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دومین کنفرانس بینالمللی «سیســتمهای
یکپارچه تجدیدپذیر» به میزبانی آژانس بینالمللی
انرژی و دولت سنگاپور برگزار شد .یکی از موضوعات
اصلی این کنفرانس ،سیستمهای قدرت درحال
گذار بود و برای نخســتین بار سه جنبه کلیدی
امنیت انرژی با عنوان :انتقال انرژی توسط انرژیهای
تجدیدپذیر متغیر ،حمالت ســایبری و تغییرات
اقلیمی در این کنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.
امنیت انرژی مأموریت اصلی آژانس بینالمللی
انرژی است ،زیرا امنیت انرژی برای رفاه اجتماعی،
رونق اقتصادی و انتقال موفقیتآمیز انرژی پاک،
امری حیاتی است .فاتح بیرول ،مدیر اجرایی آژانس
بینالمللی انرژی گفت :ما بهطور ویژه درحال کمک
به کشورها در سراسر دنیا هستیم تا حصول اطمینان
کنیم همه شهروندان آنها به انرژی پاک ،قابل اعتماد
و مقرونبهصرفه دسترسی دارند :.با توجه به بحران
بیماری کووید  ،19-برق برای عملکرد جوامع مدرن
و کاهش انتشار گازهای گلخانهای ضروری است؛
ازاینرو ،ما در حال گسترش و پایداری فعالیتهای

خود در زمینه امنیت انرژی هستیم.
مدیر اجرایی آژانس انرژی افزود :سهم برق در
سبد مصرف انرژي جهان یکپنجم مصرف انرژی
را تشــکیل میدهد و این سهم همچنان درحال
افزایش است .امروزه سیستمهای کنتر ل مرکزی
و نیروگاههای تولید برق میتوانند در هر زمان برق
مورد نیاز کشورهای زیادی را تأمین کنند؛ اما با
توجه به شیوع بیماری کووید  19-سرمایهگذاری
جهانی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر بهشدت
درحال کاهش است.
این گزارش اشــاره میکنــد :دولتها باید با
درنظرگرفتــن اقداماتــی ازجمله حفظ ظرفیت
هستهای موجود در راکتورهای درحال بهرهبرداری
و ادامــه تحقیقــات در فناوریهای جدید مانند
راکتورهای کوچک مدوالر ،برای اطمینان از تولید
انرژی کمکربن حداکثر تالش خود را انجام دهند.
این گزارش میافزاید :برای ایجاد یک سیستم
برق کمکربن به یک رویکرد بیطرفانه تکنولوژی
در سیاستگذاری نیاز است.
فاتح بیرول گفت :آژانس ،مرجع انرژی جهان
اســت که دولتها و رهبران صنعتی میتوانند
تجربیات و تخصصهای خود را به اشتراک بگذارند
تا جهان را به سوی آیندهای مطمئنتر و پایدارتر
سوق دهند.
گزارش سیســتمهای قدرت درحــال گذار
(چالشها و فرصتهای پیشرو برای امنیت انرژی)
درواقع ،راهنمای مرجع برای سیاستگذاری در مورد
امنیت انرژی درحال حاضر و سالهای آینده است.

آژانس بینالمللی انرژی اتمی منتشر کرد

Advances in Small Modular Reactor Technology Developments

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی  12آبانماه یــک فوریت طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها را تصویب کردند.
بر اساس این طرح ،سازمان انرژی اتمی موظف است:

تأسیسات فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.
در راســتای تحقق ظرفیت 190هزار سو غنیسازی،
ظرفیت غنیســازی و تولید اورانیوم غنیسازی شده با سطح
غنای متناســب هر یک از مصارف صلحآمیز کشور ،به میزان
ماهانه حداقل  ۵۰۰کیلوگرم افزایش دهد.
ظرف مدت سه ماه عملیات نصب ،تزریق گاز ،غنیسازی
و ذخیرهسازی مواد را تا درجه غنای مناسب ،با حداقل ۱۰۰۰

عدد ماشــین  IR-2mدر بخش زیرزمینی تأسیسات شهید
احمدی روشن نطنز آغاز کند.
در همیــن بازه زمانی ،هرگونه عملیات غنیســازی و
تحقیق و توســعه با ماشینهای  IR-6را به تأسیسات شهید
علی محمــدی فردو منتقلکرده و عملیات غنیســازی را با
حداقل  ۱۶۴ماشین از این نوع آغاز کرده و آن را تا انتهای سال
 ۱۳۹۹به  ۱۰۰۰ماشین توسعه دهد.
راکتور  ۴۰مگاواتی آبســنگین اراک را که بهموجب
برجام در حال بازطراحی و بهینهسازی است ،ظرف مدت چهار
مــاه از تاریخ تصویب این قانون بــا برنامه زمانبندی معین از
طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.

نشــریه جدید آژانــس بینالمللی انرژی
هســتهای با موضــوع وضعیت توســعه
راکتورهای مدوالر کوچک ،آخرین دادهها و
اطالعات در مورد ســاخت و توسعه راکتورهای مدوالر
کوچک ( )SMRرا در ماه اکتبر  2020منتشر کرد.
راکتورهــای مدوالر کوچــک ازجملــه امیدوارکنندهترین
فناوریهای جدید در حوزه انرژی هستهای است که به کشورها
کمک میکند تا بتوانند با توجه به نیازهای خود بهدنبال منابع
انرژی قابلاطمینان و مقرونبهصرفه بروند و با جلوگیری از انتشار
گازهای گلخانهای ،به ســوی توســعه پایدار حرکت نموده و با
توجه به نیازهای پیشگفته راکتورهای مناسب را طراحی کنند.
ازاینرو ،کشــورهای درحالتوسعه با استفاده و بهرهگیری از این
نشریه (کتابچه) میتوانند چالشهای پیشرو را رفع کنند.
عالقهمندان به مطالعه بیشتر در این حوزه ،میتوانند نسخه
الکترونیکی کامل نشریه را از آدرس https://aris.iaea.org/
 Publications/SMR_Book_2020.pdfدریافت کنند.

24آبانروزبزرگداشتعالمهطباطبایی،فیلسوف،عارف،مفسر قرآن واسالمشناسبزرگ گرامیباد.
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تمام زندگی ماهی آب است اما تنها زمانی که از آن خارج
شود قدر آن را میداند ،وقتی تنفسش به شماره بیفتد و
دیگر نتواند شنا کند درمییابد اگر آب نبود او هم وجود
خارجی نداشت .فرهنگ همان آب است و ما همان ماهی
هستیم که در فرهنگی غوطه میخوریم که از زمانی که
یادمان میآید همراهمان بوده است.
آنچه فرهنگ عمومی به ما آموخته اســت؛ نوع
پوششی اســت که میپوشیم ،زبان یا لهجهای خاص
است که با آن تکلم میکنیم؛ رفتارهای اجتماعی است
که در برخورد و ارتباط با دیگران از ما سر میزند و یا
چهبسا رفتارهایی که نباید سر بزند؛ حتی نوع و ساختار
مکانی که در آن زندگی میکنیم و استانداردهایی که
در زندگیمان رعایت میکنیم و سعی بر گام برداشتن
در جهت آنها را داریم هم فرهنگ عمومی مشــخص
میکند.
هر آنچه با زندگی فــردی و حتی اجتماعیمان
ممزوج شــده است و از آن راه گریزی نیست فرهنگ
است .برای آنکه عادات ویژهی هر قومیتی پاس داشته
شــده و در ارتباط با افــرادی که با ما در یک فرهنگ
متولد شــده و رشــد یافتهاند آنچنان دچار مشــکل
نیســتیم .حرف یکدیگر را بــه راحتی میفهمیم و از
اینکه کســی خارج از فرهنگ ما به ما چیزی دیکته
کند ابا داریم.
فرهنگ عمومی شــبکه درهم تنیده ،قدرتمند
و مؤثــر از دانشها ،گرایشهــا و منشهای عمومی
جامعه اســت که در عین ابهام و نامرئی بودن ،وجود
و حضورش در جامعه احســاس میشــود و با قدرت
خویش در سرتاسر زندگی ،ما را تابع خود میسازد.
ایــن ویژگــی فرهنگ عمومی اســت که دیده
نمیشــود اما احساس میشــود و همانگونه که در
تعریفی از آن آمد بهصورت نامرئی در الیههای زندگی
فردی و اجتماعی افراد تنیده شــده اســت و به این
راحتیها نه فراموش میشــود و نه میتوان آن را به
فراموشی سپرد بهاینعلت که خو ِد زندگی است .این
فرهنگ قوی و ضعیف میشــود؛ تحریک میشود و
تحریک میکند؛ پررنگ و کمرنگ میشــود ،پنهان و
آشکار میشود؛ اما همچنان پابرجاست.
قدرت و توانایی فرهنگ عمومی در این است که
راهی بهجز پذیرش آن نیست .آن را پیش از ما ،افرادی
که قبل از ما به دنیا آمدهاند پذیرفتهاند .زمانی که ما از
آن بهعنوان اکسیژن هوا نام میبریم که بدون آن زنده
نیستیم پس قدرت فرهنگ در حیاتی بودنش است.
راهنمایی که اعمال و رفتار افراد جامعه بر اساس
آن شــکل گرفته و هدایت میکنــد نمیتواند با یک
موجــود غریبه به راحتی ارتباط برقرار کند .به همین
علت اگر مهاجرتی از یک کشور به کشور دیگر انجام
شــود جاافتادن در فرهنگ جدید و کمرنگ ساختن
فرهنگی که از آن زاده شدهاید کاری طاقتفرساست.
از سویی سهل است و از سوی دیگر ممتنع؛ این همان
الی ه پنهانی است که آشکارا خودنمایی میکند.

شمــــاره
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چگونه با خستگی همهگیری کروناویروس مقابله کنیم؟

طوالنی شدن بیماری کووید 19-و افزایش
ج بیماری ،باعث ظهور عامل جدیدی به
مو 
نام «خستگی همهگیر» شده است.
روزهای اولیه شــیوع بیماری کووید ،۱۹-افراد در سراسر
جهان مراسم عروسی ،تعطیالت و موارد دیگری مانند مالقات
با پدربزرگ و مادربزرگ را قطع کردند و بر این باور بودند که
در دورهای کوتاه این مرحله تمام میشود .ترس از کروناویروس
و ابتال به بیماری کووید ۱۹-باعث شــده بود تا افراد بسیاری
از کاالهای ضــروری خود را بهصورت مجازی تهیه کنند و از
افراد دیگر دوری میکردند .زمانی که به خانه میرسیدند ،مواد
خریداریشده را ضدعفونی کرده ،دستانشان را بهدقت میشستند،
دوش میگرفتند و لباسهای خود را تعویض میکردند؛ اما این
ش یافته است و افراد مانند
روزها ،شاید ،ترس از ویروس کاه 
قبل پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند.
در هفتههای اخیر ،در بسیاری از کشورها گزارششده است
ش یافته است و افراد
که خستگی همهگیر در میان افراد افزای 
نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای محافظت از
خود و دیگران در برابر ویروس کرونا بیانگیزه شــدند .یافتن
راههای مؤثر برای مقابله با این خستگی و تقویت مجدد همکاری
افراد چالش امروز است .این خستگی همهگیر با گذشت زمان
بهتدریج افزایش مییابد و تحت تأثیر محیط فرهنگی ،اجتماعی،
ساختاری و قانونی خواهد بود.
هنجارهای اجتماعی ،قوانینی نانوشته در مورد چگونگی رفتار
افراد در جامعه هستند .درحالیکه هنجارهای اجتماعی از بسیاری
جهات قابل ابالغ هستند ،یکی از راههای اصلی ،یادگیری از طریق
مشاهده است؛ مشاهده ،نقشه رفتاری فراهم میکند.
در اروپا و امریکا ،موارد ابتال در حال افزایش است .در کشور
انگلیس ،محدودیتهای جدیدی وضع شده و فرانسه بسیاری از
شهرها را در وضعیت هشدار حداکثری قرار داده و دستور تعطیلی
سالنهای ورزشی و مراکز تفریحی را صادر کرده است .آلمان

و ایتالیا رکورددار جدیدترین موارد ابتال روزانه هستند .مقامات
در جمهوری چک ،سیستم مراقبتهای بهداشتی خود را در
معرض سقوط توصیف کردند ،زیرا موارد بستری در بیمارستان
بسیار زیاد است و مرگومیر نسبت به هرزمانی دیگری باالست.
پژوهشگران راهبردهایی برای مقابله با خستگی همهگیری
ارائه کردند:
از شواهد برای اهداف متناسب و مؤثر استفاده شود تا
افراد را درک کنید.
بهعنوان بخشی از راهحل ،افراد را درگیر کنید.
به افــراد کمک کنید هنگام انجام کارهایی که باعث
خوشحالی آنان میشود ،خطر را کاهش دهند.
از مشــکالتی که افراد تجربه میکنند و تأثیر عمیقی
که همهگیری در زندگی آنان گذاشته است ،استقبال کرده و
آنها را برطرف کنید.
با توجه به اینکه ،انسانها بهطور ذاتی اجتماعی هستند ،دوری
از اجتماع میتواند پیامدهای روانی و مشکالت سالمتی برای آنها
ایجاد کند .رعایت خانهنشینی و دوری از اجتماع برای بسیاری از
افراد بهویژه افراد مسن و تنها دشوار شده است .شاید یک ترفند
ساده در این میان ،رعایت فاصله فیزیکی باشد.
بررسیهای اخیر نشان داده است که میزان افسردگی در
زمان همهگیری بیماری کووید ۱۹-سه برابر بیشتر شده است
و بر اساس آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ۴۰ ،درصد
از بزرگساالن آمریکایی در اواخر ماه ژوئن با مشکالت اضطراب
و افسردگی مواجه شدند.
درحالیکه همه در دورانی بیسابقه و چالشبرانگیز زندگی
میکنیم ،مراقبت از ســامت روان ،بیش از هر زمان دیگری
اهمیت دارد .همانطور که برای حفظ ســامت جسمی خود
تالش میکنیم ،یادآوری اهمیت بهداشت روانی و ارتباط آن با
سالمت جسم نیز بسیار مهم است.
منبعwww.nytimes.com :

توصیههایمفیدبرایمبتالیانبهمیگرن

عالئمی چون ســردرد آزاردهنده ،ســرگیجه،
حساســیت به نــور و صدا ،اختــاالت بینایی،
بیحسی ،احساس ســوزن سوزن شدن و حتی
ناتوانی در تفکر و تمرکزکردن میتواند از نشــانههای میگرن
مزمن باشــد .فردی که برای مدت ســه ماه و هر ماه حدود
 ۱۵روز یا بیشتر دچار سردرد است به میگرن مزمن مبتالست.
واقعیت این اســت که افراد مبتال به میگرن مزمن ،بیشتر
روزها عالئمی از بیماری دارند و زمانی که حمله میگرنی تمام
شد ،حمله بعدی شروع میشــود .در این مطلب به برخی از
راهکارهایی که میتواند عوارض میگرن مزمن روی ســامت
روان را کاهش دهد اشاره شده است:
د
در طول روز تحرک بیشتری داشته باشی 
اغلب گفته میشــود بــرای کمک به کنتــرل میگرن و
همچنین بهبود ســامت روان ورزش کنیم؛ اما برای افرادی
که هر روز درگیر سردردهای شدید میگرنی هستند ،توصیه به
تحرک داشتن مفیدتر از اجبار به ورزش کردن است .افزودن

حرکت بیشتر به زندگی روزمره آسانتر از ورزش کردن است.
د
زمانی را به خودمراقبتی اختصاص دهی 
خودمراقبتی عبارتی است که اغلب در رسانههای اجتماعی
با آن مواجه میشــویم؛ اما این عبارت به چه مفهوم اســت؟
خودمراقبتــی در واقع اولویتبندی زمانی اســت که فرد به
خود اختصاص میدهــد .خودمراقبتی میتواند جداشــدن
از شــبکههای اجتماعی ،اولویتبندی کــردن کار و زندگی،
مطالعهکردن ،چرتزدن ،تماشــای فیلم موردعالقه یا صرف
وقت برای انجام یک کار هنری باشد.
د
به دیگران کمک کنی 
زمانی که فرد دچار حمله میگرنی خفیف است میتواند با
تمرکزکــردن روی دیگران تا حدودی ذهن خود را از درد دور
کند .یکی از سختترین بخشهای این راهکار ،اقدام به شروع
انجام کاری برای دیگران است؛ اما زمانی که فرد فعالیت خود را
شروع کند بهتدریج احساس درد کمتری خواهد داشت.
منبعHealth line :
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چطور میتوانیم بدون ناراحتکردن دیگران
بگوییم؟
به آنها

«نه»

عطیه رضایی
روانشناس بالینی

گزینهای بهنام «نه! »
اگر شما هم جزوكسانی هستید كه
بیشــتر اوقات بهرغم میل باطنی خود،
ناچار به پذیرش تقاضای دیگران شدهاید یا نمیتوانید
نارضایتی خود را از یك دوســت بیان كنید ،احتماالً
در زمینه رفتار قاطعانه ،جرأتمندی در بیان نظرات
و در نهایت در مهارت «نهگفتن» مشکل دارید .اگر
تابهحال فکر کردهاید شاید پاسخ منفی در بسیاری
از مواقــع گزینــه بهتر و مفیدتری بــرای رهایی از
اســترسهای زیاد و راضی نگهداشتن همه است با
یادگیری نهگفتن بهراحتی میتوانید از این استرسها
رها شوید.
چرا باید مهارت نهگفتن را یاد بگیریم؟
مهارت «نهگفتن» یعنــی اعتمادبهنفس ،اراده و
پافشــاری بر حقوق خود و نباید بهاشتباه بهمعنی
مخالفت محض با دیگران برداشت شود .متأسفانه در
فرهنگ ما ،فردی مؤدب و خوب قلمداد میشود كه
در مقابل خواست دیگران سكوت کرده و هیچگاه از
خود دفاع نكند .آمارها حاكی از آن است كه بیشتر
سوءاستفادهها ،اعتیاد ،دزدی و دیگر بزهها در شرایطی
رخ میدهد كه اگر فرد مهارت گفتن پاســخ «نه» را
داشت دچار آن شرایط خطرناک نمیشد.
ی
ضرورت آموزش این مهارت از کودک 
خانواده ،والدین ،مربیان و مسئوالن مراكز آموزشی
بهعنوان الگو باید این مهارت را بهخوبی و بهموقع به

كودك آموزش دهند .سن سه تا چهارسالگی بهترین
زمان برای یادگیری این موضوع است ،زیرا كودك در
این سن بهآرامی دنبال استقالل است .پدر و مادر یا
هرکســی كه مسئولیت نگهداری و تربیت كودك را
برعهده دارد ،میتواند در قالب داستان و بازی مهارت
«نهگفتن» را با كودك تمرین كند و در این تمرینها،
عواقب خجالتكشــیدن و «نه گفتــن» را برای او
توضیح دهد.
سوءتفاهمهای رایج درباره «مهارت نهگفتن »
«نهگفتن» به معنی خودخواهی نیست .وقتی وظیفه
جدیدیرانمیپذیریدبهاینمعنیاستکهمسئولیتهایی
که درحالحاضر به عهده دارید اهمیت دارد و نمیخواهید
در انجــام آنهــا کوتاهی رخدهد پس میگویید «نه».
همیشــه پاســخ مثبت به درخواستها ،خوب نیست.
وقتی بیشازحد مســئولیت به عهده میگیرید تحت
استرس شدیدی هستید و احتمال احساس خستگی و
ازپا درآمدنتان بیشتر میشود .بلهگفتن باعث میشود
دیگران از انجام آن کار ناتوان شوند .بهعبارتدیگر وقتی
نهمیگویید راه را به روی فرد باز میگذارید تا خودش
دستبهکار شود و راه خود را پیداکند.
چگونه نه بگوییم ؟
اگر کاری را دوست ندارید؛ نه بگویید .از استفاده
از این واژه نترسید .مراقب عبارتهای جایگزینی که
دربردارنده تردید هســتند مانند عبارات« :مطمئن
نیستم»« ،فکر نکنم بتوانم» و ...باشید چون به این

معنی برداشت میشود که ممکن است بعدا ً پاسختان
مثبت باشد .اگر مطمئن هستید که باید نه بگویید
بدون معطلی یک نه محکم بگویید .محکم «نهگفتن»
البته به مفهوم عصبانیت ،پرخاش یا پریدن به طرف
مقابل نیست.
نه گفتن را طوالنی نکنید .دلیل خود برای امتناع
از پذیرش درخواست را بیان کنید؛ اما از توضیح دادن
زیاد یا توجیهکردن خودداری کنید .بهترین کار این
است که صادق باشــید .برای نپذیرفتن مسئولیت،
دلیل نسازید.
خود را برای تکرار درخواست آماده کنید .ممکن
است تقاضای موردنظر چندین بار از شما درخواست
شود و الزم است چندین بار پاسخ منفی خود را اعالم
کنید تا دیگران آن را بپذیرند .اگر طرف مقابلتان در
فشار است به نرمی «نه» بگویید و بهتر است پاسخ از
سر همدلی بوده و به شکلی باشد که حداقل اگر فشار
او را کم نمیکند ،افزایش هم ندهد.
نه را مستقیماً به خود شخص بگویید .با نهگفتن
بهصورت رودررو ،پیامی را به شــخص مقابل منتقل
میکنیــد و همچنین بهآســانی میتوانید عالوهبر
نهگفتن چیزهای دیگری را هم بازگو کنید.
محترمانــه برخــورد کنید و با تعریــف و تأیید
تالش فرد ،احترام خود به خواسته او را نشان دهید.
بهتر اســت بعد از نهگفتن تشکر کنید و یک کلمه
تشــکرآمیز مثل «ممنون» یا «مرسی» هم بگویید
چون تأثیر ســریع و مثبتی روی درخواستکننده
خواهید گذاشت.

درباره روز جهانی علم

حدیث

درخدمت صلحوتوسعه

هر کـس به رزق و روزى
کم از خدا راضى باشد،
خداوند از عمل کم او
راضى خواهد بود.
امام رضا علیه السالم
بحـاراالنـوار،ج78
ص 357

مقال

هرچه بیشتر کتاب بخوانید ،بیشتر از زندگی حقیقی
برخوردار خواهید شد ...
فرانسوا ولتر

سازمان جهانی یونسکو بهعنوان معتبرترین سازمان
آموزشــی و فرهنگی در جهان که در حوزههای علم،
فرهنگ و آموزش فعالیت میکند ،نخســتین بار در
ی در نشســت بوداپســت مجارســتان
 ۱۹۹۹میالد 
 ۱۰نوامبر ( 20آبــان) را بهعنوان روز جهانی علم در
خدمت صلح و توســعه نامگذاری کرد .این نامگذاری
ی و بانیان
هرچند ارزشنهــادن به علم و فناوری علم 
علم خوانده شده است؛ در عینحال تالش در راستای
ایجاد پیوند میــان فناوریهای علمی ،بهبود کیفیت
ی عمومی و کاهش و مهــار تهدیدهای اقلیمی
زندگ 
ک نیز به شمار
ناشی از تولید و فناوریهای تکنولوژی 
میرود .از مهمترین اهداف یونســکو از نامگذاری روز
علم ،بهرهمندی آحاد جامعه از ثمرات علم ،فنآوری و
نوآوری ،ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون
تأثیر علم ،فنآوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم،
صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیتهای جدید بود
که موجب ارتقای کیفیت عمومی زندگی میشود.
در ایــن زمینه رهبر معظم انقالب نیز در دیدار
با نخبگان کشــور با اشاره بهسرعت پیشرفت علمی
ایــران ،درباره جایگاه علمی کشــور در ســخنانی
خاطرنشان کردند :جایگاه علمی ایران پایین نیامده
است؛ اما متوجه باشــیم که قرار بود جایگاه علمی
ایــران باالتر برود .ســرعت پیشــرفت علمی ایران
بههیچوجه نباید کاهش یابد ،بلکه باید بیشتر شود،
زیرا دچار عقبماندگیهای علمی فراوان هستیم.
درواقع ،روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
فرصتی را برای مؤسسات علمی ،دولتها ،اجتماعات

مدنی و دانشــمندان فراهم میکند تا درباره صلح
و توسعه که از اساسیترین مفاهیم اجتماعی است
به بحــث و تبادلنظر بپردازند .در نگرش نوینی که
یونسکو به آن اهتمام میورزد ،صلح تنها به مفهوم
نبود جنگ میان دولتها نیســت ،بلکه میتواند به
معنای شرایط یک مدیریت ملی سازنده ،حلوفصل
اختالفــات و ایجــاد هماهنگــی در روابــط میان
بخشهای مختلف نهادی یک جامعه باشد .بدیهی
اســت ،جوامعی که از روش علمی سود میجویند،
میتوانند منظری مشــترک برای نــگاه به جهان
بیابند و تالش و تأکید خود را بهجای اختالفها بر
اشتراکها متمرکز کنند تا از این میان ،شاید صلح
سرانجام سر برآورد.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه ،هرچند
عنوان کلی اســت؛ اما این عنــوان کلی دربردارنده
اهداف و برنامههای دیگری اســت که کشــورها و
نهادهــای علمی باید تالش کنند تا به آن دســت
یابند ،این اهداف عبارت است از:
بهرهمنــدی آحــاد جامعه از ثمــرات علم،
فناوری و نوآوری.
معرفی پیشکســوتان و شخصیتهای علمی
برجسته کشور.
ایجــاد زمینــه مناســب بــرای آشــنایی
دانشآموزان با مهارتها و مشاغل علمی.
ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون
تأثیر علم ،فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم.
ایجاد تمهیدات الزم برای بازدیدهای عمومی
از موزههای علمی کشور.
بازدید عمومی از مراکز و مؤسسات مؤثر در
ایجاد تعامل بین علم ،صلح و توسعه.
معرفــی برخی موقعیتهــای نو که موجب
ارتقای کیفیت عمومی زندگی میشود.
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