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یادداشت

پزشکگرایی
وحید ابوالحسن زاده

بعید است تا به حال مطب پزشکی رفته باشید
و درآمد آقای دکتر را از روی حق ویزیت ضربدر
تعداد بیماران حاضر تخمین نزده باشید! مهرماه
سال  95بود که خانوادهها به همراه فرزندان خود
برای ثبت نام در رشته تجربی به مدارس رجوع
کردند ولی به علت محدود بودن ظرفیت پذیرش
در این رشــته ،همه مجبور شدند که از آموزش
و پرورش انتقاد کنند .اینکه چرا فرزندانشــان
نمیتواننددررشتهتجربیادامهتحصیلبدهندکه
در ادامه ظرفیــت پذیرش افزایش یافت و همه
ثبت نام کردند .البته هدفشــان را هم پرسیدیم
و همه گفتند که فقط امیدشــان این است که
فرزندشان از رشته پزشکی قبول بشود .بی شک
دالیل متعددی در اقبال عمومی دانش آموزان و
والدین آنها به این رشته وجود دارد ،ولی مهمترین
آنها را وجود رشــته های علوم پزشکی در گروه
آزمایشی علوم تجربی می توان عنوان نمود به ویژه
رشته های پزشکی ،دندان پزشکی و داروسازی
طرفداران زیادی دارد .حال سوال اینجاست که
چراخانوادههاباوجودعدمتمایلفرزندانشان،آنها
را مجبور می کنند که در این رشته ادامه تحصیل
بدهند؟ آیا تضمین شــغلی در این رشته وجود
دارد؟ یا اینکه درآمدش زیاد است؟ اگر تضمین
شغلی را در نظر بگیریم که در شته های تربیت
معلــم هم تضمین شــغلی هســت .پس چرا
خانواده ها به این سمت و سو سوق پیدا کردهاند؟
در دهکده جهانی معاصر ،میتوان گفت که این
جوامع هستند که ذهن ،فکر و مسیر زندگی افراد
را تعیین میکنند؛ اینکه سبک زندگی مشخصی
را برای افراد دیکته میکنند و افراد براساس آن
فکر و اقدام می کنند .ادامه در صفحه 6
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دكتر احمد نقيب زاده
در گفتگو با آفتابیزد تحلیل کرد

حمیدرضا شکوهی روزنامهنگار

ايران بايد رابطه خود را با روسيه كاهش دهد
ايران را نميتوان از سوريه كنار گذاشت
شيوه روسها ماكياوليستي است
ترامپ خيلي زود دست به اسلحه ميشود
دردولتروحانيميزانمراوداتميانايرانوروسيه
افزايش نداشته است
نگاه دولت فعلي به غرب است زيرا شرق رويكرد
دوستانهاي با ما نداشته است

در آســتانه برگــزاري انتخابــات
رياستجمهوريهستيم.فكرميكنيددولت
آينده فارغ از آنكه در ســيطره كدام جناح
سياسي باشد ،بايد از چه الگویی از سياست
خارجيپيرويكند؟
بسته به اينكه چه كسي از چه جناحي برگزيده شود،
ديپلماسي در هر دولتي تفاوت ميكند .اما به نظر من
صالح ،استمرار همين سیاست کنونی است .سايه
مشكالتي مثل جنگ يك بار ديگر بر آسمان ايران
سنگيني ميكند و هر لحظه ممكن است گرفتار
چنين مشكالتي شويم .ذرهاي خطا كردن ،موجب
فراهم شــدن زمينه براي كســاني ميشود كه به
دنبال بهانه هستند .بي شك هركس كه زمام امور را
به دست بگيرد بايد بداند كه ایران در موقعيت بسيار
حساسي به سر ميبرد و برخي بحرانها آثار بسيار
مخربي براي نظام و كشور خواهد داشت.
آقاي دكتر! يكي از مسائل محل ِ
بحث اين
روزهايسپهرديپلماسيايران،مسئلهارتباط
با روسيه است .برخي بر اين باورند كه ميزان
مراودات ميان ايران و روسيه در دولت دكتر
روحانيافزايشيافتهاست.نظرشمادراينباره
جشن قهرمانی با نمایش بینقص پرسپولیس

اقتداردرروزافتخار

تیــم فوتبال پرســپولیس درحضورهــواداران
پرشــورخود که ورزشــگاه را سراسرقرمزپوش
کرده بودنــد ،با ارائه فوتبالــی کامال تهاجمی
ومقتدرانه شکســت پرگلی را به پدیده تحمیل

تفصیلی با آفتاب یزد روسیه را مطمئن نمیداند و به دولت و
دستگاه سیاست خارجی پیشنهاد میدهد رابطه خود را با این
کشور کاهش دهد.این استاد دانشگاه ،اروپاییها را اگرچه ترسو
میداند اما معتقد است مطمئنتر از روسها هستند و تاکید دارد
حاال که برجام باعث گشوده شدن دربهای قاره سبز به سوی
ایران شده باید از این فرصت استفاده کرد .دکتر نقیب زاده در

چيست؟آياشمابااينديدگاهموافقهستيد؟
خير .من افزايش ارتباطات ميان تهران و مسكو در
دولت روحاني را نميپذيرم .به نسبت ،اين مراودات
افزايش نيافته است چرا كه به همين ميزان ،روابط
ما با كشورهاي اروپايي نيز ارتقا يافته است .به این
دلیل که آن تنگناهايي كه وجود داشت ،برداشته
شده و در همه سطوح ،روابط ما با كشورهاي غربي
گسترش يافته است؛ هم در حوزههاي اقتصادي و
هم در حوزههاي سياسي .بنابراين اگر نسبت بگيريد
حتي شايد ميزان مراودات ايران و روسيه ،نسبت به
ميزان روابط ايران با كشورهاي غربي كاهش هم
يافته است .چرا كه دولت آقاي روحاني سياستش بر
اين مبنا استوار بوده كه تنها به يك سمت گرايش
نداشته باشــد .اگر دولتهاي نهم و دهم مستقر
بودند يكسره به سمت روسيه ميرفتند اما سياست
خارجي ما در دولت روحاني گسترش روابط با همه
كشورها بوده است.
اينديدگاهراميپذيريدكهگفتهميشودنگاه
دولتروحانيبیشتربهغرباستتابهشرق؟
تا حــدي بله .چرا كه شــرق تمــام نيازهاي ما
را نميتواند مرتفع ســازد و خيلــي هم رويكرد

بخش دیگری از این گفتگو به تشریح تفاوتهای ترامپ زمان
انتخابات و ترامپ فعلی میپردازد و او را «کله پوک» میداند
و ناآگاه به دنیا .وی همچنین هشدار میدهد که رئیسجمهور
جدید آمریکا خیلی زود دســت به اسلحه میشود و بایستی
از این جهت مراقب بود .گفتگوی آفتاب یزد با این کارشناس
بینالمللیبدینشرحاست:

از خاطر نبریم که روسها به امضای قطعنامههاي
ســازمان ملل عليه ايران پرداخته بودند .از همين
روي ،بهترين كاري كه ایران ميتواند انجام دهد،
گسترش روابط با كشــورهاي اروپايي است تا در
دامان شرق و غرب نيفتد.

دوستانهاي با ما نداشته است .توجه داشته باشيد كه
هواپيماي جنگي سوخو را روسها به ما نفروختند.
غالبا آنها به دنبال اقمار ميگردند يعني اگر ايران
يكسره در دامان روسها قرار بگيرد آن وقت ممكن
اســت درصدد رفع تمام نيازهاي ايــران برآيند.
روسها دچار ترديد هستند و ميپندارند كه ایران
در فرداي روزگار به سمت غرب متمايل ميشود و
نميخواهند خيلي چيزها را در اختيار ايران بگذارند
اما واقعيت اين اســت كه ايران سياست نه شرقي
نه غربي را پيش گرفتــه و اگر قرار بود تا به حال
به دامان كسي بيفتد تاکنون افتاده بود .در نتيجه
روسيه ميبايست اســتقالل ايران را به رسميت
بشناسد و مراوداتش را بر پايه مساوات برپا كند و اگر
بخواهد كه به ايجاد جو بي اعتمادي بپردازد قطعا
ايرانيان در نوع روابط خود با روســيه دچار ترديد
ميشــوند .ایران هم االن كه شرايط مهياتر است،
روابط خود را با كشورهاي ديگر گسترش داده و به
سمت كاهش مراودات با طرف روسي پيش ميرود.
تصميمگيرنده فقط ما نيستيم؛ كشورهاي ديگر هم
بايد شــرايط ما را بپذيرند اما روسيه به دليل نگاه
انحصارطلبانهاي كه دارد ،شرايط ما را نميپذيرد و
تاكنون هم با ما كج دار و مريز رفتار كرده اســت.

اخيرا ًمقامات روسي گاليه كرده و گفتهاند
ما در حصول برجــام مؤثر بودهايم اما ايران
قراردادهايش را با شــركتهاي ايرباس و
بوئينگ ميبندد .با اين وجود ،ايران همواره
امتيازات گســتردهاي به روس داده است.
نظرتان در اين باره چيست؟
ايران زير بار انحصار طلبــي روسها نميرود .اين
انحصار طلبي آنها به مذاق ايرانيها هيچگاه خوش
نيامده است .آنها انتظار دارند كه اگر هواپيماهاي
سوخو را به ايران ميدهند ،ايران هواپيماي توپولف
روســي را هم بخرد .شما ميدانيد كه در سالهاي
اخير ما مشكالت بســيار زيادي با اين هواپيماها
داشتيم و امنيت شهروندانمان تضمين نبود .طبعاً
ايرانوقتيدستشبازباشدبهترينهارابرميگزيند.
امنيتبوئينگوايرباسقابلقياسباتوپولفنيست.
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نمود تا جشــن قهرمانــی و روز افتخارخود را
کامل کند .گلهای سرخپوشــان توسط کمال
کامیابی نیا،علی علیپور،مهدی طارمی و فرشاد
احمدزاده درنیمه دوم به ثمررســید.در حالی
که گفته می شــد هانی نوروزی (فرزند هادی
نوروزی) در مراســم شــرکت خواهد داشــت،
او در این مراسم غایب بود .وی به همراه عموی
خود قصد ورود به زمین را داشت که مسئوالن
ورزشگاه اجازه ورود آنها را به زمین ندادند.

قابلتوجه كانديداهايمحترم
شهر و روستا در سراسر كشور
در جهت شــناخت بيشتر هموطنان
عزيز از برنامههاي كانديداهاي شوراي
اسالميشــهر و روســتا در سراسر
كشور ،روزنامه آفتاب يزد در نظر دارد
به صورت رايگان ،ديدگاه كانديداهاي
محترم را به چاپ برساند.
لذا كانديداهاي محترم ميتوانند اهداف
تلگرام09213553193 :
و برنامههاي خود را به صورت خالصه
ايميلaftab.yz@gmail.com :
حداكثر در  2برگ  A4به روشهاي ذيل
ارسال نمايند.
ذكر كامل استان-شهر-روستا جهت شناخت بيشتر الزم ميباشد.

سرمقاله

قابلتوجه منتقدان
افتتاحیهپروژههایملی

اروپاییها
نتر
مطمئ 
از روسها
آفتاب یزد -مریم علیــزاده منصوری :دکتر احمد نقیبزاده
از جمله تحلیلگران مســائل بینالمللی است که به خوبی
میتواند در مورد «روسها» اظهارنظر کند .او مقاالت متعددی
پیرامون رابطه روسیه و آمریکا و نقش این کشور در منطقه به
نگارش درآورده اســت و به نیکی میداند کنشهای کرملین
در منطقه حساس خاورمیانه چه معنایی دارد.او در گفتگوی
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هنوز دو سه روزی به افتتاح فازهای پنجگانه
پارس جنوبی با حضور رییس جمهور مانده بود
که رسانههای منتقد دولت ،آمارها را یکی پس از
دیگری ردیف کردند تا اثبات کنند بخش اعظم
این پــروژه های ملی ،حاصــل عملکرد
دولت قبل اســت ،نه دولت فعلی! هرچند
وزیر نفت در مراسم افتتاحیه ،از تالش کلیه
دستاندرکاران این پروژه از گذشته تاکنون هم
تقدیر کــرد ،اما این امر مانع از رویکرد منفی
منتقدان دولت به مراسم افتتاحیه نشد.
برخی از رسانههای منتقد دولت بدون توجه به
اهمیت افتتاح این پروژه های ملی در مقیاسی
بزرگ و بیســابقه که آرزوی برابری تولید
گاز ایــران را با قطر تحقق میبخشــد ،طی
روزهای منتهی به افتتاح پروژه و پس از آن،
دولت روحانی را به گرفتن عکس یادگاری
و نمایش با دسترنج دولت قبل متهم کردند!
آن هم در شــرایطی که نه رییس جمهور و
نه وزیر نفت ،در این مراسم ،این افتخار ملی
را متعلق به دولت فعلی ندانســتند .چرا که
حق ،تالشهای فراوانی برای اجرا و راهاندازی
این پروژهها ،چه در زمــان دولت قبل و در
اوج تحریــم و چــه در دوره فعلی صورت
گرفته است که نمیتوان آن را مربوط به یک
دولت یا دوره خاص دانست .گویی منتقدان
دولت ،در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
دوازدهم ،بیش از آنکه بتوانند دولت را متهم به
فعالیتهای تبلیغاتی کنند ،خود در دام ضد تبلیغ
یــا تخریبهــای انتخاباتــی افتادهاند .اما
شتاب زدگی آنها در تخریب این دستاورد ملی،
آنها را از چند نکته غافل کرده است:
-1آنها دولت فعلی را در شــرایطی متهم به
عکس یادگاری بــا فازهای پارس جنوبی و
بهره بردن از دسترنج دولت قبل می کنند که
همین روند در زمــان دولت قبل هم وجود
داشــت .مصداق بارزش افتتاح فازهای  6و
 7و  8پــارس جنوبی بود که در زمان دولت
اصالحات آغاز شــد اما دولت بعدی آن را
افتتاح کرد .آن زمان کسی دولت مستقر را به
بهرهبرداری تبلیغاتی از حاصل تالش دولت
اصالحات نکرد .چراکــه این روالی طبیعی
اســت که هر پروژهای ممکن است در زمان
استقرار دولتی آغاز شود و در زمان دولت بعد،
به بهرهبرداری برسد.
-2نکته مهمتر ،نمایشی نبودن افتتاحیهها در
زمان دولت فعلی است .همین فازهای  6و 7
و  8پارس جنوبی با تاخیر فراوان و نیمهکاره
افتتاح شد و از تعریف اصلی خود هم دور ماند.
قرار بود گاز ترش فازهای  6و  7و  8پارس
جنوبی در میادین نفتی تزریق شــود اما به
دلیل کمبود گاز در کشور که حاصل تاخیر
در اجــرای پروژههای موازی بود ،گاز ترش
این فازها را شیرین سازی کردند تا به شبکه
سراسری تزریق شود .اوضاع فازهای  9و 10
هم که پس از این ســه فاز افتتاح شد ،بهتر
از این نبود .این فازها هم اسیر افتتاحیههای
نمایشی شدند و حتما به یاد دارید که مدتها
طول کشــید تا به تولید واقعی برسند .اما در
این دولت ،هیچ پروژهای نمایشی افتتاح نشده
است .فازهای  5گانه و  4مجتمع پتروشیمی،
کاملشدندوافتتاحشدندوافتتاحآنهانیمهکاره
نبود .اما در عوض ،دو طرح بزرگ پتروشیمی
دیگر به نام پردیس  3با ظرفیت 1/5میلیون تن
و متانول کاوه به عنوان بزرگترین واحد متانول
دنیا با ظرفیت2/5میلیون تن هنوز تکمیل نشده
و برنامهای برای افتتاح آنها در نظر گرفته نشد.
آن هم در شــرایطی که تکمیل آنها کمتر از
یک ماه دیگر زمان نیاز دارد .نمایشی نبودن
افتتاحیهها در دولت فعلی ،تفاوت بارز آن با
گذشته است.
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