درحالى 12 ارديبهشــت سال جارى برگزار 
خواهد شــد كه موضوعات اجتماعى مانند خشونت، 
كودكان كار و زنان بى سرپرســت را مــد نظر قرار 
داده و ســعى دارد از زبان بين المللى گرافيك براى 
بيان موضوعات اجتماعى اســتفاده كند. به گزارش 
كائنات به نقل از ايلنا،  همزمان با 8 ارديبهشت (روز 
جهانى گرافيك) مؤسســه آموزش عالى ناصر خسرو 
با مشاركت مؤسســات فرهنگى، هنرى و پژوهشى، 
همايــش روز جهانى گرافيك را برگــزار مى كند. به 
همين مناسبت ارديبهشت امسال نيز شاهد برگزارى 
سومين ســمپوزيوم ملى روز جهانى گرافيك در دو 
بخش علمى (مقاالت) و نمايشــگاهى (پوســتر فتو 
گرافيســتى) خواهيم بود.تعامل سازنده هنرمندان 
گرافيك و جامعه در ارتقابخشــى ســطح ســالمت 

جامعه، توجه نهادهاى دولتى و غير دولتى به مديريت 
و كنترل آسيب هاى اجتماعى، شــناخت و معرفى 
آســيب هاى اجتماعى از منظر هنر صنعت گرافيك، 
نگاه نقادانه به آســيب هاى اجتماعــى از منظر هنر 
صنعت گرافيك، بازخوانــى هويت فردى و اجتماعى 
انســان معاصر از منظر هنر در قاب تصوير، تعامالت 
بين بخشــى و بينا رشــته اى در كنترل آسيب هاى 
اجتماعى، معرفى و شناســايى نسل جديد طراحان 
گرافيك ايران از جمله اهداف سمپوزيوم هستند.در 
اين راستا منصور مهرنگار (رئيس سومين سمپوزيوم 
ملى روز جهانى گرافيك) مى گويد: ارتباطات از طرق 
گوناگون صورت مى گيرد و مهمترين مؤلفه آن «نوع 
و شيوه ارتباط» و در نهايت «اثر بخشى» آن بر روح 
و روان مخاطب است. يكى از ماناترين و اثرگذارترين 
نوع ارتباط، «ارتباطات بصرى» است كه حجم وسيعى 

از اين نوع ارتباط به عنوان ســاده ترين، گوياترين و 
نافذترين نوع بيان در سطوح مختلف جامعه مورد بهره 
قرار مى گيرد.او ادامه مى دهد: يكى از رشته هايى كه 
به عنوان هنر- صنعت بار مسئوليتى جذب، مفاهمه 
و ارتقاء ســطح بصرى جامعه را دارد، رشته گرافيك 
است كه سابقه اى 90 ســاله در ايران دارد. اين هنر 
در دو گونه «سنتى» و «مدرن» آن تعابير و تعاريف 
گوناگونى را در خود دارد كه ساختار سنتى گرافيك 
در قالب نقوشى است كه به طور ويژه بر روى ظروف، 
ابزار و ادوات مختلف و باز به طور ويژه بر روى معمارى 
ايرانى ديده مى شود. ساختار مدرن آن با ظهور چاپ 
متبلور و در بعد صنعتى آن رخنمون مى شود.به گفته 
اين دكتراى نمادشناســى، گرافيك با دو شــاخصه 
«ماهيت» (شــكل و رنگ) و «هويــت» (محتوى و 
مفهوم) در پى گذر از ظواهر و درنورديدن ســاحت 

باطن اشكال است. در واقع گرافيك با شعار «كثرت 
زدايى » رويكــردى موجز گرايانه و «مينيماليســم 
» دارد. براى ارج نهادن به هنــر- صنعت گرافيك و 
ارج گذاشتن به اين عرصه با «روز جهانى گرافيك» 
ممزوج گشــته كه در قالب مراســم هاى مختلف در 
ســطح جهان انجام مى شــود. در ايران نيز در قالب 
برنامه هاى مختلف، اين روز گرامى داشــته مى شود. 
و درنهايت در راســتاى تحقق بخشى به اهداف نظام 
آموزشى كشور در تعامل رشته هاى دانشگاهى با هم 
(تحقق علمى و عملى دانشگاه نسل سوم) و التزام به 
پيوند آموزش و جامعه، سمپوزيوم سوم با هدف اصلى 
«شناخت، پيشگيرى و درمان معضالت و آسيب هاى 
اجتماعى» برگزار مى شود.با توجه به اهميت گرافيك 
به عنوان هنــرى كاربردى در جامعــه و تاثيرى كه 
مى تواند با استفاده از ساده ســازى مفاهيم از طريق 

تمرکزم بر تئاتر است

| مديركل پيشين دفتر نمايش خانگى، مستند و كوتاه وزارت ارشاد 
مى گويد: با پايان فعاليت دولتى  و شــروع بازنشستگى ام مى خواهم بيشتر بر 
توليد و اجراى تئاتر متمركز باشــم و در بخش خصوصــى هركارى را كه در 

راستاى برنامه هايم باشد مى پذيرم.
حدود سه سال قبل حسين پارسايى با حكم حجت اهللا ايوبى (رئيس وقت 
سازمان ســينمايى) به عنوان مديركل دفتر نمايش خانگى، مستند و كوتاه 
سازمان سينمايى منصوب شد و در اين مدت يكى از اتفاقات برجسته در شبكه 
نمايش خانگى توليد قابل توجه سريال بود كه هر كدام فراز و نشيب هايى هم 

داشتند اما فقط تعدادى از آن ها با فروش و استقبال باال روبرو شدند.
البته گران شدن محصوالت اين شبكه در سال گذشته با اعتراض هايى هم 
همراه بود، هرچند شــايد به دليل افزايش قيمت متريال اصلى توليد، خيلى 
دور از انتظار نباشــد ولى در عين حال بيشتر شدن رقابت ميان اين شبكه با 
شــبكه هاى VOD فضاى بهترى را براى عرضه محصوالت مســتند، كوتاه و 

خانگى مى تواند فراهم كند.
گفته مى شود سعيد رجبى فروتن از اعضاى شوراى پروانه ساخت و نمايش 
خانگى جانشين پارسايى خواهد شد، اما نكته مهم تر تغييراتى است كه به نظر 

مى رسد قرار است در ساختار ادارى اين مجموعه ايجاد شود.
پيگيرى هاى ايسنا حاكى از اين است كه اين دفتر براى اصالح در ساختار و 
ارائه خدمات دچار تغييراتى مى شود و از اين پس دو اداره كل توليد و نمايش 
و اداره كل عرضه و اكران در سازمان ســينمايى خواهيم داشت تا مثًال همه 
پروانه هاى ساخت در يك اداره كل با يك شورا صادر شوند و همه عرضه ها چه 
اكران عمومى و چه هنر و تجربه و شكل عرضه و نمايش در يك اداره كل ديگر 
بررسى شوند.پارسايى در گفت وگويى با ايسنا، با بيان اينكه مصطفى مساوات 
كه پيش تر معاون دفتر نمايش خانگى بود به جاى وى سرپرســت اين دفتر 
شده است، درباره دوران فعاليتش و حجم زياد سريال هايى كه خيلى از آن ها با 
استقبالى كه از «شهرزاد» شد روبرو نشدند، بيان كرد: هر سريالى كه در 6 ماه 
آينده توليد شود، در زمان من مجوز گرفته كه به «خوابزده» سيروس مقدم، 
«دل» به كارگردانى منوچهر هــادى، «هيوال» به كارگردانى مهران مديرى، 
«سال هاى دور از خانه» مجيد صالحى، «كرگدن» كيارش اسدى زاده و «يك 

مشت خاك» مهران احمدى مى توان اشاره كرد. 

برانکو: می خواهند قهرمان ایران را پایین بکشند

| سرمربى پرسپوليس مى گويد نتايج ديدارهاى آينده اين تيم نامعلوم 
است و همه مى خواهند قهرمان ايران را پايين بكشند.

برانكو ايوانكوويچ، ســرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در حاشيه تمرين اين 
تيم اظهار كرد: بابت برد ديشــب خيلى خوشحال هستم. نتايج االن براى ما 
خوب شــده و به درد ما خورد. ما در اين بازى حساس از نتايج ديگر استفاده 
كرديم ولى هنوز با قهرمانى دور هستيم و 5 بازى و 15 امتياز باقى مانده است. 
نتايج هر بازى براى ما نامعلوم است چون همه دوست دارند قهرمان كشور را 
پايين بكشند. حتى ديديد كه ذوب آهن مقابل پيكان بدون پنج، شش بازيكن 
اصلى اش به ميدان رفت. قبل از بازى داربى هم گفتم كه هدف مان پيروزى 

در همه بازى ها تا آخر فصل است.
او افزود: بازيكنان در لحظاتى از بازى فوق العــاده بودند اما به جاى اينكه 
با يكى دو گل بيش تر و با آرامش بازى را تمــام كنيم، اجازه داديم حريف به 
بازى برگردد و بازى تا آخرين دقايق نامعلوم باشد. از طرفى هم خوشحالم و از 
هواداران مان راضى هستم. خوشحالم كه از همان دقايق اول كه گل خورديم، 
ما را تشــويق كردند و آن ها بودند كه ما را به سمت پيروزى هل دادند. آن ها 

يك بار ديگر نشان دادند كه بهترين هوادار هستند.
سرمربى پرسپوليس درباره تقابل با ذوب آهن و على منصوريان بيان كرد: 
از زمانى كه من در پرســپوليس هستم، نتوانســتيم ذوب آهن را در اصفهان 
شكست دهيم و بازى ســختى داريم. نتايج ذوب آهن نشان مى دهد كه چه 
عملكرد خوبى در نيم فصل دوم كسب كردند. آن ها نتايج عالى در ليگ برتر 
و عالى تر در ليگ قهرمانان آسيا به دســت آوردند. طبيعى است آن ها مقابل 

ما خوشحال باشند.
برانكو دربــاره پيش فاصله پنج امتيازى پرســپوليس بــا تيم دوم جدول 
رده بندى، تصريح كرد: مى دانيم كه تا آخر فصل كارمان ســخت است. بازى 
بعدى مان با ذوب آهن و بازى خانگى مان با ماشين سازى هم سخت است. بازى 

با تراكتورسازى هم جاى خود دارد.
او در ادامه درباره مشكالت مالى پرســپوليس و انتظار اين تيم براى واريز 
پول از سوى فيفا به حساب باشگاه، توضيح داد: طبيعى است كه مشكل مالى 
وجود دارد. بازيكنان هم اين مشكل را دارند. آن ها مى دوند و تالش مى كنند 

و االن صدر جدول هستند ولى وضعيت مالى خوب نيست. 

مستطیلسبزنمایش 13
سریال سازی خطرناک شده است

| سپند اميرسليمانى كه به تازگى حضور او را در برنامه «خندوانه» به 
عنوان مجرى و در سريال طنز نوروزى در مقام بازيگر ديديم، درباره گرايش 
بازيگران به سمت قالب اجراى برنامه تلويزيونى و همچنين حساسيت ساخت 

سريال هاى طنز سخن گفت.
اين بازيگر درباره كمتر شدن گرايش مخاطبان نسبت به تماشاى سريال هاى 
تلويزيون و همچنين گرايش بازيگران به اجراى برنامه هاى تلويزيونى اظهار 
كرد: متأسفانه اين روزها سريال ســازى كمى خطرناك شده است. نكته اى 
كه وجود دارد اين اســت در برنامه ســازى مى شود حساســيت ها را كمتر و 
بخشى كه دردسرساز است را حذف كرد اما در ســريال نمى توان اين كار را 
كرد؛ چرا كه به آن آســيب مى زند.او گفت: براى ساخت سريال در تلويزيون 
مالحظات بسيارى وجود دارد. به همين دليل ساختن آن كمى سخت شده 
است. زمانى كه شما هر كارى كنيد به كسى برمى خورد طبيعتاً سوژه هايت 
كم رنگ تر مى شــود. وقتى من راجع بهاســتندآپ صحبت مى كنم مى گويم 
در همه جاى جهان استندآپ چهار مقوله اساســى دارد. يا مذهبى است يا 
سياســى يا جنسى است و يا اجتماعى است. ســه مورد اول را كه ما نداريم، 
بخش اجتماعى هم كه نه درباره شــغل مى توانيم حرف بزنيم نه شــهرى، 
بنابراين استاندارد استندآپ مان نســبت به جهان چيزى حدود 10 درصد 
است.اين بازيگر سپس ادامه داد: شما اگر دقت كنيد سريال هاى كمدى ما كه 
مورد اقبال واقع مى شــوند در آن مردها همه زن ذليل بوده اند به دليل اينكه 
زن ذليل ها نمى توانند شكايت كنند و بگويند ما زن ذليل هستيم.او در ادامه 
درباره گرايش بازيگران به سمت اجرا را كم كارى در حوزه سريال سازى عنوان 
كرد و گفت: خود من به نســبت قبل اين اتفاق برايم افتاد هم تعداد كارها و 
هم دقت در ساختن كم شده اســت.بازيگر زوج يا فرد در ادامه با بيان اينكه 
يك سرى چيزها را همين طورى عقب تر شروع مى كنيم بيان كرد: مثًال يك 
استعداديابى داريم كه به هر حال با تلنت شو آمريكا مقايسه مى شود ولى با 
اين تفاوت كه ما در همين اول كار نمى توانيم از حضور خانم ها استفاده كنيم. 
خود اين يعنى اينكه 20، 30 درصد عقب هستيم و در ادامه نيز موارد ديگر. 
از طرفى يك سرى موارد را هم آقايان به راحتى مى توانند انجام دهند ولى آن 
هم ممكن است پخش نشود. به نظرم مشكل بزرگ اين است كه خط قرمزهاى 

ما در تلويزيون متغير است و مدام در حال جابه جا شدن است.

جدال دیروقت!

| كارلوس كــى روش با حمله اى تند به مهدى تــاج تاييد كرد كه از 
فدراسيون فوتبال ايران به فيفا شــكايت كرده است. او گفت كه شخص تاج 
باعث شده كه اين شكايت را عليه فدراسيون ايران در بخش حقوقى فيفا باز 
كند. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، كارلوس كى روش سرمربى سابق تيم 
ملى فوتبال ايران با تأييد شكايت رســمى از ايران به فيفا بابت مطالباتش با 
حمله به مهدى تاج تاكيد كرد كه او و مسؤوالن فدراسيون مجبورش كرده اند 

كه از ايران به فيفا شكايت كند.
كى روش در پاسخ به سوال ايسنا مبنى بر اينكه: «بعد از جدايى شما از تيم 
ملى بحث هاى زيادى درباره قرارداد و پولى كه قرار بود به حساب شما واريز 
شود به وجود آمد و گفته شد كه شما از ايران به فيفا شكايت كرده ايد. آقاى 
 AFC تاج نيز در اظهارنظرى گفته كه 4 ماه پيش 900 هزار دالر به حســاب
ريخته شده تا به حساب شما واريز شــود. نظرتان در اين باره چيست؟ آيا به 
فيفا شكايت كرده ايد؟ « گفت: بله! با نهايت تأسف، آقاى تاج رئيس فدراسيون 
فوتبال ايران من را مجبور كرد تا پرونده شكايت از اين فدراسيون را در بخش 

حقوقى فيفا باز كنم و از فدراسيون ايران شكايت كنم.
وى ادامه داد: از اين تصميم خيلى تأســف مى خورم چرا كه بعد از 8 سال 
حضور و تعهدى كه در تيم ملى ايران براى شادى و رضايت مردم و شناخته 
شدن در عرصه جهانى فوتبال داشتم، مجبور شدم شكايت كنم. اين شكايت 

به خاطر و نتيجه اين مواردى بود كه در زير مى آيد:
به خاطر اين حقيقت كه آقاى تاج، رئيس فدراسيون فوتبال ايران احترامى 
براى حرف هايش قائل نبود و پشــت حرف ها و افتخاراتى كه كسب شد خود 
را پنهان كرد. در واقع آقاى تاج يكى از اصلى ترين قول هاى خودش را كه به 
ما وعده داده بود، زير پاى گذاشت و آن قول اين بود كه او از بودجه فيفا براى 
جام جهانى براى داليل ديگرى به جز تيم ملى، آمادگى براى جام ملت هاى 
آسيا و حمايت هاى مالى از مربيان و بازيكنان استفاده نخواهد كرد. متأسفانه 

او خالف اين وعده عمل كرد.
به خاطر اين حقيقت كه آقاى تاج، رئيس فدراسيون فوتبال ايران نتوانست 
تعهدات و گفته هاى خــود را به نايب رئيس، دكتر اســالميان، كارلوس كى 
روش ســرمربى تيم و بازيكنان تيم ملى عملى كند، اعتماد و اعتبار خود را 

از دست داد.

گودتلویزیون 24

ز آنجا کــه گرافیک،  ا
هنری کاربردی اســت 
باید نــگاه مخاطب را 
مدنظر قرار دهد. در این 
میان هنرمند گرافیست 
بــا نگاهی امــروزی به 

موضوعات و آثار خود می نگرد
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