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خانواده امید

خانواده امید

و  کرم هـا  بـر  عـاوه  کـه  باورنـد  برایـن  متخصصـان 
هـای  روش  از  میتوانیـم  افتـاب،  ضـد  لوسـیون های 
دیگـری بـرای جلوگیـری از آسـیب های نـور خورشـید 
اسـتفاده کنیـم ، یکـی از موثرترین روش ها، اسـتفاده از 

. اسـت  خـاص  خوراکی هـای 
بـه گـزارش نشـریه بریتانیایـی میـرور، طـول موج های 
قابـل  غیرمسـلح  چشـم  بـا  چـه  اگـر   UVBو  UVA
مشـاهده نیسـتند امـا قـرار گرفتن در معـرض این امواج 
باعـث کاهـش میـزان آنتـی اکسـیدان های موجـود در 

. خـون می شـود 
بنابرایـن میتوانیـم بـرای جلوگیـری از کاهـش آنتـی 
اکسـیدان خـون ، خوراکی هایـی را در رژیـم غذایی خود 

وارد کنیـم کـه ایـن کاهـش را جبـران کند .
آنتـی اکسـیدان ها ترکیباتـی هسـتند کـه از پیـری و 

آسـیب هـای پوسـتی جلوگیـری میکننـد .
گیـاس بخوریـد ؛ ایـن میـوه حـاوی ویتامین C اسـت 
کـه می توانـد بـه سـاخت کاژن در پوسـت کمـک کند 
، همچنیـن گیـاس منبـع خوبـی از آنتی اکسـیدانی به 

نـام ماتونین اسـت.
بنفـش  مـاوراء  اشـعه  برابـر  در  پوسـت  از  ماتونیـن 
را  سـوختگی  آفتـاب  همچنیـن  و  می کنـد  محافظـت 
نیـز ترمیـم می کند.گوجـه فرنگـی نیـز سرشـار از آنتـی 
اکسـیدانی بـه نام لیکوپن اسـت کـه می تواند از پوسـت 

در برابـر اشـعه UV محافظـت کنـد . 
لیکوپن هـا، مولکول هـای مضـر موجـود در پوسـت کـه 
در اثـر اشـعه مـاوراء بنفـش تولید شـده اسـت را خنثی 

می کنـد .
آنتـی  از  نیـز سرشـار  شـیرین  سـیب زمینی  و  هویـج 
اکسـیدانی بـه نـام بتاکاروتن هسـتند که بـه عنوان یک 

ضـد آفتـاب طبیعـی عمـل می کنـد .
مـاده  ایـن  ؛  نکنیـد  فرامـوش  را  زمینـی  بـادام  کـره 
غذایـی بـه مرطـوب نگه داشـتن پوسـت کمـک می کند 
و همچنیـن ویتامیـن E موجـود در آن  نوعـی آنتـی 
اکسـیدان اسـت کـه عـوارض مخـرب نـور خورشـید را 

. می کنـد  معکـوس 
مطالعـات نشـان داده اسـت کـه روغـن زیتـون حـاوی 
سـلول های  مـرگ  از  ترکیـب  ایـن  اسـت،  اسـکوالن 
پوسـتی که در اثر اسـترس اکسـیداتیو اسـت جلوگیری 

. می کنـد 

پر رنگ ترین تصویری که از هفت سالگی دارم ، صدای 
چرخ برانکارد ،میله های سرد کنار تخت ، پدر و مادرم 
هایی که  مهتابی   ، دوند  دنبال تخت می  به  آشفته  که 
یکی پس از دیگری از مقابل چشمانم می گذرند و نهایتا 

پزشکی است با موهای خرمایی و لبخندی درخشان.
.پزشک تمام شب را  معنای عشق را آن شب فهمیدم 
کنار تختم بود.می ترسید قند باال مرا وارد کمای دیابتی 
را  آن شب  من  تا  بود  راهی  دنبال  فقط  هم  کند،شاید 
صبح کنم. هرچه که بود به پاس تاشش هم آن شب 

صبح شد و هم مسیر آینده ام شکل گرفت.
خاطرم هست چطور یکی یکی پیراپزشکی ها را در برگه 
انتخاب رشته ام عامت می زدم.با عشق! تصور کنید هر 
روز صبح بیشتر همکاسی های دانشگاهتان را میبینید. 
با هم بگو بخند میکنید ، ساعت رند نشده اولین مریض 
از راه می رسد.پرستاران دست به کار می شوند .این کار 
نباشد  پرستار  اگر   . انجام می شود  زمان طایی  در  ها 
،مریض شانسی ندارد .تشخیص پزشک جراحی اورژانسی 

است.
اتاق عمل را کارشناسان اتاق عمل و بیهوشی آماده می 

کنند . محل جراحی ضدعفونی می شود.
بعد از آن جراح می آید. نمونه می رود آزمایشگاه،جایی 
ها  میکروبیلوژیست  و  آزمایشگاهی  علوم  کارشناس  که 
روی نمونه کار می کنند نتیجه برای روند درمان حیاتی 

است.
می  امید  بیمار  به  کداممان  ایم.هر  خانواده  یک  ما 
بخشیم.شاید فکر کنید وظیفه مان را انجام می دهیم. ، 
بگذارید بپرسم کدام قشر جامعه بیشتر از کادر درمان و 

خانواده هایشان در دوران شیوع کرونا پر پر شدند؟
هیچ چیز نمیتواند بهتر از این عشق و امید را معنا کند.

»مـروری بـر فعالیـت هـای شـرکت هـای دانـش بنیان 
در دوران کرونـا«

اوایـل اسـفند مـاه سـال گذشـته بود کـه نخسـتین فرد 
مبتـا بـه بیماری کرونا در کشـور شناسـایی شـد.

از ان زمـان شـرکت های دانـش بنیان وارد عمل شـدند 
تـا اینکـه در اخریـن روزهـای اسـفند مصطفـی قانعی در 
نشسـتی با حضور سـورنا سـتاری معـاون علمـی فناوری 
رییـس جمهـوری خبـر از موفقیـت شـرکت هـای دانش 
بنیـان برای سـاخت کیت تشـخیصی بیمـاری کرونا داد.

در ۵ فرودیـن امسـال کیـت هـای تشـخیص مولکولـی 
کرونـا ۲۰۱۹ توسـط شـرکت دانـش بنیان پیشـتاز طب 

زمـان سـاخته و بومی سـازی شـد.
دکتـر وحید یونسـی مدیر توسـعه کسـب و کار شـرکت 
و  عملکـرد  دقـت،  نظـر  از  زمان گفـت:  طـب  پیشـتاز 
زمـان تشـخیص ایـن محصـول کامـا مشـابه نمونه های 
بـا کیفیـت خارجـی اسـت. همچنیـن ایـن محصـول در 
آزمایشـگاه های مرجع وزارت بهداشـت با موفقیت تسـت 

شـده و مجـوز فـروش دریافـت کرده اسـت.
اما کار تازه شروع شده بود

در ۲۴ فروردیـن امسـال کیانوش جهانپـور خبر از تولید 
تسـت شناسـایی انتـی بـادی کووید ۱۹ و تسـت سـریع 

کرونـا بر اسـاس شناسـایی انتی بـادی داد.
در ۲۳ اردیبهشـت امسـال کیت نانو تشـخیصی کرونا با 
تـاش محققان جوان شـرکت دانـش بنیان » ابتـکار نانو 
صنعـت کیمیـا » در شـیراز بـرای نخسـتین بـار در دنیـا 

سـاخته شد.
طبـق گفتـه ی مدیـر عامـل ایـن شـرکت ، ایـن کیت بر 
روی نمونه ی حیوانی و انسـانی تسـت و کارکرد آن تایید 
شـده اسـت. در واقـع کیت بـه ماده ی نانو سـاخته شـده 
، آغشـته و سـپس نمونـه انسـانی و گیرنـده شناسـاگر به 

می شـود. متصل  آن 
یـا  ثانیـه وجـود داشـتن  از ۳۰  ایـن کیـت در کمتـر 

میدهـد. تشـخیص  را  ویـروس  نداشـتن 
کیـت نانـو بـا داشـتن رقـت تشـخیص ، تعـداد ویروس 
هـای موجود در بدن را تشـخیص میدهـد و میتوان از ان 
عـاوه بـر رفتار شناسـی بیمـار ، برای تشـخیص ویروس 

هـای نهان بـا تفکیـک خانواده ویـروس اسـتفاده کرد.
هـای  کیـت  دقـت  حالیکـه  در  بدانیـد  اسـت  بهتـر 
تشـخیصی ویـروس کرونـا در دنیـا ۷۰ درصـد اسـت ، 
کیـت نانـو سـاخته شـده توسـط محققـان شـیرازی تـا 
۹۵ درصـد دقـت تشـخیص دارد و در مرحلـه ی نخسـت 
بیمـاری را تشـخیص و از شـیوع آن جلوگیـری میکنـد.

طبـق گفتـه مدیـر عامل این شـرکت تـوان تولیـد هزار 
کیـت در روز را دارنـد کـه در صـورت حمایت مسـئوالن 

میتـوان بـرای صـادرات نیـز برنامه ریـزی کرد.
در ایـن کیـت بـرای تشـخیص نمونـه از بزاق یـا انتهای 

بینـی گرفته میشـود.
۱۱ خـرداد خبـری دیگـری آمـد مبنی بـر طراحی کیت 
سـریع کرونـا در یـک شـرکت دانـش بنیـان وابسـته بـه 
دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر کـه در مـدت ۵۵ دقیقـه از 
طریـق بـزاق دهـان ویـروس کرونـا را تشـخیص میدهـد 
و در حـال حاضـر کشـورهایی ماننـد آذربایجـان، ترکیه، 
رومانـی و اسـپانیا و انگلسـتان خواهـان خریـد این کیت 

. هستند
بهشـت  یـار  »سـامت  شـرکت  مدیـر  زاده  اسـماعیل 
دایـان« بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن کیت عـاوه بر سـرعت 
بخشـی در رونـد تشـخیص ،ارزاوری دارد تصریـح کـرد: 
دقـت تشـخیص کیت های طراحی شـده در این شـرکت 
بیـن ۵/۲ تـا ۱۰ برابر بیشـتر از کیت های وارداتی اسـت.

ایـن مـروری مختصر بـود بـر فعالیت های مهم شـرکت 
هـای دانـش بنیـان در زمینـه ی تولیـد کیت تشـخیصی 
ایـن  بـا  اولیـن و مهمتریـن بخـش مبـارزه  کرونـا کـه 

اسـت. بیماری 
شـرکت هـای دانـش بنیـان بـار دیگـر نقـش مهـم و 
اساسـی خـود را در زمینـه ی سـامت و رفاه مـردم اثبات 
کـرد و ایـن موضوع لـزوم سـرمایه گذاری و توجه بیشـتر 

بـه ایـن شـرکت هـا را متذکر شـد.

استخدام شویم یا 
استخدام کنیم

ثمره تالشثمره تالش

من زندگی خودم را قاب نمیکنم

عشاق الدانشجو

چرا مذاکره با آمریکا ممنوع 
است؟
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چرا مذاکره با آمریکا 
ممنوع است؟

استخدام شویم یا استخدام کنیم

بسم ا... خب سام سام 
عشـق  بـه  فقـط  تصمیم هـا  همـه ی  مـا  دانشـگاه  در 

نمیکنـی؟  بـاور  می شـود.عجب!  گرفتـه  دانشـجو 
امـور   ، معاونت هـا  انتقـال  همیـن  ببیـن  مثـا  آهـان 
یـخ  گل  سـاختمون  بـه  و...  دبیر خانـه   ، دانشـجویان 

تعجب نکن! فقط به خاطر خودته! ادامه رو بخون.
۱- اونجایی که وقت و سـامتی دانشـجوها بسیار مهمه، 
بـا انتقـال مـوارد کذایـی ، دانشـجوها به بهانـه ی دریافت 
و انجـام مـواردی ماننـد گواهـی اشـتغال بـه تحصیـل ، 
امـور فـارغ التحصیلـی و... بایـد بـه خـود زحمـت داده و 
در هـوای پـاک تهـران و خلوتـی خیابان شـریعتی ، قدم 
رنجـان و بنزین سـوزان ، خـود را به گل یخ برسـونن. اما 
در ایـن بیـن بـاز شـاهد تبعیـض رشـته ای هسـتیم مثا 
سـامتی و وقت دانشـجوهای رشته پرسـتاری ، مامایی و 
مهندسـی پزشـکی برای مسـئولین از مابقی دانشجوهای 
رشـته های دیگـر مهم تـر اسـت . چـرا کـه اون هـا بایـد 
مسـیر طویـل خـود را از دامنـه کـوه علـوم تحقیقـات 
آغـاز کـرده و بـه سـمت گل یخ بیـان، انگار فقـط وقت و 

سـامتی آنهـا بـرای مسـئولین مهمه.
۲- ازاونجایـی کـه محیـط شـلوغ دانشـگاه باعث میشـه 
مسـئولین نتونـن تصمیمهـای ایـول داری رو بگیـرن ، 
محیـط سـاختمان گل یـخ انتخـاب شـد تـا تصمیم هایی 
از قبیـل افزایـش ناگهانی و تصاعدی شـهریه هـا )اونقدر 
متوجـه  جمعـه  صبـح  مسـئولین  برخـی  کـه  یهویـی 
شـدن( و همچنیـن نـدادن ماسـک و شـیلد در شـرایط 
کنونـی بـه دانشـجوهایی کـه کارآمـوزی دارنـد حتـی 
مسـئولین  )اخیـرا  دانشـگاه  خـود  بیمارسـتان های  در 
اظهارکردنـد که وضعیت بیمارسـتان های منتخب سـفید 
هسـت . آیـا مسـئولین تضمیـن مـی دهنـد کـه مراجعه 
کننـدگان بـه بیمارسـتان ها همگـی ناقـل کرونا نیسـتن 

؟!!!!( گرفتـه بشـه .
۳- از قدیـم گفتـن : دوری ، دوسـتی میـاره .اینجـوری 
نمیرسـه  بـه گـوش مسـئولین  دانشـجو  دیگـه صـدای 
تـا خدایـی نکـرده آسـیبی بـه پـرده صمـاخ وارد نشـه و 
مهمتـر از اون روحیـه مسـئولین  بـا دیـدن چهـره هـای 
نگـران دانشـجوها از بابـت تصمیم هـای یهویـی ، متاثـر 

نشه
ایـن دوری بـا جلوگیـری از آسـیب بـه پـرده صمـاخ و 
حفـظ روحیـه ی گل یـخ نشـینان باعـث دوسـتی بیـن 
دانشـجوها و مسـئولین میشـه. حـال کـردی؟! همش به 

عشـق من و تـو...
خاصه مسئولین مچکریم.

فرصـت  دانشجویان،نداشـتن  اصلـی  دغدغـه  امـروزه 
شـغلی متناسـب با رشـته ی تحصیلیشـان در کشـورمان 
اسـت و ایـن امر سـبب شـده دانشـجو عمـر و هزینه ای 
کـه بابت دوران دانشـجویی اش صرف می کنـد را بیهوده 
بدانـد و اهـداف زندگـی خـود را گـم کند و پـس از فارغ 
التحصیلـی نیـز در مشـاغل غیـر مرتبـط بـا رشـته اش 

مشـغول به کار شـود.
اما دلیل این این امر چیست؟!

خـب مقصـر بخشـی از ایـن اتفـاق خـود دانشـجویان 
هسـتند کـه منتظر ایجاد شـغل می ماننـد، درصورتی که 
آنهـا میتواننـد بـا سـرمایه اندکـی و اتـکا به تـوان علمی 
خـود، درآمـد زایـی کننـد و یـا حتـی کارآفرین باشـند. 
یکـی از راه هـای  درآمـد زایی ایجاد و یا مشـغول شـدن 
در شـرکت هـای دانـش بنیان اسـت.* کـه بتوانند علم و 
ثـروت خـود را هـم زمـان ارتقا بدهنـد و اهـداف علمی و 
اقتصـادی خـود را مانند نـوآوری و تجاری سـازی،محقق 
کننـد. و از صنعتـی شـدن بـه دانـش بنیان پـرش کنند.

مسـئولین همیشـه اصـرار بـر دانـش بنیان داشـته اند و 
در مصاحبـه ای عنـوان کردنـد کـه تـا سـال ۱۴۰۴ باید 
حداقـل۲۰ درصـد از درآمـد کل کشـور از طریـق دانش 

بنیـان باشـد.اما دلیـل این پافشـاری ها چیسـت؟!
بنـدی  تقسـیم  داری،در  سـرمایه  نظـام  برحسـب 
کلی،کشـور هـا بـه دو گـروه اصلـی: کشـور هـای متکی 
بـر منابـع و صنعـت و کشـور هـای خدماتـی تقسـیم 
مـی شـوند.که خـود خدمـات بـه دو بخـش تقسـیم می 
شـود. بخـش اول خدماتـی همچون آرایشـگری،مکانیکی 
و... بخـش دوم خدمـات ثـروت افـزا کـه عمـده بحـث 
آن برپایـه علـم و دانـش اسـت و ایـن بخـش بـه عنـوان 
اقتصـاد دانـش بنیـان شـناخته میشـود و سیاسـت های 
اقتصـادی کشـور هـای پیشـرفته از صنعـت بـه دانـش 
بنیـان در حـال تغییـر اسـت.زیرا بـه این باور رسـیده اند 
کـه برای پیشـرفت،عاوه بر داشـتن منابع،بـه نوآوری در 
اسـتفاده از آنـان را نیـز نیاز دارند. و از طرف دیگر کشـور 
بـرای پایـداری بایـد تولید پویایی داشـته باشـد؛ چرا که 
تمامـی منابـع هـا روزی تمـام خواهـد شـد و بـا خـام 
فروشـی پیشـرفت آنهـا محـدود بـوده و در آخـر کشـور 
را رو بـه افـول مـی برنـد. و تنهـا تولیـِد متکی بـر دانش 
و مهـارت هـای علمـی و تجربی،همـراه بـا مدیریـت و 
پشـتوانه دولت،کشـور را همه جانبه ارتقا و رشـد میدهد.

و امـا نقـش سیسـتم آموزشـی هم بسـیار مهم اسـت،به 
طـوری کـه اگـر یک تحـول عظیـم و خردمندانـه در این 
سیسـتم رخ دهد؛)اعـم از کاربـردی تـر شـدن آمـوزش 
هـا در مقاطـع پایه(نتایـج سـودمندی از قبیـل تعییـن 
نیـروی  تربیـت  کشـور،  انسـانی  هـای  سـرمایه  دقیـق 
متخصص،مهـارت محـور شـدن مشـاغل،هدفمند شـدن 
زندگـی افـراد و صـرف هزینـه و انـرژی کمتر بـرای پیدا 
کـردن شـغل مناسـب و مـورد عاقـه جوانـان بدسـت 

آمد. خواهـد 
و در آخـر اینکـه بهتـر اسـت از خودمـان سـوال کنیـم 
کـه آیـا بهانـه هایمان از هدف هـا و آرزوهایمـان قوی تر 

هسـتند یـا خیر؟!
*شـرکت دانـش بنیـان یا شـرکت متمرکـز بـر دانش:به طور 
کلـی بـه شـرکت هـای کـه دانـش و فناوری،جزئـی جدایـی 
گفتـه  بنیـان  دانـش  است،شـرکت  آنهـا  دارایـی  از  ناپذیـر 

می شـود.

ــا  ــره ب ــاده مذاک ــه آم ــپ گفت ــد ترام ــی دونال ــه تازگ ب
ایــران اســت ، در حالــی کــه آمریــکا از توافــق هســته ای 
ــار  ــی را در کن ــی و نظام ــات امنیت ــرده و اقدام ــرار ک ف
ــه  ــش گرفت ــران پی ــر ای ــادی ب ــری اقتص ــار حداکث فش
ــد  ــا بای ــه : آی ــود ک ــی ش ــوال مطــرح م ــن س اســت ای
ادعــای مذاکــره بــا امریــکا را بــاور کــرد؟ اصــوال چنیــن 

ــران اســت؟! ــه نفــع ای امــری ب
اروپــا و آمریــکا مــوج جدیــدی از فشــارها علیــه ایــران 
آغــاز کرده انــد، حــال آنکــه آمریکایی هــا در ایــن زمینــه 
ــتفاده  ــران اس ــال ای ــه در قب ــت ک ــده اس ــزاری نمان اب
نکــرده باشــند. از تحریــم هــای اقتصــادی تــا اقدامــات و 
تهدیــدات امنیتــی و تروریســتی و حتــی در محدودیــت 
واردات دارو بــه ایــران چیــزی کــم نگذاشــته اند اروپایــی 
هــا هــم معمــوال چشــم و گوششــان بــه دهــن واشــنگتن 

بــوده اســت.
ــدرت در کاخ  ــند ق ــه مس ــیدن ب ــس از رس ــپ پ ترام
ــره  ــه حاصــل ســال ها مذاک ــق هســته ای ک ســفید تواف
فشــرده بیــن ایــران و ۶ کشــور دیگــر بــود قربانــی بــازی 
ــکا کــرد و  ــی و سیاســت داخلــی خــود در آمری انتخابات

بــه طــور یکطرفــه از برجــام خــارج شــد.
ــهید  ــپهبد ش ــرور س ــکا ت ــدام آمری ــن اق ــد تری جدی
ــت  ــره اس ــو و مذاک ــدف گفتگ ــر ه ــود! اگ ــلیمانی ب س

ــت؟! ــه معناس ــه چ ــد ب ــرور و تهدی ــم، ت ــس تحری پ
آیا پیش از این گفت و گویی صورت نگرفته بود؟!

ــکا ماننــد فــردی اســت کــه  داســتان درخواســت آمری
چــک داده و بعــد از مــدت زمــان کمــی معلــوم می شــود 
ــردار  ــان کاهب ــت االن هم ــل اس ــک او بامح ــه چ ک
ــا  ــک دارد. آی ــته چ ــان دس ــا هم ــه ب ــه معامل ــرار ب اص
عقــل ســلیم ایــن را می پذیــرد کــه از یــک فــرد 
کاهبــردار کــه چندیــن بــار امتحــان خــود را پــس داده 
ــاره  ــد دوب ــکاری می کن ــی و خراب اســت و االن رجزخوان

ــرد؟! ــول ک ــری قب چــک دیگ
جالــب اســت اروپایی هایــی کــه در هــر سیاســتی 
ــان  ــه تعهداتش ــد وب ــکا بوده ان ــراه آمری ــال رو و هم دنب
پایبنــد نبوده انــد تــاش دارنــد نقــش میانجــی و ریــش 

ــد. ــازی کنن ســفید ب
معمــوال کســی ریــش ســفیدی مــی کنــد کــه حداقــل 
ــوش  ــی و خ ــوش نام ــت، خ ــت، عدال ــی از صداق میزان
ــه  ــد. و اینک ــته باش ــای گذاش ــه ج ــود ب ــابی از خ حس
ــرده  ــرات کشــور را معطــل ک ــه مذاک ــن ب چشــم دوخت
و آن را در حالــت انتظــار نگــه مــی دارد و بــدون اینکــه 
امــور عــادی کــه حتــی بــه مذاکــرات ارتباطــی ندارنــد 
لنــگ ایــن موضــوع می شــوند و ایــن آســیب بزرگتــری 
بــه کشــور وارد می کنــد. امــا آنچــه آمریکایی هــا و 
ــال  ــه دنب ــی آن بخصــوص انگلیــس ب نماینــدگان اروپای
آن هســتند متنــی اســت کــه ایــران در آن بــه عبارتــی 

ــد!. ــر آن را امضــا کن بنویســد »تســلیم« و زی
نکتــه دیگــر اینکــه مذاکــره زمانــی مناســب اســت کــه 
ــر  ــه آن وارد شــد و الزمــه آن قوی ت از موضــع قــدرت ب
ــی  ــدرت مردم ــت، ق ــر حمای ــه ب ــا تکی ــور ب ــدن کش ش
ــن  ــه چنی ــی ک ــت مادام ــی اس ــای داخل ــت ه و ظرفی
شــرایطی مهیــا نباشــد مذاکــره یــک اشــتباه راهبــردی 

ــود... خواهــد ب

امـروز.دوتـا.از.بچـه.هـای.علـوم.آزمایشـگاهی.

مهمـون.ما.هسـتن.که.موفق.شـدن.در.مسـابقات.

بیـن.المللـی.اختراعات،رنکینـگ.طـالی.جهان.از.

کشـور.کره.جنوبی،مـدال.نقره.جهان.از.مسـابقات.

NRCT و.مدال.طال.رو.از.کشـور.تسـالی.کرواسی.
کنند.. کسـب.

  ..سالم.دوستان،خودتون.رو.معرفی.می.کنید؟
مدیـره  هیئـت  رئیـس  هسـتم؛  فرخـی  مینـو  سـام 
ماداکتو،مختـرع و پژوهشـگر در حـوزه علـوم پزشـکی.

سـام شـکوفه بیرانوند هسـتم؛مدیرعامل شرکت،مخترع 
Wو پژوهشـگر در حـوزه تکنولوژی.

   .ممنـون.میشـم.درباره.جدید.تریـن.اختراعتون.
و.کارایـی.آن.توضیحاتی.بدید.

اختـراع مـا مربـوط بـه هوشـمند سـازی بیمارسـتان ها 
و مراکـز درمانی هسـت.با هوشـمند سـازی قسـمت های 
مختلـف یـک بخش، سـعی مـی کنیم سـطح هوشـیاری 
و رونـد بهبـودی بیمـار رو تحـت کنترل داشـته باشـیم.
    آیـا.تـوی.اختراعاتـی.کـه.داشـتید.بـه.نیـاز.
کشـور.هـم.توجـه.کـرده.اید؟!قصـد.داریـد.کـه.

کنیـد؟! سـازی. تجـاری. را. اختراعاتتـان.
علـم وقتـی ارزش خودشـو پیـدا مـی کنـه که از سـطح 
دفتـر و کتـاب بـه سـطح جامعه صعـود پیدا کنـه و بتونه 
از مشـکات مـردم کـم کنـه. بـه همیـن خاطـر توجه به 
نیـاز هـای کشـور و دغدغـه هـای یـک جامعـه بایـد در 

اولویـت همـه پژوه هـای علمـی قـرار بگیره.
بلـه ما هم در این راسـتا شـرکتی پژوهشـی ثبت کردیم 

که کار تجاری سـازی اختراعـات رو انجام میده.
...چـه.جالب!مشـوق.هـای.شـما.در.ایـن.راه.چـه.
کسـانی.بودند؟دانشـگاه.چقدر.در.به.ثمر.رسـیدن.

ایـده.هاتـون..کمکتـون.کنه؟؟!
خـب در وهلـه اول از پـدر و مـادر هامـون تشـکر مـی 
کنیـم کـه همـه جـوره حمایـت مـون کـردن و باعـث 
دلگرمـی مـون شـدن . امـا در رابطـه بـا دانشـگاه ماجـرا 
کمـی متفاوته؛ متاسـفانه اسـاتید دانشـگاه علوم پزشـکی 
آزاد تهـران تـا حـدود زیادی بـه کار های پژوهشـی بچه 
هـا بـی رغبت هسـتن،و یا اون هـا رو جدی نمـی گیرن، 
و همیـن باعـث شـده دانشـگاه مـا فضـای پویـا و فعالـی 

باشه.  نداشـته 

مسـائلی از قبیـل عـدم مدیریـت صحیح،نبـود سـاختار 
دانشـگاه،  در  پژوهشـی  قدرتمنـد  و  مسـتحکم  هـای 

مشـکاتی رو بـرای مـا بـه وجـود اورده 
....متاسـفانه.مشـکالت.کشـور.سـبب.شـده.کـه.
کمتـر.دانشـجویی.بـه.فکـر.دنبـال.کـردن.آرزو.
هـاش.باشـه.و.حتی.از.رشـته.و.آینده.ی.شـغلیش.
ناامیـد.بشه.شـما.بـه.عنـوان.دانشـجویان.موفـق.
علـوم.آزمایشـگاهی،.به.کسـانی.که.امیدشـونو.از.

دسـت.دادن،چـه.توصیـه.ای.داریـن؟!.
کشـور عزیزمـان در اوضـاع و شـرایط نامناسـبی به سـر 
مـی بـرد و ایـن واقعیـت را نمی تـوان انکار کرد.اما سـال 
هـا بعـد وقتـی در دهه پنجم یا ششـم زندگیمـان روزگار 
سـپری مـی کنیم؛چگونـه بـا خودمان کنـار بیایـم که به 
خواسـته هایمـان نرسـیده ایم، چون شـرایط فـان بود و 
بهمـان بود؟چگونه چشـم در چشـم ارزو هایمـان بدوزیم 
و از شـرایط بگویم؟وقتـی آنهـا هیـچ چیـز و هیچ کس را 
جـز مـا نمی شناسـد! پرنـده نا امیـدی و یـاس ناگذیر بر 
دوش همـه مـا خواهـد نشسـت؛ برنـده کسـی اسـت که 
بـه او اجـازه النـه گزینـی ندهـد. شـما ملـزم بـه تـاش 
هسـتید نه نتیجه؛پـس خودتان را شـرمنده روز هایی که 
از عمرتـان مـی گـذرد نکنید!با ایمـان و اعتمـاد به نفس 
تـاش کنیـد، قـول مـی دهـم نتیجـه خواهیـد گرفـت. 
هیـچ انسـان تاشـگری از سـهم موفقیـت هـای دنیا بی 

نصیـب نمانده اسـت.
 ..حرف.آخر؟!؟

دنبـال کاری برویـد کـه بـه ان عاقـه دارید. نـه فقط در 
مباحـث هـای علمـی، بلکـه در هـر زمینـه ای مثـل کار 
هـای هنـری و ورزشـی. امـا بـرای آن کار پـر از عشـق و 
رویـا باشـید. موفقیـت ها قبـل از به وقوع پیوسـتن صرفا 

چنـد ایـده در ذهـن بـوده انـد و چنـد آرزو در قلب!
امیـدوارم خواننـدگان ایـن نشـریه پر از آرزو باشـند چرا 

کـه تنهـا آرزوها مـا را نجات مـی دهند...

تولـد ۲۲ سـالگی صـدف بـود و صدای خنـده ی مهمان 
ها که اکثرا همکاسـی های دبیرسـتان و هم دانشـگاهی 
هایـش بودنـد فضـا رو پر کرده بـود. اما خـودش روی یه 
مبـل گوشـه سـالن نشسـته بود و بـا چهره ای خسـته به 
صفحـه ی موبایـل خیـره شـده بـود. جلـو رفتـم و باالی 
سـرش ایسـتادم امـا متوجـه حضـور مـن نشـد. عکـس 

هـای مهمانـی را نـگاه میکـرد و زیـر لب غـر میزد.
پرسیدم: چیزی شده؟

سـرش رو بـاال آورد و جـواب داد: هیـچ کـدام از ایـن 
عکـس هـا آن چنـان که بایـد بـا شـکوه از آب در نیامده 

ند. ا
تازه فهمیدم که ماجرا از چه قرار است.

کیـک چنـد طبقـه و بادکنک آرایـی جـذاب و این همه 
مهمـان همگـی بـه خاطـر فالوئرهایـش بودنـد. صدف در 

چنـد مـاه اخیـر خیلـی عوض شـده بود.
قبـا نبـض دورهمـی هـا را در دسـت میگرفـت و تـا 
زمانـی کـه همـه از خنـده منفجر نمیشـدند دسـت بردار 
نبـود. صدفـی کـه مـن میشـناختم شـعارش “در زمـان 
حـال زندگـی کـن” بـود و تـوی بـد تریـن شـرایط حال 

همـه را خـوب میکـرد دیگـر تغییـر کـرده بـود.
یـه وقتایـی صدایش میکردم  “خورشـید خانـوم “ چون 
سـال چهـارم دبیرسـتان وقتـی کـه همگـی از غـم فوت 
یکـی از همکاسـی هایمـان از غصه یخ بسـته بودیم اول 
خـودش را جمـع و جـور کـرد و بعـد با گرمـای محبتش 

یـخ همـه را آب کرد.
امـا حـاال آن قـدر درگیر قضـاوت های دیگران شـده که 
از اون صـدف ۱۰۰ درصـد طبیعـی چیـزی جـز اسـانس 
باقـی نمونده. مـا همگی نقـاش زندگی خودمان هسـتیم 
امـا وقتـی زندگـی هایمـان را قـاب شـده و بـه دیـوار 
آویختیـم، سـمباده ی انتقاد بینندگان را بـه تن میخریم 
و هیچـگاه نمتوانیـم رضایـت تـک تـک شـان را جلـب 
کنیـم پـس چـه بهتر کـه بـرای خودمـان زندگـی کنیم.

شماره ۲مرداد ۹۹نشریه علمی اجتماعی بسیج دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران


