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◾

ددستچين
ستچين

کمیته امداد
هوشمند
میشود

جعفر صباغیان،
معاون حقوقی و امور
مجلس کمیته امداد
امام خمینی(ره)
با بیان اینکه در
حال آمادهسازی
زیرساختهای الزم
برای الکترونیکی
کردن فعالیتهای این
نهاد هستیم ،به ایرنا
گفت :هوشمندسازی
خدمات سبب
افزایش حفظ کرامت
نیازمندان در جامعه
میشود .سرعت
عمل ،دقت در کار
و اعتمادافزایی
بین کمیته امداد با
خیران و مردم از
دیگر دالیل اجرای
طرح هوشمندسازی
کمیته امداد است.

◾چنبره انداختن «پزشکساالری» بر نظام درمان
محمد شریفی مقدم ،دبیرکل خانه پرستار
به ایلنا گفت :وزیر بهداشت عضو هیئت
علمی اســت و از دولــت خواسته حقوق
اعضای هیئت علمی علوم پزشکی افزایش پیدا کند
چون منافع خودشان است؛ اما کادر سالمت نه اهمیت
دارد و نه اولویت .این حاصل چنبره انداختن «پزشک
ساالری» بر نظام درمان است.

استنااصر مزینی

ده
دانشگاهوعلش مصنوعی
م و صنعت

محمود مصدق ه ــوش
مـصـنــوعــی ،دان ـشــی نــوپــا امــا
پُرافتخار در دنیای امروز است.
دانشیکههرچندعمرپیدایش
آن بــه یــک قــرن نمیرسد ،اما
میتواند بسیاری از فرایندهای
موجود در کسبوکارها را به تنهایی انجام دهد،
حجم کاری نیروی انسانی را به طور چشمگیری
کاهش و بازدهی یک سازمان را افزایش دهد ،در
زمان و هزینه و بسیاری از منابع دیگر صرفهجویی
کند و… همه اینها نشان از اهمیت و بازدهی
روزافزون این علم دارد.
رهبر معظم انقالب بهتازگی در جمع نخبگان و
استعدادهای برتر از «هوش مصنوعی» بهعنوان
یک مسئله مهم و آیندهساز نــام بردند و تأکید
کردند :این مسئله در اداره آینده دنیا نقش دارد و
باید بهگونهای عمل کنیم که ایران جزو ۱۰کشور برتر
هوش مصنوعی در دنیا قرار بگیرد.
حال پرسش این است آیا میتوانیم با تأکید بر
داشتههای خود در این فرصت ،برتری خویش را در
این حوزه نیز به دنیا اثبات کنیم؟

◾
جامعه

واکنش

انتقاداز
موافقان
افزایشظرفیت
رشتههای
پزشکی
محمدرئیس زاده،
رئیس سازمان نظام
پزشکی به افزایش
ظرفیت رشتههای
پزشکی واکنش نشان
داد و در توییتر نوشت:
مسئوالنمحترملطفا ً
پیش از اینکه دلیل
مخالفتجامعه
پزشکی را در تضاد منافع
جستوجو کنید به دو
مطلب توجه داشته
باشید :ورودیهای
این طرح هشت سال
بعد وارد چرخه کاری
میشوند .به سن
بزرگواران جامعه پزشکی
مخالف این طرح عنایت
کنید.
ارائه خدمات درمانی،
یکبست هبههمپیوسته
است که پزشک تنها
یک جزء آن است.
افزایش بیرویه ظرفیت،
کمبود سایر اجزای آن
را حل نخواهد کرد .آیا
کمبود دارو با افزایش
داروسازان حل میشود؟

◾ 5سال کافی است اگر...
دک ـتــر سـیــدعـلــی حـسـیـنــی ،عضو
ش ــورای سیاستگذاری کــان پــروژه
ه ــوش مـصـنــوعــی و ع ـلــوم اســامــی
در پاسخ به قــدس میگوید :ایــران در رشتههای
عـلــوم مهندسی ،کامپیوتر و ه ــوش مصنوعی
تــوسـعــه زیـ ــادی داش ـتــه اس ــت بــه طـ ــوری کــه بر
اساس گزارش سازمان معتبر اسکوپوس در رتبه
شانزدهم جهان و به لحاظ تعداد ارجــاعــات در
جایگاه چهاردهم دنیاست .اما به لحاظ صنعتی
گــزارشهــایــی که غربیها منتشر کردند رتبه ما
 76جهاناستکهفکرنمیکنمصحیحباشد،چون
گزارشهای کاملی از کشور ما در اختیار این سازمان
قرار نگرفته است .ضمن اینکه ما در صنعت هم در
بسیاری از زمینهها در حوزه هوش مصنوعی مجهز
هستیم .البته یک مؤسسه دیگر که در هوش
مصنوعی پایش میکند ایران را در بخش صنعت
هوش مصنوعی در رتبه سیام جهان میداند.
این پژوهشگر پسادکترای دانشگاه علم و صنعت
ایران با اشاره به اینکه رسیدن به رتبه دهم جهان با
توجه به جایگاه علمی کشور در هوش مصنوعی و
ارجاعاتی که به مقاالت ما در این بخش میشود
غیرممکن نیست ،میگوید :با یک خیز در کمتر
از پنج ســال میتوانیم در حــوزه پــژوهــش هوش
مصنوعی به زیر رتبه دهم برسیم .البته برای این
منظور باید چند اتـفــاق مهم رخ دهــد .نخست
اینکه ارگانها ،سازمانها و دستگاههای مختلف
بــایــد ب ـراســاس اسـنــاد بــاالدسـتــی کـشــور بخشی
ازبودجهشان را به بخش پژوهش اختصاص دهند
یعنی قانون مربوطه را اجرا کنند .همچنین در سند
باالدستی مشخص شود هر کدام از وزارتخانهها
چند درصد بودجه پژوهشیشان باید صرف هوش

◾

◾

◾فراخوان بازنشستگان برای جبران کسری نیرو
محمدمهدی فــروردیــن ،عضو کمیسیون
فرهنگیمجلسشورایاسالمیبهپاناگفت:
برای جبران کسری نیرو در آموزش و پرورش،
فراخوان زدهاند و نیروهای بازنشسته را به کار گرفتهاند .این
موضوع کمکی به آموزش نمیکند .امیدواریم آقای نوری با
همکاری کمیسیون آموزش مجلس گام تازهای برای تحقق
اهداف و برطرف شدن مشکالت فرهنگیان بردارد.

برای آنکه بتوانیم به جایگاه قابل قبول جهانی
و رتبه  ۱۰دنیا در هوشمصنوعی برسیم ،دولت
باید این مقوله را بهصورت یک اولویت فوری
مدنظر قرار داده و برای آن برنامهریزی کند.
وضعیت کشور در زمینه هوشمصنوعی از نظر

◾نتیجه طرح حرفهای شدن سربازی
حــشــمــت هللا ف ــاح ــت پــیــشــه ،رئــیــس
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
دوره دهــم مجلس به میزان گفت :تنها
نتیجه طرح حرفهای شدن سربازی آن بود که حقوق
سربازان را افزایش دادند .اعالم شد سربازان نزدیک به
یک میلیون و  ۴۰۰هزار تومان حقوق دریافت میکنند،
معنای حرفهای شدن سربازی این نیست.

توان تخصصی و قابلیتهای بالقوه بد نبوده
و رسیدن به رتبه دهم جهانی نیز غیرممکن
نیست ولی نیاز به برنامهریزی سریع ،اقدامهای
زمینهساز و نظارت مداوم دارد.
اگر میخواهیم به رتبه قابل قبول جهانی برسیم

برای حضور در بین  10کشور برتر دنیا چه ابزاری الزم است؟

اراده ایرانی در هوش مصنوعی

مصنوعی شود.
حسینی تهیه و تــدویــن سند راهــب ــردی هوش
مصنوعی را به عنوان یکی دیگر از ملزومات تحقق
هدف یاد شده میداند و میگوید :البته برای تهیه
این سند نباید شتابزده عمل کرد؛ بلکه باید در
فرصت مناسب و توسط یک تیم علمی خبره این
کار را انجام داد و در آن نیز از نظرات دانشگاهیان
و مراکز علمی صنعتی استفاده کرد تا این سند و
نقشه راه ،ما را به هدف مورد نظر نزدیک کند .عالوه
بر این اجرای سند یاد شده باید به یک قرارگاه سپرده
شود تا بر روند کار پویش و نظارت داشته باشد.
وی با اشــاره به ضــرورت تأمین زیرساختها در
حوزه هوش منصوعی میافزاید :حدود یک سال
است تالش میکنیم یک مزرعه کالن پردازندههای
گرافیکی ایجاد کنیم ،حتی معاونت علمی نهاد
ریــاســت جمهوری هــم ایــن را در بــرنــامـهاش قــرار
داده اس ــت ام ــا چنین م ــزرعــهای ممکن است
 500میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد که
باید فراهم شــود ،چون این زیرساختی الزم برای
کشور است.
ای ــن پــژوهـشـگــر بــا اشـ ــاره بــه نـقــش مـهــم وجــود
زیستبوم پژوهشی برای نخبگان میافزاید :اگر
این زیستبوم وجود داشته باشد ،دیگر نخبگان
مهاجرت نمیکنند .در واقــع تأمین زیستبوم
نخبگانی بــرای پژوهشگران رشتههای مختلف
بهویژه علوم کامپیوتر و روباتیک یکی از ابزارهای
اصلی رسیدن به هدف یاد شده است چون رشد و
توسعه علمی توسط نخبگان اتفاق میافتد.
وی همچنین تقویت روحیه خودباوری نخبگان
جامعه را یکی دیگر از راهکارها برای رسیدن ایران
به رتبه دهم هوش مصنوعی در سطح جهان عنوان
میکند و میگوید :هرچه این روحیه کمتر باشد
هزینههایرسیدنبهموفقیتدراینبخشبیشتر

خواهد شد.
حسینی با اشــاره به اینکه الزامات یاد شده فقط
بخشی از کار است ،میافزاید :بخش دیگر کار به
پیوند دانشگاه با صنعت برمیگردد .این پیوند از
طریق مراکزی مثل وزارت علوم و یا معاونت علمی
ریاست جمهوری صورت میگیرد .وزارت علوم و
معاونت علمی باید به ظرفیتی که میتواند هوش
مصنوعی در تمام صنایع فراهم کند ،اشراف داشته
باشند و متناسب با آن کار را دنبال کرده و اتصاالت
را به صورت هوشمندانه برقرار کنند ،وگرنه ممکن
اســت صنایع اصــا ًندانند هــوش مصنوعی چه
تأثیراتی میتواند داشته باشد.

◾
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سال سی و چهارم

◾سرمایهگذاری برای کاربردی کردن تحقیقات
دکتر علی شریفی زارچی ،عضو گروه
هــوش مصنوعی دانشگاه صنعتی
شــریــف و مــدیــر کــل آم ــار و ف ـنــاوری
اطالعات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
هم در خصوص جایگاه ایــران در سطح جهانی
در حــوزه هوش مصنوعی به قدس میگوید :این
موضوع به حــوزه تحقیقات و استفاده از هوش
مصنوعی در فناوری و صنعت مربوط میشود.
ا گ ــر مــو ضــوع را از نظر تحقیقات ،مطالعات و
آمــوزش و دانشگاهها در نظر بگیریم باید گفت
دانشگاههای ما خیلی خــوب به ایــن حــوزه ورود
کردند و دوشادوش دانشگاههای معتبر دنیا حرکت
میکنند ،به طوری که مثال ًآموزش هوش مصنوعی
در دانشگاه صنعتی شریف یکی از پرطرفدارترین
گرایشهای تحصیلی در مقاطع کارشناسی و
ارشد محسوب میشود .در حوزه تحقیقات هم تا
زمانیکهآموزشهامنجربهتحقیقاتشوندنیازبه
زیرساختهای مناسبی است .از جمله دسترسی
محققان به جیپییو یا پردازشهای گرافیکی که در
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◾

◾نگاه فصلی به زایندهرود
فــرخ مستوفی ،فعال محیط زیست به
آنا میگوید :نمیشود همه چیز را با هم
داشت .نمیشود اصفهان هم گردشگری
داشته باشد ،هم کشاورزی و هم صنایع بزرگ آببر؛
یک جایی یک چیزی قربانی یک چیز دیگر میشود،
باید یک جایی کوتاه آمــد .باید نگاه ما به زایــنــدهرود
فصلی باشد.

باید تربیت و حمایت از نیروی انسانی متخصص
و ماهر را در اولویت قرار داده و زمینههای فعالیت
آنها را بهخوبی فراهم کنیم .در مرحله بعد باید
موانع فعالیت شرکتها و استارتآپها برطرف
شود که نیاز به قوانین کارآمد دارد.

اینجا ضرورت دارد زیرساختهای واحد پردازش
گرافیکی در کشور ایجاد شود.
وی بــا اش ــاره بــه اینکه جنبه دیگر ایــن موضوع
هــم کــاربــردی ک ــردن تحقیقات هوشمصنوعی
در صنعت اس ــت ،م ـیافــزایــد :بــارزتــریــن مثال،
هوشمندسازی خودروهاست که بهتدریج جای
خود را در بخش حمل و نقل برخی از کشورها باز
میکنند.بنابراینمحققانوشرکتهایخودروساز
داخلی هم باید در این بخش سرمایهگذاری کنند.
در حــوزه صنایع پزشکی ،وزارت بهداشت باید
به منظور ارتـقــای هــوش مصنوعی در ایــن حوزه
برنامههایی را به اجرا بگذارد که ما از طریق کمیته
سالمت دیجیتال وزارت بهداشت در حال پیگیری
این موضوع هستیم.
شریفی در پــاســخ بــه ایــن پــرســش کــه وضعیت
آمــوزشــی ما در هوشمصنوعی بــرای رسیدن به
هدف یاد شدهچگونه است ،میگوید :قطعا ًآموزش
آنالین در حوزه هوش مصنوعی راه حل مناسبی
اســت چــون ایــن امـکــان وجــود دارد کــه اسـتــاد در
پشت کامپیوتر بنشیند و برنامهای را بنویسد
و دانشجویان هم همان لحظه برنامه را ببینند
و فرایند هــوش مصنوعی را بیاموزند .بنابراین
دستکم در علوم کامپیوتری و بهویژه در هوش
مصنوعی بستر آمــوزش آنالین به مراتب بهتر از
آمــوزش حضوری اســت .این استاد دانشگاه در
همین زمینه میافزاید :هر چند دانشگاههای برتر
کشور ما در حوزه آموزش هوش مصنوعی در دنیا
وضعیت خوبی دارند اما الزم است آموزش هوش
مصنوعی در همه دانشگاهها بهویژه دانشگاههای
فنی و مهندسی توسعه پیدا کند یا آموزش کیفی
ه ــوش مصنوعی ،جایگزین بعضی از دروس
قدیمی شود .دیگر اینکه باید از بستر پلتفرمهای
آموزشی برای ارتقای سطح کیفیت آموزشی بیشتر
اسـتـفــاده ک ــرد .وی در خـصــوص راهکارهایش
یگــویــد :باید
بـ ـرای تحقق هــدف یــاد شــده هــم مـ 
زیرساختهای آمــوزش و پژوهش از سوی دولت
فراهم شــود و در اختیار محققان و پژوهشگران
حــوزه هــوش مصنوعی قــرار گیرد که مهمترین و
پرهزینهترین آنها پردازشگرهای گرافیکی است.
از سوی دیگر باید آموزش کیفی هوش مصنوعی
را برای دانشجویان توسعه دهیم .باید در چارت
آمــوزشــی دانــشآم ــوزان ب ـهویــژه رشتههای علوم
تجربی و مهندسی دروس برنامهنویسی ،ریاضی
و هــوش مصنوعی قــرار گـیــرد؛ از ســوی معاونت
علمی و فناوری ریاست جمهوری سرمایهگذاری
پهــای هــوش مصنوعی
ویـ ــژهای روی اس ـتــارتآ 
انجام شود .صنایع مادر مثل خودروسازی ،آب،
انــرژی ،نفت و حمل و نقل هم باید راهحلهایی
راکه هوش مصنوعی میتواند پاسخگوی صورت
مسئله آنان باشد مشخص کنند و تحقیقات را
به سمت هــوش مصنوعی ســوق بدهند ،در این
صورت میتوانیم به هدف مورد نظر که قرار گرفتن
ای ــران در بین  10کشور برتر در هــوش مصنوعی
است برسیم.

کرونا

بهداشت و درمان

آموزش و پرورش

واکسینهنشدههاوکروناییها
ازنیمهآذرماهجریمهمیشوند

چراییتوقفاجرای
«پزشکخانواده»

وضعمدارستاحذفکنکور
بهترنمیشود!

رضا نفیسی ،رئیس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی به
ایسنا گفت :در سیستم جدید کنترل هوشمند کرونا که
از فردا اجرایی میشود ،واکسن نزدهها به محض ورود به
مناطق نارنجی و قرمز جریمه میشوند.
وی افزود :برای افرادی که تست کرونای آنها مثبت شده،
دستورالعملها سختگیرانهتر است؛ اجازه خروج از منزل
حتی با خودروهای شخصی هم ندارند و باید در قرنطینه
بمانند و در سفرهای درون و برونشهری جریمه خواهند
شد .مبتالیان به کرونا اجــازه رفتن به سر کار را ندارند و اگر
ترددی داشته باشند به معنای ترک غیرقانونی قرنطینه است
و جریمه میشوند.

کمال حیدری ،معاون بهداشت وزارت بهداشت به مهر
گفت :اجرای برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و
مازندران حدود  ۹سال است دنبال میشود و بنا بود نواقص
آن در سایر استانها رفع شود که در دولت یازدهم به شکل
طرح تحول سالمت تغییر شکل داد.
حیدری گفت :نقطه ضعف اساسی که سبب شد این برنامه
اجرایی نشود ،سیستم نظام ارجاع است که نفس برنامه
پزشک خانواده بحث سیستم ارجــاع است.جدا از این
مشکالت ،یکی از دالیل مهم اجرایی نشدن برنامه پزشک
خانواده ،بحث منابع است.
وی افزود :عزم خودمان را جزم کردهایم پزشک خانواده از
سال آینده حتی در چند استان کلید بخورد و اجرا شود.

یــوســف نـ ــوری ،وزی ــر آمـ ــوزش و پـ ــرورش بــه ف ــارس گفت:
بــرای اینکه بتوانیم برنامه مدرسه را درســت کنیم باید
م ــدرسـ ـهم ــح ــوری را ب ــه ص ـ ــورت واق ــع ــی پ ــی ــاده کــنــیــم.
مــدرسـهمــحــوری در یــک قالبی بــه عــنــوان مــدرســه صالح
آمده است .مدرسهای که تعاون و مشارکت در آن است،
اخــاق در آن حاکم اســت و در ایــن مدرسه رقابت سالم
وجود دارد.
وی در ادامه بیان کرد :در حال حاضر همه رقابت میکنیم
تا به کنکور برسیم؛ تا این مانع برداشته نشود ،مدارس ما
بهتر نخواهد شد .پس نکته نخست مدرسهمحوری و دوم،
توانمندی مدیران و معلمان است .از سوی دیگر آموزش
و پرورش باید از دستگاهها و نهادهای دیگر کمک بگیرد.

یادداشت
الزامات عبور از بحران آب

حامد بیدل؛ پژوهشگر محیط زیست
و آمایش سرزمین مدتی است در مناطق
مختلف کشور شاهد اعترا ضهای مردمی
به وضعیت کمبود آب هستیم .چالش آب،
بحران آب ،بحران مدیریت آب و تنش آبی
و یا هر عنوان دیگری که میشود روی وضع
موجود آب در کشور گذاشت همه به یک
مشکل اساسی اشاره میکنند؛ آب هست
ولــی کم اســت .ایــن عبارت کوتاه حرفهای
زیادی درون خود نهفته دارد.
حتی ممکن است برخی بگویند این عبارت
هم صحیح نیست .اصــا ً آب کم نیست؛
بلکه مدیریت آب ناصحیح اســت .بیایید
س ــاده ش ــروع کنیم .مـیدانــیــم بیش از 70
درصد سطح کره زمین را آب پوشانده و کشور
ایران هم از دو طرف به دریا و دریاچه متصل
اســت .پس چــرا باید با مشکل کمبود آب
روبهرو باشیم؟ پاسخ این پرسش این است
ایــن آبهــا یــا در دســتــرس مناطق مــرکــزی و
خشک ایــران نیستند و یا به دلیل شوری
فقط با فراوری و شیرینسازی قابل استفاده
و استحصال هستند.
با وجود دیدگاههای متعدد در مورد وضعیت
کنونی آب در کشور ،اما به نظر میرسد همه
میدانند «سرزمینی که آب نــدارد حیات
نخواهد داشــت» .ایــران بهخاطر موقعیت
جغرافیایی ویــژه و قــرار گرفتن بخش عمده
آن در کمربند خشک نیمکره شمالی زمین،
قــرنهــاســت بــا چــالــش آب روب ـ ـهرو اســت.
چالش آب در این سرزمین آنقدر مهم بوده
که در مهمترین کتیبههای باستانی ایــران
بــه آن اش ــاره شــده اســت .در کتیبه چهارم
داری ــوش ،کنده شــده بــر دی ــوار جنوبی کاخ
آپادانا آمــده اســت :خداوند این کشور را از
دروغ ،دشمن و خشکسالی محفوظ بدارد.
پس کم آبی در ایران مشکل تازهای نیست.
امــا چه زمانی ایــن مشکل به یک بحران یا
تنش تبدیل میشود .مشکل کمبود آب در
ایران زمانی به بحران تبدیل میشود که این
کمبود آب با خشکسالی و مدیریت ناصحیح
همراه باشد .یک مدیریت ناصحیح معموال ً
ناشی از نداشتن درک صحیح از وضعیت
موجود اتفاق میافتد و یک درک ناصحیح،
نــاشــی از نــبــود ارزی ــاب ــی صــحــیــح از وضــع
موجود است.
پس تا اینجای کار برای درک صحیح از وضع
موجود نیاز به ارزیابی دقیق از وضع موجود
داری ــم .ارزیــابــی وضــع مــوجــود بــه مــا کمک
میکند بتوانیم یک برنامهریزی خوب انجام
دهیم و در نهایت یــک برنامهریزی خوب
منجر به عبور از یک مشکل با کمترین آثار
بد یا ناخواسته است.
در سا لهای گذشته و استقرار دولتهای
مــخــتــلــف در ای ـ ــران راه ــک ــاره ــای مختلف
ب ـ ــرای رفـ ــع مــشــکــل آب در اس ــت ــا نه ــای
مختلف کــشــور بــه کــار گرفته شــده اســت.
راهکارهایی که برخی اثر سریع اما موقت
و بــرخــی اثــر دیــرتــر امــا پــایــدارتــر داشتند.
راهکارهای سریع با صرف هزینه از منابع
م ــال ــی ،ان ــس ــان ــی و مــحــیــطــی ،ب ــه ص ــورت
اســتــقــراض همچون یــک م ُسکّن و مخدر
عــمــل مـ ـیک ــردن ــد و بـــه س ــرع ــت مــوجــب
رضــایــت بیشتر ذینفعان و نــقـشپــردازان
م ـیشــدنــد .بــه همین دلــیــل تــقــریــبــا ًتمام
دولتهای سابق ،از روش سادهتر و سریعتر
استفاده کردند.
آنها با توسل به توان مهندسان و با پشتیبانی
مالی قوی اقدام به انتقال آب بین حوضههای
آبریز کشور و استانها کــرده و یا با افزایش
برداشت از سفرههای آب زیرزمینی و حفر
چا ههای بسیار عمیق ،آب را دسترسپذیر
نمودند .با وجود اینکه این اقدامات مردم را در
زمان کوتاهی راضی میکرد اما بیتوجهی به
سازگاری راهکارها با محیط زیست و طبیعت،
سالها بعد همان مردم و دولتهای بعدی را با
چالشهای تازه مانند ریزگرد ،نشست زمین و
کمبود آب و غیره روبهرو کرد.
در ح ــال حــاضــر مــدیــریــت آب در کــشــور
سختتر از هر زمــان دیگری شده اســت .با
اینحال هنوز میتوان با ایجاد شفافیت،
درک متقابل بین مردم و حاکمیت و روایت
مشترک از وضــع موجود بین متخصصان
برای چیستی و چگونگی عبور از بحران آب
به نتیجه مقبول رسید.

