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گفتگوی آفتاب یزد با عبداهلل ناصری
در مورد ابعاد رسانهای حادثه تروریستی اخیر:
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با برادر معاون شهردار!
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سرنوشت دانشگاه آزاد به کجا ختم میشود؟

ازسکوتجاسبی
تا ابهام درمدرک نوریان
صفحه2

قالیباف
به دانشگاه آزاد میرود؟

نوریان ،سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی
دیروز با قالیباف ،شهردار تهران دیدار
کرد .از جزییات دیدار خبری منتشــر
نشده اســت .هر چند ممکن است
مقصد بعدی شــهردار ،دانشگاه آزاد
و پســت معاون عمرانی این دانشگاه
باشد.الزم به ذکر است در این دیدار
محسن هاشــمی معاون عمرانی فعلی
دانشگاه نیز حضور داشته است.

تقدیر از
کیروش
تیکه به
خیابانی!

بازتابصعودتیمملی
فوتبالکشورمان
بهجامجهانی

یادداشت1-

موفقیتبهموقع
تیمملی

جعفر بای  جامعه شناس

ظرفیتهای نشاط هم در آئین ملی کشورمان
و هــم در باورهــا و اعتقــادات مذهبی مردم
بهشدتوجودداردکهمتاسفانهبهدالیلمتفاوتی
بر روی آن سرکوب گذاشته شده است .یعنی
اگر باورها ،اعتقادات و آئینها را غبارروبی کنیم
درخواهیم یافت که مناســبتهای نشــاط و
شادی به وفور وجود دارد ولی یکسری باورهای
غلط برخی مــردم مانند اینکه میگویند زیاد
نخندیــم چرا که بعد از آن غم به ســراغمان
میآید یا اتفاقی برایمــان رخ میدهد ،باعث
ســرکوب کــردن و درپوش گذاشــتن روی
مناســبتهای شادی شده اســت .این اتفاق
مولفهای را تحت عنــوان غلبه غم و غصه در
رفتــار عمومی مردم به وجود آورده اســت .از
سوی دیگر اگر مجموعهای از فیلمها یا سریالها
که خوراک فرهنگی افکار ملت ایران اســت را
عمیق بررسی کنیم ،متوجه میشویم که بیشتر
بار منفی دارد تا نشــاط و شادمانی یا تحلیل
محتوای رسانهها بیشتر جنبههای مخرب غم
و غصه را تحریک میکنند .باید به این مسئله
بسیار توجه کرد که زمانه به گونهای شده که
کوچکترین خبر در پستوخانهها هم اگر مطرح
شود به سرعت منتشر خواهد شد .یعنی فضای
مجازی شــرایطی را به وجود آورده است که
خبری در خلوتکدهای باقی نمیماند ،بنابراین
باید بســیار مراقب بود .موجهای استرس زا و
اخبار و اطالعاتی که بیشــتر موجبات حزن ،
غم و ناراحتی را فراهم میکند یک نوع انباشت
منفی را در افکار عمومی مردم فراهم کرده که
باعث شــده آنها مترصد یک بهانه برای ابراز
شادی یا تخلیه انرژیهای منفی باشند .درست
بهانهای مثل پیروزی و صعود تیم ملی ایران به
جام جهانی.
ما در کشورمان با یک حادثه تروریستی روبهرو
بودیم که طی آن تعدادی از مردم بیگناه که
بــرای رفع مشکلشــان در آن روز به مجلس
رفتهبودند،بهشهادترسیدندواینمسئلهباعث
ناراحتی بســیاری از هموطنانمان در کشــور
و حتی در دنیا شــد .بنابرایــن برد تیم ملی
فوتبال ایران و صعود آن به جام جهانی و حتی
موفقیتهای تیم والیبال کشورمان یک اتفاق
به هنگام بود چرا که مردم بعد از آن اتفاق تلخ به
دنبال جشن ملی بودند .در واقع این شادی که
روز دوشنبه بعد از پیروزی تیم ملی حاصل شد،
توانســت عالوه بر اینکه فشارهای تلنبار شده
از گذشته را تخلیه کند ،اندکی از حزن و غم
حادثه تروریســتی را نیز به نوعی در جامعه
کمرنگ کند .واقعا خدا را شــکر که تیم ملی
کشورمان موفقیت به موقعی را داشت و توانست
این فضای شــاد را بعد از آن رنج و ناراحتیها
برای مردم به ارمغان بیاورد.

نبایدباتقسیمکردنمردم

کاربزرگملت

رسانهایکهنمیتواندجامعهرامدیریتکند
بهتراستتعطیلشود
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فزتوربالکعبه

یادداشت2-

ویواسینیور...
ویوا !

امید مافی  روزنامه نگار

زمان بــه چه کار می آید وقتی تو هســتی و با
گردبادی حریفان ایران را به مسلخ می فرستی.
راهها به چه کار می آیند ،وقتی تو به مأمن یک
ملت بدل می شوی و از نزدیکترین جاده ما را به
سن پطرزبورگ می رسانی.بوسه های تو پس از
رقص بیرق سه رنگ در ورزشخانه پایتخت شاهراه
بود .و ما مســت زبرجد و زعفــران قائن ،نامت را
بر پوســت و روح و قلبمان حک نمودیم و شکوه
بی پایانت را همچون دمی غلیظ در رگ هایمان
پنهانکردیم.
حاال تو ساده تر از تمام اعصار ما را به جام جهانی
رسانده ای.حاال تو میوه های تابستانی را زودتر از
موعد بر شاخه ها نشانده ای تا خوشبختی با عصای
زیربغل غنایم شور و شبنم را بر شاخه های یشمی
قسمتکند.
برای تو سینیور جنتلمن ،که بزم و سور را از میان
عزابرایمانبهارمغانآوردهای،بهترینچیزرسیدن

به نگاه مردمی است که پس از یک شب تاریخی از
حادثه عشق تر شده است.
اینک که تمام خواب هایمان تعبیر شده و ویزای
سرزمین تزارها در جیب های کماندوهای سفید
جا گرفته است،به افتخارت کاله از سر بر می داریم
و از هرم گرمای تنت کنار نیمکت وطن حرارت
میگیریم.
از همین لحظه قشنگ ،از ازل تا ابد اصال،همیشه
در دلمان جایی برای آشناترین پرتغالی دنیا هست.
باور کن اینکه در تنگی سینه ما می تپد تا زنده
بمانیم و در امتداد فصل ها به بال گشایی درناها
چشم بدوزیم قلب توست کارلوس بی بدیل.قلب
یک شیر که با غرشی هولناک ،گیتی را مبهوت
تهورش می کند و مرز پرگهر و سرزمین گربه ای
شکل ما را به لقای آفتاب تموز می فرستد.
ویوا موسیو.وقتی با نقشه های تو تاریکی جای خود
را به روشنایی می بخشد و قفس های توری دچار
حریق می شوند،حتما باید برای فرماندهی که به
روزهای تهی از هیجان این جماعت معنا داده،از
جا بلند شویم،از سویدای دل هورا بکشیم و برای
تمام واژه های شــبنمی و پریزادی که روی جلد
روزنامه ها به دیدنت می آیند آذین ببندیم.

آغازدریافتمالیاتدرعربستانسعودی

عربســتان سعودی برای نخســتین بار قانون
پرداخت مالیــات بر ارزش افــزوده را در این
کشــور اجرایــی کرد .بر اســاس ایــن قانون
تنها کاالهایی که برای ســامت انســانها یا
محیطزیستمضرهستندشاملمالیاتمیشوند.
به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه الریاض
چاپ عربستان سعودی ،قانون وضع مالیات بر
ارزش افزوده از روز گذشــته  22خردادماه در
سراسر عربستان سعودی اجرایی شد .این قانون
همه محصوالت را در بر نمیگیرد و تنها شامل
برخی کاالها میشود .کاالهایی از قبیل سیگار
و نوشیدنیهای انرژی زا که برای سالمت افراد

و محیط زیســت مضر هستند شامل پرداخت
مالیات هستند.در روزهای منتهی به اجرای این
قانون مصرف کنندگان برای خرید کاالهایی که
شامل مالیات میباشند هجوم آوردند به طوری که
رکــورد فــروش ســیگار در عربســتان تنها
یــک روز قبل از اجرای این قانون شکســته و
برخی انواع سیگار در عربستان سعودی نایاب
شــد.بر اســاس قانون نظام مالیاتی جدید در
عربستان سعودی ،از این پس خرید کاالهایی
از قبیل دخانیات ،نوشیدنیهای انرژی زا و انواع
نوشــابههای گازدار شامل مالیات خواهند شد.
البته میزان مالیات بر هر کاال متفاوت است.

قیمت 1000 :تومان  8 +صفحه آفتاب اقتصادی|

رئیس سابق دانشگاه شریف درباره
صحت مدرک ادعایی دکترای مشترک
نوریان با دانشگاه شریف و یک دانشگاه
خارجی به آفتاب یزد میگوید :تا سال 89
که من رئیس دانشگاه بودهام چنین
اتفاقی (دریافت مدرک) نیفتاده است.
رئیس فعلی هم در این باره پاسخی
به پرسش آفتابیزد نداده است
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سرمقاله

در اقتصاد هم
کی روش می خواهیم
منصور مظفری مدیرمسئول

سوت پایان بازی حساس و تعیین کننده ایران و
ازبکستان که نواخته شد خیلی ها به این نتیجه
رسیدند عامل اصلی شکوفایی این تیم فوتبال،
نشاتگرفتهازسبکمدیریتیکارلوسکیروش
اســت.آری؛گفته و نوشته شد چه بسا اگر به
سبک و سیاق مدیریت قبلی ،تیم فوتبال وارد
مسابقات می شــد به همین سادگی رهسپار
جام جهانی نمی شدیم.حتی برخی هم باب بذله
گویی را شروع کرده بودند مبنی بر اینکه اگر
به فرض مایلی کهن ســرمربی بود االن می
بایست صرفا در مورد میزان شانس ایران بر روی
کاغذ و در زمین صحبت می کردیم و در نهایت
دل خوش مــی کردیم که بــه بازی های
«پلی آف» برسیم.
القصه اینکه تیم فوتبال کشــورمان به مدد
یک مدیریت خارجی و اروپایی رشد کرد و
توانســت رقبای خود را یکی پس از دیگری
کنــار بگذارد.اکنــون نقطه آغاز پرســش
همین جاست.در نحوه و نوع مدیریت کی روش
چه بوده که شاهد رشــد فوتبال کشورمان
بودیم؟ مربیان وطنی چه از او کم داشتند که
هیچ وقت نتوانستند در طول سال های گذشته
مثل وی نتیجه بگیرند؟ آیا نمی توان از این مدل
در امور دیگر نیز بهره برد؟
پاسخ به پرســش اول و دوم «بَین» است.اهالی
فن و آنانی که نسبت به کی روش بغض و کینه
نداشتندبارهاتصدیقکردندنوعتمریناتوایضا
استعدادیابی و نحوه درک بازیکنان توسط وی
به طور کلی با مربیان وطنی متفاوت است و...

