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 : سخن سردبیر
میددان ایددران و اتهادیدده   تجددارت آزاد  توافقنامدده

شدهر آسدتانه   در بهار امسدا  در   اقتصادی اوراسیا

با تصدویب و امضدا در    پاییز امسا ؛ امضا شده بود

روسیه در آسدتانه عملیداتی شددن قدرار هرفتده      

براسدا    .از بهمن ماه اجرایی مدی شدود   و است

این توافقنامه ایران و کشدورهای عضدو اتهادیده    

یش  دود را بدرای   اقتصادی اوراسیا ادداکرر تد  

کاهش یدا لودو اقدوم همرکدی و دیگدر مواندع       

غیرهمرکددی بددرای بر ددی از کاالهددا در روابدده  

  .تجاری  ود بکار  واهند بست

 پیشنهاد اولیه به وجدود آمددن منطقده تجداری    

نددور سددلطان  0994اوراسددیا را در سددا   متهددد

. مطدر  کدرد   جمهور قزاقسدتان  نظربایف  رئیس

 توافددن نامدده ای میددانایددن پیشددنهاد بددا امضددای 

 2105 سددا  دربددیرو   قزاقسددتان و روسددیه   

 . اجرایی هردید

 هاي اتحادیه اهداف و اولویت

هدای همرکدی    ادذف تعرفده   هدف این اتهادیده  

ایجدداد فضددای وااددد  دا لددی کشددورهای عضددو  

اقتصادی  توسدعه بدازار مشدتر  و دسدتیابی بده      

 ارکت آزاد کاال  سرمایه   دمات و مردم در بازار

وااد کشورهای عضو  کداهش قیمدت کاالهدا بدا     

های امل و نقل مواد  دام  تدروی     کاهش هزینه

هددای  سیاسددت رقابددت سددال  در بددازار مشددتر   

کشاورزی  انرژی  فنداوری و امدل و    مشتر  در

 .نقل اعیم شده است

 ۶و قرقیزسدتان در   2105ژانویده   2در  ارمنستان

اقتصدادی  به عضویت کامدل اتهادیده    2105اوت 

در اددا  اا،در  اعضددای ایددن  . اوراسدیا درآمدنددد 

اتهادیه روسیه  بیرو   قزاقستان  قرقیزسدتان و  

ارمنسددتان هسددتند کدده عضددو اتهادیدده همرکددی  

تاجیکسددتان  هرجسددتان   .اوراسددیا نیددز هسددتند

ازبکستان  مولداوی  اوکدراین  پاکسدتان  ترکیده     

هدای   نیدز از دیگدر هزینده    و ویتندام  ایدران  یدین  

 .تمالی عضویت در این اتهادیه اوراسیا هستنداا

 اركان اتحادیه

شورای عالی اقتصدادی اوراسدیا  مهمتدرین رکدن     

اتهادیدده اقتصددادی اوراسددیا اسددت کدده از سددران  

دومدین رکدن   . کشورهای عضو تشکیل شده است

اتهادیه  شدورای بدین دولتدی اوراسدیا اسدت کده       

اعضددای آن  نخسددت وزیددران کشددورهای عضددو   

 .هستند

سیون اقتصادی اوراسیا  رکن اجرایی اتهادیه کمی

مقددر ایددن کمیسددیون بدده عنددوان سددازمان . اسددت

قدرار دارد    نظارتی بر اتهادیه همرکی  در مسدکو 

متشکل از ده نفر است که از هر پن  کشور عضو  

در کمیسدیون  . دو نفر نماینده در آن اضدور دارد 

اقتصددادی اوراسددیا بددیش از یدد  هددزار نفددر از    

 .بوطه مشوو  به فعالیت هستندمتخصصان مر

تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا در صورتی 

که توسه دو سوم آراء در هیأت ده نفره تصدویب  

آور  واهد  شود  برای تمامی کشورهای عضو الزام

بددا ایددن اددا   هددر یدد  از اعضددا از طریددن  . بددود

کمیسیون شدورای اقتصدادی اوراسدیا کده شدامل      

های عضدو اسدت    معاونان نخست وزیدران کشدور  

در صورتی که میان اعضدا  . دارای ان وتو هستند

در  صوص مو،وعی ا تیف وجود داشته باشدد   

مو،وع ا تیف به نخست وزیران کشورهای عضو 

که دو بار در سا  در قالدب شدورای بدین دولتدی     

کننددد  ارسددا   اوراسددیا بددا یکدددیگر میقددات مددی

 .شود می

برانگیز به شدورای   معموالً مو،وعات  طیر و بهث

عالی اقتصادی اوراسیا  که ساالنه در سطح سدران  

همچنین ی  . شود شود  ارجاع داده می برهزار می

نهاد قضایی تهت عنوان دادهاه اتهادیه اقتصدادی  

 اوراسیا وجود دارد که به ادل ا دتیف و تفسدیر   

 .پردازد مسائل اقوقی اتهادیه می

 توافق نامه ایران اوراسیا

قلد  از کاالهدای    512در توافن تامه ا یر ادود 

ای  تخفیف تعرفده صادراتی ایران مشمو  قوانین 

فهرست این کاالها در سدایت  . اوراسیا شده است

ancommission.orgwww.eurasi  ارائه شده

مشدمو   همچندین لیسدت کاالهدایی کده     . است

تخفیف تعرفه ای برای واردات هستند نیز آمدده  

در میان مهصدوالتی کده امکدان صدادرات     . است

آنها فراه  شده بر ی کاالهای کشداورزی مردل   

و بر ددی کاالهددای   هددای تزئینددی و کیددوی هددل

یکلت و صنعتی و شیمیایی مرل ملزومات موتورس

ایران از سویی تعرفده ورود   .شود پارافین دیده می

و از سددوی دیگددر  . کاغددذ را کدداهش داده اسددت 

یکدی از  )بینی  که امکان صادرات پالپ کاغدذ   می

در  .را تسهیل کرده است( مواد اولیه سا ت کاغذ

کدده امکددان سددا ت مهصددوالت در دا ددل   اددالی

 واهی  مهصو  را بده   بازه  می  باشد موجود می

بهانه ه  پدایین  . ورت آماده از  ارج وارد کنی ص

 به هر اا  .باشد بودن کیفیت مهصو  دا ل می

بده    که قدرار اسدت   تفاهمنامهاین در ی  نگاه کلی 

اجرا شود بدازار  دوبی بدرای بر دی      یهار سا مدت 

کند؛ اما به صدنایع تولیددی بدزرگ     تولیدات فراه  می

و  مردددل  دددودرو  راه آهدددن و لوکوموتیدددو  المدددپ 

 .الکتریسیته  ماشین های کشاورزی نگاه درستی ندارد
در یش  انداز طوالنی مدت با در نظر هرفتن بازار 

تدوان افددن   ه مدی ید ملیدون نفدری ایدن اتهاد    082

ریدزی از   تدوان بدا برنامده    مدی . روشنی پیددا کدرد  

بده   .های دیگری در این پیمان بهدره ببدری    مزیت

 ددت طددور مرددا  مسددیرریلی قرقیزسددتان از پردا 

طددر  در . تعرفده کمتددری بر ددوردار شددده اسددت 

ای وصدل کدردن    واهندد کاندالی بدر    جدیدی می

بدا ایجداد   . دریای  زر به دریای سیاه ایجاد کنند

این کانا  مسیر ساده تری برای امدل کاالهدای   

 . شود میصادراتی منطقه آسیا به اروپا فراه  

 
  روسیه  قزاقستان  بیرو : اوراسیا موسسین پیمان

 قرقیزستان ارمنستان 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjww8TI7K7fAhVN3RoKHfrrAHMQFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.eurasiancommission.org%2Fru%2Fact%2Ftrade%2Fdotp%2Fsogl_torg%2FDocuments%2FInterim%2520Agreement%2520EAEU-Iran_final.pdf&usg=AOvVaw2WWmnnj16ZO5OW8MRu1lr4
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 ارمنستانمنطقه اقتصادي 

 

تا  0921های  ارمنستان در بین سا 

هانه بود  05های  یکی از جمهوری 0990

را تشکیل  (سابن شوروی)روسیه که اتهاد 

از  0990در تاریخ  این کشور. دادند می

از  پس ارمنستان. مستقل شد روسیه

در شاهد رشد اقتصادی بوده و  استقی 

 5بیش از رشد ( 039۶) 2107سا  

در اا   .درصد را به ثبت رسانده است

مهوری اا،ر نام رسمی این کشور ج

نام مهلی آن هایاستان  .باشد میارمنستان 

 .باشد می ایروانپایتخت آن شهر  .است

و  میلیون 3بیش از  ارمنستانجمعیت 

 .بوده است 2111در سا   نفر پانصدهزار

  آذری و ارمنیزبان رسمی این کشور 

. است دراموااد پو  آن  .ترکی است

صد وسی و از نظر مساات  ارمنستان

کشور جهان و از نظر جمعیت  نهمین

 .امین کشور پرجمعیت جهان است025

  از شرم هرجستاناز شما  با  ن کشورای

ایران و   از جنوب با جمهوری آذربایجانبا 

 (جمهوری  ودمختار نخجوان)آذربایجان 

مرز مشتر   ترکیهاز غرب با و   و ترکیه

 . دارد

 

 اقتصاد

 
بدده ارائدده  ارمنسددتانکشددور بیشددتر مددردم 

مدردم  % 04از  کمتدر و  اند دمات مشوو 

رشد  .ندپردا تاین کشور به کشاورزی می

کشداورزی ارمنسدتان بیشدتر بده ایدن      ک  

درصدددد آن در  81دلیدددل اسدددت کددده   

ترین مناطن کوهستانی قفقداز قدرار    مرتفع

 .دارد

 
 بدرم و  ایدن کشدور شدامل    منابع طبیعدی 

منددابع زیرزمینددی از قبیددل مددس  سددرب   

ایدن کشدور   . باشدد  زین   آهن و طی مدی 

های سا تمانی از  دارای منابع بزرگ سنگ

هدای   یخمام و سنگ  هرانیت  قبیل مرمر

باشددد کدده قسددمت زیددادی از   آهکددی مددی

های معدنی جمهوری ارمنسدتان بده    سنگ

 .شددود مددیکشددورهای  ددارجی صددادر   

در اا  اا،ر در اا  باال بردن ارمنستان 

 اسدت ظرفیت استخراج مس و مولیبدنیوم 

تا از این طرین بتواند صادرات سنگ  دام  

ایدن   .به  ارج از ارمنستان را کاهش دهدد 

تدرین   دارای یکدی از غندی  ینین  کشور ه 

اما بدلیل   باشد منابع آب معدنی جهان می

 فقدددان صددنعت بسددته بندددی  تدداکنون   

نتوانسته است از منابع مذکور بطور کامدل  

ایدن کشدور از نظدر منددابع     .اسدتفاده کندد  

تدوان هفدت کده     و مدی اسدت  انرژی فقیدر  

بیشتر متکی و وابسته به  ارج اسدت کده   

هاز را از سیبری و ترکمنستان و همچندان  

نفت و ذغدا  سدنگ را نیدز از کشدورهای     

 .کند  ارجی وارد می

اعضای اتهادیده  منزله یکی از  ارمنستان به

های پایینی برای  اقتصادی اوراسیا از تعرفه

صددادرات کدداال بدده بددازار کشددورهای عضددو 

 بده سیسدت    ایدن کشدور   ؛بر وردار اسدت 

GSP (0های ترجیهی طر  تعرفه ) اتهادیه

اروپا دسترسی دارد و قادر به صادرات کاال 

به اتهادیه اروپا با تعرفه صفر یدا کمتدرین   

ا ایدن کشدور بدا    ا یدر  .اسدت  ممکن تعرفه

 CEPAاتهادیه اروپا قراردادی موسوم بده  

منعقد کرده است  که به تعمین روابطدش  

 .انجامد با این اتهادیه می

 
 

 وكار  كسب

ارمنسددتان از طریددن  مددردم عمددده درآمددد

صادرات انواع کاال مرل پردا ت و صادرات 

صددنایع . هدردد  تدامین مدی   مجددد المدا   

مختلدف از جملده تولیددد مدواد شددیمیایی     

آالت  پوشدا  و صدنایع    الستی   ماشدین 

                                                             
1 - Generalized System Preferences 
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بخشی از درآمد مردم 

ارمنستان از صادرات 

کاالهایی مانند الما   

جواهرات  طی  آلومینیوم  

وسایل امل و نقل و 

 .باشد الکترونیکی می

منبددع دیگددر کسددب درآمددد در    دفدداعی

  .باشد ارمنستان می

 
 ارمنسدتان  2شا ص سهولت کسدب و کدار  

در سدددا  کشدددور  091در میدددان  75.37

ایدن کشدور وارد کنندده    . باشدد می 2109

مواد سو تی و انرژی  غیت  موادغدذایی   

از و بر ی مواد اولیه صنایع دا لدی  دود   

کشورهای هرجستان  ترکمنستان  روسدیه  

یندین در   این کشور هد  . باشد و ایران می

اتهادیه اروپا و  یین  تعمین روابه  ود با

ایدداالت متهددده آمریکددا بر ددی از اقددیم   

آن کشددورها تددامین   وارداتددی  ددود را از 

 .کند می

 

 و تعرفه مالیات

اسابرسی مالیات در کشور ارمنسدتان بده   

  .شود ماه ی  بار انجام می 3صورت 

منطقددده آزاد مودددری در منطقددده ا یدددرا 

سیونی  ارمنستان نزدید  مدرز بدا ایدران     

منددی   سبب بهدره اندازی شده است که  راه

مشتر  یین  ارمنستان و ایدران  واهدد   

                                                             
2 - ease of doing business 

معامیت در این منطقه تعرفه همرکی  .شد

 . واهد داشت در اد صفر پایین

 
 

 وكار المللی كسب هاي بین فعالیت

کشددور ارمنسددتان در اددا  اا،ددر عضددو  

 .است( WTO)سازمان تجارت جهانی 

جمهددوری ارمنسددتان بیشددتر متکددی بدده   

بوده ینانچده کده وا  اسدتریت     اقتصاد باز

ا یدر  ژورنا  و بنیداد هدریتی  درهدزارش    

تدرین و بدازترین     ود ارمنستان را لیبدرا  

المنافع  اقتصاد در میان کشورهای مشتر 

 .معرفی کردند

 روابط با ایران

در ارمنسدتان   زباندان  فارسی اضورپیشینه 

ینانکه تداریخ   رد ادتاریخی سه هزار ساله 

این کشور با زبدان فارسدی هدره  دورده و     

تاریخ و فرهنگ آن کشدور    یافتن بهدست

 .پددذیر اسددتاز هددذر زبددان فارسددی امکددان

در قدرن    هویدد  هزنفون مدور  یوندانی مدی   

پنج  مییدی زبان ایرانیان برای ارمنیدان  

 .قابل فه  بوده است

 

دو کشدور  نیدز   اقتصدادی مناسبات  نظر از

هددای  تفدداوتهرینددد ایددران و ارمنسددتان 

رابطدده نزدیکددی بددا ولددی   دارنددد مددذهبی

تدرین مسدائلی    مه  .اند برقرار کردهیکدیگر 

که در این ارتباط نقش دارد امنیت اندرژی  

ارمنستان و کاهش وابستگی این کشور به 

منابع موجدود در کشدور روسدیه در کندار     

انتقا  هاز تولیددی ایدران بده بدازار اروپدا      

 .باشد می

 ارتباطات

زیاد و  سرعتدارای  ارمنستاناینترنت در 

مردم  2105در سا  . قیمت مناسب است

 استرالیا قزاقستان و پس از ارمنستان

سرعت اینترنت باالتری نسبت به ایران 

از این جهت در  این کشوررتبه . دارد

 .کشور بوده است 09۶در میان  ۶2جایگاه 

 

  

Tahere.koohi@gmail.com 
 مصنوعیهوش دکترا

 

https://telegram.me/enahang
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با وجود  .شود میشامل صنایع شیمیایی  فلزی  نساجی  ابزارهای دقین و فرآوری غذایی  صنایع ارمنستان

این کشور توانسته با تعمین روابطش با  ر قرار دادن اقتصاد ارمنستان تیش آذربایجان و ترکیه در تهت فشا

 .ش را بهبود دهداقتصاد   یین  اتهادیه اروپا و آمریکاایران

 

با مسئله قره بدا   اقتصاد ارمنستان به ویژه 

دشددواری هددای فددراوان روبروسددت و    بددا

اقدددامات میانجیگراندده کشددورهایی ماننددد  

ترکیه و جوامع بین المللدی    روسیه  ایران

 .تاکنون نتیجه بخش نبوده است

 
با  نقشه مناطن ارمنستان به همراه منطقه قره  

 روند رو به رشد اقتصاد

پیش از فروپاشی شوروی بخش عمده و 

اساسی اقتصاد ارمنستان بر پایه صنعت 

در آن دوران  .بنیان نهاده شده بود

درصد  3ارمنستان با دارا بودن ادود 

درصد تولیدات صنعتی  4جمعیت شوروی 

س از پ .شوروری را در ا تیار داشت

استقی  بدلیل مشکیت ایجاد شده 

و،عیت اقتصادی این کشور به ،عف و 

بخش رکود و نابسامانی انجامید و اکنون 

های اقتصادی بصورت  عمده زیرسا ت

در اا  . مترو  درآمده استبیاستفاده و 

های  اا،ر ارمنستان با اجرای برنامه

های  اصیاات اقتصادی و کم 

المللی  توانسته به تدری   های بین سازمان

شرایه اقتصادی  ود را با ایجاد نظام 

. اقتصاد بازار آزاد تا ادودی بهبود بخشد

های ا یر شاهد رشد  ارمنستان در سا 

های تولید  بخشاقتصادی ثابت و منظ  در 

انرژی  مواد شیمیایی  مخابرات  جواهر 

سازی  عمران و مصالح سا تمانی و رشد 

یشمگیر در تجارت و بازرهانی  امل و 

و سازی  الکترونی   کامپیوتر  نقل  ماشین

 . بوده استغیره 

رشد اقتصادی این کشور پس از افت 

مجدداً االت  210۶بسیار شدید در سا  

طوری که در سا    به صعودی هرفته

 .ه استدرصد رسید 3.7به  2107

 

  

 محل تبلیغ شما
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ی   الینر-اسپیس

هواپیماست که با 

برابر صوت  5سرعتی 

مسافران را به مقصد 

 .می رساند

اما به دلیل قیمت بسیار زیاد آنها امکان استفاده افراد معمولی وجود . ه  وجود داشتندهواپیماهای مافوم صوت قبی 

 .و فقه یکی دوبار مورد استفاده قرار می هرفتند. نداشت

 قابلیت استفاده مجدد: اساسی مساله

پرواز ابرمدافوم صدوت جدذابیت     هکمتر بخشی از هوانوردی به انداز ای ؛ این روزها های پرکاری از زمان قرار هرفته ر مهدوده سا د

(. Hypersonicهواپیماهدای  )برابر سرعت صدوت هسدتی     5های ا یر شاهد ارائه طراای مفهومی هواپیماهای باالی  در سا  .دارد

اتی ناسا اعیم کرده است که قدادر اسدت هواپیمدای بدا     . اند برابر سرعت صوت نیز ارائه شده 25هایی با  که ا یرا طراای به طوری

 .ده  سرعت نور نیز ارائه کند/سرعت ی 

عدداد بیشدتری   بلکه مساله اساسی قابلیت استفاده مجدد است تا بتوان با هزینه کمتدری ت . اما نیاز سفر با سرعت باالتر فقه نیست

 .مسافر را جابجا کرد

مجددد را دارد؛ از موتورهدای    های طراای شدده کده کدامی قابلیدت اسدتفاد      اسپیس الینر به هونها یرا مد  مفهومی تهت عنوان 

مسافری به صورت مستقل بده پایگداه    هتواند پس از جدا شدن از مرال باالبرنده که می همسافران و مرال هسیست  هرفته تا مهفظ

بار قابدل اسدتفاده    051پرتاب را بدهند و مراال دوهانه نیز تا  25رود که موتورهای راکت اداقل کفاف  انتظار می. پرتاب بازهردد

 . باشند

 .اند ای اجتناب کرده مهندسان این پروژه از استفاده از هر نوع فناوری آزمایش نشده

 .کرد بسیار بیشتری را ه  طلب می هپیچیده  پیچیدهی بسیار بیشتر  ریس  و زمان توسع هپروژ در غیر این صورت  این

هدای ایدن هواپیمدا بدا      شود و در نتیجه نیاز اسدت کده و،دعیت صدندلی     مرالۀ مسافری اسپیس الینر در االت رو به باال آغاز می

 . هواپیماهای معمولی فرم کند

 . برابر نیروی جاذبه را متهمل  واهند شد 2.5نیرویی بالغ بر در ده دقیقۀ آغازین پرواز مسافران 

صدوت همچندان    مسافران نیازی به آموزشهای ویژه نظیر آنچه که برای سفرهای فضای نیاز است ندارند  اما ظهور پدرواز ابرمدافوم  

 .شود فرصتی عالی برای آزمایش مدلهای مفهومی جدید از کابین مسافر مهسوب می

طرااان در پروژۀ اسپیس الینر اضور دارند تا به طراای جایگاه مسافر برای دوران پروازهدای ابرمدافوم صدوت کمد      معماران و 

 .کنند
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 هاي ایران كن شیرین آب

 
 كن هاي ایران شیرین آب تعداد

تا سدا    ایرانسازی آب ظرفیت شیرین

به روزانه ید  میلیدون مترمکعدب     2125

ظرفیت فعلی  در اا  اا،ر.  واهد رسید

هزار متدر   451های شور زدایی از آبنم 

تعدداد و ظرفیدت    .اسدت  شدهمکعب اعیم 

فراتر و زدایی آب در کشور  تأسیسات نم 

تر از آن مقداری است کده در بخدش    بیش

 ؛آب شرب در مناطن سداالی وجدود دارد  

در بخش شرب در بر ی مناطن مرکزی و 

درون سرزمینی نیز  اسدب نیداز  از ایدن    

کندی  و شدماری از    تأسیسات استفاده می

هدای  راسدان    هدا در اسدتان   این دسدتگاه 

ر،وی   راسان جنوبی  مرکزی  اصفهان  

های کشدور   ر ی دیگر از استانکرمان و ب

بده  . نصب و ه  اکنون در اا  کار هستند

بایستی تأسیسدات   ها این شمار از دستگاه

زدایی که در صنایع کشدور بدا هددف     نم 

تأمین آب فرآیندی و یدا تدأمین نیازهدای    

شددرب و بهداشددتی کارکنددان شدداغل در   

اندد را نیدز    واادهای صنعتی ااداث شدده 

 .ا،افه کرد

 
  نك شیرین ق با آببرتولید 

کدن معمدوال شدامل     شدیرین  فرآیند آب

مراال ارارت دادن و سپس سرد کدردن  

های ایدن کدار    جا که هزینه از آن .شود می

باالست ا یرا تولید همزمان برم در کندار  

. هیدرد  شیرین کردن آب نیدز صدورت مدی   

پددروژه تولیددد تددوان بدده  بددرای نموندده مددی

در . اشداره کدرد   همزمان بدرم و آب قشد   

این پروژه  بازده نیروهاه پس از استفاده از 

انرژی ارارتی اتیفی توربین در بویلرهای 

بدا  . رسدد  درصدد مدی   81بازیاب به ادود 

توجه به سا ت دا ل بودن این تجهیزات 

  بدده واردات (کددن ویددژه آب شددیرین  بدده)

هدا کده    کدن  های دیگر آب شدیرین  سامانه

ن عمدتا در انهصار کشورهای آمریکا  آلما

روش تولیدد   .نیازی نیسدت  و ژاپن است  

 آب در وااد تولید همزمان بدرم و آب در 

هدای   مقایسه با دیگدر روش  پروژه قش  در

از قابلیدت  ( 3RO) اسمزمعکو  تولید آب

دسترسددی بدداالتری بر ددوردار اسددت و    

 .همچنددین ظرفیددت تولیددد بدداالتری دارد 

،من آنکه میزان انرژی الکتریکدی مدورد   

د هر مترمکعب آب در روش نیاز برای تولی

                                                             
3 - Reverse Osmosis 

کیلووات سداعت بدوده    0.5 تولید همزمان

 .اسدت  RO کده اددود ید  سدوم روش    

اساسیت باال نسدبت بده    ROهای  سامانه

هددای  و هزینددهدارنددد کیفیددت آب ورودی 

مازاد ناشی از پدیش تصدفیه آب ورودی از   

در همدین   .شدود  مهسوب می ها معایب آن

توان به از کار افتادن بسدیاری از   راستا می

ادوزه  لدی     در RO هدای  کدن  شیرین آب

فار  به دلیل پدیده کشدند قرمدز اشداره    

هیددری از بر ددی  ه منظددور بهددرهبدد .نمددود

 زدایدی غشدایی   های نم  مزایای سیست 

(RO)ها را در کندار   توان این سیست    می

بده کدار    (MED) هدای ارارتدی   سیسدت  

کدده ایددن طددر  اصددطیااً طددر   هرفددت 

 .شود اتیم می( ترکیبی)هیبریدی 

 
طددددر  ارائدددده شددددده بددددرای    در 

هددای قشدد  از ایددن روش  کددن شددیرین آب

 .ترکیبی بهره برده شده است
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 قلم فرش ایرانی

 
التهصدیل رشدته      فار جمشید دیوانگاهی

بددا ا تددراع قلدد  فددرش  مدددیریت نسدداجی

سرعت بافت فرش های دسدتبافت را از از  

ی  ماه به کمتر از دو روز به ازای هر متدر  

  .مربع کاهش دهد

او پس از تکمیل تهقیقات و کامل کدردن  

دستگاه ابداعی  ود آن را در ایران به ثبت 

نظیر این دستگاه یا قل  فرش بافی . رساند

 2 آنقیمددت و  در جهددان وجددود ندددارد  

دسدتگاه   .شدده اسدت  یلیون تومان اعیم م

ابداعی با ترکیبی از هندر فدرش و نسداجی    

بدده وسددیله نددخ  بددا قلدد  الکترومکانیدد  و

  .مرینو  قابل استفاده است

یل كننده علف هرز بهه  دت تبیسكاتال

  سلولز

 

هیاهددان  ددودرو و هددرز یکددی از عوامددل   

کاهنده کیفیت کاشت کشداورزان هسدتند   

هدا   هدای زیدادی را بدر آن    که ساالنه هزینه

ا یرا مهققان ایرانی اما  . کنند تهمیل می

هدای هدرز    موفن به تولیدد سدلولز از علدف   

 اندد   ها ارائه کرده ی که آندر طرا. اند شده

یع ابتدا سلولز از ی  نوع هیاه  ودروی شا

در مندداطن شهرسددتان جیرفددت اسددتان   

 کرمان با استفاده از ی  روش سدبز  ارزان 

سدپس ذرات  . شدود  مدی سریع استخراج  و

آهن بر روی بستر سلولوزی تربیت شدده و  

ی  میکدرو کامپوزیدت کاتالیسدتی سدنتز     

پدس از فدراین سدنتز  سدا تار      . شدود  می

مورفولوژی و پایداری ارارتدی کاتالیسدت   

روش هدای مختلدف    سنتز شده به کمد  

مشخصدده یددابی و میکروسددکوپی مددورد    

در ادامده  کدارایی   . هیدرد  مدی ارزیابی قرار 

سدنتز شدده در تسدریع فرایندد      کاتالیست

اکسیداسیون سنجیده شده و در نهایدت از  

بیو کاتالیسدت سدنتز شدده جهدت سدنتز      

مستقی  نانو ذرات اکسدید آهدن اسدتفاده    

 بدین منظور بیو کاتالیست مذکور. دوش می

درجه به مدت سده سداعت    ۶51در دمای 

بر اسا  نتای  بدسدت  . اند هنگه داشته شد

آمده بیدو کاتالیسدت سدنتز شدده از عمدر      

بداالیی بر دوردار بدوده و مدی تددوان آن را     

 شش بار پیداپی مدورد اسدتفاده قدرار داد    

نتددای  آزمایشددات صددورت هرفتدده ایددن   .

توسه  ان   Celluloseمهققان در نشریه 

 .منتشر هردیده استالهام تاجی  

شایان ذکر اسدت کده تولیدد انبدوه سدلولز      

توانددد موجددب ترغیددب صددنایع در     مددی

. جددایگزینی پلیمرهددای پایدده نفتددی شددود 

درصدی در قطدع  71جویی  ینین صرفه ه 

 .در تان را در پی دارد

سیسههتم عامههل سههرور مناسههب وب 

 شما سایت

 

 2میزبدانی وب   همدواره    عرصهامروزه در 

مهدد  در صدددر سیسددت   یسددت  عامددل س

 :های دیگر وجود دارند عامل

 سیست  عامل ویندوز .0

 سیست  عامل لینوکس.2

ترین سوالی که در این زمینه همدواره   مه 

کددام سیسدت    »مطر  بوده آن است کده  

عامل را بدرای میزبدانی وب  دود انتخداب     

نمایی  و یا کددامی  پاسدخگوی نیداز وب    

 .«سایت ما اسدت  وینددوز یدا لیندوکس     

توانید بسته بده   که شما می پاسخ این است

های  ود  سیست  عامل مدورد نظدر را    نیاز

باید توجه داشت کده اکردر   . انتخاب نمایید

تکنولوژی هدا و قابلیدت هدای وب  مانندد     

PHP  MYSQL یددددره روی هددددر دو و غ

های مورد نظر اجرا  واهندد   سیست  عامل



 9317 رذآ –( نونهنگ  مج ن پ ) مه دشماره  فناوری   نو نهنگ

01 
 

و  HTMLدو بده طدور کامدل از     شد و هر

JavaScript نمایند و تنها بدا   پشتیبانی می

هدای برنامده    در نظر هدرفتن ابدزار و زبدان   

نویسی که شدما قصدد اسدتفاده از آنهدا را     

توان این دو سیسدت  عامدل را ار    دارید می

 .یکدیگر متمایز نمود

  PHP  Perlاهددددر قصددددد اسددددتفاده از 

MYSQL توانددد  را داریددد  لینددوکس مددی

 انتخاب بهتری بدرای شدما باشدد  هریندد    

همدده مددوارد ذکددر شددده روی سددرورهای  

ویندوز نیز پشدتیبانی شدده و قابدل اجدرا     

در مقابددل اهدر تصددمی  داریددد از  . هسدتند 

  ASPمهصدددوالت مایکروسدددافت مانندددد 

ASP.Net   Ms Access   و یداVbScript 

استفاده نمایید آنگداه تنهدا انتخداب شدما     

سیست  عامل ویندوز  واهد بدود و عدیوه   

ااسددا   IISسددرور بددر ایددن اهددر بددا وب 

 واهید زمانی را بده   کنید و نمی رااتی می

و سیست  عامدل هدای بدر     Unixیادهیری 

پایدده آن  ا تصدداص دهیددد آنگدداه ویندددوز 

 .مجددا هزینه مناسب تری هست

اهر قصدد ایجداد ید  وب سدایت پویدا را      

دارید  قطعا نیاز بده ید  باند  اطیعداتی     

بان  اطیعداتی معدروف    3.  واهید داشت

 MYSQL  MSایددددن عرصددددده  در 

SQL(SQL Server)و   Access 

 MYSQLباشند کده باند  اطیعداتی     می

روی هر دو سیست  عامل پشتیبانی و اجرا 

  و MS SQLشده و بان  هدای اطیعداتی  

Access  فقدده مخصددوص سیسددت  عامددل

Windows باشند می. 

د نیسدت یندد نکتده را یدادآور     در اینجا بد 

او  آنکه نیازی نیست یون شدما از   :شوی 

سیست  عامدل لیندوکس یدا وینددوز روی     

نماییدد   سیست   انگی  ود اسدتفاده مدی  

اتما سیست  عامل سرویس میزبانی شدما  

نیز همانند آن باشد و به زبان دیگر این دو 

دوم آنکده   .باشدند  مقوله از ه  مستقل می

نباید فراموش کرد سیست  عامل لینوکس 

اسددت و  Open Source سیسددت  عدداملی

تر بودن سرویس هدای   یکی از عوامل ارزان

عامدل لیندوکس    میزبانی بدر پایده سیسدت    

همین مسئله اسدت و دربداره امنیدت نیدز     

باید در نظر داشت از آنجدایی کده ایدن دو    

عامددل از لهددان امنیتددی تفدداوت   سیسددت 

مهسوسی بدا یکددیگر ندارندد  توانمنددی     

بدودن   مدیر سرور فاکتور اساسدی در امدن  

ی  مدیر سرور  وب . باشد میسایت شما 

های تهدت   الزم است نسبت به انواع امله

آهاهی داشدته باشدد و    DDoSشبکه مرل 

ها اقددامات الزم   نسبت به پیشگیری از آن

 4.را قبی تدار  دیده باشد

تبهههدیل هیهههدروفن سهههولفید بهههه 

 پاک سوخت

 

                                                             
 
 سدهندگان لینوکس کلید توسعهوردهکردی،  فاطمه کوهی - 

انتشار سولفید هیدروژن در مجاری 

مشکیت متعددی از فا،یب منجر به 

جمله  وردهی بیولوژیکی بتن  آزاد شدن 

بوهای نامطبوع به اتمسفر شهری و 

عده کریری از  سمیت هاز سولفید برای

اتی در این هاز  .شود شهرنشینان می

تواند باعث آسیب به  های پایین می غلظت

ا ب .مهیه زیست و موجودات زنده شود

این وجود این هاز به عنوان منبعی 

ارزشمند برای تولید سو ت هیدروژنی و 

ا یرا . سولفور عنصری به شمار میرود

دانشمندان اوزه فناوری نانو ایرانی 

بخشی از  اند که در آن ی ارائه کردههزارش

بر روی تولید هیدروژن از شان تهقیقات

فوتوشکافت هیدروژن سولفید توسه 

. شود ی ارایه مینیمرسانای آلیاژ

فوتوکاتالیست نانومقیا  مورد استفاده در 

به روش هیدروترما  سنتز  ها آن کار

سا تار و  واص نوری . است ههردید

مهلو  جامد سنتز شده توسه 

  (XRD) های پراش اشعه ایکس تکنی 

ی و ئسنجی انعکاسی فرابنفش مر طیف

ها  آنجذب واجذب نیتروژن مورد مطالعه 

ترکیب آلیاژی مورد . ستا هقرار هرفت

در )استفاده دارای عملکرد  وبی 

نتای  . ه استبود( هیدروژن آزادسازی

تهقیقات این دانشمندان در مجله 
Journal of Hazardous Materials 

 .است منتشر شده
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هاي كربنی هم عامل آلهودیی    نانولوله

 محیط زیست و هم عامل تصفیه

 
یکدی از   هریزندد و  آبهدای کربندی    نانولوله

توانند به مهیه زیسدت راه   هایی که می راه

دانمشندان شدواهدی   .پیدا کنند آب است

هدای   مبنی بر جذب نانو لولده  اند ارائه کرده

کربنی توسه ذرات اورانیدوم کده در آب و   

در . مهیه زیست به وفور یافت مدی شدود  

عین اا  مشخص شد که میزان اورانیدوم  

معمدولی و  در مقابل میزان نانو لوله هدای  

به همدین  . توییر نیافته رو به افزایش است

دلیددل دانشددمندان اعددیم کردنددد کدده در  

صورت قدرار هیدری ندانو ذرات کربندی در     

مهیه زیست  ایدن مدواد بدر روی میدزان     

ذرات اورانیددوم اامددل موجددود در آبهددای  

طبیعددی و سیسددتمهای بیولددوژیکی تدداثیر 

 .یشمگیری  واهد هذاشت

دیلدی  اتصدا    بر اسا  هدزارش سداینس   

قدرتمند ذرات کربندی و اورانیدوم و دیگدر    

فلزات سنگین را می توان در راهی مربدت  

بده طدور کلدی    . نیز مورد استفاده قدرار داد 

هددای کربنددی مزایددای  اسددتفاده از نانولولدده

ایدن  . زیادی در تصفیه آب و فا،یب دارد

توانندد   مواد نانوسا تار بر یف غشاها مدی 

. تفاده قرار بگیرندبه صورت مجدد مورد اس

هدای   هریدز نانولولده   به دلیدل طبیعدت آب  

کربنی و جریان تقریبا بدون اصطکا  آب 

هددا  مصددرف انددرژی ابزارهددای   از درون آن

مبتنی بر این مواد کمتر از ابزارهای دیگدر  

است و در نتیجه از نظر انرژی مقدرون بده   

تددوان  بدده عددیوه مددی . تددر هسددتند صددرفه

های کربندی   ولولههری شیمیایی نان انتخاب

دار کردن افدزایش داد تدا    را از طرین عامل

هددای مختلفددی یددون    بتواننددد آالینددده 

آرسنی   فلئور  فلزات سنگین و ترکیبات 

 .آلی سمی را مورد هدف قرار دهند

 اطلس در اي نهنگ اپلیکیشن

 

در اپلیکیشن همراه سفر اطلس کده بدرای   

هردی تدار  دیدده شدده  بخشدی     طبیعت

 هدای اصدیل ایراندی    معرفدی آشدپزی  برای 

هدا بده    ا تصاص داده شده تا با کمد  آن 

همفکری در تهیه و تددار  غدذا در سدفر    

یندین مندویی    این اپلیکیشن هد   .دبپرداز

برای ی  لیسدت لدوازم ،دروری سدفر و     

تعمیر و ردیدابی  طدای  دودرو در سدفر     

این اپلیکیشن رایگان است و از اینجا . دارد

 :نلود کنیدتوانید آن را دا می

 

 

 

 

 

  

 
 اپلیکیشن اطلسدانلود 
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 ترین شب سال یلدا طوالنی

 

های مشتر  اقوام ایرانی  شب یلدا از آیین

تدوانی  دور هد     است که در آن شدب مدی  

ایددن دور هدد  جمددع شدددن . جمددع شددوی 

مراسد  عروسدی     تواندد زمدانی غیدر از    می

در ایدن شدب در   . تولد  و یا شب عید باشد

هدای   توان از میدوه  های فصل می کنار میوه

و انجیدر اسدتفاده      آلبدالو  ش  مرل آلدو 

میدوه مودذی و  دوش    در این میدان   .کرد

 ایدن میدوه  . اسدت انجیر اائز اهمیت طع  

های فراوان  مدواد معددنی     دارای ویتامین

یندین   ه  .مفید و مواد قندی است یربی

اسددت و  ددوردن آن باعددث  سددرطان ،ددد

دی انجیر بدرای افدرا  . شود افزایش ادرار می

که قند  ونشان پایین اسدت  مناسب است 

زیرا قند  .کنند باره ااسا  ،عف می و ی 

آن بدده سددرعت از روده کویدد  جددذب    

در ادامه با توجه به مناسبت شب . شود می

را  یبرنجدد شددیرینییلدددا دسددتور پخددت  

سدداعت  3ایدد  کدده زمددان پخددت آن  آورده

 .باشد می

 2مر   تخ  برن  دو پیمانه؛آرد : مواد الزم

و  تخ   رفه ؛شیره انگور ی  فنجان ؛عدد

 مقداری  روغن

زنی  و  آرد برن  را با شیره انگور ه  می

کنی  تا  میر  مر  را ا،افه می تخ 

هر قدر که  میر . شیرینی به دست آید

 ش  باشد  مقداری روغن ا،افه 

روی آن نایلون هذاشته و به . کنی  می

پس از به . هذاری  بماند مدت ی  روز می

پزی  عمل آمدن  میر با قیف شیرینی

 میرها را به شکل شکوفه در سینی فر 

روی هر شیرینی مقداری تخ   .هذاری  می

در فر دقیقه  05 سینی فر .زی ری  رفه می

 .ها طییی شود ینیبماند تا زیر شیر

 سالم داشته باشیم پوستی

 
 شدابااوی اطیعاتی تواند  میپوست بدن 

با نگاه  .ااکی از و،عیت آن هستندکه 

ای  توانی  تا اندازه کردن به پوست افراد می

به  .از میزان سیمت افراد با  بر شوی 

مرا  پوستی با رنگ قرمز و بافت عنوان 

تواند نشانه اهزمای  پوسته می پوسته

با های مواجه  ال یکی از راه. پوستی باشد

ها از  های پوست مصرف ویتامین بیماری

در این . هاست اکسیدان و آنتی B12جمله 

 شود که زمینه مصرف هردو پیشنهاد می

روغن هردو . اکسیدانی دارد  اصیت آنتی

از اسیدهای یرب مفید تشکیل شده 

های  است  که امکان بازسازی پوست

. کند دیده و اسا  را فراه  می آسیب

این ماده به صورت مو،عی و یا  وراکی 

پوست هردو ،دباکتری . شود میاستفاده 

و ،د قارچ بوده و در ترکیبات بر ی از 

موز . شود تفاده میهای بهداشتی اس کرم

هردو برای کاهش فشار  ون و کاهش 

هنگام التهاب پوست   .وزن مفید است

 از  وردن این موادبرای افظ سیمتی 

 :اجتناب کنید

ااوی یربی های اغلب ) تنقیت -0

اشباع و ترانس بعیوه نشاسته تصفیه 

 (شده و قند هستند

هوشت قرمز ااوی ) هوشت قرمز -2

اسید یربی اشباع نشده به نام 

 (آراشیدونی  است

این هیاهان ) هیاهان تاجریزی -3

شامل فلفل  سیب زمینی سفید  

 این. شوند می بادمجان و هوجه فرنگی

ترکیب شیمیایی ااوی  هیاهان

باعث افزایش که   سوالنین هستند

 (.شود درد می

  و موجود در هندم  جو) هلوتن -4

 (شود سبب التهاب می ماکارونی که

ترشیجات و بر ی ) ها یاشنی -5

فلفل  میخ   زیره   مرل جات ادویه

رازیانه  داریین  فلفل قرمز   رد   

کاری   فلفل شیرین  جوز  پوست لیمو

هایی مانند سس مایونز   و یاشنی

سس فلفلی و سس هوجه فرنگی  

 (.شوند التهاب بدن می بیسرکه س
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  جواهرسازي و صنعت هنر

 

هنر جواهرسازی قدمتی هزاران ساله در 

از این ایث در این قسمت به  .ایران دارد

 .پردازی  بررسی آن می

 جواهرسازي طال و تاریخچه هنر

 

ساکنان   در دو هزار سا  پیش از میید

سا تن جواهرات و زیور آالت   فیت ایران

هاى رنگى آغاز کردند و  را با دانه و مهره

عیقه  ود را به تزئینات و   بدین هونه

 .زیور آالت نشان دادند

جواهرات و زیور آالت در ایران از دیرباز به 

ای از لبا  در میان اقوام  عنوان قطعه

مردم ایل . مختلف مطر  بوده است

 وزستان های منطقه  قشقایی و عرب

بیشترین استفاده کنندهان از جواهرات و 

جواهرات در میان مردم . زیورآالت بوده اند

قشقایی شامل هردنبند مهلو  هردنبند 

ای  عنبردان  قاب  میخ   هردنبند مهره

ای  هیسوبند و  قرآن  النگو و دستبند مهره

 نعت طی و جواهرسازیص .بازوبند است

در . شد در قرن بیست  وارد عصر جدیدی

 :بینید تصویر زیر طیی قرن بیست  را می

 
امروزه طراای جواهر و تزئینات طی با 

کم  ابزارهای هوشمند و الکترونیکی 

 CADافزارهای  هیرد که از نرم صورت می

ها از  تولید کننده در هذشته  .برند بهره می

قالب های الستیکی برای تولید نسخه 

 .کردند هایی از مد  اصلی  استفاده می

اهر روی آن مد  نیاز به توییر بود  مد  

ساز باید کی ی  مد  جدید ایجاد 

 .کرد می

توان با    توییرات را می CADافزار با نرم

یند کلی  مو  ایجاد کرد و مد  

های  پرینتر. جدیدی در نرم افزار سا ت

سه بعدی تولید کننده ها را قادر سا ته 

استفاده از را با  CAD های است که مد 

بسیاری از . پرینت کنند( resin) نوع رزین

توانند ی  باره با پرینتر سه  ها می مد 

 .بعدی  یاپ شوند

 جواهرسازيدر لیزر 

کددار بددا لیددزر  انقددیب بعدددی در سددا ت  

لیدزر پدودر فلزهدایی    . جواهرات  واهد بود

یدا نقدره را هدا تده و     مانند طی  پیتدین 

الیه به الیه قطعه کند و  تبدیل به مایع می

تدوان قطعداتی    مدی . سدازد  مورد نظر را می

ایدن  . سا ت که با لدوال و پدین کدار کندد    

تواندد   می   اما .تکنولوژی کامی هران است

نیاز به سا ت مد  با وکس یا پیسدت  را  

در واقدع طدرا    . از پروسه کار اذف کندد 

ایجاد کدرده را   CAD تواند مدلی که در می

مهصدو  نهدایی تبددیل    با یند کلی  بده  

 .کند

 جواهرسازي موارد پركاربرد در

 

پس از طی پرکاربرد ترین فلزات در 

نقره  پیتین  : سا ت جواهرات عبارتند از

 . غیره استیل  تیتانیوم  پاالدیوم  مس و

سنگ های پر کاربرد در سا ت زیورآالت 

الکساندریت  یاقوت : به شر  ذیل است

ارغوانی  آکوامارین  سیترین  الما   

زمرد  لعل  یش   سنگ الجورد  اجر 

القمر  مورهانیت  عقین سلیمانی  اوپا   

کهربا  مروارید  زبرجد  روبلیت  یاقوت 

سر   یاقوت کبود  تانزانیت  یاقوت زرد  

 .و غیرهفیروزه 
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 سالگی سه مناسبت به نهنگ ای گیاه و گل نمایشگاه
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 دنراد یگنادواج یوزرآ ناسنا اه ونیلیم روطی

   روزی را عصب روط هی دنناد یمن هک یلادر ا

 ! دنییایب رانک یناراب و فرب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ونه نشریه نهنگ نو را دریافت كنیم  
 

درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال كنید: 

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us: erasa@enahang.ir 


