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 : سخن سردبیر

دادند که مردم یکیی  در برنامه تلویزیون نشان می

هییای زیییادی را در از شییهرهای اروپییایی شییکایت

ارتباط با طوالنی بودن مسییر دو شیهر مبنیی بیر     

 ریلی بیودن و کیم سیرعت بیودن قطیار آن ابیراز      

جلب رضایت مردم مسئولین شهر برای . اندداشته

یک پل هوایی روی در پی آن آمدند که با احداث 

دقیقیه تیاریر را    01تر کرده و آب، مسیر را کوتاه

در این بیین، یکیی از مهندسیین شیهر     . کم کنند

طرح جدیدی را به مسئولین شهر ارائه کرد که به 

بیودن  ادعای او مساله نارضایتی مردم از طیوالنی  

او ابیراز  . طرح ریلی ساده بیود . شدمسیر حل می

داشت که باید بیه جیای احیداث مسییر جدیید و      

های عمرانی به سرگرم کیردن میردم   صرف هزینه

. در حین طی مسیر طوالنی بین دو شهر بپردازیم

مسئولین شهر که این طرح را ریلی کیم هزینیه   

 .یافتند، به صورت آزمایشی آن را اجرا کردند

. اجرای آزمیای  طیرح شی فت ان ییز بیود      نتایج

میردم  . شید های جدیدی توسط مردم میشکایت

گفتند که چرا سرعت قطار آنقیدر زییاد اسیت    می

 !رسند؟که زود به مقصد می

 !چه دروغا

البته ممکن اسیت کیه ایین، صیرفا ییک داسیتان       

چه کسی حاضر است وقیت  را در  . تخیلی نباشد

ا آنییان را ارتییار مسیئولین شیهری قیرار دهید تی      

شود پرسید این سوال بهتر که می! سرگرم کنند؟

ای را بیرای  است که مسئولین شهری چیه هزینیه  

اند کیه  سرگرم کردن و صرف زمان مردم پردارته

مردم حتی تقاضیای طیوالنی شیدن ایین بیازه را      

 .اندداده

تواند هزینیه  کنم تنها چیزی که میمنکه فکر می

ییا  . زمان صرف شده در راه را بدهید، پیول باشید   

. آموزش چیزی که مرا به پیول بیشیتری برسیاند   

بعید اسیت کیه بیا طرحیی جیز پرداریت پیول و        

 . هزینه، از مردم رضایتی به دست بیاورند

-تم کلی برنامه تلویزیونی این بود که همیشه راه

ز اما در برابیر زمیانی کیه ا   . حل سومی وجود دارد

. حیل سیومی وجیود نیدارد    رود هیچ راهدست می

هیای حمیل و   زمان. زمان همیشه باید حفظ شود

مردم نباید برای رسییدن بیه   . نقل باید صفر شود

بهیای عمرشیان را   فیزیکی هزینه گرانیک مقصد 

دانشمندان علوم حمل و نقیل در اعصیار   . بپردازند

. انید گذشته همواره این موضوع را نادییده گرفتیه  

ی که بن ریم، از دید منکه کامپیوتری هسیتم  نسب

. های رودشان درست عمل نکردنید آنان در زمینه

ها طبق قانون میور هیر دو سیال    سرعت پردازنده

اگر قرار بود همین ضریب سرعت . شوددوبرابر می

ها در زمینه حمیل و نقیل رعاییت شیود،     پردازنده

بایسیت در ییک چشیم بیر هیم زدن از      اکنون می

دانشمندان . شدیمایی دی ر منتقل میجایی به ج

نتیایج کوتیاهی   . علم حمل و نقل کوتاهی کردنید 

هییای زیییادی در طییی هییا تلیین شییدن سییاعتآن

هیا از  مسیرها، آلودگی هوا، آلودگی کین ریابیان  

سورت مصرفی، آلودگی محییط زیسیت، از بیین    

هیا،  های گیاهی، کوتیاهی عمیر انسیان   رفتن گونه

 .یره بوده استهای جسمی به بدن و غآسیب

هایی تنها باید به شیوه. حل سومی وجود نداردراه

از حمل و نقل پردارت که چنیین بهیای گزافیی    

راضی کردن میردم بیه طیوالنی تیر     . نداشته باشد

نمودن مسیر و از دست دادن زمیان بیشیتر گنیاه    

بزرگی است که برری از دانشمندان امروز در پیی  

 .آن هستند

-این مساله بغرنج میی  های کمکی در حلحلراه

هایی شود که به پوش  هر یک تواند شامل طرح

مثال ما بیا بیه    .پردازدمیهای این مساله از آسیب

-راه اندارتن بزرگراه دوچرریه بتیوانیم از آسییب   

تیوان گفیت کیه    می. های زیست محیطی بکاهیم

اما سرگرم کیردن  . حل دی ری ارائه شده استراه

هیای  هیچ یک از آسیبآهن مردم درون مسیر راه

سرعت کم و تلین کیردن عمیر میردم را جبیران      

 .کندنمی

  
 

 
 

( سیرعت ) Vنیز افزای  یابید   tدر فرمول باال اگر 

اگر ما بتوانیم طول عمر یک فیرد  . یابدافزای  می

.اییم را نیز افزای  دهیم، سیرعت را افیزای  داده  

. 
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 ترکمنستان یاقتصادمنطقه 

 

ترکمنستان در آسیای میانه واقیع شیده و   

ایین  . در جنوب با ایران مرز مشیتر  دارد 

از  0990در سییال نیمییه بیابییانی  کشییور 

گرچیه شیماری   . شوروی سابق مستقل شد

از اصالحات در ترکمنستان انجام شده، اما 

رسد سرعت این امور کنید بیوده    به نظر می

امیا   .تیرکمن هسیتند  اکثر مردم آن . است

توجهی روس و ازبک نیز در این  اقلیت قابل

هیا   زبانی که ترکمن. کنند کشور زندگی می

هیای زبیان    گوی  گویند از با آن سخن می

اهمیییت اییین . ترکیی نشییات گرفتییه اسیت  

کشور کوچک بیر حسیب جمعییت، هیم از     

سیاسیی در ایین   از نظیر  نظر تجاری و هم 

حقیقییت نهفتییه اسییت کییه ترکمنسییتان   

  .چهارمین ذریره گاز جهان را داراست

 اقتصاد

بیشتر مردم ترکمنسیتان بیه کشیاورزی و    

ترکمنسیتان در  . دامپروری مشغول هستند

کشورهای بزرگ تولیدکننیده گیاز    فهرست

طبیعی و نفت در شوروی سیابق محسیوب   

شود که بیشتر ذرایر نفتی آن در غرب  می

شییده  متمرکییزو در گسییتره دریییای رییزر 

طور تقریبیی در   ذرایر گاز طبیعی به. است

  .سراسر را  کشور پراکنده است

طییور کلییی صیینایع ترکمنسییتان گییاز    بییه

طبیعی، نفت، محصوالت نفتی و پارچیه را  

ترکمنستان اقتصادی رو به . شود شامل می

بیا توجیه بیه منیابع      این کشیور . رشد دارد

گیییاز و پنبیییه از طرییییق  ،نفیییتسرشیییار 

دستی  صنایع پایین ،مشتر  گذاری سرمایه

را گسترش داده و جزو معدود کشیورهایی  

. کنید  های نفتی صادر میی  است که فرآورده

از سییوی دی ییر اییین کشییور بییا فییرآوری   

محصول پنبه و با اتکا به نیروی کیار ریود   

ای دارد که از  صنایع فعال نساجی پیشرفته

بییازار فییروش بییاالیی در سییط  جهییان     

با فروش سیاالنه   راین کشو. برروردار است

مقییدار زیییادی گییاز بییه کشییورهایی چییون 

اوکییراین و روسیییه و چنیید کشییور دی ییر   

ازجمله ایران، درآمدهای سرشیاری کسیب   

کاالهای صیادراتی آن گیاز، نفیت    . کند می

 الییاف پنبیه  و  نسیاجی،  پتروشییمی، رام، 

کاالهییای وارداتییی نیییز . اسییت( نامنسییو )

آالت و تجهیزات، میواد شییمیایی و    ماشین

شرکای تجاری اصیلی  . مواد غذایی هستند

آن نیز ترکیه، روسیه، چین، امارات متحده 

عربی، ایتالییا، آلمیان، اییران، قزاقسیتان و     

ولیید ناریال    ت. رونید  شمار میی  اوکراین به

 ۴100این کشیور در سیال   ( GDP)دارلی 

میلییارد دالر گذشیت و   8۴مرز  میالدی از

در این میان صنعت به عنوان درآمدزاترین 

 51بخ  اقتصیادی ترکمنسیتان سیهمی    

تولیییید  ۴105در سیییال . درصیییدی دارد

میلییارد   50نارال  دارلیی ترکمنسیتان   

درصد  5/6تقریبا   GDPدالر و رشد ساالنه

 . بوده است

آالت  هیای تولیید ماشیین    در بحث ظرفیت

پیشیرفت در ایین کشیور بیه     هایی از  نشانه

ترکمنستان در حال حاضر . رورد چشم می

هیای   محصوالت باکیفیتی ازجمله دسیت اه 

پییزی،  هییای شیییرینی ورز رمیییر، دسییت اه

هیای   آالت و دسیت اه تهوییه، پمی     ماشین

سییانتریفیوژ نفییت، قطعییات اجییا  گییاز و  

تجهییییزات نیییورپردازی را تولیییید و بیییه  

سایه کشورهای دی ر به ویژه کشورهای هم

 .کند رود صادر می

ترکمنستان با دارا بودن چهیارمین ذریایر   

و ( میلیارد مترمکعیب  66/۴)گاز در جهان 

وکیار   های کسیب  ذرایر عظیم نفت، فرصت

دهندگان ردمات نفتیی و گیازی    برای ارائه

هییای رییدماتی ماننیید   بییه عییالوه شییرکت

هیای   ونقل کاال و شیرکت  های حمل واسطه

 .دهد میلجستیکی را افزای  

اییین کشییور بییی  از پییی  سییعی در      

حداکثرسازی منابع مورد نیاز برای پاالی  

های رط لولیه   ها، شبکه و پردازش کاررانه

. اسیییت را داشیییتهو دی یییر تسیییهیالت  

های مهندسی و سارت و سیاز بیه    کوش 

هایی بیرای   عالوه ردمات ارتباطی با برنامه

بهبیییود حمیییل و نقیییل، ارتباطییییات و    

هیای اجتمیاعی کشیور در حیال      زیرسارت

اقتصاد ترکمنستان با نفوذ و . افزای  است

امیا در  . شیود  مالکیت دولتی توصیین میی  

های اریر چندین اصالحات اقتصیادی   سال

هیای صییندو    اسییت و تییم  وجیود داشیته  

طیور مینظم از    بیه   (IMF)المللی پیول  بین

بانیک اروپیایی   . اند ترکمنستان دیدار کرده

 (EBRD) بازسییییییییازی و توسییییییییعه

های کوچک و متوسط بیشیتری   آپ استارت

 

http://www.smtnews.ir/political/oil-energy.html
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در . کنید  را در بخ  رصوصی تشویق میی 

جمهوری این کشیور بیه    رئیس ۴10۴سال 

هییا بییه  هییای ملییی بییرای ارائییه وام  بانییک

هییای کوچییک و متوسییط بییرای     اهبن یی

گذاری میرتبط بیا تولیید     های سرمایه پروژه

کاالها، ارائه کارها و ردمات و برای تکمیل 

بیا  )سرمایه عملیاتی ارتیاراتی داده اسیت  

 01درصیید بییرای بییی  از  5نییرس سییاالنه 

تصییمیم اریییر اییین کشییور بییرای  (. سییال

 پیوسییتن بییه سییازمان تجییارت جهییانی 

(WTO)    رود مار میی اقدام مهمیی بیه شی .

گرچه اکنون اقتصاد ترکمنستان همچنیان  

. طور گسترده تحت نظارت دولیت اسیت   به

انید   صنایع رصوصی همچنان توسعه نیافته

دلییل فقیدان    گذاران ریارجی بیه   و سرمایه

هیای   گیذاری در پیروژه   شفافیت از سیرمایه 

 .هراسند محلی می

 وکار  کسب

وکییار در ترکمنسییتان  محییط کلییی کسیب  

دلییل اینکیه    بیه . اسیت   همچنان پر چال 

وکییار در ترکمنسییتان بییه  اطالعییات کسییب

شییار  »سییختی قابییل دسییتیابی اسییت، 

ایین کشیور در   « وکیار  سهولت انجام کسب

پژوه  ارییر بانیک جهیانی بییان نشیده      

شود از طریق یک  بنابراین توصیه می. است

هیای   ل شریک محلی برای میدیریت چیا  

هیای   چیال  . بوروکراتیک وارد عمل شوید

وکیار در ترکمنسیتان    اصلی در انجام کسب

دشواری دستیابی به ویزا، بخ  بانکیداری  

نیافته و فقدان نهادهای مالی، فسیاد   توسعه

گسیییترده، فقیییدان شیییفافیت، محییییط   

بینیی بیا کنتیرل     پیی   وکار غیرقابل کسب

شیدید دولیت، فقیدان حقیو  مالکیییت در     

 .نیییروی کییاری ضییعین اسییت   زمییین و 

 ترکمنستان عضوی از سازمان جهانی کیار 

(ILO)  از را سیازمان  قرارداد آن  9است و

المللیی در میورد کیار     دو معاهده بین جمله

دولیت کیار   . کودکان تصویب کیرده اسیت  

کند و متعهید شیده    کودکان را محکوم می

است تا اقدامات جدی بیرای جلیوگیری از   

 .آن اتخاذ کند

 مالیات

یچ تعرفییه کلییی در اکثییر واردات وجییود هیی

ندارد؛ اما سیستم مالیات غیرمستقیم برای 

گذاران ریارجی   سرمایه. واردات وجود دارد

رو  با چند مانع تنظیمی و بوروکراتیک روبه

ارز رارجی و همه نقل و انتقیاالت  . هستند

. المللیی نییاز بیه تصیویب دولیت دارد      بیین 

 سیستم مالی به شدت تحت کنترل دولیت 

هیای   طور نمونیه بیه بن یاه    ها به است و وام

باالترین نیرس مالییات   . شود دولتی داده می

بیاالترین  . درصد است 01بر درآمد هر فرد 

دی یر  . درصد اسیت  8نرس مالیات شرکتی 

ها شامل مالیات بیر ارزش افیزوده و    مالیات

 ۴0بار مالیاتی برابر . مالیات بر دارایی است

خیار  دولیت   م. درصد تولید دارلیی اسیت  

درصید تولیید دارلیی و بیدهی      05تقریبیا  

 .است GDP درصد ۴0دولت نیز معادل 

 وکار المللی کسب های بین فعالیت

بخیی  بییانکی در ترکمنسییتان بییه شییدت  

طور کلی  محدود است و تسهیالت بانکی به

اما این کشور چند قیدم  . نیافته است توسعه

هییای  بییرای پییذیرش مقییررات و سیسییتم 

بیه عنیوان مثیال    . رداشته استالمللی ب  بین

معرفی تسهیالت مسترکارت و وییزا کیارت   

طور کامیل انجیام    به ۴102که باید تا سال 

 .شود

 روابط با ایران

ایران نخستین کشوری بیود کیه اسیتقالل    

حیدود  . ترکمنستان را به رسمیت شینارت 

کامیون روزانیه بیین اییران و     ۴51تا  ۴11

فیت  ترکمنستان در چهار نقطه مرزی در ر

بییرون، بییاج یران،  اینچییه: و آمیید هسییتند

اییین رقییم در حییال . آبییاد و سییررس لطیین

ارزش فعلیی  . کامیون است 011افزای  به 

معییامالت سییاالنه تجییاری بییین تهییران و  

 .میلیارد دالر است 5آباد حدود  عشق

 ارتباطات

دسترسی بیه اینترنیت بیا سیرعت بیاال در      

توانید   ترکمنستان محیدود اسیت کیه میی    

هیا را   ائلی ماننید قیرار مالقیات   تنظیم مسی 

هیایی کیه از ریدمات     شرکت. دشوار سازد

کننید   رومینگ در ترکمنستان استفاده می

 .نیز ممکن است با مشکل مواجه شوند

 
 

 

  

Tahere.koohi@gmail.com 
 مصنوعیهوش ارشد کارشناس

 

https://telegram.me/enahang
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 اقتصادی ترکمنستان وضعیت

ترکمنستان در زمان عضیویت در جمیاهیر   

های اقتصادی  شوروی، برای تمامی فعالیت

های صنعت، کشیاورزی   رود ازجمله بخ 

مسیتقیم از   به طیور  و تولید و انتقال انرژی

بیه همیین   . کیرد  مسکو یارانه دریافت میی 

دلیییل کاالهییای تولیییدی ترکمنسییتان بییه 

وجه قابلییت رقابیت واقعیی در عرصیه      هیچ

در آن دوران گییاز و . دی را نداشییتاقتصییا

درصد از کل تولید نارال   61پنبه حدود 

پس از . داد دارلی این کشور را تشکیل می

های  فروپاشی جماهیر شوروی و قطع یارانه

مسییکو بسییییاری از مشیییاغل صییینعتی و  

کشاورزی ترکمنستان به سرعت با بحیران  

رو شیدند و اقتصیاد ایین کشیور تیازه       روبه

. رو شید  چالشیی تیازه روبیه    شده با مستقل

دولت جدید ترکمنستان، در نخستین گیام  

هییای رییود بییرای تغییییر  از سلسییله تییالش

سارتار اقتصادی کشور، در تقابیل بیا آریار    

های مرکیزی تیالش کیرد     سوء حذف یارانه

انتخاب راهبرد توسعه که بیر درآمیدهای    با

بیشییتر تجییارت رییارجی و تضییمین ربییات 

همزمیان بیا   سیاسی دارلی تاکیید داشیت   

هیای دارلیی بیه آزادسیازی      کنترل قیمت

در همیین  . تجارت رارجی نیز اقیدام کنید  

« سیاله  01ربیات  »راستا و با تدوین برنامه 

دولیت توانسیت بیا     یالدیم099۴در سال 

گیییری از درآمییدهای بخیی  انییرژی،  بهییره

ضمن فراهم آوردن شرایط استفاده رای ان 

ی از ردمات عمومی از قبیل بر  و گاز بیرا 

کاالهیای دارلیی را نییز     ،تمام شیهروندان 

 . مشمول یارانه کند

  ساله 01ثبات 

بیرای نوسیازی و    ترکمنسیتان  تالش دولت

احییای اقتصیادی ترکمنسییتان بیر اسییاس    

با اجراییی سیازی برنامیه     رصوصی سازی،

در واقیع   .آغیاز شیده بیود    «ربات ده ساله»

محیییور اصیییالحات دولیییت ترکمنسیییتان 

-امیا آزاد  .گرفتیه بیود  سازی قرار رصوصی

ها از سوی روسییه در همیین   سازی قیمت

دوران باعث شد تا اجرای برنامیه ربیات ده   

 .ساله با مشکالتی مواجه شود

آزادسازی قیمت ها در روسیه باعث شد تیا  

ترکمنسییتان مجبییور شییود یییا صییادرات   

برروردار از یارانه ها را محدود کند و یا بیه  

دارلییی مبییادرت  یهییاآزاد سییازی قیمییت

 .ورزد

ام گسییخته  جگزین  راه نخست افزای  ل

 ،گسست اجتماعی پیذیرش راه دوم  تورم و

در  .محییدودیت صییادرات را در پییی داشییت

ولییت نیییز از درآمییدهای   داییین صییورت  

 .شدصادراتی مورد نیاز محروم می

در نهایت دولت تصیمیم گرفیت تیا ضیمن     

مییواد غییذایی  محییدود سییارتن صییادرات،

-ی جییره اا قیمت هیای یارانیه  اساسی را ب

 .بندی کند

روند رصوصی سازی در چهارچوب برنامیه  

به دلیل مستثنا شدن بخ  ، ربات ده ساله

همچنیین کشیاورزی از رصوصیی     انرژی و

نبود و ایین موضیوع باعیث     ناموفق سازی،

شد تا با توجه به حجیم بیاالی درآمیدهای    

دولت همچنان بیه  ، از این دو بخ  حاصل

بازی ر اصلی در اقتصاد دارلی بیاقی  عنوان 

 .بماند

اصالحات اقتصادی در بخی  کشیاورزی و   

بیه   انرژی در چهارجوب برنامه های مدون،

 .نتایج مورد نظر نرسید

دولت در بخ  کشیاورزی در نظیر داشیت    

 .تا به روداتکایی در تولید گندم دست یابد

امییا سییارتار نظییام کشییاورزی بازمانییده از  

خت ی سیستم آبییاری  شوروی و در هم ری

تییا   در دوران پییس از انقییالب باعییث شیید

کشاورزان تمایلی بیه همکیاری در اجیرای    

 .برنامه نداشته باشند

به این ترتیب به رغم آنکه دولت بیرای آب  

اما از آنجیا   و کود یارانه در نظر گرفته بود،

نیازمنیید اجییرای  هییاکییه دسترسییی بییه آن

کشیییاورزان از  دسییتورهای دولیییت بیییود، 

فاده از آن ها صیرف نظیر کردنید و در    است

 .پنبه کاه  یافت  نتیجه تولید گندم و

رطیوط شیریانی انتقیال     در بخ  انیرژی، 

مواد نفتی که در سراسیر اتحادییه کشییده    

وابست ی به مرکیز   به عنوان نماد شده بود،

 بییر همییین اسییاس،  .شیینارته مییی شیید 
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اصالحات در این بخ  بیه معنیی کیاه     

رطوط لولیه بازمانیده    وابست ی به مسکو و

 .از دوران شوروی بود

از آنجییا کییه درآمییدهای حاصییل از بخیی  

انییرژی پایییه وزیییر بنییای فعالیییت هییای    

اقتصییادی دولییت در دی ییر بخیی  هییا را   

تشکیل می داد، ایجاد اصالحات در بخی   

انرژی مهمترین هدف دولیت ترکمنسیتان   

دولیت بیا    بر همین مبنا، .به شمار می آمد

تنیوع در مسییرهای   هدف گیذاری ایجیاد   

انتقال انیرژی و همچنیین جیذب سیرمایه     

های رارجی در بخ  انرژی تیالش نمیود   

تییا جریییان اصییالحات در اییین بخیی  را   

 .نهادینه سازد

ی فعالییت  اوجود قوانین دست و پا گیر بیر 

شرکت هیای ریارجی و همچنیین اعمیال     

مالیات های سن ین بر این گونه فعالیت ها 

ان در جیذب  باعث شده بیود تیا ترکمنسیت   

تیا پاییان    .سرمایه رارجی نیز موفق نباشد

اصیالحات اقتصیادی    میالدی، ۴112سال 

ترکمنستان را نمی شد در در هیچ ییک از  

 .بخ  های اقتصادی موفق ارزیابی کرد

مییالدی تغیییرات    ۴118اما از اوایل سال 

الملل اصالحی اقتصادی با بهبود روابط بین

در . ترکمنسیییتان ریییودش را نشیییان داد 

 ،ین گام برای اعمال اصالحات واقعینخست

دولت در راستای فراهم سازی زمینه هیای  

افیزای  سیرمایه گیذاری ریارجی، در اول     

میالدی به چند بانک ریا    ۴118ژانویه 

اجازه داد تا شیعبه ارزی ریارجی تاسییس    

با تعیین نرس ارز مبادلیه   ترکمنستان .کنند

 بیازار ، ای ارز برای منات واحید پیول ملیی   

 09سیاه ارز را کنترل نمود و در نهایت در 

بیا کیاه  نیرس ارز در بیازار      ۴118آوریل 

میالدی  ۴119از اول ژانویه  آزاد اعالم کرد

 .شودسه صفر از پول ملی حذف می

میلیییارد دالر سییرمایه   ۴جییذب بییی  از  

ریارجی در بخی  انیرژی ترکمنسیتان در     

آغاز مسیری بود که به تیدریج   ۴118سال 

تیر اقتصیاد   سیازی بیشیتر و واقعیی    به آزاد

هر چند بحران . ترکمنستان انجامیده است

جهانی اقتصیادی در اواریر دهیه گذشیته     

میالدی رونید جیذب سیرمایه ریارجی در     

بخ  انرژی را بیه طیور کلیی بیا اریتالل      

از سیال  ، با ایین حیال   مواجه سارته است،

اولییین ماموریییت رسییمی تجییاری    ۴101

آغیاز   .غیاز شید  آمریکا در این کشیور نییز آ  

سارت رط لوله شر  به غرب ترکمنستان 

نیز از دی ر اقداماتی است که نماین ر عیزم  

جدی ترکمنستان در رسیدن بیه اسیتقالل   

 .کامل در بخ  انرژی به شمار می آید

رشید اقتصیادی کنیونی    رسید   به نظیر میی  

سیاله   01مدیون طیرح ربیات    ترکمنستان

است که توانست جای اه ترکمنسیتان را در  

 .منطقه آسیای میانه محکم کند
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 های ترکمنسرعت اسب

ما در ایران رروتی داریم بیا سیابقه ای بیه     

نام اسب بیومی  طول تاریخ تمدن جهان به 

ایران با ویژگی های منحصر به فرد که بیه  

گواه تاریخ جد تمام اسبان اصییل و ریوب   

جهان امروزی است و به صورت تنوعی کم 

نظیر در سرتاسر ایران بیه عنیوان حییوان    

  .شودبومی یافت می

اجداد اسبان ترکمن ابتدا در اصطبل هیای  

سلطنتی قوم ماد پرورش یافته اند وسپس 

امیروزه نیژاد    .رراسان منتقل شیده انید  به 

 آرال تکه به عنوان ال وی اسب های تی 

ш   اسیب هیای ایین    . پرورش اسب اسیت

 061تیا   051گروه دارای ارتفیاعی حیدود   

سانتی متر یا بدن طویل و باریک ، گیوش  

میا  . های دراز و گردن طویل میی باشیند   

دو تی  کوتاه و دو تی  : چهار تی  داریم 

 .منییی جییزء بلنیید اسییت  بلنیید کییه ترک 

یقیناً اسب ترکمن در به وجود آمدن نیژاد  

مسلم است کیه  . تروبرد نق  داشته است 

سال پی  نژاد تروبرد از چنید   311حدود 

اسب معروف دنیا به وجود آمده کیه یکیی   

از آنها اسبی به نام بایرلی تر  می باشد و 

اسیب  . شکی نیست که اسب ترکمن است 

ین می باشید کیه از   دی ر به نام دارلی عرب

بیوده و از ریون     اسب های عرب نیاموفق 

 .آرال تکه پدید آمده است

ولی اسب های ترکمن برای مسیابقات بیا    

 .مسافت های طوالنی اصالح نژاد شده انید 

ترکمن ها که از ورزش هیای سیوار کیاری    

دانستند، با سیاست فقط اسب دوانی را می

غلط دولت یعنی در یک گیروه قیرار دادن   

بیرای بیاال بیردن سیرعت      بهای وارداتیاس

اسب های رود از سیلمی های رارجی در 

بارور کیردن مادییان هیای ریود اسیتفاده      

بنییابراین بهتییرین سیییلمی هییای   .کردنیید

ترکمن در شهر ها و روستا هیای تیرکمن   

صییحرا زیییر ارابییه هییا و در زمییین هییای   

کشاورزی بیه شیخم زمیین هیا و کیار در      

جیه از سیال   در نتی .مزرعه مشیغول شیدند  

به بعد اسب ترکمن ریال  متولید    0325

نشد، م ر در روستاهایی که به اسب هیای  

رارجی دسترسی نداشتند یا گله هایی که 

بییی سرپرسییت در کوههییا و دشییت هییا    

 .سرگردان شدند

اصوالً عوامل مختلن محیطی قادر هستند 

که بر روی اسیب تییریر گذاشیته و گیاهی     

ز آنکه به شنارت آن را دشوار سازند قبل ا

ذکر برری از استاندارد هیای نیژادی ایین    

اسب بپردازیم الزم اسیت بیه ایین عوامیل     

تغذییه،  : مختلفی مانند عوامل . اشاره شود

، نحیوه پییرورش، تیمیار و نحییوه    آب و هیوا 

تمرین دادن و آموزش به حیوان بر برشید  

گذارد که می و نمو پیکر اسب تیریر فراوان

اساسیی تییریر   به نظر می رسید دو عامیل   

منفی رود را بر رشید و نمیو ایین حییوان     

رصوصاً در منطقه ی ترکمن صحرا و جیر  

 .گالن و نواحی از بجنورد گذاشته اند

 

سرعت مشابه اینترنت ایران 

 با ترکمنستان

سرعت اینترنت مشیابه اییران    انترکمنست

جای یییاه اییییران از ایییین جهیییت از   .دارد

توسط  البته اکنون .ترکمنستان باالتر است

گوگل این امکان فراهم شیده اسیت تیا بیا     

بتوان سرعت  Check Internet Speedتای  

اینترنییت کشییورها را بییه طییور لحظییه ای  

 .مقایسه کرد
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 ترکمنستانآب منابع مدیریت 

شیدت   بیه کمبود آب مزمن ترکمنسیتان  

در حیالی کیه آب ییک    . یابید افزای  میی 

مشکل مهم بیرای بسییاری از کشیورهای    

منطقه است، بحران ترکمنستان بیه وییژه   

در ایین راسیتا در ترکمنسیتان     .حاد است

در مرحله اول از پروژه بیابان سیبز ریود،   

قربانقلی بردی محمیداف، رئییس جمهیور    

در . کیرد امضیا   ۴103یک فرمان در سال 

دسیتور کاشیت بیی  از سیه     این فرمیان  

اقیدام سیبز   "اصیطالح   بیا  میلیون دررت

بییی  از یییک دهییم از را داد کییه  "بییزرگ

 .کیرد ترکمنستان را درگییر میی   جمعیت

برای تعمییر و  نیز را  یعالوه بر این، مراحل

در نظییر میلیییون نهییال  0.6ن هییداری از 

 .در اوایل کاشته شده بود گرفتند که
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 های بیولوژیکجای زینی بلیت

 

 :ایسنا

 فرامیوش  وییزا  و گذرنامه آینده سال ۴5 تا

 بییه جهییان هییای فرودگییاه اکثییر و شییده

 مثییل ای پیشییرفته فییو  هییای فنییاوری

 سنجی هویت سیستم بیولوژیک، های بلیت

 محتییوای تشییخی  سیسییتم و مجییازی

  .شد رواهد مجهز مسافران های کین

 

 

رانییه   98هیای امنیتیی   هک دوربین

 بعد از اتصال به اینترنت

 
 به گزارش سیتنا به نقیل از نتیور  ورلید،   

 قابیل  نظیارتی  هیای  دوربیین  امنیت میزان

 هیای  پورت به معموالً که اینترنت به اتصال

 حید  بیدان  تیا  شیوند،  می متصل  بی اس یو

 اتصال از پس رانیه 98 تنها که است پایین

 .شیوند  میی  آلیوده  هکرها توسط شبکه به

می توان دوربین های امنیتی را بیه شییوه   

های مختلفی آلوده کرد و محتوای ضیبط  

شده توسط آنها را هم به راحتیی مشیاهده   

 .کرد

 
های آینیده سیالمتی فیرد را    اتومبیل

 کنندپی یری می

 را فییرد سییالمتی آینییده هییای اتومبیییل 

 .کنند می پی یری

 

 پوشیییدنی، هییای فنییاوری از اسییتفاده بییا

 سالمت بر نظارت برای آینده های اتومبیل

 مجهییز بیومتریییک حسیی رهای بییه افییراد

 سازی ذریره با ها اتومبیل این. شد رواهند

 آن تحلیل و تجزیه و فرد سالمت های داده

 صییرع، بینییی پییی  بییرای تواننیید مییی هییا

 مورد فرد هوشیاری میزان و آلودگی رواب

 .گیرند قرار استفاده

 

 حسیی رهای  جدییید،  فنییاوری  اییین  بییا 

 ارران شیت،  مانند هایی ویژگی بیومتریک،

 دهند می تشحی  را حرکت و صدا عنبیه،

 کیه  شخصیی  کیه  شود مطمئن اتومبیل تا

. اسیت  ماشیین  صیاحب  اسیت  شیده  سوار

 مغیز،  امیوا   قلیب،  ضربان اتومبیل سپس

 را پلیک  و نیب   رسیت ی،  استرس، سط 

 و راننیدگی  حیین  در تیا  گیرد، می نظر زیر

 بیشیتری  آسیای   و ایمنی با فرد ترافیک،

 . دهد ادامه رود سفر به

 

 اولین ۴1۴5 سال تا که شود می بینی پی 

 تولیید  هوشیمند  های اتومبیل این از سری

 .شوند

 

 

 

http://www.citna.ir/sites/default/files/images/main/citna/2289384.jpg
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