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 : سخن سردبیر
 به نام خداوند بخشنده مهربان
In The Name of Allah 

The Beneficent, the Merciful 

 
این جمله در ایتالیا توسط معاون وزیر خارجهه در  

ای توجهههه ادواردو دانشهههجوی جهههوان  مصههها به

داسهتان زنهدگی ادواردو   . ایتالیایی را جلهب کهرد  

ها شناخته شهده   آنیلی امروز برای خیلی از ایرانی

گرچه در کشور خودش آن قدرها شهناخته  . است

ن او بها انقه ب ایهران و    ارتباط گرفت. شده نیست

پس از آن شهادتش باید در همان ابتدا دو جریان 

یکی توجه بیشتر بهه   .آورد که نشد را به وجود می

بیان کلمات خودمان، بیان مضامین زبان خودمان 

های دیگهر و دیگهری  فه  و     در قالب لغات زبان

های روشنی که با این مضهامین   نگهداری از شمع

سها  از   11بها وجهود گشاشهت    . آیند به وجود می

اولین انق ب دینی جهان و پتانسیل اولین بهودن  

آن  تهی در زبهان    این انق ب هنوز مضامین پایه

تنها مبین و تشریح . فارسی نیز تبیین نشده است

کننههده ایههن مضههامین شهههید گرانقههدر مرتضههی  

جهای بسهی تاسهس اسهت کهه بها        .مطهری اسهت 

شهادت مرتضی مطهری راهش کام  خالی شد و 

گویی تمام اطرافیان و دانشجویان او چنان سهنگ  

بی رو ی بودنهد کهه از آنهمهه بهشر و کوشهش و      

ای در  د و  هیچ شکوفه. او بی بهره بودند پرورش

بینهی  مبهانی و    اکنهون مهی  . اندازه او ظهاهر نشهد  

های بسیار روشن دین اس م چنان مهجور  اندیشه

پوشند  اند که کرور کرور آدم جلیقه زرد می افتاده

و دوباره خواستار  شف تمهامی تعهالی  دینهی در    

در ایالهت مهونترا    . هر شهکل و نهوآ آن هسهتند   

انادا استفاده از تمام شعائری کهه نمهادی بهرای    ک

در . انهد  شوند را جرم اع م کرده دین محسوب می

کشور بزرگ چین که یک سوم جمعیت کل دنیها  

کنند، از مدتها قبل وضعیت بهه   در آن زندگی می

ههای   کودکهان خهانواده  . همین منوا  بوده اسهت 

ت ط  فکهری  مشهبی از ایران تا سایر کشورها در 

لی  مهشهبی  ای ترین تعها  گیری درباره پایه  تصمی

انقدر تعالی  دینی مبه  و گنهگ بیهان   . باشند می

اند که ههرکس بها ورود بهه عرصهه تفکهر در       شده

ها خودش را در ظلمات الیتناهی تنها  رابطه با آن

ان و رها پهد  انگار نه انگار که سالها و سا . بیند می

. اند اده کردهاجداد و مادرانشان از این تعالی  استف

از طرف دیگر سیل مضامین مختلهس روانشناسهی   

ای از ذههن   به راه افتاده، طوری که بخهش عمهده  

هر کودک و نوجهوان بها تعهاریس روانشناسهی پهر      

در مبهانی دینهی   مصداق این تعهاریس  . شده است

در عل  رفتارشناسی ه  مبانی . تبیین نشده است

الی  شود، که باز مصهداقی در تعه   جدید اضافه می

برای مثا  نظریه . شود ا برای آن ارائه نمیدینی م

 .ها نظریه زندگی نازیسته بازی

. کهردم  ای را به زبان فارسی آماده مهی  اخیرا جزوه

 های تفریح  را به دیهدن سهریالی   همزمان ساعت

خواست  کهه مکالمهه زبهان     می. گشراندم ترکی می

در اولهین قسهمت سهریا     . ام را تقویت کن  ترکی

جمه شدیدی به زبان ترکی از هکام  فهمیدم که 

های فرانسوی، انگلیسی و عربی صورت  طرف زبان

بسیار خدای  را شهکر کهردم کهه در زبهان     . گرفته

وقهت،   آن. جمهه کمتهر اسهت   هفارسی  ج  ایهن  

غات ناآشنای زبهان فارسهی کهه توسهط     فرهنگ ل

 611.فرهنگستان ادب تهیه شهده بدسهت  رسهید   

صفحه لغات ناآشهنای وارد بهه زبهان فارسهی کهه      

ای در زبهان پارسهی    ها کلمهه  برای هر کدام از آن

از دیدن آن بیشتر بهه   .سره یافته یا ساخته بودند

اندرکاران زبان فارسی و فرهنگسهتان   ت ش دست

م را با استفاده از آن کلمات تبیین ا بالیدم و جزوه

جای خالی چنین فرهنگسهتانی در  . شده پر کردم

شفاف . تبیین ساده مبانی دینی کام  معلوم است

نبودن مبانی دینی، و ارائه شدن تعاریس مختلهس  

از یک مضهمون باعهک کمتهر مهورد ارجهاآ قهرار       

هها بهه    و ارجهاآ . شهود  گرفتن مبانی دینی ما مهی 

تهر هرچنهد غلهط سهایر مبهانی       های شفاف تعریس

مشهبی یا غیرمهشهبی بهه همهان نسهبت زیهادتر      

امهروز کهه بایهد انقه ب اسه می را در       .شهود  می

ههای   فرانسه جشن بگیری ، لباس زردهها خیابهان  

پرچ  کار  مهارکس  . مختلس اروپا را پر کرده اند

تنهها  . آورنهد  سا  پهیش را بهه اهتهزاز در مهی     01

های اولیه صهدر   شهای روشن ناشی از کوش شمع

تهوجهی مههردم آن   انقه ب اسهه می ایهران در بههی  

اولهین آن  . شهود  کشورها به سادگی خاموش مهی 
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ادواردو آنیلی در ایتالیا، آخرین آن شیخ زکزاکهی  

برای بهه وجهود آوردن هرکهدام از آن    . در نیجریه

موسهی صهدر،    امهام . ها ت ش شهده  ها سا  انسان

ش مبهانی  مطهری و امام خمینی به گسهتر شهید 

اصهل  . هها پرداختنهد   دینی و نوشتن و تبیهین آن 

والیت فقیه چیزی نبود که امام خمینی اولین بار 

امام خمینی آن را اولین بار . متوجه آن شده باشد

ای مناسب تبیین کرد، ارائه داد و توزیهع   به شیوه

خههواآ آن را درک . مههردم آن را شههنیدند. کههرد

ام خمینهی  امه . براساس آن  رکت کردنهد . کردند

اش تبیهین اولهین اصهو      وظیفه. رهبر انق ب بود

ها که قانون اساسی را نوشتند، ه   آن. انق ب بود

شان تبیین اولین بار قوانین انق ب اس می  وظیفه

کوتههاهی . همهه از پههس کهار خههود برآمدنهد   . بهود 

وقتشههان را بههه گشرانههدن در جلسههات   . نکردنههد

ای بهی مایهه   ه با آدم. مختلس بیهوده تلس نکردند

رفت و آمدشان را قطع کردنهد، تها بتواننهد وقهت     

کنند قوانین و مبانی و اصو  انقه ب را تبیهین و   

به  .نتیجه آن نها  شکوفا انق ب بود .توزیع کنند

جز یکهی دو نفهر محقهز از خودگششهته در کهل      

شهان تبیهین    جامعه ط ب و رو انیون که وظیفه

تناسب با تمهام  مبانی اس م متناسب با نیاز روز، م

کلمههات جدیههدی کههه در علههوم روانشناسههی،     

باشد، بقیه انگار  رفتارشناسی و سایر علوم فنی می

اگهر  . وقتی برای تبیین و توزیع این مبانی ندارنهد 

صدایشهان  . وقتی دارند، در توزیع آن اشکا  دارند

دیگر انتظاری نبایهد  . رسد به داخل کشور که نمی

واردو آنیلهی، شهیخ   برای به وجود آمهدن امثها  اد  

 سن نصهرا،، شهیخ زکزاکهی و غیهره در سهایر      

صادر کردن انقه ب اسه می بهه    . کشورها داشت

. خاطر اس م این انق ب، یک سهنت الههی اسهت   

های الهی تغییر ناپشیر هستند و  تما اتفاق  سنت

اما هیچ کار خدا بدون وسهیله نیسهت و   . افتند می

ن شهفاف  وسیله صهادر کهردن ایهن انقه ب تبیهی     

 ههاال منکههه در تمههام دوران  . باشههد مبههانی مههی

های فنی ومهندسی درگیر بهوده   تحصیل  با کتاب

کههردم و بههه شههیوه  ام، مسههائل ریاضههی  ههل مههی

معههادالت و دیفرانسههیل و مسههائل ریاضههی آشههنا  

هست ، باید زمان بگشارم تا در  د و اندازه خهودم  

های صدسا  و پانصد سا  گششته فهیش   از کتاب

ههای ذهنهی دینهی     های سوا  کن ، جواب برداری

خودم را پیدا کن  تا بتهوان  آن را در  هد خهودم    

بعهد   .توزیع کن  که از اصهو  اسه م دفهاآ کهن     

تلویزیههون را روشههن کههن  ببیههن  یکههی از همههین 

طهه ب و رو ههانیون، یکههی از همههین جامعههه     

فرهیخته ایران در  هین توضهیح قهانون  جهاب     

گهشارد، نظهر قهانون     چطور نظر اس م را کنار مهی 

جمهوری اس می ایران را در اولویهت از آن اعه م   

کند، آماده باش  که فردا چگونه این کهار او را   می

فکهر  . نقد کهن  و در اصه آ آن بکوشه     و هتوجی

کن  که  تما کسانی هسهتند کهه در جامعهه     می

رو انیون و ط ب که با دغدغه وارد ایهن عرصهه   

کوشههند،  انههد، در تبیههین ایههن مبههانی مههی  شههده

هها   رو انیون محترم دایره المعهارف اسه م از آن  

سهوا   . شهود  شان دیده نمهی  هستند، که خروجی

روجی ناقص و اشکا  دار و اینجاست که چطور خ

بیهن ،   را در صداو سیمای خودمان مینیاز به نقد 

اس م را بهرای خهواآ   . آید ها به چش  نمی اما آن

نیهازی نیسهت اسه م را بهرای     . کنهی   تعریس نمی

چهون خهواآ بارهها نشهان     . خواآ تعریس کنی 

هها نیسهت کهه     اند که دانش و عل  نیست آن داده

بیشهتر از همهه   . آورد  رکت ها را بهه وجهود مهی   

تواننهد  رکتهی بهه وجهود      مردم هستند کهه مهی  

موضوآ اصلی تبیین مبانی بهرای  بنابراین . آوردند

هها   مردمی که سهطح دانهش پایهه آن   . مردم است

نیهاز بهه بیهان نهوی     . تمام مبانی قبلی را دربردارد

شهیوه تبیهین مبهانی در  ها       .این مبهانی اسهت  

کنهد کهه در    چنان از قدی  پیگیری مهی   اضر ه 

هر مضمونی ابتدا تمهام نظهرات مختلهس موجهود     

بعهد نظهر   . کند شده از بدو اس م تا امروز بیان می

این روش در  ا   اضر . کند خودش را اع م می

برای نسل پر از دانش امروز بسیار خسهته کننهده   

 تههی بیههان بعضههی از مسههائل گششههته   . اسههت

 نسهل امهروز  . ا ترامی به مخاطب امهروز اسهت   بی

نسهل امهروز از   . نیاز به شفافیت بیش از  هد دارد 

میکروسههکون نههوری و الکترونههی گششههته، بهها     

سهطح دانهش   . کنهد  کامپیوتر کوانتهومی کهار مهی   

منطز و دیهدگاههای متفهاوتی   . بسیار باالیی دارد

اش توسط  بزرگترین مشک ت ذهنی. از قدی  دارد

مضامین روانشناسی و رفتارشناسی برایش تبیهین  

های مثهل مسهکن ایهن علهوم را در      وابشده و ج

فهر     نیازی از تعهالی  دینهی پیشه    بی. جیب دارد

تیمی مثهل همهان    شاید الزم است. اصلی او شده

تی  نویسنده قانون اساسی تشکیل شود تا هر روز 

مبانی که ههر روزه در علهوم   . جلسه داشته باشند

نسهخه  و  شوند را تحلیل و تبیین مختلس ارائه می

چه کهه فرهنگسهتان    مثل آن. ئه دهندجدیدی ارا

  .کند ادب می

این یک سوی کوتاهی در تبیین مضهامین اسه م   

هنوز وقتی اعتقاد معاون در مصا به بها  . می باشد

بین  کهه بسه  ا، الهر من     تلویزیون ایتالیا را می

شود فکر  گوید و این عبارت ترجمه می الر ی  می

د لغهت  کن  که ادامه آن مسهیر منجهر بهه ورو    می

الههر من و الههر ی  بههه فرهنههگ لغههت ایتالیههایی  

چون این دو فقهط کلمهه نیسهتند بلکهه     . شود می

مضههمون بزرگههی از تعههالی  اسهه م هسههتند و بهها  

یها  ، peaceful ،merciful ،Beneficentترجمه 

متهرجمین مها کهه    . دیگر کلمات بیان نمی شوند

کردنهد، اکنهون در    باید مضامین ما را ترجمه مهی 

 ا  چه کاری هستند؟ مسابقات بهترین ترجمهه  

جایزه شود که در آن به کسی  در ایران برگزار می

هها   که به بهترین شکل مضامین خارجیدهند  می

بها ایهن کهار مها ههر روز      . کند را برای ما بیان می

شناسهی  و بهاز    ها را بهتر از خودمهان مهی   خارجی

 س درمانگر اسه م ، مضامین شریخودمانمضامین 

ناشههران مهها هههر روز اغلههب  .شههوند مهجههورتر مههی

کننهد و   رجی بیشهتری ترجمهه مهی   های خا کتاب

اگهر کتهابی از مها    . شهود  های ما ترجمه نمی کتاب

من خود خارجی هایی شود بیشتر به یَ ترجمه می

برای مطالعهه تهاریخ    .است که با ما آشنا شده اند

بزرگهی   های ترجمه شده بخهش  ایران هنوز کتاب

و . هههای داخلههی را پههر کههرده اسههت   از کتابخانههه

های خارجی از منابع ایرانی بهره ناچیزی  کتابخانه

 .دارند

 



 9318 اردتشهبی –( نونهنگ  ششم) یازدهمشماره  گرجستانوضعیت اقتصادی  نو نهنگ

5 
 

صنعت شاخه اصلی اقتصاد 

شود و  گرجستان محسوب می

نقش زیادی در تولید مجموعه 

 .اقتصادی این کشور دارد

های هوآوی و سونی  وشیگ

برای اروپا در گرجستان ساخته 

 .شوند می

 

 ستانجرگمنطقه اقتصادی 

 

تا  09۹1های  در بین سا  گرجستان

گانه بود  05های  یکی از جمهوری 0990

را تشکیل  (سابز شوروی)روسیه که اتحاد 

از  0990در تاریخ  این کشور. دادند می

های  وقوآ جنگ .مستقل شد روسیه

می دی،  0991تا  0990داخلی از سا  

به عنوان یک کشور اقتصاد گرجستان را 

تازه استق   یافته با بحرانی شدید مواجه 

های اخیر کشور  اما در سا . ساخت

گرجستان نسبت به کشورهای اطراف خود 

و همچنین کشورهای همتراز خود از 

اقتصادی پیشرفته و نوین برخوردار شده 

ند رشد است و رشدی قابل توجه در رو

  .ه استاقتصاد گرجستان مشاهده شد

 .باشد می تفلیس گرجستان،پایتخت 

 هزار 01۹و  میلیون 0  دود آنجمعیت 

زبان رسمی  .بوده است ۹103در سا   نفر

وا د پو  آن  .است گرجیاین کشور 

از شما   ن کشورای. باشد می (GEL)الری 

، جمهوری آذربایجان، از شرق با روسیهبا 

از غرب با و  ترکیهان و منستاراز جنوب با 

 . مرز مشترک دارد سیاهدریای 

 

 اقتصاد

 
صنعت شاخه اصلی اقتصاد گرجستان 

شود و نقش زیادی در تولید  محسوب می

 .مجموعه اقتصادی این کشور دارد

های هوآوی و سونی برای اروپا در  وشیگ

 .شوند گرجستان ساخته می

در بین محصوالت صنعتی گرجستان، 

  دود ، صنایع سبک٪11صنایع غشایی 

 نزدیک ، ماشین سازی و صنایع فلزی۹0٪

از  ج  تولید صنعتی را به خود  ٪01 به

 .دهند اختصاآ می

 
 بهرق و  کشهور شهامل  ایهن   منابع طبیعهی 

سههنگ،  زغهها منههابع زیرزمینههی از قبیههل 

آههن، باریهت،    منگنز، خاک نسهوز، سهنگ  

عقیز، مرمر، آرسنیک، مولیبدان، تنگستن 

در  ا   اضر میزان برق . باشد و جیوه می

میلیهارد   0۹مورد نیاز سهاالنه ایهن کشهور    

کیلووات ساعت است که کلیه این مقدار را 

کنهد و مهابقی    خود گرجسهتان تولیهد مهی   

تولید خود را به کشهورهای اطهراف ماننهد    

آذربایجههان و ترکیههه صههادر    ،ارمنسههتان

 . کند می

گرجستان در  ها   اضهر عضهو نهاظر در     

گفتنی اسهت   .باشد ناتو میاتحادیه اروپا و 

که این کشور بهرای پیوسهتن بهه اتحادیهه     

 .ساله در پیش رو دارد 01ای  اروپا برنامه

 
 

 وکار  کسب

از طریهز   گرجسهتان  مهردم  عمده درآمهد 

و صههادرات و واردات خههدمات گردشههگری 

  .گیرد صورت می

 

 



 9318 اردتشهبی –( نونهنگ  ششم) یازدهمشماره  گرجستانوضعیت اقتصادی  نو نهنگ

6 
 

وکهار   گرجستان در شاخص سهولت کسهب 

بانهک   ۹116در گزارش سا   011از رتبه 

 ۹100در گزارش سها    06جهانی به رتبه 

جههانی    بررسی گزارش بانک .رسیده است

در ههها   دهههد کههه گرجسههتانی  نشههان مههی

 ،با اص آ قوانین و مقهررات های اخیر  سا 

 . اند را طی کرده رشدیروند رو به 

 و تعرفه مالیات

مجمهوآ مالیهات بهر ارزش     ،در  ا   اضر

اجنههاس هههای گمرکههی   تعرفهههو افههزوده 

کل مالیات واردات به گرجسهتان   ،وارداتی

مالیههات بههر ارزش . دهنههد را تشههکیل مههی

بهرای تمهامی اجنهاس     افزوده ایهن کشهور  

میهههزان . درصهههد اسهههت  08یکسهههان و 

ال بهین  معمو های گمرکی گرجستان تعرفه

  .درصد متغیر است 0۹صفر تا 

 

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

عضههو  ۹111از سهها  سههتان کشههور گرج

 .است( WTO)سازمان تجارت جهانی 

از نظههر کنتههر  مههرزی، تمههام مسههافران   

پروتکهل   خارجی با ورود بهه گرجسهتان از  

هههای گمرکههی بسههیار    اداری و سیاسههت

. گردنهد  گرا برخوردار مهی  مناسب و خدمات

سفارشهی   کهاری بهه صهورت    تقریبا ههیچ 

درصهد کاالهها از تعرفهه     91. وجود نهدارد 

بههدون محههدودیت هههای واردات معههاف و 

میانگین زمان انجام امور گمرکهی  . هستند

دقیقه اسهت کهه    05در  ا   اضر  دود 

تهرین   ترین و کارآمد به عنوان یکی از سریع

های گمرکهی در کشهورهای مسهتقل     نظام

 .مشترک المنافع، شناخته شده است

 روابط با ایران

گرجستان اغلب در  ا  دسهت بهه دسهت    

. ده اسههتشههدن بههین روسههیه و ایههران بههو

محمهدخان قاجهار   آغا در زمان گرجستان 

گردد، که شهاه قاجهار در آن    به ایران برمی

روسهیه  . انهدازد  زمان جنگ خونینی راه می

اسهت و   بوده ترین همسایه به ایران نزدیک

، های گلستان و ترکمانچای ز معاهدهپس ا

 .دست ایران از اداره گرجستان کوتاه شد

روسههیه پههس از الحههاق گرجسههتان بههه    

تغییراتی در روابط ایهران و گرجسهتان بهه    

ههای   وجود آمد و علت بسهیاری از جنهگ  

گرجسهتان   .ایران و روسیه گرجستان بهود 

شهوروی اعه م اسهتق       فروپاشیپس از 

ایهران پهس از فروپاشهی شهوروی در     . کرد

مههی دی، جههزس نخسههتین    0990سهها  

کشورهایی بود که اسهتق   گرجسهتان را   

و همواره از اسهتق  ،   به رسمیت شناخت

 اکمیههت و تمامیههت ارضههی ایههن کشههور  

 . مایت کرد

 

مناسبات ایران و گرجستان طی سا  های 

گششته همهواره رونهد نسهبتا خهوبی را در     

موانهع  . تمام زمینهه هها طهی کهرده اسهت     

ههای   پیشرفت مناسبات دو کشور دخالهت 

کشورهای متخاص  با ایهران عنهوان شهده    

رژی  صهیونیسهتی  شامل به ویژه است که 

 .دشو میسعود  و رژی  آ 

 ارتباطات

خوب اسهت   گرجستاندر  اینترنت سرعت

بها   اینترنهت توان به خهوبی از طریهز    و می

 .درصحبت کدوستان و خانواده 

  
Tahere.koohi@enahang.ir 
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های تجاری و اقتصادی توسهط   ای برای فعالیت های اخیر، به دلیل وضعیت استراتژیک منطقه گرجستان در سا 

ههای دولهت    تهرین اولویهت   بازسازی اقتصهادی یهک از مهه     .شود می های غربی و اتحادیه اروپا پشتیبانی دولت

 .رود و این کشور تاکنون روند رو به رشدی را از نظر اقتصادی داشته است گرجستان به شمار می

 روند رو به رشد اقتصاد

به بعد، بانک جهانی  ۹113از سا  

اقتصادهای را یکی از سریعترین گرجستان 

اص آ شده در جهان و به عنوان رهبر در 

 .مبارزه با فساد شناخته است

نیز در  رشد اقتصادی گرجستان بیشترین

 ،هتلداریساز،  و ساخت معدن، های زمینه

صورت ملک و مستغ ت ، و داری رستوران

 .است گرفته

اقتصادی گرجستان بسیار  آینده

رشد  .آید امیدارکننده به نظر می

گشاری مستقی  خارجی در  سرمایه

گرجستان و همچنین افزایش تولید 

ناخالص داخلی گرجستان، به صورت 

مستقی  بر رشد اقتصادی گرجستان تاثیر 

 .مثبت داشته است

 
  

 محل تبلیغ شما

 

 

 

 
 و همسایگانستان گرجنقشه 
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 انگیز را با مغز خود برانید خودروی هیجان

ترین  راندن خودرویی با شاسی قوی و ک  .شود تر می ها نیز پیشرفته ابرخودروها در  ا  گسترش بوده و مهندسی آنامروزه قلمرو 

هها و   مخصوصها کهه ایهن خهودرو قهرار باشهد از جهاده       . تواند کام  هیجان انگیز باشهد  های پیشرفته کامپیوتری می دخالت سامانه

 .های درون شهری عبور کند خیابان

. رباتیک نیست و مثل دوج وایپر باید آن را با مغهز خهود برانیهد    GTRفورد اتومبیلی ارائه کرده است که مثل نیسان اخیرا شرکت 

هها قالهب    از جملهه آن . ای را ببینیهد  های مسابقه توانید آثار فناوری نام دارد می ۹108مد   GTدر جای جای این خودرو که فورد 

فنرهایی کهه در آن آرایهش    گیرها و کمک در این خودرو ضربه. باشد نس الیاف کربن میاصلی کابین و شاسی زیر آن است که از ج

Push-Rod  رو  کهی  یها همهان قفسهه فهوالدی آن بهرای       . انهد  نیز برای مسابقه طرا هی شهده  ( ها با فاصله نسبت به چرخ)دارند

بدنه آن به شهکل اشهک بهوده و هرچهه بهه      دیدگی سرنشینان در صورت معلز زدن اتومبیل تعبیه شده است و  جلوگیری از آسیب

 GTهای جلویی سقس که رو به جلو هستند، نه تنها به یادآورنهده نسهل او  فهورد     فرم ستون. شود تر می رود باریک سوی عقب می

 . بوده بلکه ظاهری جشاب به آن داده و ضمنا بیشترین فرم آیرودینامیکی را به آن بخشیده است

هنگام طرا ی این خودرو طبز مقررات استانداردسازی، شهرکت فهورد   . ای است ا یک خودروی مسابقهاصالت GTبه طور کلی فورد 

و مالتی ماتیک مشهغو    Ganassiهای  به همین دلیل در  الی که تی . ای نیز به بازار عرضه شود های غیرمسابقه باید تعدادی مد 

آن را تکمیل کنند، مهندسین فورد به صورت موازی روی مهدلی کهار   ای  بودند تا گونه مسابقه GTانجام کار و امور مهندسی مد  

 .های شهر به رانندگی پرداخت کردند که بتوان با آن به را تی در خیابان می

هها بهرای یهک     در ایهن مهد  فواصهل و ضهرایب دنهده      .سرعته و مجهز به دو ک چ است 0گیربکس  دارای GTمد  خیابانی فورد 

توانهد در مهدت    متر را مهی  111ثانیه و مسافت  3.۹کیلومتر آن  96شتاب از صفر تا  .باشد رانندگی درون شهری کام  مناسب می

د را بهه  ثانیهه، سهرعت خهو    05.0این فورد قادر است تا طی مهدت  . کیلومتر بر ساعت طی کند ۹01ثانیه با  داکثر سرعت  00.0

 . کیلومتر بر ساعت برساند ۹11بیش از 
 

 

 

 GT فورد 8102 مدل

 9191 مدل GT40 از گرفته الهام 

کایی  .خوردوی عضالنی آمری

 .باتیک نیست و مثل دوج وایپر باید آن را با مغز خود برانیدر GTRمثل نیسان  ۹108مد   GTفورد 
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 بهبود غشاهای تصفیه آب و پساب

 
  ها و روش تامین آب

بههه طههور کلههی میههزان آب مطلههوب در 

دسترس به دالیل متعهدد از جملهه وقهوآ    

جمعیههت، و خشکسههالی، افههزایش رشههد  

تشدید و بهبود مقهررات بهداشهتی رو بهه    

در واقع اگرچه آب به مقهدار   .کاهش است

زیاد در زمین موجود است، اما به صهورت  

یکنواخت توزیع نشده و بخش اعظ  آن یا 

برای استفاده مناسب نیست و یا استخراج 

در  از طرفهی . و دسترسی آن مشکل است

جهت رفع مشک ت تامین آب موجهود در  

دسترس یکی از راهکارهها کهه داده شهده    

. است، تصفیه آب و پسهاب موجهود اسهت   

آنچه کهه بهدین منظهور معمهوال راه  هل      

هست، استفاده از غشاهای وارداتیست که 

هها بسهیار    سهازی و توسهعه آن   اخیرا بومی

در این راستا . مورد توجه قرار گرفته است

وری غشای تولیدی مورد توجهه  یا خود فنا

قرار گرفته است و یا روش و فرآیند تولید 

توانهد شهامل تولیهد و     ها نیز مهی  مثا . آن

فناوری تصفیه پساب ساخت غشای مایع، 

و یا صنعتی با فناوری الکترواکسیداسیون، 

بهبود فرآیند تولید غشهاهای نهانولیفی بها    

جها بیشهتر    روش الکتروریسی کهه در ایهن  

 .گیرند ه قرار میمورد توج

 
 تصفیه آب و پساب

ههههای  ههههای اخیهههر از روش در سههها 

الکتروشههیمیایی در کاربردهههای مختلههس  

چنهین  فاظهت    تصفیه آب و پساب و ه 

از بهین    .محیط زیست استفاده شده است

ههای تصههفیه الکتروشههیمیایی، روش   روش

توانهههد طیهههس  الکترواکسیداسهههون مهههی

قبیههل  ههها از ای از انههواآ آالینههده گسههترده

و  .هههای مختلههس فلههزات سههنگین، آنیههون

قطرات روغنهی معلهز و ترکیبهات آلهی را     

 .  شف کند

در  ا   اضر در فناوری غشهای مهایع   

که به فناوری غشای مایع نگهداشته شهده  

موسوم است، از غشاهای مسطح تفلونی با 

میکههرون بههه عنههوان  1.۹۹قطههر  فههرات 

 .نگهدارنده فاز مایع استفاده شده است

بهبههود فنههاوری تولیههد غشهها بهها روش  

الکتروریسی، در واقع اسهتفاده از فنهاوری   

ههای تصهفیه آب و    نانو در بهبهود فنهاوری  

روش  .پسههاب مخصوصهها صههنعتی اسههت  

الکتروریسههی روشههی اسههت بههرای تولیههد  

تهوان   نانوالیاف پلیمری که با کمک آن می

ط فرآینههد تولیههد، قطههر الیههاف و انههدازه   

زمان با افزایش  ه  فرات غشا را کنتر  و 

دوستی غشا، طی یهک مر لهه،    قابلیت آب

 «.غشایی با کارآیی باال تولید کرد

 
 ارزیابی سامانه تصفیه

معموال بهرای بررسهی سهاختار غشها از     

، AFM ،FTIRچههون  هههایی ههه   آزمههون

SEM سههنجی جیههوه و بههرای   و تخلخههل

دوسهتی غشها از آزمهون     ارزیابی میزان آب

اسهتفاده  ( CA) گیری زاویهه تمهاس   اندازه

 .شود می
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 گام به سوی نانو به نهنگ، گام ای

 
شرکت الکترونهنگ فاطر سماوات با هدف 

افزایش سبد محصوالت خود تحقیقاتش را 

هههای آنتههی   بههه منظههور تولیههد نانورنههگ  

این  .کند استاتیک آغاز کرده و پیگیری می

کار ای  پروژهبر روی شرکت در  ا   اضر 

بر میزان  ساسیت و مقاومهت   کند که می

 .ها در سطح تمرکز دارد نانوپوشش

ور دهکههردی، مههدیرعامل   طههاهره کههوهی 

شرکت الکترونهنگ فاطر سهماوات ضهمن   

معرفی خدمات و محصوالت ایهن شهرکت   

دارای چنهد   ITشرکت ما در  وزه »: گفت

اولین محصو  ما . خدمت و محصو  است

که در  وزه مهدیریت عرضهه شهده اسهت     

در  نهنهگ  ایاکنون از طریز سرورهای  ه 

  «.دسترس است

پس از تکمیل  ما»: چنین ادامه داد وی ه 

 هههای تحقیقههات و کامههل کههردن دسههتگاه

قصهد   هها   وزه نانوپوشهش  ابداعی خود در

بهود صهنایع   هها در تولیهد و به   داری  از آن

در واقع ههدف   .خود بهره ببری  الکترونیک

ما این است که کیفیت محصوالت خهود را  

ارتقا داده و  تی گهواهی نانومقیهاس نیهز    

  «.دریافت کنی 

ما در تحقیقهات اخیرمهان   »: وی ادامه داد

هههای اسههتفاده از برخههی   بههه محههدودیت 

اکسهیدتیتانیوم، اکسهید    نانومواد مثهل دی 

هرچند . ای  ها توجه کردهروی و نانوسیلیکا

ههای نانومقیهاس    رسد پیگمنهت  به نظر می

اند، در پوشش و  که درون پلیمر قرارگرفته

یا رنگ ترکیب شده باشند، مشهکلی بهرای   

 «.داشته باشدنمصرف کننده به همراه 

PCF ها برای ذخیره گرما  

 

سها  گششهته، الیهاف تغییهر فهاز       31طی 

به طهور گسهترده مهورد     (0هاPCF)دهنده 

به عنوان  اغلب ها آن. اند بررسی قرار گرفته

ههای بها    ههای غیربهافتنی و پوشهش    پارچه

 .گیرنهد  کیفیت باال مورد استفاده قرار مهی 

ها در مقیاس میکرو به وسیله PCF امروزه

بههه عنههوان   ۹مرطههوب/ریسههندگی مههشاب

 هاسهتفاد بهرای  تمیز و تجدیدپشیر  ای ماده

                                                             
1 - Phase Change Fibers 
2 - Melt/Wet 

TES)انرژی  رارتهی  سازی  در ذخیره
و  (3

آمیهزی تهیهه    تنظی  دما به طور موفقیهت 

های تولید الیاف،  با توسعه فناوری. اند شده

ههای  PCFبه عنهوان مثها  الکتروریسهی،    

العهاده ظریهس الکتروریسهی شهده بهه       فوق

ای بههها اسهههتفاده از   صهههورت جداگانهههه 

و )ههههای آلیفاتیهههک بلنهههد  هیهههدروکربن

گلیکهو ،  اتهیلن   پلهی ، (های پارافین واکس

و سایر ( ها و اوتکتیک آن)اسیدهای چرب 

( PCM)مایع تغییر فاز دهنده -مواد جامع

سههازی گرمههای نهههان  بههه عنههوان ذخیههره

(LHS)  بهرای   .گیرند قرار میبررسی مورد

پیشهنهاد  مختلفی های  ها روشPCFتولید 

رسههوبی   ازجملههه روش ههه   ،شههود مههی

شهههیمیایی، روش الکتروریسهههی، و روش  

مزیهت روش  . دهی الکتروشهیمیایی  رسوب

جا مثها  زده شهده    الکتروریسی که در این

ها این است که امکان  نسبت به سایر روش

های جاذبی با ضخامت ک  را  تولید پوشش

زیرا در این روش ابتهدا نهانوذرات   . دهد می

اپوکسهی مهایع   جاذب با پلیمهر یها رزیهن    

شوند و سهپس سهل  اصهل از     مخلوط می

های الکتروریسی روی سطح  طریز دستگاه

  .شود اسپری می

ارتباط بین مورفولهوژی، ترکیهب درصهد و    

 درخواآ  رارتهی بهرای ارائهه راهنمهایی     

مناسهههب بههها خهههواآ    PCFسهههاخت 

کاربردههههای  مناسهههب درترمهههوفیزیکی 

. مختلههس مههورد بحههک قههرار گرفتههه اسههت

هههای بیشههتر   یافههت دسههت ههها و چههالش

                                                             
3 - Thermal Energy Storage 
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PCF العهاده ظریهس الکتروریسهی     های فوق

و ( TES)شده برای ذخیره انرژی گرمهایی  

مهورد بررسهی قهرار     کاربردهای دیگر نیهز 

تهوان   اند که برای مطالعه بیشتر مهی  گرفته

 :زیر یافت در مقاله ها را آن

العاد  مروری بر الیاف تغییر فازدهنده فوق»

بههرای ذخیههره ظریههس الکتروریسههی شههده 

در مجله فناوری نانو، سا  « انرژی گرمایی

 .0390، سا  8هفده ، شماره 

 رسا ای

 

ارائهههه میزبهههانی وب،  عرصههههامهههروزه در 

تهر   ای را هت  های پهروژه  محصوالت و طرآ

تواننهد   ؛ کاربران مهی امکان پشیر شده است

ای خود را یها مسهتقیما    های پروژه خواسته

د، و یا خواسته به متولیان اجرایی ارائه کنن

خهههود را بهههه مهههدیریت دایرکننهههدگان   

 .ای از مههدیران پههروژه بسههپارند  مجموعههه

ترین سوالی که در این زمینه همهواره   مه 

کدام سیسهت  را  »مطرآ بوده آن است که 

خود انتخهاب نمهایی  و    اجرای پروژهبرای 

مها   ای پهروژه یا کدامیک پاسهخگوی نیهاز   

توانیهد   که شما می پاسخ این است. «است؟

های خود، سیست  مهورد نظهر    بسته به نیاز

 در ایههن راسههتا . را انتخههاب نماییههد

بستر وب مناسبی فراه  کرده است ابزار و 

 بهر روی که به دلیهل ارائهه محیطهی امهن     

متمههایز  سههایرین زا نهنههگ سههرورهای ای

 .است شده

 :سایر مزایای ای رسا عبارتند از

در صههورت  : هزینههه رایگههان  -

توانیهد   دسترسی به اینترنت، مهی 

به را تی از طریهز مرورگهر وارد   

اکانههت خههود شههده و بههه تمههامی  

اط عات خویش دسترسی داشهته  

برنامههه ای رسهها کههام    . باشههید

رایگان منتشر شده و برای دانلهود  

ههای آن،   و یا اسهتفاده از قابلیهت  

نیازی به پرداخت هزینه نخواهید 

 .داشت

زبههان رسهها از  ای: رابهط کههاربری  -

. کنهههد فارسهههی پشهههتیبانی مهههی

بنابراین، کاربران ایرانی در هنگام 

گونهه   استفاده از این برنامهه ههیچ  

مشههکلی نخواهنههد داشههت و بههه  

خوبی قهادر بهه برقهراری ارتبهاط     

 .توسط برنامه مشکور خواهند بود

رسها ابههزاری   ای: خهدمات ویهه ه  -

توانههد  قدرتمنههد اسههت کههه مههی  

ههای   ازمانها و س نیازهای شرکت

کوچهههک و بهههزرگ را در زمینهههه 

بههرآورده  مههدیریت اجههرای پههروژه

رسا به اشخاآ  قیقهی   ای. سازد

و  قههوقی خههدمات ویههژه ارائههه   

دهد و از ایهن طریهز، موجهب     می

کههاهش هزینههه و بهبههود ارتبههاط 

 .گردد ها با مراجعان می سازمان

از  و اکنون بهه صهورت اینترنتهی    ه 

قابههل دسترسههی  نهنههگ ایطریههز سههایت 

 .است

 به نانو« فورد موستانگ»تجهیز 

 
را  (Ford Mustang)موستانگ  فورد

ترین خودروی ساخت  توان شاخص می

این خودرو عض نی . کشور آمریکا دانست

های  سا  است که با پیشرانه 51بیش از 

 .شود قدرتمند تولید می

اع م کرد که به دنبا  شرکت فورد 

استفاده از گرافن در خودروهای تولیدی 

ای دوبعدی با  گرافن ماده .باشد میخود 

استحکام باال بوده که هدایت الکتریکی و 

این ماده . گرمایی قابل توجهی دارد

تواند نقش عایز  پشیر بوده و می انعطاف

 . صوتی را نیز ایفا کند

ده از شرکت فورد قصد دارد تا با استفا

های مختلس  روشی از گرافن در بخش

خودرو نظیر پوشش پمپ، کاور ریل 

هدف . سوخت و کاور موتور استفاده کند

این شرکت استفاده از گرافن به نحوی 

است که بتوان مقاومت صوتی، دوام و 

 . کاهش وزن را در خودرو ایجاد کرد

http://enahang.ir/
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یرا گروهی از محققان جوهر اخ

زیستی عامل داری ساخته اند 

که برای این کار نانوذرات 

 ساس به اکسیژن را درون 

زمانی که . ماتریسی قرار دادند

نور آبی به این نانوذرات تابیده 

ها نور قرمز نشر  شود، آن

دهند که میزان نشر با  می

غلظت اکسیژن در آن نا یه 

 .رابطه دارد

 

شرکت فورد گرافن را با فوم ترکیب کرده 

کاهش % 00ان صدا تا و نشان داد که میز

بهبود یافته % ۹1داشته و خواآ مکانیکی 

در خواآ دوام در % 31چنین  ه . است

 .برابر  رارت بهبود ایجاد شده است

رود گرافن وارد خط تولید  انتظار می

شرکت فورد شده و در قطعات زیرکاپوت 

و فورد موستانگ  F-150خودروهای فورد 

های دیگر از این خودرو  و برخی مد 

 .استفاده شود

 توسعه بازار نانوجوهر تایوان

 
در  ا   اضر تقاضا برای جوهرهای رسانا 

به منظور استفاده در صنعت الکترونیک رو 

ترونیهک   زی شهرکت ای  .به افهزایش اسهت  

(AzTronic)   قصههد دارد تهها بهها همکههاری

( PV Nano Cell)نانوسهل   وی شرکت پهی 

اقدام به ارائه راهکاری جدید در این  هوزه  

براساس قراردادی که اخیرا بین ایهن  . کند

دو شرکت منعقد شده است، مقرر شده تها  

ترونیهک اقههدام بهه فههروش و توزیههع    زی ای

Sicrysجوهر 
TM   در ایهن  . ددر تهایوان کنه

جوهرها از نانوذرات تک بلوری نقره و مس 

  .استفاده شده است

توانهد   بر پایه مس بوده و می Sicrys جوهر

باکارایی و هزینهه که  از آن بهرای تولیهد     

بهها  .قطعههات الکترونیکههی اسههتفاده کههرد  

توان بدون تماس  استفاده از این جوهر می

بهدین ترتیهب   . فرآیند چهان را انجهام داد  

دار مصرف نقهره در ههر وا هد کهاهش     مق

یافته و همچنین پهنای ساختارهای ایجاد 

  .شود شده ک  می

 

 جوهر زیستی

 

های زیست سازگار  امروزه با استفاده از ژ 

توان مهواد زیسهتی را بهه صهورت سهه       می

بهرای نظهارت بهر ایهن     . بعدی چهان کهرد  

فناوری نیز امروزه راهکار استفاده از جوهر 

. انههد را ارائههه کههرده (Bio Enink) زیسههتی

جوهرهههای زیسههتی مههوادی هسههتند کههه  

یهها  پلیمههریمعمههوال از مههواد طبیعههی   

استخراجی از بافت های زنده تولید شده و 

در چان سه بعهدی یاختهه ههای مختلهس     

اسهتفاده  همراه با سلو  ها یا بدون سهلو   

زیسههتی را  جههوهردر واقههع  .شههوند مههی

 تهوان  ههدف مهی  های  ای از سلو  مجموعه

توصیس کرد که به صورت سوسپانسهیون و  

  .دارای چگالی باال هستند

یهن بهر فعالیهت    معموال بهرای نظهارت آن   

متابولیکی سهلولهای چهان شهده بهه جهز      

گیری تخریبی راهکار دیگری وجهود   نمونه

اخیههرا گروهههی از محققههان جههوهر . نههدارد

زیستی عامل داری ساخته انهد کهه بهرای    

این کار نانوذرات  سهاس بهه اکسهیژن را    

زمانی کهه نهور   . درون ماتریسی قرار دادند

ها نهور   نآبی به این نانوذرات تابیده شود، آ

دهند که میزان نشر با غلظت  قرمز نشر می

در ایهن  . اکسیژن در آن نا یه رابطهه دارد 

رابطه با افزایش اکسیژن از قرمهزی تهابش   

توانهد   توزیع رنگ قرمز می. شود کاسته می

به معنای میزان اکسیژن در محل باشد که 

با استفاده از دوربهین قابهل تصهویربرداری    

ای از رشهد   توان نقشهه  با این کار می .است

ها در ساختار چان شده ترسی  کرد،  سلو 

هها   بدون اینکه نیاز به از بین بهردن سهلو   

 .باشد
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خام سرشار از پروتئین،  بادام

بادام . کلسی  و روی است

بوده و خطر  E اوی ویتامین 

مشک ت قلبی را کاهش 

 .دهد می

 

 پرتقالی کیک بادام و گردو

 
 اضر ترکیبهی اسهت از محصهوالت     کیک

طبیعی که ع وه بر طع  خوبشهان اثهرات   

مفیدی نیز بر روی س متی قلهب و عهروق   

 :کنند اعما  می

 ؛عدد 5مرغ  تخ  ؛گرم 051آرد : مواد الزم

پودر بادام، گردو،  ؛گرم 011پودر قند 

زنجفیل و دارچین مقداری؛ پودر پوست 

 .قاشز ۹پرتقا  

 ۹1زن  مرغ را با ه  ابتدا سفیده تخ 

 .دقیقه میزنی  تا کس کند و خشک شود

به آن به اندازه یک قاشز مرباخوری 

دقیقه ه   01کنی  و  آبلیمو اضافه می

زنی   زرده را به همراه پودرقند می .زنی  می

پودر پوست پرتقا ، . تا کرم رنگ شود

دارچین، زنجفیل، پودر بادام و پودر گردو 

آرد را که سه دور قب  الک . افزایی  را می

در . کنی  ای  به خمیر زرده اضافه می کرده

مرغ را که زده بودی  به  انتها سفیده تخ 

ه  طوری . کنی  مواد زرده اضافه می

قالب کیک را . زنی  که مواد سبک شود می

درجه به  081در  رارت . زنی  روغن می

دهی ، تا روی  دقیقه قرار می 31مدت 

توانی  برای تزئین  می. کیک ترک بخورد

 .پودر بادام روی کیک بریزی 

 آجیل بخورید

 
 پیری و باهای مواجه   ل یکی از راه

ها از جمله  مصرف ویتامین ،ها بیماری

B12 در این زمینه . هاست اکسیدان و آنتی

گردو پیشنهاد انواآ آجیل از جمله مصرف 

. اکسیدانی دارد خاصیت آنتی شود که می

در ادامه مختصری به خواآ سایر 

 :پردازی  ها می آجیل

خام سرشار از پروتئین،  بادام: بادام

بادام  اوی ویتامین  .کلسی  و روی است

E  بوده و خطر مشک ت قلبی را کاهش

بادام منبع مه  ویتامین، پتاسی ، . دهد می

بادام ذخیره . کلسی ، فسفر و آهن است

مناسبی از اسید چرب اشباآ نشده مونو 

رود و برای رژی  بیماران  به شمار می

 .شود دیابتی توصیه می

بادام زمینی با محتوای : بادام زمینی

و ا تما  اسید چرب اشباآ نشده مون

. دهد عروقی را کاهش می-بیماری قلبی

رژی   اوی بادام زمینی منبع خوبی از 

پروتئین بوده و به افزایش چربی خوب در 

 .کند رژی  غشایی کمک می

اسید چرب اشباآ % 90 اوی : فندق

اسیدچرب اشباآ % 1نشده، مونو و کمتر از 

فندوق  اوی مقادیر قابل . است

ای پروتئین، فیبر، آهن، فسفر،  م  ظه

و بسیاری  B1، و E ،C ،B2های  ویتامین

 .مواد مغشی دیگر است

پسته  اوی مقادیر زیادی فیبر و : پسته

همچنین میزان فیبر . ویتامین است

از یک وعده پسته در روز، بیش  دریافتی

گرم کل  بروکلی  051از فیبر موجود در 

است که مستقیما با کاهش سطوآ 

کلسترو  ارتباط داشته و در برابر انواآ 

به ع وه  .خاآ سرطان اثر محافظتی دارد

این نوآ آجیل، سرشار از اسید آمینه 

غیرضروری آرژنین است که در جلوگیری 

عروقی نقش -یا کاهش بیماری قلبی

 .موثری دارد

گردو به عنوان یک منبع مواد : گردو

مغشی  اوی اسیدهای چرب ضروری و 

فاقد کلسترو  یا اسیدهای چرب ترانس 

ترکیبات مفید گردو موجب کاهش . است

کلسترو  و بهبود عملکرد قلب و عروق 

 .شود می
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  سازی شمع و صنعت هنر

 
یکی از وسایلی ( به فارسی سپندار)شمع 

است که در کشورهای مختلس کاربردهای 

مث  در ایران بر سر سفره . مختلفی دارد

هفت سین به تعداد فرزندان آن خانواده 

منبع  عنوان  ، بهشمعز ا .گشارند شمع می

نور و بعضی اوقات برای تولید گرما 

ود و شامل یک ریسمان یا ش استفاده می

شده و یک توده جامد  جاسازی یک فتیله

امروزه اکثر . است( معموالً موم)از سوخت 

و  هنر .شوند ها از پارافین ساخته می شمع

قدمتی هزاران ساله در ایران  صنعت شمع

از این  یک در این قسمت به  .دارد

 .پردازی  بررسی آن می

 سازی شمع تاریخچه هنر

 
سا   5111ستفاده از شمع به بیش از ا

گردد زمانی که انسانها از آن  پیش باز می

ها و  برای روشنایی و تزیین جشن

اسناد . جستند مراسمات خود بهره می

ها، از  تاریخی از ساخت نخستین شمع

مغزنی در چربی آب شده طریز خیساندن 

 یوانات، توسط مصریان باستان خبر 

های  ها مانند شمع البته این شمع. اند داده

 .امروزی فتیله نداشتند

های فتیله دار توسط  استفاده از شمع

سا  قبل از می د باز  3111مصریان به 

اما رومیان باستان قبل از این  .گردد می

ه دار های فتیل زمان، اقدام به ساخت شمع

آنها پاپیروس رو  شده را  .کرده بودند

چندین بار در پیه نهنگ یا موم عسل فرو 

های تولید شده، در  می بردند و از شمع

ر ها، راهنمایی مسافران د روشنایی خانه

مشهبی استفاده  های شب و مراس 

دار اولیه، با  های فتیله شمع .نمودند می

استفاده از موم بدست آمده از گیاهان 

ها  شود چینی گفته می. شدند ساخته می

های  ها از لوله برای ساخت نخستین شمع

گیری شده و نیز الیاف گیاه  کاغشی قالب

در . کردند برن  به عنوان فتیله استفاده می

ژاپن شمع با استفاده از صمغ بدست آمده 

شده و در هند موم  از درختان ساخته می

 شمع را از جوشاندن میوه درخت دارچین

 .بدست می آوردند

سازی که  ترین پیشرفت ها در شمع اساسی

سازی امروز را ه  تحت  صنعت شمع

صورت  09الشعاآ قرار داده در قرن 

یک  08۹1برای اولین بار در سا  . گرفت

دان فرانسوی به نام اوژن شورو   شیمی

کشس کرد که چگونه اسید استئاریک را از 

این موضوآ . اسیدچرب  یوانات جدا کند

را ( استئارین) دست یافتن به موم های

و پایدارتر  تر سختکه  ها موم این. رق  زد

 هاز سوخت تمیزتری برخوردار بودبودند، 

 .و مورد استفاده عموم مردم قرار گرفتند

مین سده، یک فرانسوی بااستفاده از در ه

فتیله مشکل نامنظ  سوختن شمع ها را 

برطرف کرد و همین مسئله باعک شد تا 

اما با توجه . استفاده از شمع آسان تر شود

به اینکه ساخت شمع فقط با دست صورت 

 .گرفت، تولید آن بسیار محدود بود می

وزف مخترعی به نام ژ 0831در سا  

سازی  گی را در شمعمورگان تحو  بزر

او ماشینی اختراآ کرد که قادر . رق  زد

. شمع تولید کند 0511بود در یک ساعت 

از آن پس شمع یه عنوان یک کاالی 

تولید انبوه وارد بازار  بامقرون به صرفه 

 .مصرف شد

سا  پس از اختراآ ژوزف مورگان،  06

جدی ترین تحو  در تاریخ شمع سازی 

می دی پارافین از  0851در سا  . رخ داد

پارافین، . تصفیه نفت خام بدست آمد

ای بدون بو با رنگ آبی مایل به سفید  ماده

که سوخت تمیزی داشت و به لحاظ 

اقتصادی بسیار مقرون به صرفه بود، به 

تنها ضعس آن نقطه ذوب  .بازار عرضه شد

پایینش بود که این مورد نیز به سرعت و 

سخت تر  با اضافه کردن اسید استئاریک

های تولید شده از  شمع. برطرف شد

پارافین به دلیل قیمت پایین و نداشتن 

بوی نامطبوآ در هنگام سوخت رواج 

اما اختراآ برق نیاز افراد  .بسیاری یافتند

به شمع را به صورت چشمگیری کاهش 
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تا جایی که تنها در مناطز دور افتاده  .داد

 .شد و محروم از آن استفاده می

شمع محبوبیت خود  ۹1دوم قرن در نیمه 

 و تفرا در میان عموم مردم بازیا

دانشمندان همچنان به پیشرفت در 

تولید موم  .ندرسازی توجه دا صنعت شمع

تری نسبت  تر و آرام از سویا که سوخت نرم

ها  ای از این پیشرفت ، نمونهداردبه پارافین 

 .آید به  ساب می

به ها راهی طوالنی برای رسیدن  شمع

با وجود . اند امروزی خود پیمودهکل ش

آنکه امروزه دیگر از شمع برای مقاصد 

اما هنوز ه  به  ،شود نمیروشنایی استفاده 

صورت تولید انبوه در سرتاسر جهان عرضه 

 .شود می

به عنوان نماد جشن ها، ها  امروزه شمع

مورد استفاده قرار  تزئینات و برای هدیه

توان یافت  میای را  گیرند و کمتر خانه می

 .ای از آن شمع نباشد که در گوشه

 سازی شمع موارد پرکاربرد در

 
های قالبی، پولکی،  در شکل: پارافین

 ای و پودری، کریستالی، گلی، مایع، ژله

 . باشد در بازار موجود می غیره

اگر مقدار استئارین : اسید استئارین

 الت  شمع بیشتر از  د معمو  باشد،

 .گیرد میصابونی به خود 

ای و  نگ مایع برای پارافین ژلهاز ر: رنگ

یا رنگ قرآ برای کارهای مات وک سیک 

 یبرای کارهاچنین  ه . شود استفاده می

 .شود بهره برده می تر از رنگ پودری راقب

ها انواآ و اقسام گوناگونی  قالب :قالب

دارند و جنس آنها اغلب فلزی، پ ستیکی 

بهترین نوآ قالب برای  .ای است و شیشه

 .ای هستند سازی قالب های شیشه شمع

جنس فتیله معموالً کتان است که  :فتیله

های گوناگون وجود  ها و ضخامت در اندازه

 .دارد

 ظرف مخصوص ذوب کردن شمع

(Wax Warmer). 

از وسایل مهورد نیهاز   : افشانه سیلیکونی

شهود شهمع    شمع سازی است که باعک می

 .قالب جدا شودبه را تی از 

براکس برای نسهوز کهردن فتیلهه     :براکس

 .رود به کار می

عطهر شهمع در تولیهد انهواآ      :عطر شمع

برای خوشبو بودن شهمع در هنگهام   : شمع

 .رود سوختن به کار می

 ای ساخت شمع ژله

 
ای از  ژله عمش برای آموزش نحوه ساخت

توانید ویدئوی آموزشی  می اینجا

NahangNov را دانلود کنید. 

  

https://www.aparat.com/v/ShzZ9
https://www.aparat.com/v/ShzZ9
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 زندگی بدون نهنگ ممکن نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنی   
 

درخواست خود را به ایمیل زیر ارسال کنید: 

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us: 

nahangnov@enahang.ir 


