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 ها چه کار کنند؟ مهندس: سخن سردبیر

باه بعاد    88یعنای از ساا     ،در چند ساا  اخیار  

تر  های مهندسی ضعیف وضعیت دانشجویان رشته

قه باه  کمتر عال افرادبه این معنی که  .از قبل شد

در حاالی کاه در    دهناد   هاا نشاان مای    این رشته

بیشاتر تعاداد شارکت کننادگان      88-88ابتدای 

کنکور که خواهان تحصایالت دانشاهاهی بودناد،    

 .فیزیا  بودناد  -هاای ریاضای   آموزان رشته دانش

کننادگان در   ساو  شارکت  -امروز شاهدیم که دو

کنناد و   این آزمون در رشته تجربی ثبت ناا  مای  

-حتی کسانی که در دبیرستان در رشاته ریاضای  

اناد بارای اداماه تحصایالت      ی  تحصیل کردهفیز

دانشااهاهی مهندساای و علااو  اایااه را انتخاااب   

خواهند یا دکتر یا حداقل کاادر   همه می. کند نمی

در این بین بخش بزرگی از شارکت  . درمان شوند

های ریاضی و فنی و علاو    کنندگان آزمون رشته

انسانی تقاضای مهناد  شادن ندارناد و بیشاتر     

حصاایل در دانشااهاه فرهنهیااان ادامااه تخواهااان 

تقاضای مرد  و خواست مرد  این باین  . باشند می

ای شاوند   خواهند وارد رشته همه می. روشن است

بنااابراین، . کااه در ازای کااار آن حقااون بهیرنااد 

دانشااجویان دانشااهاه فرهنهیااان کااه از  جایهاااه 

شوند  ابتدای دوران دانشجویی شاغل محسوب می

کنناد و   را طای مای  و بخشی از دوران خدمتشان 

 5گیرند و همچنین ازشکان که از تار    حقون می

شااوند، همااانطور شاااغل    وارد بیمارسااتان ماای 

شااوند و بااه ازای کارشااان حقااون  محسااوب ماای

این اتفان بارای   .گیرند، اولویت او  خواهد بود می

هاای   از چند جهت و مادت  مهندسی و علو  اایه

 یکای . گیری اسات  طوالنی است که در حا  شکل

از جهات اصلی این اتفاان بهاره کشای مسا والن     

توسا   دولتی و بی اجار کاردن کاار مهندساین     

در حااالی کااه مهندسااین بدنااه اصاالی . آنهاساات

ساختار ایشرفته ی  کشاور اماروزی را تشاکیل    

دهند و باید به عنوان ی  دانشجو از خادمات   می

و حقااون دولتاای برخااوردار شااوند، و بااه ازای    

همچناااان کاااه ) بهیرنااادحقاااون کارهایشاااان 

دانشجویان دانشهاه فرهنهیان و ازشاکان حقاون   

، مس والن دانشهاه ها به جای ارداخت (گیرند می

حقااون بااه دانشااجویان در ازای خاادمات دوران  

ها بیشترین مبلغ ثبت نامی  ها از آن دانشجویی آن

کننااد و دانشااجوی مهندساای باارای  را اخاام ماای

ین دریافت مدرکش ناچار به ارداخت مبالغ سانه 

یعناای اوال . باشااد بااه ازای واحاادهای عملاای ماای

کند، ثانیا هزینه بسیار باالیی  حقوقی دریافت نمی

 .کند ارداخت می

 بااب هاسات در دولات اخیار     از طرف دیهر مدت

بی مهارت خواناده  مهندسی  نالتحصیال شده فارغ

سا  تحصایل   1دانشجوی مهندسی بعد از . شوند

بدتر اینکه حتی از آن . شوند مهارت خوانده می بی

هاا هام    ایان رشاته   PhDالتحصیالن مقطا    فارغ

یکای از  به طوری کاه  . شوند مهارت خوانده می بی

گویااد  ای ماای سااازمان فناای و حرفااه  مساا والن

بارای کساب    PhDالتحصیل مدرک  فارغ 58111

نا   ها ثبت های آن در دوره( اند که نداشته)مهارت 

سااا  در رشااته   01یعناای کساای کااه  . کردنااد

های کشور که همه با کنکور  مهندسی در دانشهاه

و ارشد  PhDهای  و با مصاحبه و آزمون در مقط 

اساتاد   91التحصیل شاده اسات و بیشاتر از     فارغ

دانشهاهی و عضو هی ت علمی هر تر ، سه ماه به 

اند ظارف یا     سه ماه، صالحیت او را تایید کرده

اژوهشای ریای    -عاون علمیلحظه توس  مثال م

جمهور، وزیر کار، نماینده مجل  و یا هر مس و  

بی صالحیت برای دیهری به موجودی بی فایده و 

بالفرض که بی مهاارت باودن   . شود کار تبدیل می

آیا این تقصیر و . التحصیالن درست باشد این فارغ

ها بوده که امروز الیق باشاند   کوتاهی از جانب آن

ف در خانواده هایشاان باه خااطر    بیکار و بی مصر

تحصیالتشان تحقیر شوند و غصه بخورند که چرا 

ساا  صارف عمار در مهندسای وارد      01به جای 

نظااا  هااای تجرباای و ازشااکی نشاادند     رشااته

هاایک کاا  ایاان را . دانشااهاهی مااا مشااکل دارد

معااون علمای ریای  جمهاور اسااتید      . گوید نمی

شکر کند، ضمن تقدیر و ت دانشهاهی را دعوت می

و تعظاایم، بااا چشاام گریااان از ایشااان خااواهش  

. کند که لطفا به دانشجویانتان مهارت بیاموزید می

مراساام در در همااان هفتااه ریاای  مجلاا  هاام 

  !کند شرکت میتقدیر از اساتید دانشهاه 

یکی دیهر از دالیلی که وض  مهندساان باه ایان    

ساط  ااایین شاده مثال همیشاه تحاریم       اندازه 

تحریم هاای  . ها دو دسته اند البته تحریم. هاست

میاری نظا  بانکی داخلی که توس  مس والن با ه

مسا والن  . تحاریم باین المللای   شاود و   انجا  می

دهند گرفتن مجوز  دقیقا خالف شعارهایی که می

در زمینه های مهندسی و ریاضای فیزیا  را هار    

هر روز استانداردهایی کاه   .کنند تر می روز سخت

  دارد را در مسایر مجوزهاا   میلیاردها هزیناه الز 
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هاای   از طرفای باا فیلتار شابکه    . کنناد  اضافه می

معرفاای محصااوالت  امکااان اجتماااعی خااارجی  

در . کنناد  تر می را سخت مهندسی اایه به خارجی

نمااد   ها مثال ای  داخل هم با گماشتن انواع سنگ

تار   امکان ارایه محصو  در داخل کشور را ساخت 

  .کنند می

المللی حقاون کارمنادان اشات    تحریم های بین 

اماا   ،دکنا  که کام نمای   را ها ازشکان و معلم ،میز

افتند و ناه تنهاا    کارخانه ها و کارگاه ها از کار می

هاا   بلکه قبلای  ،شود جمب نیروی جدید ملغی می

دنباا    ،مس والن در این باین . شود هم حمف می

کاه یا     ،خود هستند گاندهند رسیدگی به رای

جمهاور   میلیاون رای ریای    55تواناد باا    نفر می

میلیون هم بیکار در کشور باشاد از   51اگر . شود

الز  نیسات   بناابراین  .شود رای او چیزی کم نمی

کاری در راستای اصالح نظا  اساتید دانشاهاه یاا   

 .نظا  بانکی بکند

مهندساان حقاوقی در ازای   ا  جهت او  اینکه 

گیرنااد، جهاات دو  اینکااه توساا   کارشااان نماای

هااای مختلااف مااورد اتهااا  باای  در رده مسا والن 

 جهت سو  تحریم ها  اند، مهارت بودن قرار گرفته

ها  مندی به این رشته شود که عالقه همه باعث می

از این که دولت و مس والن چاه بایاد   . کمتر شود

روشان اسات کاه دولات بایاد      . گامریم  بکنند می

دانشجویان مهندسای هام    ازای خدمات حقون به

 ن باید تحقیر دانشجویان مهندسیمس وال. داد می

و در مرحلاه  . کردناد  را تماا  مای   ریاضای و علو  

بعدی اساتیدی که کوتاهی کرده بودند را به ازای 

هاای عادالناه    تقصیر و کوتاهی شاان در محکماه  

کنم کاه   در ذهنم یادآوری می. کردند آخمه میوم

اروفسور حسابی زماانی کاه دانشاهاه را تاسای      

ن مهندسی در دوران تحصیل به کرد، با دانشجویا

دانشاجوی مهندسای در   . ارداختناد  مای  ساخت

کاارد، وا  و بورساایه  ماای کااارفرآینااد ساااخت 

التحصایلی   ها از اینکه ا  از فاارغ  آن. گرفتند می

باه عاالوه هماواره    . بودناد  مطمئنشاغل شاوند،  

هاا اتهاا     کسی باه آن . مورد تقدیر و تشکر بودند

 . زد بیفایده بودن نمی

تعدادی هستند که هنوز در دانشهاه مهندسی اما 

ایان تعاداد باه دو دساته کلای      . کنند انتخاب می

کاه آیناده    او  آنهاایی   دساته . شاوند  تقسیم می

خواهند با اارتی  مشخصی برای خود دارند که می

در جایی مشغو  به کار شوند، و همچنین کسانی 

خواهند با دریافات مادرک دانشاهاهی باه      میکه 

اما دساته دو    .رجی مهاجرت کنندکشورهای خا

آن دانشجویانی هستند کاه باه خااطر عالقاه باه      

ساخت، باه علام، حال مسااله و عاد  عالقاه در       

. های مهندسای شادند   کارهای ازشکی وارد رشته

ها کسانی هستند کاه معماوال اا  از دوران     این

کنناد و   ای ندارند، کاار ایادا نمای    تحصیل برنامه

روش . دهناد  یل مای خیل عظیم بیکااران را تشاک  

هاا   با این افراد آن است که سا  مس والنبرخورد 

های متعادد آموزشای باه اسام      ها را در چرخه آن

های مختلاف   آزمون مقاط  تحصیلی باالتر، آزمون

که )های مختلف استخدامی  آموزی، آزمون مهارت

اامیرش   مصاحبهی تعداد محدود باا  در هر شهر

عمرشاان بهامرد و نهویناد    وارد کند تا ( می کند

مدتهاست به ایان موضاوع   . بیکار داریم جوانکه 

کنم کاه دانشاجویان مهندسای چاه کاار       فکر می

سااوارمارکت بزننااد  بااه خااود اشااتغالی،  . کننااد

هاا،   کاارگری در کارخاناه  بندی مواد غمایی،  بسته

 ویزیتاااوری و بازاریاااابی محصاااوالت بهداشاااتی

ر باه ایان   هاا تفکا   در واق  ا  از مدتبپردازند  

نتیجه رسید  که باالخره نیاز مهندسی در کشاور  

ا وارد کاردن  خاینین ایان نیااز را با   . موجود است

های  محصوالت مهندسی اایه و صفر کردن تعرفه

آن و ارداخااات حقاااون مهندساااین باااه واردات 

اولاین  . اناد  هاا اوشاانده   هاا و دانشاهاه   اژوهشکده

توصیه من به عنوان ی  مهناد  باه بقیاه ایان     

هاا   اینکه فضای کااری آن . ت که مقاومت کننداس

توس  دیهران اشغا  شده است نیاز باه مقاومات   

کسی که در حا  حاضر باا در  . خیلی باالیی دارد

دست داشاتن میاز و مسا ولیتی باه حفا  ایان       

جریان علیه مهندساان و دانشاجویان علاو  اایاه     

دهاد باا ایادیولوشی شابه صهیونیساتی       ادامه می

هاای فکرشاان را باه     دسان خانهخواهد تا مهن می

هاای   ، و کلیادهای خاناه  قیمت واهی واگمار کنند

 .گران بهمارند فکرشان را در اختیار اشغا 

فیزی  چیزی -تفکر مهندسی و علو  اایه ریاضی

همکاااری دانشااجویان . اساات کااه قیماات ناادارد

ها به صورت داوطلبانه با یکدیهر یاا اا     دانشهاه

تواند منجر به سااخت   از تحصیالت دانشهاهی می

هااای مهندساای ایشاارفته شااود کااه بااا   دسااتهاه

و دساتیاری چناد   همکاری بیشتر خود مهندسان 

 موجاود  کاه انشااا    مارد   خیرخواه نفر مس و 

تواند محصولی شود کاه مساتقیما باه     باشند، می

التحصیل مهندسای،    بنابراین فارغ. مرد  ارایه شود

فیزی  نباید تن به کار غیرمرتب  -و علو  ریاضی

حتای اگار وزیار کاار، یاا      )با رشته خودش دهاد  

.(. دیهاران او را بیکااار رفاااه طلااب خطاااب کننااد 

 و جزییاات ی قطعاات  مهند  مکانی  باا طراحا  

خودروهای مدرن، مهند  متاالوشی باا طراحای    

های خورشایدی، مهندسای    مراحل ساخت صفحه

کااار  کااامپیوتر بااا طراحاای کامپیوترهااای ماادرن

توانند  این مهندسان می .خودشان را تعریف کنند

ن در طای  اای ساایر مهندسا   جانماایی خوشاه   هب

 را در کشاور تولیاد  مدرن صنعت مراحل طراحی، 

 .و توسعه دهند کنند

کاه انجااا  چنااین  بداننااد التحصاایالن بایاد   فاارغ 

 5حاداقل   تالشهایی در مرحله او  نیاز به  طرح

و البته مطم ن باشاند کاه باا داشاتن     . ساله دارد

چنین طرح هاایی اسپانسارهای خیلای جادی و     

های بی شاایبه مردمای را جامب خواهاد      حمایت

 .کرد

اما مقاومت اینجاا الز  اسات کاه مهناد  مثال      

در دوران دانشجویی باید باز هم از جیب بخورد و 

سا  مقاومت داشته باشاد تاا بتواناد باین      5این 

مدیریت تبلیغاات را هام نبایاد     .مرد  دیده شود

فراموش کرد به طوری کاه کارهاای آنهاا توسا      

ماارد  دنبااا  شااود باارای اینکااار شاابکه هااای   

ویااژه ای در اختیااار همهااان  اجتماااعی قاادرت  

هام   ، از شابکه هاای اجتمااعی خاارجی    گماشته

استفاده کنین تا ایرانیان عالقه مناد در خاارا از   

آنها اسپانسرهای بالقوه  .کشور شما را دنبا  کنند

 .شما هستند
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کاااوی در اقتصاااد کااره  معاادن

جنااوبی نقااش بساایار مهماای  

مهمترین تولید از دارد، و 

م  تصفیه ن، سیمان کنندگا

و تال   ،فیلیتوایر ه،شد

 .باشد یولیت میز

 کره جنوبیمنطقه اقتصادی 

 

 (با نا  رسمی جمهوری کره) کره جنوبی

و رقبای یافته  از جمله کشورهای توسعه

در که  شود محسوب می چیناصلی 

این های میان  تنش حتی های اخیر سا 

است مان  ایشرفت نتوانسته و شاان  کشور

در ادامه به ارزیابی آن . آن شود

 . اردازیم می

در و شبه جزیره کره  در جنوب جنوبی کره

اایتخت آن  .استواق  شده شرن آسیا 

ای و  زبان مرد  آن، کره .باشد س و  می

دین و ممهب آن بودایی و مسیحیت 

در  میلیون 51 حدود کرهجمعیت  .است

  .بوده است 5105سا  
 

 اقتصاد

 
در تسل  چند  ،جنوبی اقتصاد مختل  کره

 .ای خانوادگی است شرکت خوشه

ها تشکیل  ها و کوه هفتاد درصد کره را تپه

دهد و بارن  از محصاوالت اساتراتژی      می

ساایر محصاوالت کشااورزی    . باشد آن می

کاااره عبارتناااد از گناااد ، داناااه ساااویا، 

هااای روغناای  زمیناای، ذرت و دانااه ساایب

مااهیهیری جایهااه خاصاای در   . باشاد  مای 

از % 11باه طوریکاه    ،میان مرد  کره دارد

هاا را محصاوالت    ای کاره  اروت ین حیوانی

ادرات نفات و  صا . دهاد  دریایی تشکیل می

 گاز کره جنوبی صافر اسات و ایان کشاور    

، بنزین، ذغا  سنگ نفت و گازوارد کننده 

قیااری، ماادارهای الکتروناای یکپارچااه،    

کاره   .باشاد  می های آهن و کنسانتره کانی

ن مهمترین تولید کنندگاجنااااااااوبی از 

 ،فیلیتوایره، م  تصفیه شدن، سیما

  .باشد یولیت میو زتال  

عبارتناد   کره جناوبی تی اصادرعمده اقال  

و  های باری و مساافری  کش، کشتینفت: از

هااا،  هااای سااب  و فاارآورده  روغاانگاااز، 

تجهیزات نوری، عکاسای، فنای و ازشاکی    

ماادارهای الکتروناای یکپارچااه، و وسااایل  

درات و صاری تجااز تر .نقلیاااه موتااااوری 

اره جنوبی همو هکر درو درخوواردات 

 .ستده امثبت بو
 

 وکار  کسب

 

اااا  از  5109در ساااا   کاااره جناااوبی

کشورهای نیوزلناد، سانهااور، دانماارک و    

از جملااه مساااعدترین  در  کنااگ هنااگ

کاار شاناخته    و کشورها برای انجاا  کساب  

  .شده است

 و تعرفه مالیات

 
رویکاارد دولاات کااره همااواره جااایهزینی  

صااادرات بااوده واردات همااراه بااا توسااعه 

به عناوان   .، اگرچه ریسکی بوده استاست

سا  اخیر از  51دولت کره در طو  مثا ، 

واردات خصوصا خاودرو در کاره حفاظات    

به طاوری کاه واردات خاودرو    . کرده است

در کااره ( 0988-0965)سااا   55طاای 

واردات  0999تاا ساا    . ممنوع بوده است

خودرو از شاان در کره ممنوع بوده و اا   

فاااا  ممنوعیاااات واردات خااااودرو،  از ر

انجا  شده است، و طای  % 61گماری  تعرفه

 

http://www.enahang.ir/nahangnov/nahangNov%237.pdf
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% 8ساا  باه شاکل الکاانی تاا       01حدود 

باا ایان حاا  موانا      . کاهش یافتاه اسات  

ها، استانداردهای  ای نظیر مالیات غیرتعرفه

گیرانه زیست محیطی و محادودیت   سخت

در ایجاد شبکه فروش و غیاره سابب شاد    

ر کره در حادود  سهم واردات خودرو از بازا

دولت کاره باه توساعه    . درصد باقی بماند3

مسااتقل خودروسااازان عالقااه منااد بااود و 

داد باازار داخلای تحات تااثیر      اجازه نمای 

کنتر  خارجی قرار گیرد، باه طوریکاه باا    

وجااود قراردادهااای تجااارت آزاد سااهم    

واردات این کشور از خاودرو در بیشاترین   

 .رسید 5103در سا  % 01حالت خود به 

  00اکنون در کره جنوبی بار یا  خاودرو    

ایان اعماا     .شاود  نوع مالیات اعماا  مای  

مالیات به دولت کاره کما  کارده اسات     

هاای سیاساتی انهزیشای را بتوانااد     برناماه 

 . اعما  کند

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

سازمان تجارت جهانی  کره جنوبی عضو

(WTO )خارجی و در رواب  ، است

های کره،  اقتصادی اصل اساسی سیاست

انطبان با قوانین سازمان تجارت جهانی 

این کشور همچنین عضو  .است

، OECD های دیهر نظیر سازمان

ASEAN، IMF ،APEC  وFAO 

 .باشد می

 روابط با ایران

جمهااوری کااره ااا  از ایااروزی انقااالب  

اسالمی ایران، نظاا  انقالبای ایاران را باه     

رسااامیت شاااناخت و از نظااار سیاسااای 

مناسبات دو کشور ا  از ایروزی انقاالب  

هااای  اسااالمی دسااتخوش تاانظم اولویاات

سیاسی از سوی ایران شد و منجر به تنز  

. سط  رواب  سیاسی باا آن کشاور گردیاد   

های آغااز روابا     به طور کلی فراز و نشیب

باا   0368دیپلماتی  کره با ایران در سا  

تباد  سفیران ایاران و کاره کمتار شاد و     

ها از اویاایی بیشاتری برخاوردار     رواب  آن

 .شد

 ارتباطات

خوب است  کره جنوبیدر  اینترنت سرعت

باا   اینترنات توان به خاوبی از طریاق    و می

 .درصحبت کدوستان و خانواده 

 

 

  

 
 کرهتقسیمات کشوری جمهوری نقشه 

 

@enahang.irkoohiTahere. 

mailto:tahere.koohi@enahang.ir
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سهم تولیدات صنعتی کره به دلیل 

گماری خارجی برای انجاا    سرمایه

سااله در اقتصااد ایان     5های  طرح

 .کشور رو به افزایش است

 روند رو به رشد اقتصاد

یعنی زمانی که توسعه  0965از سا  

اقتصادی کره با جدیت آغاز شد، این 

کشور از نظر آهنگ رشد اقتصادی در 

ترین کشورهای جهان قرار  شمار موفق

ترین دالیل  یکی از مهم .داشته است

موفقیت این کشور اتخاذ استراتژی 

نهری و استفاده از صادرات به عنوان  برون

این درحالی بود که تا . محرکه آن بود

سا  در  36مدت ایش از آن که کره به 

گونه رشد قابل  اشغا  شاان بود، هیک

به خصوص در جریان . توجهی نداشت

صدمات  0951جنگ کره در سا  

وخسارات زیادی به اقتصاد کره جنوبی 

وارد شد و بیشتر امکانات بالقوه صنعتی 

ا  از آن، اقتصاد . کشور را منهد  ساخت

سا  اقتصاد کره  01کره جنوبی به مدت 

. های آمریکا متکی بود کم کامال به 

تقریبا تما  مواد خا ، کاالهای مصرفی و 

های  مواد غمایی این کشور توس  کم 

شده  مالی و اعتباری آمریکا خریداری می

های آمریکا و تنز   با قط  کم  .است

 0963رتبه اقتصادی کره جنوبی در سا  

 . این وابستهی به خوبی مشهود است

ی  محافظه  ا  از آن اقتصاد کره با

سازی در نرخ رشد  کاری و خصوصی

واردات به عنوان مثا   .اایینی مواجه بود

 0965های  جنوبی بین سا  خودرو به کره

در  .سا  ممنوع بود 55به مدت  0988تا 

های اخیر، سهم تولیدات صنعتی کره  سا 

خارجی برای انجا   گماری به دلیل سرمایه

در اقتصاد این کشور رو ساله  5های  طرح

این کشور با این حا ، . به افزایش است

روندی کامال متفاوت با مراحل توسعه و 

صنعتی شدن در کشورهایی نظیر روسیه و 

چنین  چین، آمریکای التین، و هم

و جنوب شرقی آسیا  یکشورهای جنوب

این کشورها صنعتی در حالی که . داشت

نبا  شدن را از طریق جایهزینی واردات د

کردند، کره جنوبی و برخی کشورها  می

کنگ معتقد  نظیر تایوان و سنهااور و هنگ

بودند که بازارهای ایشرفته ارواای غربی و 

به اندازه کافی برای )آمریکای شمالی 

و تولیدکنندگان آن به مقدار ( جمب کارگر

با  .دارندنیاز زیادی به تولیدات کار محور 

ار در کره توجه به گران بودن نیروی ک

و از طرفی  0988جنوبی، خصوصا از سا  

نرخ بسیار اایین دستمزدها در کشورهایی 

نظیر اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، 

 این کشور ویتنا  و چین، برخی صنای 

محل تولیدات خود را به این کشورها 

توان صنای   از آن جمله می. انتقا  دادند

  دیهر برای برخی صنای. کفش را نا  برد

این کشور مثل لبا  و اارچه که به لحاظ 

مُد و کیفیت آن وابستهی زیادی به مراکز 

خاص دارند، این انتقا  صورت نهرفته 

مشاغل و تولیدات کارمحور  سایر. است

نیز سازی  نظیر کشتیدیهر کره جنوبی 

جایهاه مناسبی را میان شاان با تکنولوشی 

ا باال و چین با نیروی کار ارزان دار

  .باشد یم

 تالش برای خودکفایی صنعتی

آالت  کره جنوبی در زمینه تهیه ماشین

صنعتی و قطعات حسا  صنعتی 

وابستهی شدیدی به کشورهای ایشرفته 

این وابستهی . خصوصا شاان داشته و دارد

عاملی شده است که هرچندوقت ی  بار 

ای برای صنای  این کشور  مشکالت عدیده

فراهم گردد، به طوریکه با افزایش نرخ ین 

ن مشکالت چندبرابر های اخیر ای در سا 

گردید و در نتیجه کسری تجاری کره و 

برای رف  این . شاان شدیدتر شده است

اندرکاران صنعتی با تالش  مشکل دست

 8135همه جانبه داخلی سازی، تولید 

 0993قطعه را طی ان  سا  او  تا سا  

براسا  . در دستور کار خود قرار دادند

ا آمارهای منتشر شده در مدت مقرر تنه

قطعه در داخل ساخته شد که  3515

جدو  زیر تقسیم بندی صنعتی و نیز 

سازی تولید  میزان ایشرفت در داخلی

قطعات در صنای  مختلف را نشان 

 .دهد می

کره جنوبی نه تنها تجارت در حا  حاضر 

در کاال و خدمات، بلکه تجارت در 

گماری مستقیم  تکنولوشی و سرمایه

  .خارجی را گسترش داده است
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  سرعت بیشتر با روانکاری مناسب خودرو

به همین دلیل در هر شماره این نشاریه باه یکای از ماوارد      .شود صنای  ایشران در بین صنای  محسوب میصنعت خودرو یکی از 

در این شماره به بیان اهمیت افازایش قادرت و کشاش موتاور باا روانکااری مناساب        . شود مهم مرتب  با این صنعت ارداخته می

روانکااری  . شاود  قطعه گردنده از سیستم روانکاری استفاده می برای ایشهیری از سایش بین دو یا چند. اردازیم قطعات خودرو می

و روغن موتور مناسب از این جهت برای ی  خودرو اهمیت دارد که در صورت نبود آن دچار هدررفت انارشی و در نتیجاه کااهش    

کم کردن اصاطکاک  بنابراین، وظیفه اصلی روغن موتور . شویم قدرت و کشش موتور هنها  به حرکت درآوردن قطعات متحرک می

ارایه شده است کاه در آن قابلیات مقابلاه باا اسایدها، و       APIبراین اسا  شاخصی تحت عنوان . باشد بین قطعات فعا  موتور می

ها را برآورده کارده   شود که بتوانند این شاخص مثل اکسید نیتروشن ارزیابی شده و روغن موتورهایی استاندارد معرفی می اکسیدها

 .ه انرشی باالتری باشندو قابلیت ذخیر

باازار روانکارهاا باه    % 81اماروزه  . شایان ذکر است که آینده روانکارها با ورود خودروهای برقی به بازار دستخوش تغییر خواهد شد

هاای   این بیشتر به این خااطر اسات کاه دساتهاه    . ها به سایر روانکارهای صنعتی اختصاص یافته است آن% 51روغن موتور و تنها 

باه  . شاود  حساسیت خودشان را دارند و معموال روانکار متناسب با ی  محصو  صنعتی توس  خود شرکت مادر تولید مای  صنعتی

از ساوی دیهار خودروهاای    . های تولید روغن عالقه کمتری بارای ورود باه باازار روانکارهاای صانعتی دارناد       همین دلیل شرکت

ها ی  بار و بارای باار    در واق  سیاالت انتقا  گرما و انرشی مورد نیاز در آن. الکتریکی در آینده نیازی به تعویض روغن خود ندارند

سایاالت ماورد اساتفاده در    . شاود  او  در زمان تولید در کارخانه در ی  گردش داخلی وارد چرخاه سااختار داخلای خاودرو مای     

شوند و دیهر نیازی باه تعاویض هار     میشد مصرف ن خودروی الکتریکی مانند روغن موتوری که در خودروهای بنزینی استفاده می

بنابراین نیاز آینده به تولید بیشتر روغن موتور آن میزان کاه در حاا  حاضار هسات،     . ها نیست دو سا  ی  بار روغن موتور در آن

 .کمتر خواهد بود
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بزرگترین ابتکار دراساتفاده از آبهاای زیرزمینای در گمشاته سااختن      

 قنات یا کاریز بوده

 
  انرژیو  شیرین آب

شیرین و انرشی دو کاالی مصرفی و آب 

ی جادایی  ایان دو کااال   .ندهمیشهی بشر

کنناد و   زندگی بشر را هادایت مای   ناامیر

از ساوی  . دهناد  تمدن بشر را تاروی  مای  

 ،رشااد جمعیاات و توسااعه صاانعتیدیهاار 

نیازهای بشر را باه ایان دو کااال افازایش     

در این میان نیاز باه مصارف و   . داده است

ای باه خاود    ه ویژهکمبود آب شیرین توج

ب  انارشی  اچراکه منا . اختصاص داده است

شااامل دو دسااته تجدیدااامیر و فساایلی  

آب  مناب تر از بیش( بسیار دیرتجدیدامیر)

باه  . دنباشا  مای  قابل دست یافتنیشیرین 

تغییر الهوی مصرف انارشی از   عنوان مثا 

تجدیدناااامیر بااه تجدیااد ااامیر راه حلاای 

است که معموال هماراه باا راه حال هاای     

در  .شاود  تامین منب  آب شیرین داده مای 

به بررسی مساله مهم مدیریت منب   ادامه

 .اردازیم آب شیرین می

 

 شیرین تقسیم بندی کاربردهای آب

آب شیرین در دنیاا باه ساه صاورت زیار      

 :گیرد استفاده قرار می مورد

ماننااد )هااای خااانهی   اسااتفاده -0

و اااز و بهداشاات   نوشاایدن، اخاات 

درصد مصرف جهانی  01تا  8، (فردی

این رقم در ایران باه  . شود را شامل می

 .یابد کاهش می% 6

مصااارف % 51صااانعت در حااادود  -5

جهااانی آب شاایرین را بااه خااود    

سهم صانعت در  . دهد اختصاص می

% 5 ایران برای ایان مصارف حادود   

 .تخمین زده شده است

بخش کشاورزی بزرگتارین مصارف    -3

کننده منااب  آب شایرین دنیاسات    

کاال مصاارف آب % 81کااه حاادود 

شااایرین را باااه خاااود اختصااااص 

تارین   در ایاران نیاز عماده   . دهد می

مصااارف آب شااایرین در بخاااش  

 .باشد می% 95کشاورزی و حدود 

 آب شیرین  تامین حلی به راه قنات

مهمترین مناب  تأمین آب زیرزمینی از 

بعد از یخچالهاا   این آب. آب شیرین است

ها، بزرگترین ذخیره آب شیرین  و یخ اهنه

اماروزه بهاره   . دهاد  زمین را تشاکیل مای  

باارداری از مناااب  آب زیرزمیناای، باارای   

مصارفی چون کشاورزی، صنعت و شارب،  

یکای از  . زیادی ایادا کارده اسات   توسعه 

زیرزمینای   های بهره بارداری از آبهاای   راه

کاااه از قااادیم در کشاااور ماااا و برخااای 

کشااورهای دیهاار معمااو  بااوده، قنااات   

بزرگتارین ابتکاار دراساتفاده از    . باشاد  می

آبهای زیرزمینی در گمشته ساختن قناات  

آثار قنات های قدیمی . یا کاریز بوده است

باه فراوانای دیاده     ایاران در نقاط مختلف 

 ها باه  ای از این قنات شود که طو  ااره می

 . رسد دهها کیلومتر نیز می

متأسفانه با احداث شبکه مدرن امروزه، 

آبیاری و حفر چاه های متعدد در اراضای،  

دچاار  بیشاتر  این روش سنتی و تااریخی  

فراموشی شده و عد  اجرای قانون توزیا   

عادالنه آب و قوانین میراث فرهنهی منجر 

برخای  به متروکه شدن و حتی اار شادن   

 باه عناوان مثاا ،   . ه اسات ها گردید قنات

تنهاا قناات هاایی     کاه  های دزفاو   قنات

از  ابودنااد کااه سرچشاامه آنهااا مسااتقیم 

نیاز از ایان قاعاده    رودخانه دز بوده است 

هاایی کاه باه     از راه حال . یستمستثنی ن

احیاا  و   ،شاود  تامین آب شیرین داده می

مدیریت صحی  در  باها  بهره برداری قنات

 .اساات ترسااالیدوران خشکسااالی و یااا  

 ها استفاده کارد  از قناتتوان  چنان می هم

و از اایین آمادن ساط  ایساتابی آبهاای     

ها جلوگیری  خش  شدن چاه زیرزمینی و

 . کرد
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هاا و   تحلیا  ماایاام معایابم فرصات    

 دیجیتالتهدیدهای ارزهای 

 
اخیااارا اساااتخراا و مباااادالت ارزهاااای 

به راه جدیدی بارای درآمادزایی    دیجیتا 

اسااتفاده از چنااان  هاام. انااد تباادیل شااده

 دیجیتاا  باه عناوان اولاین ارز     کوین بیت

هاای   برای خریاد و سافارش   شناخته شده

مانند ارزهاای رایا  دالر و یاورو در     برخ 

وکارهای  هر روزه کسب. حا  افزایش است

کااوین را بااه عنااوان روش  بیشااتری بیاات

امیرند و امکان خرید خادمات   ارداخت می

و محصااوالت را بااا بیاات کااوین باارای     

 .کنند مشتریان فراهم می

 
بااارای اشااااره باااه ارزهاااای    معماااوال

از   (Cryptocurrency) شااده رمزنهاااری

 :دشو های زیر استفاده می نا 

 رمزارز 

 ارز رمزی 

 ارز رمزاایه 

 کریپتوکارنسی  

  ارز دیجیتا 

امااا در واقاا  ارزهااای دیجیتااا  دسااته    

ارزهااا هسااتند و ارزهااای   از ای گسااترده

رمزنهاری شده باه عناوان زیردساته ایان     

 .شوند ارزها محسوب می

ارزهااای رمزنهااااری شاااده باااه عناااوان  

ای از ارزهای دیجیتاا ، فقا     زیرمجموعه

بصااورت دیجیتااا  وجااود دارنااد و دارای  

تکنولاوشی ارزهاای   . شکل فیزیکی نیستند

و باااه خصاااوص تکنولاااوشی )دیجیتاااا  

هااا و کاربردهااای   اسااتفاده( چااین بااالک

 .اوشی نیساتند  که قابل چشم دارد فراوانی

ای هساات کااه   داده چااین اایهاااه  بااالک

کوین را در خود ذخیاره   های بیت تراکنش

کوین ی  باالک   هر تراکنش بیت. کند می

  .کند را اشغا  می

خاود دارای دو دساته    ارز رمزنهاری شاده 

 .باشد می (Coin) و کوین  (Token) توکن

این است که شان نیز در ترین تفاوت اساسی

چااین اختصاصاای  هااا دارای بااالک تااوکن

چاین دیهار    نیستند و بر اایاه یا  باالک   

ایجاااد  (Ethereum) هماننااد اتریااو  

چین اختصاصی  ها بالک شوند، اما کوین می

با این حاا  برخای از افاراد    . خود را دارند

هستند که این دو مفهو  را بارای ارزهاای   

 .برند کار میمختلف ب

فرآینااد : ارز دیجیتااا  مفهااو  اسااتخراا 

ایادا   Hashتعاداد زیاادی کاد     ،استخراا

هاا یا     Hashکند کاه مجموعاه ایان     می

 ،در واق  اساتخراا . کند بالک را نمودار می

کاوین را   هاای بیات   فرآیند تایید تاراکنش 

این تایید باا نماودار شادن    . دهد انجا  می

بااالک منحصاار بااه فااردی از زنجیااره     

 .گیرد چین صورت می بالک

، چه تاوکن باشاد و   ارز رمزنهاری شدههر 

چه کوین، در واقا  چیازی بایش از یا      

در ایان  . چین نیسات  رشته کد روی بالک

هاا روی   هاا و آدر   سوابق تراکنشحالت 

دهاد   نشان مای چین وجود دارند که  بالک

کام یاا زیااد شاده      هاا  او  کیف  موجودی

کوین از شاخص دیهار    با خرید بیت. است

یا انجاا  هار تاراکنش، اطالعاات در یا       

زنجیره )چین  دفتر کل عمومی به نا  بالک

 .شود نههداری می( بلوکی

ارزهای دیجیتا ، مانند هر ادیده سااخت  

بشری با مزایایی که دارد، معایبی نیز برای 

بااه عنااوان مثااا ، . خااود بااه همااراه دارد

مشخص شده است که در حا  حاضر برن 

کوین در دنیا چیزی  مصرفی استخراا بیت

بیشتر از کل برن مصرفی کشاور ساویی    

% 55شود کاه بیات کاوین     گفته می .است

ایان   .مصرف بارن جهاان را برعهاده دارد   

داشااتن تمااا    نهااه  اناارشی معاااد  روشاان

 00سماورهای برقی انهلستان برای مادت  

 . سا  است
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کاوین نوساانات    معایب دیهر بیت از جمله

شود خیلی  باشد، که باعث می باالی آن می

 .نتوان به آن امید بست

 

هااای شاادید  یکاای از علاال ایاان نوسااان 

کاااوین، ایچیااادگی در فرآیناااد    بیااات

راهکارهاایی  . گماری این رمزارز است ارزش

تاوان نوساان قیمات     وجود دارند کاه مای  

ه کوین را کمتر کرد و ثبات بیشتری ب بیت

. هااای کوتاااه ماادت داد  رونااد آن در بااازه

طااور مثااا  ارزش سااها  یاا  شاارکت  بااه

سهامی بر اایه عملکرد و کیفیت خادمات  

و محصوالت آن است یا اینکه ارزش ااو   

یاا  کشااور بااه وضااعیت اقتصااادش و    

هاای ماالی حاکماان آن بساتهی      سیاست

کااوین  امااا هنااوز در خصااوص بیاات . دارد

ود منادی وجاا  چناین ساازوکارهای قاعاده   

 .ندارد

کوین بر یا  چاارچوب مقرراتای     اگر بیت

ود یا بیشاتر از اینکاه   شتر مستقر  منسجم

 ی بااراییاا  ساارمایه تلقاای شااود، اباازار

های مبادالت مالی  ارداخت و اجرای اروشه

ود و شا  ، فضای بهتری برآن حاکم میدوش 

گاااماری آن بیشاااتر از  در فرآیناااد ارزش

 شده استفاده های محساباتی شناخته منطق

در این راستا باا توجاه باه نقااط      .دوش می

قااااوت ارزهااااای رمزاایااااه، سااااایت   

nahange هااای روشاان آن  بااه افااق

چشم بسته و فضایی برای مبادالت براایاه  

این ارزها در محی  داخال کشاور فاراهم    

 . کرده است

  9102در سال بهتر سئو راهکار  3

 
به طور کلی برای بهبود س وی سایت الز  

. ماه زمان صارف شاود   8تا  5است حدود 

این زمان برای معرفی سایت به موتور زیرا 

ساپری   جستجویی مانند گوگل الز  است

داشاتن  راهکارهاای   5109در ساا   . شود

 .اند کمی متفاوت شده س وی بهتر

نتیجاه جساتجو   های بهبود  یکی از راه -0

اسااتفاده از  مثاال گوگاال در موتورهااایی 

از جمله این ابزارها . ابزارهای مناسب است

ایان ابازار    .باشد می GtMetrixاستفاده از 

تحلیل مناسبی از ساایت شاما هماراه باا     

هاای خاوبی بارای بهباود آن ارایاه       گزینه

 .دهد می

چنان بسایاری در   که هم با توجه به این -5

جهان از گوشی همراه خود برای جساتجو  

برناد، توصایه    در فضای مجازی بهاره مای  

شود در این سا  سایت خود را بیشاتر   می

 Mobile)هاا محباوب کنیاد     برای موبایل

Friendly .)  گوگاال اباازاری باارای بررساای

میزان محبوبیت ساایت شاما ارایاه کارده     

مااواردی کااه ایاان اباازار  از جملااه  .اساات

سنجد بررسی میازان قرارگارفتن کال     می

صفحه ساایت در صافحه گوشای    محتوای 

 .باشد تلفن همراه می

سااایت را : کاااربر محااور شااویدبیشااتر  -3

برای استفاده کاربر طراحی کنیاد و ساعی   

کنیااد بیشااتر ااسااخهوی نیازهااای کاااربر 

هر قدر کاه کااربر در ساایت شاما     . باشید

شود که نیازهاایش   لو  میبیشتر بماند، مع

توس  ساایت شاما بیشاتر بارآورده شاده      

اگر موتور جساتجوی گوگال ببیناد    . است

که کاربری با ی  بار جساتجو وارد ساایت   

شااما شااده اساات، و بالفاصااله در صاافحه 

جستجوی گوگل همان سوا  قبلی خود را 

کند، امتیاز مناسبی به ساایت   جستجو می

 .گیرد شما تعلق نمی

هوشاامندانه برفرفتااه از  فناااوری  7

 طبیعت

 

الهاا  گارفتن از طبیعاات در طاو  تاااریخ    

یااا « تقلیااد از طبیعاات»تحاات نااا  هااای 

سابب شاده اسات کاه     « تقلید از حیاات »

http://www.enahang.ir/
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ایشرفت های شاهرفی در علام باه وجاود     

 .بیاید

از عمل فتوسنتز در گیاهاان تاا چشامان     

نسااان همهاای ساابب شااده انااد کااه      ا

انسان های منحصر به فردی برای  ایشرفت

 .با تقلید از طبیعت بدست بیاید

 محکم و پایدار همانند تار عنکبوت -0

 5امروزه ثابت شده است که تار عنکباوت  

. اسات  فاودد تار از   تر و مستحکم بار قوی

که از نظر وزن بسیار سنهین تر از  فوالدی

تاار عنکباوت در   . باشاد  تار عنکباوت مای  

ی از مواد باه صاورت چسابنده عمال     بعض

تا بتواند طعمه را گرفتاار نمایاد و   کند  می

در بعضی موارد دیهر چسبنده نیسات کاه   

 .باشد برای حرکت عنکبوت مناسب می

دانشامندان باا اساتفاده از خاصایت فاون      

را بساازند کاه    یچسب نواراند  موفق شده

تواند دهانه زخام هاای بادن را بادون      می

. های زیارینش بپوشااند   آسیب دیدن بافت

تواناد بارای اتصاا      خاصیت ذکر شده می

ظریاف   پوسات لوله ها و یا سنسورها باه  

 .نوزادان و افراد مسن مناسب باشد

سنتی با اعما  ی  ماده  پاشکینوارهای 

چسبنده در بستر ی  الیه نازک ساخته 

برای اینکه بتوان همانند نوار . شد می

ابریشمی آن را شکل داد، دانشمندان ابتدا 

قرار آن را در ی  بستر سیلیکونی 

دهند و سپ  با استفاده از لیزر ی   می

الهوی شبکه مانند بر روی بستر 

این سبب . نمایند یکونی ایجاد میسیل

شود که چسب زخم و نوار ازشکی  می

همانند تار عنکبوت در نفاطی چسبنده و 

 .در نقاط دیهر غیر چسبنده باشد

 چنگال مارمولک -9

داناایم یاا  مارمولاا   همااانطور کااه ماای

تواند به راحتی از ساقف هاا و دیوارهاا     می

هاای ماو    توسا  شااخ   کار این  .رودباال 

وجاود دارد   مارمول  مانندی که در ااهای

هاا از   هر ی  از این شاخ . شود میسر می

 انتهاای  و هساتند تار   موی انساان باریا   

هاا باه الیااف کاوچکتری باه ناا         شااخ  

 .شود ختم می( spatula)اسپاتوال 

 

که در حاا  توساعه و    های جدیدی چسب

باشند بار اساا  ایان ویژگای      تحقیق می

تواناد در   ااهای مارمول  هستند کاه مای  

ی  زمان به دیوار بچسابد و ساپ  آن را   

این چسب ها با اتصا  میلیون ها . رها کند

اناد کاه وزن    فیبر االستیکی ساخته شاده 

تواناد   گر  است و مای  151ها کمتر از  آن

ازشااکی بااا  در ابزارهااای کااوه نااوردی و 

مقاوماات بااه مراتااب بیشااتری نساابت بااه 

 .چسب های قبلی مورد استفاده قرار بهیرد

تاوان   ی از این تحقیقات مای به عنوان مثال

اشااره  محققان دانشهاه ماساچوست  به کار

مارمول  در هنها  راه رفتن بر . کرده کرد

روی سااطوح مختلااف از ترکیااب تاناادون، 

یاه  اوست و استخوان بارای ایجااد یا  ال   

کند کاه از سافتی    سطحی نر  استفاده می

مناسب برای ایجاد ی  اتصاا  چسابناک   

 –بااا کماا  نیااروی واندروالساای  –قااوی 

 .بدون نیاز به وجود رطوبت برخوردار است

محققان بخش الیمر دانشهاه ماساچوسات  

اند که  تولید کرده Geckskinاخیرا چسبی 

ای بهره برده شده اسات کاه    در آن از ماده

ستومرهای نار  در ترکیاب باا الیااف     از اال

العاده سفت مانند الیاف شیشه و الیاف  فون

کااربن باارای ایجاااد خاصاایت چساابندگی 

 .شود استفاده می

گفتنی است از اهداف محققان برای الهاا   

هااای  چسااباز چنهااا  مارمولاا  تولیااد 

هااای  کاه باار روی ساط    اسااتمصانوعی  

 .دنمرطوب نیز بچسب

 سوسک تشنه -3

در کشاور  )صحرای نامیب سوس  کوچ  

از یاا  ( نامیبیااا در جنااوب غرباای آفریقااا

نیاز  درروش هوشمندانه برای تولید آب مو

ایان سوسا  باا    . کناد  بدنش استفاده می

جم  آوری بخار آب و مه موجود در هوا با 

اسااتفاده از سااط  اوسااته اشاات خااود و  

نیاز خاود باه آب    ،میعان آن به قطرات آب

 .یدنما رف میو تشنهی را برط
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اناد   موفاق شاده   MIT دانشمندان دانشهاه

ای بساازند کاه    با استفاده از این ایده ماده

تواند قطرات آب و یاا مایعاات دیهار را     می

همانناد اشاات ایاان سوساا  جماا  آوری  

دانشمندان از این ماده بارای انجاا    . نماید

فضااایی نظیاار جماا   یکارهااای تحقیقااات

های  ن چیپآوری مایعات برای تحلیل درو

 مخصوص و یا در ساخت ابزارهاای خنا   

ارتش آمریکا نیاز  . کنند کننده استفاده می

هاای سامی    از این شیوه برای جامب لکاه  

 .کند استفاده می

 درخشش بال های پروانه -4

انااد بااا الهااا  از  دانشاامندان موفااق شااده

های اروانه، صفحات نماایش   درخشش با 

تمااا  رنهاای را بسااازند کااه باار مبنااای    

هاای ارواناه در ناور روشان      درخشش با 

 .کنند عمل می

ایاان صاافحات نمایشاای کااه میراسااو     

(Mirasol )    نااا  دارد برمبنااای ماانعک

باارخالف  .دنااکن کااردن نااور رفتااار ماای  

کااه نااور را از اشاات   LCDمانیتورهااای 

 .فرستند صفحه می

توانناد بارخالف    این صافحات جدیاد مای   

صفحات قبلی که امکاان خوانادن در ناور    

نداشت را میسر بساازند و عمار   زیاد وجود 

 .باتری آنها به مراتب بیشتر است

 اختراع نوار چسبنده ولکرو -5

نوار چسبنده که با نا  ولکرو شناخته مای  

از . شود اماروزه در هماه جاا کااربرد دارد    

گرفتاه تاا کفاش     فضانوردانلبا  های 

این نوار چسبنده با الهاا  از  . های کودکان

گیاهاان   نحوه چسبیدن موهاای ساگ باه   

 .ساخته شده است

( شمسای  0309)مایالدی   0910در سا  

 مهندسی به نا  جاورا دمساترا  باا نهااه    

کردن چهونهی چسبیدن موهای سگ باه  

گیاهان در زیر میکروساکو  متوجاه شاد    

که آن از میلیون هاا شااخ  هاای گیاره     

وی از ایان ایاده   . مانند ساخته شده اسات 

ناا   الها  گرفت و ناوار چسابنده ای را باا    

ولکرو که برگرفته از واشه فرانساوی ولاورز   

(velours )    به معنای گیاره و قاالب اسات

 .اختراع نمود

 کرم چسبنده به فوشت -6

باارای درمااان در جدیاادی کااه  تکنولاوشی 

هاای عمیاق ماورد     ایوند اوسات در زخام  

گیرد از نحوه چسبیدن کرمای   استفاده می

( امفورینکاو  الویساپیر   )انهلی به نا  

Pomphorhynchus laevispierces    الهاا

در روده زناادگی ایاان کاار  . گرفتااه اساات

ا همانند شاکل کااکتو    کند و خود ر می

آورد تا به بدنه سط  روده بچسبد و  در می

همانناد عملکارد ایان کار      . تغمیه نمایاد 

چسبی ساخته شده که دارای سوزن هاای  

بسیار ریزی اسات کاه باه ساط  اوسات      

تاا زماانی کاه     چسباین . متصل می شود

در معرض آب قرار دارد چسبندگی خود را 

برابر قوی تار   3این چسب . نماید حف  می

 .ها می باشد از چسب های رای  در جراحی

 کوسه سفید بارگ -7

هاا   هاا شاکارچیان انهاان اقیاانو      کوسه

هاا   هستند که به نیروهاای دریاای کشاور   

اوسات  . اناد  موضوع مهمی را آموزش داده

هاا کاه از مااده     مانناد کوساه  بران فلا   

سااخته  ( DENTIN) دنتینسختی به نا  

 اناد باه نیروهاای دریاای در سااخت      شده

هاا و ادوات کما  بزرگای کارده      کشتی

آنهاا باا اساتفاده از ویژگای اوسات      . است

انااد سابب کااهش بساایار    کوساه توانساته  

ایان رساوب   . شاوند  گماری دریاایی  رسوب

بر اثر چسبیدن موجوداتی باه ناا     گماری

و سااایر موجااودات ( barnacles)بارناکاال 

و آیاد   به وجاود مای  ها  یتزنده به بدنه کش

ناشای  هاا   در نتیجه آن اساتهالک کشاتی  

 .شود می

اناد   در آلمان موفق شده دانشمنداناکنون 

بااا اسااتفاده از ایاان روش میاازان رسااوب  

کااهش بدهناد و تاالش    % 68گماری را تا 

است که این رقم را تا برطرف شدن  بر این

 .کامل این ادیده ارتقا داد

 انیمیشن نهنگ آبی و توآتاها

 
باازی نهناگ   اجرای موفقیت آمیاز  ا  از 

، اکنون ساخت انیمیشان آن  هاآبی و توآتا

انتظاار   .کناد  مراحل اایانی خود را طی می

http://enahang.ir/apps/enahang.ir.blue_whale_0.0.2.apk
http://enahang.ir/apps/enahang.ir.blue_whale_0.0.2.apk
http://enahang.ir/apps/enahang.ir.blue_whale_0.0.2.apk
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ایاان  98 ااااییز انتهااایرود کااه در  ماای

 enahang. انیمیشن منتشر شاود 

باازی  ( شرکت الکترونهنگ فاطر سماوات)

نهنااگ آباای را باار روی بسااتر اندرویاادی  

های هماراه ارایاه کارده     متناسب با گوشی

در حااا  حاضاار مراحاال تاادوین   . اساات

محصاو    «نهنگ آبی و توآتاهاا »انیمیشن 

باا انتشاار ایان    . ترو به اایاان اسا   5109

نهنگ آغااز   ای بلند تدوین انیمه ،انیمیشن

نامه این انیمه  در حا  حاضر فیلم .شود می

خااود را سااپری   شاادن مراحاال تثبیاات 

  .کند می

  کننده بار با آفاهی ابری مقیاس

 
های مجازی  که با ماشین cloudدر محی  

هاااای ارزیاااابی و  ساااروکار داریااام، روش

باه دو دساته    0اباری مدیریت بار با آگاهی 

 :شوند ایستا و اویا تقسیم می

 :عد  تجان  ایستا -0

  هاای   برآورد توانااییCPU    بارای هار

VCPU   و اسااتفاده از آن باارآورد هااا

 .برای مدیریت مقیا  بار

                                                             
1 - Cloud-Aware Load balancer 

  توزی  مجادد  + استراتژی برآورد ساده

 .5ای بار دوره

 :عد  تجان  اویا -5

گیری زمان سپری شده برای هر  اندازه -3

 .وظیفه

 .(موان )تاثیر مداخالت  -1

باار  )نظار   گیری بار خارجی تحت اندازه -5

 .(گیری کنیم زمینه را اندازه ا 

که اخیرا  بار آینده را بر اسا  بارهایی -6

بینای کناد    تکمیل شده در دوره ایش

 .(3اصل اایداری)

 overloadهاای   مجموعه ای از هسته -8

 .شده را بسازیم underloadشده و 

های تصاویر شاده   نی بر باراشیا را مبت -8

  overloadهااای مجااازی  از ماشااین

شااده مهاااجرت  underloadشاده بااه  

 .(ای تصفیه دوره)دهیم 

ناو، مادیرعامل    نشریه نهنگ از به نقل

nahange گویاااد بااارای   مااای

های  های کاری با داده مدیریت جریان

در محای   ( Big Data)با حجام بااال   

cloud  تاا   ساازی اسات   شابیه نیاز به

بتاااوان نااارخ موفقیااات و شکسااات  

درخواست اخم مناب  توسا  مشاتری   

این مقاله تحت عناوان  . را کنتر  کرد

«A Cloud Based Architecture 

for Working on Big Data with 

Workflow Management»   توساا
                                                             
2 - periodic 
3 - principle of persistence 

در نشاریه تکنولاوشی   ور  طاهره کوهی

شاده  منتشر ( IJWesT)معنایی و وب 

 .است

 41Gبا پهنای باند  USB 4.0معرفی 

 

 فناااوریهنااوز تعااداد زیااادی دسااتهاه از 

USB 3.2 که تکنولوشی اند استفاده نکرده ،

USB 4.0 های  برای رف  مشکالت فناوری

با اینکه  .استمعرفی شده قبلی این حوزه 

امکاان ارساا     USB 3 هاای  در دساتهاه 

همزمان اطالعاات و ویادیو باا یا  کابال      

وجود داشت، اما این فرایناد باا مشاکالتی    

تاا   است سعی شده USB 4در . همراه بود

هاای انتقاا  اطالعاات     با اساتفاده از روش 

  .، این مشکل حل شودبهتر

واتای نیاز    011از شارش  USB 4 استاندارد

در باا ایان حاا ،     .اشتیبانی خواهاد کارد  

تاوانیم در نیماه    بهترین حالت احتماال می

هاای   شاهد عرضه دستهاه 5151دو  سا  

البتاه بارای   . باشایم  USB 4 ساازگار باا  

استفاده از حداکثر سرعت و امکاناات ایان   

استاندارد جدید، باید لواز  جانبی ساازگار  

 .با آن نیز خریداری شود

 

  

http://www.enahang.ir/
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مصرف روزانه مولتی ویتامین 

با کاهش خطر ابتال به آب 

 .مروارید ایوند خورده است

 

 حلیم بادمجان

 
حلیم بادمجان از غماهای محلای اصافهان   

  .باشد می

گوشت با استخوان ی  کیلو، : مواد الز 

شیشه،  ی بادمجان سه کیلو، کش  

ی گردونعناع، زردچوبه،  ایازداغ، نم ،

 .و فلفل مقداری ، دارچیناودر شده

گوشت را با ایازداغ  ابتدا: طرز تهیه

ها را  بادمجان. بارگماشته، خوب اخته شود

برای اینکار  .ورقه ورقه کرده و سرخ کنید

بهتر از قبل از سرخ کردن کمی نم  

بپاشید و بهمارید تا کمی  ها روی بادمجان

ها گرفته شود و هم  بماند تا هم تلخی آن

ها  سپ  آن. اندکی رطوبت آن گرفته شود

در ظرف . له کنیدرا با گوشکوب 

کرده و ریش ای گوشت را ریش  جداگانه

. کنیم ها اضافه می سپ  آن را به بادمجان

بعد کم کم آب . گماریم آن را بار می

ی  . کنیم گوشت را به آن اضافه می

سپ  . ریزیم شیشه کش  را روی آن می

 .کنیم آن را با ایازداغ فراوان تزیین می

اگزاالت در  به دلیل باال بودن میزان: نکته

بادمجان بهتر است کسانیکه سنگ صفرا و 

سنگ کلیه دارند از خوردن آن ارهیز 

 .کنند

روش برای کاهش خطر ابتال باه آب   7

 مروارید

 

هاایی   آنتی اکسایدان  C و A های ویتامین

ها در مباارزه   هستند که به چشمقدرتمند 

هاای آزاد   با آسیب ناشی از حمله رادیکاا  

 .کنند کم  می

آب مروارید در نتیجه کدر شدن 

دهد که به  های چشم انسان رخ می عدسی

ها و  های نور اطراف چراغ مشاهده هاله

دشواری در دید در نور کم منجر شده و 

در نهایت تاری دید یا نابینایی کامل را به 

 .مراه دارده

ها نفر در سراسر جهان به آب  میلیون

مروارید مبتال هستند و خطر ابتال به این 

شرای  با افزایش سن هرچه بیشتر 

در حا  حاضر، تنها روش . یابد افزایش می

درمان موثر برای آب مروارید انجا  عمل 

جراحی برای برداشتن عدسی کدر شده و 

جایهزینی آن با ی  عدسی مصنوعی 

بر همین اسا ، تمرکز بر ایشهیری . است

از ابتال به این شرای  برای حف  سالمت 

 .ای دارد بینایی اهمیت ویژه

 عالئم ابتال به آب مروارید

توانند  های هشدار دهنده می برخی نشانه

به معنای ابتالی شما به آب مروارید 

توان به موارد  باشند که از آن جمله می

 :زیر اشاره کرد

رنگ زرد یا  -ها چشمتغییر رنگ 

تواند به  های شما می ای در چشم قهوه

های اروت ینی که عدسی  واسطه توده

 .کنند، شکل بهیرد چشم را کدر می

افزایش حساسیت به  -حساسیت به نور

انند چراغ نور که از مناب  مختلف م

ها ناشی می  خودرو، خورشید یا المپ

های  شوند، اغلب یکی از نخستین نشانه

 .به آب مروارید استابتال 

این شرای  به طور معمو  در  -دید کدر

ی  قسمت کوچ  از چشم آغاز می شود 

و سپ  ایشرفت کرده و کل عدسی را 

 .دهد تحت تاثیر قرار می

تغییرات مکرر در نمره عینک یا لنا 

اگر به طور مکرر مجبور به  -تجویای

تغییر در نمره عین  یا لنز تجویزی خود 

تواند نشانه ای از ابتال به  هستید، این می

 .آب مروارید باشد

از آنجایی  -مشکالتی در دید در شب

که آب مروارید موجب بروز مشکالتی در 

دید در نور کم می شود، مشاهده اطراف 

تواند دشوار  برای بیمار هنها  شب می

 .شود
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انباشت  -های زرد یا محو مشاهده رنگ

اروت ین در عدسی که در بیماری آب 

تواند به بروز  می ،دهد ارید رخ میمرو

 .مشکالتی در تشخیص رنگ ها منجر شود

های طبیعی بارای پیشاگیری از    روش

 ابتال به آب مروارید

های آب  ا  از آشنایی با برخی نشانه

مروارید، در ادامه چند روش طبیعی برای 

ایشهیری و کاهش خطر ابتال به این 

 .اند شرای  معرفی شده

 ویتامین انواعمصرف 

ویتامین با کاهش خطر  انواعمصرف روزانه 

. ابتال به آب مروارید ایوند خورده است

اند که مصرف  برخی مطالعات نشان داده

تواند خطر ابتال به برخی  ویتامین می مولتی

درصد کاهش  36انواع آب مروارید را تا 

ها و  و سبزیجات، آجیل ها میوهانواع . دهد

های گیاهی،  مغزها، حبوبات و روغن

 .انواع ویتامین هستند ترین منب  غنی

 E  و ویتامین باداممصرف 

انواع آجیل و بخصوص بادا  سرشار از 

ر سالمت د Eویتامین  .هستند Eویتامین 

اوست و خاصیت آنتی اکسیدانی نقش 

در  Eویتامین  .کند مهمی ایفا می

مانند ) سبزیجات دارای برگ سبز تیره

ای یافت  انبه و فلفل دلمه، (اسفناا و کاهو

  .شود می

 C  و A های مصرف ویتامین

آنتی اکسیدان هایی  C و A ویتامین های

قدرتمند هستند که به چشم ها در مبارزه 

با آسیب ناشی از حمله رادیکا  های آزاد 

ای مهم است  این مساله. کنند کم  می

تواند به  زیرا آسیب رادیکا  های آزاد می

برای دریافت . ر شودآب مروارید منج

سط  مطلوب از این آنتی اکسیدان ها به 

ها  منظور تقویت و حف  سالمت چشم

های حاوی این  توانید مصرف مکمل می

البته، . مواد مغمی را مد نظر قرار دهید

ایش از استفاده از هر گونه مکمل غمایی 

با ازش  خود در این زمینه مشورت 

در میان  Cو  Aهای  مناب  ویتامین .کنید

از میان . شوند ها به وفور یافت می میوه

موجود در  Cتوان به ویتامین  ها می آن

  .غوره اشاره کرد آب

 مصرف لوتئین و زیاانتین

در ی  مطالعه، احتما  ابتال به آب 

وح مروراید در افرادی که باالترین سط

کردند،  لوت ین و زیزانتین را مصرف می

یزان نصف آنهایی بود که کمترین م

برای . مصرف این مواد مغمی را داشتند

 یدتوان ایشهیری از ابتال به آب مروراید می

 5میلی گر  لوت ین و  51تا  05مصرف 

گر  زیزانتین در روز را مد نظر قرار  میلی

 . دهید

توانید این مواد مغمی  همچنین، شما می

به . را از رشیم غمایی خود دریافت کنید

سطوح باالی  طور خاص، اسفناا و کیل

 .کنند لوت ین و زیزانتین را ارایه می

 استفاده از عینک آفتابی

های  تفاده از عین  آفتابی یکی از روشاس

ساده و معمو  برای ایشهیری از ابتال به 

اما در شرایطی که باید . آب مروراید است

های خود در برابر ارتوهای  از چشم

فرابنفش خورشید محافظت کنید، نیازمند 

دریافت طو  موا های طبیعی موجود در 

های خود  نور خورشید برای تغمیه چشم

 .با مواد مغمی نیز هستید

زمانی که مدت زمان زیادی را در معرض 

گمرانید یا زمانی که در  مینور خورشید 

نزدیکی آب حضور دارید و بازتاب نور 

ها آسیب  تواند به چشم خورشید می

در . ده کنیدبرساند از عین  آفتابی استفا

ها به  غیر این صورت، اجازه دهید چشم

میزان کافی نور خورشید مورد نیاز خود را 

 .دریافت کنند

 کنترل قند خون

سطوح باالی قند خون در بدن می تواند 

. خطر ابتال به آب مروراید را افزایش دهد

بر سطوح قند خون خود نظارت داشته 

 باشید و مصرف کربوهیدرات ها و قندها را

برای کاهش خطر ابتال به بیماری های 

چشم و حف  سالمت بینایی کاهش داده 

و ورزش بیشتر را در دستور کار خود قرار 

 .دهید

 ترک سیگار

سیهار ارتباطی مستقیم با ابتال به آب 

خطر ابتال به  سیهارترک . مروارید دارد

. دهد را کاهش می بیماری آب مروارید

ا  ترک سیهار یکی از بهترین اقداماتی 

توانید برای محافظت از  است که می

سالمت بینایی و به طور کلی سالمت بدن 

 .خود انجا  دهید
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مصریان باستان از روغن زیتون 

های وزین  برای جابجایی سنگ

در بناهای عظیم خود جهت 

 .نمودند ی استفاده میروانکار

  یروانکار و صنعت هنر

 
روان کاری علم تسهیل حرکت نسبی 

تما   .باشد می یکدیهر سطوح درتما  با

 چند یا هایی که شامل دو دستهاه وسایل و

 مانند، باشند یکدیهر قسمت منطبق بر

 به طور برای این که بتوانند ،ها دنده چرخ

 .دارندبه روان کننده  نیاز نمایند کار ،روان

 که با شود ی گفته میا هبه ماد روان کننده

باعث  سط  تما ، قرارگرفتن بین دو

 برابر نیروی مقاو  در اایین آمدن مقدار

 و (نیروی اصطکاک مابین آنها یا) حرکت

ادامه  و نتیجه نیروی الز  برای آغاز در

عد  روان  .گردد حرکت نسبی سطوح می

عالوه برآن که  قطعاتصحی   کاری

 اایین موجب تقلیل راندمان مکانیکی و

، شود آالت می آمدن بازده زمانی ماشین

 فرسایش بیش از به منت 

 کار باالخره از حا  تما  و سطوح در حد

بنابراین با  .گردد می افتادگی زودر  آنها

ها در صنای  در این  توجه به اهمیت آن

با توجه . اردازیم شماره به این موضوع می

به اینکه از روغن بیشتر از سایرین در 

برند، به آن  بهره میقطعات ی روانکار

ادامه در  .تاکید بیشتری خواهیم داشت

برای بررسی بیشتر این هنر و صنعت 

تاریخچه آن را به طور مشروح بررسی 

 .کنیم می

 قطعات یروانکار تاریخچه هنر

 

به دورانی که بشر شروع به  روانکارمفهو  

مصریان . گردد استفاده از ابزار نمود باز می

باستان از روغن زیتون برای جابجایی 

های وزین در بناهای عظیم خود  سنگ

. نمودند ی استفاده میروانکارجهت 

های گیاهی و حیوانی با روانکاراستفاده از 

اهداف زیادی همچون جلوگیری از 

هش حرارت اصطکاک، سایش سطوح، کا

 .گرفت تولیدی صورت می

های  ر قرون وسطی که استفاده از ماشیند

مواد ایچیده آهنی و مسی فراوان گردید 

ی مختلفی مثل روغن نهنگ، روغن روانکار

های  روغن انهور و سایر روغنبادا ، 

های گیاهی  روغن. حیوانی ظاهر گردیدند

و حیوانی به دلیل مقاومت اایین سریعا 

 .شدند تجزیه و فاسد می

 

د و جایهزین ی  نوع در دوران ممکور ایجا

ها  براسا  تجربه مصرف روغن روانکار

 .بوده است تا براسا  تحلیل های علمی

 ی با پایه نفت خامروانکار

نفت که به معنی از ایرانیان قدیم 

، روشن کننده است، بصورت درخشنده

زمین بیرون زده مناب  طبیعی که از سط  

اما . اند کرده می های متعددی ، استفادهبود

میالدی  0851در دنیای معاصر، در سا  

خصی بنا  بیز  که در انسیلوانیای ش

های  آوری نفت با روش غربی ناظر جم 

همچون کفهیر زدن و  بسیار ابتدایی

های آغشته به  چسباندن اارچه در آب

نفت بود، به فکر استخراا صنعتی این 

در راستای تالش و  .ماده از زمین گردید

گماری وی اولین چاه نفت در سا   سرمایه

انسیلوانیای  در( میالدی 09قرن ) 0859

  .شدآمریکای حفر 

با آغاز فعالیت اولین چاه استخراا نفت 

ر انسیلوانیای آمریکا و توسعه و مدرن د

ایشرفت تکنولوشی حفاری و تکنولوشی 

های روانکار کم کم تقطیر و ااالیش نفت

های روانکاربا اایه نفت خا  جایهزین 
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 مناب  احتمالی ذرات در آنالیز روغن -شکل

 

میالدی از  تا قرن نوزدهم. ندگیاهی گردید

بافندگی های  روغن نهنگ برای ماشین

شد که با  صنای  نساجی استفاده می

های فرآوری از  با روغن روانکاراختالط 

های بافندگی به  نفت خا  عمر ماشین

های  روغن. بیش از ی  دهه افزایش داد

نفتی به سرعت برتری خویش را نسبت به 

روغن های گیاهی و حیوانی بر همهان 

 .دآشکار نمودن

در نیمااه او  قاارن بیسااتم ماایالدی بااا   

روزافااازون صااانای  و آغااااز  گساااترش 

دو ، نیاااز بااه ی جهااانی او  و هااا جنااگ

. های با کیفیت باالتر بیشاتر گردیاد   روغن

اسااتفاده از اتومبیاال هااا، هواایمااا هااا،    

لوکوموتیوهااای دیزلاای و کشااتی هااا بااه  

سرعت گسترش یافت همین امار موجاب   

هاا باه   روانکارگردید برای افزایش کاارایی  

آنهااا افزودناای هااایی باارای جلااوگیری از  

 .گردد اضافهاکسیداسیون و خوردگی 

رواز هواایماهای جات دماا تاا انجااه     در ا

رساید بناابراین تولیاد     درجه زیر صفر مای 

های چناد منظاوره و سانتزی آغااز      روغن

 .گردید

ا  با ایشرفت صنای  نیاز به همه

در . های با کیفیت باالتر بیشتر شد روغن

ابتدا سعی گردید با تصفیه بهتر روغن و 

باالتر، افزودن مواد افزودنی با کیفیت 

 ،با طو  عمر باال تولید شود یهاروانکار

ولی باز با افزایش نیازهای زندگی و 

ایشرفت روزافزون علم و دستیابی بشر به 

تکنولوشی های جدید و تسخیر فضا نیاز 

. های متعدد گردیدروانکاربه تولید 

فرموالسیون و ساخت روغن های 

های  صنوعی که قادر به فعالیت در محی م

ایچیده و سختی همچون فشار و درجه 

با ظهور  امروزه . گسترش یافتحرارت باال

و خودروهای الکتریکی ای  صنعت هسته

های روانکارنیاز به همچنان 

جدیدی برای استفاده در 

 ای ماشین آالت صنای  هسته

احسا   کیو صنای  الکترونی

 .شود می

 روانکاری آنالیا 

باااا گساااترش روز افااازون  

اسااااتفاده از روانکارهااااا در 

قطعاااات اماااروزه موضاااوع  

جدیاااادی در اسااااتفاده از  

آالت باب شاده تحات    ماشین

بااه . عنااوان آنااالیز روانکارهااا

منظاااور بررسااای عملکااارد 

ای از  روانکار و ماشین نموناه 

روانکار را مورد آزمایش قارار  

یازان صاحت   دهند تا از م می

و عملیاات ماشاین و   کارکرد 

باه طاور   . روانکار آشنا شاوند 

های روغن به سه  کلی تحلیل

شاخه ارزیابی خواص سایا ،  

آلااااودگی و ذرات سااااایش 

در ادامااه  .دنشاو  تقسایم ماای 

ایاان سااه آزمااون، همااراه بااا 

جدو  مناب  احتمالی آلودگی روغان ارایاه   

توان  ، که برای مطالعه بیشتر میشده است

کالبدشکافی گزارش آناالیز یا    "به مقاله 

مجلاه ایاا  بهاران،     09از شماره  "روانکار

 .مراجعه کرد
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How does a fridge work 

Often, a fridge works by passing a cool 

refrigerant gas (liquid nitrogen or 

another CFC gases) around the fridge 

items. The refrigerant absorbs the heat 

inside the fridge, cooling down the air. 

Gases get hotter when you compress 

them into less volume. When the 

compressor starts to work the cooled 

gas with a high pressure is transferred 

to the cooler of the fridge, by an 

electrical pressure maker. The gas is 

transferred through the cycle between 

the cooler and the compressor. 

 

 

 

 

 

چگونه نشریه نهنگ نو را دریافت کنیم؟ 
 

درخواست خود را به ایمی  زیر ارسال کنید: 

Tahere.koohi@gmail.com 

 

Contact us: 

nahangnov@enahang.ir 


