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                  تشخیص قرار گرفتن در معرض کرونا با یک دستگاه پوشیدنی

و دانش 10کار

بذر کدوی ایرانی تولید 
می شود؛ تولید انبوه تا 

سال آینده
سپهرغرب، گروه کار و دانش: رئیس 
کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه 
یک  در  محققان  گفت:  فناوری  زیست 
هستند  درصدد  بنیان  دانش  شرکت 
که  کنند  تولید  را  ایرانی  کدوی  بذر  که 
این اقدام با استقبال کشاورزان مواجه 

شد.
دکتــر محمــد جعفرآقایــی گفت: تخم کــدو آجیلی به 
دلیــل دانه های آن برای مصرف به عنوان آجیل کاشــته 
می شود و خود کدو به عنوان غذای دام مورد استفاده 

قرار می گیرد و مصرف نمی شود.
وی افــزود: فــرم این کدو هــا به طــور معمولی اغلب 
کشیده و بلند و همانند خربزه و زرد رنگ و گاهی سبز و 

برخی اوقات کمی گرد است.
رئیس کارگروه زیست بانک ها در ستاد توسعه زیست 
فناوری، ادامه داد: در هر هکتار زمین 6 تا 9 کیلوگرم بذر 
کدو آجیلی برای کاشــت نیاز اســت که این مقدار کاشت 
منجر به برداشــت 20 تن کدو قابل برداشت می شود؛ از 
این مقدار 700 تا 800 کیلوگرم دانه های قابل اســتفاده 
کــدو آجیلی به دســت می آید و ضایعــات کدوها خوراک 

دام می شود.
جعفرآقایــی گفت: تولیــد کدوی آجیلی کــه یکی از پر 
طرفدارترین محصوالت در کشــور است، بصورت سنتی 

در نواحی آذربایجان تولید می َشود.
وی افزود: همچنین بذوری که کشاورزان می کاشتند 
از کیفیــت خوبــی برخوردار نبود که در همین راســتا یک 
شــرکت دانش بنیــان پیشــنهاد کــرد رقــم کــدوی آجیلی 

تولید کند.
وی بــا بیان اینکــه این کدوی آجیلی نیــز در قالب یک 
پروژه به صورت پایلوت اجرایی شــده، بیان کرد: در حال 
حاضــر تولیــد این رقم دو نســل پیش رفتــه و هم اکنون 
نیز بذور اولیه تولید شــده با اســتقبال خوب کشاورزان 

روبرو شده است.
وی گفت: قرار است این شرکت تا دو سال آینده، رقم 
تجــاری کدوی آجیلی به تولید برســاند. بــذر کدوی تخم 
اجیلی از گونه هایی اســت که تاکنون شــرکتی به سمت 
تولیــد تجاری آن نرفته و کامــا موضوعی جدید خواهد 

بود.

باید نشریات علوم انسانی 
را به طور ویژه نمایه سازی 

کنیـــم
دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات 
علوم  نشریات  باید  گفت:  فناوری  و 
انسانی را به طور ویژه نمایه سازی کنیم 
بین المللی،  جایگاه  حفظ  بر  عالوه  تا 
اثرگذاری  دنیا  در  حوزه  این  در  بتوانیم 

داشته باشیم.
بــه  تشــویقی  پایــه  اعطــای  صالحــی  پیمــان  دکتــر 
مدیــران مســؤول و ســردبیران نشــریات علمــی نمایــه 
شــده در پایگاه هــای Web of Science و Scopus را از 

سیاست های جدی وزارت علوم عنوان کرد.
وی در این خصوص گفت: بر اســاس دســتورالعمل 
اعطای پایه تشــویقی به مدیران مســؤول و ســردبیران 
 Web of نشــریات علمــی نمایــه شــده در پایگاه هــای
Science و Scopus، در صــورت پذیرش و نمایه شــدن 
نشــریه به مدیر مسؤول و ســردبیر اصلی پایه تشویقی 
تعلق می گیرد که این پایه افزون بر ســقف تعیین شــده 

برای پایه تشویقی در آیین نامه داخلی مؤسسه است.
بــه گفتــه معاون پژوهشــی وزیــر علوم، در نشــریات 
غیرفارســی زبان یک پایه تشــویقی و در نشریات فارسی 
زبــان دو پایــه تشــویقی تعلــق می گیــرد؛ در صورتی که 
نشــریه هم در WOS و هم در Scopus توسط یک مدیر 
مســؤول و سردبیر نمایه شــده باشــد، یکی از آنها مبنا 

قرار می گیرد.
تعــداد  خصــوص  در  وی  علــوم،  وزارت  از  نقــل  بــه 
نشــریات علمــی در حوزه هــای مختلــف اظهار کــرد: هم 
اکنون 1426 نشــریه علمی در حوزه هــای مختلف علوم 
انســانی، فنی و مهندســی، کشــاورزی و منابــع طبیعی، 
دامپزشــکی، علــوم پایــه و هنــر و معمــاری مــورد تأیید 
وزارت عتف اســت که تعداد 788 نشریه در حوزه علوم 
انسانی است؛ به عبارتی 55 درصد آنها مربوط به حوزه 

علوم انسانی است.
دکتــر صالحی خاطرنشــان کــرد: باید نشــریات علوم 
انسانی را به طور ویژه نمایه سازی کنیم تا عاوه بر حفظ 
جایگاه بین المللی، ســهم کشــورمان را در علوم انسانی 
افزایــش دهیم و بتوانیم در این حــوزه در دنیا اثرگذاری 

داشته باشیم.

خبر

اعطای جایزه علمی دکتر کاظمی آشــتیانی به 2 اســتاد دانشگاه شهید بهشتی
سپهرغرب، گروه کار و دانش:  بنیاد ملی نخبگان با هدف حمایت از فعالیت های آموزشی و پژوهشی استادیاران جوان در دانشگاه ها، تسهیات ویژه ای را تحت عنوان جایزه "مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی" در قالب اعتبار پژوهشی و اعتبار تجهیزات به اعضای هیأت 

علمی که براساس شیوه نامه این جایزه برگزیده می شوند، اعطا می کند.
به نقل از وزارت علوم، این جایزه با هدف حمایت از فعالیت های پژوهشی استادیاران جوان به اساتید موفق در زمینه چاپ کتاب، انتشار مقاالت علمی و ثبت اختراع اعطا می شود.

اساتیدی که موفق به کسب این جایزه می شوند، از امکانات اولیه برای تجهیز فعالیت های آموزشی و پژوهشی، اعتبار تجهیزات و همچنین حمایت از شرکت در دوره های آموزش حرفه ای و توانمندسازی بهره مند خواهند شد.

رسیدگی به تمامی اختالفات علمی و فناوری شرکت ها
که  شد  خواهد  راه اندازی  شعبی  قضائیه  قوه  در  گفت:  الیاسی  مهدی  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 

رسیدگی به کلیه اختالفات در زمینه های علمی و فناوری شرکت ها در اولویت قرار می گیرد.
وی گفت: قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان ســال 82 در مجلس شــورای اســامی مصوب و طی 
10 ســال به صورت مســتمر و با حمایت های رهبر انقاب و معاونت علمی رئیس جمهور، نزدیک به صد درصد 
اجرایی شده است. بعد از دو سال و شروع دوره مجلس جدید، تاش شد که در 3 حوزه، ظرفیت های قانونی 
و رشــد شــرکت های دانــش بنیان را افزایش دهیم. تعداد شــرکت های دانش بنیان در حــال حاضر به 6 هزار و 
700 شــرکت رســیده و بیش از 200 میلیارد تومان به آن ها بودجه تخصیص داده شده که تمامی آن ها نیاز به 

فضای کسب و کار قوی تر و حمایت های بیشتر دارد.
معاون سیاســت گذاری و توســعه معاونت علمی رئیس جمهور می گوید: با وجود تعداد زیاد شــرکت های دانش بنیان در 
کشــور اختافات زیاد اعم از مالی و زمینه های علمی بین آن ها اتفاق می افتد که رســیدگی به مشــکات آن ها نیاز به راه اندازی 
یک شعبه در قوه قضائیه دارد. با افزایش مشکات و شکایات شرکت های استارت آپ پرونده های زیادی در دادگاه وجود دارد 

که رسیدگی به تمامی آن ها بسیار زمان بر است و باعث اختال در روند فعالیت این شرکت ها می شود.
به گفته او طی هفته گذشــته مجلس شــورای اســامی، قوه قضائیه را مکلف کرده که به منظور رسیدگی به کلیه اختافات 
در زمینه هــای علمــی و فنــاوری مابین اشــخاص، اعــم از حقیقی و حقوقی، با اشــخاص حقیقی و حقوقی دانــش بنیان، فناور 
و نخبــگان، شــعبه یــا شــعب تخصصی در شــورا های حــل اختــاف و دادگاهها، تشــکیل دهد. شــعب تخصصــی موضوع این 
مــاده می توانــد بین طرفین ســازش ایجاد کنــد و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رســیدگی بــه داوری ارجاع دهند. 
دســتورالعمل نحوه تشــکیل شــعب مذکور، ظرف حداکثر شــش ماه پس از اباغ این قانون، توســط رئیس قوه قضائیه اباغ 
می شــود. با راه اندازی این شــعب در قوه قضائیه شــرکت های بزرگ به خصوص شــرکت هایی که در حوزه تکنولوژی پیشــرفته 
فعالیت می کنند، می توانند با راهکار های مناســبی که به آن ها توســط کارشناســان مربوطه مشــاوره داده می شــود از برخی 

مشکات کاسته شود.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
قصد  مطلب  این  در  دانش: 
اشتباه   7 با  را  شما  تا  داریم 
آسیب  باعث  می تواند  که  رایج 
وسایل  و  هوشمند  گوشی  به 

الکترونیکی شود، آشنا کنیم.
معمــوال  را  کارهایــی 
ناخواســته انجــام می دهیــم که به مــرور باعث 
صدمــه دیــدن لــوازم برقــی و الکترونیکی مــان 
می شــود. عمر گوشی های هوشــمند بسته به 
برندشــان بیــن 2 تا 10 ســال اســت، امــا مهم تر 
از همــه، نحــوه اســتفاده شــما از آن اســت. اگر 
از آن در برابــر آســیب محافظــت کنیــد، از باتری 
عاقانه و درســت اســتفاده کنیــد و برنامه های 
خــود را بــه روز کنید، بــه آن کمــک خواهید کرد 
تا دوام بیشــتری داشته باشــد. اما این فقط به 
این نیست که بدانید چه کاری باید انجام دهی، 
بلکــه در مــورد کارهایــی اســت کــه تحــت هیچ 

شرایطی نباید انجام دهید.
1. هرگــز از پین هــای فلــزی بــرای تمیــز کردن 

درگاه شارژ استفاده نکنید
اجســام فلــزی مانند پیــن، ســنجاق، چاقو یا 
گیــره کاغــذ باعــث خــراش درگاه گوشــی شــما 
می شــوند. یکــی از بهتریــن 2 گزینــه یــک خال 
دنــدان اســت که به انــدازه کافی کوچک اســت 
که داخــل درگاه قــرار بگیرد و تمــام لبه های آن 

را را تمیز کند. گزینه دوم یک کمپرســور هواست 
کــه می تواند تمام گرد و غبــار و زباله ها را از بین 
ببــرد. از دمیدن بــا دهان خــود در داخل درگاه 
خودداری کنید، زیرا نفس شــما حاوی ذرات آب 
است که می تواند آسیب بیشتری به درگاه بزند.
2. گوشــی خــود را در معــرض نور خورشــید 

قرار ندهید
قرار دادن گوشــی در معرض نور خورشــید، 
باعث می شــود احتماًال شــارژ شــدن تلفن شما 
بیشــتر طول بکشــد، زیرا قرار گرفتن در معرض 
نور خورشــید روند شــارژ را کند می کنــد. نه تنها 
ایــن، بلکه صفحــه نمایش گرما را خیلی ســریع 
جذب می کند و به طور غیرمنتظره ای شــروع به 
خــراب شــدن می کنــد. در بدترین حالــت، تلفن 
شــما ممکــن اســت بــه شــدت داغ کنــد و برای 

محافت از خود خاموش شود.
3. اجازه ندهید باتری به صفر درصد برسد

بهترین درصد عمر باتری بین 20 تا 80 درصد 
است. هرگز نباید اجازه دهید قبل از شارژ کردن 
گوشــی تان بــه 0درصــد برســد و پر کــردن آن تا 
80درصــد ممکن اســت باتــری را خســته کند. با 
ایــن حــال، ممکن اســت برای بســیاری از شــما 
چندان کاربردی نباشد و در مدت زمان کوتاهی 
خالــی شــود، بنابرایــن 80 ٪ را به عنوان ســقف 

خود نگه دارید.
4. تلفــن خــود را بــه مــدت طوالنــی زیــر آب 

نگذاریــد، حتی اگــر گفتــه می شــود در برابر آب 
مقاوم است

برخی از ســازندگان می گویند که تلفن شــما 
می توانــد بــه خوبــی زیــر آب بماند، امــا توصیه 
نمی شــود گوشــی خــود را بــدون دلیــل در آب 
بگذاریــد، زیــرا باعث آســیب گوشــی هوشــمند 
شــما می شــود. اگــر بــه طــور تصادفــی در یک 
گــودال بیفتد یــا در باران خیس شــود، طبیعی 
اســت، امــا نگه داشــتن آن برای مــدت طوالنی 
دقیقــه   30-5 نیســت.  هوشــمندانه  آب  زیــر 
زمان معقولی است، زیرا قرار گرفتن در معرض 
رطوبــت می توانــد باعث آســیب ســخت افزاری 
شــود کــه هزینه زیــادی را برای شــما بــه همراه 

خواهد داشت.
5. برنامه ها را از فروشــگاه های تایید نشــده 

دانلود نکنید
بسیاری از مردم سعی می کنند اپلیکیشن ها 
را بــه صــورت رایــگان دانلــود کننــد تــا مجبــور 
نباشــند برای نســخه های اصلی پولی بپردازند. 
بــا ایــن حــال، آن هــا متوجــه نمی شــوند که با 
دانلــود برنامــه، بدافزارهای مضــر را نیز دانلود 

می کنند.
از  بایــد  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه   
فروشگاه های برنامه رسمی که دارای رتبه بندی 
و بررســی برای همه برنامه ها هستند، برنامه را 
بگیرنــد. برای راهنمایی بیشــتر، مطمئن شــوید 

کــه برنامه آنتــی ویروس 
شــما روشــن اســت تا 

بتواند هــر بدافزاری 
را کــه قصــد ورود به 

دستگاه شــما را دارد 
شناسایی کند.

هیــچ   .6
وســیله ای را با خود 

به حمام نبرید
بردن تلفــن همراه خود 

به حمام نه تنها مضر اســت، 
بلکــه می تواند برای گوشــی 

و خودتــان نیــز خطرناک باشــد. 
ممکن اســت هنــگام حمام کــردن آن 

را در کنــار خــود در حــال شــارژ بگذاریــد. 
یک اشــتباه کوچــک می تواند منجر بــه افتادن 
گوشــی و شــارژر در وان و بــرق گرفتگــی مرگبــار 

شود.
7. از محصوالت پاک کننده خانگی برای تمیز 

کردن صفحه نمایش خود استفاده نکنید
اگر فکــر می کردید کــه آیــا می توانید از یک 
پــاک کننده پنجره برای لپ تاپ خود اســتفاده 
مــواد  اســت!  بــزرگ  “نــه”  یــک  پاســخ  کنیــد، 
شــیمیایی موجــود در آن، بــه ویــژه آمونیاک، 
بــرای صفحــه نمایــش شــما آســیب زننــده و 
خشــن هســتند. به همین دلیل است که شما 

بــه یــک پاک کننــده ساخته شــده بــرای صفحه 
نمایــش یــا فقــط آب و یــک پارچــه میکروفیبر 
نیــاز داریــد. بهتریــن راه ایــن اســت کــه ابتــدا 
پارچــه را خیــس کنید و ســپس بــه آرامی روی 
صفحــه بکشــید. همچنین، نمی خواهد فشــار 
زیــادی روی صفحــه نمایــش وارد کنیــد، زیــرا 
می توانــد باعــث ایجــاد نقــاط مــرده شــود و 
در نهایــت، تحــت هیــچ شــرایطی از دســتمال 
کاغــذی اســتفاده نکنیــد، زیــرا باعــث خــراش 

صفحه نمایش شــما می شود.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
دانشگاه  مهندسان   : دانش 
دستگاهی   )Yale( "ییل" 
که  ساخته اند  پوشیدنی 
در  فرد  آیا  می کند  مشخص 
سارس- ویروس  معرض 

کووید  بیماری  )عامل  کوو-2 
19( قرار گرفته است یا خیر.

این دســتگاه ارزان روی لبــاس فرد متصل 
شــده و ذرات ویروس معلق در هوای محیط 

اطراف فرد را دریافت می کند.
واکســن،  تــا  گرفتــه  ســریع  تســت های  از 
بســیاری از نوآوری هــا بــه مــا در کنتــرل ایــن 

کرده اند.  کمک  همه گیری 
در حالی که راه های زیادی برای تشــخیص 
عفونــت فرد به ویروس کرونا وجود دارد؛ اما 
تشــخیص این که فرد چــه زمانی و چگونه در 
معــرض ویروس قــرار گرفتــه در حد حدس و 

گمان باقی مانده است.
ایــن دســتگاه کــه "Fresh Air Clip" نــام 
دارد، قیمــت چندانــی نداشــته و بــه گونه ای 
طراحی شــده اســت که می توان آن را به یقه 
لبــاس متصل کرد تا ذرات ویروســی معلق در 
هــوای اطــراف دهــان و بینــی فــرد را دریافت 

کند.
این گیره، ذرات ویروســی را روی یک سطح 

جــذب   )PDMS( پلی دی متیل سیلوکســان 
می کنــد و در پایــان روز یــا پــس از چنــد روز، 
فــرد آن را از گیــره جــدا کرده و به آزمایشــگاه 
می فرستد تا با اســتفاده از آزمایش پی سی آر 

)PCR( وجود ویروس مشخص شود.
اختیــار  در  گیره هــا  ایــن  آزمایــش  یــک  در 
چندیــن داوطلــب قــرار گرفــت تا طــی پنج روز 

آن ها را مورد اســتفاده قرار دهند.
 از 62 دســتگاه اســتفاده شده، پنج مورد 
قــرار  ســارس-کوو-2  ویــروس  معــرض  در 
گرفتــه بودنــد و نتیجــه  تســت آن هــا مثبــت 

بود.
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه از پنــج 
گیــره ای کــه آزمایش آن ها مثبت شــده 
بــود، چهار مــورد متعلق بــه کارمندان 
رســتوران و یک مورد متعلق به کارمند 

بود.  بی خانمان ها  پناهگاه 
از  مــورد  دو  کــه  اســت  ذکــر  قابــل 
موارد مثبت، متعلق به رســتوران های 
سرپوشــیده بودنــد که در مقایســه با 
ســایر نمونه هــا بــار ویروســی بیشــتری 

نشــان دهنده   موضــوع  ایــن  داشــتند. 
تمــاس نزدیــک با یک یــا چند فــرد آلوده 

به ویروس است.
ایــن دســتگاه عــاوه بــر آن کــه قــادر بــه 
ذرات  تشــخیص  قابــل  ســطوح  اندازه گیــری 

بــرای  کافــی  حساســیت  اســت،  ویــروس 
اندازه گیری دوز های کمتر را دارد. 

ایــن موضوع نشــان می دهد که دســتگاه 
قادر به مشخص کردن میزان ذرات ویروسی 
اســت و تنها قرار گرفتن در معرض ویروس را 

نمی کند. مشخص 
 ،)Krystal Pollitt( پولیــت"  "کریســتال 
محققــی کــه روی ایــن دســتگاه کار می کنــد، 
جالــب  بالقــوه  کاربرد هــای  از  یکــی  گفــت: 
ایــن دســتگاه می توانــد آزمایــش اثربخشــی 
دســتگاه تهویــه در اتــاق بیمــاران مبتا به 

باشد.  کووید 
او در گفت وگــو بــا ییــل نیــوز گفته 
است که آثاری از سارس-کوو-2 در 
اتاق هایــی از بیمارســتان کــه تصور 
می شــد تهویه خوبــی دارند، یافت 

شده است.
در حــال حاضــر از این دســتگاه 
به عنــوان  می تــوان  پوشــیدنی 
محیط هــای  نظــارت  بــرای  راهــی 
پــر خطــر  میــزان  تعییــن  و  داخلــی 
بودن آن ها اســتفاده کرد. "پولیت" 
در ایمیلــی بــه نیواطلس گفــت که از 
ایــن دســتگاه می توان برای تشــخیص 
فــرد،  گرفتــن  قــرار  ویــروس  معــرض  در 
چندین روز پیش از بروز عائم اســتفاده کرد.

بــرای   "Fresh Air Clip" گفــت:  پولیــت 
تشــخیص زودهنگام برخــورد با ویروس برای 

اقدام فوری کارآمد است.
قــرار  ویــروس  معــرض  در  کــه  افــرادی   
گرفته انــد، می تواننــد تســت بدهنــد یــا خود 
را بــرای جلوگیــری از انتقال احتمالــی بیماری 

کنند. قرنطینه 
گام بزرگ بعدی برای توسعه این دستگاه، 
ایجاد راه هایی اســت که این دســتگاه بتواند 
در لحظــه، وجــود ویروس در محیــط را اعام 
تشعشــع  نوار هــای  کــه  کاری  مشــابه  کنــد؛ 
انجــام می دهنــد و وجود تشعشــعات گاما و 

ایکس را بافاصله به فرد هشــدار می دهند.

امکان تشخیص دقیق توده های سرطانی با ابزار ایران ساخت
سپهرغرب، گروه کاردانش: محققان یکی از شرکت های دانش بنیان بعد از ساخت گاماپروب به عنوان یک 
کنسول کمک تشخیصی حین عمل برای تشخیص توده های سرطانی، اخیرا محصول گاماپن خود را عرضه 

کرده که با کمک آن جراحان می توانند توده های سرطانی را با دقت باال در بدن شناسایی کنند.
سیستم کمک جراحی "گاماپن" برای تعیین موقعیت غدد لنفاوی، وسیله ای برای جراحان است که امکان 
پیدا کردن و تعیین موقعیت گره های لنفاوی نگهبان را نه تنها در ســرطان پســتان بلکه در برخی ســرطان های 
مردانــه نیز فراهم می کند. حامد عبداهلل زاد از محققان این طرح در یکی از شــرکت های دانش بنیان "گاماپن" 
)GammaPen( را از دســتاوردهای ایــن شــرکت نــام برد و گفت: گاما پن یک دســتگاه تشــخیصی حین عمل 
جراحی به شــمار می رود که با اســتفاده از آن می توان رادیو دارو را در حین عمل به بیمار تزریق کرد تا توده سرطانی تشخیص 
داده شــود. وی ایــن دســتگاه را یکــی از تجهیــزات کمکی جراحان دانســت و یادآور شــد: این ابــزار به جراح کمــک می کند تا با 
تشــخیص جای توده ســرطانی، ناحیه کمتری از بدن برش داده شــود. این امر موجب می شــود بیمار سریع تر بهبود یابد و به 

بافت های بدن وی آسیب کمتری وارد شود.

عبــداهلل زاده بــه مکانیزم عملکردی گاما پروب اشــاره کرد و توضیح داد: این سیســتم کمک جراحی برای تشــخیص نقاط با 
جذب باالی "رادیونوکلید" در بدن و یا بافت، مورد اســتفاده قرار می گیرد. هدف از کاربرد این سیســتم، آشکارســازی و تعیین 

موقعیت رادیودارویی است که پیشتر به بدن تزریق و در بدن توزیع شده است.
ایــن محقــق با بیان اینکه چند ســاعت یا چنــد روز قبل از عمل جراحی، رادیــوداروی مورد نظر با دز مناســب به بیمار تزریق 
می شود، اظهار کرد: پس از تزریق، رادیو دارو در غدد سرطانی شده، تجمع بیشتری از سایر غدد لنفاوی دارد و با نزدیک کردن 
ســر پروب این دســتگاه که یک آشکارســاز پرتوهای گاما اســت، صدای بوق شدیدتر و شــمارش باالتری روی نمایشگر به جراح 

اعام می شود و جراح بر اساس آن اقدام به برداشتن توده سرطانی خواهد کرد.
در تحقیقات انجام شــده اثبات شــده اســت که در ســرطان پســتان بیش از 90 درصد مواقع، فقط اولین غده لنفاوی پس 
از بافــت )کــه به غده لنفاوی پیش آهنگ یا Sentinel مشــهور اســت( درگیر ســرطان می شــود و باید برداشــته شــود و نیازی 
بــه برداشــتن ســایر غدد لنفاوی نیســت، ولی پیش از ایــن روش، جراح تمامی غدد لنفــاوی ناحیه زیر بغل را خــارج می کرد که 
می توانســت عوارض جانبی بســیار شدیدی برای بیمار داشته باشد و گاماپن امکان شناسایی غده لنفاوی پیش آهنگ از سایر 

غده ها را فراهم می کند.

جعفرآقایی

دکتر پیمان صالحی

اشتباهاترایجیکهباعثخرابیگوشیمیشود

موبایل

گاماپنمهدی الیاسی

Yale دانشگاه

این مطالعه نشان داد که 
از پنج گیره ای که آزمایش 
آن ها مثبت شده بود، 
چهار مورد متعلق به 
کارمندان رستوران و یک 
مورد متعلق به کارمند 
پناهگاه بی خانمان ها 
بود. قابل ذکر است که 
دو مورد از موارد مثبت، 
متعلق به رستوران های 
سرپوشیده بودند...
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تدبیر جدید فایرفاکس برای 
افزایش امنیت کاربران 

اندروید
دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
قوی ترین  از  یکی  کرد:  اعالم  موزیال 
را  خود  خصوصی  حریم  ویژگی های 
 Firefox Focus مرورگر  کاربران  برای 

در اندروید اضافه می کند.
موزیــا در حال افــزودن ویژگی های 
 Firefox حریــم خصوصــی جدیــد بــه 

Focus برای کاربران اندروید است.
بر اســاس گزارش zdnet، شــرکت موزیــا اعام کرد 
کــه »محافظــت کامــل از کوکی هــا« را بــه ایــن پلتفــرم 
اضافــه می کنــد تــا از ردیابــی کوکی هــا در سراســر وب 
جلوگیــری کنــد. موزیا گفت که هدف این ابــزار مبارزه با 
ردیاب های بین ســایتی اســت. قابلیتی که به شــرکت ها 
اجازه می دهد بر روی وب سایت هایی که کاربران بازدید 
می کننــد و محصوالتــی کــه جســتجو می کننــد، نظارت 

داشته باشند.
موزیــا می گویــد که شــرکت ها از پروفایل و اطاعات 
کاربران در زمینه تبلیغات استفاده می کنند و هدفشان 
متقاعــد کــردن کاربران به خرید محصوالتشــان اســت. 
شــرکت های مختلــف بــا دسترســی بــه کوکی هــا، رفتار 
کاربــران را در زمــان بازدید یک ســایت دنبــال و رهگیری 

می کند.
موزیا برای اولین بار سال گذشته ویژگی »محافظت 
از کوکــی ها« را معرفی کــرد و گفت فایرفاکس فوکوس 
در اندرویــد اولیــن مرورگــر موبایــل فایرفاکــس خواهد 
بــود که بــه این ویژگــی مجهــز می شــود. »محافظت از 
کوکی ها« بخشــی از یک مجموعــه بزرگتر از قابلیت های 
حریم خصوصی است که موزیا آن را »حفاظت پیشرفته 

ردیابی« یا ETP می نامد.
*ویژگی »محافظت از کوکی ها« چه کار می کند؟

ویژگی »محافظت از کوکی ها« دسترسی وبسایت ها 
بــه کوکی هــا را محــدود می کنــد و بــه این ترتیــب، هیچ 
وب ســایت دیگری نمی تواند بــه اطاعاتی که مربوط به 
آن ها نیســت دسترســی پیدا کند. این شــرکت همچنین 
بــه کاربــران اندرویــد فایرفاکــس فوکــوس دسترســی 
بــه SmartBlock و ســایر ویژگی هــای حریــم خصوصی 
را می دهــد. ویژگی هایــی کــه موزیــا می گویــد بــه رفــع 
مشکات مربوط به محافظت از کوکی ها کمک می کند.

درمان پینـــه و میخچــه 
با گیاهان دارویی

تره،  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 
سیر، گل همیشه بهار و گیاه مامیران، 
که  هستند  دارویی  گیاهان  جمله  از 
کورک،  زگیل،  رفع  برای  آنها  از  می توان 
میخچه و پینه دست و پا استفاده کرد.

میخچه براثر ضخیم شــدن قسمتی 
از الیه های شاخی پوست، از وارد آمدن 
فشــار بــه آن، همچنین در انگشــتان پا و نقــاط دیگر آن 
بــر اثر پوشــیدن کفش تنگ ایجاد می شــود. پینــه نیز از 
ضخیم شــدن قســمت های از پوســت دســت و پــا که بر 
اثــر وارد آمدن فشــار به آنهــا و یا اصطــکاک زیاد بوجود 
می آیــد و چــون غالبا به همیــن علت، ایجاد برجســتگی 
مخروطی شــکل، بر روی الیه های عمقی زیربشره، فشار 

وارد می آید از این جهت حالت دردناک دارد.
گیاهــان  پژوهشــکده  دارویــی  گیاهــان  کارشــناس 
دارویــی جهــاد دانشــگاهی درخصــوص گیاهانــی که در 
درمــان پینــه و میخچــه مؤثــر هســتند گفت: تــره با نام 
علمــی Alium Porrum L دارای خــواص رفــع زگیــل، 
کورک، میخچه و پینه دست و پا است. برگ های تازه این 
گیاه 24 ســاعت در آب خیسانده شده و بعد روی محل 

مورد نظر در شبانه روز قرار گیرد.
منیره نورمحمدی افزود: یکی دیگر از گیاهان دارویی 
 Allium Sativum L موثــر در رفع میخچه و پینه، ســیر
است که دارای اثر ضدعفونی کننده و رفع میخچه و پینه 
است. یک قطعه سیر تازه له شده را به صورت ضماد بر 
روی میخچه و پینه دســت و پا قرار داده شود و قسمت 
ســالم پوست پا، با پارچه ای پوشــیده شود تا تحت تاثیر 
قرار نگیرد. به شکل دیگر می توان سیر را به خوبی پخته 
و سپس حالت نیم گرم شده آن را بر روی میخچه و پینه 
قرار داد و یا با قرار دادن برش های نازک سیر تازه بر روی 
محل میخچه و پینه، به نتیجه مشــابه رســید. این کار را 
روزی سه مرتبه انجام شود. وی یکی دیگر از گیاهان موثر 
 Euphorbia در رفــع این مشــکل را فرفیون با نام علمــی
Helioscopia L دانســت. مالیــدن شــیرابه این گیاه که با 
قطع کردن ساقه از آن خارج می شود،  همچنین استفاده 
از برگ های این گیاه روی محل مورد نظر،  در رفع میخچه و 
 Calendula پینه مؤثر است. گل همیشه بهار با نام علمی
officinalis L. را در رفــع تحریــکات جلدی، خــراش و ترک 
پوست، درمان زگیل و میخچه پا مؤثر است. برگ های تازه 
گیاه را باید به صورت له شده روی میخچه یا پینه قرار داد.

تحلیل

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

و دانش کار نمی توانیم به شیوه آموزش قبل از بهمن سال 98 برگردیم
سپهرغرب، گروه کار و دانش:  معاون آموزشی وزارت علوم با تأکید بر ضرورت بهره مندی از آموزش ترکیبی با محوریت آموزش حضوری عنوان کرد: در حوزه آموزش وقتی صحبت از آموزش حضوری می شود، نمی توانیم به بهمن ماه سال 1398 بازگردیم.

دکتر علی خاکی صدیق ضمن قدردانی از رؤسای دانشگاه ها که در زمان اپیدمی بیماری کرونا بحث آموزش الکترونیک را در کشور پیاده سازی کردند و خاء آموزش را حل کردند، گفت: هم اکنون ضرورت دارد که آموزش را به صورت حضوری ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه ریاست جمهوری و مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بر آموزش حضوری تأکید دارند که این امر الزم االجراست، افزود: در حوزه آموزش وقتی صحبت از آموزش حضوری می شود، نمی توانیم به بهمن ماه سال 1398 بازگردیم، بلکه قصد داریم از 

زیرساخت های ایجاد شده در حوزه آموزش الکترونیک بهره مند شویم و آموزش ترکیبی با محوریت آموزش حضوری آغاز شود.
به گفته معاون آموزشی وزارت علوم، نکته مهم تحقق آموزش حضوری، حضور اساتید در دانشگاه ها است و باید شرایط به گونه ای باشد که اعضای هیئت علمی در دانشگاه حضور فیزیکی داشته باشند.

کشف نخستین سیاره ای که گرد نیست
کشف  را  شکل یافته"  "تغییر  سیاره  یک  بار  اولین  برای  ستاره شناسان  دانش:  و  کار  گروه  سپهرغرب، 

کرده اند که مانند سیارات دیگر، کروی نیست.
ستاره شناســان برای اولین بار یک سیاره فراخورشــیدی تغییر شکل یافته را که به شکل توپ راگبی است، 

یافته اند.
ایــن ســیاره توســط نیروهای کشــندی بین آن و ســتاره دوردســتی کــه بــه دور آن می چرخد موســوم به 
"Wasp-103"، کشــیده شــده و تغییر شکل یافته است. ســتاره "Wasp-103" حدود 200 درجه داغ تر و 1.7 

برابر بزرگ تر از خورشید ما است.
ایــن ســیاره غیرمعمــول که "103b-Wasp" نام گرفته اســت، با اســتفاده از داده هــای جدید از تلســکوپ فضایی آژانس 
فضایــی اروپا برای یافتن ســیارات فراخورشــیدی موســوم بــه "چیاپس")Cheops( که بــا اطاعات موجود از تلســکوپ های 

فضایی "هابل" و "اسپیتزر" ترکیب شده است، کشف شد.
دانشــمندان سیارات فراخورشــیدی این  چنینی را با جست وجوی گذرهای آنها از بین لنز تلسکوپ ها و ستاره میزبان شان 
پیدا می کنند، چرا که این سیاره ها هنگام حرکت در مقابل ستاره خود موجب کاهش نور ناشی از آن می شوند و محققان از 

ماهیت این گذر می توانند اندازه و سایر جزئیات در مورد این سیارات را درک کنند.
اما اخترشناســان با اســتفاده از "چیاپس" توانســتند آن ســیگنال را با جزئیات بیشــتری تشــخیص دهند. پس از آن، آنها 

توانستند شکل تغییر یافته این سیاره و جزئیات دیگر در مورد آن را کشف کنند.
انــدازه  تعییــن  بــرای  اروپــا  فضایــی  تلســکوپ  و  فراخورشــیدی  ســیاره های  توصیف گــر  ماهــواره  "چیاپــس" 
ســیاره های فراخورشــیدِی تاکنــون شــناخته  شــده  اســت کــه امــکان تخمین جــرم، چگالــی، ترکیــب و تشــکیل آنها 
را فراهــم مــی آورد. ایــن اولین مأموریــت کوچــک در برنامه علمــی کیهانی ویــژن آژانس فضایی اروپــا در تاریخ 18 

2019 آغاز شد. دســامبر 
ایــن ماهــواره کوچــک دارای یــک تلســکوپ نوری بــا دیافراگم 30 ســانتی متر، نصب شــده بر روی یک ســکوی اســتاندارد 

ماهواره ای کوچک است. این ماهواره در یک مدار خورشیدآهنگ در ارتفاع حدود 700 کیلومتری زمین قرار دارد.
"ژاک الســکار" عضــو رصدخانــه پاریــس و یکی از نویســندگان ایــن تحقیق گفــت: باور نکردنی اســت که "چیاپــس" واقعًا 

توانست این تغییر شکل ظریف را آشکار کند.
وی افزود: این اولین باری اســت که چنین تحلیلی انجام می شــود و می توان امیدوار بود که رصد در بازه زمانی طوالنی تر 

این برنامه را تقویت کند و منجر به شناخت بهتر ساختار داخلی این سیاره شود.
این داده ها همچنین نشــان داد که این ســیاره "متورم" است. در حالی که جرم آن تقریبًا 1.5 برابر سیاره "مشتری" است، 
شــعاع آن دو برابر "مشــتری" اســت که نشان می دهد این ســیاره احتماًال تا حدودی به دلیل گرمای ســتاره میزبانش متورم 

شده است.
محققان امیدوارند که رصدهای بیشتر از جمله رصدهای تلسکوپ فضایی "جیمز وب" که به تازگی به فضا پرتاب شده 
اســت، بتواند اطمینان بیشــتری را در مورد این محاســبات و برخی نشــانه هایی از چگونگی شــکل گیری این ســیاره فراهم 

کند.
این تحقیق در مقاله ای در مجله Astronomy & Astrophysics منتشر شده است.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
تلسکوپ  جدیدترین  دانش: 
پرتو ایکس ناسا چشمان خود 
اکتشاف  آماده  و  گشوده  را 

است.
تصویربــرداری  "کاوشــگر 
اشــعه  قطبش ســنجی 
 Imaging X-ray Polarimetry("ایکــس
مخفــف  عنــوان  بــا  معمــوال  کــه   )Explorer
آی ایکس پی ای)IXPE( از آن یاد می شود پس از 
گذرانــدن یک ماه در فضا، اکنون کار خود را آغاز 
کــرده و برخــی از داغ تریــن و پرانرژی ترین اجرام 

جهان را تحت نظر گرفته است.
قطبش ســنجی  تصویربــرداری  "کاوشــگر 
اشــعه ایکس" که پروژه مشــترک ناســا و آژانس 
فضایــی ایتالیــا اســت اولیــن تلســکوپ فضایی 
اســت که به مطالعــه قطبش پرتوهــای ایکس 
از اجرامــی ماننــد ســتاره های منفجــر شــده و 
چگونگــی  قطبــش،  می پــردازد.  ســیاهچاله ها 
جهت گیــری نــور پرتو ایکــس در حیــن حرکت در 

فضا را توصیف می کند.
 Martin("ویســکوپف "مارتیــن 
Weisskopf(، محقــق اصلــی ایــن ماموریت در 
مرکز پرواز فضایی مارشــال ناسا در هانتسویل، 
 IXPE آالبامــا می گویــد: آغــاز رصدهــای علمــی
فصــل جدیدی بــرای اخترشناســی پرتــو ایکس 
رقــم خواهــد زد. یــک چیــز مســلم اســت: مــا 

می توانیم منتظر غیر منتظره ها باشیم.

IXPE در روز نهم دســامبر ســال 2021 ســوار 
بر موشــک فالکــون 9 به مــداری در فاصله 600 
کیلومتری از ســطح زمین رفت و بر فراز استوای 
زمیــن قرار گرفــت. این رصدخانــه فضایی در روز 
15 دســامبر تیــرک افقی متحرک خــود را باز کرد 
تــا فاصله ی الزم برای متمرکــز کردن پرتو ایکس 
بر آشکارســازهای خــود را فراهم کند. پس از آن 
اعضای این ماموریت ســه هفته را صرف بررسی 
مانورهــای این تلســکوپ، قدرت نشــانه گیری و 
تــراز کردن آن کردنــد. در طول ایــن آزمایش ها، 
اعضــای ماموریــت ایــن تلســکوپ را به ســمت 
 1ES دو هــدف درخشــان گرفتنــد. یکــی از آنهــا
ســیاهچاله ای  هســته ی  کــه  بــود   650+1959
یــک کهکشــان اســت و غبــار و مــواد کیهانی به 
فضــا پرتاب می کنــد. مــورد دوم SMC X-1 نام 
دارد کــه یک ســتاره ی مرده در حــال چرخش یا 
تپ اختر اســت. نورانی بودن این دو منبع باعث 
می شود که اعضای تیم IXPE به راحتی بررسی 
کنند که در چه مکان هایی پرتوهای ایکس روی 
آشکارســازهای حســاس بــه قطبش تلســکوپ 
IXPE می افتنــد و تنظیمات کوچکی در تراز این 

تلسکوپ انجام دهند.

 IXPE تلسکوپ  برای  بعدی  گام   
چیست؟

در روز 11 ژانویــه، IXPE رصــد اولیــن هــدف 
رســمی و علمــی خــود را آغــاز کــرد. ایــن هدف 
ابرنواختر ذات الکرســی آ)Cassiopeia A( است 

کــه بقایــای یک ســتاره عظیم اســت کــه حدود 
350 ســال پیش در کهکشــان راه شیری منفجر 
شــد. ابرنواخترها سرشــار از انرژی مغناطیســی 
هســتند و به ذرات تا ســرعتی نزدیک به سرعت 

نور شتاب می دهند.
تلســکوپ IXPE جزئیاتــی در مــورد ســاختار 
میــدان مغناطیســی ابرنواختــر ذات الکرســی آ 
فراهــم می کند که رصــد آن به روش هــای دیگر 
ممکن نیست. دانشــمندان با مطالعه قطبش 
پرتــو ایکــس می تواننــد ســاختار دقیــق میدان 
مغناطیســی و مکان هایی که این ذرات سرعت 

می گیرند را بررسی کنند.
"ویســکوپف" می گویــد: اندازه گیری قطبش 

پرتو ایکس کار آسانی نیست. تشخیص 
سیگنال های قطبی شده زمان بر است.

 اطالعات بیشتر در مورد ماموریت 
تصویربرداری  "کاوشگر  تلسکوپ 

اشعه  قطبش سنجی 
ایکس"

IXPE روزانــه چندیــن بار داده هــای علمی را 
بــه یک پایــگاه زمینی که توســط آژانس فضایی 
ایتالیــا در مالیندی، کنیا اداره می شــود، ارســال 

می کند.
ایــن داده ها از پایــگاه ایتالیا به مرکز عملیات 
این ماموریت در دانشــگاه کلرادو ارســال شده 
 IXPE و ســپس برای پردازش به مرکــز عملیات
در مارشــال ناسا فرســتاده می شود. داده های 
علمی IXPE از "مرکز تحقیقات علوم اخترفیزیک 
 High Energy Astrophysics( انــرژی"  پــر 
مرکــز  در   )Science Research Center
پروازهای فضایی گادرد ناسا در گرینبلت، مریلند 

به صورت عمومی در دسترس قرار می گیرد.
اعضــای ماموریت علمی مارشــال با اعضای 
آزمایشــگاه فیزیــک اتمســفر و فضــا همــکاری 
می کننــد تــا مشــاهدات علمــی را برنامه ریــزی 
کننــد. قــرار اســت ایــن ماموریت بــه رصد بیش 
از 30 هــدف تعییــن شــده در طــول ســال اول 

فعالیت خود بپردازد.
ایــن ماموریت به مطالعه ابرســیاهچاله ها و 
ذرات پر انرژی که کهکشان میزبان خود را روشن 
می کننــد، می پــردازد. این تلســکوپ بــه کاوش 
فضا-زمان اطراف ابرســیاهچاله های ســتاره ای 
پرداخته و چرخــش آن ها را اندازه گیری می کند. 
ســایر اهــداف تعیین شــده شــامل انواع 
ماننــد  نوترونــی  ســتاره های  گوناگــون 
تپ اخترهــا و َمگِنت اخترهــا هســتند. 
ایــن تیم یــک مــاه را نیز صــرف رصد 
اجرام دیگری که ممکن اســت به 
طور ناگهانی در آســمان ظاهر 

شوند، می کند.

و  کار  گروه  سپهرغرب، 
وزیر  فناوری  معاون  دانش: 
از  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
اشتغال زایی  طرح  سه  اجرای 
وزارتخانه  این  در  دانش بنیان 
خبر داد و گفت: این سه طرح 
و  مهارت ها  افزایش  هدف  با 
استعدادهای دانش آموختگان و دانشجویان و 
ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان 
خروج  از  جلوگیری  همچنین  و  دانشجویان  و 

نخبگان در دستور کار است.
علی خیرالدین بر ضرورت صیانت از رتبه ایران 
در تولید فناوری تأکید کرد و گفت: در ســال 2011 
رتبــه ایــران در تولیــدات فنــاوری 95 و در ســال 
2021 این رتبه به 71 در جهان رســیده است. رتبه 
کشــورمان در حوزه نوآوری در ســال 2020، رتبه 

67 بــود کــه ایــن رتبه در ســال 2021 بــه رتبه 60 
ارتقاء یافته است.

معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم با اشــاره 
بــه واکاوی رویکــرد مقاله محــوری در تحقیقات 
دانشــگاهی و غفلــت از نیازها و مســائل کشــور 
اظهار کرد: کاربردی شدن پژوهش، تولید ثروت 

و استقال مالی دانشگاه ها را به دنبال دارد.
وی زیســت بــوم فنــاوری و نوآوری را بســتری 
بــرای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان دانســت و 
ادامــه داد: 11 دانشــگاه کشــورمان دارای پــارک 
علــم و فنــاوری )پــارک دانشــگاهی( اســت؛ لــذا 
توصیه آن اســت کــه مدیر فنــاوری ذیل معاون 

پژوهش و فناوری در دانشگاه ها ایجاد شود.
معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، پیشــنهاد 
کــرد: معاونان پژوهش و فناوری تــا TRL5 و بعد 
از آن رؤســای پارک هــای علــم و فنــاوری وظیفــه 

حمایتی داشته باشند و رئیس پارک علم و فناوری، 
عضو شورای دانشگاه و رئیس دانشگاه نیز عضو 
شــورای پارک باشــد؛ البته در این زمینه تشخیص 
و تصمیم نهایی متناســب با شــرایط دانشــگاه بر 
عهــده هیئت امنای هر دانشــگاه اســت. به گفته 
وی، صــادرات و تعامــات بین المللــی، توســعه 
فناوری های نرم، انتقال فناوری، جشــنواره های 
فنــاوری و مهارتی، نظام ایده هــا و نیازها )نان(، 
مالکیت فکری، آمایش فناوری و ماموریت گرایی 
پارک ها، گرنت فناوری، تشکیل شورای فناوری و 
نوآوری در دانشــگاه ها، اصــاح آیین نامه ارتقاء 
مدیریــت  آیین نامــه  اصــاح  تشــویقی،  پایــه  و 
دانشــگاه ها و اتاق هــای فکــر 16 گانــه از جملــه 
برنامه هــای معاونــت فنــاوری و نــوآوری وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری است.
خیرالدیــن، مهم تریــن برنامــه ایــن معاونت 
را »ایجــاد تعامــل بیــن دانشــگاه ها و پارک های 
علم و فناوری دانســت« و افزود: فرهنگ ســازی 
و توســعه گفتمــان فنــاوری و نــوآوری، ایجــاد 
فرصــت فناورانــه، رصــد فناوری هــای نوظهــور، 
فعال کردن کارگروه آمــوزش، پژوهش، فناوری 
و نوآوری اســتان ها، دیپلماسی فناوری، دستیار 
فناوری و ایجاد مدرســه اشتغال در دانشگاه ها 
از جملــه برنامه های اولویت دار معاونت فناوری 

و نوآوری است.
وی به بحث کارآفرینی و اشتغال دانش بنیان 
اشــاره کــرد و گفت: بیــش از 40 درصــد بیکاران 

غ التحصیان دانشــگاهی هســتند،  کشــور فــار
بیــش از 60 درصــد آمــوزش دیــدگان مهارتــی، 
جذب بازار کار می شــوند و اشــتغال بیش از 50 
غ التحصیل دانشگاهی در واحدهای  هزار نفر فار
فناور نشان دهنده بستر خوب این حوزه است.

خیرالدین در خصوص وضعیت پارک های علم و 
فناوری در ایران عنوان کرد: 49 پارک علم و فناوری، 
223 مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور، 10 هــزار و 704 
واحــد فنــاور، یک هــزار و 664 شــرکت دانش بنیان 
مستقر در پارک ها و مراکز رشد و همچنین 65 هزار 
فناور شاغل در پارک ها و مراکز رشد نشان دهنده آن 
اســت که اشتغال فناوران در شرکت ها و پارک های 

علم و فناوری رشد داشته است.
فزاینــده  رشــد  علی رغــم  کــرد:  تصریــح  وی 
شاخص های این حوزه، تعداد فناوران متقاضی 
حضــور در پارک های علم و فناوری و مراکز رشــد 

در 5 سال اخیر در حال کاهش است.
نــوآوری وزارت علــوم در  معــاون فنــاوری و 
خصــوص طرح هــای اشــتغال زایی دانش بنیان 
خاطرنشــان کرد: در این راستا سه طرح دستیار 
پســا  و  دانش آموختــگان  فن آمــوزی  فنــاوری، 
دکتری نوآوری و فناوری؛ با هدف افزایش مهارت ها 
و اســتعدادهای دانش آموختگان و دانشجویان، 
ایجاد فرصت های شــغلی بــرای دانش آموختگان 
غ التحصیان  و دانشجویان، افزایش اثربخشی فار
در داخــل کشــور و جلوگیــری از خــروج نخبــگان، 
تقویت ارتباط با صنعت دانشگاه ها از طریق ارتقای 

شــرکت های دانش بنیــان و تقویــت شــرکت های 
دانش بنیان با تأمین نیروی انسانی متخصص در 

دستور کار است.
بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت علــوم، وی 
در ادامــه ســخنان خود به ایجاد نظــام ایده ها و 
نیازهــا )نان( اشــاره کرد و افزود: تکمیل ســاختار 
موجــود، بدون هزینــه )دخالت در اجــرا به کمک 
ISC (، کاربردی ســازی پایان نامه های کارشناسی 
ارشــد و دکتــری بــر اســاس حــل نیازهای کشــور 
)تحقیقــات نیازمحــور(، نیازســنجی و نیازآرایــی، 
اولویت بنــدی نیــاز و تعریف میدان بــازی جدید، 
تدوین نظام مند و پویای اولویت های تحقیقاتی 
و ترسیم نقشــه جامع نیاز _ توانمندی، صنعتی 
_ دانشگاهی کشور و افزایش بهره وری، حمایت 
از نخبگان، پارک های علم و فناوری و شرکت های 

دانش بنیان از ویژگی های طرح نان است.
بــه گفتــه دکتــر خیرالدیــن در ایــن ســامانه 
کــه مقــرر شــده اســت ذیــل شــورای عتــف قرار 
گیــرد، تهیــه نقشــه جامــع نیــاز و ایــده کشــور، 
یکپارچه ســازی با استفاده از سایت های موجود 
بــدون هزینــه و ســاختار جدید، کاربردی ســازی 
پارساها بر اساس حل نیازهای کشور )تحقیقات 
نیازمحور( و ارتقای شــاخص نــوآوری، فناوری و 

اشتغال دانش بنیان انجام می شود.
وی اظهــار کــرد: تاکنــون 2هــزار و 278 نیاز و 
همچنین حدود 75 هزار اختراع در نظام ایده ها 

و نیازها )نان( ثبت شده است.

اهدای 1.5 میلیون دالر به پروژه توسعه ربات پرستار
سپهرغرب، گروه کار و دانش: یک پروژه توسعه ربات های مراقب و پرستار، 1.5 میلیون دالر کمک مالی 

دریافت کرد تا بتوان ربات ها را در آینده ای نزدیک قادر به مراقبت از انسان ها کرد.
ربات هــا می تواننــد در آینــده با فناوری هــای جدید در حال توســعه برای کمــک به بهبــود کیفیت زندگی 

جمعیت سالمندان جهان و افراد دارای ناتوانی های جسمی، مراقبین مهمی باشند.
یک نمونه از این تاش ها از جانب دانشــمندان دانشــگاه "کرنل" در حال انجام است که در حال توسعه 

یک بازوی رباتیک برای کمک به تغذیه افراد مبتا به آسیب های ستون فقرات هستند.
"تاپومایوخ باتاچارجی" استادیار علوم رایانه در دانشگاه "کرنل" معتقد است که ربات ها پتانسیل تغییر و 
تحول امور مراقبتی را دارند و تغذیه یکی از زمینه های کلیدی است که دست های رباتیک می توانند در آن کمک شایانی کنند.
به تازگی یک کمک مالی چهار ســاله به مبلغ 1.5 میلیون دالر از جانب بنیاد ملی ابتکار رباتیک علوم آمریکا اعطا شــده تا به 
این متخصص رباتیک و آزمایشــگاهش کمک کند راه حل های مراقبتی رباتیک را برای افراد دارای معلولیت جســمی توســعه 

دهند.
"باتاچارجی" گفت: تغذیه یکی از اساســی ترین فعالیت ها اســت. تصور کنید که از شــخص دیگری بخواهید تا هر لقمه غذا 

را در زندگی روزمره به شما بدهد. این احساس استقال را کاما از بین می برد.
وی افــزود: بنابرایــن اگر بتوانیم این چالــش تغذیه را حل کنیم، اگر فردی بتواند این ربــات را به عنوان عضوی از بدن خود 
درک کند، آنگاه احســاس اســتقال بیشــتری خواهد کرد. به همین دلیل اســت که من برای حل این مشــکل بســیار مشــتاق 

هستم.
"باتاچارجی" می گوید: برخاف گام های بلندی که در ســال های اخیر برداشــته شده است، ربات ها تا پذیرش در محیط های 

خانگی به  عنوان راه حل های مراقبتی طوالنی  مدت فاصله زیادی دارند.
یکی از نمونه های اولیه که اخیرا معرفی شــده اســت، متعلق به شــرکت "تویوتا" است که از رباتی رونمایی کرد که از سقف 

آویزان می شود و می تواند کارهای خانه را برای افراد مسن انجام دهد، اگرچه تا تولید آن فاصله زیادی وجود دارد.
بــا ایــن حــال، "باتاچارجی" و تیم او در حال کار بر روی توســعه الگوریتم های یادگیری ماشــینی هســتند کــه به بازوهای 
رباتیک کمک می کند تا به آســانی به افراد غذا بدهند، به ویژه در مواردی که نمی توانند حتی برای برداشــتن قاشــق حرکت 
کننــد. بــا گذشــت زمان، این الگوریتم هــا باید به بازوی رباتیک کمک کننــد تا ترجیحات کاربر را بیاموزد و کار را برای دســتگاه 

آسان تر کند.
"باتاچارجــی" می گویــد: اگر مــا واقعًا یک راه حل مراقبتــی طوالنی مدت می خواهیــم،   آن راه حل باید بــرای کاربر و ربات،، 

شخصی سازی شود.
تاش های گروه "باتاچارجی" و دیگران می تواند با پیشرفت های جدید رباتیک نرم همراه باشد که به ربات ها اجازه می دهد 
اشــیاء حساس را بردارند. به عنوان مثال، در سال دانشــمندان دانشگاه "هاروارد" یک دست رباتیک بسیار حساس ساختند 

که می توانست عروس دریایی را در زیر آب بدون آسیب رساندن به آن در دست بگیرد.
همه این تاش ها بسیار مهم هستند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، بین سال های 2015 تا 2050، نسبت جمعیت 
باالی 60 ســال جهان تقریبًا از 12 درصد به 22 درصد یعنی دو برابر خواهد رســید. پیری جمعیت جهان به این معنی اســت که 

صنعت مراقبت به طور فزاینده ای به راه حل های جدید برای کمک به کســانی که به آن نیاز دارند، محتاج اســت.

چشمتلسکوپپرتوایکسجدیدناسابهجهانبازشد

3 طرح اشتغال زایی دانش بنیان در دستور کار معاونت فناوری وزارت علوم

موزیال

گیاهان دارویی

103b-Wasp ربات

کاوشگر

علی خیرالدین
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گروه  سپهرغرب، 
: یک  اجتماعی - سمیرا گمار 
گفت:  خانواده  روانشناس 
عقده،  حقارت،  احساس 
گیری  انتقام  به  میل  کینه 
آثار  طبقاتی  فاصله  ایجاد  و 
جامعه  در  تجمل گرایی  سوء 

است.
ترکیبــی  بــازی،  الکچــری  یــا  تجمل گرایــی 
روزهــای  ایــن  اتفاقــات  عمــِق  کــه  اســت 
رو  بــه هــر طــرف  بازگــو می کنــد؛  را  جامعــه 
خریــد  بــرای  را  آدم هــا  عطــش  می کنیــم، 
خانــه، ماشــین، اثاثیه، لبــاس، کیف و کفش 
لوکــس می بینیــم. البتــه کــه ســربرگرداندن 
هــم الزم نیســت. در هــر صفحــه مانیتــوری 
از تلویزیــون گرفتــه تــا موبایل و شــبکه های 
اجتماعــی حرکــت بخش زیــادی از جامعه به 
الکچری بازی مشــهود است. گویی خرید کیک 
کوچــک 200 هزارتومانــی از فــان قنــادی و 
رفتــن بــه کافه در فان جــا، خرید یــک لباس 
بنجــل از فــان منطقــه و برگزاری یک جشــن 
کوچک عروســی در فان تــاالر و هتل کاس 
اجتماعــی آدم هــا را مشــخص می کنــد و بــه 
اجتماعــی  شــبکه های  رشــد  ســرعت  خاطــر 
همیــن افراد ژســت آگاهانه گرفتــه و رد پای 
درونمایه مشترکی از »برتر بودن« و »خاص 

بــودن« در زندگی آن ها موج می زند.

گاهــی فقــط خود فــرد درگیر ایــن بیماری 
»خودخــاص پنــداری و نمایش من« اســت، 
گاهــی هــم افــراد زیــادی را بــا خــود درگیــر 
می کنــد؛ یکــی از جاهایی کــه خیلــی از افــراد 
نمایــش  و  تفاخــر  کارزار  وارد  ناخــودآگاه 
می شــوند ازدواج اســت، یعنــی یــک پدیــده  
زوجیــن  بیــن  مشــترک  پیونــد  و  اجتماعــی 
تبدیــل بــه میدان نبــرد برای فخــر و مباهات 

روانــی  بهداشــت  و  می شــود  بیشــتر 

نســل های جامعه که در گرو تأمین بهداشت 
روانــی خانــواده بــه عنــوان کانــون مملــو از 
امنیــت و آرامش برای تحول و رشــد اهداف 
دچــار  را  می شــود  شــناخته  اســتعدادها  و 

می کند. جدی  چالش های 
می خوانیــد  آنچــه  مقدمــه  ایــن  ذکــر  بــا 
نگاهــی بــه علــت توجــه بــه تجمل گرایــی در 
برخی از افراد جامعه و آثار و تبعات آن است 
کــه دکتــر داوود فتحــی روانشــناس کــودک 
و نوجــوان و خانــواده بــه ســواالت در ایــن 
حوزه پاســخ می دهــد. دکتــر فتحــی معتقد 
اســت هر چقدر در نشان دادن ساده زیستی 
افــراد فرهیختــه جامعــه ضعیف عمــل کنیم 
افــراد تجمل گرا فرصت بیشــتری برای نشــان 
دادن خــود بــه جامعــه فراهــم می کننــد. او 
نقــش »خانواده« بــه عنوان نخســتین نهاد 
اجتماعی، »رســانه« به عنوان ابــزار تبلیغات 
و نمایــش و »آموزش و پــرورش« به عنوان 
را  فرهنگ ســاز  فرهنگــی  نهــاد  مهم تریــن 
اثرگــذار توصیــف کــرده و بــه تکریــم و تبیین 
ساده زیســتی و توجه به فرهنگ و ارزش های 

اصیل جامعــه ایرانی تاکید می کند.
خبرنــگار  بــا  وی  گفتگــوی  مشــروح 

سپهرغرب در ادامه می آید:

بفرمایید  نخست  سوال  عنوان  به   
رواج  دالیل  مهم ترین  شما  اعتقاد  به 

چیست؟ جامعه  افراد  بین  در  تجمل گرایی 
بــا توجــه بــه اینکــه می تــوان بــرای ایــن 
گرفــت،  نظــر  در  روانــی  وجــه  یــک  موضــوع 
من از بعد روانی به این ســوال شــما پاســخ 
می دهــم؛ اگــر از کســانی که وســایل لوکس 
ســوال  ایــن  هســتند  گــرا  تجمــل  یــا  دارنــد 
اساســی را بپرســیم که »اگر شــما تــک و تنها 
در یــک جزیره زندگی می کردید، حاضر بودید 
مثــا ایــن ماشــین گــران قیمــت را بخرید؟« 
تقریبا پاســخ اکثر افراد به این ســوال منفی 
اســت و می بینیــم کــه تجمــل گرایــی آنها به 
نوعــی تفاخــر و نمایــش خــود اســت، طبقه 
ای کــه برای وجوه تمایز خود شــروع به تهیه 
کاالهــای لوکــس می کننــد کــه ابعــاد روانــی 
خاص خــود را دارد. به هر حال گاهی اوقات 
افــرادی وجــود دارنــد کــه بــرای بیــان خــود 
نیــاز دارند تجماتــی را در انظــار عموم ارائه 
داده و خود را نشــان دهند؛ این به آن معنا 
نیســت کــه هــر کســی تجماتــی دارد الزامــا 
عقــده حقــارت هــم دارد اما به هــر حال این 
کنشــگری ابــزاری اســت بــرای نمایــش، ارائه 
خــود و قدرت نمایــی، یــک وجهه شــخصیتی 
اســت که طبیعتا رســانه ها هم در دامن زدن 
به آن بســیار نقش دارند. شما کمتر خانه ای 
را می بینید که در رســانه ملی ما نشان داده 
شــود کــه در آن تجمل گرایی وجود نداشــته 
باشــد. البته خانــه ای کــه در آن تجمل گرایی 

نــدارد وجــوه دیگــر اجتماعــی در  وجــود 
مثــا  اســت؛  کمرنــگ  آن 

از  مــن خیلی 

مالــی  وضــع  کــه  می شناســم  را  اســاتید 
قالــب  در  امــا  ندارنــد  بــدی  اقتصــادی  و 
تجمل گرایــی هــم زندگــی نمی کننــد. محــال 
اســت شــما تصویری از تلویزیــون ببینید که 
طرف پزشــک باشــد امــا تجمل گرا نباشــد، یا 

اســتاد دانشگاه باشداین ویژگی را ندارد.
رســانه کســانی کــه تجمل گــرا نیســتند را 
چطــور نشــان می دهــد؟ بــه گونــه ای کــه با 
آدم هــای کــف جامعــه تفــاوت دارنــد، گاهی 
هم افراد خشــک و متحجری هستند که با هر 
گونه وجهــه تجددخواهی مخالفت می کنند! 
بعد می گوییم مــا نمی توانیم این افراد را به 
عنوان الگــو، ابرقهرمان، باور و یک هنجار به 
جامعه معرفی کنیم، چون جوان یا نوجوان 
تصویــر یک فرد فرهیختــه که اطرافش هم پر 
از تجمــات نیســت را می بینــد نمی تواند آن 
را بپذیــرد. ایــن افــراد، کسانی هســتند که در 
بیــان و بازاریابی اجتماعی فرهیخته هســتند 
امــا در قالــب تجمل گرایــی نمی گنجنــد. پس 
در این بخش رســانه متاسفانه ضعیف عمل 

کرده است.

 قبل از این که به سوال بعد بپردازیم 
منفی  کارنامه  و  اوصاف  این  با  بفرمایید 

صدا و سیما چه باید کرد؟
عمــده کاری کــه می تــوان انجــام داد، این 
اســت که نقش صدا و ســیما را جــدی گرفت. 
شــما کدام زندگی ساده زیستی را توانسته اید 
بــه عنــوان یــک چهــره موفــق نشــان دهید؟ 
اگــر فرد ساده زیســتی که فرهیختــه هم بوده 
و اتفاقــا رســانه بــه او پرداختــه وجــه فقــر و 
تنگدستی او را نشان داده و پررنگ کرده! مثا 
شــخص عالمی کــه بــرای 20 میلیــون تومان 
بــا مشــکل مواجــه اســت! ایــن موارد بســیار 
دیده شــده. فرد عالم و فرهیخته ای که ساده 
زیســت بوده اما رســانه گره داستان او را روی 
مــال و ثروت می اندازد، در صورتی که ســوال 
این است چرا گره زندگی افراد ساده زیست را 
روی مســائل علمی و فلســفی نمــی اندازید؟ 
چرا گره اصلی داســتان را روی مسائل اخاقی 
نمــی اندازیــد؟ مشــکل این اســت کــه وقتی 
لوکیشــن فیلم ساده زیســتی است گره اصلی 
فیلــم روی اقتصاد می افتد! آیــا این نوع نگاه 
و پرداختــن بــه موضــوع اثــر منفــی نــدارد و 
مخاطب نمی گوید مثا اگر این شــخص وضع 
مالــی خوبی داشــت یک تکه طــا می فروخت 
و مشــکلش حل می شــد؟ پس رســانه نقش 
اساسی دارد و باید در پرداختن به مسائل به 
ایــن نکات توجــه کند تا بتواند اثر گذار باشــد 

وگرنه کارهای شــعاری که جواب نمی دهد.
نکتــه بعدی کــه مایلــم به آن اشــاره کنم 
ایــن اســت کــه نهادهــای فرهنگــی فرهنــگ 
ســاز موثرنــد؛ بــه طــور مشــخص معتقــدم 

نهــاد  اولیــن 

فرهنگی فرهنگســاز آموزش و پرورش اســت 
و بــا فاصلــه جدی از باقــی نهادها قــرار دارد 
بیشــتری  بودجــه  نهادهــا  اینکــه ســایر  ولــو 
اثربخــش  نهــاد  مهمتریــن  کننــد  دریافــت 
آمــوزش و  در ترویــج فرهنــگ ساده زیســتی 
پــرورش اســت، این نهــاد می توانــد آدم های 
ساده زیســت را بــه جامعــه معرفــی کــرده و 

آن ها را بــه عنوان الگو مطرح کند.

همۀ  در  تجمل گرایی  آیا  دکتر  آقای   
دنیا به یک شکل و روند است؟

علــوم  حــوزه  در  مســائل  ایــن  ببینیــد 
یــک  عنــوان  بــه  مــن  امــا  اســت  اجتماعــی 
روانشــناس می توانــم ایــن را بگویــم کــه در 
همــه جای دنیا تجمــل گرایی وجود دارد اما 
شــکل و شــمایل تجمــل خواهــی بســته بــه 
شــرایط فرهنگــی همــان جامعه متفــاوت با 
ســایر جوامع اســت؛ یعنی اصول یکی اســت 
امــا در فروع و اجرا تفاوت های فرهنگی خود 
را نشــان می دهــد. مثــا به عنــوان یک وجه 
اشــتراک انســانی، در همــه جــای دنیــا تفاخر 
مبلمــان،  گرانقیمــت،  ماشــین  داشــتن  بــه 
مــواردی  و  زیــورآالت  ســرویس  تلویزیــون، 
نظیــر این ها وجــود دارد اما در نوع پرداختن 
و اجرا متفاوت اســت و به زیســت فرهنگی و 
اجتماعــی هــر جامعــه ارتبــاط دارد پس این 

مســئله مختص ایران و ایرانی ها نیست!

 تاثیر تجمل گرایی در ازدواج چیست؟ 
به طور  تجمل گرایی  یا  ساده زیستی  آیا 

مشخص بر ازدواج اثر می گذارد؟
معلوم است که اثر می گذارد؛ آن قدر این 
مســئله بدیهی اســت که اصا نیاز به تحقیق 
نــدارد. قطعــا تجمل گرایــی از ابتدا تــا انتها و 
بــر همــه ارکان ازدواج اثر می گــذارد. جوانی 
کــه می خواهــد مراســم ازدواج را برگــزار کند 
بــه هر حال بایــد بتواند درصــدی از تجمل را 
اجرا کند و اگر بخواهد ســاده باشد احساس 
حقــارت ســالیان ســال بــا او باقــی خواهنــد 
مانــد. زمانی کــه می خواهــد به خواســتگاری 
بــرود باید درصــدی از تجمــات را رعایت کند 
تا این قضیه حل و فصل شــود، اثرات ســوء 
خــود را هم دارد و متاســفانه گاهی اوقات از 

کنترل ما خارج می شود.

 آثار آن در جامعه چه خواهد بود؟
جامعــه  در  تجمل گرایــی  اثــر  مهم تریــن 
احســاس حقــارت و ایجــاد فاصلــه طبقاتی، 
احســاس عقــده، کینــه و همچنیــن میــل به 
انتقام گیــری در طبقــه فرودســت اســت. این 
حس همــواره در آن ها وجــود دارد که »چرا 
دیگــران دارنــد و مــا نداریم.« من بــه عنوان 
یــک روانشــناس و کســی کــه در ایــن حــوزه 
سال  سالیان 

کار کــرده ام از نزدیــک شــاهد ایــن معضات 
بــوده ام. کار در ایــن حوزه هم اتفاقا ســخت 
اســت. کار با کسی که از عقده های روانی رنج 

می برد بســیار دشوار و زمان بر است.

باعث  گاه  ناخودآ مسئله  این  پس   
می شود. هم  زندگی  سبک  تغییر 

اصیــل  ارزش هــای  زمانی کــه  بلــه؛ 
شــود  حــوادث  دســتخوش  جامعــه  یــک 
بدلــی  ارزِش  یــک  عنــوان  بــه  تجمل گرایــی 
جــای خــود را بــاز می کنــد و می تواند مســیر 
زندگــی را تغییــر داده، ارزش هــا را متفــاوت 
کنــد و اثــرات ســوء بر جــای بگــذارد. بــا این 
وصــف ارزش هــای اصیــل نظیــر علم اندوزی، 
خدمــت به مردم و اثربخشــی در جامعه رنگ 
می بــازد و ارزش هر کس به میزان گرایش او 
به تجمات شــناخته می شــود. معلوم است 
کــه ارزش هــای انســانی از ایــن جامعه رخت 

بست. برخواهد 

چه  تجمل گرایی  در  خانواده ها   
دارند؟ نقشی 

طبیعتــا خانــواده جایگاه خود را در بســتر 
فرهنگــی پیــدا می کند، اگر آن بســتر درســت 
کار کنــد خانواده هم می توانــد کارکرد اصلی 
خــود را داشــته باشــد. مهم تریــن کاری کــه 
خانــواده می توانــد انجــام دهد این 
اســت که بــه عنوان 

اصلی تریــن و ابتدایی تریــن نهــاد اجتماعــی 
روی ارزش هــای غیــر انســانی تاکیــد کنــد تــا 
وجــه تجملگرایــی ماجرا کاهــش پیدا کرده و 
تا حد زیادی مســائل و مشــکات این چنینی 

برطرف شود.

رواج  که  خطراتی  به  باتوجه   
می توان  چطور  دارد،  به همراه  تجمل گرایی 
مردم را به سمت ساده زیستی هدایت کرده 
را در بین  رقابت و چشم وهم چشمی  این  و 

افراد کم کرد؟
یک بخــش پرداختن به این موضوع کان 
اســت کــه بــا اثــرات تجمل گرایی مــن چطور 
می توانــم جامعه را به ســمت ساده زیســتی 
ســوق دهم و چــه کار باید بکنــم که از عهده 
ایــن مصاحبــه خارج اســت. اما بــرای نمونه 
می تــوان بــه این نکته اشــاره کــرد که بخش 
زیادی از تصمیمات کانی که در سطح کشور 
گرفته می شــود به ایجاد رانت های وســیع و 
خطرناکــی منجر شــده و خود به خود تجمل 
مــن  و  می دهــد  ترویــج  را  فزون خواهــی  و 
نمی توانــم اظهارنظــری درخصــوص جزئیات 

این مساله داشته باشم. 
زمانی کــه تصمیمــات یــک شــبه در دورن 
مجلــس دولــت و بخش های دیگــر حاکمیت 
رانــت  خاصــی  عــده ای  بــرای  شــده،  گرفتــه 
فراهــم کرده و ســود حاصــل از آن غیر قابل 
تصــور اســت معلــوم اســت کــه بخش هایی 
از جامعــه دچار ایــن افزایش ثــروت ناگهانی 
در طــول یــک ســال و یــک شــب می شــوند. 
تصمیماتــی کــه می توانــد منجر به مســائلی 
شــود کــه مثــا فــردی یــک ماشــین یــا ملک 
معمولــی خریــده و ظــرف یــک ســال ارزش 
دارایــی او 10 برابر شــده و فاصلــه طبقاتی را 
فراهم کــرده من بــه عنوان روانشــناس چه 
راهــکاری می توانــم بدهــم جــز اینکــه انتظار 
داشــته باشم که این مســئله در سطح کان 

اصاح شــده و مورد توجه قرار گیرد؟

اختیار  از شما و وقتی که در   ممنون 
کالم  عنوان  به  اگر  دادید؛  قرار  ما  رسانۀ 

بفرمایید. هست  نکته ای  پایانی 
بــه  جامعــه  کــه  می کنــم  آرزو  پایــان  در 
ســمت فرهنــگ اصیــل ایرانی اســامی خود 
حرکــت کنــد و امیــدوارم که ارزش هــای ناب 
انســانی در جامعــه رواج پیــدا کنــد. همه ما 
بــا آینده نگــری دســت از تجمــات برداریــم و 
آینــده بهتری را بــرای فرزندانمان رقم 

بزنیم.

سمیرا گمار

مهم ترین اثر تجمل گرایی 
در جامعه احساس حقارت 

و ایجاد فاصله طبقاتی، 
احساس عقده، کینه و 

همچنین میل به انتقام گیری 
ودست است. این  در طبقه فر

حس همواره در آن ها وجود 
دارد که »چرا دیگران دارند و 

ما نداریم.« من به عنوان یک 
وانشناس و کسی که در این  ر
حوزه سالیان سال کار کرده ام 
از نزدیک شاهد این معضالت 

بوده ام. کار در این حوزه هم 
اتفاقا سخت است. کار با کسی 

وانی رنج  که از عقده های ر
می برد بسیار دشوار و زمان بر 

است.

محال است شما تصویری 
از تلویزیون ببینید که طرف 
پزشک باشد اما تجمل گرا 
نباشد، یا استاد دانشگاه 
باشد تجمل گرایی نکند. 
رسانه کسانی که تجمل گرا 
نیستند را چطور نشان 
می دهد؟ به گونه  ای که با 
آدم های کف جامعه تفاوت 
دارند، گاهی هم افراد خشک 
و متحجری هستند که با هر 
گونه وجهه تجددخواهی 
مخالفت می کنند! بعد 
می گوییم ما نمی توانیم 
این افراد را به عنوان الگو، 
ابرقهرمان، باور و یک هنجار 
به جامعه معرفی کنیم، چون 
جوان یا نوجوان تصویر یک 
فرد فرهیخته که اطرافش 
هم پر از تجمالت نیست 
را می بیند نمی تواند آن را 
بپذیرد.

یک روانشناس خانواده در گفتگو با سپهرغرب مطرح کرد:

احساسحقارت،میلبهانتقامگیریوایجادفاصلهطبقاتی
ثارسوءتجملگرایی آ

رسانه ها در دامن زدن به تجمل گرایی نقش جدی دارند/ تصویر سازی غلط از افراد ساده زیست فرهیخته


