iran BANoO
شماره دویست و سوم
یکشنبه  7بهمن 1397

iranbanoo@icpi.ir

گـــــــزارش

پرفســور طاهره کاغذچی در ســال  1325در تهران متولد
شــد .وی تحصیالت اولیه تا مدرک لیسانس رشته شیمی
در ســال  1347را در تهــران گذرانــد و ســپس بــرای ادامه
تحصیلدررشتهمهندسیشیمی،دریافتفوقلیسانس
و دکترای این رشــته به دانشــگاه برادفــورد انگلیس رفت
و مدرک دکترای این رشته را در ســال  1351دریافت کرد.
طاهره کاغذچی ،تألیــف چندین عنوان کتاب تخصصی
در زمینه مهندسی شیمی و ترجمه کتاب «عملیات انتقال
جرم» نوشته رابرت تریبال را در کارنامه علمی خود دارد.
وی همچنیــن بیش از  50عنوان مقاله علمی در نشــریات
معتبر بینالمللی به چاپ رسانده است.

کی متوجه شدید که به علم عالقهمندید و دوست
داریدیکیازرشتههایعلمیرادنبالکنید؟
زمانی کــه دانشآموز بــودم ،عالقه زیادی به رشــته
شیمی داشتم .بعدتر متوجه شدم از این رشته عالوه
بر آزمایشــگاه میشود در صنعت هم استفاده کرد،
بــا خودم گفتم از همین روش میشــود محصوالت
شــیمی مختلفــی تولید کــرد .بــه همیــن دلیل هم
توجهم به مهندسی شیمی جلب شد .برای امتحان
ورودی دانشگاه ،رشته شیمی را انتخاب کردم .وقتی

الهام فیروزبخت

حدود یک ماه پیش انجمن آکادمیهای
علــوم و مجامــع علمــی آســیا ()AASSA
کتابی با عنوان «شــرح حال دانشــمندان زن در
آسیا» منتشر کرد که در میان اسامی دانشمندان نام
سه دانشــمند زن ایرانی هم میدرخشید .این انتخاب
از میان نامزدهای معرفی شده از سوی بیش از  ۳۰آکادمی
در منطقه آسیا و اقیانوسیه صورت گرفته است و در نهایت
شــرح حال  ۵۰تن از برجســتهترین زنان آســیا در رشــتههای
علوم و مهندســی در کتاب منشتر شده است .پروفسور طاهره
کاغذچی و پروفســور زهرا امام جمعه دو دانشمندی هستند که
نامشان در لیســت دانشمندان ایران و پروفسور مهشید فیروزی
از طریق آکادمی علوم استرالیا به عنوان یکی از دو دانشمند این
کشور معرفی شدهاند .پروفسور فیروزی دارای مدرک لیسانس و
فوق لیســانس مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران
و دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه کوئینزلند استرالیا است.
در این کتاب ســؤالهای مشــابهی از تمام دانشمندان پرسیده
شــده و نام هــر کدام به تفکیک کشــورها آورده شــده اســت.

پروفسور طاهره کاغذچی و پروفسور زهرا امام جمعه به سؤاالت
آکادمیهای علوم و مجامع علمی آسیا چه پاسخهایی دادهاند
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وارد دانشــگاه شــدم با این رشــته بیشــتر آشنا شدم،
فهمیدم شیمی میتواند به ما برای بهبود صنعت
کشــورمان در شــاخهها و رشــتههای مختلفی مانند
پتروشــیمی ،مــواد معدنــی ،صنایــع غذایی و ســایر
زمینههاکمککند.
چــه چیزهایــی یــا چــه کســانی در یادگیــری علــم
الهامبخششمابودهاند؟
هیــچ شــخص خاصــی وجــود نداشــت کــه حــس
کنجکاوی مــن را برانگیزد .من همیشــه به مســائل
علمی عالقهمند بودم و معتقد هستم علم زندگی
مــا را بهبــود میبخشــد .در واقع هر چیزی کــه ما در
زندگــی و در اطراف خود میبینیم الهامبخش علم
اســت و چیزی از علــم همراه خــود دارد .البته پدرم
همیشــه مشــوق من بــود ،اما بیشــتر عالقه داشــت
پزشــک شــوم .از این بابت هم از او بســیار متشکرم،
امــا متأســفانه او را دیگــر در کنار خود نــدارم .علم و
فناوری در زندگی انســان نقش مهمی دارند ،گرچه
در دهههــای اخیر و با پیشــرفت تکنولــوژی ،محیط
زیست ما را آلوده کرده و مشکالت فراوانی را متحمل
شده است.
درحرفهتانالگوییداشتید؟
حقیقتــاً هیچ مــدل و الگوی خاصی نداشــتم ،وقتی
متوجــه شــدم کــه چگونــه دانشــمندان در سراســر
جهــان میتوانند زندگیها را تغییــر دهند و با نقش
مهم تکنولوژی در زندگی انســان بیشــتر آشنا شدم،
تصمیم گرفتم که دانشمند شوم .به نظرم پیشرفت
در علم جهان را تغییر میدهد ،مخصوصاً پیشرفت
تکنولوژی که اساســاً مبتنی بر ثــروت علمی و زندگی
بهتــر مردم اســت .افــرادی کــه در کشــورهای دارای

