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آن سوی مذاکرات آمریکا و طالبان
دور جدید مــذاکــرات آمریکا و طالبان که به
تازگی در قطر از سر گرفته شده بود،هرچند
بــرای مــدت نامعلومی متوقف شــده اســت اما
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر اعالم
کرده ،موافقتهای اولیه میان دو طرف صورت
گرفته و ممکن است پیش از آغــاز سال جدید
میالدی ،توافق نامه به امضا بــرســد.از سوی
دیگر ،اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری،
نیز برای چندمین بار به تعویق افتاده است و
هر روز با چالشی جدید مواجه می شود.اینک،
اصلی ترین سوال این است که چه ارتباطی میان
طوالنی شدن مدت زمان اعالم نتایج انتخابات
افغانستان و گسترش بحران سیاسی در کشور
از یک سو و مذاکرات صلح از سوی دیگر وجود
دارد؟برخی معتقدند آمریکا حاضر نیست به
هیچ یک از خواسته های طالبان تن دهد و به
همین دلیل ،مذاکراتی که هم اکنون در جریان
است ،به نتیجه نخواهد رسید و در مقابل ،آمریکا
تالش خواهد کرد تا با یارگیری به نفع اشرف
غنی ،فضای انتخاباتی را به نفع او مدیریت کنند،
اما به نظرمی رسد که این دیدگاه ،با واقعیت های
میدانی در افغانستان چندان همخوانی ندارد و
بر خالف دیدگاه فوق ،هم حصول توافق میان
آمریکا و طالبان در شرایط کنونی بسیار محتمل
است و هم آمریکا ،چندان به دنبال حفظ اشرف
غنی در قدرت نیست.برای درک بهتر شرایط
آمریکا در افغانستان خوب است به گزارشی که
نیویورک تایمز ،در تاریخ  9دسامبر منتشر کرده
و در آن ،از هزینه های دو تریلیون دالری آمریکا
در افغانستان پرده برداشته است ،دقت کنیم
که عمال نشان می دهد آمریکا به رغم صرف
بودجه ای هنگفت ،به هیچ یک از اهداف مد نظر
خود دست نیافته و اکنون ،وقت آن رسیده است
که از هزینه های بی ثمر بیشتر در افغانستان
جلوگیری شود .به تعبیر دیگر ،هرجا که جلوی
ضــرر گرفته شــود ،منفعت است.بنابراین ،از
حدود دو سال پیش که ترامپ ،استرات ِژی جدید
خود در افغانستان را در قالب شش بند مهم
اعالم کرد ،خروج از افغانستان در دستور کار
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قرار گرفت و اساسا مذاکره با طالبان نیز با هدف
ایجاد بستر های خروج محترمانه از افغانستان
کلید خــورد .آمریکا به دنبال ایــن اســت که با
کاهش هزینه های خود در افغانستان ،این هزینه
ها را بر دیگر کشورهای منطقه تحمیل و در میان
آن ها توزیع کند .لیکن ،آمریکا از سوی دیگر
به این مطلب هم توجه دارد که وانمود کند اگر
دستاورد های آمریکا در افغانستان اندک بوده،
به دلیل مشکالتی است که در میان رهبران
سیاسی و مردم افغانستان وجود دارد.آمریکا
مجبور است از افغانستان خارج شود تا از افزایش
هزینه های چند تریلیون دالری خود پیشگیری
کند ،از سوی دیگر مجبور است بــرای خروج
از افغانستان ،با طالبان وارد تعامل شود و از
جهتی دیگر ،مجبور است در صورتی که طالبان،
امتیازاتی برای طرف آمریکایی قائل شوند (مثال
تضمین های الزم برای عدم تهدید منافع آمریکا
از افغانستان را بدهند) به برخی از خواسته های
این گــروه تن دهــد.در این بین ،الزم است بار
دیگر تاکید کنم که برای آمریکا فرقی نمیکند
که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ،اشرف
غنی حضورداشته باشد یا حامد کرزای یا مال
هبت ا ....بلکه آن چه که بــرای آمریکا حائز
اهمیت است این است که از باتالق افغانستان،
با کمترین هزینه خود را خــارج کند در حالی
که منافع نسبی اش نیز در منطقه و افغانستان
تامین می شود .با این وصف در شرایط کنونی،
هیچ ضرورتی وجود ندارد که آمریکا برای حفظ
اشرف غنی در قدرت تالش کند .حضور طالبان
در قــدرت (بــا فــرض حــذف تمام جریان های
سیاسی کنونی) اگر با منافع آمریکا تعارض
نداشته باشد ،با هیچ مانعی از سوی آمریکایی
ها مواجه نخواهد شد و اکنون که یکی از خواسته
های اصلی طالبان از آمریکا ،در اختیار گرفتن
تمام قدرت است نه مشارکت در حکومت فعلی،
دور از انتظار نیست که آمریکا نیز به آن تن دهد.
مضاف بر این ها ،در استراتژی کنونی ترامپ در
قبال افغانستان ،جنگ میان طالبان و حکومت
افغانستان ،نقض گسترده حقوق بشر ،پایمال
شدن حقوق زنــان ،ناکامی دولــت افغانستان
در ایجاد یک حکومت با ثبات و یکپارچه و تمام
نابه سامانی های دیگر موجود ،مسائل داخلی
افغانستان است که آمریکا ،هیچ مسئولیتی
برای رفع این مشکالت ندارد .در این استراتژی،
ضرورتی ندارد که پس از توافق آمریکا و طالبان،
چنان چه طالبان به حمالت خود به حکومت

بازهمآلودگی،بازهمتعطیلی

آلودگی هوا ،مدارس تهران را به تعطیلی کشاند
آلودگی هوا تمامی مدارس استان تهران را به تعطیلی کشاند .شب
گذشته استاندار تهران با اشاره به افزایش آالینده ها از تعطیلی
تمامی مدارس این استان در همه مقاطع خبر داد .براساس گزارش
ایستگاههای کنترل کیفیت هوای تهران ،روز گذشته شاخص کیفی
بین  ۱۴۵تا  ۱۵۰بوده و شرایط برای گروه های حساس ناسالم است.
بالفاصله بعد از این خبر معاون عمرانی استانداری البرز هم از تعطیلی
تمام مقاطع تحصیلی این استان خبر داد .روز گذشته دادههای اعالمی
مرکز پایش آلودگی هوای تهران حکایت از این داشت که در بسیاری از
ایستگاه های سنجش آلودگی هوای پایتخت ،شاخص آلودگی هوای
شهرتهراندروضعیتقرمزوباالتراز ۱۵۰قرارداشت.همچنینسازمان
هواشناسی اعالم کرد روز دوشنبه ،آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و
پرجمعیت از شرایط کنونی نیز فراتر خواهد رفت و از این هم بدتر خواهد
شد .هرساله با آمدن فصل پاییز و زمستان با پدیده وارونگی دما ،آلودگی
هوا شدت بیشتری می یابد .این شرایط امسال شدت بیشتری یافته
است .به طوری که از ابتدای سال تحصیلی دانش آموزان شهرهای
زیادی به مدت چندین روز تعطیل بودند.

کابل شدت دهند ،آمریکا خود را موظف بداند
که از نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی
کند .بلکه این خود افغانستانی ها هستند که
باید به یک راهکار برای عبور از مشکالت خود
برسند و با یکدیگر کنار بیایند و اگر توان حل
مشکالت را ندارند ،این قدر با یکدیگر بجنگند
که یا یک طرف مغلوب شود یا هر دو طرف خسته.
بنابراین ،تصور این مطلب که آمریکا برای این
که بتواند پاسخی اقناعی به افکار عمومی خود
داشته باشد ،به صورت مداوم ،از حکومت کابل
حمایت خواهد کــرد ،تصور اشتباهی است.
آمریکا برای اقناع افکار عمومی در کشورش،
کافی است که بر تضمین های طالبان مبنی بر
عدم تهدید منافع ملی آمریکا از سوی این گروه و
پایان هزینه های سرسام آور جنگ در افغانستان
تاکید و جنگ افغانستان پس از امضای موافقت
نامه صلح با طالبان را یک جنگ داخلی میان
افغانستانیها قلمداد کند.مالقات ژنرال میلر
آمریکایی با ژنرال دوستم که هفته قبل صورت
گرفت نیز بر خالف آن چه که عده ای آن را تالش
برای جلب حمایت آقای دوستم از اشرف غنی
قلمداد کــرد هانــد ،می تواند ایــن پیام را برای
اشرف غنی داشته باشد که در صورت مقاومت
در برابر ترک قدرت ،گزینه هایی همچون دوستم
که توان اعمال فشار با تکیه بر نیروی نظامی
را دارنــد نیز دور از نظر آمریکایی ها نیست.
بنابراین ،آمریکا پس از توافق با طالبان ،قطعا به
طور رسمی نیروهای نظامی خود را از افغانستان
خــارج خواهد کــرد و بخش کمی از نیروهای
خود را در پوشش دیپلماتیک ،حفظ خواهد
کرد ،اما اصراری نخواهد داشت که از تصاحب
کامل قــدرت توسط طالبان خ ــودداری کند.
چنان چه در این باره با طالبان به توافقی رسیده
باشد ،ممکن است برای ایجاد مقدمات آن ،سر
نخ ها و اسنادی از تقلب را در اختیار تیم های
مخالف اشرف غنی قرار دهد تا زمینه گسترش
بحران سیاسی و افزایش نزاع و کشمکش میان
جریان های سیاسی فراهم شود .بلبشو های
سیاسی ،که در آن مخالفان اشرف غنی مانع
تثبیت موقعیت او به عنوان رئیس جمهور شوند
و اشرف غنی نیز به خواسته های آنان تن ندهد،
بستر مناسبی برای ایجاد یک حکومت موقت
خواهد بود .حکومت موقتی که می تواند زمینه
ساز تحویل قدرت به طالبان باشد و آمریکا نیز در
افکار عمومی ،متهم به پیمان شکنی با متحدان
سیاسی خود نشود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم اعالم کرد:

پرداخت مالیات  400میلیاردی
و طلب  40هزار میلیاردی از دولت

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• وقتی مسئوالن درک درستی از مشکالت و
گرفتاریهای مردم ندارند ،نتیجه اش می شود
سورپرایز پنج شنبه وزیر ارتباطات!
••باالخره دستمزد استراماچونی از بیت المال
پرداخت شد .واقعا باید گریست به مظلومیت
پرسپولیس مردمی .برانکو با اون کارنامه
به خاطر بی پولی و بد قولی رفت و آب از آب
تکان نخورد .از اول هم تیم دولتی استقالل با
هوچیگری و ...به همه خواسته هاش رسیده.
••شاید اگر کس دیگری به جای روحانی رئیس
جمهور بود وضع اقتصاد همین بود ولی شرایط
ما با حاال فرق داشت .آن موقع آن رئیس جمهور
هرگز نمی آمد در اوضاع وخیم اقتصادی بگوید
من هم صبح از خواب بیدار شدم ،دیدم بنزین
گران شده است .
•• تا کی ما کارگران باید چوب این وزیرانی رو
بخوریم که شب خواب می بینند و صبح خواب
شان را اجرا می کنند .مثل طرح ملی مسکن!
آقایان! تورو خدا با احساسات کارگران بازی
نکنید.
•• واقعا خجالت آوره .یک مملکت افتاده اند
دنبال کار استراماچونی که برگرده .به گفته
آقای ناظمی ۱۰۸هزار دالر گرفته 50 - 40
هزار دالر اضافه هم می خواد که اونم در حال
انجام است .آقایان! به این راحتی باج میدین؟
اســم خودتون رو گذاشتین مدیر؟ چی کار
میکنین با خزانه کشور؟ شرم بر همه شما!
•• بــاورش سخت است اما دیــروز اولین بسته
پستی توسط پهپاد به دستم رسید! آقایان
وزیران بیشتر از این صحبت ها داشته باشند.
مردم احتیاج به خنده و شادی دارند!
•• لطفا یک آمار از باالشهر و پایین شهربگیرید.
بنا بــود پــول یارانه به جیب پولدارها نــرود و
بــه معیشت مستضعفان کمک شــود! ولی
اغلب برعکس شده و آمار پولدارهای یارانه
بگیر بیشتر از مستضعفین یارانه بگیر است!
اشتباهشده یادستی درکار است؟
•• شما کــه عــرضــه نــداریــد یــک کپسول گاز
برای مردم تهیه کنید ،بروید دنبال کارتان.
مسئوال نمان می دانند که هر کپسول گاز

چقدر افزایش قیمت داشته است؟
••چرابیشترپزشکانخیاباناحمدآباد،دفترچه
تامین اجتماعی قبول نمیکنند؟ بیماران
مجبور می شوند ویزیت آزاد پرداخت کنند و
این ظلم به مستضعفان و بازنشستههاست.
یکی از پزشکان برای یک آمپول تزریقی 150
هزارتومان از من پول گرفت!
•• در شــرایــطــی کــه مـــردم درگــیــر مشکالت
ومعضالت عدیده ای هستند وقتی می بینم
نمایندگانمجلسدمانتخاباتبهخاطرگرفتن
رای از مردم افتادن دنبال این که مشکالت یک
باشگاه ورزشی رو حل کنند از خودم خجالت
می کشم .باز استقاللی ها شانس آوردند که
نزدیک انتخابات هستیم وگرنه پرسپولیس
شرایط خیلی بدتری داشت.
••این که مسئوالن افتاده اند دنبال برگرداندن
مربی استقالل هم بخشی از وظیفه شان است.
اما دوستانی که بحث برانکو را وسط می کشند
یادشان رفته رئیس جمهور برای تیم آن ها با
آقای اردوغان رایزنی می کرد.
••برایتان متاسفم ســه نوبت تماس گرفتم
امــا چیزی ننوشتید ،چــون طرفدار دولتید.
امیدوارم الاقل پیامم راچاپ کنید :بازنشسته
فرهنگیهستم.یارانهبنزینبهمنتعلقنگرفته
اما میلیاردری سراغ دارم ،که یارانه گرفته!
••  90هزار تومان بنزین زدم و دوروز با هزار
بدبختی  90هزار تومان کار کردم .حاال جیبم
خالی اما باک بنزینم پــره .بچه ها که این رو
نمیفهمند .حاال من موندم چی بخرم وبرای
خونه ببرم؟ تشکر می کنم از دولت تدبیر وامید!
•• مسئوالن محترم چرا سهام عدالت را به همه
نمی دهند؟ من یک طلبه از قشر محروم هستم
و سهام عدالت نمی گیرم .بیایید مثل یارانه،
این را هم بررسی کنید .آنهایی که مستحق
نیستند نیازی به دریافت سود سهام عدالت
ندارند .حذف شان کنید.
•• چرابرخی ازحضوراحتمالی آقای قالیباف
به مجلس نگرانند؟ می ترسند وکیل الدوله ها
خلع سالح شوند؟
••تاکسی هایی که دوگانه هستند یکسره گاز

می زنند و بنزین سهمیه خــود را به دیگران
میفروشند و برای خودشان درآمدی درست
کرده اند .کسی نظارتی دارد؟
••صفحات ورزشی تان بسیار حال به هم زن
شده است .هــرروز فقط از استقالل و مربی
فراری اش می نویسید .بابا بسه دیگه ورزش
فقط فوتبال نیست  ،فوتبال هم فقط استقالل
نیست.
•• آقای ربیعی شما فاتحه مملکت راخوانده اید
واز خودتان تعریف هم می کنید؟
••شهامت داشته باشید .یا بگویید که واقعا
گاز نداریم یا اعتراف کنید که عرضه مدیریت
نداریم .به خاطرنداشتن مدیریت باید فشار
روی مردم بیچاره باشد .آقایان! اگر نمی توانید
این اوضاع را مدیریت کنید بروید کنار .فردای
قیامت بایدجواب بدهید .هرچند در این دنیا
باید جواب دهید.
•• مسئولین محترم قوه قضاییه چرا ما بعد پنج
سال هنوز به حق و حقو قمان از پردیسبان
نرسیدهایم؟ انتظار تا کی؟
••تیم شهرخودرو به یک مهاجم شش دانگ که
فقط کارش گلزنی باشد نیازدارد .اگر از تیم
پایه استفاده بشود بهتر است چون ازنظرمالی
به صرفه خواهدبود درغیراین صورت بایدیک
مهاجم خارجی درنیم فصل استخدام کنند تا
در جام باشگاههای آسیا هم به کمک تیم بیاید.
••رانــنــدگــان عــزیــزی کــه ســاعـتهــا درصــف
گازهستید ،از فرصت بــرای مطالعه و گفتن
ذکروصلوات استفاده کنید و نگذارید عمر و
وقتتان بیهوده هدرشود! حیف است.
••جناب آقای آیت ا ...جوادی آملی! از اینکه
درباره دوری از حزب بازی به ائمه جمعه تذکر
داده اید بسیار ممنونم.
••اگر وزیر اقتصاد قول بدهد یک کاری برایم
دســت و پــا کند مــن هــم قــول مــی دهــم بــرای
افشای فساد سوت بلبلی بزنم.
••ماکه جرئت نداریم بااین وضعیت اقتصاد از
کارفرمایمان شکایت کنیم و این طرح شفاف
سازی بیمه کارگر و کارفرما که پیامکی شده
خیلی خوبه.

رونماییازسورنا۴

نسل جدید روبات انساننمای ساخت دانشمندان کشورمان چه قابلیت هایی دارد؟

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا با اشاره به پرداخت  400میلیارد
تومان مالیات توسط این مجموعه به دولت در سال گذشته ،مطالبات این
مجموعه از دولت را  40هزار میلیارد تومان ذکر کرد.به گزارش فارس،
سعید محمد درباره پرداخت مالیات توسط قرارگاه خاتم و شرکتهای
قرارگاه گفت :ما دو دسته مجموعه داریم یکی شرکتهای زیرمجموعه
قرارگاه که از بدو تاسیس مالیات پرداخت میکنند و همچنین موسسات
قرارگاه که تا سال  91معاف از مالیات بودند ،اما از سال  ۹۱در حال
پرداخت مالیات هستند.وی اضافه کرد :مالیات تکلیفی از ابتدای قرارگاه
پرداخت شده است ،همچنین مالیات بر ارزش افزوده را از ابتدای این قانون
پرداختهایم.فرمانده قرارگاه خاتم تاکید کرد :به عنوان نمونه  ۴۰۰میلیارد
تومان مالیات توسط مجموعه قرارگاه در سال گذشته پرداخت شد.وی
اظهار کرد :با وجود  ۴۰هزار میلیارد تومان طلب از دولت ،اما اجرای پروژهها
با قوت در مسیر توسعه زیرساختها و عمران و آبادانی کشور ادامه دارد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء گفت :ما برنامهای برای ورود به
خودروسازی نداریم زیرا ممکن است از اصل مأموریت خود فاصله بگیریم.

راه مـــیرود ،میخندد ،حــرف مـیزنــد ،حتی
استقامت و نیروی خوبی در حفظ تعادل خود
دارد .اینها تنها بخشی از ویژگی های سورنا ۴
است که ظهر روز گذشته با حضور سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و پیروز
حناچی شهردار تهران در دانشکده مهندسی
مکانیک دانشگاه تهران رونمایی شد .طراحی و
ساخت این روبات با هدف توسعه دانش روباتیک
با حمایت مرکز طرحهای کالن معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و مشارکت بیش از 50
محقق در مرکز سیستمها و فناوریهای پیشرفته
دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و شرکتهای
دانشبنیان انجام شده است .یکی از اهداف
اصلی این پروژه ساخت روباتی با قابلیت تعامل
بیشتر با محیط اطراف و انسان است.
▪سورنا  4چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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روبــات جدید قابلیت تشخیص چهره انسان و
شمارش آن ها ،تشخیص اشیاءو یافتن موقعیت

آن ها ،تشخیص حرکت انسان ،تشخیص گفتار و
پاسخ دادن به آن ها را داراست .همچنین با ترکیب
حرکات تمام تنه روبات و هوش مصنوعی ،روبات
قابلیت گرفتن بر خط اجسام ،دنبال کردن چهره
افراد و اشیا و تقلید حرکات انسان را دارد .این
روبات انسان نما میتواند روی سطوح ناهموار
حرکت کند و تعادل خود را در صورت بروز مشکل
بازیابی کند .از دیگر تواناییهای سورنا  ۴میتوان
به توانایی شوت زدن ،انجام حرکات متنوع دلخواه
چون دست دادن و ادای احترام و جابه جایی و
بلند کردن اشیا اشاره کرد .سورنا  ۴که نسخه در
حال پیشرفت از طراحی و ساخت روبات انسان
نما در کشور محسوب میشود ،توانایی تشخیص
 ۱۰۰فرمان صوتی و تواناییهای گفتاری و
شنیداری را دارد .قابلیت پاسخ گویی به صورت
تبدیل متن به گفتار ،توانایی بینایی و قابلیت
تشخیص  ۱۰۰شیء مختلف از دیگر تواناییهای
این روبات است .روبات انسان نمای  ،۴توانایی
برداشتن اشیای بزرگ به صورت تمام تنه ،توانایی

نوشتن( ،)SURENAتوانایی تقلید حرکات فرد
دیگر ،توانایی انجام حرکات ترکیبی دست و پا
و توانایی تغییر نورپردازی گوش روبات را دارد.
▪هوش مصنوعی پایه و اســاس روبــات های
اجتماعی است

بــه گـــزارش مرکز ارتــبــاطــات و اطــاع رسانی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سورنا
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری
در این مراسم گفت :پروژ ههایی مانند روبات
انسان نمای سورنا  ۴توسعه دانش در کشور را
نشان میدهد که تجاریسازی محصوالت این
حوزه در کشور عملی شده است .قطعا در آینده
روباتهایی خواهیم داشت که در زندگی روزمره
مردم نقش خواهند داشت.سورنا ستاری توسعه
فناوریهای نوین در کشور را ضروری دانست و
افزود :پایه و اساس این روباتها فناوری هوش
مصنوعی اســت .به زودی نیز شاهد رونمایی
روباتهای دیگری در این حوزه هستیم.

