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سخن سردبیر:

شهر و شهرنشینان ما

زمانی ،فقط دطدود یطو سطوع جمعیطت کشطور
شهرنشین بودنطد .بقیطه جمعیطت را روسطتانیان و
عشایر تشکیل میدادند .شهرنشین ،همانطور که
اآلن هست ،تا ددود زیادی تولیدکننده نبود .نطه،
دامپططروری مططیکططرد و نططه کشططاورزی .شططهرهای
کوچو ،و مردع آن ها در دید جمعیت غالطب کطه
عشایر و روستایی ها بودنطد ،موجطوداتی بطی ممطر
محسوب میشدند .مالک ها کطه معمطوا از افطراد
بططانذود در خططانواده شططاهی یططا سططایر قدرتمنططدان
بودنططد ،منطقططه بسططیار بزرزططی از زمططینهططا را در
اختیار داشتند ،و برنامه مطدونی بطرای اسطتذاده از
زمین داشطتند .کشطت بهطاره و کشطت یطاییزه در
زمان خودش شروع میشد .با هر کشت و بطا هطر
برداشت ،مالک می دانست دقیقطا بطه چطه تعطداد
کارزر برای زمینش نیاز دارد .مردع اهالی سطاکن
همان زمین ها در این دو فصل مطیدانسطتند کطه
کار کشت موجود است و بعطدا کطار برداشطت .بطه
زمین ها می رفتند ،مبت ناع می کردند ،دقوقشطان
را دریافت می کردند و کار می کردند .همه چیز به
طور مدون و منظم ییش میرفطت .زرچطه ،چطون
ابزارهای کشاورزی ضعیف بود ،کطار سطخت بطود.
اما ،چون همه چیز روشن بطود ،مطردع زلطه منطد
نبودند.
این وضعیت در دطالی بطود کطه در همطان زمطان
کشورهای ارویایی که مساله شهرنشینی در آن ها
رشد ییدا کرده بود و ساختارهای صنعتی در دال
شکل زیری داشتند ،ضعف ساختارهای کشطاورزی
داشططتند .بططه عططالوه ،در برخططی از کشططورها م ططل
آلمان ،در آن زمان اهمیت جنس بسیار بیشطتر از
اهمیت یول بود؛ وضطعیت اقتصطادی ارویطا خطوب
نبود .بنابراین ،آغاز یروژه جنگ جهانی برای آنها
به معنی جلب زمین و یول بود .مردع ایران ،تحت
ساختارهایی کطه توسط افطراد متعطددی بطه نطاع
مالک یا رنیس ایل اداره میشد ،کار مطیکردنطد،
تولید می کردنطد و از تولیطدات خودشطان مصطر
می کردند و دداقل خوبی این نوع زندزیشان این

بود که دستشان ییش کسی دراز نبطود ،و محطی
زیستشان در اختیار خودشان بود .آن زمان دولت
شاهی از ایالت و روستایی ها مالیات میزرفت ،از
آنها سرباز مطیخواسطت ،در عطوک کطاری بطرای
آنهططا انجططاع نمططیداد .آنهططا یزشططو نداشططتند،
تحصیالت نداشتند .بقیه چیزها را در ددود قابطل
قبولی برای خودشان داشطتند .ایطن رونطد ،یعنطی
روند زندزی مردع ایران توسط ارویطاییهطای آن
زمططان بططه دقططت و ریططز ریططز بررسططی شططد .خططانم
انگلیسی ،یو سال ،در بین عشایر ما زندزی کرد.
انواع کتابها را در رابطه با آنهطا نوشطتند .آقطای
فرانسوی ،دتی ریز ریز یوشطش زیطاهی ایطران را
بررسی کرد ،که « :زیتون در کجطا مطی رویطد ،در
کجا نمیکارند .اقاقیا دو نوع است ،که ما نداریم».
تماع مناطق تولیدی ما ،درخت های ما ،کشاورزی
ما ،به دقت رصطد و زطزارش شطد .بعطد از مطدتی
وزارت خارجه دست بطه کطار شطد ،و سطردمداران
سذیه ایران ،با اکراع و القاب محترمانه آنها را بطه
داخل دعوت کردند ،تطا بطه اسطامی مختلطف کطه
بیشتر توسعه و مدون کردن سطاختارهای دولتطی
بطود ،بططه ایشطان کمططو کننطد .خططب ،آنهطا هططم
کوتاهی نکردنطد ،نذودشطان را توسطعه دادنطد .بطه
فاصله خیلی کوتاهی ،آخرین شاه قاجار را یطایین
آورده و شاه مورد عالقه خودشان را نصب کردند.
رضا ،کسی که به اندازه کافی می توانست ایالت و

عشایر ایران را نابود کند .کسی کطه مطی توانسطت
بیست میلیون جمعیت غالب آن زمان کشور را به
مصططر کننططدزانی بططرای محصططوات انگلیسططی و
آمریکطططایی تبطططدیل کنط طد .بزرزتطططرین دغدغطططه
کشورهای استعمارزر ،همیشه آن بوده کطه بطازار
مصر کننده داشته باشند .در اسناد یافت شده از
سذارت آمریکطا ،مهطم تطرن دغدغطه ایطن سطاختار
جاسوسی دضطور تجطار آمریکطایی و عطدع بطرهم
خططوردن مبططات اقتصططادی ایططن تططاجران در دططین
معطامالت بطا ایططران در دطال انقططالب بطود .یعنططی
بیشترین نارادتی که داشتند این بود که جمعیت
مصر کننده ایران ،دیگر آنها را نخواهند و ایطن
سیاسطت مصطر کننطده کططردن ایرانیطان کطه بططا
سال ها زدمت بطه نتیجطه رسطیده بطود ،شکسطت
بخورد .البته اینطور نشد و به لطف بنی صدر کطه
نگذاشت به اسناد طبس دست ییداکنیم تا عوامل
متعدد نذودی آنها لطو بطرود ،بطازار ایطران مملطو از
اجنططاآ آنهططا مانططد .و نذططودی هایشططان هنططوز
مسئولیت های مهم دارنطد .همچنطان کطه اکنطون
کشورهای استعمارزر بطا مطذاکرات سططا بطاای
دیپلماسی و ادتطراع اطاهری در مقابطل مقامطات
آفریقایی می نشینند و در تالشند تا همان کطاری
که اینجا کردند ،آن جا کنند .یعنی خاک سطر و
داصلخیز کنگو ،سطودان و سطایر منطاطق آفریقطا
بططیداصططل افتططاده باشططد ،اسططتعمار در قالططب
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کمو های بشردوستانه ،در یاکتهای یرآ شطده،
یودر سیب و زندع و جو به بچههای آنها دهنطد.
اغلططب من طاطق آفریقططا انقططدر نططا امططن اسططت کططه
زمین های کشطاورزی آن هطا بیکطار افتطاده ،و ازطر
بکارند نابود می شوند .مهم ترین تاکتیو استعمار،
نابودی زمین های کشاورزی ،و عدع امنیت تولیطد
است .همان طور که روزی نیست که در فلسططین
زمین کشاورزی ،یا تولیدات کسی از فلسطینی ها
توسطط صهیونیسططت اسططرانیلی نططابود نشططود .در
مناطق اشغالی هم ،همین کار را میکنند .آنجطا،
بدون ااهر اعمطال زور ،در غطزه بطا اعمطال زور و
آتش ،بمباران و شکلیو موشطو هطا .در لبنطان و
اردن ،همین چند روز ییش اعطالع شطد کطه کطل
جنگل  ،یو باره تماما سوخت .یعنطی در لبنطان و
اردن بططه شططکل نامحسططوآ .در ایططن جططا هططم،
همینطور است .در زازرآ ،و جنگلهای انطدیکا و
ریططز ریططز جنگططلهططای ایططران ،همططهاش بططه طططور
تصادفی ،آتش سوزی های چند روزه جنگطل هطا را
نابود می کنند .این در کنار همسویی سازمان های
دولتی ما ،دتی وزیر ما با ایطن رونطد اسطت .وزیطر
کشطاورزی مططا مططیزویططد« :مططا آب نططداریم .یططس
زمین های کشاورزی خراسانی ها تعطیل شود .ازر
برنج کم بیایطد ،اشطکالی نطدارد ،وارد مطیکنطیم».
سیستان بزرزترین مرکطز تولیطد زنطدع ،در کنطار
خوزستان در فقر شدید با امکانات اولیه کشاورزی
زندزی کند ،تا کم کطم مهطاجرت از آنهطا بطااتر
شود ،و آنجا زمین ها بیکاره بیافتد .چهارده هزار،
زمین کشاورزی نیشکر خوزستان ،کل سال بیکار
بیافتد و تا صدای ماهواره هطا در نیایطد« ،اشطکالی
ندارد ،آب نداریم ».زایندهرود اصطذهان را فطواد و
سایر صطنای سطنگین ،آب مصطر کطن ،خشطو
کند ،بگویند «کشاورزی اصذهان را جم کنطیم».
مططیزوینططد « %2مصططر ایططران فقط مخصططو
صطنعت اسططت ».خططب ایططن دو درصططد کططه فعططال
اصططذهان را خشططو کططرد .همططه کشططورهای دنیططا
صنایعشان را در کنار دریاها میسازند .اما ،صنعت
ما از زمان شاهی ریشه زرفته در جاهای دیگطری
شکل زرفته و بعد از انقالب هم کسطی نخواسطت
صنای را به جاهطای درسطت تطری منتقطل کنطد.

دضور صنعت با بطاا بطردن دمطای زمطین و هطوا،
باعث خشکی بیشطتر و کطم بارشطی مطیشطود .در
دالی که ازر جنگل یا زمطین کشطاورزی بطود ،بطا
افزایش رطوبت به کاهش دمای زمین هم کمطو
میکرد .و ازر م ل ایطن دو سطال کطه بطارانهطای
سیلآسا داریم با سیل مواجه میشدیم ،در دضور
یوشش زیاهی زسترده فرسایش خطاک کمتطری
داشتیم و از آن آب سیلآسطا هطم بهطره بیشطتری
می بردیم .اما ،زمین مرده فرسطایش یافتطه بطدون
یوشش زیاهی ،تنها بستر درکت این سیل است،
و همانطور که ما کردیم ،آب زطرانقیمطت را بطه
سمت دریاهای هدایت می کند.
خب ،بالذرک زمین کشاورزی بطد اسطت .درخطت
چه اشکال دارد؟ جنگل ها چرا کاشته نمیشطوند؟
مهمترین دغدغه مسئوان ،واقعا چیست؟ هر روز
هر روز جنگل بسوزد ،خبرش بعد از  5روز منتشر
شود .امطا ،خبطری از جطایگزینی و جنگطل کطاری
نباشد .مهم تطرین مهطارتی کطه تمطاع دانشطجویان
ژایططن بایططد یططو تططرع در آن شططرکت کننططد،
جنگل کاری است .هر دانشجو ،باید در جنگلهای
دست ساز آن ها ،یو ترع زمطین بکنطد ،و درخطت
بکارد .به آنها توضیا مطیدهنطد کطه چطرا نبایطد
درخت را قط کرد ،چرا باید درخت را کاشت .اما
فعال مهارت فق کلمطه ایسطت کطه مسطئوان بطا
یررویططی بططرای توجیططه بیکططاری نیططروی انسططانی
تحصیل کرده ما استذاده می کنند.
رضا وقتی شاه شطد ،وایذطه داشطت تطا جمعیطت
تولیدکننده ایران را به مصر کننده تبدیل کند.
او در ده سال اول دکومتش یو چهطارع ،و در ده
سال بعدی یو دوع از مردع عشایر ایالت ایران را
طی دو درکت جطام اسطکان اجبطاری و تحویطل
زمططینهططای کشططاورزی بططه کشططاورزان ،سططاختار
کشاورزی آن زمان ایطران را نطابود کطرد .یسطرش
محمدرضا هم ،این روند را ادامطه داد ،و جمعیطت
غالب ایران ،همانطور که انگلیس میخواسطت بطه
مصر کننده تبدیل شد .این مصر کننده ها بطه
داشیه شهرها روی آوردند .آنجطا ،زاغطهآبادهطا و
دلبی آبادها را شکل دادند و بطه کطارزری و سطایر
کارهای غیرمطمئن روی آوردنطد .بعطد بطا تغییطر

نظاع سیاسی ،ساختار کشاورزی ،نه تغییر کطرد و
نه اصالح شطد .بطه همطان شطکل کطه محمدرضطا
زذاشطت ،بطاقی مانطد .امطا ،مصطر از جنگطلهطا،
درخت هطا و زمطین هطا بطه شطکل فرسطایش آور و
خشو کننطده ای ،ادامطه داشطت .امطروز ،یوشطش
زیاهی کمتر شده ،درجطه هطوا و خشطکی بیشطتر
شططده و سیاسططت اصططلی سططاختارهای کشططاورزی
دولت همان است کطه محمدرضطا و رضطا کردنطد.
یعنی این ساختار به زونطهای یطیش مطیرود کطه
روسططتانیان کمتططر کشططاورزی کننططد و بططه سططمت
شططهرها یططیش برونططد .امططروز وقتططی وارد روسططتا
مططیشططویم ،منطقططهای خشططو در بططین خانططههططا
می بینم .درخت های هر روستا را با چشم می توان
شمرد .خب ،امروز در ادامه سیاست دولت فخیمه
انگلستان به زذته وزیر محتطرع ارتباططات ایطران،
 %15جمعیت ایران شهرنشین و فق  %05شامل
روستانیان و عشایر هستند .شهرهای یت و یهن و
دراز کطططه داشطططیه شطططهر آن ،تمطططامی نطططدارد.
شهرنشینان مصر کننده و بیکار .در دطالی کطه
در فرانسططه ،ابتططدای ج طاده ،جططاده روسططتا اسططت،
انتهای آن جاده شهر اسطت؛ معلطوع نیسطت کجطا
روستا شروع شده همه جا را درخت کاشطته انطد.
مرز روستا و شهر بطا چشطم قابطل دیطدن نیسطت.
چون روستا جای خطودش را داشطته ،شطهر جطای
خودش را دارد .و البته هر دو بطا یوشطش زیطاهی
بسیار باا .در آلمطان ،هطر یطو سطاعت راه ،شطهر
عوک میشطود؛ مطرز شطهرها بطا چشطم مشطخ
نیست ،و اعتصاب کشاورزان آن ها ،یو روز کاری
را از بططین مططیبططرد .کشططاورزان خططرد آنهططا بططا
ماشین های بزرگ کشاورزی ،جاده ها و زمینهای
بزرزی را اشغال می کنند و اعتصاب میکنند .امطا
اینجا کشاورز ،ماشین ندارد که قدمی از زمیطنش
که با بیل و کلنگ آن را کرده ،دور شطود .و اصطال
اعتصاب کشاورزان این جا معنی ندارد .ازطر روزی
کشططاورزان اینجططا اعتصططاب کننططد ،دولططت بسططیار
خوشحال شده و تماع آن هطا را یطو شطبه از دور
خارج خواهد کرد ،و همه محصوات کشاورزی را
از آمریکا و یا دوست آمریکا وارد میکند.

4

نهنگ نو
منطقه اقتصادی هندوستان

م طنقهاقتصادی هندوستان
میدهند .همسایگان این کشور چین،
بنگالدش ،نپال ،بوتان ،برمه (میانمار) و
یاکستان میباشند .روییه هند بین
کشورهای نپال و بوتان یذیرفته شده
است  ،و این دو کشور واددهای یول خود
را براساآ این یول ت بیت میکنند.
اقتصاد

هند با ناع رسمی جمهوری هندوسطتان ،از
بزرزتططرین اقتصططادهای جهططان اسططت کططه
سرعت رشطد اقتصطادی آن در سطال هطای

سرعت رشد اقتصادی هنطد در
سال های اخیر تاددی بوده که
بنططابر اطالعططات  ،OECDایططن
کشور از لیسطت کشطورهای در
دال توسعه خارج شده اسطت و
رقیططب اصططلی چططین محسططوب
میشود.

چهارع جهان قرار دارد) آهن ،منگنز ،میکا،
بوکسیت ،تیتانیوع ،کرومیت ،زاز طبیعطی،
الماآ ،نذت خاع ،سنگ آهطو ،و توریطوع
می باشد .دخایر نذت هنطد کطه در سطادل
کشاورزی و بخش های وابسته به آن مانند بمبئی در ایالت ماهاراشترا ،ایالت زجطرات
جنگططلداری ،بهططرهبططرداری از جنگططل و و در شرق ایالت آساع وجود دارند ،بیش از
ماهی زیری جایگاه خاصی در میان مطردع  25%از نیازهای داخل را برطر میکنند.
هند دارد .با وجود کاهش مداوع سهم ایطن اقططالع عمططده صططادراتی هنططد عبارتنططد از:

اخیر بسیار بطاا بطوده اسطت .ایطن سطرعت
رشططد تادططدی بططوده کططه بنططابر اطالعططات
 ،OECDدر دططال داضططر هنططد از لیسططت
کشورهای در دال توسطعه خطارج شطده و
توسعه یافته محسطوب شطده اسطت .رشطد
باای تولید ناخال ملی ،سرعت افطزایش
دجططم واردات و صططادرات ،و جططذب قابططل
توجه سطرمایه زطذاری مسطتقیم خطارجی ،بخططش در تولیططدات خططال ملططی هنططد،
برخی جنبه های مﺆیطد صطعود رتبطه ایطن کشططاورزی کماکططان بططزرگتططرین بخططش
کشور در اقتصاد جهانی هسطتند .در ادامطه اقتصادی هند است .بخش صطنعت تطیمین
بطططه بررسطططی جنبطططههطططای مختلطططف آن کننده  %22تولید ناخال ملی هند اسطت.
مییردازیم.
فناوری و  ،ITصنای دمطل نقطل ،صطنای
هندوستان در شبه قاره هند و در جنوب فلططزی ،داروسططازی و صططنای شططیمیایی،
آسیا واق شده است .یایتخت آن دهلی نو
میباشد .زبان رسمی مردع هند ،هندی و
انگلیسی است .با این دال ،با توجه به
تنوع ایاات هند ،هجده زبان رسمی و 35
زبان رایج در آن وجود دارد .شبه قاره هند
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صططادرات فططرآورده هططای نذتططی ،صططادرات
سنگهای قیمتطی ،صطادرات ماشطین آات،
صططادرات آهططن و فططواد ،صططادرات مططواد
شیمیایی ،صادرات وسایل نقلیه ،صطادرات
یوشاک ،صادرات برنج ،صادرات دارو.

فططراوردههططای نذتططی ،صططنای کشططاورزی ،کسبوکار
سیمان ،معدن ،ساخت وساز و صنای خطرد
دیگططری چططون چططرعسططازی از مهططمتططرین
بخش ها و نهادهطای بخطش صطنعت هنطد
هستند که به نظطر تمرکطز هنطد بطر  ITو
صنای شیمیایی بر روند رشطد ایطن کشطور
بسیار مﺆمر بوده است.
هند از نظر شاخ

محل تولد چهار دین شناخته شده در
دنیاست که عبارت اند از :هندو ،بودایی،
سهولت کسطب و کطار
جین و سیو .وادد یول کشور هند روییه منططاب اصططلی مططواد معططدنی هنططد شططامل در سططال  ،2109در جایگططاه  22در میططان
است که با نماد » «INRآن را نشان زغال سنگ (از لحاظ میزان دخطایر در رده  033کشور قرار زرفته است.
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اجتماعی و فرهنگطی دسطتخوش تحطوات
بسیاری شده است ،اما در هر شرایطی  ،دو
کشور برای این رواب ادتراع ویژهای قانطل
بودهاند.

مالیات و تعرفه

رویکرد هنطد دادن مجطوز بطه قراردادهطای
تجارت آزاد است.
قططانون منططاطق ویططژه اقتصططادی در سططال
 2115در هند تصطویب شطد .متعاقطب آن

هند عضو تامیرزذار سازمان تجارت جهانی
( )WTOاست .این کشور همچنین عضو
سازمانهای دیگر نظیر ،OECD
 ،IMF ،SAARCو  FAOمیباشد.
همچنین ادتمال میرود این کشور در
سالهای آتی عضو ( APECسازمان
همکاریهای اقتصادی آسیا-یسیذیو) نیز
شود.

اصططالدات صططورت زرفططت .از مهمتططرین
ویژزی های مناطق ویطژه اقتصطادی معطا
بططودن آنهططا از مالیططات اسططت .دو مططورد
روابط با ایران
برجسته از این مناطق ،منطقه ویطژه چنطد
کططاایی در جططوار شططهر  Sricityو منطقططه
ویژه اقتصادی کوچین ( )Cochinاست.
در کنار منطاطق ویطژه اقتصطادی در هنطد،
مناطق دیگری تحت عنوان منطاطق آزاد و
انباری به وجود آمدهاند .اینها از نظر رشد
و تعططداد در هنططد محططدودتر و عقططبتططر
هسططتند .بططه عنططوان م ططالی ویططژه از ایططن
منططاطق مططیتططوان منطقططه آزاد تجططاری
«کاندا» را ناع برد که بطه واسططه متصطل
شدن به شبکه ریلی هنطد و فاصطله کمتطر
نسبت به دیگر بنادر هندوسطتان از مزیطت
نسططبی رقططابتی مناسططبی برخططوردار شططده
است.
فعالیتهای بینالمللی کسبوکار
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در دططال داضططر ،نماینططدزان هنططد تططالش
می کنند تا با تیکید بر مزیت های سیاسطی
و اقتصططادی خططود ،از جایگططاه وااتططری در
سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل
برخوردار شوند و بر دق خود بطر عضطویت
دانمی شورای امنیت تیکید مطی کننطد .در
این راستا ،این کشور ،ازرچه بارهطا از لغطو
تحریم ها علیه ایران دمایت کطرده اسطت،
ولی در راستای انطباق با قطوانین سطازمان
ملططل ،تحططریمهططای اعمططالی توس ط ایططن
سازمان نسطبت بطه ایطران را بطه رسطمیت
شناخته است.
ارتباطات

کشور هند نوعی از شبکه ملی اطالعطات را
کشور هند دارای تمدن و فرهنگطی اسطت با ناع شبکه ملی دانش داراسطت .در سطال
که قدمت آن به بطیش از سطه هطزار سطال  2102در کشططور هنططد ،متوسطط سططرعت
مططیرسططد .ایططن کشططور سططومین جمعیططت اینترنت  6.5مگابیت بطر مانیطه و متوسط
مسلمان جهان را در خود جای داده است .اوج سططرعت اتصططال بططه اینترنططت ۴0.۴
تاریخ رواب ایران و هند به بیش از قرنها
مطیرسططد ،چطرا کططه قبطل از شططکلزیططری
یاکستان  ،ایران و هند همسطایه دیطوار بطه
دیوار بودنطد .هنطد از بنیانگطذاران جنطبش
عططدعتعهططد اسططت و از جایگططاه ویططژهای در
میان اعضای این جنبش دارد .رواب ایران
و هنططد تحططت تططیمیر شططرای سیاسططی،

مگابیت بر مانیه اعالع شده است.

Tahere.koohi@enahang.ir
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نهنگ نو
روند رو به رشد اقتصاد
هند در دال تبدیل شدن به یو ابرقدرت
اقتصادی در آسیا است .در سال 0999
یعنی تنها  21سال ییش ،دجم تولید
داخلی این کشور تنها ۴59
ناخال
میلیارد دار بود ،اما تنها در دو دهه،
دجم اقتصاد هند به شش برابر رسیده
است .اکنون این کشور با داشتن یو
ششم جمعیت دنیا و با اقتصاد 2.226
تریلیون دار ینجمین اقتصاد بزرگ جهان
است .یس از هند ،اقتصادهای انگلیس و
فرانسه وجود دارند .ییشبینی میشود تا
سال  ،2131این کشور یرجمعیتترین
کشور جهان شده و جمعیت آن به 0.5
میلیارد نذر برسد .تا سال  2131هند
تبدیل به جوانترین اقتصاد بزرگ جهان
میشود .ملت هند به طبقه متوس تبدیل
خواهد شد .دهلی نو ،یایتخت هند ،به
عنوان یرجمعیتترین کشور جهان از
توکیو ییشی خواهد زرفت .با این دال،
کشور هند برای دستیابی به یو رشد
همه جانبه و فرازیر باید سه چالش
کلیدی را دل کند:
 - 1معضل آلودزی هوا
 - 2تا سال  2131به طور ساانه ،به
تعداد افراد آماده کار  02-01نذر
افزوده میشود.
 - 3توجه به ییشرفت مناطق
روستایی ،خصوصا که این کشور
وابستگی باایی به کشاورزی
دارد .در دال داضر بخش
کشاورزی در هند  51درصد از

کل بار اشتغالزایی این کشور را
بر دوش میکشد .ضمن اینکه
سطا زیر کشت هند 0269209
کیلومتر مرب ( 21۵56%کل
مسادت کشور) میباشد ،که به
دلیل رشد سری جمعیت و
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نکته ای که در مطورد اقتصطاد کشطور هنطد
وجططود دارد ایططن اسططت کططه ایططن کشططور،
برخال چین ،رشد اقتصادیش بیشطتر بطر
مبنططای مصططار داخلططی اسططت .در دططال
داضر با رسطیدن سططا ایطن مصطار بطه
یطایینتطرین دطد خطود در ططی  05سططال

افزایش شهرنشینی رو به کاهش اخیر ،مسیر سختی برای تقویطت رشطد آن
وجود خواهد داشت .از جمله موانط دیگطر
است.
کشططور هنططد در راسططتای بهبططود وضططعیت
اقتصادی را می توان میزان خشونت باایی
تالش برای خودکفایی صنعتی
دانست که این کشور دارد.
هنططد از بططزرگتططرین کشططورها بططه لحططاظ
جمعیت و نیز تنوع و ک رت اقواع ،زروههطا
و فرقططههططای مختلططف اسططت .ایططن کشططور
زمینه های یکطی از موفطق تطرین الگوهطای
دموکراسی در جهطان غیرغربطی را یطس از
سططال  ،0990و خصوصططا بططا بططه اجططرا در

در هنططد بططه ویططژه در منطقططه کشططمیر
آوردن برنامططههططای خططروج از مشططکالت
خشونتهای زیادی ر میدهد که هزینطه
اقتصادی فراهم آورده است.
آن معططادل  9درصططد کططل اقتصططاد هنططد و

در دال داضر ،هنطد از نظطر نطر سطرعت تحمیل هزینهای معادل  611دار به ازای
رشد اقتصادی ،رقیب اصلی چین محسوب هر شهروند هندی است .در دطال داضطر،
میشود .اصلی ترین ییشطرانه ایطن رشطد را با وجطودی کطه بیشطتر هنطدیهطا مهاتمطا
می توان در اعمال خصوصی سازی درسطت زاندی ،رهبر استقالل طلطب هنطد ،را یطدر
(امکان سطرمایهزطذاری خطارجی و امنیطت ملت می دانند ،برخی هندوهای تندرو او را
سططرمایههططای داخلططی) ،و تعططدیل قططوانین متهم بطه خیانطت بطه هنطدوها مطی داننطد.
صططادرات و واردات در ایططن کشططور ااهططار انگیطزه زانططدی کطه برقططراری آشطتی بططین
کرد .هم چنین ،سرمایه زطذاری درازمطدت مسلمانان و هندوها بود ،خشطم هنطدوهای
این کشور در آموزش نیروی کار و نوآوری ،افراطططی را برانگیخططت ،طوریکططه در سططال
یو صنعت فناوری اطالعات را ایجاد کطرد  09۴1یو هندوی افراطی با شلیو چنطد
که با مروتمندترین کشورهای جهان رقابت زلوله به زندزی او خاتمه داد .یس از مرگ
می کند و فرصت های اقتصادی برای کطل او خاکسترش در بخش هایی از هند یخش
شد .ولی همچنان تبلیغطاتی علیطه زانطدی
کشور را تغییر داده است.
7
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صورت می زیرد که نشان میدهند زانطدی
«ضد ملت» بوده است .برخی معتقدند کطه
یاکسططتان و کشططمیر سططر تططالش نططاموفق
زاندی برای برقراری آشتی میان هندوها و
مسلمانان جدا شده است.

وضعیت اقتصادی هندوستان
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شایان دکر است که هند ینجمین اقتصطاد  0291دار در سال در رده شصطت و نهطم
بزرگ جهان است ،امطا جمعیطت زیطاد آن ایستاده است.
باعططث شططده اسططت تططا ایططن کشططور جططز
کشورهای با درآمد سطرانه بطاا نباشطد .در
دقیقت این کشور با متوس درآمد سطرانه

نقشه تقسیمات کشوری جمهوری هندوستان

8

نهنگ نو

سرعت رتشیب
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سرعت بیشتر با موتور بهتر
امروزه مذهوع تولید انبوه برای عموع مطردع کطمکطم جط ای خطود را بطه تولیطد نطاب و سذارشطی شطده داده اسطت .همطه ،از جملطه
تولیدکنندزان میدانند که می توان خودروهایی تولید کرد که هم از جهتی توس خود مشطتری سذارشطی شطود و هطم از جهتطی
توس خود کارخانه تولید انبوه شده باشند .برای همین هم هست که در کارخانه های مادر مراکطزی را مطیبینطیم کطه بطرای ایطن
تولیدات اختصاصی شده اند ،م ل مرکز  Mدر  BMWو یا مرکز  AMGدر مرسدآ بنز .با دضور این مراکز بهینهسطازی و تقویطت
خودروها به درخواست مشتری امری رایج و عادی شده است .امروزه به عنطوان م طال مطیتطوان یکسطره در یطی بهبطود تخصصطی
بخش های مختلذی از خودرو بود ،بدون اینکه خیلی درزیر تولید انبوه آن بود .چراکه مشتری میداند که میتواند خواسته خطود را
در این زمینه درخواست کند و بالفاصله سذارش تکمیل شده خود را تحویل بگیرد .برای همین هم هسطت کطه خودروسطازان بطی
دردسر ،یکسره در دال بهبود جزنیات مربوط به تولیدات خود هستند .م الی از این بهبود مستمر ،افزایش سطرعت خودروسطت .در
سال  ،2109سری ترین خو دروهای جهان شامل بوزاتی شیرون ،هنسی ونوع ،و تسال رودستر معرفی شدند .در این شطماره مطا بطه
هنسی ونوع مییردازیم:
اخیرا خودروسازی هنسی ( )Hennesseyدر دال کار بر تولید خطودروی جدیطدی بطه نطاع ونطوع ا  )Venom F5( 5-اسطت .ایطن
خودرو ،ورزشی و سری دو در با کالچ هذت دالته نیمه خودکار و سیستم دستی شش سرعته خواهد بود .هنسی ونوع ا  5-قطرار
است تا سال  2121رونمایی شود ،و الکتریکی شدن ،آینده آن نخواهد بود .ترجیا خودروسازی هنسطی بطر اسطتذاده از موتورهطای
ادتراقی در این خودرو بوده است.
این خودروی  0311کیلوزرمی تو کالچه است و با یو جعبهدنده دستی  6سرعته ،تغییر سرعت میدهد .دلیل عدع انتخطاب دو
کالچ در این خودرو ،کاهش وزن و همچنین افزایش دواع عنوان شده است.
شرکت هنسی امیدوار است با تولید خودروی یادشده با موتور  0102اسب بخاری بتواند رکورد شتاب صذر تا  ۴11را نیز بشطکند و
آن را به مرز  21مانیه بکشاند .همچنین مبت رکورد سرعتی با بیش از  511کیلومتر در ساعت ( 300مایل برساعت) با یو خطودرو
بر روی زمین نیز از جمله امیدواری های شرکت هنسی است .تا به امروز دداک ر سطرعت مبطت شطده بطا یطو خطودرو متعلطق بطه
خودروی بوزاتی شیرون با سرعت بیسابقه  ۴13کیلومتر در ساعت بوده است.
در صورت نصب این موتور ،خودروی ونوع ا  5-از زشتاور  0602.5نیوتون متر برخطوردار بطوده و دور موتطور آن از  2111دور در
دقیقه به  1111دور در دقیقه افزایش مییابد .موتور یادشده  6.6لیتری بوده و با نصطب آن وزن خطودروی ونطوع ا  5-بطه 0360
کیلوزرع میرسد .بخش هایی از این موتور که با تیتانیوع ساخته شده با چایگرهای سه بعدی تولید میشود ،اما جنس بخطشهطای
دیگر آن از فواد ضدزنگ و آلومینیوع خواهد بود.
هنسی قصد دارد خودروی جدیدی را با استذاده از قدرتمندترین موتور تولید شده برای استذاده در وسایل نقلیه با توان 0102
اسب بخار بسازد.
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مواد ویژه و انرژی
از نظر صنعت ماده در مردلطه منحصطر
به فردی رسیدهایم .امروزه توانایی سطاخت
موادی را ییدا کطرده ایطم کطه طبیعطت تطا
دیروز توان تولید طبیعی آنهطا را نداشطته
است .به عنوان م الی از مواد ویطژه تولیطد
بشر ،میتوان زرافن را م ال زد .زرافن بطه
عنططوان یکططی از آلططوترو هططای کططربن
کاربردهططای ویططژهای دارد .م ططالی از ایططن
کاربردهطططا یطططاری در مطططنظم کطططردن
ساختارهای  DNAهست .در ایطن میطان،
خصوصا فوتوکالیست های نیمرسانا بریایطه
زرافن به دلیل قابلیت زسترده برای دطل
مشکالت زیسطت محیططی و انطرژی مطورد
توجه قرار زرفتهاند.
تجزیه آالیندهها با فوتوکاتالیستها
مهمترین عوامل آلودزی آب عبارتانطد
از :مواد و زونه های آلی ،و میکروبها .بطه
عنوان م ال ،وجود رنگ هطای آلطی در آب
می تواند تامیر زیانباری بر سالمتی آبزیطان
و انسانها بگذارد .این آلطودزیهطا سطمی،
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غیرقابططل تجزیططه ،و در برابططر روشهططای
فیزیکی و شیمیایی مقطاوعانطد .روشهطای
مختلذی برای از بطین بطردن مطواد آلطی از
فاضالب های خروجی صطنای نسطاجی بطه
کار میروند ،که شامل روشهای زیسطتی،
انعقاد۵لختهسازی ،جذب سططحی بطر روی

فرآینطططدهای ردوکطططس فوتوکاتالیسطططتی
(نیم رسانا۵فرابنذش) -5 ،اکسایش آب فوق
بحرانی -6 ،سونولیز و  -2تابش الکترونی.
نتیجه فرآیندهای در مطورد آاینطدههطا
می تواند خروجی آب و دی اکسید کطربن
باشططد .یکططی از مططومرترین فرآینططدهای

کربن و غیره مطیشطود .ایطن روشهطا بطه
تخریططب نططاق ترکیبططات آاینططده منجططر
می شوند ،و به دلیطل تولیطد آاینطدههطای
مانویه نیز نیازمند تصذیه مجطدد هسطتند.
عططالوه بططر ایططن ،اسططتذاده از جططادب نیططز
یرهزینه میباشد.
اخیططرا ،روشططی موسططوع بططه اکسططایش
ییشرفته مبنی بر تولید زونطههطای بسطیار
فعالی ،چطون رادیکطالهطای هیدروکسطیل

اکسایش ،فوتوکالیستها هستند.

ییشنهاد شد .این زونه ها به سطرعت و بطه
صططورت انتخططابی ،طیططف زسططتردهای را از
آاینططدههططای آلططی اکسططید مططیکننططد.
فرآیندهای اکسایش ییشطرفته ،جطایگزین

گرافن در فوتوکاتالیستها
اخیططرا زططرافن و اکسططید آن بططه ززینططه
مناسبی در استذاده در فوتوکاتالیسطت هطا
تبدیل شده است .با زرافن و مشتقات آن،
یطو نطوار زطا قابطل تنظطیم بطا سططرعت
نوترکیبی یایین و یاسخ جریان نوری بطاا
میتوان به دست آورد.
فوتوکاتالیستهای نیمرسانای مبتنی بر
زططرافن ،کاربردهططای بططالقوهای در زمینططه
تخریب فوتوکاتالیستی آاینده هطای آلطی،
تولید هیدروژن از شکافت فوتوکاتالیسطتی
آب ،کططططاهش فوتوکاتالیسططططتی  ،CO2و

روش های مرسوع تخریب آاینده های آلی ضطططدعذونی فوتوکاتالیسطططتی را شطططامل
زیططانبططار ناشططی از آب و هططوای آلططوده مطططیشطططوند .بطططا اتصطططال زطططرافن بطططه
میشوند .این فرآیندها ،شامل فرآینطدهای نانوسططاختارهای فلططزی و نیمرسططاناهای
زیر میشود:
مناسططب ،امکططان طرادططی سیسططتمهططای
-0مبتنطططی بطططر تطططابش فطططرابنذش ( فوتوکاتالیستی نسل آینده فراهم میشود.
) -2 ،فرآینططدهای اکسططایش
) -3 ،فرآینطططدهای
شطططیمیایی (
)- ۴ ،
فنتططون و فوتوفنتططون (

فوتوکاتالیستها برای زدایش آلودزی ،ابزارهای مناسبی به شمار میروند.
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ورزش الکترونیک سامسونگ در اروپا  ،)Person Shooterجنگجططو (،)Fighter
بطططازیهطططای چنطططدنذره صطططحنه نبطططرد
()Multiplayer Online Battle Arena
میباشند.
شططاید آنچططه کططه باعططث جططذابتططر شططدن
ورزش های الکترونیو شطده اسطت فطراهم
شططدن امکططان بازدیططد آنالیططن و میططدانی
اخیرا ورزشهای الکترونیو جای خطود را
بطازیهطایی ماننطد  Dota2و League of
در میان رویطدادهای ورزشطی جهطانی بطاز
 Legendsباشد.
کردهاند و در دال بررسطی بطرای ییوسطتن
بططه المپیططو توس ط کمیتططه بططین المللططی
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 BATTLEGROUNDSدر ارویا خواهطد
بطططود .بطططر همطططین اسطططاآ سامسطططونگ
مانیتورهای سطری  C27RG5خطود را کطه
جدیططدترین مانیتورهططای بططازی جهططان
محسططططوب مططططیشططططوند ،در اختیططططار
برززارکننططدزان ایططن لیططگ موسططوع بططه
 PUBG PELقرار خواهطد داد و بطه ایطن
ترتیب برای اولین بار در تاریخ ایطن لیطگ،
همططه بططازیهططا روی مانیتورهططای خمیططده
انجطاع خواهطد شطد .مانیتورهطای CRG5
سامسونگ برای اولین بار در نمایشگاه E3

المپیططو هسططتند .در ایططران نیططز بططه ایططن
 2019رونمططایی شططدند .ایططن محصططوات
رویدادها توجه ویژه ای شده است ،چنانکطه
بططرای اولططین بططار در دنیططا دارای نططر
این روزها شاهد ابالغ آیطین نامطه تاسطیس
بروزرسططانی  2۴1هرتططزی تصططویر بططا ی طو
باشگاههای ورزش الکترونیو هستیم.
صططذحه نمططایش خمیططده و سططاززاری بططا
بازیکنان برای رسیدن به سططا رقابطت در
قابلیت  NVIDIA G-SYNCهسطتند کطه
اما ،ورزش الکترونیو چیست؟
این بطازی هطا از سططا آمطاتوری و آنالیطن
بهترین تجربه تصویر فرازیطر را در اختیطار
شروع میکنند .سطپس سلسطله مراتبطی را
ورزش الکترونیو به نوعی رقابت از طریطق
کاربران قرار میدهد.
برای کسب جواز شرکت در مسابقات ططی
بازی های رایانطه ای زذتطه مطی شطود .ایطن
می کنند تا بتوانند با تیمهایی که دمایطت
رقابططت معمططوا بططه صططورت چنططد نذططره
مالی شده اند رقابت کننطد و بطرای تمطرین
( ،)Multi-Playerفردی و یا تیمی صطورت
کردن دقوق بگیرند .نکته ایطن رقابطت هطا
میزیرد.
این اسطت کطه بازیکنطان در آن هنطوز بطه
عنططوان یهلطططوان ،ماننطططد آنچطططه کطططه در
رقابتهای معمول ورزشی هست ،شطناخته
نشدهاند.

لیطگ ارویطایی  PUBGیطو لیطگ کطامال
بططه عنططوان م ططالی از جریانططات اخیططر ایططن درفهای برای زیمرهای عالقهمند به بازی
رویدادهای ورزشی ،می تطوان بطه مطاجرای  PUBGاست که در برلین آلمطان برزطزار
محبططوبتططرین ژانرهططا بططین بازیکنططان و
اسپانسری سامسونگ اشاره کطرد .شطرکت می شطود .ایطن لیطگ بخشطی از مسطابقات
طرفططداران  esportشططامل سططبوهططای
سامسططونگ بصططورت رسططمی اعططالع کططرده جهططططانی  2109اسططططت کططططه توسطط ط
اسطططتراتژی بطططی وقذطططه ( Real-Time
است که اسپانسر مسابقات آتی لیگ بطازی شططرکت  PUBGو اسططتارلدر در سراسططر
 ،)Strategyتیراندازی اول شطخ ( First
جهان برززار میشود .در مردله نهایی این
PLYERUNKONWN’S
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بازیها 06 ،تیم برتر ورزشهای الکترونیکی نیز یشتیبانی میکند .فرمت  HLGمخذف
) (Esportاز سراسر جهان بطا هطم رقابطت  ،Hybrid-Log-Gammaبه معنی ترکیطب
خواهند کرد .تیمهای شناخته شده مانند لگاریتم زاما است .ایطن فرمطت سطیگنال،
 FaZe Clan, Natus Vincere, Teamمحبوب ترین ززینه بطین انطواع اسطتاندارد
Liquid, G2 Esports, Pittsburg
 Knights, Team SoloMidو  Ninjasنططر دینططامیکی بططاا ( High Dynamic
 in Pyjamasروی مانیتورهای  )Range C27RG5میباشد.
با همدیگر رقابت خواهند کرد تا سهمی از
جطططایزه بطططزرگ  351هطططزار داری ایطططن روشطنایی مانیتورهططای  OLEDژاینطی بططه
 331نقطه محدود شده اسطت ،کطه نشطان
مسابقات را به خود اختصا دهند.
میدهد که  OLEDژاینی هنطوز کارهطایی
در زمینه  HDRدارد.
عرضه مانیتور  OLEDتوسط ایزو
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دست یافتند و شرکت هطای فنطاور نیطز بطا
کطاربرد آن در یانسططمانهطای بنططد آورنططده
خططون ،موفططق بططه صططادرات آن شططدند.
هیدروکسی آیاتیطت فطرع معطدنی طبیعطی
آیاتیت کلسیم با فرمول )Ca5(PO4)3(OH
اسططت .مزیططت نططانو هیدروکسططی آیاتیططت
کربناته ،در «کربناته بودن» آن است؛ چطرا
کططه شططباهت زیططادی بططه سططاختارهای
استخوانی و دندانی بدن دارد ،و از ایطن رو
بسیار زیست ساززار اسطت .همچنطین نطانو
دذره های موجود در این محصول موجطب

افزایش سطا ویژه آن شده که این ویژزی
این مانیتور  22اینچی نسطبتا کوچطو بطا
دامنه کاربرد این ماده را افزایش میدهد.
ضططخامت  21.6ایططنم مططورب اسططت امططا
 OLEDژاین امیدوار است که با همکطاری زیست ساززاری و زیست فعطالی و توانطایی
ایططزو سطططا محصططوات  OLEDخططود را هدایت استخوانی نانو هیدروکسی آیاتیطت

تقویت کنند .این اولین قطدع بطرای ایطزو و موجب شده تطا در دطوزه یزشطکی کطاربرد
یو قدع دیگر بطرای  OLEDژایطن اسطت .زیادی داشطته باشطد .ایطن مطاده نطه تنهطا
اولین مطانیتور  OLEDایطزو از اول نطوامبر قسمت عمده ای از بافت های سخت ماننطد
شططرکت ایططزو ) (Eizoژایططن کططه بططا سال  2109با قیمت  3311دار به فروش اسططتخوان و دنططدان را تشططکیل مططیدهططد
مانیتورهای درفهای خود مشهور اسطت ،از میرسد.
(تقریباً  91درصد دندان) ،بلکه بطه عنطوان
عرضه اولطین مطانیتور خطود بطا تکنولطوژی
یو بیوسرامیو و ماده جادب نیطز کطاربرد
پانسمان نانوهیدروکسی آپاتیت بومی
دیود ارزانیطو زسطیل نطور ( )OLEDبطه
دارد؛ زیططرا تمایططل بططاایی بططرای جططذب
بططازار خبططر داد .مططانیتور مططذکور بططه طططور
رسمی در آمریکا ،ارویا و چین در آیندهای
نزدیططو در دسططترآ کططاربران خططود قططرار
میزیرد.

بیومولکول هطایی ماننطد یطروتئین هطا دارد.
بنابراین این ماده میتواند بطا یوسطت ،مطو،
ناخن و غیره ییونطد برقطرار کنطد و سطبب
بهبططود خططوا عملکططردی محصططوات

آرایشططی و بهداشططتی شططود .هیدروکسططی
این ینطل دارای وضطوح K 3840×2160 ۴
آیاتیططت موجططود در اسططتخوان و دنططدان،
ییکسل ،رنگهای  01بیتطی و تقریبطا 11
استوکیومتری نیست و یون های مختلذطی
درصد  BT.2020را یوشش میدهد .ایطن محققان به فرمواسیون تولید هیدروکسی
در ساختار آن مطی توانطد جطایگزین شطود.
مانیتور از استانداردهای  HDR10و  HLGآیاتیططططت ( )HydroxyApatiteکربناتططططه
البته ،به منظور ییوند  HAو سلولهطا ازع
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است بررسی هطای دقیقطی صطورت بگیطرد،
خصوصططا در مططورد عناصططری کططه دططوزه
فعالیت آن ها در ددود خاصی در سطاختار
سلول است .زیست فعالی و سمیت سلولی
در روشهای بررسی ییوند  HAو سلولهطا
از اهمیت ویژه ای برخوردار اسطت .یکطی از
مواردی که مطیتوانطد مطورد توجطه باشطد،
افزودن بور (بطورون) در مکانیسطم زیسطت
فعالیست .به عنوان م ال ،افطزودن بطور در
نسبت های مختلف به شیشه هطای زیسطت
فعال امرات قابل توجهی بطر روی سطاختار
شیشططه ،زیسططت فعططالی و سططمیت سططلولی
دارد ،و ازع است در این زمینه تحقیقطات
بیشتری صورت بگیرد .بطرای بررسطی امطر
 HAهمراه با شیشه زیست فعال ،میتطوان
از بور بهره برد .بور ،میکطرو مغطذی بسطیار
مهمی برای زیاهان و دیوانات است؛ بدین
معنی که مقطدار بسطیار کمطی از آن بطرای
رشد آن ها ازع و ضروری است .این عنصر
بسیار مورد توجه است .زیرا فاصله بطین دو
مقططدار کططم و یططا زیططاد آن بططرای اسططتذاده
محدود است .مقدار بسیار کمطی از بطور در
سلول ها وجود دارد .از سوی دیگر ،زیطادی
آن بطه سیسطتم عصططبی بطدن آسططیب وارد
می کند .شیشه زیست فعال نیز با ترکیطب
اکسطططططیدی و فرمطططططول شطططططیمیایی
اولین بطار توسط

ترکیب بدین زونطه اسطت کطه انحطالل در
شبکه شیشه باعث تشطکیل ایطه سطیلیکا
ژل بر سطا می زردد و متعاقبا ایهنشطانی
آیاتیت بر سطا شیشه صطورت مطیزیطرد.
در سالهای اخیر ،روشهطای زونطازونی از
جملططه ترمططال اسططپری ،لعططابکططاری ،و
غوطه وری برای یوشش دهی شیشه زیست
فعال بر زیرایههطای فلطزی مطورد بررسطی
قرار زرفتطه اسطت .در ایطن جطا ،بطه بیطان
مرادططل تهیططه هیدروکسططی آیاتیططت بططرای
توضیا بیشتر مییردازیم:
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الهطاع زطرفتن از طبیعططت در ططول تططاریخ
تحططت نططاع هططای «تقلیططد از طبیعططت» یططا
«تقلید از دیطات» سطبب شطده اسطت کطه
ییشرفت های شطگرفی در علطم بطه وجطود
بیاید.

 - 0تهیه محلول های ژاتین ،کلسطیم
نیتططرات ،آمونیططوع دی هیططدروژن از عمل فتوسنتز در زیاهان تا چشمان
فسطططذات ( )ADPدر دطططالل آب
انسان همگی سبب شده اند که
مقطر.
ییشرفتهای منحصر به فردی برای انسان
 - 2مخلوط کطردن محلطول ژاتطین و
با تقلید از طبیعت بدست بیاید.
کلسیم نیترات و تنظطیم  Phروی
نمونه ای از این ییشرفتها تولیطد نوارهطای
.02
 - 3اضططافه کططردن محلططول  ADPبططه یزشکی بر یایه خصوصطیات تطار عنکبطوت
مخلططوط محلططولهططا و تشططکیل است که در شماره  03نشریه نهنگ نو بطه
آن یرداختیم .زذته شطد کطه بطرای اینکطه
رسوب.
 - ۴یططس از سططانتریذیوژ 2۴ ،سططاعت
کنار زذاشته میشطود تطا ژاتطین
تهنشین شود.
 - 5ژاتین را شستشطو مطیدهنطد تطا
آمونیاک آن خطارج شطود .سطپس
آن را خشو میکنند.

هنم در سال  0920زسطترش یافطت .ایطن محکم و پایدار همانند تار عنکبوت
مططاده ،اکنططون در کاربردهططای وسططیعی از
جملطططه یوشطططش مطططواد ارتویطططدیو ،و
داربسططتهططای مهندسططی بافططت اسططتخوان
دضور دارد .مکانیزع زیست فعالی در ایطن

بتوان همانند نوار ابریشمی نوار یزشطکی را
شکل داد ،دانشمندان ابتطدا آن را در یطو
بستر سیلیکونی قرار میدهند و سطپس بطا
استذاده از لیزر یو الگوی شبکه مانند بطر
روی بستر سیلیکونی ایجاد مینمایند .این
سبب مطیشطود کطه چسطب زخطم و نطوار
یزشکی هماننطد تطار عنکبطوت در نقطاطی
چسبنده و در نقطاط دیگطر غیطر چسطبنده
باشد .در این شطماره قصطد داریطم فرآینطد
ساخت ویذر سیلیکونی را توضیا دهیم که
نشططان مططیدهططد چطططور دانشططمندان ایططن
01
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نوارهای یزشکی نوین را طرادطی و تولیطد می شود ،بوته تا  0511درجه سطانتیزطراد
زرع می شطود .سطپس شطمش سطیلیکونی
میکنند.
درست شطده ،توسط سطیم هطای سطاینده
چندتایی برش داده مطی شطود .در نهایطت،
ویذر سیلیکون آمادهسازی نهایی میشود.
برای دریافت ویدنوی کامطل ایطن آمطوزش
میتوانید ،آن را از اینجا دانلود کنید.
 3راهکار بهبود  SQLدر راستاNOSQL

تولید ویذر سیلیکونی:
ویذططر بططه تکططه بسططیار بططاریکی از مططاده
نیمططهرسططانایی ماننططد بلططور سططیلیکون
می زویند که درصد خلو آن بسطیار بطاا از زمانی که دجطم داده بطه قطدری بطزرگ
و نزدیطو بطه  01درصططد اسطت .ماسطه یططا شد کطه یایگطاه داده هطای متعطارفی م طل
سیلیکا که همچنین دیاکسید سطیلیکون  SQLتوانایی یاسخگویی آنها را نداشتند،
نامیططده مططیشططود بططرای تولیططد سططیلیکون چندین سطال مطی زطذرد .بطه مطرور زمطان
راهکارهططای مختلططف و یایگططاه دادههططای
استذاده میشود.
برای تهیه ویذر سیلیکونی می توان از رشد جططایگزینی معرفططی شططدند کططه در ادامططه
بلطططططور آن بطططططه روش چکرالسطططططکی بیشتر به آن ها خواهیم یرداخطت .نکتطهای
( )Czochralskiبهره برد :وقتی سطیلیکون که وجود دارد این است کطه قبطل از کنطار
چند کریستالی به بخش تولید ویذطر بطرده زذاشتن یایگاه داده  SQLخود و مهاجرت
می شود ،باید در بوته زداخت قطرار زیطرد .بططه  NoSQLدتمططا اسططناد مربططوط بططه
البتططه کریسططتال محلططول نیسططت .بوتططه از
کططوارتز یططا زرافیتططی کططه بططا آسططتری از
سططیلیکای مططای یوشططیده شططده ،سططاخته
مطططیشطططود .بعطططد از آن کطططه بوتطططه از
چندکریستالی ها یر شد ،آن را در محذظطه
خالی قرار می دهند ،به طوری که محذظطه
مملو از زازی خن ی مانند آرزون باشد .در
دالی کطه زطاز بطی امطر در اتاقطو یخطش

یایگططاهدادههططای رابطططهای  SQLخططود را
بررسی کنید .چراکه آن ها نیز با توجطه بطه
اقتضای زمان امکاناتی به اکوسیستم خطود
افزوده اند که کمو می کند شما بتوانیطد از
هر دو اکوسیسطتم  SQLو  NoSQLبهطره
ببریططد .ایططن امکانططات مططیتواننططد شططامل
مواردی مانند موارد زیر باشند:
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 - 0اخیرا یایگاه دادههای  SQLامکان
جستجو مطتن کامطل ( Full-text
 )searchفططراهم کططردهانططد کططه
می توان با استذاده از یطو موتطور
جستجو م طل  Elasticsearchیطا
 Solrبرای جستجوی متن کامطل
در این یایگاه دادهها بهره برد.
 - 2با فرازیر شطدن جاواسطکریپت در
وب فایطططلهطططای  JSONبطططرای
دخیطرهسطازی دادههطا و خصوصطا
 Big Dataمطورد توجطه ویطژهای،
خصوصططا در رابطططه بططا یایگططاه
داده های  NoSQLقرار زرفته اند.
در ایططن راسططتا خیلططی از یایگططاه
داده های رابطه ای امکطان تبطدیل
فرمتهای دادهای استاندارد خطود
را به  JSONفراهم کطرده انطد ،تطا
بدین طریق یشطتیبانی خطود را از
این فرمت دادهها نیز نشان دهند.
 - 3برای مبت داده هطای جغرافیطایی،
بططه نظططر مططیرسططد اطالعططات
جغرافیایی و ژنومتریو را باید بطه
شکل عطددی اسطتذاده کطرد .امطا
انواع محاورههایی کطه اغلطب روی
داده های فضطایی ( )spatialاجطرا
می شوند ،به شاخصی نیطاز دارنطد
که دادههای دوبعدی را تشطخی
میدهد .به عنطوان م طال ،ممکطن
اسططت بخواهیططد فاصططله بططین دو
فرودزاه ،نزدیوترین مرکز خریطد
و یططا هتططل را بططه مکططانی خططا
بدانید .برای این نوع از محاورههطا
04

نهنگ نو
باید از شاخصی م ل ،QuadTree
 R-tree ،Sp-GiSTو یا UB-tree
استذاده شود .تماع یایگاه داده های
رابططططهای مبتنطططی بطططر  SQLاز
اطالعات و شطاخ هطای فضطایی
یشتیبانی می کنند .هرچند بعضی
از آنهطططا بطططه افزونطططهای م طططل
 PostGISبططططرای PostgreSQL
نیاز دارند .آن ها بطه ططور معمطول
هماهنگ با ویژزطی Spatial ISO
هستند.

تغییر کاربری یخچالها

امروزه ،خانهای نمی توان یافطت کطه در آن
یخچال نباشد .دال سوال این است که بطا
توجه به سرعت تولید داده های دیجیتال و
نیاز آن ها به دخیره سازی ،آیا دخیره سازی
آنهططا بططر روی  DNAو نگهداریشططان در
یخچال راه دلی مقرون به صطرفه خواهطد
بود؟ برخی امیدوارنطد بطا اسطتذاده از ایطن
روش بتوان همه دادههای روی زمین را در
صندوق عقب خودرو جای داد.

فناوری
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تططاکنون بططرای دخیططره سططازی داده روی کند .این رویطداد ،تعریطف وادطدی تحطت
 DNAو ساخت DNAهای سذارشی شده عنوان «روز جم» دارد ،و با توجه به شطکل
از روش مرسوع دخیره کردن دادههطا روی اجطرای آن از عالقططه منطدان دعططوت شططده
یو رشته بلنطد اسطتذاده مطیشطده اسطت.
است کطه در ایطن رویطداد شطرکت کننطد.
اخیرا شرکتی برای دخیره سازی ارزانتر و
رویداد امسال ،یعنی آدر  ،0391در محطل
سری تطر دادههطا در  DNAتاسطیس شطده
است تحت عنوان کاتطالوگ .ایطن شطرکت شرکت اینهنگ برززار خواهد شد.
برای دخیرهسازی دادهها ،آنها را بطر روی در این راستا ،مدیرعامل اینهنطگ ترتیطب
قطعات کوچو  DNAدخیره می کند کطه
زرد آمدن زطروه را داد کطه بطه بطروزآوری
توس آنزیم هایی به هم متصل مطی شطوند
امکانات تیمی و محصوات شطرکت خطتم
تا رشته نهایی دامل فایل اصلی به دسطت
مطیشططد .نتیجطه هططم ضطمن تقویططت کططار
آید .بدین ترتیب هر جذت از اعداد باینری
به یو مولکول (نوکلئوتید که بطا نطاعهطای زروهی ،شامل ویدنویی کمیو شد کطه در
 T ،C ،Aو  Gشناخته مطیشطوند) نسطبت آن یکططی از کاراکترهططای اصططلی مجموعططه
داده میشود .به طور م ال  11بطه  10 ، Aیویانمایی های اینهنگ ت بیت شد .در این
بططه  00 ، Cبططه  ، Tو  01بططه  .Gزمانیکططه ویدنو به مطاجرای روز جطم ( )GAMیطو
فایل بر روی  DNAنوشته شطد ،مطیتطوان
شرکت به صورت کمیو یرداخته میشطود
آن را در هططر یخچططالی در دمططای ۴درجططه
و سعی شده است در کمترین زمان ممکن
سانتیزراد ،نگهداری کرد.
برتری کطارزروهی نسطبت بطه کطار فطردی
ماجرای رویداد روز جم «اینهنگ»
نشان داده شود.
بططرای آزططاهی از جزنیططات ایططن ویططدنو ،از
اینجا میتوانید آن را دانلود کنید.
به مناسبت چهار سالگی اینهنگ

اخیططرا enahang

«رویداد جم» در مرکزمان برگزار
رویططدادی ترتیططب

میشود.

داده است که در آن قرار اسطت هطر چنطد

 42آذر 8331

وقت یو بار بطه صطورت زروهطی و تیمطی

آدرآ :مشهد ،میدان دیدزاه لشگر ،یالک 20

هزینه های محصوات جدیطدش را بطرآورد
05
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که دچار مشکالت کلیوی هستند ،مناسب
نیست .جعذری برای درمان کیسه صذرا و
بیماریهای کبدی دارویی امربخش است.
جوشانده جعذری به ترمیم بافتهای
آسیب دیده بدن و رشد رگهای خونی
جدید کمو میکند ،و جریان زردش
خون را بهبود میدهد.

هستند .ویتامین  Eبرای دل مشکالت
کوکو سبزی
یوستی مذید میباشد .همچنین ،این ماده
داوی فسذر میباشد .فسذر به بهبود
عملکرد مغز و کنترل فشار خون کمو
میکند .فسذر نقش مهمی در دذظ
سالمت استخوان و ادیای بافتهای بدن
کوکو سبزی از غطذاهای سطاده و محبطوب دارد ،و  pHبدن را میتواند در سطا
ایرانی ها میباشد .در این قسمت طرز تهیه متعادلی نگه دارد .کنجد برای هوش و
 81حرکت ورزشی کف پایی
بینایی مناسب است.
آن را توضیا میدهیم.

مواد ازع :سبزی کوکو  0کیلو (جعفری ،کنجد دارای خوا زوشت است ،اما ضرر
زشنیز ،تره) ،تخم مرغ  6عدد 211 ،زرع آن را ندارد .دانههای ریز کنجد دشمن
زرشو 211 ،زرع زردو ،ییاز ،زردچوبه ،یوکی استخوان هستند .این دانههای ریز
آرد ،نمو و فلذل مقداری .روغن کنجد جزو موادی هستند که بیشترین لیکنانها
را دارند .لیکنانها ترکیبات زیاهی هستند
برای سر کردن.
که همانند هورمون استروژن عمل
طرز تهیه:
میکنند .برای همین هم به آنها لقب ورزشهایی با شدت متوس و مابت م ل
سبزیها را یاک کرده ،شسته و خرد
ییاده روی یا دویدن دداقل باید 21
فیتواستروژن دادهاند.
کنید .بعد به آن تخممرغ ۴ ،قاشق آرد،
دقیقه طول بکشند .ازر شما فق یو
نمو ،فلذل سیاه ،زردو و زرشو را اضافه
ساعت  2بار در هذته یا روزانه  31دقیقه
کرده .بعد ،در ماهیتابه روغن کنجد داغ
زمان فرصت تمرین دارید یس با ما همراه
کرده ،سر میکنیم.
باشید.
نکات غذایی:
ممکن است برای یو عضله یکی-دو
کنجد  01برابر شیر کلسیم دارد ،و به
علت خوا آنتی اکسیدانی ،ضد سرطانی ،جعفری :اضافه کردن جعذری تازه راه
و قارچها ،ضد ورع مذاصل و رماتیسم خوبیست برای بهره بردن از مزایای آن.
توجه زیادی را به خود جذب کرده است .همچنین ،جوشانده آن در اغری و درمان
سنگ کلیه تامیر دارد .جعذری ممکن
است با برخی داروهای خا (م ل رقیق
کننده خون) تداخل داشته باشد ،میتواند
برخی بیماریها را دشوارتر کنند .استذاده
کنجد داوی ترکیبات آنتی اکسیدانی به
از جعذری برای درمان کاهش وزن کسانی
ناع توکوفرولهاست که سازنده ویتامین E

درکت کافی باشد .در این جا برنامهای با
 01درکت تعریف کردهایم که برای کف
یا انجاع میشوند.
این برنامه  21دقیقه زمان میبرد و باید
به صورت منظم در طول چهار هذته انجاع
زیرد.
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 Aperture Grilleشذافیت و وضوح تصویر  ،QLEDینلهای LED backlit LCD

هستند که دارای ایه اضافی به ناع
 Quantum Dotهستند که غنای رنگ را
بیشتر میکند و در دقیقت زامی به سوی
ینلهای با استاندارد  HDRو HDR10
محسوب میشوند .مانیتور  OLEDبه
عنوان نسل بعد از  ،LCDدارای یاسخ
زمانی بسیار سری تری نسبت به آن
هستند .مزیت  OLEDبر  LCDاین است
که نیازی به نور یس زمینه ندارد ،و
تکنولوژی ساخت آن آسانتر است.

بهتری ارانه میدهد.
مانیتورهای  LCDقدیمیتر از LED
هستند ،و اساسا از سه تکنولوژی کریستال
مای در ساخت آنها بهره برده شده است:
امروزه صذحات نمایش تماع رنگی متنوعی  ،IPS ،VAو .TN
با استذاده از تکنولوژیهای ،LCD ،CRT
 QLED ،OLED ،PDPو  LEDتولید
میشوند ،و در دال زذار از کیذیت
امروزه ،هر سه مدل ینل صذحهنمایش
تکنولوژیهای  ،LCD ،CRTو  PDPبه
 VA TN ،IPSمورد استذاده قرار
تکنولوژی  OLEDو یا  PLEDهستیم .در
این قسمت قصد داریم نگاهی به هنر و میزیرند ،و نمیتوان یکی را به عنوان
انواع مواد شیمیایی در تولید مانیتور
بهترین معرفی کرد؛ زیرا هر یو
صنعت ساخت مانیتورها بیندازیم.
ویژزیهای خا خود را دارند .از معایب
تاریخچه ساخت مانیتور
مدل  TNو  VAزاویه دید ضعیف است ،و
از معایب مدل  IPSکنتراست یایینتر
نسبت به ینل  VAمیباشد .با اینکه شاید
بتوان ینل صذحهنمایش  IPSرا به عنوان
یو صذحه نمایش کامل معرفی کرد ،اما

برای م ال در یو مانیتور مخصو بازی
که نر تازهسازی و زمان یاسخزویی در استخراج صنعتی مواد از زمین در راستای
آن بسیار اهمیت دارد IPS ،بهترین ززینه بهبود نمایشگرها تالشیست مستمر .از
یراستذاده ترین موادی که برای مانیتورها
به مرور زمان انواع مانیتور ،از جمله  ،CRTنیست و  TNنسبت به آن برتری دارد.
 LCDو  LEDدر سططططططا معمطططططولی و تکنولوژی مانیتور کریستال مای با دبس استخراج میشود ،کوارتز است.
درفه ای عرضه شدهانطد .هطر کطداع از ایطن و تنظیم نور کار میکند .در این در صذحات  ،LCDهطر ییکسطل صطذحه را
صذحات نمایش ،تکنولوژی خا خطود را تکنولوژی ،یو یا چند امت نئون ایه ای از مولکول های کریستال میسطازد،
دارند .به عنوان م ال ،مانیتورهای  CRTبا روشنایی صذحه را تامین میکند .که بطین دو الکتطرود شطذا و دو صطذحه
دو نططوع تکنولططوژی متذططاوت  Shadowکریستالهای مای را میتوان به سه زروه یالریزاسیون نور قطرار زرفتطه اسطت .مطاده
 Maskو  Aperture Grilleعرضه شدهاند .اصلی ترموتروییو ،لیوتروییو ،و مومر کریستال مای  ،ماده ای است کطه بطه
هر دوی این تکنولوژی ها مبتنطی هسطتند متالوتروییو تقسیم کرد .ترموتروییوها آن به اختصار ( )MBBA1زذته مطیشطود.
بطر امطت تصطویر و تکنولطوژی  Shadowزروهی از مواد آلی هستند که دالت آنها
1
- N-(p-methoxybenzylidene)-p-n Maskقطططدیمیتطططر هسطططت .تکنولطططوژی با تغییرات دما تغییر میکند .ینل های
butylaniline
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در تکنولططوژی  PDPمخلططوطی از زازهططای نمایشگرهای انعطا یذیر با قابلیطت لولطه
نئون و ززنون بین دو سطا شیشه ای قرار شدن افق روشنی برای استذاده دارند.
زرفته اند .زازهای موجود در این سلول هطا
در امر واقط شطدن در میطدان الکتریکطی،
یونیزه شده و تبدیل به یالسطما مطیشطود.
بدین ترتیب مواد فسذری اطرا تحریطو
شده و از آنها نور میتابد .در یو صطذحه
نمایش یالسمایی هر سلول با مطاده فسطذر
از مهم ترین مزایای سطاختارهای بطا دیطود
یوشیده میشود.
نوری آلی ،امکان کاهش اندازه آن تا مرتبه
بعد از نمایشطگرهای  ،LCDنمایشطگرهای
نانومتر است .تاکنون کاربردهطای متنطوعی
خودنشططر ( )Self-Emissiveم ططل OLED
برای منب نطور نطانومتری ییشطنهاد شطده
به بازار آمدند .یو  OLEDدر واقط LED
است .از جمله این کاربردهطا مطیتطوان بطه
است که ایه تطابش کننطده نطور در آن از
استذاده در زمینههای مختلذطی هطمچطون
جنس ترکیبات آلی مولکطولی اسطت .ایطه
ارتباطططات کوانتططومی ،میکروسططکو هططای
یالسطتیکی و ارزانیططو  OLEDواضططاتططر،
نوری میطدان نزدیطو و ططرح زنطی نطوری
روشن تر و انعطا یذیرتر از ایه کریستالی
نططانومتری اشططاره کططرد .نسططل آینططده ایططن
مانیتورهای  LCDو  LEDاست.
نمایشگرها MicroLEDها هسطتند ،کطه از
آینده رنگ در مانیتورها
آرایه های  LEDمینیاتوری بهره مطیبرنطد.
نمایشطگرهای  MicroLEDاز LEDهطای
بسیار کوچو با سه رنگ آبی ،قرمز و سبز
اسطتذاده مطیکننططد کطه کنططار هطم چیططده
شدهاند .البته تکنیطو هطایی بطرای در هطم
آمیختن این سه وجود دارد .این LEDهطا
در دال داضر ،نمطایش زرهطای  OLEDو را عموما بر روی یو ویذر میسازند ،که با
 PLEDجدیطططدترین نطططوع نمایشطططگرها آن میتوان تراکم آنها را بسیار باا برد.
میباشند .ساختار دیود نطوری آلطی شطامل
فیلم نازکی از یو ماده آلی (مولکطولی یطا
یلیمططری) مططیباشططد .ایططن فططیلم بططین دو
الکتططرود فلططزی محصططور شططده اسططت .از
نمایشططططططططططگرهای  MicroLEDدارای
قابلیت های این ساختارها مقاومطت آن هطا
کنتراست بسیار باا و بازدهی باا هسطتند.
در برابطر رطوبطت و ضطربه مطیباشطد .ایططن
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همچنین ،یوشش یهنهرنگی بااتری دارند.
این ها کمو می کنند ،این زونه مانیتورهطا
کاربردهای زسترده تری در طیطف اشطیای
هوشططمند قابططل اسططتذاده داشططته باشططند.
صذحات نمایشگر دیگری نیز وجود دارنطد
کططه براسططاآ مططنعکس کططردن نططور رفتططار
می کنند .دانشمندان موفق شدهاند با الهاع
از درخشططش بططالهططای یروانططه ،صططذحات
نمایش تماع رنگی را بسازند که بر مبنطای
درخشش بالهطای یروانطه در نطور روشطن
عمل میکنند .برخال مانیتورهطای LCD
کططه نططور را از یشططت صططذحه مططیفرسططتند
( ،)backlightآن ها از تکنولطوژی ،IMOD
نمطططایش ییمانطططهای تطططداخلسطططنجی
()Interferometric modulator display
بهره میبرند.
این صطذحات جدیطد مطیتواننطد بطرخال
صذحات قبلی که امکطان خوانطدن در نطور
زیاد وجود نداشت را میسر بسطازند و عمطر
باتری آنها به مراتب بیشتر است.
اختصارات:
CRT: Cathode Ray Tube
LCD: Liquid Crystal Display
PDP: Plasma Display Panel
LED: Light Emitting Diode
VA: Vertical Alignment
TN: Twisted Nematic
IPS: In-Plane Switching
IMOD: Interferometric MOdulator Display
OLED: Organic LED
PLED: Polymer LED
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What is Silk-Screen?
In Silk-Screen often, a silk was used in
the process of the screen printing.
Hence, it is called Silk-Screen. If you
use vinyl in the process of printing, the
stability duration of the printed entity
lasts more.
The quality of the printing process of
silk screen is so high that it has become
a good option of printing on tiles and
ceramics.
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