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طاهره کاغذچی
چهره ماندگار شیمی

یکــی از چهرههــای
ماندگار شیمی در ایران
زنان ماندگار
دکتــر طاهــره کاغذچی
اســت که بــا تحقیقات
گســترده و خاصــش
هــم در ایــران شــناخته
شــده اســت و هــم در
جهــان .متولــد 1325
در تهــران اســت .او بــه
رشــته شــیمی عالقــه
بســیاری داشــت و بــه
گفته خودش تحصیل در این رشته همیشه آرزویش
بود به همین دلیل برای ادامه تحصیل در دانشــگاه
اولین انتخابش رشــته شــیمی بود .لیسانسش را در
ســال  1347در رشته شیمی گرفت و پس از آن برای
ادامه تحصیل در رشــته مهندســی شیمی ،دریافت
فــوق لیســانس و دکتــرای ایــن رشــته بــه دانشــگاه
برادفورد انگلیس رفت .سال  1351توانست مدرک
دکترایش را در این رشــته بگیرد و پس از آن به ایران
بازگشت .بالفاصله پس از بازگشت با رتبه استادیاری
به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
درآمد و تا سال  1367که کرسی استادی را گرفت.
او توانســت گــروه صنایــع غذایــی را در دانشــکده
مهندسی شیمی راه اندازی کند و در دوران تدریسش
اســتاد دانشــکده فنی دانشــگاه تهران ،شهید باهنر
کرمــان ،علم و صنعــت تهران و دانشــگاه صنعتی
نفــت اهواز بود و ســال  1372بهعنوان اســتاد نمونه
کشــور انتخــاب شــد .یــک ســال بعــد هــم بهعنوان
بهتریــن مؤلــف و مترجــم زن در کشــور معرفــی
شــد .کاغذچــی عضو وابســته گروه علوم مهندســی
فرهنگســتان علوم جمهوری اســامی ایــران ،عضو
شــورای عالی برنامهریزی وزارت علوم ،تحقیقات و
فنــاوری و عضویت در انجمن نفــت ایران و انجمن
شیمیدانان امریکا ( )ACSهم بوده است.
طاهــره کاغذچــی ،تألیــف چندیــن عنــوان کتــاب
تخصصی در زمینه مهندسی شیمی و ترجمه کتاب
«عملیات انتقال جرم» نوشــته رابرت تریبــال را در
کارنامــه علمی خــود دارد .وی همچنین بیش از 50
عنوان مقاله علمی در نشریات معتبر بینالمللی به
چاپ رسانده است.
او دربــاره موفقیتــش در ایــن رشــته میگوید«:پدرم
خیلی مشوق فرزندانش بود و من عالقهمندیام به
ادامه تحصیل و پیشــرفتهایم را مدیون او هستم.
بــا اینکــه در زمان ما تحصیــل و کار کــردن دختران،
عادی و رایج نبود ،ایشــان در هر مسألهای که باعث
پیشــرفت علمــی مــن میشــد ،پیشــقدم بودنــد و
هیــچ گاه مانــع بازدیدهــای علمی من نشــدند ،در
حالی که آن زمان من تنها دانشجوی دختر در رشته
مهندسی شیمی دانشکده فنی بودم».
کاغذچی ســال  1381بهعنوان چهره ماندگار رشــته
شیمی انتخاب شد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :آسایشگاه سالمندان ارامنه اصفهان /گذر زمان
عکس :زهرا باغبان

مامان و معنی زندگی

ولی تو متوجه نشدی ،مامان .ما باید از هم جدا
بشــیم ،نباید همدیگه رو به زنجیر بکشیم .انسان
برشی از کتاب
شدن اینجوریه.
در اصــل هــر آدمی تو دنیا تنهاســت .این ســخت
است .ولی این جوریه دیگه و ما باید با این مسأله
روبهرو بشیم.
میدانــم احســاس خوبی نســبت بــه خونهات،
پاهات و پوســتت نداری .ولی اینها «تو» نیستند.
اینهــا فقــط چیزایــی «دربــارهی» تــو هســتند،
نــه «تــو»ی اصلــی و حقیقــی .بــه اصــل خــودت
نــگاه کــن .آنجــا چــه چیــزی را میخواهــی تغییر
بدهی؟
بعضــى افــراد ،سراســر زندگــى را جنگــى
کینخواهانه میبینند که باید در آن پیروز شد.
یادگرفتهام آنهایی که بیش از بقیه از مرگ میترســند کســانی هســتند که با حجم
زیــادی از زندگــی نزیســته بــه مــرگ نزدیــک میشــوند .بهتــر اســت از همــه زندگی
اســتفاده کنیــم .بــرای مــرگ چیــزی جــز تفالــه باقــی نگذاریــم ،هیــچ چیــز جز یک
قلعه سوخته.
نام کتاب:مامان و معنی زندگی
نام نویسنده :اروین د .یالوم
ترجمه :سپیده حبیب
انتشارات :قطره
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لبخند تو چیزی شبیهِ عطر نان است
جانعاشق...
قدریبخندایخندههایت ِ
معصومه صابر

عکس :زینب امانی

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
دولــت  4الیحــه بــرای
حمایت از زنان در دســت
تدویــن دارد /معــاون
امــور زنــان و خانــواده
رئیسجمهــوری از تدوین
 4الیحــه بــرای حمایت از
زنان در این معاونت خبر داد .معصومه ابتکار گفت:
این لوایح در مورد موضوعات مختلف از جمله دیه،
سن کیفری ،مسأله طالق و سن ازدواج تهیه و تدوین
شــده اســت .او در مورد سرنوشــت طــرح ممنوعیت
ازدواج کودکان موسوم به کودک همسری در مجلس
گفــت :گویا این طرح در مجلــس به موانعی برخورد
کرده اســت امــا تالش میکنیــم از طریــق مجلس و
هم فکری با نمایندگان محترم و فراکسیون زنان روند
تصویب آن را تسهیل کنیم ،همچنین خودمان برای
الیحه در این زمینه فکر میکنیم.

تهــای زنــان
فرص 
برای کســب مناصب
اندک است /نماینده
مــردم تهــران در
مجلس گفــت :بحثی
کــه در جامعــه وجــود
م کــردن فرصتهایی
دارد ،این اســت کــه فراه 
کــه مناصــب سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگی را در اختیار زنان قرار دهد ،بسیار اندک
اســت .طیبــه سیاوشــی افــزود :یکــی از مباحث
مهم در جامعه این است که فرصتها بدرستی
در اختیار زنان قرار نمیگیرد اما مســأله مهمتر
این است که نوع دیدگاه زنان نسبت به هم باید
تغییــر کنــد؛ در جامعه زنــان نبایــد نیتخوانی
شود و باید بدون پیشداوری و تعصب به مسائل
حوزه زنان پرداخته شود.
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ورودزنانبهورزشگاهها
بــه کجــا رســید؟ /عضــو
کمیســیون فرهنگــی
مجلــس گفــت :بنــده
و برخــی از همکارانــم
بجــد پیگیــر موضــوع
ورود بانوان به ورزشــگاهها هســتیم تا اینکه هر چه
ســریعتر این مشــکل برطرف شــود امــا بهصورت
کلــی بحــث در حــال رفــع شــدن اســت .پروانــه
سلحشــوری افــزود :در روزهــای نخســت که بحث
ورود زنان به ورزشگاهها در فراکسیون زنان مطرح
شــد با مخالفتهای زیادی مواجه شد اما بتدریج
حساســیتها در رابطه با این موضوع کاهش پیدا
کرد .وی گفت :بهدلیل مهیا شــدن زیرساختها و
همچنین عالقهمنــدی خانوادهها این مشــکل در
آیندهای نه چندان دور برطرف میشود.

دختــران سیســتان
و بلوچســتانی درصــدر
بازماندگان از تحصیل/
معــاون حمایــت و
ســامت کمیتــه امداد
گفت :براساس آخرین
آمار اخذ شــده از وزارت رفاه تعداد افراد بازمانده
از تحصیل تحت حمایت کمیتــه امداد  ۲۶۱۵نفر
در ســال تحصیلی جاری بود ه اســت .فاطمه رهبر
افزود :براســاس گــزارش وزارت آموزش و پرورش
 142هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود
دارد که بیشترین بازماندگان از تحصیل را دختران
سیســتان و بلوچســتان تشــکیل میدهنــد ،چراکه
ازدواجهای زودرس بهدلیل فقر مســائل فرهنگی
سبب شــده تا این اســتان بیشترین بازماندگی از
تحصیل را به خود اختصاص دهد.

